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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

உலக சோசோலிோ வலலத் தளத்தின
இருபது ஆண்டுகள: 1998-2018
David North and Joseph Kishore,

இன்று

உலக ச சோ லி

வலலத் தள

(WSWS)

வவளியீட

ஆரம்பிக்கப்பட்ட 20 வது ஆண்டதினினமசோகும். 1998 பிப்ரவரி 14
அன்று, நசோன்கசோம் அகிலத்தின் அலனத்துலகக் குழு WSWS ஐ
ஆரம்பித்து வசோரத்திற்கு ஐந்து கட்டலரகலளப் பதிவிட்டது.
1999 ஏப்ரலில, வசோரத்திற்கு ஆறு கட்டலரகளசோக அதன் பதிவ
அட்டவலவணைலையை WSWS விரிவபடத்திையைது. இருபதசோண்ட
கசோலத்தில, உலக ச சோ லி வலலத் தளினமசோனது ஒருமுலமுறையும்
கூட அட்டவலவணைப்படிையைசோன வவளியீட்லட தவமுறைவிட்டதிலலல.
இந்த ஆண்டதினம், ர்வசத ச சோ லி ினமற்றும் வதசோழிலசோளர்
இையைக்கத்தின் வரலசோற்றில ஒரு முக்கிையைினமசோன லினமலகலலலக்
குறிப்பதசோகும். WSWS ினமட்டசினம ஒசரவையைசோரு ச சோ லி ினமற்றும்
ினமசோர்க்சி
ர்வசத தின ரி வவளியீடசோக இருந்தது ினமற்றும்
இருந்து வருகிமுறைது. WSWS இருபத்திநசோன்கு ினமணி சநர கசோல
அட்டவலவணையில
இையைங்குகிமுறைது,
ஒவ்வவசோரு
நசோளின்
பதிவகளும் நசோன்கு கண்டங்களில இையைங்குகின்முறை ஆசிரிையைர்
குழுக்களது
வ றிந்த
ஒத்துலிந்த ஒத்துழைப்பின்
விலளவபசோருளசோக
இருக்கின்முறைன.
WSWS,

ர்வசத த் வதசோழிலசோள வர்க்கத்தின் ஆவவணைபூர்வினமசோன
பிரசுரினமசோகும். கடந்த 20 ஆண்ட கசோலத்தில, உலக ச சோ லி

வலலத் தளத்தசோல பிரசுரிக்கப்படசோத, ஆய்வ வ ய்ையைப்படசோத
ினமற்றும் கருத்துலரக்கப்படசோத ஒசரவையைசோரு முக்கிையை உலக
நிகழ்லவயும் கூட கசோண்பது அரிதசோகும். ஆங்கிலம், சஜேர்ினமன்,
பிவரஞ்சு, ஸ்பசோனிஷ, இத்தசோலிையைன்,
சிங்களம், தமிழ்,
சநசோர்சவஜிையைன், ினமண்டசோரின், துர்கிஷ, கிசரக், அரபிக், ரஷையை
வினமசோழி ினமற்றும் சபசோர்ச்சுகீசிையை வினமசோழி உள்ளிட்ட 22 வவவ்சவறு
வினமசோழிகளில
சுினமசோர்
66,000
கட்டலரகலள
WSWS
பதிவிட்டிருக்கிமுறைது.
அவினமரிக்கசோ ினமற்றும் கனடசோவிலசோன நிகழ்வகள் வதசோடர்பசோக
17,500 க்கும் அதிகினமசோன கட்டலரகள் பதிவிடப்பட்டிருப்பது
தவிர,
இலத்தீன்
அவினமரிக்கசோ
வதசோடர்பசோக
1,300
கட்டலரகலளயும், ஆசிையைசோ ினமற்றும் இந்திையை துலவணைக்கண்டம்
வதசோடர்பசோக
6,000
கட்டலரகலளயும்,
ஆஸ்திசரலிையைசோ
வதசோடர்பசோக 5,300 கட்டலரகலளயும், ஐசரசோப்பசோ வதசோடர்பசோக
13,000 கட்டலரகலளயும் ினமற்றும் ினமத்திையை கிிந்த ஒத்துழைக்கு ினமற்றும்
ினமத்திையை ஆசிையைசோ வதசோடர்பசோக 6,300 கட்டலரகலளயும் WSWS
பதிவிட்டிருக்கிமுறைது. உலக முதலசோளித்துவ வபசோருளசோதசோரத்லத
பகுப்பசோய்வ
வ ய்கின்முறை
1,000 க்கும்
அதிகினமசோன
கட்டலரகலளயும் WSWS பதிவிட்டிருக்கிமுறைது.

1-Twenty years of the World Socialist Web Site: 1998–2018

14 February 2018

உலகில சவவமுறைந்த வலலத் தளமும் ர்வசத த் வதசோழிலசோள
வர்க்கத்தின்
சபசோரசோட்டங்கலள
இத்தலன
விரிவசோகவம்
இத்தலன
இன்றிையைலினமையைசோததசோகவம்
வ ய்திையைசோக்கியிருக்கவிலலல.
உலகின்
அத்தலன
பகுதிகளிலும்
வர்க்கப்
சபசோரசோட்டத்தின்
அபிவிருத்தி
வதசோடர்பசோக
11,000 க்கும்
அதிகினமசோன
கட்டலரகள்
பதிவிடப்பட்டிருக்கின்முறைன. வ சோலலப் சபசோனசோல, வர்க்கப்
சபசோரசோட்டம் ினமற்றும் மூக ினமத்துவமின்லினம ஆகிையை இரண்ட
அம் ங்கலளயும் குறித்த கட்டலரகள் எத்தலன என்று
பிரித்துப் பசோர்த்து எண்ணுவதற்கு உண்லினமையைசோகசவ இையைலசோத
வண்வணைம் WSWS இன் கட்டலரகளில அலவ இரண்டமுறைக்
கலந்திருக்கின்முறைன. அலவ ஆயிரக்கவணைக்கில வ லலும் என்று
குறிப்பிடவசத சபசோதுினமசோனதசோகும்.
வதசோழிலசோள வர்க்கத்துக்கு அதன் அன்முறைசோடப் சபசோரசோட்டங்கள்
குறித்த
வ ய்திகள்
முக்கிையைினமசோனலவையைசோக
இருக்கின்முறை
சபசோதிலும்,
அந்தச்
வ ய்திகளுக்கும்
சினமலதிகினமசோனலவ
அவசிையைினமசோனதசோக இருக்கின்முறைது என்பலத உலக ச சோ லி
வலலத்
தளம்
உவணைர்ந்திருக்கிமுறைது.
WSWS,
நடப்ப
சபசோரசோட்டங்களின் ஒரு பதிலவ ஒவ்வவசோரு நசோளும் அது
உருவசோக்குகின்முறை அசதசநரத்தில, வதசோழிலசோள வர்க்கத்தின்
எதிர்கசோல கடலினமகளுக்கு அதலனத் தையைசோர் வ ய்வதற்கசோன
தனது வபசோறுப்ப குறித்தும் நனவடன் இருக்கிமுறைது. ர்வசத
வதசோழிலசோள வர்க்கத்திற்குள்ளசோக ஒரு ச சோ லி
நனலவ
அபிவிருத்தி வ ய்வசத WSWS இன் லினமையை சநசோக்கினமசோக
இருந்து வந்திருக்கிமுறைது. வரலசோறு ினமற்றும் கலசோச் சோரம் ஆகிையை
பிரச்சிலனகளில
ஒரு
தீவிர
கவனக்குவிப்ப
இதற்கு
அவசிையைினமசோயிருந்திருக்கிமுறைது.
WSWS
“வரலசோற்று
அறிவ,
கலசோச் சோர விினமர் னம், விஞ்ஞ்ஞசோன அறிவவசோளி ினமற்றும்
பரட்சிகர
மூசலசோபசோையைம்
ஆகிையைவலவ
பற்றிையை
ஒரு
களஞ்சிையைத்திற்கசோக முலனயும். ஒரு நவீனகசோல ச சோ லி
வதசோழிலசோளர் இையைக்கத்தின் ினமறுபிமுறைப்பக்கு தவிர்க்கவிையைலசோத
அத்திையைசோவசிையைினமசோக இருக்கின்முறை அரசிையைல ினமற்றும் கலசோச் சோர
கலந்துலரையைசோடலின்
ினமட்டத்லத
உையைர்த்துவசத
அதன்
இலட்சிையைினமசோகும்” என்று பதிையை வவளியீட்லட அறிவிக்கும்
அதன் ஆரம்ப 1998 அறிக்லகயில WSWS எழுதிையைது.
2,000 க்கும் அதிகினமசோன திலரப்பட, நசோடக ினமற்றும் இல
விினமர் னங்கள் வவளியீட, ினமற்றும் பலதரப்பட்ட வரலசோற்று
நிகழ்வகள் ினமற்றும் பிரபஞ் விையைல ினமற்றும் இையைற்பிையைல
வதசோடங்கி பரிவணைசோினம உயிரிையைல ினமற்றும் வதசோலலிையைல வலரயும்

பலதரப்பசோன விஞ்ஞ்ஞசோனத் தலலப்பகளிலசோன இன்னுவினமசோரு
1,500 கட்டலரகள் வவளியீட ஆகிையைவற்றின் மூலம் இந்த
உறுதிப்பசோட நிரூபவணைம் வ ய்ையைப்பட்டிருக்கிமுறைது.
இல

WSWS

பதிவிடப்படகின்முறை

எண்ணிக்லகையைளவ அதிகரிப்ப,

விடையைங்களின்

வலலத் தளத்தின் தரத்லத

நகர்த்தி விட்டதிலலல. உலக ச சோ லி

சிறிதும்

வலலத்

தளத்தின்
ஸ்தசோபகத்திற்கு
பிந்லதையை
கசோலத்தில,
முதலசோளித்துவ உலகினமசோனது, வரில ையைசோக வபசோருளசோதசோர
அதிர்ச்சிகள்,
முடிவிலலசோத
பையைங்கரவசோதத்தின்
மீதசோன
சபசோரிலசோன இரசோணுவத் தலலயீடகள், உலகின் ஒவ்வவசோரு
பகுதியில அதிகரித்துச் வ லலும் அரசிையைல வ ையைலற்முறைதன்லினம,
ினமற்றும்
மூக
உலடவின்
அன்முறைசோட
வவளிப்பசோடகள்
ஆகிையைவற்முறைசோல
உலுக்கப்பட்ட
வந்திருக்கிமுறைது.
ினமகசோல
அபிவிருத்திகளின் தீவிரினமசோன வகசோந்தளிப்பகளின் ினமத்தியிலும்,
WSWS
கசோலத்திற்குத்
தசோக்குப்பிடித்து
நிற்கின்முறை
பகுப்பசோய்வகலளயும் வருவணைலனகலளயும், ஒவ்வவசோருநசோளும்
வவளியிட கூடிையைதசோக இருந்திருக்கிமுறைது.
WSWS

இன் வரலசோற்று அடித்தளங்கள்

உலக
ச சோ லி
வலலத்
தளத்தின்
தனித்துவினமசோன
தன்லினமையைசோனது,
ினமசோர்க்சி த்
தத்துவத்லதயும்
ினமற்றும்,
ஒட்டவினமசோத்த இருபதசோம் நூற்முறைசோண்ட முழுலினமயிலுினமசோன
ர்வசத
வர்க்கப்
சபசோரசோட்டத்திலிருந்து
வபமுறைப்பட்ட
அத்திையைசோவசிையைினமசோன மூசலசோபசோையை அனுபவங்களின் உட்கிரகிப்ப
ினமற்றும் வதசோடர்ச்சிையைசோன ினமறுஆய்லவயும், நனவடன் தனக்கு
அடித்தளினமசோகக் வகசோண்ட அதன் முன்சனசோக்கில இருந்து
சதசோன்றுவதசோகும். முதலசோளித்துவ ஊடகங்களில நிலவகின்முறை
நலடமுலமுறைவசோத பதிவவசோதத்திற்கு —குட்டி-முதலசோளித்துவ
இடதுகள் ினமற்றும் சபசோலி-இடதுகளது வலலத் தளங்களிலசோன
பதிவகளில
இது
இன்னும்
கூடதல
வகசோச்ல ையைசோன
வடிவத்லதப் வபற்றிருக்கிமுறைது—
சநவரதிரசோன
WSWS, அன்முறைசோட நிகழ்வகலள அவற்றுக்குரிையை

விதத்தில
வரலசோற்று

உள்ளடக்கத்தில வபசோருத்திக் கசோட்டகிமுறைது.
ச சோவிையைத் ஒன்றிையைம் கலலக்கப்பட்டதற்குப் பிந்லதையை வவறும்
ஆசமுறை ஆண்டகளின் பின்னர் உலக ச சோ லி வலலத் தளம்
தனது
வவளியீட்லடத்
வதசோடக்கியிருந்தது.
அந்நிகழ்வ
அரசிையைல பிற்சபசோக்குத்தனத்தின் ஒரு அலலலையை இையைக்கி
விட்டிருந்தது. ஆளும் வர்க்கம் “வரலசோற்றின் முடிவ” ஐ
வகசோண்டசோடிையைவதன்முறைசோல, விரக்திவகசோண்ட நடத்தர-வர்க்க தீவிர
இையைக்கத்தினரும்
சல சோன
இடது
சோய்வ
வகசோண்ட
பத்திஜீவிகளும் “ச சோ லி த்தின் முடிவ” ஐ பிரகடனம்
வ ய்தனர். பல த சோப்தங்களசோக அவர்கள் கிிந்த ஒத்துழைக்கு ஐசரசோப்பசோ
ினமற்றும் ச சோவிையைத் ஒன்றிையைத்தின் ஸ்ரசோலினி
ஆட்சிகளது,
ினமற்றும்

சீனசோவில

ினமசோசவசோயி

ஆட்சியினது

சினமசோ டிையைசோன

“உண்லினமையைசோக நிலவகின்முறை ச சோ லி ”த்திற்குத்

(“real existing

தக்கவசோறு தினமது அரசிையைலலத் தகவலினமத்து
இருந்து வந்திருந்தனர். ச சோவிையைத் ஒன்றிையைத்தின் கலலப்பக்கும்
சீனசோவில முதலசோளித்துவத்தின் மீட்சிக்கும் பின்னர், குட்டிமுதலசோளித்துவ இடதின் பரந்த பகுதியினர் முதலசோளித்துவம்
socialism”)
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ினமற்றும் ஏகசோதிபத்திையைத்திற்கசோன பரட்சிகர எதிர்ப்பின் நடிப்ப
அத்தலனலையையும் லகவிட்ட விட்ட, தன்லனச் சுற்றிசையை
சிந்திக்கின்முறை இனவசோத, நிமுறைவசோத, பசோலினவசோத ினமற்றும் பசோல
அரசிையைலின் பிற்சபசோக்கசோன நச்சு சுிந்த ஒத்துழைலுக்குள் தங்கலள
மூழ்கடித்துக் வகசோண்டனர்.
அக்சடசோபர்
பரட்சியின்
மீதசோன
ஸ்ரசோலினி க்
கசோட்டிக்வகசோடப்பக்கு எதிரசோன லிசையைசோன் ட்வரசோட்ஸ்கியின்
சபசோரசோட்டத்தின்
தத்துவசோர்த்தப்
பசோரம்பரிையைத்தில
சவரூன்றிையைதசோன நசோன்கசோம் அகிலத்தின் அலனத்துலகக் குழு
(ICFI)

ச சோவிையைத்

அதிர்ச்சிையைலடையைவம்
இலலல.

ஒன்றிையைத்தின்
இலலல,

ச சோவிையைத்

எதிர்ப்பரட்சிகர

ஸ்ரசோலினி

வபசோறிவினசோல

சநசோக்குநிலல

ஒன்றிையைத்தின்

பிமுறைிந்த ஒத்துழைவம்

கலலப்பசோனது,

அதிகசோரத்துவத்தின்

ினமற்றும்

”தனிவையைசோரு

நசோட்டில
ச சோ லி ம்”
என்முறை
அதன்
பிற்சபசோக்குத்தனினமசோன ினமற்றும் சதசிையைவசோத முன்சனசோக்கின்
கசோட்டிக்வகசோடப்பின்
இறுதி
நடவடிக்லகையைசோக
இருந்தது.
ச சோவிையைத் ஒன்றிையைத்தின் உலடவ
ர்வசத
வதசோழிலசோள
வர்க்கத்திற்கு ஒரு முக்கிையைினமசோன சதசோலவிையைசோக இருந்த
அசதசநரத்தில, ஸ்ரசோலினி த்திற்கு எதிரசோன ட்வரசோட்ஸ்கியின்
சபசோரசோட்டம், நசோன்கசோம் அகிலத்லத ஸ்தசோபிக்கின்முறை அவரது
முடிவ, ினமற்றும் ஸ்ரசோலினி ஆட்சிகள் ினமற்றும் கட்சிகளுடன்
நலலிவணைக்கம்
கசோண்பதன்
ினமற்றும்
அவற்றுக்கு
ஏற்ப
தகவலினமத்துக் வகசோள்வதன் அத்தலன வடிவங்களுக்கும்
அலனத்துலகக் குழு கசோட்டிையை எதிர்ப்ப ஆகிையைவற்றின் ரிையைசோன
தன்லினமலையை இது ஊர்ஜிதம் வ ய்தது.
ஆறு த சோப்தங்களசோக, ஸ்ரசோலினி அதிகசோரத்துவினமசோனது, பல
உடந்லதையைசோளர்களது உதவியுடன், வதசோழிலசோள வர்க்கத்தின்
சபசோரசோட்டங்கலளக் குிந்த ஒத்துழைப்பவதற்கும், சநசோக்குநிலல பிமுறைிந்த ஒத்துழைச்
வ ய்வதற்கும் ினமற்றும் சதசோற்கடிப்பதற்கும் தனது பரந்த
ஆதசோரவளங்கலளப்
பையைன்படத்திையைது.
ஆயினும்
ஸ்ரசோலினி த்தின்
பிரளையைகரினமசோன
உருக்குலலவசோனது,
வதசோழிலசோள
வர்க்கத்தில,
ட்வரசோட்ஸ்கி த்தின்,
அதசோவது
பரட்சிகர ினமசோர்கி த்தின் வ லவசோக்லக விரிவபடத்துவதற்கும்,
நசோன்கசோம் அகிலத்லதக் கட்டிவையைழுப்பவதற்கும் முன்கண்டிரசோத
வசோய்ப்பகலள உருவசோக்கிையைது.
ச சோவிையைத்
ஒன்றிையைத்தின்
கலலப்பசோனது
அடிப்பலடயிலசோன
அலினமப்பகள்
ினமற்றும்

சதசிையை
கட்சிகள்

அத்தலனயினதும் வரலசோற்றுத் திவசோலநிலலயின் மிகத் தீவிர
வவளிப்பசோடசோய்
இருந்தது.
உலகப்
வபசோருளசோதசோரத்தின்
கட்டலினமப்பில ஏற்பட்ட வபரும் ினமசோற்முறைங்கள் அத்தலன சதசிையை
சீர்திருத்தவசோத சவலலத்திட்டங்கலளயும் பலவீனினமசோக்கிையைது.
1988
வசோக்கிசலசையை
ICFI,
முதலசோளித்துவ
உற்பத்தி
உலகினமையைினமசோதல,
நசோடகடந்த
நிறுவனங்களின் சதசோற்முறைம்,
ினமற்றும் இந்த அபிவிருத்திகளுடன் வதசோடர்பலடையைதசோய் இருந்த
வதசோலலத்வதசோடர்பிலசோன
பரட்சிகரினமசோன
ினமசோற்முறைங்கள்
ஆகிையைவற்றின் முக்கிையைத்துவத்தின் மீது கவனம் ஈர்த்தது.
இந்த உலகளசோவிையை உருினமசோற்முறைங்களின் முக்கிையைத்துவம் குறித்த
அலனத்துலகக் குழுவின் பகுப்பசோய்வ, முன்ப கற்பலன
வ ய்தும்
பசோர்த்திர
முடிையைசோத
ினமட்டத்தில
வதசோழிலசோள

வர்க்கத்தின் ர்வசத
ஒன்றிலவணைவம் ஒருங்கிலவணைப்லபயும்
சோத்திையைினமசோக்கக் கூடிையை இலவணைையைத்தின் சோத்திையைவளத்திற்கு மிக
உையைர்ந்த அளவில அது தன்லன பக்குவப்படத்தியிருந்தது
என்பதன் அர்த்தினமசோக இருந்தது. அச்சுச் வ ய்தித்தசோள்களில
இருந்து இலவணைையை அடிப்பலடயிலசோன ஒரு வலலத் தளத்திற்கு
பிரசுரத்லத ினமசோற்றுவது என்முறை ஆசலசோ லன முதன்முதலில
1997
பிப்ரவரியில
முன்லவக்கப்பட்ட
அந்த ினமையைத்தில,
உலகளவில வவறும் 40 மிலலிையைன் ினமக்கள் ினமட்டசினம இலவணைையை
அணுகலலக்
வகசோண்டிருந்தனர்.
முக்கிையை
அவினமரிக்க
வபருநிறுவனங்களிலும் வவறும் 55 தவீதம் ினமட்டசினம ஒரு
வலலத் தளத்லதயும் கூட நடத்தி வந்தன.
ஒரு இலவணைையை-அடிப்பலடயிலசோன வவளியீட்டக்கு நகர்வது
ினமற்றும்
அச்சுச்
வ ய்தித்தசோள்கலள
வவளியிடவலத
நிறுத்துவது
என்முறை
முடிவசோனது
ினமசோவபரும்
அரசிையைல
தீர்க்கதரி னத்லத
கசோட்டிையைது.
வபரிையை
முதலசோளித்துவ
வவளியீடகளும் கூட அப்சபசோது முன்கணித்திரசோத ஒரு
சோத்திையைவளத்லத அது உவணைர்ந்து வகசோண்டது. ஆயினும்,
அதற்குக் கசோரவணைம் அதன்பின்னிருந்த வதசோழிலநுட்பம் குறித்து
ICFI சினமம்பட்ட பரிதல வகசோண்டிருந்தது என்பதலல. ினமசோமுறைசோக,
பதிையை வதசோழிலநுட்பத்தில, தசோன் எதிர்சநசோக்கியிருந்த ஒன்லமுறை,
மிக க்திவசோய்ந்த பரட்சிகர சிந்தலனகலள உலவகங்கிலும்
இருக்கும் பசோரிையை எண்ணிக்லகயிலசோன வதசோழிலசோளர்களுக்குக்
வகசோண்டவ லவதற்கசோன
ஒரு
வழிவலகலையை,
கண்டவிட்டிருந்தது என்பசத ஆகும்.

அது

1998 பிப்ரவரியில வலலத் தளத்திற்கசோன அறிமுகத்தில, அதன்
ர்வசத ஆசிரிையைர் குழு வதரிவித்தது:
ர்வசத
அளவில வதசோழிலசோள வர்க்கத்திற்கு
அரசிையைல
கலவியூட்டவதற்கும்
அதலன
ஐக்கிையைப்படத்துவதற்குினமசோன ஒரு
முன்கண்டிரசோத
கருவிையைசோக WSWS ஆகும் என்பதில நசோங்கள்
முழுநம்பிக்லக வகசோண்டிருக்கிசமுறைசோம். நசோடகடந்த
நிறுவனங்கள்
எவ்வசோறு
வதசோழிலசோளர்களுக்கு
எதிரசோன தினமது சபசோலர சதசிையை எலலலகலளக்
கடந்து
ஒழுங்கலினமக்கின்முறைனசவசோ,
அலதப்
சபசோலசவ, வவவ்சவறு நசோடகளின் உலிந்த ஒத்துழைக்கும்
ினமக்களும்
மூலதனத்திற்கு
எதிரசோன
தினமது
சபசோரசோட்டங்கலள ஒருங்கிலவணைப்பதற்கு அது உதவி
வ ய்யும்.
அலனத்து
சத ங்களது
வதசோழிலசோளர்களுக்கும்
இலடயிலசோன
கலந்துலரையைசோடலுக்கு
இது
வழிவலகையைளித்து,
அவர்கள் தினமது அனுபவங்கலள ஒப்பிட்ட ஒரு
வபசோதுவசோன மூசலசோபசோையைத்லத அபிவிருத்திவ ய்ையைவம்
அனுினமதிக்கும்.
இலவணைையைம் விரிந்து வ லலகயில உலக ச சோ லி
வலலத்
தளத்தின்
உலகளசோவிையை
வசோ கர்
எண்ணிக்லகயும் வளர்ந்து வ லலும் என்று ICFI
எதிர்பசோர்க்கிமுறைது.
ஒரு
துரிதினமசோன
ினமற்றும்
உலகளசோவிையை
தகவலவதசோடர்ப
வடிவினமசோக
இலவணைையைினமசோனது அ சோதசோரவணைினமசோன ஜேனநசோையைக ினமற்றும்
பரட்சிகர தசோக்கங்கலளக் வகசோண்டிருக்கிமுறைது. பசோரிையை
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எண்ணிக்லகயிலசோன வசோ கர்களுக்கு நூலகங்கள்
ினமற்றும் கசோப்பகங்கள் முதல அருங்கசோட்சிையைகங்கள்
வலர
உலகின்
பத்திஜீவித
வளங்களுக்கசோன
அணுகல வபறுவதற்கு இது வழிவலகையைளிக்கும்.

உலக
ச சோ லி
வலலத்
தளத்தின்
பகுப்பசோய்வம்
எதிர்பசோர்ப்பகளும்
ஊர்ஜிதப்படத்தப்பட்டள்ளன.
இலவணைையை
பையைன்பசோட 1998 டி ம்பரில சுினமசோர் 147 மிலலிையைனசோக (உலக
ினமக்கள்வதசோலகயில 3.6 தவீதம்) இருந்ததில இருந்து 2017
ஜேஜூனுக்குள்ளசோக
3.8
பிலலிையைனசோக
(51.7
தவீதம்)
வளர்ந்துள்ளது. ஸ்ினமசோர்ட்ஃசபசோன்களின் பரவலசோன பையைன்பசோட
வபசோருளசோதசோரரீதிையைசோக
அதிகினமசோகப்
பின்தங்கிையை
நசோடகள்
உள்ளிட வதசோழிலசோள வர்க்கத்தின் பரந்த பிரிவகளுக்கும்
இலவணைையைத்திற்கசோன
அணுகலல
விரிவபடத்தியிருக்கிமுறைது.
லகையைடக்கக் கருவிகள் ினமற்றும் மூக ஊடகத் தளங்களின்
விரிந்த
பரவலசோனது
சவலலயில
இருக்கும்
வதசோழிலசோளர்களுக்கும்
தகவல
அணுகலல
அனுினமதித்திருக்கிமுறைது,
வபரிையை
வதசோழிற் சோலலகலள
தனிலினமப்படத்துவதன்
மூலமும்
அவற்லமுறை
நகர
லினமையைங்களுக்கு வவளியில ினமசோற்றுவதன் மூலமும் அரசிையைல
விடையைங்களில இருந்து வதசோழிலசோளர்கலளத் துண்டிப்பதற்கு,
குறிப்பசோக அவினமரிக்கசோவில, ஆளும் வர்க்கத்தசோல எடக்கப்பட்ட
நடவடிக்லககலள இது கடலினமையைசோகப் பலவீனப்படத்திையைது.
WSWS ம்

நசோன்கசோம் அகிலமும்

டிஜிட்டல
தகவல
ினமற்றும்
வதசோலலவதசோடர்பத்
வதசோழிலநுட்பத்தில ஏற்பட்ட பரட்சியின் விலளவபசோருளசோக
இருக்கின்முறை இலவணைையைத்தின் மூலினமசோக உலக ச சோ லி வலலத்
தளம் பிரசுரிக்கப்படகிமுறைது, சுற்றில விடப்படகிமுறைது. ஆயினும்
இந்த விஞ்ஞ்ஞசோன ினமற்றும் வதசோழிலநுட்ப முன்சனற்முறைங்கலளப்
பதுலினமயுடன்
பையைன்படத்துகின்முறை
அசதசவலளயில,
அலனத்துலகக் குழுவின் WSWS உருவசோக்கமும் பையைன்பசோடம்,
வதசோழிலசோள
வர்க்கத்தின்
பரட்சிகரக்
கட்சிலையைக்
கட்டிவையைழுப்பவதில
“கட்சிப் பிரசுர”த்தின் லினமையைினமசோன
பசோத்திரம் குறித்த அடிப்பலட தத்துவசோர்த்த, அரசிையைல ினமற்றும்
அலினமப்பரீதிையைசோன கருத்தசோக்கங்களில சவரூன்றியிருக்கின்முறைன.
இருபதசோம் நூற்முறைசோண்டின் திருப்பத்தில, ரஷையைசோவின் பரந்த
நிலப்பரப்ப முழுவதிலும் ஒரு
க்திவசோய்ந்த ச சோ லி
அலினமப்பின் அடித்தளங்கலள அலினமப்பதற்கு
வகசோண்டிருந்த வலனின் எழுதினசோர்:

சபசோரசோடிக்

ஒரு அலனத்து-ரஷையை அரசிையைல வ ய்தித்தசோலள
ஸ்தசோபிப்பசத, நினமது நடவடிக்லககளின் வதசோடக்கப்
பள்ளிையைசோக,
விரும்பிையை
அலினமப்லப
உருவசோக்குவலத
சநசோக்கிையை
முதல
படிையைசோக,
அலலது, இப்படிச் வ சோலலலசோம், எந்த பிரதசோன
திரிலையை
பின்வதசோடர்ந்து
வ ன்முறைசோல
அந்த
அலினமப்லப சீரசோக அபிவிருத்தி வ ய்வதற்கும்,
ஆிந்த ஒத்துழைப்படத்துவதற்கும்,
விரிவபடத்துவதற்கும்
நினமக்கு
வழிவலக
கிட்டசினமசோ
அத்திரிையைசோக
இருந்தசோக சவண்டம் என்பசத எினமது கருத்தசோகும்.
நினமக்கு அசநக சதலவையைசோக இருப்பது ஒரு

வ ய்தித்தசோளசோகும்; அது இலலசோினமல வபசோதுவசோக
மூக ஜேனநசோையைகத்தின் தலலலினமையைசோன ினமற்றும்
நிரந்தரினமசோன கடலினமையைசோக இருப்பதும், குறிப்பசோக
இத்தருவணைத்தின், ினமக்களின் மிகப் பரந்த அடக்கின்
ினமத்தியில
அரசிையைல
ினமற்றும்
ச சோ லி த்தின்
பிரச்சிலனகளிலசோன
ஆர்வம்
தட்டிவையைழுப்பப்பட்டிருக்கும் சநரத்தின், அதிஅவ ர
கடலினமையைசோக
இருப்பதுினமசோன,
வகசோள்லகயில

பசோத்திரத்லத ஆற்றியிருக்கிமுறைது. 21 ஆம் நூற்முறைசோண்டில
ச சோ லி ப்
சபசோரசோட்டம்
ினமறுினமலர்ச்சி
கசோண்பதற்கசோன
உறுதிையைசோன அரசிையைல அடித்தளங்கலள இருபது ஆண்டகளின்
பசோலதயில அது அலினமத்திருக்கிமுறைது.
அரசிையைல சூிந்த ஒத்துழைல வினமன்சினமலும் கூர்லினமையைலடந்து வ லகின்முறைதும்
வர்க்கப் சபசோரசோட்டம் வினமன்சினமலும் தீவிரப்படகின்முறைதுினமசோன
நிலலயில,
WSWS
வசோ கர்களில
முன்வனப்சபசோதினும்
அதிகினமசோன ஒரு பகுதியினர் அரசிையைலரீதிையைசோக வ ையைலூக்கம்

சீருலடையை, முலமுறைையைசோன, முழுமூச் சோன பிரச் சோரம்
ினமற்றும்
ஆர்ப்பசோட்டங்கலள
நம்ினமசோல
நடத்த
முடிையைசோது... ஒரு அரசிையைல பத்திரிலக இலலசோினமல,
இன்லமுறைையை ஐசரசோப்பசோவில ஒரு அரசிையைல இையைக்கம்
அந்தப் வபையைருக்குத் தகுதியுலடையைதசோய் இருப்பது
நிலனத்துப் பசோர்க்கவம் இையைலசோததசோகும். அத்தலகையை
ஒரு வ ய்தித்தசோள் இலலசோினமல, அரசிையைல அதிருப்தி
ினமற்றும் எதிர்ப்பின் அத்தலன அம் ங்கலளயும்
குவிப்பது, அதன்மூலம் பசோட்டசோளி வர்க்கத்தின்
பரட்சிகர இையைக்கத்துக்கு உயிரூட்டவது என்முறை நினமது
கடலினமலையை
நிலமுறைசவற்றுவது
நினமக்கு
சோத்திையைமிலலசோினமல
சபசோகலசோம்.
[”எங்சக
வதசோடங்குவது?”, வலனின் ச கரப் பலடப்பகள்,
வதசோகுதி 5 (ினமசோஸ்சகசோ 1961), பக் 20-21]
வலனினின் வ ய்தித்தசோள் தீப்வபசோறி (Iskra), ஒரு
ரஷையை”

அச்சு

வ ய்தித்தசோளசோய்

இலவணைையை
தணிக்லகயும்
பட்டிையைலிடப்படதலும்

“அலனத்து-

இருந்தது.

நூற்முறைசோண்டக்குப் பின்னர், உலக ச சோ லி
இலவணைையைத்தில
பதிவிடப்படகின்முறை
ஒரு
வவளியீடசோக
இருந்தது.
அன்முறைசோட

வபற்முறைவர்களசோய் ஆகி வருகின்முறைனர், முதலசோளித்துவத்தின்
ினமத்துவமின்லினமக்கும் ஏகசோதிபத்திையைப் சபசோருக்குினமசோன ச சோ லி
ினமசோற்றுக்கசோகப்
சபசோரசோடவதற்கும்,
ினமற்றும்
ச சோ லி ப்
பரட்சிக்கசோன உலகக் கட்சியில இலவணைந்து அதலனக்
கட்டிவையைழுப்பவதற்குினமசோன
முடிலவ
சினமற்வகசோண்ட
வருகின்முறைனர்.

ஒரு

வலலத் தளம்
உலகளசோவிையை
வசோ கர்களது

எண்ணிக்லகலையை பல பத்தசோயிரங்களில வகசோண்டிருக்கின்முறை
இது,
உலவகங்கிலும் ச சோ லி
நனலவ அபிவிருத்தி
வ ய்வதில முன்வனப்சபசோதினும் கணி ினமசோன தசோக்கத்லதக்
வகசோண்டிருக்கிமுறைது. ச சோவிையைத் ஒன்றிையைத்தின் கலலப்பக்குப்
பிந்லதையை கசோலத்தில பக்குவப்பட்ட வந்திருக்கக் கூடிையை
வதசோழிலசோளர்கள்,
ினமசோவணைவர்கள்,
இலளஞ்ஞர்கள்
ினமற்றும்
பத்திஜீவிகளுக்கு, ினமசோர்க்சி தத்துவம் ினமற்றும் ட்வரசோட்ஸ்கி க்
சகசோட்பசோடகளின் அடிப்பலடயில அவர்களுக்கு அரசிையைல
கலவியூட்டப்படவதில WSWS ஒரு லினமையைினமசோன ினமற்றும்
தீர்க்கினமசோன பசோத்திரத்லத ஆற்றியிருக்கிமுறைது. முதலசோளித்துவ
ஊடகங்களின்
சபரினவசோதப்
பிரச் சோரங்கள்
ினமற்றும்
வபசோய்களது ினமத்தியில, வசோ கர்கள் அவர்களது அரசிையைல
சநசோக்குநிலலக்கு WSWS ஐசையை சோர்ந்திருக்கிமுறைசோர்கள்.
அவர்கள் WSWS இல கசோண்பது நசோளின் நிகழ்வகளின் ஒரு
ினமசோர்க்சி ப் பகுப்பசோய்லவ ினமட்டினமலல, பரட்சிகர ினமசோர்க்சி
இையைக்கத்தின் வரலசோற்றில இருந்து எழுகின்முறை இன்றிையைலினமையைசோத
தத்துவசோர்த்த, அரசிையைல ினமற்றும் கலசோச் சோரப் பிரச்சிலனகள்
குறித்த விளக்கங்கலளயும் ினமற்றும் பதிலகலளயும் கூடக்
கசோண்கின்முறைனர். ஸ்ரசோலினி ம் ினமற்றும் மூக ஜேனநசோையைகத்தின்
நசோ கரினமசோன பசோரம்பரிையைங்கலள வவற்றிகசோண்பதிலும், குட்டிமுதலசோளித்துவ,
சபசோலி-இடது
அலடையைசோள
அரசிையைலசோல
ச சோ லி த்
தத்துவமும்
அரசிையைலும்
ினமகசோலத்தில
ினமதிப்பிிந்த ஒத்துழைக்கவ ய்வலதயும்
வபசோய்லினமப்படத்தப்படவலதயும்
அம்பலப்படத்துவதிலும் WSWS ஒரு மிக அத்திையைசோவசிையைினமசோன
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WSWS

கறுப்பப்

அவினமரிக்கசோ முன்னிலல வகிக்க, ஏகசோதிபத்திையை
க்திகள்
அலனத்துசினம உலகப் சபசோருக்கசோகத் தையைசோரிப்ப வ ய்து
வகசோண்டிருக்கின்முறைன. மூக ினமத்துவமின்லினமயும் வ சோத்துக்கள்
ஓரிடத்தில
குவிதலும்
நீடிக்கமுடிையைசோத
ினமட்டங்கலள
எட்டியிருக்கின்முறைன. ஆிந்த ஒத்துழைினமசோய் ினமதிப்பிிந்த ஒத்துழைந்தும் உள்முக அரசிையைல
சினமசோதலகள் சூழ்ந்தும் இருக்கின்முறை முதலசோளித்துவ ஆளும்
உையைரடக்கினர், எசதச் சோதிகசோர ஆட்சி வடிவங்கலள சநசோக்கித்
திரும்பிக் வகசோண்டிருக்கின்முறைனர். அலனத்து இடங்களிலும்,
வதசோழிலசோள வர்க்கத்தில மூக எதிர்ப்ப வளர்ச்சி கசோண்பலதக்
கண்ட ஆளும் வர்க்கம் மிரட்சிையைலடந்திருக்கிமுறைது.

”சபசோலிச்

வ ய்தி”கலள
எதிர்த்துப்
சபசோரசோடகின்முறைதசோன
நடிப்பின் கீழ், இலவணைையைத்லத தணிக்லக வ ய்வதற்கும்
கட்டப்படத்துவதற்குினமசோன
ஒருங்கிலவணைந்த
பிரச் சோரத்தின்
கீிந்த ஒத்துழைலினமந்திருப்பது இந்த அச் சினம ஆகும். இலவணைையைத்தின்
பரட்சிகரத் தசோக்கங்கலளக் குறித்து ஆளும் வர்க்கம் விழித்துக்
வகசோள்ளும் சபசோது, அதலனக் கட்டப்படத்த முையைற்சிக்கும்
அலலது அதலன மூடிவிட முையைற்சிக்கும் என்பலத WSWS ஐ
ஸ்தசோபித்த
ினமையைத்திசலசையை ICFI எச் ரித்திருந்தது. அதுசவ
இப்சபசோது நடந்து வகசோண்டிருப்பதசோகும்.
அவினமரிக்க அர சோங்கினமசோனது, கூகுள், ஃசபஸ்பக், டவிட்டர்
ினமற்றும் பிமுறை வபருநிறுவனங்களுடனசோன ஒத்துலிந்த ஒத்துழைப்படன்,
இலவணைையை
அணுகலின்
மீது
பசோரிையை
கட்டப்பசோடகலள
அினமலசோக்கிக்
வகசோண்டிருக்கிமுறைது.
2017
இல,
ட்ரம்ப்
நிர்வசோகினமசோனது, இலவணைையை வழி தகவல பசோய்வின் மீதசோன
பிடிலையை
க்திவசோய்ந்த தகவல வதசோழிலநுட்ப ஏகசபசோக
நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கின்முறை வலகயில, வலலையைத் தளத்தின்
நடநிலலலையை ஒழிக்கும்
தனது
முடிலவ
அறிவித்தது.
ஐசரசோப்பசோ
ினமற்றும்
உலவகங்கிலுினமசோன
முதலசோளித்துவ
அர சோங்கங்களும்
இசதசபசோன்முறை
ஒடக்குமுலமுறைக்
வகசோள்லககலள வ ையைலபடத்திக் வகசோண்டிருக்கின்முறைன.

உலக ச சோ லி வலலத் தளம் இந்தத் தசோக்குதலின் ஒரு
லினமையை இலக்கசோக இருந்து வந்திருக்கிமுறைது. 2017 ினமசோர்ச்சில,

சஜேர்ினமன்
சஜேர்ினமன்

இரசோணுவவசோதம் பத்துயிர் வபறுவதற்கு எதிரசோன
ச சோ லி
ினமத்துவக் கட்சியின் (Sozialistische
Gleichheitspartei)
பிரச் சோரத்திற்கு
அளித்த
பதிலிறுப்பில,
நசோட்டின் முக்கிையை முதலசோளித்துவ வ ய்தித்தசோள்கள் WSWS
மீதசோன கண்டனங்கலள பிரசுரித்தன. The Frankfurter Allgemeine
Zeitung
என்முறை சஜேர்ினமனியின் முன்னணி முதலசோளித்துவ
ஐ
“தீவிர
வீரிையைமுலடையைது”
[Wirkungsmächtig] என வருணித்தது. 2017 ஏப்ரல ஆரம்பத்தில,
சஜேர்ினமன்
அர சோங்க
அதிகசோரிகள்
சபர்லினில
கூகுள்
பிரதிநிதிகளுடன்
நடத்திையை
ந்திப்பகளில,
WSWS க்கசோன
அணுகலலக்
கட்டப்படத்த
அந்த
நிறுவனத்துக்கு
வநருக்குதலளித்தனர்.
வ ய்தித்தசோள்,

WSWS

கூகுள், 2017 ஏப்ரலின் பின்பகுதியில,

WSWS

ினமற்றும் பிமுறை

இடது- சோரி, சபசோர்-எதிர்ப்ப ினமற்றும் முற்சபசோக்கு வலலத்
தளங்களுக்கசோன அணுகலல வரம்பபடத்துகின்முறை அலலது
தடக்கின்முறை
பதிையை
வினமன்வபசோருள்
வழிமுலமுறைகள்
அினமலசோக்கப்படவலத அறிவித்தது. இலவணைையைப் பையைனர்களுக்கு
பரட்சிகர ச சோ லி
ினமற்றும் எதிர்ப்பஅரசிையைல விவரங்கள்
ினமற்றும்
வருவணைலனகளின்
அணுகலல
ினமறுக்கின்முறை
இசதசபசோன்முறை நடவடிக்லககள் ஃசபஸ்பக் ினமற்றும் டவிட்டர்
ஆகிையை நிறுவனங்களசோலும் அினமலசோக்கப்பட்டிருக்கின்முறைன.
இலவணைையைத்லத தணிக்லக வ ய்வதற்கு நடக்கின்முறை இந்த
திலையை அம்பலப்படத்துவதில முன்னிலல வகிக்கின்முறை உலக

ச சோ லி
வலலத் தளம், கருத்து சுதந்திரத்தின் மீதும்
அடிப்பலட
ஜேனநசோையைக
உரிலினமகள்
மீதுினமசோன
இந்தத்
தசோக்குதலல எதிர்த்துப் சபசோரசோடவதற்கு ச சோ லி , சபசோர்எதிர்ப்ப ினமற்றும் முற்சபசோக்கு வலலத் தளங்களின் ஒரு
ர்வசத க்
கூட்டணி
உருவசோக்கப்படவதற்கு
அலிந்த ஒத்துழைப்பவிடத்திருக்கிமுறைது.
ஆளும் உையைரடக்கினரின்
ர்வசோதிகசோர நடவடிக்லககளும்
ினமற்றும்
அவர்களது
தணிக்லக
நடவடிக்லககளும்
சதசோற்கடிக்கப்பட்டசோக சவண்டம். இதற்கு, பிரபஞ் த்தின்
மிகவம் க்திவசோய்ந்த மூக க்திையைசோன ர்வசத வதசோழிலசோள
வர்க்கம் அரசிையைலரீதிையைசோக அணிதிரட்டப்படவது அவசிையைினமசோக
இருக்கிமுறைது. கருத்து சுதந்திரத்தின் ினமற்றும் அலனத்து
ஜேனநசோையைக உரிலினமகளின் பசோதுகசோப்ப என்பது சபசோர், மூக
ினமத்துவமின்லினம ினமற்றும் எசதச் சோதிகசோரவசோதத்துக்கு எதிரசோன
சபசோரசோட்டத்தில இருந்து பிரிக்கவிையைலசோததசோகும். முதலசோளித்துவ
அலினமப்பமுலமுறை
ஒழிக்கப்பட்ட
உலகளசோவிையை
விதத்தில
ஒருங்கிலவணைக்கப்படகிமுறைதும்
ஜேனநசோையைகரீதிையைசோக
கட்டப்படத்தப்படகின்முறைதுினமசோன ஒரு ச சோ லி
மூகத்லதக்
வகசோண்ட பிரதியிடப்படவது இதற்கு அவசிையைினமசோயுள்ளது.

உலக ச சோ லி வலலத் தளமும் எதிர்கசோலமும்
20 ஆண்ட கசோல வவளியீட்லட தசோண்டியிருக்கும் WSWS,
உலவகங்கிலும் விரிந்து வ லலும் மூகப் சபசோரசோட்டங்களது
சூமுறைசோவளிச் சுிந்த ஒத்துழைலுக்குள் இழுக்கப்பட்டக் வகசோண்டிருக்கிமுறைது.
எினமது
எழுத்தசோளர்கள்
வவறும்
அவதசோனிப்பசோளர்கள்
ினமட்டினமலல, அபிவிருத்தி கசோண்கின்முறை வர்க்க சபசோரசோட்டங்களில
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பங்சகற்பசோளர்கள் ஆவர். வதசோடர்ந்து அதிகரித்துச் வ லகின்முறை
WSWS வசோ கர்கள் விடையைத்திலும் இதலனக் கூமுறை இையைலும்.
WSWS
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
சபசோது,
லகக்குிந்த ஒத்துழைந்லதையைசோக
இருந்திருக்கக் கூடிையை அலலது இன்னும் பிமுறைந்தும் கூட
இருந்திரசோத இலளஞ்ஞர்கள் இப்சபசோது நசோன்கசோம் அகிலத்தின்
அலனத்துலகக் குழுவிலும், அதன் உலகளசோவிையை இலளஞ்ஞர்
இையைக்கினமசோன IYSSE யிலும் ( மூக ினமத்துவத்திற்கசோன ர்வசத
இலளஞ்ஞர்
ினமற்றும்
ினமசோவணைவர்
அலினமப்ப)
இலவணைந்து
வகசோண்டிருக்கின்முறைனர், வ ையைலூக்கம் வபற்று வருகின்முறைனர்.
ினமசோர்க்சி ப் பகுப்பசோய்வ ினமற்றும் பரட்சிகர நலடமுலமுறை இந்த
இரண்டம்
ங்கமிப்பதன்
ினமற்றும்
கலந்துலரையைசோடவதன்
உதசோரவணைவடிவினமசோக உலக ச சோ லி வலலத் தளம் திகழ்கிமுறைது.
வ ன்முறை ஆண்டில, வதசோழிலசோளர்கள் ினமத்தியிலசோன வசோசிப்ப
மிகத் துரிதினமசோகவம் கணி ினமசோகவம் வளர்ச்சி கண்டது
குறிப்பசோக எங்களுக்கு விருப்பம்தரும் வ ய்திையைசோக உள்ளது.

உலக ச சோ லி வலலத் தளம் ினமற்றும் Autoworkers Newsletter
சபசோன்முறை அதன் துலவணைப் பிரசுரங்கள் ஒவ்வவசோரு ினமசோதமும்
ஆயிரக்கவணைக்கிலசோன
சோினமசோனிையைத்
வதசோழிலசோளர்களசோல
அணுகப்படகின்முறைன.
வபருகிச் வ லலும் வசோ கர் எண்ணிக்லகக்கு தக்கதசோக,
நசோங்கள் வலலத் தளத்தின் வதசோழிலநுட்ப அடித்தளங்கலள
வதசோடர்ந்து விரிவபடத்திக் வகசோண்டிருக்கிசமுறைசோம், அத்துடன்
கசோவவணைசோளி, சநரலல ஒளிபரப்ப ினமற்றும் பிமுறை பலதுலமுறை தகவல
வதசோழிலநுட்ப

(multi-media)

வடிவங்கலளயும்

பையைன்படத்துகிசமுறைசோம்.
உலக ச சோ லி
வலலத் தளம்
இப்சபசோது,
வசோசிப்லபயும்
வ ையைலதிமுறைலனயும்
மிகப்வபருினமளவில சினமம்படத்துவதசோக இருக்கக் கூடிையை ஒரு
திமுறைம்பட்ட ினமறுவடிவலினமப்பின் இறுதிக்கட்டங்களில உள்ளது.

உலக ச சோ லி
வலலத் தளத்திற்கசோன சபசோரசோட்டத்லதக்
லகயிவலடப்பதற்கு
எினமது
வசோ கர்கள்
அலனவலரயும்
நசோங்கள் வலியுறுத்துகிசமுறைசோம். WSWS கட்டலரகலள பகிர்வதன்
மூலமும்,
அவற்லமுறை
அச்சிட்ட
உங்களது
நண்பர்கள்,
வகுப்பத்சதசோிந்த ஒத்துழைர்கள்
ினமற்றும்
க-வதசோழிலசோளர்களுக்கு
விநிசையைசோகிப்பதன்
மூலமும்
இலவணைையைத்
தணிக்லகலையை
முறிையைடிப்பதில உதவங்கள். உங்களது சவலலயிடம் ினமற்றும்
பகுதியிலசோன
அபிவிருத்திகள்
குறித்த
வ ய்திகலள
அனுப்பவதன்
மூலம்
WSWS
க்கசோன
ஒரு
வ ய்திச கரிப்பசோளரசோக ஆகுங்கள்.
கடந்த இருபது வருடங்கள் தத்துவசோர்த்த ினமற்றும் அரசிையைல
வதளிவபடல ினமற்றும் தையைசோரிப்பின் த சோப்தங்களசோய் இருந்து
வந்திருக்கின்முறைன. இப்சபசோது நசோம் தீவிரினமசோன வர்க்க சினமசோதல
ினமற்றும்
மூக எழுச்சியின் ஒரு கசோலகட்டத்தில நுலிந்த ஒத்துழைந்து
வகசோண்டிருக்கிசமுறைசோம்.
முதலசோளித்துவச்
சுரண்டலுக்கும்
ஏகசோதிபத்திையை இரசோணுவவசோதத்திற்கும் எதிரசோன, அத்துடன்
உலலக
ச சோ லி
அடித்தளங்களின்
மீது
மீண்டம்
கட்டிவையைழுப்பவதற்கு ஆதரவசோன சபசோரசோட்டத்தில உலக
வதசோழிலசோள வர்க்கத்தின் குரலசோக உலக ச சோ லி வலலத்
தளம் கட்டசோையைம் ஆக சவண்டம், ஆகும்.

