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டேவிட் ட நோர்த்

சவளிப் பேிச்சேத்தன்ிச்சைிச்சய ட பேணுவதற்கநோக எவ்வநோறு நோம்
சிறப் பேநோக
ட பேநோரநோேைநோம்
என் பேடத
எப்ட பேநோதம்
ஒரு
விவநோதைநோக
இருந்தள்ளத.
இிச்சையத்தில்
சவளிப் பேிச்சேத்தன்ிச்சை
ைற்றும்
தகவல்
சுதந்திரத்தின்
டகநோட் பேநோடுகிச்சளப்
ட பேணுவதற்கு
இதடவ
நோங்கள்
சபய்யக்கூடிய
மிகச்சிறந்த
விேயசைன்று
நோங்கள்
ம்புகிடறநோம்” என்றநோர்.
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2013 இல், திரு. ஸ்மித்  பேர்ைநோவிற்கு விஜயம் சபய்தட பேநோத,
அவர் அந் நோட்டில் சுதந்திர ைற்றும் சவளிப் பேிச்சேத்தன்ிச்சை
சகநோண்ே இிச்சைய  பேயன் பேநோட்டுக்கு ஆதரவநோக ட பேசினநோர்.
கூகுளின் பமீ பேத்திய ேவடிக்ிச்சககளின் சவளிச்பத்தில், திரு.
ப்ரன் ைற்றும் திரு. ஸ்மித்தின் அறிக்ிச்சககள் முற்றிலும்
 பேநோபநோங்குத்தனைநோனதநோக சதரகிறத.

சபர்ஜி ப்ரன்
திச்சைவர்/இயக்குனர்
Alphabet, Inc.
எரக் ஸ்மித்

கனவநோன்கடள:

கூகுளும் உட்குறிப் பேநோக அதன் தநோய் நிறுவனைநோன Alphabet,
Inc. உம், இிச்சைய அரசியல் தணிக்ிச்சகயில் ஈடு பேட்டுள்ளன.
நீங்கள் முன்னர் எிச்சத  பேகிரங்கைநோக கண்டித்தீர்கடளநோ
அிச்சதடய நீங்கள் சபய்த சகநோண்டிருக்கிறீர்கள்.

“உைகின்
தகவல்கிச்சள
ஒழுங்கிச்சைத்த,
உைகளவில்
அிச்சனவரும் அணுகக்கூடியவநோறு அவற்ிச்சற  பேயனுள்ள
முிச்சறயில்
ஆக்குவடத"
ஆரம் பேத்திலிருந்த
கூகுளின்
குறிக்டகநோள்
அறிக்ிச்சகயநோக
இருந்தத.
அதன்
உத்திடயநோகபூர்வ
ேத்ிச்சத விதிகள், கூகுளின் பிர பேை
இைட்சிய வநோபகைநோன “தீயவரநோக இருக்கநோடத,” என் பேதில்
பிரகேனப் பேடுத்தப் பேட்ேத. பமீ பேத்திய ஆண்டுகளில், நீங்கள்
நிச்பயைநோக
உங்கள்
 பேநோிச்சதிச்சய
தவறவிட்டுள்ளீர்கள்.
இப்ட பேநோத நீங்கள் உைகின் தகவல்கிச்சள ைிச்சறப் பேதிலும்,
அந்த
நிகழ்முிச்சறயில்,
ச பேரும்
தீய
சபயல்கிச்சளச்
சபய்வதிலும் ஈடு பேட்டுள்ளீர்கள்.

டபநோபலிப, ட பேநோர்-எதிர்ப்பு ைற்றும் இேதபநோர விச்சைத்
தளங்கிச்சள
ச பேநோதைக்கள்
அணுகுவிச்சதயும்
ைற்றும்
அவர்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற் பேடுத்தவிச்சதயும் தடுக்க
கூகுள் அதன் இிச்சைய டதேல்களில் டைநோபடி சபய்த
வருகிறத. உைக டபநோபலிப விச்சைத் தளம் (www.wsws.org)
 பேநோரயளவில் இைக்கு ிச்சவக்கப் பேட்டுள்ளத என் பேதேன்,
உங்கள் தணிக்ிச்சக வழிமுிச்சறகளநோல் அத மிக அதிகைநோக
 பேநோதிக்கப் பேட்டுள்ளத.
கூகுள்
மூைைநோக
WSWS
க்கு
வரு பேவர்களின் எண்ணிக்ிச்சக இவ்வநோண்டு ஏப்ரல் க்குப்
பின்னர்
இருந்த
அண்மித்த
70
பதவீதம்
வீழ்ச்சி
அிச்சேந்தள்ளத.

அரசியல்
விைர்பனங்களுக்கநோக
டதடுச பேநோறியின்
டதேல்முடிவுகிச்சள
சீன
அரபநோங்கம்
தணிக்ிச்சக
சபய்ததற்கநோக, கூகுள் சீனநோிச்சவ ிச்சையைநோக சகநோண்ே அதன்
டதடுச பேநோறிிச்சய உத்திடயநோகபூர்வைநோக நிறுத்திய ட பேநோத,
திரு. ப்ரன்  பேகிரங்கைநோக அறிவிக்ிச்சகயில், கூகுிச்சளப்
ச பேநோறுத்த
விச்சரயில்,
“இிச்சையத்தில்

இந்தளவிற்கநோன
தணிக்ிச்சக
என் பேத
அரசியல்
இருட்ேடிப் பேநோகும். உங்கள் நிறுவனம் சவளிவிே விரும் பேநோத
சபய்திகிச்சள
முேக்குவதம்
ைற்றும்
உங்களுக்கு
உேன் பேநோடில்ைநோத கருத்தக்கிச்சள ஒடுக்குவதடை கூகுள்
தணிக்ிச்சக
ச றிமுிச்சறயின்
சவளிப் பேிச்சேயநோன

இயக்குனர் குழுவின் சிறப்பு திச்சைவர்
Alphabet, Inc.
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உள்ட நோக்கைநோக உள்ளத. ஒரு வர்த்தக நிறுவனைநோக
கூகுளின் தனியுரிச்சைகள் என்னவநோக இருந்தநோலும், அரசியல்
இருட்ேடிப்பு என் பேத ஒரு பட்ேபூர்வ ிச்சேமுிச்சற கிிச்சேயநோத.
இத
ஏகட பேநோக
அதிகநோரத்தின்
ஒட்டுசைநோத்த
தஷ்பிரடயநோகைநோகும். நீங்கள் சபய்த சகநோண்டிருப் பேத
என்னசவன்றநோல்
ட பேச்சு
சுதந்திரம்
மீதநோன
ஒரு
தநோக்குதைநோகும்.

எைத
டகநோட் பேநோட்டுரீதியிைநோன
ட பேநோர்
எதிர்ப்பு,
பமூக
பைத்தவமின்ிச்சை மீதநோன எைத கவனம், அரசியல் ைற்றும்
இதழியல்
ட ர்ிச்சையின்
எைத
உயர்ந்த
தரத்தின்
விிச்சளவநோக,
உைக
அரசியல்
பம் பேவங்கள்,
பூடகநோளையப் பேட்ே ச பேநோருளநோதநோரம், பர்வடதப டபநோபலிபம்,
இரு பேதநோம் நூற்றநோண்டு வரைநோறு, ரஷ்ய புரட்சி ைற்றும்
அதற்கு அடுத்த ேந்திச்சவ, ைற்றும் பைகநோை ைநோர்க்சிபம்
ஆகியவற்றின் மீத பர்ச்ிச்சபக்கிேைற்ற ஒரு அதிகநோரபூர்வ
பிரசுரைநோக திகழ்கிறத. இனவநோதம், இனசவறி ைற்றும்
 பேநோசிபத்திற்கு எதிரநோன ட பேநோரநோட்ேத்தில் இத ஒரு முன்னணி
பர்வடதப குரைநோக விளங்குகிறத.

ஆகடவ WSWS ஐ இருட்ேடிப்பு சபய்விச்சத நிறுத்தைநோறும்,
உங்களத புதிய  பேநோர பேட்பைநோன டதேல் சகநோள்ிச்சககளநோல்
எதிர்விதைநோக  பேநோதிக்கப் பேட்டுள்ள அிச்சனத்த இேதபநோர,
டபநோபலிப, ட பேநோர்-எதிர்ப்பு ைற்றும் முற்ட பேநோக்கு விச்சைத்
தளங்கள்
மீதநோன
தணிக்ிச்சகிச்சயக்
ிச்சகவிடுைநோறும்,
உங்கிச்சளயும் கூகுிச்சளயும் நோங்கள் டகட்டுக் சகநோள்கிடறநோம்.

இந்தநோண்டின் ஆரம் பே வநோக்கில், Alexa இன் உைகளநோவிய
 பேட்டியலில் 36,525 ஆம் இேத்ிச்சதயும், அசைரக்கநோவில்
16,679 ஆம் இேத்ிச்சதயும் WSWS எட்டியிருந்தத. இந்த
வபந்தகநோைத்தில், WSWS ஐ  பேநோர்ிச்சவயிட்ே ைநோதநோந்தர
 பேயனர்களின் எண்ணிக்ிச்சக 900,000 ஐ தநோண்டியத. ஏப்ரல்
2017 இல், எங்கள் தரவுகளின் பேடி, 422,460  பேயனர்கள்
கூகுள் டதேல் வழியநோக WSWS ஐ வந்திச்சேந்திருந்தனர்.

பர்வடதப ட்சரநோட்ஸ்கிப இயக்கத்தின் இிச்சையவழி
சபய்தி  பேத்திரிச்சகயநோகும். இத இிச்சையத்தில் மிகப்
 பேரவைநோக
வநோசிக்கப் பேடும்
டபநோபலிப
பிரசுரைநோக
விளங்குகிறத. 1998 இல் WSWS ஆரம்பிக்கப் பேட்ேதில்
இருந்த, இத ஒரு ேஜனுக்கும் அதிகைநோன சைநோழிகளில்
அரசியல், வரைநோறு, விஞ்்ஞநோனம் ைற்றும் கைநோச்பநோரம்
ஆகியவற்றின்
மீத
60,000
க்கும்
அதிகைநோன
கட்டுிச்சரகிச்சளப் பிரசுரத்தள்ளத. இதசவநோரு முக்கியைநோன,
தனிச்சிறப் பேநோர்ந்த புத்திஜீவித ஆதநோரவளைநோக திகழ்கிறத.
WSWS

கூகுள், இந்தநோண்டின் ஏப்ரல் சதநோேக்கத்தில், டபநோபலிப,
இேதபநோர,
ட பேநோர்-எதிர்ப்பு
பிரசுரங்களில்
இருந்த
 பேயனர்கிச்சள திிச்சபதிருப்பி, அதற்கு  பேதிைநோக அரசு ைற்றும்
ச பேருநிறுவன ைற்றும் ஊேக ஸ்தநோ பேகத்தின் (பநோன்றநோக, நிய
டயநோர்க் ிச்சேம்ஸ், வநோஷிங்ேன் ட பேநோஸ்ட், இதர பிற)
கண்டைநோட்ேங்கிச்சள ட ரடியநோக சவளிப் பேடுத்தம் பிரதநோன
பிரசுரங்கள் ைற்றும், மிதவநோத இேத என்று " ம் பேப் பேடுகின்ற"
ைற்றும் அவற்றின் விைர்பனங்கள் தீங்கற்றிச்சவ என்று
கருதப் பேடுகின்ற (பநோன்றநோக, ஜன நோயக கட்சியின் ஒரு
கன்ிச்சனயநோக
சபயல் பேடுகின்ற
அசைரக்க
ஜன நோயக
டபநோபலிஸ்ட்களின் விச்சைத் தளம் ைற்றும் Jacobin Magazine
ட பேநோன்ற)
ஒரு
சிறிய
எண்ணிக்ிச்சகயிைநோன
விச்சைத்
தளங்கிச்சள ட நோக்கி திருப்பிவிடுவதற்கு, அதன் டதேல்
முடிவுகளில் டைநோபடி சபய்ய சதநோேங்கியத.

இன் கட்டுிச்சரகள் எண்ைற்ற விச்சைத் தளங்களில்
ைறுபிரசுரம் சபய்யப் பேடுகின்றன ைற்றும் உைசகங்கிலுைநோன
அச்சு  பேத்திரிச்சககளிலும் பிரசுரக்கப் பேடுகின்றன. WSWS இல்
பிரசுரக்கப் பேடும் ஆவைங்கள் அவ்வட பேநோத  பேல்கிச்சைக்கழக
ஆய்விதழ்களிலும்
டைற்டகநோளிேப் பேடுகின்றன
ைற்றும்
கல்லூர
 பேநோேத்திட்ேத்திலும்
இேம்
ச பேற்றுள்ளன.
வரைநோற்றநோளர்கள் James McPherson ைற்றும் Allen Guelzo
ட பேநோன்ற முன்னணி அசைரக்க டைிச்சதகளும், ைற்றும்
ட் ஷேக்ஸ்பியர் வல்லுனர் James Shapiro உம் உைக டபநோபலிப
விச்சைத் தளத்திற்கு ட பேட்டி அளித்தள்ளனர். இத்தளத்தில்
பிரசுரைநோகும் திிச்சரப் பேே ைற்றும்
நோேக விைர்பனங்கள்
மிகப்ச பேரய பர்வடதப பின்சதநோேரிச்சை ஈர்த்தள்ளன. உைக
பிரசித்தி ச பேற்ற திிச்சரப் பேே இயக்குனர்கள் —ஒருசிைிச்சர
ச பேயரட்டு கூறுவதநோனநோல், Wim Wenders, Mike Leigh, Richard
Linklater, Bertrand Tavernier, ைற்றும் Abbas Kiarostami— உைக
டபநோபலிப விச்சைத் தளத்தேன் அவர்களின்  பேிச்சேப்புகள்
குறித்த விவநோதித்தள்ளனர். WSWS இல் பிரசுரக்கப் பேட்ே
கட்டுிச்சரகளும்
ைற்றும்
சபநோற்ச பேநோழிவுகளும்,
உைக
டபநோபலிப விச்சைத் தளத்தேன் எந்த சதநோேர்பும் இல்ைநோத
 பேதிப் பேநோளர்களநோல் உருவநோக்கப் பேட்ே நூல் திரட்டுக்களில்
உள்ளேங்கி உள்ளன.
WSWS

இந்த
ேவடிக்ிச்சககளுக்கு
பநோக்குட பேநோக்கநோக,
கூகுள்
அறிவிக்ிச்சகயில்,
“அங்கீகரக்கத்தக்க
வி பேரங்கிச்சள
அதிகைநோக டைற்புறத்திற்கு சகநோண்டு வருவதற்கநோக" அதன்
டதடுச பேநோறி
ச றிமுிச்சறயில்
அத
ைநோற்றம்
சபய்த
வருவதநோக
குறிப்பிட்ேத,
இந்த
வநோபகம்,
இிச்சைய
தணிக்ிச்சகக்கநோக,
குறிப் பேநோக
ஸ்தநோ பேக
ஊேகங்களநோல்
விச்சரயறுக்கப் பேட்ே
கருத்சதநோற்றுிச்சைக்கு
சவளியில்
இருக்கும் அரசியல் கண்டைநோட்ேங்கிச்சள தணிக்ிச்சக சபய்ய
பர்வநோதிகநோர
ஆட்சிகளத
முயற்சிகிச்சள
நிிச்சனவுக்குக்
சகநோண்டு வருகிறத.
டதடுச பேநோறி ச பேநோறியியல் திச்சறக்கநோன கூகுள் திச்சை
திச்சைவர் ச பேன் டகநோம்ஸ், ஏப்ரல் 25 அன்று ஒரு
விச்சைப் பேதிவில்
அரசியல்
தணிக்ிச்சகிச்சய
திணிப் பேிச்சத
நியநோயப் பேடுத்த
முயன்றநோர்.
"அப் பேட்ேைநோக
தவறநோக
வழி ேத்தம்,
தரங்குிச்சறந்த,
அத்தமீறிய
அல்ைத
அடிைட்ேத்திற்கு ச பேநோய் தகவல்கிச்சள  பேரப்பும் இிச்சைய

ச பேருநிறுவன
கட்டுப் பேநோட்டு
ஊேகங்களநோல்
ட பேநோதைநோனளவிற்கு
கவனம்சபலுத்தநோத
அல்ைத
முழுிச்சையநோக ிச்சகவிேப் பேட்ே சதநோழிைநோளர் ட பேநோரநோட்ேங்கள்
ைற்றும் பமூக பிரச்சிிச்சனகள் மீதநோன சபய்திகிச்சளயும் உைக
டபநோபலிப விச்சைத் தளம் வழங்குகிறத.
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தகவல்களநோன
'ட பேநோலி
சபய்தி
ிச்சேமுிச்சறகளுக்கு'
விிச்சேயிறுப் பேநோக ச றிமுிச்சறயில் ைநோற்றம் சபய்யப் பேட்ேதநோக
அவர் வநோதிட்ேநோர்.

டைடை குறிப்பிட்ே அிச்சனத்த டதடுசபநோற்களும் ஒரு
இேதபநோர, டபநோபலிப அல்ைத ைநோர்க்சிப பம் பேவங்கிச்சளக்
குறித்த
அறிய
முயலும்
 பேயனர்களநோல்
அடிக்கடி
 பேயன் பேடுத்தப் பேடு பேிச்சவ
ஆகும்.
 பேயனர்களின்
டதேல்
விபநோரிச்சைகளுக்கு "எதிர் பேநோரநோ" விிச்சேகள் வருவதிலிருந்த
அவர்கிச்சளப்
 பேநோதகநோப் பேதிலிருந்த
விைகி,
கூகுள்
அவர்களின்  பேயனர்களில், அதவும் உைக டபநோபலிப விச்சைத்
தளத்தின் மீத ஆர்வம் சகநோண்டிருக்கக்கூடிய  பேயனர்களின்
இேதபநோர ைற்றும் முற்ட பேநோக்கு பிரவுகள் அிச்சத கநோை
முடியநோதிச்சத உறுதிப் பேடுத்தி ிச்சவக்க அதன் ச றிமுிச்சறயில்
டைநோபடி சபய்த வருகிறத. அிச்சனத்திற்கும் டைைநோக, டதேல்
முடிவுகளில் இருந்த WSWS ஐ தவிர்த்திருக்கும் அளவும்
தல்லியமும், புதிய ச றிமுிச்சறயின் டபநோபலிப-விடரநோத
நிிச்சைப் பேநோடு பர்வநோதிகநோர- பேநோணியில் ட ரடியநோக ைற்றும்
திட்ேமிட்டு
கரும்புள்ளி
குத்தம்
விச்சகயில்,
கூகுள்
 பேர்களின்
உண்ிச்சையநோன
ஸ்தூைைநோன
திச்சையீட்ிச்சே
சகநோண்டுள்ளிச்சத அறிவுறுத்தகிறத.

டகநோம்ஸ் இன் தகவல் பேடி, விச்சைத் தளங்களின் "தரத்ிச்சத"
நியநோயப் பேடுத்த கூகுள் சுைநோர் 10,000 “ைதிப்பீட்ேநோளர்கிச்சள"
நியமித்திருந்தள்ளத. “தவறநோக வழி ேத்தம் தகவல்கிச்சள
உள்ளேக்கியதநோக" ைற்றும் "ஆதரவற்ற பதி தத்தவங்களநோக"
கருதப் பேடும்
விச்சைத்
தளங்கிச்சள
"தடுக்க"
இந்த
ைதிப்பீட்ேநோளர்கள்
 பேயிற்றுவிக்கப் பேட்டுள்ளநோர்கள்.
இந்த
ைதிப்பீட்ேநோளர்களநோல்
கரும்புள்ளி
குத்தப் பேட்ேிச்சவ,
பமீ பேத்திய சதநோழில்நுட் பே அபிவிருத்திகளின் திச்சைடயநோடு,
எதிர்கநோை டதேல் முடிவுகள் முழுவதிலும், அப்ட பேநோிச்சதக்கு
அப்ட பேநோடத, தநோனியங்கி முிச்சறயில் தணிக்ிச்சக ேத்தம் ஒரு
ச றிமுிச்சறிச்சய அபிவிருத்தி சபய்ய  பேயன் பேடுத்தப் பேடும்
என் பேிச்சத டகநோம்ஸ் விளக்கினநோர்.
டதடுச பேநோறி ச றிமுிச்சறயில் கூகுள் என்ன சதநோழில்நுட் பே
ைநோற்றங்கள் சபய்திருந்தநோலும் பர, டதேல் முடிவுகளில்
இேத-எதிர்ப்பு நிிச்சைப் பேநோடு இருப் பேிச்சத ைறுக்க முடியநோத.
கூகுள் தணிக்ிச்சக ேவடிக்ிச்சககளின் மிகவும் ைிச்சைப்பூட்டும்
விிச்சளவு என்னசவன்றநோல், டபநோபலிபம், ைநோர்க்சிபம் அல்ைத
ட்சரநோட்ஸ்கிபம்
மீத
ஆர்வம்
கநோட்டும்
டதேல்
விபநோரிச்சைகிச்சளச் சபய்யும்  பேயனர்கள் உைக டபநோபலிப
விச்சைத்
தளத்ிச்சத
ட நோக்கி
இப்ட பேநோத
திருப்பிவிேப் பேடுவதில்ிச்சை என் பேததநோன். டதேல் டகநோரக்ிச்சக
முடிவுகளில் இருந்த கூகுள் WSWS ஐ "ைிச்சறத்த"
வருகிறத. பநோன்றநோக, இந்தநோண்டு டை ைநோதம் "லிடயநோன்
ட்சரநோட்ஸ்கி" என் பேதன் கூகுள் டதேல்கள் 5,893 விச்சைப்
 பேக்க சதநோடுப்புகிச்சள (டதேல் முடிவுகளில் WSWS ஐ
சுட்டிக்கநோட்டும் திரகள்) சகநோண்டு வந்தத. ஜ ஜூிச்சையில்,
இடத டதேல், 1938 இல் லிடயநோன் ட்சரநோட்ஸ்கியநோல்
ஸ்தநோபிக்கப் பேட்ே
பர்வடதப
இயக்கத்தின்
இிச்சைய
 பேதிப் பேநோன WSWS இன் ஒரு விச்சைப் பேக்க சதநோடுப்ிச்ச பேக் கூே
சுட்டிக்கநோட்ேவில்ிச்சை.

டைடை குறிப்பிட்ேவநோறு, ஏப்ரல் ைநோதத்திற்குப் பின்னர்,
தங்கிச்சள முற்ட பேநோக்கு, டபநோபலிப அல்ைத ட பேநோர்-எதிர்ப்பு
பிரசுரங்களநோக
முன்நிறுத்தம்
ஏிச்சனய
இேதபநோர
பிரசுரங்களும் அவற்றிற்குரய கூகுள் டதேல் முடிவுகளில்
குறிப்பிேத்தக்க வீழ்ச்சியநோல்  பேநோதிக்கப் பேட்டுள்ளன:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

டபநோபலிபம், வர்க்கப் ட பேநோரநோட்ேம், வர்க்க டைநோதல், டபநோபலிப
இயக்கம், உைகில் பமூக பைத்தவமின்ிச்சை, வறுிச்சை ைற்றும்
பமூக பைத்தவமின்ிச்சை, ட பேநோர்எதிர்ப்பு இைக்கியம், ைற்றும்
ரஷ்ய புரட்சி ஆகிய ஏிச்சனய அடிக்கடி  பேயன் பேடுத்தப் பேடும்
வநோர்த்ிச்சதகள் ைற்றும் சபநோற்சறநோேர்களத கூகுள் டதேல்
முடிவுகளிலும்
இப்ட பேநோத
WSWS
சதநோடுப்புகளில்
வருவதில்ிச்சை. முதைநோளித்தவத்திற்கு எதிரநோக டபநோபலிபம்
(socialism vs. capitalism) என்றசவநோரு டதேல், பமீ பேத்தில்
ஏப்ரல் ைநோதம் விச்சரயில், டதேல் முடிவுகளின் முதல்
 பேக்கத்தில் உைக டபநோபலிப விச்சைத் தளத்தின் எட்டு
 பேக்கங்கிச்சளயநோவத  பேட்டியலிட்டிருக்கும், ஆனநோல் இப்ட பேநோத
முற்றிலுைநோக WSWS இன் எந்த  பேக்கத்ிச்சதயும் டதேல்
முடிவுகளில் சகநோண்டு வருவதில்ிச்சை. ஏப்ரல் ைநோத டதேல்
முடிவுகளில் WSWS ஐ சகநோண்டு வந்த முக்கிய 150 டதேல்
வநோர்த்ிச்சதகளில் 145 இப்ட பேநோத அவ்வநோறு இல்ிச்சை.

alternet.org, 63 பதவீதம் பரந்தத
globalresearch.ca, 62 பதவீதம் பரந்தத
consortiumnews.com, 47 பதவீதம் பரந்தத
mediamatters.org, 42 பதவீதம் பரந்தத
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“ட பேநோலி
சபய்திகள்"
என் பேத
ட பேநோன்ற
கடுிச்சையநோன
வநோர்த்ிச்சதகிச்சளக் சகநோண்டு கூகுள் அரசியல் தணிக்ிச்சக
திணிப்ிச்ச பே நியநோயப் பேடுத்தி வருகிறத. இந்த வநோர்த்ிச்சத,
பரயநோக  பேயன் பேடுத்தப் பேட்ேநோல், ஒருட பேநோதம் நிகழ்ந்திரநோத
பம் பேவத்ிச்சத சபயற்ிச்சகயநோக கட்ேிச்சைப் பேதன் அடிப் பேிச்சேயில்
அல்ைத
சைநோத்தத்தில்
பம் பேவத்ிச்சத
சபயற்ிச்சகயநோக
அதீதளவில்
மிிச்சகப் பேடுத்தப் பேடுத்தம்
அடிப் பேிச்சேயில்
உருவநோக்கப் பேடும் சபய்திகிச்சளக் குறிக்கும். “ட பேநோலி சபய்தி"
மீதநோன இன்ிச்சறய- நோள்  பேர பேரப்ட பே கூே ஒரு புிச்சனவு
பம் பேவத்திற்கநோன ைற்றும் சபயற்ிச்சகயநோக கட்ேிச்சைக்கப் பேட்ே
சபநோல்ைநோேலுக்கு ஒரு பநோன்றநோகும். உள்ளிச்சத உள்ள பேடிடய
கூறும்
தகவல்கிச்சளயும்,
ைதிப்பிழந்த
அரபநோங்க
சகநோள்ிச்சககள்
ைற்றும்
ச பேருநிறுவன
ைன்களுக்கு
பவநோல்விடுக்கும்
ஆழைநோன
 பேகுப் பேநோய்வுகிச்சளயும்
ைதிப்பிழக்கச் சபய்ய, "ட பேநோலி" என்ற இந்த வநோர்த்ிச்சத
 பேயன் பேடுத்தப் பேடுகிறத. WSWS ஐ பம் பேந்தப் பேடுத்தி, “ட பேநோலி
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சபய்தி" என்ற வநோர்த்ிச்சதிச்சயத் திச்சைக்கு இழுப் பேத,
எந்தசவநோரு பநோரத்திடைநோ அல்ைத
ம் பேகத்தன்ிச்சையிடைநோ
அர்த்தைற்றத. உண்ிச்சையில் வரைநோற்று ச பேநோய்ிச்சை பேடுத்திச்சை
எதிர்ப் பேதற்கநோன
எங்களின்
முயற்சிகள்
அங்கீகரக்கப் பேட்டுள்ளன, டைதிச்சை தநோங்கிய American
Historical Review ஆய்விதழும் இதில் உள்ளேங்கும்.

சிந்திச்சனயின்" வடிவத்ிச்சத
ிச்சேமுிச்சறப் பேடுத்த ட நோக்கம்
சகநோண்டுள்ளத.
அத
முற்ட பேநோக்கநோன
ைற்றும்
அரசியைிச்சைப்புரீதியில்
 பேநோதகநோக்கப் பேட்ே
அரசியல்
எதிர்ப்பின் அபிவிருத்திக்கு குழி பேறித்த வருகிறத. அத
ட பேநோர்,
பைத்தவமின்ிச்சை,
அநீதி
ைற்றும்
பிற்ட பேநோக்குத்தனத்தின்
ஆதரவநோளர்களுக்கு
உதவி
வருகிறத.

ைற்றும் பிற இேதபநோர பிரசுரங்கிச்சள தணிக்ிச்சக
சபய்த இருட்ேடிப்பு சபய்ய கூகுள் அதன் டதேல்
முடிவுகளில் சூழ்ச்சி சபய்கிறத என் பேிச்சதடய உண்ிச்சைகள்
ஊர்ஜிதப் பேடுத்தகின்றன.
இத
அரசியைிச்சைப்பில்
சதநோிச்சைதூர
 பேநோதிப்புக்கடளநோடு,
மிகவும்
ஆழ்ந்த
டகள்விகிச்சள எழுப்புகின்றன. கூகுள் அதன் தணிக்ிச்சக
திட்ேத்ிச்சத அசைரக்க அரபநோங்கத்தேன் அல்ைத அதன்
இரநோணுவ ைற்றும் உளவுத்திச்சற எந்திரத்தின் பிரவுகளுேன்
ஒருங்கிிச்சைந்த சபய்கிறதநோ?
WSWS

இேதபநோர விச்சைத் தளங்கள், குறிப் பேநோக WSWS மீதநோன
தணிக்ிச்சக,
ஒரு
நிஜைநோன
டபநோபலிப
முன்டனநோக்கு,
நியநோயைநோக
சபவிைடுக்க
அனுைதிக்கப் பேட்ேநோல்,
அசைரக்கநோவிலும்
பர்வடதப
அளவிலும்
 பேநோரய
சவகுஜனங்கிச்சள சகநோண்டிருக்கும் என்ற அச்பத்ிச்சதப்
பிரதி பேலிக்கிறத. ட பேச்சு சுதந்திரம் ைற்றும் சிந்திச்சனிச்சய
ஒடுக்குவதற்கநோன உங்களின் முயற்சிகளுக்கு  பேரந்த ைக்கள்
எதிர்ப்பு உள்ளத. அதனநோல் கூகுள் தவறநோக வழிகநோட்டும்
வநோதங்கள் ைற்றும் முற்றுமுழுதநோன ச பேநோய்களுேன் அதன்
ஜன நோயக-விடரநோத
சகநோள்ிச்சககிச்சள
மூடிைிச்சறக்க
நிர் பேந்திக்கப் பேட்டிருப் பேதநோக உைர்கிறத. கூகுளின் தணிக்ிச்சக
முயற்சிகிச்சள நிறுத்தக் டகநோர WSWS சவளியிட்ே ஒரு
இிச்சையவழி ைனு ஏற்கனடவ ஐந்த கண்ேங்களின் 70
சவவ்டவறு நோடுகிச்சளச் டபர்ந்த வநோபகர்களிேம் இருந்த  பேை
ஆயிரக் கைக்கநோன ிச்சகசயழுத்தக்கிச்சளப் ச பேற்றுள்ளத.
எங்கள் பிரசுரத்ிச்சதத் தணிக்ிச்சக சபய்வதற்கநோன கூகுளின்
முயற்சிகிச்சள நிறுத்தவும், ைற்றும் கூகுள் தணிக்ிச்சக குறித்த
பர்வடதப
அளவில்
சதநோேர்ந்த
விழிப்புைர்ிச்சவ
ஏற் பேடுத்தவும்
நோங்கள் தீர்ைநோனைநோக உள்டளநோம். இந்த
சகநோள்ிச்சக சதநோேரும் விச்சரயில், ைக்களின் ம் பேகத்தன்ிச்சை
இழப்பில் கூகுள் மிகப்ச பேரய விிச்சை சகநோடுக்கும்.

கூகுள் அடனகைநோக சூழ்ச்சி தத்தவையைநோக்கலுக்கு ஒரு
பநோன்றநோக இக்டகள்விிச்சய நிரநோகரத்தவிேைநோம். ஆனநோல்
கூகுள் அரசுேன் ச ருக்கைநோன உறவுகிச்சளப் ட பேணுகிறத
என் பேதற்கு ட பேநோதைநோன ஆதநோரங்கள் இருக்கின்ற நிிச்சையில்
இத நியநோயைநோனடத. திரு. ஸ்மித் அவர்கடள, 2016 இல்,
 பேரநோக் ஒ பேநோைநோவின்  பேநோதகநோப்பு சபயைர், அஸ்ேன் கநோர்ட்ேர்,
 பேநோதகநோப்புத்திச்சறக்கநோன புதிய கண்டுபிடிப்பு ஆடைநோபிச்சன
குழுவின்
திச்சைவரநோக
உங்கிச்சள
நியமித்தநோர்.
இந்நிறுவனத்திற்கும் ச பேன்ேகனுக்கும் இிச்சேடய நிகழ்ந்த
வரும் ைற்றும் ச ருக்கைநோன ஒத்திச்சழப்ிச்ச பேக் குறித்த
விவநோதிக்க, இம்ைநோத சதநோேக்கத்தில்,  பேநோதகநோப்புத்திச்சற
சபயைர் டஜம்ஸ் ைநோட்டிஸ் கூகுள் திச்சைிச்சையகத்திற்கு
விஜயம் சபய்திருந்தநோர். மிகவும் ச பேநோதவநோக, The Intercept
இல் வந்த ஒரு சபய்தியின் பேடி, ஜனவர 2009 இல் இருந்த
அக்டேநோ பேர் 2015 ச டுகிலும் கூகுள் பிரதிநிதிகள் பரநோபரயநோக
குிச்சறந்த பேட்பம் வநோரத்திற்கு ஒருமுிச்சறயநோவத சவள்ிச்சள
ைநோளிிச்சக கூட்ேத்தில் கைந்த சகநோண்ேனர்.

கூகுள் டதேல் முடிவு  பேட்டியல்களிலும் ைற்றும் அதன்
டதடுச பேநோறி ச றிமுிச்சறயிலும் ஏப்ரல் ைநோதத்திற்குப் பிந்ிச்சதய
ஜன நோயக-விடரநோத ைநோற்றங்கிச்சள திரும் பேப் ச பேற டவண்டும்
என்றும், WSWS ைற்றும் ஏிச்சனய இேதபநோர, டபநோபலிப,
ட பேநோர்-எதிர்ப்பு
ைற்றும்
முற்ட பேநோக்கு
விச்சைத்
தள
பிரசுரங்கிச்சள டதடி அணுகுவதற்கநோன வநோய்ப்ிச்ச பேத் தடுக்கும்
அதன்
முயற்சிிச்சய
கூகுள்
நிறுத்திக்
சகநோள்ள
டவண்டுசைன்றும் உைக டபநோபலிப விச்சைத் தளத்தின்
பர்வடதப ஆசிரயர் குழு வலியுறுத்தகிறத.

கூகுள் ஒரு தனியநோர் ச பேருநிறுவனைநோக கூறிக்சகநோள்கிறத
என்றநோலும்,
அத
அரபநோங்க
சகநோள்ிச்சகிச்சய
ச றிப் பேடுத்தவதிலும் ிச்சேமுிச்சறப் பேடுத்தவதிலும் ஆழைநோக
பம் பேந்தப் பேட்டுள்ளத. வர்த்தக
ைன்கள் ைற்றும் அரசு
ட நோக்கங்களுக்கு
இிச்சேயிைநோன
வித்தியநோபத்ிச்சத
கண்ேறிவடத அதிகரத்தளவில் சிரைைநோகி வருகிறத. கூகுள்
தணிக்ிச்சக திட்ேம், தகவல்கிச்சள சுதந்திரைநோக அணுவிச்சத
ைற்றும்  பேரைநோறிக் சகநோள்விச்சத தடுப் பேதன் மூைைநோக,
இருப் பேத்திடயநோரநோம் நூற்றநோண்டின் ஓர்சவல்லியன் "வைத-

இப் பேடிக்கு,
டேவிட் ட நோர்த்
திச்சைவர், உைக டபநோபலிப விச்சைத் தளத்தின் பர்வடதப
ஆசிரயர் குழு.
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