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இணைய தணிக்ண்கைணய எதிர்ப்்ப்பர்ப்போம!

்ப்பரச்சு சுதந்திரத்ணத ர்ப்போது்கை்ப்போப்்ப்பர்ப்போம!
நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக் குழுவின் ஆதருழுவின் ஆதரவாளர் குழு,    3 ஏப்ரல் 2018

இந்தியாவிலுள்ள நான்காம் அகிலத்தின் அன் அனின் அனைத்துலகக்

குழுவின் ஆதருழுவின் ஆதரவாளர்கள் குழு,  ஏப்ரல் 8 ம்  தததி
இன் அனஇணைய தணிக்ன் அனகக்கு எதிராக ஒரு க ஒரு பாாதுக் கூட்டத்ன் அனத
க ஒரு ப சென்ன் அனின் அனையில் நடத்துகிறது. 

உலக  த சொ செலி செ ுழுவின் ஆதரவன் அனலத் தளத்ன் அனதயும் மற்றும் பிற
 த சொ செலி செ,   தாார் எதிர்ப்ப,  முற் தாாக்காின் அனை ுழுவின் ஆதரவன் அனலத்
தளங்கன் அனளயும் இலக்காகக் க ஒரு பகாண்டு அதன்  ததடல்
ுழுவின் ஆதரவழிமுன் அனறகன் அனள கூகிள் மாற்றியுள்ளது.  அதிகாரபூர்ுழுவின் ஆதரவமாின் அனை
க ஒரு ப செய்திகள் என்று அது குறிப்பிடுுழுவின் ஆதரவின் அனைுழுவின் ஆதரவற்ன் அனற தவிர இதர
க ஒரு ப செய்திகன் அனள கட்டுப்ாாட்டுடன் ுழுவின் ஆதரவழங்குுழுவின் ஆதரவது க ஒரு பதாடர்ாாக,
முகநூல் மாற்றங்கன் அனள க ஒரு ப செய்துள்ளது.

இன் அனஇணைய தணிக்ன் அனக ஆாத்தாின் அனை ுழுவின் ஆதரவன் அனகயில்  தமலும்
முன் தின் அனைறி க ஒரு ப சென்றுள்ளது
என்ாதற்காின் அனை மற்க ஒரு பறாரு
அறிகுறி என்ின் அனைக ஒரு புழுவின் ஆதரவன்றால்,
அக ஒரு பமரிக்க ாஇணைம்
க ஒரு ப செலுத்தும்-க ஒரு ப செயலாக்க
நிறுுழுவின் ஆதரவின் அனைமாின் அனை PayPal, உலக
 த சொ செலி செ ுழுவின் ஆதரவன் அனலத் தளத்தின்
(WSWS இன்)
சிற்றறிக்ன் அனகயாின் அனை –
ஏகாதிாத்தியத்திற்கு
எதிராின் அனை  தாாராட்டமும்
ஈரானில் க ஒரு பதாழிலாளர்
ஆட்சிக்காகவும் –  என்ாதன் இன் அனஇணையுழுவின் ஆதரவழி விற்ான் அனின் அனைன் அனய
தன் அனட க ஒரு ப செய்ய எடுத்த முடிுழுவின் ஆதரவாகும்.

இன் அனஇணைய ாயன்ாாட்டின் மீதாின் அனை தாக்குதல்
பூ தகாளரீதியாின் அனைது. "க ஒரு புழுவின் ஆதரவறுப்பூட்டும்  தாச்ச” மற்றும் " ததசிய
ாாதுகாப்ன் அனா" காக்கும் முகமூடியின் கீழ, பிரதமர் ந தரந்திர
 தமாடியின் ுழுவின் ஆதரவலது சொரி இந்திய அர சொங்கம்
 ததர்ந்க ஒரு பதடுக்கப்ாட்ட ுழுவின் ஆதரவன் அனலத் தளங்கள் மற்றும்  செமூக
ஊடக கஇணைக்குகன் அனள தணிக்ன் அனக க ஒரு ப செய்ய  தாஸ்பக்,
ட்விட்டர்,  யூடியூப் மற்றும் இன் அனஇணைய க ஒரு பதாழில்நுட்ா
நிறுுழுவின் ஆதரவின் அனைங்களுடன் இன் அனஇணைந்து க ஒரு ப செயல்ாட்டு ுழுவின் ஆதரவருகிறது.

 செமீாத்திய தரவுகளின்ாடி, 2017 ஆம் ஆண்டின் முதல் 11
மாதங்களில் முகநூல்,  ஆயிரம்  செமூக ஊடக URL  கன் அனள

தன் அனடக ஒரு ப செய்தது.  இது "ஆட் த சொன் அனின் அனைக்குரிய உள்ளடக்கம்”
ாற்றி ன் அனகயாளும் இந்திய அர சொங்கக் குழுவின்
ாரிந்துன் அனரயின்  தாரில் க ஒரு ப செய்யப்ாட்டது. தன் அனடக ஒரு ப செய்யப்ாட்ட
கஇணைக்குகளில் அரசியல் விமர் செின் அனைங்கள் மற்றும்
காஷ்மீரில் நடப்ாது  தாான்ற மனித உரின் அனமகள் மீறல்கள்
ாற்றிய வீடி தயாக்களும் உள்ளடங்கும்.

 தமாடி,  அக ஒரு பமரிக்க அர சொங்கத்துடன் ஒரு க ஒரு பநருக்கமாின் அனை
மூ தலாாாய கூட்டணின் அனய உறுதிப்ாடுத்தியுள்ளார். அுழுவின் ஆதரவரது
அர சொங்கம் இந்தியான் அனுழுவின் ஆதரவ,  சீின் அனைாவிற்கு எதிராின் அனை
ுழுவின் ஆதரவாஷிங்டனின்  தாார் உந்துதலின் முன்னின் அனல நாடாக
மாற்றியள்ளது.   செமூக உரின் அனமகள் மீதாின் அனை
தாக்குதலுக்கும், அக ஒரு பமரிக்க  சொர்ப மாற்றத்திற்கும் எதிராக

எதிர்ப்ப ுழுவின் ஆதரவளர்ந்து
ுழுவின் ஆதரவருகின்ற தாாது எதிர்ப்ப
மற்றும் தடுக்கும்  செக்தின் அனய
ஒழுங்கன் அனமக்க முகநூல்
மற்றும்  செமூக ஊடகங்கள்
ாயன்ாடுத்தப்ாடுகின்றின் அனை
என்று பது தில்லி
அஞ்சகிறது. 

இன் அனஇணைய சதந்திரத்தின்
மீது இந்தியா உள்ாட
 செர்ுழுவின் ஆதரவ தத செரீதியாக
தாக்குதல்கள்

க ஒரு பதாடுக்கப்ாட்டு ுழுவின் ஆதரவருுழுவின் ஆதரவது ாற்றியும் க ஒரு பதாழிலாள ுழுவின் ஆதரவர்க்கம்
மற்றும் இன் அனளஞர்களுக்கு அதன் அாாயகரமாின் அனை
அரசியல் தாக்கங்கள் ாற்றியும் கூட்டத்தில்  தாச் சொளர்கள்
விுழுவின் ஆதரவாதிப்ாார்கள்.  ஜின் அனைநாயக உரின் அனமகள் மீது அக்கன் அனற
க ஒரு பகாண்டுள்ள க ஒரு பதாழிலாளர்கள்,  இன் அனளஞர்கள் மற்றும் )
பத்திஜீவிகன் அனள இந்த முக்கியமாின் அனை கூட்டத்தில் கலந்து
க ஒரு பகாள்ளுமாறும் கலந்துன் அனரயாடலில் ாங் தகற்குமாறும்
அன் அனழப்ப விடுக்கி தறாம்.

இந்தக் கூட்டம் ஆங்கிலத்திலும்,  தமிழிலும்
நடத்தப்ாட்டும். கீழுள்ள முகநூல் இன் அனஇணைப்பின் மூலம்
 செர்ுழுவின் ஆதரவ தத செ ரீதியாக எமது  தநரடி ஒளிாரப்பில்
கலந்துக ஒரு பகாள்ள முடியும்:

https://www.facebook.com/wsws.supporters.india/

https://www.facebook.com/wsws.supporters.india/

