
மாற்றத்திற்கான �கவர்க�ம், அகிம்ைசச் ெசயல்பா�க�ம்.   
 
சாதாரண மக்க�க்� தங்க�க்கான உ�ைமகள், �தந்திரம் ந�தி 

ஆகியவற்ைறப் ெப�வதற்கான ேபாராட்ட �ைறயாக அகிம்ைசச் 

ெசயல்பா�கள் இ�க்கின்றன. இ� ெப�ம்பா�ம் நன்ெனறி 

சார்ந்ததாகேவா, அல்ல� ஒ�க்க ெநறி சார்ந்த அகிம்ைசச் 

ெசயல்பாடாகேவா உள்ள�. ஆனால் இைத நன்ெனறி  அல்ல� ஒ�க்க 

ெநறி ேபான்றைவ சாராத தன�த்�வ மிக்க க�த்��வாக அ�க 

இ�க்கிேறன். இதன் வ��வாக, இ� ப�ரச்சிைனகள�ன்ேபா� எப்ப� 

அறி��ர்வமான, சாதகமான உந்� ேகாலாக எப்ப� பயன்ப�கிற� 

என்பைதப் பற்றிக் �றிப்ப�ட வ��ம்�கிேறன்.  ,    
 
அகிம்ைசச் ெசயல்பா�கள், ச�கத்தில் அதிகாரம் என்ப� மக்கள�ன் 

ஒப்�தேலா�ம், கீழ்ப்ப�தேலா�ம் ெபறப்ப�கிற� என்ற �ண்ேணாக்கின் 

அ�ப்பைடய�ல்தான் அைமந்தி�க்கின்றன. இதற்� ேநர்மாறாக, ச�கத்தில் 

யா�டம் ெசல்வம் �வ�ந்தி�க்கிறேதா, வன்�ைறக்கான அதிகபட்சத் 

திறன் இ�க்கிறேதா அவர்கள�டம்தான் அதிகாரம் இ�க்�ம் என்ப�தான் 

இப்ேபாைதய ��தலாக உள்ள�. இந்த �மிக் ேகாள�ன் �ைண அைமப்� 

என்� ெபா�ளாதாரத்ைதக் �றலாம். அதப�, இ��ம் அக்ேகாள�ன் சட்ட 

திட்டங்க�க்� உட்பட்ட�தான். அேத ேபாலத்தான், அதிகார அைமப்�ம். 

இ� ெப�ம் ெசல்வம், வன்�ைற ஆகியனவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் 

உ�வான� ேபாலத் ெத�கிற�. ஆனால், இ��ம் இங்� வா�ம் பல 

ேகா�க்கணக்கான மக்கள�ன் ெப�ம்பாலானவர்கள�ன் நடத்ைத, மற்�ம் 

அவர்கள� கீழ்ப்ப��ம் பாங்� ஆகியவற்றின் �ைண அைமப்�கள்தாம். 

இந்த மக்கள் தங்கள� வ��வாசங்கள், நடத்ைதகள், மற்�ம் 

கீழ்ப்ப�தல்கள், ஆகியவற்ைற மாற்றினால் ச�கம் மற்�ம் உலகத்தின் 

அதிகார சமன்பா�ம் மா�ம். இைத எள�ைமயாகச் ெசான்னால், மக்கள் 

கீழ்ப்ப�ய ம�த்தால், ஆட்சியாளர்கேளா, ெப� நி�வனங்கேளா 

அவர்கைள ஆள ��யா�.     
 

ஆகேவ, அகிம்ைசச் ெசயல்பா�, மக்கள�ன் வ��வாசங்கைள, நடத்ைதைய, 

கீழ்ப்ப�தல் �ைறகைள, ஒட்� ெமாத்த அளவ�ல் மாற்றங்கைள 

ஏற்ப�த்�வதன் �லம் அதிகாரத்ைதப் ெப�கிற�. இ� இந்திய �தந்திரப் 

ேபாராட்டத்தில் அவ்வப்ேபா� ெபற்ற ெவற்றிகைளப் ேபால நாடக 

பாண�ய�ல் இ�க்கலாம். அெம�க்க ��ைமச் ச�கம் உ�ைம இயக்கத்தின் 

பல்ேவ� ெதாழிலாளர் ேபாராட்டங்கள் (1960கள�ன் ந�ப் ப�திய�ல் 

ெசயல்பட்ட ஒன்�பட்ட பண்ைணத் ெதாழிலாளர்கள் இயக்கம்.), மற்�ம் 

ஃெபர்�னாண்ட் மார்க்கஸ் (Ferdinand Marcos - 1986), அகஸ்ேடா ப�ேனாெசட் 



(Augusto Pinochet - 1988),    ெதன் ஆப்ப��க்காவ�ன் நிறெவறி அர� (1980 – 90) 

ஸ்ேலாேபாடன் மிேலாெசவ�க் (Slobodan Milosevic - 2000), மற்�ம் உக்ேரன�ன் 

எேதச்சாதிகார ஆட்சி ஆகிேயார்கள�ன் வ �ழ்ச்சிைய உதாரணங்களாகக் 

�றலாம்.   
 

அல்ல�, மாற்றங்கள் இைத வ�ட �ட்பமாக நிகழலாம். மக்கள் உள்�ைரச் 

ேசர்ந்தவர் உ�ைமயாளராக இ�க்�ம் ெதாழிைல ஆத�க்கலாம். 

�றிப்ப�ட்ட தயா�ப்ைபப் �றக்கண�க்கலாம். அல்ல�, மாற்� 

நி�வனங்கைள�ம், ெபா�ளாதார �ைறகைள�ம் ஆத�ப்ப�. பல 

வ�தமான �ைறகள், அவற்றின் ெவள�ப்பா�கள் என்� எ�வாக 

இ�ந்தா�ம், அகிம்ைசச் ெசயல்பா�கள் �ன்� வ�தப் ப���க�க்�ள் 

அடங்�ம். எதிர்பாராதவற்ைற, ெசய்யக் �டாதைவகைள, அ�மதி 

இல்லாதவற்ைற மக்கள் ெசய்வ�. அ�த்த�, ெசய்யாமல் வ��ம் 

ெசயல்கள் – அதாவ� மக்கள் ெசய்வார்கள் என்� எதிர்பார்க்கப்பட, ெசய்ய 

ேவண்�ய, ெசய்யத் ேதைவயான ெசயல்கைளச் ெசய்யாமல் வ��வ�. 

அ�த்ததாக, ேமற்�றிப்ப�ட்ட இரண்� வைகயான ெசயல்பா�கைள�ம், 

திட்டமிட்�ச் ெசயவ� மற்�ம் ெசய்ய ேவண்�யவற்ைறச் ெசய்யாமல் 

வ��வ�    
 
மக்கள�ன் கீழ்ப்ப��ம் தன்ைம மற்�ம் நடத்ைத �ைறகள�ல் 

மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்த ேவண்�மானால், �தலில் அவர்கள் ஏன் 

கீழ்ப்ப�கிறார்கள், நடத்ைதக�க்கான காரணங்கள் என்ன என்பைத 

�தலில் அறிய ேவண்�ம். காரணங்கள் ச�கத்திற்�ச் ச�கம் 

ேவ�படலாம். ஆனால் என்ைனப் ெபா�த்தவைரய��ம் இரண்� ெபா�க் 

காரணங்கள் இ�க்கின்றன. நான் பல ெசயல்பாட்டாளர்க�ட�ம், 

அைமப்பாளர்க�ட�ம் உலகம் ���ம் �ற்றிய��க்கிேறன். அவர்க�க்� 

ேவ� வைகய�ல் நடந்�ெகாள்ளத் ெத�யாத� �தல் காரணம். அப்ப� 

மா�பட்� நடந்�ெகாண்டால் மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்த ���ம் என்ற 

நம்ப�க்ைக இல்லாத� மற்ெறா� காரணம். ச�கத்தில் ெப�ம்பாலான 

மக்க�க்�, உண்ைமயான அதிகாரத்ைத ைவத்தி�ப்பவர்கள் தாங்கள்தான் 

என்ப� மறந்� ேபாய்வ�ட்ட�.            
 

�ைறப்ப�த்தப்பட்ட கல்வ� �ைற, ெப� நி�வனங்கள், அர�கள் மற்�ம் 

ஊடகங்கள், ஆகியன ேசர்ந்�, அதிகாரம் என்ப� அர�க் கட்�டங்கள�ல் 

இ�க்�ம் சில தன�ப்பட்ட நபர்கள், ெப�நி�வனங்கள�ன் 

தைலைமயகங்கள், பணம், ஆ�தங்கள் (இவற்றின் ம�� அவர்கள் 

ஏற்ெகெனேவ ஏகேபாக ஆதிக்கம் ெசய்கின்றனர்) ஆகியனதான் அதிகார 

சக்திய�ன் உச்சம் என்� நிைனக்கிறார்கள். இந்தப் ��தல் அதிகாரத்தில் 



இ�ப்பவர்க�க்�, அவர்கள� ேநாக்கங்க�க்� ஒத்�ப் ேபாவதாகேவ 

உள்ள�.  
 

வரலாற்றில் ெவற்றிகரமான அகிம்ைச இயக்கங்கள், ெபா� லட்சியம் 

ஒன்றிற்காகக்  கட்டைமக்கப்பட்ட திட்டங்க�டன் மக்கள�ன் ஒன்�பட்ட 

ெசயல்பா�கள் ெப�ம் ரா�வங்கள், பணபலம் ஆகியவற்ைறவ�ட மிக 

வ�வான� என்ற உண்ைமைய மக்கள் உண�மா� ெசய்தி�க்கின்றன. 

மண்ண�ல் ேவ�ன்ற ேவண்�ம் என்� நிைனக்�ம் எந்த ஒ� தற்கால 

மக்கள் அைமப்�ம், இந்த உண்ைமையக் கணக்கில் எ�த்�க்ெகாள்ள 

ேவண்�ம். அதன் வ�வான ைமயக் ெகாள்ைகேய இ� என 

நிைன�ப�த்த ேவண்�ம்.     
 
இதற்� அ�த்த கட்டமாக, ெவற்றி ெபற்ற இயக்கங்கள், மக்கள், சக்தி 

மி�ந்தவர்கள் என்பைத�ம் எ�த்�க் ��வேதா�,  ெதள�வான, 

அைடயக்��ய ேநாக்கங்கைள உ�வாக்கிக் ெகா�ப்ப� மட்�மின்றி, 

அவற்றின் ெவற்றிகைள ஆவணப்ப�த்தி, அவற்ைற அைனவ�ம் அறியச் 

ெசய்கின்றனர். ெவற்றிகள் சிறிதாக இ�ந்தா�ம், அைத ைவத்�, 

மக்கைளத் திரட்�ம் பண�ய�ன் ம�தான தாக்கம் மிகப் ெப�ய�. 

உதாரணமாக அெம�க்க ��ைமச் ச�க உ�ைமகள் இயக்கம் 1955 – 56 

காலகட்டத்தில், மாண்ட்ேகாம�, அலபாமா, நகரங்கள�ல், ேப�ந்�கள�ல் 

கைடப்ப��க்கப்பட்ட ப��வ�ைனைய ���க்�க் ெகாண்�வ�வதில் 

தங்கள� பலத்ைத ஒ�ைமப்ப�த்தினர். இதன் ப�ற�, 1960இல், 

நாஷ்வ�ல்லிய�ல் மதிய உண� வ�ைசய�ல் கைடப��த்த பா�பாட்ைட 

���க்�க் ெகாண்�வந்தனர்.       
 
இந்திய வ��தைல இயக்கம், 1930 – 31 

காலகட்டத்தில்,  ப��ட்�ஷா�டமி�ந்� உப்�ச் சட்டங்கள் உள்ள�ட்ட 

பலவற்றில் ச�ைககள் ெப�வதில் �ைனந்� பண�யாற்றிய�. இ� 

ேபான்ற ேநாக்கங்கள�ல் ெபற்ற ெவற்றி, ெதன் ப�தி அெம�க்கா 

��வதி�ம் பா�பாட்�ப் ப��வ�ைனைய மாற்றிய�, அல்ல� 

இந்தியாவ�ல் �தந்திரம் ெபற்ற� ஆகியவற்ேறா� ஒப்ப�டளவ�ல் 

சிறியைவதான். ஆனால் அவற்றின் உண்ைமயான தாக்கம் என்ப�, 

இவற்றிற்கான வ�ைன�க்கியாகச்  
ெசயல்பட்ட�தான். இந்த ெவற்றிகள் மக்க�க்�ச் ெசான்ன வ�ஷயம், 

அவர்கள� ெசயல்பா�கள் �க்கியமானைவ. அவற்றால் ேவண்�ய 

மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்த ���ம் என்ப�தான். இதன் காரணமாக இ� 

ேபான்ற இயக்கங்க�க்� ஆதர� ெப�கி, மக்கள் �ட்டம் திரண்ட�ம், 



இந்த இயக்கங்கைள, ேதசிய மற்�ம் சர்வேதச அளவ�ல் அறியச் 

ெசய்த�.       
 
அெம�க்கக் ��ைமச் ச�க இயக்கேமா, இந்திய �தந்திர இயக்கேமா 

ேமம்பட்ட நன்ெனறி சார்ந்த நிைலப்பா�கைள �ன்ன��த்தியதால் மட்�ம் 

தங்கள� ேநாக்கங்கைள ெவன்ெற�க்கவ�ல்ைல. க�ைமயான உைழப்�, 

ஆக்க�ர்வமான ெசயல்பா�கள், அரசியல் நிைல �றித்த மிகத் 

திறைமயான ஆய்� ஆகியன�ம் ேசர்ந்ததால்தான், இந்த ெவற்றிகள் 

சாத்தியமாய�ன. இைவதான் ெவற்றி ெபற்ற அைனத்� அகிம்ைச சார்ந்த 

ெசயல்பா�க�க்�ம் காரணங்களாக இ�ந்தன. ஆனா�ம் பல�ம் இந்த 

உண்ைமகைள உதாசீனம் ெசய்�வ�ட்�, அகிம்ைசச் ெசயல்பா� என்றாேல, 

ெபா� ஆர்ப்பாட்டங்கள், மனக் ��றைல ெவள�ப்ப�த்�வ�, தார்ம�க 

எதிர்ப்ைப ெவள�ப்ப�த்�வ� என்� நிைனக்கிறார்கள். மக்கைளக் கவ�ம் 

தைலைம, அமா�ஷ்ய சக்தி ேபான்றைவக�ம் இதன் ெவற்றிக்�க் 

காரணமாக இ�ப்பதாக நிைனக்கிறார்கள். நிச்சயமாக அப்ப� இல்ைல. 

அைமதிக் ேகாட்பாட்ைட கைடப��ப்பவர்கள், அறெநறி சார்ந்த அகிம்ைசக் 

ெகாள்ைககள�ல் பற்�ள்ளவர்கள் ஆகிேயார் இதற்�த் ேதைவய�ல்ைல.      
 
இதற்� �க்கியத் ேதைவகள், மக்கைள ஒன்றிைணக்�ம் ேநாக்கம், திறன் 

மிக்க உபாயங்கள் அடங்கிய திட்டங்கள், பயன் த�ம் ெபா�மக்கள் 

ெதாடர்�த் திறன், �ழ்நிைலக்�த் தக்க ெசயல்பா�கைள அைடயாளம் 

கா�ம் திறன் ஆகியன. எல்லாத் ேதைவக�க்�ம் ெபா�ந்�கிறாற்ேபால 

இ�க்�ம் �ைறைம என்� எ��மில்ைல. அகிம்ைசச் ெசயல்பா�கள், 

இடம் சார்ந்த�. இந்தப் ேபாராட்ட �ைறைய இயக்�ம் அ�ப்பைடத் 

தர�கள், அதாவ�, ஒப்�தல் மற்�ம் கீழ்ப்ப�தல் ஆகியனதாம் எல்லா 

வ�தமான ேபாராட்டங்க�க்�ம் ஒன்ேற தவ�ர இதன் பயன்பா�, அந்தந்தச் 

ச�கங்கைள�ம் அவற்றின் �ழ்நிைலகைள�ம் சார்ந்த�. இ� 

ெவள�ப்பைடயான ெபா�த் தளத்தில் நடக்�ம் ேபாராட்டமாகேவா, 

�கர்ெபா�ள் வாங்�வதில் �ட்பமான மாற்றமாகேவா அல்ல� இரண்�ன் 

கலைவயாகேவா இ�க்கலாம் (ெப�ம்பாலான இயக்கங்கள், பல்ேவ� 

தரப்பட்ட மக்கள், பல்ேவ� மட்டங்கள�லான ஈ�பா�க�க்�த் தக்கவா� 

உ�வாக்கப்பட்ட உத்திகைளக் ைகயா�கிறார்கள்). இவற்றின் �லமாக, 

மக்கள் தங்க�க்கான அரசியல் இடத்ைத உ�வாக்கிக்ெகாண்�, அைத 

�ண்� சக்தியாகப் பயன்ப�த்தி, வ�வாக அதிகார அைமப்ப�ல் உள்ள 

நிர்வாக அைமப்ப�டமி�ந்� ச�ைககைளப் ெபற வழிகைள இ� 

அள�க்கிற�.     
     
வரலாற்� �தியாக�ம், தற்ேபாைதய �ழலி�ம், அகிம்ைச சார்ந்த 

நடவ�க்ைககள் �லமாக மிகப் ெப�ய வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்�வ� 



எப்ப� என்ப� �றித்� அதிர்ஷ்டவசமாக,  அறி��ர்வமான பண�கள், 

ஆய்�கள் மற்�ம் அறியச் ெசய்தல் ஆகியன நடந்தன. அகிம்ைசச் 

ெசயல்பா�கள�னால் ெபறக்��ய அதிகாரம், பலம் ஆகியனவற்ைற 

உணர்ந்�ெகாண்டவர்கள், இைதக் �றித்� அறிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம் 

என்ற ேகா�க்ைக ெப�கிக்ெகாண்�வ�கிற�. இைதப் பற்றி ந�ங்கள், 

ெசய்தித்தாள்கள�ல் ப�க்க ��யா�. அரசியல்வாதிகள�ல் ெப�ம்பாேலார் 

இைதப் பற்றிப் ேபச மாட்டார்கள். ஆனால் உலக்ம் ��வதி�ம் உள்ள, 

இதன் ேவர� அைமப்பாளர்கள், ��ைமச் ச�கத்தின் அங்கத்தினர்கள் 

ஆகிேயா�டம் ேகட்டால் அவர்களால் வ�ளக்க ���ம். மாற்றங்கள�ன் 

�கவர்கள் மக்கள்தாம் என்ற ��த�ம்,  அ�ப்பைடக் கட்�மான 

மாற்றங்கள், கீழ் மட்டத்திலி�ந்�தான் வர ேவண்�ம் என்ற ெதள��ம் 

அவர்க�க்� இ�க்கிற�.            
 
அவர்கள் தங்கைள வழிநடத்த எவ�க்காக�ம்   காத்தி�க்கவ�ல்ைல. 

ஏெனன்றால், ெப�ம்பாலான அர�கள் மற்�ம் ெப�நி�வனங்கள�ன் 

தைலவர்கள், மக்கள் தங்கேளா� ெதாடர்பற்�ம் தங்கள் ெசயல்க�க்�த் 

தங்கைளப் ெபா�ப்பாக்கக்��ய வழி�ைறகைள அறியாதவர்களாக�ம் 

இ�க்�ம்வைர இந்தத் தைலவர்கள் �ன்�யற்சி எ�த்�, எ� ச�ேயா 

அைதச் ெசய்ய மாட்டார்கள் என்பைத இவர்கள் ��ந்� 

ைவத்தி�க்கிறார்கள். அதனால், உலெகங்�ம் உள்ள மக்கள் அகிம்ைசச் 

ெசயல்பா�கைள நா�வ� அதிக�த்�ள்ள� (வாக்கள�ப்ப�, சட்ட நைட 

�ைற அல்ல� மாற்றங்கைள உ�வாக்க என்றி�க்�ம் மற்ற மர� 

�தியான வழி�ைறகைள�ம் அகிம்ைசச் ெசயல்பாடாகப் 

பயன்ப�த்�கிறார்கள்). இவற்றின் �லம் தங்கள� ச�கங்க�க்�த் 

ேதைவயான மன�த உ�ைமகள், �தந்திரம், ெவள�ப்பைடத் தன்ைம, 

ெபண்கள�ன் ஆதி ��மக்கள�ன், சி�பான்ைமய�ன�ன் உ�ைமகைளப் 

பா�காத்தல் மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் பா�காப்� ஆகியவற்ைறப் ெப�வதற்� 

இ�தான் அறி��ர்வமான �ைற என்பைத உணர்ந்தி�க்கிறார்கள்.  

அகிம்ைச ெசயல்பா�கள் எதற்�ப் பயன்ப�த்தப்பட்டா�ம், அதற்கான 

�ன் நிபந்தைன ஒன்�தான். மக்கள�ன் மனதில் அதிகாரம் என்பதற்கான 

க�த்��ைவ மாற்றியைமப்ப�தான் அந்த �ன் நிபந்தைன. மன�த 

இனத்தின் ேபாக்ைக மாற்�வதற்�, இந்தப் ��தைல மக்கள�டம் 

பகிர்ந்�ெகாள்வ�ம், அவர்க�க்�ள்ள அதிகாரத்ைத, சக்திைய பற்றி 

வ�ழிப்�ணர்� ெகாள்ளச் ெசய்வ�ம் மிக அத்தியாவசியமான�. 


