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The Checklist for Ending Tyranny

சர்வாதிகாரத்ைத ���க்�க் ெகாண்� வரத் ேதைவயான
அம்சங்கள்
ப� ட்டர் ஆக்கர்ேமன், ஹார்� ெமர்�யம்
இன்ைறய காலகட்டத்தில் மிக ேமாசமான சச்சர�கள் நா�க�க்கிைடேய
இ�ப்பதில்ைல. மாறாக, �றிப்ப�ட்ட நாட்�ற்�ள்தான் சச்சர� என்�
�றலாம். சர்வாதிகா�கள், அவர்களால் ஒ�க்கப்ப�ம் மக்கள் ஆகிேயா�க்�
இைடேய நடக்�ம் ேபாராட்டம்தான் இன்� அதிகம் நடக்கிற�. இந்தச்
�ழ்நிைலய�ல் ெபா� மக்க�க்� இ�ப்பதாக நம்பப்ப�ம் வழிகள் இரண்�.
�தலாவ� சர்வாதிகா�ய�ன் ெசயல்கைளப் ெபா�த்�க்ெகாண்�
அடங்கிப்ேபாவ�. காலப் ேபாக்கில் மிதமா�ம் அல்ல� சாதாரன நிைல
வ�ம் என்� நம்�வ�. அல்ல� �தந்திரம் ெபற ேவண்�, அர�க்� எதிராக,
வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கைள நடத்�வ�. இ� ேபான்ற ��கிய பார்ைவ,
சில உண்ைமகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ம�க்கப்படக்��ய� என்� �றலாம்.
��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப் ேபாராட்டங்கள் (இைத சில சமயங்கள�ல் ‘மக்கள்
சக்தி” இயக்கம் அல்ல� அகிம்ைசப் ேபாராட்டங்கள் என்�ம் ��வார்கள்),
ெப�ம்பாேலார் நம்�வதற்� மாறாக, ��கிய கால இைட ெவள�கள�ல் பல
�ைறகள் நடந்தி�க்கின்றன. 1900 ஆண்�லி�ந்� எ�த்�க்ெகாண்டால்,
ெப�ய அளவ�லான ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கப் ேபாராட்டம்,
ஆட்சியாள�க்� எதிராக, ஒ� வ�டத்திற்� ஒ� ேபாராட்டம் என்ற அளவ�ல்
நடந்தி�க்கிற�. �றிப்பாக 1972ஆம் ஆண்�லி�ந்� எ�த்�க்ெகாண்டால்,
உலக அளவ�ல் அரசியல் �க்கியத்�வம் வாய்ந்த, ேபாராட்டங்கள் மற்�ம்
ஜனநாயக �திய�லான மாற்றங்கள், இந்த வைகய�லான, ��மக்கள்
தைலைமேயற்� நடந்த இயக்கங்களால் ஏற்பட்டைவதான். ஆனா�ம்
ெகாள்ைக வ�ப்பாளர்கள், அறிஞர்கள், பத்தி�க்ைகயாளர்கள், மற்ற
ஆர்வலர்கள், பார்ைவயார்கள் ஆகிேயார், சர்வாதிகாரத்ைத
வ�வ�ழக்கச்ெசய்�, தங்க�க்கான உ�ைமகைள வன்�ைறய�ன்றி
ெவன்ெற�க்�ம் சாதாரண மக்கள�ன் திறைனக் �ைறவாக
மதிப்ப�ட்�வ�கிறார்கள்.
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தவ�ம் ஆய்�த் திறன்
2011இல் �ன�ஷ்யா எகிப்� ஆகிய நா�கள�ல் நடந்த மக்கள் எ�ச்சி, 2014இல்
உக்ேரன�ல் நடந்த மக்கள் ேபாராட்டங்கள். ஆகியன ேவ�ன்றிய ��ைமச்
ச�க எதிர்ப்�, அதன் சக்தி, நிைலைய மாற்றக்��ய வலிைம ஆகியன,
அைனவைர�ம் வ�யப்பைடயச் ெசய்�ம். இந்த எ�ச்சி வ�ம் என்� யா�ேம
அறிந்தி�க்கவ�ல்ைல. அேத சமயம், இந்த அம்சம் அைதத் தன�த்தன்ைம
ெகாண்டதாக மாற்றவ�ல்ைல. அேத ேபால ெசர்ப�யாவ�ல் 2000ஆம் ஆண்�
நடந்த ‘வண்ணப் �ரட்சி’ (COLOR Revolution) ஜியார்ஜியாவ�ல் 2003ஆம் ஆண்�,
மற்�ம் உக்ேரன�ல் 2004ஆம் ஆண்� என எ��ேம யா�ம்
எதிர்பார்க்காத�தான். இதற்�ச் சில பத்தாண்�க�க்� �ன்பாக
ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட அகிம்ைச எதிர்ப்�, ப�லிப்ைபன்ஸின் சர்வாதிகா�
ஃெபர்�னாண்ட் மார்க்ேகாஸ் (1986), சிலிய�ன் சர்வாதிகா� அகஸ்ேடா
ப�ேனாெசட் (1988), ேபாலந்� நாட்�ல் ேசாவ�யத் �ன�யன் அர� (1986),
மற்�ம் ெதன் ஆப்ப��க்காவ�ன் நிறெவறி அர� (1992) வழ்ச்சிகள�ல்
�
�க்கியப்
பங்� வகிக்�ம் யா�ம் எதிர்பார்க்கவ�ல்ைல.
சர்வேதச மற்�ம் ப�ராந்திய அலவ�லான நி�ணர்கள், ேமேல
�றிப்பவற்ைற�ம் இன்�ம் இ� ேபான்ற அகிம்ைச அ�ப்பைடய�ல் நடந்த
ெவற்றிகரமான ேபாராட்டங்கைள�ம் வரலாற்� �ரண்கள் என்�ம்,
�றிப்ப�ட்ட காலகட்டத்தில், �றிப்ப�ட்ட �ழ்நிைலகள�ல், �றிப்ப�ட்ட
நா�கள�ல் மட்�ேம நிகழ்ந்தைவ என்�ம் ப�ரயாைசப்பட்� வ�ளக்கம்
ெகா�க்கிறார்கள். இவற்றின் இயங்�தன்ைம �றிப்ப�ட்ட நிகழ்�க்கான�
மட்�ேம என்�ம், இைத ைவத்�, பல்ேவ� வ�தமான அடக்� �ைறக�க்�
எதிராக ெபா�மக்கள் பயன்ப�த்தத் தக்க ெபா�வான ேபாராட்டத் திட்டமாக,
அதன் �லம் மக்க�க்� அதிகாரம் வரக்��யதாக க�தப்பட ��யா�
என்�ம் ��கிறார்கள். ஆனால், உலெகங்கி��ள்ள சர்வாதிகா�கள் இ�
ேபான்ற ெமௗ�கமான நிைலப்பாட்ைட ஏற்�க்ெகாள்வதில்ைல. தங்கள�
ஆட்சிக்� மிகப் ெப�ய அச்��த்தலாக மக்கள் சக்தி இயக்கங்கைள அவர்கள்
அைடயாளம் கண்�ெகாள்கிறார்கள்.
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கடந்த தைல�ைறக் காலத்தில் அகிம்ைசப் ேபாராட்டங்கள் மிக அதிகமாக
நிகழ்ந்தைதக் கணக்கில் ெகாண்� பார்த்தால், ஜனநாயக �திய�லான
மாற்றங்கைள ஆத�ப்பவர்க�க்�, மக்கள் சக்தி இயக்கங்கள் எதனால்
ெவல்கின்றன என்பைதப் பற்றிய ��தல் இ�ப்ப� மிக அவசியமான�.
அகிம்ைசப் ேபாராட்டங்கள், பல வ�தமான ப�ரச்சிைனக�க்�த் த�ர்வாக
அைமய இ� �க்கிய அ�ப்பைடக் காரணங்கள் இ�க்கின்றன. எேதச்சாதிகார
அர�கள் அைனத்�ேம, தங்களால் ஒ�க்கப்ப�ம் ெப�ம்பாலான மக்கள�ன்
பரவலான கீ ழ்ப்ப�தைலச் சார்ந்தி�க்கின்றன. அ�த்ததாக, இப்ப�ப்பட்ட
அர�க்� மக்கள் அைனவ�ேம வ��வாசமாக இ�க்க மாட்டார்கள்.
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� ெசயல்ப�ம் வ�தம்
ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட இரண்� உண்ைம நிைலகள�ன் அ�ப்பைடய�ல்,
��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள், திட்டமிட்ட �ைறய�ல், அகிம்சா வழிகள�ல்
மக்க�க்� அ�த்தங்கைளக் ெகா�த்�,

அரசின் ேமலி�க்�ம் வ��வாசத்ைத

வ�லக்கிக்ெகாள்ள வலி��த்�வார்கள். ேவைலநி�த்தங்கள், �றக்கண�ப்�,
ெபா� ஆர்ப்பாட்டங்கள், மற்��ள்ள ப�ற ெசயல்பா�கல் �லம் இைதச்
ெசய்வார்கள். இவற்றின் வழியாக, அடக்க்��ைறக்�த் தைடகைள
ஏற்ப�த்தி, உ�ைமகள், �தந்திரம் மற்�ம் ந�திைய ெவன்ெற�க்க�ம்
ேபாரா�வார்கள். ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� பரவ�ப் ெப��ம்ேபா�,
எதிர்ப்பாளர்க�க்� எதிரான அடக்��ைற ெப�ம்பாலான சமயங்கள�ல்,
அைமதிைய ம� ட்ெட�ப்பதற்� பதிலாக, எதிரான �ழ்நிைலேய உ�வா�ம்.
ேபாராட்டங்களால் ஏற்ப�ம் தைடகளால் அரசாங்கம் இயங்�வதற்�த்
ேதைவயான மிக �க்கியமான அைமப்�க�க்�ள் வ��சல்கள் உ�வாக
ஆரம்ப�க்கிற�. (காவல் �ைற, ரா�வம், ஊடகங்கள், அரசியல், அதிகார
வர்க்கம், மற்�ம் ெபா�ளாதார அைமப்�கள் ஆகியன). இந்த வ��சல்கள் பல
சமயங்கள�ல், அண� மா�வதில் ���ம். அதன் எண்ண�க்ைக அதிக�த்தால்,
எேதச்சாதிகார ஆட்சி ந��க்க மிக�ம் அ�ப்பைடயான அம்சங்களான, ெபா�ள்
வள ஆதாரங்கள், மன�த வளம், மக்கள�ன் திறைமக�ம், அறி�த்
திறன்க�ம், தகவல் ப�மாற்றச் �ழல்கள், தைடகைள ஏற்ப�த்தக்��ய
அதிகாரம் ஆகியன சிைதந்�ேபா�ம். உத்தர�கைள அமல்ப�த்�ம் அதிகாரத்
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ெதாடர் அைமப்� �ைறயாகச் ெசயல்படாத நிைலய�ல், சர்வாதிகா�க�க்�
மாற்� வழிகள் மிகக் �ைறவாக உள்ள ெந�க்க�க்�த் தள்ளப்ப�வார்.
இவ்வாறான, அகிம்ைசச் ெசயல்பா�கள�ன் ெதாடர் அ�த்தங்களால்,
அவர்கள� பதவ�ய�லி�ந்� வ�லக ேவண்�ய �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். இதன்
காரணமாக, ஒட்� ெமாத்த அளவ�ல் மிகப் ெப�ய மா�தல்கள் ஏற்ப�ம்.
திறன்கள் VS நிபந்தைனகள்
��ைமச் ச�க எதிர்ப்�களால் உ�வா�ம் தாக்கங்கள் ��க்ெகாண்ேட
வ�ம் இந்தச் சமயத்தில், இவற்றின் வ�ைள�கைளத் த�ர்மான�க்�ம்
அம்சங்கைளப் பற்றி ஆராய்வ� �க்கியமான�. ப�ரச்சிைனகள் உ�வா�ம்
�ன்னர் இ�ந்த நிலைமகள்தாம், இயக்கேமா, எேதச்சாதிகார அைமப்ேபா
ெவல்வதற்�க் காரணங்களாக இ�க்�மா அல்ல�, ேபாராட்டங்கள�ன்ேபா�
இ� தரப்ப�ன�ன் ெவற்றி அவர்கள� அ�ப்பைடத் திட்ட ேதர்�கள் மற்�ம்
ப�ரச்சிைனகைளக் ைகயா�ம் திறன் ஆகியவற்ைறப் ெபா�த்� அைம�மா?
இ� �றித்� வ�மர்சன�ர்வமாக ஆய்� ெசய்த அகிம்ைசப் ேபாராட்டம்
சார்ந்த சர்வேதச ைமயத்தின் (International Center on Nonviolent Conflict)
க�த்தின்ப�, இயக்கத்தின் ேமல்ேநாக்கிய பயணங்கள் மற்�ம் வ�ைள�கள்
ஆகியன �ழ்நிைலகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் இல்லாமல் திறன்கைள
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ என்� ��கிற�. இந்தக் �றிப்ப�ட்ட வ�ஷயம்,
எதிராள� எந்த அள�க்� வன்�ைறையப் ப�ரேயாகிக்க வ��ப்பம் உள்ளவராய்
இ�க்கிறார் என்பைதப் ெபா�த்த�. ’அகிம்ைச �லமான எதிர்ப்�, ெபா�வாக,
வன�ைறையப் ப�ரேயாகிக்கத் தயங்�ம், அல்ல� மிதமான தன்ைம
ெகாண்ட எதிர்ப்பாளர்கள் இ�க்�ம்ேபா�தான் பலன��க்�ம்’ என்�தான்
ெபா�வாகச் ெசால்வார்கள். ஆனால், அவர்கள் வசதியாக மறந்�வ��ம்
நிகழ்�கள் பல இ�க்கின்றன. ெதன்னாப்ப��க்காவ�ன் நிறெவறிக்� எதிரான
ேபாராட்டம், சிலிய�ன் ப�ேனாெசட், ப�லிப்ைபன்சின் மார்க்ேகாஸ், ேபாலந்தின்
கம்�ன�ஸ்ட் ஆட்சிைய அப்�றப் ப�த்திய� ேபான்றைவ சில உதாரணங்கள்.
இன்�ம் சம� பகாலத்தில் பார்த்தால், எகிப்தில் ெஹௗசின� �பாரக்,
�ன�சியாவ�ன் ெபன் அலி, ேபான்றவர்கைள உதாரணமாகச் ெசால்லலாம்.
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இதில் எந்த அர�ம் அடக்��ைறைய பயன்ப�த்தத் தயங்கிய� என்�
ெசால்ல ��யா�.
இந்தப் பண்�க் ��கள் சார்ந்த உதாரணங்கள், எண்ண�க்ைக
அ�ப்பைடய�லான ஆய்�கேளா� ஒத்�ப்ேபாகின்றன. 1975 – 2006 வைர
எேதச்சாதிகார அர� �ைறய�லி�ந்� ேவ� �ைறக்� மாறிய� 64
�ைறகள் நடந்தி�க்கின்றன. ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைறகேள இந்த
மா�தல்க�க்�க் காரணமாக இ�ந்தன. இந்தக் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
�ைறகள�ன் ம� � பல்ேவ� வைகய�ல் தாக்கங்கைள ஏற்ப�த்திய
கட்டைமப்� அம்சங்கள் �றித்� 2008ஆம் ஆண்�ல் �தந்திர இல்லம் என்ற
அைமப்� ஆய்� நடத்திய�. அந்த ஆய்வ�ல் ெவள�ய�டப்பட்ட சில �க்கிய
அம்சங்கள் வ�மா�:

அரசியல் அல்ல� �ழ்நிைலகள் சார்ந்த அம்சங்கேளா ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்� இயக்கங்கள�ன் ெவற்றிையேயா, ேதால்வ�ையேயா
த�ர்மான�த்தன என்� ெசால்லக்��ய அள�க்�ப் �ள்ள�ய�யல் சார்ந்த
ஆதாரங்கள் இல்ைல. ��ைமச் ச�க இயக்கங்கள் எந்த அள�க்�
ெபா�ளாதாரத்தில் ப�ன் தங்கிய, �ைறவான வளர்ச்சியைடந்த ஏைழ
நா�கள�ல் எந்த அள�க்� ெவற்றியைடந்தேதா, அேத அள�க்�தான்,
வளர்ச்சியைடந்த, ெசல்வச் ெசழிப்� மி�ந்த ச�கங்கள��ம்
ெவற்றிகைளப் ெபற்ற�. ஒற்�ைம�டன் இயங்�ம் ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்� அைமப்�கள�ல் இனம், மதம் ஆகிய ப���களால் ெப�ய
தாக்கங்கள் ஏற்பட்டதற்�க் �றிப்ப�டத் தக்க ஆதாரங்கள் ஏ�மில்ைல
என்�ம் ஆய்�கள் ��கின்றன. அேத ேபால, ��ைமச் ச�க
இயக்கங்கள் தமக்கான ஆதரைவப் ெப�வதில், ெவவ்ேவறான
வைகப்பட்ட அர�க�க்� ஏற்றாற்ேபால பாதிப்�கைள
ஏற்ப�த்தவ�ல்ைல என்�ம் ஆய்�கள் ��கிற�.
��ைமச் ச�க இயக்கங்கள�ன் ெசயல்பா�கள�ல் �றிப்ப�ட்ட தாக்கங்கைள
உ�வாக்கக்��ய� என்� �ள்ள�வ�வரக் கணக்கின்ப� நி�பணமான
வ�ஷயம் ஒன்� மட்�ம்தான்.
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எந்த அள�க்� ஒ� அரசின் அதிகாரங்கள் ஒேர இடத்தில்
�வ�ந்தி�க்கின்றனேவா, அந்த அள�க்�த் தாக்கங்க�ம்
இ�ந்தி�க்கின்றன. அதிகாரக் �வ�ப்� மிக அதிக அளவ�ல் இ�ந்தால்
அந்த ச�கத்தில் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கங்கள�ன் வளர்ச்சி மிக
ஆேராக்கியமாக, வ�ைரவாக இ�க்கிற�. இதன் �லம் அந்த அரைச
எதிர்க்�ம் அள�க்� ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கம் பலம்
வாய்ந்ததாக ஆகிற�. இதற்� எதிரான நிைல அேத ேபான்ற எதிர்
நிைலையேய வ�ைளவாக உ�வாகிற�. அதாவ�, அதிகாரப் பரவல்
எந்த அள�க்� அதிகமாக இ�க்கிறேதா, அந்த அள�க்�க்
�ைறவாகேவ ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன் வலிைம�ம் இ�க்கிற�.
ஆகேவ அதிகாரக் �வ�ப்� அல்ல� பரவலாக்கம் என்�ம் ஒேர ஒ�
�ழல்தான் ��ைமச் ச�க அைமப்�கள�ன் ேபாக்ைகத் த�ர்மான�க்கிற�. இதர
�றச் �ழல்கள் த�ர்மான�ப்பதில்ைல. அதாவ�, �ழ்நிைலகள் ��ைமச் ச�க
இயக்கங்கள் ம� � ெப�தாகத் தாக்கங்கைள ஏற்ப�த்�வதில்ைல. ஆகேவ,
�ழ்நிைலகள் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ச் ெசயல்பா�கைளத் த�ர்மான�க்கிற�
என்ற க�த்� பலவனமான�
�
என்பைதத்தான் ஆய்�கள்
ெவள�ப்ப�த்�கின்றன.
2011ஆம் ஆண்� ெவள�யான ‘எதனால், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� ெவற்றி
ெப�கிற�: அகிம்ைச சார்ந்த திட்டச் ெசயல்பாட்�ன் த�க்க �ைற (Why Civil
Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict) என்ற வ��� ெபற்ற
�லில் எ�க்கா ெசேனாெவத், மா�யா ஸ்�ஃபன் ஆகிய ஆய்வாளர்கள் 900 –
2006 வைர நடந்த 323 வன்�ைற மற்�ம் அகிம்ைச ேபாராட்டங்கைளக்
�றித்�த் த�வ�ரமாக அலசி ஆராய்ந்தார்கள். அகிம்ைசப் ேபாரட்டங்கள�ல் 53
சதவ�கி�ம், வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கள�ல், 26 சதவ�கித�ம் ெவற்றி
ெபற்றன என்ப�தான் இதன் ��வ�ல் ெத�யவந்த மிக �க்கியமான
உண்ைம.
அரசின் அடக்��ைற, கட்டைமப்� மா�தல்கள், ஆகியன ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்பாளர் ேபாராட்டத்தின் ெவற்றி ம� � �றிப்ப�ட்ட தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்த
���ம் என்ப� உண்ைமதான் (ஆனால் ெபா�வ�ல் நிைனப்பைத வ�ட மிகக்
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�ைறவாகேவ, அதாவ�, �மார் 35% அள�க்ேக பாதிப்� ஏற்பட்ட�). அேத
சமயத்தில் கட்டைமப்� �ழ்நிைலகள் காரணமாக இயக்கச் ெசயல்பா�கள�ன்
வ�ைள�கள் ��வாவதில்ைல என்பைத�ம் எ�க்கா ெசேனாெவத்�ம்
மா�யா ஸ்�ஃப�ம் கண்டறிந்�ள்ளனர். தாங்கள் திரட்�ய வ�வரங்கைள
�ைறயாக ஆய்�ெசய்� இவர்கள் �றியதாவ�: ‘��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப்
ேபாராட்டங்கள�ன்ேபா� �ழ்நிைல என்னவாக இ�ந்தா�ம், அைதெயல்லாம்
ம� றிப் ெப�ம்பாலான சமயங்கள�ல் அைவ ெவற்றிெப�கின்றன என்ப�தான்
உண்ைம.’
இந்த ���கள், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன் ெவற்றி �றித்த மர� �தியான
��தைல ெவள�ப்ப�த்�கிற�. ப�ரச்சிைனகள�ன் ���, அப்ேபாைதய
�ழல்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் இல்லாமல், திறன்கள், திட்டங்கள�ன் ேதர்�
ஆகியனவற்ைறப் ெபா�த்� அைம�ம். இ� உண்ைமய�ல் ஆச்ச�யமான
வ�ஷயம் அல்ல. ஏெனன்றால், சர்வாதிகாரத்ைத எதிர்ப்பவர்கள், �தலில்
எந்த �ைறய�ல் எதிர்ப்ப� என்பைதப் பற்றிதான் ��ெவ�ப்பார்கள். ெவள�ச்
�ழல்கைளப் ெபா�த்�தான், வ�ைள� இ�க்�மானால், எப்ப� எதிர்ப்ப�
என்ற திட்டமிட�க்� அவசியேம இரா�. எதிர்ப்�ப் ேபாராட்டங்கள்,
வன்�ைறய�ன் வழியாகேவா, அகிம்ைச வழியாகேவா இ�ந்தா�ம் ���
ஒன்றாகேவ இ�க்�ம்.
ஆனால் திரட்�ய வ�வரங்கள் ெவள�ப்ப�த்�ம் உண்ைம ேவ�. 1900 – 2006
வைர நடந்த மக்கள் சக்தி இயக்கங்கள் நடத்திய ேபாராட்டங்கள�ல்
ெப�ம்பாலானைவ ெவற்றி ெபற்றன. இைதப் பற்றி நடந்த சம� ப
ஆய்�கள�ன்ப�, ெவற்றி சதவ�கிதங்கள�ல் அதிக மா�தல்கள் இல்ைல என்�
ெத�யவந்�ள்ள�. ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கத்தினர், எள�தில்
ெவல்லக்��ய ேபாராட்டங்கைளேய ேதர்� ெசய்கிறார்கள் என்� சிலர்
�றலாம். இந்த

�திய�லான வ�மர்சனத்ைத ெசேனாெவத்�ம் மா�யா

ஸ்�ஃப�ம் எதிர்பார்க்கேவ ெசய்தனர். அதற்� அவர்கள் த�ம் பதில்
இ�தான்: ‘ெப�ம்பாலான ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப் ேபாராட்டங்கள்,
சர்வாதிகார ஆட்சிய�ல்தான் �வங்கின. அர�க்� எதிராக நடத்தப்ப�ம்
அைமதியான எதிர்ப்�ம்�ட மிக ேமாசமான வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்�ம்
அர�க�க்� எதிராகேவ இத்தைகய ேபாராட்டங்கள் நடந்தன.’
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ேநாபல் ப�� ெபற்ற ெபா�ளாதார நி�ணர் தாமஸ் ெசல்லிங் 50
வ�டங்க�க்� �ன்பாக ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�, ேதசியப் பா�காப்�
�ைறயாக: என்ற �லில் ‘அடக்� �ைறக்� எதிராக அகிம்ைச’ என்ற
தைலப்ப�ல் எ�திய கட்�ைரய�ல் ப�ன் வ�மா� �றிய��க்கிறார்:

சர்வாதிகா��ம் அவர� மக்க�ம் ஒேர நிைலய�ல் இ�க்கின்றனர்.
அவர் வ��ம்�ம் ெப�ம்பாலானவற்ைற அவர்களால் ம�க்க ���ம்.
அதாவ�, அவர்கள் இயக்க �தியாக ஒன்�பட்�த் தங்கள�
ஒத்�ைழப்ைப அள�க்க ம�த்தால், இ� சாத்தியம். அேத ேபால
ஆட்சியாள�ம் அவர்க�க்� ேவண்�ய ஏறக்�ைறய எல்லாவற்ைற�ம்
ம�க்க ���ம். இைத அவர� கட்�ப்பாட்��ள்ள, ரா�வப் பைடகள்
�லமாக ெசய்ய ���ம். இ� ஒ� வ�தமான ெகா�க்கல் வாங்கல்
ெதாடர்�ைடய� என்� ெசால்லலாம். இதில் இ� தரப்ப�ன�ேம,
ேதைவயான அள�க்�க் கட்�ப்பாடாக�ம் ஒன்றிைணந்�ம்
ெசயல்பட்டால், பரஸ்பரம் ேவண்�யவற்றில் ெப�ம்பாலானவற்ைற
ம�க்கலாம். இதில் யார் ெஜய�ப்பார்கள் என்பைதக் கண�ப்ப� க�னம்.
ெசல்லிங்ைகப் ெபா�த்தவைர ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள் பயன்ப�த்�ம்
உபாயங்க�க்� வ�ைள�ம் லாபங்க�ம் இ�ப்ப� ேபால, அவர்கள�
எதி�யான சர்வாதிகா�க்�ம் இேத நிைல இ�க்�ம். இந்தச்
ெசலவ�னங்கைள�ம், பயன்பா�கைள�ம் தங்கள� தரப்ப�ல் மிகத் திற�டன்
யார் பகிர்ந்தள�க்கிறாேரா அவர்தான் இதில் ெவல்லப் ேபாகிறார்.
திறைம�ள்ள ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர் இயக்கத் தைலவர், எதிர்த்
தரப்ப�ன�டமி�ந்� அண� மாற்றத்ைத அதிகப்ப�த்த, பல தடங்கல்கைள
உ�வாக்க வ��ம்�வார். அதி�ம் �ைறவான தைடகள் �லம் அதிகபட்ச
அண� மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�ம் உபாயங்கைள பயன்ப�த்�வார். திற�ள்ள
சர்வாதிகா�, கீ ழ்ப்ப�தைல உ�வாக்�வ� மிக அவசியமானதாக எண்ண�ச்
ெசயல்ப�வார். அதி�ம் மிகக் �ைறவான வன்�ைறப் ப�ரேயாகத்தில், அதிக
பட்ச கீ ழ்ப்ப�தல் உ�வாக்க ��வ�தான் அவ�க்� உகந்ததாக இ�க்�ம்.
இதில் மிக அதிகமான அண� தாவல் அல்ல� அதிகபட்ச கீ ழ்ப்ப�தல்
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ஆகியவற்�ல் எ� அதிகமாக சாத்தியமாகிற�, என்ப�தான் இ�தி
ெவற்றிையத் த�ர்மான�க்�ம்.
ேதைவப்ப�ம் திறன்க�க்கான பட்�யல் (ச�பார்ப்�ப் பட்�யல் - Checklist)
திறன்கள், திட்டங்கள�ன் ெத�� ஆகியனதான் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
இயக்கங்கள�ன் வ�ைள�கைளத் த�ர்மான�க்கக்��ய அம்சங்கள் என்றால்,
பல்ேவ� வைகப்ப்ட்ட இயக்கங்கள�ன் பகிர ேவண்�ய ெசயல் திறைமகள்,
திறன்கள் மற்�ம் ெத��கள் ஆகியன ெவற்றிய�ன் ெபா�க் ��கைள
உ�வாக்�ம். எந்த ஒ� இயக்கத்தின் பல்ேவ� அம்சங்கைலப் பற்றி
ஆராயலாம். ஆனா�ம் இயக்கம் எதன் அ�ப்பைடய�ல் இயங்கினா�ம்,
அவற்றில் �ன்� திறன்கள் மிக �க்கியமானைவ.
1. மக்கைள ஒன்�ப�த்�ம் திறன்
2. ெசயல்�ைற சார்ந்த திட்டமிடல்
3. அகிம்ைசச் ெசயல்பட்�ல் கட்�ப்பா�
எந்த ஒ� ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கத்தி�ம் இத்தைகய திறன்கள்
இ�ந்தால், �ன்� வ�தமான சக்தி மி�ந்த வ�ைள�கள் அந்த இயக்கத்தின்
ேபாக்�களாக உ�வாகி, அந்த இயக்கத்தின் ெவற்றிய�ன் ேமல் ெப�ம்
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம். இத்தைகய ேபாக்�கள் வ�மா�:
1. ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கத்தில் ��ைமச் ச�க மக்கள�ன் அதிகப்
பங்ேகற்�
2. ஒ�க்��ைறய�ன் தாக்கம் �ைறவ� மற்�ம் எதிர்வ�ைள� அதிக�த்தல்
3. இயக்கத்தின் எதிர்த் தரப்ப�ன�லி�ந்� அதிக எண்ண�க்ைகய�ல் அண�
மாற்றம் நிகழ்தல்.
இைவ அைனத்ைத�ம் ஒன்றிைணத்தால், ேமற்�றிப்ப�ட்ட �ன்� காரணத்
திறன்கைள�ம் மற்�ம் ேபாக்�கைள�ம், இ�க்க ேவண்�ய திறன்கள�ன்
பட்�யல் என்� �றிப்ப��கிேறாம். இந்தப் பட்�யைல ைவத்�, தங்கள்
இயக்கத்தில் இந்தத் தன்ைமகள் / திறன்கள் இ�க்கின்றனவா என இதர
இயக்கங்கள் ச�பார்த்�க்ெகாள்ள இய�ம் என்பதால் இ� ச�பார்ப்�ப்
பட்�யல் எனக் �றிப்ப�டப்ப�கிற�. இ�ேபான்ற காரணத் திறன்கைள�ம்,
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ேபாக்�கைள�ம் உ�வாக்�வ�, இயக்கத்தின் ெவற்றிய�ன் சாத்தியங்கைள
அதிக�க்�ம். அந்த வைகய�ல் இந்த ச�பார்ப்�ப் பட்�யல் ெவற்றிைய
நிச்சய�க்�ம் �த்திரம் என்� �ற ��யா� என்றா�ம், இதில் ெதாடர்�ள்ள
மக்கள் அவர்கள� சிந்தைனைய ஒ�ங்கைம� ெசய்வதற்�ம், ெசயல்திறைன
அதிக�ப்பதற்�ம் இ� ஒ� வைர�ச் சட்டம் ேபாலப் பயன்ப�ம்.
இந்த வைகய�ல் இப்பட்�யலின் �க்கியச் ெசயல்பா� என்னெவன்றால்,
ப�ரச்சிைனய�ன்ேபா� ஏற்படக்��ய, ெதாடர்பற்ற நிைலையத் தவ�ர்க்�ம்.
எந்த வைகக் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கமாக இ�ந்தா�ம்
எதிர்ேநாக்கக்��ய மிகப் ெப�ய சவால்கள�ல் ஒன்� பல்ேவ� அம்சங்கள்
ஒன்� ேசர்வதால் ஏற்படக்��ய சிக்கலான �ழல் எனக் �றலாம்.
பன��ட்டம் ேபால ெதள�வற்ற நிைல இ�க்�ம்ேபா�, ��ெவ�ப்பதற்காகக்
கணக்கில் எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய அம்சங்கள் என்பைதத் த�ர்மான�ப்ப�
க�னமாக இ�க்கலாம்.
ஒ� ெசயல்பாட்டாளர் அல்ல� ெவள�ய�டப் பார்ைவயளர், இயக்கத்தின்
எதிர்கால ெவற்றி வாய்ப்�கள் �றித்� மதிப்ப�� ெசய்ய ேவண்�மானால்,
�ன்� வைகயான திறன்கள் மற்�ம் ேபாக்�கள் இ�க்கிறதா என்பைத
ைவத்� மதிப்ப�� ெசய்ய ���ம். இதன் �லம் இயக்கத்தின் தற்ேபாைதய
நிைல, பலமான அம்சங்கள், பலவனங்கள்,
�
எதிர்கால நிைல ெவற்றிகரமாக
இ�க்�மா என்பைதப் பற்றி ெத�ந்� ெகாள்ள ���ம்.
இந்தப் பட்�யலில் உள்ளவற்ைற வ��வாகப் பார்ப்ேபாம்
1. மக்கைள ஒன்�ப�த்�ம் திறன்
சர்வாதிகா�கள் ப��த்தா�ம் திறன�ல் வல்லவர்களாக இ�ப்பார்கள்.
அவர்கைள எதிர்ெகாள்பவர்கள் மக்கைள ஒன்றிைணப்பதில்
திராைம�ள்ளவர்களாக இ�க்க ேவண்�ம். ஒற்�ைமைய வளர்ப்ப�,
பராம�ப்ப� என்ப� பன்�கத் தன்ைம�ள்ள ஒ� பண�. இைத ெசய்வதற்�த்
ேதைவயான மிக �க்கியமான அம்சம், அைனவ�ம் பகிர்ந்� ெகாள்கிறார்
ேபான்ற, இைணக்கிற ஒ� ேநாக்கம் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கத்திற்�த்
ேதைவ.
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இைதச் சாதிப்பதற்�, இயக்கத்தின் ஒ�ங்கிைணப்பாளர்க�க்�, தாங்கள் எந்த
மக்கைளத் திரட்ட வ��ம்�கிறார்கேளா, அவர்கள�ன் �ைறகள்,
அப�லாைஷகள், கலாச்சாரம், பல்ேவ� ப��வ�ன�ன் ஒ�க்க ெநறிகள்
ஆகியவற்ைறப் பற்றிய ஆழ்ந்த அறி�, ��தல் இ�க்க ேவண்�ம். இ�தான்
மக்கைளத் திரட்�வதற்�ம், ெப�வா�யான ஆதரைவப் ெப�வதற்�ம்,
ேதைவயான�.

பய�ள்ள ேநாக்கம் அல்ல� லட்சியம் என்ப� சாதாரண

மக்கள�ன் அ�பவங்கள் மற்�ம் உணர்�க�டன் ஒத்�ப்ேபாவதாக இ�க்க
ேவண்�ம். இதன் �லம் அவர்கள் ஒன்�பட்ட ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ல்
தங்கைள இைணத்�க்ெகாள்ள வ��ம்ப ேவண்�ம்.
ஒற்�ைமைய வளர்க்கத் ேதைவயான மற்ெறா� �க்கியமான அம்சம்,
ச�யான தைலைம, கட்டைமப்பான இயக்கம், அத�டன் சட்ட�ர்வமான
அங்கீ காரம். இயக்கங்கள�ல் பங்� ெகாள்வ� என்ப� தாமாக �ன்வந்�
ெசய்வதா�ம். அதனால், இயக்கத்�க்ெகனத் திரண்��க்�ம் மக்கள�ன் ேமல்
அதன் தைலவ�க்� �ைறப்ப�த்தப்பட்ட அதிகாரம் என்� ஏ�ம் இல்ைல.
இதனால் எ�க்கப்ப�ம் ���கள், �ைறயாக எ�க்கப்பட்ட�தான் என்�
மக்கள் ஏற்�க்ெகாள்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம். இைதச் ெசய்வதற்�
ஒவ்ெவா� இயக்க�ம் ஒ� �ைறையப் ப�ன்பற்�கிற�. சிலவற்றில்
அதிகாரக் கட்டைமப்� இ�க்�ம். சிலவற்றில் அதிகாரம்
பரவலாக்கப்பட்��க்�ம். இன்�ம் சில இயக்கங்கள�ல், இரண்�ன்
கலைவயான �ைறையப் ப�ன்பற்�வார்கள்.
இயக்கத்தின் தைலைம மற்�ம் கட்டைமப்� எப்ப� இ�ந்தா�ம், ெவவ்ேவ�
வ�தமான தைலைமகள் இ�க்கின்றன. இைவ அைனத்ைத�ம் ஒத்திைசவாக
ெசய்வதில்தான் ஒற்�ைமேய அடங்கி�ள்ள�. ேதசிய அளவ�ல், அலங்காரப்
பதவ�யாகேவா, மக்கள�ன் ெசல்வாக்� ெபற்றவராகேவா தைலவர்
இ�ந்தா�ம் உள்�ர் அளவ�ல் இ�க்�ம் தைலவர்கள், �ட்டண�கைள
ஏற்ப�த்�வதி�ம், ேபச்�வார்த்ைத நடத்�வதி�ம், பல்ேவ�
��க்கள�ைடேய, இைணப்� ஏற்ப�த்�வதி�ம் திறைம உள்ளவராக இ�க்க
ேவண்�ம். எல்லா மட்டங்கள��ம் இ�க்�ம் தைலவர்கள், (உள்�ர் மற்�ம்
ேதசிய அளவ�ல்) நாட்�ன் பல பாகங்கள�லி�ந்�ம் பல்ேவ� ��க்கைளப்
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ப�ரதிநித்�வப்ப�த்�ம் அவர்கள் ந�ண்ட கால ஒற்�ைம நிைலத்� இ�க்க
ஒன்றாகப் பண�ெசய்வ� மிக அவசியம்.
1980கள�ல், ெதன்னாப்ப��க்காவ�ன் நிறெவறிக்� எதிராக நடந்த ேபாராட்டத்தில்
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� அைமப்�கள�ன் ஒற்�ைமய�ல் இந்த அம்சங்கைள
பயன்ப�த்தியதற்கான ஆதாரங்கைளக் காணலாம். அந்தக் காலகட்டத்தில்
�ற்�க்கணக்கான ��ைமச் ச�க அைமப்�கள் ஆங்காங்ேக �ைளத்தன.
அங்� ஊராட்சி அளவ�ல் நல்ல தண்ணர்,
� அரசின் ேசைவகள் கிைடக்கப்ெபற
ேவண்�ம் என்பன ேபான்ற ேகா�க்ைகக�டன் இயக்கங்கள் ெசயல்பட்டன.
அேத சமயத்தில் அைனவ�க்�ம் ெபா�வான ேநாக்கமான, நிறெவறிைய
���க்�க் ெகாண்�வ�வ�, ேதசிய அதிகாரப் பகிர்� �றித்த சமாதானம்
ெபா�க் ேகா�க்ைகக�க்காக ஒன்றிைணவ� என்ற அளவ�ல் ேபாராட்டங்கள்
நடந்த�. இந்த ��ைமச் ச�கக் ��க்கள் ஒன்�ப்ட்ட ஜனநாயக �ன்னண�
என்ற ெபய�ல் ஒன்றிைணந்� ெசயல்பட்டன. இதில் திறைம மிக்க உள்�ர்
தைலவர்கள் உள்�ர் ேகா�க்ைகக�க்காக, ெபா�ைமப்ப�த்தப்பட்ட
ேபாராட்ட உபாயங்கைள (உதாரணமாக ெபா�ட்கள் �றக்கண�ப்�)
ைகயாள்வ�, அேத சமயத்தில் ேதசிய அளவ�லான இயக்கத் தைலைம�டன்
ெதாடர்� ைவத்தி�த்தல், அவர்க�டன் ஒன்றிைணந்� ெசயல்ப�தல்
ஆகியவற்ைற�ம் ெசய்�வந்தனர்.
2. ெசயல்�ைறத் திட்டம்
பய�ள்ள ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப் ேபாராட்டத்ைத நடத்�வ� ெபா�வாக
பல�ம் நிைனப்பைதவ�ட மிகச் சிக்கலான�. ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
என்றால், �தலில் நிைன�க்� வ�ம் உ�வகம் மறியல் ெசய்வ�
மட்�ம்தான். ஆனால் இ� ேபால இ�க்�ம் �ற்�க்கணக்கான உத்திகள�ல்
ஒன்�தான் இ�. பய�ள்ள �ைறய�ல் இயங்�ம் இயக்கங்கள் எந்த
வ�தமான உத்திைய எப்ேபா�, எங்ேக, எப்ப�, யாரால் நடத்தப்பட ேவண்�ம்,
எைத இலக்காக ைவத்� இ�க்க ேவண்�ம், எவற்ைற அ�த்த�த்� ெசய்வ�
என்பைதப் பற்றிெயல்லாம் நன்� ��ந்�ெகாண்� ெசய்வார்கள்.
இந்தக் ேகள்வ�க�க்� பதில் ெசால்ல ேவண்�மானால், திட்டங்கள்,
இயக்கத்ைதப் பற்றி�ம் எதிர்த் தரப்ப�னைரப் பற்றி�ம் அவர்கல� பலம்,
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பலவனங்கள்,
�
சந்தர்ப்பங்கள், அச்��த்�ம் வ�ஷயங்கள், மற்�ம்
ப�ரச்சிைனய�ன் �ழ்நிைல, இதில், ேபாராட்டத்தின் ேபாக்ைக பாதிக்கக் ��ய
ந�நிைலயாய் இ�ப்பவர்கள், அல்ல� க�த்� எ��ம் �றாமல்
ஒ�ங்கிய��ப்பவர்கள் (இதில் சர்வேதச ச�கங்கள�ன் அங்கத்தினர்க�ம்
அடங்�வர்) ேபான்றவர்கைளப் பற்றி�ம் ெத�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.
இந்த தகவல்கைள ைவத்�க்ெகாண்�, இயக்கங்கள் ��கிய, மத்திய, ந�ண்ட
கால ேநாக்கங்கைள�ம், அந்தந்த காலத்�க்கான ெசயல் திட்டங்கைள�ம்
உ�வாக்கலாம்.இந்தத் திட்டங்க�ம், நடக்�ம் நிகழ்�க�க்� ஏற்றாற்ேபால
அதற்� எதிர்வ�ைனயாக உ�வா�ம். திட்டம் வ�க்�ம் �ைற�ம்,
மனப்ேபாக்�ம்தான் இயக்கத்தில் பங்�ெகாள்பவர்க�க்� எந்த
திட்டத்ைத�ம்வ�ட மிக �க்கியமான�.
எந்த ஒ� ப�ரச்சிைனய�ன்ேபா�ம், சம்பந்தப்பட்டவர்கள�ன் திறன்கள�ன்
ேசர்க்ைக�ம், நிைலைய�ம் ெதள�வாகப் ��ந்�ெகாள்ள ���ம். திட்டச்
ெசயல்பாட்�ன் அ�ப்பைடேய, �ழ்நிைல �றித்த ச�யான கண�ப்�தான். அ�
இயக்கத்திற்�ச் சாதகமாக இ�க்கிறதா, அல்ல� பாதகமாக இ�க்கிறதா
என்பைதப் பற்றிய ���க்� வர ேவண்�ம். இதன் ப�ற�தான் இயக்கம்
சாதகமான �ழ்நிைலகைளப் பயன்ப�த்�வ�, பாதகமாக இ�ப்பவற்ைறப்
பற்றி நன்� அறிந்�ெகாண்� அவற்ைறத் தன் திறனகள் �லம் ச�யாகக்
ைகயாண்�, அவற்ைற ெவல்ல�ம், மாற்ற�ம் அல்ல� தவ�ர்க்க�ம்
ெசய்யலாம்.
இ� ேபான்ற திட்டச் ெசயல்பாட்�ற்கான ெதள�வான உதாரணமாக,
ேபாலந்தில் 1980கள�ல் நடந்த சாலிடா�ட்� இயக்கச் ெசயல்பாட்�ைனச்
ெசால்லலாம். அப்ேபா� ெதாழிலாளர்கள் தங்கள� பலம், திறைமகள்,
ேபான்றவற்ைறப் ��ந்�ெகாண்�, அரசியல் �தியாகச் ெசல்லத்தக்க
ேகா�க்ைகயாகத் தங்க�க்�த் ேதைவயான �தந்திரமான ெதாழிற்சங்கம்
இயங்க அ�மதி ேவண்�ம் என்ற ேகா�க்ைகைய எ�ப்ப�னர் (ஆனால், அந்த
சமயத்தில் அைடய ��யாத ேகா�க்ைகயான கம்�ன�ஸ்ட் ஆட்சிைய
���க்�க் ெகாண்� வ�வ� என்பைத அவர்கள் எ�ப்பேவய�ல்ைல). அதன்
ப�ன்னர், தங்கள� பலமான ஒன்�பட்ட ெதாழிற்சங்கத்ைத உ�வாக்க,
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பல்ேவ� �ைறகள�ல் பண���ந்த ெதாழிலாளர்கைள ஒன்றிைணக்�ம்
�யற்சிய�ல் இறங்கினர். இதன் ப�ன்னர், அரசின் பலவனமான,
�
ெபா�ளாதார
நிைல, சட்ட�ர்வ அங்கீ காரம் இல்லாமல் ஆட்சிய�ல் இ�ப்ப�
ஆகியவற்�க்� எதிராக ேவைலநி�த்தத்தில் ஈ�பட்டனர். இைதத் தங்கள்
பண�ய�டங்கைள ஆக்கிரமிப்ப� என்ற �ைறய�ல் ேபாராட்டத்ைத நடத்தினர்.
(வழக்கமாகத் தங்கள� பண�ய�டங்கள�ல் இ�ந்� ெவள�ேய வந்�
ஊர்வலங்கைள நடத்தி தங்கள� எதிர்ப்ைபக் காட்�னர். இவ்வாறான
ேபாராட்டத்ைத ஒ�க்�வ� ஆட்சியாளர்க�க்� �லபமாக இ�ந்த�.)
இேதா�, ப�ற �ைறகளான அச்சகங்கள், தன�யாகப் பத்தி�க்ைக
நடத்தக்��யவர்கள் ஆகிேயாைர�ம் பயன்ப�த்தத் தயாராக இ�ந்தனர். இ�,
அதற்� �ந்ைதய பத்� வ�டங்கள�ல்தான் வளர்ச்சி கண்��ந்த�.
நகரங்க�க்� இைடேய தகவல் ப�மாற்றத்�க்�ப் பயன்ப�த்திவந்தனர். இ�
ேபாலத் திட்டம் சார்ந்த ேநாக்கத்ைத�ம், ெபா�த்தமான இலக்�, அதற்�த்
த�ந்த உத்திகள் (உள்ள��ப்�ப் ேபாராட்டம்,மாற்�த் �ைறகைளப்
பயன்ப�த்�வ�) அவர்கள�ன் கட்�ப்பாட்�ல் இ�ந்த திறன்கைள
பயன்ப�த்தல், ேபான்றவற்�ன் �லமாக சாலிடா�ட்� இயக்கம் மிகத்
திறைமயாக ப�ரச்சிைனக்� உ�ய �ழலில் ேபாராட்டத்ைத வழிநடத்திச்
ெசன்ற�. தங்கள� பாதகமான �ழ்நிைலகைள ெவற்றி கண்� தங்கள� மிக
�க்கிய லட்சியமான ஜனநாயக ேபாலந்� அரைச உ�வாக்�வதில் ெப�ம்
�ன்ேனற்றம் கண்டனர். இ�தியாக 1989 ஆம் ஆண்�ல் அவர்கள் இதில்
ெவற்றி கண்டனர்.
3. அகிம்ைச என்ற ஒ�க்க �ைற
அகிம்ைச என்ற ஒ�க்க �ைற என்ப� வன்�ைறக்கான �ண்�தல்
இ�க்�ம் �ழ்நிைலய��ம் அகிம்ைச �ைறய�லி�ந்� வ�லகாமல்
இ�ப்ப�தான். இ�தான் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன் மிக �க்கிய நைட
�ைற சார்ந்த இயங்� சக்தி. அகிம்ைச ஒ�க்க �ைறையப் ேபாராட்ட
வழியாக ஏற்�க்ெகாண்டதால்தான், ��ைமச் ச�க இயக்கங்கள�ல்
ெபா�மக்கள் அதிக அளவ�ல் பங்�ெப�வார்கள். ேபாராட்டத்�க்� எதிரான
அடக்��ைறையச் ெசயல்ப�த்த அதிக ெசல� ஆ�ம். அடக்��ைற
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ேநெரதிரான வ�ைளைவ ஏற்ப�த்�ம் வாய்ப்�கள் அதிக�க்�ம். எதிர்த்
தரப்ப�ன�க்�ப் ெப�ய ஆதரவாக இ�ப்பவர்கள்

அண� மா�வதற்�ம் இ�

�ண்�தலாக இ�க்�ம். ெசேனாெவத் மற்�ம் ஸ்�பன் ஆய்� ெத�வ�ப்ப�
ேபால இந்த நன்ைமகள் வன்�ைற மற்�ம் அகிம்ைச சார்ந்த ேபாராட்டங்கள்
�லம் ெப�ம் ெவற்றிச் சதவ�கிதத்தில் உள்ள ேவ�பா�கைள
ெவள�ப்ப�த்�கிற�.
அகிம்ைச என்கிற ஒ�க்க �ைறையக் கைடப்ப��க்க ேவண்�மானால்
இயக்கங்க�க்� தன்னம்ப�க்ைக ேவண்�ம். ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்
இயக்கத்தினர் தங்கள� ப�ரச்சிைனைய எதிர்ெகாள்ள இ� பய�ள்ள
�ைறயாக இ�க்�ம் என்� நம்�கின்றனர். ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� எவ்வா�
ெசயல்ப�கிற� என்பைத வரலாற்� ஆவணங்கள் �லம்
ெத�ந்�ெகாள்ளலாம். இதன் �லம் கிைடத்த ெவற்றிகள், இந்த வைகயான
ேபாராட்ட �ைற பயன் தரக்��ய� என்பைத நி�ப�க்கக்��யதாக
இ�க்கின்றன. இயக்கங்கள் அகிம்ைச �ைறைய வலி��த்த அதற்கான தன�
கலாச்சாரத்ைத, �ைறைமகைள அமல்ப�த்�கின்றன. உதாரணமாக,
ெசர்ப�யாவ�ல் ஸ்ேலாேபாடன் மிேலாெசவ�க்ைகப் பதவ�ைய வ�ட்� இறக்கிய,
ஓட்பர் இயக்கம் �திதாகச் ேச�ம் அங்கத்தினர்க�க்� ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்� �ைற எப்ப� இயங்�கிற� என்பைதப் பற்றிப் பய�ற்சி அள�த்தனர்.
இதில் இந்த இயக்கம், எதனால் அகிம்ைச வழிய�ல்தான் ேபாராட ேவண்�ம்
என்பைத�ம் ெதள�வாக வலி��த்�வைத வழக்கமாகக் ெகாண்��ந்தனர்.
அகிம்ைச வழிையத் ெதாடர்ந்� கைடப்ப��க்க நன்ெனறி சார்ந்த வாதங்கள்
�லம் வலி��த்�ம் �யற்சிக�க்� ஒ� இயக்கம் ேதைவய�ல்ைல. மக்கள்
தாங்களாகேவ இதன் நைட�ைறப் பயன்கைளப் பற்றி பரஸ்பரம் எ�த்�க்
�றிப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். இதற்காக (சம� ப கால உதாரணமாக சி�யாவ�ன்
ேசாக நிகழ்ைவச் �ட்�க் காட்டலாம்) ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைறய�ல்
ெபா�ைமய�ன்ைம அல்ல� நம்ப�க்ைகய�ன்ைம காரணமாக, வன்�ைறக்�த்
தி�ம்ப�யதால் மிக ேமாசமான வ�ைள�கள் ஏற்பட்டன.
4. ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ல் அதிகமாகப் பங்� ெப�ம் ெபா�மக்கள்
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��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கங்கள�ல் ெபா� மக்கள் மிக அதிக
எண்ண�க்ைகய�ல் ேசர்ந்� வ�வ�, இந்த இயக்கத்தின் ெவற்றிைய
ெவள�ப்ப�த்�கிற�. இந்த நிைல சர்வாதிகா�க்� மக்கள் அள�த்�வந்த
ஒப்�தைல�ம் ஒத்�ைழப்ைப�ம் தி�ம்பப் ெபற்�வ�வைதேய காட்�கிற�.
இதனால் சர்வாதிகா� எந்த அள�க்� பலவனமைடகிறாேரா,
�
அவர�
அதிகாரத்ைதத் தக்க ைவத்�க்ெகாள்ள அந்த அள�க்� அதிக வ�ைல
ெகா�க்க ேவண்�வ�ம். ேம�ம் எந்த அள�க்�க் ��ைமச் ச�கத்தின்
பங்ேகற்� இ�க்கிறேதா, அந்த அள�க்� ஒ�க்��ைற�ம் எய்தவர்க�க்ேக
பாதிப்ைப உண்டா�ம் வாய்ப்�க�ம் அதிக�க்கின்றன. ��ைமச்
ச�கத்தின�ன் பங்ேகற்� அதிக�க்க அதிக�க்க, எதிர்த் தரப்ப�லி�ந்� அதிகம்
ேபர் அண� மா�வதற்கான வாய்ப்�க�ம் அதிக�க்கின்றன என்�
�ள்ள�வ�வரங்கள் ெத�வ�க்கின்றன.
மாெப�ம் என்ண�க்ைகய�ல் ��ைமச் ச�கப் பங்ேகற்�க்கான உதாரணத்ைதக்
��ம்ேபா�, 2012இல் எகிப்�, �ன �ஷியா ஆகிய இடங்கள�ல் நடந்த
�ரட்சிையப் பற்றிக் �றலாம். அப்ேபா� மிகப் பரவலான மக்கள் ஆதர�
காணப்பட்ட�. ஆண்கள், ெபண்கள், மதச்சார்�ைடேயார், மதச் சார்பற்றவர்கள்,
இளம் வயதினர், வயதானவர்கள், கீ ழ்த்தட்� மக்கள், மத்திய தர
வர்க்கத்தினர், ெதாழிலாளர்கள், நகரவாசிகள், கிராமத்தவர்கள் ேபான்ேறார்
ெப�ம் எண்ண�க்ைகய�ல் பங்�ெகாண்டனர். இதற்� ேநெரதிராக, சீனாவ�ல்
1989இல் நடந்த மாணவர் இயக்கம், 2009இல் நடந்த ப�ைம இயக்கம்
ஆகியவற்றில் மக்கள் மில்லியன் கணக்கில் பங்�ெகாண்டனர். உலகச்
ெசய்தியாக இ� ெவள�வந்த�. ஆனால், இந்த இ� ேபாராட்டங்க�ேம,
அதன் ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ��யவ�ல்ைல. இதற்�
காரணங்கள், இவர்க�க்� பரந்த அளவ�ல் ��ைமச் ச�கத்தின் ஆதர�
கிைடக்கவ�ல்ைல. �றிப்ப�ட்ட இடத்ைதத் தவ�ர ப�ற இடங்கள�ல் ஆதர�
இல்லாதி�ந்த�தான் இதற்�க் காரணம்.
��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள் அதிக எண்ண�க்ைகய�ல் பங்� ெப�வைத
உ�தி ெசய்வதற்�, ேதைவப்ப�ம் திறன்க�க்கான பட்�யலில் �ன்�
அம்சங்கைளக் கவனத்தில் ெகாள்வ� அவசியம். ஒன்றிைணந்த இலக்�
மக்கள�ைடேய ஒ�மித்த எண்னம் உ�வக்�வதற்�ம், மக்கைளத் திரட்ட
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ெப�ம் உத்ேவகம் அள�க்க�ம் ெப��ம் உத�ம். திட்டமிட்ட ெசயல்பா�
மக்கள�ைடேய நம்ப�க்ைகைய வளர்க்க உத�ம்.இத்�டன், மக்கள�ன்
ெவவ்ேவ� நிைலய�ல் உள்ள தாங்�சக்திக்�ம், இ�க்�ம் ேநரத்திற்�ம்,
இயக்கத்திற்� அவர்களால் எந்த அள�க்�த் தியாகம் ெசய்ய ���ம்
என்பதற்� ஏற்றப��ம் திட்டங்கைள வ�க்க ���ம். பய�ள்ள வ�தத்தில்
வ�க்கப்ப�ம் திட்டம், ஏைழகள், பணக்காரர்கள், இைளஞர்கள்,
வயதானவர்கள், இந்தத் தர்ப்ப�னர்க�க்� இைடப்பட்டவர்கள் ஆகிய
அைனவ�ேம, �ைறவாகேவா, அதிகமாகேவா தங்கள� பங்கள�ப்ைபச்
ெசய்ய இயலக்��ய வைகய�ல் இ�க்�ம். உடல் வலிைம உள்ள ஆண்கள்
மட்�ேம ஆ�தம் ஏந்திப் ேபாராட ���ம் என்�ம் நிைலக்� மாறான�
இ�. அகிம்ைச என்றாேல ெபா� மக்கள�ல் ெப�ம்பாலானவர்க�க்�
ஏற்�ைடயதாகேவ இ�க்�ம்.
5. ஒ�க்��ைறய�ன் �ைற�ம் தாக்க�ம், அதிக�த்�வ�ம்
எதிர்வ�ைன�ம்
சர்வாதிகா�ய�ன் சக்தி வாய்ந்த ஆ�தம், ஒ�க்��ைறைய அமல்ப�த்த
��வ�தான். இைதப் பற்றி நன்� அறிந்த இயக்கத்�க்� ஒ�க்��ைறய�ன்
தாக்கத்ைதக் �ைறப்ப� எப்ப� என்ப� ெத��ம், அப்ப�ப்பட்ட
ஒ�க்��ைறைய அமல்ப�த்�வதற்கான ெசலவ�னத்ைத அதிகப்ப�த்த�ம்
ெத��ம். இைதச் ெசய்வதற்� அவர்கள் கைடப்ப��க்�ம் வழி, அதில்
இ�க்�ம் அபாயம் �றித்� ச�யான மதிப்ப�� ெசய்வ�தான். அதற்ேகற்ற
உபாயங்கைள�ம் ேதர்� ெசய்கின்றனர். எல்லா உத்திக�க்�ம்
ஒ�க்��ைற எதிர்வ�ைனயாக இ�க்கா� என்பைத�ம்
ெத�ந்�ைவத்தி�க்கிறார்கள்.
ஒட்�ெமாத்த நடவ�க்ைககளாக இ�க்�ம் ேபரண�கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள்
ேபான்றைவ ஒ�க்��ைறக்� உள்ளாக்கப்படலாம். ஆங்காங்ேக
தன�த்தன�யாக நடத்தப்படக்��ய, �கர்ேவார் ெபா�ட்கள் �றக்கண�ப்�,
வட்�ேலேய
�
இ�ப்ப�, பள்ள�க�க்�ச் ெசல்லாமல் இ�த்தல், ம�த்�வ
வ��ப்� எ�ப்ப�, அனாமேதயமாகப் ெபா� இடங்கள�ல் �றிப்ப�ட்ட
சின்னங்கைள வைரவ� ஆகியவற்ைற ஆட்சியாளர்களால் எள�தில்
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கட்�ப்ப�த்த ��யா�. இவற்�க்� எதிராக ஒ�க்��ைறையப்
பயன்ப�த்த�ம் ��யா�. ஏெனன்றால் இைதச் ெசய்பவர்கள் யார்
(உதாரணமாக, �கர்ெபா�ைளப் �றக்கண�ப்பவர்) என்பைதக் கண்�ப��க்க
��யா�. அ� ேபாலேவ, உடல் நிைல ச�ய�ல்ைல என்� ேவைலக்�ச்
ெசல்ல ம�க்�ம் வட்�ல்
�
உள்ள ெதாழிலாலர்கைளச் ேசாதிக்க காவல்
�ைறய�னர் ெசன்றா�ம் அவர்களால் ெதாழிளாள�க்� உடல் நிைல ச�யாக
உள்ள� என்பைத நி�ப�க்க ��யா�.
1983ஆம் ஆண்�ல் சிலி நாட்�ல், அரசியல் அதி�ப்தியாளர்கள் அகஸ்ேடா
ப�ேனாெசட்�ன் சர்வாதிகாரத்ைத எதிர்த்தார்கள். அவர�
ஒ�க்��ைறய�னால் பாதிக்கப்படாமல் இ�க்க, மாற்� வழி கண்�ப��க்க
ேவண்�ய��ந்த�. ஒ� தைல�ைறக் காலம் நைடெபற்ற ெகா�ைமகளால்
(ெமாத்தமாகக் ைக� ெசய்தல், ப�ெகாைலகள், சித்திரவைதகள், பலர்
மைறந்�ேபான சம்பவங்கள்) மக்கள் ஒன்றாகக் ��வதற்ேகா,
மற்றவர்கைளத் திரட்�வதற்ேகா ந�ங்கினார்கள். அந்த வ�ட ஏப்ரல்
மாதத்தில், தாமிரச் �ரங்கங்கள�ல் ெதாழிலாலர்கள், சாண்�யாேகாவ�ற்�
ெவள�ேய ேவைலநி�த்தம் ெசய்யப் ேபாவதாக அறிவ�த்தார்கள்.

ஆனால்

இைத ஒ�க்க, ேவைலநி�த்தம் ஆரம்ப�ப்பதற்� �ன்பாகேவ தன�
ரா�வத்ைத அ�ப்ப� அந்த இடத்ைதச் �ற்றி வைளத்தார் ப�ேனாெசட்.
அறிவ�த்தப� ேவைலநி�த்தம் நடந்தால், ரத்த ெவள்ளத்ைதச் சந்திக்க
ேந��ம் என்� அறிவ�த்தார். இப்ப�ப்பட்ட ஒ�க்��ைறய�னால்
ெதாழிலாளர் தைலவர்கள், ேவைலநி�த்தத்ைதக் ைகவ�ட்டனர். அதற்�
பதிலாக, ேதசிய எதிர்ப்� நாள் அ�ச�க்க ேவண்�ம் என்� அைழப்�
வ��த்தார்கள். இதில் பங்� ெகாள்பவர்கள் தங்கள� ேவைலகைள
ெம�வாகச் ெசய்வார்கள், ெம�வாக நடப்பார்கள், ெம�வாக வண்�
ஓட்�வார்கள், இர� 8 மண�யளவ�ல் பாத்திரங்கைள ேமாதிச் சத்தம்
ஏற்ப�த்�வார்கள். இந்த நடவ�க்ைகக�க்�ப் ெப�ய அளவ�ல் வரேவற்�ம்
பங்ேகற்�ம் இ�ந்தன. இேதேபால மாதா மாதம் எதிர்ப்� ெதாடர்ந்த�.
இ�தான் மக்கள�ைடேய பரவ�ய��ந்த பயத்ைதப் ேபாக்க எ�க்கப்பட்ட �தல்
ெப�ய அளவ�லான நடவ�க்ைக. இ�தான் ப�ேனாெசட்�ன் ஆட்சிய�ல்
நிகழ்ந்த மிக �க்கியமான தி�ப்��ைன என்�ம் ெசால்லலாம். இதில்
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பங்ேகற்பாளர்கள் ெப�ம் ஆபத்தில் சிக்க மாட்டார்கள் என்ப� மட்�மின்றி,
இவற்ைற யாரா�ம் அடக்க ��யா�. இ�ேபான்ற பல இடங்கள��ம்
பரவலாக நடந்த ெசயல்க�க்� எதிராக ப�ேனாெசட்�ன் ரா�வத்திடம் பதில்
நடவ�க்ைக எ��ம் இல்ைல
ஒ�க்��ைறய�ன் தாக்கத்ைதக் �ைறப்பதற்� அல்ல� அதன்
ெசலவ�னத்ைத அதிகப்ப�த்�வதற்�, மற்�ம் அ� ேபான்ற ெசயல்கள் எதிர்
பாதிப்� உண்டாகச் ெசய்வதற்�, சில �ைறகைள அரசியலற்ற �ைறய�ல்
ெவள�ப்ப�த்�வ� இன்ெனா� வழி (உதாரணமாக, நைடெபற்�வ�ம்
ஆட்சிையப் பதவ� வ�லகச் ெசால்வதற்�ப் பதிலாக, �� தண்ண�க்கான
�
ேகா�க்ைக, பா�காப்பான �ழ்நிைல, ேபான்ற ேகா�க்ைககைள ைவத்�
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்�வ�). இயக்கத்தின் தைலைமய�லி�ந்� �வங்கி
அ�த்த�த்� யார் தைலைமப் ெபா�ப்� ஏற்ப� என்பனவவற்ைறப் பற்றித்
ெதள�வாக ��� ெசய்வ�, இயக்கத்தின் ெசயல்பா�கள�ல் பங்�
ெகாள்பவர்கள், உள்நாட்� மற்�ம் சர்வேதசக் ��க்கள் ஆகிேயா�க்கிைடேய
இ�க்�ம் ச�க இைடெவள�ைய இைணக்�ம் வ�தத்தில் பாலம் ேபாலச்
ெசயல்ப�வ�, அதன் �லம் இயக்கத்திற்� எதிரான அடக்��ைற அர�க்�
ப�ன் வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்�ம் �ழ்நிைலைய உ�வாக்க �யற்சி ெசய்வ�
ேபான்றவற்ைறச் ெசய்யலாம்.
உதாரணமாக, 2010இல், எகிபைதச் ேசர்ந்த வைலப்� எ�த்தாளர் (Blogger)
காெலட் ைசயத் என்பவர் எகிப்திய அரசின் ஊழல்கைளப் பற்றி எ�தினார்
என்பதற்காக, பா�காப்�ப் பைடய�னர், வைலதளத் ெதாடர்� ைமயம்
ஒன்றிலி�ந்�, ெவள�ேய இ�த்� வந்�, அ�த்�க் ெகான்றனர். இதற்�
எதிர்ப்� ெத�வ�த்�ப் பல�ம் ஒன்� ேசர்ந்�, ‘நாங்கள் அைனவ�ம் காெலட்
ைசயத்’ என்ற ெபய�ல் �க�ல் �� ஆரம்ப�த்தனர். ைசயத் சாதாரண
எகிப்தியர்க�டன் ஒத்த க�த்ைதேய ெகாண்��க்கிறார் என்பைத அவர்கள்
இவ்வா� வ�வாகப் பதி� ெசய்ததன் பலனாக, அரசின் அடக்��ைற
அர�க்ேக பாதிப்� ஏற்ப�த்திய�.
6. ஒ� இயக்கத்தின் எதிர்த் தரப்ப�லி�ந்� அண� மா�பவர்கள் அதிக�ப்�
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��ைமச் ச�க எதிர்ப்� காலப் ேபாக்கில் �ன்ேனற்றம் அைட�ம்ேபா�
அதன் எதிர்த் தரப்ப�ன�டமி�ந்�ம், ெமௗனமான ஆதரவாளர்கள�ன் வ��வாச
மாற்றங்கள் மற்�ம் அண� மாற்றங்கள் ஆகியவற்ைற உ�வாக்�ம்.
உதாரணமாக, சீர்தி�த்தவாதிகள், மற்�ம் அரசாங்கத்தில் உள்ள த�வ�ரப்
ேபாக்�க் ெகாண்டவர்கள�ைடேய அதிகாரப் ேபாட்� நடக்�ம். இ�
அைனவ�ம் அறிய நடக்�ம். ெபா�ளாதார பாதிப்�கைளத் தவ�ர்க்க�ம்
வர்த்தகம் ம�ப��ம் சீராக�ம் அரசாங்கம், இயக்கத்தின�ன்
ேகா�க்ைககைள ஏற்க ேவண்�வரலாம். அரசின் �க்கியத் �ைறகளான,
காவல் �ைற, அதிகார வர்க்கம் �தலான �ைறகள் தங்கள�
நிைலப்பாட்ைட மாற்றிக்ெகாள்ள ஆரம்ப�க்கலாம். இயக்கத்தின் பல
ேகா�க்ைககளால் ஈர்க்கப்பட்� இந்த மாற்றம் நடக்கலாம். அரசாங்கத்தின்
பல்ேவ� வ�தமான நடவ�க்ைககளால், ெவ�த்�ப்ேபாய் மாறலாம்.
அவர்கள� ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள், நண்பர்கள் ஆகிேயார் ��ைமச் ச�க
இயக்கங்கள�ல் ேசர்ந்தி�க்கலாம். அரசாங்கத்திற்� ஆதரவாக இ�ந்த
ேமல்தட்� மக்க�ம் அ� ெதாடர்ந்� அதிகாரத்தில் இ�க்�மா என்ப�
�றித்� சந்ேதகப்படத் �வங்�வார்கள். அதனால் அவர்கள் ந�நிைல வகிக்கத்
�வங்�வார்கள். ��ைமச் ச�க இயக்கம் ெவன்றால், வரலாற்றின் தவறான
பக்கத்தில் இ�க்கக் �டா� என்ற எச்ச�க்ைக�ம் இதற்� ஒ� காரணமாக
இ�க்�ம்.
2004இல் உக்ேரன�ல் நடந்த ஆரஞ்�ப் �ரட்சிய�ன்ேபா� அரசின்
எதிர்ப்பாளர்கள், ேவண்�ெமன்ேற, ரா�வத்�டன் ேநர�த் ெதாடர்�
ைவத்�க்ெகாண்டார்கள். இதற்� ஓய்� ெபற்ற ரா�வ அதிகா�கள்
�ட்டைமப்ைப இைடய�ட்டாளர்களாகப் பயன்ப�த்திக்ெகாண்டனர். காலப்
ேபாக்கில் எதிர்க்கட்சிய�னர் தங்கள� நடவ�க்ைககள�ன் �லம் தாங்கள்
அகிம்ைசய�ல் நம்ப�க்ைக உள்ளவர்கள் என்ப� மட்�மின்றி நியாயத்திற்�க்
கட்�ப் பட்டவர்கள் என்பைத�ம் உணர்த்தினார்கள். பா�காப்�ப்
பைடய�னைரப் ெபா� மக்கள் நலைனப் பா�காக்�மா�
ேகட்�க்ெகாண்டார்கள். ச�க இைடெவள�ையக் �ைறக்க, சேகாதரத்�வத்ைத
வலி��த்தி, ேகாஷங்கள், நடவ�க்ைககள் (கலவரத் த�ப்�ப் பைடய�ன�க்�
ேராஜாப் �க்கள் வழங்�தல்), அரசாஙத்தின் லஞ்ச லாவண்யங்கைள
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ெவள�ப்ப�த்தல் ேபான்ற நடவ�க்ைககளால், இ�திய�ல் பா�காப்�ப்
பைடய�ன�ன் வ��வாசத்தில் மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்த ��ந்த�.
இதனால் ஒ�க்��ைற நடவ�க்ைககள�ன்ேபா�, உக்ேரன�ன் காவல்
�ைறய�ன�ம், பைட வரர்க�ம்,
�
ந�நிைல வகித்தனர். ெசர்ப�யாவ�ன்
மிேலாெசவ�க் ஆட்சிய��ம் பா�காப்�ப் பைடய�னர், அரசின் உத்தர�கைள
ஆர்வத்�டன் ெசயல்ப�த்தாமல் வ�ட்�வ�ட்டனர்.

அக்ேடாபர் 5ஆம்

ேததியன்� ஓட்ேபார் இயக்கத்தின் மிகப் ெப�ய ேபரண� நடந்த�. அந்தச்
சமயத்தில் ெஹலிகாப்ட�லி�ந்� �ண்� வச
� ம�த்�வ�ட்டார் ஒ� ேபா�ஸ்
அதிகா�. அன்ைறய தினம் வான�ைல ேமாசமாக இ�ந்ததால் தன்னால்
கீ ழி�ந்த �ட்டத்ைதச் ச�யாகப் பார்க்க ��யவ�ல்ைல என்� தன்
ெசய�க்� அவர் வ�ளக்கமள�த்தார். ஆனால் அன்ைறய தினத்தில் ��ய
ெவள�ச்சம் மிகப் ப�ரகாசமாக இ�ந்த�. ஆனால் அவர் அந்த ஆ�தங்கைள
உபேயாகிக்காததற்� உண்ைமயான கரணம், அந்த ேபரண�ய�ல் அவர�
��ம்ப உ�ப்ப�னர்க�ம் கலந்தி�க்கலாம் என்� அவர் நிைனத்த�தான்.
�யநலத்�க்காகேவா, வலி��த்தல்க�க்காகேவா, இ� ேபான்ற அண�
மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. இ� ேபான்ற மாற்றங்கள், ந�ண்ட நாள்
ெசயல்பா�களால் மட்�மின்றி, ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கம்
வ�ைன�க்கிேபாலச் ெசயல்ப�வதா�ம், சாத்தியமாகின்றன. �ன்னர்
�றிப்ப�ட்ட இரண்� வைகயான திறன் பட்�யலின் ேபாக்�கள் ேபால இ�
ேபான்ற ேபாக்�ம் இயக்கம் என்ப�, ஒற்�ைம, திட்டமிடல், அகிம்ைசச்
ெசயல்பாட்� �ைறைம ஆகியவற்றின் �� உ�வமாகக் க�தப்ப�வதால்
உ�வாகிற�. பல்ேவ� வைகப்பட்ட மன�தர்கள�ன் பங்ேகற்�, பல்ேவ�
தரப்பட்டவர்கள் அதிக அளவ�ல் அண� மாற்றங்க�க்�க் காரணமாகிற�
என்பைதேய திரட்டப்பட்ட தர�கள் �றிக்கின்றன. ஒற்�ைம, திட்டமிடல்,
அகிம்ைசச் ெசயல்பாட்� �ைறைம ஆகியன�ம் பல்ேவ� தரப்பட்ட மக்கள்
இயக்கத்தில் இைணந்� ெசயல்படக் காரணங்களாகின்றன. �றிப்பாக
அகிம்ைசச் ெசயல்பாட்� �ைறைமதான் அண� மாற்றங்க�க்� �க்கியக்
காரணமாக இ�க்கிற�.
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ஒ� இயக்கம், வன்�ைற வழிக்� மாறாமல், அகிம்ைச இயக்கமாக
இ�க்�ம் வைரய�ல், (2011இல் சி�யாவ�ல் நிகழ்ந்த�ேபால அல்லாமல்), அந்த
இயக்கம் ெதாடர்ந்� ேபாராட�ம் அண� மாற்றங்க�க்கான
சாத்தியக்��கைள உ�வாக்க�ம் ���ம். நடக்�ம் ஆட்சிய�ல்
உள்ள��ந்ேத வ��வாசங்கள் மா�ம் நிைல உ�வா�ம்ேபா�, வன்�ைற
சார்ந்த கிளர்ச்சியாளர்கள�ன் அச்��த்தல் ஏ�ம் இல்லாமல் இ�ந்தால்,
இத்தைகய மாற்றங்கள் ெதாடர்ந்� நிக�ம். அதனால் எேதச்சாதிகார
ஆட்சிய�ன் அதிகாரக் கட்டைமப்�க்�த் ெதாடர் அச்��த்த�ம் இ�க்�ம்.
இயக்கத்�க்� ெவள�ய�ல் இ�ப்பவர்கள் ெபறக்��ய பலன்கள்:
ேதைவயான திறன்கள் �றித்த இந்தப் பட்�யல், எதிர்ப்பாளர்க�க்�
மட்�மான வழிகட்� அல்ல. மற்ற ப��வ�ன�க்�ம் இ� பய�ள்ளதாக
இ�க்�ம்.

மற்றவர்க�ம் தத்தம� �ைறகள�ல் இைதப் ெபா�த்திப் பார்த்�,

தங்கள�ன் ெசயல்பா�கைள ேமம்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம்.
உதாரணமாக இ� ேபான்ற பட்�யல் பத்தி�க்ைகயாள�டம் இ�ந்தால்,
அைதப் பற்றிய ��தல் ��த�டன் ெசய்திகைள அ�கி மக்க�க்�த்
த�வார். ப�ரச்சிைன �றித்த, உள்ளார்ந்த ஆழமான ��தைல இ�ேபான்ற
பட்�யல் த�ம். உதாரணமாக, 2014 ஆரம்பத்தில், கீ ய்வ�ல், ெமாேலாேடாவ்
கலைவயால் (Molotov cocktail) ஆன �ண்� வச்ைசப்
�
பற்றி அறி�ம் ஒ�
பத்தி�ைகயாள�க்�, அ�ேபான்ற ேவெறா� சம்பவம் �றித்� ஊ��வ�ப்
பார்க்�ம் வாய்ப்� கிைடக்�ம். ப�ரச்சிைன ேம�ம் ேமாசமா�மா என்பைத
இந்தத் தகவலின் ெவள�ச்சத்தில் அவரால் ஊகிக்க ���ம்.

ஆனால்

இயக்கத்தின் ஒற்�ைம, திட்டமி�ம் திறன், அகிம்ைச �ைறப் ப���கள�ன்
ஆதாரங்கள், ��ைமச் ச�க மக்கள�ன் அதிக�க்�ம் பங்ேகற்�, ஒ�க்��ைற
�ைறந்தால் இயக்கத்தின் ேமல் ஏற்ப�ம் தாக்கம், பா�காப்�ப் பைடய�னர்
அரசின் உத்தர�கைள ��ைமயாக நிைறேவற்�கிறார்களா அல்ல� அண�
மாற�ம் ெசய்கிறார்களா ஆகியன �றித்த தகவல்கள் மிகத் �ல்லியமாக
ஒ� வ�ஷயத்ைதப் �லனாய்� ெசய்வதற்கான அம்சங்கள் என்� �றலாம்.
இவற்�டன் வர்த்தகர்கள�ன் ஆதரைவ�ம் இழந்தால், என்ன ஆ�ம் என்ப�
இந்த வ�டம் ப�ப்ரவ� மாதம் 21ஆம் ேததி நாட்ைட வ�ட்� ஓ�ய உக்ேரன�ன்
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அதிபர் யா�ேகாைவச்சின் நடவ�க்ைகய�லி�ந்� ��ந்�ெகாள்ள ���ம்.
இங்�, ேமாசமான அர� மிக ேமாசமான வன்�ைறையக்
கட்டவ�ழ்த்�வ�ட்ட�. அந்த வன்�ைற ேநெரதிரான வ�ைள�கைள
ஏற்ப�த்திய சில மண�ேநரங்கள�ேலேய, அதிபர் நாட்ைட வ�ட்� ஓ�ப்
ேபானார். இ�ேபான்ற �றிப்பான்கைளச் ச�யாக ��ந்� ெகாள்ள ��ந்தால்,
இ� ேபான்ற ப�ரச்சிைனகள�ல் பத்தி�ைகயாள�ன் பார்ைவ ெதாைலேநாக்�
ெகாண்டதாக, உண்ைமகைள ஊ��வதாக, வரக்��யைத �ன்ேப ஊகித்�
அறியக்��யதாக இ�க்�ம்.
2011ஆம் ஆண்�ல், சி�யாவ��ள்ள ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள்
இயக்கத்தின் ெகாள்ைக வ�ப்பாளர்கள் 2011ஆம் ஆண்�ல் எதிர்ப்�ப்
ேபாராட்டத்திற்கான திறன்கள�ன் பட்�யைல �ைறயாக ஆராய்ந்தி�ந்தால்,
அஸ்ஸாத் அரசாங்கத்திற்� எதிரான ேபாராட்டத்தில் ெவன்றி�ப்பதற்கான
வாய்ப்�கைளக் �றிப்ப�ட்�க் காட்�ய��க்�ம். ரா�வத்திலி�ந்� �றிப்ப�ட்ட
எண்ண�க்ைகய�ல் பைட வரர்கள்
�
(ஸன்ன� ப��ைவச் ேசர்ந்த
ரா�வத்தினைரத் தவ�ர) தங்கள� வ��வாசத்ைத மாற்றிக்ெகாண்ட
நிைலையச் ச�யாகக் கவன�த்தி�ந்தால், ெவற்றி ெபற அ� மிகச் ச�யான
வாய்� என்பைத உணர்ந்தி�ப்பார்கள். வர்த்தகச் ச�கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
தங்கள� ஆதரைவ வ�லக்கிக்ெகாண்ட� மற்ெறா� �றிப்பான். இதன்
ப�ன்னண�ய�ல் ைவத்�ப் பார்த்தால், 2012இன் ஆரம்ப கட்டத்தில் சி�யன்
வ��தைல ரா�வத்ைத, அஸ்ஸாதின் ம� த�ள்ள அலாைவட் பைடக�டன்
ேமாதவ�ட்ட� ேநெரதிரான வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்திய� மட்�மின்றி
வரக்��ய ெப�ம் அவலத்ைதச் �ட்�க் காட்�வ�ேபால அைமந்த�.

.

மண்ண�ன் மக்க�க்� அதிகாரம் ெபற்�த் தர ெவள�நாட்�லி�ந்�
கிைடக்கக்��ய உதவ�கள் எத்தைகயதாக இ�க்கலாம் என்ப� �றித்த
பட்�யைல உ�வாக்க ��ந்தால் மிக�ம் உதவ�கரமாக இ�க்�ம். இதில்
இ�க்�ம் �தல் �ன்� ெசயல் திறன்கள் அைனத்�ம் திறன்கைள
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ. இைத மிக வ�வான தகவல் ெதாடர்�ப்
ப�மாற்றத்தின் �லம் ெசய்ய ���ம். உலகளாவ�ய மன�த உ�ைமகள்
அறிவ�க்ைகய�ன் சட்டப் ப��வ�ன்ப�, எந்தச் சர்வாதிகா��ம் அவர� நாட்�
எல்ைலப்�றங்கள�ல் தகவல் ெதாடர்�ப் பகிர்தைலத் த�க்க ��யா�.
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அேதேபால இத்தைகய தகவல்கைள, ��மக்கள் �லமாக
எதிர்ப்பாளர்க�க்� மாற்றினால் அவர்கைள அதற்காகத் தண்�க்க ��யா�.
இதில் உள்ள ஆ� அம்சங்க�ேம, �திதாகக் கண்�ப��க்�ம்
ெதாழில்�ட்பங்க�க்கான வழிப் பாைதகைளக் �றித்த எண்ணத்ைத
உ�வாக்�ம். இ�, �வைகத் திறன்கைள�ம் ேபாக்�கைள�ம் வளர்க்க வழி
வைக ெசய்�ம்.
நம� எதிர்காலத்ைத வ�ைமக்�ம் அம்சங்கள் மற்�ம் ேபாராட்டங்கள் :
அகிம்ைசப் ேபாராட்டங்கள் நடக்�ம் �ழ்நிைலகள் சிக்கலானைவ. கீ ழ்மட்டம்
வைரய�லான ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்க�டன் ஒ�ங்கிைணந்�
ெசயல்ப�வ� இதற்� அவசியமான�. ெவற்றி ெபறத் ேதைவயான
உபாயங்கைள வ�ைசக் கிரமமாகத் திட்டமிட்�ச் ெசயல்பட
ேவண்�ய��க்கிற�. இ� ெப�ம்பாலான சமயங்கள�ல் ெப�ம் �ழப்பமான
மனநிைலையத் ேதாற்�வ�க்�ம். தங்கள� தவறான ��வ�னால் மக்கள�ன்
வாழ்க்ைகைய பாதிக்�ம் என்ற அச்ச�ம், �தந்திரத்திற்� இடர்ப்பா�
அதிகமா�ம் என்ற உணர்�ம் சர்வாதிகா� எதிர்பார்க்�ம் மந்தமான
ெசயல்பாட்�ற்�க் ெகாண்�ெசல்�ம். சர்வாதிகா� அைசக்க ��யாதவர்
என்ற கற்பைனைய வ�வாக்�ம்.
இ�ேபான்ற �ழப்பமான �ழ்நிைலய�ல், எதிர்ப்�ப் ேபாராட்டங்கள் �றித்த
பட்�யலில் உள்ள அம்சங்கள், �ன்ேனறிச் ெசல்வதற்�ச் ச�யான
பாைதையத் ேதர்ந்ெத�க்க உத�ம். ெவவ்ேவறான பல வ�ஷயங்கைளக்
கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்�ய நிைலய�ல், சர்வாதிகாரத்ைத ���க்�க்
ெகாண்�வ�வதற்�, இ�ேபான்ற பட்�யைலச் சார்ந்தி�ப்ப�, மிக
எள�ைமயான த�ர்வாக இ�க்கிறேத என்� சிலர் வாதிடலாம். எதிர்காலத்தில்
உ�வாகக்��ய ப�ரச்சிைனகள�ன்ேபா� எ�க்க ேவண்�ய ���கைள
மதிப்ப�� ெசய்வதற்�, அந்த ேநரம், இடம் ஆகியவற்�க்� ஏற்றாற்ேபால்
தன�த்�வமானதாக, அதி த�வ�ர கவனம் ேதைவப்ப�ம் என்ெறல்லாம்
��வார்கள். �திய சிக்கல்கைளத் த�ர்க்கப் பைழய தகவல்கள் பயன்படா�
என்�ம் ெசால்லப்ப�கிற�.
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ேபாராட்டத் திறன்கள் �றித்த பட்�யலின்ப� ெசயல்ப�வ� என்றால் ஒ�
�ழ்நிைலய�ன் �றிப்ப�டத்தக்க அம்சங்கைளக் கண்�ெகாள்ளாமல்
வ�ட்�வ��வ� என்பதல்ல. மாறாக, இவற்ைற வ��வான திட்டக்
கட்டைமப்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் நன்� ��ந்�ெகாண்� அதன் �லம் ��ைமச்
ச�க எதிர்ப்பாளர் இயக்கம் எப்ப�, ஏன் ெவற்றி ெபற ���ம் என்பைத
ெவள�ப்ப�த்த உத�ம்.
பல்ேவ� �ழ்நிைலகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் இத்தைகய பட்�யல்கள�ன்
�க்கியத்�வத்ைதப் பற்றி ஆய்� ெசய்த அ�ல் கவாண்ேட ப�ன் வ�மா�
�றிப்ப�ட்��க்கிறார்:
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கங்க�க்�த் ேதைவயான திறன்கள் �றித்த
பட்�யல் என்ப�, நாம் அறிந்தி�ப்பதற்� ேமலாகப் பல்ேவ� வ�தமான
பண�கள�ல் ேதால்வ�ய�லி�ந்� நம்ைமப் பா�காக்�ம். அைவ நமக்� ஒ�
வ�தமான ��தைலத் த�கின்றன. நம் அைனவ�ட�ம், இ�க்�ம் மன
�தியான, நிைன�த் திறன் , கவன�க்�ம் திறன், ��ைமயாக ெசய்�ம்
திறன் ஆகியவற்றில் உள்ள

�ைறபா�ைள அைடயாளம் காட்�கின்றன.

சிக்கல்கள் நிைறந்த �ழப்பச் �ழ்நிைலய�ல், தன� நபர்க�க்� இ�க்�ம்
அறிதல்கைள வ�ட அதிகமான அறிதல் திறன் ேதைவப்ப�ம். இத்தைகய
�ழலில், �கிக்க ��யாத வ�ஷயங்கள�ன் ப��ய�ல் நிைலைம
இ�க்�ம்ேபா� இந்தப் பட்�யல் �ைண நிற்�ம். அற்பமான, ஆனால்,
�க்கியமான வ�ஷயங்கள் வ��படாமல் இ�ப்பதற்�ம், இதில் ெதாடர்�ைடய
நபர்கள், கலந்� ேப�வதற்�ம் ஒ�ங்கிைணப்பதற்�ம் இ� உத�ம்.
�ட்பமான, எதிர்பார்க்காத வ�ஷயங்கைள நிர்வகிப்பதற்�ம் இ� மிக�ம்
உதவ�யாக இ�க்�ம்.
ெவற்றி ெபறப்ேபாவ�, சர்வாதிகா�யா, சிவ�ல் ��ைமச் ச�க
இயக்கத்தினரா என்பதற்கான இ�திக் �றிப்பான் இ�ேபான்ற பட்�யல்தான்
என்� �ற ��யா�.

ஆனால், ��மக்கள�ன் �தந்திரத்திற்கான ேகா�க்ைகப்

ேபாராட்டம் நிைலெபற்�வ�ட்ட எேதச்சாதிகார அதிகார �ைறைய ெவல்ல
���மா என்பைதப் ��ந்�ெகாள்ளத் ேதைவயான �க்கியமான ெதாடர்
�றிப்பான்கைள, இந்தப் பட்�யல் அைடயாளம் காட்�ம்.
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