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வலதுசசாரி சதிியதியை தடுத்து நிறுத்துநிறுத்துவவசாம!
அரசிதியைலியலமைப்பு ு பசாதுாதுகசாப்பு இராதுகசிதியை நிறுத்துவசியவக்கு எதிரசாாதுக

நிறுத்துவசசாசலிச சலமைத்துவக் ாதுகட்சிியதியை
ு பசாதுாதுகசாப்நிறுத்துவு பசாம!
Sozialistische Gleichheitspartei (Germany),

இந்த

ஆண்டு ஜனவரி 24 ஆம் ததத, நான்காம் அகிலத்தன்

அஅனனத்துலகக் குழுவின் தஜர்மன் பிரிவான த்ா்லி் ்மத்துவக்
கட்சி (Sozialistische Gleichheitspartei - SGP), தேர்லின் நிர்வாக
நீதமன்றத்தல் கூட்டர்ாங்க உள்துஅனற அஅனமச்்கத்துக்கு எதராக
ஒரு வழக்கு ு ததாடுத்தருந்தது. இந்த வழக்கு அரசியலஅனமப்பின்
ோதுகாப்பு குறித்த 2017 அறிக்அனகயில், SGP ஐ “இடது-்ாரி
தீவிரவாத” அஅனமப்ோக வஅனரயறுத்த தஜர்மன் உள்துஅனற
அஅனமச்்கத்தன்
இரகசிய
த்அனவயான
அரசியலஅனமப்பு
ோதுகாப்புக்கான
அலுவலகத்தன்
(Verfassungsschutz)
அறிக்அனகஅனய எதர்ப்ேதற்காக ு ததாடுக்கப்ேட்டது. இவ்வாறாக
வஅனரயறுத்ததன் மூலமாக, அரசியலஅனமப்பு ோதுகாப்புக்கான
அலுவலகத்தன்
கண்காணிப்புக்கு
SGP
இலக்காக்கப்ேட்டிருக்கிறது.
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ு தவஞ்சின
ேழியுஅனரயாகதவ
இருக்கிறது.
ஒருதவஅனள
இப்ேதலானது நவ-ோசி் தஜர்மனிக்கான மாற்று (AfD) கட்சியின்
தஅனலஅனமயகத்தல் எழுதப்ேட்டிருக்கலாம். Verfassungsschutz எந்த
மட்டத்தற்கு
அதவலதுகளின்
ஒரு
ஊதுகுழலாக
மாறி
விட்டிருக்கிறது என்ேஅனத, இந்தப் ேதல் ு தவளிப்ேடுத்துகிறது.
உள்துஅனற அஅனமச்்கத்தன் கருத்துப்ேடி, “ஒரு ஜனநாயக,
்மத்துவ, த்ா்லி் ்முதாயத்தற்காக வாதடுவது” மற்றும்
“‘ஏகாதேத்தயம்’
‘இராணுவவாதம்’
எனக்
கூறப்ேடுவதற்கு
எதரான
கிளர்ச்சியூட்டல்”
கூட
அரசியலஅனமப்பிற்குவிதராதமானது. “வர்க்க அடிப்ேஅனடயில் சிந்தப்ேது” மற்றும்
“்மர்மற்ற
முஅனறயில் எது தரதரான தோட்டி வர்க்கங்கள்
இருப்ேஅனத நம்புதல்” ஆகியஅனவ உள்ளிட்ட சிந்தஅனனகஅனள
தஅனடு த்ய்வதற்கு அர்ாங்கம் விரும்புகிறது.

அறிக்அனகயில் தன்அனன த்ர்க்கப்ேட்டுள்ளதும், இரகசிய த்அனவ
மூலமாக அது கண்காணிக்கப்ேடுவதும், அதன் ஜனநாயக
உரிஅனமகள் மீதான ஒரு ோரிய ஒடுக்குமுஅனறஅனயக் குறித்ததாக
இருக்கிறது,
இதற்கு
எந்த
்ட்டபூர்வ
அடித்தளமும்
இருக்கவில்அனல என்ற அடிப்ேஅனடயில் SGP தனது தரப்பு
நியாயத்அனத
முன்அனவத்தருந்தது.
SGP
வன்முஅனறயானது
என்ேதற்தகா அரசியல் அஅனமப்புக்கு விதராதமானது என்ேதற்தகா
நிரூேணமளிப்ேதற்கு
உள்துஅனற
அஅனமச்்கத்தன்
இரகசிய
த்அனவயான அரசியலஅனமப்பு ோதுகாப்புக்கான அலுவலகம்
(Verfassungsschutz) ஒரு முயற்சியும் கூட ு த்ய்யவில்அனல, மாறாக,
அக்கட்சி ்ட்டபூர்வமான வழிமுஅனறகளின் மூலமாக அதன்
இலட்சியங்கஅனளப்
பின்ு ததாடர்கிறது
என்ேஅனத
ு தவளிப்ேஅனடயாகதவ அது ஒப்புக்ு தகாண்டுள்ளது. SGP ஒரு
த்ா்லி்
தவஅனலத்தட்டத்அனத
ேரிந்துஅனரக்கிறது,
முதலாளித்துவத்அனத விமர்்னம் ு த்ய்கிறது என்ற உண்அனமஅனய
மட்டுதம முழுஅனமயான அடிப்ேஅனடயாகக் ு தகாண்டு அது
கண்காணிப்ேடுவஅனத அர்ாங்கம் நியாயப்ேடுத்தயது.

ஆளும் கிறிஸ்தவ ஜனநாயக ஒன்றியத்தன் (CDU) ஒரு
உறுப்பினரான அரசியல்வாத வால்ட்டர் லூப்க்க (Walter Lübcke)
மீதான நவ-நாஜித் தாக்குதலுக்கு இரண்டு வாரங்கள் முன்னதாக,
உள்துஅனற அஅனமச்்கத்தன் இந்த ஆவணம், நீதமன்றத்தற்கு
அனுப்ேப்ேட்டது.
தஜர்மனியில்
வலது-்ாரி
ேயங்கரவாத
வஅனலயஅனமப்புக்கஅனள நிறுவுவது எந்த அளவுக்கு முன்தனறிய
அளவில் உள்ளது என்ேஅனத அந்தக் ு தகாஅனல ு தவளிப்ேடுத்தயது.
கடந்த காலத்தல் ேலமுஅனறகள் குற்றம் உறுத ு த்ய்யப்ேட்டிருந்த
நேரான Stephan E. இக்ு தகாஅனலக்கான உடனடியான ்ந்ததக
நேராக இருந்தார். இருேத்அனதந்து வருடங்களாக வன்முஅனறயான
நவ-நாஜி
அஅனமப்புகளது
ஒரு
வஅனலப்பின்னலில்
அவர்
உறுப்பினராய் இருந்து வந்தருக்கிறார். இந்த வஅனலப்பின்னலில்
Verfassungsschutz இன் டஜன்கணக்கான தகவல்வழங்குேவர்கள்
ஊடுருவி இருந்தருக்கின்றனர். புலம்ு தேயர்ந்தவர்கள் ஒன்ேது
தேஅனரயும் ஒரு ு தேண் தோலிஸ் அதகாரிஅனயயும் ு தகான்ற நவநாஜி ேயங்கரவாத NSU (ததசிய த்ா்லி் தஅனலமஅனறவு
இயக்கம்) இந்த வஅனலயஅனமப்பின் ேகுதயாக இருந்தது.

இப்தோது உள்துஅனற அஅனமச்்கம், Redeker Sellner Dahs என்ற
்ட்ட நிறுவனத்அனதச் த்ர்ந்த தேராசிரியர் டாக்டர். ு தவால்ஃப்காங்
தராத் மூலம் தயாரிக்கப்ேட்ட ஒரு விரிவான அறிக்அனகஅனய SGP
இன் புகாருக்கான ேதலாக முன்அனவத்தருக்கிறது. இந்த ேதல்,
்ாரத்தல்,
ஒரு
்ட்ட
ஆவணமாக
இல்அனல,
மாறாக
மார்க்சி்த்தற்கும் த்ா்லி், இடது-்ாரி மற்றும் முற்தோக்கு
சிந்தஅனனகளின் ஒவ்ு தவாரு வடிவத்தற்கும் எதரான
ஒரு

Verfassungsschutz,

ேயங்கரவாதகளுக்கு ோதுகாப்பு அளித்துக்
ு தகாண்டும் தனது ு த்ாந்த அதகாரிகஅனளக் ு தகாண்டு வலது-்ாரி
தீவிரவாத வட்டங்களுக்கு நிதயதவி வழங்கிக்ு தகாண்டும் அஅனத
வழிநடத்தக்ு தகாண்டும் இருக்கும் அதததவஅனளயில், தஜர்மன்
அரசியல் வலது தநாக்கி நகர்வஅனதயும், வலது்ாரி ு தகாஅனலக்
கும்ேல்கள் மற்றும் தஜர்மனிக்கான மாற்றீட்டு கட்சி (AfD) ஐயும்
எதர்க்கின்ற எவரும் இந்த இரகசிய த்அனவயின் கண்காணிப்பில்

1- Stoppt die rechte Verschwörung! Verteidigt die SGP gegen den Verfassungsschutz!

அனவக்கப்ேடுகின்றார்கள். இது SGP க்கு மட்டுமல்ல, இடது-்ாரி
இஅன்க்குழுக்கள், இஅனளஞர் குழுக்கள், ு தகம்னிட்ஸ் நகரில்
உள்ள வலதுகளுக்கு எதரான ராக் இஅன்க்குழுவும் கூட —இது
்க்த்ானி மாநிலத்தன் Verfassungsschutz ஆல் “இடது-்ாரி
தீவிரவாத” அஅனடு தமாழி ு தகாண்டு அவதூறு ு த்ய்யப்ேட்டது—
இதத கதக்தக இலக்காக்கப்ேடுகின்றன.
இராணுவவாதத்தன்
வளர்ச்சிஅனயயும்,
ஒட்டுு தமாத்த
அரசியல்
ஸ்தாேகமும்
ோரிய
விதத்தல்
வலதுதநாக்கி
நகர்வஅனதயும் எதர்க்கின்ற காரணத்தனாலும், அதன் மூலமாக
மக்களிடத்தல் இந்த நிகழ்வுகளுக்கு உண்டாகியிருக்கும் ேரந்த
எதர்ப்அனே ு தவளிப்ேடுத்த காட்டும் காரணத்தனாலும் அது
Verfassungsschutz இனால் குறிஅனவக்கப்ேட்டிருக்கிறது. SGP, அரச
அஅனமப்புகளின் வலது்ாரி ்தஅனய அம்ேலப்ேடுத்தயிருப்ேததாடு
ு ததாழிலாள
வர்க்கத்தல்
ஒரு
த்ா்லி்
தவஅனலத்தட்டத்தற்காகவும் அது தோராடிக் ு தகாண்டிருக்கிறது.
குறிப்ோக, தேர்பிரிட் முங்க்லர் மற்றும் தஜார்க் ோு தேதராவ்ஸ்கி
தோன்ற தேராசிரியர்கள் மூலமாக ேல்கஅனலக்கழகங்களில் வலது்ாரி தீவிரவாத மற்றும் இராணுவவாத சித்தாந்தங்களுக்கு
புத்துயிரளிக்கப்ேடுவஅனத அது எதர்த்து வந்தருக்கிறது.
SGP

இந்தப் தோராட்டத்தன் காரணத்தனால், கட்சி ு ததாழிலாளர்கள்
மற்றும்
இஅனளஞர்கள்
மத்தயில்
ேரந்த
ஆதரஅனவ
ு தவன்ு தறடுத்தருப்ேததாடு
அதன்
இஅனளஞர்
அஅனமப்ோன
த்ா்லி் ்மத்துவத்தற்கான ்ர்வதத் மாணவர் மற்றும்
இஅனளஞர் அஅனமப்பின் (IYSSE) தவஅனலகஅனள மிகப்ு தேரும்
அளவில்
விரிவுேடுத்துவதற்கும்
அதனால்
இயலுமானதாக
இருந்தருக்கிறது. ்மீே ஆண்டுகளில், அது ஆளும் வர்க்கத்தடம்
இருந்து அதகரித்த தாக்குதல்களுக்கு இலக்கானது. கட்சியினதும்
மற்றும் IYSSE இன் ு தோதுக் கூட்டங்கள் மீது அஅனடயாள
இயக்கம் (Identitarian Movement) மற்றும் AfD ஐச் த்ர்ந்த வலது்ாரி தீவிரவாதகள் தாக்குதல் நடத்தனர்; முன்னணி ேழஅனமவாத
ு த்ய்தத்தாளான Frankfurter Allgemeine Zeitung தோன்ற வலது-்ாரி
ஊடகங்களும், மற்றும் ு த்ல்வாக்கான அரசியல் இதழான
சி்தராவும் (Cicero) எமக்கு எதரான அவதூறு கட்டுஅனரகஅனள
பிரசரித்தருக்கின்றன.
இப்தோது ஒட்டுு தமாத்த அரச எந்தரமும் SGP க்கு எதராக
களமிறக்கப்ேட்டுள்ளது.
கட்சிஅனய
அரசியலஅனமப்புக்கு
விதராதமானதாக முத்தஅனர குத்துவதற்கு உள்துஅனற அஅனமச்்கம்
ஏராளமான வளங்கஅனள ு த்லவிட்டுள்ளது. SGP மற்றும் நான்காம்
அகிலத்தன் அஅனனத்துலகக் குழுவிலுள்ள அதன் ்தகாதரக்
கட்சிகளது அரசியல் அறிக்அனககள் மற்றும் தவஅனலத்தட்டங்கஅனள
முழுஅனமயாக ஆய்வு ு த்ய்வதன் அடிப்ேஅனடயில் கட்சிக்கு
எதரான ஒரு 56 ேக்க ஆவணம் ஒன்அனறத் தயாரிக்க ஒரு உயர்மட்ட ்ட்ட நிறுவனம் ஒன்அனற அது ேணிக்கு அமர்த்தயது.
ஆயினும் SGP மீதான தாக்குதலானது, மிகப் ேரந்த அளவில்,
அஅனனத்துவிதமான
முற்தோக்கான
இயக்கத்தற்கும்
எதரானதாகும். இத்தாக்குதல் தஜர்மனியில் எததச்்ாதகாரம்
மற்றும் ோசி்த்தன் மிகதமா்மான ோரம்ேரியத்தன் வழிஅனய
ு ததாடர்கின்றது
அர்ாங்கத்தன்
இந்த
வாதங்கள்
ஏற்றுக்ு தகாள்ளப்ேடுமானால்,
அது
ஒரு
அோயகரமான
முன்னுதாரணத்அனத
அஅனமக்கும்.
்மூக
்மத்துவமின்அனம,
சற்றுச்சூழல்
அழிவு,
அரச
ஒடுக்குமுஅனற,
இராணுவ

கட்டிு தயழுப்ேல் மற்றும் முதலாளித்துவ ்மூகத்தன் எந்து தவாரு
அநீதக்கு எதராக தோராடும் எவு தராருவருக்கு எதராகவும்
நடவடிக்அனக எடுப்ேதற்கு அது ேயன்ேடுத்தப்ேடலாம்.
எனதவ,
அத-வலதுகளின்
வளர்ச்சிஅனய
ஏற்காத
மற்றும்
ஜனநாயக
உரிஅனமகளுக்கு
ஆதரவாய்
எழுந்து
நிற்கும்
அஅனனவரும் Verfassungsschutz இன் இந்தத் தாக்குதஅனல எதர்க்க
தவண்டும் என்றும், SGP தாக்கல் ு த்ய்தருக்கும் இந்த
்ட்டரீதயான புகாஅனர ஆதரிக்க தவண்டும் என்றும், நாங்கள்
தகட்டுக்ு தகாள்கிதறாம். SGP மற்றும் பிற அத்தஅனன இடது-்ாரி
அஅனமப்புகளின் மீதுமான கண்காணிப்அனே Verfassungsschutz
நிறுத்த தவண்டும் என்றும், அத்துடன் வலது-்ாரி ஜனநாயகவிதராத ்தகளின் விஅனளநிலமாய் தகழும் இந்தப் பிரிவு
கஅனலக்கப்ேட தவண்டும் என்றும் நாங்கள் தகாருகிதறாம்.
கூட்டர்ாங்கம் எஅனத தஅனடு த்ய்ய விரும்புகிறது ?
இன் புகாருக்கான ேதலிறுப்பில், தஜர்மன் அர்ாங்கம்
எவ்விதமான குற்றங்களுடனும் ு ததாடர்ேற்ற, அபிப்பிராயங்களின்
(Gesinnungsstrafrecht) அடிப்ேஅனடயில் ்ட்ட வழக்கிஅனன நடத்தும்
தனது ோரம்ேரியத்தற்கு தரும்புகின்றது. இது நாஜிக்களின் ேடி,
ஒரு
குற்றத்அனத
ு த்ய்ய
சிந்தப்ேதற்கான
தண்டஅனனயில்
(Willenstrafrecht) அதன் கூர்அனமயான ு தவளிப்ோட்அனடக் கண்டது.
அர்ாங்கம்
SGP
மீது,
்ட்டவிதராத
நடவடிக்அனககள்,
வன்முஅனறஅனயத் தூண்டுவது அல்லது எந்தவிதமான தீவிரவாத
ு த்யல்கள்
ஆகிய
குற்றச்்ாட்டுகஅனள
சமத்தவில்அனல.
ஒட்டுு தமாத்த ஆவணத்தலும் இதுதோன்று ததாரு ஒதரு தயாரு
குற்றச்்ாட்டும் கூட முன்அனவக்கப்ேடவில்அனல. SGP இன்
முயற்சிகளும் தநாக்கங்களும் தாராளவாத ஜனநாயக ஒழுங்கிற்கு
எதரானதாக இருக்கின்றன என்கிறதான குற்றச்்ாட்டு, முழுக்க
முழுக்க ்மூகம் குறித்த அதன் ோர்அனவ, வரலாறு குறித்த அதன்
ோர்அனவ, அதன் அரசியல் ேகுப்ோய்வுகள் மற்றும் அவற்றில்
இருந்து அது எடுக்கப்ேடுகின்ற தவஅனலத்தட்ட முடிவுகள்
ஆகியவற்றின் அடிப்ேஅனடயில் முன்அனவக்கப்ேடுகிறது.
SGP

இந்த அடிப்ேஅனடயில், இடது சிந்தஅனனயின் எந்த வடிவமும்
்ட்டவிதராதமானதாக அறிவிக்கப்ேடுவதற்கு இலக்காகக் கூடும்.
“ஒரு
ஜனநாயக, ்மத்துவ, த்ா்லி் ்முதாயத்தற்கான
தோராட்டமானது”
“அடிப்ேஅனடச்
்ட்டத்தன்
அனமயமான
விழுமியங்களுக்கு” முரணாய் அஅனமந்தருப்ேதாக ஆவணத்தன்
ு ததாடக்கத்ததலதய
அர்ாங்கம்
கூறி
விடுகிறது.
அதஅனனு தயாட்டிய 40 ேக்கங்கள், கூட்டர்ாங்கத்தன் கருத்துப்ேடி
அரசியலஅனமப்அனே
மீறுவதாய்
அஅனமந்தருக்கும்
கண்தணாட்டங்களது
ஒரு
ு தநடிய
ேட்டியஅனலக்
ு தகாண்டிருக்கின்றன.
1. கார்ல் மார்க்ஸ், பிு தரு தடரிக் ஏங்ு தகல்ஸ், விளாடிமிர் ு தலனின்,
லிதயான் ட்ு தராட்ஸ்கி, கார்ல் லீப்ு தனக்ட், தராஸா லுக்ு த்ம்தேர்க்
அல்லது தவறு எந்த ு த்வ்வியல் மார்க்சிஸ்டுகஅனளயும் தநாக்கிய
எந்த ்ாதகமான குறிப்பும், அர்ாங்கம் மற்றும் அதன்
வழக்கறிஞர்களின்
கருத்துப்ேடி,
அரசியலஅனமப்புக்கு
விதராதமானதாகும். குறிப்ோக, மார்க்ஸால் எடுத்துஅனரக்கப்ேட்ட
்முதாயம் மற்றும் வரலாறு குறித்த ்டவாதக் கருத்தாக்கத்தற்கு
இது ு தோருந்தும். இப்தோது அரசியலஅனமப்புக்கு விதராதமான
ு த்யலாக கருதப்ேட்டு வருகின்ற, 1956 இல் KPD (தஜர்மன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி) தஅனட ு த்ய்யப்ேட்டஅனத குறிப்பிட்ட இந்த
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ஆவணம்,
“வர்க்கங்களாலான
ஒரு
்மூகம்
குறித்த
சிந்தஅனனயும்.... வர்க்க சிந்தஅனனயாலும் மற்றும் அதனால்
விஅனளயக் கூடிய வர்க்கப் தோராட்டத்தல் தவரூன்றியதாக
இருக்கின்ற அரச மற்றும் ்மூகம் குறித்த மார்க்சி்-ு தலனினி்
கருத்தாக்கமும், தாராளவாத ஜனநாயக அடிப்ேஅனட ஒழுங்கிற்கும்,
மனிதஅனனக் குறித்த அதன் கருத்தாக்கத்தற்கும் இணக்கமற்றதாய்
இருக்கிறது” என்று ு தவளிப்ேஅனடயாகத் ு ததரிவிக்கிறது.

நாஜி சித்தாந்தத்அனத ஒத்தருக்கிறது. பின்வரும் “ு தநருப்பு
்த்தயப்பிரமாண” ்கிதமான 1933 தம புத்தக எரிப்புகளுக்கு
இயக்கமளித்த
அதத
உத்தவகத்தால்
இது
ஊக்கமளிக்கப்ேட்டுள்ளது. அதல் “வர்க்கப் தோராட்டம் மற்றும்
்டவாதத்தற்கு
எதராக,
Volksgemeinschaft
க்கும்
சிறந்த
வாழ்விற்குமாக! மார்க்ஸ் மற்றும் கவுட்ஸ்கியின் எழுத்துக்கஅனள
நான் தீயிலிடுகிதறன்.”

2.
முதலாளித்துவம்
வர்க்கங்கஅனள
ேடிப்ேடியாக
நல்லிணக்கப்ேடும் நிஅனலக்கு ு தகாண்டுு த்ல்லும்
என்ேதான
கருத்அனத
்ந்ததகிப்ேதும்
கூட
அரசியலஅனமப்அனே
மீறும்
ு த்யலாகும் என்கிறது அர்ாங்கம். KPD ஐ தஅனட ு த்ய்த தீர்ப்பில்
இருந்தான ஒரு வார்த்அனதமாறாத தமற்தகாளில், ஆவணம்
ு ததரிவிக்கிறது: “தாராளவாத ஜனநாயகமானது குடிமக்களின்
சதந்தரம்
மற்றும்
்மத்துவத்அனத
ேடிப்ேடியாக
முன்ு தனப்தோதனும்
மிகப்ு தேரும்
ேலனளிக்கும்
நிஅனலக்கு
விருத்த ு த்ய்வதும் இந்தக் தகாட்ோடுகஅனள ்ாத்தயமான
உயரிய
அளவுக்கு
உயர்த்துவதும்
்ாத்தயம்
என்ற
கண்தணாட்டத்தால் நிரப்ேப்ேட்டுள்ளது.”

4.
ஆனால்
உள்துஅனற
அஅனமச்்கம்
மார்க்ஸ்
மற்றும்
கவுட்ஸ்கியுடன் நின்றுவிடவில்அனல. நாஜிக்கள் எப்ேடி எழுத்தாளர்
கூர்ட் துத்ாஸ்ஸ்கி (Kurt Tucholsky) மற்றும் ேத்தரிஅனகயாளர்
கார்ல் ஃதவான் ஓஸிு தயட்ஸ்கி (Carl von Ossietzky) ஆகிதயாரது
புத்தகங்கஅனளயும்
கூட
எரித்தார்கதளா,
அஅனதப்தோலதவ
இப்தோது
அர்ாங்கமானது
ஆயுதப்ு தேருக்கத்அனத
மற்றும்
தோர்ு தவறி கூச்்அனல விமர்்னம் ு த்ய்கின்ற அல்லது ஐதராப்பிய
ஒன்றியத்அனத எதர்க்கின்ற எவு தராருவஅனரயும் அரசியலஅனமப்பின்
எதரியாக
அறிவிக்கிறது.
மற்றவற்றுடன்
த்ர்த்து,
“‘முதலாளித்துவத்அனத’
தூக்கிு தயறிந்து
த்ா்லி்த்அனத
ஸ்தாபிப்ேதற்கான
தகாரிக்அனக”,
“‘ஏகாதேத்தயம்’
மற்றும்
’இராணுவவாதம்’ எனச் ு த்ால்லப்ேடுவனவற்றுக்கு எதரான
ஆர்ப்ோட்டம்” மற்றும் “ததசிய அரசகள் மற்றும் ஐதராப்பிய
ஒன்றியத்தன்
நிராகரிப்பு”
ஆகியவற்அனறயும்
“தாராளவாத
ஜனநாயக அடிப்ேஅனட ஒழுங்கிற்கு எதரான முயற்சிகள்” என்று
அது விவரிக்கிறது.

வர்க்கங்களுக்கு இஅனடயிலான நல்லிணக்கம் குறித்த அரசினால்
தணிக்கப்ேடுகின்ற இந்த நம்பிக்அனகஅனய எதர்க்கின்ற, மற்றும் ேல
த்ாப்தங்களாய் ு ததாடர்ந்து வளர்ச்சி கண்டு வந்தருக்கும் ்மூக
்மத்துவமின்அனமக்கு
கவனத்அனத
ஈர்க்கும்
எவு தராருவரும்
அரசியலஅனமப்பின்
எதரியாக
அறிவிக்கப்ேடுகிறார்.
இந்த
அடிப்ேஅனடயில், ததாமஸ் பிக்ு தகட்டி தோன்ற தாராளவாத
்மூகவியலாளர்களின் புத்தகங்கள், வறுஅனம மீதான தஜர்மன்
அர்ாங்கத்தனது அறிக்அனகயும், அத்துடன் வறுஅனமயிலும் ்மூக
்மத்துவமின்அனமயிலும் ஒரு ோரிய அதகரிப்அனேக் காட்டுகின்ற
எண்ணிலடங்கா
புள்ளிவிவரங்கள்
அஅனனத்தும்
கூட
தஅனடு த்ய்யப்ேட தவண்டும்.
3. இடது கட்சி (Die Linke) உள்ளிட்ட ஸ்தாேகக் கட்சிகளுக்கு
SGP காட்டுகின்ற ்மர்மற்ற எதர்ப்பு, இந்தக் கட்சிகளுடன்
கூட்டணி
அர்ாங்கத்அனத
உருவாக்குவதற்கு
அதன்
அடிப்ேஅனடயான
மறுப்பு
ஆகியஅனவயும்
உள்துஅனற
அஅனமச்்கத்தன்
கூற்றுப்ேடி
அரசியலஅனமப்புக்கு
விதராதமானஅனவ.
SGP,

“மற்ற வர்க்கங்களின் பிரதநிதகளுடன் ‘ு ததாழிலாள
வர்க்கம்’ ்மர்ங்கள் ு த்ய்வஅனத’ நிராகரிக்கிறது” என்ற
காரணத்தாலும் “இராணுவவாதம், ஆயுதப்ு தேருக்கம் மற்றும்
்மூக சிக்கன நடவடிக்அனககளது” தநாக்கத்துடன் “மக்களுக்கு
எதரான ஒரு ்தயில்” ஈடுேடுவதாக ஸ்தாேகக் கட்சிகள் மீது
அது குற்றம்சமத்துகின்ற காரணத்தாலும் SGP மீது இந்த
அறிக்அனக
தாக்குதல்
நடத்துகிறது.
தமலும்
SPD
ஐ
“பிரத்தயகமாக வங்கிகள், ு தேரும் நிறுவனங்கள், உளவுப்
பிரிவுகள் மற்றும் Bundeswehr ஆகியவற்றின் நலன்கஅனள
பிரதநிதத்துவம் ு த்ய்கின்ற வலது்ாரி அரச கட்சி” என்று
வஅனரயஅனற ு த்ய்வதும், அது “அமுல்ேடுத்தய அல்லது ஆதரித்த
சீர்தருத்தங்களுக்கு கிஅனடத்த ு தோருத்தமான ு தவறுப்அனேதய”
முகம்ு தகாடுப்ேதாகக் கூறுவதும் கூட அரசியலஅனமப்அனே மீறிய
ு த்யலாகக் கூறப்ேடுகிறது.

5.
நாஜி
ஆட்சிக்கு
எதரான
ஆயுதப்
தோராட்டத்அனத
நியாயப்ேடுத்துகின்ற
எவு தராருவரும்
கூட,
தஜர்மன்
அர்ாங்கத்தன் ோர்அனவயில், ஒரு இடது்ாரி தீவிரவாத. SGP
வன்முஅனறஅனயப்
ேயன்ேடுத்த
தயாராக
இருப்ேதாகக்
காட்டுவதற்காக, இந்த ஆவணம், மற்ற எல்லாவற்றினும், 1938
நான்காம்
அகிலத்தன்
ஸ்தாேக
தவஅனலத்தட்டத்தல்,
“ோசி்த்தற்கு எதரான தோராட்டத்தல்” “ோட்டாளி வர்க்கம்
ஆயுதோணியாக்கப்ேட”
அறிவுறுத்துகின்ற
ேகுதஅனய
தமற்தகாளிடுகிறது. இந்தக் கண்தணாட்டத்தன்ேடி ோர்த்தால்,
நாஜிக்களுக்கு எதரான கிளர்ச்சியின் தஅனலவர்கள், கிதஜார்க்
எல்ஸ்னர் மற்றும் ததால்வியஅனடந்த 1944, ஜூஅனல 20 ்தயின்
அங்கத்தனர்கள் உள்ளிட ஹிட்லஅனரக் ு தகால்ல முயன்றவர்கள்
அஅனனவரும்
இன்று
தூக்குக்கயிறுக்கு
முகம்ு தகாடுக்க
தவண்டியதாயிருக்கும்.
உள்துஅனற அஅனமச்்கத்தன் தஅனடப் ேட்டியலினது தர்க்கரீதயான
இறுதவிஅனளவு ஒரு ோசி் ்ர்வாதகாரமாகும். மக்களின்
ு தேரும்ோன்அனமயினர் அரசியல் நிகழ்வுகளில் ு த்யலூக்கத்துடன்
தஅனலயிடுவஅனதயும் த்ா்லி்க் தகாட்ோடுகஅனள அடிப்ேஅனடயாகக்
ு தகாண்டு ்மூகத்அனத அவர்கள் உருமாற்றுவஅனதயும் ்ாத்தயமான
அஅனனத்து வழிகளிலும் தடுப்ேஅனததய இது அர்த்தமளிக்கிறது.
ஆகதவ தான் உள்துஅனற அஅனமச்்கம், ஒரு த்ா்லி்ப்
புரட்சியானது, “மக்களின் விருப்ேத்தன் ு தவளிப்ோடாக இருக்க
முடியாது, ஏு தனன்றால் [புரட்சியில்] மக்களின் அதநக ேகுதயினர்
தங்களது
சிந்தஅனனகஅனள
நஅனடமுஅனறப்ேடுத்துஅனகயில்,
அதததநரத்தல் மக்களின் பிற ேகுதகளது அரசியலஅனமப்பு
ரீதயான உரிஅனமகள் ஒடுக்கப்ேடுகின்றன” என்று கூறுகிறது. இது
“த்ா்லி்ப்
புரட்சியின்
ோஅனதயில்
வன்முஅனற

வர்க்க நல்லிணக்கம் குறித்த இந்த அரசினால் தணிக்கப்ேடும்
நம்பிக்அனகயானது Volksgemeinschaft (மக்கள் ்மூகம்) குறித்த
3- Stoppt die rechte Verschwörung! Verteidigt die SGP gegen den Verfassungsschutz!

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டாலும் அல்லது ேயன்ேடுத்தப்ேடாவிட்டாலும்
்ரி” இது ு தோருந்தும் என்று ஆவணம் ு ததரிவிக்கிறது.
இவ்வாறாக,
வங்கிகஅனளயும்
உற்ேத்த
்ாதனங்கஅனளயும்
உஅனடஅனமயாக்கிக்
ு தகாள்வதற்கு
ஒரு
ு தேரும்-ு த்ல்வந்த
உயரடுக்கு
ு தகாண்டுள்ள
உரிஅனம
ஒரு
மிகச்சிறந்ததாக
அறிவிக்கப்ேடுகிறது, அதன்மீதான எந்த விமர்்னமும் ஒரு
நடத்அனதமீறலாக ஆக்கப்ேடுகிறது. இதுமாதரியான வாதத்தல்
இருந்தான இறுத விஅனளவுகஅனள ஹிட்லர், பிராங்தகா மற்றும்
பிதனாத்
தோன்ற
்ர்வாதகாரிகதள
வஅனரந்துள்ளனர்:
ு தேரும்ோன்அனம மக்கள் த்ா்லி் சிந்தஅனனகஅனள தநாக்கிச்
்ாய்ந்தாலும், முதலாளித்துவத்அனதப் ோதுகாக்கப்ேதற்கான மிகக்
ு தகாடூரமான ஒடுக்குமுஅனற வழிமுஅனறகஅனளப் ேயன்ேடுத்துவதும்
கூட
நியாயப்ேடுத்தப்ேடுகின்றது.
“தாராளவாத
ஜனநாயக
ஒழுங்கஅனமப்பு”
என்று
கூறுவதல்
தஜர்மன்
அர்ாங்கம்
அர்த்தப்ேடுத்துவது, அடிப்ேஅனடச் ்ட்டத்தால் ோதுகாக்கப்ேட்ட
விட்டுக்ு தகாடுக்கமுடியாத ஜனநாயக உரிஅனமகஅனள அல்ல,
மாறாக
முதலாளித்துவ
ு த்ாத்துக்கஅனளயும்
அதஅனனப்
ோதுகாக்கின்ற அரச எந்தரத்அனதயும் ஆகும்.
அதததநரத்தல், உள்துஅனற அஅனமச்்கம் முதலாளித்துவத்அனத
தூக்கிவீசம் தநாக்கமுஅனடய ஸ்தூலமான நடவடிக்அனககளுடன்
மட்டும் தன்அனன மட்டுப்ேடுத்தக் ு தகாள்ளவில்அனல. “ு தோது
நிகழ்வுகள், பிரசரங்கஅனள ு தவளியிடுதல் மற்றும் ததர்தல்களில்
ேங்ு தகடுத்தல்”
ஆகியஅனவயும்
கூட
அஅனவ
த்ா்லி்
கருத்துக்கஅனளப்
ேரப்ே
த்அனவு த்ய்யுமாயின்
அஅனவயும்
அரசியலஅனமப்புக்கு விதராதமானஅனவதய. அதற்கு பின்வரும்
காரணம் ு தகாடுக்கப்ேடுகின்றது: “பிரதவாதஅனய [SGP] தோன்ற
ஒரு அஅனமப்பு, அதன் இலக்குகளில், தாராளவாத ஜனநாயக
ஒழுங்கிற்கு
எதராக
ு த்லுத்தப்ேடுவதாக
இருக்குமாயின்,
அப்தோது அதுு ததாடர்ோன ு த்யலூக்கமான நடத்அனதயானது
தாராளவாத ஜனநாயக அடிப்ேஅனட ஒழுங்கிற்கு எதரான
முயற்சிகஅனளக் ு தகாண்டதாய் இருக்கிறது.”
“ு த்யலூக்கமிக்க நடத்அனத”க்கான உதாரணங்களாக, தஜர்மன்
அர்ாங்கம் குறிப்ோக, “உலக த்ா்லி் வஅனலத் தளத்தல் உலக
அரசியல் மற்றும் ு தோருளாதார அபிவிருத்தகள் குறித்த அன்றாட
ேகுப்ோய்வுகள் ு தவளியிடப்ேடுவது” மற்றும் “தஜர்மன் தேசம்
உலகின் மிகப்ு தேரும் ட்ு தராட்ஸ்கி் புத்தக ேதப்ேகமாக”
இருக்கும் கட்சியின் ேதப்ேகம் Mehring Verlag “ட்ு தராட்ஸ்கியின்
ேஅனடப்புகஅனளயும்
அத்துடன்
தடவிட்
தநார்த்தன்
ேஅனடப்புகஅனளயும்”
பிரசரம்
ு த்ய்வது
ஆகியவற்அனற
குறிப்பிடுகிறது. கட்சியின் வஅனலத் தளம், முகநூல் மற்றும்
ட்விட்டர் கணக்குகள் மற்றும் யூடியூப் ்ானல் ஆகியஅனவயும்
குறிப்பிடப்ேடுகின்றன.
த்ா்லி்- விதராதச் ்ட்டங்களும் Willenstrafrecht ்ட்டமும் மற்றும்
தஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தஅனடயும்
ஒருவர்

ு தகாண்டிருக்கும் அபிப்பிராயத்தன் அடிப்ேஅனடயில்
(Gesinnungsjustiz)
தண்டஅனன
ு தகாடுக்கும்
இத்தஅனகய
வழக்காடல்களின் மூலம், தஜர்மன் அர்ாங்கம் 19 ஆம்
நூற்றாண்டின் மத்தய காலம் வஅனர பின்தநாக்கிச் ு த்ல்லக் கூடிய
ஒரு ஜனநாயக-விதராத ோரம்ேரியத்தல் தன்அனன அமர்த்தக்
ு தகாண்டிருக்கிறது. ஏற்கனதவ 1851 ு தகாதலான் நகர கம்யூனிஸ்ட்
வி்ாரஅனணயிலும் 1872 ஆகஸ்ட் தேேலுக்கு எதரான அனலப்ஸிக்

நகர அதயுயர் துதராக வி்ாரஅனணயிலும் மார்க்சிஸ்டுகள்
பிரத்ததயகமாக
அவர்கள்
ு தகாண்டிருந்த
தீர்க்கமான
அபிப்பிராயங்களுக்காக மட்டுதம கூட தண்டிக்கப்ேட்டனர். 1878
முதல் 1890 வஅனரயான காலத்தல், த்ா்லி்-விதராத ்ட்டங்கள்
ஒட்டுு தமாத்த தஜர்மன் ்மூக ஜனநாயகக் கட்சிஅனயயும் (SPD)
்ட்டவிதராத நிஅனலக்குள் தள்ளின. “ு தோது அஅனமதக்கு,
குறிப்ோக மக்களின் ு தவவ்தவறு வர்க்கங்களுக்கு இஅனடயிலான
நல்லிணக்கத்தற்கு, அோயதமற்ேடுத்துகின்ற ஒரு விதத்தல்,
அப்தோதுள்ள
அரசிஅனன
அல்லது
்மூக
ஒழுங்கிஅனனத்
தூக்கிவீசவதற்கு, ்மூக ஜனநாயக, த்ா்லி் அல்லது கம்யூனி்
முயற்சிகள்
தமற்ு தகாள்ளப்ேடுவது
ு தவட்டு தவளிச்்மான”
அத்தஅனன அஅனமப்புகளுக்கும் எதராய் இந்தச் ்ட்டங்கள்
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன.
விஅனளவு
அல்லாது
குற்றம்
ு த்ய்வதற்கான
விருப்ேத்தன்
அடிப்ேஅனடயில்
தண்டஅனன
வழங்குதல்) இன் இந்த பிற்தோக்கு ்ட்ட ோரம்ேரியம், நாஜி
்ட்ட அஅனமப்புமுஅனறயில் ஒரு இன்றியஅனமயாத ோத்தரம்
வகித்ததோது அதன் உச்்கட்டத்அனத எட்டியது. ஒருவஅனரத்
தண்டிப்ேதற்கு,
அவர்
உண்அனமயில்
குற்றமிஅனழத்தருக்க
தவண்டும் என்ேது இனியும் அவசியமில்லாமல் ஆனது. மாறாக,
குற்றம் சமத்தப்ேட்டவரின் தரப்பில் “குற்றமிஅனழப்ேதற்கான
விருப்ேம் (verbrecherischer Willen)” இருந்தஅனத நிரூபித்தாதல
தோதுு தமன்றானது.
அர்ாங்கம்
அரசியல்
எதரிகள்
அஅனனவஅனரயும்
அழித்ு ததாழிப்ேதற்கு,
அவர்கஅனள
வஅனத
முகாம்களில்
அஅனடத்துக்
ு தகாஅனலு த்ய்வதற்கு
இயலும்
விதத்தல்,
குற்றவியல்
வழக்குமுஅனறயானது
குற்றம்்ாட்டப்ேட்டவர்
எந்தவிதமான
ஸ்தூலமான
நடவடிக்அனககஅனள எடுப்ேதலும் இருந்தும் அதகமான அளவில்
பிரிக்கப்ேட்டு விட்டது.
Willensstrafrecht

(குற்றத்தன்

ஏற்கனதவ 1930 களில், புததாக உருவாக்கப்ேட்டிருந்த நாஜி
மக்கள் நீதமன்றம் (Volksgerichtshof), கம்யூனிஸ்டுகள் இறுதயாக
அவர்களது தீர்க்கமான நம்பிக்அனககளின் அடிப்ேஅனடயிதலதய
தண்டிக்கப்ேட முடியும் என்ற ஒரு விதத்தல் அர்துதராகப்
ேத்தக்கு ு தோருள்விளக்கம் ு தகாடுத்தது. 1940 களுக்குள்ளாக,
எந்தவிதமான
அதருப்தயும்
அரசக்கான
எதர்ப்ோக
ு தோருள்விளக்கம்
ு தகாடுக்கப்ேட்டு,
அதுதவ
ஒரு
அரக்கத்தனமான
தீர்ப்புக்குப்
தோதுு தமன்றான
நிஅனல
வந்தருந்தது. “தஅனலவர்” குறித்த ஒரு நஅனகச்சஅனவ, இறுத
ு தவற்றி குறித்த ஒரு ்ந்ததகம், இன்னும் காலக்கிரமமாய்
தாமதமான இரயில்கஅனள குறித்த
ஒரு கருத்தும் கூட
மரணகரமான
பின்விஅனளவுகஅனளக்
ு தகாண்டுவர
முடியும்
என்றானது.
நாஜி ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர், இதன் ு ததாடர்ச்சியானது
தமதலாட்டமாக மட்டுதம முறிவஅனடந்தது. ஒரு குறுகியகால
“நாஜிமய அகற்ற”த்தற்குப் பின்னர், உயரடுக்கினர் மறுேடியும்
நீதத்துஅனறயிலும்,
தோலிஸிலும்,
நிர்வாகத்தலும்,
ேல்கஅனலக்கழகங்களிலும் மற்றும் வணிகத்தலும் தமது ேஅனழய
அலுவலகங்களுக்குத் தரும்பினர். நூு தரம்தேர்க் இனச் ்ட்டங்கள்
(Nuremberg Race Laws) இன் இஅனண ஆசிரியரான ோன்ஸ்
குதளாப்க, தோருக்குப் பிந்அனதய தமற்கு தஜர்மனியின் முதல்
்ான்்லரான ு தகான்ராட் அடிதனாவர் இன் கீழ், ்ான்்லர்
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அலுவலகத் தஅனலவராக ஆனார். இந்த ேதவியில், ஆள்நிர்வாகக்
ு தகாள்அனக அத்துடன் BND (ு தவளிநாட்டு உளவு) மற்றும்
Verfassungsschutz (உள்நாட்டு உளவு) ஆகிய உளவு த்அனவகளின்
உருவாக்கம் மற்றும் கட்டுப்ோடு ஆகியஅனவ குதளாப்கவின்
ு தோறுப்பின் கீழ் இருந்தன.
1950 ஆம் ஆண்டில், ஒரு விரிவான குற்றவியல் ்ட்டத்தலான
தருத்தம்,
ஒருவர்
ு தகாண்டிருக்கும்
அபிப்பிராயத்தன்
அடிப்ேஅனடயிலான தண்டஅனனஅனய (Gesinnungsjustiz) மறுேடியும்
அறிமுகப்ேடுத்தயது.
மூன்றாம்
அனரய்ஹ்கில்
நீதத்துஅனற
அஅனமச்்கத்தல் ஒரு துஅனறத் தஅனலவராக இருந்த வஅனகயில்
அரசியல்
குற்றவியல்
்ட்டத்தற்கு
ு தோறுப்ோனவராய்
இருந்தருந்த Dr. Josef Schafheutle மூலம் இந்தத் தருத்தம்
ு த்துக்கப்ேட்டிருந்தது.
நாஜிக்களுக்கு
கீதழ
அநீதயாக
தீர்ப்ேளித்த அதத நீதேதகள்தான் இப்தோது மறுேடியும்
கம்யூனிஸ்டுகஅனள அவர்களது நம்பிக்அனககளின் அடிப்ேஅனடயில்
குற்றவாளிகளாக்கினர். கம்யூனிஸ்டுகள் மீதான தவட்அனட 1956
இல்
இழிபுகழ்ு தேற்ற
விதத்தல்
தஜர்மன்
கூட்டர்ாங்க
அரசியலஅனமப்பு நீதமன்றத்தனால் KPD தஅனட ு த்ய்யப்ேட்டதல்
உச்்மஅனடந்தது. இப்தோது அந்தத் தஅனடயானது ேஅனழய
காப்ேகங்களில் இருந்து எடுத்து வரப்ேட்டு இப்தோஅனதய
கூட்டர்ாங்கத்தனால் SGP க்கு எதராக ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுக்
ு தகாண்டிருக்கிறது. உள்துஅனற அஅனமச்்கத்தனால்
தாக்கல்
ு த்ய்யப்ேட்டிருக்கும்
ஆவணத்தற்கு
மிக
முக்கியமான
்ட்டரீதயான கட்டஅனமப்ோக இது த்அனவு த்ய்கிறது.
தீர்ப்பு
ஒருதோதும்
முஅனறப்ேடியாக
தரும்ேப்ு தேறப்ேடவில்அனல என்றதோதும் கூட, அது அவமதப்அனே
்ம்ோதத்த விடயமாய் நீண்டகாலமாய் இருந்து வந்தருக்கிறது.
கூட்டர்ாங்க
அரசியலஅனமப்பு
நீதமன்றத்தன்
தஅனலவரான,
ஜூட்டா லிம்ோஹ், 1996 இல் கூறுஅனகயில், அரசியலஅனமப்பு
குறித்த இப்தோஅனதய கண்தணாட்டங்களின் அடிப்ேஅனடயில்
என்றால், தஅனடஅனய நான் நிராகரித்தருப்தேன் என்றார். அரச
ஆவணக் காப்ேகங்களில் முன்னர் அணுகக்கிஅனடக்காதருந்த
தகாப்புகளின்
அடிப்ேஅனடயில்
KPD க்கு
எதரான
வழக்குவி்ாரஅனண
மீதான
ஒரு
முழுஅனமயான
ஆய்வு
ு த்ய்தருப்ேவரான வரலாற்றாசிரியரான தஜாு த்ப் ஃதோஸ்தோத்,
2017
இல்
ு தவளியான
அரசியலஅனமப்புக்கு
விதராதம்!
(Verfassungswidrig!) என்ற அவரது புத்தகத்தல், KPD தீர்ப்ோனது
அப்ேட்டமான
அரசியலஅனமப்பு
மீறல்
என்றும்
அது
அரசியல்ரீதயான
காரணங்களால்
ஊக்குவிக்கப்ேட்டதாக
இருந்தது என்றும் முடிவு கூறியிருந்தார். “இந்த வழக்கு
வி்ாரஅனணயில்,
்ட்டவாக்க,
்ட்டநஅனடமுஅனறப்ேடுத்தல்,
நீதத்துஅனற என்ற மூன்று அதகாரங்களுக்கு இஅனடயிலான ேங்கீடு
அங்தக இருக்கவில்அனல, மாறாக கூட்டர்ாங்கத்தடம் இருந்தான
அழுத்தத்தன் கீழ், KPD தஅனட ு த்ய்யப்ேட தவண்டும் என்று
வலியுறுத்தய ஒதரு தயாரு அரச மட்டுதம இருந்தது” என்று
ஃதோஸ்தோத் எழுதுகிறார்.
KPD

இந்த வழக்குவி்ாரஅனணயில், நாஜிக்களின் கீழ் கம்யூனிஸ்டுகஅனள
தண்டிப்ேதல் ஒரு ு த்யலூக்கமான ோத்தரத்அனத வகித்த
தீவிரப்ேட்ட
வலது்ாரிகளின்
அதத
வட்டத்அனதச்
த்ர்ந்த
வழக்கறிஞர்கதள
அடிதனாவர்
அர்ாங்கத்தன்
தரப்பில்
வழக்காடினர்.
அர்ாங்க
்ட்ட
அலுவலகத்தன்

(Prozessführungsstelle) தஅனலவராக இருந்தவர் Hans Ritter von Lex;
இவர், ேதவரிய மக்கள் கட்சிஅனயச் த்ர்ந்த (BVP) நாடாளுமன்ற
(Reichstag) உறுப்பினராக இருந்த்மயத்தல், அஅனனத்து ்ட்ட
அதகாரங்கஅனளயும்
அதடால்ஃப்
ஹிட்லருக்கு
இயல்ோக
அனகயளிக்கும் 1933 மார்ச் 23 வழிவஅனகச் ்ட்டத்தற்கு (Enabling
Act) தனது கட்சியின் ்ம்மதத்அனத அறிவித்தருந்தார். அதற்கு ஒரு
சில நாட்களுக்கு முன்ோக ஹிட்லருடான ஒரு தனிப்ேட்ட
உஅனரயாடலில், “தஜர்மனியில் மார்க்சி்த்அனத அழித்ு ததாழிப்ேது”
என்னும் அவரது இலட்சியத்அனத தானும் ேகிர்ந்து ு தகாள்வதாக
அவருக்கு உறுதயளித்தருந்தார்.
“கடுஅனமயான

வழிமுஅனறகஅனள
தமற்ு தகாள்வதன்
மூலமாய்
உள்ளிட, இந்த மாசோட்டில் இருந்து தஜர்மன் மக்கஅனள
விடுதஅனல
ு த்ய்தட
தவண்டும்
என்ேதத,
தத்ப்ேற்று
சிந்தஅனனயுஅனடய அத்தஅனன வட்டங்களின் ஒரு ு தோதுவான
தகாரிக்அனகயாக இருக்கிறது” என்றார் அவர்.
ஒரு வலது-்ாரி தீவிரவாத ்த
ஒருவர் ு தகாண்டிருக்கும் அபிப்பிராயத்தன் அடிப்ேஅனடயிலான
வழக்காடலுக்கு (Gesinnungsjustiz) தரும்புவது மற்றும் KPD மீதான
தஅனடஅனய மீண்டும் ு த்யலுக்குக் ு தகாண்டுவருவது ஆகியவற்றின்
மூலம் ஆளும் வர்க்கம் இந்த ேழுப்பு நிற மரபுகஅனள, ோசி்
ோரம்ேரியங்கஅனள
அனகயிு தலடுத்துக்
ு தகாண்டிருக்கிறது.
Verfassungsschutz
அறிக்அனகயும்
உள்துஅனற
அஅனமச்்க
வழக்கறிஞர்களது ஆவணமும் ு தோதுக் கருத்அனத மிரட்டுவஅனதயும்
முதலாளித்துவம், ததசியவாதம், ஏகாதேத்தயம், இராணுவவாதம்
மற்றும் AfD க்கான அத்தஅனன எதர்ப்அனேயும் “இடது-்ாரி
தீவிரவாதம்” மற்றும் “அரசியலஅனமப்பு விதராதம்” என்று கூறி
குற்றமாக்குவஅனதயும் தநாக்கமாய் ு தகாண்டு அரச எந்தரத்தல்
நடத்தப்ேடுகின்ற
ஒரு
வலது-்ாரி
தீவிரவாத
்தயின்
விஅனளு தோருட்களாய் இருக்கின்றன.
2017 இன் Verfassungsschutz அறிக்அனகஅனய வஅனரவு ு த்ய்ததல்
வலது்ாரி தீவிரவாத வட்டாரங்கள் ேங்குு தேற்றன என்ேது
இப்தோது
ு ததரிந்த
விடயமாகி
விட்டது.
அப்தோது
Verfassungsschutz இன் தஅனலவராக இருந்த ோன்ஸ்-கிதயார்க்
மாஸன் AfD கட்சியின் முன்னணிப் பிரதநிதகஅனள ேலமுஅனற
்ந்தத்தருந்தார்,
அறிக்அனகஅனய
அவர்களுடன்
கலந்தாதலாசித்தருந்தார். 2018 நவம்ேரில், ு தகம்னிட்ஸ் நகரில்
நஅனடு தேற்றஅனவ தீவிர வலது்ாரிக் கலவரங்கள் என்ேஅனத அவர்
மறுத்தஅனதயும் “SPD க்குள்ளாக இடது்ாரி தீவிரவாத ்க்தகள்”
இருப்ேதாக அவர் கண்டனம் ு த்ய்தஅனதயும் அடுத்து மாஸன்
தற்காலிக ஓய்வுக்கு அனுப்ேப்ேட்டார். இப்தோது ஆளும் CDU
இன் ஒரு வலது-்ாரி உறுப்பினராக மாஸன், AfD உடன்
அர்ாங்கக் கூட்டணிகஅனள உருவாக்குவதற்கு ேகிரங்கமாக
ஊக்குவித்துக் ு தகாண்டிருக்கிறார்.
அதன்
புதய
தஅனலவரான
ததாமஸ்
ோல்டன்வாங் இன் கீழும் அதத ோஅனதஅனய ு ததாடர்ந்து
பின்ேற்றிக்
ு தகாண்டிருக்கிறது.
ஆகதவ,
புதய
2018
Verfassungsschutz
அறிக்அனகயிலான வலது-்ாரி தீவிரவாதம்
குறித்த அத்தயாயத்தல் AfD குறித்ததா, அதன் தஅனலவர்களில்
ஒருவரான Björn Höcke தஅனலஅனமயிலான அதன் ோசி் பிரிவு
குறித்ததா அல்லது அக்கட்சிஅனய சூழ்ந்தருக்கும் நவ-நாஜி
வட்டாரத்அனதக் குறித்ததா ஒதரு தயாரு வார்த்அனதயும் கூட
Verfassungsschutz,
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மறுேடியும் அங்தக காணவில்அனல. அவர்கள் “இடது-்ாரி
தீவிரவாத”கள் என்று கூறப்ேடுதவாருக்கு “ேலியானவர்”களாக
மட்டுதம
குறிப்பிடப்ேடுகின்றனர்.
அந்த
அறிக்அனக
வ்னம்மாறாமல் இவ்வாறு ு ததரிவிக்கிறது: “2018 இல், இடது்ாரி
தீவிரவாதகளால்
ு தோதுவாக
வலது்ாரி
தீவிரவாதகளாக
அறிவித்து வந்தருக்கிற AfD (Alternative für Deutschland) இஅனனயும்
மற்றும் வலது-்ாரி தீவிரவாதக் கட்சிகளது அங்கத்தவர்கஅனள
விட, இடது-்ாரி தீவிரவாதகளது தீவிரமயமாக்கதல ு ததாடர்ந்தும்
கவனப்புள்ளியாக இருந்தது.”
இந்த அறிக்அனக, காவல்துஅனறயிலும் தஜர்மன் இராணுவத்தலும்
(Bundeswehr) இருக்கும் விரிந்த வலது-்ாரி ேயங்கரவாத
வஅனலப்பின்னல்கஅனள
தட்டமிட்டு
கண்டுு தகாள்ளாமலும்
தவிர்த்தும்விடுகிறது. தஜர்மன் இராணுவத்தல் ஒரு ோசி்
்தக்குத் தஅனலவராய் இருந்த பிராங்தகா ஏ. அல்லது அத-வலது
ேயங்கரவாத NSU வஅனலப்பின்னலின் ு ததாடர்ச்சியான NSU 2.0
தோன்ற வார்த்அனதகஅனள அறிக்அனகயில் ததடினால் கஅனளத்து ஓய
தவண்டியது
தான்.
ு தவளிநாட்டினஅனரயும்
அரசியல்
அதருப்தயாளர்கஅனளயும்
தாக்கியதுடன்
மட்டுமின்றி,
2018
தஜர்மன் ஒற்றுஅனம தனத்தல் ஆயுத “நடவடிக்அனக”க்கும் வலது்ாரி தீவிரவாத கவிழ்ப்புக்கும் கூட தட்டங்கஅனளக் ு தகாண்டிருந்த
ு தகம்னிட்ஸ் புரட்சி (Revolution Chemnitz) ேயங்கரவாதக் குழுஅனவ
ு தவறுமதன
ஒரு
“தோராளிக்குழு”வாக
Verfassungsschutz
தணித்துக் காட்டுகிறது. NSU உடன் ு தநருக்கமான உறவுகஅனளப்
ேராமரித்து
வந்ததும்
Lübcke
ஐ
ு தகாஅனலு த்ய்ததாக
்ந்ததகிக்கப்ேடுேவர் ு தநருக்கமான ு ததாடர்பில் இருந்ததுமான
“Combat 18” வலது-்ாரி தீவிரவாத ேயங்கரவாத வஅனலப்பின்னல்
புதய Verfassungsschutz அறிக்அனகயில் இருந்து நீக்கப்ேட்டு
விட்டது.
இதற்கு ேதலாக, SGP மறுேடியும் “இடது-்ாரி தீவிரவாதக்
கட்சி”யாகவும்
“கண்காணிப்பு
இலக்காகவும்”
ேட்டியலிடப்ேட்டிருக்கிறது.
அரசியல்
சிந்தஅனனகள்
மீது
்ட்டரீதயான துன்புறுத்தஅனல நடத்துகின்ற உணர்வுடன், இரகசிய
த்அனவயானது இந்த ு தோருத்தமான அத்தயாயத்தல், SGP
தோன்ற “வறட்டுசித்தாந்த இடது-்ாரி தீவிரவாத” அஅனமப்புகள்,
அவற்றின் “விரிவான ேகுப்ோய்வுகளது” துஅனணயுடன், வன்முஅனற
தநாக்கம் ு தகாண்ட குழுக்களுக்கு சித்தாந்த உத்தவகம் அளிக்கக்
கூடிய ‘புத்தஜீவித தீமூட்டுதவாராக’ (geistige Brandstifter)
ு த்யல்ேடும் “்ாத்தயவள”த்அனத ு தகாண்டிருக்கின்றன என்ற
கருத்அனதயும் த்ர்த்துள்ளது.
மார்க்சி் ேகுப்ோய்வுகஅனளயும் த்ா்லி் சிந்தஅனனகஅனளயும்,
“தீயூட்டுவது”
மற்றும்
“வன்முஅனற”க்கு
ஒப்பிடுகின்ற
Verfassungsschutz,
அதததவஅனளயில்
நவ-ோசி்
ு தகாஅனலக்
கும்ேல்கஅனள
கட்டிு தயழுப்பிக்
ு தகாண்டும்
மூடிமஅனறத்துக்
ு தகாண்டுமிருக்கிறது! NSU ஐ சற்றிய வட்டத்தல் மட்டும்,
ோதுகாப்பு அதகாரிகள் Verfassungsschutz க்காக 40 க்கும்
அதகமான
ஊடுருவலாளர்கஅனள
ேணியமர்த்தயுள்ளனர்.
அப்ேடியானு ததாரு ஊடுருவலாளர் NSU இன் ு தகாஅனலக் களம்
ஒன்றில்
பிர்ன்னமாகவும்
இருந்தார்.
உள்நாட்டு
உளவு
முகஅனமயானது “தஜர்மனியின் மிக அோயகரமான அர்ாங்க
முகஅனம”யாக இருக்கிறது என்றும் அது “சீர்தருத்த இயலாதது”

என்றும் தஜர்மன் தன்ரியான Die Welt இன் ேத்தரிஅனகயாளர்
ு தடனிஸ்
யூு த்ல்
ஜூஅனல
ு ததாடக்கத்தல்
ஒரு
ு தோது
உஅனரயாடலில் அறிவித்தார். Verfassungsschutz “அரசக்குள் ஒரு
அர்ாக” வளர்ச்சி கண்டிருப்ேதாலும் “கட்டுப்ேடுத்த முடியாததாக
நிரூேணமாகி” இருப்ேதாலும் அதஅனன ஒழிக்க தவண்டும் என்று
வார இதழான Stern அஅனழப்பு விடுத்தருக்கிறது.
மீதான தாக்குதல் மூலமாக, இந்த குற்றவியல் அர்ாங்க
முகஅனமயானது, நடப்பு பிற்தோக்கு ்மூக மற்றும் அரசியல்
சூழஅனல விமர்்னம் ு த்ய்கின்ற எவு தராருவர் மீதும் ்ட்ட
நடவடிக்அனகக்கு அடிப்ேஅனடஅனய வழங்கக் கூடிய விதத்தல்
சிந்தஅனனக் குற்றங்கள் (thought crimes) மீதான ஒரு புதயவஅனக
்ட்ட வழக்காடலுக்கு முன்னுதாரணம் உருவாக்க விரும்புகிறது.
தவஅனலநிறுத்தம் ு த்ய்யும் ு ததாழிலாளர்கள் முதல் மார்க்சி்
இலக்கியங்கஅனள ேதப்பிக்கும் புத்தக விற்ேஅனனயாளர்கள்,
அல்லது விமர்்னக் கஅனலஞர்கள், ேத்தரிஅனகயாளர்கள் மற்றும்
புத்தஜீவிகள் வஅனர ்ட்டத் துன்புறுத்தலுக்கு இலக்காவார்கள்.
SGP

நாஜிகளின் வஅனத முகாமுக்கு தான் ு த்ன்ற விதத்அனத விவரிக்கும்
புு தராட்டஸ்டண்ட் மதக்குருவான மார்ட்டின் நிதமால்லர் (Martin
Niemöller) இன் பிரேல கவிஅனதஅனய ேலர் அறிந்தருப்ோர்கள்.
முதலில் அவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகஅனளத் ததடி வந்தார்கள், நான்
அஅனமதயாக இருந்ததன் — ஏு தனன்றால் நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்
இல்அனல.
பின் அவர்கள் ்மூக ஜனநாயகவாதகஅனளக் அனகது ு த்ய்தார்கள்,
நான் அஅனமதயாக இருந்ததன் — ஏு தனன்றால் நான் ஒரு ்மூக
ஜனநாயகவாத இல்அனல.
பின்னர் அவர்கள் ு ததாழிற்்ங்கவாதகஅனளத் ததடிவந்தார்கள்,
பின்பும் நான் அஅனமதயாக இருந்ததன் — ஏு தனன்றால் நான் ஒரு
ு ததாழிற்்ங்கவாத இல்அனல.
அதன்பின் அவர்கள் யூதர்கஅனளத் ததடி வந்தார்கள், அப்தோதும்
நான் அஅனமதயாக இருந்ததன் — ஏு தனன்றால் நான் ஒரு
யூதனில்அனல.
இறுதயில் அவர்கள் என்அனனத் ததடி உள்தள வந்தார்கள் —
அப்தோது என்அனன காப்ோற்ற அங்கு யாருதம இருக்கவில்அனல.
இந்தக் தகள்வி இன்று மீண்டும் எங்கள் முன்நிற்கிறது. அரச
எந்தரத்தன் வலது-்ாரி ்த தடுத்து நிறுத்தப்ேட்டு SGP
ோதுகாக்கப்ேடாது
தோகுமானால்,
இன்னும்
ஆழமான
ஒடுக்குமுஅனற
நடவடிக்அனககளுக்கான
தடுப்பு
அஅனண
உஅனடக்கப்ேட்டு விடும். ஆகதவ தான் ஜனநாயக உரிஅனமகஅனளப்
ோதுகாக்க விரும்புகின்ற மற்றும் வலதுகளின் வளர்ச்சிஅனய
எதர்க்கின்ற அஅனனவரிடமும் நாங்கள் மறுேடியும் தகாரிக்அனக
விடுகின்தறாம்: Verfassungsschutz இன் தாக்குதலுக்கு எதர்ப்பு
காட்டுங்கள்; SGP ஐ ோதுகாத்து நில்லுங்கள்.
மற்றும் அத்தஅனன பிற இடது-்ாரி அஅனமப்புகளின் மீதான
கண்காணிப்அனே Verfassungsschutz அனகவிட தவண்டும் என்றும்
வலது-்ாரி
ஜனநாயக-விதராத
்தகளின்
விஅனளநிலமாய்
இருக்கும் அது கஅனலக்கப்ேட தவண்டும் என்றும் நாங்கள்
தகாருகிதறாம்.
SGP

6- Stoppt die rechte Verschwörung! Verteidigt die SGP gegen den Verfassungsschutz!

