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இடதுசசாரி வலவலைத் தளங்கள் மற்றும
பத்திரிலகரிகையசாளர்கள் மீதசான
கறுப்புபட்டிரிகையலிடலவலை கூகுள்
தீவிரப்படுத்துகிறது
By Andre Damon,

இணைய

தணிக்ண்கை மீதமீதான அதன் ந்கைர்வு்கைணர்வுகளை அதி்கைரித்தர்வுகளைவில
விரிிவமீதாக்கும் விதத்தில, கூகுள் அதன் பிரபல பிரபல ச பிரபல செய்தி பிரபல சதமீதாகுப்ப
தர்வுகளைமமீதான கூகுள் நியூஸ் இல இருந்து முன்னணி இடது பிரபல செமீதாரி ிவணலத்
தர்வுகளைங்்கைள் மற்றும் பத்திரிண்கையமீதார்வுகளைர்்கைணர்வுகளை நீக்கியுள்ர்வுகளைது.
இணத பிரசுரிக்கின்ற இந்ற இந்நநரம் ிவணரயில, news.google.com
ிவணலத் தர்வுகளைத்தில "World Socialist Web Site” (உல்கை
ற இந்ந பிரபல செமீதா பிரபல செலி பிரபல செ ிவணலத் தர்வுகளைம்) என்று ற இந்நதடினமீதால WSWS இல
பிரசுரிக்்கைப்பட்ட ஒற இந்நரபிரபல சயமீதாரு ்கைட்டுணர கூட ிவரவிலணல.
இற இந்நதற இந்நபமீதால அந்ற இந்நநரத்தில பிரசுரிக்்கைப்பட்ட ்கைட்டுணர்கைளில
ஏற இந்நதனும் ஒன்றின்  பிரபல செரியமீதான தணலப்ணப இட்டு ற இந்நதடினமீதாலும்
எந்த முடிவும் ிவரமீதாது.

20 October 2017
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ் பிரபல சதரிவித்தமீதார், “அப்ற இந்நபட்டி ிவழங்கிய சில
்கைமீதாலத்திற்குப் பின்னர், அிவர்்கைள் என்ணன இருட்டடிப்ப
பிரபல ச பிரபல செய்தனர்.” “நீங்்கைள் கூகுள் பிரபல ச பிரபல செய்தி்கைளுக்குள் பிரபல ச பிரபல சென்று என்
பிரபல சபயணர இட்டமீதால, அங்ற இந்ந்கை ஆறு பிரபல ச பிரபல செய்தி்கைள் கிணடக்கும்,
அிவற்றில எதுவுற இந்நம எனக்கு  பிரபல செம்பந்தப்பட்டதலல.”

்கைடந்த ஏழு நமீதாட்்கைர்வுகளைமீதா்கை, news.google.com பிரபல சிவறும் 53
நபர்்கைளுக்கு மட்டுற இந்நம உல்கை ற இந்ந பிரபல செமீதா பிரபல செலி பிரபல செ ிவணலத் தர்வுகளைத்ணத
ற இந்நமற்ற இந்ந்கைமீதாளிட்டுள்ர்வுகளைது,
்கைடந்த
ஆண்டு
ிவமீதாரமீதாந்தர
 பிரபல செரமீதா பிரபல செரியமீதா்கை 650 க்கும் அதி்கைமமீதானிவர்்கைள் ிவந்திருந்த
நிணலயில இது 92  பிரபல செதவீத வீழ்ச்சியமீதாகும்.
கிறிஸ் பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ் பிரபல சதமீதாடர்பமீதா்கை கூகுள் பிரபல ச பிரபல செய்தி ற இந்நதடலில பிரபல சபமீதாருத்தமமீதான
எந்த முடிவும் கிணடக்்கைவிலணல

வியமீதாழனன்று உல்கை ற இந்ந பிரபல செமீதா பிரபல செலி பிரபல செ ிவணலத் தர்வுகளைத்தில பிரபல சிவளியமீதான எந்தபிரபல சிவமீதாரு
ஒரு ்கைட்டுணரயும் கூகுள் பிரபல ச பிரபல செய்தி ற இந்நதடலில, ்கைமீதாட்டப்படவிலணல

பலிட்ஜர்
விருது
பிரபல சிவன்ற
பத்திரிண்கையமீதார்வுகளைரும்
எழுத்தமீதார்வுகளைருமமீதான
கிறிஸ்
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ்,
கூகுள்
பிரபல ச பிரபல செய்தி்கைளில
அிவர்
்கைட்டுணர்கைள்
ற இந்நதமீதான்றுிவது
நின்றுவிட்டதமீதா்கை பதனன்று WSWS க்கு பிரபல சதரிவித்தமீதார். இந்த
மமீதாற்றம் உல்கை ற இந்ந பிரபல செமீதா பிரபல செலி பிரபல செ ிவணலத் தர்வுகளைம் உடனமீதான அிவர்

பேட்ட

பிரசுரமமீதானதற்குப்

பின்னர்

நடந்திருப்பதமீதா்கை

பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ்
பிரபல சதரிவித்தமீதார்,
அப்ற இந்நபட்டியில
அிவர்
இடது பிரபல செமீதாரி தர்வுகளைங்்கைள் மீதமீதான கூகுள் தணிக்ண்கைக்கு எதிரமீதா்கை
ற இந்நபசியிருந்தமீதார்.

“நமீதான் பிரபல சதமீதாடர்ந்து எழுதி ிவருகிற இந்நறன். கூகுள் பிரபல ச பிரபல செய்தி்கைள்,
முன்ப Truthdig என்பதற்்கைமீதா்கை
எனது
்கைட்டுணர்கைணர்வுகளை
பட்டியலிட்டது,
Common
Dreams
மற்றும்
Alternet
ஆகியிவற்றிற்கு
எனது
பங்்கைளிப்ப்கைணர்வுகளையும்,
எனது
நூல்கைளின்
ற இந்நமற்ற இந்ந்கைமீதாள்்கைணர்வுகளையும்
்கைமீதாட்டியது,”
என்று
குறிப்பிட்ட
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ்
பிரபல சதமீதாடர்ந்து
கூறுண்கையில,
“ஆனமீதால இப்ற இந்நபமீதாது அணிவபிரபல சயலலமீதாம் ்கைமீதாைவிலணல.
நமீதான் கூகுள் தணிக்ண்கைக்கு எதிரமீதா்கை ற இந்நபசியதமீதால தமீதான் இது
நடந்துள்ர்வுகளைது என்று என்னமீதால நிச் பிரபல செயமமீதா்கை கூறமுடியும்,”
என்றமீதார்.
கூகுள்.்கைமீதாம் தர்வுகளைத்ணத அணுகி அதன் ற இந்நதடல ்கைட்டத்திற்கு
கீற இந்நழ "பிரபல ச பிரபல செய்தி்கைள்" என்றிருக்கும் திரிணய க்ளிக் பிரபல ச பிரபல செய்து
அணுகும் ிவண்கையில, கூகுள் தர்வுகளைத்தில அதன் பணழய
பிரபல ச பிரபல செய்தி ற இந்ந பிரபல செ்கைரிப்ப இயக்குமுணறணய (news aggregator)
கூகுள் இன்னும் ணிவத்திருப்பதமீதா்கை பிரபல சதரிகிறது. ்கைமீதாலமீதாிவதி
ஆக்கும்
நணடமுணறயில
ணிவக்்கைப்பட்டிருப்பதமீதா்கை
பிரபல சதரிகின்ற அந்த
பிரபல ச பிரபல செய்தி
ற இந்ந பிரபல செ்கைரிப்ப
இயக்குமுணற
பதிப்பில, "World Socialist Web Site” என்று ற இந்நதடினமீதால
254,000 முடிவு்கைணர்வுகளைப் பட்டியலிடுகிறது.

இற இந்நத ிவண்கையிலமீதான ற இந்நதடலில "Chris
ற இந்நதடினமீதால 89,000 பக்்கைங்்கைள் ிவருகின்றன.

Hedges”

என்று

கூகுள்
பிரபல ச பிரபல செய்தி்கைளில
பிரபல ச பிரபல செய்யப்பட்டுள்ர்வுகளை
மமீதாற்றங்்கைள்
குணறந்தபட் பிரபல செம் ஏப்ரலில இருந்து நடந்து ிவந்துள்ர்வுகளை ஒரு
திட்டமிட்ட தணிக்ண்கை மற்றும் ்கைறுப்பபட்டியலில இடும்
பிரச் பிரபல செமீதாரத்தில ஒரு பதிய ்கைட்டத்ணதக் குறிக்கிறது. ஏப்ரலில
அந்நிறுிவனத்தின்
பிரபல சபமீதாறியியல
பிரிவுக்்கைமீதான
துணை
தணலிவர் பிரபல சபன் ற இந்ந்கைமீதாபிரபல சமஸ் கூறுண்கையில, கூகுள் "மமீதாற்று"
பிரபல ச பிரபல செய்தி ஆதமீதாரங்்கைணர்வுகளை விட "அதி்கைமீதாரபூர்ிவ" பிரபல ச பிரபல செய்தி
பிரபல சிவளியீடு்கைணர்வுகளை
ஊக்குவிக்்கை
முயன்று
ிவருிவதமீதா்கை
பிரபல சதரிவித்திருந்தமீதார்.
அப்ற இந்நபமீதாதிருந்து, பதிமூன்று முன்னணி இடது பிரபல செமீதாரி ிவணலத்
தர்வுகளைங்்கைளுக்கு கூகுள் ற இந்நதடல மூலமமீதா்கை ிவரும் பயனர்
விகிதம் 55  பிரபல செதவீதம்  பிரபல செரிந்துள்ர்வுகளைது, அப்ற இந்நபமீதாதிருந்து
ற இந்நதடலின் ஊடமீதா்கை உல்கை ற இந்ந பிரபல செமீதா பிரபல செலி பிரபல செ ிவணலத் தர்வுகளைத்திற்கு
ிவருற இந்நிவமீதார் விகிதம் 74  பிரபல செதவீத அர்வுகளைவுக்கு வீழ்ச்சி
அணடந்துள்ர்வுகளைது.
“ பிரபல செமீதாதமீதாரை ஒரு பத்திரிண்கையமீதார்வுகளைரமீதா்கை கூறுிவதமீதானமீதால, இது
பயங்்கைரமமீதானது,”
என்று
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ்
பிரபல சதரிவித்தமீதார்.
“இப்ற இந்நபமீதாதும்
பத்திரிண்கையியணல
ற இந்நமற்பிரபல ச்கைமீதாண்டு
ிவருபிவர்்கைளும்
மற்றும்
ற இந்நமற்பிரபல ச்கைமீதாள்ர்வுகளை
முயன்று
ிவருபிவர்்கைளும் தமீதான் பமீதாதிக்்கைப்படுகிறமீதார்்கைள்; மி்கைவும்
குறிப்பமீதா்கை
அதி்கைமீதாரம்
மற்றும்
பிரபல சபருநிறுிவன
அரசு
பிரச்சிணன்கைணர்வுகளைக்
ண்கையமீதார்வுகளை
முயற்சிக்கும்
பத்திரிண்கையமீதார்வுகளைர்்கைற இந்நர்வுகளை பமீதாதிக்்கைபடுகிறமீதார்்கைள்.
“இது அரசு எந்தர்வுகளைவுக்கு திிவமீதாலமீதாகி உள்ர்வுகளைது என்பணத
மட்டுமலல,
மமீதாறமீதா்கை
எந்தர்வுகளைவுக்கு
அது
பயந்து
ற இந்நபமீதாயுள்ர்வுகளைது
என்பணதயும்
்கைமீதாட்டுகிறது,”
என்று
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ் எழுதினமீதார்.
“எந்தபிரபல சிவமீதாரு
்கைருத்து
ற இந்நிவறுபட்ட
விமர் பிரபல செனப்பூர்ிவ
குரல்கைணர்வுகளையும் முடக்கும் ற இந்நநமீதாக்கில, இன்னும் பல இலக்கு
ணிவக்கும் உள்ர்வுகளைமீதார்ந்த முணற்கைணர்வுகளை கூகுள் அபிவிருத்தி
பிரபல ச பிரபல செய்து ிவருகிறது,” என்று உல்கை ற இந்ந பிரபல செமீதா பிரபல செலி பிரபல செ ிவணலத் தர்வுகளை
 பிரபல செர்ிவற இந்நத பிரபல செ ஆசிரியர் குழு தணலிவர் ற இந்நடவிட் ற இந்நநமீதார்த்
பிரபல சதரிவித்தமீதார்.
இரண்டமீதாம் உல்கை ற இந்நபமீதாரின் ற இந்நபமீதாது ட்பிரபல சரமீதாட்ஸ்கி பிரபல செ பதிப்ப்கைள்
முடக்்கைப்பட்டணத
சுட்டிக்்கைமீதாட்டும்
ிவண்கையில,
அிவர்
பிரபல சதமீதாடர்ந்து கூறுண்கையில, “இது ற இந்நபச்சு சுதந்திரம் மீதமீதான
ஒரு
முன்னுதமீதாரைமற்ற
தமீதாக்குதல.
இந்தர்வுகளைவிலமீதான
தணிக்ண்கையமீதானது,
அபிரபல சமரிக்்கை
ிவரலமீதாற்றில,
ற இந்நபமீதார்
்கைமீதால்கைட்டத்திற்கு
அப்பமீதாற்பட்டு
ஒருற இந்நபமீதாதும்
திணிக்்கைப்பட்டதிலணல,” என்றமீதார்.
முதலமீதாம்
உல்கை
ற இந்நபமீதார்
்கைமீதாலத்திய
அரசியல
ஒடுக்குமுணறயின்
முன்னுதமீதாரைத்ணத
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ்
சுட்டிக்்கைமீதாட்டினமீதார். “ற இந்நதசிய பமீதாது்கைமீதாப்ப என்ற பிரபல சபயரில,
ற இந்நபமீதார்க் ்கைமீதாலத்தில, அிவர்்கைள்" ஒரு இடது பிரபல செமீதாரி ற இந்நபமீதார்எதிர்ப்ப பத்திரிண்கையமீதான "The Masses ஐ மூடினமீதார்்கைள்.”
இடது பிரபல செமீதாரி
இணைய
தர்வுகளைங்்கைள்
மீது
கூகுள்
ஒடுக்குமுணறணய
தீவிரப்படுத்தி
இருப்பதமீதானது,
்கைமீதாங்கிரஸில உள்ர்வுகளை ஜனநமீதாய்கைக் ்கைட்சியினர், குடியரசுக்
்கைட்சியின்
பிரிவு்கைளுடனும்,
அபிரபல சமரிக்்கை
உர்வுகளைவுதுணற
மு்கைணம்கைள் மற்றும் முன்னணி பிரபல ச பிரபல செய்தி நிறுிவனங்்கைளுடனும்

ற இந்ந பிரபல செர்ந்து,
ரஷ்ய-விற இந்நரமீதாத
பிரச் பிரபல செமீதாரத்ணதக்
கூர்ணமயமீதா்கை
தீவிரப்படுத்தி
இருக்கும்
பின்பலத்தில
நடந்ற இந்நதறி
ிவருகிறது.
இணைய
தணிக்ண்கைக்கு
ஒரு
நியமீதாயப்பமீதாட்ணட
உருிவமீதாக்கும் ற இந்நநமீதாக்கில நிரூபைமிலலமீதா ஒரு சூழ்ச்சி
தத்துிவமமீதா்கை,
அபிரபல சமரிக்்கை
 பிரபல செமூ்கைத்திற்குள்
ரஷ்யமீதா
"பிர்வுகளைவு்கைணர்வுகளை விணதத்ததன்" மூலமமீதா்கை 2016 ற இந்நதர்தலில
"தணலயிட்டது"
என்ற
கூற்றுக்்கைணர்வுகளை
சுற்றியுள்ர்வுகளை
பிரச் பிரபல செமீதாரத்ணத ்கைமீதாரைம்்கைமீதாட்டி, வியமீதாழனன்று, ஜனநமீதாய்கைக்
்கைட்சி பிரபல ச பிரபல செனட்டர்்கைள் மமீதார்க் ிவமீதார்னரும் அமி க்ற இந்நர்வுகளைமீதாப பிரபல செரும்
(Amy
Klobuchar),
ஒரு
 பிரபல செட்டமற இந்ந பிரபல செமீதாதமீதாவின்
முதல
அறிக்ண்கைணய அறிமு்கைம் பிரபல ச பிரபல செய்தனர்.
நிறுிவனத்திற்கு கிணடத்த அந்த  பிரபல செட்டமற இந்ந பிரபல செமீதாதமீதாவின்
பிரபல சதமீதாகுப்பணரயின்படி, “அபிரபல சமரிக்்கை ிவமீதாக்்கைமீதார்வுகளைர்்கைள் மீது
ற இந்நமலமீதாளுணம
பிரபல ச பிரபல செலுத்துிவதற்்கைமீதா்கை
பிரபல சிவளிநமீதாட்டிவர்்கைளும்
பிரபல சிவளிநமீதாட்டு நிறுிவனங்்கைளும் அரசியல விர்வுகளைம்பரங்்கைள்
பிரபல ச பிரபல செய்யமீதாமல இருப்பணத உறுதிப்படுத்த, இணையிவழ
்கைர்வுகளைங்்கைள் அறிிவமீதார்ந்த முயற்சி்கைணர்வுகளை ற இந்நமற்பிரபல ச்கைமீதாள்ிவதும்"
மற்றும் பிரபல சிவளிநமீதாட்டிவர்்கைளிடம் இருந்து ிவருபணிவ என்று
்கைருதினமீதால அந்த அரசியல விர்வுகளைம்பரங்்கைளின் ஒரு
தரவு்கைர்வுகளைஞ்சியத்ணத ற இந்நபணுிவதும் இதற்கு அிவசியமமீதாகிறது.
Axios

ிவமீதார்னர்
அந்த
 பிரபல செட்டமற இந்ந பிரபல செமீதாதமீதாணிவ
அறிவிக்ண்கையில,
இணையத்தில ற இந்நபச்சு சுதந்திரம் மீது அதி்கை ்கைடுணமயமீதான
்கைட்டுப்பமீதாடு்கைளுக்கு இணதபிரபல சயமீதாரு பிரபல சதமீதாடக்்கை பள்ளியமீதா்கை
பயன்படுத்த பிரபல ச பிரபல செய்ிவற இந்நத அிவர் ற இந்நநமீதாக்்கைம் என்பணத
பிரபல சதளிவுபடுத்தினமீதார்.
“நமீதாம்
என்ன
பிரபல ச பிரபல செய்ய
முயல
ற இந்நிவண்டுபிரபல சமன்றமீதால பிரபல சமன்ணமயமீதா்கை பிரபல சதமீதாட்டு பிரபல சதமீதாடங்்கை
ற இந்நிவண்டும்,” என்றமீதார்.
அபிரபல சமரிக்்கைமீதாவில படிப்படியமீதா்கை உருிவமீதாக்்கைப்பட்டு ிவருகின்ற
தணிக்ண்கை ஆட்சிமுணறயின் இயலப குறித்து பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ்
்கைருத்துணரக்ண்கையில, “நீங்்கைள் எந்தபிரபல சிவமீதாரு  பிரபல செர்ிவமீதாதிபத்திய
அணமப்பமுணறணயயும் பமீதாருங்்கைள், பத்திரிண்கை்கைள் மீதமீதான
அிவர்்கைளின் தமீதாக்குதல படிப்படியமீதா்கை தமீதான் இருக்கும்.
ஆ்கைற இந்நிவ
நமீதாஜி
ற இந்நஜர்மனியிலும்
கூட,
ஹிட்லர்
அதி்கைமீதாரத்திற்கு ிவந்தற இந்நபமீதாது, அிவர் ஒற இந்நர ிவமீதாரத்தில  பிரபல செமூ்கை
ஜனநமீதாய்கைிவமீதாதி்கைளின் பிரசுரங்்கைளுக்குத் தணட விதித்து,
அிவர்்கைணர்வுகளை
பின்னுக்கு
இழுத்திருக்்கைலமீதாம்.
அிவர்
அவ்விதத்தில பிரபல ச பிரபல சென்று, ஒற இந்நரயடியமீதா்கை அணனத்ணதயும்
மூடிவிடவிலணல.”
“கூகுள், அர பிரபல செமீதாங்்கைத்துடன் ற இந்ந பிரபல செர்ந்து ஒருங்கிணைந்து,
முழுணமயமீதா்கை அரசியல சூழ்ச்சியில  பிரபல செம்பந்தப்பட்டுள்ர்வுகளைது,”
என்று ற இந்நநமீதார்த் பிரபல சதரிவித்தமீதார். “அபிரபல சமரிக்்கை பிரபல சிவளியுறவு
பிரபல ச்கைமீதாள்ண்கையின் எதிர்ப்பமீதார்வுகளைர்்கைணர்வுகளை ற இந்நநமீதாக்கிய ஒரு இர்கைசிய
தணிக்ண்கை ற இந்நிவணலத்திட்டம் உருிவமீதாக்்கைப்படுகிறது. இது,
அரசியலணமப்பரீதியில
பமீதாது்கைமீதாக்்கைப்பட்ட
உரிணம்கைள்
மீதமீதான ஒரு  பிரபல செட்டவிற இந்நரமீதாத தமீதாக்குதலமீதாகும்.”
பிரபல சகிறிஸ் ஹெட்பிரபல சஜஸ் பிரபல சதமீதாடர்ந்து கூறுண்கையில, “பிரபல ச்கைமீதாடுங்ற இந்ந்கைமீதால
ஆட்சி்கைளில
ிவசித்திருக்கிற இந்நறன்
மற்றும்
அிவற்ணறக்
குறித்து எழுதியிருக்கிற இந்நறன் என்பதமீதால என்னமீதால கூற
முடியும், அிவர்்கைள் நிறுத்த ற இந்நபமீதாிவதிலணல, இப்ற இந்நபமீதாதும்
நமக்கு ிவமீதாய்ப்பிருப்பதமீதால நமீதாம் எலலமீதா எச் பிரபல செரிக்ண்கை
மணிணயயும் ஒலிக்்கை பிரபல ச பிரபல செய்ய ற இந்நிவண்டுபிரபல சமன ்கைருதுகிற இந்நறன்,”
என்றமீதார்.

