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Στη Τυνησία, μόλις ανατράπηκε μια ματωβαμένη δικτατορία.
Στην  Αίγυπτο,  είναι  εκατομμύρια  οι  εργαζόμενοι  και 
εργαζόμενες, οι νέοι, οι άνεργοι και άνεργες που ξεσηκώνονται 
ενάντια στη δικτατορία του Μουμπάρακ.
Οι λαοί της Τυνησίας και της Αιγύπτου γράφουν αυτή την ώρα 
τις σελίδες των πρώτων επαναστάσεων του 21ου αιώνα.
Πέρα  από  τις  ιστορικές  διαφορές  μεταξύ  των  δυο  χωρών, 
πρόκειται για το ίδιο επαναστατικό τσουνάμι. 
Αυτή η επανάσταση άρχισε μεν στη Βόρεια Αφρική, αλλά το 
κρουστικό κύμα της ταρακουνάει  τώρα ολάκερο τον αραβικό 
κόσμο. Ναι, η αραβική επανάσταση έχει ξεκινήσει!
Είναι  μια επανάσταση δημοκρατική, ριζοσπαστική,  κοινωνική 
και αντιιμπεριαλιστική. 
Στη Τυνησία, η επανάσταση αποκεφάλισε τη δικτατορία αλλά ο 
κορμός  του  κατασταλτικού  της  οπλοστασίου  παραμένει 
άθικτος.
Το αποτέλειωμα της δικτατορίας απαιτεί, σήμερα, όχι μόνο τη 
διάλυση  όλου  αυτού  του  οπλοστασίου,  αλλά  και  το  άνοιγμα 
μιας  διαδικασίας  ελεύθερων  εκλογών  για  μια  Συντακτική 
Συνέλευση που θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα λαϊκό συνέδριο 
υπεράσπισης της επανάστασης, αντιπροσωπευτικό των λαϊκών 
επιτροπών  και  όλων  των  πολιτικών,  συνδικαλιστικών  και 
κοινωνικών  δυνάμεων  που  είναι  στρατευμένες  στην 
επαναστατική διαδικασία.
Σε  αυτή  τη  διαδικασία,  θα  υπερασπίσουμε  τις  διεκδικήσεις-
κλειδιά ενός προγράμματος ρήξης με τον ιμπεριαλισμό και το 
καπιταλιστικό σύστημα: 

• την  ικανοποίηση  των  ζωτικών  αναγκών  των  λαϊκών 
τάξεων



• την αναδιοργάνωση της οικονομίας σε συνάρτηση με τις 
θεμελιώδεις κοινωνικές ανάγκες:

-  τις ποιοτικές και δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες, το σχολείο,  
   την υγεία
-  τα δικαιώματα των γυναικών

     -  μια ριζοσπαστική αγροτική μεταρρύθμιση
-  τη κοινωνικοποίηση των τραπεζών και των τομέων-  
    κλειδιών της οικονομίας
-  τη  διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας

• την ακύρωση του χρέους
• την υπεράσπιση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας

Ιδού το πρόγραμμα μιας δημοκρατικής κυβέρνησης που θα ήταν 
στην υπηρεσία των εργαζομένων και του πληθυσμού.
Στην Αίγυπτο, η χώρα είναι σε κατάσταση εξέγερσης. Παρά την 
αιματηρή καταστολή, η κινητοποίηση δεν ατονεί. Εκατομμύρια 
διαδηλωτές είναι στους δρόμους. Το μίσος για το καταπιεστικό 
και  διεφθαρμένο  καθεστώς  του  Μουμπάρακ,  η  απαίτηση  να 
ικανοποιηθούν οι ζωτικές κοινωνικές διεκδικήσεις τροφοδοτούν 
τη κινητοποίηση των λαϊκών τάξεων.
Η εξουσία κλυδωνίζεται. Η απαίτηση εκατομμυρίων αιγυπτίων 
είναι ξεκάθαρη: πρέπει να ξεμπερδεύουμε με τη δικτατορία. Ο 
Μουμπάρακ πρέπει να φύγει, αλλά είναι ολάκερη η δικτατορία, 
ολάκερος  ο  κατασταλτικός  μηχανισμός  που  πρέπει  να 
τσακίσουμε,  για  να  εγκαθιδρύσουμε  μια  δημοκρατική 
διαδικασία με όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. 
Η  Αίγυπτος  είναι,  μαζί  με  τη  Σαουδική  Αραβία  και  το 
σιωνιστικό Κράτος του Ισραήλ, ένας από τους τρεις πυλώνες 
της ιμπεριαλιστικής πολιτικής στη περιοχή. Το Ισραήλ και οι 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,  με επικεφαλής τις ΗΠΑ, κάνουν τα 
πάντα για να σταματήσουν την επαναστατική διαδικασία στην 
Αίγυπτο.
Η τυνησιακή επανάσταση έβαλε φωτιά στον αραβικό κόσμο. Τα 
πάντα  γίνονται  σήμερα  δυνατά  με  την  εξέγερση  του 
αιγυπτιακού  λαού.  Η  κινητοποίηση  θα  έχει,  αναμφίβολα, 



επιπτώσεις  σε  όλη  τη  περιοχή,  και  πριν  απ’όλα  στην 
Παλαιστίνη.
Χρειάζεται  σήμερα  μια  διεθνής  κινητοποίηση  αλληλεγγύης 
προς τις επαναστατικές διαδικασίες που σαρώνουν την Τυνησία 
και την Αίγυπτο,  που θα οδηγήσει σε μια ενεργή αλληλεγγύη 
προς τι κινητοποιήσεις σε όλο τον αραβικό κόσμο. 
Να μην αφήσουμε τις  ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,  όπως και  τις 
εξουσιαστικές τάξεις, να ξαναπάρουν τον έλεγχο συντρίβοντας 
αυτή τη πελώρια ελπίδα.
Οι λαοί της Τυνησίας και της Αιγύπτου  πρέπει να μπορούν να 
βασίζονται στο σύνολο του διεθνούς εργατικού κινήματος, και 
ειδικά  στα  κοινωνικά  κινήματα.  Πρέπει  να  στηρίξουμε  τους 
αγώνες αυτών των λαών και την εξέγερση που βρυχάται στον 
αραβικό κόσμο!
Στην Τυνησία, η 20η  Μαρτίου 1956 ήταν ένα χαμένο ραντεβού 
με  την  ανεξαρτησία,  ας  κάνουμε  έτσι  ώστε  εκείνο  της  20ης 

Μαρτίου  2011  να  γίνει  το  ραντεβού  με  την  ανάκτηση  της 
κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης του τυνησιακού λαού και των 
αραβικών λαών.  Αυτή η ημερομηνία μας θυμίζει επίσης την 
ιμπεριαλιστική εισβολή στο Ιράκ, πριν από 8 χρόνια.

Ζήτω οι επαναστάσεις της Τυνησίας και της Αιγύπτου!

Ζήτω η αραβική επανάσταση!

Ζήτω η αφρικανική επανάσταση!

Ζήτω η παγκόσμια επανάσταση!

Ναι, ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Οι λαοί της Τυνησίας 
και της Αιγύπτου μας δείχνουν το δρόμο του!

* Ο Fathi Chamkhi είναι στέλεχος της CADTM Τυνησίας


