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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

பேஸ்புக் அதன் தணிக்ணிக்கதணிக்கை முணிக்க்கை முறைணிக்கை
தணிக்கைட்டணிக்கடமைக்கின்்கை முறைத
By Andre Damon,

உலகின்

மிகப்ப்பகப்பெரிய சமூக ஊடக நிறுவனநிறுவனம நிறுவனமான வனமான பகப்பெஸ்புக,
எந்தப்பவ நிறுவனமாரு
சட்டரீதிய நிறுவனமான
கட்டுப்கப்பெ நிறுவனமாவனமான பட நிறுவனமா
அல்லத
ப்பகப்பெ நிறுவனமாறுப்வனமான பகப்பெற்வனமான பகப்பெ நிறுவனமா இல்ல நிறுவனமாநிறுவனமல், முற்றிலும் அதன் ப்பச நிறுவனமாந்த
விருப்கப்பெப்கப்பெட, முதல்மு்முறல்முறைய நிறுவனமாக அதன் தளத்தில் வனமான பகப்பெச்்முறசத்
தணிக்முறக
ப்பசய்வதற்கு
கப்பெயன்கப்பெடுத்தப்கப்பெடும்
அதன்
ப்ப நெறிமு்முறல்முறைக்முறள ப்பவளியிட்டத.
 நெ்முறடமு்முறல்முறையளவில் எந்தப்பவ நிறுவனமாரு விநிறுவனமர்சனபூர்வ அரசியல்
கண்வனமான பண நிறுவனமாட்டத்தின் ப்பவளிப்கப்பெ நிறுவனமாட்்முறடயும், வன்மு்முறல்முறைய நிறுவனமானத நிறுவனமாக,
அவதூறு கப்பெரப்புவத நிறுவனமாக, “தீவிரநிறுவனம நிறுவனமானத நிறுவனமாக,” “மிரட்டுவத நிறுவனமாக"
அல்லத ப்பகப்பெரும்கப்பெ நிறுவனமாலும் ப்பகப்பெ நிறுவனமாதவ நிறுவனமாக "வனமான பகப்பெ நிறுவனமாலச் ப்பசய்திகள நிறுவனமாக"
அகற்றுவதற்க நிறுவனமாக
அ்முறடய நிறுவனமாளப்கப்பெடுத்தி
நிறுவனமற்றும்
ஆத நிறுவனமாரம்க நிறுவனமாட்டமுடய நிறுவனமாத தணிக்முறகககுக உட்கப்பெடுத்தப்கப்பெட்டத நிறுவனமாக
கூறி
இவ்வ்முறரய்முறல்முறைககுள்
அதிகநிறுவனம நிறுவனமான
கட்டு்முறரக்முறள
உள்ளடககுவதற்க நிறுவனமான, கட்டுப்கப்பெ நிறுவனமாடு விதிககும் அளவுககு அதன்
"ப்பகப்பெ நிறுவனமாதவ நிறுவனமான வழிமு்முறல்முறைகள்" மிகவும் கப்பெரந்தளவில் கடு்முறநிறுவனமய நிறுவனமாக
உள்ளன.
மிகப்ப்பகப்பெரியதம், எதற்கும் கணககு க நிறுவனமாட்டத்வனமான பத்முறவயற்ல்முறை அந்த
ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ ஏகவனமான பகப்பெ நிறுவனமாக நிறுவனத்த நிறுவனமால் நிர நிறுவனமாகரிககத்தககத நிறுவனமாக
கருதப்கப்பெடும் தரவுக்முறள முடககுவதற்கும் நிறுவனமற்றும் அரசியல்
உ்முறரய நிறுவனமாடல்க்முறள
வடவ்முறநிறுவனமப்கப்பெதற்கும்
—அந்நிறுவன
கப்பெணிய நிறுவனமாளர்களில் அறுதி ப்பகப்பெரும்கப்பெ நிறுவனமான்்முறநிறுவனமயினர நிறுவனமால் — அத நிறுவனமாவத,
வனமான பகப்பெஸ்புககின் "கப்பெ நிறுவனமாதக நிறுவனமாப்பு" நிறுவனமற்றும் "ப்ப நெறிப்கப்பெடுத்தம்" த்முறல்முறையில்
உள்ள 20,000 வனமான பகப்பெர நிறுவனமால், இந்த "ப்பகப்பெ நிறுவனமாதவ நிறுவனமான வழிமு்முறல்முறைகள்"
கப்பெயன்கப்பெடுத்தப்கப்பெடும்.
"வனமான பகப்பெ நிறுவனமால
ப்பசய்திகள்"
ப்பத நிறுவனமாடர்கப்பெ நிறுவனமான
ப்பக நிறுவனமாள்்முறகத நிறுவனமான்
வனமான பகப்பெஸ்புககினத இத்தணிக்முறக எந்திரத்தின் ்முறநிறுவனமயப்கப்பெகுதிய நிறுவனமாக
உள்ளத. இதவனமான பகப்பெ நிறுவனமான்ல்முறை தணிக்முறக "சிககல நிறுவனமான விவக நிறுவனமாரம்"
என்கப்பெத நிறுவனமால், கப்பெயனர்களின் தகவல்கள் வினிவனமான பய நிறுவனமாகிககப்கப்பெடுவதில்
இருந்த
"வனமான பகப்பெ நிறுவனமால
ப்பசய்திகள நிறுவனமாக"
முடககப்கப்பெட்டருப்கப்பெ்முறத
அவர்கள் ப்பதரிந்த ப்பக நிறுவனமாள்ள முடய நிறுவனமாத என்று அந்த சமூக
ஊடக ஏகவனமான பகப்பெ நிறுவனமாக நிறுவனம் புதித நிறுவனமாக ப்பவளியிடப்கப்பெட்ட அதன்
ப்பகப்பெ நிறுவனமாத வழிமு்முறல்முறைகளில் ப்பதளிவுகப்பெடுத்தகில்முறைத:
வனமான பகப்பெஸ்புககில் ப்பகப்பெ நிறுவனமாய் ப்பசய்திகள் கப்பெரவுவ்முறதக கு்முறல்முறைககும்
ப்பகப்பெ நிறுவனமாறுப்்முறகப்பெ  நெ நிறுவனமாங்கள் முழு கவனத்தில் எடுத்தள்வனமான பள நிறுவனமாம்.
இதப்பவ நிறுவனமாரு
சவ நிறுவனமால நிறுவனமான
நிறுவனமற்றும்
சிககல நிறுவனமான
விடயம்
என்கப்பெ்முறதயும்  நெ நிறுவனமாங்கள் ஒப்புக ப்பக நிறுவனமாள்கிவனமான பல்முறை நிறுவனமாம். ப்பகப்பெ நிறுவனமாதநிறுவனமககளின்
ஆககப்பூர்வநிறுவனம நிறுவனமான
உ்முறரய நிறுவனமாடல்க்முறளத்
திணல்முறைடகக நிறுவனமாநிறுவனமல்,
நிறுவனமககளுககு
தகவல்
ப்பசன்ல்முறை்முறடவதில்  நெ நிறுவனமாங்கள்
உதவ
விரும்புகிவனமான பல்முறை நிறுவனமாம். ப்பகப்பெ நிறுவனமாய் ப்பசய்திகளுககும் நிறுவனமற்றும் ்முற நெய நிறுவனமாண்ட
த நிறுவனமாககுதல் அல்லத சுயக கருத்தகளுககும் இ்முறடவனமான பய ஒரு மிக
ப்பநிறுவனமல்லய வனமான பக நிறுவனமாடு த நிறுவனமான் உள்ளத. இந்த க நிறுவனமாரணங்களுகக நிறுவனமாக,
 நெ நிறுவனமாங்கள் ப்பகப்பெ நிறுவனமாய் ப்பசய்திக்முறளப் வனமான பகப்பெஸ்புககில் இருந்த நீகக
வனமான பகப்பெ நிறுவனமாவதில்்முறல, அதற்கு கப்பெதில நிறுவனமாக, ப்பசய்தி ஓ்முறடகளில் அ்முறத
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கு்முறல்முறைவ நிறுவனமாக க நிறுவனமாட்ட அத
கு்முறல்முறைகக இருககிவனமான பல்முறை நிறுவனமாம்.

கப்பெரவுவ்முறதக

கணிசநிறுவனம நிறுவனமானளவுககு

அப்பநிறுவனமரிகக உளவுத்த்முறல்முறை முக்முறநிறுவனமகள், ஜன நெ நிறுவனமாயக கட்சி
நிறுவனமற்றும் பிரத நிறுவனமான ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ ப்பகப்பெருநிறுவனங்கள நிறுவனமால், 2016
வனமான பதர்த்முறலத் ப்பத நிறுவனமாடர்ந்த உடனடய நிறுவனமாக,  நெவம்கப்பெர் 2016 இல்
"வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திகளுககு" எதிர நிறுவனமான பிரச்ச நிறுவனமாரம் ப்பத நிறுவனமாடங்கப்கப்பெட்டத.
இர நிறுவனமாணுவம்/உளவுத்த்முறல்முறை
எந்திரத்தின்
விருப்கப்பெத்திற்குரிய
வனமான பவட்கப்பெ நிறுவனமாளர நிறுவனமான ஹில நிறுவனமாரி கிளிண்டனின் வனமான பதர்தல் வனமான பத நிறுவனமால்விய நிறுவனமாலும்,
நிறுவனமற்றும்
வனமான பகப்பெர்ணி
ச நிறுவனமாண்டர்ஸ்
பிரச்ச நிறுவனமாரத்திற்க நிறுவனமான கப்பெரந்த
ஆதரவில் பிரதிகப்பெலத்த வனமான பச நிறுவனமாசலச சிந்த்முறனகள் மீத நிறுவனமான
கப்பெரந்தளவில நிறுவனமான
ஆதரவ நிறுவனமாலும்
அதிர்ந்த
வனமான பகப்பெ நிறுவனமான
இந்த
சதிககூட்டம், "வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திகள்" என்ல்முறை்முறறழைககப்கப்பெட்ட ஓர்
ஒழுங்குமு்முறல்முறையற்ல்முறை, அரித நிறுவனமாகவனமான பவ வ்முறரயறுககப்கப்பெட்ட, ஒரு
கருத்தரு்முறவக ப்பக நிறுவனமாண்டு சமூக எதிர்ப்பின் வளர்ச்சி்முறயத்
தடுககும் வனமான ப நெ நிறுவனமாககில் ஓர் ஊடக த நிறுவனமாககுத்முறலத் ப்பத நிறுவனமாடங்கின.
“வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திகள்" என்ல்முறை நிறுவனமால் என்ன என்கப்பெதற்கு வ்முறரய்முறல்முறை
இல்்முறலவனமான பய என்ல்முறை த்முறலப்பில் பிரத நிறுவனமான கப்பெத்திரி்முறககளில்
நூல்முறை நிறுவனமாயிரக
கணகக நிறுவனமான
விகப்பெரங்கள்
அர்ப்கப்பெணிககப்கப்பெட்டருந்த நிறுவனமாலும், ஹில நிறுவனமாரி கிளிண்டன் 2016
வனமான பதர்தல் குறித்த நி்முறனவுகூர்்முறகயில்,
விககிலீக்முறகிலீக்ஸையும்
நிறுவனமற்றும் 2016 ஜன நெ நிறுவனமாயக கட்சி வனமான பவட்கப்பெ நிறுவனமாளர் வனமான பதர்வு வனமான பதர்தலல்
சூழ்ச்சி ப்பசய்த கிளிண்டன் பிரச்ச நிறுவனமாரக குழுவின் ஆவணங்கள்
நிறுவனமற்றும் வனமான பவ நிறுவனமால் ஸ்ட்ரீட் உடன் அதன் ஊறழைல் உல்முறைவுகள் குறித்த
ஆவணங்க்முறள
அத
ப்பவளியிட்ட்முறதயும்
"வனமான பகப்பெ நிறுவனமால
ப்பசய்திகளின்" வனமான பத நிறுவனமாற்றுவ நிறுவனமாய நிறுவனமாக குறிப்பிட்ட நிறுவனமார்.
விககிலீகஸ் ப்பவளியீடுகளில் எந்தப்பவ நிறுவனமாரு தவறுக்முறளயும்
ய நிறுவனமாப்பர நிறுவனமாருவரும்
குறிப்பிட்டதில்்முறல
என்கில்முறை
நி்முறலயில்,
ப்பதளிவ நிறுவனமாக இதன் உள்வனமான ப நெ நிறுவனமாககம் என்னப்பவன்ல்முறை நிறுவனமால் அர்முறச
நிறுவனமதிப்பிறழைகக ப்பசய்யும் அல்லத வனமான பசதப்கப்பெடுத்தம் எந்தப்பவ நிறுவனமாரு
தகவலும், அத உண்்முறநிறுவனமவனமான பய நிறுவனமா அல்லத ப்பகப்பெ நிறுவனமாய்வனமான பய நிறுவனமா, அதவனமான பவ
"வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திகள்" என்று வ்முறரய்முறல்முறைப்கப்பெடுத்தவத நிறுவனமாக உள்ளத.
வனமான பவறு
வ நிறுவனமார்த்்முறதகளில்
கூறுவத நிறுவனமான நிறுவனமால்,
அப்பநிறுவனமரிகக
உளவுத்த்முறல்முறை முக்முறநிறுவனமகளின் ச நிறுவனமார்கப்பெ நிறுவனமாக ப்பசயல்கப்பெடும் மிகப்ப்பகப்பெரிய
ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ
ப்பகப்பெருநிறுவனங்கள்
"வனமான பகப்பெ நிறுவனமால
ப்பசய்திகள்"
எனப்கப்பெடுகப்பெவற்்முறல்முறை
தடுப்கப்பெத நிறுவனமானத,
அரசியல்
தணிக்முறக
என்கப்பெ்முறதத் தவிர வனமான பவப்பல்முறை நிறுவனமான்றுமில்்முறல.
இந்த உண்்முறநிறுவனம்முறயக ப்பக நிறுவனமாண்டு கப்பெ நிறுவனமார்த்த நிறுவனமால், வனமான பகப்பெஸ்புககின்
வ நிறுவனமார்த்்முறதகள்
ப்பகப்பெரிதம்
முககியத்தவம்
ப்பகப்பெறுகின்ல்முறைன.
ஏப்பனன்ல்முறை நிறுவனமால் "வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திக்முறள" ஒடுககுவத, அத நிறுவனமாவத
தணிக்முறக ப்பசய்வத, ஒரு “சிககல நிறுவனமான விவக நிறுவனமாரம்", ப்பசய்தி
ஓ்முறடகளில் இருந்த அவற்்முறல்முறைக கு்முறல்முறைப்கப்பெதன் மூலம், அ்முறவ
வினிவனமான பய நிறுவனமாகிககப்கப்பெடுவ்முறதக
கணிசநிறுவனம நிறுவனமாக
கு்முறல்முறைககும்"
 நெடவடக்முறக்முறய நிறுவனம் இரகசியநிறுவனம நிறுவனமாக ப்பசய்யும்.

“வனமான ப நெர்்முறநிறுவனம்முறய வி்முறல ப்பக நிறுவனமாடுத்த தவ்முறல்முறை கப்பெ நிறுவனமார நிறுவனமாட்டுவதத நிறுவனமான்
கப்பெ நிறுவனமாச நிறுவனமாங்குத்தனம்,” என்ல்முறை La Rochefoucauld இன் ப்பகப்பெ நிறுவனமான்ப்பநிறுவனம நிறுவனமாழி
த நிறுவனமான் இங்வனமான பக ப்பகப்பெ நிறுவனமாருத்தநிறுவனம நிறுவனமாக உள்ளத. கப்பெத்திரி்முறகய நிறுவனமாளர்களும்,
கப்பெதிப்கப்பெ நிறுவனமாளர்களும் நிறுவனமற்றும் கப்பெயனர்களும் தங்களின் உள்ளடககம்
தணிக்முறக
ப்பசய்யப்கப்பெடுவ்முறதக
குறித்த
ஆரவ நிறுவனமாரத்தடன்
ஓலமிடுவ நிறுவனமார்கள் என்கப்பெத நிறுவனமால், வனமான பகப்பெஸ்புக சர்வ ச நிறுவனமாத நிறுவனமாரணநிறுவனம நிறுவனமாக
அதன் தணிக்முறக்முறய இரகசியநிறுவனம நிறுவனமாக ப்பசய்யும். வனமான பகப்பெஸ்புக ப்பசய்தி
ஓ்முறடகளில் ப்பதன்கப்பெடுவ்முறதத் முடககுவதன் மூலநிறுவனம நிறுவனமாக, தனத
கப்பெயனர்களின் முதல் அரசியல் ச நிறுவனமாசன உரி்முறநிறுவனமக்முறள மீறுவ்முறதக
குறித்த
எந்த
சட்டப்பூர்வ
ஆத நிறுவனமாரமும்
இல்ல நிறுவனமாநிறுவனமல்,
அந்நிறுவனத்தின்  நெடவடக்முறககள், தரவுக்முறள அழிப்கப்பெதற்கு
இ்முறணய நிறுவனமான அவனமான பத வி்முறளவுக்முறள ப்பக நிறுவனமாண்டருககும்.
வனமான பகப்பெஸ்புக நிறுவனமட்டுந்த நிறுவனமான் இந்தளவுககு வனமான ப நெரடய நிறுவனமாக இத்த்முறகய
 நெடவடக்முறகக்முறள
ப்பவளிப்கப்பெ்முறடய நிறுவனமாக
கூறியுள்ள
ஒவனமான பர
ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ நிறுவனம் என்ல்முறை நிறுவனமாலும், கூகுள் நிறுவனமற்றும் ட்வீட்டர்
இரண்டுவனமான பநிறுவனம "வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திக்முறள", அத நிறுவனமாவத எதிர்ப்பு
கண்வனமான பண நிறுவனமாட்டங்க்முறள,
ஒடுககுவதற்கு
இவனமான பதவனமான பகப்பெ நிறுவனமான்ல்முறை
ப்பக நிறுவனமாள்்முறக்முறயவனமான பய பின்கப்பெற்றுகின்ல்முறைன என்கப்பெ்முறத க நிறுவனமாங்கிரஸ்
விச நிறுவனமார்முறண
விளககவு்முறரயில்
அவற்றின்
சட்டப்பூர்வ
பிரதிநிதிகள் மூலநிறுவனம நிறுவனமாக ஒப்புக ப்பக நிறுவனமாண்டுள்ளன.
“எவனமான பதச்சதிக நிறுவனமார கப்பெ நிறுவனமாணியில் வனமான ப நெரடய நிறுவனமாகவனமான பவ, வனமான பவண்டுப்பநிறுவனமன்வனமான பல்முறை
இருட்டடப்பு ப்பசய்வதில்” அந்நிறுவனம் ஈடுகப்பெடுகில்முறைத என்கப்பெ்முறத
உலக வனமான பச நிறுவனமாசலச வ்முறலத் தளம் அதன் ஆகஸ்ட் 25 கப்பெகிரங்க
கடதத்தில்
குற்ல்முறைஞ்ச நிறுவனமாட்ட,
கூகுள்
நிறுவனமற்றும்
ஏ்முறனய
ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ ப்பகப்பெருநிறுவனங்களத அரசியல் தணிக்முறக்முறய
அம்கப்பெலப்கப்பெடுத்தவதற்க நிறுவனமாக WSWS ப்பத நிறுவனமாடங்கிய பிரச்ச நிறுவனமாரத்திற்கு,
வனமான பகப்பெஸ்புககின்
இந்த
ஒப்புதல்
நிறுவனமற்ப்பல்முறை நிறுவனமாரு
ச நிறுவனமாட்சியநிறுவனம நிறுவனமாக
அ்முறநிறுவனமகில்முறைத.
கூகுள்
நிறுவனம்
அதன்
வனமான பதடுப்பகப்பெ நிறுவனமாறி
மு்முறல்முறைக்முறள
"வனமான பநிறுவனமம்கப்பெடுத்தம்"
 நெடவடக்முறகக்முறள
அறிவித்த
பின்னர்,
முன்னணி இடதச நிறுவனமாரி, வனமான பகப்பெ நிறுவனமார்-எதிர்ப்பு நிறுவனமற்றும் வனமான பச நிறுவனமாசலச வ்முறலத்
தளங்களுககு
கூகுள்
வனமான பதடுப்பகப்பெ நிறுவனமாறி
மூலநிறுவனம நிறுவனமாக
வரும்
கப்பெயனர்களின் எண்ணிக்முறக 75 சதவீத அளவுககு வீழ்ச்சி
அ்முறடந்த்முறத அம்கப்பெலப்கப்பெடுத்தியதற்கு வி்முறடயிறுப்கப்பெ நிறுவனமாக, உலக
வனமான பச நிறுவனமாசலச வ்முறலத் தளம் அதன் கடதத்்முறத ப்பவளியிட்டத.
இன் குற்ல்முறைச்ச நிறுவனமாட்டுககள் முற்றிலும் சரிய நிறுவனமான்முறவவனமான பய
என்கப்பெத இப்வனமான பகப்பெ நிறுவனமாத ப்பதளிவ நிறுவனமாகி உள்ளத. இந்த ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ
ப்பகப்பெருநிறுவனங்கள், அவற்றின் கப்பெயனர்களுககு எந்த தகவலும்
ப்பதரிவிகக நிறுவனமாநிறுவனமல், “நிறுவனம நிறுவனமாற்று" ப்பசய்தி ஆத நிறுவனமாரங்க்முறள முடககி
வருகின்ல்முறைன என்கப்பெவனமான பத நிறுவனமாடு, இந்த வருட ப்பத நிறுவனமாடககத்தில் வனமான பகப்பெஸ்புக
த்முறல்முறநிறுவனம
ப்பசயலதிக நிறுவனமாரி
நிறுவனம நிறுவனமார்க
சககர்வனமான பகப்பெர்க
கூறிய
வ நிறுவனமார்த்்முறதகளில் கூறுவத நிறுவனமான நிறுவனமால், நியூ வனமான பய நிறுவனமார்க ்முறடம்ஸ் நிறுவனமற்றும்
வனமான பவ நிறுவனமால் ஸ்ட்ரீட் வனமான பஜர்னல் உள்ளடங்கல நிறுவனமாக " நெம்கப்பெத்தகுந்த"
ப்பசய்தி நிறுவனங்க்முறள ஊககுவிககின்ல்முறைன.
WSWS

விநிறுவனமர்சனப்பூர்வ
அரசியல்
கண்வனமான பண நிறுவனமாட்டங்கள்
கப்பெகிர்ந்த
ப்பக நிறுவனமாள்ளப்கப்பெடுவ்முறத
நிறுவனமட்டுப்கப்பெடுத்தவதற்கு
எடுககப்கப்பெடும்
இரகசியநிறுவனம நிறுவனமான  நெடவடக்முறககள், அதிக ப்பவளிப்கப்பெ்முறடய நிறுவனமான
தணிக்முறக  நெடவடக்முறகக்முறளப் பின்ப்பத நிறுவனமாடர்ந்த  நெடககின்ல்முறைன.
கூகுள்
திங்களன்று
ப்பவளியிட்ட
அதன்
க நிறுவனமால நிறுவனமாண்டு
அறிக்முறகயில், யூ-டயூப்பில் இருந்த 8 மில்லயனுககும்
அதிகநிறுவனம நிறுவனமான க நிறுவனமாப்பண நிறுவனமாளிக்முறள அத நீககி இருப்கப்பெத நிறுவனமாகவும்,
அவற்றில் மிகப் ப்பகப்பெரும்கப்பெ நிறுவனமான்்முறநிறுவனம —சுநிறுவனம நிறுவனமார் 6.7 மில்லயன்—

"நிறுவனமனிதர்கள நிறுவனமால் அல்ல நிறுவனமாநிறுவனமல் முதலல் எந்திர மீள நிறுவனமாய்வுககு
ஒதககப்கப்பெட்டருப்கப்பெத நிறுவனமாகவும்" சுயப்பகப்பெரு்முறநிறுவனம பீற்றியத. கூகுளின்
ப்பசயற்்முறக
நுண்ணறிவு
மு்முறல்முறைகள்
ஓரங்கட்டயுள்ள
க நிறுவனமாப்பண நிறுவனமாளிகளில்
மூன்றில்
ஒரு
க நிறுவனமால்வ நிறுவனமாசி
"அ்முறவ
ஒவனமான பரப்பய நிறுவனமாருமு்முறல்முறை
கூட
கப்பெ நிறுவனமார்ககப்கப்பெடுவதற்கு
முன்னவனமான பர
நீககப்கப்பெட்டுள்ளன.”
அந்நிறுவனம் அறிவித்தத, “உண்்முறநிறுவனமயில் எந்திரமூலநிறுவனம நிறுவனமான
வ நிறுவனமாசிப்்முறகப்பெ  நெ்முறடமு்முறல்முறைப்கப்பெடுத்தவத என்கப்பெத தகவல்க்முறள ஒரு
சிலர் மீள நிறுவனமாய்வு ப்பசய்வத வனமான பகப்பெ நிறுவனமாலன்றி, நி்முறல்முறைய வனமான பகப்பெர் மீள நிறுவனமாய்வு
ப்பசய்வ்முறத வனமான பகப்பெ நிறுவனமான்ல்முறைத. தரவுகள் எங்களின் ப்பக நிறுவனமாள்்முறகக்முறள
மீறுகின்ல்முறைத நிறுவனமா என்கப்பெ்முறத கண்க நிறுவனமாணிககக எங்கள் அ்முறநிறுவனமப்பு
மு்முறல்முறைகள்
நிறுவனமனித
மீள நிறுவனமாய்்முறவச் ச நிறுவனமார்ந்தள்ளன,”
என்று
அந்நிறுவனம் அறிவித்தத. வனமான பகப்பெஸ்புக வனமான பகப்பெ நிறுவனமாலவனமான பவ, கூகுளும்
இந்த நிறுவனமாண்டன் இறுதிககுள் இத்த்முறல்முறையில் 10,000  நெகப்பெர்க்முறளப்
கப்பெணியில் அநிறுவனமர்த்தம் வனமான ப நெ நிறுவனமாககில், தணிக்முறகய நிறுவனமாளர்களின் ஒரு
கப்பெ்முறட்முறய நியமித்தள்ளத.
வனமான பகப்பெஸ்புககும் சரி கூகுளும் சரி அதன் தரவுகள் மீத
கண்க நிறுவனமாணிப்கப்பெதற்கு எந்த சட்டபூர்வ கட்முறநிறுவனமப்கப்பெ நிறுவனமாடுகளுககும்
அடகப்பெணிந்த இல்்முறல. தகவல் ப்பத நிறுவனமாடர்பு நிறுவனங்க்முறளப்
வனமான பகப்பெ நிறுவனமாலவனமான பவ, அவற்றின் தளங்களில் அவற்றின் கப்பெயனர்கள் என்ன
கூறுகில்முறை நிறுவனமார்கள் அல்லத என்ன ப்பசய்கில்முறை நிறுவனமார்கள் என்கப்பெதற்கு
அப்பநிறுவனமரிகக சட்டத்தின் கீழ் அ்முறவ ப்பகப்பெ நிறுவனமாறுப்கப்பெ நிறுவனமாவதில்்முறல.
ஆன நிறுவனமால் அதற்கு கப்பெதில நிறுவனமாக, அ்முறவ அப்பநிறுவனமரிகக ப்பகப்பெ நிறுவனமாலஸ்
நிறுவனமற்றும் சட்ட அநிறுவனமல நிறுவனமாகக முக்முறநிறுவனமகளின் ஓர் அங்கநிறுவனம நிறுவனமாக
நிறுவனம நிறுவனமாறியுள்ளன, ஆன நிறுவனமால் ஒரு விலககீட்டுரி்முறநிறுவனமயுடன்: அத நிறுவனமாவத,
தனிய நிறுவனமார் ப்பகப்பெருநிறுவனநிறுவனம நிறுவனமாக, அ்முறவ, மிக முககியநிறுவனம நிறுவனமாக,
கருத்தச் சுதந்திரத்தில் த்முறலயிடுவதில் இருந்த அர்முறசத்
தடுககும் அரசியல்முறநிறுவனமப்பின் முதல் ச நிறுவனமாசன கப்பெ நிறுவனமாதக நிறுவனமாப்புகளில்
இருந்த அ்முறவ விதிவிலககுரி்முறநிறுவனம ப்பகப்பெற்றுள்ளன.
வனமான பகப்பெச்சு சுதந்திரம் மீத நிறுவனமான ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ ப்பகப்பெருநிறுவனங்களத
ஒடுககுமு்முறல்முறையின் நிஜநிறுவனம நிறுவனமான இலககு, "வனமான பகப்பெ நிறுவனமால ப்பசய்திகவனமான பள நிறுவனமா",
“தீவிரவ நிறுவனமாத
கருத்தககவனமான பள நிறுவனமா,”
அல்லத
தணிக்முறக்முறய
நிய நிறுவனமாயப்கப்பெடுத்தவதற்க நிறுவனமாக கப்பெயன்கப்பெடுத்தப்கப்பெடும் இதர பில்முறை கப்பெல
கவர்ச்சிகரநிறுவனம நிறுவனமான வ நிறுவனமாசகங்கவனமான பள நிறுவனமா கி்முறடய நிறுவனமாத. நிறுவனம நிறுவனமால்முறை நிறுவனமாக எதிர்ப்பு
ப்பசய்திகள் நிறுவனமற்றும் அரசியல் கப்பெகுப்கப்பெ நிறுவனமாய்வுகளின் ஆத நிறுவனமார
வளங்கள் வளர்வதம், அரசியல் எதிர்ப்்முறகப்பெ ஒழுங்க்முறநிறுவனமகக
சமூக ஊடகங்கள் கப்பெயன்கப்பெடுத்தவதம் த நிறுவனமான் அவற்றின்
இலககு.
அப்பநிறுவனமரிகக நிறுவனமாவிலும்
சர்வவனமான பதச
அளவிலும்
ப்பத நிறுவனமாழில நிறுவனமாளர்களின் வனமான பவ்முறலநிறுத்த இயககம் ப்பத நிறுவனமாடர்ந்த
வளரு்முறகயில், இந்த ப்பத நிறுவனமாழில்நுட்கப்பெ நிறுவனங்கள் கருத்த
சுதந்திரம் மீத நிறுவனமான அவற்றின் த நிறுவனமாககுத்முறல விரிவ நிறுவனமாகக நிறுவனமட்டுவனமான பநிறுவனம
ப்பசய்யும்.
கடந்த வ நிறுவனமாரயிறுதியில் வனமான பவய்ன் அரசு கப்பெல்க்முறலககறழைகத்தில்
உலக வனமான பச நிறுவனமாசலச வ்முறலத் தளம் நிறுவனமற்றும் வனமான பச நிறுவனமாசலச சநிறுவனமத்தவக
கட்சி  நெடத்திய கூட்டத்திற்கு ப்பத நிறுவனமாழில நிறுவனமாளர்கள் கப்பெலநிறுவனம நிறுவனமான
வி்முறடயிறுப்பு க நிறுவனமாட்டயிருந்த நி்முறலயில், ப்பத நிறுவனமாழில நிறுவனமாளர்களின்
அதிகரித்த வரும் ஒரு பிரிவு இ்முறணயத்தில் கருத்த
சுதந்திரத்்முறதப்
கப்பெ நிறுவனமாதக நிறுவனமாப்கப்பெ்முறத
ஓர்
அவசர
கப்பெணிய நிறுவனமாக
கருதகின்ல்முறைன.
இ்முறணய
தணிக்முறகககு
எதிர நிறுவனமான
வனமான பகப்பெ நிறுவனமார நிறுவனமாட்டத்தில் இ்முறணய, WSWS ஐ ப்பத நிறுவனமாடர்பு ப்பக நிறுவனமாள்ளுநிறுவனம நிறுவனமாறு
 நெ நிறுவனமாங்கள் ப்பத நிறுவனமாழில நிறுவனமாளர்களுககும் இ்முறளஞர்களுககும் அ்முறறழைப்பு
விடுககிவனமான பல்முறை நிறுவனமாம்!

