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முதலலாம உலகப போலார வவெடித்த நூற ஆண்டுகளுக்கும
இரண்டாலாம உலகப போலார வதலாடாங்க 75  ஆண்டுகளுக்கும
பின்னர ஐபரலாபோலாவெலானத மீண்டுவ்லாருமுறை பர வோரும
அழிவின் விளமபில நின்ற வகலாண்டிருக்கரத.  பஜேர்ன்
அரசலாங்கமும ப் நேட்படாலாவில இருக்கும அதன்
கூட்டாலாளிகளும ரஷ்யாவலாவுடானலான ஒரு ப்லாதலுக்கு
திட்டாமிட்டுத் தூண்டி வெருகன்ரன,  இத ஒரு அணுப
போரழிவுக்கு இட்டுச வசலல அசசுறத்தகரத.

இந்த போலாரவவெறிக் வகலாள்றை பகறை பயாவ பசலாசலிச ச்த்தவெக்
கட்ச (The  Partei  f r  Soziale  Gleichheit  -  PSG)ü
ச்ரசமின்றி எதிரக்கரத.  போலார அசசுறத்தறை பல ஏற்றக்
வகலாள்ள தயாவலாரிலலலாத அறை பனவெருக்கும ் நேலாம முறை பரயீடு
வசய்கபரலாம:  ப் 25  அன்ற ் நேறை படாவோறகன்ர ஐபரலாபபியாவ
பதரதலில ் நேலான்கலாம அகலத்தின் அறை பனத்தலகக் குழுவின்
பஜேர்ன் பிரிவெலான பசலாசலிச ச்த்தவெக் கட்ச (PSG) க்கு
வெலாக்களியுங்கள்!  போலார ்ற்றம முதலலாளித்தவெத்திற்கு
எதிரலாக ஐபரலாபோலா ்ற்றம உலவகங்கலும இருக்கும
உறை பஉழைக்கும ்க்கறை பள ஐக்கயாவபோடுத்தகன்ர போலார-எதிரபப
இயாவக்கம ஒன்றை பர கட்டிவயாவழுபபவெதன் முதல ோடியாவலாக
இதறை பன ஆக்குங்கள்! இரண்டு உலகப போலாரகளிலும யூதப
ோடுவகலாறை பலயின் வசலாலலமுடியாவலாத குற்ரங்களிலு்லாய் ோத்த
மிலலியாவன் கணக்கலான ்க்கள் உயிரதரந்த
விட்டிருபோதற்குப பின்னர,  மீண்டுவ்லாருமுறை பர ஐபரலாபோலா
ஏகலாதிோத்தியாவ போலாரின் ஒரு யுத்தக்கள்லாக ்லாற்ரபோடுவெறை பத
அனு்திக்கக் கூடாலாத!  

பஜேர்ன் இரலாணுவெவெலாதத்தின்  மீள்வெருறை பக

பஜேர்ன் அரசலாங்கமும ்ற்றம அறை பனத்த ் நேலாடாலாளு்ன்ரக்
கட்சகளும ்க்களின் முதகன் பின்னலால பஜேர்ன்
இரலாணுவெவெலாதத்திற்கு திட்டாமிட்டு உயிரூட்டிக்
வகலாண்டிருக்கன்ரன என ் நேலாங்கள் குற்ரமசலாட்டுகபரலாம.
இரண்டு உலகப போலாரகறை பள கட்டாவிழ்த்த விட்டு
ோடுோயாவங்கர்லான குற்ரங்கறை பள இறை பஉழைத்த அபத ஆளும
வெட்டாங்களும,  வெங்ககளும ்ற்றம வோருநிறவெனங்களும
மீண்டும வோரும வெலலதிகலார அரசயாவறை பலப பின்ோற்றி
வெருவெபதலாடு இரலாணுவெ வெலிறை ப்றை பயாவ ோயாவன்ோடுத்தவெதற்கும
திட்டாமிடுகன்ரன.  

இந்த அரசயாவல பிரசசலாரத்றை பத பஜேர்ன் ஜேனலாதிோதி
பஜேலாஅஹிம வகௌவ்க் வதலாடாக்க றை பவெத்தலார.  வசன்ர
அக்படாலாோரில பஜேர்ன் இறை பணபப தின அனுசரிபறை போ
ஒட்டியாவ அவெரத உறை பரயில இத ் நேடாந்தத.  ”அரசயாவல,
வோலாருளலாதலார ்ற்றம இரலாணுவெ ப்லாதலகளில”  இருந்த

ஒதங்க இருபோதற்கு பஜேர்ன ஒன்றம “ஒரு தீவு அலல”
என்ற அவெர அறிவித்தலார.

அதன் பின் பிபரவெரி வதலாடாக்கத்தில ் நேடாந்த மூனச
ோலாதகலாபப ்லா் நேலாட்டில வகௌவ்க்கும,  வவெளியுரவு
அறை ப்சசரலான ஃபிரலாங்க்-வெலாலடார ஸ்றை பரன்றை ப்யாவரும ்ற்றம
ோலாதகலாபப அறை ப்சசரலான ஊரசுலலா வவெலான் வடார றை பலயாவனும
“இரலாணுவெத்தின் ஒதங்கயிருக்கும வகலாள்றை பக”  முடிவுக்கு
வெந்தவிட்டாறை பத அறிவித்தனர.  வெருங்கலாலத்தில,  சரவெபதச
வ் நேருக்கடிப பிரலாந்தியாவங்களில பஜேர்ன “மிகத்
தீர்லானகர்லாகவும ்ற்றம மிகக் கணிச்லாகவும” தறை பலயீடு
வசய்யும என்ரனர.

அபபோலாத முதல,  பஜேர்ன ஒரு தயாவவுதலாட்சண்யாவ்ற்ர
வவெளியுரவுக் வகலாள்றை பகறை பயாவ பின்ோற்றி வெந்திருக்கரத.
ஹிட்லரின் அழித்வதலாழிக்கும போலார ் நேறை படாவோரபவெ இலறை பல
என்ோறை பதப போலால,  பஜேர்ன் ஏகலாதிோத்தியாவ்லானத தனத
ோலாரமோரியாவ்லான “கஉழைக்றை பக ப் நேலாக்கயாவ முறை பனபறை போ” மீண்டும
பதபபித்தக் வகலாண்டிருக்கரத.  

பிபரவெரியில பஜேர்ன,  அவ்ரிக்கலாவுடான் றை பகபகலாரத்த
ோலாசசக் கட்சகள் ்ற்றம ஆயுத குழுக்களின் வ் நேருக்க்லான
ஒத்தறை பஉழைபபடான் உக்பரனல ஒரு ஆட்சக்கவிழ்பறை போ
ஒழுங்கறை ப்த்த அங்கு வெலத-சலாரி,  ரஷ்யாவ-விபரலாத ஆட்ச
ஒன்றை பர அதிகலாரத்திற்குக் வகலாண்டுவெந்தத.  இத ஒரு
திட்டாமிட்டா ஆத்திரமூட்டாலலாகும.  ரஷ்யாவலாவின் எதிரவிறை பன
முன்கணிக்கக் கூடியாவதலாக இருந்ததலால முன்கூட்டிபயாவ அத
கணக்கவலடுக்கபோட்டு விட்டாத.  உலகன் மிகச
சக்திவெலாய்ந்த இரலாணுவெக் கூட்டாணி ப் நேரடியாவலாக ரஷ்யாவ
எலறை பலக்கு முன்பனறவெறை பத ரஷ்யாவ ஜேனலாதிோதியாவலான
விளலாடிமிர பட்டினன் பதசயாவவெலாத ஆட்சயாவலால ஏற்றக்
வகலாள்ள முடியாவவிலறை பல.  அத ஆட்சக்கவிழ்பபக்கலான
ோதிலிறபபில கரிமியாவலாறை பவெ இறை பணத்தக் வகலாண்டாத.

அதமுதலலாக,  பஜேர்ன் அரசலாங்கமும அதன்
கூட்டாலாளிகளும தங்கறை பள ்றஆயுதோலாணியாவலாக்கக்
வகலாள்வெதற்கும ரஷ்யாவலாறை பவெ இரலாணுவெரீதியாவலாக
சுற்றிவெறை பளபோதற்கும உக்றை பரனல அறை பவெ தூண்டியிருந்த
வ் நேருக்கடிறை பயாவப ோயாவன்ோடுத்திக் வகலாண்டிருக்கன்ரன.
ப் நேட்படாலா, ரஷ்யாவலாவிற்கு அருகலாறை ப்யில வி்லானங்கறை பளயும
்ற்றம கபோலகறை பளயும நிறத்தியிருக்கரத; எலறை பலக்கருபக
இரலாணுவெ ஒத்திறை பககறை பள ் நேடாத்தி வெருகரத;  அத்தடான்
பஜேலாரஜியாவலா,  ்லாலபடாலாவெலா ்ற்றம உக்பரறை பன கூட்டாணி
அங்கத்தவெரகளலாக ஏற்றக் வகலாள்வெதற்கும தயாவலாரித்தக்
வகலாண்டிருக்கரத. கட்டாலாயாவ இரலாணுவெ பசறை பவெறை பயாவ மீண்டும
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ரபபகைோ எ தேலிர்ப்ரபபம!

 PSGக்க வபக்கான ளி்களிப்ரபபம!



அறிமுகபோடுத்தவெதற்கும பதியாவ டாலாங்ககள் ்ற்றம
ஆளிலலலா போலார வி்லானங்களுக்கலாய் நிதி ஒதக்குவெதற்கும
பஜேர்னயின் உயாவர இரலாணுவெத் தறை பலறை ப்கள் அறை பஉழைபப
விடுத்தக் வகலாண்டிருக்கன்ரன.

எந்த வி்ரசனரீதியாவலான குரலகறை பளயும அசசுறத்தம
ப் நேலாக்கத்தடான், கலாறை பதச வசவிடாலாக்கும பிரசசலார
மூட்டாத்றை பதக் வகலாண்டு ஊடாகங்களும இந்த
இரலாணுவெ்யாவ்லாக்கல பிரசசலாரத்தில பதலாள்வகலாடுக்கன்ரன.
ஹிட்லரின் பிரசசலார அறை ப்சசரலாக இருந்த பஜேலாசப
பகலாயாவோலஸின் உத்திகறை பள நிறை பனவூட்டாத்தக்க
வோலாய்கறை பளயும பரட்டுகறை பளயும அறை பவெ ோயாவன்ோடுத்திக்
வகலாண்டிருக்கன்ரன.  இறை பவெ அவ்ரிக்கலா,  பஜேர்ன,
ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவம ்ற்றம ப் நேட்படாலா எலலலாம கபயாவவில
இருக்கும ோலாசஸ்டுகளுடான் ஒத்தறை பஉழைபோறை பத தணித்தக்
கூறிவிட்டு, ரஷ்யாவலாறை பவெ “ஆக்கரமிபப”் நேலாடாலாக கலாட்டுகன்ரன.
ரஷ்யாவலா “உக்பரறை பன கஉழைக்கல இருந்த சுருட்டிக் வகலாள்ள”
(S ddeutsche  Zeitungü )  முறை பனவெதலாக அறை பவெ
கூறகன்ரன. 

யாவதலாரத்தத்தில ஆசரியாவர குழு அலுவெலகங்களில இருந்த
கறக்கத் தள்ளுோவெரகள் தலான் உண்றை ப்யாவலான போலார
வவெறியாவரகள்.  “ரஷ்யாவலா-வெக்கலாலத்தவெலாதிகளுக்கு”  எதிரலாக
வகலாந்தளிக்கும Die  Zeit  இன் இறை பண ஆசரியாவரலான
பஜேலாசப பஜேலாஃபபோ,  ரஷ்யாவலாவின் “ஜேலாரிசத்றை பத
எபபோலாறை பதக்கு்லாய்”  ் நேசுக்க கூடுதலலாக டாலாங்ககளும
ோறை படாவீரரகளும பவெண்டுவ்ன்கரலார.  உலவகங்கும
வசவி்டுக்கபோடா பவெண்டுவ்ன்ரலால பஜேர்ன “ஒரு மின்
அதிரசச றை பவெத்தியாவ எந்திரத்றை பதப ோயாவன்ோடுத்த தயாவலாரலாக
இருக்க பவெண்டும”  அத்தடான் ”்றஆயுதோலாணியாவலாக்கக்
வகலாள்ளவும பவெண்டும”  என்ற ோஉழைறை ப்வெலாத Die  Welt
பகலாருகரத. 

ஒரு அறை பனத்தக் கட்ச சதி

பஜேர்ன் இரலாணுவெவெலாதத்தின் மீட்சறை பயாவ எதிரக்கன்ர ஒபர
கட்ச PSG  ்ட்டுப்.  இடாத கட்ச உள்ளிட்டா ்ற்ர
அறை பனத்தக் கட்சகளுப்,  இரலாணுவெவெலாத வெலலலாதிக்க
அரசயாவறை பல ோரவெலலாக எதிரக்கன்ர ோரந்தோட்டா ்க்களுக்கு
எதிரலாகச சதி வசய்கன்ரன. 

சமூக ஜேன் நேலாயாவகக் கட்சயினர (SPD)  ்ற்றம கறிஸ்தவெ
ஜேன் நேலாயாவகக் கட்சயினரின் (CDU/CSU)  வோருங் கூட்டாணி
அரசலாங்க்லானத இரலாணுவெவெலாதத்றை பதபயாவ தனத
வகலாள்றை பககளின் இருதயாவத்தலான்லாகக் வகலாண்டுள்ளத. SPD
ம அதன் வவெளியுரவுத் தறை பர அறை ப்சசரலான ஃபிரலாங்க்-
வெலாலடார ஸ்றை பரன்றை ப்யாவரும இரலாணுவெவெலாதம ்ற்றம
போலாருக்கு ஆரபோரித்த ஊக்குவிபோவெரகளின் ோலாத்திரத்றை பத
ஏற்றிருக்கன்ரனர.

இக் கட்ச ரஷ்யாவலாவுக்கு எதிரலாக இழிந்த போலார-வவெறிக்
கூசசறை பலக் வகலாட்டுவெதன் மூலம, முதலலாம உலகப
போலாருக்கு அத ஆதரவெளித்ததன் 100 வெத ஆண்டு
நிறை பரறை பவெ அனுசரிக்கரத.  ரஷ்யாவலா “ஐபரலாபபியாவ
எலறை பலகளில டாலாங்ககள் ் நேகரவெறை பதக் கலாண விருபோத்தடான்
இருக்கரத என்ோத வவெளிபோறை படா”  என்ற இக்கட்சயின்
தறை பலவெரலான சக்்லார கலாபரியாவல குற்ரம சலாட்டியிருக்கரலார.
கட்சயின் ோலாதகலாபபத் தறை பர வசய்தித் வதலாடாரோலாளரலான
றை பரய்னர அரபனலாலட் ஏற்கனபவெ கஉழைக்கல அடுத்த
இரலாணுவெப பிரசசலாரத்திற்கு திட்டாமிட்டுக் வகலாண்டிருக்கரலார.

“ப் நேட்படாலாவிற்குள்ளலாக டாலாங்க வெரிறை பசகறை பள கட்டுபோலாடாற்றக்
குறை பரபோறை பத”  ்றோரிசீலறை பன வசய்யாவ அவெர அறை பஉழைபப
விடுக்கரலார.

சமூக் நேல உதவிகறை பள வவெட்டி விட்டு கூடுதல
“வ் நேகழ்வுடானலான”  வதலாழிலலாளர வ் நேறிமுறை பரகறை பள திணித்த
ஹாலாரட்ஸ் சட்டாங்கறை பள ஏற்றக் வகலாண்டா ோத்த
ஆண்டுகளுக்கு பின்னர, SPD, அதன் இரண்டு கலாலகளும
வோரும ோண முகலாமில தலான் ஊன்றி நிற்கன்ரன என்ோறை பத
மீண்டுவ்லாருமுறை பர நிரூபித்தக் வகலாண்டிருக்கரத.
கட்சயின் வதலானறை பயாவ உருவெலாக்கக் வகலாடுத்த உயாவர
ஊதியாவம வோறகன்ர அரசயாவலவெலாதிகளும,  உயாவரநிறை பல
குடிறை ப்ப ோணியாவலாளரகளும,  ் நேடுத்தர வெரக்க வெணிகரகளும
்ற்றம வதலாழிற்சங்க அதிகலாரத்தவெவெலாதிகளும சமூக
சீரதிருத்தங்களின் மூல்லாக வதலாழிலலாளரகறை பள
முதலலாளித்தவெத்தடான் ் நேலலிணக்கம வசய்த றை பவெபோதற்கு
இனயும முறை பனவெதிலறை பல.  அதற்குப ோதிலலாக வதலாழிலலாள
வெரக்கத்தின் மீதலான தலாட்சண்யாவ்ற்ர தலாக்குதலகளின்
மூல்லாகவும ்ற்றம மூரக்க்லான வெலலலாதிக்க அரசயாவலின்
மூல்லாகவும அவெரகள் முதலலாளித்தவெத்றை பத
ோலாதகலாக்கன்ரனர.

SPD  இன் போலாரவவெறிக் கூசசறை பல விஞ்சுவெத ோசுறை ப்க்
கட்சயினர ்ட்டுப்.  இந்தக் கட்சயின் அடித்தள்லாக
இருக்கக் கூடியாவ வெசதியாவலான உயாவர ் நேடுத்தர வெரக்க
அடுக்கனர பஜேர்ன் ஏகலாதிோத்தியாவத்தின் ் நேலன்கறை பள
முழுறை ப்யாவலாக ஆதரிக்கன்ரனர.  இந்த முன்னலாள்
ச்லாதலானவெலாதிகள் 1998 இல கூட்டாரசலாங்கத்தில இறை பணந்தத
முதலலாகபவெ,  பஜேர்ன் இரலாணுவெத்தின் வவெளி் நேலாட்டு
் நேடாவெடிக்றை பககளுக்கும அத்தடான் “்னத உரிறை ப்கள்”
்ற்றம “்னதலாபி்லானவெலாதம”  என்ர போரில
வதலாடுக்கபோடுகன்ர போலாரகளுக்கும ஆதரவெலாக முரசு
வகலாட்டி வெந்திருக்கன்ரனர. ோசுறை ப்க் கட்சத் தறை பலவெரகளும
கட்சயுடான் இறை பணந்த Heinrich  B ll  Foundation  ö ம
கபயாவவில ் நேடாந்த ோலாசசத் தறை பலறை ப்யிலலான
ஆட்சக்கவிழ்பபக்கு வசயாவலூக்கத்தடான் ஆதரவெளித்தனர.
இபபோலாத “ரஷ்யாவ ஆக்கரமிபோலாளரகளுக்கு”  எதிரலாக
முடிவவெடுக்கலா்ல இருபோதலாக அவெரகள் அரசலாங்கத்றை பதக்
குற்ரம சலாட்டிக் வகலாண்டிருக்கன்ரனர.  

போலார ஆதரவுக் கட்சகளில மிகச சீரழிந்ததலாக இருபோத
இடாத கட்ச தலான்.  பஜேர்ன் இரலாணுவெவெலாதம உலக
அரங்கற்குத் திருமபவெதற்கு தயாவலாரிபப வசய்த
வகலாண்டிருக்கும ப் நேரம ோலாரத்த இடாத கட்ச சரியாவலாக தனத
ச்லாதலானவெலாத அங்கறை பயாவ கீபஉழை போலாடுகரத.  ஏபரலில
முதன்முறை பரயாவலாக இடாத கட்சயின் ் நேலாடாலாளு்ன்ரவெலாதப
பிரதிநிதிகள் பஜேர்ன் இரலாணுவெத்றை பத (Bundeswehr)
வவெளி் நேலாடுகளில நிறத்தவெதற்கு ஆதரவெலாய் வெலாக்களித்தனர.
உக்பரன் விடாயாவத்திலும கூடா இடாத கட்சயாவலானத பஜேர்ன்
அரசலாங்கத்தின் மூரக்க்லான ோலாறை பதறை பயாவ ஆதரிக்கரத. கட்ச
நிரவெலாகம விடுத்த ஒரு உத்திபயாவலாகபூரவெ அறிக்றை பகயாவலானத
”ப்லாதல ோலாறை பத”க்கு ரஷ்யாவலாறை பவெ வோலாறபோலாக்கயாவபதலாடு
கரிமியாவலாவில “சரவெபதச சட்டாத்றை பத மீறியாவதற்கலாக”
ரஷ்யாவலாவின் ் நேடாவெடிக்றை பககறை பள கண்டானம வசய்கரத.

இடாத கட்சக்குள்ளலாக இயாவங்க வெருகன்ர ்லாரக்ஸ்21
்ற்றம பசலாசலிச ்லாற்ற (SAV)  போலான்ர போலாலி-இடாத
போலாக்குகள் எலலலாம, றை ப்தலான் சதக்கத்தில ் நேடாந்த ோலாசசக்



கலகங்கறை பள ”ஜேன் நேலாயாவக வவெகுஜேன எழுசச”களலாகப
போலாற்றவெதன் மூல்லாக இந்தப ோலாறை பதறை பயாவ ஆதரிக்கன்ரன.

இடாத கட்ச தனத ச்லாதலானவெலாத அங்கறை பயாவ கஉழைற்றி
விட்டாத என்ோத தற்வசயாவலலானவதலான்றம அலறை பல.  அத
எபபோலாதம முதலலாளித்தவெத்றை பத ோலாதகலாத்த வெந்திருக்கரத.
வதலாழிலலாளரகறை பள ஏ்லாற்றவெதற்கலாக அவ்வெபபோலாத அத
இடாத வெலாரத்றை பதஜேலாலங்கறை பள உதிரத்தலாலும, ் நேறை படாமுறை பரயில
அத மிகவும வெலத-சலாரி அரசயாவறை பலபயாவ ஆதரிக்கரத.
வெரக்கப போலாரலாட்டாம தீவிர்றை படாகன்ர நிறை பலயில,  அத
ோகரங்க்லாக ஆளும வெரக்கத்தின் ோக்கத்திற்குச வசலகரத.

இடாத கட்சயின் பதய்வுரச வசய்கன்ர ்ற்றம முடாக்கப
போலாடுகன்ர வசலவெலாக்கற்கு எதிரலாக PSG  சறை பளக்கலா்ல
போலாரலாடி வெருகரத.  உறை பஉழைக்கும ்க்களின் ் நேலன்கறை பள
பிரதிநிதித்தவெபோடுத்தகன்ரதம,  இரலாணுவெவெலாதம ்ற்றம
போலாறை பர நிரலாகரிபோறை பத அவெற்றின் மூலகலாரண்லான
முதலலாளித்தவெத்திற்கு எதிரலான போலாரலாட்டாத்தடான்
ஒன்றபசரக்கன்ரத்லான ஒரு கட்சறை பயாவ ் நேலாங்கள்
கட்டிவயாவழுபபிக் வகலாண்டிருக்கபரலாம.

முதலலாளித்தவெமும  போலாரும

1914  ்ற்றம 1939  இல போலால,  இபபோலாதம உலக
முதலலாளித்தவெத்தின் ்ரண வ் நேருக்கடிபயாவ
இரலாணுவெவெலாதத்தின் மீவளழுசசக்கலான கலாரண்லாக
இருக்கரத.  கலால நூற்ரலாண்டுக்கு முன்ோலாக,  கஉழைக்கு
ஐபரலாபோலாவிலும ரஷ்யாவலாவிலும ஸ்ரலாலினச ஆட்சகள்
உருக்குறை பலந்தபோலாத, அறை ப்தி ்ற்றம வெளறை ப்க்கலான ஒரு
பதியாவ சகலாபதத்திற்கு முதலலாளித்தவெ பிரசசலாரங்கள்
கட்டியாவம கூறின.  ஆனலால பின் வதலாடாரந்த வெந்தபதலா
வோலாருளலாதலார வீழ்சச,  ் நேலன்பரி உதவி வவெட்டுகள்,
ஜேன் நேலாயாவக உரிறை ப்கள் மீதலான தலாக்குதலகள் ்ற்றம போலார
ஆகயாவறை பவெ தலான்.

முதலலாளித்தவெம தனத அத்தறை பன ்னத்தயாவக்கங்கறை பளயும
விட்டுவிட்டு மீண்டும தன்றை பன முழுறை ப்யாவலான
மிருகத்தனத்தடான் வவெளிக்கலாட்டியாவத.  ஒரு மிகசசற
எண்ணிக்றை பகயினர வெரமோற்ர வசலவெத்றை பதக் குவிக்கன்ர
அபதபவெறை பளயில,  வோருமோலான்றை ப்யாவலான ்க்கபளலா சரிந்த
வசலலும ஊதியாவங்களுக்கும,  பவெறை பலவெலாய்போற்ர
நிறை பலக்கும ்ற்றம வெறறை ப்க்கும எதிரலாகப போலாரலாடிக்
வகலாண்டிருக்கன்ரனர.  எங்வகங்கலும சமூக முரண்ோலாடுகள்
முற்றிச வசலலும நிறை பலக்கு ஆளும வெரக்க்லானத போலாலிஸ்
அரசன் வெழிமுறை பரகறை பளக் வகலாண்டும இரலாணுவெவெலாதத்றை பதக்
வகலாண்டும ோதிலிறக்கரத.

அவ்ரிக்கலா தனத ஐபரலாபபியாவக் கூட்டாலாளிகளுடான் பசரந்த
வகலாண்டு யூபகலாஸ்லலாவியாவலா,  ஆபகலானஸ்தலான்,  ஈரலாக்
்ற்றம லிபியாவலா ஆகயாவ ் நேலாடுகள் மீத தலாக்குதல ் நேடாத்தி
அவெற்றை பர ் நேலாசபோடுத்தியாவத.  இபபோலாத பஜேர்ன்
ஏகலாதிோத்தியாவ்லானத ் நேலாஜி ஆட்சயின் குற்ரங்கறை பளத்
வதலாடாரந்த அதன் மீத திணிக்கபோட்டிருந்த வெரமபகறை பள
உதறித் தள்ளவும உலக ப்லலாதிக்கத்திற்கலான போலாட்டியில
முன்னறை பலக்கு ் நேகரவும முடிவு வசய்திருக்கரத. 

அத ஐபரலாபபியாவ முதலலாளித்தவெத்தின் ஆஉழை்லான
வ் நேருக்கடிக்கு ோதிலிறத்தக் வகலாண்டிருக்கரத.
ஐபரலாபோலாறை பவெ வோலாருளலாதலாரரீதியாவலாகவும சமூகரீதியாவலாகவும
ஐக்கயாவபோடுத்தவெதற்கலான அத்தறை பன முயாவற்சகளும
பதலாலவியாவறை படாந்திருக்கன்ரன.  2008  நிதி வ் நேருக்கடிக்கு

ோதிலிறபோலாக பரூபசலஸும்சேல்ஸும போரலினும முன்வனடுத்த
மிருகத்தன்லான சக்கன ் நேடாவெடிக்றை பககள் ஐபரலாபபியாவ
உறபப ் நேலாடுகளுக்கு இறை படாயிலலான ப்லாதலகறை பள முற்ரச
வசய்திருபோபதலாடு சமூக உரவுகறை பள முறிவுப பள்ளிக்கு
வகலாண்டுவெரு்ளவு ப்லாச்றை படாயாவச வசய்திருக்கரத.

ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவத்தக்குள்ளலாக, உத்திபயாவலாகபூரவெ்லாக 26
மிலலியாவனுக்கும அதிக்லாபனலார, அதலாவெத 11 சதவீதம போர
பவெறை பலவெலாய்போற்ர நிறை பலயில உள்ளனர.  ோல
பிரலாந்தியாவங்களில,  குறிபோலாக 10  வெருடாங்களுக்கு முன்ோலாக
ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவத்தடான் ஒன்றிறை பணக்கபோட்டா கஉழைக்கு
ஐபரலாபபியாவ ் நேலாடுகளிலும ்ற்றம ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவம
்ற்றம சரவெபதச ் நேலாணயாவ நிதியாவம ஆகயாவவெற்ரலால
உத்தரவிடாபோட்டா சக்கன ் நேடாவெடிக்றை பககளலால
ோலாதிக்கபோட்டிருக்கும ் நேலாடுகளிலும,  மிகவும ப்லாச்லான
வெறறை ப் நிலவுகரத.  வசழுறை ப் நிலவுவெதலாக
வசலாலலபோடுகன்ர பஜேர்னயிலும கூடா,  மூன்றில ஒரு
வதலாழிலலாளி மிக ஆோத்தலான நிறை பலறை ப்களின் கீழ் பவெறை பல
வசய்யும நிறை பல உள்ளத என்ோதடான் 6 மிலலியாவன் ்க்கள்
் நேலன்பரி அரச உதவிகறை பள ் நேமபி வெலாழும நிறை பல உள்ளத.

இரலாணுவெவெலாதத்திற்கு உயிரூட்டுவெத தலான் இந்த
வ் நேருக்கடிக்கு பஜேர்ன் அரசலாங்கம வகலாடுத்திருக்கக் கூடியாவ
ோதிலிறபோலாகும.  சந்றை பதகள்,  கசசலாப வோலாருட்கள் ்ற்றம
்லிவு உறை பஉழைபபக்கலான வோரு நிறவெனங்களின் பவெட்றை பகறை பயாவ
தணிபோத; ஐபரலாபோலா ்ற்றம பஜேர்னக்கு உள்பள சமூகப
ோதட்டாங்கறை பள திறை பசதிருபபி விடுவெத;  அத்தடான்
ஆக்கபரலாஷ்லான வவெளியுரவுக் வகலாள்றை பகயின்
அடிபோறை படாயில ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவத்றை பத பிறை பணபோத
ஆகயாவறை பவெபயாவ இதன் ப் நேலாக்க்லாக உள்ளத.  முன்னதலாக
ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவம மூலதனம ்ற்றம வோலாருட்களின்
தறை படாயிலலலாத ோலாய்வு ்ற்றம வோலாதவெலான ் நேலாணயாவ்திபப
போலான்ர வோலாருளலாதலார விடாயாவங்கறை பளபயாவ பிரதலான
அடிபோறை படாயாவலாகக் வகலாண்டிருந்தத.  வெருங்கலாலத்தில அதன்
உட்பர ஒன்றிறை பணவெலானத ஒரு வோலாதவெலான வவெளிபபர
எதிரிக்கு எதிரலான போலாரலாட்டாம என்ோறை பத அடிபோறை படாயாவலாகக்
வகலாள்ளவிருக்கரத.   

இரலாணுவெவெலாதத்திற்கலான  விறை பல

இரலாணுவெவெலாதத்திற்கலான வசலவுகறை பள வதலாழிலலாள
வெரக்கப் வசலுத்த பவெண்டியாவதலாயிருக்கும.  இரலாணுவெ
வெலிறை ப்றை பயாவ ்றகட்டாறை ப்போதற்கலான நிதி, சமூகச
வசலவினங்கள் ப்லதிக்லாக வவெட்டாபோடுவெதன் மூல்லாக
ஏற்ோலாடாலாகவிருக்கரத.  இளம தறை பலமுறை பரயினர போலாரின்
பீரங்ககளுக்கலான இறை பரகளலாக ்லாற்ரபோடாவிருக்கன்ரனர.
சமூகம இரலாணுவெ்யாவ்லாக்கபோட்டு ஜேன் நேலாயாவக உரிறை ப்கள்
அழிக்கபோடாவிருக்கன்ரன.

அவ்ரிக்க அரசலாங்கம ஒட்டுவ்லாத்த சமூகத்றை பதயும
நிரந்தர்லாக போலார முறை பனபபில நிறத்தவெதற்கும அடிபோறை படா
ஜேன் நேலாயாவக உரிறை ப்கள் மீத தலாக்குதல ் நேடாத்தவெதற்கு்லான
ஒரு சலாக்கலாக 2001  வசபடாமோர 11  ோயாவங்கரவெலாத
தலாக்குதலகறை பள ோயாவன்ோடுத்திக் வகலாண்டாத.  ஹிட்லரின்
Gestapo  ஐயும ஸ்ரலாலினன் KGB  ஐயும பின்னுக்குத்
தள்ளும அளவில அவ்ரிக்க உளவுத்தறை பர நிறவெனங்கள்
கண்கலாணிபப எந்திரந்றை பத நிர்லாணித்த விட்டிருக்கன்ரன.
ோயாவங்கரவெலாதிகளலாக வசலாலலபோடுோவெரகறை பளயும
அவெரகளுடான் பசரத்த அபோலாவிப வோலாத்க்கறை பளயும -



குற்ரசசலாட்டுகள் அலலத விசலாரறை பணகள் இலலலாத
அவ்ரிக்க குடி்க்கள் உட்ோடா -  அவ்ரிக்க ஆளிலலலா
வி்லானத் தலாக்குதலகள் நூற்றக்கணக்கல வகலாலகன்ரன.

உக்பரன் வ் நேருக்கடியும, பஜேர்னக்கு இபத ப் நேலாக்கத்திற்பக
பசறை பவெ வசய்யாவ இருக்கரத.  பஜேர்ன் அரசலாங்கம
ஸ்பவெலாபோலாடாலா (Svoboda)  ்ற்றம வெலத பிரிவு (Right
Sector)  இன் ோலாசஸ்டுகளுடான் ோகரங்க்லாக பசரந்த
பவெறை பல வசய்வெதன்ோத, அரசயாவல ரீதியாவலான ஒரு எசசரிக்றை பக
ஆகும.  ஒட்டுவ்லாத்த ஐபரலாபோலாவுக்கும இத ஒரு
முன்னுதலாரணத்றை பத ஏற்ோடுத்தியிருக்கரத.  பஜேர்னயாவ
வதலாழிலலாள வெரக்கத்றை பத மிரட்டுவெதற்கும அஞ்ச ் நேடுங்கச
வசய்வெதற்கும பஜேர்னயில இருக்கும ஆளும வெரக்கம
வெலத-சலாரி ்ற்றம ோலாசச சக்திகறை பள சலாரந்திருக்கும
என்ோபத இதன் ஒபர வோலாருளலாக இருக்க முடியும.
பிரலான்ஸ்,  கரீஸ்,  ஹாங்பகரி ்ற்றம பிர ஐபரலாபபியாவ
் நேலாடுகளில, ோலாசச சக்திகள் த்த வசலவெலாக்றை பக ஏற்கனபவெ
அதிகரித்த வெருகன்ரன என்ோபதலாடு ஆளும வெரக்கத்தில
அதிக்லான ஆதரறை பவெப வோற்ற வெருகன்ரன.

PSG ஐக் கட்டிவயாவழுபபபவெலாம

சரவெபதசத் வதலாழிலலாள வெரக்கத்தின் ஒரு ோரந்த இயாவக்கம
்ட்டுப் போலார ்ற்றம ோலாசச அோலாயாவத்றை பத எதிரத்த நிற்க
முடியும.

அவ்ரிக்கலா,  ஐபரலாபோலா,  உக்பரன் ்ற்றம ரஷ்யாவலாவில
இருக்கும ோல வதலாழிலலாளரகளும உத்திபயாவலாகபூரவெ போலார
பிரசசலாரத்றை பத சந்பதகத்தடானும முற்றமுதல
குபரலாதத்தடானுப் ோலாரக்கன்ரனர.  சுதந்திரம,  ஜேன் நேலாயாவகம,
்ற்றம பதசயாவ விடுதறை பல குறித்த சுபலலாகங்கள் எலலலாம
ப்லாசடியும இரட்றை படாபவெடாமுப் ஆகும;  உலக அதிகலாரம,
சந்றை பதகள்,  கசசலாப வோலாருட்கள்,  ்லிவு உறை பஉழைபப,
இலலாோங்கள் ஆகயாவ ஏகலாதிோத்தியாவ ் நேலன்கள் தலான்
உண்றை ப்யாவலான ோணயாவப வோலாருட்கள் என்ோறை பத
அத்வதலாழிலலாளரகள் அறிந்தள்ளனர,  அலலத
உணரகன்ரனர. 

விடாயாவங்கறை பள அவெற்றின் உண்றை ப்யாவலான வோயாவரவகலாண்டு
அறை பஉழைக்கன்ர,  ஆளும வெரக்கத்தின் மீத போலார அறிவிபப
வசய்கன்ர,  அத்தடான் ஒரு வதளிவெலான பசலாசலிச ்ற்றம
சரவெபதச ப் நேலாக்குநிறை பலறை பயாவக் வகலாண்டு போலாருக்கலான
எதிரபறை போ அளிக்கன்ர ஒரு கட்சபயாவ அவெரகளிடாம

இலலலா்ல இருக்கன்ரத.  அத்தறை பகயாவவதலாரு கட்சறை பயாவக்
கட்டிவயாவழுபபவெபத ் நேலான்கலாம அகலத்தின் அறை பனத்தலகக்
குழுவின் பஜேர்ன் ்ற்றம பிரிட்டிஷ் பிரிவுகளலான Partei
f r  Soziale  Gleichheit  ü ்ற்றம பசலாலிச ச்த்தவெக்
கட்சயின் (UK)  ஐபரலாபபியாவ பதரதலுக்கலான பிரசசலாரத்தின்
இருதயாவத்தலான்லாக இருக்கரத.  ஸ்ரலானசத்திற்கு எதிரலாக
உலக பசலாசலிசப பரட்சயின் பவெறை பலத்திட்டாத்றை பதயும
முன்பனலாக்றை பகயும ோலாதகலாத்த இடாத எதிரபோலாளரகள்
்ற்றம ் நேலான்கலாம அகலத்தின் வெரலலாற்றப
ோலாரமோரியாவங்களின் உருவெடிவெலாக ICFI திகழ்கரத.

ஒரு ோரந்த சரவெபதசயாவ போலார-எதிரபப இயாவக்கத்றை பதக்
கட்டிவயாவழுபோ உக்பரன் ்ற்றம ரஷ்யாவலா உள்ளிடா
ஐபரலாபோலாவவெங்கும இருக்கும உறை பஉழைக்கும ்க்களுக்கு ் நேலாம
அறை பஉழைபப விடுக்கபரலாம.  போலார வவெறியாவரகளுக்கும
ஊடாகங்களில இருக்கும அவெரகளின் கூட்டாலாளிகளுக்கும
எதிரலான ஒரு வெலாக்வகடுபோலாக இந்த ஐபரலாபபியாவ பதரதறை பல
்லாற்றவெதற்கு ் நேலாங்கள் அத்வதலாழிலலாளரகறை பள
அறை பஉழைக்கபரலாம. PSG க்கு ஆதரவெலான ஒவ்வவெலாரு வெலாக்கும
போலாருக்கு எதிரலான வெலாக்கு ஆகும. 

ப் நேட்படாலா ்ற்றம ஐபரலாபபியாவ ஒன்றியாவத்றை பத ் நேலாங்கள்
நிரலாகரிக்கபரலாம.  ஐபரலாபபியாவ பசலாசலிச அரசுகளின்
ஒன்றியாவத்றை பத ஸ்தலாபிபோபத எங்களத இலட்சயாவம ஆகும.
ஒவ்வவெலாரு ் நேலாட்டிலும வதலாழிலலாளர’  அரசலாங்கங்கறை பள
உருவெலாக்குவெதம ஐபரலாபோலாறை பவெ ஒரு பசலாசலிச
அடிபோறை படாயில ஐக்கயாவபோடுத்தவெத ்ட்டுப் இக்கண்டாம
மீண்டும பதசயாவவெலாதம ்ற்றம போலாருக்குள் திருமபி
விடாலா்ல தடுபோதற்கு முடியும,  அத்தடான் இக்கண்டாத்தின்
வசழுறை ப்யாவலான ஆதலாரங்களும ்ற்றம உற்ோத்தி சக்திகளும
ஒட்டுவ்லாத்த சமூகத்தின் ் நேலன்களுக்கலாய்
ோயாவன்ோடுத்தபோடுகன்ர ்ற்றம அபிவிருத்தி
வசய்யாவபோடுகன்ர நிறை பலறை ப்கறை பள உருவெலாக்கச வசய்யாவ
முடியும.  

PSG  இன் ஐபரலாபபியாவத் பதரதல பிரசசலாரத்திற்கு
் நேறை படாமுறை பரயிலும நிதிரீதியாவலாகவும ஆதரியுங்கள்!  உலக
பசலாசலிச வெறை பலத் தளத்றை பத வெலாசயுங்கள்,  எங்களத
கூட்டாங்களில ோங்வகடுங்கள்,  எங்களத பவெட்ோலாளரகளுக்கு
வெலாக்களியுங்கள், PSGயுடான் வதலாடாரப வகலாண்டு
உறபபினரலாகுங்கள்!

பபபதுக் கூட்டம
ஐரோபப்பிய ரசபசலிச அோசுகளின் ஒன்றியத்திற்கபக!

ஞபயிற, 11 ரம 2014

15h-18h, AGECA 177, rue de Charonne, 75011 Paris

Métro : Alexandre Dumas (Ligne 2), Charonne (Ligne 9), Bus 76

Courriel : wsws.iees@gmail.com


