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ஜேர்மனிய ஜேர்ேல்களும் சர்வாேிகார அச்சறுத்ேலும் 

By Ulrich Rippert , 12 August 2013 

ஜேர்மனிய வாராந்திர ஏடு Der Spiegel உடைய சமீபத்திய பதிப்பு 
ஜேர்மனியின் “ஜசாம்ஜபறித்தனமான ஜதர்தடைப் பற்றி” புகார் கூறி, 
அரசியல்வாதிகள் இன்னும் டதரியத்டத வவளிப்படுத்தி “வசல்வாக்கற்ற 
முடிவுகடை” எடுக்கும் டதரியத்டதக் காட்ை ஜவண்டும் என்று அடைப்பு 

விடுத்துள்ைது. “பணிந்து வசல்லும் குடியரசு” என்னும் தடைப்பில் Der 
Spiegel உடைய ஆசிரியர்கள் கட்சிகடையும் அரசியல் வாதிகடையும் 

அவற்றின் “அரசியல் ஜகாடைத்தனத்திற்காகவும்”, “சீர்திருத்தங்களுக்கு 
விருப்பமற்ற” ஜேர்மன் குடிமக்களுக்கு ஏற்ப வசயல்படுவதற்காகவும் 
விமர்சித்துள்ைது. 

இந்த ஏடு, 84 வயது வமய்யியைாைர் Jürgen Habermas ஐ 
ஜமற்ஜகாளிட்டுள்ைது; அவர் வாசகர்களுக்கு “உயரடுக்கின் ஜதால்வி” குறித்து 
உடரயாற்றுகிறார். ஜேபர்மாஸ் இந்த வினாடவ எழுப்புகிறார்: 

“வசல்வாக்கற்ற” என்பதற்கு உண்டமயில் என்ன வபாருள்? தன் வசாந்த 
வினாவிற்கு விடையிறுக்கும் வடகயில், வாக்காைர்கள் ஜதடவயான, 
நியாயமான அரசியல் தீர்வுகளுக்கு ஆதரவு வகாடுப்பார்கள் என 
எதிர்பார்க்கப்பை ஜவண்டும் என்று கூறுகிறார். ஐஜராப்பாவின் பிற நாடுகள் 
அடனத்டதயும் ஜவதடனதரும் சிக்கன நைவடிக்டககடை ஜேர்மன் 
அரசாங்கம் ஜகாருகிறது ஆனால் அத்தடகய நைவடிக்டககடை உள்நாட்டில் 
வசயல்படுத்தும் ஜநாக்கத்டதக் கண்டு நடுங்குகிறது, இது ஏற்றுக்வகாள்ை 
முடியாதது என்கிறார். 

ஜேபர்மாஸ் கருத்துப்படி “அதிகாரத்டத சந்தர்ப்பவாதரீதியாக பராமரிக்கும்” 
நைவடிக்டக ஐஜராப்பாவில் அதன் தடைடமப் வபாறுப்புக்களுக்கு ஜேர்மனி 
காட்டும் வபாருட்படுத்தா தன்டமடய விடைவிக்கிறது. ஐஜராப்பா அவசரகாை 
நிடையில் இருந்தாலும், ஜேர்மனி சமூக வநருக்கடி என்னும் எரிமடையில் 
நைனம் ஆைாமல் உறங்கிக் வகாண்டிருக்கிறது. 

ஜபர்லினில் இருக்கும் அரசாங்கம் பிறருக்கு சமூக வவட்டுக்கள் என்று 
வரும்ஜபாதுதான் வலுவாகவும் விட்டுக் வகாடுக்காமலும் உள்ைது என்று Der 

Spiegel  எழுதுகிறது. “பாரிய சமூக மற்றும் அரசியல் வகாந்தளிப்டப” பை 
நாடுகளில் ஏற்படுத்தியுள்ை வதற்கு ஐஜராப்பிய நாடுகள் சிக்கன 
நைவடிக்டககடை ஏற்க ஜவண்டும் என ஊக்குவிக்கின்றது. இவற்றில் 

“30% வடர ஒய்வூதியக் குடறப்புக்கள், சமூக நைன்புரி அடமப்பு மற்றும் 
சுகாதாரப் பாதுகாப்பில் கடுடமயான வவட்டுக்கள், அரசதுடறயிலும் பாரிய 
பணிநீக்கங்கள்” அைங்கும். இடத எழுதியவர்கள் அத்தடகய 

நைவடிக்டககள் அவசியம் என்று நம்பினாலும், “ஜேர்மனி தாஜன 
அத்தடகய நைவடிக்டககளில் ஒரு பகுதிடயஜயனும் வசயல்படுத்தினால்தான் 
வதற்கு நாட்ைவர்களும் கடுடமயான சமூகக் வகாள்டககடை நம்பிக்டகயுைன் 
வசயல்படுத்துவடத ஜகாரமுடியும்” என்றும் கூறுகின்றனர்.  

ஜவறுவிதமாகக் கூறினால், அடுத்த அரசாங்கம் சமூக எதிர்ப்புரட்சிடய 
ஐஜராப்பாவில் தீவிரப்படுத்த ஜவண்டும்; அஜத ஜநரத்தில் ஜேர்மனியிலும் 
அடத முன்வனடுக்கஜவண்டும். இவ்வாறு வசய்டகயில் அது வாக்காைர் 
வகாடுக்கும் தீர்ப்டபக் கண்டு அஞ்சவும்கூைாது, மக்களுடைய எதிர்ப்புக்கைால் 
பின்னடிக்கவும் கூைாது. 

இது சர்வாதிகார வடிவங்கள், சர்வாதிகார நைவடிக்டககள் ஆகியவற்றிற்கான 
அடைப்பாகும்.Der Spiegel உடைய தடையங்கத்தின் கருத்து இத்தடகய 

நைவடிக்டகடய வசயல்படுத்தும் திறனுடைய அரசியல் பிரிவு சமூக 
ேனநாயகக் கட்சி (SPD) ஆகும். வேகார்ட் ஷ்ஜராைரின் கீழ் சமூக 
ேனநாயக கட்சி-பசுடம கூட்ைணி, “2010 வசயற்பட்டியல் வகாள்டககளின் 
சமூக துன்பங்கடையும்” மக்கள் அழுத்தத்திற்கு அடிபணியாது ஏற்க 
எதிர்பார்த்தது. 

முன்னாள் சமூக ேனநாயகக் கட்சி பாராளுமன்றப் பிரிவுத் தடைவராக 
ஷ்ஜராைரின் கீழ் இருந்த “ஜதாைர் (பிரன்ஸ்) முன்ைவபயரிங்க்” பற்றி 
எழுதும்ஜபாது ஆசிரியர்கள் வபரும் உவடக அடைகின்றனர். அவர் 
“தற்ஜபாடதய சான்ஸ்ைர் அங்ஜகைா ஜமர்க்வகல் வசய்ய அச்சப்படுவடத 
டதரியமாக வசய்தார். இவ்வம்டமயார் அப்வபாழுதும் வசய்திருக்க மாட்ைார், 
இப்வபாழுதும் வசய்யவில்டை. ேனநாயக முடறப்படி ஜதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை 
தடைவர் ஒரு வபாழுதும் வசய்ய டதரியம் வகாண்டிராதடத வசய்தார்.” 
வசல்வாக்கற்ற வகாள்டககளுைன் நாட்டை எதிர்வகாள்ளும் டதரியம் 
அவருக்கு இருந்தது. வபரும்பான்டம கருத்டத அவர் குைப்பத்தில் ஆழ்த்தி 
நாட்டை “வருங்காைத்திற்கு தயார் எனத் தகுதி வசய்த” சீர்திருத்தங்கடை 
வதாைக்கினார். 

இக்கட்டுடர, முன்ைவபயரிங்க்கின் அறிவிப்பான ேனநாயகம் சிறந்ததுதான், 

“ஆனால் துரதிருஷ்ைவசமாக சட்ைமன்ற காைகட்ைத்திற்கு மிகவும் 
கட்டுப்பட்டுள்ைது” என்படத ஒப்புதலுைன் ஜமற்ஜகாளிடுகிறது. ஜவறுவிதமாகக் 
கூறினால்: ேனநாயகங்களுக்கு அவ்வப்வபாழுது ஜதர்தல்கள் 
ஜதடவப்படுகின்றன என்பதும் அரசாங்கங்கள் அகற்றப்பட்டுவிை முடியும் 
என்பதும் துரதிருஷ்ைம். இவருடைய சிந்தடனவழிடய பின்பற்றினால், இந்த 
“ேனநாயகப் பற்றாக்குடறக்கு” எளிய தீர்வு, முற்றிலும் ஜதர்தல்கடை 
அகற்றுதல் அல்ைது அவற்டற எதற்கும் வாக்களிக்கா முடறயில் 
நைத்துவதுதான். 

Der Spiegel  இன் ஆசிரியர்கள், இப்பிற்ஜபாக்குத்தன, ேனநாயக விஜராத 
நிடைப்பாட்டை நியாயப்படுத்த அரசியல் அரசியல் விஞ்ஞானி வேர்பிடரட் 
முங்கிைரின் உதவிடய நாடுகின்றனர். முங்கிைர் ஜபர்லினில் ேம்ஜபால்ட் 
பல்கடை கைகத்தில் சமூக அறிவியல் கூைத்தில் குறிப்பிட்ை காைத்திற்கு 
அரசியல் ஜகாட்பாடு கற்பிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ை ஜபராசிரியர். முன்பு அவர் 

சர்வாதிகார வழிவடக ஆட்சிகளின் நைன்கடைப்பற்றியும், “ஜபானபார்ட்டிச 
தீர்வுகளின் ஜதடவ” பற்றியும் எழுதியுள்ைார். 

இவர் Der Spiegel இைம் ஜகாருகிறார்: “சவால்கடை எடுக்கும் 
விருப்பமுடைய முக்கிய அரசியல்வாதிகள் குழு இருக்க ஜவண்டும் [இதன் 
வபாருள் சமூக எதிர்ப்புக்கள், ஜதர்தல் ஜதால்விகடைச் சந்திக்கத்தயாராக]. 
இது வருங்காை நைனுக்கு உகந்தது.” ஆனால் அவர் இவ்வாறு 
நைக்கவில்டை என்றும் நீண்ைகாை சிந்தடனத் திறனுடைய அரசியல்வாதி 

இல்டை என்கிறார். “வசல்வாக்கற்ற நைவடிக்டககடை துவக்கும் டதரியம் 
இல்டை” என்பதுைன் அரசியல்வாதிகளிடைஜய மூஜைாபாய சிந்தடனயில் 

ஈடுபைத் தயக்கமும் உள்ைது என்கிறார் முங்கிைர். “மூஜைாபாயரீதியாக 
இல்ைாது அறவநறிரீதியாக” சிந்திப்பவர்கள் இைாபமடைகின்றனர். இது 
சமூகத்திற்கு “நீண்ைகாை தீவிர ஜசதத்டத ஏற்படுத்தும்.” 



தன்னுடைய திட்ைங்கள் பற்றிய விவரங்கடை முங்கிைர் ஜகாடிட்டுக் 
காட்ைவில்டை; ஆனால் உட்குறிப்புக்கள் வதளிவாக உள்ைன. மில்லியன் 
கணக்கான மக்கடை Hartz IV மூைம் முடறயாக வறியவர்கைாக்கியது, 
சுகாதார நைன்கடைப் வபற முடியாமல் வசய்தது, குடறவூதியத் 
வதாழிைாைர்கள் அறவநறிரீதியாக இழிவாகக் கருதப்பட்ைது ஆகியடவ அதன் 
விடைவு ஆகும். ஆளும் நிதியப் பிரபுத்துவத்தின் நைடன வைர்க்க, ஒரு 
மிருகத்தன சிக்கனப் ஜபாக்கு வங்கிகள் பிடணவயடுப்புக்களுக்கு 700 
பில்லியன் யூஜராக்கள் (அவமரிக்க $933 பில்லியன்) வகாடுத்தது ஜபால் 
“மூஜைாபாயரீதியாக” தவிர்க்க முடியாததும், ஜதடவயானதும் ஆகும். 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, SPD யின் ஆதரவாைராக இருந்த முங்கிைர் 
“வநாண்டிவாத்து ேனநாயகம்” என்ற தடைப்பில் ஒரு கட்டுடரடய 
வவளியிட்ைார்; அதில் “ஒரு புதிய, ேனநாயகம், சர்வாதிகாரம் பற்றிய 
தடையற்ற பார்டவ ஜதடவ” என அடைப்பு விடுத்தார். 

இப்படி சர்வாதிகார ஆட்சி வழிவடககளுக்கான அடைப்பு சமூக வநருக்கடி 
தீவிரமாவதுைன் ஜநரடித் வதாைர்பு வகாண்ைது. ஜமர்க்வகல் அரசாங்கத்தின் 
ஆக்கிஜராஷ சிக்கன நைவடிக்டக உந்துதல் வதற்கு ஐஜராப்பிய நாடுகடை 
ஜபரழிவு தரும் சமூக, அரசியல் வநருக்கடியில் ஆழ்த்திவிட்ைது. இது 
ஜேர்மனி மீதும் பாதிப்டப ஏற்படுத்திவிட்ைது. இங்கு சமூக வநருக்கடி பற்றி 
எதிவரதிரான கருத்துக்கள் வதரிவிக்கப்பட்ைாலும் சமூகப் பிைவு ஜேர்மனியில் 
பை ஐஜராப்பிய நாடுகடைவிை அதிகம் முன்ஜனறிவிட்ைது. 

அடனத்து பணிபுரிபவர்களிலும் கிட்ைத்தட்ை கால் பகுதியினர், அல்ைது 8 
மில்லியன் மக்கள் குடறவூதியப் பணி புரிகின்றனர். அதில் பாதிஜபர் 4.1 
மில்லியன் நாள் ஒன்றிற்கு மணிக்கு 7 யூஜராக்கடையும் விை (9.30 
அவமரிக்க ைாைர்கள்) குடறவாக ஜவடை பார்க்கின்றனர். திட்ைமிட்ை ஊதிய 
வவட்டுக்கள் என்பது ஆடைகளிலும் அலுவைகங்களிலும் நடைவபறுகிறது. 
பை ஆண்டுகைாக ஜவடை வகாடுக்கும் நிறுவனங்கைால் சுரண்ைப்படும் 

தற்காலிக வதாழிைாைர்கள் தவிர, “ஒப்பந்தத் வதாழிைாைர்கள்” 
எண்ணிக்டகயில் வபரும் வைர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ைது; இவர்கள் எந்தவித 
சமூகப்பாதுகாப்பும் இன்றி சில்ைடறப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைனர். கிட்ைத்தட்ை 
4.5 மில்லியன் மக்கள் ோர்ட்ஸ் IV நைன்களில், அதாவது மாதம் 
ஒன்றிற்கு 374 யூஜராக்கள் (500 அவமரிக்க ைாைர்கள்) ஊதியத்தில், 
அத்துைன் வாைடக, சூஜைற்றும் வசைவுகளும் வபற்று வாழ்கின்றனர். 

ஆனால் சமூகத்தின் மறுபுறஜமா வசல்வம் அதிகரிக்கிறது. சலுடக வபற்ற 
அடுக்கின் ஆைம்பரத்திற்கு வரம்புகள் இல்டை. ஜேர்மனியில் வசிக்கும் 
மில்லியனர்களின் எண்ணிக்டக முதல் தைடவயாக மில்லியடன 

கைந்துள்ைது. “சரியாக 1.015 மில்லியன் மில்லியனர்கள் உள்ைனர். இது 
கைந்த ஆண்டைவிை 6.7% அதிகம் ஆகும்” என்று Tageszitung நாஜைடு 

கூறுகிறது. “மில்லியர்களின் வசாத்துக்கள் அவர்களுடைய உண்டம 

எண்ணிக்டகடயவிை அதிகம் வைர்கிறது. அடவ அவமரிக்க 3.4 டிரில்லியன் 
ைாைரில் இருந்து 3.7 டிரில்லியன் அவமரிக்க ைாைர் என, ஒரு 7.7% 
அதிகமாக வைர்ச்சிடயக் காட்டியுள்ைன.” 

ஜவறுவிதமாகக் கூறினால், மில்லியன் கணக்கான குடும்பங்களில் ஜபரழிவு 
விடைவுகடைக் வகாடுத்திருக்கும் சமூகத் தாக்குதல்கள், வசல்வந்தர், வபரும் 
வசல்வந்தர்களின் கரங்கடை ஜநாக்கி சமூகச் வசல்வம் திருப்பப்பட்டுள்ைது. 

சமூக எதிர்ப் புரட்சி என்னும் இக்வகாள்டகக்கு வபருகிய எதிர்ப்பு இருப்பதால், 
அரசியலில், வசய்தி ஊைகத்தில், பல்கடைக்கைகங்களில் ஆளும் 
வர்க்கத்தின் வசய்தித் வதாைர்பாைர்கள் சர்வாதிகார கட்ைடமப்புக்கள் வகாண்ை 
அரசாங்க வழிவடககளுக்கு குரல் வகாடுக்கின்றனர். தகவல் வதரிவிப்பவரும், 
முன்னாள் அவமரிக்க ஜதசியப் பாதுகாப்புத்துடற (NSA) ஊழியருமான 
எட்வார்ட் ஸ்ஜனாவ்வைன், எந்த அைவிற்கு மக்கள் ஜேர்மனி உட்பை எல்ைா 
இைங்களிலும் கண்காணிக்கப்படுகின்றனர் என்படத வவளிப்படுத்தியுள்ைார். 
ஒரு ேனநாயக முகப்பிற்குப்பின் வபாலிஸ் அரச கட்ைடமப்பு ஏற்கனஜவ நன்கு 
முன்ஜனறியுள்ைது. 

முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் அடனத்தும் இப்ஜபாக்கின் வைர்ச்சிக்கு 
ஆதரடவக் வகாடுத்துள்ைன. சமூக வநருக்கடி வபருகுவடத 
முகங்வகாடுக்கும் இடவ தம்மிடைஜய உள்ை ஜவறுபாடுகடைக் கடைகின்றன. 
சான்ஸ்ைர் தன் பிற்ஜபாக்குத்தன சிக்கன ஜவடைத்திட்ைத்டத 
பாதுகாக்டகயில், SPD ஜமர்க்வகலின் முன்னாள் நிதி மந்திரி பீர் 
ஸ்டைன்புறூக்டக அதன் முக்கிய ஜவட்பாைராக சான்ஸ்ைர் பதவிக்கு 
நியமித்துள்ைடம அரசாங்கத்துைன் அடனத்து முக்கிய விவகாரங்களிலும் 
அதன் உைன்பாட்டை அடிக்ஜகாடிட்டுக்காட்டுகின்றது. பசுடமவாதிகள் SPD 
உைன் கூட்டை நாடுகின்றனர், ஆனால் ஜமர்க்வகலின் அது கிறிஸ்துவ 
ேனநாயக ஒன்றியத்துைனான (CDU) கூட்டிற்கும் தயாராக உள்ைனர். 
அடனத்து ஜபாலி இைது குழுக்களினதும் ஆதரடவப் வபற்றுள்ை இைது 
கட்சி, SPD க்கும் பசுடமவாதிகளுக்கும் அதன் ஆதரடவக் வகாடுக்கிறது.  

அடனத்து முதைாளித்துவக் கட்சிகளின் இந்த “வபருங்கூட்ைணி” வைதுசாரி 
கிறிஸ்துவ சமூக ஒன்றிய (CSU) த்திைம் இருந்து இைது கட்சியின் இைது 
கன்டன வடர விரிந்துள்ைது; இது ஒஜர ஒரு கட்சியினால்தான் 
எதிர்க்கப்படுகிறது. அதுதான் PSG எனப்படும்  ஜசாசலிச சமத்துவக் 
கட்சியாகும். PSG வதாழிைாை வர்க்கத்டத ஒரு சர்வஜதச ஜசாசலிச 
ஜவடைத்திட்ைத்தின் அடிப்படையில் அணிதிரட்ை ஜபாராடுகிறது. ஆளும் 
வர்க்கம் அதன் இைாப ஜநாக்கு அடமப்பு முடறடய பாதுகாக்க 1930களில் 
இருந்தடதப் ஜபாைஜவ சர்வாதிகாரம், பாசிசம் ஆகியவற்டற நாைத் 
தயங்காது. 
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