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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

தகவல்ததொடர்புகள் மீதொன த தடட தடதடையை நீக்க!
 ஜ! ஜூலிதடையைன் அ் அசொன் தட ஜ விடுத தடை விடுதலை த் அசய!
James Cogan,

ஈக்வடடோரிய

அரசோங்கம் விக்கிலீக்ஸ் ஆசிரியர்  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியன
அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ சந்திக்கவரும் தனிப்பட்ட போர்்ஜவயோளர்கள
உளளடங்ககலோக  வவளி உகலகுடகுடனோகுடன அவரது அ்ஜகுடனத்து
தகவல் வதோர்புக்ஜளயும் முடக்கி 10 வோரங்கள ஆகுடன்ஜத  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூன
6 ஆம் டததி குறிக்கினறது. 2012 இல் அசோனஜ் அ வஅமெரிக்கோ,
பிரிட்டன
அமெற்றும்
சுவீடன
அரசோங்கங்களது
ஒரு
சட்டரீதியிகலோகுடன டவட்்ஜடயோடலுக்கு முனகுடனோல் ஈக்வடடோர்
அவருக்கு தஞ்சம் வழங்கிய அப்டபோதிருந்து, அசோனஜ்
இகலண்டனில் உளள ஈக்வடடோர் தூதரகத்தில் சிக்கி உளளோர்.
டதசத்துடரோக குற்றச்சோட்டுக்க்ஜள முகங் வகோடுக்க, இது
அமெரண தண்ட்ஜகுடன்ஜயடய கூட சோத்தியஅமெோக்கும் எனகினற
நி்ஜகலயில், அ வஅமெரிக்கோவிடம் அவ்ஜர ஒப்ப்ஜடப்பதற்கோகுடன
முதல்படியோக,
ட ஆசிரியர் ஜோடிக்கப்பட்ட
போலியல்
மு்ஜறடகடு
குற்றச்சோட்டுக்களின
டபரில்
அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ
சுவீடனிடம்
ஒப்ப்ஜடக்க பிரிட்டன நகர்ந்து வருகிறது. ஈரோக்கிலும்
ஆப்கோனிஸ்தோனிலும்
அ வஅமெரிக்கோ
நடத்திய
டபோர்
குற்றங்க்ஜளயும், அத்துடன அமெற்ற நோடுகளுக்கு எதிரோக
அ வஅமெரிக்கோவிகுடனது சதிக்ஜளயும் உகலகின முனகுடனோல் அசோனஜ்
அம்பகலப்படுத்தியதற்கோக அவ்ஜர தண்டிக்க வோஷிங்டன
சூளு்ஜரத்துளளது.
கடந்த புதனகிழ்ஜஅமெ கருத்துக்களில், ஈக்வடடோரிய  ஆசிரியர் ஜகுடனோதிபதி
 வகலனின
 வஅமெோரீடகுடனோ
அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ
அமெவுகுடனஅமெோக்குவ்ஜதப்
போதுகோக்க
முயனறோர்.
இந்நடவடிக்்ஜகயோகுடனது
அவரது
அரசோங்கம்
அ வஅமெரிக்கோவின
அழுத்தத்திற்கும்
அச்சுறுத்தல்களுக்கும்
அடிபணிந்திருப்பதன
வி்ஜளவு
எனப்ஜத ஏற்றுக்  வகோளளவியகலோதளவுக்கு அமெறுக்க முயனறோர்.
 வஅமெோரீடகுடனோ
டபச்சு
சுதந்திரம்
குறித்து
ஓர் வவல்லியன
போணியிகலோகுடன கருத்துரு ஒன்ஜற முன்ஜவத்தோர், அது
முற்றிலுஅமெோக அ வஅமெரிக்க ஏகோதிபத்தியத்தின அமெற்றும்  ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக
உரி்ஜஅமெகளின ஒவ் வவோரு எதிரியிகுடனது நி்ஜகலப்போட்டுடனும்
 வபோருந்தியிருந்தது. அரசோங்கத்தின அமெற்றும்  வபருநிறுவகுடன
குற்றங்க்ஜள
 வவளியிடும்
அல்கலது
சவோல்விடுக்கும்
தகவல்க்ஜளப் பிரசுரிப்பதற்கோகுடன விக்கிலீக்ஸின உரி்ஜஅமெ்ஜய
—ஒட்டு வஅமெோத்த பத்திரி்ஜகயோளர்கள அமெற்றும் ஊடகங்களின
உரி்ஜஅமெ்ஜயயும் கூட— அமெறுத்து ஈக்வடடோரிய  ஆசிரியர் ஜகுடனோதிபதி
வலியுறுத்திகுடனோர்: “இரண்டு விதஅமெோகுடன சுதந்திரம் உளளகுடன.
ஒனறு
 வபோறுப்போகுடன
சுதந்திரம்,
அமெற் வறோனறு,
எனகுடன
விரும்புகிடறோடஅமெோ, எப்டபோது விரும்புகிடறோடஅமெோ
அ்ஜத
 வசய்யகலோம், எப்படி டவண்டுஅமெோகுடனோலும்  வசய்யகலோம் எனறு
நி்ஜகுடனப்பவர்களின
சுதந்திரம்.
இது
சுதந்திரஅமெல்கல.
சுதந்திரத்்ஜத அதிக  வபோறுப்புடன பயனபடுத்த டவண்டும்,”
எனறோர்.
“அவருக்கு தஞ்சம் வழங்கியதன மீதோகுடன நிபந்த்ஜகுடனகள,
அரசியல் குறித்து டபசுவ்ஜத அல்கலது டவ வறந்த நோடுகளின
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அரசியலிலும்
த்ஜகலயிடுவ்ஜதத்
தடுக்கிறது"
எனபதில்
விக்கிலீக்ஸ் ஆசிரியர் உடனபட்டிருக்க டவண்டும் எனறு
 வஅமெோரீடகுடனோ
குறிப்பிட்டோர்.
அசோனஜ்
அதுடபோனற
நிபந்த்ஜகுடனகளுக்கு உட்படோவிட்டோல், ஈக்வடடோர் அவருக்கு
தஞ்சம் வழங்குவ்ஜதத் திரும்பப்  வபற "முடி வவடுக்க"
டவண்டியிருக்கும் எனறு அச்சுறுத்திகுடனோர்.
2006 இல் விக்கிலீக்ஸ் உருவோக்குவதற்கோகுடன அசோனஜின
ஒட்டு வஅமெோத்த
திட்டமும்,
இ்ஜணயத்தின
அளப்பரிய
ஆற்ற்ஜகலப் பயனபடுத்தி,  வபருநிறுவகுடன கட்டுப்போட்டிகலோகுடன
அமெற்றும்
அரசுக்கு
 வசோந்தஅமெோகுடன
ஊடகங்களில்
டஅமெடகலோங்கியுளள " வபோறுப்போகுடன" தவறோகுடன தகவல்கள அமெற்றும்
தணிக்்ஜக்ஜய உ்ஜடத்து அமெக்களுக்கு உதவ டவண்டும்
எனபது தோன. அ்ஜகுடனத்து விஅமெர்சகுடனபூர்வ அமெற்றும் சுதந்திரஅமெோகுடன
பத்திரி்ஜகயியலும், அதன இயல்பிடகலடய, “அரசியல் குறித்து
டபசத்" தோன  வசய்யும்.
அசோனஜ்
இப்டபோது
அமெரணகதியிகலோகுடன
அபோயத்்ஜத
எதிர் வகோண்டுளளோர்.
அசோனஜ்
மீது
"எடதச்சதிகோர
தடுப்புக்கோவல்"
அஅமெகலோக்குவதற்கோக,
பிரிட்டிஷ்
அரசு
"அவரின அடிப்ப்ஜட அமெனித உரி்ஜஅமெக்ஜள மீறுகிறது" எனறு
குறிப்பிட்டு, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முனகுடனர் ஐக்கிய
நோடுகள ச்ஜபயின ஒரு  வசயற்குழு அ்ஜத கண்டித்திருந்தது.
அவரது வழக்கறிஞர்  வ ஆசிரியர் ஜனிஃபர் டரோபினசனும் ஆதரவோளர்
போமீகலோ
ஆண்டர்சனும்
அவரது
உடல்நி்ஜகல்ஜஅமெ
டஅமெோசஅமெ்ஜடந்திருப்பது
குறித்து
சமீபத்திய
வோரங்களில்
பகிரங்கஅமெோக எச்சரித்துளளகுடனர். ஆறு ஆண்டுகளோக, அவர்
சூரிய ஒளிக்கூட படோஅமெல் அல்கலது டபோதுஅமெோகுடன அமெருத்துவ
சிகிச்்ஜசயினறி ஒரு சிறிய கட்டிடத்தில் அ்ஜடப்பட்டுளளோர்.
 வஅமெோரீடகுடனோ
அறிவித்துளளவோறு
 வதோடர்ந்தும்,
கோகலவ்ஜரயினறியும்
தனி்ஜஅமெப்படுத்தப்படகலோம்
எனபதோல்
அவர் 10 வோரங்களோக கூடுதல் அமெகுடனரீதியிகலோகுடன அழுத்தத்திற்கு
உளளோகி உளளோர்.
விக்கிலீக்ஸ் ஆசிரிய்ஜர அழிக்க ஒரு கணக்கிட்ட நடவடிக்்ஜக
நடந்து வருகிறது. கோத்திருக்கும் பிரிட்டிஷ் டபோலிஸ் அவ்ஜர
பிடித்து,  வவளியுகல்ஜக எந்த விதத்திலும்  வதோடர்பு  வகோளள
முடியோதவோறு
பி்ஜண-சம்பந்தஅமெோகுடன
குற்றச்சோட்டுக்களில்
அவ்ஜர சி்ஜறயில் அ்ஜடப்பதற்கோக, அவடர "தோடகுடன
முனவந்து" ஈக்வடடோரிய தூதரகத்திலிருந்து  வவளிடயறுஅமெோறு
அவ்ஜர
நிர்பந்திப்படத
டநோக்கம்
எனப்ஜத
அமெட்டுடஅமெ
 வஅமெோரீடகுடனோ வின கருத்துக்கள அடிக்டகோடிடுகினறகுடன. அவரது
சட்டப்
போதுகோவகலர்கள
அ வஅமெரிக்க
ஒப்ப்ஜடப்பு
உத்தரவோ்ஜணகளுக்கு எதிரோக டபோரோடிகுடனோலும், அ்ஜத
 வதோடர்ந்தும்
இனனும்
கூடுதல்
அமெோதங்கள
அல்கலது
ஆண்டுகளின சி்ஜறய்ஜடப்பு விதிக்கப்படகலோம்.

அசோனஜ்
பிறந்த
அமெற்றும்
குடியுரி்ஜஅமெ
 வகோண்டுளள
ஆஸ்திடரலியோவில், அந்த அரசோங்கம் அவரின இந்த
நி்ஜகல்ஜஅமெக்கு  வபரும்  வபோறுப்போகிறது. 2010 இன இறுதியில்,
ஒரு ஆஸ்திடரலிய பிர்ஜ ஆசிரியர் ஜயின உரி்ஜஅமெகள தோக்குதலின கீழ
இருக்்ஜகயில் அ்ஜத போதுகோப்பதற்குப் பதிகலோக, பிரதஅமெ
அமெந்திரி  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியோ கில்கலோர்டின  வதோழிற்கட்சி அரசோங்கம்
வோஷிங்டன பக்கம் அணிடசர்ந்தது. அது விக்கிலீக்ஸின
நடவடிக்்ஜகக்ஜள "சட்டவிடரோதஅமெோகுடனதோக" முத்தி்ஜர குத்தி,
டதசதுடரோகத்திற்கோக அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ வழக்கில் இழுப்பதற்கு
அதன ஆதர்ஜவ அறிவித்தது. இப்டபோ்ஜதய தோரோளவோதடதசிய கூட்டணி அரசோங்கடஅமெோ அவர் மீது நடத்தப்பட்டு
வரும் துனபுறுத்தல்க்ஜள எதிர்க்க ஒரு சுண்டுவிர்ஜகலக் கூட
தூக்கவில்்ஜகல.
அ வஅமெரிக்க அரசும் அதன கூட்டோளிகளும் விஅமெர்சகுடனபூர்வ
அமெற்றும் சுதந்திரஅமெோகுடன ஊடக அ்ஜஅமெப்பு ஒவ் வவோன்ஜறயும்
அச்சுறுத்துவதற்கோக,
விக்கிலீக்்ஜிலீக்ஸையும்
 ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியன
அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜயும் இல்கலோ வதோழிக்க மு்ஜகுடனந்து வருகினறகுடன.
அரசோங்கங்களின
குற்றங்கள
அமெற்றும்
 வபோய்க்ஜள
அம்பகலப்படுத்துவ்ஜத ஒடுக்குவதும்,  ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக உரி்ஜஅமெகள
அமெற்றும் டபச்சு சுதந்திரத்்ஜதப் போதுகோக்க மு்ஜகுடனபவர்கள
அ்ஜகுடனவ்ஜரயும் அமெவுகுடனஅமெோக்குவதுடஅமெ இதன டநோக்கஅமெோக
உளளது.
அசோனஜ் மீதோகுடன தோக்குதல், அ வஅமெரிக்கோவும் உகலகளோவிய
உளவுத்து்ஜற முக்ஜஅமெகளும் சமூக ஊடகங்கள அமெற்றும்
இ்ஜணய
நிறுவகுடனங்களுடன
இ்ஜணந்து
 வசயற்பட்டு,
இ்ஜணயத்தில் இடதுசோரி, டபோர்-எதிர்ப்பு அமெற்றும் டசோசலிச
கண்டணோட்டங்க்ஜள
ஒடுக்குவதற்கோக
நகர்த்திய
ஆக்டரோஷஅமெோகுடன நகர்வுகளுடன பி்ஜணந்துளளது. அமெனித
வரகலோற்றிடகலடய மிகப்  வபரிய  ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக வடிவஅமெோகுடன
இ்ஜணயம் மீது தணிக்்ஜகயின தி்ஜர டபோர்த்தப்பட்டு
வருகிறது.
நோனகோம் அகிகலத்தின அ்ஜகுடனத்துகலகக் குழுவும் (ICFI), உகலக
டசோசலிச வ்ஜகலத் தளமும் (WSWS), எதிர்ப்்ஜப வலியுறுத்தி
வருகினறகுடன. விக்கிலீக்ஸ் அமெற்றும்  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியன அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜப்
போதுகோப்பதில் சோத்தியஅமெோகுடன அளவுக்கு மிகப் வபரியளவில்
சர்வடதச
அணித்திரள்ஜவச்
 வசய்ய
நோங்கள
அ்ஜழப்புவிடுக்கிடறோம். இது இ்ஜணய சுதந்திரம், டபச்சு
சுதந்திரம் அமெற்றும்  வதோழிகலோள வர்க்கத்தின அ்ஜகுடனத்து சமூக
அமெற்றும்  ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக உரி்ஜஅமெக்ஜளயும் போதுகோப்பதற்கோகுடன ஒரு
பரந்த டபோரோட்டத்தின இனறிய்ஜஅமெயோ போகஅமெோகும்.
வரகலோற்றில் முக்கியஅமெோகுடன முடிவுக்ஜள எடுக்க டவண்டிய
கட்டத்்ஜத எட்டியுளடளோம். அ்ஜஅமெப்புகளும் தனிநபர்களும்
 ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக உரி்ஜஅமெகள மீதோகுடன இந்த அடிப்ப்ஜட டஅமெோதலில்
அவர்கள எங்டக நிற்கிறோர்கள எனப்ஜத தீர்அமெோனித்தோக
டவண்டும்.
இன ஆஸ்திடரலிய பிரிவோகுடன சமூக சஅமெத்துவக் கட்சி
சிட்னியில்  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூன 17, ஞோயிறனறு சிட்னி நகர அரங்க
சதுக்கத்தில் அமெதியம் 1 அமெணிக்கு ஆர்ப்போட்டம் ஒனறுக்கு
அ்ஜழப்பு விடுத்துளளது. இது விக்கிலீக்ஸ்,  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியன
அசோனஜ்,
ஊடக
சுதந்திரம்
அமெற்றும்
 ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக
உரி்ஜஅமெகளுக்கு
அ்ஜசக்க
முடியோ
போதுகோவகலரோகுடன,
பத்திரி்ஜகயோளரும் தி்ஜரப்பட தயோரிப்போளருஅமெோகுடன ட ஆசிரியர் ஜோன
பில் வ ஆசிரியர் ஜருடன இ்ஜணந்து கருத் வதோனறி நடத்தப்படுகிறது.
ICFI

அமெனித சுதந்திரத்திற்கோகுடன பிரபகல பிரமுகர்களோகுடன அட்டோர்னி
 ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியோன பர்ன்ஜசடு அமெற்றும்  வடர்ரி ஹிக்கினிலீக்ஸை் ஆசிரியர் ஜூம் இந்த
ஆர்ப்போட்டத்்ஜத ஆதரித்துளளகுடனர்.  வடர்ரி ஹிக்கினஸ் அவர்
அமெககுடனோகுடன
டடவிட்
ஹிக்கினஸ்
குவோண்டகுடனடஅமெோ
வ்ஜளகுடோவின
நரகத்தகுடனஅமெோகுடன
அ வஅமெரிக்க
சி்ஜறயில்
அ்ஜடக்கப்பட்டதற்கு
எதிரோக
ஐந்தோண்டு
கோகலம்
டபோரோடியவரோவோர்.
டபோர் அமெற்றும் அநீதிக்கு எதிரோக பகல பத்தோண்டுகளோக டபசி
வந்துளள
பினக்
ஃபிடயோய்டு
(Pink
Floyd)
புகழ
இ்ஜசய்ஜஅமெப்போளர்
டரோ ஆசிரியர் ஜர்
வோட்டர்ஸ்,
விக்கிலீக்்ஜிலீக்ஸைப்
போதுகோப்பதற்கோகுடன நடவடிக்்ஜக்ஜய ஆதரித்து WSWS க்கு ஓர்
ஆதரவு டசதி அனுப்பியுளளோர். இந்த வோரயிறுதியில் அவரது
டபர்லின இ்ஜசநிகழச்சியின அரங்கில், அவர், “ ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியன
அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ அமெவுகுடனஅமெோக்கும் முயற்சி்ஜய எதிர்ப்டபோம்,” எனற
அ்ஜழப்்ஜப ஒளிபரப்பிகுடனோர்.
சிட்னி ஆர்ப்போட்டஅமெோகுடனது, அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ அ வஅமெரிக்கோவிடம்
ஒப்ப்ஜடக்க
 வசய்வதற்கோகுடன
எந்த வவோரு
அ வஅமெரிக்க
முயற்சிக்கு எதிரோகவும் நடவடிக்்ஜக எடுக்க உத்தரவோதம்
அளித்து, அவ்ஜர நிபந்த்ஜகுடனயினறி ஆஸ்திடரலியோவுக்கு
மீண்டும்
அ்ஜழத்து
வர
ஆஸ்திடரலிய
அரசோங்கம்
உடகுடனடியோக நடவடிக்்ஜக எடுக்குஅமெோறு அழுத்தஅமெளிக்கும்.
 ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியோன அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ விடுவிக்க டகோரும் ஒரு விழிப்பு
டபோரோட்டம்,
 ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூன
19
 வசவ்வோயனறு
இகலண்டனில்
ஈக்வடடோரிய தூதரகத்தின முனகுடனோல் நடத்தப்பட உளளது.
பிரதஅமெ அமெந்திரி டஅமெ அரசோங்கம் அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜத் துனபுறுத்துவ்ஜத
நிறுத்திவிட்டு,
அவருக்கு
எதிரோகுடன
பி்ஜண-சம்பந்தஅமெோகுடன
குற்றச்சோட்டுக்க்ஜளக் ்ஜகவிட்டு, அவ்ஜர ஈக்வடோர் தூதரகம்
அமெற்றும்
ஐக்கிய
இரோஜ்ஜியத்திலிருந்து
 வவளிடயற
அனுஅமெதிக்க டவண்டும்.  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூன 19 இல் இடதடபோனற
போதுகோப்பு
நடவடிக்்ஜககள
உகலகின
ஏ்ஜகுடனய
பகல
நகரங்களிலும் நடத்தப்படுகினறகுடன.
இதற்கு முரண்பட்ட வ்ஜகயில், 2010 அமெற்றும் 2011 இல்
விக்கிலீக்ஸ் அமெற்றும் அசோனஜிற்கு ஆதரவு குரல்  வகோடுத்த
 வதோழிற்சங்கத்தின ஒட்டு வஅமெோத்த அடுக்கும், பசு்ஜஅமெ கட்சி
அமெற்றும்
டபோலி-இடது
அ்ஜஅமெப்புகளும்
அவர்
துனபுறுத்தப்படுவதற்கு எதிரோக எந்த டபோரோட்டத்்ஜதயும்
்ஜகத்துறந்துளளகுடன. அவர்கள ஏகோதிபத்தியத்்ஜத ஆதரிக்க
அமெோறியுளளகுடனர்.
எவ்வோறிருப்பினும்  வதோழிகலோள வர்க்கமும் இ்ஜளஞர்களும்
ஆழந்த
டபோரோட்டங்களுக்குள
நு்ஜழந்து
வருகினற
நி்ஜகலயில்,
அசோனஜ்
மீதும்
விக்கிலீக்ஸ்
மீதும்
அவர்களி்ஜடடய அளப்பரிய அமெதிப்பு உளளது. சர்வடதச
 வதோழிகலோள
வர்க்கம்
தகுடனது
சமூக
உரி்ஜஅமெக்ஜளப்
போதுகோப்பதன போகஅமெோக அமெற்றும், டபோர், சஅமெத்துவமின்ஜஅமெ
அமெற்றும் முதகலோளித்துவ அ்ஜஅமெப்புமு்ஜற்ஜய எதிர்ப்பதன
போகஅமெோக, அதுடவ  ஆசிரியர் ஜகுடனநோயக உரி்ஜஅமெக்ஜளப் போதுகோக்க
த்ஜகல்ஜஅமெ
 வகோடுத்து
டபோரோடும்
சமூக
சக்தியோக
விளங்குகிறது.
டவ்ஜகலயிடங்கள,
ஆ்ஜகலகள,
வளோகங்கள
அமெற்றும்
உயர்பளளிகளில்,  ஆசிரியர் ஜ் ஆசிரியர் ஜூலியன அசோன்ஜ ஆசிரியர் ஜ விடுவிக்க டகோரும்
ஆர்ப்போட்டங்களுக்கும்
போதுகோப்பு
நடவடிக்்ஜககளுக்கும்
அதிகபட்ச ஆதர்ஜவப்  வபற டபோரோடுஅமெோறு, நோங்கள WSWS
வோசகர்க்ஜள வலியுறுத்துகிடறோம்.

