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உலக சோசோலி வலலத் தளம் லிசலசன
ட்ர்சட்ஸ்கி குறித்து எழுதியுள்ளதச?
கூகுலளப் ர்சறுத்த வல்யில் இல்லல
By Joseph Kishore,

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம (WSWS), உலக
ட்ரரசட்ஸ்கிோ
இயக்க்கமசன
ன நசன்கசம
அகிலத்தின்
அலனத்துலகக் குழுவசல் (ICFI) பிரசுரிக்கப்படுகிறது.
ரபப்ரவரி 1998 இல் WSWS ரதசடங்கப்பட்டதில் இருந்து,
இந்த வலலத் தளம அக்சடசபர் புரட்சியின் தலலவர்களில்
ஒருவரும ்கமற்றும ன நசன்கசம அகிலத்தின் ஸ்தசபகரு்கமசன
லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி குறித்து ஆயிரக் கணக்கசன
கட்டுலரகலளப் பிரசுரித்துள்ளது.
உலக சோசோலிோ வலலத் தளத்தின் ோர்வசதோ ஆசிரியர்
குழுவின்
தலலவர்
சடவிட்
சன நசர்த்,
லிசயசன்

ட்ரரசட்ஸ்கியின் பசதுகசப்பில் நூலின் ஆசிரியரசவசர்.
WSWS ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின் ஏலனய முக்கிய
அங்கத்தவர்களசன ஆஸ்திசரலியசவின் நிக் பீமஸ் ்கமற்றும
ச் ஜேமஸ்
சகசகன்,
பிரிட்டனின்
கிறிஸ்
்கமசர்ஸ்டன்,
ச் ஜேர்்கமனியின் பீட்டர் சுவசர்ட்ஸ் ்கமற்றும உல்றிச் றிப்சபர்ட்,
கனடசவின் கீத் ச் ஜேசன்ஸ் ்கமற்றும இலங்லகயின் வீச் ஜே
டயஸ் ஆகிசயசரும பல தோசப்தங்களசக ட்ரரசட்ஸ்கிோ
இயக்கத்தில் ரோயலூக்கத்துடன் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்கள்
அலனவரும
ட்ரரசட்ஸ்கிோ
வரலசறு
்கமற்றும
அரசியலுக்கசக ன நன்கறியப்பட்ட ஆளுல்கமகளசவர்.
இந்தசண்டு, ICFI, ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்றசண்டு நிகழ்லவ
ரகசண்டசடிக்
ரகசண்டிருக்கிறது.
அது
இந்தசண்டு
முழுவதும, ரஷ்ய புரட்சியில் இந்த வசரம என்ற
தலலப்பில் கசலவரிலோப்படி வரலசற்று ோமபவங்கலளப்
பிரசுரித்து, அதில் ஒவ்ரவசரு முலறயும ட்ரரசட்ஸ்கிலய
ச்கமற்சகசளிட்டு
கசட்டியுள்ளது.
இக்கட்டுலர
ரதசடர்
வசோகர்களிலடசய
மிகவும
பிரபல்கமலடந்துள்ளது.
ோசன்றசக,
சபஸ்புக்
புள்ளிவிபரங்களின்படி,
இந்த
வரலசற்று கசலவரிலோ ோமபவங்களுக்கசன ச்கம 29 - ் ஜேூன்
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கசரணசளி
21,000
க்கும
அதிக்கமசன
முலற
அணுகப்பட்டுள்ளதுடன்,
இது
ஆயிரக்
கணக்கசன
வசோகர்கலள WSWS க்கு இட்டு வந்துள்ளது.
்கமசர்ச் ்கமற்றும ச்கம ்கமசதங்களுக்கு இலடசய, அப்புரட்சியின்
வரலசறு மீது ICFI ன நடத்திய ரதசடர்ச்சியசன இலணயவழ
ரோசற்ரபசழவுகளில்,
லிசயசன்
ட்ரரசட்ஸ்கி
வகித்த
பசத்திரம
ஒருங்குவிப்பில்
பிரதசன
இடத்லதப்
ரபற்றிருந்தது. இந்த ரோசற்ரபசழவுகள் சபஸ்புக் ்கமற்றும
யூடியூப்பில் ரபரும பசர்லவயசளர்கலள ஈர்த்திருந்தது.
சபஸ்புக் புள்ளிவிபரங்களின்படி, ்கமசர்ச் 13 அன்று சடவிட்
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சன நசர்த் வழங்கிய முதல் ரோசற்ரபசழவு 6,300 முலற
பசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ICFI
இன்
ரதசடர்
ரோசற்ரபசழவுகளுக்கு
முன்னுலர
வழங்கியிருந்த
சன நசர்த்தின்,
்கமசர்ச்
ரதசடக்கத்தில்
பிரசுரிக்கப்பட்ட
்கமற்ரறசரு கசரணசளி, 120,000 க்கும அதிக்கமசன முலறகள்
பசர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ன நசம இந்த புள்ளிவிபரங்கலளயும —இன்னும குறிப்பிட்டுக்
கசட்டக்கூடிய பலவற்லறயும— ரபருல்கமப்பீற்றுவதற்கசக
ச்கமற்சகசளிடவில்லல, ்கமசறசக, உலக சோசோலிோ வலலத்

தளத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்ட ICFI இன் ரோசற்ரபசழவுகளும
எழுத்துக்களும
மிகப்
பரவலசக
பின்ரதசடரப்பட்டு
வருகின்றன
என்பலத
நிறுவிக்
கசட்டசவ
ச்கமற்சகசளிடுகிசறசம.
அரசியல்
அறிவசர்ந்த
வசோகர்களுக்கு, ட்ரரசட்ஸ்கிோம ்கமற்றும உலக சோசோலிோ
வலலத்
தளம
என்பது
ஒசர
ரபசருலளக்
ரகசண்டிருக்கின்றன.
இவ்வசறிருக்லகயில், கூகுள் அதன் புதிய தணிக்லக
அல்கசரிதமகலள
ன நலடமுலறப்படுத்திய
பின்னர்,
ட்ரரசட்ஸ்கி குறித்த தகவல்கலளப் பயனர்கள் சதட
முலனந்தசலும கூட, அந்த சதடல் முடிவுகளில் உலக
சோசோலிோ வலலத் தளம கசணச்கமல் சபசக ரதசடங்கியது.
் ஜேூலல ்கமசதத்தில், “லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி" குறித்த கூகுள்
சதடல் முடிவு… ச்கம ்கமசதம கிலடத்த WSWS இன் 5,893
பக்கங்களில் இருந்து குலறந்து, ர்கமசத்தம WSWS இன்
பூஜ்ஜிய வலலப் பக்கங்கலளக் ரகசண்டு வந்தது.
இக்கட்டுலரலயத்
தயசர்
ரோய்லகயில்,
“லிசயசன்
ட்ரரசட்ஸ்கி யசர்?” (Who is Leon Trotsky) என்று கூகுளில்
சதடிசனசம.
கூகுளின்
குசரசம
(Chrome
browser)
உலசவிலயக் ரகசண்டு, முந்லதய சதடல்கள் எதுவும
இந்த சதடல் முடிவுகலளப் பசதிக்கக்கூடசது என்பதற்கசக,
“incognito
mode”
ஐ பயன்படுத்தி இந்த ஆய்லவச்
ரோய்சதசம. இந்த வசர்த்லத, ச்கமற்சகசள் குறியீடுகள்
இல்லச்கமல் சதடப்பட்டது.
எல்லச வித்கமசன வலதுோசரி கட்டுலரகளும விபரங்களும
வருகின்றன. ரஷ்ய அரோசங்கத்தசல் ரவளியிடப்படும,
rbth.com (Russia Beyond the Headlines - தலலப்புகலளக்
கடந்து ரஷ்யச) பிரசுரித்த, "லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி:
அவ்கமதிப்பசன
ரஷ்ய
புரட்சியசளலரக்
குறித்த
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உண்ல்கமகள்" எனும ஒரு கட்டுலர முதல் பக்கத்திசலசய
உள்ளடங்கி உள்ளது.
மூன்றசம பக்கத்தில், அங்சக லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி
குறித்து … ஏப்ரல் 2014 இல் ஆஸ்திசரலியச பண்லணயில்
மீட்கப்பட்ட ஒரு பன்றிக்குட்டி (piglet) என்பதசக Edgar’s
Mission Farm Sanctuary இன் ஒரு பதிவு உள்ளது, இது,
“அவலர விட பத்து ்கமடங்கு அளவில் மிகப் ரபரும
துணிச்ோலலக் ரகசண்டிருந்ததசக" ன ந்கமக்கு கூறப்படுகிறது.
(புரட்சியசளர்) “லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கிலய முன்்கமசதிரியசக
ரகசள்ளசதீர்கள்"
என்று
வசோகர்களுக்கு
எச்ோரிக்லகயூட்டும, 2007 இல் Slate இல் பிரசுரிக்கப்பட்ட
ஒரு கட்டுலரயும ்கமற்றும வலதுோசரி Conservapedia இன்
விபரங்களும அங்சக உள்ளன.
ன நசன்கசம பக்கத்தில், Quizlet இன் லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி
குறித்த குறிப்பு துணுக்குகளும, TVTropes.com இன்
குறிப்புகளும, ்கமற்றும "நிரந்தர கன்லனவசதம (factionalism)
குறித்த அவர் ர்கமய்யியலும, வித்தியசோ்கமசன புரட்சிகர
இயங்கியலும"
தசன்
ட்ரரசட்ஸ்கியின்
தலலசிறந்த
்கமரபியம
என்று
லன நயசண்டி
Uncyclopedia
அதன்
வசோகர்களுக்கு கூறும பிற்சபசக்குத்தன்கமசன ்கமற்றும
அர்த்த்கமற்ற ரோய்திகளும உள்ளன.
இன்னும ஆழ்கமசக ரோன்றசல், ஆறசம பக்கத்தில்,
“லிசயசன்
ட்ரரசட்ஸ்கி
GIF
கலள
(இயங்கும
புலகப்படங்கள்)” ரகசண்ட பக்கங்களும ்கமற்றும ஒரு
முக்கியத்துவ்கமற்ற தள்கமசன, அரலக்ோச தகவல்களின்படி,
(உலகளசவிய தரவரிலோ பட்டியலில் 40,677 இடத்தில்
உள்ள WSWS உடன் ஒப்பிடுலகயில்) தரவரிலோயில்
1,078,957 இடத்தில் உள்ள லிோசவின் வரலசற்று அலற
(Lisa’s History Room) என்பதிலிருந்து "Frida’s Red Hot Lover”
எனும ஒரு கட்டுலரயும கசணக் கிலடக்கிறது. ஆறசம
பக்கத்தில் ஓர் உயர்நிலலப்பள்ளி ்கமசணவர் எழுதி,
Prezi.com
இல் பிரசுரித்த ட்ரரசட்ஸ்கி குறித்த ஒரு
கட்டுலரயும ்கமற்றும ஓர்ரவல்லின் விலங்கு பண்லண
(Animal Farm) நூலும உள்ளன.
பத்தசம
பக்கத்தில்,
“லிசயசன்
ட்ரரசட்ஸ்கி"
என்றலழக்கப்படும ஒரு ்கமதுக்கலலவக்கசன (cocktail)
தயசரிப்பு குறிப்புகலளயும, “லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி" என்ற
பசடல் வரிகலளக் ரகசண்ட lyrics.com இன் ஒரு
பக்கத்லதயும ன நசம எதிர்ரகசள்கிசறசம. பக்கம 12 இல்,
“ட்ரரசட்ஸ்கி ஒரு யூதர்" என்ற தலலப்பில் 2011 இல்
Tablet
இல் பிரசுரிக்கப்பட்ட, வரலசற்றசளர் Joshua
Rubenstein இன் ட்ரரசட்ஸ்கியின் வசழ்க்லக வரலசறு
மீதசன பிற்சபசக்கு வரலசற்றசளர் ரிச்ோசர்ட் லபப்ஸின் ஒரு

மீளசய்வு உள்ளது, இது, ரூரபன்ஸ்டீன் "ரஷ்ய புரட்சியின்
தீவிர
வன்முலறகலள
்கமலறத்துவிட்டசர்"
என்று
குலறகூறுகிறது. அங்சக "லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி, NKVD
இன் ஏ்கமசளி" என்ற சிஐஏ வலலத் தளத்திலிருந்தும ஓர்
ஆவணம உள்ளது.
பக்கம 13 இல் உள்ள ட்ரரசட்ஸ்கியின் கட்டுலரயசன
“ரஷ்ய புரட்சியின் மூன்று கருத்துருக்கள்" ்கமறுபிரசுரம
வலரயில், அங்சக WSWS இன் எந்த பக்கமும இல்லல.
கூகுளில்
சதடும
ரபருமபசன்ல்கமயினர்,
இந்த
குப்லபகளசல்
மிலகசுல்கமசயறி,
நிச்ோய்கமசக
இந்த
இடத்திற்கு முன்னசர, சதடலல நிறுத்தி இருப்பசர்கள்.
ஏப்ரலில், கூகுள் "சபசலி ரோய்திகலள" இலக்கில் லவத்து
அதன்
புதிய
ரகசள்லககலள
அறிவித்த
சபசது,
“கிலடக்கும
மிகவும
ன நமபக்கமசன
ஆதசரவளங்களில்
இருந்து ்கமக்கலள உரிய தகவல்கலள அணுக ரோய்வதும"
்கமற்றும "மிகவும அதிகசரபூர்வ பக்கங்கலள ச்கமசல
ரகசண்டு வர உதவுவதுடன், தரங்குலறந்த விபரங்கலளப்
பின்னுக்குத்
தள்ளுவதும"
அதன்
சன நசக்கர்கமன்று
கூறியிருந்தது.
கூகுள்-ர்கமசழயில்,
“அதிகசரபூர்வ"
என்பது
"அதிகசரிகளுக்கு ஏற்புலடய" என்ற அர்த்த்கமசக உள்ளது.
அந்த சதடுரபசறியில் ன ந்கமது ரோசந்த ஆய்வு ரதளிவசக
எடுத்துக்கசட்டுவலதப் சபசல, “லிசயசன் ட்ரரசட்ஸ்கி"
என்று கூகுளில் சதடினசல் அது பிற்சபசக்குத்தன்கமசன,
கமயூனிஸ்ட்-விசரசத, யூத-விசரசத, அவ்கமரியசலதயசன
்கமற்றும
அர்த்த்கமற்ற
பல
பக்கங்களுக்கு
இட்டுச்
ரோல்கிறது. ஆனசல் எல்லசவற்லறயும விட "அதிகசரபூர்வ"
தளமும ்கமற்றும இலணயத்தில் உள்ள சவரறலதயும விட
ரபசருத்த்கமசன கட்டுலரகலளயும ரகசண்ட ஒரு தள்கமசன
உலக சோசோலிோ வலலத் தளத்லத அதில் கசணசவ
முடியவில்லல.
கூகுளின் புதிய "வழகசட்டி ரன நறிமுலறகள்", WSWS ஐ
இருட்டடிப்பு
ரோய்ய
்கமற்றும
சதடல்
முடிவுகளில்
பின்னுக்குத் தள்ள சன நசக்கம ரகசண்டுள்ளது என்று தசன்
இந்த உண்ல்கமலய விளங்கப்படுத்த முடியும. இது எந்த
உள்சன நசக்கமும
இன்றி
ரவறு்கமசன
ரதசழல்நுட்ப
பிலழயின் விலளவு என்று அப்பசவிகள் சவண்டு்கமசனசல்
ன நமபட்டும.

கூகுள் தணிக்லகக்கு எதிரசக சபசரசட இலணயுங்கள்.
இதில் இலணந்து ரோயல்பட
ICFI
ஐ ரதசடர்பு
ரகசள்ளுங்கள். சபச்சு சுதந்திர ஒடுக்குமுலறக்கு எதிரசக
சபசரசட எங்களுக்கு உதவுவதற்கு, WSWS க்கு நிதியுதவி
ரோய்யுங்கள்.

