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மேற்கு ம வேர்ஜினிினியஜினியாவும,  வேர்க்க
ம ஜினியாரஜினியாட்டமும, இணணைினிய

தணிக்ணகக்கு எதிரஜினியான ம ஜினியாரஜினியாட்டமும
Jerry White,       12 March 2018 

அமெரிக்க்காவிலும் சர்வசர்வத சர்வதேச அளவிலும் அதிகரித்து வரும் ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள

வர்க்க அமெதியின்மெ அமது வரும் தொழில,  அடிப்பமபடை அரசியல் சர்வதகள்விகமள
அம்பது வரும் தொழிலப்படுத்தி, ம சர்வதேளிவுபடுத்தி வருகிறது. "சர்வதப்காலி மசய்திகள்" ெற்றும்
"ரஷ்ய ஊடுருவமது வரும் தொழில"  எதிர்க்கிசர்வதற்காம் என்ற சர்வதெ்காசடி ச்காக்குப்சர்வதப்காக்கில்,
இம இணைய  சர்வதேணிக்மக மசய்வ சர்வதேற்க்காக ம சர்வதே்காழில்நுட்ப மபருநிறுவனங்களும்,
அமெரிக்க அரச்காங்கம் ெற்றும் பரந் சர்வதே ஊபடைகங்களும் நபடைத்தும்
பிரச்ச்காரத்தின் மெய சர்வதந்காக்கமும் இவற்றில் ஒன்ற்காகும்.

இந் சர்வதே வ்காரம்,  ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள வர்க்க சர்வதப்கார்காட்படைங்களின் எண்ணிக்மக
அதிகரித்திருப்பதுபடைன் ஆரம்பெ்காகியுள்ளது. கபடைந் சர்வதே வ்காரம் 30,000 சர்வதெற்கு
சர்வதவர்ஜினிய ஆசிரியர்கள் ெற்றும் பள்ளி பணிய்காளர்களின் ஒன்பது ந்காள்
சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேத்ம சர்வதே ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்கள்கால் விற்றுத் சர்வதேள்ளி முடிவுக்குக்
மக்காண்டு வர முடிந் சர்வதேது என்றசர்வதப்காதினும்,  அமெரிக்க்கா எங்கிலும்
கல்விய்காளர்களின் கிளர்ச்சி பரவி வருகிறது.  கபடைந் சர்வதே சிது வரும் தொழில வ்காரங்களில்
பிர சர்வதே்கானெ்காக பத் சர்வதே்காயிரக் க இணைக்க்கான பயனர்கள் இம இணைந்துள்ள
சர்வதபஸ்புக் குழுக்கள் மூது வரும் தொழிலெ்காக ஒழுங்கமெக்கப்பட்டு,  சம்பள உயர்வு
ெற்றும் ப்காதுக்காப்ப்கான ஓய்வூதியங்களுக்க்காக ஓக்து வரும் தொழிலசர்வதக்காெ்கா, மகன்படைக்கி
ெற்றும் அரிசர்வதச்கான்காவின் ஆசிரியர்கள்,  சர்வதெற்கு-சர்வதவர்ஜினிய்கா சர்வதப்கான்ற
சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேங்களுக்கு அழுத் சர்வதேெளித்து வருகின்றனர்.

இது,  சர்வதெற்கு சர்வதவர்ஜினிய்காவிலும் ெற்றும் சர்வதவர்ஜினிய்காவிலும் 1,400
ஃப்சர்வதர்காண்டியர் ம சர்வதே்காமது வரும் தொழிலம சர்வதே்காபடைர்பு ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள்ளர்களின்
சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேங்கள் ெற்றும் கலிசர்வதப்கார்னிய்காவில் மிகப் மபரிய
ெருத்துவெமனய்கான Kaiser  Permanente இன் 18,000  பதிவு மசய் சர்வதே
மசவிலியர்கள் ஒரு சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேத்திற்கு அதிக்காரெளித்து
வ்காக்களித்துள்ளனர் ஆகியமவ உட்பபடை ஒரு பரந் சர்வதே ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள வர்க்க
இயக்கத்தின் ப்காகெ்காக உள்ளது.  யுமனமபடைட் ப்கார்சல் சர்வதசமவயின் ஒரு
மில்லியனில் க்கால்வ்காசி ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்களது ஒப்பந் சர்வதேங்கள் சர்வதக்காமபடையின்
ெத்தியில் வமரயில் முடிவுற்காது என்றசர்வதப்காதும்,  அவர்களில் ஆயிரக்
க இணைக்க்கான ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கள் சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதே நபடைவடிக்மகக்கு
அழுத் சர்வதேெளிக்க சமூக ஊபடைகங்கமளப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இங்கிது வரும் தொழில்காந்தில்,  40,000  க்கும் அதிகெ்கான விரிவுமரய்காளர்கள்
ந்காமபடைங்கிலுெ்கான 65  பல்கமது வரும் தொழிலக்கழகங்களில் ந்கான்க்காவது வ்கார
சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேத்தில் உள்ளனர்.  மபடைன்ெ்கார்க்கில்,  80,000  மப்காதுத்துமற
ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கள் ஏப்ரல் 4  இல் சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேத்தில் இறங்க
அச்சுறுத்திய சர்வதேற்கு,  இம சர்வதே படை்கானிஷ் ஊபடைகங்கள் "பது வரும் தொழில பத் சர்வதே்காண்டுகளில்
மிக சர்வதெ்காசெ்கான ம சர்வதே்காழில்துமற இமபடையூற்காக"  இருக்குமென கூறிய
நிமது வரும் தொழிலயில்,  மெ்காத் சர்வதேம் 400,000  அரசு பணிய்காளர்களுக்கும் க சர்வதேவமபடைப்பு
மசய்யப்படுமென அறிவித்து அந்ந்காட்டின் வது வரும் தொழிலதுச்காரி அரச்காங்கம்
விமபடையிறுத்துள்ளது.

ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கள்  சர்வதேங்களின் சர்வதப்கார்காட்படைங்கமள ஒழுங்கமெக்கவும் ெற்றும்
மபருநிறுவன,  ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள வர்க்க விசர்வதர்கா சர்வதே ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்களின்

இரும்புபிடியிலிருந்து  சர்வதேப்பிப்ப சர்வதேற்கும் அவர்கள் இம இணையத்ம சர்வதேப்
பயன்படுத்தும் வி சர்வதேம் குறித்து ஆளும் வர்க்கத்திற்குள் எச்சரிக்மககள்
அதிகரித்து வருகின்றன.

ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்களில் ந்கான்கு  சர்வதேச்காப் சர்வதே க்காது வரும் தொழில ம சர்வதே்காபடைர்ச்சிய்கான முடிவில்து வரும் தொழில்கா
க்காட்டிக்மக்காடுப்புகளில்,  அமவ விட்டுக்மக்காடுப்புகளுக்குத்
ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கமள அடிபணிய மவக்கவும் ெற்றும் பயமுறுத் சர்வதேவும்,
அச்சுறுத் சர்வதேவும், மப்காய்யுமரக்கவும்,  சர்வதேகவல் ஏகசர்வதப்காகெயெ்காக்கல் ெற்றும்
ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கமளத்  சர்வதேனிமெப்படுத்துவம சர்வதேச் ச்கார்ந்திருந்துள்ளன.  இது
உமபடையத் ம சர்வதே்காபடைங்கி உள்ளது.  குறிப்ப்காக மவவ்சர்வதவறு துமற ெற்றும்
மவவ்சர்வதவறு ந்காட்டு ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்களும்  சர்வதேங்களுக்குள் சர்வதநரடிய்காக
ம சர்வதே்காபடைர்பு மக்காள்ளவும்,  சர்வதப்கார்காட்படைங்கமள ஒழுங்கமெக்கவும் ெற்றும்
 சர்வதேகவல்கமளப் பரிெ்காறிக் மக்காள்ளவும் சமூக ஊபடைக  சர்வதேளங்கள்
அனுெதிக்கின்றன. 

“சர்வதெற்கு சர்வதவர்ஜினிய மவளிநபடைப்புகள்,   சர்வதேகவல்-பரிெ்காறிய
சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேம் குறித்து ப சர்வதேவியிலிருப்பவர்களுக்கு ஒரு படிப்பிமன"
என்று ெ்கார்ச் 8  இல் பிரசுரித் சர்வதே ஒரு கட்டுமரயில் இல் நியூ சர்வதய்கார்க்
மபடைம்ஸ் கவமது வரும் தொழில ம சர்வதே்கானிக்க கருத்துமரக்மகயில்,  சர்வதெற்கு சர்வதவர்ஜினிய
ஆசிரியர்கள் "ப்காரம்பரிய ம சர்வதே்காழிற்சங்கவ்கா சர்வதேத்தின் வழமெய்கான
வழிமுமறகளுக்கு மவளிசர்வதய ஒழுங்கமெத்து மக்காள்ளவும் மசயல்பபடைவும்
வழிகமளக் கண்படைனர்.  அம்ெ்காநிது வரும் தொழிலம் எங்கிலும் ஆசிரியர்களும் சர்வதசமவ
பணிய்காளர்களும் ஒரு மிகப் மபரிய சர்வதபஸ்புக் குழுவில் அவர்களின்
ெனக்குமறகமள மவளியிட்படைனர், இறுதியில் அவர்களது மவளிநபடைப்பில்
மூன்று மவவ்சர்வதவறு ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்களின் உறுப்பினர்களும்,
ம சர்வதே்காழிற்சங்கத்ம சர்வதேச் சர்வதசர்கா சர்வதே பது வரும் தொழிலரும் கது வரும் தொழிலந்து மக்காண்படைனர்,”  என்று
எழுதியது.

சர்வதவமது வரும் தொழிலக்குத் திரும்புெ்காறு ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்களிபடைம் இருந்து வந் சர்வதே
உத் சர்வதேரவுக்கு எதிர்கான ஆசிரியர்களின் கிளர்ச்சி,  “ஒரு முக்கிய
திருப்புமுமனய்காக, குறிப்பிபடைத் சர்வதேக்க ஒன்ற்காக இருந் சர்வதேது,” என்று மபடைம்ஸ்
எழுதுகிறது.  “முன்மனடுக்க சர்வதவண்டிய பணிகளுக்கு,  ம சர்வதே்காழிற்சங்க
 சர்வதேமது வரும் தொழிலவர்கள் அல்து வரும் தொழில, ச்காெ்கானிய ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கள் அமழப்புவிடுத் சர்வதேனர்.”

“ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்கள் அவற்றின் வரது வரும் தொழில்காற்றின் மபரும்பகுதி மநடுகிலும்
அமெதியின்மெக்கு அல்து வரும் தொழில,  ஸ்திரப்ப்காட்டுக்கு முயன்ற சக்திகள்காக
இருந்துள்ளன,”  என்று மபடைம்ஸ் க்கு கூறிய சர்வதற்கார்ஜ்படைவுன்
பல்கமது வரும் தொழிலக்கழகத்தின் ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்துமற வரது வரும் தொழில்காற்ற்காளர் ஒருவர், “அமவ
பது வரும் தொழிலவீனெமபடைமகயில்,  ஸ்திரமின்மெ ெற்றும் சர்வதப்கார்கு இணைத்தின்
மீமளழுச்சிமய,  சர்வதெற்கு சர்வதவர்ஜினிய்காவில் ந்காம் கண்டு வருகின்ற
ெ்காதிரிய்கானம சர்வதே, ந்காம் க்கா இணை சர்வதவண்டியிருக்கும்,” என்ற்கார்.

சர்வதபஸ்புக்,  கூகுள் ெற்றும் இ சர்வதேர இம இணைய நிறுவனங்களும் இம இணைய
கருத்துக்கமளத்  சர்வதேணிக்மக மசய்ய ஆக்சர்வதர்காஷெ்கான நபடைவடிக்மககமள
எடுக்குெ்காறு சர்வதக்காரும் அவர்களின் சர்வதக்காரிக்மககமள



நிய்காயப்படுத்துமகயில்,  றனந்காயகக் கட்சியினரும் உளவுத்துமற
முகமெகளும்,  அமெரிக்க்காவுக்குள் "பிளவுகள்"  ெற்றும்
"எதிர்கருத்துக்கமள விம சர்வதேக்க"  ரஷ்ய்கா "சர்வதப்காலி மசய்திகமள"  பரப்பி
வருவ சர்வதே்காக வ்காதிடுகின்றனர்.  ஆன்கால் WSWS குறிப்பிட்படைவ்காறும்,  நபடைந்து
வரும் அபிவிருத்திகள் எடுத்துக்க்காட்டுவம சர்வதே சர்வதப்காது வரும் தொழிலவும், “எதிர்கருத்து"
“விம சர்வதேக்க" சர்வதவண்டியிருக்கவில்மது வரும் தொழில; அது ஏற்கனசர்வதவ இருக்கிறது, அது
பகிரங்கெ்காக மவடித்து வருகிறது.

ெக்களின் எதிர்ப்மப "ரஷ்ய  சர்வதேமது வரும் தொழிலயீடு"  என்பதுபடைன்
ம சர்வதே்காபடைர்புபடுத்துவ சர்வதேன் மூது வரும் தொழிலெ்காக,  ஆளும் வர்க்கம் அமனத்து அரசியல்
அதிருப்திமயயும் குற்றகரெ்காக்கவும் ெற்றும் இம இணைய சர்வதபச்சு
சு சர்வதேந்திரத்ம சர்வதேத்  சர்வதேணிக்மக மசய்யவும் முயன்று வருகிறது.  வர்க்கப்
சர்வதப்கார்காட்படைம் வளர்ச்சி அமபடைகின்ற சர்வதவமளயில்,  இம இணைய  சர்வதேணிக்மக
பிரச்ச்காரம் தீவிரெமபடைந்து,  அமெரிக்க்காவிலும் சர்வசர்வத சர்வதேச அளவிலும்
இன்னும் அதிக பகிரங்கெ்கான வடிவங்கமள ெட்டுசர்வதெ எடுக்கும்.

ஊபடைகங்களில்,  “தீவிரவ்கா சர்வதேத்திற்கு"  எதிர்கான பிரச்ச்காரத்தின் ப்காகெ்காக
இபடைதுச்காரி கண்சர்வத இணை்காட்படைங்கள் மீது மவளிப்பமபடைய்கான  சர்வதேமபடை விதிக்கும்
சர்வதக்காரிக்மககளுக்கு முயற்சிகள் அதிகரித்து வருகின்றன.  "யூ-டியூப்,
மிகப்மபரிய தீவிரப்படுத்துபவர்"  என்று நியூ சர்வதய்கார்க் மபடைம்ஸ்
ஞ்காயிறன்று பிரசுரித் சர்வதே ஒரு கட்டுமரயில்,  யூ-டியூபின் மென்மப்காருள்
வழிமுமறகள் ெக்கமள "இபடைதுச்காரி சூழ்ச்சிகளுக்கு… இரகசிய அரசு
முகமெகள் இருப்பது குறித் சர்வதே வ்கா சர்வதேங்களுக்கு"  மக்காண்டு மசல்வ சர்வதே்காக
குமற கூறியது.  க்கார்வ்கார்ட் பல்கமது வரும் தொழிலக்கழகத்தின் இம இணைய ெற்றும்
சமூகத்திற்க்கான சர்வதபர்க்ென் மெயத்ம சர்வதேச் சர்வதசர்ந் சர்வதே அ சர்வதேன் கட்டுமரய்காளர்
Zeynep  Tufekci, “[கூகுளுக்கு மச்காந் சர்வதேெ்கான]  யூ-டியூப்,  21  ஆம்
நூற்ற்காண்டின் மிகவும் சக்தி வ்காய்ந் சர்வதே தீவிரெயப்படுத்தும் கருவிகளில்
ஒன்ற்காக இருக்கக்கூடும்,” என்று குமறகூறுகிற்கார்.

சர்க்கமர ெற்றும் மக்காழுப்பு உ இணைவுகளுபடைன் இபடைதுச்காரி அரசியல்
மீ சர்வதே்கான ஆர்வத்ம சர்வதேத் ம சர்வதே்காபடைர்புபடுத்தி,  Tufekci எழுதுகிற்கார்,  “நவீன
வ்காழ்வின் உள்ளபடைத்தில் மிகவும் கவனெ்காக கண்க்காணிக்க சர்வதவண்டிய
பது வரும் தொழில இயற்மக கு இணைங்கமள ெனி சர்வதேயினங்கள் மக்காண்டிருக்கின்றன,”
என்கிற்கார். “எத் சர்வதேமன சர்வதபர், குறிப்ப்காக இமளஞர்கள்,  சர்வதேகவல்களுக்க்காக
யூ-டியூப்மப சர்வதந்காக்கி திரும்புகிற்கார்கள் என்பம சர்வதே மப்காறுத் சர்வதே வமரயில்,
இன்றியமெய்கா சர்வதே வி சர்வதேத்தில் நிமது வரும் தொழிலமெ அப்காயகரெ்காக உள்ளது,”
என்கிற்கார்.

இம இணையத்தில் ெக்கள் என்ன ப்கார்க்கிற்கார்கள் என்ப சர்வதேன் மீது ஓர்
எசர்வத சர்வதேச்சதிக்கார கட்டுப்ப்காட்டுக்கு முமறயிட்டு அப்மபண்ெணி நிமறவு
மசய்கிற்கார்: “அரசின் விவக்காரங்கள் ஏற்றுக் மக்காள்ளவியது வரும் தொழில்கா சர்வதேமவ  சர்வதே்கான்
என்ற்காலும்  சர்வதேவிர்க்கவியது வரும் தொழில்காது உள்ளது.”  சர்வதவறு வ்கார்த்ம சர்வதேகளில்
கூறுவ சர்வதே்கான்கால்,  மிகப் பிரெ்காண்படைெ்கான  சர்வதேணிக்மக முமறகள்
அவசியப்படுகின்றன. 

"சமூக ஊபடைகங்கமள அமவ வடிவமெக்கப்பட்படை வி சர்வதேத்திசர்வதது வரும் தொழிலசர்வதய தீய
க சர்வதே்காப்காத்திரங்கள் பயன்படுத்துகின்றன"  என்று ஞ்காயிறன்று Wired

இ சர்வதேழில் பிரசுரிக்கப்பட்படை ஒரு கருத்துமரயில்,  சர்வதற்கார்ஜ்படைவுன்
பல்கமது வரும் தொழிலக்கழக சட்படை சர்வதபர்காசிரியரும் ெற்றும் ஒப்காெ்கா நிர்வ்காகத்தின் கீழ்
சர்வத சர்வதேசிய ப்காதுக்காப்பு கவுன்சில் பணிய்காளர்களின் முன்ன்காள்
அங்கத் சர்வதேவருெ்கான Joshua Geltzer எழுதுமகயில்,  ரஷ்ய சர்வதப்கான்ற "தீய
க சர்வதே்காப்காத்திரங்கள்"  சர்வதபஸ்புக்,  ட்வீட்படைர் ெற்றும் பிற சமூக ஊபடைக
 சர்வதேளங்கமளத் துஷ்பிரசர்வதய்காகம் மசய்யவில்மது வரும் தொழில;  "சர்வதவகெ்காகவும்,
உது வரும் தொழிலகளவிலும் சிந் சர்வதேமனகமளப் பகிர்ந்து மக்காள்ளும்"  திறன் சர்வதப்கான்ற
அ சர்வதேன் "உள்ள்கார்ந் சர்வதே அம்சங்கமளப்"  அமவ பயன்படுத்திக்
மக்காள்கின்றன என்கிற்கார்.

ம சர்வதே்காழில்துட்ப நிறுவனங்கள் "குமறந் சர்வதேபட்சம் அவற்றின் சர்வதசமவகமள
தீய க சர்வதே்காப்காத்திரங்கள் அணுகுவம சர்வதேத்  சர்வதேடுக்க துணிச்சது வரும் தொழில்கான

அணுகுமுமறகமளப் பரிசர்வதச்காதிக்க"  சர்வதவண்டியது அவசியமென Geltzer

எழுதுகிற்கார்.  மசயற்மக அறிவு ெற்றும் எந்திர வ்காசிப்மபப்
பயன்படுத்தும் முயற்சிகமள இது உள்ளபடைக்கி இருக்கும் என்பசர்வத சர்வதே்காடு,
“ சர்வதேவற்கான க சர்வதே்காப்காத்திரங்கள் தீவிரெயப்படுத்தும் கருத்துக்கமளப்
பிரசுரிப்ப சர்வதேற்கும் அல்து வரும் தொழிலது அவற்றின் தீர்க்கெ்கான சர்வதசதிகள் சமூகரீதியில்
பரவுவம சர்வதே உறுதிப்படுத்துவ சர்வதேற்கு முன்சர்வதன அவர்கமளக் கண்டுபிடித்து
 சர்வதேடுப்ப சர்வதேற்கு அதிகரித்து வரும் சர்வதக்காரிக்மகமய தீவிரெ்காக எடுத்துக்
மக்காள்வம சர்வதேயும்" உள்ளபடைக்கி இருக்கும்.

ஆளும் வர்க்கம் அஞ்சுகின்ற அந் சர்வதே ெ்காமபரும் "தீர்க்கெ்கான சமூக"
சர்வதசதி, சர்வதச்காசலிசம் ஆகும். இந் சர்வதே க்கார இணைத்தின்கால்  சர்வதே்கான், கபடைந் சர்வதே ஏப்ரலில்
கூகுளின் புதிய சர்வத சர்வதேபடைல் மென்மப்காருள் வழிமுமறகள்
அறிமுகப்படுத் சர்வதேப்பட்படைதில் இருந்து  சர்வதேணிக்மகக்க்கான நபடைவடிக்மககளில்
உது வரும் தொழிலக சர்வதச்காசலிச வமது வரும் தொழிலத்  சர்வதேளம் (WSWS) பிர சர்வதே்கான இது வரும் தொழிலக்கில்
மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

சர்வதெற்கு சர்வதவர்ஜினிய்கா சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேத்தின் சர்வதப்காது,  ஆயிரக் க இணைக்க்கான
ஆசிரியர்கள்கால் WSWS பின்ம சர்வதே்காபடைரப்பட்படைது என்பம சர்வதே ஆளும் வர்க்கம்
ெறந்துவிபடை்காது.  ம சர்வதே்காழிற்சங்கங்களின் கரங்களுக்கு மவளிசர்வதய
சர்வதப்கார்காட்படைத்ம சர்வதே நபடைத்துவ சர்வதேற்கும் ெற்றும் ஒரு மப்காது சர்வதவமது வரும் தொழிலநிறுத் சர்வதேம்
உட்பபடை ஒட்டுமெ்காத் சர்வதே ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள வர்க்கத்தின் ஒரு சுய்காதீனெ்கான
இயக்கத்திற்குள் அம சர்வதே வரிவ்காக்குவ சர்வதேற்கும் ச்காெ்கானிய ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்
குழுக்கமளத் சர்வத சர்வதேர்ந்ம சர்வதேடுக்குெ்காறு WSWS விடுத் சர்வதே அமழப்பு,  வர்க்க
சர்வதப்கார்காட்படைத்தின் புறநிமது வரும் தொழில  சர்வதேர்க்கத்ம சர்வதேசர்வதய மவளிப்படுத்துகிறது. 

இம இணைய சு சர்வதேந்திரத்தின் ப்காதுக்காப்பும் ெற்றும் எல்து வரும் தொழில்கா வடிவத்திது வரும் தொழில்கான
 சர்வதேணிக்மகக்கு எதிர்ப்பும் ஒரு வர்க்க பிரச்சிமனய்காகும்.  இம இணைய
 சர்வதேகவல் ம சர்வதே்காபடைர்பு ெற்றும்  சர்வதேகவல் பகிர்வு மீ சர்வதே்கான சு சர்வதேந்திரத்ம சர்வதேப்
சர்வதபணுவது ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள வர்க்கத்திற்கு இன்றியமெய்கா சர்வதே சர்வதே்காகும்.  இந் சர்வதே
 சர்வதேணிக்மக நபடைவடிக்மககளின் நீண்படைக்காது வரும் தொழில ப்காதிப்புகமளயும் ெற்றும் அது
சமூக செத்துவமின்மெ ெற்றும் சர்வதப்காருக்கு அதிகரித்து வரும் எதிர்ப்மப
ஒடுக்குவம சர்வதே சர்வதந்காக்கி திருப்பி விபடைப்பட்டுள்ளது என்பம சர்வதேயும்
ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்கள் புரிந்து மக்காள்ள சர்வதவண்டும்.  இரண்டு மபருவணிக
கட்சிகள் ெற்றும் அவற்றின் தும இணை அமெப்புகள்,  ம சர்வதே்காழிற்சங்க
எந்திரம்,  மவகுறன ஊபடைகங்கள் என ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காளர்களுக்கு எதிர்காக
அணி சர்வதசர்ந்துள்ள அமனத்து சக்திகளும்,  அவற்றின் மசல்வ வளம்
எம சர்வதே ச்கார்ந்துள்ளசர்வத சர்வதே்கா,  இந் சர்வதே சமூக ெற்றும் மப்காருள்கா சர்வதே்கார
அமெப்புமுமறமயப் சர்வதபணுவ சர்வதேற்கு அவற்ற்கால் ஆன அமனத்ம சர்வதேயும்
மசய்யும்.

ம சர்வதே்காழிது வரும் தொழில்காள வர்க்கத்திற்குள்,  அங்சர்வதக றனந்காயக உரிமெகளுக்கு ஓர்
ஆழ்ந் சர்வதே மப்காறுப்பு இணைர்வும், சர்வதபச்சு சு சர்வதேந்திரத்ம சர்வதேக் கட்டுப்படுத் சர்வதே முயலும்
அரசு ெற்றும் ம சர்வதே்காழில்நுட்ப மபருநிறுவனங்களது முயற்சிகளுக்கு
உள்ள்கார்ந் சர்வதே விசர்வதர்கா சர்வதேமும் உள்ளது.  இந் சர்வதே எதிர்ப்ப்கானது,  சிக்கன
நபடைவடிக்மககள்,   சர்வதேணிக்மக ெற்றும் சர்வதப்காருக்கு மூது வரும் தொழிலக்கார இணைெ்காக
விளங்கும் மு சர்வதேது வரும் தொழில்காளித்துவ அமெப்புமுமறக்கு எதிர்காக நனவுபூர்வெ்காக
ஒழுங்கமெக்கப்பட்டு, அரசியல்ரீதியில் திருப்பி விபடைப்பபடை சர்வதவண்டும். 

உது வரும் தொழிலக சர்வதச்காசலிச வமது வரும் தொழிலத்  சர்வதேளம் (WSWS), சமூக செத்துவத்திற்க்கான
சர்வசர்வத சர்வதேச இமளஞர் ெற்றும் ெ்கா இணைவர் அமெப்பு (IYSSE),  ெற்றும்
சர்வதச்காசலிச செத்துவக் கட்சி (SEP),   சர்வதேணிக்மகமய சர்வதந்காக்கி அதிகரித்து
வரும் முமனமவ அம்பது வரும் தொழிலப்படுத்தி,  எதிர்ப்மப ஒழுங்கமெக்க,
அமெரிக்க்காவில் "இம இணைய  சர்வதேணிக்மகக்கு எதிர்ப்மப ஒழுங்கமெத் சர்வதேல்"
என்ற ம சர்வதே்காபடைர்ச்சிய்கான கூட்படைங்கமள நபடைத்தி வருகின்றன.  இந் சர்வதே
கூட்படைங்களில் கது வரும் தொழிலந்து மக்காள்ளுெ்காறும்,  அவற்மற ச்காத்தியெ்கான
அளவுக்கு பரவது வரும் தொழில்காக மக்காண்டு மசல்லுெ்காறும், உங்கள் பகுதியில் ஒரு
கூட்படைத்ம சர்வதே ஏற்ப்காடு மசய்ய WSWS  ஐ ம சர்வதே்காபடைர்பு மக்காள்ளுெ்காறும்
ந்காங்கள் எங்கள் வ்காசகர்கள் அமனவமரயும் வலியுறுத்திக் சர்வதகட்டுக்
மக்காள்கிசர்வதற்காம்.
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