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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ட்ரரோன் படுகுோலலையில் நிறுவனம
சமபந்தப்படுவலத நிறுத்திக் குோள்ளுக் கொள்ளுமோறு
கூகுள் கதோழிலைோளர்ுள் ருோருகின்றனர்
By Andre Damon,
அமெரிக்க
இரஇராணுவத்தின்
சட்டவிசட்டவிரரஇராத
ட்சட்டவிரரஇரான்
சட்டவிரபஇரார்முறுறைக்கஇரான மென்மபஇராருறொருளை கூகுள் வடிவறெத்தத
என்று கடந்த ெஇராதம் மவளி வெளியஇரான தகவல்கள், அந்நிறுவன
பணி வெளியஇராொருளைர்களிறடசட்டவிர வெளிய சீற்ுறைத்றதத் தூண்டி வெளியத. 3,000
க்கும் அதிகெஇரான மதஇராழிழிலஇராொருளைர்கள் மபன்டகனுடன் அத
சம்பந்தப்படுவறத
நிறுத்திக்
மகஇராள்ளுெஇராறு
சட்டவிரகஇராரி
றகம வெளியழுத்திட்ட கடிதம் ஒன்றுறை நிறுவன நிர்வஇராக
அதிகஇராரிகளுக்கு அனுப்பினர்.
“சட்டவிரெவன் திட்டம்" (Project Maven) என்ுறைறழைக்கப்படும் இச
மச வெளியல்திட்டம்
ட்சட்டவிரரஇரான்
படங்கறொருளைப்
பகுப்பஇராய்வ
மசய் வெளியவம்,
சஇராத்தி வெளியெஇரானொருளைவக்கு
ட்சட்டவிரரஇரான்
படுமகஇராறழிலகளுக்கஇரான
இழிலக்குகறொருளை
அறட வெளியஇராொருளைம்
கஇராண்பதில் மபன்டகனுக்கு உதவவம் மச வெளியற்றக அறிவ
முறுறைகளின் ப வெளியன்பஇராட்றட உள்ொருளைடக்கி உள்ொருளைத. ெத்தி வெளிய
கிழைக்கு ெற்றும் வட ஆபிரிக்கஇராவில் நடத்தப்பட்ட
இத்தறக வெளிய
ட்சட்டவிரரஇரான்
படுமகஇராறழிலகளில்
பத்தஇராயிரக்
கணக்கஇரானவர்கள், அதில் மபரும்பஇராழிலஇரானவர்கள் மவறும்
பஇரார்றவ வெளியஇராொருளைர்கொருளைஇராக உடன் நின்றிருந்த அப்பஇராவி ெக்கள்,
மகஇரால்ழிலப்பட்டுள்ொருளைனர்.
இத்திட்டத்தில்
கூகுள்
சம்பந்தப்பட்டிருப்பறத
கடந்த
ெஇராதம்
கிஸ்சட்டவிரெஇராசட்டவிரடஇரா
(Gizmodo) வறழிலத் தொருளைம் அறிவித்தத.
தறழிலறெ மச வெளியழிலதிகஇராரி சுந்தர் பிசறசக்கு முகவரியிட்ட
அந்த கடிதம் அறிவிக்கிுறைத, “சட்டவிரபஇரார் வி வெளியஇராபஇராரத்தில்
கூகுள் சம்பந்தப்படக்கூடஇராமதன நஇராங்கள் நிறனக்கிசட்டவிருறைஇராம்.
ஆகசட்டவிரவ இந்த சட்டவிரெவன் திட்டம் இரத்த மசய் வெளியப்பட
சட்டவிரவண்டுமென சட்டவிரகட்டுக் மகஇராள்கிசட்டவிருறைஇராம், சட்டவிரெலும் கூகுசட்டவிரொருளைஇரா
அல்ழிலத
அதன்
ஒப்பந்ததஇராரர்கசட்டவிரொருளைஇரா
ஒருசட்டவிரபஇராதம்
சட்டவிரபஇரார்முறுறை மதஇராழில்நுட்பத்றதக் கட்டறெக்கஇராத என்று
குறிப்பிட்டு கூகுள் ஒரு மதளிவஇரான மகஇராள்றகற வெளிய
வறரந்த, பதிப்பித்த, நறடமுறுறைப்படுத்த சட்டவிரவண்டும்.”
கூகுள் பணி வெளியஇராொருளைர்களின் கடந்த ெஇராத விெர்சனங்களுக்கு
விறடயிறுத்த அந்நிறுவனத்தின் கிொருளைவட் வணிகப் பிரிவ
தறழிலறெ மச வெளியழிலதிகஇராரி ட வெளியஇரான் கிரீன் கூறுறகயில்,
"ட்சட்டவிரரஇரான்கறொருளை மச வெளியல்படுவத்தவசட்டவிரதஇரா அல்ழிலத புறைக்க
விடுவசட்டவிரதஇரா"
மென்மபஇராருள்
கிறட வெளியஇராத,
அத
“ஆயுதங்கறொருளை ஏவவதற்கும் ப வெளியன்படுத்தப்படஇராத" என்று
கூறியிருந்தஇரார்.
இத்தறக வெளிய
நிரஇராகரித்த

சட்டவிரெசட்டவிரழிலஇராட்டெஇரான
சஇராக்குசட்டவிரபஇராக்குகறொருளை
அக்கடிதம்,
“குறிப்பிட்ட
பழில
சட்டவிரநரடி

1-Google workers demand end to company’s involvement in drone murder
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ப வெளியன்பஇராடுகளில் இல்றழில என்ுறைஇராலும், இத்மதஇராழில்நுட்பம்
இரஇராணுவத்திற்கஇராக
கட்டறெக்கப்பட்டு
வருகிுறைத
என்பசட்டவிரதஇராடு, இத முடித்த வழைங்கப்பட்டதம் இத்தறக வெளிய
பணிகளுக்கு
உதவி வெளியஇராக
இத
சுபழிலெஇராக
ப வெளியன்படுத்தப்படழிலஇராம்,” என்றும் அறிவிக்கிுறைத.
வழைக்கு விசஇராரறணயின்றி ெக்கறொருளைப் படுமகஇராறழில புரியும்
அமெரிக்க
அரசின்
ட்சட்டவிரரஇரான்
படுமகஇராறழில
திட்டம்,
அமெரிக்க அரசி வெளியழிலறெப்பு சட்டத்றதயும் சரி சர்வசட்டவிரதச
சட்டங்கறொருளையும்
சரி
இரண்றடயுசட்டவிரெ
மீறுகின்ுறைத,
இந்நடவடிக்றகயில் கூகுள் உடந்றத வெளியஇராய் இருப்பத
அறத குற்ுறைவி வெளியல் வழைக்கிற்கு இட்டுச மசல்லும்.
நிறுவனத்தின்
நடவடிக்றககள்
"கூகுளின்
மப வெளியறர
சரிமசய் வெளியவி வெளியழிலஇராதொருளைவக்கு
சட்டவிரசதப்படுத்தம்,”
என்று
எசசரிக்கின்ுறை அக்கடிதம், “கூகுள் இந்த ஒப்பந்தத்தில்
நுறழைவதன் மூழிலம், Palantir, Raytheon ெற்றும் General
Dynamics சட்டவிரபஇரான்ுறை நிறுவனங்களில் வரிறசயில் சட்டவிரசரும்.
றெக்சட்டவிரரஇராசஇராப்ட்
ெற்றும்
அெசன்
சட்டவிரபஇரான்ுறை
ெற்ுறை
நிறுவனங்களும் தஇரான் பங்மகடுத்த வருகின்ுறைன என்ுறை
வஇராதம், கூகுளுக்கஇரான அபஇரா வெளியத்றத எந்தவிதத்திலும்
சிறிதம்
குறுறைத்தவிடஇராத.
கூகுளின்
தனித்தவெஇரான
வரழிலஇராறு, தீ வெளியவரஇராக இருக்கஇராசட்டவிரத என்ுறை அதன் உத்சட்டவிரவக
வஇராசகம் ெற்றும் பில்லி வெளியன் கணக்கஇரானவர்களின் வஇராழ்வில்
அத
சட்டவிரநரடி வெளியஇராக
இடம்
மபற்றிருப்பத
அறத
பிரத்சட்டவிர வெளியகெஇராக பிரித்த றவக்கிுறைத,” என்று அக்கடிதம்
குறிப்பிட்டத.
“இரஇராணுவ
கண்கஇராணிப்பில்
—உயிரஇராபத்தஇரான
விறொருளைவகறொருளை ஏற்படுத்தக்கூடி வெளிய வறகயில்— அமெரிக்க
அரசுக்கு
உதவவதற்கஇராக
இத்மதஇராழில்நுட்பம்
கட்டறெக்கப்படுவறத ஏற்றுக் மகஇராள்ொருளைவி வெளியழிலஇராத,” என்று
அக்கடிதம் நிறுறைவ மசய்கிுறைத.
உண்றெயில்
இரஇராணுவத்தடனஇரான
கூகுளின்
உுறைவ
புதி வெளியதல்ழில. 2001 இல் இருந்த 2007 வறரயில்
கூகுளுக்கஇரான நிர்வஇராக தறழிலவரஇராக இருந்த எரிக் ஷிமித்,
கூகுளின் தறண தறழிலவர் மிமழிலஇரா மெடின் உடன்
சட்டவிரசர்ந்த, மபன்டகனின் பஇராதகஇராப்பு ஆசட்டவிரழிலஇராசறன குழுவில்
இடம் மபற்றுள்ொருளைஇரார்.
உழிலகில் சட்டவிரவமுறைந்த இடத்றதயும் விட மிகவம் உ வெளியர்-திுறைன்
நிபுணத்தவ மதஇராழிழிலஇராொருளைர்கறொருளைக் மகஇராண்ட மதஇராழில்நுட்ப
நிறுவனங்கொருளைத பணி வெளியஇராொருளைர்களுக்கும் —இவர்களில் பழிலர்

அதிகஇராரம்,
கண்கஇராணிப்பு
ெற்றும்
இரஇராணுவம்
ஒன்றுதிரட்டப்படுவறத
எதிர்க்கும்
பஇராரம்பரி வெளியத்றதக்
மகஇராண்டுள்ொருளை நிறழிலயில்— கூகுள், சட்டவிரபஸ்புக் ெற்றும்
ட்விட்டர்
ஆகி வெளியவற்றுறை
இரஇராணுவ/உொருளைவத்தறுறை
எந்திரத்திற்குள் ஒருங்கிறணக்க தீர்ெஇரானகரெஇராக உள்ொருளை
முன்னணி நிர்வஇராகிகளுக்கும் இறடசட்டவிர வெளிய அதிகரித்த வரும்
பிொருளைறவ இக்கடிதம் எடுத்தக்கஇராட்டுகிுறைத.
அமெரிக்கஇராவில் அதிக சம்பொருளைம் மபறுபவர்களில் சிழிலரஇராக
மதஇராழில்நுட்ப நிறுவன மதஇராழிழிலஇராொருளைர்கள் இருந்தஇராலும்,
மபரும்பஇராலும்
அவர்கள்
அறனவருசட்டவிரெ
கடினெஇரான
சட்டவிரவறழில சட்டவிரநரங்களில் பணி வெளியஇராற்ுறை நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ொருளைனர்
என்பசட்டவிரதஇராடு, வழைறெ வெளியஇராக வஇராரத்திற்கு குறுறைந்தபட்சம் 60
ெணி சட்டவிரநர சட்டவிரவறழிலகறொருளை எதிர்மகஇராள்கின்ுறைனர், இத
குடும்பம் நடத்தவறதசட்டவிர வெளிய அண்மித்த சஇராத்தி வெளியமில்ழிலஇராத
மசய்தவிடுகிுறைத.
அவர்களின்
சம்பொருளைத்தில்
மபரும்பகுதிற வெளிய
வீட்டுவசதி
மசழிலவகசட்டவிரொருளை
உறிஞ்சிவிடுகின்ுறைன. அமெரிக்கஇராவில் மிகவம் மசழிலவ
மிகுந்த ரி வெளியல் எஸ்சட்டவிரடட் சந்றத வெளியஇரான சஇரான் பிரஇரான்சிஸ்சட்டவிரகஇரா
சட்டவிரப பகுதியில் வஇராடறககள் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகெஇராக
உ வெளியர்ந்தவிட்டன.
சரஇராசரி வெளியஇரான
ஒரு
படுக்றக வெளியறுறை
அடுக்குெஇராடி வீட்டின் வஇராடறக ெஇராதத்திற்கு 3,390 டஇராழிலரஇராக
உள்ொருளைதஇரால், இத சிழில மதஇராழிழிலஇராொருளைர்கறொருளை அவர்களின்
கஇரார்களிசட்டவிரழிலசட்டவிர வெளிய வஇராழை நிர்பந்திக்கிுறைத.
சட்டவிரெற்கு சட்டவிரவர்ஜினி வெளியஇரா ெற்றும் ஒக்ழிலசட்டவிரகஇராெஇரா ஆசிரி வெளியர்கள்
மவளிநடப்பு மசய் வெளிய இட்டுசமசன்ுறை சட்டவிரதசி வெளியொருளைவிழிலஇரான
சட்டவிரவறழிலநிறுத்த அறழில அதிகரித்த வருவதற்கு இறடசட்டவிர வெளிய,
அமெரிக்கஇராவின் சஇரான் பிரஇரான்சிஸ்சட்டவிரகஇரா வறொருளைகுடஇரா பகுதி
எங்கிலுெஇரான ெற்றும் உழிலமகங்கிலுெஇரான மதஇராழில்நுட்ப
மதஇராழிழிலஇராொருளைர்கள், ஐ வெளியத்திற்கு இடமின்றி, விஞ்ிஞ்ஞஇரான
மதஇராழில்வஇராய்ப்புகறொருளைக் மகஇராண்டு சிுறைப்பஇராக "உழிலறக
ெஇராற்றுகிசட்டவிருறைஇராம்" என்ுறை வஇராக்குறுதிகளில் இருந்த விழிலகி
மசன்றுவிட்ட தங்களின் மதஇராழில் வழைங்குனர்களுடன்
தஇராங்கள் அதிகரித்தொருளைவில் கருத்த சட்டவிரவறுபட்டிருப்பதஇராக
உணர்கின்ுறைனர்.
அசட்டவிரத நிர்வஇராகிகொருளைஇரால் பஇராரி வெளிய படுமகஇராறழில, கண்கஇராணிப்பு
ெற்றும்
தணிக்றகக்கஇரான
நறடமுறுறைகறொருளை
உருவஇராக்குெஇராறு இப்சட்டவிரபஇராத இந்த மதஇராழிழிலஇராொருளைர்களுக்கு
கூுறைப்படுகிுறைத.
இக்கடிதம் குறித்த முதலில் மசய்தி மவளியிட்ட நிய
சட்டவிர வெளியஇரார்க் றடம்ஸ் குறிப்பிடுறகயில், இந்த ஆவணம்
குறித்த சட்டவிரபசுவதற்கு ஒசட்டவிரரம வெளியஇராரு பணி வெளியஇராொருளைர் கூட
கிறடக்கவில்றழில
என்ுறைத,
ஐ வெளியத்திற்கிடமின்றி
நிறுவனத்திற்குள் நிழிலவம் மிரட்டல் ெற்றும் ஒடுக்குமுறுறை
சூழைலுக்கு இத சஇரான்று பகிர்கிுறைத.
இரஇராணுவத்தடனஇரான கூகுளின் உுறைவ, சட்டவிரபஸ்புக் ெற்றும்
பிுறை மதஇராழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடன் சட்டவிரசர்ந்த அத
ஈடுபட்டுள்ொருளை இறண வெளிய தணிக்றகக்கஇரான மு வெளியற்சியுடன்

2-Google workers demand end to company’s involvement in drone murder

இறணந்தள்ொருளைத. ஏப்ரல் 2017 இல் ஆரம்பத்தில், கூகுள்
"அதிக அதிகஇராரபூர்வ தகவல்கறொருளை முன்னுக்கு மகஇராண்டு
வருவதற்கஇராக"
அதன்
சட்டவிரதடல்
மென்மபஇராருள்
வழிமுறுறைகறொருளைத் திருத்தி வெளியத.
ஆகஸ்டில் WSWS கூகுளுக்கு எழுதி வெளிய ஒரு பகிரங்க
கடிதத்தில் ஆவணப்படுத்தி வெளியவஇராறு, “சட்டவிரசஇராசலிச, சட்டவிரபஇரார்எதிர்ப்பு ெற்றும் இடதசஇராரி வறழிலத் தொருளைங்கறொருளை ெக்கள்
அணுகுவறதத்
தடுப்பசட்டவிரத"
இந்த
ெஇராற்ுறைங்களின்
சட்டவிரநஇராக்கெஇராக இருந்தத.” கூகுள் வழி வெளியஇராக WSWS ஐ
எட்டி வெளியவர்களின் எண்ணிக்றக அண்மித்த 70 சதவீதெஇராக
(இப்சட்டவிரபஇராத 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகெஇராக) குறுறைந்ததம்
இந்த ெஇராற்ுறைங்களின் விறொருளைவகொருளைஇராகும்.
அசட்டவிரத சட்டவிரநரத்தில், இரஇராணுவம்/உொருளைவத்தறுறை எந்திரத்தின்
சட்டவிரகஇராரிக்றககளுக்சட்டவிரகற்ப
கூகுள்
அதன்
நகர்வகறொருளை
ெஇராற்றிக்
மகஇராள்வத
தவிர்க்கவி வெளியழிலஇராதவஇராறு
அந்நிறுவனத்திற்குள்சட்டவிரொருளைசட்டவிர வெளிய எதிர்ப்றப தூண்டும் என்பறத
WSWS குறிப்பிட்டத. இந்த எசசரிக்றககள் நிரூபணெஇராகி
உள்ொருளைன.
கூகுளின் கடந்த ஆண்டு நடவடிக்றககறொருளைத் மதஇராடர்ந்த
ஜனவரியில் சட்டவிரபஸ்புக்கும் அசட்டவிரதசட்டவிரபஇரான்ுறை நகர்வகறொருளை
சட்டவிரெற்மகஇராண்டத, அப்சட்டவிரபஇராத அத, நிய சட்டவிர வெளியஇரார்க் றடம்ஸ்,
சட்டவிரவஇரால் ஸ்ட்ரீட் சட்டவிரஜர்னல் ெற்றும் பிுறை மபருநிறுவன
மசய்தி பிரசுரங்களின் வழைக்கு மெஇராழி வெளியஇரான "பரந்தொருளைவில்
நம்பகெஇரான ெற்றும் உ வெளியர்தரெஇரான ஆதஇராரவொருளைங்களில்"
இருந்த வரும் தகவல்கள் என்பறத ெட்டுசட்டவிரெ அதன்
மசய்தி ஓறடகள் சஇரார்ந்திருக்கும் என்ுறை வறகயில்
ெஇராற்ுறைங்கறொருளை அறிவித்தத.
பரவழிலஇராக ப வெளியன்படுத்தப்படும் கூகுள் மசய்தி பிரிவில்
"அதிகஇராரபூர்வ தகவல்கறொருளை" முன்னுக்கு மகஇராண்டு வரும்
சட்டவிரநஇராக்கில், கடந்த ெஇராதம், கூகுள் ஒரு புதி வெளிய "மசய்தி
முன்மனடுப்பு மச வெளியல்திட்டத்றதயும்" அறிவித்தத.
இரஇராணுவத்தடன் கூகுள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதம் இறண வெளிய
தகவல்கறொருளைத் தணிக்றக மசய்வதில் உொருளைவத்தறுறை
முகறெகளுடன்
அத
ஒத்தறழைப்பதம்
ஒசட்டவிரர
நிகழ்சசிப்சட்டவிரபஇராக்கின் இரண்டு பக்கங்கொருளைஇராகும். ஆளும்
வர்க்கம், சட்டவிரபஇரார் ெற்றும் உள்நஇராட்டு ஒடுக்குமுறுறைற வெளிய
ஆழைெஇராக விரிவஇராக்க த வெளியஇராரிப்பு மசய்த வருவதஇரால்,
மிகப்மபரி வெளிய மதஇராழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் சட்டவிரசறவகறொருளைப்
ப வெளியன்படுத்திக் மகஇராள்ொருளை அத முறனந்த வருகிுறைத.

சட்டவிரபஇரார், இறண வெளிய தணிக்றக ெற்றும் மதஇராழிழிலஇராொருளை வர்க்க
சட்டவிரபஇராரஇராட்டங்களின் வொருளைர்சசி ஆகி வெளியவற்றிற்கு இறடயிழிலஇரான
இத்தறக வெளிய மதஇராடர்புதஇரான் மிசசிகன், மடட்ரஇராய்டில் ஏப்ரல்
22 WSWS கழிலந்தறர வெளியஇராடல் கூட்டத்தின் தறழிலப்பஇராக
இருக்கப்
சட்டவிரபஇராகிுறைத.
அதில்
கழிலந்த
மகஇராள்ொருளை
திட்டமிடுெஇராறு நஇராம் நெத வஇராசகர்கள் அறனவறரயும்
ஊக்கப்படுத்தகிசட்டவிருறைஇராம்.

