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எகிப்தின் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பும் ததொழிலொள வர்க்கம் 

முகங்தகொடுக்கும் கடமைகளும் 

The Egyptian coup and the tasks facing the working class,  Johannes Stern

எகிப்தில் ஜூலை 3 அன்று நடந்த ஆட்சிக்கவிழ்ப்பும் 
அலதயடுத்து நடந்த அடக்குமுலையும் சர்வததசரீதியாக 
ததாழிைாள வர்க்கம் முகங்தகாடுக்கும் பிரதான 
பிரச்சிலனலய முழுலையாக தவளிப்படுத்தியிருக்கிைது: 
புரட்சிகரத் தலைலையின் தநருக்கடி. 

அதைரிக்க ஆதரவுடன் தநடுங்காைம் எகிப்தின் 
சர்வாதிகாரியாக இருந்த த ாஸ்னி முபாரக்லக தூக்கிவீசிய 
எழுச்சிகளுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கும் அதிகைான 
காைத்திற்கு பின்னர் இராணுவைானது - அதைரிக்காவில் 
கல்வி பயின்ை தஜனரல் அப்தடல் ஃபதா அல் சிஸி தான் 
இதன் தலைவராக இருக்கிைார் - 2011 பிப்ரவரிக்கு 
முன்பிருந்த அரசியல் அலைப்புமுலைலய மீட்சி 
தசய்வதற்கு முலனகிைது. 

நான்குவாரங்களுக்கு முன்பாக முஸ்லீம் சதகாதரத்துவத்லத 
(MB) தசர்ந்த ஜனாதிபதி முகைது முர்சி பதவியில் இருந்து 
அகற்ைப்பட்டலதத் ததாடர்ந்து இராணுவைானது 
பயங்கரத்தின் எந்திரத்லத ைறுஸ்தாபகம் தசய்யும் 
தபாருட்டு இரக்கைற்று முன்தனறிக் தகாண்டிருக்கிைது. 
நூற்றுக்கணக்கான முர்ஸி ஆதரவாளர்கள் படுதகாலை 
தசய்யப்பட்டததாடு ஆயிரக்கணக்கிைாதனார் 
சிலையிைலடக்கப்பட்டனர். 

தவால் ஸ்ட்ரீட் தஜர்னல் திங்களன்று தவளியான ஒரு 
கட்டுலரயில் குறிப்பிட்டது: “நீண்டகாைம் ஆட்சியில் 
இருந்த மிகவும் தவறுக்கப்பட்ட த ாஸ்னி முபாரக்கின் 
குணாம்சைாக இருந்த தபாலிஸ் அரசு என்ை அம்சத்திற்கு 
மீண்டும் உயிரூட்டுவலத தநாக்கி எகிப்தின் இலடக்காை 
குடிலை அரசாங்கம் நகர்ந்தது. ஞாயிைன்று, முபாரக்கின் 
கீழிருந்த ஒரு அவசரகாைச் சட்டத்தின் பிரிவுகளுக்கு 
உயிரூட்டப்பட்டு அப்பாவி குடிைக்கலள லகது தசய்யும் 
அதிகாரத்லத அரசாங்கம் பலடயினர்களுக்கு வழங்கியது. 
ஒரு தினத்திற்கு முன்னதாக, உள்துலை அலைச்சரான 
முகைது இப்ராஹிம் தபசும்தபாது, முபாரக்கின் கீழ் பை 
தசாப்தகாை ஒடுக்குமுலைக்கு தபாறுப்பாக இருந்த ஒரு 
இரகசிய தபாலிஸ் பிரிலவ ைறு உருவாக்கம் தசய்ய அவர் 
திட்டமிட்டிருப்பதாகத் ததரிவித்தார்.” 

இந்த ஒடுக்குமுலையின் உடனடிக் கவனம் முஸ்லீம் 
சதகாதரத்துவம் அலைப்பின் மீதும் அதன் ஆதரவாளர்கள் 
மீதும் இருக்கின்ை அதத சையத்தில் அதன் இறுதி இைக்கு 
ததாழிைாள வர்க்கதை ஆகும். 

எதிர்புரட்சிகர ஆட்சிக்கவிழ்ப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன?, 
எகிப்திய புரட்சியின் அபிவிருத்தியில் நாம் எங்கு நின்று 
தகாண்டிருக்கிதைாம்?  

எகிப்தியப் புரட்சி எததச்லசயாக ஒருநாள் நடந்த நிகழ்வு 
அல்ை. ைகத்தான எல்ைா புரட்சிகலளயும் தபாைதவ, 
குறிப்பாக சிக்கைான ததசிய ைற்றும் சர்வததசிய 
நிகழ்முலைகளில் ஆழைாக தவரூன்றிய புரட்சிகலளப் 
தபாைதவ, இதுவும் வாரங்கள் அல்ைது ைாதங்களில் அல்ை, 
பை வருட காைத்தில் ைைர்ந்ததாகும். ஒரு புரட்சி என்ை 
தபார்க்களத்தில் அடுத்தடுத்த அரசியல் சக்திகள் முன்னால் 
வருகின்ைன. அலவ பிரதிநிதித்துவம் தசய்யும் வர்க்க 
நைன்கலள தவளிப்படுத்துகின்ைன. 

இந்தக் தகாணத்தில் இருந்து பார்க்கும்தபாது 2013 ஜூன் - 
ஜூலை நிகழ்வுகள் புரட்சியின் முடிலவக் குறிக்கவில்லை, 
ைாைாக அதன் ஆரம்ப கட்டங்கலளதய குறிக்கின்ைன. 

புரட்சியின் ஆரம்ப காைகட்டத்தில், பல்தவறு சமூக 
ைற்றும் அரசியல் சக்திகளும் முபாரக் அகற்ைப்பட 
தவண்டும் என்ை தகாரிக்லகலயச் சுற்றி அணிதிரண்டன. 
கூகுள் ைத்திய கிழக்கு தைைாளர் தவல் தகானிம் தபான்ை 
தாராளவாத சிந்தலன தகாண்ட முதைாளிகள்; முன்னாள் 
ஐநா அதிகாரியான முகைது எல் பரதட தபான்ை 
முதைாளித்துவ அரசியல்வாதிகள்; முபாரக்கின் கீழ் 
உத்திதயாகப்பூர்வைாக தலட தசய்யப்பட்டிருந்த 
எதிர்க்கட்சிக் குழுவும் ஆனால் அளவில் மிகப் 
தபரியதுைான முஸ்லீம் சதகாதரத்துவம் அலைப்பின் 
உறுப்பினர்கள்; வசதியான நடுத்தர வர்க்கத்தின் 
பிரதிநிதிகள்; இன்னும் இராணுவதை கூட என 
எல்தைாருதை ஜனநாயகத்தின் பக்கமும் தவகுஜன ைக்களின் 
பக்கமும் நிற்பதாகக் கூறிக் தகாண்டனர். 

ததாழிைாள வர்க்கம், இந்த சக்திகளில் இருந்து அதலனப் 
பிரித்த பரந்த வர்க்கப் பிளவு குறித்து அப்தபாதும் 
நனவுற்றிருக்கவில்லை. எப்படியிருந்ததபாதிலும், புரட்சியின் 
பாலதயில், எகிப்திய ஆளும் உயரடுக்கின் அரசியல் 
கன்லனகள் எலடதபாடப்பட்டிருக்கின்ைன, 
தசாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. 

முதைாவதாய், முபாரக் தவளிதயறியதன் பின் 
அதிகாரத்திக்கு வந்த இராணுவ ஆட்சிக்குழு முடிந்த 
அளவுக்கு பலழய ஒழுங்லகதய பாதுகாக்க விரும்பிய ஒரு 
எதிர்ப்புரட்சிகர சக்தியாக அம்பைப்பட்டது. அது 
துரிதைாக தவலைநிறுத்தங்கலள தலடதசய்தது, 
தபாராட்டங்கலள ஒடுக்கியது, முபாரக்கின் சித்திரவலத 
தந்திரங்கலளத் ததாடர்ந்தது அத்துடன் ஆயிரக்கணக்கான 
அப்பாவி ைக்கலள இராணுவ விசாரலணகளின் மூைம் 
தண்டித்தது. 

இராணுவம் அம்பைப்பட்டலதத் ததாடர்ந்து முபாரக் 
ஆட்சியின் கீழ் ஒழுங்குபட்ட பிரதான எதிர்க்கட்சியாக 



இருந்து வந்திருந்த முஸ்லீம் சதகாதரத்துவம் 
அம்பைப்பட்டது. முஸ்லீம் சதகாதரத்துவம் ஆளும் 
ஆட்கலள ைாற்றியலைக்க முலனந்தது. தனக்கும் தான் 
வக்காைத்து வாங்குகின்ை எகிப்திய முதைாளித்துவ 
வர்க்கத்தின் பிரிவுகளுக்கும் அரசியல் அதிகாரத்தின் பங்லக 
அதிகப்படுத்திக் தகாள்ளும் தபாருட்டு எகிப்தின் சட்ட 
ைற்றும் அரசியல் ஸ்தாபனங்கலள ைாற்றியலைப்பதற்கு 
அது அலழப்பு விடுத்தது. ஆயினும் இராணுவம் பாதுகாத்த 
அதத அடிப்பலட வர்க்க நைன்கலளதய முஸ்லீம் 
சதகாதரத்துவமும் பாதுகாத்தது. 

முந்லதய ஆட்சிகளின் ததாழிைாள-வர்க்க விதராத, 
ஏகாதிபத்திய ஆதரவுக் தகாள்லககலளதய முஸ்லீம் 
சதகாதரத்துவ அரசாங்கமும் ததாடர்ந்தது. 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தவகுவிலரவிதைதய முர்ஸி, எகிப்திய 
தபாருளாதாரத்லத சுதந்திரச் சந்லத அடிப்பலடயின் கீழ் 
தைைதிகைாய் தாராளையைாக்குவதற்கும் மிக முக்கியைான 
உணவு ைற்றும் எரிதபாருள் ைானியங்கலள 
தவட்டுவதற்கும் சர்வததச நாணய நிதியத்துடன் 
தபச்சுவார்த்லதக்குள் நுலழந்தார். எல்ைாவற்றுக்கும் 
தைைாய், பிராந்தியத்தில் அதைரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் 
நைன்கலள, மிகப் பிரதானைாக சிரியாவில் அதைரிக்க 
தலைலையிைான பினாமிப் தபாலர, ததாடர்ந்து 
ஆதரித்தார். 

அதற்குப் பின் முர்ஸி ைற்றும் முஸ்லீம் சதகாதரத்துவக்கு 
எதிராக தவடித்ததழுந்த தவகுஜனப் தபாராட்டங்கள் 
வந்தன. இந்த ஆண்டில் ஜூன் 30 அன்று மில்லியன் 
கணக்கான ைக்கள் பங்குதபற்ை ஆர்ப்பாட்டங்களில் இது 
உச்சக்கட்டத்லத அலடந்தது. 2011 முதல் ததாழிைாள 
வர்க்கம் தீவிரைலடந்து தசல்வலதயும் பாட்டாளி வர்க்கப் 
புரட்சி என்னும் பயங்கரத்லதயும் எண்ணி அச்சமுற்ை 
இராணுவம் தநரடியாகத் தலையீடு தசய்தது. 
“உண்லையான புரட்சியாளர்கள்” என்றும் முபாரக் ைற்றும் 
முர்ஸி ஆட்சிகளுக்கான “ஜனநாயக” ைாற்று என்றும் 
தங்கலளத் தாதை முன்தசலுத்திக் தகாள்ள முலனந்த 
முதைாளித்துவ ைற்றும் நடுத்தர வர்க்க குழுக்கள் இந்த 
ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்கு ஆதரவளித்தனர்.  

இராணுவ-ஆதரவுடனான புதிய அரசாங்கத்தில் எல்பரதட 
ைற்றும் அதைரிக்க-ஆதரவு தபற்ை எகிப்து சுதயச்லசத் 
ததாழிற்சங்கங்கள் கூட்டலைப்பின் தலைவரான கைால் அபு 
எய்தா தபான்ைவர்கள் இடம்தபற்றுள்ளனர்.  

இராணுவத்திற்குப் பின்னால் அணிவகுக்கும் குழுக்களில் 
மிகவும் ஊழைலடந்ததும் இற்றுப் தபானதும் எதுதவன்ைால் 
புரட்சிகர தசாசலிஸ்டுகள்(RS)தான். இராணுவ 
ஆட்சிக்கவிழ்ப்லப “இரண்டாவது புரட்சி” என்று இவர்கள் 
தபாற்றுகிைார்கள். உயர் நடுத்தர வர்க்கத்தின் வசதியான 
பிரிவுகளுக்காக தபசுகின்ை RS, ததாழிைாள வர்க்கத்லத 
முதலில் இராணுவத்திற்கும், பின்னர் முஸ்லீம் 
சதகாதரத்துவக்கும் (MB), ைறுபடியும் இராணுவத்திற்கும் 
என ததாடர்ந்து எகிப்திய முதைாளித்துவ வர்க்கத்திற்கு 
அடிபணியச் தசய்து வந்திருப்பதன் மூைம் ததாழிைாள 
வர்க்கத்தின் சுயாதீனைான அரசியல் இயக்கத்லத 
தடுப்பதற்கு முலனந்திருந்தது. 

ைத்திய கிழக்கில் ஏகாதிபத்தியத்தின் தைைாதிக்கம், பாரிய 

வறுலை, ைற்றும் ஜனநாயகமின்லை என எகிப்தின் பரந்த 
தவகுஜனங்கள் முகங்தகாடுக்கும் பிரச்சிலனகலள 
தீர்ப்பதற்கான ஒரு தவலைத்திட்டத்லத எவதராருவரும் 
அைல்படுத்த முடியவில்லை என்பதத இந்த அலனத்து 
சக்திகளின் அரசியல் திவால்நிலைக்குக் கீதழயிருக்கும் 
உண்லையாக இருக்கிைது. எகிப்தின் முதைாளித்துவ வர்க்கம் 
ைற்றும் சலுலக பலடத்த நடுத்தர வர்க்கம் இந்த அலனத்து 
சக்திகளுதை முதைாளித்துவ தசாத்து உைவுகலளப் 
பாதுகாக்கின்ைன என்பததாடு ஏகாதிபத்தியம் ைற்றும் 
சர்வததச நிதி மூைதனத்துடன் பிலணக்கப்பட்ட நிலையில் 
உள்ளன. எகிப்திய புரட்சிக்குப் பின்னாலிருக்கும் 
உந்துசக்தியான ததாழிைாள வர்க்கத்தின் நைன்களுக்கு 
இவர்கள் உயிர்ப்பான குதராதத்லதக் தகாண்டிருக்கிைார்கள் 
என்பததாடு ததாழிைாள வர்க்கத்தின் ஒரு தசாசலிசப் 
புரட்சிலயக் காட்டிலும் ஒரு இராணுவ 
சர்வாதிகாரத்லததய தராம்பவும் விரும்புகிைார்கள். 

2013 ஜூன் -ஜூலை எதிர்ப்புரட்சிகர ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு, 
தவகுஜனங்களுக்கான ஒரு ததால்வி என்பதில் சந்ததகம் 
எதுவுமில்லை. ஆயினும், இராணுவம், ஏகாதிபத்திய 
ஆதரவாளர்கள், தாராளவாதிகள் ைற்றும் தபாலி-இடதுகள் 
இவர்கள் எல்தைாரும் புரட்சி முடிந்து விட்டது என்று 
நம்பினாலும், இவ்விடயத்தில் ததாழிைாள வர்க்கம் தனது 
முடிலவ இனித்தான் கூைவிருக்கிைது. 

ஆரம்பத்தில் இருந்தத எகிப்திய புரட்சி, முதன்லையாய் 
எகிப்துக்குள்தளயும் ைற்றும் ைத்திய கிழக்கு முழுவதிலும் 
இருந்த தவடிப்பான முரண்பாடுகள் என்ை ஆழைான 
புைநிலை நிகழ்முலைகளின் மூைைாகத் தான் 
இயக்கப்பட்டிருக்கிைது. இந்த முரண்பாடுகள் எல்ைாம் 
தம்ைளவில் உைக முதைாளித்துவ அலைப்புமுலையின் 
தநருக்கடியுடன் பிரிக்கவியைாைல் 
பிலணக்கப்பட்டிருக்கின்ைன, அந்தநருக்கடியால் 
உக்கிரைலடகின்ைன. 

புரட்சியின் ஒட்டுதைாத்தப் பாலதயுதை ட்தராட்ஸ்கியின் 
நிரந்தரப் புரட்சித் தத்துவத்தின் அடிப்பலடக் 
கருத்துகலளதய உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்ைன: முதைாளித்துவ 
வர்க்கம் அல்ைது அதன் அரசியல் பிரதிநிதிகளின் 
எந்ததவாரு கன்லனயும் ஒரு முற்தபாக்கான பாத்திரம் 
எதலனயும் ஆற்றுவதற்கு இைாயக்கற்று விட்டது; 
தசாசலிசம் ைற்றும் ததாழிைாளர்’ அதிகாரத்திற்கான ஒரு 
தபாராட்டத்தின் பகுதியாக ததாழிைாள வர்க்கம் ைட்டுதை 
ஒரு ஜனநாயக தவலைத்திட்டத்லத அைல்படுத்த முடியும்; 
அத்துடன் உைகத் ததாழிைாள வர்க்கத்லத 
ஐக்கியப்படுத்துவதற்கான ஒரு சர்வததச மூதைாபாயத்லத 
அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு ைட்டுதை எந்ததவாரு தனி 
நாட்டிலும் கூட புரட்சியின் தவற்றி சாத்தியைாகும். 

இந்த தவலைத்திட்டத்திற்கான தபாராட்டைானது அரசியல் 
தலைலை எனும் லையைான பிரச்சிலனலய தைதை 
தகாண்டுவருகிைது. எகிப்தின் தகாந்தளிப்பான நிகழ்வுகளின் 
மூைம் முன்கணிக்கப்படும் உைக தசாசலிசப் புரட்சியின் 
புதிய சகாப்தத்திற்கு ததாழிைாள வர்க்கத்தின் புதிய பாரிய 
புரட்சிகரக் கட்சிகள் அவசியைாக இருக்கின்ைன. 
எகிப்திலும் சர்வததச அளவிலும் நான்காம் அகிைத்தின் 
அலனத்துைகக் குழுவின்(ICFI) பிரிவுகலளக் 
கட்டிதயழுப்புவது என்பதத இதன் தபாருளாகும்.

 

 
To contact the WSWS and the Socialist Equality Party visit: http://www.wsws.org 


