உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

www.wsws.org

இடது கட்ச, ஜ ஜேர்மன் அரஅரச அரசாங்கத்தின்
அகதிகள-விஜர அரசாத கக அரசாளககககக
ஆதரிக்கிறது
Johannes Stern,
ஐரோபப்பிய ஒன்றியமும் அதன் ரதசிய அோிய அரசபங்கங்களும்,
அகதிகளகளைக்
கபட்டுமிோபண்டித்தனத்துடன்
மனிதபபிமற்ற
முளறயில் ளகயபள்வது பலளோயும் அதிர்ச்சியூட்டி உள்களைது.
கடந்த
வபோம்
ஐரோபப்பிய
ஒன்றிய
மபிய மாநபட்டில்
விவபதிக்கப்பட்டு தயபரிக்கப்பட்ட ிய மாநடவடிக்ளககள், ரேர்மன்
மற்றும் ஐரோபப்பிய வோலபற்றின் இருண்ட கபலங்களகளை
நிளனவூட்டுகின்றன. அளவ வட ஆபிரிக்கப மற்றும்
ஐரோபப்பபவில் கண்கூடபக சித்திோவளத முகபம்களகளைக்
கட்டியளமப்பதில் இருந்து, இத்தபலியில் சிந்தி மற்றும்
ரோபமப மக்களகளைக்
கணக்ணக்ககடுப்பது மற்றும்
மத்திய
கிழக்கின்
ரபபர்
பகுதிகளுக்கு
நூறபயிோக்
கணக்கபனவர்களகளைத்
திருப்பி
அனுப்புவது
வளோயில்
நீள்கின்றன.
ரேர்மனியில்,
மபணக்கபரும்
கூட்டணி
அோிய அரசபங்கம்
ரேர்மனிக்கபன மபற்றீடு (AfD) கட்சியின் தீவிோ வலதுிய அரசபரி
அகதிகள் ணக்ககபள்ளகளய ஏற்றுள்களைது. கிறிஸ்துவ ேனிய மாநபயக
ஒன்றியத்திற்கும் (CDU) மற்றும் பரவரியபவில் உள்களை அதன்
ிய அரசரகபதோ கட்சியபன கிறிஸ்துவ ிய அரசமூக ஒன்றியத்திற்கும்
இளடயிலபன தற்ரபபளதய கூட்டணி ிய அரசர்ச்ளிய அரச, அகதிகள்விரோபத
ிய மாநடவடிக்ளககளகளை
எவ்வபறு
சிறப்பபக
ஒழுங்களமத்து ிய மாநடத்துவது என்பதன் மீது
அக்களற
ணக்ககபண்டுள்களைது. ஏற்கனரவ ரேர்மன் எல்ளலயில் பதிவ
ணக்கிய அரசய்துள்களை அகதிகளகளையும் திருப்பி அனுப்ப விரும்புகின்ற
உள்துளற அளமச்ிய அரசர் ரசபர்ஸ்ட் சீரகபவரின் (CSU) “ரதசிய
தீர்வம்", அத்துடன் ிய அரசபன்சிலர் அங்ரகலப ரமர்க்ணக்ககலின்
(CDU) “ஐரோபப்பிய தீர்வ" எனப்படுவதும், இோண்டுரம,
ணக்கபருந்திோகளைபன மக்களகளை ிய மாநபடு கடத்துவளதயும், அகதிகளகளை
விடபப்பிடியபக நிோபகரிப்பளதயும் முன்னறிவிக்கின்றன.
வலதுிய அரசபரி தீவிோவபதம் மற்றும் பபசிிய அரசவபதத்திற்கு எதிோபன
போந்த எதிர்ப்புக்கு இளடரய, இத்தளகய ணக்ககபள்ளககளகளை
முன்ணக்கனடுக்க முடிகிறது என்றபல் அதற்கு வலளத ரிய மாநபக்கிய
திரும்பிய
ஒட்டுணக்கமபத்த
சிவப்பு-சிவப்பு-பச்ளிய அரச
ிய அரசமூக
தட்டுக்குத்தபன் பிோதபனமபக ிய மாநன்றி கூற ரவண்டியிருக்கும்.
ிய அரசமூக ேனிய மாநபயகக் கட்சி (SPD) ஆளும் கட்சியபக இருந்து
அகதிகள்-விரோபத
ரபபக்ளக
ஊக்குவித்தது,
அரதரவளகளையில் பசுளம கட்சியினரோப ரமர்க்ணக்ககல் மற்றும்
ஐரோபப்பிய ஒன்றியத்தின் பின்னபல் நின்றனர், இடது
கட்சிரயப மபணக்கபரும்
முடிந்தது.

கூட்டணிளய

வலதிலிருந்து

தபக்க

மற்றும் CSU க்கு இளடயிலபன ரமபதல் "ணக்கவறும்
அளடயபகளை அோசியல்" ிய அரசம்பந்தப்பட்டது தபரன ஒழிய,
அகதிகள் பிோச்சிளன மீது அக்களற ணக்ககபண்டதல்ல என்று
CDU
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இடது கட்சியின் ிய மாநபடபளுமன்ற பிரிவ தளலவர் ிய அரசபோப
வபகன்கிணக்கனக்ட் அவரோ ணக்கிய அரசவ்வபயன்று ரேர்மன் ணக்கிய அரசய்தி
ணக்கதபளலக்கபட்சி நிளலயம் Phoenix உடனபன ஒரு ரபட்டியில்
குளறகூறினபர். “சீரகபவர் என்ன முன்ணக்கமபழிகிறபரோப அது
ஒரு சிறிதும் பிோச்சிளனளய மபற்றப் ரபபவதில்ளல என்பது
எல்ரலபருக்கும் ணக்கதரியும். பதிவ ணக்கிய அரசய்துள்களை அகதிகளகளைத்
திரும்ப
அனுப்ப
ரபபகிரறபம்
என்று
ரேர்மன்
தன்னிச்ளிய அரசயபக அறிவித்தபல், பின் மற்ற ிய மாநபடுகளும் அளவ
அகதிகளகளை இனி பதிவ ணக்கிய அரசய்யப் ரபபவதில்ளல மபறபக
அவர்களுக்கு ரவறு திளிய அரசளய ரிய மாநபக்கி ளககபட்டுரவபம்
என்று தன்னிச்ளிய அரசயபக அறிவிக்கும். பின்னர் ிய மாநபம் இன்று
என்ன சூழலில் இருக்கிரறபரமப துல்லியமபக அரத சூழலில்
தபன் இருப்ரபபம்.” இோண்டு தோப்புரம "இந்த மத்திய
பிோச்சிளனயபல்
முற்றிலுமபக
மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்களைன",
ரமலும் இது "ரேர்மனியின் எதிர்கபலத்திற்கு ஒரு ிய மாநல்ல
அறிகுறியல்ல,” என்பளதயும் அவர் ரிய அரசர்த்துக் ணக்ககபண்டபர்.
வபகன்கிணக்கனக்ட் இன் ரதசியவபத மற்றும் அகதிகள்-விரோபத
ணக்கவறிப்ரபச்சுக்கள்
ஒன்றும்
புதியதல்ல.
2016
இன்
ணக்கதபடக்கத்தில், அவர் அறிவித்தபர், “எவணக்கோபருவர் எமது
விருந்ரதபம்பளல துஷ்பிோரயபகம் ணக்கிய அரசய்தபர்கரகளைப, அவர்கள்
ிய மாநமது
விருந்தினோபக
இருக்கும்
உரிளமளய
இழந்துள்களைபர்கள்," அவர் AfD தளலவர் அணக்கலக்ிய அரசபண்டர்
ணக்கககௌலபன்ட்
ஆல்
பபோபட்டப்பட்டபர்.
இதற்கிளடரய,
ஒட்டுணக்கமபத்த கட்சியும் இரத ரபபக்ளகப் பிடித்துத் ணக்கதபங்கி
ணக்ககபண்டிருக்கிறது. இது ணக்கவறுமரன வபய்வீச்சில் ஏற்பட்ட
மபற்றமல்ல. ிய அரசமூக ேனிய மாநபயக கட்சி (SPD) மற்றும் பசுளம
கட்சியினருடன்
ரிய அரசர்ந்து
இக்கட்சி
மபநில
அகளைவில்
எங்ணக்ககல்லபம் ஆட்சி ணக்கிய அரசய்கிறரதப, அங்ரக எல்லபம் இது,
கூட்டபட்சி அோிய அரசபங்கத்தின் மபணக்கபரும் கூட்டணி அல்லது
பரவரியபவில் சீரகபவரின் CSU ஆகியளவ அகதிகளகளை
எந்தகளைவக்கு
கபட்டுமிோபண்டித்தனமபக
ஈவிோக்கமின்றி
ளகயபள்கின்றனரவப
குளறந்தபட்ிய அரசம்
அகதிகளகளைக் ளகயபள்கிறது.

அரதயகளைவில்

கட்சி இளத தயக்கமின்றி ஒப்புக் ணக்ககபள்கிறது. “துரிங்கியப
மற்றும் ரபர்லினில் இடதுிய அரசபரி தஞ்ிய அரசம் வழங்கும் ணக்ககபள்ளக
மீதபன ஓர் இருப்புநிளல குறிப்பு,” என்று தளலப்பிட்ட ஒரு
கட்டுளோ
தற்ரபபது
மபர்க்ஸ்21
வளலத்
தகளைத்தில்
கபணக்கிளடக்கிறது, அது குறிப்பிடுவதபவது: “ிய மாநபடு கடத்தும்
விவகபோத்தில் துரிங்கியப மபநிலம், ிய அரசபர்லபந்துக்கு அடுத்து
இோண்டபவது மிகவம் விடபப்பிடியபன மபநிலமபகும். 2017
இன் முதல் பபதியில், ிய மாநபட்ளட விட்டு ணக்கவளிரயற்றப்பட
ரவண்டியவர்களின் எண்ணிக்ளகயில் 45.5 ிய அரசதவீத மக்கள்

ணக்கவளிரயற்றப்பட்டனர், இது பரவரியபளவ விட ஏறத்தபழ
மூன்று மடங்கு அதிகம்.”
ஒரு ரபபலி-இடது குழுவபன மபர்க்ஸ்21, அக்கட்சியிலும்
அதன் ிய மாநபடபளுமன்ற
பிரிவிலும் உயர்
பதவிகளகளைக்
ணக்ககபண்டுள்களைது.
அது
அக்கட்டுளோ
குறிப்பிடும்
ணக்ககபள்ளககளில்
எல்லப
மட்டத்திலும்
ரிய மாநோடியபக
ிய அரசம்பந்தப்பட்டுள்களைது. அக்கட்டுளோ ஆசிரியர், இர்ம்கபர்ட்
வர்டபக்
(Irmgard
Wurdack),
அகதிகளகளை
மூர்க்கமபக
பீதியூட்டும்
பகிோங்கமபன
வலதுிய அரசபரி
குழுக்களுக்கு
இளணயபன ஒரு கட்சியபக அதன் சித்திோத்ளத வளோகிறபர்.

“திரும்பி ணக்கிய அரசல்வதற்கபன கலந்தபரலபிய அரசளனகளின் ரபபது,
அகதிகள் 'தபரன முன்வந்து' ணக்கவளிரயறும் வளகயில்
அவர்கள்
அச்சுறுத்தப்படுகிறபர்கள்
என்று
அதிகரித்த
ணக்கிய அரசய்திகள்
வருகின்றன.”
துரிங்கியபவின்
அகதிகள்
கவன்சில்,
“துரிங்கியபவில்
ிய மாநபடு
கடத்துவதற்கபன
ிய மாநளடமுளற" என்று ணக்கதபடர்ந்து விமர்சிக்கப்படுகிறது. ஒருவர்
"இங்ரக முற்றிலும் புதிய ரகபணத்தில் ளகயபகளைப்படுகிறபர்:
பபரிய ிய மாநபடு கடத்தல்கள் ணக்கதளிவபக ிய அரசட்டவிரோபதமபக
ளகயபகளைப்படும் விடயங்ககளைபக இருந்தபலும், துரிங்கியபவில்
பபரிய ிய மாநபடு கடத்தல்கள் ிய மாநடக்கின்றன,” என்று அகதிகள்
கவன்சிலின்
ஒரு
ணக்கிய அரசய்தி
ணக்கதபடர்பபகளைளோ
வர்டபக்
ரமற்ரகபளிடுகிறது.

“இடது

கட்சி
ணக்கிய அரசயலூக்கத்துடன்
இருக்கும்
ஓர்
அோிய அரசபங்கமபனது,
இடதுிய அரசபரி
தஞ்ிய அரசம்
வழங்கும்
ணக்ககபள்ளகளய ஏற்றிருக்கும் என்று அர்த்தமபகபது,” என்பது
ரபர்லினில்
ிய அரசமஅகளைவில்
ணக்கவளிப்பளடயபக
உள்களைதபக
ணக்கதபடர்ந்து வர்டபக் எழுதுகிறபர். உண்ளமயில், “சிவப்புசிவப்பு-பச்ளிய அரச
ணக்கிய அரசனட்டில்,
இடது
கட்சி
அதுரவ
ணக்கபபறுப்ரபற்று ணக்ககபண்ட கடன் தள்ளுபடியபல், அங்ரக
புதிதபக வருபவர்களுக்ரகப அல்லது ஏற்கனரவ அங்ரக
வசிப்பவர்களுக்ரகப கூடுதல் நிதிகள் வழங்க இடமில்ளல.”
இவ்விதத்தில், “ஆயிோக் கணக்கபன அகதிகள், ிய அரசோக்கு
நிோப்பும்
ணக்ககபள்கலன்களிலும்,
இோண்டபந்தோ
நிளலளமகளிலும்
மற்றும்
Tempelhof
Field
பூங்கப
உள்களைடங்கலபக
பபரிய
முகபம்களிலும்
கூட
அளடக்கப்படுவபர்கள்.”
இதற்கு கூடுதலபக, ிய அரசமூக ரிய அரசளவகளுக்குப் ணக்கபபறுப்பபன
இடது
கட்சி
ணக்கிய அரசனட்டர்
Elke
Breitenbach,
“எல்லப
துளறகளிலும் பண வடிவில் ரிய அரசளவ வழங்குவளத மறுத்து,
அதற்கு பதிலபக ிய அரசலுளககளகளை மறுஅறிமுகம் ணக்கிய அரசய்து,”
உள்களைபர்.
மீள்ஸ்தபபிதம்
ணக்கிய அரசய்யப்பட்டுள்களை
“வருளக
ளமயங்களில்”,
"100
க்கும்
அதிகமபன
[அகதிகள்]
ணக்கதபடர்ச்சியபன இளோச்ிய அரசலில் 20 மீட்டர் உயோ விமபன
நிறுத்தி
ளவப்பு
ணக்ககபட்டளககளில்
இோளவக்
கழிக்க
ரவண்டும் என்பரதபடு, ரமற்கூளோ இல்லபத மற்றும்
கதவகள் இல்லபத திறந்தணக்கவளி ஒதுக்கிடங்களில் உறங்க
ரவண்டும்.”
இந்த
"ணக்ககபட்டளககளில்
உள்களை
மனிதபபிமபனமற்ற நிளலளமகளுக்கு" ணக்கிய அரசனட்டர் Breitenbach
முழு ணக்கபபறுப்பபளியபவபர்.
அவோது
பின்வரும்
விரோபத

இருப்புநிளல

கணக்கின்

வபர்த்ளதகரகளைபடு அவோது
மற்றும்
அகதிகள்-விரோபத

முடிவில்,

வர்டபக்

கட்சியின் ிய அரசமூகணக்ககபள்ளககளகளை

நியபயப்படுத்துகிறபர்: “இடது கட்சி பங்கு வகிக்கும்
அோிய அரசபங்கங்கள் உள்களை மபநிலங்களின் அகதிகள் ணக்ககபள்ளக
கூட"
“முக்கியமபக
இந்த
அோசியல்
கட்டளமப்பின்
வோம்புமுளறககளைபல், ிய மாநமது ிய அரசக-கூட்டபளிகள் எந்தகளைவக்கு
வலிரயபடு
நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறபர்கள்,”
என்பளதக்
கபட்டுகிறது.
யதபர்த்தத்தில்,
இடது
கட்சி
அோசியல்வபதிகள்
"நிர்பந்திக்கப்பட" வில்ளல. ணக்கிய அரசபல்லப்ரபபனபல் அவர்கள்
ஆதரிக்கும் பிற்ரபபக்குத்தனமபன ணக்ககபள்ளககளகளை அவர்கள்
ிய மாநளடமுளறப்படுத்துகிறபர்கள்,
இது
அவர்கள்
பிோதிநிதித்துவப்படுத்தும் ணக்கிய அரசல்வச்
ணக்கிய அரசழிப்பபன ிய மாநடுத்தோ
வர்க்க அடுக்குகளின் ிய அரசமூக மற்றும் அோசியல் ிய மாநலன்களகளை
எடுத்துக்கபட்டுகின்றன. அது முக்கியமபக இடது கட்சிக்குள்
உள்களை
அளனத்து
ரபபலி-இடது
ரபபக்குகளுக்கும்
உண்ளமயபகப்படுகிறது.
மபர்க்ஸ்21
நீண்டகபலமபகரவ
சிவப்பு-சிவப்பு-பசுளம ஆளும் கூட்டணிக்கபக முோசு ணக்ககபட்டி
வந்துள்களைதுடன்,
ரேர்மன்
இோபணுவவபதத்தின்
கட்டளமப்புக்குள் அது ஆழமபக ஒருங்கிளணந்துள்களைது.
இப்ரபபது இத்தளகய ரபபக்குகள் அகதிகள் ணக்ககபள்ளகயின்
வலதுிய அரசபரி நிளலப்பபடுகளகளைப் பகிோங்கமபக ஆதரிக்கின்றன.
இது அக்கட்சி நிர்வபகத்தின் மற்ணக்கறபரு ரபபலி-இடது
கன்ளனயபன ரிய அரசபிய அரசலிிய அரச மபற்றீட்டிற்கும் (SAV) ணக்கபபருந்தும்.
ளலப்சிக் இல் ிய மாநடந்த மிக ிய அரசமீபத்திய இடது கட்சி
மபிய மாநபட்டின் ஒரு புதிய ரபட்டியில், ரதசிய ணக்கிய அரசய்தி
ணக்கதபடர்பபகளைர்
Sascha
Stanicic
"எல்ளலகளகளைத்
திறந்துவிடுவளத"
ணக்கவளிப்பளடயபக
நிோபகரித்தபர்.
அதுரபபன்றணக்கவபரு
விடயம்
"முதலபளித்துவ
கட்டளமப்பிற்குள் ிய மாநடத்த முடியபது,” “ஒரு ரிய அரசபிய அரசலிிய அரச
உலகில் மட்டுரம" இருக்க முடியும் என்றபர். “அதபவது ஒரு
ரகபரிக்ளகயபக முன்ளவக்கப்பட்ட அந்த உருவபக்கம்
எதற்கும்
உதவபது,”
என்பரத
இதன்
அர்த்தம்.
அளனத்திற்கும் ரமலபக, “இது ணக்கதபழிலபகளை வர்க்கத்தின்
பிரிவகளுக்குகள்
ணக்ககபண்டு
ணக்கிய அரசல்ல
கடினமபன
ஒரு
கருத்துரு,” என்றபர்.
யதபர்த்தத்தில், அகதிகளகளை மூர்க்கமபக ளகயபள்வதற்கும்
மற்றும் ஒட்டுணக்கமபத்த அோசியல் ஸ்தபபகமும் வலதுரிய மாநபக்கி
திரும்புவதற்கும்
அங்ரக
ணக்கதபழிலபகளைர்கள்
மற்றும்
இளகளைஞர்கள் இளடரய குறிப்பிடத்தக்க எதிர்ப்பு உள்களைது.
அகதிகளுக்கு
எதிோபக
பயன்படுத்தப்பட்ட
பயங்கோம்
ஒட்டுணக்கமபத்த ணக்கதபழிலபகளை வர்க்கத்ளத ரிய மாநபக்கி திருப்பி
விடப்படுகிறது என்பதும், இது ரேர்மன் மற்றும் ஐரோபப்பிய
அோசியளல
ரமற்ணக்ககபண்டும்
வலதுக்குத்
திருப்ப
ரிய அரசளவயபற்றுகிறது என்பதும் மிகத் ணக்கதளிவபக உள்களைது.
அோசு
எந்திோத்ளதக்
கட்டளமக்கும்,
அகதிகளகளைத்
துன்புறுத்தும் மற்றும் ிய அரசமூக ணக்கவட்டுக்களகளை ரமற்ணக்ககபள்ளும்,
இோபணுவவபதத்ளத முன்ணக்கனடுக்கும் இந்த அோசியலுக்கு
எதிோபக ரபபோபடுவதற்கு, ணக்கதபழிலபகளைர்களும் இளகளைஞர்களும்
—ரேர்மனிக்கபன மபற்றீடு முதற்ணக்ககபண்டு இடது கட்சிக்கு
உள்ரகளையும் மற்றும் அளதச் சுற்றியும் உள்களை ரபபலிஇடதுகள் வளோயில்— ஆளும் வர்க்கத்தின் அளனத்து
கன்ளனகளுக்கு எதிோபகவம் ரபபோபடி, ிய மாநனவபூர்வமபக ஒரு
ரிய அரசபிய அரசலிிய அரச ரவளலத்திட்டத்ளத முன்ணக்கனடுக்க ரவண்டும்.
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