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ஐரோபப்பியத் ர தேர் தேல் 2019
ஐரோபப்பிய ஒன்றியம, சமூக சமத்துவமின்மின்மம,
பபசிசம மற்றும ரபபர் ரவண்் வேண்டபம!
ரசபசலிசத்திற்கும ஐரோபப்பியத் ்பியத் த தேபழித் தொழிலபள
வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்திற்கும
ஆ தேோவளிப்ரபபம!
By the Sozialistische Gleichheitspartei (SGP),

அக்டடோபர்

20-21 இல் நடந்த டசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின

கோங்கிரஸ் 2019 டம 26 அனற
நடடபபறவிருக்கும் ஐடரோப்பியத் டதர்தலில் பங்குபற்றவதற்கு
ஆதரவோக வோக்களித்தது. அத்துடன டதசிய டவட்போளர்
பட்டியலுக்கோன
டவட்போளர்கடளயும்
டதர்ந்பதடுத்தது.
கோங்கிரசினோல் ஒருமனதோக ஏற்றக்பகோள்ளப்பட்ட பினவரும்
தீர்மோனம்,
SGP
இன
இலக்குகடளயும்
பணகடளயும்
விளக்குகிறது.
(Sozialistische Gleichheitspartei)

2019 டம டதர்தலில், அதிவலதுகளின எழுச்சி, பபருகும்
இரோணுவவோதம், ஒரு டபோலிஸ் அரசின கட்டிபயழுப்பல் மற்றம்
அதிகரித்துச் பசல்லும் சமூக சமத்துவமினடம ஆகியவற்றக்கு
எதிரோக ஒரு நோடு தழுவிய டவட்போளர்கள் பட்டியலுடன
டசோசலிச சமத்துவக் கட்சி (SGP) ஐடரோப்பியத் டதர்தலில்
டபோட்டியிடும். நோனகோம் அகிலத்தின அடனத்துலகக் குழுவின
ஏடனய பிரிவுகளுடன இடடன் இணைந்து, முதலோளித்துவத்திற்கு
எதிரோன டபோரோட்டத்தில் ஐடரோப்பிய பதோழிலோள வர்க்கத்டத
ஐக்கியப்படுத்துவதற்கோன ஒரு டசோசலிச டவடலத்திட்டத்திற்கோக
நோங்கள்
டபோரோடிக்
பகோண்டிருக்கிடறோம்.
இதுமட்டுடம
இக்கண்டம் மீண்டும் போசிச கோட்டுமிரோண்டித்தனத்திற்குள்ளும்
டபோருக்குள்ளும்
மூழ்குவடத
தடுப்பதற்கு
இருக்கினற
ஒடரபயோரு வழி ஆகும்.
1. வலது-சோரி அபோயத்திற்கு எதிரோன டபோரோட்டம்
75 ஆண்டுகளுக்கு சற்ற குடறந்த கோலத்திற்கு முனபோக
இரண்டோம் உலகப் டபோர் முடிவடடந்தது. அந்த சமயத்தில்,
1945 இல், ஐடரோப்போ முழுடமயும் சினனோபினனமோகிக் கிடந்தது.
பகோடலக்களங்களிலும், நோஜி விசவோயு அடறகளிலும், மற்றம்
குண்டுவீச்சுகளிலுமோய்
60
மில்லியனுக்கும்
(60,000,000)
அதிகமோடனோர் பகோல்லப்பட்டிருந்தனர். இத்தடகய குற்றங்கள்
இனிபயோரு முடற எப்டபோதும் நடக்கக் கூடோது எனற
அப்டபோது கூறப்பட்டது. ஆனோல் முதலோளித்துவம் ஜனநோயகம்,
பசழுடம அல்லது அடமதிக்கு இடன் இணைக்கமற்றது எனபது இனற
முனபனப்டபோதினும் மிகவும் பதளிவோகிக் பகோண்டிருக்கிறது.
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மிக சக்திவோய்ந்த முதலோளித்துவ நோடோன அபமரிக்கோவின
தடலடமயில் ஒரு அதி-வலது ஜனோதிபதி நினற பகோண்டு வட
பகோரியோ, ஈரோன, அணு-ஆயுத வல்லடம பகோண்ட ரஷ்யோ
மற்றம் சீனோ ஆகிய
நோடுகடள டபோடரக் பகோண்டு
அச்சுறத்துகிறோர். ஐடரோப்போபவங்கிலும் அதி-வலது கட்சிகள்
டமபலழுச்சி கோண்கினறன. இத்தோலி, ஆஸ்திரியோ, டபோலந்து,
ஹங்டகரி,
பினலோந்து,
பல்டகரியோ,
பசக்
குடியரசு,
ஸ்டலோடவக்கியோ மற்றம் கிரீஸ் ஆகிய ஒனபது நோடுகளில்
அடவ
அரசோங்கத்தில்
பங்பகடுத்துள்ளன;
பிரோனசில்
இரண்டோவது வலிடமமிக்க கட்சியோக உள்ளது.
ஹிட்லரின கீழ் உலக வரலோற்றின மோபபரும் குற்றங்கடள
இடைத்த
டஜர்மனியிலும்
கூட,
நோஜிக்கள்
மீண்டும்
திரும்புகிறோர்கள்.
நோஜிக்களின
கோட்டுமிரோண்டித்தனத்திற்கு,
”ஆயிரக்கடன் இணைக்கோன ஆண்டுகளது பவற்றிகரமோன டஜர்மன
வரலோற்றில்” விழுந்த “பறடவபயச்சம்” எனற மூடிமடறத்த
அபலக்ஸோண்டர் பக கௌலோண்ட் தடலவரோக இருக்கும் AfD,
நோடோளுமனறத்தில்
அமர்ந்திருக்கினற
முதல்
வலது-சோரி
தீவிரவோதக் கட்சியோக இருக்கிறது. பசப்டம்பரின முடிவின
சமயத்தில்,
ஆயிரக்கடன் இணைக்கோன
ஒரு
நவ-நோஜி
கூட்டம்,
பகம்னிஸ்ட் நகரில் அட்டூழியங்கடள நடத்தி, பவளிநோட்டினர்
பவறப்பு சுடலோகங்கடள முைங்கி, ஹிட்லர் வடன் இணைக்கம் பசய்து,
ஒரு யூத உடன் இணைவகத்தின மீதும் தோக்குதல் நடத்தியது.
1930 களின நோஜிக்கள் டபோலனறி, இனடறய போசிஸ்டுகள் ஒரு
போரிய இயக்கமோக இல்டல. ஆனோல் அதற்கோக அவர்கள்
முனடவக்கும் ஆபத்து எவ்வடகயிலும் குடறவோனது எனற
அர்த்தப்படவில்டல. 1933 ஜனவரியில், ஜனோதிபதி பவோன
ஹினடனடபர்க் இடன சுற்றிய ஒரு சதி, ஹிட்லடர குடியரசின
சோனசலரோக நியமனம் பசய்த சமயத்தில், அவரது இயக்கத்தில்
பல்லோயிரக்கடன் இணைக்கில் ஆயுதடமந்திய உறப்பினர்கள் இருந்தனர்.
அவருக்குப்
பினனோல்
முதலோளிகளும்,
பபரும்
நிலச்சுவோந்தர்களும்
இரோணுவமும்
நினறிருந்தனர்.
ஒழுங்கடமந்த பதோழிலோள வர்க்கத்டத நோஜிக்கள் அடித்து
பநோருக்கி இரண்டோம் உலகப் டபோருக்கு தயோரிப்பு பசய்ய
டவண்டும் எனபது இந்த சக்திகளுக்கு அவசியமோய் இருந்தது.

1- European elections 2019. No to the EU, social inequality, fascism and war! For socialism and the unity of the European working class!

இனடறய வலது-சோரி தீவிரவோதிகள் தமது வலிடமடய
பிரதோனமோக டமலிருந்து பபறகினறனர் —அரசு எந்திரம், உளவு
டசடவகள்
மற்றம்
டபோலிசிடம்
இருந்து
மட்டுமனறி,
அரசோங்கத்திடம் இருந்தும் ஸ்தோபக கட்சிகளிடம் இருந்தும்
பபறகினறனர். AfD இன எழுச்சியோனது அரசு மற்றம் அரசியல்
ஸ்தோபகத்திலோன ஒரு உண்டமயோன சதியின விடளபபோருளோக
இருக்கிறது.
இன மிக முக்கியமோன தூண்களில் ஒனறோக அரச
போதுகோப்பு எந்திரம் இருக்கிறது. உள்துடற அடமச்சரோன
டஹோர்ஸ்ட்
சீடகோவரும்
அப்டபோது
உள்நோட்டு
உளவு
முகடமயோன அரசியலடமப்பு போதுகோப்புக்கோன கூட்டரசோங்க
அலுவலகம் (Verfassungsschutz) இன தடலவரோக இருந்த
ஹோனஸ்-கிடயோர்க் மோஸனும், பகம்னிட்ஸிலோன நவ-நோஜி
டபரணடய பகிரங்கமோக போதுகோத்துப் டபசினர். அரசியயடமப்பு
போதுகோப்புக்கோன கூட்டரசோங்க அலுவலகம், நவ-நோஜி சூைலுடன
பநருக்கமோக பிடடன் இணைந்திருக்கிறது, அதடன உளவோளிகளின
உதவியுடன
கட்டுப்படுத்துகிறது
மற்றம்
நிதியோதோரம்
அளிக்கிறது. AfD இன நோடோளுமனற உறப்பினர்கள் மற்றம்
நிர்வோகிகளில் பலர் ஒரு இரோணுவ அல்லது டபோலிஸ்
பினபுலத்டத பகோண்டுள்ளனர்.
AfD

ஆயினும் AfD க்கோன ஆதரவு இனனும் ஆைமோய் பசல்கிறது.
ஊடகங்கள், பல்கடலக்கைகங்கள் மற்றம் நோடோளுமனறத்தில்
இருக்கும்
ஒவ்பவோரு
கட்சியுடம
சித்தோந்தரீதியோகவும்
அரசியல்ரீதியோகவும் அதன டமபலழுச்சிக்கு போடத திறந்து
விட்டிருக்கினறன. இந்த ஏடனய கட்சிகள் AfD ஐ திறந்த
கரங்களுடன வரடவற்றள்ளன. அடவ சட்ட விவகோரம், வரவுபசலவுத் திட்டம் மற்றம் சுற்றலோ ஆகிய மூனற முக்கியமோன
குழுவிற்கோன போரோளுமனறத் தடலடமடய அதனிடம் நம்பி
ஒப்படடத்திருக்கினறன.
மகோ
கூட்டணயோனது
அகதிகள்
பதோடர்போன
பகோள்டகயிலும்
உள்நோட்டுப்
போதுகோப்பு
விடயத்திலும்
AfD
இன
டவடலத்திட்டத்டத
ஏற்றக்
பகோண்டிருக்கிறது. AfD பவறம் 12.6 சதவீத வோக்குகடளடய
பபற்ற டபோதிலும், அதுடவ இப்டபோது கூட்டரசோங்க அரசியலின
பதோனிடய நிர்டன் இணையிக்கினற இடத்தில் உள்ளது.
இதற்கோன எதிர்ப்பு அதிகரித்து பசல்கிறது. அக்டடோபர் 13
அனற டபர்லினில் நடந்த ஆர்ப்போட்டம் டஜர்மனி போசிசத்திற்கும்
இரோணுவவோதத்திற்கும் திரும்புவதற்கு நிலவுகினற போரிய
எதிர்ப்டப பவளிப்படுத்தியது. 15 ஆண்டுகளுக்கு முனபோக,
ஈரோக் டபோருக்கு எதிரோக நடந்த ஆர்ப்போட்டங்களுக்குப் பினனர்
நடந்திருக்கும்
மிகப்பபரிய
ஆர்ப்போட்டம்
இதுவோகும்.
இனவோதம், AfD இன டமபலழுச்சி மற்றம் கூட்டரசோங்கத்தின
மற்றம் ஸ்தோபக கட்சிகளின வலது-சோரிக் பகோள்டககள்
ஆகியவற்றக்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து டபர்லினில் கிட்டத்தட்ட
கோல் மில்லியன மக்கள் டபரணயில் பங்குபபற்றனர். மற்ற
டஜர்மன நகரங்களிலும், சமீப வோரங்களில் பத்தோயிரக்கடன் இணைக்கோன
மக்கள் வீதிகளில் பலமுடற இறங்கியிருந்தனர்.
இந்த நிகழ்வுகள் டசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின (SGP)
பகுப்போய்வுகடளயும்
முனடனோக்குகடளயும்
ஊர்ஜிதம்
பசய்கினறன. AfD யோனது மக்களிடடடய பரவலோன வலது-சோரி
மடனோநிடல பரவுவதன பவளிப்போடு அல்ல; அது ஆளும்
வர்க்கத்தினோல் நனவுடன ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. பரவலோன
எதிர்ப்புக்கு
எதிரோக
தனது
சமூக-விடரோத
மற்றம்

இரோணுவவோதக் பகோள்டககடளத் திணப்பதற்கு இதுடவ இந்த
வலதுசோரி தீவிரவோதக் கட்சிக்கு அவசியமோய் இருக்கிறது.
அரசியல்
சீற்றமும்
பவகுஜனப்
டபோரோட்டங்களும்
முக்கியமோனடவ. ஆயினும், ஆளும் வர்க்கமோனது, 1930 களில்
டபோலடவ,
போசிச
வழிவடககடளக்
பகோண்டு
தனது
பிற்டபோக்குத்தனமோன
இலக்குகடளப்
பினபற்றவதற்கு
மறபடியும் பசல்வதில் இருந்து தடுப்பதற்கு அடவ மட்டுடம
டபோதுமோனடவயல்ல. பதோழிலோளர்கள் மற்றம் இடளஞர்கள்
மத்தியில் பபருகும் போரிய எதிர்ப்புக்கு ஆளும் வர்க்கம்
அதிகரித்துச்
பசல்லும்
மூர்க்கத்தனத்துடன
பதிலிறத்துக்
பகோண்டிருக்கிறது:
தனது
அணக்குள்
பநருக்கத்டத
பபருக்குகிறது, ஜனநோயக எதிர்ப்டப ஒடுக்குகிறது, மக்களுக்கு
எதிரோன அதன அரசியல் சதிடவடலகடள தீவிரப்படுத்துகிறது.
டபோலிஸ் மற்றம் உளவு அடமப்புகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுக்
பகோண்டிருக்கினறன, அவற்றின கண்கோணப்பு அதிகோரங்கள்
போரிய அளவில் விரிவுபடுத்தப்படுகினறன. வடலப்பினனல்
அமுலோக்கச்
சட்டமோனது
சமூக
வடலத்
தளங்கள்
உள்ளடக்கங்கடள
தணக்டக
பசய்ய
இல்டலடயல்
கடுடமயோன அபரோதங்களுக்கு முகம்பகோடுக்க நிர்ப்பந்திக்கிறது.
ஐடரோப்பியத்
டதர்தல்
பிரச்சோரத்தின
டபோது,
“டபோலிச்
பசய்தி”கடள அதோவது, உத்திடயோகபூர்வ “விவரிப்பு”களுடன
(“NewSpeak”) முரண்படுகினற உண்டமகடள பரப்பும் கட்சிகள்
மீது அரக்கத்தனமோன அபரோதங்கடள விதிக்க ஐடரோப்பிய
ஒனறியம் டநோக்கம் பகோண்டிருக்கிறது. இந்த தணக்டகயோனது
பிரதோனமோக இடதுசோரி மற்றம் டசோசலிச விமர்சனத்திற்கு
எதிரோக பசலுத்தப்படுவதோகும். உலக டசோசலிச வடலத் தளம்
கூகுளின தணக்டகயோல் மிகவும் போதிக்கப்பட்டது; விக்கிலீக்ஸ்
அபமரிக்க அரசோங்கம்
இடைத்த
டபோர்க்
குற்றங்கடள
பவளிக்பகோடன் இணைர்ந்த
கோரடன் இணைத்தோல்
ஜால் ஜூலியோன
அசோஞ்ச்
அபமரிக்கோவுக்கு விசோரடடன் இணைக்கு
பகோண்டு
பசல்லப்படும்
அபோயத்திற்கும்,
இனனும்
மரடன் இணை
தண்டடனயின
சோத்தியத்திற்கும் கூட முகம்பகோடுத்துக் பகோண்டிருக்கிறோர்.
டபர்லினில் ஒரு பவளிப்படடயோன வலது-சோரி தீவிரவோத
அரசோங்கத்டத அதிகோரத்திற்கு பகோண்டுவருவதற்கோக அரசியல்,
ஊடகங்கள், உளவு டசடவகள் மற்றம் இரோணுவத்தில் உள்ள
பசல்வோக்கோன வட்டோரங்கள் திடரமடறவில் பசயற்பட்டுக்
பகோண்டிருக்கினறன.
AfD
நோடோளுமனறத்தில்
நுடைகினறடதயடுத்து,
“ஏடதோபவோனற
நல்லதற்கோக
மோற்றமடடந்து பகோண்டிருக்கிறது” எனற நோடோளுமனறத்தின
தடலவரோன பவோல்வ்கோங் பாோய்பிள Bild am Sonntag
பத்திரிடகயிடம் கூறினோர். “அரசோங்கத்தில் AfD யின பசோல்லுக்கு
மதிப்பிருக்க டவண்டும்” எனற Spiegel இன பத்தியோளரோன
ஜோக்டகோப் அவுக்ஸ்டரன டகோரினோர்.
போசிசம், இரோணுவவோதம் மற்றம் டபோர் மீண்டும் திரும்புவதற்கு
எதிரோன தனது டபோரோட்டத்தில், SGP வர்க்கப் டபோரோட்டத்தின
டமபலழுச்சிடய அடித்தளமோகக் பகோள்கிறது. உலபகங்கும்
ஆளும் வர்க்கம் கூர்டமயோக வலது டநோக்கி நகர்டகயில்,
பதோழிலோள வர்க்கத்தின மிகப் பபரும்போனடம இடது டநோக்கி
நகர்ந்து பகோண்டிருப்பதுடன சமூக ஜனநோயகக் கட்சிகளோலும்
பதோழிற்சங்கங்களோலும் அதனமீது திணக்கப்பட்டிருந்த அரசியல்
தடளகடளயும் உதறிபயறியத் பதோடங்குகிறது. அதிகரித்துச்
பசல்லும் டவடலநிறத்தங்கள் மற்றம் ஆர்ப்போட்டங்களிலும்,
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டசோசலிசத்தில்
ஆர்வம்
பிரதிபலிக்கிறது.

வளர்ந்து

பசல்வதிலும்

இது

அபமரிக்கோவில்,
அவர்களது
வலதுசோரி
பதோழிற்சங்கத்
தடலவர்களுக்கு எதிரோன கிளர்ச்சியில் ஆசிரியர்கள், UPS
பதோழிலோளர்கள்
மற்றம்
ஏடனய
பதோழிலோளர்களின
டவடலநிறத்தங்கள்
அதிகரித்துக்
பகோண்டிருக்கினறன.
ஐடரோப்போவில் பசனற ஆண்டில் ஏரோளமோன டவடலநிறத்தங்கள்
நடடபபற்றன, டறயன ஏர், லுப்தோனஸோ, ஏர் பிரோனஸ் மற்றம்
அமசன டவடலநிறத்தங்கள், பிரோனசில் பதோழிலோளர் சந்டத
சீர்திருத்தத்திற்கு எதிரோன, கிரீசில் சிக்கன நடவடிக்டகக்கு
எதிரோன, மற்றம் டஜர்மன உடலோகத் தயோரிப்பு துடறயிலும்
பபோதுத்
துடறயிலும்
நடடபபற்ற
டவடலநிறத்தங்கள்
ஆகியடவ அவற்றில் பபயர் குறிப்பிடத்தக்க சிலவோகும்.
வர்க்கப் டபோரோட்டத்தின தீவிரப்படலோனது SGP யின மீது
பிரம்மோண்டமோன
பபோறப்புகடள
சுமத்துகிறது.
“ஆளும்
வர்க்கத்டத டபோருக்கு உந்தித்தள்ளுகினற அடத கோரணகள்தோன
டசோசலிசப்
புரட்சிக்கோன
புறநிடலடமகடளயும்
உருவோக்குகினறன” எனற ‘டஜர்மன இரோணுவவோதத்தின
மீள்வருடகயும் டசோசலிச சமத்துவக் கட்சியின பணகளும்’ எனற
2014 பசப்டம்பர் தீர்மோனத்தில் SGP அறிவித்தது. அது
வலியுறத்தியது: “ஆனோல் டசோசலிசப் புரட்சி எனபது சுயமோகடவ
நிகழ்க்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிப்டபோக்கல்ல. அதன டவகம் மற்றம்
பவற்றி
மீதோன
முடிவுகள்
அரசியல்
வட்டத்திடலடய
டமற்பகோள்ளப்படுகினறன. இரண்டோம் உலகப் டபோடரபயோட்டி
ட்பரோட்ஸ்கி
எழுதியவோறோக,
மனிதகுலத்தின
வரலோற்ற
பநருக்கடி புரட்சிகரத் தடலடமயின பநருக்கடியோகினறது. இந்த
பநருக்கடிக்கோன
தீர்வு
நமது
கட்சியின
முடிவுகள்,
நடவடிக்டககள் மற்றம் கட்டிபயழுப்புவதில் தங்கியுள்ளது.”
2. முதலோளித்துவத்தின திவோல்நிடல
பதோழிலோள வர்க்கத்தின அரசியல் நனடவ அதன வரலோற்றக்
கடடமகளின
மட்டத்திற்கு
உயர்த்துவதற்கோக
SGP
டபோரோடுகிறது. இதற்கு, எல்லோவற்றக்கும் முதலில், வர்க்கப்
டபோரோட்டத்தின
வரலோற்ற
அனுபவங்கள்
குறித்தும்
இப்டபோடதய புறநிடல பநருக்கடி குறித்துமோன ஒரு பதளிவோன
புரிதல்
அவசியமோய்
உள்ளது.
இரோணுவவோதத்தின
மீள்வருடகயும் அதி-வலது கட்சிகளது எழுச்சியும் சர்வடதச
நிகழ்வுப்டபோக்கோகும்.
அடவ
முதலோளித்துவத்தின
உலக
பநருக்கடிக்கு ஆளும் வர்க்கத்தின எதிர்விடனகளோக உள்ளன.
இருபதோம் நூற்றோண்டின முதல் போதிடய மனித வரலோற்றில்
மிக டமோதல்-நிரம்பிய வனமுடறயோன சகோப்தமோக ஆக்கிய
பிரச்சிடனகளில்
எதுபவோனறம்
தீர்க்கப்பட்டிருக்கவில்டல.
தற்கோலிகமோக மடறத்து டவக்கப்பட்டிருந்த அடவ, இப்டபோது
இரட்டிப்போன சக்தியுடன டமபலழுகினறன.
முதலோம்,
இரண்டோம்
உலகப்
டபோர்கள்
சர்வடதச
முதலோளித்துவத்தின முரண்போடுகளில் இருந்து தவிர்க்கமுடியோது
எழுந்தடவயோகும். “பதோழில்நுட்பம் மற்றம் பதோழிலோளர்களது
உற்பத்தித்திறனது
தற்டபோடதய
மட்டத்டதக்
பகோண்டு,
மனிதகுலம்
அடனத்தின
சடத்துவ
மற்றம்
ஆனம
அபிவிருத்திக்குப் டபோதுமோன நிடலடமகடள உருவோக்குவது
மிக சோத்தியமோனது” எனற நோனகோம் அகிலம் ஏகோதிபத்தியப்
டபோர் குறித்த அதன 1940 அறிக்டகயில் அறிவித்தது.
ஒவ்பவோரு நோட்டிலும் மற்றம் நமது ஒட்டுபமோத்த பூமியிலுமோன

பபோருளோதோர வோழ்க்டகடய ஒரு பபோதுவோன திட்டத்தினபடி
சரியோகவும்,
விஞ்ஞோனபூர்வமோகவும்,
மற்றம்
பகுத்தறிவுரீதியோகவும்
ஒழுங்கடமப்பது
மட்டுடம
அதற்கு
அவசியமோனதோய் இருக்கும். ஆயினும், சமூகத்தின பிரதோன
உற்பத்தி சக்திகள், அதோவது தனித்தனியோன முதலோளித்துவ
கூட்டங்களின டககளில் இருக்கும் வடரயில், டதசிய அரசோனது
இந்த கூட்டங்களின கரங்களில் ஒரு எடுத்தோளப்படும் கருவியோக
இருக்கினற
வடரயில்,
சந்டதகளுக்கும்,
கச்சோப்
பபோருட்களுக்கோன
வளங்களுக்கும்,
உலகின
டமலோதிக்கத்திற்குமோன
டமோதலோனது,
டமலும்
டமலும்
அதிகமோய் ஒரு அழிவுகரமோன தனடமடயப் பபறவது
தவிர்க்கவியலோததோகும்.”
உலடக பவல்வதற்கோன ஹிட்லரின திட்டங்கள் ஒரு மனநிடல
பிறழ்ந்ததன அகநிடல விடளபபோருளோக இருந்தடவயனற,
மோறோக விரிவோக்கம் கோண்பதற்கும் உள்நோட்டில் பவடிப்போன
வர்க்கப்
பதட்டங்கடள
ஒடுக்குவதற்கும்
ஐடரோப்போடவ
கீழ்ப்படுத்தி கிைக்கில் தனக்கோன “வோழ்விடத்டத” பவற்றி கோடன் இணை
டவண்டியதிருந்த டஜர்மன மூலதனத்தின புறநிடல நலனகளது
பவளிப்போடோக
அடவ
இருந்தன.
ஆகடவ
டஜர்மன
முதலோளித்துவ வர்க்கம் ஹிட்லடர ஆதரித்தது அவடர
அதிகோரத்தில் அமர்த்தியது. இப்டபோது அதனுடன டசர்த்து
ஏடனய ஏகோதிபத்திய சக்திகளது ஆளும் வர்க்கங்களும் அடத
வழிமுடறகளுக்டக திரும்பிக் பகோண்டிருக்கினறன.
இரண்டோம்
உலகப்
டபோருக்குப்
பினனர்,
டஜர்மன
முதலோளித்துவம் தற்கோலிகமோக, பகோரியோ மற்றம் வியட்நோமில்
அபமரிக்கோ பசய்தடதப் டபோனற இழிவோர்ந்த டபோர்கள்
இல்லோமடலடய,
ஐடரோப்போ
முழுடமயோகவும்
உலகம்
முழுடமயோகவும் விரிவோக்கம் கோடன் இணைமுடிந்தது. தனது டபோர்
எதிரிடய மீண்டும் அதன கோல்களில் நிற்கச் பசய்வபதனபது
டமற்கு ஐடரோப்போடவ அடமதிப்படுத்தவும், பனிப் டபோரில்
டசோவியத்
ஒனறியத்துக்கு
எதிரோன
ஒரு
அரடன் இணைோக
டசடவபசய்யவும், தனது பசோந்த ஏற்றமதிகளுக்கு ஒரு
சந்டதடய
வைங்குவதற்குமோய்
தனது
நலனகளுக்கு
அவசியமோய் இருந்ததோக வோஷிங்டன கடன் இணைக்குப் டபோட்டது.
அடதடநரத்தில், டஜர்மனிடய மீண்டும் ஆயுதபோணயோக்குவதற்கு
அபமரிக்கோ தயங்கியது. டஜர்மனி ஒரு பபரும் பிரோந்திய
போதுகோப்பு இரோணுவத்டத பரோமரித்து வந்த டபோதும், அதனிடம்
ஒரு
உலக
இரோணுவ
சக்தியோக
பசயல்படுவதற்கு
அத்தியோவசியமோனதோக
இருக்கும்
அணு
ஆயுதங்கள்
இருக்கவில்டல, விமோனந்தோங்கி கப்பல்கள் இருக்கவில்டல,
அல்லது தனது பசோந்த பநடுந்தூர குண்டுவீச்சு ஏவுகடடன் இணைகள்
இருக்கவில்டல.
டஜர்மன
மறஇடடன் இணைவுக்கும்
டசோவியத்
ஒனறியத்தின
கடலப்புக்கும் பினனர் நிடலடம மோற்றமடடந்தது. இது
ஜனநோயகம் மற்றம் அடமதியின ஒரு புதிய சகோப்தத்டத
பதோடக்கி டவக்கவில்டல, மோறோக ஐடரோப்போவின உள்முக
சமநிடலடய அழித்து, ஏகோதிபத்திய டமோதல்கள் மற்றம்
டபோர்களின ஒரு புதிய சகோப்தத்திற்கு கட்டியம் கூறியது.
டசோவியத் ஒனறியத்தின முடிடவ அபமரிக்கோ, வடரமுடறயினறி
தனது இரோணுவத்டத நிடலநிறத்துவதன மூலமோக தனது உலக
டமலோதிக்கம்
டதய்ந்து
பசல்வடத
தடுத்துநிறத்துவதற்கு
கிடடத்த வோய்ப்போகக் கண்டது. அது ஆப்கோனிஸ்தோன, ஈரோக்,
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லிபியோ, சிரியோ மற்றம் ஏமனில் குற்றம்மிக்க டபோர்கடள
நடத்தியிருக்கிறது,
இந்த
இலக்டக
பினபதோடர்வதில்
ஈரோடனயும் டபோர் பகோண்டு அச்சுறத்துகிறது. இந்த டமோதல்கள்
கச்சோப் பபோருட்கள், சந்டதகள் மற்றம் டமலோதிக்கத்திற்கோன
ஏகோதிபத்தியப்
டபோர்களோகும்.
பபரும்
சக்திகளுக்கு
இடடயிலோன டபோர் தயோரிப்பு தோன அபமரிக்க இரோணுவத்
திட்டமிடலின டமயத்தில் இருப்பதோக புதிய அபமரிக்க டதசியப்
போதுகோப்பு மூடலோபோயம் (National Security Strategy - NSS)
பட்டவர்த்தனமோக
அறிவிக்கிறது.
“அபமரிக்க
டதசிய
போதுகோப்பின டமயக் கவனத்தில் இருப்பது பயங்கரவோதமல்ல,
மோறோக பபரும் சக்திகளிடடடயயோன டபோட்டிடய” எனற
போதுகோப்புச் பசயலர் டஜம்ஸ் மோட்டிஸ் 2017 டிசம்பரில் டதசியப்
போதுகோப்பு மூடலோபோயத்டத முனடவக்டகயில் பதரிவித்தோர்.
இது
சீனோ
மற்றம்
ரஷ்யோவுக்கு
எதிரோக
மட்டும்
பசலுத்தப்படுவதல்ல, மோறோக டஜர்மனி மற்றம் ஜப்போன
டபோனற
முனனோள்
“கூட்டோளி”களுக்கு
எதிரோகவும்
பசலுத்தப்படுவதோகும்.
3. ஐடரோப்பிய டசோசலிச அரசுகளின ஒனறியத்திற்கோக
ஐடரோப்பிய
ஒனறியம்
“ஐடரோப்பிய
ஒற்றடம”டய
உருவடிவப்படுத்தவில்டல.
இது
ஐடரோப்போ
மீதோன
டமலோதிக்கத்திற்கோன யுத்தம் நடடபபறம் ஒரு டபோர்க்களமோக
இருக்கிறது. ஒரு ஒற்டற சந்டதடய, ஒரு பபோதுவோன
நோடன் இணையத்டத, மற்றம் புரூபசல்ஸில் ஒரு பிரம்மோண்டமோன
அதிகோரத்துவத்டத பகோண்டுவருவதன மூலமோக, கண்டம் 50
டபோட்டி டதசிய அரசுகளோக பிளவுபட்டுக் கிடப்படத பவனற
விடலோம் எனறம், வோழ்க்டக நிடலடமகடள சமநிடலப்படுத்தி
அடமதிடயக் பகோண்டுவரலோம் எனறமோன கூற்றக்கள் ஒரு
அரசியல் டமோசடியோக நிரூபடன் இணைமோகியிருக்கினறன. ஐடரோப்பிய
ஒனறியமோனது
அது
பவற்றிகோண்பதோக
கூறிக்பகோள்ளும்
டமயவிலக்கு சக்திகடள வலுப்படுத்தடவ பசய்கிறது.
மிக சக்திவோய்ந்த முதலோளித்துவ நலனகளின ஒரு கருவியோக
ஐடரோப்பிய
ஒனறியத்தின
போத்திரமோனது,
2008
நிதி
பநருக்கடிக்குப்
பினனர்,
மிக
அதிகமோன
அளவில்
அம்பலப்பட்டிருக்கிறது. சர்வடதச வங்கிகளின இலோபங்கடள
உத்திரவோதப்படுத்திக்
பகோள்வதற்கோக,
கிரீசில்
அது
கட்டடளயிட்ட ஒரு சிக்கன நடவடிக்டக டவடலத்திட்டம்
அம்மக்கடள கடுடமயோன வறடமக்குள் மூழ்கடித்தது. கிரீசுக்கு
கடனபகோடுத்தவர்கடள திருப்திப்படுத்துவதற்கோக, அந்நோட்டில்
ஓய்வூதியங்கள், கல்வி, சுகோதோரம் மற்றம் பபோது முதலீட்டின
மீதோன பசலவினங்கள் பவட்டப்பட்டன. பபோதுக் கடன பமோத்த
உள்நோட்டு உற்பத்தியின 180 சதவீதத்திற்கு அதிகரிக்கப்பட்டது.
கிரீஸ் இந்த கடனகடள திருப்பிச் பசலுத்த குடறந்தபட்சம் 42
ஆண்டுகள் பிடிக்கும். அயர்லோந்து, டபோர்ச்சுகல், ஸ்பபயின,
இத்தோலி மற்றம் ஏடனய நோடுகடளயும் இடத டபோனற சிக்கன
நடவடிக்டககளுக்கு
கடடமப்பட்டடவயோனதோக
புரூபசல்ஸ்
ஆக்கியிருக்கிறது.
யூடரோ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலும் ஐடரோப்பிய ஒனறியத்தின
கிைக்கு டநோக்கிய விரிவோக்கத்திலும் டவபறந்த நோட்டடயும் விட
அதிகமோய் பபோருளோதோரரீதியோக ஆதோயமடடந்த டஜர்மனி,
அதன நிதி மற்றம் சிக்கன நடவடிக்டகக் பகோள்டககடள மற்ற
ஐடரோப்பிய ஒனறிய அங்கத்துவ நோடுகளின மீது திணத்துக்
பகோண்டிருக்கிறது. பவளியுறவுக் பகோள்டக விவகோரங்களில்

கூட்டரசோங்கத்திற்கு ஆடலோசடன வளங்கும்
டஹர்ஃபிரிட்
முங்க்லர், டஜர்மனி ஐடரோப்போவின “டமலோதிக்க சக்தி”யோகவும்
“ஒழுங்குபடுத்துநரோக”வும் ஆவதற்கு பகிரங்கமோக அடைப்பு
விடுக்கிறோர். இதன மூலமோக, ஆளும் வர்க்கமோனது டஜர்மன
டகய்சர்
மற்றம்
ஹிட்லரின
டஜர்மன-ஐடரோப்பிய
சக்தி
அரசியலுக்கு திரும்பிக் பகோண்டிருக்கிறது. “டஜர்மனியின
டதசிய நலனுக்கு ஒரு பபயர் இருக்கிறது: அது ஐடரோப்போ”
எனபதுதோன சமூக ஜனநோயகக் கட்சி தடலடமயிலோன
பவளியுறவுத்துடற அடமச்சின சுடலோகமோய் இருக்கிறது.
ஐடரோப்போபவங்கிலும் இருக்கும் சமூக-ஜனநோயக, பசுடமக் கட்சி
மற்றம் டபோலி-இடது கட்சிகள் ஐடரோப்பிய ஒனறியத்டத
ஆதரிக்கினற நிடலயில், புரூபசல்ஸிற்கோன பரந்த மக்கள்
எதிர்ப்பில்
இருந்து
வலது-சோரி
டதசியவோதக்
கட்சிகள்
ஆதோயமடடந்திருக்கினறன. பிரிட்டனில், பபரும்போனடமயினர்
பிபரக்ஸிட்டுக்கு ஆதரவோய் வோக்களித்தனர். ஆளும் வர்க்கத்தில்
இப்டபோது, ஐடரோப்பிய ஒனறியத்தில் இனனும் பதோடர்ந்து
அங்கத்துவமோக இருக்க டவண்டும் எனற புரூபசல்ஸின சிக்கன
நடவடிக்டகக்
பகோள்டககளுக்கு
ஆதரவோன
ஐடரோப்பிய
ஒனறிய ஆதரவோளர்கள், மற்றம் ஐடரோப்பிய ஒனறியத்தில்
இருந்து விலக டவண்டும் எனற வலது-சோரி, ஐடரோப்பிய
ஒனறிய-விடரோத டதசியவோதிகள் ஆகிய இரண்டு பிற்டபோக்கு
முகோம்களுக்கு
இடடயில்
ஒரு
கடுடமயோன
சண்டட
டபரிடரச்சலுடன கூச்சலிட்டுக் பகோண்டிருக்கிறது.
பிரிட்டிஷ்
டசோசலிச
சமத்துவக்
கட்சி
பிபரக்ஸிட்
கருத்துவோக்பகடுப்பில்
இந்த
இரண்டு
பிற்டபோக்கு
முகோம்களுக்குடம ஆதரவளிக்க மறத்தது, பதிலோக ஒரு
பசயலூக்கமோன புறக்கணப்புக்கு அது அடைப்புவிடுத்தது.
“பதோடர டவண்டும் விலக டவண்டும் ஆகிய இரண்டு
பிரச்சோரங்களின
தடலடமயிலுடம
இனனுமதிக
சிக்கன
நடவடிக்டககள்,
பகோடூரமோன
புலம்பபயர்ந்டதோர்-விடரோத
நடவடிக்டககள் மற்றம் பதோழிலோளர்களது உரிடமகள் அழிப்பு
ஆகியவற்றக்கோய்
நிற்கும்
தோட்சரிச
சக்திகள்
தோன
இருக்கினறன” எனற அது அறிவித்தது. “பபோருளோதோர
மந்தநிடல மற்றம் இரோணுவவோதத்தின தீவிரப்படல் மற்றம்
டபோர் ஆகிய நிடலடமகளின கீழ் ஐடரோப்பிய மற்றம் சர்வடதச
டபோட்டிநோடுகளுக்கு எதிரோக பிரிட்டிஷ் முதலோளித்துவத்தின
நலனகடள எந்த முடறயில் சிறப்போகப் போதுகோக்க முடியும்
எனபதில்
தோன
அவற்றக்கு
இடடயிலோன
டபதங்கள்
இருக்கினறன. ஒரு புறக்கணப்போனது இந்த சக்திகளுக்கு
எதிரோய் பிரிட்டிஷ் பதோழிலோள வர்க்கத்தின ஒரு சுயோதீனமோன
அரசியல் டபோரோட்டத்டத அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு களம்
தயோரித்தளிக்கிறது. இந்த கருத்துவோக்பகடுப்போனது பிரிட்டிஷ்
மற்றம் ஐடரோப்பிய முதலோளித்துவ வர்க்கத்தின ஆைமடடந்து
பசல்லும் தமது இருப்பிற்கோன பநருக்கடியில் ஒடரபயோரு
அத்தியோயம்
மட்டுடம
எனபடத
அம்பலப்படுத்துகினற
பதோழிலோள வர்க்கத்தின கண்டம் முழுடமயிலோன ஒரு
பதில்தோக்குதலின
பகுதியோக
அத்தடகயபதோரு
இயக்கம்
அபிவிருத்தி கண்டோக டவண்டும்.”
இதனிடடடய, ஐடரோப்பிய ஒனறியத்தின சிதறபடல் துரிதமோக
முனடனறி வருகிறது. ஐடரோப்பிய ஒனறியத்திற்கும், இத்தோலி,
டபோலந்து
மற்றம்
ஹங்டகரியில்
உள்ள
டதசியவோத
அரசோங்கங்களுக்கும் இடடயிலோன டமோதல்கள் தீவிரமடடந்து
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வருகினறன. எனறடபோதும், எல்டலகடள மூடுவதிலும், ஒரு
டபோலிஸ் அரடசக் கட்டிபயழுப்புவதிலும் மற்றம் சமூகப்
டபோரோட்டங்கடளயும் அரசியல் எதிர்ப்டபயும் ஒடுக்குவதிலும்
ஐடரோப்பிய ஒனறியம் முழுடமயோக உடனபடுகிறது. ஐடரோப்போ
முழுவடதயும் ஒரு டபோலிஸ் மற்றம் கண்கோணப்பு அரசோக
மோற்றவதிலும்
இடடன் இணையத்டத
தணக்டக
பசய்வதிலும்
புரூபசல்ஸ்
ஒரு
தடலடமயோன
போத்திரம்
வகிக்கிறது.
ஆயிரக்கடன் இணைக்கோன அகதிகள் மத்திய தடரக்கடலில் மூழ்கி
இறக்கினறனர் ஏபனனறோல் ஐடரோப்பிய ஒனறியம் அவர்களுக்கு
எந்த உதவியும் பசய்ய மறக்கிறது, அத்துடன மீட்புக்
கப்பல்களின
சிப்பந்திகடள
குற்றவோளிகடளப்
டபோல
துனபுறத்துகிறது. அகதிகடள முகோம்களில் அடடக்க அது
சர்வோதிகோரிகளுக்கும் குற்றவியல் குண்டர் கூட்டங்களுக்கும்
படன் இணைம் பகோடுக்கிறது, அங்கு அகதிகள் அடிடமகள் டபோல்
சிடறப்படுகிறோர்கள்,
சித்திரவடதக்கு
ஆளோகிறோர்கள்,
பகோல்லப்படுகிறோர்கள்.
டநட்டடோ டபோலனறி, அபமரிக்கோவில் இருந்து சுயோதீனப்பட்டும்
அதற்கு
எதிரோகவும்
பசயல்படத்தக்க
ஒரு
இரோணுவக்
கூட்டணயோக
ஐடரோப்பிய
ஒனறியத்டத
மோற்றவதற்கோன
திட்டங்கள் மிக முனடனறிய கட்டத்தில் உள்ளன. குறிப்போக
டபர்லினும் போரிசும் இதுவிடயத்தில் பநருக்கமோய் கூடி
பசயற்பட்டுக் பகோண்டிருக்கினறன. ஆயினும் நடடமுடறக்கு
பகோண்டுவருவது
பதோடர்ந்தும்
ஒரு
முட்டுக்கட்டடயோன
நிடலக்கு மீண்டும் மீண்டும் வந்து டசர்கிறது, டஜர்மன மற்றம்
பிபரஞ்சு
ஏகோதிபத்தியங்களின
மூடலோபோய
நலனகள்
டமோதலுக்குள்ளோவடத
இதன
கோரடன் இணைமோகும்.
பிபரக்ஸிட்
ஐடரோப்பிய
ஒனறியத்தின
இருத்தல்
பநருக்கடிடயயும்
ஐடரோப்பிய சக்திகளிடடடயயோன பதட்டங்கடளயும் டமலும்
தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது.
ஐடரோப்பிய ஒனறியமோனோலும் சரி ஐடரோப்போவின அத்தடன
ஆளும் கட்சிகளோனோலும், கிரீசின டபோலி-இடது சிரிசோ கட்சி
பதோடங்கி டஜர்மனியில் மகோ கூட்டண மற்றம் இத்தோலி,
ஆஸ்திரியோ மற்றம் கிைக்கு ஐடரோப்போவில் உள்ள பவளிப்பட்ட
வலது-சோரி தீவிரவோத அரசோங்கங்கள் வடர அடனத்துடம
சிக்கன நடவடிக்டககடளயும், இரோணுவவோதத்டதயும் மற்றம்
அகதிகள்-விடரோத பயங்கரத்டதயும் பநருக்கி முனதள்ளிக்
பகோண்டிருக்கினறன.
பதோழிலோளர்களும்
இடளஞர்களும்
புரட்சிகரக் கடடமகளுக்கு முகம்பகோடுத்திருக்கினறனர் எனற
உண்டமடய இது அடிக்டகோடிட்டுக் கோட்டுகிறது. ஐடரோப்பிய
முதலோளித்துவத்டத பண்படுத்த முடியோது. அது தூக்கிவீசப்பட்டு
ஐடரோப்பிய
டசோசலிச
அரசுகளின
ஒனறியத்தோல்
பிரதியிடப்பட்டோக டவண்டும்.
ஐடரோப்பிய ஒனறியத்டதயும் அத்துடன ஐடரோப்பிய டதசிய
அரசுகடள வலுப்படுத்துவதற்கோன அத்தடன முயற்சிகடளயும்
SGP நிரோகரிக்கிறது. பிரிட்டனில் உள்ள டசோசலிச சமத்துவக்
கட்சி மற்றம் பிரோனசில் உள்ள டசோசலிச சமத்துவக் கட்சி (Parti
de l’égalité socialiste) ஆகியவற்றடன இடடன் இணைந்து ஒரு சர்வடதச
டசோசலிச டவடலத்திட்டத்தின அடிப்படடயில் ஐடரோப்பியத்
பதோழிலோள
வர்க்கத்டத
ஐக்கியப்படுத்துவதற்கோக
அது
டபோரோடுகிறது.
ஐடரோப்போ
டதசியவோதத்திற்குள்ளும்
டபோருக்குள்ளும்
மீண்டும்
மூழ்குவடத
தடுப்பதற்கும்,
இக்கண்டத்டத அதன மக்களின மிகப் பபருவோரியோடனோரது

நலனகளின டபரில்
ஒடரவழியோகும்.

ஐக்கியப்படுத்துவதற்கும்

இது

மட்டுடம

4. டஜர்மன இரோணுவவோதத்தின மீள்வருடக
ஐடரோப்போவில்
அரசியல்ரீதியோகவும்
இரோணுவரீதியோகவும்
டமலோதிக்கம் பசய்வதற்கும் டஜர்மனிடய மற்ற பபரும்
வல்லரசுகளுடன டமோதும் திறன பகோண்ட ஒரு மூர்க்கமோன
வல்லரசோக மீளக்கட்டிபயழுப்புவதற்குமோன முடிவு டபர்லினில்
பவகுகோலத்திற்கு முனனடர எடுக்கப்பட்டு விட்டிருந்தது. 2013
மற்றம் 2017 கூட்டரசோங்கத் டதர்தல்களுக்குப் பினனர் பல
மோதங்கள்
நடந்த
அரசோங்கக்
கூட்டணக்கோன
டபச்சுவோர்த்டதகளின டமயத்தோனமோக இந்தப் பிரச்சிடனடய
இருந்தது.
2013 இல், CDU, CSU மற்றம் SPD இரோணுவரீதியோன
ஒதுங்கியிருப்டப முடிவுக்குக் பகோண்டுவர உடனபட்டன. ரஷ்ய
எல்டலயில்
டஜர்மன
துருப்புகடள
நிறத்துவது,
ஆப்கோனிஸ்தோனில் டஜர்மன நடவடிக்டககடள நீட்டிப்பது
மற்றம் ஈரோக், மோலி மற்றம் பிறபவங்கிலும் புதிய இரோணுவ
நடவடிக்டககடள பதோடக்குவது என அந்த முடிடவ அரசோங்க
நடடமுடறயிலும் பகோண்டுவந்தன. 2018 இல் “‘ஐடரோப்பிய
இரோணுவம்’
ஒனடற
அடமப்பதற்கோன
டமலதிக
நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கு” அடவ முடிவு பசய்து,
இரோணுவத்திற்கோன பசலவினங்களில் ஒரு போரிய அதிகரிப்டப
அறிவித்தன.
டநட்டடோவின
இலக்கோன
2
சதவீதத்டத
அடடவதற்கோக, இந்த பசலவினம் இரட்டிப்போக்கப்பட்டு 70
பில்லியன யூடரோக்களோக உயரும். ஏடனய துடறகளுக்கோன
பசலவுகளில் பசய்யப்படும் பவட்டுக்களோல் மிச்சம்பிடிக்கப்படும்
ஒவ்பவோரு இரண்டோவது யூடரோவும் இரோணுவத்திற்கு போயும்.
இரண்டு உலகப் டபோர்களில் டபரழிவுகரமோன டதோல்விகடளப்
பபற்றதற்குப் பினனர், டஜர்மன இரோணுவம் மறபடியும் பபரும்
அளவிலோன டபோர் நடவடிக்டககளுக்கு தயோரிப்பு பசய்து
பகோண்டிருக்கிறது எனபடதடய போதுகோப்பு அடமச்சகத்தின
புதிய “இரோணுவம் குறித்த கருத்தோக்கம்” பதளிவோக்குகிறது.
“ஒரு கலப்பு டமோதல் அதன அத்தடன விடளவுகளது முழு
வீச்சுகளிலும், ஒரு கூட்டோன, பல-டதச இரோணுவப் படடயிலோன
அதன அத்தடன பரிமோடன் இணைங்களிலும், மற்றம் அடனத்து வடக
நடவடிக்டககளிலுமோய்
அபிவிருத்திகோண்கினறதும்
தீவிரப்படுகினறதுமோன நிடலடமகளின கீழ் பசயல்படுவதற்கு”
இரோணுவம் தயோரிப்பு பசய்யப்பட டவண்டும்.” மினனல்டவகத்
தோக்குதல்கள் மற்றம் போரிய பலி எண்ணக்டககளுக்கு திட்டம்
தீட்டப்பட்டுக் பகோண்டிருக்கினறன. “ஒரு மிகப்பபரிய, மிகத்
தீவிரமோன
நடவடிக்டகயின
பதோடக்கத்தில்,
ஆயத்தமோய்
இருக்கத்தக்க படடகள் மற்றம் சோதனங்களின ஒரு பபரும்
அளவிலோன நிடலநிறத்தல் அவசியமோகும்” எனற அந்த
ஆய்வறிக்டக அறிவிக்கிறது. “ஆட்கடளயும் பபோருட்கடளயும்
புத்துயிர்ப்பு பசய்வதற்கோன ஏற்போடுகளும் டமற்பகோள்ளப்பட
டவண்டும்.”
1945 க்கு முனனோல் பிறந்து டபோரின பயங்கரங்கடள நிடனவில்
தோங்கியபடி பத்து மில்லியனுக்கும் அதிகமோன மக்கள் இனனும்
உயிர்வோழ்ந்து வரும்
ஒரு நோட்டில்,
“மீண்டும்
டபோர்
எப்டபோதுடம டவண்டோம்” எனற சுடலோகம் பள்ளிப்போடங்களில்
ஒரு ஒருங்கிடடன் இணைந்த பகுதியோக நீண்டகோலமோக இருந்து
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வருகிறபதோரு நோட்டில், இரோணுவவோதத்திற்கு
போரிய எதிர்ப்டபத் தூண்டிக் பகோண்டிருக்கிறது.

திரும்புவது

பசோல்வதோனோல், ஒரு சடத்துவ சக்தியோக மோறிவிடும் எனபதுடம
ஆளும் வர்க்கத்தின அச்சமோகும்.

உத்திடயோகபூர்வ
பகோள்டக
ஒரு
சதியின
வடிவத்டத
எடுப்பதற்கும்,
AfD
ஊக்குவிக்கப்படுவதற்கும்,
வரலோற
பபோய்டமப்படுத்துவதற்கும்
இதுடவ
கோரடன் இணைமோகும்.
இரோணுவவோதத்தின
பசலவுகள்
சுமத்தப்படவிருக்கினற
பதோழிலோள வர்க்கத்தின ஜனநோயக உரிடமகடள ஒடுக்குவதும்
அதனமீது
டமலதிக
தோக்குதல்கள்
நடத்துவதும்
இரோணுவவோதத்தின
வளர்ச்சிக்கும்
டபோரின
முனடனறிய
தயோரிப்புகளுக்கும்
அவசியமோயிருக்கிறது.
முதலோளித்துவ
ஜனநோயகத்தின உருக்குடலவு சர்வடதச அளவில் உடன் இணைரப்படக்
கூடியதோக உள்ளது.

வரலோற்றின
திருத்தடலயும்
நோஜிக்கடள
புனருத்தோனம்
பசய்வடத எதிர்த்தடமக்கோவும், அதி-வலது வரலோற்றோசிரியர்
டஜோர்க் போர்பபடரோவ்ஸ்கிடய விமர்சித்தது எனற கோரடன் இணைத்தோல்
நோனகு ஆண்டுகளுக்கு முனபோக ஊடகங்கள் SGP ஐ கண்டனம்
பசய்து ஒரு பிரச்சோரம் நடத்தின. போர்பபடரோவ்ஸ்கி Spiegel இல்
நோஜி வக்கோலத்துவோதியோன ஏர்னஸ்ட் டநோல்ட டவ போதுகோத்து
டபசியிருந்தடதோடு ஹிட்லர் “பகோடியவர் அல்ல” எனற
பகிரங்கமோக
சோனறிதழ்
வைங்கியிருந்தோர்.
SGP
இந்த
நிடலப்போட்டட டஜர்மன இரோணுவவோதத்தின மீள்வருடகயுடன
பதோடர்புபடுத்திக் கோட்டியது. “இருபதோம் நூற்றோண்டு குறித்த
ஒரு
புதிய
விவரிப்டப....டஜர்மன
ஏகோதிபத்தியத்தின
குற்றங்கடள குடறத்து மதிப்பிட்டு நியோயப்படுத்துகிறதுமோன
வரலோற்றின
ஒரு
பபோய்டமப்படுத்தடல
அபிவிருத்தி
பசய்யோமல்” டஜர்மனி இரோணுவவோதத்திற்கு மீண்டும் திரும்ப
இயலோது எனற SGP அறிவித்தது.

டஜர்மனியில், போதுகோப்பு அதிகோரிகள் இரோணுவவோதத்திற்கும்
முதலோளித்துவத்திற்குமோன எதிர்ப்டப ஒடுக்குவதற்கு தயோரிப்பு
பசய்து
பகோண்டிருக்கிறோர்கள். AfD இன
பநருக்கமோன
ஒத்துடைப்புடன, அரசியலடமப்பு போதுகோப்பு அலுவலகம்
(Verfassungsschutz) உள்நோட்டு உளவு முகடம தயோரித்திருக்கும்
சமீபத்திய அறிக்டகயில் இருந்து கிடடக்க பபறம் முடிவு
இதுடவயோகும்.
முதலோளித்துவத்டத
நிரோகரித்து,
அந்த
அறிக்டகயின வோர்த்டதகளில் கூறவதோனோல், “சமூக அநீதி,
வீட்டுவசதி ‘அழிப்பு’, டபோர்கள், வலது-சோரி தீவிரவோதம் மற்றம்
இனவோதம் அத்துடன சுற்றச்சூைல் டபரழிவுகள் டபோனற சமூக
மற்றம்
அரசியல்
துனபங்களுக்கோன”
கோரடன் இணைகர்த்தோவோக
அதடன கூண்டில் நிறத்துகினற எவபரோருவடரயும் “இடது-சோரி
தீவிரவோதி” எனற அது கண்டனம் பசய்கிறது.
குறிப்போக,
டசோசலிச
சமத்துவக்
கட்சி
(SGP)
அதன
டநோக்கங்கடள சட்டரீதியோன வழிமுடறகளின மூலமோக மட்டுடம
பினபதோடர்கிறது எனபடதயும் எந்தவிதமோன வனமுடற அல்லது
சட்டவிடரோத நடவடிக்டககடளயும் அது டமற்பகோள்வதில்டல
எனபடதயும்
ஒப்புக்பகோள்கினறடபோதும்,
அரசியலடமப்பு
போதுகோப்பு அலுவலகம், அதடன ஒரு “இடது-சோரி தீவிரவோதக்
கட்சி” எனடற பவளிப்படடயோகப் பட்டியலிடுகிறது. SGP
மட்டுடம
வரலோற்றின
பபோய்டமப்படுத்தலுக்கும்
இரோணுவவோதத்தின மீள்வருடகக்கும் எதிரோக முடறப்படி
டபோரோடுகினற,
அத்துடன
முதலோளித்துவ
ஸ்தோபகத்தின
பகுதியோக இல்லோத ஒடரபயோரு கட்சியோக இருக்கிறது எனற
கோரடன் இணைத்தோல், மகோ கூட்டண அரசோங்கமும், போதுகோப்பு
அதிகோரிகளும்
அவர்களது
வலது-சோரி
தீவிரக்கட்சிக்
கூட்டோளிகளும்
SGP க்கு
எதிரோன
நடவடிக்டககடள
டமற்பகோள்கினறனர். “நிலவும் அரசுக்கும் சமூக ஒழுங்குக்கும்
—இது
ஒடரயடியோய்
‘முதலோளித்துவம்’
எனக்
கூறி
சிறடமப்படுத்தப்படுகிறது—
எதிரோன,
ஐடரோப்பிய
ஒனறியத்திற்கு எதிரோன, டதசியவோதம், ஏகோதிபத்தியம், மற்றம்
இரோணுவவோதம் எனற பசோல்லப்படுவனவற்றக்கு எதிரோன,
அத்துடன சமூக ஜனநோயகம், பதோழிற்சங்கங்கள் மற்றம் இடது
கட்சிக்கும் எதிரோன” ஒரு டசோசலிச டவடலத்திட்டத்டத அது
முனபனடுக்கினற கோரடன் இணைத்தோல் அது கண்கோணப்பின கீழ்
இருப்பதோக
அரசியலடமப்பு
போதுகோப்பு
அலுவலகம்
எழுதுகிறது. SGP மற்றம் ICFI இன வரலோற்ற மற்றம் அரசியல்
முனடனோக்குகள்
பதோழிலோள
வர்க்கத்தில்
ஒரு
பரந்த
பதிலிறப்டபக் கண்டுவிடும் எனபதும், மோர்க்சின வோர்த்டதகளில்

போர்பபடரோவ்ஸ்கி மற்றம் ஏடனய வலது-சோரி டபரோசிரியர்கள்
மீதோன விமர்சனத்திற்கு மோடன் இணைவர்கள் மற்றம் பதோழிலோளர்கள்
மத்தியில் சக்திவோய்ந்த ஆதரவு கிட்டியது. ஆளும் வட்டோரங்கள்
உாோர்படுத்தப்பட்டன. Frankfurter Allgemeine Zeitung, SGP மீது
“அச்சுறத்துவதோக”
குற்றம்சோட்டியது,
அதன
“விடளவுஏற்படுத்தும்
தனடம”
குறித்தும்
புகோரிட்டது.
ஹம்டபோல்ட்
பல்கடலக்கைகத்தின
நிர்வோகத்
தடலடம
போர்பபடரோவ்ஸ்கிடய
போதுகோத்தடதோடு
இந்த
வலது-சோரி
தீவிரவோதப் டபரோசிரியரின மீதோன விமர்சனத்டத “அனுமதிக்க
முடியோது”
எனறம்
அறிவித்தது.
இப்டபோது
ஒனறடர
ஆண்டுகளோக, கூகுள், டஜர்மன அரசோங்க வட்டோரங்களுடன
பநருக்கமோய் பசயற்பட்டு, உலக டசோசலிச வடலத் தளம்
உள்ளிட்ட இடது-சோரி மற்றம் முற்டபோக்கு வடலத் தளங்கடள
தணக்டக பசய்து வருகிறது.

அவர்கள் ஏன மீண்டும் திரும்பிவந்துள்ளனர்? (Warum sind sie
wieder
da?)
எனற
புத்தகம்
டஜர்மனியில்
போசிசம்,
இரோணுவவோதம் மற்றம் எடதச்சோதிகோரவோதம் ஆகியவற்றின
மீள்வருடகக்கு
எதிரோன
SGP
இன
டபோரோட்டத்டத
ஆவடன் இணைப்படுத்துகிறது, அதடன டமலதிகமோய் அபிவிருத்தி
பசய்கிறது. “இந்தப் புத்தகம் ஒரு நடுநிடல போர்டவயோளரின
டகோடன் இணைத்தில் இருந்து எழுதப்பட்டதல்ல, மோறோக இரோணுவவோதம்
மற்றம்
போசிசம்
மீண்டும்
திரும்புவதற்கு
எதிரோன
டபோரோட்டத்திற்கோன ஒரு பங்களிப்போய் உள்ளது. இந்த முடற
ஒரு டபரழிவு நிகழ்ந்ததற்குப் பினனர் அல்லோமல், முனனடர
நூபரம்டபர்க்
விசோரடடன் இணைகள்
நடத்தப்படுவடத
உறதி
பசய்வதற்கு இது உதவியோக இருக்கும்” எனற SGP இன
துடடன் இணைத் தடலவரும் இந்தப் புத்தகத்தின ஆசிரியருமோன
கிறிஸ்டரோப்
வோனட்டரயர்
புத்தகத்தின
முகவுடரயில்
விளக்குகிறோர்.
5. SPD, இடது கட்சி, பசுடமக் கட்சி மற்றம் பதோழிற்சங்கங்கள்
ஆகியவற்றின போத்திரம்
டஜர்மன இரோணுவவோதத்தின மீள்வருடகயும் அதி வலதுகளின
வலுப்படலும் SPD, இடது கட்சி, பசுடமக் கட்சி, மற்றம்
பதோழிற்சங்கங்கள்
ஆகியவற்றின
ஆதரவினறி
சோத்தியமோகியிருக்க முடியோது.
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நூற ஆண்டுகளுக்கு முனபோக, SPD, ஃபிபரடரிக் ஏடபர்ட்,
பிலிப் பாய்டமோன மற்றம் குஸ்ரோவ் பநோஸ்க ஆகிடயோரின
கீழ், 1918-19 நவம்பர் புரட்சிடயத் டதோற்கடிப்பதற்கும் டரோஸோ
லுக்பசம்டபர்க் மற்றம் கோர்ல் லீப்பனக்ட் டபோனற புரட்சிகர
டசோசலிஸ்டுகடளப் படுபகோடல பசய்வதற்கும் இரோணுவத்தில்
இருந்த மிகப் பிற்டபோக்கோன சக்திகளுடன கூட்டுடசர்ந்தது. சமூக
ஜனநோயகக் கட்சி இனறம் அடத பகோள்டகடயத்தோன
பதோடர்ந்து வருகிறது. ஆயினும், 100 வருடங்களுக்கு முனபு
டபோலனறி, இப்டபோது பதோழிலோள வர்க்கத்துடன அதற்கு எந்த
பதோடர்பும் இல்டல. வங்கிகள், பபரும் பபருநிறவனங்கள்,
இரகசிய டசடவகள் மற்றம் இரோணுவத்தின (Bundeswehr)
நலனகடள மட்டுடம பிரதிநிதித்துவம் பசய்யும் ஒரு வலது-சோரி
அரசுக் கட்சியோக அது இருக்கிறது.
அதன டபோர்க் பகோள்டக மற்றம் 2010 சமூக-விடரோத திட்டநிரல்
—இது
மில்லியன
கடன் இணைக்கோன
மக்கடள
வறடமக்குள்
மூழ்கடித்தடதோடு ஐடரோப்போவில் மிகப்பபரும் மலிவு ஊதியத்
துடறடய ஏற்படுத்தியிருக்கிறது— கோரடன் இணைமோக பதோழிலோளர்கள்
மற்றம் இடளஞர்களோல் அது மிகவும் பவறக்கப்படுகிறது.
அதன சமீபத்திய டதர்தல் படுடதோல்விகளுக்கு SPD, சோனசலர்
அங்டகலோ டமர்க்பகலின கிறிஸ்தவ ஜனநோயக ஒனறியத்துடன
(CDU) கூட்டணடயத் பதோடர்வதன மூலமோகவும், திடரமடறவில்
அதி-வலது சக்திகளுடன ஒப்பந்தங்கள் பசய்துபகோள்வதன
மூலமோகவும் எதிர்விடனயோற்றியிருக்கிறது. உதோரடன் இணைமோக, AfD
அரசியல்வோதியோன ஸ்டீபன பிரோண்ட்னர் நோடோளுமனறத்தின
சட்ட விவகோரங்கள் குழுவின தடலவரோக பபற்றள்ள பதவிக்கு
நோடோளுமனற சமூக ஜனநோயகக் கட்சித் துடடன் இணைத் தடலவரோக
இருக்கும் டதோமஸ் ஓப்பர்மோனுக்டக நனறிக்கடன பட்டுள்ளோர்.
அவடர பிரோண்ட்னடர இந்தப் பதவிக்கு முனபமோழிந்தோர்.
டபர்லினில்
இருக்கும்
ஹம்டபோல்ட்
பல்கடலக்கைகத்தில்,
தடலவரோக இருக்கும் சபின குனஸ்ட் (SPD) AfD இன
ஒத்துடைப்புடன
அரசியலடமப்பு போதுகோப்பு
அலுவலகம்
(Verfassungsschutz) வகுத்திருக்கும் பகோள்டகடய அமல்படுத்திக்
பகோண்டிருக்கிறோர். டபர்லின AfD பிரதிநிதியோன மோர்ட்டின
ட்பரஃப்ஸரிடம் விசோரித்த பினனர், குனஸ்ட் ஜால் ஜூடல இறதியில்
ஹம்டபோல்ட் பல்கடலக்கைகத்தின மோடன் இணைவர் அரசோங்கத்தில்
இடம்பபற்றள்ள டபச்சோளர்கள் மற்றம் பிரதிநிதிகளின முழுப்
பபயர்கடளப் பபறவதற்கோன ஒரு மனுடவ அனுப்பினோர்.
இந்தப்
பட்டியல்
அதி-வலது
வட்டோரங்கள்
இடது-சோரி
மோடன் இணைவர்கடள அடடயோளம் கண்டு, அச்சுறத்தி, அவர்கள் மீது
தோக்குதல் நடத்த அனுமதிப்பதோக அடமயும். இந்த மோடன் இணைவர்
அடமப்பின மத்தியில் பபருகும் எதிர்ப்பிலிருந்து வலது-சோரி
தீவிரவோதப் டபரோசிரியர் போர்பபடரோவ்ஸ்கிடய போதுகோப்படத
குனஸ்ட்டின பிரதோன டநோக்கமோக உள்ளது.
பசுடமக் கட்சியினர் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் டஜர்மன
இரோணுவ
நடவடிக்டககளது
மிக
பசயலூக்கமோன
ஆதரவோளர்களில் சிலரோக இருந்து வந்திருக்கினறனர். இரண்டு
தசோப்தங்களுக்கு முனபோக மக்களின கடும் எதிர்ப்டபயும் மீறி
அவர்கள் யூடகோஸ்லோவியோவில் இரோணுவத்தின முதல் டபோர்
நடவடிக்டகடய நடடமுடறப்படுத்தினர். உள்நோட்டுக்பகோள்டக
மற்றம் அகதிகள் பகோள்டகயில் அவர்கள் டமலும் வலதுசோரி
நிடலப்போட்டில் இருக்கினறனர். SPD, CDU, FDP அல்லது இடது
கட்சியுடன டசர்ந்து டஜர்மன அரடச அவர்கள் ஆட்சி பசய்கினற

ஒவ்பவோரு முடறயும் அவர்கள் போதுகோப்புப் படடகடள
மறஆயுதபோணயோக்குகினறனர், அகதிகடள மிருகத்தனமோக
திருப்பியனுப்புகினறனர். இப்டபோது CDU தோன அவர்களுக்குப்
பிடித்தமோன கூட்டணப் பங்கோளியோக உள்ளது. படவரிய
மோநிலத் டதர்தல்களுக்குப் பினனர், பகம்னிட்ஸில் நவ-நோஜி
ஊர்வலங்கடள CSU இன தடலவரோன டஹோர்ஸ்ட் சீடகோவர்
பகிரங்கமோக ஆதரித்த பினனரும் அதனுடன ஒரு கூட்டண
உருவோக்க விருப்பம் இருப்பதோக அறிவித்தனர்.
பசுடமக்
கட்சியினடரப்
டபோலடவ
இடது
கட்சியும்
பதோழிலோளர்களது
நலனகடளப்
பிரதிநிதித்துவம்
பசய்யவில்டல, மோறோக அரசின மற்றம் இரண்டு கோல்களிலும்
டஜர்மன ஏகோதிபத்தியத்தின முகோமில் நினற பகோண்டிருக்கும்
வசதியோன நடுத்தர வர்க்கத்தின நலனகடளடய பிரதிநிதித்துவம்
பசய்கிறது. இது பதோழிலோள வர்க்கத்டத ஒடுக்கி கிைக்கில்
முதலோளித்துவத்தின
மீட்சிக்கு
ஆதரவளித்த
கிைக்கு
டஜர்மனியின
ஸ்ரோலினிச
அரசு
கட்சியில்
இருந்து
டதோனறியதோகும். 2007 இல் இந்தக் கட்சி, இடது கட்சிடய
உருவோக்க
படைய
SPD
அதிகோரத்துவத்தினர்,
பதோழிற்சங்கவோதிகள்
மற்றம்
டபோலி-இடது
குழுக்களின
உறப்பினர்கடளக் பகோண்ட WASG (பதோழிலோளர் மற்றம் சமூக
நீதி - டதர்தல் மோற்ற) உடன இடடன் இணைந்துபகோண்டது.
2013 இல் இடது கட்சி, விஞ்ஞோன மற்றம் அரசியல்
அறக்கட்டடள (Stiftung für Wissenschaft und Politik - SWP)
சிந்தடனக் குைோமின “புதிய சக்தி — புதிய பபோறப்பு” எனற
தடலப்பிலோன ஒரு பவளியுறவுக் பகோள்டகடய வடரய
உதவியது. இவ்வோறோக ஆரம்பத்தில் இருந்டத டஜர்மன
இரோணுவவோதத்தின
மீள்வருடகயில்
அது
பங்குபற்றி
வந்திருந்தது.
அப்டபோது
முதலோக,
இது
டபர்லினின
பவளியுறவுக் பகோள்டகயின தோக்குதடல விசுவோசத்துடன
ஆதரித்து வந்திருக்கிறது. மோநில அளவில் அது ஆளும்
இடங்களில் எல்லோம், சமூக பவட்டுக்களது நச்சுத்தனடமக்கு
புதிய இலக்கடன் இணைங்கடள அது அடமத்துத் தருகிறது. இடது
கட்சி
வறடமயின
பிரபல
தடலநகரோக
டபர்லிடன
ஆக்கியிருக்கிறது. கிரீசில் அதன சடகோதரக் கட்சியோன சிரிசோ
அதன இரக்கமற்ற சிக்கன நடவடிக்டக டவடலத்திட்டத்டதக்
பகோண்டு
மில்லியன
கடன் இணைக்கோடனோரது
வோழ்க்டககடள
உடடத்தழித்துக் பகோண்டிருக்கிறது.
இடது கட்சியின பகுதிகள் இப்டபோது பவளிப்படடயோக வலதின
முகோமில் இருக்கினறன. கட்சியின நோடோளுமனறக் குழுவின
தடலவரோன, சோரோ வோபகனகிபனக்ட், டபர்லினில் நடந்த அதிவலதுகளுக்கு எதிரோன ஆர்ப்போட்டத்திற்கு எதிரோக டபசியடதோடு,
திறந்த எல்டலகளுக்கோன டகோரிக்டகடய “எதோர்த்தமற்றது
முற்றிலும் டவபறோரு உலகத்துக்கோனது” எனற பரிகோசம்
பசய்தோர். வோபகனகிபனக்ட் பகிரங்கமோக அதி வலதுகளுடன
ஒரு கூட்டணடய உருவோக்கிக் பகோள்வது எனபது எவ்வளவு
விடரவோக எனபடத. அகதிகள் மீதோன அவரது தோக்குதல்கடள
புகழ்ந்துடரக்கும்
AfD யின
தடலவரோன
அபலக்ஸோண்டர்
பக கௌலோண்ட் ஒரு “தீரமோன பகுத்தறிவுக் குரல்” எனற அவடரத்
பதோடர்ந்து போரோட்டி வருகிறோர்.
6. வறடம மற்றம் சுரண்டலுக்கு முற்றப்புள்ளி டவப்டபோம் சமூக சமத்துவத்டத ஆதரிப்டபோம்!
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பதோழிலோள வர்க்கத்துக்கும் முதலோளித்துவ வர்க்கத்திற்கும்
இடடயிலோன
வர்க்க
குடரோதங்கள்
“சமூக
சந்டதப்
பபோருளோதோரம்” மூலமோகவும் சமூக பங்கோண்டம மூலமோகவும்
பவல்லப்பட முடியும் எனபதோன சமூக ஜனநோயகக் கட்சியினரின
உறதிப்படுத்தல்கள் ஒரு பபோய்பயன நிரூபடன் இணைமோகியிருக்கிறது.
குடறந்தபட்சம் 1980 கள் முதலோகடவனும், பசல்வந்தர்களுக்கும்
ஏடைகளுக்கும் இடடயிலோன இடடபவளி துரிதமோக வளர்ந்து
பசனறிருக்கிறது; அது இப்டபோது கற்படன பசய்யமுடியோத
மட்டத்டத எட்டியிருக்கிறது.
உலகளவில், மனிதகுலத்தின வறடமப்பட்ட கீழ் போதிப்டபர்,
அதோவது 3.6 பில்லியன மக்கள் பகோண்டிருக்கும் அடத
அளவுக்கோன பசல்வத்டத எட்டு பபரும் பசல்வந்தர்கள்
பகோண்டிருக்கிறோர்கள். இந்த சமூகப் பிளவு ஒவ்பவோரு
நோட்டிலும் மற்றம் ஐடரோப்போ முழுடமயிலும் இருக்கிறது.
ஐடரோப்பிய ஒனறியத்தின ஒரு உறப்பு நோடோன பல்டகரியோவில்
சரோசரி ஊதியமோனது, டஜர்மனியில் இருப்படதக் கோட்டிலும்
எட்டுமடங்கு குடறவோய் இருக்கிறது. ஐடரோப்போவின மிக
வசதியோன நோடுகளில் ஒனறோன டஜர்மனியிடலடய கூட, 12.9
மக்கள் வறடமயில் வோழ்கினறனர், 3.2 மில்லியன டபர்
தங்களது
குடறந்த
ஊதியங்கள்
வோழ்க்டக
நடத்தப்
டபோதுமோனதோக இல்லோடமயோல் பல டவடலகள் பசய்கினறனர்.
ஓரளவுக்கு “இயல்போன” ஊதியங்கடள சம்போதிப்பவர்களும்
கூட கட்டுப்படியோகோத வோடடககள், டவடலக்குச் பசல்ல நீண்ட
பயடன் இணைம் பசல்லடவண்டியிருப்பது, அதிகரித்த டவடல அழுத்தம்
மற்றம்
போதுகோப்பினடம
டபோனற
உயிர்பிடைப்புப்
பிரச்சிடனகளுக்கு முகம்பகோடுக்கினறனர்.
பதோழிற்சங்கங்களும் அவற்றின
நிறவனப் பிரதிநிதிகளும்
முதலோளிகளின டசடவயிலோன இடடன் இணை-டமலோளர்களோக ஆகி,
சமூக
எதிர்ப்புரட்சிக்கு ஒழுங்கடமக்கினறனர்.
ஒடரபயோரு
டவடலநீக்கம் அல்லது ஊதிய பவட்டிலும் கூட அவர்களது
டகபயழுத்தில்லோமல்
இருக்கக்
கோண்பது
அரிது.
பதோழிலோளர்களின டபோர்க்குடன் இணைத்தின ஒவ்பவோரு அறிகுறிக்கும்
கடும் குடரோதத்துடன எதிர்விடனயோற்றம் அவர்கள் ஒனற
ஒட்டுபமோத்தமோய் பதோழிலக நடவடிக்டகடயடய முழுடமயோக
நிறத்தி விடுவதற்டகோ இல்டலடயல் அதடன ஒரு பயனற்ற
முட்டுச்சந்திற்கு இட்டுச் பசல்வதற்டகோ முயற்சி பசய்கினறனர்.
வலது-சோரி தீவிரவோதக் கட்சிகள் பதோழிலோளர்கள் மத்தியில்
ஆதரடவக்
கோடன் இணை
முடிந்திருக்கும்
மட்டத்திற்கு,
சமூக
ஜனநோயகக் கட்சி, டபோலி-இடதுகள் மற்றம் பதோழிற்சங்கங்களின
பிற்டபோக்கோன
போத்திரத்தின
மீதோன
பதோழிலோளர்களின
பகோதிப்டப அதற்குக் கோரடன் இணைமோய் இருக்கிறது.
முதலோளித்துவ அடமப்பு முடறடயயும் அதன அரசியல்
எடுபிடிகடளயும் SGP உறதியுடன நிரோகரிக்கிறது. தனியோர்
இலோப
நலனகடள
விடவும்
மக்களின
டதடவகடள
டமலோதிக்கம் பசலுத்துகிறதோன ஒரு சமூகத்திற்கோக நோங்கள்
டபோரோடுகிடறோம்.
பபரும்
பசல்வங்களும்,
வங்கிகளும்
பிரம்மோண்ட பபருநிறவனங்களும் பறிமுதல் பசய்யப்பட்டு
ஜனநோயகக் கட்டுப்போட்டின கீழ் டவக்கப்பட டவண்டும். இந்த
வழியில் மட்டுடம அடனவரது சமூக உரிடமகளும் போதுகோத்துக்
பகோள்ளப்பட முடியும். கண்ணயமோன ஊதியமளிக்கும் டவடல,
தரமோன கல்வி, கட்டுப்படியோகும் வீட்டுவசதி, போதுகோப்போன
ஓய்வூதியங்கள்,
சிறந்த
மருத்துவ
வசதி
மற்றம்

கலோச்சோரத்திற்கோன
இதில் அடங்கும்.

அணுகல்

ஆகியவற்றக்கோன

உரிடமயும்

7. நோனகோம் அகிலத்தின எண்பது ஆண்டுகள்
இனற பதோழிலோள வர்க்கத்தின சமூக நலனகடளயும் வரலோற்ற
முனடனோக்டகயும்
பிரதிநிதித்துவம்
பசய்யும்
ஒடரபயோரு
டசோசலிசப் டபோக்கோக இருப்பது நோனகோம் அகிலத்தின
அடனத்துலகக் குழு மட்டுடம ஆகும். இது, மோர்க்சிசக்
டகோட்போடுகளுக்கும்
பதோழிலோள
வர்க்கத்தின
சுயோதீனத்திற்குமோன அதன பல தசோப்த-கோல டபோரோட்டத்தின
விடளபபோருளோகும். ICFI இன வரலோற்றில், டவடலத்திட்டத்தில்
மற்றம் அரசியல் நிடலப்போட்டில், வர்க்கப் டபோரோட்டத்தின 150
ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமோன கோலத்து பவற்றிகள் டதோல்விகள்
இரண்டும்
பகோண்ட
படிப்பிடனகளும்
அனுபவங்களும்
பசறிந்துள்ளன.
80 ஆண்டுகளுக்கு முனபோக லிடயோன ட்பரோட்ஸ்கி மற்றம்
சர்வடதச
இடது
எதிர்ப்போளர்களோல்
நோனகோம்
அகிலம்
ஸ்தோபிக்கப்பட்டடமயோனது
டசோவியத்
ஒனறியம்
மற்றம்
கம்யூனிச
அகிலத்தின
ஸ்ரோலினிச
சீரழிவுக்கு
எதிரோன
அவர்களது
15
ஆண்டுகோல
டபோரோட்டத்தின
உச்சமோய்
இருந்தது.
டசோவியத்
ஒனறியத்துக்குள்
இருந்த
அதிகோரத்துவத்தின நலனகடள பவளிப்படுத்திய “தனிபயோரு
நோட்டில் டசோசலிசம்” எனற டதசியவோத டவடலத்திட்டத்திற்கு
எதிரோக, அவர்கள் 1917 இல் அக்டடோபர் புரட்சிடய பவற்றிக்கு
இட்டுச் பசனறிருந்த சர்வடதச மூடலோபோயத்டதப் போதுகோத்தனர்.
கம்யூனிச அகிலத்டத டசோவியத் அதிகோரத்துவத்தின டதசிய
நலனகளுக்குக்
கீழ்ப்படியச்
பசய்தடமயோனது
சர்வடதச
பதோழிலோள
வர்க்கத்தின
அழிவுகரமோன
டதோல்விகளுக்கு
இட்டுச்பசனறது, 1933 டஜர்மன பபருந்துயரில் இது உச்சம்
கண்டது.
மோஸ்டகோவின
பசல்வோக்கின
கீழ்,
டஜர்மன
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (Kommunistische Partei Deutschlands - KPD)
போசிசத்தின அபோயத்டத தணத்துக் கோட்டி, நோஜிக்களுக்கு
எதிரோன டஜர்மன பதோழிலோள வர்க்கத்தின ஒரு கூட்டுப்
டபோரோட்டத்டத
தடுத்துவிட்டது.
அப்டபோதும்
மில்லியன
கடன் இணைக்கோன டசோசலிசத் பதோழிலோளர்கடள ஒழுங்கடமத்துக்
பகோண்டிருந்த SPD உடன ஒரு ஐக்கிய முனனணடய
உருவோக்குவதற்குப் பதிலோக, அது அவர்கடள நோஜிக்களில்
இருந்து வித்தியோசமில்லோத “சமூக போசிஸ்டுகள்” எனற
விபரித்தது.
டஜர்மன பபருந்துயரில் இருந்து படிப்பிடனகள் கற்பதற்கு
கம்யூனிச அகிலம் மறத்தடமயோனது ட்பரோட்ஸ்கிடய அதனுடன
முறித்துக் பகோள்வதற்கும் நோனகோம் அகிலத்திற்கு அடைப்பு
விடுப்பதற்கும் தூண்டியது. ஸ்ரோலினிசத்தின பவளிப்படடயோன
எதிர்ப்புரட்சிகர போத்திரம், மக்கள் முனனணயின அழிவுகரமோன
பகோள்டககள்,
டசோவியத்
ஒனறியத்தில்
கம்யூனிஸ்டுகள்
பபருந்திரளோகக் பகோல்லப்பட்டடம ஆகியவற்றக்கு எதிரோக,
அது சர்வடதசியவோதம் மற்றம் பதோழிலோளர்’ அதிகோரம் ஆகிய
டசோசலிசக் டகோட்போடுகடளப் போதுகோத்தது.
இரண்டோம் உலகப் டபோரின விடளவும் ஸ்ரோலினிசத்தின
எதிர்ப்புரட்சிகரப்
போத்திரமும்
முதலோளித்துவத்திற்கு
மூச்சுவிடுவதற்கோன இடடடவடளடயக் பகோடுத்தது. டபோருக்குப்
பிந்டதய கோலகட்டத்தில், எல்லோவற்றக்கும் டமல், அபமரிக்க
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முதலோளித்துவத்தின ஆதோரவளங்களின உதவியுடன, ஒரு
பபோருளோதோர டமபலழுச்சி உருவோக்கப்பட்டது. மதிப்பிைந்து
விட்டிருந்த சமூக ஜனநோயகக் கட்சிகளும் பதோழிற்சங்கங்களும்
மீண்டும்
பசல்வோக்கு
பபற்றன.
டதசிய
விடுதடலப்
டபோரோட்டங்கள்
ஏகோதிபத்தியத்துடன
ஒரு
சமரசத்டத
எதிர்டநோக்கிய முதலோளித்துவத் தடலவர்களோல் தடலடம
பகோடுக்கப்பட்டன.
இது
நோனகோம்
அகிலத்தின
மீது
தனது
தோக்கத்டத
ஏற்படுத்தோமலில்டல.
ஸ்ரோலினிச,
சீர்திருத்தவோத
மற்றம்
டதசியவோத இயக்கங்களுக்குத் தகவடமத்துக் பகோண்டடவயும்,
அவற்றக்கு ஒரு புரட்சிகரப் போத்திரத்டத வைங்கியடவயுமோன
பப்டலோவோதம் மற்றம் அரசு முதலோளித்துவத்தின அரசியல்
நீடரோட்டங்களுக்கு
எதிரோக
அடனத்துலகக்
குழு
பல
தசோப்தங்களுக்கு
டபோரோட
டவண்டியிருந்தது.
நோனகோம்
அகிலத்தினோல் தடலடம பகோடுக்கப்படுகினற பதோழிலோள
வர்க்கம், ஒரு புரட்சியில் டசோசலிசத்துக்கோன டபோரோட்டத்துக்கு
தடலடம
பகோடுக்கப்டபோவதில்டல,
மோறோக
ஸ்ரோலினிச
அதிகோரத்துவம், மோடவோவோத விவசோய இரோணுவங்கள், “இடது”
சமூக
ஜனநோயகவோதிகள்
மற்றம்
பதோழிற்சங்கவோதிகள்
ஆகிடயோரது ஒரு “முற்டபோக்கோன” பிரிடவோ அல்லது பபன
பபல்லோ, யோசீர் அரபோத் மற்றம் பிடல் கோஸ்ட்டரோ டபோனற
முதலோளித்துவ டதசியவோதிகடளோ தோன டசோசலிசத்டத டநோக்கிய
ஒரு படிப்படியோன மோற்றத்டதக் பகோண்டுவரப் டபோகிறோர்கள்
எனபடதடய ஏடதனும் ஒரு வடிவத்தில் அடவ அடனத்தும்
கூறின.
1982
முதல்
1986 வடரயோன கோலத்தில், இத்தடகய
பப்டலோவோத
நிடலப்போடுகளுக்கு
அதிகமோன
அளவில்
தகவடமத்துக் பகோண்டு விட்டிருந்த பிரிட்டிஷ் பதோழிலோளர்
புரட்சிக் கட்சியில் இருந்து உடடத்துக் பகோண்டதன பினனர்,
மரபுவழி
ட்பரோட்ஸ்கிஸ்டுகள்
அடனத்துலகக்
குழுவின
கட்டுப்போட்டட மீண்டும் பபற்றனர். அதனபின நோனகோம்
அகிலத்தின வரலோற்ற மரடப அடிப்படடயோகக் பகோண்டு
முனகண்டிரோத தத்துவோர்த்த மற்றம் அரசியல் அபிவிருத்திடய
அவர்களோல்
டமற்பகோள்ள
முடிந்தது.
உற்பத்தியின
பூடகோளமயமோக்கம்
குறித்த,
டசோவியத்
ஒனறியத்தில்
முதலோளித்துவ மீட்சி குறித்த, சீர்திருத்தவோதத்தின மற்றம்
பதோழிற்சங்கங்களின திவோல்நிடல குறித்த அடனத்துலகக்
குழுவின பகுப்போய்வுகள் கட்சிடய வர்க்கப் டபோரோட்டத்தின
புறநிடல
அபிவிருத்தியின
மட்டத்திற்கு
பகோண்டுவந்தது,
வரவிருக்கும்
புரட்சிகரப்
டபோரோட்டங்களுக்கு
அதடனத்
தயோரிப்பு பசய்தது. ICFI இன பிரிவுகள் கைகங்களோய்
இருந்ததில் இருந்து கட்சிகளோக மோறியதிலும் ICFI இன
சர்வடதச இடடன் இணையவழி தினசரியோக உலக டசோசலிச வடலத்
தளம் ஸ்தோபிக்கப்பட்டதிலும் இது பவளிப்போடு கண்டது.
இன முனடனோக்குகள் இனற ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஸ்ரோலினிச
அதிகோரத்துவம்
டசோவியத்
ஒனறியத்டதக்
கடலத்தடதோடு, பதோழிலோள வர்க்கத்துக்கு எதிரோய் தனது
தனியுரிடமகடள
உறதிப்படுத்திக்
பகோள்வதற்கோக
முதலோளித்துவ பசோத்துறவுகடளயும் அறிமுகம் பசய்தது.
மோடவோயிஸ்டுகள் சீனோடவ முதலோளித்துவ சுரண்டலின ஒரு
பசோர்க்கமோக மோற்றினர். டதசிய இயக்கங்கள் ஏகோதிபத்திய
சக்திகளது எடுபிடிகளோக சீரழிந்தன. சீர்திருத்தவோதக் கட்சிகள்
ICFI

அவற்றின வலது-சோரிக் பகோள்டககளின கோரடன் இணைத்தோல் நிற்கோத
வீழ்ச்சிடயக் கண்டன.
“ஒரு நீடித்த மரடன் இணை டபோரோட்டத்தில் அது இருப்பதோக
கருதமுடியோதுவிட்டோல் முதலோளித்துவ உலகத்திற்கு தப்பிக்க
டவற வழி இல்டல” எனற ட்பரோட்ஸ்கி 1940 இல், ஒரு
ஸ்ரோலினிச முகவரோல் அவர் படுபகோடல பசய்யப்படுவதற்கு
சற்ற முந்டதய கோலத்தில் எழுதினோர். “டபோர், எழுச்சிகள்,
டபோர்நிறத்தத்தின சிற இடடடவடளகள், புதிய டபோர்கள்,
மற்றம் புதிய எழுச்சிகடள எதிர்டநோக்க பல சகோப்தங்ளுக்கு
இல்லோவிட்டோலும் நீண்ட பலஆண்டுகளுக்கு தயோரிப்பு பசய்வது
அவசியமோகும்.
ஒரு
இளம்
புரட்சிகரக்
கட்சி
இந்த
முனடனோக்டகடய
தனது
அடிப்படடயோகக்
பகோண்டோக
டவண்டும்.”
நிகழ்வுகள்
இந்த
வரலோற்ற
முனடனோக்டக
ஊர்ஜிதம்
பசய்திருக்கினறன. அடனத்துலகக் குழுவின தடலடமயின கீழ்,
நோனகோம் அகிலமோனது அடத பதோடர்ந்துவந்த தசோப்தங்கள்
பதோடர்போன விரிவோன அனுபவத்டத பபற்ற வந்துள்ளதுடன
டமயமோன
தத்துவோர்த்த
பிரச்சிடனகடளயும்
பதளிவுபடுத்தியிருக்கிறது. இப்டபோது அதடன டசோசலிசப்
புரட்சிக்கோன போரிய உலகக் கட்சியோக கட்டிபயழுப்புவதற்கோன
நிடலடமகள் நிலவுகினறன.
8.

SGP

இன பணகள்

SGP யும் ICFI

இல் உள்ள அதன சடகோதரக் கட்சிகளும் ஒடர
இலக்கிற்கோகடவ
டபோரோடுகினறன,
ஒடர
அடிப்படடக்
பணகளுக்டக முகம்பகோடுக்கினறன.
டசோசலிச
சமத்துவக்
கட்சியின (அபமரிக்கோ) ஐந்தோவது கட்சி கோங்கிரஸ் தீர்மோனம்
கூறகிறது:
“ஒரு புரட்சிகர முனனணப்படடடயக் கட்டிபயழுப்புவதும்
பதோழிலோள வர்க்கத்திற்கு அதன இலட்சியங்கள் குறித்து
முனபனப்டபோதினும் விரிந்தபவோரு புரிதடலக் பகோடுப்பதும்,
அபிவிருத்தி
கண்டுவரும்
இயக்கத்தின
தனடமடய
பதளிவுபடுத்துவதுடம SEP இன அடிப்படடக் பணகளோகும்.
பதோழிலோள
வர்க்கத்தின
டபோரோட்ட
வளர்ச்சிடய
அரசு
அதிகோரத்டதக்
டகயிபலடுப்பதற்கும்
பபோருளோதோர
வோழ்க்டகடய தனியோர் இலோபத்தின அடிப்படடயில் அல்லோமல்
சமூகத்
டதடவகளது
அடிப்படடயில்
மறஒழுங்கு
பசய்வதற்குமோன ஒரு டசோசலிச, சர்வடதசியவோத மற்றம்
ஏகோதிபத்திய-எதிர்ப்பு அரசியல் இயக்கத்துடன இடடன் இணைப்பதற்கு
SEP டபோரோட டவண்டும். ஆளும் வர்க்கத்தின டபோர் மற்றம்
சமூக எதிர்ப்புரட்சிபயனும் பகோள்டகக்கு எதிரோய் பதோழிலோள
வர்க்கம்
ஒரு
டசோசலிசப்
புரட்சி
டவடலத்திட்டத்டத
முனபனடுக்க டவண்டும்.”
இன ஐடரோப்பிய டதர்தல் பிரச்சோரத்திற்கு இந்த
முனடனோக்கில் இருந்து பினவரும் பணகள் பிறக்கினறன:
SGP

a)
ஐக்கிய
இரோச்சியத்திலுள்ள
டசோசலிச
சமத்துவக்
கட்சியுடனும் பிரோனசிலுள்ள டசோசலிச சமத்துவக் கட்சியுடனும்
(Parti de l’égalité socialiste) கூட்டோக இடடன் இணைந்து ஐடரோப்பிய
டசோசலிச அரசுகளின ஒனறியம் எனற முனடனோக்கிற்கோக
ஐடரோப்பிய அளவிலோன ஒரு பிரச்சோரத்டத டமற்பகோள்வது.
ஐடரோப்போ
மீண்டும்
போசிசத்திற்குள்ளும்
டபோருக்குள்ளும்
மூழ்கோமல் தடுப்பதற்கும் கண்டத்டத அதன பபருவோரியோன
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மக்களது நலனகளின அடிப்படடயில் ஐக்கியப்படுத்துவதற்கும்
ஒடர வழி ஐடரோப்பிய டசோசலிச அரசுகளின ஒனறியத்துக்கோன
டபோரோட்டம் மட்டுடமயோகும்.
b)
பதோழிலோள
வர்க்கத்தில் முடறப்படியோன அரசியல்
பணகடள பசய்வது. அபமரிக்கோவில் SEP பசய்வடதப் டபோல,
SGP ம், முதலோளித்துவ அடமப்புமுடறக்கு எதிரோய் பதோழிலோள
வர்க்கத்டத அரசியல்ரீதியோக அணதிரட்டுவதுடன டசர்த்து
பதோழிற்சோடலகள்
மற்றம்
குடியிருப்பு
பகுதிகளில்,
பதோழிற்சங்கங்களில்
இருந்து
சுயோதீனமோன
சோமோனிய
பதோழிலோளர் குழுக்கடளக் கட்டுவதற்கோகவும் டபோரோடுகிறது.
c) “டசோசலிசமும் டபோருக்கு எதிரோன டபோரோட்டமும்” எனற ICFI
இன
அறிக்டகயில்
எடுத்துடரக்கப்பட்ட
டகோட்போடுகளின
அடிப்படடயில் பதோழிலோள வர்க்கத்டத அடிப்படடயோகக்
பகோண்ட ஒரு டபோர்-எதிர்ப்பு இயக்கத்டதக் கட்டிபயழுப்புவது.
d) அகதிகள் மற்றம் புலம்பபயர்ந்டதோர், சுரண்டல் மற்றம்
டபோர் ஆகிய ஏகோதிபத்தியக் பகோள்டககளுக்குப் பலியோடனோர்
ஆகிடயோடரப் போதுகோப்பது. தஞ்சம் டகோரும் உரிடமடய SGP
போதுகோக்கிறது,
டதசியவோதம்
மற்றம்
பவளிநோட்டினர்
பவறப்பின அத்தடன வடிவங்கடளயும் அது நிரோகரிக்கிறது.
அகதிகள் மீதோன தோக்குதல்கள் ஒட்டுபமோத்த பதோழிலோள
வர்க்கத்டதயும்
குறிடவத்து
ஏவப்படுவனவோகும்.
முதலோளித்துவத்திற்கு எதிரோக அடனத்து டதசங்கடளயும்
டசர்ந்த பதோழிலோளர்களின ஒரு பபோதுவோன டபோரோட்டம்
அவசியமோய் இருக்கிறது. ஒவ்பவோரு பதோழிலோளிக்கும் அவர்
விரும்பும்
நோட்டில்
வோழ்வதற்கும்
டவடலபசய்வதற்கும்
உரிடமயுள்ளது.
e) டஜர்மன இரோணுவவோதத்தின மீள்வருடக, SGP மீதோன
அரசியலடமப்பு போதுகோப்பு அலுவலகத்தின தோக்குதல், மற்றம்
ஆளும்
உயரடுக்கினரின
சதி
ஆகியவற்றக்கு
எதிரோன
பிரச்சோரத்டத அபிவிருத்தி பசய்வது. SGP அச்சுறத்தப்பட
முடியோது. மகோ கூட்டணயும் அதன உளவு முகடமயும் பரந்த
மக்களோல்
பவறக்கப்படுபடவயோகவும்,
நிரோகரிக்கப்படுபடவயோகவும் உள்ளன,
அவற்றக்கு எந்த
அங்கீகரிப்பும்
கிடடயோது.
அரசியலடமப்பு
போதுகோப்பு
அலுவலகத்தோல்
கண்கோணக்கப்படுவதற்கு
எதிரோக
SGP
சட்டரீதியோன நடவடிக்டககடள டமற்பகோள்ளும் எனபதுடன
புதிய டதர்தடலயும் டகோரும். முதலோளித்துவம், டபோர் மற்றம்
எடதச்சோதிகோரத்திற்கு
ஒரு
டசோசலிச
மோற்டற
ஆடலோசடனயளிக்கவும் பதோழிலோளர்கள், இடளஞர்கள் மற்றம்
மோடன் இணைவர்கள் மத்தியில் தனது பசல்வோக்டக விரிவுபடுத்தவும்
அது டதர்தல் பிரச்சோரத்டதப் பயனபடுத்தும்.
f) அவர்கள் ஏன மீண்டும் திரும்பிவந்துள்ளனர்? எனற
புத்தகத்தின பரப்புடர. இந்தப் புத்தகம் கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகளில் SGP நடத்திய டபோரோட்டத்தின ஒரு விடளவு
மட்டுமல்ல, மோறோக அது அந்தப் டபோரோட்டத்டத அபிவிருத்தி
பசய்வதுடன வலது-சோரி அபோயத்டத எதிர்ப்பதற்கோன ஒரு
டசோசலிச
முனடனோக்கிற்கு
இருக்கும்
அவசியத்டதயும்
விளக்குகிறது.
g) பல்கடலக்கைகங்கள், பதோழிற்பயிற்சிப் பள்ளிகள் மற்றம்
பள்ளிகளில் IYSSE ஐ கட்டுவதற்கோன டதசிய அளவிலோன

மற்றம் ஐடரோப்பிய அளவிலோன ஒரு உத்டவகமோன பிரச்சோரம்.
இதற்கு
முதலோளித்துவ
சித்தோந்தத்தின
டமலோதிக்கமோன
வடிவங்களுக்கு எதிரோன, குறிப்போக பினநவீனத்துவத்தின
பகுத்தறிவினடமவோதக் கருத்தோக்கங்கள் மற்றம் அடடயோள
அரசியலுக்கு எதிரோன, ஒரு முடறயோன தத்துவோர்த்த மற்றம்
அரசியல் டபோரோட்டம் அவசியமோயுள்ளது. மோடன் இணைவர்கள் மற்றம்
இடளஞர்கள் மத்தியில், AfD இன எழுச்சிக்கும், அவர்களது
கல்விபயிலும்
தளங்கடள
டஜர்மன
ஏகோதிபத்தியத்தின
கோரியோளர் பள்ளிகளோக மோற்றவதற்கும் போரிய எதிர்ப்பு
இருக்கிறது. இந்த எதிர்ப்பு பதோழிலோள வர்க்கத்டத டநோக்கி
டநோக்குநிடல அடமக்கப்பட டவண்டும் எனபதுடன ஒரு
டசோசலிச முனடனோக்கும் இதற்கு அவசியமோயிருக்கிறது.
h)

WSWS

இன அபிவிருத்தியும் மற்றம் பரவலோக்கலும்.

அவ்வோறோன ஒரு சக்திவோய்ந்த டதர்தல் பிரச்சோரம், அதன
டவட்போளர்களோலும்
ஒட்டுபமோத்தக்
கட்சியினோலும்
உலக
டசோசலிச வடலத் தளத்தின மூலமோக டமற்பகோள்ளப்படுகினற
பகுப்போய்வுகடளயும் தற்கோல அரசியல், சமூக மற்றம்
கலோச்சோர நிகழ்வுகள் குறித்த கட்டுடரகடளயும் அடித்தளமோக
பகோண்டிருக்கும். இதற்கு முதலோளித்துவ சித்தோந்தங்களுக்கு
எதிரோன பதோடர்ச்சியோன விமர்சனங்களும் மற்றம் அரசியல்
மற்றம் தத்துவோர்த்தரீதியோக புரட்சிகரக் கட்சிடய அத்தடன
டபோலி-இடது டபோக்குகளில் இருந்து பிரித்துக் கோட்டுவதும்
முக்கியமோனதோக இருக்கும்.
i) வரலோற்டறக் கற்பது.
கட்சி உறப்பினர்கள் டதர்தல் பிரச்சோரத்திலும் அதடனத்
தோண்டியும் தமது பபோறப்புகடள நிடறடவற்ற டவண்டுமோனோல்,
அவர்கள் மோர்க்சிச இயக்கத்தின வரலோற்டற நனகறிந்து
டவத்திருக்க டவண்டும். குறிப்போக, நோனகோம் அகிலத்தின
பசறிந்த 80 ஆண்டு கோல வரலோற குறித்த புரிதல் பதோழிலோள
வர்க்கத்தில் அபிவிருத்தி பசய்யப்பட டவண்டும்.
பதோழிலோள வர்க்கத்தின டசோசலிச நனவோ அல்லது ஆளும்
வர்க்கத்தின
டபோர்
மற்றம்
சர்வோதிகோரத்டத
டநோக்கிய
உந்துதலோ இவற்றில் எது துரிதமோக அபிவிருத்தி கோண்கிறது
எனபடதச் சோர்ந்டத அடனத்து முடிவுகளும் அடமயும். இது
பவறமடன பசயல்படோமல் ஊகித்துக் பகோண்டிருப்படதக்
குறித்த ஒரு பிரச்சிடன அல்ல. புரட்சிகரக் கட்சியின தடலயீடு
தீர்மோனகரமோனதோகும். எனன சோதிக்கப்பட முடியும் எனன
சோதிக்கப்பட
முடியோது
எனபது
டபோரோட்டத்திடலடய
தீர்மோனிக்கப்படுகிறது.
முதலோளித்துவ
அடமப்புமுடறயின
பநருக்கடிக்கும் பதோழிலோள வர்க்கத்தின வர்க்க நனவுக்கும்
இடடயிலோன
உறவு
ஓரிடத்தில்
நிடலயோக
நினற
பகோண்டிருப்பதல்ல,
மோறோக
பதோடர்ந்து
நகர்ந்து
பகோண்டிருப்பதோகும்.
பவடிப்போன
நிகழ்வுகள்
படைய
நம்பிக்டககடள பலவீனப்படுத்தி சமூக நனடவ தீவிரப்படுத்தும்.
ஆயினும், வர்க்கப் டபோரோட்டத்தின வரலோற்றப் படிப்பிடனகடள
அடிப்படடயோகக் பகோண்டதும், நடப்பு பநருக்கடி குறித்த ஒரு
மோர்க்சிச புரிதடலக் பகோண்டதுமோன ஒரு கட்சி மட்டுடம,
பதோழிலோள வர்க்கத்தின அரசியல் நனடவ முதலோளித்துவத்டத
தூக்கிவீசுவதற்கு அவசியமோன மட்டத்திற்கு உயர்த்த முடியும்.

10- European elections 2019. No to the EU, social inequality, fascism and war! For socialism and the unity of the European working class!

