গণ- িতেরাধ:
একিট

াথিমক আেলাচনা

গণ- িতেরাধ

এটা কী?
গণ- িতেরাধ হল আম-জনগেণর কােছ কােনা িহংসা ব বহার না কের িনেজেদর অিধকার,
াধীনতা আর ন ায়িবচােরর জন লড়াইেয়র একিট পথ। ব াপক িব ৃ ত সামািজক, রাজৈনিতক ও
অথৈনিতক পিরবতন ঘটােত গণ- িতেরােধ শািমল জনগণ ধমঘট, বজন, জন-িবে াভ এবং
অন ান কাযকলােপর মেতা নানান বিচ ময় িবেশষ- কৗশল ব বহার কের। সারা পৃ িথবী জু েড়
গণ- িতেরাধেক িবিভ

নােম ডাকা হয়। যমন অিহংস সং াম,

মতা, রাজৈনিতক চরম-িব

াচরণ এবং পু রজন-সমােবশ। িক

ত

কাযকলাপ, জনগেণর

য নােমই ডাকা হাক না

কন, গণ- িতেরােধর মৗিলক গিতময়তা মূ লত একই থােক।
গণ- িতেরাধ আে ালন িল য

মতাশালী তার কারণ হল এ িল আরও মু

সমােজর নতু ন একিট দৃ ি ভি

পশ কের িনপীড়েনর িব ে

কাযকলােপ জন-অংশ হণেক, এবং যারা পু রেনা ব ব ােক
িব

তােকও যথাস ব আবাহন কের। জনগণ যখন ন ায়

সহেযািগতা ঘু িচেয় দওয়ার িস া

ও সু র এক

িতেরাধ গেড় তালার জন
জারদার কের
শাসকেদর সে

সই জনগেণর
সব ধরেনর

নয়, সই ব ব ািট সচল রাখা তখন অেনক ব য়সােপ

ওেঠ। ব াপক জনগণ যখন অমান করা বেছ নয়, তখন ব ব ািটর পে

হেয়

িটেক থাকা কিঠন হেয়

উঠেত পাের, এবং তখন তার পিরবতন হয় বা ভেঙ পেড়। এমনকী গণ- িতেরােধর িবেরাধীরা
অ বেল সু সি ত ও অথবেল বলীয়ান থাকেলও, তারা

ায়শই অিহংস চরম-িব

াচরেণর

সামি ক- কৗশলগত, িব ৃত কমকাে র ফেল গেড় ওঠা দীঘ ায়ী জন-আইন-অমান এবং পু র জীবন িবপয তােক আটকােত পাের না।

“সং ােমর মু খ িবষয় হে

মেনােযাগ আকষণ করা। যখােন কউ আপনার িদেক মেনােযাগ দয়

না, তমন কােনা এক কােণ সং াম করা একটা অথহীন

েচ া। আপিন যিদ সং াম করেত চান,

আপনার উে েশ র িদেক যতটা স ব মেনােযাগ আকষেণর চ া করেত হেব।” – খু েসিল জ াক

এই কারেণই িবিচ

ধরেনর

িতপ েদর িব ে

অিভযানই সফল হেয়েছ। গত শতা ীর

ব

গণ- িতেরাধ আে ালন এবং গণ-

িতিট দশেকই ছয়িট মহােদেশর জন-অংশ হেণ সমৃ

আে ালন িল অিহংস সামি ক- কৗশল ব বহার কের িনপীড়নমূ লক শাসন িলেক উৎখাত কেরেছ,
সাফেল র সে

সামিরক দখলদািরেক

ন ায়িবচার এবং

িতেরাধ কেরেছ এবং তােদর সমােজ আরও উ ত

াধীনতা িনেয় আসেত পেরেছ। যমন উদাহরণ িহেসেব, দি ণ আি কায়

বণৈবষম নীিতর অবসােন গণ- িতেরাধই িছল ভরেক ; এই আে ালন আেমিরকা যু রাে নারী
অিধকার, নাগিরক অিধকার এবং

িমক অিধকার িলেক সামেন িনেয় আসেত ব ব ত হেয়িছল;

িফিলপাইনস, িচিল, ইে ােনিশয়া, সািবয়া এবং অন ান

দেশর একনায়কেদর

টেন িনেচ

নািমেয়িছল এই আে ালন; ডনমাক ও পূ ব িতমু ের িবেদিশ দখলদার ঠকােত এই আে ালন
ব ব ত হেয়িছল; ি েটেনর কাছ

থেক ভারেতর

াধীনতা অজেনও এিট সহায়ক ভূ িমকা

রেখিছল; এই আে ালন পূ ব-ইেয়ােরােপর ভু েয়া িনবাচন িলেক বানচাল কের িদেয়েছ, লবানেন
িসিরয়ার দখলদািরর অবসান ঘিটেয়েছ এবং আরও অেনক দেশই মানবািধকার, ন ায়িবচার ও
গণতাি ক -শাসন

িত ায় ব ব ত হেয়েছ।

মু খ ধারণা িল
গণ- িতেরাধ বনাম নীিতগত অিহংসা
গণ- িতেরাধ হল রাজৈনিতক

ে র একটা

প। নীিতগত অিহংসা হে

আদেশর সমাহার, যা িহংসা

েয়ােগ বাধা দয়। ভারেতর

এক

নীিত-

াধীনতা সং াম ও আেমিরকা

যু রাে র নাগিরক অিধকার আে ালেনর মেতা সফল িকছু গণ- িতেরাধ আে ালেন
অংশ হণকারীরা নীিতগত অিহংসার

চার চািলেয়েছ। তেব গণ- িতেরাধেক ব বহার করার মেধ

সহজাত এমন িকছু নই য তার জন অিহংস কাযকলাপেকই এর অনু শীলনকারীেদর আ িরক
ভােব অনু সরণ কের যেত হেব। আসেল পু েরা ইিতহাস জু েড়ই দখা যায়, বিশর ভাগ

ে ই

সংখ াগির গণ- িতেরাধকারীরাই নীিতগত অিহংসায় অনু ািণত িছল না। বরং গণ- িতেরাধই য
তােদর সং াম চালােনার জন একমা এবং সব চেয় কাযকর উপায় এই সেত তারা অনু ািণত
িছল।
মতার এক বাদী বনাম ব
ব সমােজই

মতার

বাদী অিভমত

চিলত অিভমতিট হে

এক বাদী (িচ -১)।

এর অথ হল, আম-জনগণেক তােদর সরকার ও অন ান
সু নাম, িস া

এবং সাহায -সমথেনর ওপর িনভরশীল বেল দখা

হয়। মেন করা হয় য
লাকই

িত ােনর

কুমতে র চূ ড়ায় বেস থাকা

িট-কেয়ক

মতা ব বহােরর অিধকারী, যােদর হােত সব চেয় বিশ

স দ এবং িহংসার সামথ আেছ।

মতার এক বাদেক য়ংসৃ জক,

মজবু ত ও সহেজ পিরবতন হয় না বেলই ভাবা হয়। তেব, গণিতেরাধ একিট আলাদা পূ বানু মােনর ওপর িভি
বেল

মতার ব

সরকার ও অন ান

কের গেড় ওেঠ

বাদী অিভমেত বণনা করা হয় (িচ -২), যটা
মতাধর ব ব া িলেক জনগেণর নীরব মান তা

বা মৗন স িতর উপর ব াপক অেথ িনভরশীল বেল মেন কের।
ব

বাদী অিভমেত,

মতােক সমােজর ব

এবং অংশ হেণর উপর িভি

অংেশর দওয়া বধতা

কের আেছ বেল দখা হয়। এিট

অি র, সব সমেয়ই িনেজর শি র উৎস িলেক ব

িত ান ও জনগেণর সহেযািগতা িদেয়

তরতাজা রাখার ওপর িনভরশীল। স-িদক থেক দখেল, গণ- িতেরাধ আে ালন িল তােদর
সামি ক- কৗশল িলেক

য অিভমেতর উপর িভি

কের িবকিশত কের তা হল, সাধারণ

অসামিরক লাকেদর িনেয় য-জনগণ একটা ব াপক জাট গঠন কের রাে র কাযকলাপেক
িবপয
িবযু

কের িদেত পাের, তারা সটােক িনি য় করেত বা উলেটও িদেত পাের।
থাকার কাজ এবং িনযু

ইিতহােস

থাকার কাজ

দখা যায়, গণ- িতেরাধকারীরা শত শত িবিভ

ধরেনর িবেশষ- কৗশল ব বহার

কেরেছ। এ িলেক দু িট আলাদা বেগ সাজােনা যেত পাের। িবযু
িবেশষ- কৗশল, যা িদেয় জনগণ এমন িকছু কাজ করা ব
তােদর কােছ

কের দয় য িল

সই সব

াভািবক অব ায়

ত াশা করা হয় বা তােদর কতব বেল দািব করা হয়। এ-ধরেনর কােজর

উদাহরণ িলর মেধ পেড়
িনযু

থাকার কাজ হে

থাকার কাজ হে

কের, য িল তারা

িমক ধমঘট, কর িদেত অ ীকার এবং উপেভা ােদর পণ -বজন।
সই সব িবেশষ- কৗশল, যা িদেয় জনগণ এমন িকছু কাজ করেত

াভািবক অব ায় কের না বা তােদর করা িনেষধ। এই সব কাজ িলর

উদাহরেণর মেধ পেড়

িতবাদ, জন-িবে াভ, ধরনা এবং অন ান

েপর গণ-আইন-অমান । এ-

ধরেনর িবেশষ- কৗশল িলর সামি ক- কৗশলগত পযায়িবন াস আে ালেনর িবেরাধীেদর কােছ
ি তাব া বজায় রাখাটােক আরও ব য়সােপ

কের

তােল। আবার এিট আম-জনগণেকও

িতেরােধ শািমল হেত উৎসািহত কের তু লেত পাের, কারণ িবেশষ- কৗশল িলর িব ার
বিচ ময় হেত পাের — বিশ ঝু ঁিক ও কম ঝু ঁিক, জন-িনভর ও ব ি -িনভর, একি ত অথবা
িবেকি ত — যা সমােজর একািধক বৃ

থেক আসা জনগেণর অংশ হণ স ব কের তােল।

ঐক , পিরক না এবং অিহংস শৃ লা
সফল গণ- িতেরােধর িতনিট

ধান নীিত-আদশ হে

ঐক , পিরক না এবং অিহংস শৃ লা।

সমােজর বিচ ময় শাখা িলেক সমােবিশত কের গেড় ওেঠ ঐক , যার মেধ
এক

অজনেযাগ ল েক িঘের িবিভ

াথিমক অব ায়

াভ থাকেত পাের। পিরক না হে

চালােনার পিরি িত এবং সু েযাগ িলর একিট সয

কাযকলাপ

িবে ষেণর িভি েত গেড় ওঠা সেচতনা-

অিভযান এবং িবেশষ- কৗশল িলর সামি ক- কৗশলগত পযায়িবন াস। এর মেধ অবশ স াব
বাধািবপি

িলেক অনু মান করা এবং স িলর জন আপৎকালীন পিরক না থাকাটাও রেয়েছ।

অিহংস শৃ লার সে যু

রেয়েছ ধু মা অিহংস িবেশষ- কৗশল ব বহার করার একিট সামি ক-

কৗশলগত অ ীকার, কারণ িহংসা অসামিরক লাকেদর অংশ হণেক কিমেয় দয়, আে ালেনর
বধতােক

িত

কের, আ জািতক সাহায -সমথন কিমেয় দয় এবং িব

তা বদেলর সু েযাগও

কিমেয় দয়।

দশিট
গণ- িতেরাধ ব বহারকারী আম-জনগেণর কােছ
কােনা শাসকই সহজাত ভােব
পে

মতাশালী শাসকরা কী-ভােব পরািজত হয়?

মতাশালী নয়। শাসকরা কবল তখনই

ওই সমােজর লােখা জনগেণর

ত

বা পেরা

মতাশালী, যখন তােদর

সাহায -সমথন থােক। কােনা শাসকেক

যিদ িনয় ণ বজায় রাখেত হয়, তা হেল পু িলশ, সনাবািহনী, িবচার িবভাগ এবং আমলাত েক
অবশ ই তােদর িনেজেদর কাজ কের যেত হেব। গাটা সমােজর জনগণেক িনয়িমত কােজ যেত
হেব, কর ও ভাড়া িদেত হেব, এবং বাজার থেক িজিনসপ

িকনেত হেব যা রাে র িনজ

বা

অনু েমািদত ব াবসা িলেক বাঁিচেয় রােখ। যাগােযাগ-ব ব া এবং অত াবশ ক পিরেষবা সহ নৗচলাচল ও পিরবহেণ কমরত জনগণেক অবশ ই পণ -আদান দান চািলেয় যেত হেব এবং
পিরেষবা িদেয় যেত হেব। এ িল হল সামান কেয়কিট কমী- গা ীর উদাহরণ মা , যােদর
সাহায -সমথন

ায় সব সমেয়ই একিট ব ব ােক সি য় রাখার

ে িনণায়ক।

এটােক উপলি

কের গণ- িতেরােধর সংগঠকরা ওই সাহায -সমথনেক নড়বেড় কের িদেত এবং

ি তাব ােক বজায় রাখা কিঠন কের তু লেত সামি ক- কৗশল িল তির কের। িভ -মত

কাশ ও

িতবাদ জানােনার জন িবপু ল-সংখ ক জনগেণর সমােবশ শাসকেদর বধতােক কিমেয় িদেত
পাের, িবেশষ কের যিদ িনেজেদর অিধকার
আনা হেয় থােক। রাে র িনয় ণেক িবপয

েয়াগকারী জনগেণর িব ে
কের িদেয়

দমন-পীড়ন নািমেয়

িতেরাধ আে ালন িল ব ব ািট বজায়

রাখার ব য়ভার বািড়েয় িদেত পাের — আর সটা তত দূ র পয , য এর ভিবষ ৎ স েক এর
র করাও

করেত

কের দয়। এক বার যিদ তােদর িব

েপর িনপীড়ন চালােনা তখন অেনক কিঠন হেয় ওেঠ।

তায় িচড় খায়, য- কােনা

গণ- িতেরাধ কী-ভােব
ব

হয়?

সফল গণ- িতেরােধর সেচতনা-অিভযান

গেড় তালার মাধ েম

থেম আম-জনগেণর কাযকলাপ চালােনার সামথ

হয়। জনগণেক সংগিঠত করা এবং ঐক গেড় তালার জন

ভােব নওয়া ও কম-ঝু ঁিকপূ ণ িবেশষ- কৗশল িল অিব াস রকম
যমন উদাহরণ িহেসেব, ভারেতর মািটেত গা ী তার
অিভযান

করার আেগ আম-জনগেণর

ানীয়

পূ ণ হেয় উঠেত পাের।

থম বড় ধরেনর গণ- িতেরােধর সেচতনা-

াভ, আশা আর ভয় িলেক বাঝার জন তােদর সে

দখা করা এবং কথা বলায় মােসর পর মাস, বছেরর পর বছর কািটেয় দন। কী করেল তােদর
আ া-িব াস ও সহেযািগতা িজেত নওয়া যােব সই িবচারবু ি
জনগণেক “গঠনমূ লক কাজ”-এর সে

যু

িতিন গেড় তােলন। িতিন

হেতও উৎসািহত কেরন — অথাৎ সটা এমন

ধরেনর জনস দায়িভি ক পিরেষবা, যা সই জনগেণর মেধ আ -িনভরতা গেড় তােল যারা
রাে র ওপর িব াস হািরেয় ফেল থাকেলও আেগ িনেজেদর কাজ করার
সেচতনা-অিভযান িল গণ- িতেরােধর আরও অেনক

ত

মতাহীন মেন করত।

পেক কােজ লাগােনার মেতা যেথ

সামথ এক বার যিদ গেড় তােল, স িল মােঝমােঝই ব াপকতর জনতােক আেলািড়ত করার
মেতা

ানীয় িবষয় িলেক িঘের পিরচািলত কাযকলাপ িদেয়

হয়। উদাহরণ িহেসেব,

সংহিত-র (Solidarność) সংগঠকরা একিট জাহাজ-িনমাণ কারখানায় এক

পাল াে

ধমঘেটর মেধ িদেয়

থেম কাজ

এবং একিট াধীন

ড-ইউিনয়ন

কের। একিট িবষয়েক ক

িমক-

কের জয় হািসল করার পর

িত া করার পর সারা দশ জু েড় পাল া বাসীেদর উপর এই

জেয়র িবপু ল মন াি ক অিভঘাত হয় এবং আে ালন শি

অজন কের। একই ভােব, আেমিরকা

যু রাে র দি ণা েলর কেয়কিট শহেরর দাকান ও যা ী-পিরবহেণ সফল ধরনা ও বজন
আে ালেনর ফেল জািত-বণ

বষেম র অবসান ঘটার পর আেমিরকার নাগিরক অিধকার

আে ালন গিত পায়। এই সব সাফল িলর মাধ েম আে ালন দিখেয় দয় গণ- িতেরােধর কী
মতা, এবং তা খু ব
আিম কী ভােব

ত জাতীয়

ের নজর কেড় নয় এবং সাড়া ফেল।

িতবাদ সংগিঠত করব?

কােনা আে ালেনর সামি ক- কৗশল পিরক নাকারীেদর
ল

িল কী, তােদর আে ালেনর এবং তােদর িবেরাধীর শি , দু বলতা ও সামথ কী-রকম, এবং

তৃ তীয় প
তার

থেমই িচি ত করেত হেব তােদর

িল ও বাইের-থাকা সহেযাগীরা কী ধরেনর সহায়তা িদেত পাের। কােনা আে ালন

, মাঝাির এবং দীঘ ময়ােদর ল

িল

ভােব ি র কের ফলেত পারেল এবং তার

অব ার একটা পু ানু পু

ও সু স

বা বতা-িনভর িবে ষণ কের ফলেত পারেল তার পে

পছ -বাছাই করা অেনক বিশ সহজ হেব িঠক কী ধরেনর িবেশষ- কৗশল িল স কােজ লাগােত
চায়। িঠক তখন আে ালনিট যিদ

িতবাদ-িবে াভেকই

ধান িবেশষ- কৗশল িহেসেব বেছ

িনেত চায় এবং কী-ভােব স িলেক সফল করা যায় তা িশখেত চায়, তা হেল সটা করার জন
কািরগির ও িবেশষ- কৗশলগত মা া িলেক িবশদ করা িবপু ল তথ -সং ান রেয়েছ।
িতবাদ ছাড়া আর কী করার আেছ?
অেনক জনগণই মেন কেরন য,
িক

িতবাদ হল ব

িভ

িভ

িতবাদ হল গণ- িতেরাধ আে ালেনর
ধরেনর িবেশষ- কৗশেলর মেধ

ধু মা

াথিমক কমকা ।
একিট, যটা গণ-

িতেরাধকারীরা তােদর সং ােম ব বহার করেত পাের। অিহংস কাযকলােপর দু ইেশারও বিশ
িচি ত িবেশষ- কৗশল আেছ যার থেক পছ -বাছাই কের নওয়া যায়। িবিভ

ধরেনর বজন

(উপেভা া, রাজৈনিতক ও সামািজক); ধমঘট; ধীরগিতেত কাজ; ভাড়া, কর ও ধায দি ণা িদেত
অ ীকার; অনু েরাধপ

দওয়া; গণ-আইন-অমান ; ধরনা; অবেরাধ; এবং সমা রাল

িত ান গেড়

তালা হল গণ- িতেরােধর অন ান িবেশষ- কৗশল িলর কেয়কিট উদাহরণ।
িবেশষ- কৗশল িলর পছ -বাছাই এবং পযায়িবন াস িনভর কের িনেজর অব া, এবং একই সে

িনেজর স মতা এবং অিভল

িল কী স-স

েক আে ালেনর িনজ

পিরমােপর উপর।

কােনা আে ালন খু ব বিশ শি শালী না হেল স িনেজর সামথ গেড় তালা, বাতা সংেযাগ করা
এবং/অথবা িবেরাধীেদর িবপয
িবি

করার জন বজন িকংবা নামিবহীন

তীক-ছিব

দশেনর মেতা

কাজকেমর ও কম-ঝু ঁিকর িবেশষ- কৗশল িল িবেবচনা করেত চাইেত পাের। পরবতী

কােল আে ালন আরও শি শালী হেয় উঠেল, সিট জমােয়ত, িমিছল,
িবপু ল গণ-আইন-অমান -র মেতা িনিবড় কাযকলােপর আরও সব

িতবাদ-িবে াভ, বা

প ব বহার করায় সমথ হেয়

উঠেত পাের।
এটা মেন রাখা

পূ ণ য, গণ- িতেরাধ বলেত জনগেণর কােছ অেনক সমেয়ই

িতবাদ করা

সব চেয় পিরিচত কাযকলাপ হেলও, তার মােন এই নয় য এিটই কাযকলােপর একমা

এবং

সব চেয় সরা ধারা। অব ার উপর িনভর কের এ-ছাড়াও আরও অেনক িবেশষ- কৗশল আেছ

য িল আে ালেনর পে

অেপ াকৃত কম ব েয় আরও ভােলা ফল িদেত পাের। কান িবেশষ-

কৗশল কােজ লাগােনা হেব তা িস া
সামি ক- কৗশলগত িচ াভাবনা।

নওয়ার

ে

অত

পূ ণ হল সৃ জনশীলতা এবং

“অিহংস

েচ া িলর অসু িবধা হল, এ িল কেঠার শৃ লা ও

িশ েণর

েয়াজনীয়তা, এবং

সামি ক- কৗশল ও পিরক না এবং সমথক সং হ ও কােনা আে ালন গেড় তালার জন আরও
যা-িকছু আপিন কেরন স িলেক চেন না। এিট

তঃ ূ ত ভােব আেস না। এটা অবশ ই সু স

ভােব করেত হয়।” – রভ. জমস লসন

আে ালেন যিদ কােনা আকষণী নতা না থােক?
ঐিতহািসক অেনক আে ালনই কােনা আকষণী নতা ছাড়াই কাযকর গণ- িতেরাধ চািলেয়েছ।
নতা জেল থাকা সে ও এবং আে ালন থেক িবি

থাকা সে ও দি ণ আি কার বণৈবষম -

িবেরাধী আে ালেনর িবপু ল অ গিত স ব হেয়েছ। অসামিরক লাক-িনভর আে ালেনর নতােদর
ব ি গত আকষণ িকংবা বা - নপু েণ র থেকও য
িবক

কাযকলােপর ধারার িভতের সহজাত ব য় এবং ঝু ঁিক সযে

নতােদর সে আেলাচনা কের িস া
ভােব

ান থাকা আরও বিশ

পূ ণ তা হল,

মেপ িনেয় এবং

ানীয়

িনেয় একিট আে ালেন বিচ ময় অংশ হণকারীেদর কী-

িতিনিধ করা যায় এবং তােদর কথা নেত হয়।

তা ছাড়া, আকষণী নতােদর উপর অিত-িনভরতার মেধ িবেশষ ধরেনর ঝু ঁিক থােক। মােঝ মােঝ
এ-ধরেনর নতারা শাসকেদর কাছ থেক
িকংবা তারা

ারও হেয়

মতা-ভাগাভািগর

াব পেয় সে িভেড় যেত পাের,

যেত পাের। একিট সদা- াণব ,

িতিনিধ -িনভর আে ালন

সংগিঠত করেত পারেল, নতারা সের গেলও আে ালনই নতু ন নতা সামেন িনেয় আসেত
পাের।
আিম যিদ মেন কির গণ- িতেরাধ আমার দেশ কােনা কােজ আসেব না, তা হেল?
গণ- িতেরাধ সব সময়ই সফল হয় না। িক এিট িবে র অেনক দেশই বশ ভােলা ভােব কাজ
কেরেছ, যিদও সখােন “িবেশষ রা” এবং অন ান রা কউ কউ ভেবিছেলন য এ আর কােনা
িদন এগেত পারেব না। িচিলর সনা ধান অগাে া িপেনােচতেক িবে র সব চেয় ববর একনায়ক
বেল ভাবা হত, আর অেনেকই ভােবনিন য তার অপসারেণ গণ- িতেরাধ

ধান অ

হেয় উঠেত

পারেব। িক িঠক সটাই ঘেটিছল। আবার “বলকােনর কসাই” নােম পিরিচত সািবয়ার একনায়ক

ােবাদান িমেলােশিভচেক য অিহংস চােপর মাধ েম জার কের সরােনা স ব, স-ব াপােরও
অেনেক সি হান িছেলন। ২০০০ সােল য হাজাের হাজাের মানু ষ িমেলােশিভচেক উৎখাত করার
ডাক িদেয়িছল এবং িবে ােভ শািমল হেয়িছল তােদর উপর িমেলােশিভচ তার িনেজর সনা আর
পু িলশবািহনীেক দমনপীড়ন চালােনার আেদশ িদেল, িনেজর সহ-নাগিরকেদর িবশাল সমােবেশর
িদেক তািকেয় তার িনরাপ া বািহনী সই আেদশ মানেত অ ীকার কের বেস। এর পর
িমেলােশিভেচর পদত াগ করা ছাড়া আর কােনা উপায় িছল না।
আপনার অব ায় গণ- িতেরাধ কাজ করেব িক না, স-ব াপাের আপিন যিদ এখনও অিনি ত
থােকন, তখন বা বস ত মেন হেল তেবই এই স াব িবক

িল ভেব দখেত পােরন:

রাজৈনিতক ব ব ার এেকবাের ভতর থেক সং ার করা; িনবাচেন অংশ নওয়া; আইিন ব ব ার
জন

অনু েরাধপ

জমা

দওয়া;

িতপ েদর সে

দরকষাকিষ এবং কথাবাতা চালােনা;

আ জািতক সহেযাগীেদর কােছ সাহায -সমথেনর জন আেবদন জানােনা এবং সশ
িবে ােহর

েচ া চালােনা — এই সম িবক -উপায় িলই িবে র িবিভ

াে

গণ-

চ া কের দখা

হেয়েছ। গণ- িতেরাধ সাফল পােব িক না যিদ অিনি ত হয়, তা হেল অন ান স াব
কাযকলােপর ধারা িল য সাফল পােব সটাও অিনি ত।
কােজই, কােনা িবেরাধী বা িভ মতাবল ী গা ীেক কাযকলােপর এমন একিট ধারা বেছ
নওয়ার িস া

িনেত হেব, যখােন বিচ ময় মেতর অনু গামীেদর িজেত নওয়ার, কােনা

িনপীড়েকর বধতােক চ ােল

করার, দমনপীড়নেক এিড়েয় যাওয়ার বা িনি য় কের রাখার, এবং

চালু ব ব ািটর র কেদর িভতের িবভাজন িলেক

িতপালন করার সব চেয় সরা সু েযাগ পাওয়া

যায়। ইিতহােসর নানা সমেয় অেনক িবেরাধী গা ীেকই দখা গেছ যারা এই সব িবক উপায় িলেকই কােজ লািগেয়েছ এবং গণ- িতেরােধ যাগ দওয়ােকই বেছ িনেয়েছ। অবশ
মােঝ মােঝ এেক ব বহার করা হেয়েছ রাজৈনিতক পিরবতন আনার আরও সম

িচরাচিরত

উপায় িলর সে এক যােগ, যমন িনবাচন, আইিন পেথ চ ােল , দরকষাকিষ এবং ব ব ািটেক
িভতর থেক সং ার।
আমার

িতপ

যিদ িহংসা ব বহার কের, তা হেল?

আপনােক মেন রাখেত হেব
ঐিতহািসক ভােব

য- কােনা মু হূেত আপনার

িতপ

িহংসা ব বহার করেব।

ায় সব সমেয়ই এটা ঘটেত দখা গেছ। তবু ও, কােনা

িতপে র িহংসা

ব বহার করার মােনই এই নয় য, একটা গণ- িতেরাধ আে ালন ব থ হেয় গল। গণ- িতেরাধ

আে ালন িবিভ

উপােয় িহংসা ক দমনপীড়নেক মাকােবলা কের যা এর কাযকািরতা কিমেয়

িদেত পাের এবং/অথবা এিট িনপীড়েকর িব ে ই

িতঘাত হেয় িফের আসেত পাের।

থমত, িহংসা ক দমনপীড়নেক এড়ােত বা এেক চু প কিরেয় িদেত গণ- িতেরাধ আে ালন িল
এমন সব িবেশষ- কৗশল ব বহার করা

করেত পাের য িলেক িহংসার মাধ েম বেশ আনা

বশ কিঠন। যমন উদাহরণ িহেসেব, উপেভা া বজন, যার মাধ েম জনগণ িবেশষ লে
িকছু পণ সাম ী না- কনাটােক বেছ নয়। এেক দমন করা শাসনতে র পে
কারণ এিট িবেকি ত এবং ক বজেন অংশ িনে
শাসনতে র পে

খু বই কিঠন বা অস ব।

আর ক িনে

থাকা

খু বই কিঠন কাজ।

না, তা িনি ত করা কােনা

িতবাদ-িবে াভ বা জনতার অন ান এবং িনিবড়

িবেশষ- কৗশল িলেক দমন করা গেলও, অ-রাজৈনিতক

িতেরাধ বা িবেকি ত এবং িবমূ ত

িবেশষ- কৗশল িল — যমন ধায দি ণা বা কর িদেত অ ীকার করা, এমনকী কােনা সাধারণ
ধমঘটও একিট আে ালেনর জন তু লনামূ লক ভােব সরা িবক -উপায় হেত পাের।
ি তীয়ত, গণ- িতেরাধ আে ালন িল তােদর িবেরাধীেদর দমনপীড়েনর

িতঘাত ঘটােত উ াবনী

িবেশষ- কৗশল িলেক ব বহার করেত পাের। দমনপীড়নেক সারা িবে র নজের আনা এবং
দেশর ভতেরর দমনপীড়েনর ছিব ও িববরণ সহ

চার — আ জািতক সু নাম এবং িবিনেয়ােগর

িদক থেক িবচার কের — আে ালেনর উপর দমনপীড়েনর ব য়েক বা ল কের তু লেত পাের।
অবশ সম

দমনপীড়েনর

িতঘাত হয় না িঠকই, িক

দমনপীড়েনর িকছু কাযকলােপর ঘৃ ণ

চহারােক যখন কােনা আে ালন সমস ায় ফেল দয়, িবলি ত কের, বা অনাবৃত কের দয়,
তখন তার ফল িহেসেব জনতার এবং আ জািতক িদক থেক সাহায -সমথন দা ণ ভােব হারােত
হেত পাের।
তৃ তীয়ত, ১৯৮৬ সােলর িফিলপাইনস, ১৯৮৮ সােলর িচিল, ২০০০ সােলর সািবয়া, এবং ২০০৪
সােলর ইউে েনর গণ- িতেরােধর মেতা ঘটনাও আেছ, যখােন িনরাপ া-বািহনীর সদস রা
প

ত াগ কের িবেরাধী পে

চেল িগেয়িছল, যা শাসনতে র দমনপীড়ন চালােনার সামথ েক

কিমেয় িদেয়িছল বা তােদর কাযকর ভােব শষ কের িদেয়িছল। িনরাপ া বািহনীর এই প ত ােগর ঘটনা িলর

পছেন িছল

এ িলেক শাসনতে র

উপর

িতেরাধ আে ালন িলর সু িচি ত, দীঘেময়ািদ

থেক িনরাপ া-বািহনীর িব

উে শ েণািদত ভােব ছক করা হেয়িছল।

তা সিরেয়

েচ া।

দওয়ার জন

“দমনপীড়েনর উলেটা ফল হওয়ার কারণ আেছ। কারণটা হল, এটা অেনকটা িনউটেনর তৃ তীয় সূ ে র

ি য়া ও িতি য়ার মেতা। তু িম যখন দমনপীড়েনর মা া বাড়াও, িতেরাধও সই মেতা বাড়েত
থাকেব।” – ইভান মােরািভচ

আমার

িতপ েক যিদ রািজ করােনা না যায়, তা হেল?

িজতেত গেল, দমনপীড়েনর জন দায়ী ওই সব পরম অনু গামীেদর রািজ করােনার
নই। তা সে ও, আপনার

েয়াজন

িতপে র সাহায -সমথনকারীেদর কাউেক কাউেক রািজ করােনার

েয়াজন হেত পাের।
মেন রাখেবন, গণ- িতেরাধ য

মতাশালী তার কারণ যােদর

ত

বা পেরা

কাযকলাপ

িনপীড়নেক সাহায -সমথন জাগায়, এিট সই সব হাজােরা বা লােখা ব ি -মানু েষর িব াস এবং
আচরণেক বদেল দয়। আপনার িবেরাধীেদর

মতার উৎস িল যখন দু বল হেয় যায়, তখন তার

রািজ হওয়া বা না-হওয়ায় সামান ই ফারাক পেড়। তার

মতা এতটাই কেম যায় য স বু ঝেত

পাের স আর কখেনা ফলাফলেক িনয় ণ করেত পারেব না, এবং ফেল স একটা নতু ন িবন ােস
উৎ মণ িনেয় দরকষাকিষ করেত বাধ হয়।
যমন উদাহরণ িহেসেব, ১৯৮৫ সােল দি ণ আি কার পাট এিলজােবথ শহের বণৈবষম -িবেরাধী
আে ালেন সাদােদর িনয়ি ত ব াবসা িলেক বজন করায় স িলর এতটাই
তারা সরকারেক তার নীিত পিরবতন করেত চাপ িদেত
অিভল

িলেক মেন নওয়ার জন হয়েতা এই সম

িত হেয়িছল য

কেরিছল। আে ালেনর

ব াবসা িলেক রািজ করােনা হয়িন, িক

তারা বু ঝেত পেরিছল য সরকাির দমনপীড়নেক সাহায -সমথন কের যাওয়ার থেক এই
আে ালেনর িকছু দািব মেন নওয়াটাই তােদর পে

বিশ কােজর হেব।

“আসেল জন-সংগঠনই দি ণ আি কায় পিরবতন িনেয় আেস... যা রাে র উপর চাপ সৃ ি

অবেশেষ পিরবতন আনেত... তির হওয়া অচলাব া, চরম সংকটেক রা

কের...

আর মাকােবলা করেত

পােরিন। ” – ড. জেনট চির

এেত অেনক বিশ সময় লাগেব। আমরা যিদ তত িদন অেপ া করেত না পাির, তা হেল? গণিতেরােধর একটা জারােলা অিভঘাত হেত সব-সময়ই দীঘ সময় লােগ না। সংগিঠত হওয়ার
পর থেক সংহিত (Solidarność) আে ালনেক যখােন

ায় ১০ বছর

মতা অজন করার জন

অেপ া করেত হেয়েছ, সখােন িফিলপাইনেসর একনায়কত ী ফািদনা

মােকােসর পতন ঘটােত

িবেরাধীেদর সময় লােগ মা

কেয়কিট বছর। গণ- িতেরােধর সাফল সমেয়র ময়াদ িদেয় নয়,

বরং িনধািরত হয় একিট আে ালন ঐক ব

িক না এবং িনেজর কাযকলােপ সামি ক ভােব

কৗশলী িক না তার উপর।
আমরা কী-ভােব িবজয়ী হেত পাির?
জয়লােভর ভােলা একটা সু েযাগ আপিন পেত পােরন যিদ আপনার আে ালনিট বা গণঅিভযানিট জন-ঐক , সয

পিরক না, এবং অিহংস শৃ লা গেড় তু লেত পাের।

ঐক ব তা য িনণায়ক তার কারণ হল,

িতেরাধ আে ালন িল তখনই

স িল সংখ াগিরে র ই া এবং অ ীকারেক
আে ালেন অংশ হণ করাটা

কের। এটা মেন রাখা

পূ ণ য,

ামূ লক। জনগণ য এেত যাগ দয় এবং ঝু ঁিকও নয় তার

কারণ তারা আে ালনিটেত িব াস কের। িক
অ

িতিনিধ

মতাশালী হয় যখন

এেত যিদ ঐেক র অভাব থােক, উে শ টা যিদ

আর সে হজনক হয়, তা হেল অেনেকই এেত অংশ হণ না-করাটাই বেছ নেব।

সাধারণ ভােব বলা যায়, সফল গণ- িতেরাধ আে ালন পু ষ ও নারীেক; িশ , মধ -বেয়িস এবং
বিশ-বেয়িসেদর; বিচ ময় ধম ও জািতর

াপট থেক আসা জনগণেক; পড়ু য়া,

মজীবী,

মননশীল, ব বসায়ী স দােয়র লাকজন এবং অন ান েদর এক জায়গায় জেড়া করেত পেরেছ।
পিরক না য আবিশ ক তার কারণ গণ- িতেরাধ হে
বা পু র জন গা ীর কােনা

ব ার সে তার

যমন কােনা গণ-অিভযান, আে ালন,

িতপে র এক

িতেযািগতা। এই ধরেনর একটা

িতেযািগতায় কােনা আে ালেনর ডােক শািমল বািহনীেক ঢেল তির করা ও পিরচািলত করার
জন সংগঠন এবং সামি ক- কৗশল থাকা অত
সামি ক- কৗশলগত এবং িবেশষ- কৗশলগত িস া

জ ির। গণ- িতেরােধ

নতারা অেনক

নন, যমন ধরা যাক এটা পিরমাপ করা য

কী-ভােব িনেজেদর সং ান িলেক তারা গেড় তু লেবন, কী-ভােব এই সং ান িলেক সব চেয়
ভােলা ভােব ব বহার করেবন, কী-ভােব
ভােবই-বা

িত-আ মণ িলর িব ে

িতপে র কমেজাির িলেক কােজ লাগােবন, এবং কীআ র া করেবন। ভােলা িস া

খু ব কম সময়ই

তঃ ূ ত ভােব নওয়া স ব হেয়েছ। ভােলা পিরক না করেত গেল দু ই ধরেনর
থাকেত হেব।

থমত, সামি ক- কৗশলীরা য রাজৈনিতক, অথৈনিতক এবং সামািজক পিরি িতর

মু েখামু িখ হন স-স েক িব ািরত
এবং আকা

ান অবশ ই

ান তােদর থাকা দরকার, এবং সমােজর িবিভ

গা ীর াথ

া িলেক তােদর বাঝা দরকার। ি তীয়ত, আে ালেনর সামি ক- কৗশলীেদর জানা

দরকার, গণ- িতেরাধ কী-ভােব কাজ কের, যা শখা যেত পাের ব ি গত অিভ তা থেক, বই,
চলি

, ই ারেনেটর মেতা তথ -সং ান িল থেক এবং অন ান যােদর গণ- িতেরােধর এবং

রাজৈনিতক সংগঠেনর অিভ তা আেছ তােদর সে

যাগােযাগ গেড় তু েল।

অিহংস শৃ লা য িনণায়ক তার কারণ কােনা আে ালেনর মাধ েম িহংসা দু বল কের দয়
িতেরােধর কাযকািরতােক। সাধারণত সটা হয়, কােনা কেঠার দমনব ব া নািমেয় আনার
সূ পাত ঘিটেয় এবং আপাত দৃ ি েত সটার ন ায তা তির কের। এ-ছাড়াও, কােনা
আে ালন িহংসায় জিড়েয় পড়েল
কারণ তারা িহংসার
এবং সনাবািহনীর িব ে

িতেরাধ

ায়শই তা সমােজর িভতের-থাকা জনগেণর অংশ হণ হারায়,

ঝু ঁিকর মেধ পড়েত চায় না। পিরেশেষ, কােনা আে ালন যখন পু িলশ
িহংসা ব বহার কের, তখন ওই ব ব ািটর র কেদর িব

ধরােনাও অস ব হেয় পেড়, এবং আে ালনিটর সপে

তায় ফাটল

ওই সব র কেদর িভতেরর কােনা

অনু ািরত সহানু ভূিতও যন িমিলেয় যায়। এিট গণ- িতেরাধ য গিতময়তা সৃ ি

করেত পাের

িঠক তার িবপরীত, যার িভতের আে ালনিটর উে শ — অথাৎ আরও মু , সবার উপকার
করেত পাের এমন আরও ভােলা একিট সমাজ — এবং আে ালনিটর কাযকলাপ, সব
আম-জনগণেক সাহস দখােনার জন আ ান বতমান

েরর

মতাধরেদর র কেদর অেনেকর কােছ

িঠক ততটাই আকষণীয় হেয় ওেঠ যতটা তা হেয় ওেঠ সই তােদর কােছ যারা ব ব ািটর অবসান
চায়।

