அ� என்ன?
��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� சாதாரண மக்கள் தங்கள� உ�ைமகள்,
�தந்திரம் மற்�ம் ந�தி ஆகியவற்றிற்காக வன்�ைற இன்றிப் ேபாரா�ம்
�ைறயா�ம். மிகப் பரந்�பட்ட ச�க, அரசியல் மற்�ம் ெபா�ளாதார
மாற்றங்க�க்காகப் ேபாரா�ம் ��ைமச் ச�கம் தன� எதிர்ப்ைபக் காட்ட,
ேவைலநி�த்தம், பகிஷ்க�ப்�, மாெப�ம் ஆர்ப்பாட்டங்கள், மற்ற ப�ற
நடவ�க்ைககள�ல் ஈ�ப�கிற�. உலகம் எங்கி�ம், ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்�, ெவவ்ேவ� ெபயர்களால் அைழக்கப்ப�கிற�. அகிம்ைசப்
ேபாராட்டம், ேநர� நடவ�க்ைக, மக்கள் சக்தி, அரசியல் எதிர்ப்� மற்�ம்
��ைமச் ச�க அண� திரட்டல் என்� பலவா� இ�க்கிற�. எந்தப் ெபயர்
ைவத்� அைழத்தா�ம், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� என்ப� அ�ப்பைடய�ல்
ஒன்றாகேவ இ�க்கிற�.
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� என்ப� சக்தி வாய்ந்த�. ஏெனன்றால்,
ஒ�க்கப்ப�தைல எதிர்க்கப் ெப�ம் என்ண�க்ைகய�லான மக்கள�ன்
பங்கள�ப்ைப அ� ஈர்க்கிற�. மக்க�க்� ேம�ம் �தந்திரமான, நியாய
உணர்�ள்ள ச�கத்ைத மாற்றாக ைவப்ப�டன், பைழய ஆட்சி
அதிகாரங்கைள அமல்ப�த்திய வ��வாசிகைள�ம் எதிர்க்கிற�. நியாமற்ற
ஆட்சியாளர்க�டனான ஒத்�ைழப்ைப நி�த்த

மக்கள் ��� ெசய்தால்,

அந்த �ைறைமையச் ெசயல்ப�த்�வதற்� அதிக வ�ைல ெகா�க்க
ேவண்�ய��க்�ம்.
�றிப்ப�ட்ட அள�க்� மக்கள் கீ ழ்ப்ப�ய ம�த்தால், நிர்வாக அைமப்�
ெசயல்பட ��யா� ேபா�ம். அப்ேபா�, மா�வேதா அல்ல�
வழ்ச்சியைடவேதாதான்
�
வ�ளவாக இ�க்�ம். ��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்�
�ைறய�ன் எதிர்ப்பாளர்கள், ஆ�த பலம், பணபலம் ெபற்றி�ந்தா�ம்,
ெபா�மக்கள�ன் ெதாடர் கீ ழ்ப்ப�யாைம, திட்டமிட்ட வைகய�ல் பரந்�பட்ட
அகிம்ைச �ைறய�லான எதிர்ப்� ஆகியனவற்ைறச் சமாள�க்க
��யாமல்ேபான� பல �ைற நடந்தி�க்கிற�.
பல ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கங்கள் மற்�ம் ப�ரச்சாரத் திட்டங்கள்,
பல்ேவ� வைகயான எதிர்ப்பாளர்கைள எதிர்த்� ெவற்றி ெபற்றி�க்கிற�.
கடந்த �ற்ராண்�ன் ஒவ்ெவா� பத்தாண்� கால கட்டத்தி�ம், ஆ�
கண்டங்கள��ம், அகிம்ைச �ைறகைளக் ைகயாண்�, மக்கள் இயக்கங்கள்
சர்வாதிகார ஆட்சி அைமப்�கைளத் �க்கிெயறிந்தி�க்கின்றன. ரா�வ
ஆக்கிரமிப்�கைள ெவற்றிகரமாக எதிர்த்� நின்றி�க்கின்றன. இதன்
�லமாக அவர்கள� ச�கங்க�க்�, ேமம்பட்ட ந�தி, �தந்திரம்
ஆகியவற்ைறப் ெபற்�த் தந்தி�க்கின்றன.
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உதாரணமாக, ெதன்னாப்ப��க்காவ�ல் நிறெவறிைய ���க்�க்
ெகாண்�வ�வதில் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� மிக �க்கியப் பங்காற்றிய�.
அெம�க்க ஐக்கிய நா�கள�ல், ெபண்க�க்கான உ�ைமகள், ��ைமச்
ச�க உ�ைமகள், ெதாழிலாளர்க�க்கான உ�ைமகள் ஆகியனவற்ைறப்
ெபறக் காரணமாக இ�ந்த�. ப�லிப்ைபன், சிலி, இந்ேதாேனஷியா,
ெசர்ப�யா மற்�ம் ப�ற நா�கள�ல் சர்வாதிகா�கள் வழ்ச்சிக்�க்
�
காரணமாக
இ�ந்த�. ெடன்மார்க், கிழக்� ைத�ர் ஆகிய நா�கள�ல் அந்நிய
நா�கள�ன் ஆக்கிரமிப்�கைளத் த�க்க ��ந்த�. இ�தான்,
ப��ட்டன�டமி�ந்� இந்தியா �தந்திரம் ெபற மிக �க்கியக் காரணமாக
இ�ந்த�. கிழக்� ஐேராப்பாவ�ல் நடந்த பல ேமாச�யான ேதர்தல்கள்
ரத்தாகக் காரணமாக இ�ந்த�. ெலபனாைன ஆக்கிரமித்தி�ந்த சி�யா
ெவள�ேயறக் காரணமாக இ�ந்த�. மன�த உ�ைமகைள�ம் ந�தி,
ஜனநாயக �ைறய�லான �யாட்சி ஆகியனவற்ைற நிைலநி�த்த�ம் பல
நா�கள�ல் இந்த �ைற பயன்பட்ட�.

�க்கியக் க�த்தைம�கள்
��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ம் ஒ�க்கம் சார்ந்த அகிம்ைச�ம்:
��ைமச் ச�க எதிர்ப்�, ஒ� அரசியல் க�த்தாக்கம். ஒ�க்கம் சார்ந்த
அகிம்ைச என்ப�, வன்�ைறையத் த�க்�ம் ெநறி�ைறக் ேகாட்பா�கள்.
இந்திய �தந்திரப் ேபாராட்டம், அெம�க்க ��ைமச் ச�க இயக்கங்கள்
ஆகியனவற்றில் கலந்�ெகாண்டவர்கள், இந்த ெநறி�ைறக்
ேகாட்பா�கைள ேபாதித்தனர். ஆனால், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன்
பயன்பாட்�ல் பங்� ெகாள்பவர்கள் தங்கள� �யத்�க்காக இைதப்
ப�ன்பற்ற ேவண்�ம் என்ப� இத�ள் ெபாதிந்தில்ைல என்ப�
�றிப்ப�டத்தக்க�. உண்ைமயாகச் ெசான்னால், ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்பாளர்கள�ல் ெப�ம்பாேலார், இதன் ெநறி�ைறக் ேகாட்பா�களால்
கவரப்பட்டவர்கள் அல்ல. ஆனால் அவற்ைற ஏற்�க்ெகாண்டதன் காரணம்,
அவர்கள் ேபாரா�வதற்� இ� மிகச் சிறந்த ேபாராட்ட �ைற என்�
நம்ப�ய�தான்
அதிகாரம் பற்றிய ஒற்ைறக்�� மற்�ம் பன்�கத்தன்ைம ெகாண்ட
க�த்�க்கள்:
பல ச�கங்கள�ல் அதிகாரம் என்ப� ஒற்ைறக்�� என்ற க�த்�
நில�கிற�. அதாவ� சாதாரண மக்கள், அவர்கள� அரசாங்கம், ப�ற
அதிகார அைமப்�கள் ஆகியவற்றின் நல்லப�ப்ப�ராயம், ���கள், ஆதர�
ஆகியவற்ைறச் சார்ந்�தான் இ�க்கிேறாம் என்�
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நிைனத்�க்ெகாண்��க்கிறார்கள். அதிகாரம் என்ப�, அதிகாரம்
ெச�த்தக்��ய ப�டத்தின் உச்சிய�ல் இ�க்�ம், ெப�ம் ெசல்வத்ைத
ைவத்தி�க்�ம், அளவ�ட ��யாத வன்�ைறையக் கட்டவ�ழ்த்�வ��ம்
திறன் ெபற்ற ஓ��வ�டம் இ�ப்ப�தான் என்� நிைனக்கின்றனர்.
ஒற்ைறக் �� அதிகார அைமப்�, �யமாக, நிரந்தரப்ப�த்திக்ெகாள்�ம்.
பல காலத்திற்� மாறாமல் இ�க்�ம். அவ்வள� எள�தில் மாற்ற
��யாததாக இ�க்�ம். ஆனால் ��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� என்ப�
அதிகாரத்தின் தன்ைம பன்�கத்�வமான� என்ற அ�ப்பைடய�ல்
இ�க்�ம். இதன்ப�, அர�க�ம் அதிகார அைமப்�க�ம், மக்கள�ன்
கீ ழ்ப்ப�தல், ஏற்�க்ெகாள்ளல் ஆகியவற்ைறச் சார்ந்ேத இ�க்கிற�.
பன்�கத்�வ க�த்�ப்ப�, ச�கத்தின் பல ப�திகள�ல், ச�பார்த்தல்
மற்�ம் பங்ெக�த்�க்ெகாள்ளல் ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் உள்ள�.
இ� நிைலயற்ற� மட்�மின்றி, அதன் வலிைம, அதன் �ல ஆதாரங்கள்,
ம�ப��ம் �ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண்�ெமன்றால், பல அைமப்�கள�ன்
ஒத்�ைழப்� ேதைவப்ப�கிற�. ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர் இயக்கங்கள்,
அரசாங்கத்தின் நடவ�க்ைககைளத் த�த்�, அவற்ைற பலமிழக்கச்
ெசய்வதற்�, தி�ம்பப் ெப�வதற்�, சாதாரண ��ைமச் ச�கத்தினர் எந்த
வைகயான பரந்�பட �ட்ைட, எந்தக் க�த்��வ�ன் அ�ப்பைடய�ல்
உ�வாக்�கிறார்கள் என்பைத ைவத்ேத, அைவகள�ன் திட்டங்கள்
இ�க்�ம்.
ெசய்யா� இ�ப்ப�ம், ெசய்வ�ம்:
வரலாற்� �திய�ல் பார்த்தால், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள் தங்க�க்�
ேவண்�யைதச் சாதிக்கப் பல உபாயங்கைளக் ைகயாண்��க்கிறார்கள்.
இைத இரண்� வைகயாகப் ப��க்கலாம். �றிப்ப�ட்ட கா�யங்கைளச்
ெசய்யாமல் இ�ப்ப�, சில கா�யங்கைளச் ெசய்வ� என்� �றலாம்.
ெசய்யாமல் வ��ம் கா�யங்கள் என்� ெசான்னால், மக்கள் சாதாரணமாகச்
ெசய்�ம், ெசய்ய ேவண்�ம் என்� எதிர்பார்க்கப்ப�ம், கா�யங்கைளச்
ெசய்யாமல் நி�த்�வ�. உதாரணமாக, ெதாழிலாளர்கள�ன்
ேவைலநி�த்தம், வ� ெகா�க்க ம�ப்ப�, �கர்ேவார் ெபா�ட்கைள
பகிஷ்க�ப்ப� ஆகியன.
அ�ேபால, சாதாரணமாகச் ெசய்யாத கா�யங்கைள ேவண்�ெமன்ேற
ெசய்வ�. உதாரணமாக, ஆர்ப்பாட்டம், உள்ள��ப்�ப் ேபாராட்டம், மறியல்,
��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள�ன் ஒத்�ைழயாைம சார்ந்த ப�ற
ேபாராட்டங்கள�ல் ஈ�ப�வ�. இ� ேபான்ற உபாயங்கைளத் ேதைவக்�
ஏற்றவா�, கைடப்ப��த்�, நிைலைய மாற்றாமல் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்
என்� நிைனக்�ம் எதிர்ப்பாளர்க�க்கான ெசலவ�னங்கைள
அதிகப்ப�த்�வ�ேபால இந்த நடவ�க்ைககள் இ�க்�ம். இவ்வா�
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ெசய்வதன் �லம் சாதாரண மக்க�ம் இப்ேபாராட்டங்கள�ல்
கலந்�ெகாள்ள உத்ேவகம் ெபறச் ெசய்ய ���ம். ேபாராட்ட �ைறகள�ல்
பல்ேவ� வைககள் இ�ப்ப�, இவற்றில் �ைறவான ஆபத்� �ழ்நிைல

�ைறவானதாக, அதிகமானதாக எ ன்�ம், அர�, தன�யார், �றிப்ப�ட்ட
இடத்தில் �வ�க்கப்பட்ட �ைறய�ல், பரந்�பட்ட வைகய�ல் என்�
ச�கத்தின் ெவவ்ேவ� ப���கைளச் ேசர்ந்த மக்க�ம் பங்�ெகாள்�ம்
வைகய�ல் என்�ம் நிைலைமக்�த் தக்க வைகய�ல் ேபாராட்டங்கள் நடத்த
���ம்.
ஒற்�ைம, திட்டம், அகிம்ைச �ைறைம
ெவற்றிகரமான ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இ�க்க ேவண்�ம் என்றால்,
ஒற்�ைம, திட்டம், கட்�ப்பா�ள்ள அகிம்ைசச் ெசயல்பா�. ஆகிய �ன்�
ேகாட்பா�கைள�ம் தவறாமல் கைடப��க்க ேவண்�ம். ஒற்�ைம என்ப�
ச�கத்தின் பல்ேவ� ப���கைளச் ேசர்ந்த மக்கைளத் திரட்�வதன் �லம்
உ�வாக்க ���ம். இவர்க�க்� ஆரம்பத்தில் அைடயக்��ய வைகய�ல்
�றிக்ேகாள்கள் ெதாடர்பான ெவவ்ேவ� வைகயான �ைறகள்
இ�க்கலாம். திட்டம் என்ப�, ெசயல்ப�வதற்கான வாய்ப்�கள்,
நிைலைமகள் ஆகியவற்றின் கவனமான ஆய்�க்�ப் ப�ன் அதற்ேகற்ற
வைகய�ல் உபாயங்கைள�ம், ப�ரச்சாரங்கைள�ம், வ�ைசப்ப�த்தித்
தயாராவ�தான். இத�டன் �ட ப�ன்னைட�கைள எதிர்பார்த்�,
அதற்ேகற்ற மாற்�த் திட்டஙைள�ம் வ�ப்ப�தான். அகிம்ைச
கட்�ப்பாட்� �ைறைம என்ப�, எந்த வைகப் ேபாராட்டமாக இ�ந்தா�ம்,
அ� அகிம்ைசைய மட்�ேம சார்ந்ததாக இ�க்க ேவண்�ம் என்ப�
அ�ப்பைட. ஏெனன்றால், வன்�ைற, மக்கள�ன் பங்கள�ப்ைபக்
�ைறத்�வ��ம். இயக்கத்தின் சட்ட�ர்வ உ�ைமக்�த் த�ங்� ஏற்ப�த்�ம்.
சர்வேதச அளவ�லான ஆதரைவக்

�ைறக்�ம். வ��வாசங்கள்

இடம்மா�வதற்கான வாய்ப்�கைளக் �ைறக்�ம்.
பத்�க் ேகள்வ�கள்.
1) சாதாரண மக்கள்ள�ன் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைறப்
பயன்பாட்டால் அதிகாரம் மி�ந்த ஆட்சியாளர்கள் எவ்வா�
ேதாற்க�க்கப்பட்டார்கள்?
எத ஆட்சியாள�ேம, இயல்பாகேவ சர்வ அதிகார�ம் ெபற்றவ�ல்ைல.
அவர்கள் அதிகார பலம் ெபற்� இ�ப்பதற்� �க்கிய காரணம்
மில்லியன்கணக்கான மக்கள் ேநர�யாகேவா, மைற�கமாகேவா ஆதர�
இ�ப்ப�தான். ஆட்சியாளர் நாட்ைடத் தன� கட்�ப்பாட்�ல் ைவக்க
ேவண்�மானால், காவல் �ைற, ரா�வம், ந�தித் �ைற, அர� அதிகா�கள்
ஆகிேயார் தங்கள �ன் பண�கைளச் ெசய்ய ேவண்�ம். ச�தாய மக்கள்
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அைனவ�ேம, அவரவர்கள�ன் பண�கைள ெதாடர்ந்� ெசய்ய ேவண்�ம்.
வ�கைள�ம், வாடைக கட்டணங்கைள�ம் �ைறயாகச் ெச�த்த
ேவண்�ம். சந்ைதய�ல் அரசின் உ�மம் ெபற்� தயா�த்த ெபா�ள்கைள
வாங்க ேவண்�ம். கப்பல் மற்�ம் தைர வழிப் ேபாக்�வரத்�த் �ைறகள்
தகவல் ெதாடர்�த் �ைற ஆகியவற்றில் பண� ெசய்பவர்கள், ெதாடர்ந்�
சரக்�கைள ேவண்�ய இடங்க�க்�த் ெதாடர்ந்� ெகாண்� ேசர்ப்பைத
ெசய்வ�, ேசைவகைள அள�ப்ப� ஆகியவற்ைறத் ெதாடர்ந்� ெசய்ய
ேவண்�ம்.
எந்த ஒ� அர�ம் ெசயல்பட ேவண்�மானால் இப்ப�ப் பல �ைறகள்
ச�யான �ைறய�ல் ெசயல்பட ேவண்�ம்.
இைதப் ��ந்�ெகாண்ட ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� அைமப்பாளர்கள், இந்த
ஆதர�ச் ெசயல்பா�கைள நிைலத�மாறச் ெசய்�ம்

திட்டங்கைள

உ�வாக்கி, இ�க்�ம் நிைல ெதாடர்வைதக் க�னமானதாக்க ேவண்�ம்.
ெப�ம் எண்ண�க்ைகய�ல் மக்கைளத் திரட்�, ம�தலிக்க ைவப்ப�,
எதிர்ப்�கைள ெவள�ப்ப�த்தச் ெசய்வ� ஆகியன, ஆட்சியாள�ன் சட�ர்வத்
தன்ைமையக் ேகள்வ�க்�ள்ளாக்�ம். �றிப்பாக மக்கள் தங்கள�
உ�ைமகைளப் பயன்ப�த்�ம்ேபா� அவர்கள் ம� � அடக்��ைற
ப�ரேயாகிக்கப்பட்டால், இந்த நிைல ேமாசமா�ம். இ�ேபால அரசின்
கட்�ப்பாட்ைட நிைல த�மாறச் ெசய்தால், அரசின் நிர்வாகக்
கட்டைமப்ைபத் ெதாடர்ந்� ெசயல்படச் ெசய்ய அதிகமாகச் ெசல� ெசய்ய
ேவண்�ய நிைலக்�த் தள்ள ���ம். இ� �றிப்ப�ட்ட அள�க்� ேமல்
அதிகமானால், அரைச ஆத�பவர்கள்�ட அதன் எதிர்காலத்ைதக் �றித்�க்
ேகள்வ� எ�ப்�வார்கள். இவ்வா� அவர்கள� வ��வாசம் �ைற�பட்டால்,
அதன்ப�ன் எந்த வைகயான அடக்��ைறைய�ம் ெதாடர்ந்�
அமல்ப�த்�வ� மிக�ம் சிரமமானதாக இ�க்�ம்.
2) ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� எவ்வா� �வங்�கிற�?
ெவற்றிகரமான பல ��ைமச் ச�க இயக்கப் பண�கள், சாதாரண மக்கள்
நடவ�க்ைககள�ல் ஈ�படத் ேதைவயான திறைன வளர்க்கத்
�வங்�வதிலி�ந்� ஆரம்ப�க்கிற�. உள்��ல் மட்டத்தில் �ைறந்த
அபாயத் தன்ைம ெகாண்ட உபாயங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் மக்கைளத்
திரட்�, அதன் �லம் ஒற்�ைமைய வளர்ப்ப� மிக �க்கியம்.
உதாரணமாக, காந்திஜி, இந்தியாவ�ல் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப்
ேபாராட்டங்கைளத் �வங்�ம் �ன்னர், அவர் இந்தியாவ�ன் பல
ப�திக�க்�ம் ெசன்� பலதரப்பட்ட மக்கைள சந்தித்� அவர்க�டன்
உைரயா� அவர்க�ைடய ப�ரச்சிைனகைள�ம், கவைலகைள�ம்,
நம்ப�க்ைககைள�ம் ேகட்டறிந்தார். அவர்கள� ஒத்�ைழப்ைப�ம்,
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வ��வாசத்ைத�ம் எப்ப�ப் ெப�வ� என்ப� பற்றிய அறிதைல
வளர்த்�க்ெகாண்டார்.
அரசின் ேமல் நம்ப�க்ைக இழந்�, அேத சமயம் அ� �றித்� எ��ேம
ெசய்ய ��யா� என்� பலவனமான
�
மன நிைலய�ல் உள்ள மக்கைள
ஆக்கப் பண�கள�ல், அதாவ� தற்சார்ைப வளர்க்�ம் ச�க ேசைவகள�ல்
ஈ�பட ேவண்�ம் என்� காந்திய�கள் ஊக்�வ�த்தார்.

இத்தகிய மக்கள்

ெதாடர்�ம் ப�ரச்சார�ம் ேநர�யாகக் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ல் மக்கைள
ஈ�ப�ம் வைகய�ல் மக்கள�ன் திறைன வளர்க்�ம் அள�க்� வந்த�ம்
��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப் ேபாராட்டங்கைள ேமற்ெகாள்ளலாம்.
ெதாடக்கத்தில் ெப�ம்பாலான மக்கள�ன் க�த்ேதா� ஒத்�ப்ேபாகக்��ய
உள்�ர்ப் ப�ரச்சிைனகைள ைமயமாக ைவத்� இந்த எதிர்ப்�ச்
ெசயல்பா�கள் இ�க்�ம். உதாரணமாக ேபாலந்தின் ஒற்�ைம
இயக்கத்தின் ஒ�ங்கைமப்பாளர்கள், அதன் ெசயல்பாட்ைட ஒ�
கப்பல்கட்�ம் �ைற ஒன்றில் ேவைலநி�த்தம் ெசயவதிலி�ந்�
ஆரம்ப�த்தனர்.
அங்� ஒ� �றிப்ப�ட்ட ப�ரச்சிைனைய ைவத்� ெசய்யப்பட்ட
ேவைலநி�த்தப் ேபாராட்டம் ெவற்றிெபற்�, தன�யான �தந்திரமான
ெதாழிற்சங்கம் நி�வப்பட்ட�. இந்த ெவற்றி ேபாலந்� நா� ��வ�ம்
அம்மக்கள�ைடேய மிகப் ெப�ய தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்திய�. இதன்
காரணமாக அந்த இயக்கம் மிகப் ெப�ய வலிைமையப் ெபற்ற�. ,
அேத ேபால அெம�க்காவ��ம் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள், ெதன்
மாகாணங்கள�ல் உள்ள சில நகரங்கள�ல், கைடகள், ேப�ந்�கள�ல்
கைடப��க்கப்பட்ட இனம் சார்ந்த தன� இட ஒ�க்கல்க�க்� எதிராகப்
ேபாரா�னார்கள். உள்ள��ப்�ப் ேபாராட்டங்கள், பகிஷ்க�ப்� ஆகியவற்றின்
�லம் இந்த இன அ�ப்பைடய�லான ஒ�க்கல்கள் ���க்� வந்தன.
இந்த ெவற்றிகள் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன் சக்திைய ெவள�ப்ப�த்தியன.
இ� மிக வ�ைரவாக ேதசிய அளவ�லான கவனத்ைதப் ெபற்ற�.
அைதய�த்� இம்�ைறையப் பல�ம் ப�ன்பற்�த�ம் வ�ைரவாக
நடந்த�.
3) இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கைள நான் எப்ப� �ன்ென�த்�ச் ெசல்வ�?
ஒ� இயக்கத்தின் அ�ப்பைடத் திட்டங்கைள உ�வாக்�பவர்கள், தங்கள�
இலக்�கள், தங்கள� இயக்கத்தின் திறன்கள், பலம், பலவனங்கள்,
�
எதிர்த்
தரப்ப�னைரப் பற்றிய வ�வரங்கள் ஆகியவற்ைற �தலில் அைடயாளம்
காண ேவண்�ம். தங்க�க்�க் கிைடக்கக்��ய �ன்றாம் நபர் ஆதர�
பற்றி�ம் அறிந்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். ஒ� இயக்கம், தன� ��கிய,
இைடக்கால மற்�ம் ந�ண்ட கால இலக்�கைளப் பற்றித் ெதள�வான,
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உண்ைம நிைல சார்ந்த வைகய�ல் வைரய�த்�க்ெகாண்�, �ழ்நிைல
�றித்� ச�யான, வ�ளக்கமான, �ைறப்ப�த்தப்பட்ட, உண்ைம நிைல
சார்ந்த ஆய்�க்�ப் ப�ன்னர்தான், என்ன வ�தமான உபாயத்ைதக்
ைகயா�வ� என்பைத ��� ெசய்�ம் நிைலக்� வர இய�ம். அந்தச்
சமயத்தில், �றிப்ப�ட்ட வ�ஷயத்ைத எதிர்க்க ஆர்ப்பாட்டங்கள்தான்
ச�யான வழி என்� ��� ெசய்தால், அைத எப்ப� ெவற்றிகரமான
�ைறய�ல் ெசய்� ��ப்ப� என்� ெத�ய ேவண்�மானால், அதற்�
ெதாழில்�ட்ப மற்�ம் உபாயங்கள் பற்றிய வ�வரங்கைள அறிந்�ெகாள்ள
பல வழிகள் இ�க்கின்றன.
4) ஆர்ப்பாட்டங்கள் இல்ைலயானால் ேவ� என்ன?
��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
இயக்கங்கள�ன் அ�ப்பைடப் பண�ேய எதிர்ப்� ஆர்ப்பாட்டங்கள்தாம் என்�
பல�ம் நிைனக்கிறார்கள். ஆனால், எதிர்ப்� ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்ப�
��ைமச் ச�க எதிர்ப்பாளர்கள் பயன்ப�த்�ம் பல்ேவ� வ�தமான
ேபாராட்ட உபாயங்கள�ல் ஒன்� மட்�ேம. அகிம்ைச வழிய�லான
ேபாராட்ட �ைறகள�ல் இ���க்�ம் ேமற்பட்ட உபாயங்கள்
இ�க்கின்றன. பகிஷ்க�ப்� என்றால் பல்ேவ� வைகப்பட்டைவ
இ�க்கின்றன. (�கர்ேவார், அரசியல், ச�கம்). ேவைலநி�த்தங்கள்,
ெம�வாகப் பண� ெசய்வ�, வாடைக, வ�, கட்டணங்கள் வழங்க ம�ப்ப�;
ம�க்கள் சமர்ப்ப�ப்ப�, ��ைமச் ச�கக் கீ ழ்ப்ப�யாைம, உள்ள��ப்�ப்
ேபாராட்டங்கள், மறியல்கள், ஏற்ெகெனேவ ெசயல்ப�ம் �ைறக�க்�
இைணயான அைமப்�கைள ஏற்ப�த்�வ� ஆகியன ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்ப�ன் சில �ைறகளா�ம்.
எந்த வ�தமான ேபாராட்ட �ைறைய, எந்தக் கட்டங்கள�ல் ைகயா�வ�
என்ப� அவற்ைற �ன்ென�க்�ம் இயக்கங்கள், நிைலைம, ேநாக்கங்கள்
ஆகியன �றித்� ஆய்� ெசய்� ��ெவ�ப்பார்கள். இயக்கம் பலமாக
இல்ைலயானால், ஆபத்� �ைறவான உபாயங்கைள �ன்ென�க்கலாம்.
உதாரணமாக, பகிஷ்க�ப்�, ஆட்ேசபத்�க்��ய சின்னங்கைள
மைற�கமாக வ�ளம்பரப்ப�த்�வ� ேபான்றைவ �லமாக இயக்கத்தின்
திறன்கைள வளர்க்க�ம், இயக்கத்தின் ெகாள்ைககைள மக்கள�டம்
ெகாண்� ேசர்க்க�ம், அல்ல� தங்கள� எதிர்த் தரப்ப�ன�க்� தைடகைள
ஏற்ப�த்த�ம் �யற்சிப்பார்கள். அ�த்த�த்த காலகட்டங்கள�ல் இயக்கம்
வ�வைடந்த ப�ன், இன்�ம் காத்திரமான நடவ�க்ைககைள
ேமற்ெகாள்வார்கள். உதாரணமாக, ேபரண�கள், அண�வ�ப்�கள், எதிர்ப்�
ஆர்ப்பாட்டங்கள், ெபா� ��ைமச் ச�கக் கீ ழ்ப்ப�யாைம ேபான்ற
ேபாராட்ட �ைறகளாகக் ைகெய�க்கலாம்.
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ஆர்ப்பாட்டங்கள்தாம் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ைப ெவள�ப்ப�த்தப்
ெப�ம்பாலான ேநரங்கள�ல் கைடப��க்கப்ப�ம் அைனவ�க்�ம் ெத�ந்த
வழி என்பதால், இ�தான் ஒேர வழி என்ேறா, இ�ப்பதிேலேய சிறந்த வழி
என்ேறா க�தக் �டா�. �ழ்நிைலய�ன் அ�ப்பைடய�ல், இயக்கத்திற்�
இைதவ�டக் �ைறவான ெசலவ�ல், சிறந்த வ�ைளைவ ஏற்ப�த்�ம் பல
�ைறகள் இ�க்கின்றன. எந்த வ�தமான ேபாராட்ட �ைறையப்
பயன்ப�த்�வ� என்பைத ��� ெசய்ய, பைடப்�த் திறன் மற்�ம்
அ�ப்பைடத் திட்டமி�ம் சிந்தைனத் திறன் ஆகியன மிக�ம் �க்கியம்.
5. இயக்கத்திற்� மக்கைளக் கவரக் ��ய தைலைம இல்ைலயானால்
என்ன ெசய்வ�?
மிகப் பல வரலாற்� சிறப்� மிக்க இயக்கங்கள், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
இயக்கங்கள் கவர்ச்சி மி�ந்த தைலைம இல்லாமேலேய பய�ள்ள
�ைறய�ல் ெசயல்பட்டன. ெதனாப்ப��க்காவ�ல் நிறெவறிைய எதிர்த்�
நடந்த அறப் ேபார் இயக்கத்தின் தைலவர், இயக்கத்�டனான ெதாடர்�
�ண்�க்கப்பட்ட நிைலய�ல் சிைறய�ல் அைடக்கப்பட்��ந்த ேபாதி�ம்,
அந்த இயக்கம் ெப�ம் கா�யங்கைளச் சாதித்த�. இயக்கத்
தைலவர்கள�டத்தி�ள்ள தன�ப்பட்ட ஈர்ப்� சக்தி, ேபச்�த் திறன்,
ஆகியவற்ைறவ�ட, இயக்கத்தி�ள்ள பல்ேவ� தரப்ப�னைர கவன�த்தறிவ�,
ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�வ�, எந்த வ�த நடவ�க்ைகயாக இ�ந்தா�ம்
அவற்றின் லாப நஷ்டங்கைளச் சீர்�க்கிப் பார்ப்ப�, ேதைவயானால்,
மாற்� வழிகைளக் கண்டறிவ�, ��ெவ�ப்பதில் உள்�ர்
தைலவர்கைள�ம் கலந்� ெகாள்வ� ேபான்றைவ�ம் �க்கியம்.
ேம�ம், கவர்ச்சி மி�ந்த தைலைமைய அதிகம் சார்ந்தி�ப்ப�ம்
ஆபத்தான�தான். சில சமயங்கள�ல், இப்ப�ப்பட்ட தைலவர்கள்,
ஆட்சிய�ல், அதிகாரத்தில் பங்� என்ற அ�ப்பைடய�ல், ஆட்சியாளர்களால்
வசப்ப�த்தப்படலாம். அல்ல� ைக� ெசய்யப்படலாம். தாங்� சக்தி�ள்ள,
மக்கைள ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�ம் இயக்கங்கள் உ�வாக்கப்பட ேவண்�ம்.
அப்ேபா�தான், அதன் தைலவர்கள் ஒ�க்கப்பட்டா�ம் இயக்கங்கள் �திய
தைலவர்கைள �ன்�க்�க் ெகாண்�வர ���ம்.
6. என� நாட்�ல் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைறக்�ப் பயன��க்கா�
என்� நிைனத்தால் என்ன ெசய்வ�?
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� எல்லாச் சமயங்கள��ம் ெவற்றி ெப�ம் என்�
ெசால்ல ��யா�. ஆனால், இந்த �ைறயால் நிச்சயம் பயன் இ�க்கா�
என்� பல “நி�ணர்கள்” ெசால்லிய நா�கள�ல்�ட இ� ெவற்றி
ெபற்றி�க்கிற�. சிலிய�ன் ெஜனரல் அகஸ்ேடா ப�ேனாெசட் உலக
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சர்வாதிகா�கள�ேலேய மிகக் ெகா�யவர் என்� க�தப்பட்டவர். ��ைமச்
ச�க எதிர்ப்�களால் அவைர ந�க்க ��யா� என்� பல�ம் நிைனத்தனர்.
அன்னல் நடந்த� அ�தான்.
அேத ேபால, பால்கைனச் சிைதத்தவர் (Butcher of Balkans) என்� பட்டப்
ெபயர் ெபற்ற, ெசர்ப�ய நாட்�ன் சர்வாதிகா�, ஸ்ேலாேபாடன்
மிேலாெசவ�க், அகிம்ைசப் ேபாராட்ட அ�த்தத்தால் ெவள�ேயற்றப்ப�வார்
என்� யா�ம் சந்ேதகித்தி�க்க மாட்டார்கள். ஆனா�ம், 2000ஆவ�
ஆண்�ல் அவைரப் பதவ�ைய வ�ட்� வ�லக ேவண்�ம் என்� பல
லட்சக்கனக்கான மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தேபா�, மிேலாெசவ�க், அந்த
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கைள ஒ�க்�மா� தன� ேபாலிஸ் மற்�ம்
ரா�வத்தினக்�க் கட்டைளய�ட்டார். ஆனால் மிகப் ெப�ய மக்கள்
�ட்டத்ைதப் பார்த்�, ரா�வத்தினர் அவர� உத்தர�க்�க் கீ ழ்ப்ப�ய
ம�த்தனர்.
அதன் ப�ன் மிேலாெசவ�க் ேவ� வழிய�ன்றிப் பதவ�ய�லி�ந்� வ�லக
ேந�ட்ட� இன்ன�ம் உங்க�க்� ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைறய�ல்
சந்ேதகம் இ�ந்தால், அதற்கான மாற்� �ைறகைள�ம், அைவெயல்லாம்
உண்ைமய�ல் உத�மா, அரசியல் �ைறைய உள்�க்�ள் இ�ந்� ச�
ெசய்�மா என்பைத�ம் பற்றி ப�சீலைன ெசய்�ங்கள். ேதர்தல்கள�ல்
பங்�ெகாள்வ�; சட்ட �தியாக வழக்�த் ெதாடர்வ�, எதிர்த் தரப்ப�ன�டம்
ேபச்�வார்த்ைத நடத்�வ�, சர்வேதச ஆதரைவப் ெபற ேவண்�ேகாள்
வ��ப்ப�, ஆ�தம் ஏந்திய கலகம் ெசய்வ� ேபான்றவற்ைற உலகத்தின்
பல ப�திகள��ம் �யற்சி ெசய்தி�க்கிறார்கள். ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
�ைற ெவல்�மா என்பதில் நிச்சயம் இல்ைல என்றா�ம், ப�ற ேபாராட்ட
�ைறகள�னால் ெவல்ல ���ம் என்ப�ம் நிச்சயம் இல்ைல.
எதிர்க் கட்சி அல்ல�, அதி�ப்தியாளர் ��வ�ன் ��� மிகக் கவனமாக
எ�க்கப் பட ேவண்�ம். அதன் �லம் பலதரப்பட்ட மக்கள் மிக அதிக
எண்ண�க்ைகய�ல் அவர்கைளப் ப�ன்பற்�மா� இ�க்க ேவண்�ம். மக்கைள
ஒ�க்�பவ�ன் சட்ட�ர்வ அங்கீ காரத்ைதக் ேகள்வ�க்�ட்ப�த்�வ�,
அடக்��ைறகைளத் தவ�ர்ப்ப� அல்ல� ந�ர்த்�ப் ேபாகச் ெசய்வ�,
தற்ேபாைதய அதிகார அைமப்ைப ஆத�ப்பவர்க�க்கிைடய�ல்
ப��வ�ைனகைள உண்டாக்�வ� ேபான்றவற்ைறச் சாத்தியமாக்�ம்
வைகய�ல் இந்த ��� இ�க்க ேவண்�ம். வரலா� ��வ�ேம, பல
எதிர்ப்பாளர் ��வ�னர் இத்தைகய ெத��கைளப் ப�சீலைன ெசய்�
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைறையத் ேதர்� ெசய்�ள்ளனர். சில
சமயங்கள�ல் இந்த �ைறேயா�, அரசியல் மாற்றத்�க்கான மர�
�திய�லான வழி�ைறகளான, ேதர்தல்கள், சட்ட �திய�லான வழக்�கள்,
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ேபச்�வார்த்ைதகள், உள்ள��ந்�ெகாண்ேட �ைறைமகைள மாற்�வ�
ஆகியவற்ைற�ம் ேசர்ந்� ெசய்வ� ஆகியவற்ைறக் ைகயா�கிறார்கள்.
7) என� எதி� வன்�ைறையப் பயன்ப�த்தினால் என்ன ெசய்வ�?
உங்கள� எதி�த் தரப்ப�னர், ஏதாவ� ஒ� கட்டத்தில், வன்�ைறையப்
பயன்ப�த்�வார் என்பைத ந�ங்கள் எதிர்பார்க்க ேவண்�ம். வரலாற்�
�திய�லாக இ�தான் எப்ேபா�ம் நடந்தி�க்கிற�. ஆனா�ம் எதி�
வன்�ைறையப் ப�ரேயாகித்தால் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைற
ேதாற்�வ�ட்ட� என்� அர்த்தம் இல்ைல. வன்�ைற சார்ந்த
ஒ�க்��ைறைய எதிர்ெகாள்�ம் பல்ேவ� �ைறகளால் அதன் பயைனக்
�ைறப்ப�, அடக்��ைறையக் ைகயாள்பவர்கைளேய பாதிப்பைடயச்
ெசய்வ� என்ற வைகய�ல் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கங்கள் இ�க்�ம்.
மைற�கமான வன்�ைற �லமான அடக்��ைறையத் தவ�ர்க்க�ம்,
வ�வ�ழக்கச் ெசய்ய�ம் ��ைமச் ச�க இயக்கங்கள் ெசய்ய, �தலில்
வன்�ைறயால் அடக்க ��யாத உபாயங்கைளப் ேபாராட்ட
�ைறகளாகப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். உதாரணமாக, �கர்ேவார்
ெபா�ட்கள் �றக்கண�ப்�. இதில் மக்கள் தாங்கள் �றிப்ப�ட்ட ெபா�ட்கைள
வாங்காமல் தவ�ர்த்�வ��வார்கள். இைதெயல்லாம் ஒ�க்�வ� மிகக்
க�னமான�. ஏெனன்றால் இ� பரவலாக நடக்�ம் ஒ� ெசயல் என்பதால்,
பகிஷ்க�ப்ப�ல் பங்�ெகாள்பவர் யார் என்பைதக் கண்�ப��ப்ப� அர�க்�
மிகக் க�னமாக இ�க்�ம். எதிர்ப்� ஆர்ப்பாட்டங்கள், அல்ல�
ெபா�மக்கள் திரளாகப் பங்� ெப�ம் ப�ற வைகயான எதிர்ப்�கைள அர�
ஒ�க்�ம் நிைல ஏற்பட்டால், அரசியல் கலக்காத எதிர்ப்� அல்ல�
பரவலான, �ட்டமாக ஒன்� ேசராத எதிர்ப்� உபாயங்கள�ல் ஒன்றான
கட்டணம், வ� ெச�த்த ம�ப்�, ெபா� ேவைல நி�த்தம் ஆகியன
இயக்கங்கள் ைகயாளக்��ய உத்திகளாக இ�க்கலாம்.
இரண்டாவதாக, எதிர்த் தரப்ப�ன�ன் ஒ�க்��ைற நடவ�க்ைககள் தி�ம்ப
அவர்கைளேய பாதிக்�மா� ெசய்யக்��ய �� வைகயான உத்திகைளக்
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� இயக்கங்கள் பயன்ப�த்�கின்றன.
ஒ�க்��ைறைய உல�க்�த் ெத�யப்ப�த்�வ�, அ� ெதாடர்பான
ஆதாரங்கைளப் �ைகப்படங்கள் �லமாக, சம்பவங்கள் ஆகியவற்ைற
உள்நாட்�ல் ஊடகங்கள் �லம் ெவள�க்ெகாணர்வ� ஆகியன,
ஒ�க்�தைல அதிக சிரமமானதாக, அதிக வ�ைல ெகா�க்க ேவண்�யதாக
மாற்�ம். இத்தைகய ெசய்திகளால், இயக்கத்�க்� ஏற்ப�ம்
பாதிப்�கைளவ�ட, அர�க்� ஏற்ப�ம் பாதிப்�கள் மிக அதிகமாக இ�க்�ம்.
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�த��கள் ெப�வ�, சர்வேதச அளவ�ல் நற்ெபய�க்� பாதிப்� ஏற்ப�தல்
ேபான்றைவ வ�ள�களாக

இ�க்�ம். எல்லா ஒ�க்�ம் �யறசிக�ம்,

ேதால்வ�ய�ல், எதிர்மைறயான பாதிப்ப�ல் ��வதில்ைல. ஆனால், ��ைம
எதிர்ப்� இயக்கங்கள் தாமதப்ப�த்தல், நிைலைமையச் சிக்கலாக்�தல்,
அல்ல� ஒ�க்��ைறய�ன் ெகா�ரத்ைத ெவள�ப்ப�த்தல்
ேபான்றைவகைளச் ெசய்தால், அவற்றின் வ�ைளவாக, அதிகாரத்தில்
இ�ப்ேபா�க்�ப் ெபா�மக்கள் மற்�ம் சர்வேதச ஆதர� மிகப் ெப�ய
அளவ�ல் �ைற�ம்.
�ன்றாவதாக, ��ைமச் ச�க எதிர்ப்பால், ப�லிப்ைபன்ஸ் (1986), சிலி
(1988), ெசர்ப�யயா (2000) மற்�ம் உக்ேரன் (2004) ஆகிய நா�கள�ல்
பா�காப்�ப் பைடய�னர், எதிர்த் தரப்ப�ன�டன் ேசர்ந்�ெகாண்ட� ேபான்ற
சம்பவங்க�ம் நடக்க வாய்ப்�கள் உள்ளன. இதன் �லம்
ஆட்சியாளர்கள�ன் ஒ�க்��ைறத் திறைனப் ெப�மளவ�ல் �ைறக்க
���ம். இ� ேபான்ற பா�காப்�ப் பைடய�னர் ம�பக்கத்திற்�ப் ேபாவ�
என்ப� ��ைமச் ச�க இயக்கங்கள�ன் ந�ண்ட காலத் திட்டத்தின்
அ�ப்பைடய�ல் �யற்சிகைள ேமற்ெகாள்வ� �லம்தான் நிகழ்ந்த�.
8. என� எதி�, வலி��த்தப்பட ��யாதராய் இ�ந்தால் என்ன
ெசய்வ�?
ஒ�க்��ைறக்�க் காரணமாக இ�ப்பவர்கள�ல் மிக �க்கியமானவைர
ந�ங்கள், உங்கள� நிைலப்பாட்ைட ஏற்�க்ெகாள்ள ைவக்க ேவண்�ய
அவசியம் இல்ைல. அவர� மிக �க்கிய ஆதரவாளார்கைள
ஏற்�க்ெகாள்ள ைவத்தாேல ேபா�ம். ��ைமச் ச�கம் வ�வான
இயக்கமாக மா�வதற்� மிக �க்கியமான காரணம், ஒ�க்��ைறைய
ேநர�யாகேவா, மைற�கமாகேவா தங்கள�ன் நடவ�க்ைககள�ன் �லம்
ஆத�த்� வந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள�ன் நம்ப�க்ைககள��ம்,
நடத்ைதகள��ம் மா�தல்கைளக் ெகாண்�வர ��ந்த�தான். உங்கள�
எதிர்த் தரப்ப�ன் அதிகாரத்தின் ஆதார சக்தி பலவனமைடந்தால்
�
ேபா�ம்.
மிக �க்கியமான தன� நபைர உங்கள� க�த்ைத ஏற்�க்ெகாள்ள
ைவப்ப� எனப� ெப�ய மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்தப் ேபாவதில்ைல.
ஏெனன்றால், அவர� நிைல பலவனமைடந்த
�
நிைலய�ல் �ழ்நிைல
அவர� கட்�ப்பாட்�ல் இ�க்கப் ேபாவதில்ைல என்பைத உணர்ந்த ப�ன்,
ேவ� வழிய�ன்றி �திய �ைறைம �றித்�ப் ேபச்�வார்த்ைத நடத்த
�ன்வ�வார்.
உதாரணமாக, ெதன் ஆப்ப��க்க நகரமான ேபார்ட் எலிசபத்தில் (Port Elizabeth)
நிற ெவறிக்� எதிரான இயக்கம் 1985ஆம் ஆண்�ல், ெவள்ைளயர் நடத்�ம்
ெதாழில், வர்த்தகம் ஆகியவற்ைறப் �றக்கண�ப்ப� என்ற ��ெவ�த்�ச்
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ெசயல்ப�த்திய�. இதனால் ெப�ம் நஷ்டங்கைள நி�வனங்கள் சந்திக்க
ேநர்ந்த�. அதனால் அரசாங்கம் தன� ெகாள்ைககைள மாற்றிக்ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்� அ�த்தம் தர ஆரம்ப�த்தனர். இயக்கத்தின்
ெகாள்ைககைள இந்த வர்த்தக நி�வனங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ள ைவக்க
��யா� ேபாகலாம். ஆனால், அரசாங்கத்தின் அடக்��ைறையத்
ெதாடர்ந்� ஆத�ப்பைத வ�ட, இயக்கத்தின் சில ேகா�க்ைககைளயாவ�
ஏற்�க்ெகாள்வ�தான் தங்�க்� நல்ல� என்ற உணர்தைல ஏற்ப�த்த
��ந்த�.
9. இந்த �ைற ெவற்றி ெபற ந� ண்ட காலமா�ம். அ�வைர என்னால்
காத்தி�க்க ��யாத பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ�?
��ைமச் ச�க எதிர்ப்� �ைற ெவற்றி ெபற எப்ேபா�ம் ந�ண்ட காலம்
ப��க்�ம் என்� ெசால்ல ��யா�. சாலிடா�ட்� (Solidarity) இயக்கம் பத்�
வ�டங்கள் வைர ஆட்சி அதிகாரத்ைதக் ைகப்பற்ற ��யவ�ல்ைல.
ஆனால், ப�லிப்ைபன�ல் எதிர்க் கட்சிய�னரால் சில வ�டங்கள�ேலேய அந்த
நாட்� சர்வாதிகா� ஃெபர்�னாண்ட் மார்க்ேகாைஸ ெவள�ேயற்ற ��ந்த�.
��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன் ெவற்றிையத் த�ர்மான�ப்ப� காலம் அல்ல.
அந்த இயக்கம் ஒற்�ைமயாக இயங்�கிறதா, ச�யான திட்டங்கைளக்
கட்டைமத்� ெசயல்ப�த்த ��கிறதா என்பதில்தான் ெவற்றிேய
இ�க்கிற�.
10) நம்மால் எப்ப� ெவற்றி ெபற ���ம்?
உங்கள� இயக்கம், அல்ல� ப�ரச்சாரம், ெபா�மக்கள�ன் ஒற்�ைமைய
உ�வாக்க ��தல், கவனமான திட்டங்கள், அகிம்ைச வழி�ைறகள�ல்
கட்�ப்பாட்�டன் இ�த்தல் ஆகியனவற்ைற உ�தி ெசய்தால் ெவற்றி ெபற
அதிக வாய்ப்�கள் இ�க்கின்றன.
இயக்க ஒற்�ைம என்ப� மிக அவசியமான�. ஏெனன�ல், ெப�ம்பாலான
மக்கள�ன் வ��ப்பங்கைள�ம் பற்��திைய�ம் ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�ம்
��ைமச் ச�க இயக்கம் மிக சக்தி வாய்ந்ததாக மா�ம். இதில்
கலந்�ெகாள்வ� என்ப� �யமாக �ன்வந்� ெசய்�ம் ெசயல் என்பைத
மறக்கக் �டா�. மக்கள் இதன் ேமல் இ�க்�ம் நம்ப�க்ைக காரணமாக,
வரக்��ய ஆபத்�கைளப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் ேசர்கிறார்கள். அேத சமயம்,
இதில் ஒற்�ைம �ைறந்தால், இயக்கத்தின் ேநாக்கங்கள்
ெதள�வற்�ப்ேபா�ம். அதனால் அவற்ைறக் �றித்�

சந்ேதகங்க�ம்

உ�வா�ம். அந்த நிைலய�ல் பல�ம் இதில் ெதாடர்ந்� ெசயல்பட
மாட்டார்கள்.
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ெபா�வாக, ெவற்றிகரமாகச் ெசயல்ப�ம் ��ைமச் ச�க இயக்கம்,
ஆண்கள், ெபண்கள்,

�ழந்ைதகள், ந�த்தர வய�ைடயவர்கள்,

வயதானவர்கள், பல்ேவ� மதங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள், இனங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்கள், மாணவர்கள், ெதாழிலாளர்கள், அறி�ஜ�வ�கள், வர்த்தக
ச�கத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் என்� பல தரப்ப�னைர�ம் ஒன்றாகக் ெகாண்�
வ�ம்.
திட்டமி�தல் என்ப� மிக �க்கியமான�. ஏெனன�ல் ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்� என்ப�, ப�ரச்சாரம், இயக்கம் அல்ல� ��ைமச் ச�கக்
���க்�ம் அதன் எதிர்த் தரப்ப�ன�க்�ம் இைடேய நடக்�ம் ேபாட்�.
இ� ேபான்ற ேபாட்�ய�ல், அதில் பங்�ெகாள்�ம் அைமப்�, அதன் திட்டக்
கட்டைமப்� ஆகியன இயக்கத்ைத வ�வைமப்ப�, எந்த திைசய�ல்
பயண�ப்ப� ேபான்றவற்ைறத் த�ர்மான�க்க ேவண்�ம். ��ைமச் ச�க
எதிர்ப்� அைமப்ைபப் ெபா�த்தவைரய�ல், அதன் தைலவர்கள், பல
வ�ஷயங்க�க்காகத் திட்டங்கள், உத்திகள் சார்ந்த பல ���கைள எ�க்க
ேவண்�வ�ம். அதாவ� அவர்கள� வள ஆதாரங்கைள எப்ப� சிறப்பாக
பயன்ப�த்�வ�, எதிர்த் தரப்ப�னர� பலவனங்கைள
�
எப்ப�த் தங்க�க்�ச்
சாதகமாகப் பயன்ப�த்�வ�, தங்க�க்� எதிரான நடவ�க்ைககைள
எதிர்ெகாள்ள என்ன ெசய்வ� ேபான்றைவ �றித்� அவர்கள் சிந்திக்க
ேவண்�ம். மிகச் ச�யான ���கள் எப்ேபா�ேம உடன�யாக
எட்டப்ப�வதில்ைல. பய�ள்ள திட்டங்கள் உ�வாக இரண்� வ�தமான
அறி�த் திறன்கள் ேதைவ.
�தலாவதாக அவர்கள் எதிர்ேநாக்�ம் அரசியல், ெபா�ளாதார மற்�ம்
ச�க நிைலகைளப் பற்றிய வ�ளக்கமான ��த�டனான அறி�டன்,
ச�கத்தில் உள்ள பல்ேவ� ��க்கள�ன் வ��ப்பங்கள், எதிர்பார்ப்�கள்
ஆகியவற்ைறப் பற்றி�ம் அறிந்தி�க்க ேவண்�ம். இரண்டாவதாக,
இயக்கங்கள�ன் திட்டங்கைள வ�ப்பவர்கள், ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�
எப்ப�ச் ெசயல்ப�கிற� எனபைத �ைறயாக அறிந்� ைவத்தி�க்க
ேவண்�ம். இைதத் தன�ப்பட்ட அ�பவம், திைரப்படங்கள், �த்தகங்கள்,
வைலதளம், மற்�ம் ��ைமச் ச�க எதிர்ப்�ப் பண�கள�ல், அரசியல்
ெசயல்பா�கள�ல் அ�பவம் உள்ளவர்கேளா� ெதாடர்�ெகாண்� ேபசித்
ெத�ந்�ெகாள்ளலாம்.
அகிம்ைச �ைறைம என்ப� மிக �க்கியமான�, ஏெனன�ல், இயக்கத்தின்
�லம் வன்�ைற ஏற்பட்டால், அ� ��ைமச் ச�க எதிர்ப்ப�ன்
தன்ைமக்� இ�க்� ஏற்ப�த்�ம். அர� க�ைமயான அடக்��ைறையப்
ப�ரேயாகிப்பைத நியாயப்ப�த்த இ�ேவ காரணமாக அைமந்�வ��ம்.
ேம�ம் ��ைமச் ச�க இயக்கம் வன்�ைறய�ல் ஈ�பட்டால், சாதாரண
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மக்கள் அதில் ேசரத் தயங்�வார்கள். ேபாலிஸ், ரா�வம் ஆகிேயா�க்�
எதிராக வன்�ைற இ�ந்தால், ஆட்சிையப் பா�காக்�ம் இந்த சக்திகைள
வ�ேராதம் ெசய்வ� ேபாலாகி வ��ம். அரசிடம் மக்க�க்�ள்ள
வ��வாசத்ைத ேம�ம் உ�தி ெசய்யேவ இ� உத�ம். இயக்கத்ைதப்
பற்றிய மக்க�க்� இ�க்கக்��ய அ�தாப�ம் மைறந்� ேபா�ம். இ�
��ைமச் ச�கம் நிைனக்�ம் மாற்றங்கைள உ�வாக்�ம் ஆக்க சக்திக்�
எதிரான�. ��தல் �தந்திரம், ச�கத்தி�ள்ள அைனவ�ம்
லாபமைடயக்��ய வ�தத்தில் எட்டப்ப�ம் ச�க ேமம்பா� ேபான்ற
இலட்சியங்கைள �ன்ன��த்தி நடக்�ம் ேபாராட்டம், அதற்காக எல்லா
வ�தமான ப�ன்னண� ெகாண்ட அைனத்�த் தரப்� சாதாரண மக்கைள�ம்
�ண��டன் திரண்� வ�மா� அைழக்�ம்

இயக்கத்தின் ெசயல்பா�

ஆகியைவ, இந்த அரைச ���க்�க் ெகாண்�வர ேவண்�ம் என்�
நிைனப்பவர்கைளப் ேபாலேவ அதிகாரத்தில்

இ�க்�ம் அரைச ஆத�த்�த்

தாங்கிப் ப��க்�ம் சக்தி உள்ளவர்கள�ல் பலைர�ம் கவ�ம்.
ேமற்ேகாள்கள்
“ெதன்னாப்ப��க்காவ�ல் மாற்றம் உ�வானதின் காரணேம ேபா� ஜன
இயக்கம்தான். இதனால்தான், அரசின் ேமல் அ�த்தம் உ�வான�.
கைடசிய�ல், யா�ம் கடக்க ��யாத ேதக்க நிைல உ�வாகி,
அரசாங்கத்தால் எந்த வ�த எதிர்வ�ைனைய�ம் ெவள�ப்ப�த்த ��யாத
நிைலக்�ச் ெசன்� கைடசிய�ல் ேவ� வழிய�ன்றி மாற்றம் ஏற்பட்ட�.” –
ெஜேனட் ெசர்�
“எந்தப் ேபாராட்டமாக இ�ந்தா�ம் அதில் �க்கியமான வ�ஷயம்
கவனத்ைதக் கவ�வ�தான். யா�ேம உங்கைளப் பார்க்க ��யாதப�
ஒ� �ைலய�ல் இ�ந்�ெகாண்� ேபாரா�னால், அ� வணான,
�
பயன�ல்லாத �யற்சி. ேபாராட்டம் என்� ந�ங்கள் �வங்கினால், எந்த
அள�க்� ���ேமா அந்த அள�க்� கவனத்ைதக் கவர்ந்ேதயாக
ேவண்�ம்”. – �சிலி ஜாக்

(Mkhus e li J a ck)

“அகிம்ைசச் ெசயல்பா�கள�ல் இ�க்�ம் க�னமான வ�ஷயம்
என்னெவன்றால், மிகத் த�வ�ரமான கட்�ப்பா�, பய�ற்சி, திட்டமி�தல்,
ச�யான நபர்கள் ேதர்�, ஒ� இயக்கம் உ�வாகத் ேதைவயான பல
பண�கைள அைடயாளம் கண்� அவற்ைற ெசய்தல் ேபான்றவற்றின்
அவசியம் �றித்� பல�ம் கவனத்தில் எ�த்�க்ெகாள்வதில்ைல.
இைவெயல்லாேம உடன�யாக நடப்பதல்ல. மிகச் ச�யாக
திட்டமிட்�தான் ெசய்ய ேவண்�ம்”

– ெரவ். ேஜம்ஸ் லாவ்சன் ( Rev.James

Lawson).
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“அதனால்தான், இந்த அடக்��ைற, ேநெரதிரான வ�ைளைவ
ஏற்ப�த்தி�ள்ள�. இ� நி�ட்டன�ன் �ன்றாவ� வ�தியான வ�ைன –
எதிர்வ�ைன ேபான்ற�. ந�ங்கள் எந்த அள�க்� அடக்��ைறய�ன்
த�வ�ரத்ைதக் �ட்�கிற�ர்கேளா, அந்த அள�க்� எதிர்ப்�ம் அதிகமா�ம்” –
இவான் மேராவ�க் (Ivan Marovik)

15

