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உலகம் ��வ�ம் உள்ள அகிம்ைச இயக்கங்கள�ன் ெவற்றிக்�ம்
ேதால்வ�க்�ம் இைடேய இந்த �ன்� பண்�க் ��கள் ேவ�பாட்ைட
உ�வாக்க ���ம்: ஒற்�ைம, திட்டமி�தல் மற்�ம் அகிம்ைச ஒ�ங்�க்
கட்�ப்பா�.
ஆசி�யர் �றிப்�
2005 �தல் 2007 வைர ஹார்� ெம�மான் ஐ.சி.என்.சி.ய�ன் திட்டங்கள் மற்�ம்
ஆராய்ச்சி இயக்�னராக ெசயல்பட்டார். இவர் ஜ�ன் ஷார்ப் எ�திய ‘ேவக்கிங்
நான்வயலன்ட் ஸ்ட்ரகிள்: ட்ெவண்�யத் ெசஞ்�� ப�ராக்�ஸ் மற்�ம்
ட்ெவண்� ஃபர்ஸ்ட் ெசஞ்�� ெபாடன்ஷியல்’ என்ற �ைல எ�ட் ெசய்தவர்.
ேம�ம் ‘ஏ ைகட் � எஃபக்�வ் நான்வயலன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள்’ என்ற �லின்
இைண ஆசி�யர்.
வன்�ைறயற்ற ��ைம எதிர்ப்� இயக்கங்கள் ஏன் ஆற்றல்
வாய்ந்தைவயாக உள்ளன?
அரசியலில் ‘அதிகாரம் எப்ேபா�ேம தரப்ப�வதில்ைல, எப்ேபா�ேம
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�வ�’ என்ற ெவள�ப்பைடயான உண்ைமைய
ஏற்�க்ெகாண்டால், வரலாற்றில் உள்ள அகிம்ைச இயக்கங்கள் தங்கள்
எதி�கைளவ�டச் ெசல்வாக்�ப் ெபற்றி�ந்தேத அவற்றின் ெவற்றிக்�க்
காரணம் என்பேத இதன் பதிலாக இ�க்க ���ம்.
இந்த ���, எப்ப��ம் ெபா�ள் வளங்கைளக் கட்�ப்ப�த்�ம் ஆற்றல்
மற்�ம் வன்�ைறக்கான திறைனப் ெபற்ற�டன் இ�திய�ல் அதிகாரம்
உ�வாகிவ��ம் என்ற பரவலாக இதற்� �ரண்படான க�த்�ம் அைத
ஒட்�ய ேநர� ேகள்வ�கள் எ�ப்ப�ம் வழிேகா�கிற�: இந்தக் கண�ப்�
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�ற்றி�ம் ச�யாக இ�ந்தி�ந்தால், அகிம்ைச இயக்கங்கள், சிறந்த
ஆ�தங்கள், நல்ல வளங்கைளக் ெகாண்ட எதி�கள�டம் ேதாற்கின்றன.
ஆனால், ஒ� �ற்றாண்�க்�ம் ேமலாக பல ெவற்றிகரமான அகிம்ைசப்
ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்�ள்ளன என்பைத வரலா� ெவள�ப்ப�த்�கிற�.
இவற்றில் சில எ�த்�க்காட்�கள் ப�ன்வ�மா�:
●

1930கள் மற்�ம் 1940கள�ல் இந்தியர்கள் மிகப் ெப�ய அளவ�ல்
ஒத்�ைழயாைம இயக்கங்கைள (ெபா�ளாதாரப் �றக்கண�ப்�,
பள்ள�ப் �றக்கண�ப்�, ேவைலநி�த்தங்கள், வ� ெகாடா இயக்கம்,
ஒத்�ைழயாைம இயக்கம், ராஜினாமா ெசய்தல்) நடத்தினர்.
இந்தியாைவ

நிர்வகிக்க ��யா� என்ற ப��ட்�ஷா�க்� இைவ

அச்��த்தைல உண்டாக்கின. இ�திய�ல் ப��ட்டாஷார்
ெவள�ேய�ம்ப� ெசய்தன. இந்தியா �தந்திரம் ெபற்ற�.
●

1950கள் மற்�ம் 1960கள�ல், அெம�க்கக் ����ைமகள் இயக்கம்,
மான்ட்ேபாம� பஸ் �றக்கண�ப்�கள் நாஷ்வ�ல்லி லன்ச்-க�ன்டர்
உள்ள��ப்�ப் ேபாராட்டங்கள் ேபான்ற அகிம்ைசப் ப�ரச்சாரங்கள்,
நி�வனமயமாக்கப்பட்ட ப��வ�ைன அைமப்� மற்�ம் நா�
��வ�ம் ஏராளமான ஆதரவாளர்கள�ன் பலவனங்கைளப்
�
பயன்ப�த்தி சம உ�ைமகைளப் ெபற்ற�;

●

1965-1970, ஐக்கிய பண்ைணத் ெதாழிலாளர்கள் சங்கம் மிகச் சிறிய,
ஏறக்�ைறய நிதி ஆதாரமற்ற உள்�ர் அைமப்ப�லி�ந்�
கலிஃேபார்ன�யா திராட்ைசத் ேதாட்ட அைமப்�க�க்� எதிராக
ெவற்றிகரமாக ேவைலநி�த்தங்கள் மற்�ம் �றக்கண�ப்�கள்
�லம் நா� ��வ�ம் அறிந்த ெப�ய அைமப்பாக மாறிய�;

●

ப�லிப்ைபன்சில் 1986இல் ரா�வத்திலி�ந்� வ�லகி
வந்தவர்கேளா� இைணந்�, அெம�க்க ஆதர�டன் நைடெபற்ற
ஃெபர்�ணான்ட் மார்ேகாசின் சர்வாதிகார ஆட்சிைய எதிர்த்�
லட்சக்கணக்கான மக்க�டன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ�பட்டனர்.
இவ்வா� அதிக�த்�வ�ம் அகிம்ைச எ�ச்சிையக் கண்�
தாக்�ப்ப��க்க ��யா� என்பைத உணர்ந்� மார்க்ேகாஸ்
நாட்ைடவ�ட்� ெவள�ேயறினார்;

●

1988இல், சிலி நாட்� மக்கள், ஆகஸ்ேடா ப�ேனாேசய�ன்
ெகா�ரமான சர்வாதிகார ஆட்சி தங்கள�டம் வ�ைதத்த பயத்ைத
ெவன்� அவைர எதிர்த்� ப�ரச்சாரம் மற்�ம்
ஆர்ப்பாட்டங்கள��ம் ஈ�பட்டனர்.
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இந்த நடவ�க்ைககள்

ப�ேனாேசவ�ன் ஆதரைவ வலிைமயற்றதாக்கி, இவர� ெசாந்த
ரா�வ நிர்வாகக் �� உ�ப்ப�னர்கேள வ��வாசமில்லாமல்
ெசயல்பட்டனர். இந்த ெந�க்க�கள�ன் உச்சத்தில் இவர்
அதிகாரத்திலி�ந்� வ�க்கட்டாயமாக இறக்கப்பட்டார்.;
●

1980-1989 ஆண்�கள�ல், ேபாலந்� நாட்�னர் ஒ�ைமப்பாட்�
இயக்கத்தின் ஒ� அங்கமாக �யாத�ன ெதாழிற்சங்கத்ைத
உ�வாக்கி தங்கள் நாட்ைட ேசாவ�யத் ஆட்சிய�லி�ந்� தி�ம்பப்
ெபற்றனர்;

●

1989இல், ெசக்ேகாஸ்ேலாவாக்கியாவ�ல் ெவல்ெவட் �ரட்சி என்�
அைழக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்�ம் ேவைல நி�த்தங்கள்
கம்�ன�சத்திலி�ந்� அைமதியான மாற்றத்திற்� வழிவ�த்தன.
இேத ேபான்ற ெசயல்பா�கள் 1991இல் கிழக்� ெஜர்மன�,
லாத்வ�யா, லித்�ேவன�யா, எஸ்ேடான�யா உள்ள�ட்ட நா�கள�ல்
அைமதியான மாற்றங்க�க்� வழிவ�த்தன;

●

1980கள�ல் ெதாடங்கிய ேவைலநி�த்தங்கள், �றக்கண�ப்�கள்
மற்�ம் சிவ�ல் ஒத்�ைழயாைம இயக்கங்கள் மற்�ம்
ெவள�ப்�றத் தைட வ�திப்�கள் 1990கள�ன் ெதாடக்கத்தில் ெதன்
ஆப்ப��க்காவ�ல் இனெவறிைய ���க்�க் ெகாண்�வந்ததில்
ெப�ம் பங்� வகித்தன;

●

அ�த்த பத்தாண்�கள�ல், ேமாச� ேதர்தல் ���கைளத் த�த்�,
அல்ல� எதிர்த்�ப் ேபாரா�வதன் �லம் ெசர்ப�யர்கள் (2000),
ேஜார்ஜியஸ் (2003) மற்�ம் உக்ேரன�யர்கள் (2004) எேதச்சாதிகார
ஆட்சிைய ���க்�க் ெகாண்� வந்தனர்;

●

2005இல் ெலபனான் நாட்�னர் சி�ய நாட்�ப் பைடய�ன�ன்
ஆக்கிரமிப்ைப மிகப் ெப�ய அளவ�லான அகிம்ைசப்
ேபாராட்டங்கள் �லம் ���க்�க் ெகாண்� வந்தனர்;

●

2006இல் ேநபாள நாட்�னர், மிகப் ெப�ய அளவ�ல்
ஒத்�ைழயாைம ேபாராட்டம் நடத்தி சிலிவ�யன் ஆட்சி
தி�ம்ப�ம் நிைலநாட்டப்ப�வைத கட்டாயப்ப�த்தினர்;

●

2007-2009இல் வன்�ைறக் கிளர்ச்சிக�க்� மத்திய�ல், ரா�வ
ஆட்சியாள�க்� �ன்பாக பாகிஸ்தான் வழக்கறிஞர்கள், சிவ�ல்
ச�கக் ��க்கள் மற்�ம் சாதாரணக் ��மக்கள் �யாத�ன ந�தித்
�ைற மற்�ம் அவசர நிைலச் சட்டங்கைளத் தி�ம்பப் ெபற�ம்
ெவற்றிகரமாக வலி��த்திய�.
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மக்கள் கீ ழ்ப�யாவ�ட்டால், ஆட்சியாளர்களால் ஆட்சி ெசய்ய ��யா�
ச�கத்தில் உள்ள ஏறக்�ைறய அைனத்� நி�வனங்கள், அைமப்�கள்
அைனத்�ேம மிகப் ெப�ய எண்ண�க்ைகய�லான சாதாரண மக்கள�ன்
ெதாடர்ச்சியான ஒப்�தல், ஒத்�ைழப்� மற்�ம் கீ ழ்ப்ப�தல் ஆகியவற்ைறச்
சார்ந்ேத உள்ளன. அதிகாரம் பற்றிய இந்த அ�ப்பைட உள்�ணர்வ�னால்,
இைவ�ம் மற்ற ��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� இயக்கங்க�ம்
ெவற்றிெபற்றன. மக்கள் தங்கள் ஒப்�தைல�ம் ஒத்�ைழப்ைப�ம்
ஒ�ங்கைமக்கப்பட்ட, வ��க அ�ப்பைடய�லான �ைறய�ல் தி�ம்பப் ெபற
எண்ண�வ�ட்டால், வ�க்கட்டாயமாக அதிகாரம் ெச�த்�ம் அைமப்ைப
எதிர்த்� அவர்களால் சமாள�க்க ���ம். மக்கள் கீ ழ்ப்ப�யாவ�ட்டால்,
ஜனாதிபதிகள், ேமயர்கள், தைலைம நிர்வாக அதிகா�கள், ெஜனரல்கள்
மற்�ம் ப�ற பதவ�கள�ல் இ�ப்பவர்கள் கட்�ப்ப�த்த ��யாத
அதிகாரத்�டன் ஆட்சி ெசய்ய ��யா�.
ேவைலநி�த்தங்கள், �றக்கண�ப்�கள், மாெப�ம் ஆர்ப்பாட்டங்கள், ��ைம
ச�கத்தின்ச் எதிர்ப்�, இைண - அைமப்�கைள நி��தல், ேம�ம்
�ற்�க்கணக்கான மற்ற ஆக்க�ர்வமான ெசயல்கள் ஆகியைவ இைதச்
ெசய்யப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் சாதனங்களாக இ�ந்தன. இைவ தார்ம� கக்
காரணங்க�க்கப் பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் என்ற அவசியம் இல்ைல,
மாறாக நைட�ைறக்� ஏற்ற வ�ஷயங்க�க்�ம் பயன்ப�த்தப்பட்டன.
��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� வழி�ைறையப் பயன்ப�த்திய சிலர் இேத
மாதி�யான வ��கங்கள் மற்ற நா�கள�ல், தங்கள் ெசாந்த வரலாற்றில்
பலனள�த்தைதப் பார்த்�ள்ளனர், ேம�ம் இந்த வைகயான எதிர்ப்�கைளத்
தங்க�க்�க் கிைடத்�ள்ள, ெவற்றி வாய்ப்ைபப் ெபறக்��ய சிறந்த
சாதனங்களாகக் க�தினார்கள்.
திறன்க�ம் நிைலைமக�ம்
வரலாற்றி�ம், தற்ேபாைதய உலகி�ம் இந்த எ�ச்சி�ட்�ம் அகிம்ைச
இயக்க ெவற்றிக�க்� ந�ேவ ேதாற்�ப்ேபான அல்ல� த�ர்மானமற்ற
இயக்கங்கைளப் பற்றிய உதாரணங்கைள�ம் காண ��கிற�. உலகம்
ேபாலந்� மற்�ம் ெசக்ேகாஸ்ேலாவாக்கியாவ�ன் அகிம்ைசப் �ரட்சிகைளக்
கண்ட அேத ஆண்�ல் தியானன்ெமன் ச�க்கப் ப�ெகாைலைய�ம் கண்ட�.
கடந்த பத்தாண்�கள�ல், மிகப் ெப�ய எண்ண�க்ைகய�லான மக்கள் பர்மா,
ஜிம்பாப்ேவ, எகிப்� மற்�ம் ஈரான�ல் அகிம்ைச உத்திகைளப்
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பயன்ப�த்தினார்கள்.

ஆனால் இயக்கத்தின் இலக்�கள் இ�வைரய�ல்

எட்டப்படவ�ல்ைல. கிழக்� திேமா�ல் ெவற்றிகரமான

�ய உ�திப்

ேபாராட்டம், ��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� தவ�ர்க்க ��யாத�. ஆனால்,
இ� ேவ� இடங்கள�ல்
சார்ந்த இயக்கங்க�க்�

ஆக்கிரமிப்பாளர்க�க்� எதிராகப் ெபா�மக்கள்
உந்�தல் அள�த்� உதவ� ெசய்த அேத சமயத்தில்,

பாலஸ்த�னத்தில், ேமற்� பப்�வா, ேமற்� சஹாரா மற்�ம் திெபத் ஆகிய
நா�கள�ல் ேபாராட்டங்கள் த�ர்�காணப்படாமேல உள்ளன.
இவற்�க்�ம் மற்றவற்�க்�ம் இைடேயயான �ரண்பா�க�க்�க்
காரணம் என்ன?
இவற்ைற�ம் மற்ற இயக்கங்கைள�ம் ெவற்றி அல்ல� ேதால்வ� ெபற
ைவத்த காரண�கேளா� ப�த்� அறி�ம் மற்�ம் அறிவார்ந்த நபர்களால்
உடன்பட ��யா�. ஒவ்ெவா� �ழ�ம் மிக�ம் சிக்கலானைவ என்பேதா�
ேநர� காரண கா�யங்கங்கேளா� அவற்ைறத் ெதாடர்�ப�த்�வ�ம் க�னம்.
அறிஞர்கள், பத்தி�ைகயாளர்கள் மற்�ம் ப�ற�டமி�ந்� இவற்றின் மற்�ம்
ப�ற �க்கியமான அகிம்ைச இயக்கங்கள�ன் பாைதக�ம் வ�ைள�க�ம்
அவற்றின் கட்டைமப்�, நிைலைமகள் மற்�ம் அந்த ஒவ்ெவா� இயக்க�ம்
ெசயல்ப�ம் வ�திவ�லக்கான �ழ்நிைலகள் �றித்த வாதங்கைளேய நான்
ெப�ம்பா�ம் ேகட்கிேறன்.
உதாரணமாக, அகிம்ைம இயக்கங்கள் அபாயகரமான ஆற்றைலப் பயன்ப�த்த
வ��ப்பமில்லாத ஒ� அடக்��ைறயாளர் உள்ள ச�கங்கள�ல் மட்�ேம
ெசயல் திறன் ெகாண்டைவயாக இ�க்�ம்.

�றிப்ப�ட்ட ெபா�ளாதார

அள�ேகால் (ெபா�ளாதார சித்தாந்தம், வ�மான அள�கள், வசதி
வாய்ப்�கள் வ�நிேயாகம், ந�த்தர வர்க்கத்தின�ன் இ�ப்�) மற்�ம் கல்வ�
அள�கள்தாம் ெவற்றிகரமான இயக்கங்க�க்� �க்கியம் என்� சிலர்
�றலாம். இயக்கங்கள�ன் வ�ைள�கைளத் த�ர்மான�ப்பதில்
ேமேலாங்கிய��க்�ம் வல்லர�கள் மற்�ம் ப�ராந்திய ேமலாதிக்கங்கள�ன்
பங்� �க்கியத்�வம் ெப�ம் என்� ேம�ம் சிலர் ��கின்றனர்.

ஒ� நபர்

எ�த்�ைரக்�ம் ��தல் கட்டைமப்�கள் மற்�ம் �ழ்நிைலகள், அதாவ�,
இன ேவ�பா�, அரசியல் மற்�ம் கலாசார வரலா�, மக்கள்ெதாைக அள�,
நிலப்ப�தி ஆகியைவ எண்ணற்றைவ, ேம�ம் இவற்றில் பல நிைலைமகள்
ஒ� �றிப்ப�ட்ட இயக்கத்தின் ேபாக்கில் பாதிப்ைப ஏற்ப�த்தக்��ம்.
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அைமப்� மற்�ம் �ழலின் நிலவரம் சார்ந்த காரண�கேள இயக்கத்தின்
ெவற்றிையத் த�ர்மான�க்கின்றன என்�ம் பார்ைவக்� மாற்�க் க�த்�
உள்ள�. �ரண்பா�கைளக் ைகயாள்வதில் ஒ� இயக்கத்தின் திறன்கள்
இதில் �க்கியமானைவ. இைதத்தான் கல்வ�யாளர்கள் �கைம எனக்
�றிப்ப��கிறார்கள். மாறத்தக்க காரண�கள�ன் ம� � ஒ� இயக்கம்
ெகாண்��க்�ம் கட்�ப்பா�தான் அதன் திறன்கள் அல்ல� �கைம
எனப்ப�கிற�. ஒ� இயக்கம் எந்த வ��கச் ெசயல்பாட்ைடத்
ேதர்ந்ெத�க்கிற�; மக்கைள ஒன்� திரட்ட�ம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்�
ஈ�ப�த்த�ம் எந்த ெமாழிையப் பயன்ப�த்�கிற�; எவ்வா�
�ட்டைம�கைள உ�வாக்�கிற�; தன� எதிராள�கைள எவ்வா�
�றிைவக்கிற�; ��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� சார்ந்த பல்ேவ� அம்சங்கள�ல்
இ� எவ்வா� ���கைள எ�க்கிற� என்பவற்ைறப் ெபா�த்ேத இந்தத்
திறன்கள் மதிப்ப�டப்ப�கின்றன.
என் கண்ேணாட்டத்தில், அகிம்ைச இயக்கங்கைளப் ப�ப்பாய்�
ெசய்பவர்களால் இந்தத் திறன் அ�ப்பைடய�லான காரண�கள் ெபா�வாகேவ
�றிப்ப�டத்தக்க அளவ�ல் �ைறவாக வலி��த்தப்ப�கிற� அல்ல�
கவன�க்காமல் வ�டப்ப�கிற�. இ� ஏன் இப்ப� என்ப� இந்தக் கட்�ைரக்�
அப்பாற்பட்ட வ�ஷயம். ஆனால் மக்கள் இதில் சந்ேதகம் ெகாள்கிறார்கள்
அல்ல� இந்த அகிம்ைச நடவ�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடக் காரணம்
அவர்க�க்�த் ெத�யா�. �ட்� நடத்ைதய�ன் மாற்றங்கள் �லம், ஆழமாக
ேவ�ன்றிய��க்�ம், அடக்��ைற எதிராள�கள�டமி�ந்� மக்கள்
இயக்கங்க�க்� அதிகாரம் ம� ஒ�க்கீ � ெசய்யப்படலாம். அதற்� மாறாக,
இ� நிகழ்ந்த சந்தர்ப்பங்கள�ல் இைத சாத்தியமாகச் ெசய்த மாறக்��ய
ெவள�ப்�றக் காரண�கள் அல்ல� அசாதாரண �ழ்நிைலகள்
உ�வாகிய��க்கலாம் என்� அவர்கள் அ�மானம் ெசய்�ெகாள்கின்றனர்.
ஆனால், நாம் �கைம மற்�ம் திறன்கள�ன் �க்கியத்�வத்ைதக் �ைறத்�
மதிப்ப�டாமல் அகிம்ைச இயக்கங்கள�ன்

பாைதகள் மற்�ம் வ�ைள�கள�ன்

ம� � ெசல்வாக்� ெச�த்�ம் கட்டைமப்�கள் மற்�ம் நிைலகள�ன்
பங்கள�ப்ைப மதிக்கலாம். உண்ைமய�ல் �கைம மற்�ம் திறன்கள்
வ�த்தியாசத்ைத ஏற்ப�த்�கின்றன, சில சந்தர்ப்பங்கள�ல் இயக்கங்கைள
இைவ ேமாசமான நிைலகைளக் கடந்� வர, ைகயாள அல்ல� மாற்ற
உதவ��ள்ளன.
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திறன்கள் மற்�ம் �கைமய�ன் �க்கியத்�வத்�வத்ைத உணர்வ� என்ப�,
வ�யாபாரம் அல்ல� ரா�வச் சிந்தைனகள் ேபான்ற ப�ற �ைறகள�ல் ெபா�
அறிவாகக் க�தப்ப�கிற�. அகிம்ைசப் ேபாராட்டத்தின் வ�ஷயத்தில் மட்�ம்
இ� ஏன் ேவ� மாதி� இ�க்க ேவண்�ம்? ஒ� ரா�வத் தளபதி அல்ல�
தைலைம நிர்வாக அதிகா�ய�டம் அவர்கள� �யற்சிகள�ன் வ�ைள�க�க்�
வ��கங்கள் �ைறந்த அளேவ �க்கியத்�வம் ெபற்�ள்ளன என்� �றினால்
அவர்கள் சி�ப்பார்கள். ேபாட்�கள் மற்�ம் சர்ச்ைசக்��ய எதிர்வ�ைனகள்
வ�ைள�கள் எப்ேபா�ேம ெபா�ள் சார்ந்த நிலவரங்களால் �ன்னேர
த�ர்மான�க்கப்பட்டைவ என்றால். சன் த்ஸுவ�ன் மகத்தான பைடப்பான தி

ஆர்ட் ஆஃப் வார் என்�ம் �ல் இந்த அள�க்�ப் ப�ரபலமாகிய�ரா�.

அகிம்ைச இயக்கங்கைளச் ெசயல்திறன் மிக்கைவயாக ஆக்�ம் காரண�கள்
என்ன என்ற இந்தக் கட்�ைரய�ன் ஆரம்பக் ேகள்வ�க்�த் தி�ம்�ேவாம்.
இதற்கான பதிைல வரலாற்� இயக்கங்கள�லி�ந்� ேசக�க்கப்பட்ட வ��கத்
ேதர்�கள் மற்�ம் சிறந்த நைட�ைறகைளப் பார்ப்பதிலி�ந்� ெதாடங்கலாம்.
பல்ேவ� �கைம - அ�ப்பைடய�லான காரண�க�ம் திறன்க�ம் ஒ�
இயக்கத்தின் வ�ைள�கள�ல் தாக்கம் ஏற்ப�த்தலாம். இவற்ைற நாம் ஒ�
சில அத்தியாவசியமான அம்சங்களாகச் ��க்கினால், ெவற்றிகரமான
அகிம்ைச இயக்கத்திற்கான �ன்� பண்�க் ��கள் ேமெல�கின்றன.
ஒற்�ைம, திட்டமிடல், அகிம்ைச ஒ�ங்�க் கட்�ப்பா� ஆகியைவேய
அைவ.
ஒற்�ைம, திட்டமி�தல் மற்�ம் ஒ�ங்�க் கட்�ப்பா�
�தல் பார்ைவய�ல் இந்தப் பண்�கள�ன் �க்கியத்�வம் ெவள�ப்பைடயாகத்
ெத�வதாகத் ேதான்றலாம். ஆனால் ஒ�வர் மக்கள் இயக்கங்கைள
உத்தி�ர்வமான மற்�ம் ��க்கப்பட்ட நிைலய�ல் கா�ம்ேபா� இந்தப்
பண்�கள�ன் ஆழம் மற்�ம் அவற்றின் பரவலான தாக்கங்கள் சில
ேநரங்கள�ல் தவறவ�டப்ப�ம். இைவ ஒவ்ெவான்�ேம வ��வாக வ�ளக்கப்பட
ேவண்�யைவ.
அகிம்ைச இயக்கங்கள் தங்கள் பலத்ைத ச�கத்தின் பல்ேவ� ப��ைவச்
ேசர்ந்த மக்கள�டமி�ந்ேத ெப�வதால் ஒற்�ைம �க்கியம். ��க்கமாக,
எண்ண�க்ைகதான் �க்கியம். ஒ� இயக்கத்திற்� எவ்வள� அதிக
எண்ண�க்ைகய�ல் ஆதரவாளர்கள் உள்ளனேரா அந்த அள� இ�
சட்ட�ர்வமான, ஆற்றல் மிக்க மற்�ம் உத்தி அ�ப்பைடய�ல் திறன் மிக்கதாக
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இ�க்�ம். எனேவ, ெவற்றிகரமான இயக்கங்கள் ெதாடர்ந்� தங்கள்
ச�கங்கள�லி�ந்� ஆண்கள், ெபண்கள்; இைளஞர்கள், ெப�யவர்கள்,
�தியவர்கள், நகர்ப்�ற மக்கள், கிராமப்�ற மக்கள், சி�பான்ைமய�னர், மத
அைமப்�கைளச் சார்ந்த உ�ப்ப�னர்கள், வ�வசாய�கள், ெதாழிலாளர்கள்,
வ�யாபா�கள், ெதாழில் �ைற வல்�னர்கள், ெசல்வந்தர்கள், ந�த்தர
வர்க்கத்தினர், கீ ழ் மட்டப் ெபா�ளாதார அ�க்கில் உள்ளவர்கள், காவலர்கள்,
சிப்பாய்கள், ந�தித்�ைற அங்கத்தினர் மற்�ம் ப�ற ��க்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
அடங்கிய �திய ��க்கைளச் ெசன்றைட�ம் �யற்சிகைளத் ெதாடர்ந்�
ேமற்ெகாள்கின்றன.
ெவற்றிகரமான இயக்கங்கள் ெதாடர்ந்� தங்கள் எதிரண�ய�ல் உள்ளவர்கள�ன்
ஆதரவாளர்கைள�ம் தம் பக்கம் இ�க்�ம் �யற்சிய�ல் ஈ�ப�கின்றன.
எதிரண�ய�ல் உள்ளவர்கைளத் தம் பக்கம் இ�ப்ப� ெவற்றிகரமான ��ைம
இயக்கங்கள�ன் வலிைமகள�ல் ஒன்�. உதாரணமாக, இன ெவறிக்� எதிரான
ெதன் ஆப்ப��க்க இயக்கத்தின் ��ைமச் ச�கத்தின் ேபாராட்டம் பரவலான
ஆதரைவப் ெபற்�ள்ளேதா� மாற்றம் ஏற்ப�த்�வ� என்�ம்
ேநாக்கத்�க்கான ஒற்�ைமைய மக்கள�ைடேய உ�வாகி�ள்ள�. அ�
மட்�மல்ல. இதற்� �ன் இனெவறி அரைச ஆத�த்�வந்த சில
ெவள்ைளயர்ள�ன் ஆதர�ம்�ட இதற்�க் கிைடத்�ள்ள�.
அகிம்ைச இயக்கங்கள�ல் கலந்�ெகாள்பவர்கள், தங்கள் இயக்கம்
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய நடவ�க்ைககள் �றித்த சிக்கலான ���கைள�ம்
எ�க்க ேவண்� இ�க்�ம். இைதச் ெசய்ய வ��க அ�ப்பைடய�லான
திட்டமிடல் மிக�ம் �க்கியமான�. ஒ�வர் ஈ�ப�ம் காரணத்திற்கான த�தி
அல்ல�

ஒ�வ�ன் எதிராள�ய�ன் தார்ம� க �தியாக ஏற்க��யாத

ெசயல்பா�கைள

ெபா�ட்ப�த்தாமல் ஒ�க்��ைறைய இயல்பான

எதிர்ப்�ச் ெசயல்பா�களால் மட்�ேம - அைவ நன்றாக
ெசயல்ப�த்தப்பட்டா�ம்�ட - ெவல்ல ��யா�. அதற்� பதிலாக,
இயக்கங்கள், ��ைம ச�கத்தின் எதிர்ப்� �ைறயாகத் திட்டமிட்�,
ேநாக்கங்கள் மற்�ம் கவனம் ெச�த்தப்ப�ம் இலக்�கைள எட்�வதற்காக
அவற்ைற ச�கத்தில் உள்ள மக்கைள எப்ப� ஏற்கச்ெசய்வ� என்பைதத்
திட்டமி�ம்ேபா�தான் இ� ெவற்றிெப�கிற�. எந்தைகய உத்திகள்
பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம், அைவ எவ்வா� வ�ைசப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்
என்பனவற்ைற ��� ெசய்தல்; எந்த மக்கைள ப�ரதிநிதித்�வப் ப�த்�வ�
இந்த இயக்கத்தின் ேநாக்கேமா அந்த மக்கள�ன் அப�லாைஷகள்,
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மனக்�ைறகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ெசயலாற்றத் �ண்�ம் வ�ஷயங்கைள
ேமம்ப�த்�வ�; எந்தத் தன�நபர் மற்�ம் ��க்கைள �றிைவக்க ேவண்�ம்,
எந்த ��கிய, ந�த்தர, ந�ண்ட கால �றிக்ேகாள்கைளத் ெதாடர ேவண்�ம்
எனத் திட்டமி�தல் ஆகியைவ �க்கியம். இவற்ேறா�, தகவல் ெதாடர்�
அைமப்�ம் உ�வாக்கப்பட ேவண்�ம் அப்ேபா�தான் �ட்டண�கள�ல்
உ�வாக்கப்பட�ம் அகிம்ைச இயக்கங்கள் ெதாடர்பான சில
ப�ரச்சிைனக�க்� ஆக்க�ர்வமாக வ��கம் வ�க்க ���ம். இவ்வா�
ெசய்வதற்� அகிம்ைசப் ேபாராட்டம் எங்� நைடெப�கிறேதா அங்�ள்ள
�ழ்நிைலைய ��ைமயான ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம். இவர்கள�ன்
திட்டமிடல் ெசயல்பாட்�ன் ஒ� ப�தியாக, திறன் வாய்ந்த இயக்கங்கள்
�ைறயாக அல்ல� �ைறசாராமல் தகவல்கைளத் திரட்�கின்றன, அ�
மட்டத்தில் உள்ள மக்கள் ��வைதக் ேகட்கிற�, ப�ன்னர் தங்கைளத்
தாங்கைள, தங்கள் எதி�கைள மற்�ம் ந�நிைல வகிக்�ம் �ன்றாவ�
ப��வ�னைரத் ெதாடர்ந்� ப�ப்பாய்� ெசய்கின்றன.
இ�தியாக, ஒ�ங்��ைறயாகச் ெசயல்ப�த்தப்பட்டால் மட்�ேம ஒ� உத்தி
திற�ள்ளதாக இ�க்�ம்.

ஒ� அகிம்ைச இயக்கத்தின் ேதால்வ�க்கான மிகப்

ெப�ய ஆபத்� என்ப�, அதன் சில உ�ப்ப�னர்கள் வன்�ைறயாளர்களாக
மா�வ�தான். எனேவ மக்கள், �ண்�வ�டப்பட்டா�ம்
அகிம்ைசவாதிகளாகேவ ந��க்க ேவண்�ம் என்ற

அகிம்ைச ஒ�ங்��ைற

ெதாடர்ந்� பங்ேகற்பாளர்கள�ன் மனதில் ஆழமாகப் பதியைவக்கப்ப�கிற�.
இதற்� நைட�ைறக் காரணங்கள் உள்ளன. இயக்கத்தின் உ�ப்ப�னர்கள்
ேமற்ெகாள்�ம் வன்�ைறச் சம்பவங்கள் இதன் சட்ட�ர்வமான தன்ைமைய
ஒேரய�யாகக் �ைறத்�, எதிரண�ய�னர் அடக்� �ைறையப் பயன்ப�த்�ம்
வாய்ப்ைப நாேம வழங்�வதாக மாறிவ��ம். ேம�ம், ஒ� இயக்கம்
ெதாடர்ந்� அகிம்ைசையப் ப�ன்பற்றிவ�கிற� என்றால், பரந்த அளவ�லான
�ட்டாள�கைள – எதி�கைள ஆத�ப்பவர்கள் உட்பட -

கவர்ந்� இ�க்�ம்

மிகப் ெப�ய வாய்ப்� உள்ள�.
இந்தப் பண்�கைள ��ைமயாக ஆராய்வதற்� ஒ� �த்தகேம எ�த
ேவண்� வரலாம், ேம�ம் அகிம்ைச ெதாடர்ந்� ேம�ம் அதிகமாக
�ைறயான ஆய்�க�க்� உட்ப�த்தப்பட்� வ�கிற�. �தி� �திதாக எ�ம்
ஒவ்ெவா� இயக்க�ம் இந் நிகழ்வ�ன் ஒட்�ெமாத்தப் ��த�க்கான அறிைவ
வழங்�கின்றன. இந்த அரசியலின் வ�வம் மற்�ம் ச�க ெசயல்பா�
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�றித்� இன்ன�ம் வைரய�க்கப்பட�ம் ேமம்ப�த்தப்பட�ம்
ேவண்�ய��க்கிற�.
ஆனால், ஒற்�ைம, திட்டமிடல் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற என்ற இந்த �ன்�
பண்�கள் காலங்கைளக் கடந்தைவ, இைவ தாமாகேவ ஒ� ெபா�வான
கட்டைமப்ைப வழங்�கின்றன, இதன் �லம் இயக்கத்தின் உ�ப்ப�னர்கள்,
ஆதரவாளர்கள், இவற்ேறா� ெதாடர்�ெகாண்டவர்கள், ஆய்� ெசய்பவர்கள்
ஆகிேயார் மிக வ�ைரவாக இதன் நிைலைய மதிப்ப�ட ��கிற�. இந்த
இயக்கம் ஒன்�பட்�ள்ளதா, இதற்� ஒ� திட்டம் உள்ளதா, ஒ�ங்�க்
கட்�ப்பாட்�டன் உள்ளதா என்பவற்ைற அறிய ���ம். அகிம்ைசச்
ெசயல்பா�கள�ன் ெகாள்ைககைள வ�ப்பவர்கள�ன் ெசயல்பா�கள்
ஏற்ெகனேவ அைமதி மற்�ம் உலக ந�திக்கான

பாைதைய

வ�த்தி�க்கிறார்கள். இைதத் ெதாடர்ந்� ெசய்�வ�பவர்களால் நம�
வ�ங்காலம் உ�வாக்கப்ப�ம்.
**
இந்தக் கட்�ைரக்காக நான், தங்கள் ேநாக்கங்கைள

சாதித்த இயக்கங்கைள

“ெவற்றிகரமாக” என்�ம் சாதிக்காதவற்ைற “ேதால்வ�யைடந்த” இயக்கங்கள்
என்�ம் �றிப்ப�ட்�ள்ேளன். இந்த வ�ளக்கத்தில் உலகியல் சார்ந்த அம்ச�ம்
உள்ள�. ெவற்றிகரமான இயக்கம் தன்�ைடய ேநாக்கத்ைதச்
சாதித்தி�க்கலாம் (எ.கா. 2004 உக்ைரன�ல் நைடெபற்ற ஆரஞ்ச் இயக்கம்).
ஆனால், இன� வ�ம் ஆண்�கள�ல் எதிர்ெகாள்ளப்ேபா�ம் சவால்களால் இ�
ச�ைவ சந்திக்கலாம். இேத சமயத்தில் தன� இலக்ைகச் சாதிக்காமல்
ேதாற்�ம் இயக்கங்கள் அ�த்� வ�ம் ஆண்�கள�ல் ஆக்க�ர்வமாக தன்
இயக்கத்தின் ேநாக்கத்ைதச் சாதிக்கலாம். ஒ� �றிப்ப�ட்ட இயக்கத்ைத
ெவற்றிகரமான� அல்ல� ேதால்வ�யைடந்த� என்� வைகப்ப�த்�வைத
மாற்�வ� ேதைவ இல்ைல என்றா�ம்�ட இந்த அ�த்த�த்� ஏற்ப�ம்
வ�ைள�கள் மிக�ம் ஆற்றல் மிக்கைவயாக இ�க்கலாம் என்பதால்
இைவ�ம் �க்கியேம.
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