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மீததான ஜஜேர்மன் அரசின் தடடைடய
ஜசதாசலிச சமத்துவக் கட்சி கண்டிக்கிறது

By the Sozialistische Gleichheitspartei,             31 August 2017

ஜேர்மன் ஜ சோ லி   மத்துவக் கட்சி (Sozialistische Gleichheitspartei –

SGP), இடது சோரி வலவலைத் தளமசோன linksunten.indymedia.org மீதசோன

ஜேர்மன் அரசு தலடலதடையைப் பவலைமசோக கண்டிப்பதுடன், அத்தலடலதடையை
உடனடிதடையைசோக நீக்க ஜவண்டுண்டுமமன்று ஜகசோருகிறது.  இந்த

ஆணவமசோன அரசிதடையைல் தணிக்லக நடவடிக்லக,  ஜபச்சு சுதந்திரம
மீதசோன அடிப்பலட தசோக்குதல் என்பஜதசோடு,   கவலை  மூக மற்றும

அரசிதடையைல் எதிர்ப்லப ஒடுக்குவதற்கு ஒரு முன்னுதசோரணத்லத
அலமக்கிறது.

உள்துலற அலமச் ர் ஜதசோமஸ் டு மஸிதடையைர் இத்தலட

குறித்து நிதடையைசோதடையைப்படுத்துலகயில், அவர் அர சோங்க ண்டுமகசோள்லக
மற்றும ஸ்தசோபக கட்சிகள் மீதசோன விமர் னத்லத ஒடுக்க

முதடையைன்று வருகிறசோர் என்ற உண்லமயின் மீது எந்த
 ந்ஜதகத்திற்கும இடம லவக்கவில்லவலை.  “அவர்கள்,  பவலை

ஆண்டுகளசோக, கருத்து ஜவறுபசோட்டிற்கு எதிரசோன ண்டுமவறுப்லப
விலதக்க இத்தளத்லதப் பதடையைன்படுத்தி வந்துள்ளனர்,”

என்றசோர். “இடஜதசோ, வவலைஜதசோ ணஇலணதடையைத்தில் இருந்தசோலும
 ரி அல்வலைது அலத கடந்து இருந்தசோலும  ரிண

தீவிரவசோதிகள் அலடக்கவலைம ண்டுமகசோள்ள இங்ஜக இடமில்லவலை,”
என்றசோர். 

டு மஸிதடையைர் “நசோட்டின் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிரசோன ண்டுமவறுப்ப"

குறித்து குறிப்பிடுவதன் மூவலைம,  பரந்த ண்டுமபருமபசோன்லம
மக்களுக்கு சிக்கன திட்டங்கலளயும, ேனநசோதடையைக உரிலமகள்

மீதசோன தசோக்குதல்கள் மற்றும இரசோணுவவசோதத்லதயும தவிர
வழங்குவதற்கு ஜவண்டுமறதும இல்வலைசோதிருக்கும அரசிதடையைல்

உதடையைரடுக்லக ஜநசோக்கி அதிகரித்துவரும ஜகசோபத்லதக்
குறிப்பிடுகிறசோர்.

linksunten.indymedia.org  வலவலைத் தளம,  “ஜேர்மனியில்

வன்முலற நடவடிக்லககள் ஜமற்ண்டுமகசோள்வதற்கு ததடையைசோரசோக
இருக்கும,  இடது சோரி தீவிரவசோதிகளிலடஜதடையை மிகவும

ண்டும ல்வசோக்கசோன இலணதடையை களமசோக"  உள்ளது என்று
வலியுறுத்திதடையைதன் மூவலைம,  டு மஸிதடையைர் அத்தலடலதடையை

நிதடையைசோதடையைப்படுத்தினசோர்.  ஆனசோல் இதுண்டுமவசோரு ஆணவமசோன
ண்டுமபசோய் கூற்றசோகும. 

உண்லமயில் இத்தலடதடையைசோனது  ட்டவிஜரசோத கருத்துக்கலளக்

ண்டுமகசோண்ட பதிவுகளுக்கு எதிரசோக திருமபி இருக்கவில்லவலை.
வலவலைத் தளத்திற்கு தலடவிதிக்கசோமல், அதன் நிர்வசோகிகலள

அலழத்து இப்ஜபசோலததடையை  ட்டங்கலள மீறும எந்தண்டுமவசோரு
பதிலவயும நீக்குமசோறு ஜகட்டுக் ண்டுமகசோண்டு,  அதிகசோரிகள்

அப்பதிவுகளுக்கு எதிரசோக நடவடிக்லக எடுத்திருக்கவலைசோம.

அதற்கு பதிவலைசோக,  உள்துலற அலமச் ர்,  ஒரு நீதிமன்ற
தீர்ப்ப இல்வலைசோமல்,  வவலைது சோரி தீவிரவசோதம,  அகதிகள்-

விஜரசோத ண்டுமவறுப்ப மற்றும ஜபசோருக்கு எதிரசோக ஜபசோரசோடுவதில்
பிரதசோனமசோக ஒருங்குவிந்துள்ள ஒரு இலணதடையை களத்திற்கு

தலடவிதித்தசோர்.

உவலைக வர்த்தக அலமப்பின் சிதடையைசோட்டில் (Seattle) கூட்டத்திற்கு
எதிரசோன ஆர்ப்பசோட்டங்களுடனசோன ண்டுமதசோடர்பில்,

Linksunten.indymedia.org வலவலைத் தளம 1991  இல்
உவலைகளசோவிதடையை indymedia வலவலைதடையைலமப்பின் பசோகமசோக

ஸ்தசோபிக்கப்பட்டது.  இந்த ண்டுமபசோதுக்களம ஜேர்மனிக்கசோன
மசோற்றீடு (AfD) மற்றும வவலைது சோரி தீவிரவசோத

ஆர்ப்பசோட்டங்களுக்கு எதிரசோன ஜபசோரசோட்டங்களுக்கு
அலழப்பவிடுத்ததும,  மற்றும அகதிகலளத் தடுக்கும

வலகயிவலைசோன கூட்டசோட்சி அர சோங்கத்தின் ண்டுமகசோள்லககலள
விமர்சித்ததும,  மற்றும வவலைது சோரி தீவிர பதடையைங்கரவசோத

குழுவசோன ஜதசிதடையை ஜ சோ லி  நிழலுவலைக குழுலவ
அமபவலைப்படுத்திதடையைதுமசோன பதிவுகலள பிரசுரித்தது.  ஜபசோர்

மற்றும இரசோணுவவசோதத்திற்கு எதிரசோன ஜபசோரசோட்டம என பிற
விடதடையைங்களும உள்ளடங்கி இருந்தன.

linksunten.indymedia.org வலவலைத் தளம மீதசோன தலடதடையைசோனது,

ஜேர்மனியின் அடிப்பலட  ட்ட ஷரத்து 5  இன் கீழ
உத்தரவசோதம வழங்கப்பட்டுள்ள பத்திரிலக சுதந்திரம மீதசோன

மிகப்ண்டுமபரிதடையை மீறவலைசோகும.  இந்த மீறலவலை  ட்டபூர்வமசோக்க,  டு
மஸிதடையைர், ஒரு ஜபசோலி  ட்ட வழிமுலறலதடையை பதடையைன்படுத்தினசோர்.

அவர் அத்தளத்லத ஒரு அலமப்பசோக அறிவித்தசோர்,
அவ்விதத்தில் அலமப்பகள்  ட்டத்தின் (Associations  Law)

கீழ அதற்கு முற்றுமுதவலைசோக தலட விதிக்க முடியும.

ஜேர்மன் ஜபரரசின் எச் ண்டும சோச் மசோக இருந்த இந்த
ண்டுமபசோதுஅலமப்பகள் ண்டுமதசோடர்பசோன  ட்டமசோனது,  1964  இல்

பதுப்பிக்கப்பட்டது.  இது  ட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும
அதிகசோரப் பகிர்லவ ஜகலிக்கூத்தசோக்குகிறது.  இது,

பசோதிக்கப்பட்டவர்கலள விளக்கமளிக்க அனுமதிப்பதற்கசோன
நீதிமன்ற வி சோரலணயின்றி ஒரு அலமப்பக்கு

தலடவிதிக்கும மற்றும அதன் ண்டும சோத்துக்கலளப் பறிமுதல்
ண்டும ய்யும அதிகசோரத்லத,  கூட்டசோட்சி மட்டத்தில் மற்றும

மசோநிவலை அளவில் உள்துலற அலமச் ர்களுக்கு
வழங்குகிறது. தலட விதிப்பதற்கசோன முன்நிபந்தலன

என்னண்டுமவன்றசோல்,  அந்த அலமப்பின் நடவடிக்லக
"குற்றவிதடையைல்  ட்டத்திற்கு எதிரசோனதசோக இருக்க ஜவண்டும"



அல்வலைது "அரசிதடையைவலைலமப்ப ஒழுங்குமுலற மற்றும  ர்வஜத 

பரிதல் சிந்தலனகளுக்கு எதிரசோனதசோக"  திருமபி இருக்க
ஜவண்டும,  இந்த ண்டுமதளிவற்ற பத்தி,  ஜமசோ டி ண்டும ய்வதற்கு

கதலவ திறந்துவிடுகிறது.

இதுநசோள் வலரயில், நவ-நசோஜி அலமப்பகள் ஜபசோன்ற சிறிதடையை
வன்முலற குழுக்கள் மட்டுஜம அலமப்ப  ட்டத்தின் கீழ

தலடவிதிக்கப்பட்டுள்ளன.  ஒரு இலணதடையை பதிப்லப,
அல்வலைது,  அவ்விதத்தில் ஏஜதனுண்டுமமசோரு இடது சோரி

அலமப்பக்கு எதிரசோக அச் ட்டம பதடையைன்படுத்தப்பட்டு
இருப்பது இதுஜவ முதல்முலறதடையைசோகும.  இவ்விதமசோக,

நலடமுலறயில் இருப்பலத விமர்சிக்கும எந்தண்டுமவசோரு
வலவலைத் தளத்லதஜதடையைசோ அல்வலைது களத்லதஜதடையைசோ தணிக்லக

ண்டும ய்வதற்கசோன அல்வலைது தலட விதிப்பதற்கசோன அடித்தளம
அலமக்கப்பட்டுள்ளது.  ட்வீட்டர் வழிதடையைசோக  மர்பிக்கப்பட்ட

ஒரு வி சோரலணக்கு விலடயிறுத்து உள்துலற அலமச் கம
உறுதிபடுத்திதடையைவசோறு, “குலறந்தபட் ம இரண்டு நபர்கலளக்

ண்டுமகசோண்ட நிர்வசோக குழுவுடன்"  உள்ள எந்தண்டுமவசோரு வலவலைத்
தளமும "ஓர் அலமப்ப என்ற பரந்த கருத்துருவின்

அர்த்தத்தில் அலமப்பகள்  ட்டத்தில்  மபந்தப்படிருப்பதசோக"
அர சோங்கம கருதுகிறது,  அது "உரிதடையை முன்நிபந்தலனகள்

பூர்த்திதடையைசோனசோல், தடுக்கப்படவலைசோம.” 

linksunten.indymedia.org வலவலைத் தளம மீதசோன தலடதடையைசோனது,
இடது சோரி மற்றும முற்ஜபசோக்கு இலணதடையை பிரசுரங்கலளத்

தணிக்லக ண்டும ய்வதற்கசோன மற்றும ஒடுக்குவதற்கசோன
திட்டமிட்ட முதடையைற்சிகளில் இதுநசோள் வலரயில் இல்வலைசோத

உச் க்கட்டமசோகும.  அரசுக்கு ண்டும சோந்தமசோன மற்றும
ண்டுமபருநிறுவன கட்டுப்பசோட்டிவலைசோன ஊடகங்கள் அவற்றின்

கருத்துக்கள் மீதசோன ஏகஜபசோகத்லத இழந்து வருகின்றன
என்பஜதசோடு,  அதிகரித்த எண்ணிக்லகயிவலைசோனவர்கள்

அவர்களின் ண்டும சோந்த கருத்துக்கலள உருவசோக்கி
வருகிறசோர்கள் என்பலதக் குறித்து ஆளும வர்க்கம

எச் ரிக்லக அலடந்துள்ளது. “ஜபசோலி ண்டும ய்திகள்"  அல்வலைது
"ண்டுமவறுப்ப உலரகலள"  தடுப்பதற்கசோக என்ற இற்றுப்ஜபசோன

 சோக்குஜபசோக்கின் கீழ,  அவர்கள் அரசிதடையைல் எதிர்ப்ப
வளர்வலதத் தடுக்க முதடையைன்று வருகின்றனர்.

ஏப்ரலில்,  ஜதடுண்டுமபசோறி ண்டுமபருநிறுவனம கூகுள்

அறிமுகப்படுத்திதடையை பதிதடையை ண்டுமநறிமுலறகள்,  ஜ சோ லி ,
முற்ஜபசோக்கு மற்றும ஜபசோர்-எதிர்ப்ப வலவலைத் தளங்களின்

உள்ளடக்கத்லத அதன் ஜதடல் முடிவுகளில் மிகத்தீவிரமசோக
பின்னுக்குத் தள்ளிதடையைது.  இந்த தணிக்லக நடவடிக்லககள்

ஜேர்மன் அர சோங்க அதிகசோரிகளுடன் விவசோதிக்கப்பட்டன.
கூகுளின் ண்டுமபசோறியிதடையைல் துலறகசோன துலண தலவலைவர் ண்டுமபன்

ஜகசோமஸ் அந்த அறிவிப்ப ண்டுமவளியிடுவதற்கு  ற்று
முன்னதசோக ஜேர்மனிக்கு விேதடையைம ண்டும ய்து,  ஒளி/ஒலிபரப்ப

ஆலணக்குழுவின் கூட்டம ஒன்றில் பங்ண்டுமகடுத்திருந்தசோர்.
உவலைக ஜ சோ லி  வலவலைத் தளஜம இந்நடவடிக்லககளசோல்

மிகவும பசோதிக்கப்பட்ட தளமசோகும,  கூகுள் வழிதடையைசோக வரும
அதன் பதடையைனர் எண்ணிக்லக கடுலமதடையைசோக  ரிந்தது.

ேூன் மசோத முடிவில்,  ஜேர்மன் நசோடசோளுமன்றம (Bundestag)

வலவலைதடையைலமப்ப ஒழுங்கு  ட்டம (Network  Enforcement  Law)

என்றலழக்கப்படுவலத நிலறஜவற்றிதடையைது,  அது ஜபஸ்பக்,

ட்வீட்டர்,  யூடியூப் மற்றும கூகுள் ஜபசோன்ற ஜ லவ

வழங்குனர்கலள தணிக்லக அதிகசோரிதடையைசோக பசோத்திரம வகிக்க

பணித்தது. நீதித்துலறயின் எந்தண்டுமவசோரு தீர்ப்பம இல்வலைசோமல்,
இந்நிறுவனங்கள் 24  மணிஜநரங்களுக்குள்

"ண்டுமவளிப்பலடதடையைசோன  ட்டவிஜரசோத தகவல்கலள"  அழித்துவிட
ஜவண்டுமசோம.  இல்லவலைண்டுமதடையைன்றசோல்,  அலவ 50  மில்லிதடையைன்

யூஜரசோ வலரயில் அபரசோதங்கள் குறித்த அச்சுறுத்தலவலை
முகங்ண்டுமகசோடுக்கின்றன.  “ண்டுமவளிப்பலடதடையைசோக

 ட்டவிஜரசோதமசோனது"  எது என்பது,  துல்லிதடையைமசோக,
நீதிமன்றத்திற்கு ண்டுமவளிஜதடையை,  பிரதசோன ண்டுமபருநிறுவனங்கள்

மற்றும அரசு அதிகசோரிகளசோல் தீர்மசோனிக்கப்படும.

இந்த  கவலை அபிவிருத்திகலள கணக்கில் எடுத்து பசோர்த்தசோல்,
நசோஜி  ர்வசோதிகசோரத்திற்குப் பின்னர் பசோர்த்திரசோதலத ஜபசோன்ற

 ர்வசோதிகசோர கட்டலமப்பகள் உருவசோக்கப்பட்டு வருகின்றன
என்ற உணர்லவ ஒருவர் ண்டுமபறுகிறசோர்.  இலணதடையை தணிக்லக

ஜமற்ண்டுமகசோள்வதற்கசோன ஜேர்மன் அர சோங்கத்தின் முதடையைற்சிகள்,
ஜேர்மன் ஊடகங்கள் வழலமதடையைசோக விமர்சிக்கின்ற,  சீனசோ

மற்றும துருக்கிதடையை  ர்வசோதிகசோர ஆட்சிகளது
நடவடிக்லககஜளசோடு அதிகரித்தளவில் ஒப்பிடக்கூடிதடையைதசோக

உள்ளன.

ஜேர்மன் அர சோங்கத்தின் தணிக்லகலதடையை கண்டித்த ண்டுமவகுசிவலை
அலமப்பகளில் ஒன்றசோன, எல்லவலைகளில்வலைசோ ண்டும ய்திதடையைசோளர்கள்

அலமப்ப,  “இது  ர்வஜத  அளவில் ண்டுமதசோந்தரவுபடுத்தும
 மிக்லிக்ஞைதடையைசோகும,  ஜமலும ஜேர்மன் அதிகசோரிகலளப் ஜபசோவலை

நடந்து ண்டுமகசோள்ள உவலைண்டுமகங்கிலுமசோன ஒடுக்குமுலற
ஆட்சிகளுக்கு ஒரு  சோக்குஜபசோக்லக வழங்குகிறது,”  என்று

குறிப்பிடுமளவிற்கு ண்டும ன்றது.  பத்திரிலக சுதந்திரம என்பது
"அண்டும சௌகரிதடையைப்படுத்தும பதிப்பகங்களது நடவடிக்லககள்

தசோங்கிக் ண்டுமகசோள்ள முடிதடையைசோதளவிற்கு இருந்தசோலும கூட,
அவற்றிற்கும"  ண்டுமபசோருந்தும என்று அந்த அலமப்பின்

ண்டும தடையைற்பசோடுகளுக்கசோன இதடையைக்குனர் Christian  Mihr

ண்டுமதரிவித்தசோர்.

ஜேர்மனியில் உள்ள Indymedia இன் இரண்டசோவது துலண

அலமப்பசோன de.indymedia.org, இது இத்தலடதடையைசோல்
பசோதிக்கப்படவில்லவலை,  "இடது சோரி இதடையைக்கம மற்றும

பத்திரிலக சுதந்திரம மீதசோன கடுலமதடையைசோன தசோக்குதவலைசோக"
இந்நகர்லவ வர்ணித்தசோர்.

இதற்கு எதிர்முரணசோக, பிரதசோன ஊடகங்கஜளசோ இத்தலடக்கு

ண்டுமபரிதும ஆதரவசோக இருந்தன.  குறிப்பசோக பத்திரிலக
சுதந்திர பசோதுகசோப்ப அவர்களின் ண்டும சோந்த நசோட்லடத்

ண்டுமதசோந்தரவுக்கு உள்ளசோக்குகின்றது என்றசோல்,  அதில்
 மபந்தப்படுவண்டுமதன்பது ஜேர்மன் பத்திரிலக

அலுவவலைங்களில் ண்டுமபரிதும இல்வலைசோமல் ஜபசோயுள்ளது.

“Indymedia மீதசோன தலட  ரிதடையைசோனஜத,  ஆனசோல்
ஜபசோதுமசோனளவிற்கு ண்டுமதசோலவலைதூரம ஜபசோகவில்லவலை,”  என்று

ஜபர்லிலன லமதடையைமசோக ண்டுமகசோண்ட Tagesspiegel  ஒரு
தலவலைதடையைங்கத்திற்கு தலவலைப்பிட்டது,  Frankfurter  Allgemeine

Zeitung இதஜழசோ அத்தலடலதடையை ஜபச்சு சுதந்திரத்திற்கசோன ஒரு
ண்டுமவற்றிதடையைசோக ண்டுமகசோண்டசோடும அளவுக்குச் ண்டும ன்றது!

“துல்லிதடையைமசோக கூறுவதசோனசோல்,   க்திவசோய்ந்தவர்களின்
ஆட்சிக்கு எதிரசோக வீதிகளில் இறங்குபவர்கள் இத்தலடலதடையை

வரஜவற்க ஜவண்டும,”  என்று பிரசோங்க்ஜபர்ட்
பங்குச் ந்லதயின் அந்த ஊதுகுழல் எழுதிதடையைது. “அது ஜபச்சு



சுதந்திரத்லதயும மற்றும அலமதிதடையைசோக பசோதிப்பின்றி

ஒன்றுகூடுவதற்கசோன சுதந்திரத்லதயும பசோதுகசோக்கிறது,”
என்றது.

அரசிதடையைல் கட்சிகளும இத்தலடலதடையை ஆஜமசோதித்தன.  பசுலம

கட்சி மற்றும இடது கட்சி பதவிகளில் இருப்பவர்களிடம
இருந்து தனித்தனி விமர் னங்கள் மட்டுஜம வந்தன.

நீதித்துலற அலமச் ர் ண்டுமச்சர் ஹெய்ஜகசோ மசோஸ் ( மூக ேனநசோதடையைக
கட்சி,  SPD)  ட்வீட்டரில், “தீவிரவசோதம எத்தரப்பில் இருந்து

வந்தசோலும,  அதற்கு நமமிலடஜதடையை இடமில்லவலைண
இலணதடையைத்திலும கூட கிலடதடையைசோது,”  என்று குறிப்பிட்டசோர்.

ஜபர்லின் உள்துலற ண்டும னட்டர்,  Andreas  Geisel  (SPD),

ண்டுமவளிப்பலடதடையைசோக அத்தலடலதடையை வரஜவற்றதுடன்,   ரிதடையைசோன

தில யில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படிதடையைசோக குறிப்பிட்டசோர்.

பத்திரிலக சுதந்திரம மீதசோன தணிக்லக மற்றும
ஒடுக்குமுலற என்பது ஜேர்மன் இரசோணுவவசோதத்தின்

மீள்வரவிலிருந்து பிரிக்கவிதடையைவலைசோததசோகும.  மக்களின்
முதுகுக்குப் பின்னசோல்,  அரசிதடையைல் மற்றும இரசோணுவத்தின்

ண்டும ல்வசோக்கசோன வட்டசோரங்கள் ஜதர்தலுக்குப் பின்னர் ஒரு
பசோரிதடையை இரசோணுவ கட்டலமப்பக்கு ததடையைசோரிப்ப ண்டும ய்து

வருகின்றன.

Handelsblatt கடந்த வசோரயிறுதியில் எழுதுலகயில்,  ஜேர்மனி
"கடுலமதடையைசோன பவிஅரசிதடையைல் ண்டுமநருக்கடிகளது,”

“சூறசோவளியின் லமதடையைத்தில்"  நிற்கிறது,  ஏண்டுமனன்றசோல்
"எல்லவலைக்கடந்த வர்த்தகத்லத இந்தளவிற்கு ஜவண்டுமறந்த

நசோடும  சோர்ந்தில்லவலை,”  என்றது. “ண்டுமபசோருளசோதசோர ஜதசிதடையைவசோதி
ட்ரமப் ஜதர்வசோனலத ண்டுமதசோடர்ந்து,  தசோரசோளவசோத உவலைக

ஒழுங்கிற்கு ஒரு உத்தரவசோளரசோக"  அண்டுமமரிக்க இப்ஜபசோது
இல்லவலை.  “அந்த தலவலைலம ண்டுமவற்றிடத்லத"  இப்ஜபசோது

ஜேர்மனி பூர்த்தி ண்டும ய்து,  உவலைகளசோவிதடையை ண்டுமபசோலிஸ்கசோரரசோக
அது பசோத்திரம ஏற்றசோக ஜவண்டும என்று எழுதிதடையைது.

வரவிருக்கும நசோன்கசோண்டுகளில் ஜேர்மனி லகதடையைசோள
ஜவண்டியுள்ள “அரசிதடையைல் ண்டுமநருக்கடிகளில்",  ண்டுமகசோரிதடையைசோ,

ண்டுமவனிசூவலைசோ,  ண்டுமதன் சீனக் கடல்,  துருக்கி,  சிரிதடையைசோ,  வட
ஆபிரிக்கசோ மற்றும அரப தீபகற்ப ண்டுமநருக்கடிகலளயும,

அத்துடன் "பிரிட்டன் ண்டுமவளிஜதடையைற்றத்துடன் ஐஜரசோப்பிதடையை
ஒன்றிதடையைத்திற்குள்"  ஏற்படும ண்டுமநருக்கடிகலளயும

அப்பத்திரிலக உள்ளடக்கிதடையைது.

“உள்நசோட்டின் முகப்பில்"  எழும எதிர்ப்லப ஒடுக்குவதன்
மூவலைமசோக மட்டுஜம அதன் இரசோணுவவசோத திட்டங்கலள

நலடமுலறப்படுத்த முடியும என்பது ஜேர்மன் ஆளும

உதடையைரடுக்கிற்கு முழுலமதடையைசோக நன்கு ண்டுமதரியும.  ஜேர்மன்

ஏகசோதிபத்திதடையைத்தின் ண்டுமகசோடூரமசோன கடந்த நூற்றசோண்டு
குற்றங்கலளத் ண்டுமதசோடர்ந்து,  ண்டுமபருமபசோன்லம மக்கள்

இரசோணுவவசோதம மற்றும ஜபசோருக்குத் திருமபவலத
எதிர்க்கின்றனர்.  உவலைகிஜவலைஜதடையை மிகவும  மநிலவலைதடையைற்ற

நசோடுகளில் ஒன்றசோன ஜேர்மனி,  வர்க்க ஜபசோக்கில் ஆழமசோக
துருவமுலனப்பட்டுள்ளது.  இலத Handelsblatt

குறிப்பிடுலகயில்,  வரவிருக்கும நசோட்களில் "மக்கள்
பசோதுகசோப்பிற்கும மற்றும நம ஜத த்தின் தற்கசோப்பிற்கும"

ஜதலவப்படும "மிகப்ண்டுமபரும ண்டுமதசோலககள்" “ஜவண்டுமறங்கசோவது
இருந்து வரஜவண்டும". அதசோவது ண்டுமபதடையைரிட்டு கூறுவதசோனசோல்

கூலிகள் மற்றும  மூக ண்டும வலைவினங்களில் இருந்து
எடுக்கப்படஜவண்டும என்று குறிப்பிட்டது.

முதவலைசோம உவலைக ஜபசோரின் ஜபசோது,  ஆளும வர்க்கம ஜரசோ சோ

லூக் மஜபர்க் ஜபசோன்ற ஜபசோர் எதிர்ப்பசோளர்கலள சிலறயில்
அலடத்தது,  அவர்  மூக ேனநசோதடையைகக் கட்சி மற்றும

ண்டுமதசோழிற் ங்கங்கள் ஒப்பக்ண்டுமகசோண்ட "ஜபசோருக்கசோன நிதி
ஒதுக்கீட்டிற்கசோக"  உள்நசோட்டு முரண்பசோடுகலள

ஒதுக்கிலவக்கும ண்டுமகசோள்லகலதடையை (Burgfrieden  Politik)

எதிர்த்தசோர்.  லவமசோர் குடிதடையைரசில்,  மீள்ஆயுதமதடையைப்படுத்தலவலை

கண்டித்த Carl  von  Ossieztky ஜபசோன்ற இதழசோளர்கள்,
சிலறயில் அலடக்கப்பட்டனர்.  பின்னர் நசோஜிக்கள்

ண்டுமதசோழிவலைசோளர்களின் இதடையைக்கத்லதயும  கவலை அரசிதடையைல்
எதிர்ப்லபயும வன்முலறதடையைசோக நசுக்கி,  இரண்டசோம உவலைக

ஜபசோருக்கு பசோலதலதடையைத் ததடையைசோர் ண்டும ய்தனர்.

ஜேர்மனியின் ஆளும உதடையைரடுக்கு,  உவலைக ஜபசோருக்குப்
பிந்லததடையை கசோவலைகட்டத்தில் தற்கசோலிகமசோக மட்டுஜம ஒதுக்கி

லவத்திருந்த,  அதன்  ர்வசோதிகசோர பசோரமபரிதடையைங்களுக்கு
மீண்டுண்டுமமசோருமுலற திருமபிக் ண்டுமகசோண்டிருக்கிறது. இப்ஜபசோது

ஒவ்ண்டுமவசோன்றும,  ண்டுமதசோழிவலைசோள வர்க்கம மற்றும இலளிக்ஞைர்கள்
சுதடையைசோதீனமசோக அரசிதடையைல் விவகசோரங்களுக்குள் தலவலையிடுவதில்

தங்கியுள்ளது.  இதுஜவ ஜேர்மன் ஜ சோலி   மத்துவக்
கட்சியின் (Sozialistische  Gleichheitspartei) இவலைட்சிதடையைமசோகும.

ஜேர்மன் ஜ சோ லி   மத்துவக் கட்சி (SGP) மட்டுஜம,
ஜபசோருக்கும முதவலைசோளித்துவத்திற்கும எதிரசோன ஜநசோக்கம

ண்டுமகசோண்ட ஒரு ஜ சோ லி  ஜவலவலைத்திட்டத்தின் அடிப்பலடயில்
கூட்டசோட்சி ஜதர்தலில் ஜபசோட்டியிடுகிறது, மற்றும

ஏகசோதிபத்திதடையைத்திற்கு எதிரசோக ண்டுமதசோழிவலைசோள வர்க்கம மற்றும
இலளிக்ஞைர்களின் ஒரு  ர்வஜத  இதடையைக்கத்லதக் கட்டிண்டுமதடையைழுப்ப

ஜபசோரசோடி வருகிறது.


