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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஜேர்மன் கூட்டண
உடன்படிக்டிக்கபடிக்கைடிக்கிக்கையை நியை நிரையை நிராபடிக்கைரியுங்படிக்கைள!
அடிக்கனைத்து இயை நிரபடிக்கைசிிக்கையை
உடன்படிக்டிக்கபடிக்கைபடிக்கைடிக்ககைகளையும
பகியை நிரங்படிக்கைப்படுத்து!
Statement of the Sozialistische Gleichheitspartei,

கறிஸ்துவ

ஜனஜனந ஜனநாயக

ஒன்றியம/கறிஸ்துவ

சமூக

ஒன்றியத்திற்கும
(CDU/CSU)
சமூக
ஜனஜனந ஜனநாயகக
கட்சிககும (SPD) இடையய பெப்ரவரி 7 இல் எட்ைப்ெட்ை
கூட்ைணி உைன்ெ ஜனநாை ஜனநானது, யஜர்மனியில் ஜனந ஜனநாஜி ஆட்சியின்
வீழ்ச்சிககுப் பின்னர் மிகவும வலதுச ஜனநாரி அரச ஜனநாங்கம
உருவ ஜனநாவதற்கு
அடித்தளம
அடமககறது.
எதிர்வரவிருககும அரச ஜனநாங்கம ஜனநானது, வங்ககள, பிரத ஜனநான
பெருநிறுவனங்கள
மற்றும
பெரும-பசல்வந்தர்களின்
ஜனநலன்கடளப்
பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துகறது.
அது
பத ஜனநாழில ஜனநாள வர்ககத்தின் மீது த ஜனநாககுதல்கடளத் பத ஜனநாைரும
என்ெயத ஜனநாடு, உளஜனந ஜனநாட்டிலும பவளிஜனந ஜனநாடுகளிலும ஒரு
ெ ஜனநாரிய இர ஜனநாணுவ ஆயத்தப்ெடுத்தடலத் பத ஜனநாைங்கும.
யச ஜனநாசலிச சமத்துவக கட்சி (Sozialistische Gleichheitspartei)
அதுயெ ஜனநான்றபவ ஜனநாரு அரச ஜனநாங்கத்டத எதிர்ப்ெதுைன், புதிய
யதர்தல்களுககு அடக்கு அழைப்பு விடுககன்றது. இந்த பெரும
கூட்ைணிககு எந்த ஜனஜனந ஜனநாயக சட்ைபூர்வத்தன்டமயும
கடைய ஜனநாது.
பசப்ைமெர்
24,
2017
வ ஜனநாககளிப்பில்
நிர ஜனநாகரிககப்ெட்ை இடத, இப்யெ ஜனநாது வ ஜனநாகக ஜனநாளர்களில்
மூன்றில்
ஒரு
ெங்கனருககும
குடறவ ஜனநானவர்கயள
ஆதரிககன்றனர். இது வங்ககள, முதல ஜனநாளிம ஜனநார்களின்
கூட்ைடமப்புகள, இர ஜனநாணுவம, உளவுத்துடற முகடமகள
மற்றும முதல ஜனநாளித்துவ கட்சிகள ஈடுெட்டுவரும ஒரு
சதித்திட்ைத்தின் விடளபெ ஜனநாருள ஜனநாகும. பெ ஜனநாதுமககளின்
ெ ஜனநார்டவயிலிருந்து மடறத்து, அவற்றின் பிரதிநிதிகள ஒரு
வலதுச ஜனநாரி அரச ஜனநாங்கத்டத அதிக ஜனநாரத்திற்குக பக ஜனநாண்டு
வருவதத்க ஜனநாக, யெரமயெசுவதிலும, சதி பசய்வதிலும
ஜனந ஜனநான்கடர ம ஜனநாதங்கடள பசலவிட்டுளளனர்.
பத ஜனநாழில ஜனநாள வர்ககத்திற்கு, இந்த பெரும கூட்ைணி எடத
யஜனந ஜனநாகக பசல்கறது என்ெடத அறியும உரிடம உளளது.
ஊைகங்கள ஜனநாலும அரசியல் கட்சிகள ஜனநாலும உண்டமய ஜனநான
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உளளைககங்கள மூடிமடறககப்ெட்டு, பூசிபமழுகப்ெட்டு,
திரித்து கூறப்ெட்டு வருகன்ற இககூட்ைணி உைன்ெடிகடக
சமெந்தம ஜனநாக மட்டுமல்ல, ம ஜனநாற ஜனநாக திடரககுப் பின்ன ஜனநால்
ஜனநைத்தப்ெட்ை
விவ ஜனநாதங்களின்
உளளைககம
மற்றும
எட்ைப்ெட்ை ெரந்தளவில ஜனநான இரகசிய உைன்ெ ஜனநாடுகளுககும
இது
பெ ஜனநாருந்தும.
SGP,
இந்த
கூட்ைணி
யெச்சுவ ஜனநார்த்டதகளில் பின்ெற்றப்ெட்ை அடனத்து இரகசிய
ெதியவடுகடளயும
மற்றும
ெங்பகடுத்தவர்களின்
ெட்டியடலயும பிரசுரிககும ஜனநாறு யக ஜனநாருகறது.
எதிர்வரவிருககும
வ ஜனநாரங்களில்
இககூட்ைணி
உைன்ெடிகடக மீது வ ஜனநாககளிகக உளள 450,000 சமூக
ஜனஜனந ஜனநாயகக கட்சி உறுப்பினர்களுககு, உண்டமயில்
என்ன
ஒப்புக
பக ஜனநாளளப்ெட்டுளளது
என்ெடத
அறிவதற்க ஜனநான
உரிடம
உளளது.
இககூட்ைணிப்
யெச்சுவ ஜனநார்த்டதகள குறித்த அடனத்து விெரங்களும
யமடசயில் டவககப்ெை யவண்டுபமன அவர்கள யக ஜனநார
யவண்டும. இல்டலபயன்ற ஜனநால், அவர்களுககு விெரம
பதரிவிககப்ெை ஜனநாத மற்றும அதன் விடளவுகடள ெற்றி
பதரிய ஜனநாத பக ஜனநாளடககளுககு பவறுமயன டகபயழுத்திட்ை
ெலிககை ஜனநாககள ஜனநாக ஆககப்ெட்டுவிடுவர்.
இககூட்ைணி உைன்ெ ஜனநாடு மீத ஜனநான ஒரு சுருககம ஜனநான
ஆய்வ ஜனநானது, ெலம ஜனநான எதிர்ப்டெச் சந்திககக கூடிய ெல
உைன்ெ ஜனநாடுகள
பவறுமயன
குறிப்ெ ஜனநாக
மட்டுயம
கூறப்ெட்டிருப்ெடத
எடுத்துகக ஜனநாட்டுகறது.
ச ஜனநான்ற ஜனநாக,
அணுஆயுதங்கள குறித்தும மற்றும அதற்க ஜனநான வழிமுடற
திட்ைமிைல்களுககும ஜனநான
மூயல ஜனநாெ ஜனநாய
விவ ஜனநாதங்களின்
ெ ஜனநாகம ஜனநாக
இருப்ெதில்
யஜர்மன்
ஆர்வம
பக ஜனநாண்டிருப்ெத ஜனநாக அந்த ஆவணம குறிப்பிடுகறது.
எளிய பம ஜனநாழியில் கூறுவத ஜனநான ஜனநால், இந்த பெரும கூட்ைணி
அணுஆயுதங்கடளக
பக ஜனநாண்டிருகக
விருமபுகறது
என்ெடத மட்டுயம இது அர்த்தப்ெடுத்தும.

இந்த பிரச்சிடனயில் என்ன உைன்ெ ஜனநாடு எட்ைப்ெட்ைது?
யஜர்மன்
அணுகுண்டை
உருவ ஜனநாககும
திட்ைங்கள
உளளத ஜனநா? பிர ஜனநான்சின் "Force de frappe” (அதிரடிப்ெடை)
இல் யஜர்மன் ெங்யகற்டெ உறுதிப்ெடுத்த பிபரஞ்சு
ஜன ஜனநாதிெதி இம ஜனநானுவல் மகயர ஜனநானுைன் ஓர் உைன்ெடிகடக
எட்ைப்ெட்டுளளத ஜனநா? மகயர ஜனநானுககு முன்பிருந்த நிகயக ஜனநால ஜனநா
ச ஜனநார்கயக ஜனநாசி,
2007
இல்
அதுயெ ஜனநான்றபவ ஜனநாரு
முன்பம ஜனநாழிடவ யஜர்மனியின் முன் டவத்த ஜனநார், ஆன ஜனநால்
ச ஜனநான்சிலர் அங்யகல ஜனநா யமர்கபகல் அப்யெ ஜனநாது அடத
நிர ஜனநாகரித்திருந்த ஜனநார்.

பக ஜனநாளடக
இலககுகடளயய
அதன்
கவனத்தின்
டமயத்தில் பக ஜனநாண்டுளளது என்கன்ற யெ ஜனநாதினும, அதில்
குறிப்பிைப்ெட்டுளள அடவ குறித்து எந்த பசய்திகளும
பவளிய ஜனநாவதில்டல.
அதற்கு
ெதில ஜனநாக,
அடனத்து
விையங்களிலும இரண்ை ஜனநாந்தர பிரச்சிடனகயள ஊதிப்
பெரித ஜனநாககப்ெடுகன்றன,
மற்றும
குக்கு அழைந்டத
ஜனநலன்களுகக ஜனநாக
ஜனந ஜனநான்க ஜனநாண்டுகளுககு
25
யூயர ஜனநா
அதிகரிப்பு
யெ ஜனநான்ற
யெ ஜனநாலிக
கட்டுப்யெ ஜனநாடும
ஜனநைவடிகடககயள
பெரும
சமூக
சீர்திருத்தங்கள ஜனநாக
புகக்கு அழைப்ெடுகன்றன.

இதற்கு கூடுதல ஜனநாக, இககூட்ைணி உைன்ெடிகடகய ஜனநானது
"யஜனநட்யை ஜனநாவிைம ஒப்புக பக ஜனநாண்டுளள ஆற்றல் ச ஜனநார்ந்த
இலககுகள"
மற்றும
இர ஜனநாணுவ
சிப்ெ ஜனநாய்களுககு
"ச ஜனநாத்தியம ஜனநானளவுககு
சிறந்த
தளவ ஜனநாைங்களுககு"
அரச ஜனநாங்கத்தின் பெ ஜனநாறுப்புறுதிடய ஏற்கறது. ஆன ஜனநால்
வரவு-பசலவு திட்ைககணககன் மற்ற ெகுதிகளுகக ஜனநான
பசலவு மிகவும கவனம ஜனநாக கணககட்டு அளவீடு
பசய்யப்ெட்டுளளதுைன்,
இர ஜனநாணுவ
வரவு-பசலவுத்
திட்ைககணககல்
மிகப்
பெரும
பத ஜனநாடககள
சமெந்தப்ெட்டுளள யெ ஜனநாதும கூை, அது குறித்து எந்த
விெரங்களும வக்கு அழைங்கப்ெைவில்டல.

அந்த 177 ெகக ஆவணத்தின் ஒவ்பவ ஜனநாரு வரியும, ெல
ஆண்டுகள ஜனநாக
யஜர்மன்
இர ஜனநாணுவவ ஜனநாதத்தின்
மீளவரவுககும மற்றும ஓர் ஐயர ஜனநாப்பிய வல்லரசு
பக ஜனநாளடகககும
அடக்கு அழைப்பு
விடுத்து
வருகன்ற
இர ஜனநாணுவம,
உளவுத்துடற
முகடமகள
மற்றும
சிந்தடனக குக்கு அழை ஜனநாமகளது உத்யவகத்தில் மூழ்கயுளளது.
யஜர்மனி ஓர் ஆகயர ஜனநாஷ மற்றும இர ஜனநாணுவவ ஜனநாத
பவளியுறவு பக ஜனநாளடகககுத் திருமபுவடதயும மற்றும
பிர ஜனநான்சின்
கூட்டுறவுைன்
ஐயர ஜனநாப்பிய
ஒன்றியத்டத
யக ஜனநாரம ஜனநாக ஆயுதயமந்திய ஓர் இர ஜனநாணுவ கூட்ைணிய ஜனநாக
ம ஜனநாற்றுவடதயும இதன் டமயத்தில் பக ஜனநாண்டுளளது.

துல்லியம ஜனநாக
என்ன
ஒப்புக
பக ஜனநாளளப்ெட்டுளளது?
வருை ஜனநாந்தர இர ஜனநாணுவ வரவு-பசலவு கணகடக 70-80
பில்லியன் யூயர ஜனநாவுககு இரட்டிப்ெ ஜனநாககும வடகயில்,
இககூட்ைணி பவளிப்ெடைய ஜனநாகயவ பம ஜனநாத்த உளஜனந ஜனநாட்டு
உற்ெத்தியில் (GDP) ெ ஜனநாதுக ஜனநாப்புத்துடறககு என 2
சதவீதம பசலவிடுவதற்க ஜனநான யஜனநட்யை ஜனநாவின் இலகடக
எட்ை உத்யதசிககறது.

யமற்கு ெ ஜனநால்கன்களில் இருந்து, ரஷ்ய ஜனநா, உகயரன்,
துருகக, ஆப்க ஜனநானிஸ்த ஜனநான், மத்திய கக்கு அழைககு, ெ ஜனநாரசீக
வடளகுை ஜனநா மற்றும வை ஆபிரிகக ஜனநா வடரயில், அத்துைன்
ஆபிரிகக ஜனநாவின்,
இலத்தீன்
அபமரிகக ஜனநா
மற்றும
ஆசிய ஜனநாவின்
ஏடனய
ெகுதிகள
வடரயில்,
மீண்டுபம ஜனநாருமுடற
யஜர்மன்
ஏக ஜனநாதிெத்தியத்தின்
பசல்வ ஜனநாககு
மண்ைலத்டதச்
யசர்ந்தடவகள ஜனநாக
ெ ஜனநார்ககப்ெடும ஜனந ஜனநாடுகள, பிர ஜனநாந்தியங்கள மற்றும முழு
கண்ைங்கடள அந்த ஆவணம அடைய ஜனநாளப்ெடுத்துகறது.

ஒரு
சமநிடலப்ெட்ை
வரவு-பசலவு
திட்ைத்திற்கு
பெ ஜனநாறுப்யெற்கப்ெட்டுளள
நிடலயில்
மற்றும
பசல்வந்தர்களுககு வரி உயர்வுகள மறுககப்ெட்டிருககும
நிடலயில், இது என்பனன்ன பசலவின பவட்டுககடள
உளளைககும? இந்த சட்ைமன்ற க ஜனநாலகட்ைம முழுவதும
46 பில்லியன் யூயர ஜனநாவ ஜனநாக இருககுபமன, அல்லது
ஆண்டுககு சும ஜனநார் 12 பில்லியன் யூயர ஜனநாவ ஜனநா இருககுபமன
முன்பம ஜனநாழியப்ெட்டுளள கூடுதல் பசலவினங்கள மற்றும
சமூக பசலவின குடறப்புகளின் விடளவுகள என்னவ ஜனநாக
இருககும?
2010
பசலவு
குடறப்பு
திட்ைத்டத
முன்ம ஜனநாதிரிய ஜனநாக பக ஜனநாண்ை ஒரு புதிய "திட்ை" பக ஜனநாளடக
ஒப்புக பக ஜனநாளளப்ெட்டுளளத ஜனநா?

மற்றும SPD, இர ஜனநாணுவத்தின் தற்யெ ஜனநாடதய
இர ஜனநாணுவ தடலயீடுகடள விரிவ ஜனநாககவும, “'ஐயர ஜனநாப்பிய
இர ஜனநாணுவம' யஜனந ஜனநாகக கூடுதல் ஜனநைவடிகடக" எடுககவும,
“ஏற்கனயவ
பத ஜனநாைங்கவிட்ை இர ஜனநாணுவ
புதுப்பிப்பு,
ஜனநவீனமயம ஜனநாககல்
மற்றும
விரிவ ஜனநாககத்டத"
தீவிரப்ெடுத்தவும உைன்ெடுகன்றன.
CDU/CSU

மில்லியன்
கணகக ஜனநான பத ஜனநாழில ஜனநாளர்கடள வறுடம
மற்றும யவடலவ ஜனநாய்ப்பின்டமககுள தளளிய முந்டதய
அரச ஜனநாங்கங்களின் சிககன பக ஜனநாளடககள, யஜர்மனியிலும
ஐயர ஜனநாப்ெ ஜனநா முழுவதிலும பத ஜனநாைரப்ெை உளளன. ஒரு
வ ஜனநாசகடர இருட்டில் டவகக, பதளிவின்றி இருககும சமநிடலப்ெட்ை வரவு-பசலவு திட்ைத்டத யெணுவதற்கும,
அல்லது
அதற்க ஜனநாக
வடிவடமககப்ெட்டிருககும ஐயர ஜனநாப்பிய ஸ்திரப்ெ ஜனநாடு மற்றும வளர்ச்சி ஒப்ெந்தத்தில்
இதுயெ ஜனநான்ற ைஜன் கணகக ஜனநான ெந்திகடள அந்த நிடலத்திருககவும அந்த உைன்ெடிகடக சூளுடரககறது.
ஆவணத்தில் ஒருவர ஜனநால் க ஜனநாண முடியும.
உளஜனந ஜனநாட்டில், இந்த பெரும கூட்ைணிய ஜனநானது சமூக
இந்த உைன்ெடிகடகயின் பிற்யெ ஜனநாககுத் தன்டமடய த ஜனநாககுதல்கள,
இர ஜனநாணுவவ ஜனநாதம
மற்றும
யெ ஜனநாருககு
மூடிமடறகக ஊைகங்கள மற்றும SPD தடலடமய ஜனநால் எதிர ஜனநாக பத ஜனநாழில ஜனநாளர்கள மற்றும இடளஞர்கள மத்தியில்
ஒரு
பிரச்ச ஜனநாரம
ஜனநைத்தப்ெட்டு
வருகறது.
இந்த அதிகரித்து வரும எதிர்ப்டெ ஒடுகக ஒரு பெ ஜனநாலிஸ்
உைன்ெடிகடக
இர ஜனநாணுவம
மற்றும
பவளியுறவு அரடச
கட்டிபயழுப்ெ
திட்ைமிடுகறது.
இந்த
2- Reject German coalition pact! Make public all secret agreements!

ஜனநைவடிகடககளின் ெட்டியல் விடுககும யக ஜனநாரிகடககளில்,
ம ஜனநாநில அளவிலும மத்திய அளவிலும உளவுத்துடற
முகடமகளுகக ஜனநாக 15,000 ககு பஜனநருககம ஜனநாக புதிய
நியமனங்கடளயும,
நீதித்துடறயில்
2,000
புதிய
நியமனங்கடளயும
யமற்பக ஜனநாளவடத
உளளைகக
உளளது.
இந்த
ஆவணம
பெ ஜனநாலிடொ
இர ஜனநாணுவமயப்ெடுத்துவதற்கும, வீடியய ஜனநா கண்க ஜனநாணிப்டெ
விரிவ ஜனநாககுவதற்கும,
உளவுத்துடற
யசடவகடளப்
ெலப்ெடுத்தல்
மற்றும
இடணய
யவவுெ ஜனநார்ப்டெ
விரிவ ஜனநாககவும
அடக்கு அழைப்பு
விடுககறது.
உளதுடற
அடமச்சகம (Innenressorts) என இதுவடர இருந்தடத
உளஜனந ஜனநாட்டு
அடமச்சகம
(Heimatministerium)
என்று
மறுபெயரிைப்ெட்டு அதன்
தடலவர ஜனநாக CSU தடலவர்
யஹ ஜனநார்ஸ்ட் சீயக ஜனநாவர் நியமிககப்ெை உளளதுைன், ஒரு
கடுடமய ஜனநான சட்ை-ஒழுங்கு உளஜனந ஜனநாட்டு பக ஜனநாளடக உறுதி
பசய்யப்ெடும.
அகதிகள பக ஜனநாளடக மீது, அககூட்ைணி உைன்ெடிகடக
அதிவலது கட்சிய ஜனநான யஜர்மனிகக ஜனநான ம ஜனநாற்றீடு (AfD) இன்
யக ஜனநாரிகடககடள
ஏற்கறது.
ஓர ஜனநாண்டுகக ஜனநான
புலமபெயர்யவ ஜனநார் ஏற்பு எண்ணிகடக 220,000 ஜனநெர்களில்
இருந்து
180,000
ஆக
குடறககப்ெடும,
தஞ்சம
யக ஜனநாருயவ ஜனநார்
மத்தியமயப்ெடுத்தப்ெட்ை
முக ஜனநாமகளில்
அடைககப்ெடுவ ஜனநார்கள, சட்ைரீதிய ஜனநாக பவளியயற்றப்ெை
யவண்டியவர்கள ஈவிரககமின்றி ஜனந ஜனநாடு கைத்தப்ெடுவ ஜனநார்கள,
அத்துைன் ஐயர ஜனநாப்பிய ஒன்றியத்தின் உள-எல்டலகளும
பவளி-எல்டலகளும மூைப்ெடும.
சூழ்ச்சிகள மற்றும இரகசிய உைன்ெ ஜனநாடுகள மீது
யஜர்மனியில் ஒரு நீண்ைக ஜனநால மற்றும ஜனந ஜனநாசகரம ஜனநான
ெ ஜனநாரமெரியம உளளது. டவய்ம ஜனநார் குடியரசின் முடிவிலும
அதுயெ ஜனநான்ற சூழ்ச்சிகள நிடறந்திருந்தன. ஏற்கனயவ
ஹிட்லர் ெதவிககு வருவதற்கு மூன்ற ஜனநாண்டுகளுககு
முன்னர்,
அடுத்தடுத்து
வந்த
அரச ஜனநாங்கங்கள
ஜனந ஜனநாை ஜனநாளுமன்றத்டதச்
ச ஜனநார்ந்திருககவில்டல,
ம ஜனநாற ஜனநாக
அவசர க ஜனநால உத்தரவ ஜனநாடணகள மற்றும ஜன ஜனநாதிெதி
ஆடணகடளச் ச ஜனநார்ந்திருந்தன. க ஜனநார்ல் பவ ஜனநான் ஒஸிஸ்ட்க
யெ ஜனநான்று,
மீளஆயுதமயப்ெடுவடதக
கண்டித்த
எவபர ஜனநாருவரும சிடறயில் அடைககப்ெட்ை ஜனநார்கள.

அெ ஜனநாயம மற்றும கக்கு அழைககு ஆசிய ஜனநாவில் நிலவும யெ ஜனநார்
அெ ஜனநாயத்திற்கு இடையய, யஜர்மன் ஏக ஜனநாதிெத்தியம கைந்த
க ஜனநாலத்தின்
குற்றகரம ஜனநான
அணுகுமுடறகளுககுள
தஞ்சமடைந்து
வருகறது.
இது
கூட்ைணி
உைன்ெடிகடகயில் மிகவும பதளிவ ஜனநாக உளளதுைன், அது
குறிப்பிடுகறது: “அபமரிகக ஜனநாவிற்க ஜனநான புதிய மூயல ஜனநாெ ஜனநாய
முன்னுரிடமகள, சீன ஜனநாவின் வளர்ச்சி மற்றும ரஷ்ய ஜனநாவின்
பக ஜனநாளடக ஆகயடவ முன்பன ஜனநாருயெ ஜனநாடதயும விை
ஐயர ஜனநாப்ெ ஜனநா அதன் தடலவிதிடய அதன் கரங்களில்
எடுகக யவண்டும என்ெடதத்த ஜனநான் பதளிவுெடுத்துகறது.”
அந்த கூட்ைணி உைன்ெடிகடக மீது வரவிருககும
ஜனந ஜனநாட்களில்
ஜனநைககவுளள
வ ஜனநாகபகடுப்பில்
அடத
எதிர்ககும ஜனநாறு
ஜனந ஜனநாங்கள
அடனத்து
SPD
உறுப்பினர்களுககும அடக்கு அழைப்பு விடுககயற ஜனநாம. யெ ஜனநார்
மற்றும புதிய சமூக த ஜனநாககுதல்களுககு தய ஜனநாரிப்பு
பசய்யும ஒரு பெரும கூட்ைணி பத ஜனநாைர்வடத அனுமதிகக
முடிய ஜனநாது.
ஆன ஜனநால், ஜனந ஜனநாை ஜனநாளுமன்றத்தின் அடனத்து கட்சிகள ஜனநாலும
மற்றும ஐயர ஜனநாப்பிய முதல ஜனநாளித்துவத்தின் மிகப் பெரிய
பிரிவுகள ஜனநாலும ஆதரிககப்ெடுகன்ற இந்த வலதுச ஜனநாரி
சூழ்ச்சிடய,
ஒரு
யச ஜனநாசலிச
யவடலத்திட்ைத்தின்
அடிப்ெடையில் பத ஜனநாழில ஜனநாள வர்ககத்டத சுய ஜனநாதீனம ஜனநாக
அரசியல்ரீதியில் அணிதிரட்டுவதன் மூலம ஜனநாக மட்டுயம
நிறுத்த முடியும. சமீெத்திய வ ஜனநாரங்களில் வ ஜனநாகனத்துடற
மற்றும
மின்துடற
பத ஜனநாழிலகங்களில்
ஜனநைத்தப்ெட்ை
யவடலநிறுத்தங்கள பத ஜனநாழில ஜனநாள வர்ககத்தில் நிலவும
யெ ஜனநார்குணத்தின் ச ஜனநாத்தியககூடற எடுத்துகக ஜனநாட்டின.
ஆன ஜனநால்
இந்த
கூட்ைணி
உைன்ெடிகடக
பவளியிைப்ெடுவதற்கு முன்னத ஜனநாக, யவடலநிறுத்தங்கடள
முடிவுககுக பக ஜனநாண்டு வர IG Metall பத ஜனநாழிற்சங்கம அதன்
சகதிடயப் பிரயய ஜனநாகத்து அடனத்தும பசய்தது. யஜர்மன்
பத ஜனநாழிற்சங்க சமயமளனம மற்றும அதில் அங்கத்துவம
வகககும பத ஜனநாழிற்சங்கங்கள ஒரு பெரும கூட்ைணிககும
மற்றும அதன் வலதுச ஜனநாரி பக ஜனநாளடககளுககும ெலம ஜனநாக
வகக ஜனநாலத்து வ ஜனநாங்குெடவகள ஜனநாக உளளன.

ஆளும
வர்ககத்தின்
இந்த
பிற்யெ ஜனநாககுத்தனம ஜனநான
சூழ்ச்சிகடள அமெலப்ெடுத்த, யச ஜனநாசலிச சமத்துவக கட்சி
பின்னர்
ஜனவரி
30,
1933
இல்,
பிரத ஜனநான
(Sozialistische
Gleichheitspartei
–
SGP)
வரவிருககும
பத ஜனநாழிலதிெர்களின் ஆதரவுைன் ஜன ஜனநாதிெதி பொதிபதி பௌல்
வ ஜனநாரங்களில், ெளளிகளிலும ெல்கடலககக்கு அழைகங்களிலும,
பவ ஜனநான் ஹின்பைன்யெர்டகச் சுற்றியிருந்த ஒரு கூட்ைமும,
பத ஜனநாழில ஜனநாள வர்ககத்திடையயயும ஆக்கு அழைம ஜனநாக பிரச்ச ஜனநாரம
இர ஜனநாணுவம
மற்றும
மற்ற
பிற்யெ ஜனநாககுத்தனம ஜனநான
பசய்யும. SGP, பிர ஜனநான்ஸ் மற்றும பிரிட்ைனில் உளள
சகதிகளும, அயை ஜனநால்ஃப் ஹிட்லரின் கட்சி யதர்தலில்
அதன் சயக ஜனநாதர கட்சிகளுைன் இடணந்து, யெ ஜனநார்,
கடுடமய ஜனநாக பின்னடைடவச் சந்தித்தயெ ஜனநாதும கூை,
சர்வ ஜனநாதிக ஜனநாரம மற்றும முதல ஜனநாளித்துவத்திற்கு எதிர ஜனநாக
இரண்டு
ம ஜனநாதங்களில்
அவடரயய
ச ஜனநான்சிலர ஜனநாக
ஐயர ஜனநாப்ெ ஜனநா
எங்கலும
ஒரு
ெலம ஜனநான
யச ஜனநாசலிச
பெயரிட்ைன.
இயககத்டதக கட்டிபயழுப்பும. அடனத்து இரகசிய
உலகள ஜனநாவிய முதல ஜனநாளித்துவ பஜனநருககடி ஆக்கு அழைமடைந்து உைன்ெடிகடககடளயும பவளியிடும ஜனநாறும மற்றும புதிய
வரும நிடலடமகளின் கீழ், அபமரிகக ஜனநா, சீன ஜனநா மற்றும யதர்தல்களுககும யக ஜனநாருவது இந்த ஜனநைவடிகடகயில்
ரஷ்ய ஜனநாவுககு
இடையய
யம ஜனநாதல்கள
அதிகரித்து முககய ெடிகள ஜனநாகும.
வருவதற்கு இடையய, மத்திய கக்கு அழைககன் ெரந்த யெ ஜனநார்
3- Reject German coalition pact! Make public all secret agreements!

