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பரதம மந்திரி மரிமரிய மரியோ ோ ரரன்சி முன்ோ ரமமரியோழிந்த அரசி லத அரசியலமமப்ப
திருத்தத்தின் மீது இத்தமரியோலியில் இத்தாலியில் நமரியோத அரசியலமத்தாலியில் நாளை இத்தாலியில் நடக்கவுள்த்தாலியில் நாளை சர்வஜன
வமரியோக்ோ ரகடுப்பல் "மரியவண்டமரியோோ ரமன" வமரியோக்கிடுமமரியோறு இத்தாலியில் நமரியோன்கமரியோம் அகிலத்தின்
அத அரசியலமனத்துலகக் குழு (ICFI) அத அரசியலமைப்பவிடுக்கிறது. இந்த சர்வஜன
வமரியோக்ோ ரகடுப்ப, சட்டமன்றத்தில் அவரது கட்சியின் நிகழ்ச்சிநிரத அரசியலமல
திணிப்பதற்கு சர்வமரியோதிபத்தி ஆட்சித அரசியலம
மரியஇத்தாலியில் நமரியோக்கி
ஒரு படி மரியோக
இத்தாலியில் நத அரசியலமடமுத அரசியலமற த்தாலியில் நாளைவில் பரதம மந்திரிக்கு கட்டுப்பமரியோடற்ற அதிகமரியோரங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை
வைங்கக்கூடி தமரியோகும்.
இந்த
சர்வஜன
வமரியோக்ோ ரகடுப்ப
ஐ த்திற்கிடமின்ற
பற்மரியபமரியோக்குத்தனமமரியோனதமரியோகும்.
ோ ரசனட்
சத அரசியலமப,
மக்கத்தாலியில் நாளைமரியோல்
மரியதர்ந்ோ ரதடுக்கப்படமரியோத பரமரியோந்தி அதிகமரியோரிகத்தாலியில் நாளைமரியோல் மரியதர்ந்ோ ரதடுக்கப்படும்
ஒரு அத அரசியலமமப்பமரியோக மமரியோற்றப்பட்டு, பல அரசு விவகமரியோரங்களில்
வமரியோக்ோ ரகடுப்ப முத அரசியலமறத அரசியலம
அது இல்லமரியோோ ரதமரியோழிக்கிறது —குறப்பமரியோக,
இத்தாலியில் நம்பக்த அரசியலமகயில்லமரியோ தீர்மமரியோன வமரியோக்ோ ரகடுப்பன் மூலமமரியோக பரதம
மந்திரித அரசியலம பதவியிலிருந்து கீழிறக்கும் அதன் பலம் பறக்கப்படும்.
அந்த சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்பல் உள்த்தாலியில் நாளை "மரியதர்தல் சட்ட" (Italicum)
இத்தாலியில் நடவடிக்த அரசியலமக மரியோனது,
பரதிநிதிகள்
சத அரசியலமபயில்
ோ ரபரும்பமரியோன்த அரசியலமம
ஆசனங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை ோ ரவல்லும் எந்தோ ரவமரியோரு கட்சிக்கும் தன்னி ல்பமரியோக 54
சதவீத மரியமலதிக ோ ரபரும்பமரியோன்த அரசியலமமத அரசியலம வைங்கும். பன்னர் அது பரதம
மந்திரித அரசியலம
நி மிக்கவும், பன்னர் அவர் சட்டமன்றத்தில் எந்தவித
இத்தாலியில் நத அரசியலமடமுத அரசியலமற எதிர்ப்பமின்ற ஆட்சி ோ ரசய் கூடி தமரியோகவும் இருக்கும்.

சுற்றயுள்த்தாலியில் நாளை
இத்தாலியில் நமரியோடுகத்தாலியில் நாளைது
அரசி ல்
அத அரசியலமமப்பமுத அரசியலமறகள்
சர்வமரியோதிகமரியோரத்திற்குப்
பன்னர்
ஸ்தமரியோபக்கப்பட்டு,
அந்த
அனுபவத்திற்மரியகற்ப வத அரசியலமர றுக்கப்பட்டன. … சுற்றயுள்த்தாலியில் நாளை இத்தாலியில் நமரியோடுகளின்
அரசி ல் அத அரசியலமமப்பமுத அரசியலமறகள் ஏறத்தமரியோை பன்வரும் பல அம்சங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை
ோ ரகமரியோண்டுள்த்தாலியில் நாளைன: பலவீனமமரியோன நிர்வமரியோக முத அரசியலமறகள்; பரமரியோந்தி ங்களுடன்
ஒப்படுத அரசியலமகயில் பலவீனமமரியோன மத்தி
அரசுகள்; ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்
உரித அரசியலமமகளுக்கு அரசி லத அரசியலமமப்ப ரீதியிலமரியோன பமரியோதுகமரியோப்ப; அரசி ல்
வமரியோடிக்த அரசியலமகம ப்படுத்தலுக்கு (clientelism) உதவி மரியோக ஒத்தித அரசியலமசத அரசியலமவக்
கட்டத அரசியலமமக்கும் அணுகுமுத அரசியலமறகள்; மற்றும் இத்தாலியில் நத அரசியலமடமுத அரசியலமற அரசி லில்
விரும்பமரியோத மமரியோற்றங்கள் ோ ரசய் ப்பட்டமரியோல் அவற்த அரசியலமற எதிர்ப்பதற்கமரியோன
உரித அரசியலமம ஆகி வற்த அரசியலமறக் ோ ரகமரியோண்டுள்த்தாலியில் நாளைன. இந்த அரசி ல் மரப த்தின்
குத அரசியலமறபமரியோடுகள்
இந்ோ ரஇத்தாலியில் நருக்கடியில்
ோ ரவளிப்பட்டுள்த்தாலியில் நாளைது,” என்றது
குறப்பட்டது.
“

ஐமரியரமரியோப்ப ஆளும் உ ரடுக்கின் முழு ஆதரவுடன் இந்த சர்வஜன
வமரியோக்ோ ரகடுப்த அரசியலமப ோ ரரன்சி இப்மரியபமரியோது ஏன் முன்ோ ரமமரியோழிந்துள்த்தாலியில் நாளைமரியோர்
என்பத அரசியலமதக் கமரியோண்பது சிரமமல்ல.

இந்த சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்ப, ஐமரியரமரியோப்ப ஒன்ற த்தமரியோலும், வங்கிகள்
மற்றும் ோ ரரன்சியின் ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக் கட்சி மரியோலும் (Partito Democratico - PD)
ஆதரிக்கப்படுகிறது. கடந்த வமரியோரம் ஐமரியரமரியோப்ப ஆத அரசியலமய ஆணைக்குழு தத அரசியலமலவர்
மரியஜமரியோன் குமரியத்தாலியில் நாளைமரியோட் ஜ ஜூங்கர் La Stampa க்கு கூறுத அரசியலமகயில், “இத்தாலியில் நமரியோன் 'ஆம்'
ோ ரவற்றத அரசியலம
பமரியோர்க்க விரும்பமரியவன்,” ஏோ ரனன்றமரியோல் ோ ரரன்சி "சரி மரியோன
சீர்திருத்தங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை" மரியமற்ோ ரகமரியோண்டு வருகிறமரியோர் என்றமரியோர்.

ஐமரியரமரியோப்பமரியோ ோ ரபமரியோருத்தாலியில் நாளைமரியோதமரியோர மந்தநித அரசியலமலயில் சிக்கியுள்த்தாலியில் நாளைது, இத்தமரியோலி
வங்கிகள் நூற்றுக் கய ஆணைக்கமரியோன பல்லி ன் வமரியோரமரியோக் கடன்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை
முகங்ோ ரகமரியோடுக்கின்றன. அண்மித்து ஒரு தசமரியோப்த கமரியோல சிக்கன
இத்தாலியில் நடவடிக்த அரசியலமககத்தாலியில் நாளைமரியோல் அதன் அரசி ல் அத அரசியலமமப்பமுத அரசியலமற மதிப்பைந்து
மரியபமரியோயுள்த்தாலியில் நாளைது. ோ ரபருநிறுவன திவமரியோல்நித அரசியலமலத அரசியலமமகள் மற்றும் சமூக
ோ ரவட்டுக்களின் ஓர் அத அரசியலமலக்கு த மரியோரிப்ப ோ ரசய் ப்பட்டு வருகிறது, அது
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்களித அரசியலமடமரிய
ோ ரவடிப்பமரியோர்ந்த
சமூக
மரியகமரியோபத்த அரசியலமத
தூண்டிவிடும். ோ ரரன்சியின் சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்பமரியோனது, வங்கிகள்
மற்றும் பரதமரியோன ோ ரபருநிறுவனங்களின் மரியகமரியோரிக்த அரசியலமககளுக்கு இய ஆணைங்க
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளை வர்க்க எதிர்ப்பக்கு எதிரமரியோக ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக் கட்சித அரசியலம (PD)
ஈவிரக்கமின்ற ோ ரச ல்பட அனுமதிப்பத அரசியலமத மரியஇத்தாலியில் நமரியோக்கமமரியோக ோ ரகமரியோண்டுள்த்தாலியில் நாளைது.

இரண்டமரியோம் உலகப் மரியபமரியோர் மற்றும் ோ ரபனிட்மரியடமரியோ முமரியசமரியோலினியின் பமரியோசிச
ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பன்னர், இத்தமரியோலியில் ஏற்பட்டிருந்தத அரசியலமதப்
மரியபமரியோலமரியவ, ோ ரதற்கு ஐமரியரமரியோப்ப ஆட்சிகளில் "ஆைமமரியோக மரியவரூன்றயிருந்த
அரசி ல் பரச்சித அரசியலமனகத அரசியலமத்தாலியில் நாளை" மரியஜப மரியமமரியோர்கனின் மூமரியலமரியோபமரியோ அறக்த அரசியலமக
ஒன்றல்
ோ ரவளிப்படுத்தி மரியபமரியோமரியத, ோ ரரன்சி
இந்த
சர்வஜன
வமரியோக்ோ ரகடுப்த அரசியலமப முன்ோ ரமமரியோழிவதற்கு மூன்றமரியோண்டுகளுக்கு முன்னமரியர,
அவர்கத்தாலியில் நாளைது கய ஆணைக்கீடுகள் ோ ரவளிப்பட்டிருந்தன.

ோ ரரன்சியின் சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்பக்கு, இத்தாலியில் நமரியோன்கமரியோம் அகிலத்தின்
அத அரசியலமனத்துலகக் குழுவின் எதிர்ப்பமரியோனது, இத்தமரியோலியில் “மரியவண்டமரியோம்"
வமரியோக்குகளுக்கு மரியதசி வமரியோத அத அரசியலமைப்பகள் விடுத்துள்த்தாலியில் நாளை அரசி ல்
வட்டத்திலுள்த்தாலியில் நாளை குழுக்களுக்கமரியோன இத்தாலியில் நமது சமரசமற்ற எதிர்ப்த அரசியலமபக்
குத அரசியலமறத்துக்
ோ ரகமரியோள்வது
என்றமரியோகமரியோது.
இதில்,
சில்விமரிய மரியோ
ோ ரபர்லுஸ்மரியகமரியோனியின் ஃமரியபமரியோர்ோர்ஸமரியோ இத்தமரியோலி மரியோ (Forza Italia) கட்சியின்
எச்சோ ரசமரியோச்சங்கள், அதிவலது லீகமரியோ மரியஇத்தாலியில் நமரியோர்ட் (Lega Nord), மற்றும் பமரியோசிசவமரியோத
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அத அரசியலமமப்ப மரியபமரியோன்ற இத்தமரியோலி வலதுகள் உள்த்தாலியில் நாளைடங்கி
உள்த்தாலியில் நாளைன. அத அரசியலமவ நீண்டகமரியோலமமரியோகமரியவ ோ ரரன்சியின் அரசி லத அரசியலமமப்ப
திருத்தங்கள் மரியபமரியோன்ற சர்வமரியோதிகமரியோர இத்தாலியில் நடவடிக்த அரசியலமககத அரசியலமத்தாலியில் நாளை மரியகமரியோரி
வந்துள்த்தாலியில் நாளைன, ஆனமரியோல் அத அரசியலமவ PD இன் இத்தாலியில் நமரியோத அரசியலமத்தாலியில் நாளை மரியதமரியோல்வித அரசியலம மீண்டும்
அதிகமரியோரத்த அரசியலமத ோ ரபறுவதற்கமரியோன ஒரு வமரியோய்ப்பமரியோக பமரியோர்க்கின்றன.
Fratelli d'Italia

ோ ரபப்மரியப கிறல்மரியலமரியோ

(Beppe Grillo) இன் ஐந்து-இத்தாலியில் நட்சத்திர இ க்கம் (Fiveஅதிகரித்தத்தாலியில் நாளைவில் ோ ரவளிஇத்தாலியில் நமரியோட்டவர் விமரியரமரியோத மற்றும்
ஐமரியரமரியோப்ப ஒன்ற த்திற்கு எதிரமரியோன ஜனரஞ்சகவமரியோத தமரியோக்குதல்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை
ோ ரவளியிட்டுள்த்தாலியில் நாளைதுடன், ோ ரரன்சித அரசியலம "அடிபட்ட பன்ற மரியோக" சமரியோடியுள்த்தாலியில் நாளைது.
ஆனமரியோல் M5S அதுமரியவ, ஐமரியரமரியோப்ப ஒன்ற உடன்படிக்த அரசியலமககள் மீதமரியோன
மறுமரியபரம்மரியபசல் மற்றும் யூமரியரமரியோ இத்தாலியில் நமரியோய ஆணை த்திலிருந்து இத்தமரியோலி
ோ ரவளிமரிய றுவதன் மீது ஒரு சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்ப என இந்த
அடிப்பத அரசியலமடயில் ஐமரியரமரியோப்ப ஒன்ற த்துடனமரியோன ஒரு தீர்த அரசியலமவ மரியபரம்மரியபச
முன்ோ ரமமரியோழிகிறது.
Star Movement – M5S)

ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக் கட்சியின் சுற்றுவட்டத்திலுள்த்தாலியில் நாளை நித அரசியலமற
அத அரசியலமமப்பகள்
"மரியவண்டமரியோம்" வமரியோக்குகளுக்கு அத அரசியலமைப்பவிடுக்கின்றன. இதில், இத்தமரியோலி
ோ ரதமரியோழிற்சங்க ோ ரபமரியோது கூட்டத அரசியலமமப்ப (CGIL) மற்றும் இத்தமரியோலி
உமரியலமரியோகத்துத அரசியலமற
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்
சங்கம்
(FIOM),
ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக்
கட்சியிலிருந்து உத அரசியலமடந்து வந்த அத அரசியலமமப்பகத அரசியலமத்தாலியில் நாளை உள்த்தாலியில் நாளைடக்கி
இத்தமரியோலி இடது, மற்றும் Rifondazione Comunista மரியபமரியோன்ற குழுக்கள்
உள்த்தாலியில் நாளைடங்கும். Rifondazione Comunista —இது, 1991 இல் மரியசமரியோவி த்
அதிகமரியோரத்துவம் மரியசமரியோவி த்
ஒன்ற த்தில் முதலமரியோளித்துவத்த அரசியலமத
மீட்டத அரசியலமமத்த பன்னர், ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக் கட்சிக்கு (PD) அப்பமரியோல், இத்தமரியோலி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCI) இல் இருந்து உத அரசியலமடந்து வந்து உருவமரியோன
பரதமரியோன ஏத அரசியலமன மரியபமரியோக்கமரியோகும்.
இந்த குழுக்கள் பல தசமரியோப்தங்கத்தாலியில் நாளைமரியோக ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக் கட்சியுடன்
ோ ரஇத்தாலியில் நருக்கமமரியோக இ ங்கி உள்த்தாலியில் நாளைன, மற்றும் Rifondazione இன் விட த்த அரசியலமத
ோ ரபமரியோறுத்த வத அரசியலமரயில், அது ஓய்வூதி ோ ரவட்டுக்களுக்கு வமரியோக்களிக்கவும்
மற்றும் ஆப்கமரியோன் மரியபமரியோருக்கு இத்தாலியில் நற்சமரியோன்று வைங்கவும் 2006-2007 இல்
ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கக் கட்சியுடனமரியோன அரசமரியோங்கத்தில் நுத அரசியலமைந்தது. இத அரசியலமவ
ஐமரியரமரியோப்ப ஒன்ற த்த அரசியலமத ஆதரிப்பதுடன், ோ ரரன்சி மற்றும் சர்வமரியதச நிதி
மூலதனத்தின் ோ ரகமரியோள்த அரசியலமககத அரசியலமத்தாலியில் நாளை எதிர்க்க விரும்பம் ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்கள்
மற்றும்
இத அரசியலமத்தாலியில் நாளைஞர்களுக்கு எந்த
முன்மரியனமரியோக்கி
பமரியோத அரசியலமதயும்
வைங்கவில்த அரசியலமல.
இத அரசியலமவ,
முமரியசமரியோலினியின்
வீழ்ச்சிக்குப்
பன்னர்,
இத்தமரியோலி
முதலமரியோளித்துவம்
மற்றும்
மரியஇத்தாலியில் நச
இத்தாலியில் நமரியோடுகளின்
ஏகமரியோதிபத்தி
சக்திகளுக்கமரியோன இத்தமரியோலி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (PCI) ஆதரவின்
அடித்தத்தாலியில் நாளைத்தில் அத அரசியலமமந்திருந்த, இரண்டமரியோம் உலக மரியபமரியோருக்குப் பன்னர்
உருவமரியோக்கப்பட்ட
முதலமரியோளித்து
அரசு
அத அரசியலமமப்பமுத அரசியலமறயுடன்
தங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளைத்தமரியோங்கமரியத்தாலியில் நாளை இத அரசியலமய ஆணைத்துக் ோ ரகமரியோண்டுள்த்தாலியில் நாளைன. ஸ்ரமரியோலினிச PCI,
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளை வர்க்கத்தின் எதிர்ப்ப இ க்கங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை கமரியோட்டிக்ோ ரகமரியோடுத்து,
இரண்டமரியோம் உலக மரியபமரியோருக்குப் பன்னர் ஒரு சமூக பரட்சித அரசியலம தடுத்தது.
மரியசமரியோவி த் ஒன்ற த்தில் முதலமரியோளித்துவ மீட்சித அரசியலம ஆதரித்த, PCI இன்
வழிவந்த மற்றும் ஒரு முன்னமரியோள் கிறஸ்துவ ஜனஇத்தாலியில் நமரியோ கவமரியோதி மரியோன
ோ ரரன்சி மரியபமரியோன்ற வலதுசமரியோரி கமரியோரி மரியோத்தாலியில் நாளைர்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை நி மித்துள்த்தாலியில் நாளை ஒரு கட்சி,
இப்மரியபமரியோது
அக்கமரியோலக்கட்டத்தில்
வைங்கப்பட்ட
சலுத அரசியலமககளில்
என்னோ ரவல்லமரியோம் எஞ்சியிருக்கிறமரியதமரியோ அவற்த அரசியலமற அழிக்க விரும்பகிறது.
ோ ரரன்சியின் சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்பமரியோல் எழுந்துள்த்தாலியில் நாளை பரச்சித அரசியலமனகள் மீது ,
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளை வர்க்கத்திற்கமரியோன அரசி ல்ரீதியில் சு மரியோதீனமமரியோன ஒரு
முன்மரியனமரியோக்த அரசியலமக வத அரசியலமர றுப்பமரியத அதிமுக்கி பணி மரியோகும்.
இந்த வமரியோக்ோ ரகடுப்பன் வித அரசியலமத்தாலியில் நாளைவு என்னவமரியோக இருந்தமரியோலும், இந்த
சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்பமரியோனது அோ ரமரிக்க ஜனமரியோதிபதி மரியோக ோ ரடமரியோனமரியோல்ட்
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ட்ரம்ப் மரியதர்வமரியோனதமரியோல் தீவிரமத அரசியலமடந்துள்த்தாலியில் நாளை சர்வமரியதச அத்தாலியில் நாளைவிலமரியோன
ஆளும் வர்க்கங்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை சூழ்ந்துள்த்தாலியில் நாளை அதிர்ச்சியூட்டும் ோ ரஇத்தாலியில் நருக்கடித அரசியலம
தீவிரப்படுத்தும். “ஆம்" எனும் வமரியோக்கு, ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளை வர்க்கத்தின் சமூக
உரித அரசியலமமகள் மீதமரியோன தமரியோக்குதல்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளைத் தீவிரப்படுத்துவதற்கு வழி
வகுக்கும். “மரியவண்டமரியோம்" வமரியோக்கு வந்தமரியோல் அவர் இரமரியோஜினமரியோமமரியோ
ோ ரசய் க்கூடும் என்பத அரசியலமத ோ ரரன்சி சுட்டிக்கமரியோட்டியுள்த்தாலியில் நாளைமரியோர், அவ்வமரியோறமரியோனமரியோல்
அது Grillo இன் M5S உட்பட ஐமரியரமரியோப்ப -ஒன்ற விமரியரமரியோத அரசமரியோங்கம்
ஒன்த அரசியலமற ஆட்சிக்குக் ோ ரகமரியோண்டு வர சமரியோத்தி முள்த்தாலியில் நாளைது.
இரண்டமரியோம் உலக மரியபமரியோருக்குப் பந்த அரசியலமத அத அரசியலமமப்பன் ஒழுங்கத அரசியலமமப்ப
மற்றும்
ஐமரியரமரியோப்பமரியோவில்
ஐமரியரமரியோப்ப
ஒன்ற த்தின்
உத அரசியலமடவு
தீவிரமத அரசியலமடந்து வருவதற்கு மத்தியில், மரியதசி -அரசு அத அரசியலமமப்பமுத அரசியலமறக்கும்
மற்றும் உலக ோ ரபமரியோருத்தாலியில் நாளைமரியோதமரியோரத்திற்கும் இத அரசியலமடயிலமரியோன மரியமமரியோதமரியல எல்லமரியோ
இடங்களிலும்
ோ ரவளிப்பட்டு
வருகிறது. ஜ ஜூனில்
ஐமரியரமரியோப்ப
ஒன்ற த்திலிருந்து ோ ரவளிமரிய றுவோ ரதன பரிட்டன் வமரியோக்களித்த பன்னர்,
ஐமரியரமரியோப்ப
ஒன்ற ம் மற்றும் யூமரியரமரியோவின் உத அரசியலமடத அரசியலமவ மரியஇத்தாலியில் நரடி மரியோக
அச்சுறுத்தும் வத அரசியலமகயில், இத்தமரியோலியில் ஐமரியரமரியோப்ப -ஒன்ற
எதிர்ப்ப
ஆட்சி ஒன்று உருவமரியோவதற்கமரியோன ஒரு பலமமரியோன சமரியோத்தி க்கூறு அங்மரியக
நிலவுகிறது.
இத்தாலியில் நமரியோத அரசியலமத்தாலியில் நாளை, ஆஸ்திரி சுதந்திர கட்சியின் (Austrian Freedom Party - FPÖ)
ஜனமரியோதிபதி மரியவட்பமரியோத்தாலியில் நாளைரமரியோன மரியஇத்தாலியில் நமரியோர்மரியபர்ட் மரிய்மரியோஃபர் உம் , மரியமற்கு
ஐமரியரமரியோப்பமரியோவின் முதலமரியோவது அதி-வலது அரசு தத அரசியலமலவரமரியோக ஆக
முடியும், இது FPÖ தத அரசியலமலவர் Heinz-Christian Strache சமரியோன்சிலர் பதவிக்கு
வருவதற்கமரியோன வமரியோய்ப்பக்கு அடித்தத்தாலியில் நாளைமிடுகிறது.
ஐமரியரமரியோப்பமரியோ மற்றும் சர்வமரியதச அத்தாலியில் நாளைவிலும் ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளை வர்க்கத்த அரசியலமத
அரசி ல்ரீதியில் சு மரியோதீனமமரியோக அணிதிரட்டும் நித அரசியலமலப்பமரியோட்டிலிருந்து
இத்தாலியில் நமரியோன்கமரியோம் அகிலத்தின் அத அரசியலமனத்துலகக் குழு இந்த சர்வஜன
வமரியோக்ோ ரகடுப்த அரசியலமப எதிர்க்கிறது. ோ ரரன்சியின் சர்வஜன வமரியோக்ோ ரகடுப்த அரசியலமப
எதிர்க்கும்
இத்தமரியோலி
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்களும்
இத அரசியலமத்தாலியில் நாளைஞர்களும்
ஐமரியரமரியோப்பமரியோோ ரவங்கிலும் ஒவ்ோ ரவமரியோரு இத்தாலியில் நமரியோட்டிலும் ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்களின் ஒரு
ோ ரபமரியோதுவமரியோன எதிரித அரசியலம மரிய
முகங்ோ ரகமரியோடுக்கிறமரியோர்கள்: அது, மரியமலும்
மரியவகமமரியோக சர்வமரியோதிகமரியோரத்த அரசியலமத மரியஇத்தாலியில் நமரியோக்கி உந்திச் ோ ரசல்லும் விதத்தில்
ஆழ்ந்த சிக்கனக் ோ ரகமரியோள்த அரசியலமக, இரமரியோணுவவமரியோதம் மற்றும் மரியபமரியோர் ஆகி
திட்டநிரத அரசியலமலக் ோ ரகமரியோண்டுள்த்தாலியில் நாளை ஒரு முதலமரியோளித்துவ வர்க்கமமரியோகும்.
இத்தமரியோலியிலும், ஐமரியரமரியோப்பமரியோ எங்கிலும் ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்கள் மற்றும்
இத அரசியலமத்தாலியில் நாளைஞர்களித அரசியலமடமரிய ஆழ்ந்த மற்றும் ோ ரவடிப்பமரியோர்ந்த எதிர்ப்ப உள்த்தாலியில் நாளைது.
ஆனமரியோல் இந்த எதிர்ப்ப ஒரு ோ ரதளிவமரியோன அரசி ல், வரலமரியோற்று
முன்மரியனமரியோக்கின்
அடிப்பத அரசியலமடயிலமரியோன
மரியபமரியோரமரியோட்டத்தில்
ஐக்கி ப்படுத்தப்பட்டு அணிதிரட்டப்பட மரியவண்டும். Rifondazione மற்றும்
அதன் கூட்டமரியோளிகள் முதலமரியோளித்துவ கட்சிகள் என்பத அரசியலமதயும், அத அரசியலமவ
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்களுக்கு ஒரு முட்டுச் சந்து என்பத அரசியலமதயும் நிரூபத்துள்த்தாலியில் நாளைன.
ஆளும் உ ரடுக்குகள் சர்வமரியோதிகமரியோர ஆட்சி வடிவங்களுக்கு
திரும்பகின்ற நித அரசியலமலயில், ஒரு சர்வமரியதச பரட்சிகர மரியபமரியோரமரியோட்டமரியம
ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளை வர்க்கத்திற்கமரியோன ஒமரியர இத்தாலியில் நம்பகமமரியோன வித அரசியலமடயிறுப்ப என்ற
முன்மரியனமரியோக்கில் ோ ரதமரியோழிலமரியோத்தாலியில் நாளைர்கத அரசியலமத்தாலியில் நாளை ோ ரவன்ோ ரறடுக்கும் மரியபமரியோரமரியோட்டத்தில்,
இத்தாலியில் நமரியோன்கமரியோம் அகிலத்தின் அத அரசியலமனத்துலகக் குழு, தன்த அரசியலமன பதி அரசி ல்
தத அரசியலமலத அரசியலமம மரியோக முன்ோ ரனடுத்து வருகிறது, அது கட்டத அரசியலமமக்கப்பட
மரியவண்டும். மதிப்பைந்த ஐமரியரமரியோப்ப முதலமரியோளித்துவம் மற்றும் அதன்
அரசி ல் அத அரசியலமமப்பகளின் முறத அரசியலமவ எதிர்ோ ரகமரியோண்டுள்த்தாலியில் நாளை நித அரசியலமலயில்,
இத்தாலியில் நமரியோன்கமரியோம் அகிலத்தின் அத அரசியலமனத்துலகக் குழு ஐமரியரமரியோப்ப ஒன்ற த்த அரசியலமத
தூக்கிோ ர றந்து, அதனிடத்தில் ஐமரியரமரியோப்ப
ஐக்கி
மரியசமரியோசலிச
அரசுகத அரசியலமத்தாலியில் நாளைப் பரதியீடு ோ ரசய்யும் முன்மரியனமரியோக்த அரசியலமக முன்ோ ரனடுக்கிறது.

