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இராணுவத்துடன் கூகுளின் கூட்ட:
அஅம அமெரிக்ிக்காவில் சமூிக்க

அம அமெதியின்ம அமெக்கு ஆளும் வர்க்ிக்கம்
விமடயிறுக்கிறது

Andre Damon,     10 March 2018 

மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதற்கு அப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாலும் அதன

டிிரடஅதற்கு அப்பான ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பார் மற்றும் தற்கு அப்படு் படுகமஅதற்கு அப்பாடுகொலபடுகொலை திட்டத்தின தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாமமஅதற்கு அப்பாம
தடவுமடுகொலளைப் தற்கு அப்பகுப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாய்வு ் படுகய்வு செய்வதில, அ் படுகமரிக்ம இடஅதற்கு அப்பாணுவ
மற்றும் உளைவுத்துடுகொலவுத்துறை எந்திடத்திற்கு உதவ கூகுள
் படுகய்வு செயற்டுகொலம ிரவவுதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பார்ப்பு ் படுகமன் படுகதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாருடுகொலளை வழங்கியுளளைடுகொலத
மடந்த வஅதற்கு அப்பாடம் அது உறுதிப்தற்கு அப்படுத்தியது.

முதலில இத்தமவடுகொலபடுகொலை ் படுகவளியிட்ட Gizmodo வடுகொலபடுகொலைத் தளைம்,
கூகுடுகொலளைப் தற்கு அப்பயனதற்கு அப்படுத்தும் இடஅதற்கு அப்பாணுவ திட்டம்,  ஆப்ிரடஷன
ிரமவன எனவுத்துறைடுகொலழக்மப்தற்கு அப்படுவதஅதற்கு அப்பாம அறிவித்தது.
இத்திட்டத்டுகொலதக் குறித்து மடந்த ஆண்டு அறிவித்த ஓர்
இடஅதற்கு அப்பாணுவ அறிக்டுகொலம,  அது "நமரும் அலபடுகொலைது ஓரிடத்தில
நிற்கும் மஅதற்கு அப்பாட்சியிலிருந்து ிரதடுகொலவயஅதற்கு அப்பான தற்கு அப்பகுதிமடுகொலளைத்
தனனிச்டுகொலய்வு செயஅதற்கு அப்பாம பிரித்் படுகதடுக்கும் வடுகொலமயில —அதஅதற்கு அப்பாவது
இயந்திட புரிதல மற்றும் ஆழ்ந்த புரிதலின ஓர் அம்ய்வு செமஅதற்கு அப்பாம
—  மணினி மண்மஅதற்கு அப்பாணிப்பில ஒருகுவிந்திருக்கும்,”  எனறு
குறிப்பிடுகிவுத்துறைது.

“அறிவுய்வு செஅதற்கு அப்பார் மண்மஅதற்கு அப்பாணிப்பு மற்றும் உளைவு
நடவடிக்டுகொலமமளுக்மஅதற்கு அப்பான இயக்குனடமம்-ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பார்முடுகொலவுத்துறை ஆதடவு
எனும் பிரிவின,  ிரதடல ் படுகமன் படுகதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாருள வழிமுடுகொலவுத்துறையின
(அலமஅதற்கு அப்பாரித) ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பார்முடுகொலவுத்துறை மபடுகொலைப்பு-் படுகய்வு செயலதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாட்டு குழுவின
தடுகொலபடுகொலைவடஅதற்கு அப்பாம" அடுகொலடயஅதற்கு அப்பாளைம் மஅதற்கு அப்பாணப்தற்கு அப்படும், மடற்தற்கு அப்படுகொலட பிரிவின
மர்னல Drew Cukor,  அ் படுகமரிக்மஅதற்கு அப்பா "் படுகய்வு செயற்டுகொலமயறிவு ஆயுத
ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாட்டியில"  இருப்தற்கு அப்பதஅதற்கு அப்பாம கூறினஅதற்கு அப்பார்,  அந்ிரநடத்தில
“[கூகுளின தஅதற்கு அப்பாய் நிறுவனமஅதற்கு அப்பான Alphabet இன நிர்வஅதற்கு அப்பாம
தடுகொலபடுகொலைவர்] எரிக் ஷிமித் கூகுடுகொலளை ் படுகய்வு செயற்டுகொலமயறிவு நிறுவனம்
எனவுத்துறைடுகொலழக்கிவுத்துறைஅதற்கு அப்பார்,” எனதற்கு அப்படுகொலதயும் குறிப்பிட்டஅதற்கு அப்பார்.

இந்த ் படுகவளிப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடுமள,  உபடுகொலை் படுகமங்கிலும் அ் படுகமரிக்ம அடசின
குற்வுத்துறைமடமஅதற்கு அப்பான நடவடிக்டுகொலமமளில ிரநடடியஅதற்கு அப்பாம கூகுடுகொலளையும்
உடந்டுகொலத ஆக்குகிவுத்துறைது.  இடுகொலவ,  மிமப் ் படுகதற்கு அப்பரும் இடுகொலணய
மற்றும் ் படுகதஅதற்கு அப்பாடுகொலபடுகொலை் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்பு நிறுவனங்மளுக்கும் மற்றும்
அடசின ஒடுக்குமுடுகொலவுத்துறை எந்திடத்திற்கும் இடுகொலடயிபடுகொலைஅதற்கு அப்பான
உளளைஅதற்கு அப்பார்ந்த உவுத்துறைடுகொலவயும் கூடுதபடுகொலைஅதற்கு அப்பாம
அம்தற்கு அப்பபடுகொலைப்தற்கு அப்படுத்துகினவுத்துறைன.

் படுகதஅதற்கு அப்பாழிலநுட்தற்கு அப்ப ஏமிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாம நிறுவனங்மளின
தற்கு அப்பணிக்குழுக்மளுக்கும் இடஅதற்கு அப்பாணுவ மற்றும் உளைவுத்துடுகொலவுத்துறை
முமடுகொலமமளுக்கும் இடுகொலடிரய ஒரு சுழல மதவு

அடுகொலமக்மப்தற்கு அப்பட்டுளளைது.  ஜனவரி மஅதற்கு அப்பாத அடசு விய்வு செஅதற்கு அப்பாடடுகொலண
ஒனறில ிரதற்கு அப்பஸ்புக் ் படுகய்வு செய்தி ் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாளைர் கூறுடுகொலமயில,
அதன தணிக்டுகொலமமளுக்மஅதற்கு அப்பான தற்கு அப்படுகொலடடுகொலய இடட்டிப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாக்கி,
இந்தஅதற்கு அப்பாண்டு இறுதியில அது 20,000 ஐ எட்ட உளளைதஅதற்கு அப்பாமவும்,
முனனர் "தற்கு அப்பயங்மடவஅதற்கு அப்பாத எதிர்ப்பு துடுகொலவுத்துறையில ிரவடுகொலபடுகொலை
் படுகய்வு செய்துளளை"  “முனனஅதற்கு அப்பாள உளைவுத்துடுகொலவுத்துறை மற்றும் ய்வு செட்ட-
அமபடுகொலைஅதற்கு அப்பாக்மத்துடுகொலவுத்துறை அதிமஅதற்கு அப்பாரிமளுக்கு"  அந்நிறுவனம் ிரவடுகொலபடுகொலை
நியமனத்தில முனனுரிடுகொலம அளித்து வருவதஅதற்கு அப்பாமவும் ் படுகதற்கு அப்பரும்
பீற்றினஅதற்கு அப்பார்.

ஷிமித் அவிரட கூட ் படுகதற்கு அப்பனடமனின ஓர் ஆிரபடுகொலைஅதற்கு அப்பாய்வு செமடஅதற்கு அப்பாம
மற்றும் ் படுகதற்கு அப்பனடமனின தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாதுமஅதற்கு அப்பாப்புத்துடுகொலவுத்துறை மண்டுபிடிப்பு
ஆிரபடுகொலைஅதற்கு அப்பாய்வு செமர் குழு தடுகொலபடுகொலைவடஅதற்கு அப்பாம ஆகியுளளைஅதற்கு அப்பார்.
தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாதுமஅதற்கு அப்பாப்புத்துடுகொலவுத்துறை மண்டுபிடிப்புமளுக்மஅதற்கு அப்பான தற்கு அப்பரிிரய்வு செஅதற்கு அப்பாதடுகொலன
கூடம் (DIUx)  எனவுத்துறைடுகொலழக்மப்தற்கு அப்படும் ஒரு தனியஅதற்கு அப்பார்/இடஅதற்கு அப்பாணுவ
கூட்டு தற்கு அப்பங்மஅதற்கு அப்பாண்டுகொலம,  கூகுளின முக்கிய
தடுகொலபடுகொலைடுகொலமயமத்திலிருந்து சிபடுகொலை நிமிடங்மளில ் படுகய்வு செலபடுகொலைக்கூடிய
் படுகதஅதற்கு அப்பாடுகொலபடுகொலைவில நிறுவப்தற்கு அப்பட்டுளளைது.

இந்த அபிவிருத்திமள அ் படுகமரிக்மஅதற்கு அப்பாவுக்குளிரளை ஜனநஅதற்கு அப்பாயம
உரிடுகொலமமள ் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாம மிமவும் நீண்டமஅதற்கு அப்பாபடுகொலைத்திற்கு
ிரமஅதற்கு அப்பாய்வு செமஅதற்கு அப்பான தஅதற்கு அப்பாக்மங்மடுகொலளைக் ் படுகமஅதற்கு அப்பாண்டிருக்கும்.  ஏமஅதற்கு அப்பாதிதற்கு அப்பத்திய
ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாரும் உளநஅதற்கு அப்பாட்டு ஒடுக்குமுடுகொலவுத்துறையும் அிரத ஆளும் வர்க்ம
் படுகமஅதற்கு அப்பாளடுகொலமயின இடண்டு தற்கு அப்பக்மங்மளைஅதற்கு அப்பாகும்.

மடந்த இடண்டு ஆண்டுமளின ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாக்கில, கூகுள, ிரதற்கு அப்பஸ்புக்,
ட்வீட்டர் மற்றும் இனனும் தற்கு அப்பபடுகொலை ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிலநுட்தற்கு அப்ப
நிறுவனங்மளும்,  அடசுடன ் படுகநருக்கி இடுகொலணந்து இயங்கி,
ிரதடல முடிவுமள மற்றும் ் படுகய்வு செய்தி ஓடுகொலடமளில (news feed)

ிரமஅதற்கு அப்பாய்வு செடிமள ் படுகய்வு செய்து,  மிம ிரவமமஅதற்கு அப்பாம இடுகொலணய
மருத்துக்மடுகொலளைத் தணிக்டுகொலம ் படுகய்வு செய்ய நமர்ந்துளளைன. “் படுகதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாய்
் படுகய்வு செய்திமள"  மற்றும் "டஷ்யஅதற்கு அப்பாவின தடுகொலபடுகொலையீடு"  ் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாம
சிஐஏ மற்றும் ஜனநஅதற்கு அப்பாயம மட்சிக்குள பிடச்ய்வு செஅதற்கு அப்பாடம்
் படுகய்வு செய்யப்தற்கு அப்பட்ட நிடுகொலபடுகொலையில,  இந்நடவடிக்டுகொலமமளின ிரநஅதற்கு அப்பாக்மம்
உளநஅதற்கு அப்பாட்டு எதிர்ப்டுகொலதற்கு அப்ப மவுனமஅதற்கு அப்பாக்குவது, ஒடுக்குவது மற்றும்
குற்வுத்துறைமடமஅதற்கு அப்பாக்குவது ஆகும்.

மடந்த ஏப்டலில முதலில ் படுகவளியிடப்தற்கு அப்பட்ட கூகுளின ிரதடல
் படுகமன் படுகதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாருள வழிமுடுகொலவுத்துறையில அது ் படுகய்வு செய்திருந்த
தணிக்டுகொலமடுகொலயப் பின் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்ந்து,  முனிரனறிய "மஅதற்கு அப்பாற்று



மண்ிரணஅதற்கு அப்பாட்டங்மள"  ் படுகமஅதற்கு அப்பாண்ட சுதந்திடமஅதற்கு அப்பான ் படுகய்வு செய்தி
அடுகொலமப்புமடுகொலளை பினனுக்குத் தளளி,  நியூ ிரயஅதற்கு அப்பார்க் டுகொலடம்ஸ்
ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பானவுத்துறை "நம்தற்கு அப்பமமஅதற்கு அப்பான"  ் படுகய்வு செய்தி நிறுவனங்மடுகொலளை
ஊக்குவிப்தற்கு அப்பதற்மஅதற்கு அப்பாம ிரதற்கு அப்பஸ்புக்கின ் படுகய்வு செய்தி ஓடுகொலடமளில
மஅதற்கு அப்பாற்வுத்துறைங்மள ் படுகய்வு செய்யப்தற்கு அப்பட்டன.  இனனும் ஆக்ிரடஅதற்கு அப்பாஷமஅதற்கு அப்பான
நடவடிக்டுகொலமமள திட்டமிடப்தற்கு அப்பட்டு வருகினவுத்துறைன மற்றும்
நடுகொலடமுடுகொலவுத்துறைப்தற்கு அப்படுத்தப்தற்கு அப்பட்டு வருகினவுத்துறைன.

தற்கு அப்படந்தளைவில தற்கு அப்பபடுகொலை இடதுய்வு செஅதற்கு அப்பாரி,  ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பார்-எதிர்ப்பு மற்றும்
முற்ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாக்கு வடுகொலபடுகொலைத் தளைங்மளுக்குப் தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாதிப்பு ஏற்தற்கு அப்படுத்தி
உளளை ஒரு பிடச்ய்வு செஅதற்கு அப்பாடத்தின,  முக்கிய இபடுகொலைக்கில உபடுகொலைம
ிரய்வு செஅதற்கு அப்பாய்வு செலிய்வு செ வடுகொலபடுகொலைத் தளைம் டுகொலவக்மப்தற்கு அப்பட்டுளளைது.

உபடுகொலைடுகொலமக் மட்டுப்தற்கு அப்படுத்தவும்,  டஷ்யஅதற்கு அப்பா மற்றும் சீனஅதற்கு அப்பா உட்தற்கு அப்பட
மிமப்் படுகதற்கு அப்பரிய ய்வு செக்திமளுடன ஓர் உபடுகொலைமளைஅதற்கு அப்பாவிய ிரமஅதற்கு அப்பாதலுக்கு
தயஅதற்கு அப்பாரிப்புமடுகொலளைச் ் படுகய்வு செய்வதற்கும் ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளை வர்க்ம
ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டம் மிமப்் படுகதற்கு அப்பரும் அச்சுறுத்தபடுகொலைஅதற்கு அப்பாம இருப்தற்கு அப்பதஅதற்கு அப்பால,
அதன வளைர்ச்சிடுகொலயக் குறித்து ் படுகதற்கு அப்பருநிறுவன மற்றும்
நிதியியல உயடடுக்கு பீதியுற்றுளளைது.

இந்த மடணமதியிபடுகொலைஅதற்கு அப்பான அச்சுறுத்தல அ் படுகமரிக்மஅதற்கு அப்பாவில தற்கு அப்படவி
வரும் ய்வு செமூம அடுகொலமதியினடுகொலம அடுகொலபடுகொலையில அப்தற்கு அப்பட்டமஅதற்கு அப்பாம
் படுகவளிப்தற்கு அப்படுகிவுத்துறைது,  அது ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிற்ய்வு செங்மங்மள உட்தற்கு அப்பட
முதபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளித்துவ அடசு அடுகொலமப்புமளிலிருந்து சுதந்திடமஅதற்கு அப்பாம
உடுகொலடத்துக் ் படுகமஅதற்கு அப்பாளளை ் படுகதஅதற்கு அப்பாடங்கி உளளைது.
் படுகதஅதற்கு அப்பாழிற்ய்வு செங்மங்மளுக்கு எதிடஅதற்கு அப்பாம ஒரு முதல கிளைர்ச்சியஅதற்கு அப்பாம
வடி் படுகவடுத்த ிரமற்கு ிரவர்ஜினிய ஆசிரியர்மளின
ிரவடுகொலபடுகொலைநிறுத்தத்டுகொலதத் ் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்ந்து,  ஆசிரியர்மள மற்றும்
நஅதற்கு அப்பா் படுகடங்கிலும் ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளை வர்க்மத்தின மற்வுத்துறை பிரிவுமளிடம்
இருந்தும் ிரமஅதற்கு அப்பாரிக்டுகொலமமள எழுந்துளளைன.

அ் படுகமரிக்மஅதற்கு அப்பாவுக்கு உளிரளையும் அதன எலடுகொலபடுகொலைமடுகொலளைக்
மடந்தும் ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளைர்மள ஒருவிரடஅதற்கு அப்பாடு ஒருவர்
தமவலமடுகொலளைப் தற்கு அப்பரிமஅதற்கு அப்பாறிக் ் படுகமஅதற்கு அப்பாளளை அனுமதிப்தற்கு அப்பதில,  ய்வு செமூம
ஊடமங்மள ஒரு முக்கிய தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாத்திடம் வகித்து வருகினவுத்துறைன.
் படுகதற்கு அப்பருநிறுவன ஊடங்மள இடுகொலத உனனிப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாம மவனித்து
வருகினவுத்துறைன. “ிரமற்கு ிரவர்ஜினிய ஆசிரியர்மள தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடம்தற்கு அப்பரிய
் படுகதஅதற்கு அப்பாழிற்ய்வு செங்மவஅதற்கு அப்பாதத்தின வழடுகொலமயஅதற்கு அப்பான வழிமுடுகொலவுத்துறைமளுக்கு
் படுகவளிிரய ஒழுங்மடுகொலமக்மவும் ் படுகய்வு செயலதற்கு அப்படவும் வழிமடுகொலளைக்
மண்டனர்.  அம்மஅதற்கு அப்பாநிபடுகொலைம் எங்கிலுமஅதற்கு அப்பான ஆசிரியர்மள மற்றும்
ிரய்வு செடுகொலவ ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளைர்மள ஒரு மிமப்் படுகதற்கு அப்பரிய ிரதற்கு அப்பஸ்புக்
குழுவில தங்மளின அதிருப்திமடுகொலளை ் படுகவளியிட்டனர்,” எனறு
நியூ ிரயஅதற்கு அப்பார்க் டுகொலடம்ஸ் இவ்வஅதற்கு அப்பாட ் படுகதஅதற்கு அப்பாடக்மத்தில மவடுகொலபடுகொலை
் படுகதஅதற்கு அப்பானிக்ம மருத்துடுகொலடத்தது.

படுகொலைஅதற்கு அப்பாஸ் ஏஞ்ய்வு செலஸ் டுகொலடம்ஸ் “் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளைர்
அடுகொலமதியினடுகொலமயில ய்வு செமூம ஊடமங்மளின ் படுகய்வு செலவஅதற்கு அப்பாக்கு"
குறித்து எச்ய்வு செரித்ததுடன,  ிரமற்கு ிரவர்ஜினியஅதற்கு அப்பாவில இருந்து
ஓக்படுகொலைிரகஅதற்கு அப்பாமஅதற்கு அப்பா வடுகொலடயில நஅதற்கு அப்பா் படுகடங்கிலும் ஆசிரியர்மள
அவர்மளின ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டங்மடுகொலளை ஒருங்கிடுகொலணக்ம ிரதற்கு அப்பஸ்புக்டுகொலம
தற்கு அப்பயனதற்கு அப்படுத்தி வருகிவுத்துறைஅதற்கு அப்பார்மள எனவுத்துறை உண்டுகொலமடுகொலய அது
சுட்டிக்மஅதற்கு அப்பாட்டியது.

ஆளும் உயடடுக்கு அடுகொலனத்திற்கும் ிரமபடுகொலைஅதற்கு அப்பாம எடுகொலத குறித்து
அஞ்சுகிவுத்துறைது எனவுத்துறைஅதற்கு அப்பால இரு-மட்சி ஆட்சிமுடுகொலவுத்துறை மற்றும் அடுகொலத

பிடதிநிதித்துவம் ் படுகய்வு செய்கினவுத்துறை நிதியியில பிடபுத்துவத்திற்கு
ய்வு செவஅதற்கு அப்பாலவிடுக்கும் ஒரு புடட்சிமட ிரய்வு செஅதற்கு அப்பாய்வு செலிய்வு செ இயக்மம்
உருவஅதற்கு அப்பாவது குறித்து அஞ்சுகினவுத்துறைது.  வர்க்ம ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டம்
தீவிடமடுகொலடந்து வருவதுடன ிரய்வு செர்ந்து வஅதற்கு அப்பாய்வு செமர்
எண்ணிக்டுகொலமயிலும் ிரவமமஅதற்கு அப்பான வளைர்ச்சிடுகொலயக் மண்டு வரும்
WSWS வகிக்கும் தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாத்திடம் இதில ் படுகதற்கு அப்பரிதும்
நனமறியப்தற்கு அப்பட்டதஅதற்கு அப்பாகும்.  தற்கு அப்பத்தஅதற்கு அப்பாயிடக் மணக்மஅதற்கு அப்பான
் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளைர்மள ய்வு செமூம ஊடமங்மளில WSWS

மட்டுடுகொலடமடுகொலளைப் தற்கு அப்படித்தும் தற்கு அப்பகிர்ந்தும் ் படுகமஅதற்கு அப்பாண்ட நிடுகொலபடுகொலையில,
ஏற்மனிரவ 2015  இல UAW ய்வு செங்மத்திற்கு எதிடஅதற்கு அப்பாம
வஅதற்கு அப்பாமனத்துடுகொலவுத்துறை ் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளைர் கிளைர்ச்சியின அனுதற்கு அப்பவத்டுகொலத
ஆளும் வர்க்மம் ் படுகதற்கு அப்பற்றுளளைது.

ஒரு ய்வு செமூம ் படுகவடி உடுகொலபடுகொலையின மீது நினறிருக்கும் ஆளும்
வர்க்மம் ் படுகதற்கு அப்பரும் பிடயத்தனத்துடன தமவலமடுகொலளைக்
மட்டுப்தற்கு அப்படுத்த முயனறு வருகிவுத்துறைது.  எலபடுகொலைஅதற்கு அப்பாவற்றிற்கும்
ிரமபடுகொலைஅதற்கு அப்பாம,  இடஅதற்கு அப்பாணுவம் ் படுகவளிநஅதற்கு அப்பாடுமளில
தற்கு அப்பயனதற்கு அப்படுத்துவதற்மஅதற்கு அப்பாம எனன் படுகவலபடுகொலைஅதற்கு அப்பாம் மருவிமடுகொலளை
உருவஅதற்கு அப்பாக்கிவுத்துறைிரதஅதற்கு அப்பா,  அடுகொலவ உளநஅதற்கு அப்பாட்டில ் படுகதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாலிஸ் மற்றும்
உளைவுத்துடுகொலவுத்துறை முமடுகொலமமளின "் படுகமஅதற்கு அப்பாத்த தற்கு அப்படுகொலடமளுக்கும்"
விரிவஅதற்கு அப்பாக்மப்தற்கு அப்படும்.  உபடுகொலை் படுகமங்கிலுமஅதற்கு அப்பான முதபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளித்துவ
ஆளும் உயடடுக்குமள இிரதிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பானவுத்துறை நடவடிக்டுகொலமமடுகொலளை
தஅதற்கு அப்பான ிரமற்் படுகமஅதற்கு அப்பாண்டு வருகினவுத்துறைன.

எச்ய்வு செரிக்டுகொலம மணி ஒலித்தஅதற்கு அப்பாமப்தற்கு அப்பட ிரவண்டும்! தணிக்டுகொலமக்கு
எதிடஅதற்கு அப்பான எதிர்ப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பானது,  அ் படுகமரிக்மஅதற்கு அப்பாவிலும் ய்வு செர்விரதய்வு செ
அளைவிலும், ய்வு செமத்துவமினடுகொலம மற்றும் சுடண்டலுக்கு எதிடஅதற்கு அப்பாம
் படுகதஅதற்கு அப்பாழிபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளை வர்க்மத்டுகொலத அணித்திடட்டுவதற்கும் மற்றும்
ஏமஅதற்கு அப்பாதிதற்கு அப்பத்திய ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாருக்கும் எதிடஅதற்கு அப்பான ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டத்துடன
இடுகொலணக்மப்தற்கு அப்பட ிரவண்டும்.  ிரதற்கு அப்பச்சு சுதந்திடம் மற்றும்
இடுகொலணய சுதந்திடம் மீதஅதற்கு அப்பான தஅதற்கு அப்பாக்குதலுக்கு எதிடஅதற்கு அப்பான
ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டமஅதற்கு அப்பானது,  அிரதிரநடத்தில முதபடுகொலைஅதற்கு அப்பாளித்துவ
அடுகொலமப்புமுடுகொலவுத்துறைடுகொலய தூக்கி் படுகயறிவதற்மஅதற்கு அப்பான,  இடஅதற்கு அப்பாணுவ-
உளைவுத்துடுகொலவுத்துறை முமடுகொலமமடுகொலளை அழிப்தற்கு அப்பதற்மஅதற்கு அப்பான,  மிமப்் படுகதற்கு அப்பரும்
் படுகதஅதற்கு அப்பாடுகொலபடுகொலை் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்பு நிறுவனங்மள மற்றும் பிவுத்துறை மிமப்் படுகதற்கு அப்பரிய
் படுகதற்கு அப்பருநிறுவனங்மடுகொலளை அடசு மற்றும் ஜனநஅதற்கு அப்பாயம
மட்டுப்தற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாட்டில அடுகொலமந்த தற்கு அப்பயனதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடுமளைஅதற்கு அப்பாம மஅதற்கு அப்பாற்றுவதற்மஅதற்கு அப்பான
ஒரு ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டமும் ஆகும்.

உபடுகொலைம ிரய்வு செஅதற்கு அப்பாய்வு செலிய்வு செ வடுகொலபடுகொலைத் தளைமும் (WSWS),  ய்வு செமூம
ய்வு செமத்துவத்திற்மஅதற்கு அப்பான ய்வு செர்விரதய்வு செ இடுகொலளைஞர் மற்றும் மஅதற்கு அப்பாணவர்
அடுகொலமப்பு (IYSSE)  மற்றும் ிரய்வு செஅதற்கு அப்பாய்வு செலிய்வு செ ய்வு செமத்துவக் மட்சியும்
(SEP), தணிக்டுகொலமடுகொலய ிரநஅதற்கு அப்பாக்கி அதிமரித்து வரும்
முடுகொலனடுகொலவ அம்தற்கு அப்பபடுகொலைப்தற்கு அப்படுத்தி எதிர்ப்டுகொலதற்கு அப்ப
ஒழுங்மடுகொலமப்தற்கு அப்பதற்மஅதற்கு அப்பாம, “இடுகொலணய தணிக்டுகொலமக்கு எதிர்ப்டுகொலதற்கு அப்ப
ஒழுங்மடுகொலமத்தல"  எனறு,  அ் படுகமரிக்மஅதற்கு அப்பா எங்கிலும்
் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்ச்சியஅதற்கு அப்பான கூட்டங்மடுகொலளை நடத்தி வருகினவுத்துறைன.  இந்த
கூட்டங்மளில மபடுகொலைந்து ் படுகமஅதற்கு அப்பாளளுமஅதற்கு அப்பாறும், அவற்டுகொலவுத்துறைக் குறித்து
ய்வு செஅதற்கு அப்பாத்தியமஅதற்கு அப்பான அளைவுக்கு தற்கு அப்படவபடுகொலைஅதற்கு அப்பாம தற்கு அப்படப்புமஅதற்கு அப்பாறும்,  ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பார்,
ய்வு செமத்துவமினடுகொலம மற்றும் இடுகொலணய தணிக்டுகொலமக்கு எதிடஅதற்கு அப்பான
ிரதற்கு அப்பஅதற்கு அப்பாடஅதற்கு அப்பாட்டத்தில தற்கு அப்பங்் படுகமடுக்ம WSWS     ஐ ் படுகதஅதற்கு அப்பாடர்பு
் படுகமஅதற்கு அப்பாளளுமஅதற்கு அப்பாறும் நஅதற்கு அப்பாங்மள எமது வஅதற்கு அப்பாய்வு செமர்மள அடுகொலனவடுகொலடயும்
வலியுறுத்திக் ிரமட்டுக் ் படுகமஅதற்கு அப்பாளகிிரவுத்துறைஅதற்கு அப்பாம்.
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