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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

பேஸ்புக் தகவல் பல் மோசடிக்கு பின்ு பின்ன் மோல்:
இணஇணையத்ணத தணிக்ணக கை சசய்வதற்க் மோு பின்ன
உந்துதல்
Andre Damon,
முழுமுமையையாக ஒரு  வையாரகையால  பல பெரும் சமூக ுமைற்றும் அரசியல
அபிவிருத்திகளில, முன்்னையாள் ட்ரம்ப் பிரச்சையார தமல வர
ஸ்டீவ் ல பெையா்னனுடன் முன்்னர இமுன்னர் இணைந்திருந்த நிறு வ்னுமைையா்ன,
தேதரதலகளுக்கையா்ன தக வல ஆய்வு நிறு வ்னுமைையா்ன தேகம்பிரிட்ஜ
அ்னையாலிட்டிகையாவுடன் தேல பெஸ்புக்கின்  பதையாடரபுகமுகளைச் சுற்றியுள்ுகளை
தேுமைையாசடிமய விட தே வ பெந்த ப வையாரு தமலப்பும் அந்துகளைவுக்க
அ புமைரிக்க ஊடக அமுமைப்புகளில நிரம்ல பெ இருக்கவிலமல.
கடந்த ஐந்தில மூன்று ன்று நையாட்கள் இந்த  பசய்திகளுக்க
தமலமுமை  வகித்த நியூதேயையாரக் மடம்ஸ், இவ் வையாரத்தின்
ஒவ் ப வையாரு ன்று நையாளும் கமெந்தல பெட்சம் இது  பதையாடரல பெையா்ன ஒரு
முதல-ல பெக்க
 பசய்திமயயையா வது
 பகையாண்டிருந்தது.
இதர
பிரதையா்ன ல பெத்திரிமககளும் அதேத  வழிமயப் பின் பதையாடரந்து,
#DeleteFacebook என்ெ துரித தமலப்புடன், அந்த சமூக ஊடக
நிறு வ்னத்மதக் மகவிடுுமைையாறு ல பெய்னரகமுகளை தேன்று நையாக்கி ஒரு
பிரச்சையாரத்மத
ஊக்கவித்த்ன,
ஆ்னையால
கையாுன்னர் இணைக்கூடிய
 வமகயில
ுமைக்கள்
இமத
பின் பதையாடரவிலமல.
இப்பிரச்சையாரத்தின் ல பெதிலிறுப்ல பெையாக, தேல பெஸ்புக்கின் ல பெங்க விமல
11 சதவீதம் சரிந்து, அந்நிறு வ்னத்தின் சந்மத மூலத்ன
திரட்சியிலிருந்து 50 பிலலியன் டையாலர அழிக்கப்ல பெட்டது.
தேகம்பிரிட்ஜ
அ்னையாலிட்டிகையா
நிறு வ்னத்தையால
சுுமைையார
50
மிலலியன் தேல பெஸ்புக் ல பெய்னரகளின் தனிப்ல பெட்ட தக வலகள்
உரு வப்ல பெட்டிருப்ல பெது
தீவிருமைையாக
தக வல
ல பெையாதுகையாப்பு
க வமலகமுகளை உயரத்துகிெது தையான். ஆ்னையால, நியூ தேயையாரக்
மடம்ஸ்
ுமைற்றும்
கையாரடியனின்
ஒருமித்த
 பசய்தி
 ப வளியீடுகுகளைையால
தூண்டி
விடப்ல பெட்டுள்ுகளை
ஊடக
பிரச்சையாரப்புயல
 பதையாமலதூரத்திற்க
இருண்ட
ுமைற்றும்
இன்னும் அதிக  பகையாடிய உத்தேதசங்கமுகளைக்  பகையாண்டுள்ுகளைது.
உுகளைவுத்துமெ முகமுமைகள் ுமைற்றும் கையாங்கிரஸில உள்ுகளை
முன்்னணி
ஜ்னன்று நையாயகக்
கட்சியி்னருடன்
இமுன்னர் இணைந்து
 பசயலல பெட்டு  வரும் ஊடகங்கள், தேதரதலகளுக்கையா்ன தக வல
தேுமைையாசடி என்ெ மூடிுமைமெப்மல பெப் ல பெயன்ல பெடுத்தி, உலகின்
மிகப் பல பெரிய அந்த சமூக  வமலத் துகளைத்தில நிலவும் அரசியல
எதிரப்மல பெ ஒடுக்க வதற்கையா்ன சூழமல உரு வையாக்க மும்னந்து
 வருகின்ெ்ன.
முதலையாளித்து வ
தேதரதல
பிரச்சையாரங்களின்
நிமலப்ல பெையாட்டிலிருந்து ல பெையாரத்தையால, ல பெையாரிய தக வல தேசகரிப்பு
ன்று நட வடிக்மககள் நீண்டகையாலுமைையாகதே வ ன்று நமடமுமெயில இருந்து
 வந்துள்ுகளை்ன. 2012 இல, ஒல பெையாுமைையாவின் ுமைறுதேதரவு பிரச்சையாரம்
தேல பெஸ்புக்
ல பெய்னரகளிமடதேய
ஓர
ல பெயன்ல பெையாட்மட
(app)
நிறுவுுமைையாறு
 பசய்து
அதன்
மூலுமைையாக
ல பெய்னரகளின்
ஒட்டு புமைையாத்த  பதையாடரபு ல பெட்டியமல,  புமைையாத்தம் 190 மிலலியன்
ன்று நல பெரகளின் வில பெரங்கமுகளை உருவி, தேகம்பிரிட்ஜ அ்னையாலிட்டிகையா

23 March 2018
 பசய்தமதப் தேல பெையாலதே வ இன்றியமுமையையாத விதத்தில இமததேய
தையான்  பசய்தது. அதேததேன்று நரத்தில, இந்த ன்று நமடமுமெ ல பெர வலையாக
 பசய்திகளில  பகையாண்டு  வரப்ல பெடதே வ இலமல என்ல பெது
ுமைட்டுுமைலல, ுமைையாெையாக அப்பிரச்சையாரத்தின் புதிய ுமைற்றும்
 பதையாமலதேன்று நையாக்க சிந்தம்னக்க இது ப வையாரு முன்னுதையாருன்னர் இணைம்
என்று பிரதையா்ன  பசய்தி நிறு வ்னங்குகளைையால ல பெையாரையாட்டப்ல பெட்டது.
அம்னத்திற்கம்
தேுமைலையாக,
தேகம்பிரிட்ஜ
அ்னையாலிட்டிகையா
நிறு வ்னத்தையால தேல பெஸ்புக் தக வல குகளைஞ்சியத்மத அணுக
முடிந்தது என்ல பெது ஒருபுெம் இருக்க, ட்ரம்ப் பிரச்சையாரதேுமைையா
அந்த தக வலகமுகளைப் ல பெயன்ல பெடுத்தவிலமல, ஏ ப்னன்ெையால
கடியரசுக் கட்சியின் தேதசிய கழுவி்னது அமத விட  பல பெரிய,
அமத விட விரி வையா்ன, அமத விட துலலியுமைையா்ன தக வல
வில பெரங்கமுகளை ஏற்க்னதே வ அது ம வத்திருந்தது.
நூறு மிலலியன் குன்னர் இணைக்கையா்ன டையாலரகள் ல பெையாய்ச்சப்ல பெட்டு,
முன்பினும்
 பல பெரும்
 பசல வ
 வுகளைத்தில
திமுகளைக்கின்ெ
பிலலியனிய
ன்று நன் பகையாமடயையாுகளைரகுகளைையால
ல பெையாதுகையாக்கப்ல பெட்ட,
ன்று நவீ்ன
முதலையாளித்து வ
தேதரதல
பிரச்சையாரங்கள்
 வையாக்கையாுகளைரகளின் அரசியல ல பெையாரம வகள் மீது  பசல வையாக்க
 பசலுத்தி அ வற்மெ  வடி வமுமைக்கம் தேன்று நையாக்கில, தனின்று நல பெரகளின்
தக வலகமுகளை
துருவி
எடுத்து,
அுகளைவிட்டு,
ல பெகத்தையாரையாய் வதற்கையாக, நூற்றுக் குன்னர் இணைக்கையா்ன, அலலது ஆயிரக்
குன்னர் இணைக்கிலும் கூட, ல பெணியையாுகளைரகமுகளை நியமிக்கிெது, இ வரகளில
ல பெலர ன்று நவீ்ன கணினி விஞ்னி விஞ்ஞையா்னம் ுமைற்றும் புள்ளிவில பெர
ல பெட்டங்கமுகளைப்  பல பெற்ெ வரகுகளைையாக இருப்ல பெர.
இத்தமகய ன்று நட வடிக்மககள், 2016 ஜ்னையாதில பெதி தேதரதலில
"ரஷ்யரகளின்"
“தமலயீடு"
என்று
கற்ெஞ்சையாட்டப்ல பெடும்
ன்று நட வடிக்மகயின்
அுகளைம வயும்
ல பெையாரியுகளைவில
மிஞ்சிவிடுகின்ெ்ன,
 பச்னட்
உுகளைவுத்துமெ
கமிட்டிக்க
தேல பெஸ்புக்  வழங்கிய ஓர அறிக்மகயின்ல பெடி, தேதரதலுக்க
முன்்னரும் பின்்னரும் சுுமைையார 100,000 டையாலர ுமைதிப்பிலையா்ன
தேல பெஸ்புக்
விுகளைம்ல பெரங்கள்
 வையாங்கப்ல பெட்டதும்
இந்ன்று நட வடிக்மககளில உள்ுகளைடங்கி இருந்த்ன.
தேதரதல
பிரச்சையாரத்தில
தேகம்பிரிட்ஜ
அ்னையாலிட்டிகையா
சிறியுகளைவில ல பெையாத்திரம்  வகித்திருந்தையாலும் கூட, ல பெய்னரகள்
"தேல பெஸ்புக்
குன்னர் இணைக்மக
அழிக்குமைையாறு"
ல பெத்திரிமககளில
ன்று நடத்தப்ல பெடும் ல பெையாரிய பிரச்சையாரம் எமத கையாட்டுகிெது?
இப்பிரச்சையாரத்தின் அடியில உள்ுகளை நிஜுமைையா்ன பிரச்சிம்னகமுகளை,
புதன்கிழமுமை முதல ல பெக்கத்தில நியூ தேயையாரக் மடம்ஸ்
 ப வளியிட்ட ுமைற் பெையாரு  பசய்தியில கையாுன்னர் இணை முடிகிெது. “விரக்தி
அமடந்து, ஓக்லதே்ையாுமைையா ஆசிரியரகள் அடுத்து  ப வளின்று நடப்பு
 பசய்யலையாம்,” என்ெ தமலப்பில, தேுமைற்க தே வரஜினியையாவில
 பதையாடங்கிய கலவியையாுகளைரகளின் தே வமலநிறுத்த இயக்கம்

ஓக்லதே்ையாுமைையா, அரிதேசையா்னையா, ுமைற்றும் பிெ ுமைையாநிலங்களுக்கம்
ல பெரவும் அல பெையாயமிருப்ல பெமத அது எச்சரித்தது.
“ல பெல தேல பெஸ்புக் கழுக்களும்" “ ப வளிதேயெ மும்னந்து"
உள்ுகளை்ன என்று கறிப்பிட்ட அக்கட்டுமர, "சையாுமைையானிய
ஆசிரியரகள்"
ஆசிரியர
 பதையாழிற்சங்க
கட்டமுமைப்புக்க
 ப வளிதேய தேல பெையாரையாட்டத்மத ஒழுங்கமுமைக்க சமூக ஊடக
 வமலயமுமைப்புகமுகளைப் ல பெயன்ல பெடுத்தியதையாக கறிப்பிட்டது.
தேல பெஸ்புக்கின் தக வல ஏய்ப்பு  பதையாடரல பெையா்ன ஊடகப் பிரச்சையார
புயலின் நிஜுமைையா்ன இலக்கில இருப்ல பெது,  பதையாழிலையாுகளை  வரக்க
எதிரப்பின்
 வுகளைரச்சியையாகம்.
இன்னும்
அதிகுமைையாக
 ப வளிப்ல பெமடயையா்ன
தணிக்மக
முமெகமுகளை
அறிமுகப்ல பெடுத்து வதற்கையா்ன
சூழமல
உரு வையாக்க வதேத
இத்தமகய ல பெத்திரிமக பிரச்சையாரங்களின் தேன்று நையாக்குமைையாகம்.
தேல பெஸ்புக் தமலமுமை  பசயலதிகையாரி ுமைையாரக் சக்கரதேல பெரக்கம்
ுமைற்றும்  பசயலல பெையாடுகளுக்கையா்ன தமலமுமை அதிகையாரி  பசரல
சையாண்ட்தேல பெரக்கம், இக்கற்ெச்சையாட்டுக்களுக்க விமடயிறுத்து
அடுத்தடுத்த
தேல பெட்டிகளில,
அ வரகளின்
முந்மதய
நிமலப்ல பெையாடுகமுகளை
ுமைையாற்றிக்
 பகையாண்டு,
அரசியல
விுகளைம்ல பெரங்கமுகளை விமலக்க  வையாங்க வமத —தேல பெஸ்புக்கில
ல பெரந்த  வையாசகரகமுகளை ஈரப்ல பெதற்க இதுதே வ சுதந்திர  பசய்தி
நிறு வ்னங்களுக்க திெந்திருக்கம் ஒருசில  வழிகளில ஒன்ெையாக
உள்ுகளை
நிமலயில—
இமதi
கடுமுமையையாக
கமெத்துக்
 பகையாள் வதன் மூலுமைையாக அ புமைரிக்க அரசியலில " ப வளின்று நையாட்டு
தமலயீட்மட" இலக்க ம வக்க, கையாங்கிரஸ் மூலுமைையாக அதன்
 வழியில  பசயலல பெடு வதற்கையா்ன ஒரு சட்டுமைதேசையாதையாம வ ல பெலுமைையாக
ஆதேுமைையாதித்த்னர.
“ன்று நையாங்கள்  பன்று நறிமுமெகமுகளைக் கமடபிடிக்க கையாத்திருக்கிதேெையாம்.
ன்று நையாங்கள்
உல பகங்கிலுுமைையா்ன
சட்ட வலலு்னரகளுடன்
இமுன்னர் இணைந்து  பசயலையாற்றுதே வையாம்,” என்று சையாண்ட்தேல பெரக் CNBC
க்க
 பதரிவித்தையார.
“ரஷ்யரகுகளைையால"
விமலக்க
 வையாங்கப்ல பெட்டதையாக
கற்ெஞ்சையாட்டப்ல பெடும்
தேல பெஸ்புக்
விுகளைம்ல பெரங்கள் தேல பெையான்ெமத கறி ம வத்து, CNN உடன்
உமரயையாற்றிய
சக்கரதேல பெரக்
கூறுமகயில,
அ வர
 பன்று நறிமுமெகமுகளை "கையாுன்னர் இணை விரும்பு வதையாக"  பதரிவித்தையார.
சக்கரதேல பெரக் அ வரது CNN தேல பெட்டியில, “பிுகளைவுகமுகளை விமதக்க
முயலுல பெ வரகளின்" முயற்சிகமுகளை எதிரக்க தேல பெஸ்புக்கின்
முயற்சிகமுகளை இரட்டிப்ல பெையாக்க வதற்க சூளுமரத்தையார. நிறு வ்னம்
"தேதடு வதற்கம் கண்கையாணிப்ல பெதற்கம் இப்தேல பெையாது என்்ன  பசய்து
 வருகிெதேதையா அமதவிட அதிகுமைையாக  பசயற்மக அறிவுசையார
கருவிகமுகளைப் ல பெயன்ல பெடுத்தியும், பின் பதையாடரந்தும் சிெப்ல பெையாக
 பசயலையாற்றும்,” என்ெையார. நிறு வ்னத்தின் மீது அரசின் கூடுதல
 பன்று நறிமுமெகளுக்க
அ வர
ஒத்துமழக்க
விரும்பு வதையாக
கூறி்னையார, அதையா வது, தேல பெஸ்புக்மக அரசு ுமைற்றும் அதன்
உுகளைவுத்துமெ
முகமுமைகளுடன்
இன்னும்
அதிகுமைையாக
இமுன்னர் இணைத்துக்  பகையாள் வதையாகம்.
பின்்னர அ வர கூறுமகயில, தேல பெஸ்புக்கில இப்தேல பெையாது "15,000
தேல பெர
கண்கையாணிப்பு
ுமைற்றும்
தக வல
மீுகளைையாய்வில
 பசயலல பெடுகின்ெ்னர,”
இந்தையாண்டின்
இறுதிக்கள்
இந்த
எண்ணிக்மக
20,000
ஆக
உயரத்தப்ல பெடும்
என்று
கூறுுமைுகளைவுக்க  பசன்ெையார.
இந்தையாண்டின்  பதையாடக்கத்தில அந்நிறு வ்னத்தின் ல பெணியையாுகளைர
எண்ணிக்மக 25,000 ஆக இருந்தமத அடிப்ல பெமடயையாக
 பகையாண்டு ல பெையாரத்தையால, அந்நிறு வ்னத்தின்  பல பெரும்ல பெையாலையா்ன

ல பெணியையாுகளைரகள் தக வலகமுகளை மீுகளைையாய்வு ுமைற்றும் தணிக்மக
 பசய்யதே வ
ஈடுல பெடுத்தப்ல பெடுகின்ெ்னர
என்ல பெமததேய
இந்த
வியக்க ம வக்கம் ஒப்புதல அரத்தப்ல பெடுத்துகிெது. தேல பெஸ்புக்,
உலமகத்  பதரிந்து  பகையாள் வதற்கம் தக வல ல பெரிுமைையாறு வதற்கம்
ல பெய்னரகளுக்க
உதவு வதற்கையாக
அரல பெணிக்கப்ல பெட்ட
ஒரு
நிறு வ்னம் என்ல பெதிலிருந்து,  பல பெையாலிஸ் ஒடுக்கமுமெ ுமைற்றும்
தணிக்மகமுமெக்கையா்ன
ஒரு
கருவியையாக
ுமைையாற்ெப்ல பெட்டு
 வருகிெது.
இந்த ஊடகம் உலகின் மிகப் பல பெரிய சமூக ஊடக துகளைத்தின்
மீது
ல பெையாரிய
தணிக்மகமய
இன்னும்
கூடுதலையாக
ன்று நமடமுமெப்ல பெடுத்து வதற்கையா்ன அரசியல சூழமல உரு வையாக்க
தே வமல  பசய்து  வருகிெது.

உலக தேசையாசலிச  வமலத் துகளைம் தேல பெையான்ெ சுதந்திருமைையா்ன  பசய்தி
நிறு வ்னங்கமுகளைத் தணிக்மக  பசய்யும் தேன்று நையாக்கில ுமைற்றும் நியூ
தேயையாரக் மடம்ஸ்,  வையாஷிங்டன் தேல பெையாஸ்ட் தேல பெையான்ெ "ன்று நம்ல பெகுமைையா்ன"
 பசய்தி ஆதையாரங்கமுகளை ஊக்கவிக்கம் தேன்று நையாக்கில, இவ் வையாரம்
கூகள் அறிவித்த " பசய்தி முன் ப்னடுப்பு" அறிவிப்புடன் இந்த
பிரச்சையாரம் தேசரந்துள்ுகளைது. இந்த அறிவிப்ல பெையா்னது, தேதடு பல பெையாறி
மூலுமைையாக இடதுசையாரி, தேல பெையார-எதிரப்பு ுமைற்றும் தேசையாசலிச  வமலத்
துகளைங்களுக்க  வருல பெ வரகமுகளைப் ல பெையாரியுகளைவில கமெத்துள்ுகளை,
கடந்த ஏப்ரலில கூகளின் தேதடு பல பெையாறி  புமைன் பல பெையாருள்
 வழிமுமெயில  பசய்யப்ல பெட்ட ுமைையாற்ெங்களுடன்  பதையாடங்கி,
ன்று நட வடிக்மககளின் ஒரு கறிப்பிடத்தக்க தீவிரப்ல பெையாட்மடக்
கறிக்கிெது.
தங்களின் தே வமலகள், சம்ல பெுகளைங்கள் ுமைற்றும் தே வமலயிட
நிமலமுமைகமுகளைப் ல பெையாதுகையாக்க தேல பெையாரையாட்டத்தினுள் நுமழயும்
 பதையாழிலையாுகளைரகள் தணிக்மகக்கையா்ன இந்த மும்னவு எதற்கையாக
 பசய்யப்ல பெடுகிெது என்ல பெமதப் ல பெையாரக்க தே வண்டும்: இது
அரசியலமுமைப்பு
ரீதியில
ல பெையாதுகையாக்கப்ல பெட்ட
அ வரகளின்
கருத்து சுதந்திரம் பிமழத்திருப்ல பெதற்க ஓர அச்சுறுத்தல
என்ல பெது ுமைட்டுுமைலல, ுமைையாெையாக  பதையாழிற்சங்க அதிகையாரத்து வத்தின்
பிடியிலிருந்து உமடத்துக்  பகையாள்ுகளை அ வரகளின் சுயஒழுங்கமுமைப்பு
ுமைற்றும்
தேல பெையாரையாட்ட
முயற்சிமய
ன்று நசுக்க வதற்கையாகவும் ஆகம்.
இமுன்னர் இணைய தணிக்மகக்க எதிரையா்ன இந்த தேல பெையாரையாட்டத்தின்
முக்கியத்து வத்மதப்
புரிந்து
 பகையாள்ளும்
அம்னத்து
 பதையாழிலையாுகளைரகளும் இமுகளைனி விஞ்ஞரகளும் உலக தேசையாசலிச  வமலத்
துகளைத்மத  பதையாடரபு  பகையாள்ளுுமைையாறும், அதன் பிரச்சையாரத்தில
இமுன்னர் இணையுுமைையாறும் ன்று நையாங்கள்  வலியுறுத்துகிதேெையாம்.

தணிக்மகமய தேன்று நையாக்கி அதிகரித்து  வரும் மும்னம வ
அம்ல பெலப்ல பெடுத்தவும், எதிரப்மல பெ ஒழுங்கமுமைக்கவும், உலக
தேசையாசலிச  வமலத் துகளைமும், சமூக சுமைத்து வத்திற்கையா்ன
சர வதேதச இமுகளைனி விஞ்ஞர ுமைற்றும் ுமைையாுன்னர் இணை வர அமுமைப்பும், ுமைற்றும்
தேசையாசலிச சுமைத்து வக் கட்சியும் அ புமைரிக்கையா எங்கிலும்
"இமுன்னர் இணைய தணிக்மகக்க எதிரப்மல பெ ஒழுங்கமுமைத்தல " என்ெ
 பதையாடர கூட்டங்கமுகளை ன்று நடத்தி  வருகிெது ுமைற்றும் ஏப்ரல 22
இல " வரக்க தேல பெையாரையாட்டத்தின் மீ புகளைழுச்சியும், இமுன்னர் இணைய
தணிக்மகக்க எதிரையா்ன தேல பெையாரையாட்டமும்" என்ெ கூட்டத்மதயும்
ன்று நடத்துகிெது. இந்த கூட்டங்களில கலந்து  பகையாள்ளுுமைையாறும்,
இ வற்மெக் கறித்து சையாத்தியுமைையா்ன அுகளைவுக்க ல பெர வலையாக
எடுத்துச்  பசலலுுமைையாறும், உங்கள் ல பெகதியில ஒரு கூட்டத்மத
ஒழுங்கமுமைக்க WSWS ஐ  பதையாடரபு  பகையாள்ளுுமைையாறும் ன்று நையாம்
ன்று நுமைது  வையாசகரகமுகளை  வலியுறுத்துகிதேெையாம்.
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