
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                                                                www.wsws.orwww.wsws.orgg
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 ஜேலைநிறுத்ொத்லொ முறியடித்ொத
By Christoph Vandreier,              7 February 2018 

இவ்வவாரம் ஒரு புதிய மய மகவா கூட்டணி (CDU/SPD)

அமமக்ய மக திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்ற நிமுக்கின்ற நிலையில,  அதற்க
முன்னதவாய மக IG  Metall ததவாழிற்சங்ய மகம் தசவ்வவாயன்ற,
ஜஜேர்மனி எங்கிலுமவான உஜுக்கின்ற நிலைவாய மகத்துமற,  வவாய மகனத்துமற
மற்றம் மின்துமறய மகமன்துறைகளைச் ஜசர்ந்த நூறவாயிரக் ய மகணக்ய மகவான
ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் ஜவமுக்கின்ற நிலைநிறத்த நடவடிக்மய மகமய முடக்ய மக
நய மகர்ந்தது.

ஒரு தசவாப்தத்திற்கம் அதிய மகமவாய மக நடத்தப்பட்ட கூலிய மகள
மற்றம் சலுமய மக தவட்டுய மகளுக்கப் பின்னர்,  ஜஜேர்மன்
தபருநிறவனங்ய மகள இுக்கின்ற நிலைவாபங்ய மகமன்துறைகளைக் கவித்துக்
தய மகவாண்டிருக்மய மகயில,  அத்ததவாழிற்சங்ய மகம் உண்மமயவான
வமரயமறய மகளில ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் கூலிய மகமன்துறைகளைக்
கமறக்கம் மற்றம் இரண்டவாண்டுய மகளுக்க ஜவதறந்த
ஜவமுக்கின்ற நிலைநிறத்தங்ய மகளுக்கம் தமடவிதிக்கம் ஓர்
ஒப்பந்தத்திற்க உடன்பட்டுளன்துறைகளைது.

ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் சம்பன்துறைகளைங்ய மகள மற்றம் நிமுக்கின்ற நிலைமமய மகமன்துறைகளை
ஜமம்படுத்தும் உத்ஜதசம் அத்ததவாழிற்சங்ய மகத்திற்க
ஒருஜபவாதும் இருந்ததிலமுக்கின்ற நிலை என்பமத அந்த உடன்படிக்மய மக
ததளிவுபடுத்துகிறது.  அதற்க பதிுக்கின்ற நிலைவாய மக அது,  சம்பன்துறைகளைங்ய மகள
வீழ்ச்சி அமடந்து வருவதன் மீது ஜதங்கி நிற்கம் ஜய மகவாபம்,
ஒரு நவாடு தழுவிய ஜவமுக்கின்ற நிலைநிறத்த இயக்ய மகத்மத ஜநவாக்கி
தசலவதிலிருந்தும்,  இவ்வவாறவான ஒரு இயக்ய மகம் கிறிஸ்துவ
ஜேனநவாயய மக ஒன்றியம் (CDU)  மற்றம் சமூய மக ஜேனநவாயய மகக்
ய மகட்சிக்க (SPD)  இமடயிுக்கின்ற நிலைவான மற்தறவாரு கூட்டணி
அரசவாங்ய மகம் அமமவமத ஆபத்துக்கட்படுத்துக்கின்ற நிலைவாம்

என்றதவவாரு நிமுக்கின்ற நிலையில,  அத்தமய மகய இயக்ய மகத்மத தடுக்ய மக
முயன்றது.

மற்தறவாரு சுற்ற சம்பன்துறைகளை-தவட்டுக்ய மகள திணிக்ய மகப்படுவதற்க
நிுக்கின்ற நிலைவும் பரந்த எதிர்ப்புக்க இமடஜய,  நமடமுமறயன்துறைகளைவில
உத்தரவவாமண மூுக்கின்ற நிலைம் திணிக்ய மகப்படக் கூடிய இந்த புதிய
ஒப்பந்தம் ததவாடர்பவாய மக,  இதுவமரயில நமடமுமறயில
இருந்ததுஜபவால அதன் மீது வவாக்ய மகளிக்ய மகவும் கூட
ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகள அனுமதிக்ய மகப்பட ஜபவாவதிலமுக்கின்ற நிலை.

சீதமன்ஸ்,  தஜேனரல எதுக்கின்ற நிலைக்ட்ரிக்,  ஓப்பல மற்றம்
பம்பவார்டியர் ஆமுக்கின்ற நிலைய மகள பவாரியன்துறைகளைவில ஜவமுக்கின்ற நிலைநீக்ய மகங்ய மகமன்துறைகளைத்
திணிப்பதற்க திட்டமிட்டிருப்பதற்க இமடஜய,  27  மவாத
ய மகவாுக்கின்ற நிலைம் நமடமுமறயில இருக்கம் இந்த ஒப்பந்த
ய மகவாுக்கின்ற நிலைய மகட்டத்தில ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகள ஜவமுக்கின்ற நிலைநிறத்தத்தில
ஈடுபடுவதில இருந்து தடுக்ய மகப்படுவவார்ய மகள.

இரவாணுவ மீளஆயுதமயப்படுத்தலுக்கம், வங்கிய மகள மற்றம்
தபருநிறவனங்ய மகமன்துறைகளை இன்னும் கூடுதுக்கின்ற நிலைவாய மக தசலவம்
தய மகவாழிக்ய மக தசய்யவதற்கமவான அதன் திட்டங்ய மகளுக்க நிதி
ஒதுக்கவதற்ய மகவாய மக,  மய மகவா கூட்டணி தயவாரிப்பு தசய்து
வருகின்ற புதிய சுற்ற சமூய மக சிக்ய மகன நடவடிக்மய மகய மகளுக்க
முன்னவால, இத்ததவாழிற்சங்ய மகம் ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் மய மகய மகமன்துறைகளை
ய மகட்டிப் ஜபவாட முயலகிறது.

இரண்டு ஆண்டுய மகளுக்கம் அதிய மகமவான ய மகவாுக்கின்ற நிலைத்திற்ய மகவான அந்த
ஒப்பந்தம் தவறம் 4.3 சதவீத கூலி உயர்வு வழங்ககிறது,
இதன் அர்த்தம்,  ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் கூலிய மகள பணவீக்ய மக
விகிதத்திற்க ஏற்றமவாதிரி மட்டுஜம இருக்கம்.
பணவீக்ய மகஜமவா வரவிருக்கம் நவாட்ய மகளில அதிய மகரிக்கதமன
எதிர்பவார்க்ய மகப்படுகிறது.  நமடமுமறயன்துறைகளைவில சம்பன்துறைகளை தவட்டு
என்பஜத இதன் அர்த்தமவாய மக இருக்கம்.  இந்த கூலி
கமறப்மப ஈடுய மகட்ட,  இத்ததவாழிற்சங்ய மகம் அற்ப பண
தய மகவாடுப்பனவிற்க உடன்படுகிறது,  இமதயுஜம
"ய மகடுமமயவான தபவாருன்துறைகளைவாதவார நிமுக்கின்ற நிலை"  என்ற கூறி
தபருநிறவனங்ய மகள மய மகவிரித்து விடமுடியும்.

இறதி உடன்படிக்மய மகஜயவா, ய மகடந்த மவாதம் முதுக்கின்ற நிலைவாளிமவார்ய மகள
முன்மவத்தமத  ய மகவாட்டிலும் மிய மகவும் ஜமவாசமவாய மக உளன்துறைகளைது.
அத்ததவாழிற்சங்ய மகம் உத்திஜயவாய மகபூர்வமவாய மக ஜய மகவாரிய
ஆண்டுக்க 6  சதவீத சம்பன்துறைகளை உயர்வுடன் ஒப்பிடுமய மகயில,
அந்ஜநரத்தில,  முதுக்கின்ற நிலைவாளிமவார்ய மகள 27  மவாத ய மகவாுக்கின்ற நிலைத்திற்க 6.8



சதவீதம் அலுக்கின்ற நிலைது ஆண்டுக்க 3  சதவீதம் வழங்ய மக
முன்வந்தவார்ய மகள.

ஒரு பகதி கூலி நஷ்டஈட்டுடன் ஒரு ததவாழிுக்கின்ற நிலைவாளி தவானவாய மக
முன்வந்து ஜவமுக்கின்ற நிலை ஜநரங்ய மகமன்துறைகளைக் கமறத்துக்
தய மகவாளவதற்ய மகவான அதன் நிஜேமவான ஜய மகவாரிக்மய மகமயக் கூட IG
Metall  எதிர்மவாறவான விதத்தில மவாற்றிக் தய மகவாண்டுளன்துறைகளைது.
ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகள இரண்டவாண்டுய மகளுக்க தங்ய மகளின் வவாரவாந்தர
ஜவமுக்கின்ற நிலை ஜநரத்மத 28  மணி ஜநரங்ய மகன்துறைகளைவாய மக கமறத்துக்
தய மகவாண்டவாலும் கூட,  அவர்ய மகளுக்க எந்த நஷ்டஈடும்
கிமடக்ய மகவாது.

இதற்கம் கூடுதுக்கின்ற நிலைவாய மக,  "ததவாழில திறமம வவாய்ந்த
ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் பற்றவாக்கமற"  இருப்பதவாய மகக் கூறி,
நிறவனங்ய மகள அவற்றின் ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகமன்துறைகளை  வழமமயவான
வவாரவாந்தர 35  மணி ஜநரங்ய மகளுக்கம் கூடுதுக்கின்ற நிலைவாய மக ஜவமுக்கின்ற நிலை
தசய்ய மவக்ய மக முடியும்.

ஆண்டவாண்டுய மகன்துறைகளைவாய மக கூலி-தவட்டுக்ய மகளும் மற்றம்
ஜவமுக்கின்ற நிலையிட பவாதுய மகவாப்பு கமறபவாடுய மகளும் ஏற்ய மகனஜவ
ஜஜேர்மன் தபருநிறவனங்ய மகன்துறைகளைது இுக்கின்ற நிலைவாபங்ய மகமன்துறைகளைப் தபருக்கி
உளன்துறைகளைதுடன்,  ஐஜரவாப்பவாவிஜுக்கின்ற நிலைஜய மிய மகவும் சமநிமுக்கின்ற நிலையற்ற
மிய மகப்தபரிய நவாடவாய மக ஜஜேர்மனிமய ஆக்கியுளன்துறைகளைன.

வரவிருக்கம் மய மகவா கூட்டணி அரசவாங்ய மகம் ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின்
கூலிய மகள மற்றம் நுக்கின்ற நிலைன்ய மகள மீதவான தவாக்கதமுக்கின்ற நிலை மட்டும்
ததவாடரவாது,  மவாறவாய மக ஐஜரவாப்பவா எங்கிலும் கூலி-
தவட்டுக்ய மகளுக்க ஒரு முன்மவாதிரிமய அமமக்கம்.

அஜதஜநரத்தில,  புதிய அரசவாங்ய மகம் ஒரு பவாரிய
மீளஆயுதமயமவாக்ய மகல திட்டத்தின் மூுக்கின்ற நிலைமவாய மக ஐஜரவாப்பிய
ஒன்றியத்மத உுக்கின்ற நிலைதய மகங்கிலும் ஜபவார்ய மகமன்துறைகளைத் ததவாடுக்ய மக
தமய மகமம தய மகவாண்ட ஓர் "உுக்கின்ற நிலைய மக சக்தியவாய மக"  மவாற்றம்
ஜநவாக்கில,  ஐஜரவாப்பிய ஒன்றியத்மத ஒரு தபவாருன்துறைகளைவாதவார
கூட்டணி என்பதிலிருந்து ஓர் இரவாணுவ கூட்டணி என்பதவாய மக
மவாற்ற முமனகிறது.

ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகள மீது இந்த விட்டுதய மகவாடுப்புய மகளின்
ஒப்பந்தத்மதத் திணிக்ய மக முயலவதன் மூுக்கின்ற நிலைம்,  ஜஜேர்மன்
ததவாழிற்சங்ய மகங்ய மகள அவற்றின் பவாய மகத்திலிருந்து,  சமூய மக
ஆதவாரவன்துறைகளைங்ய மகமன்துறைகளைத் ததவாடர்ந்து ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளை
வர்க்ய மகத்திடமிருந்து ஜபவார் எந்திரம் மற்றம்
பங்கச்சந்மதய மகளுக்கத் திருப்பி விடுவமத
உறதிப்படுத்துவதற்ய மகவாய மக தசயலபட்டு,  அந்த
பிற்ஜபவாக்கத்தனமவான மற்றம் ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளை வர்க்ய மக விஜரவாத
ஜவமுக்கின்ற நிலைத்திட்டத்தின் முக்கிய உடந்மதயவான்துறைகளைர்ய மகன்துறைகளைவாய மக
தங்ய மகமன்துறைகளை எடுத்துக்ய மகவாட்டி உளன்துறைகளைன.

அந்த ஒப்பந்தம் அறிவிக்ய மகப்படுவதற்க சற்ற முன்னதவாய மக,
ஜஜேர்மன் ததவாழிற்சங்ய மக சம்ஜமன்துறைகளைனத்தின் (DGB) தமுக்கின்ற நிலைவர்
தரய்னர்  ஹவாஃப்மவான், Funke  ஊடய மக கழுமத்துடனவான ஒரு
ஜபட்டியில அந்த மய மகவா கூட்டணியின் புதிய பதிப்புக்க
ததவாழிற்சங்ய மகங்ய மகன்துறைகளைது ஆதரமவ அழுத்தமவாய மக
வலியுறத்தினவார்.  “SPD ஆல மட்டுஜம ஒரு நிமுக்கின்ற நிலையவான
அரசவாங்ய மகத்மத உறதிப்படுத்த முடியும்,”  “அது
தபவாறப்புறதிமய எதிர்ஜநவாக்ய மக ஜவண்டும்”  என்றவர்
அறிவித்தவார்.

ஜஜேர்மனியில மட்டுமலுக்கின்ற நிலை,  ஐஜரவாப்பவா எங்கிலும்
ய மகடுமமயவான ஐஜரவாப்பிய ஒன்றிய சிக்ய மகன
நடவடிக்மய மகய மகமன்துறைகளைத் திணித்ததன் மூுக்கின்ற நிலைமவாய மக,
ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளின் கூலிய மகமன்துறைகளை தவட்டிய,  ய மகடந்த மய மகவா
கூட்டணி அரசவாங்ய மகத்தின் "ய மகடந்த நவான்ய மகவாண்டு ய மகவாுக்கின்ற நிலை"
“சவாதமனய மகமன்துறைகளையும்"  ஹவாஃப்மவான் பவாரவாட்டினவார்.

கிறிஸ்துவ ஜேனநவாயய மக ஒன்றியமும் சமூய மக ஜேனநவாயய மகக்
ய மகட்சியும் கூட்டவாய மக அவற்றின் தமவாத்த வவாக்கய மகளில 14
சதவீதத்மத இழந்து,  ய மகடந்த ஜதர்தலய மகளில படுஜமவாசமவான
வவாக்கய மகமன்துறைகளைப் தபற்றிருந்த ஜபவாதும்,   ஹவாஃப்மவான் புதிய
ஜதர்தலய மகளுக்க அமழப்புவிடுப்பமத புக்கின்ற நிலைமவாய மக எதிர்த்தவார்,
ஏதனன்றவால "SPD இன்னும் அதிய மகமவாய மக வவாக்கய மகமன்துறைகளை
இழந்து",  அது ஒரு மய மகவா கூட்டணி அமமவமத இன்னும்
ய மகடினமவாக்கிவிடும்.

இஜத எஜதச்சதிய மகவார பவார்மவ ஜஜேர்மன் ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகள
மீது திணிக்ய மகப்பட்டுளன்துறைகளை ஒப்பந்தத்திலும் தவளிப்படுகிறது,
அதில ததவாழிற்சங்ய மகங்ய மகள,  அரசவாங்ய மகம் மற்றம்
தபருநிறவனங்ய மகளுடன் ஜசர்ந்து தசயலபட்டு,  பவாரிய
எதிர்ப்பு மற்றம் ஜபவார்கணத்திற்க முன்னவால
விட்டுக்தய மகவாடுப்புய மகமன்துறைகளைத் திணிக்ய மக முயன்ற வருகின்றன.

ததவாழிற்சங்ய மகங்ய மகளுடன் முறித்துக் தய மகவாண்டு,  சவாமவானிய
கழுக்ய மகமன்துறைகளை அமமத்துக் தய மகவாளவதற்க அப்பவால,
ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகளுக்க தங்ய மகளின் கூலிய மகள மற்றம் ஜவமுக்கின்ற நிலை
நிமுக்கின்ற நிலைமமய மகமன்துறைகளைப் பவாதுய மகவாத்துக் தய மகவாளவதற்க அங்ஜய மக
ஜவதறந்த வழியும் இலமுக்கின்ற நிலை.  இந்த ஜபவாரவாட்டம் புதிய
ஜதர்தலய மகளுக்ய மகவான ஜசவாசலிச சமத்துவக் ய மகட்சியின்
(Sozialistische  Gleichheitspartei) அமழப்பிலிருந்து
பிரிக்ய மகவியுக்கின்ற நிலைவாததவாகம்,  இதில சிக்ய மகன தய மகவாளமய மகய மகள,
சர்வவாதிய மகவாரம் மற்றம் ஜபவாருக்க எதிரவான ஜபவாரவாட்டத்மத
முதுக்கின்ற நிலைவாளித்துவத்மதத் தூக்கிதயறிவதற்ய மகவான
ஜபவாரவாட்டத்துடன் இமணத்த ஒரு ஜசவாசலிச
ஜவமுக்கின்ற நிலைத்திட்டத்திற்கப் பின்னவால ததவாழிுக்கின்ற நிலைவான்துறைகளைர்ய மகள
அணிதிரன்துறைகளை ஜவண்டும்.


