www.wsws.org

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

தொழழிலழளர்கள் ஜ ஜேர்மனியில் புதிய
ஜொர்ொல்ககளளக் ஜகழர ஜர வேண்டும!
Sozialistische Gleichheitspartei,

கறிஸ்துவ

ஜனனநஜனநாயகக கட்ச (CDU/CSU) மற்றும சமூக
ஜனனநஜனநாயகக
கட்சகக
இடஇடையய
நிடைடமகடை
ஆரஜனநாய்வதற்கஜனநான
உத்தியயஜனநாகபூர்வ
யேச்சுவஜனநார்த்டதகள
ததஜனநாஇடைங்கயுளை நிடையில, யேர்லினில உருவஜனநாக வருகன்ற
அரசயல சூழ்ச்ச புதிய கட்இடைத்திற்க நுடநுழைந்து வருகறது.
ஆளும வர்ககம மககளின் முதுகககப பின்னஜனநால, ஹிட்ைரின்
மூன்றஜனநாம கடியரசன் வீழ்ச்சககப பின்னர் யஜர்மனியில
மிகவும வைதுசஜனநாரி அரசஜனநாங்கத்டத நிறுவ தசயலேட்ட
வருகறது.
விவஜனநாதிககபேட்ட வருகன்ற அரசஜனநாங்க யவடைத்திட்இடைம
எந்தைவுகக
ததஜனநாழிைஜனநாை
வர்ககம
வியரஜனநாதமஜனநாக,
இரஜனநாணுவவஜனநாதமஜனநாக
மற்றும
பிற்யேஜனநாககத்தனமஜனநாக
உளைததன்றஜனநால முதல சுற்று யேச்சுவஜனநார்த்டதகள விலலி
பிரஜனநாண்ட் இலைத்தில உளை SPD தடைடமயகத்தில மூடிய
கதவுகளுககப பின்னஜனநால மட்டம னநஇடைககவிலடை, ஆனஜனநால
ேத்திரிடகயஜனநாைர்கள புடகபேஇடைங்கள எடபேடத தடககம
வடகயிைஜனநான
கண்ணஜனநாடி
ஜன்னலகளுககப
பின்னஜனநால
னநஇடைந்தது. நிடைடமடய ஆரஜனநாய்கன்ற யேச்சுவஜனநார்த்டதகளில
ேங்தகடத்த 39 யேரும, விஇடையங்கள தேஜனநாதுமககளுகக
கசவடதத் தடகக யேட்டிகள தடஇடைதசய்யபேடவதிலும
உஇடைன்ேடகன்றனர்.
கறிஸ்துவ ஜனனநஜனநாயகவஜனநாதிகள, சுதந்திர ஜனனநஜனநாயகக கட்ச
மற்றும ேசுடமக கட்சயினருகக இடஇடையிைஜனநான ஆரமே
கூட்இடைண
யேச்சுவஜனநார்த்டதகளில
ேங்தகடத்தவர்கள
விவஜனநாதங்களின்
யேஜனநாகடக
ேகரங்கபேடத்தி,
தேஜனநாது
யேட்டிகளிலும,
கைந்துடரயஜனநாஇடைலகளிலும மற்றும
சமூக
ஊஇடைகங்கள மூைமஜனநாகவும அவற்டற கறித்து கருத்து
தவளியிட்இடைதஜனநால, அடவ னநவமேர் 19 இல யதஜனநாலவி
அடஇடைந்தன என்ற உண்டமயஜனநால, உத்தியயஜனநாகபூர்வமஜனநாக இந்த
இரகசயத்தன்டம நியஜனநாயபேடத்தபேடகறது.
யதஜனநார்த்தத்தில, ஆளும வர்ககம இதுயேஜனநான்ற இரகசய
னநஇடைவடிகடககளில இறங்கவது ஏதனன்றஜனநால அவர்களின்
இரஜனநாணுவவஜனநாத
தகஜனநாளடககள,
உளனநஜனநாட்டில
மீளஆயுதமயமஜனநாககல
மற்றும
சமூக
தசைவின
தவட்டககளுகக எதிர்பபு அதிகரித்து வருவடத இட்ட அது
அஞ்சுகறது. சமீேத்திய Insa ஆய்வு ஒன்றின்ேடி, அதற்க
ேதிைளித்தவர்களில தவறும 30 சதவீதத்தினயர மகஜனநா
கூட்இடைண ததஜனநாஇடைர்வடத ஆதரிபேஜனநார்கள, அங்யக புதிய
யதர்தலகளுகக கணசமஜனநான மககள ஆதரவு உளைது.
இத்தடகய நிடைடமகளின் கீழ், யசஜனநாசலிச சமத்துவக கட்ச
(Sozialistische Gleichheitspartei, SGP) புதிய யதர்தலகளுககஜனநான
அதன்
அடநுழைபடேப
புதுபபிககறது.
வைதுசஜனநாரி
சதிகஜனநாரர்களின்
ஒரு
கழ,
மககளின்
எந்ததவஜனநாரு
உத்தரவுமின்றி அதன் வழியில தசலை அனுமதிககககூஇடைஜனநாது.
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புதிய யதர்தல பிரச்சஜனநாரத்தின் யேஜனநாது, யசஜனநாசலிச சமத்துவக
கட்ச —SPD, இஇடைது கட்ச மற்றும ேசுடம கட்சயினர் உட்ேஇடை
— முதைஜனநாளித்துவக கட்சகளின் நிஜமஜனநான யனநஜனநாககங்கடை
அமேைபேடத்தி,
முதைஜனநாளித்துவம,
யேஜனநார்
மற்றும
சர்வஜனநாதிகஜனநாரத்திற்க ஒரு யசஜனநாசலிச மஜனநாற்றீட்டஇடைக கட்இடைடமகக
யேஜனநாரஜனநாடம.
கஇடைந்த சை னநஜனநாட்களில, யேச்சுவஜனநார்த்டதகளில ஈடேட்டிருந்த
அந்த மூன்று கட்சகளின் தடைவர்கள ஒரு புதிய வடகயஜனநான
மகஜனநா கூட்இடைண முந்டதய ஒன்றின் தகஜனநாளடககடை அபேடியய
ததஜனநாஇடைரஜனநாது,
அதன்
யேஜனநாகக
இன்னும
அதிக
பிற்யேஜனநாககத்தனமஜனநாக
இருககதமன்ேடத
அபேட்இடைமஜனநாக
ததளிவுபேடத்தி
உளைனர்.
மூன்று
விஇடையங்களில
ஒருமுடனபபு உளைது: தவளினநஜனநாட்ட தகஜனநாளடக மற்றும
இரஜனநாணுவக தகஜனநாளடக,
சககன னநஇடைவடிகடக மற்றும
னநைன்புரி
தவட்டககள,
இரண்டககம
எதிரஜனநாக
எழம
எதிர்படே னநசுககவதற்கஜனநாக தேஜனநாலிஸ் மற்றும உைவுத்துடற
எந்திரத்டத விரிவஜனநாககவது..
புதிய அரசஜனநாங்கத்தில அவர் ேதவிடயத் தகக டவத்துக
தகஜனநாளை முயன்று வரும சமூக ஜனனநஜனநாயகக கட்சயின்
தவளியுறவுத்துடற அடமச்சர் சகமஜனநார் கஜனநாபரியயல, ஒரு
ேஜனநாரிய இரஜனநாணுவ மீளஆயுதமயமஜனநாககல மற்றும வலைரசு
தகஜனநாளடகககஜனநாக பிரச்சஜனநாரம தசய்து வருகறஜனநார், இந்த
வலைரசு தகஜனநாளடகயஜனநானது ரஷ்யஜனநா மற்றும சீனஜனநாடவ
மட்டமலை, மஜனநாறஜனநாக அதமரிககஜனநாவுகக எதிரஜனநாகவும யனநஜனநாககம
தகஜனநாண்இடைதஜனநாகம.
கஜனநாபரியயல கஇடைந்த வஜனநாரம Der Spiegel இல, “அடசவ
பிரியர்கள நிடறந்த ஓர் உைகல" தங்கடை "டசவப
பிரியர்கைஜனநாக" கஜனநாட்டிக தகஜனநாளேவர்கள என்று ஐயரஜனநாபேஜனநாடவ
ஒபபிட்இடைதுஇடைன், ேஜனநாரிய மீளஆயுதமயமஜனநாககல மற்றும யேஜனநார்
தகஜனநாளடககடைக யகஜனநாரினஜனநார். யஜர்மனியர்கள இனியும
“உைகல னநமது னநைன்கடைச் தசயைஜனநாககவதற்கஜனநாக பிதரஞ்சு,
பிரிட்டிஷ்
மற்றும
அடனவருககம
யமைஜனநாக
அதமரிககர்கடை" சஜனநார்ந்திருகக முடியஜனநாது என்றஜனநார்.
கஜனநாபரியயல எபயேஜனநாதும சுட்டிககஜனநாட்டம பிற்யேஜனநாகக அரசயல
தத்துவவியைஜனநாைர்
தெர்பிரட்
முன்ங்தைர்
யேஜனநாையவ,
யஜர்மனி ஐயரஜனநாபபிய ஒன்றியத்தின் "யமைஜனநாதிகக சகதியஜனநாக"
மற்றும "எஜமஜனநானர்" ஆகமயேஜனநாது மட்டமதஜனநான், அதனஜனநால
மீண்டதமஜனநாருமுடற வலைரசஜனநாக ஆக
முடியும
என்று
னநமபுகறஜனநார். இதுவடரயில, அவரும சரி SPD இன் மற்ற
அரசயலவஜனநாதிகளும
சரி
ஐயரஜனநாபபிய
ஒன்றியத்டத
இரஜனநாணுவரீதியில ேைபேடத்துவதற்க வலியுறுத்தி வரும
பிதரஞ்சு ஜனஜனநாதிேதி இமஜனநானுவல மகயரஜனநானுஇடைன் தனநருககமஜனநான
கூட்டறவுகக அழத்தமளித்து வந்துளைனர்.

இயத ததஜனநானிடய SPD-ஆதரவு இரஜனநாஜஜனநாங்க விவகஜனநார அதிகஜனநாரி
மிகடகயில
ஸ்டரய்னரும
Süddeutsche
Zeitung
இல
நியஜனநாயபேடத்தினஜனநார். உைகன் மககளததஜனநாடகயில தவறும
ஒரு சதவீதமஜனநாக உளை யஜர்மஜனநானியர்களின் தசலவ வைம,
தவளினநஜனநாடகளுஇடைனஜனநான வர்த்தகத்டதச் சஜனநார்ந்துளைது என்று
கறிபபிட்ட அவர் எழதினஜனநார், “சமநிடையயஜனநாட னநகரும
உைகைஜனநாவிய அபிவிருத்திகடை வடிவடமககம ஒரு சகதி
வஜனநாய்ந்த, மதிபேஜனநார்ந்த உைகப ேஜனநாத்திரமஜனநாக ஐயரஜனநாபபிய
ஒன்றியம
னநமகக
யதடவபேடகறது.”
“ஐயரஜனநாபபிய
ஒன்றியத்தில
னநஜனநாம
இடணந்து
தசயலேடவதற்கரிய
ேகதிகளில",
ஸ்டரய்னர்
கறிபபிட்இடைஜனநார்,
“முதைஜனநாவது
ேஜனநாதுகஜனநாபபு: தனநருககமஜனநான இரஜனநாணுவ ததஜனநாஇடைர்புகள, தேஜனநாலிஸ்
கூட்டறவு மற்றும கூட்ட எலடை ேஜனநாதுகஜனநாபபு… இரண்இடைஜனநாவது,
வணகம மற்றும நிதி… அடத்து மூன்றஜனநாவது, தவளினநஜனநாட்ட
தகஜனநாளடக.”
கறிஸ்துவ சமூக ஒன்றியமும (CSU) கறிஸ்துவ ஜனனநஜனநாயக
ஒன்றியத்தின்
(CDU)
ஒரு
பிரிவும
அதிக
"யதசய
இடறயஜனநாண்டமடய" வலியுறுத்துகன்ற நிடையில, ெங்யகரி
மற்றும ஆஸ்திரியஜனநாவில வைதுசஜனநாரி அரசஜனநாங்கங்களுஇடைன்
தனநருககமஜனநான உறவுகடைப யேண வருகன்ற நிடையில,
ஐயரஜனநாபபிய பிரச்சடன மீது அங்யக கருத்து யவறுேஜனநாடகள
உளைன. ஆனஜனநால இடவ இயலபில தந்தியரஜனநாேஜனநாயம
சமேந்தமஜனநானடவயய. இதில ேங்தகடத்தவர்கள அடனவரும
யஜர்மன் இரஜனநாணுவம மற்றும ேஜனநாதுகஜனநாபபு எந்திரத்தின் ேஜனநாரிய
மீளஆயுதமயபேடத்தல
மற்றும
விரிவஜனநாககம
கறித்த
அடிபேடஇடை யகளவியில உஇடைன்ேடகன்றனர்.
இயத இது முன்னஜனநாள CDU நிதி அடமச்சர் தவஜனநாலஃபகஜனநாங்
தசஜனநாய்பிை இன் சககன தகஜனநாளடககடைக கடஇடைபிடிபேதிலும
தேஜனநாருந்துகறது, இகதகஜனநாளடககள கரீஸ் மற்றும ஏடனய
ஐயரஜனநாபபிய ஒன்றிய அங்கத்துவ னநஜனநாடகளில மட்டமலை,
மஜனநாறஜனநாக யஜர்மனியிலும கூஇடை ஒரு சமூக சீரழிடவ உண்இடைஜனநாகக
உளைன. யஜர்மனியில சமூக சமத்துவமின்டம 1913 ககப
பின்னர் அதன் அதிகேட்ச மட்இடைத்தில உளைது மற்றும
வறுடம மற்றும வீஇடைற்ற நிடை ததஜனநாஇடைர்ந்து அதிகரித்து
வருகறது என்ற நிடையில, அடனத்து கட்சகளும சககன
னநஇடைவடிகடககளில உறுதியஜனநாக உளைன. அயத யனநரத்தில,
அடவ
வரி
தவட்டககளுககம
மற்றும
இரஜனநாணுவ
தசைவினங்கடைப ேஜனநாரியைவில அதிகரிபேதற்கம திட்இடைமிட்ட
வருகன்றன, இவற்றுகக சமூக தசைவினங்கடை இன்னும
தவட்டவதன் மூைமஜனநாக மட்டயம நிதியளிகக முடியும.
தஇடைஜனநானஜனநாலட் ட்ரமப இன் "அதமரிககஜனநா முதலில" தகஜனநாளடக
மற்றும சீனஜனநாவுஇடைன் அதிகரித்து வரும யேஜனநாட்டித்தன்டமகக
விடஇடையிறுகடகயில, மிகபதேரும தேருநிறுவனங்கள ேஜனநாரிய
யவடைநீககங்கள மற்றும கூலி தவட்டககளின் ஒரு புதிய
அடைடயத் ததஜனநாஇடைங்க உளைன. சீதமன்ஸ், டதஸ்தசன்கூர்ப
(ThyssenKrupp),
ேமேஜனநார்டியர் (Bombardier), ஏர் யேர்லின்,
ஓபதேல
மற்றும
யஜர்மன்
வங்க
(Deutsche
Bank)
ஆகயவற்றில ஏற்கனயவ ேத்தஜனநாயிரக கணககஜனநான யவடைகள
தவட்இடைபேட்ட வருகன்றன.
யஜர்மனி எங்கலும ததஜனநாழிைஜனநாைர்களின் யேஜனநார்ககண அடை
அதிகரித்து
வருவதற்க
மத்தியில
இந்த
கூட்இடைண
யேச்சுவஜனநார்த்டதகள னநடஇடைதேற்று வருகன்றன. 3.9 மிலலியன்
ததஜனநாழிைஜனநாைர்களுககஜனநான
சமேை
யேச்சுவஜனநார்த்டதகள
ததஜனநாஇடைங்கய பின்னர், உயைஜனநாகத்துடற மற்றும தேஜனநாறியியல

ததஜனநாழிலதுடறகளில
இவ்வஜனநாரம
ஆயிரக
கணககஜனநான
ததஜனநாழிைஜனநாைர்கள
யவடைநிறுத்தத்தில இறங்கனர்.
இது
தேபரவரி
ததஜனநாஇடைககத்தில
இன்னும
தேரிய
யவடைநிறுத்தமஜனநாக அபிவிருத்தி அடஇடைவதற்கஜனநான அறிகறிகள
உளைன.
ததஜனநாழிைஜனநாை வர்கக யேஜனநாரஜனநாட்இடைங்கள அதிகரித்து வருகன்றன
—ேரந்த
மககள இரஜனநாணுவவஜனநாதத்டத நிரஜனநாகரிககன்றனர்—
என்ற கஜனநாரணத்தினஜனநால தஜனநான் CDU/CSU மற்றும SPD
இரண்டயம உளனநஜனநாட்இடைட அரசயலில வைடத யனநஜனநாககய ஒரு
கூர்டமயஜனநான
திருபேத்டதக
யகஜனநாரி
வருகன்றன.
வன்முடறயஜனநான
வர்கக
யமஜனநாதலகடை
அனுமஜனநானித்து
தேஜனநாலிஸ் மற்றும உைவுத்துடற யசடவகடைப ேஜனநாரியைவில
அபிவிருத்தி தசய்ய விருமபும அடவ, வைதுசஜனநாரி கட்சயஜனநான
யஜர்மனிககஜனநான மஜனநாற்றீட்டின் (AFD) யகஜனநாஷங்கடை ஏற்று
வருகன்றன,
இககட்ச
ஹிட்ைரின்
வீழ்ச்சயின்
ஏழ
தசஜனநாபதங்களுககப பின்னர், யஜர்மன் னநஜனநாஇடைஜனநாளுமன்றத்தில
மீண்டம நுடநுழைந்துளைது.
“அடஇடையஜனநாைம,” (identity) “தடையஜனநாய கைஜனநாச்சஜனநாரம" (Leitkultur)
மற்றும "தஜனநாய்னநஜனநாட" (Heimat) யேஜனநான்ற வைதுஇடைன் அடஇடையஜனநாைம
கஜனநாணபேடம யகஜனநாஷங்கள SPD இன் யவடைத்திட்இடைத்திற்கள
அவற்றின்
வழிடயக
கஜனநாண
யவண்டதமன
சகமஜனநார்
கஜனநாபரியயல யகஜனநாரி வருகறஜனநார். டவய்மர் கடியரசல யதசய
யசஜனநாசலிசத்தின்
(னநஜனநாஜிசம)
சத்தஜனநாந்த
முன்யனஜனநாடிகளின்
வழியில, முன்னண CSU அரசயலவஜனநாதி அதைகசஜனநாண்இடைர்
யஇடைஜனநாபிரிண்ட் ஒரு "ேநுழைடமவஜனநாத புரட்சடய" யகஜனநாரி வருகறஜனநார்.
அவரது
கட்சயின்
சக
உறுபபினரும
ஐயரஜனநாபபிய
னநஜனநாஇடைஜனநாளுமன்றத்தில
ேநுழைடமவஜனநாத
EPP
தடைவருமஜனநான
மஜனநான்ஃபிதரட் யவேர், சமீேத்திய CSU கூட்இடைதமஜனநான்றில
கூறுடகயில,
“2018
இல,
அகதிகள
பிரச்சடனயய
ஐயரஜனநாபபிய விஇடையங்களின் டமயத்தில இருககம,” என்றஜனநார்,
இந்த தனநறிபேடத்தல தவறுககஇடைமின்றி ஹிட்ைரின் "யூத
பிரச்சடனககஜனநான இறுதி தீர்டவ" நிடனவூட்டகறது.
நீண்இடைகஜனநாைத்திற்க முன்னர் புடதககபேட்இடைதஜனநாக கருதபேடம
அரசயல
ேஜனநாரமேரியங்களுகக
ஸ்தஜனநாேக
கட்சகள
மூச்சடஇடைககம யவகத்தில திருமபி வருகன்றன. இது இஇடைது
கட்சயின் தடைடமககம தேஜனநாருந்தும. அதன் னநஜனநாஇடைஜனநாளுமன்ற
கழ
தடைவர்
Dietmar
Bartsch
தவளிபேடஇடையஜனநாகயவ
கஜனநாபரியலின் வலைரசு அரசயடை ஆதரிககறஜனநார், சஜனநாரஜனநா
வஜனநாதகன்கதனகட் மற்றும ஒஸ்கஜனநார் ைதேஜனநான்டஇடைன் ஐ சுற்றி
உளை பிரிவு நீண்இடைகஜனநாைமஜனநாகயவ அகதிகளுகக எதிரஜனநாக
கைர்ச்ச தசய்து வருகறது மற்றும எலடைகடை மூடமஜனநாறு
அறிவுறுத்தி வருகறது.
இந்த வைதுசஜனநாரி சூழ்ச்சகடை எதிர்ககம ஒயர கட்ச
யசஜனநாசலிச சமத்துவக கட்ச மட்டயம ஆகம. புதிய
யதர்தலகளில,
அது
முதைஜனநாளித்துவ
கட்சகளின்
பிற்யேஜனநாககத்தனமஜனநான
தந்திரங்கடை
அமேைபேடத்தவும,
யேஜனநாருகக எதிரஜனநான யேஜனநாரஜனநாட்இடைத்டத முதைஜனநாளித்துவத்திற்க
எதிரஜனநான யேஜனநாரஜனநாட்இடைத்துஇடைன் இடணத்து, யஜர்மன் மற்றும
சர்வயதச
ததஜனநாழிைஜனநாை
வர்ககத்தின்
னநைன்கடை
தவளிபேடத்தும ஒரு யவடைத்திட்இடைத்திற்கஜனநாக யேஜனநாரஜனநாஇடைவும
மற்றும
தற்யேஜனநாடதய
சமூக
ஒழங்கடமபபு
தன்டன
கஜனநாண்கன்ற முட்டச்சந்திலிருந்து தவளியயறுவதற்க ஒரு
யசஜனநாசலிச
வழிடய
வநுழைங்கவதற்கம
எலைஜனநா
வழிவடககடையும அணதிரட்டம.

