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Egipto, 1 de Fevereiro: o levantamento de 

milhões desestabiliza a “ordem” dos EUA 
 
O levantamento do povo egípcio contra o regime de Moubarak – após a revolução que 
começou na Tunísia, expulsando Ben Ali – ameaça a “ordem” mundial liderada pelos 
EUA. Desde já, a “ordem” americana no Médio Oriente está desestabilizada e 
ameaçada. Mas o Médio Oriente não está isolado do resto do mundo. Actualmente, o 
barril de petróleo passou a fasquia dos 100 dólares. O conjunto das Bolsas desta 
região afunda-se. A eventualidade de fecho do Canal do Suez provoca pânico a nível 
mundial. E, sobretudo, os dirigentes dos EUA e de Israel estão conscientes de que o 
ataque à “estabilidade” do regime egípcio ameaça todo o equilíbrio da região. 
O Egipto – sob o domínio de Moubarak – é uma peça central do dispositivo dos EUA 
naquela zona. Todos os acordos que atacam os povos (como é o caso do povo da 
Palestina), bem como todas as guerras (de que é exemplo a desencadeada contra o 
povo do Iraque) só se puderam concretizar com a implicação directa do regime 
egípcio. 
A mobilização de todas as camadas da sociedade – a população trabalhadora, os 
jovens, os precários, os desempregados e os deserdados, que se juntaram para gritar 
“Fora Moubarak!” – põe directamente em causa o imperialismo americano. Este 
procura preservar o regime: com ou sem Moubarak, o regime tem que manter-se. É 
este o objectivo do imperialismo americano. O das massas egípcias é exactamente o 
oposto.  
 

Nesta primeira Carta do MS de 2011, publicamos extractos do Editorial do nº 20 do jornal 

Fraternidade (de 18 de Janeiro de 2011), editado pelo Partido dos Trabalhadores, da Argélia, 

sobre o processo revolucionário em curso na Tunísia. 

Este partido tem um grupo parlamentar de 26 deputados na Assembleia Popular da Argélia e 

foi co-organizador – com a Central sindical argelina (UGTA) e o Acordo Internacional dos 

Trabalhadores e dos Povos (AIT) – da Conferência Mundial Aberta, realizada em Argel, a 27, 

28 e 29 de Novembro do ano passado.   

 

 

Viva a revolução tunisina! 
 

 
O processo revolucionário em curso desde 17 de 

Dezembro, na Tunísia, levou à fuga do ditador Ben 

Ali em 14 de Janeiro de 2011. 

A junção entre, por um lado, a juventude e as 

camadas populares de Sidi Bouzid – após a imolação 

pelo fogo do Med Bouazizi – e os trabalhadores e 

sindicalistas organizados na UGTT, abriu caminho 

para o progresso da revolução nascente. 

A revolução tunisina provocou uma reviravolta na 

situação global: os imperialistas dos EUA e da 

França, a UE e o FMI – principais apoios do regime 

de Ben Ali regime, que sempre os ajudou servilmente 

–, bem como os regimes árabes submetidos ao 

imperialismo, ficaram fortemente desestabilizados. E 

isto porque o povo tunisino quer acabar com todo o 

regime de Bem Ali, para viver em liberdade, e lutar 

contra as políticas de privatização e de corrupção que 

levou largas faixas da população, especialmente os 

jovens, a uma situação de pobreza e de sofrimento, 

num país isolado. 

Saudamos o povo tunisino, que tem enfrentado a 

morte e uma repressão feroz, confirmando assim que 

"a vontade do povo é invencível", um slogan que 

volta a ganhar toda a sua força e actualidade. 



Sim, o processo revolucionário na Tunísia é o 

contrário de todas “as revoluções laranja” 

arquitectadas pelos peritos dos EUA para submeter as 

nações. Ele está em total oposição aos planos 

imperialistas que levaram à crise no Líbano, ao caos 

no Iraque e no Paquistão, ao desmantelamento do 

Sudão e a um impasse mortal na Costa do Marfim. 

O povo tunisino deu um conteúdo político e social à 

sua revolução: acabar com a ditadura, para se 

reapropriar de todos as componentes da democracia 

política, convocar uma Assembleia Constituinte 

soberana e elaborar uma Constituição com base nas 

aspirações dos trabalhadores, da juventude, dos 

camponeses e das massas populares. 

Os imperialismos dos EUA e da França, bem como 

os seus agentes locais – os regimes traidores árabes, 

aterrorizados pelo significado desse processo 

revolucionário, que procura constituir os 

instrumentos políticos e a Direcção capaz de levá-lo à 

vitória – agiram de forma concertada e encontraram a 

alternativa: um governo de unidade nacional, onde os 

principais cargos ministeriais permaneciam nas mãos 

dos partidários de Ben Ali, que integrava 

"oposicionistas" e, facto extremamente grave, 

representantes da UGTT. Ou seja, tratava-se de salvar 

o odiado regime, contra a vontade do povo tunisino. 

Mas, esta estratégia não contava com a profunda 

consciência do povo trabalhador da Tunísia, em 

geral, e da sua classe operária, em particular. 

Não tinham passado ainda 12 horas após a 

divulgação da formação do Governo – que devia 

consagrar a liquidação da UGTT, a sua integração – 

quando a Direcção da Central sindical se reuniu e 

aprovou uma moção que estipula a sua retirada do 

Governo, enquanto decorriam manifestações de 

massa contra a tentativa de salvar o regime de Ben 

Ali, com pequenas modificações. 

Viva a revolução tunisina! 

No nosso país (a Argélia), não houve nenhuma 

Declaração das entidades oficiais. O que é muito 

significativo. 

No entanto, até do ponto de vista da defesa das suas 

próprias orientações económicas – tal como estão 

definidas nas LFC (Lei do Financiamento do Estado) 

de 2009 e de 2010, e que não foram do agrado da UE, 

do FMI e dos governos das grandes potências – o 

Governo argelino tem todo o interesse em apoiar a 

revolução na Tunísia, especialmente porque os 

órgãos da Comunicação social ao serviço do 

imperialismo, nomeadamente em França, têm o 

cuidado de assimilar a ira de uma parte dos jovens 

argelinos contra o aumento brutal do preço do 

petróleo e do açúcar, no início de Janeiro, ao 

processo revolucionário, “acompanhado pela 

UGTT”, na Tunísia. 

E não é por acaso que o conselheiro de Obama para a 

segurança apareceu em Argel, por um lado para 

cortejar as autoridades a pretexto do seu sucesso na 

luta contra o terrorismo e, ao mesmo tempo, 

ameaçando intervir na Tunísia se os "movimentos 

islâmicos extremistas" tomassem a Direcção do 

movimento (!). 

No entanto, todos podemos constatar que o 

movimento islâmico está completamente ausente 

deste processo revolucionário, o que significa que o 

imperialismo dos EUA está disposto a usar este 

truque contra a revolução tunisina, repetindo assim o 

cenário – montado a partir de Outubro de 1988, na 

Argélia – que afundou na guerra do terrorismo. Por 

outro lado, o FMI recorda que a dívida tunisina 

atinge 18 mil milhões de dólares. Essa dívida é de 

Ben Ali e do seu regime, não é do povo tunisino. 

Essa dívida externa deve ser cancelada! 

Por isso, a defesa da revolução tunisina exige de nós 

– para além da expressão de todas as formas de 

solidariedade para com o nosso irmão povo tunisino, 

decorrente da história e dos sacrifícios comuns para 

obter a independência nacional – a intensificação da 

luta na Argélia pela ruptura com as políticas herdadas 

do Plano de Ajustamento Estrutural (imposto pelo 

FMI), bem como com o Acordo de associação com a 

UE, cujo equivalente arruinou a Tunísia, para a 

reapropriação da propriedade colectiva da nação, 

através da renacionalização das empresas 

privatizadas ou fechadas, do restabelecimento do 

monopólio estatal sobre o comércio externo (para 

desarmar os barões da importação / exportação, 

responsáveis pela especulação criminosa) e por uma 

verdadeira reforma política que restitua a voz ao 

povo argelino, para que este defina, por si mesmo, a 

forma e o conteúdo das instituições de que necessita 

para o exercício da sua soberania. 

Para nós, esta perspectiva passa pela convocação de 

uma Assembleia Constituinte soberana, para que o 

povo soberano dê conteúdo político e social à 

democracia e, portanto, à Constituição que deve 

concretizá-la, e que possa escolher os seus 

representantes, controlá-los e revogá-los. 

Com isto, trata-se de fechar o parêntese da tragédia 

nacional, livrar-se das instituições que continuam a 

ter vestígios do sistema de partido único e, assim, 

alimentar a revolução tunisina, de acordo com as 

tradições da ENA (Estrela Norte Africana). 

Louisa Hanoune 

(Presidente do PT  

da Argélia) 

 

18 de Janeiro de 2011 
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