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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

இத்ததாலியில் அதி வலத
பதவிியவியேற்கிறத
Peter Schwarz,

1945

இல் பபாசிசவபாத டூூசச ூசபனிட்ட்பா முடசபாலினி ஆட்சியின
வீழ்ச்சிக்குப் பிந்குப் பிந்ததய மிக வலதுசபாரி அரசபாங்குசாரி அரசாங்கமபாக, டரபாமில்
டநேற்று ுசாரி அரசாங்கமதியம் புதிய இத்தபாலிய அரசபாங்கம் பதவிடயற்றது.
ஜனபாதிபதி
ூசசர்ஜிடயபா
ுசாரி அரசாங்கமத்தூசதரல்லபாவின
ஒப்புதலு்ன
நிறுவப்பட்டுள்ள இது, அதி வலது ூசலகபா (Lega) ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
ூசவகுஜனவபாத ஐந்து நேட்சத்திர இயக்கத்தின (M5S) ஒர
கூட்்ணியபாகும்.
ூசலகபா தகுப் பிந்தலவர் ுசாரி அரசாங்கமத்டதடயபா சல்வீனி இந்த அரசபாங்கத்தில்
பலம்மிக்க ுசாரி அரசாங்கமனிதரபாக உள்ளபார். நேபா்பாளுுசாரி அரசாங்கமனற டதர்தல்களில் அவர்
கட்சி ூசவறும் 17 சதவீத வபாக்குககுப் பிந்தளடய ூசபற்றிரந்தது எனறபாலும்,
அரசபாங்கம் அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமப்பதற்கு நே்ந்த வபாரகபால இழுபறியின டபபாது
சல்வீனி
பினனணியில்
நிகுப் பிந்தலகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமகுப் பிந்தய
வகுப் பிந்தரயறுத்தது்ன
நிபந்தகுப் பிந்தனககுப் பிந்தள விதித்திரந்தபார்.
ூசலகபா ுசாரி அரசாங்கமற்றும் ஐந்து நேட்சத்திர இயக்கம், அவற்றின அரசபாங்க
கூட்்ணி உ்னபடிக்குப் பிந்தகயில் உ்னபட்டுள்ளவபாறு, அகுப் பிந்தர மில்லியன
அகதிககுப் பிந்தள நேபாடு க்த்தவும் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் டபபாலிகுப் பிந்த்றும் போலிஸைப் பலப்படுத்தவும்
அவர் இப்டபபாது, துகுப் பிந்துணை பிரதுசாரி அரசாங்கம ுசாரி அரசாங்கமந்திரி ுசாரி அரசாங்கமற்றும் உள்துகுப் பிந்தற
அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமச்சரபாக இரந்து, அதிகபாரங்ககுப் பிந்தள ஒரங்குவித்துள்ளபார். அவர்,
அகுப் பிந்தனத்து சமூக ுசாரி அரசாங்கமற்றும் அரசியல் எதிர்ப்குப் பிந்தபயும் ஈவிரக்கமினறி
ஒடுக்கும் ஒர டபபாலிஸ் அரகுப் பிந்தசக் கட்்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கமக்க உத்டதசித்துள்ளபார்.
அவரது பபாசிசவபாத கண்டுணைபாட்்ங்களில் சல்வீனி எந்த இரகசியமும்
குப் பிந்தவக்கவில்குப் பிந்தல. அவர் துசாரி அரசாங்கமது கூட்்ங்களுக்கு டஜர்ுசாரி அரசாங்கமன புதிய வலது
சித்தபாந்தவபாதி ூசகபாட்ஸ் கூபிற்ூசசக் (Götz Kubitschek) ுசாரி அரசாங்கமற்றும் கிடரக்க
நேவ-நேபாஜி கட்சி டகபால்்ன ூச்் டௌன உட்ப் ஐடரபாப்பிய நேவ-நேபாஜி
வட்்த்தின முனனணி பிரமுகர்களுக்கு அகுப் பிந்துகர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தபார்.
பிரபானசின டதசிய முனனணி, டஜர்ுசாரி அரசாங்கமனிக்கபான ுசாரி அரசாங்கமபாற்றீடு (AfD) ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
பிற நேவ-பபாசிசவபாத கட்சிகளு்னும் அவர் ூசநேரக்குசாரி அரசாங்கமபாக இகுப் பிந்துணைந்து
ூசசயல்படுகிறபார். அவர் வுகர்களுக்கு அழைகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமயபாக அகதிகள் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் முஸ்லீம்கள்
மீது பபாசிசவபாத கண்்னங்ககுப் பிந்தள ூசவளியிடுகிறபார்.
உத்திடயபாகபூர்வுசாரி அரசாங்கமபாக ூசலகபா டநேபார்ட் (Lega Nord) எனறகுப் பிந்துகர்களுக்கு அழைக்கப்படும்
அக்கட்சி,
ஒர
டதசியளவிலபான
கட்சியபாக
அபிவிரத்தி
அகுப் பிந்த்வதற்கு முனனதபாக வ்க்கு இத்தபாலியின ூசசல்வச்ூசசழிப்பபான
பகுதி வபாழ் ுசாரி அரசாங்கமக்களில் தனிச்சலுகுப் பிந்தக ூசகபாண்் பிரிவுகளின
நேலனககுப் பிந்தளப் பபாதுகபாத்தது. அது சில்விடயபா ூசபர்லுஸ்டகபானியின
ஃடபபார்்றும் போலிஸைபா இத்தபாலியபா (Forza Italia) கட்சியு்ன கூட்டு டசர்ந்து
டதர்தலில் டபபாட்டியிட்்து, இத்தபாலிய முதலபாளித்துவ வர்க்கத்தின
ஊுகர்களுக்கு அழைல் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் குற்றகரத்தனகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கம ூசகபாண்் எவூசரபாரவகுப் பிந்தரயும் வி்
ூசபர்லுஸ்டகபானி அதிகுசாரி அரசாங்கமபாகடவ ூசகபாண்்வர், அத்து்ன ஃடபபார்்றும் போலிஸைபா
இத்தபாலியபாவின
டதபாற்றுவபாய்ககுப் பிந்தள
டநேரடியபாக
இத்தபாலிய
பபாசிசத்தில் கபாுணை முடியும்.
இக்கூட்்ணியின மிகப்ூசபரிய கட்சியபான M5S, இந்த வலதுசபாரி
கழிவுகளுக்கு
அதிகபாரம்
கிகுப் பிந்த்ப்பதில்
உதவும்
கருசாரி அரசாங்கமபாக
இரந்துள்ளது எனற உண்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கம, M5S இ்குப் பிந்ததடயபா அல்லது
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வலகுப் பிந்ததடயபா சபார்ந்த கட்சியில்குப் பிந்தல எனற புகர்களுக்கு அழைங் -ககுப் பிந்ததககுப் பிந்தள எல்லபாம்
ககுப் பிந்தலத்து விடுகிறது.
இந்த ஐந்து நேட்சத்திர இயக்கம் (M5S), இத்தபாலிகுப் பிந்தயச் சீரழித்த 2008
நிதியியல் ூசநேரக்கடிக்குப் பினனர் நேகுப் பிந்தகச்சுகுப் பிந்தவ நேடிகர் ூசபப்டப
கிறில்டலபாவபால் நிறுவப்பட்்து. பல பத்தபாண்டுகளபாக, ஒவ்ூசவபார
இத்தபாலிய அரசபாங்கமும் இரபாணுவவபாதம் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் சிக்கன
நே்வடிக்குப் பிந்தக ூசகபாள்குப் பிந்தகககுப் பிந்தளப் பினபற்றியுள்ளன, சமூக ஜனநேபாயக
கட்சியபான ஜனநேபாயகக் கட்சி (PD) ுசாரி அரசாங்கமற்றும் Rifondazione Comunista
டபபானற பல்டவறு டபபாலி-இ்து கட்சிககுப் பிந்தள அடித்தளத்தில்
ூசகபாண்டிரந்த அரசபாங்கங்களும் அவற்றில் உள்ள்ங்கும். இதன
விகுப் பிந்தளவபாக ஏற்பட்் சமூக டபரழிவு ுசாரி அரசாங்கமற்றும் இ்தில் ஏற்பட்்
அரசியல் ூசவற்றி்டுசாரி அரசாங்கம, இத்தபாலிய அரசியல்வபாதிகளின ஊுகர்களுக்கு அழைல்
ுசாரி அரசாங்கமற்றும் அவர்களின ூசசபாந்த ூசசல்வூசசழிப்பு மீது வபாய்வீச்சு
தபாக்குதல்களு்ன ஒர கூட்்த்குப் பிந்தத ூசவனூசறடுக்க கிறில்டலபாகுப் பிந்தவ
அனுுசாரி அரசாங்கமதித்தது. ஜனநேபாயக கட்சிகுப் பிந்தயச் சுற்றியிரந்த "இ்து"
எனறகுப் பிந்துகர்களுக்கு அழைக்கப்பட்்குப் பிந்தவ
முதலபாளித்துவத்குப் பிந்ததப்
பபாதுகபாக்கினறன
எனறு உுணைர்ந்த இகுப் பிந்தளஞர்களிகுப் பிந்த்டய, M5S கபாலடி பதித்தது.
எவ்வபாறிரப்பினும்,
உலக
டசபாசலிச
வகுப் பிந்தலத்
தளம்
ஐந்தபாண்டுகளுக்கு முனடப குறிப்பிட்்குப் பிந்ததப் டபபால, ஐந்து நேட்சத்திர
இயக்கத்தின
டவகுப் பிந்தலத்திட்்ம்
ஆரம்பத்திலிரந்டத
சபாரத்தில்
வலதுசபாரியபாக
இரந்தது.
நேபாம்
எழுதிடனபாம்,
“ஊுகர்களுக்கு அழைல்,
ஏகடபபாகங்கள்
ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
அதிகபாரத்துவத்திற்கு
எதிரபாக
டபபாரபாடுகிடறபாம் எனற டவஷத்தில், அது ூசதபாழிலபாளர்களுக்கு
எதிரபாகவும் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் டபபாரக்குப் பிந்குப் பிந்ததய நேலனபுரி அரசின
ஒட்டுூசுசாரி அரசாங்கமபாத்த
கட்்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கமப்புக்கு
எதிரபாகவும்
ஒர
வரலபாற்று
தபாக்குதலுக்கு
அகுப் பிந்துகர்களுக்கு அழைப்புவிடுக்கிறது,
இத்தபாலிய
ூசதபாழிலபாள
வர்க்கத்தின சமூக டதட்்ங்ககுப் பிந்தள அது குறி குப் பிந்தவத்துள்ளது.”
இந்த ுசாரி அரசாங்கமதிப்பீடு இப்டபபாது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ூசலகபாவின
ூசவளிநேபாட்்வர் விடரபாத டவகுப் பிந்தலத்திட்்த்குப் பிந்தத M5S முழுகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமயபாக
தழுவியுள்ளது்ன, அக்கட்சியு்னபான M5S இன கூட்்ணி டநேரடியபாக
ூசதபாழிலபாள
வர்க்கத்குப் பிந்ததயும்
இகுப் பிந்தளஞர்ககுப் பிந்தளயும்
இலக்கில்
குப் பிந்தவக்கிறது.
ஒவ்ூசவபாரவரக்கும் அடிப்பகுப் பிந்த் குகுப் பிந்தறந்தபட்ச சம்பளத்திற்கு
உறுதியளித்து, டதர்தலில் அதன ஆதரகுப் பிந்தவப் ூசபற்றிரந்தது.
அகுப் பிந்தனத்திற்கும் டுசாரி அரசாங்கமலபாக 30 களின இறுதிகபால வயது வகுப் பிந்தரயில்
தங்களின ூசபற்டறபார்களின வீட்குப் பிந்த் விட்டு பிரிந்து ூசசல்ல
முடியபாுசாரி அரசாங்கமலும், குடும்பம் அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமக்க முடியபாுசாரி அரசாங்கமலும் மிகவும் வறிய பல
இகுப் பிந்தளஞர்களி்ம் இரந்து அது வபாக்குககுப் பிந்தளப் ூசபற்றிரந்தது. அது
வறிய ூசதற்கு பகுதியிலும் கூடுதலபான வபாக்குககுப் பிந்தளப் ூசபற்றிரந்தது.
M5S

இரண்்பாவது துகுப் பிந்துணை பிரதுசாரி அரசாங்கம ுசாரி அரசாங்கமந்திரியபாக, ூசதபாழில்துகுப் பிந்தற ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
ூசதபாழிலபாளர் அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமச்சரபாக, ஐந்து நேட்சத்திர இயக்கத் தகுப் பிந்தலவர்
லுயிகி டி ுசாரி அரசாங்கமபாடயபா (Luigi di Maio) இப்டபபாது இந்த டதர்தல்
வபாக்குறுதிககுப் பிந்தள நிகுப் பிந்தறடவற்ற ூசபபாறுப்பபாகிறபார், இது ூசபரநிறுவன

உயரடுக்கிற்கு ஒர வரப்பிரசபாதுசாரி அரசாங்கமபாக இரக்கும். ுசாரி அரசாங்கமபாதத்திற்கு 780
யூடரபா அடிப்பகுப் பிந்த் சம்பளம் எனபது எந்தூசவபார டவகுப் பிந்தலகுப் பிந்தயயும்,
எல்லபா டவகுப் பிந்தல வபாய்ப்புககுப் பிந்தளயும் ஏற்றுூசகபாள்பவர்களுக்கு ுசாரி அரசாங்கமட்டுடுசாரி அரசாங்கம
எனறு நிபந்தகுப் பிந்தன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. டஜர்ுசாரி அரசாங்கமனியில் ல் ஹபார்ட்ஸ் IV
சட்்ங்ககுப் பிந்தளப் டபபாலடவ, இது மிகப்ூசபரம் குகுப் பிந்தறவூதியத் துகுப் பிந்தறகுப் பிந்தய
உரவபாக்குவதற்கபான ஒர இயங்குமுகுப் பிந்தறயபாக டசகுப் பிந்தவயபாற்றும்.
ூசலகபாவும்
ஐந்து
நேட்சத்திர
இயக்கமும்
இரண்்டுக்கு
ஒடருசாரி அரசாங்கமபாதிரியபான வரிகுப் பிந்தய அறிமுகப்படுத்தவும் உ்னபடுள்ளன,
அதபாவது புணைக்கபாரர்களுக்கும் மிகப் ூசபரிய வணிகங்களுக்கும்
இது பல பில்லியன யூடரபா குப் பிந்தகயளிப்பபாக இரக்கும்.
இதுடபபானறூசவபார அரசபாங்கம் அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமக்கப்பட்டிரப்பது இத்தபாலி
ூசதபாழிலபாளர்களுக்கு ுசாரி அரசாங்கமட்டுுசாரி அரசாங்கமல்ல, ஐடரபாப்பபா எங்கிலும் சர்வடதச
அளவிலும் ூசதபாழிலபாளர்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்குப் பிந்தகயபாகும். ஆளும்
உயரடுக்கு டவகுசாரி அரசாங்கமபாக எடதச்சதிகபார ஆளும் வடிவங்களுக்குத்
திரம்பி வரகிறது.
பபாசிசவபாத ூசலகபா ுசாரி அரசாங்கமற்றும் ஐந்து நேட்சத்திர இயக்க கூட்்ணி,
ஐடரபாப்பிய ஒனறிய ஒப்புதல் முத்திகுப் பிந்தரயு்ன அதிகபாரத்திற்கு
வரகிறது. ுசாரி அரசாங்கமத்தூசரல்லபா அவரது அரசியலகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமப்பு அதிகபாரங்ககுப் பிந்தளப்
பயனபடுத்தி ூசலகபா-ஐந்து நேட்சத்திர இயக்க அரசபாங்கம் அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமக்க
அனுுசாரி அரசாங்கமதி ூசகபாடுப்பதற்கு ூசவறும் ஒரசில நேபாட்களுக்கு முனனர்
தபான, ஐடரபாப்பிய ஒனறிய ூசவளியுறவு ூசகபாள்குப் பிந்தக தகுப் பிந்தலவர்
ூசபடிரிகபா ூசுசாரி அரசாங்கமபாஹிரினி, இத்தபாலிய ஜனபாதிபதி மீது அவரக்கு "முழு
நேம்பிக்குப் பிந்தக" இரப்பதபாக அழுத்துசாரி அரசாங்கமபாக வலியுறுத்தி இரந்தபார்.
டநேற்றிரவு, ஐடரபாப்பபா எங்கிலுுசாரி அரசாங்கமபான அரசியல்வபாதிகள் டரபாமின இந்த
வலதுசபாரி ஆட்சிகுப் பிந்தயப் புகழ்ந்து தள்ளினர். டஜர்ுசாரி அரசாங்கமன சபானசிலர்
அங்டகலபா
டுசாரி அரசாங்கமர்க்ூசகல்
“அரசியல்,
கலபாச்சபாரம்
ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
ூசபபாரளபாதபாரம் என எல்லபா ுசாரி அரசாங்கமட்்த்திலும் டஜர்ுசாரி அரசாங்கமனி ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
இத்தபாலிகுப் பிந்தய ஒனறிகுப் பிந்துணைக்கும் ூசநேரக்குசாரி அரசாங்கமபான ுசாரி அரசாங்கமற்றும் நேட்புரீதியபான
உறவுககுப் பிந்தளப்” புகழ்ந்து, புதிய இத்தபாலிய அரசபாங்கத்திற்கு
கூறுகுப் பிந்தகயில், “உங்களு்னபான ூசநேரக்குசாரி அரசாங்கமபான பங்கபாண்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கமகுப் பிந்தய
அபிவிரத்தி ூசசய்யவும் ஆுகர்களுக்கு அழைப்படுத்தவும் நேபான எதிர்டநேபாக்கி
உள்டளன,” எனறபார்.
ஐடரபாப்பிய ஒனறிய ஆகுப் பிந்துணைக்குழு தகுப் பிந்தலவர் டஜபான-குடளபாட்
ஜஜூங்கர், “அரசியல்வபாதிககுப் பிந்தள அவர்களின நே்வடிக்குப் பிந்தகககுப் பிந்தளக்
ூசகபாண்டு
அளவி்
டவண்டும்,
அவர்களின
வனப்புகுப் பிந்தர
அறிக்குப் பிந்தகககுப் பிந்தளக்
ூசகபாண்்ல்ல,”
எனற
கரத்துக்களு்ன
சல்வீனியின
பபாசிசவபாத
டபச்சுக்ககுப் பிந்தளக்
குகுப் பிந்தறத்துக்கபாட்டி,
ஐடரபாப்பிய ஒனறியம் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் புதிய அரசபாங்கத்திற்கு இகுப் பிந்த்டய
ூசநேரங்கிய கூட்டுறவுக்கு அகுப் பிந்துகர்களுக்கு அழைப்புவிடுத்தபார்.
இத்தபாலி, சல்வீனியின கீழ், யூடரபாவிலிரந்து ூசவளிடயறிவிடுடுசாரி அரசாங்கமபா
அல்லது அதன மிகப்ூசபரம் 2.3 ட்ரில்லியன யூடரபா க்குப் பிந்தன
முழுகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமயபாக
ூசசலுத்தபாுசாரி அரசாங்கமல்
முரண்டுபிடிக்குடுசாரி அரசாங்கமபா
எனற
ஆட்டசபகுப் பிந்தனகள் ுசாரி அரசாங்கமட்டுந்தபான ுசாரி அரசாங்கமத்தூசரல்லபா ுசாரி அரசாங்கமற்றும் ஐடரபாப்பிய
ஒனறியத்தின
கவகுப் பிந்தலயபாக
இரந்தன.
க்ந்த
ஆண்டு,
அக்க்னகளின மீது 66.4 பில்லியன யூடரபா வட்டித்ூசதபாகுப் பிந்தக
டதங்கியிரந்தது,
அதுவும்
மிகக்
குகுப் பிந்தறந்த
0.7
சதவீத
வட்டிவிகிதத்தில். வட்டிவிகிதம் உயர்த்தப்பட்்பால் விகுப் பிந்தரவிடலடய
இந்த ூசதபாகுப் பிந்தக ூசபரகிவிடும்.
ுசாரி அரசாங்கமத்தூசரல்லபா ஆகட்டும் அல்லது ஐடரபாப்பிய ஒனறியம் ஆகட்டும்,
ஆயிரக் குணைக்கபான அகதிககுப் பிந்தளக் குப் பிந்தகது ூசசய்து நேபாடு க்த்தும்
அரசபாங்கத்தின
திட்்ங்ககுப் பிந்தளப்
பிரச்சிகுப் பிந்தனயபாக
எடுத்துக்

ூசகபாள்ளவில்குப் பிந்தல. அவர்கள் இந்த புதிய உள்துகுப் பிந்தற அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமச்சரின
இனவபாத ூசவறிப்டபச்சுக்ககுப் பிந்தளக் குறித்டதபா, எடதச்சதிகபார ஆட்சிக்கு
அவரது ஆதரவு குறித்டதபா சிறிதும் கரத்துக் கூறவில்குப் பிந்தல. இது
ஏூசனனறபால் இந்த ூசகபாள்குப் பிந்தககள் இப்டபபாது ஐடரபாப்பபாவில்
கரத்ூசதபாற்றுகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமடயபாடு ஏற்றுக் ூசகபாள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்ூசவபார நேபாட்டிலும், ஆளும் வர்க்கம் அதன ஆட்சிகுப் பிந்தயப்
பபாதுகபாத்து ூசகபாள்வதற்கு தணிக்குப் பிந்தக, அரசு ஒடுக்குமுகுப் பிந்தற ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
பபாசிசவபாத அணுகுமுகுப் பிந்தறககுப் பிந்தள ஏற்று வரகினறன. ஒரபுறம் இது
முனூசனபாரடபபாதும்
இல்லபாத
ஐடரபாப்பிய
ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
உலக
முதலபாளித்துவ ூசநேரக்கடியபாலும், ுசாரி அரசாங்கமறுபுறம், சமூக ூசவட்டுகள்,
ஒடுக்குமுகுப் பிந்தற
ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
இரபாணுவவபாதத்திற்கு
ூசதபாழிலபாள
வர்க்கத்திகுப் பிந்த்டய அதிகரித்து வரம் எதிர்ப்பினபாலும் உந்தப்படுகிறது.
இந்த எதிர்ப்பபானது ூசதபாழிற்சங்கங்கள், சமூக ஜனநேபாயகவபாதிகள்
ுசாரி அரசாங்கமற்றும் அவற்றின டபபாலி-இ்து கூட்்பாளிகளின திுணைறடிக்கச்
ூசசய்யும் பிடியிலிரந்து உகுப் பிந்த்த்துக் ூசகபாள்ள அச்சுறுத்துகினறன,
வர்க்க
டபபாரபாட்்த்குப் பிந்ததக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்
ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
ஒடுக்குவதற்குுசாரி அரசாங்கமபான இவற்றின தகுப் பிந்தககுப் பிந்துசாரி அரசாங்கம டதய்ந்து வரகிறது.
ஆஸ்திரியபா, ல் ஹங்டகரி ுசாரி அரசாங்கமற்றும் டபபாலபாந்து உள்ள்ங்கலபாக பல
ஐடரபாப்பிய நேபாடுகளில் அதிவலது கட்சிகடள இப்டபபாது அரசபாங்கம்
அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமத்துள்ளன. ஐடரபாப்பிய ஒனறியத்தில் நேபானகபாவது மிகப் ூசபரிய
ூசபபாரளபாதபாரமும் 60 மில்லியன ுசாரி அரசாங்கமக்கள்ூசதபாகுப் பிந்தகயு்ன ஐடரபாப்பிய
ஒனறியத்தின ஸ்தபாபக உறுப்பு நேபாடுுசாரி அரசாங்கமபான இத்தபாலியில் அதிதீவிர
வலது அரசபாங்கம் அதிகபாரத்குப் பிந்ததப் ூசபற்றுள்ளது எனற உண்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கம ,
ஒட்டுூசுசாரி அரசாங்கமபாத்த ஐடரபாப்பிய ூசதபாழிலபாள வர்க்கத்திற்கும் ஓர்
எச்சரிக்குப் பிந்தகயபாக பபார்க்கப்ப் டவண்டும்.
சமூக ஜனநேபாயகக் கட்சிகள், டபபாலி-இ்து அகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமப்புகள் ுசாரி அரசாங்கமற்றும்
ூசதபாழிற்சங்கங்களுக்கு பபாசிசத்தின அபபாயத்குப் பிந்தத எதிர்க்க திரபாணியும்
இல்குப் பிந்தல, அவற்றிற்கு விரப்பமும் இல்குப் பிந்தல. அகுப் பிந்தவ தீவிர வலகுப் பிந்ததச்
சட்்பூர்வுசாரி அரசாங்கமபாக்க உதவியுள்ளன. ூசபரமூலதன நேலனகளுக்கபாக
வலதுசபாரி ூசகபாள்குப் பிந்தகககுப் பிந்தளப் பினபற்றியதன மூலுசாரி அரசாங்கமபாக, பபாசிசவபாத
கட்சிகள் நேகுப் பிந்த்முகுப் பிந்தறகுப் பிந்தய எதிர்ப்பவர்களபாக தங்ககுப் பிந்தளக் கபாட்டிக்
ூசகபாள்வதற்கு அகுப் பிந்தவ அனுுசாரி அரசாங்கமதித்துள்ளன. அகுப் பிந்தனத்திற்கும் டுசாரி அரசாங்கமலபாக,
சமூக ஜனநேபாயக ுசாரி அரசாங்கமற்றும் டபபாலி-இ்து கட்சிகள் அகதிகள் மீதபான
அ்க்குமுகுப் பிந்தற, உள்நேபாட்டு ஒடுக்குமுகுப் பிந்தற ுசாரி அரசாங்கமற்றும் சமூகத்குப் பிந்தத
மீளஇரபாணுவுசாரி அரசாங்கமயப்படுத்துவதற்கு
டகபாரி,
தீவிர
வலதின
களத்திலிரந்து
ூசபரம்பபானகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமயபானவற்குப் பிந்தற
ஏற்றுக்
ூசகபாண்டுவிட்்ன.
ூசதபாழிலபாள வர்க்கத்தின ஒர சுயபாதீனுசாரி அரசாங்கமபான இயக்கத்தபால் ுசாரி அரசாங்கமட்டுடுசாரி அரசாங்கம
தீவிர-வலது முனனிறுத்தும் அச்சுறுத்தகுப் பிந்தல எதிர்க்க முடியும்.
அதுடபபானறூசவபார
இயக்கத்திற்கபான
புறநிகுப் பிந்தலயபான
முனநிபந்தகுப் பிந்தனகள் நிலவுகினறன. ஜனநேபாயக ுசாரி அரசாங்கமற்றும் சமூக
உரிகுப் பிந்துசாரி அரசாங்கமகள் மீதபான தபாக்குதல்களுக்கும் ுசாரி அரசாங்கமற்றும் கண்்த்குப் பிந்தத
இரபாணுவுசாரி அரசாங்கமயப்படுத்துவதற்கும் அதிகரித்து வரம் எதிர்ப்பு்ன
டசர்ந்து, சமூக பதட்்ங்களும் வர்க்க டபபாரபாட்்மும் ஐடரபாப்பபா
எங்கிலும் அதிகரித்து வரகினறன.
இத்தபாலிய, ஐடரபாப்பிய ுசாரி அரசாங்கமற்றும் சர்வடதச ூசதபாழிலபாள வர்க்கத்குப் பிந்தத
ஐக்கியப்படுத்தி,
முதலபாளித்துவத்குப் பிந்ததத்
தூக்கிூசயறிவதற்கபான
அவர்களின புரட்சிகர சக்திகுப் பிந்தய அணித்திரட்் இப்டபபாது ஒர புதிய
ுசாரி அரசாங்கமபார்க்சிச
கட்சிகுப் பிந்தயக்
கட்்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கமப்பகுப் பிந்ததடய
ஒவ்ூசவபானறும்
சபார்ந்துள்ளது. இது இத்தபாலியிலும் ுசாரி அரசாங்கமற்ற ஐடரபாப்பிய நேபாடுகளிலும்
நேபானகபாம் அகிலத்தின அகுப் பிந்தனத்துலக குழுவின பிரிவுககுப் பிந்தளக்
கட்்குப் பிந்துசாரி அரசாங்கமக்கும் பணிகுப் பிந்தய அவசருசாரி அரசாங்கமபாக முனனிறுத்துகிறது.

