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அகிம்ைச பற்றி மார்ட்�ன் �தர் கிங் �றியைவ அைனத்�ம் ச�ேய என உலகம் எப்ப� 

நி�ப�த்�க்ெகாண்��க்கிற�! 

 

- எ�கா ெசேனாெவத் & ம�யா ேஜ. ஸ்�ஃபன், 

ஜனவ� 18, 2016 

 

ெபண்கள் உ�ைமக்கான அகிம்ைச வழிச் ெசயல்பா�க�க்காக ஏமன் ச�க ேசவகர் தவக்கால் 

கார்மன் (வல��றம் ெவள்ைள �க்கா� அண�ந்தி�ப்பவர்) ேநாபல் ப�� ெவன்றார். 

(அ�ப்ப�யவர்: �ைகப்படக் கைலஞர் �தர்ஸன் ராகவன்) 

 

“�தந்திரத்ைத அைடய ஒ�க்கப்பட்ட மக்கள�டமி�ந்த ஆ�தங்கள�ேலேய மிக 

வலிைமயான ஆ�தம் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�தான் என்ற அைசக்க ��யாத 

எண்ணத்�டேன நான் இந்தியாைவ வ�ட்� ெவள�ேயறிேனன்,” என்� மார்ட்�ன் �தர் கிங் 

ஜூன�யர் �றியதாகச் ெசால்பவர் அவர� வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எ�திய எ�த்தாளர் 

க்ேளேபார்ன் கார்ஸன். 

 

2011ஆம் ஆண்� �தல் பல்ேவ� சச்சர�கைள இவ்�லகம் சந்தித்�ள்ள�. பல ஆ�தக் 

கிளர்ச்சிகள் மத்தியக் கிழக்� நா�கள��ம், சாெஹல் மற்�ம் ெதற்காசியாவ��ம் பரவலாகக் 

காணப்பட்ட ேபாதி�ம் தத்தம� �யர்கைளத் �ைடக்க �தன்ைமயான வழியாக 

வன்�ைறசார் ��ைம ேமாதல்கைள மக்கள் ைகயாளவதில்ைல. மாறாக, �ன�ஸ் �தல் 

தாஹ்�ர் ச�க்கம் வைரய��ம், ஜூக்ேகாட்� பார்க் �தல் ஃெபர்�ஸன் வைரய��ம், 

பர்க்கிேனா ஃபாேஸா �தல் ஹாங்காங் வைரய���ள்ள உலகளாவ�ய இயக்கங்கள் மகாத்மா 

காந்தி, மார்ட்�ன் �தர் கிங் மற்�ம் உள்���ம் ெவள�நாட்��ம் நாள்ேதா�ம் கா�ம் 

ெசயல்பாட்டாளர்கள�டமி�ந்� தாம் கற்�க்ெகாண்�ள்ள பாடங்களாேலேய மாற்றத்�க்காகக் 

�ரல் ெகா�க்கின்றனர். 

 

ேவைலநி�த்தம், �றக்கண�ப்�, எதிர்ப்� மற்�ம் ப�றவைகச் ெசயல்கள் அடங்கிய அகிம்ைச 

வழி எதிர்ப்� நடவ�க்ைககள் �லமாக எதிராள�கைள எதிர்க்க ஆ�தேமந்தாத மக்கள் 

ேமற்ெகாள்�ம் �ட்� �யற்சிகைள�ம் (காந்தி�ம் �தர் கிங்�ம் ேபாதித்தைவ) வ�ம�சனம் 

ெசய்பவர்க�ம் உண்�. ��ைமச் ச�கத்தின் எதிர்ப்� எப்ப�ய��க்�ம் என்பைதத் தவறாகப் 

��ந்�ெகாண்டவர்க�ம் வ�வான எதி�ைய எதிர்க்�ம் �யற்சிய�ல் ஒ�க்கப்பட்ட மக்கள�ன் 

ஒன்றிைணந்� ேபாரா�ம் திறைனச் சந்ேதகிப்பவர்க�ம் இவ்வைக வ�மர்சகர்கள�ல் 

அடங்�வர். ஒட்�ெமாத்த அடக்��ைற, திண்ணமான அதிகாரத்ைத எதிர்க்�ம் அகிம்ைச 

வழிய�ன் திறன் �றித்த ேகள்வ�க�ம் சவால்க�ம் ஒவ்ெவா� �திய இயக்கம் 

உதயமா�ம்ேபா�ம் எ�வ�ண்�. 2011இல் இக்ேகள்வ�கைள ஆரா�ம் வைகய�ல் ஒ� 

�த்தகத்ைத ெவள�ய�ட்ட நாங்கள் கண்டறிந்த எதிர்பாராத உண்ைம என்னெவன்றால் பதவ�ய�ல் 

இ�க்�ம் ேதசியத் தைலவர்கைள அகற்ற (அ) ப�ராந்திய வ��தைலக்கான �யற்சிய�ல் 



வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கைள வ�ட அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�ப் ப�ரச்சாரங்கேள இ� மடங்� 

அதிக ெவற்றிகைளத் தந்�ள்ளன என்ப�தான். 

 

பல�க்� இ� ச�ய�ல்லாத �ற்றாகத் ேதான்றலாம்; ஆனால், தகவல்கைள ஆராய்ைகய�ல் 

அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�ப் ப�ரச்சாரங்கள் எதி�கள�ன் இதயங்கைள உ�க்கி அதனால் ெவற்றி 

ெபற்றதாகத் ெத�யவ�ல்ைல. மாறாக, அகிம்ைச வழிப் ேபாராட்டங்கள் மக்கள�ன் பங்ேகற்ைப 

அதிக அளவ�ல் ஈர்க்�ம் வலிைம உைடயதாக இ�ந்ததனாேலேய ெவற்றி அைடந்�ள்ளன. 

ஆ�தேமந்திய ேபாராட்டத்�டன் ஒப்ப��ைகய�ல் அகிம்ைச வழிப் ேபாராட்டங்கள் சராச�யாக 

11 மடங்� அதிக பங்ேகற்பாளர்கைள ஈர்த்�ள்ளன; எதி� அர�கள�ைடேய ெப�ம் அளவ�லான 

அதிகாரப் பங்கீ� ஏற்ப�வதற்�ம் இ�ேவ காரணமா�ம். ச�கத்தின் பல்ேவ� ப��வ�ன 

மக்கள் பங்ேகற்�ம் இப்ெப�ம் ேபாராட்டங்கள் சீர்தி�த்தவாதிகைளத் ேதர்ந்ெத�த்� 

வ�ேசர்ப்ப�டன் சமரசம் ெசய்�ெகாள்ளாதவர்கைள ஆதர� சக்திகள�டமி�ந்� ப��த்�ம் 

வ��கின்றன. அத்தைகய மக்கள் பங்ேகற்� அகிம்ைசையச் சார்ந்தி�க்�ம்ேபா� 

பழிவாங்கப்ப�ேவாெமன்ற பயமின்றி ேபாராட்டத் தைலைமக்� அர�த் தைலைமேய 

ஆதரவள�க்�ம் நிைல�ம், பா�காப்�ப் பைடய�னர், ெபா�ளாதாரப் ெப�ம்�ள்ள�கள் மற்�ம் 

��ைம அர� அதிகா�கள் அர�க்ெகதிராகத் தன்வசம் ேச�ம் நிைல�ம் ஏற்ப�கிற�. 

 

ேவ� வ�தமாகக் �றினால் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்� பய�ள்ளதாக இ�க்கக் காரணம் ப�றைர 

மாற்�ம் அதன் சக்தி மட்�மன்றி அதன் ஆக்க�ர்வ இைய� மற்�ம் நிர்ப்பந்திக்�ம் திறேன 

காரணமா�ம். இந்த சித்தாந்தத்ைதத்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்�ன் இன்ஸ்�ட்�ஷன�ன் நி�வனர் 

ெஜன� ஷார்ப் அவர்கள் பல தைல�ைறகளாகச் ெசால்லிக்ெகாண்� வந்�ள்ளார். எல்லா 

வ�தமான அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்க�ம் ெவற்றியைடவதில்ைல. ஆனால், அைவ ேதால்வ� 

அைடந்தேபாெதல்லாம் வன்�ைற எ�ச்சிகள் ெவற்றியைடந்தி�க்�ம் என்� ெசால்ல 

�ைறயான ஆதாரங்க�ம் நமக்�க் கிைடக்கவ�ல்ைல. 

 

இ� நடந்த� 2011இல்; நாம் இப்ேபாதி�ப்பேதா 2016இல் (கட்�ைர எ�தப்பட்ட காலம் - 

ெமாழிெபயர்ப்பாளர்). அகிம்ைச வழி எதிர்ப்� பற்றி இந்த ஐந்� ஆண்�கள�ல் நாம் அறிந்� 

ைவத்தி�ப்ப� என்ன? அரசியல் அறிவ�யல் ெதாடர்பான �க்கியமான ேசாதைன ���கள் 

சிலவற்ைற நாம் கீேழ தந்�ள்ேளாம்; அகிம்ைசச் ெசயல்பாட்ைடச் சந்ேதகத்�டன் பார்க்�ம் 

சில�க்� இவற்றில் சில ஆச்ச�யம் த�வதாக�ம் இ�க்கலாம். 

 

1. அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கள் சகஜமான நிகழ்�களாக மாறிவ�கின்றன. 

 

வரலாற்றின் அைமதியற்ற காலகட்டத்தில் வாழ்ந்�ெகாண்��க்கிேறாம் என்� ந�ங்கள் 

நிைனத்தால் அ� ச�தான். ஆனால் அைமதிய�ன்ைமய�ன் வைகதான் இக்காலகட்டத்தின் 

தன�த்�வமான தன்ைம. ேமஜர் எப�ேசாட்ஸ் ஆஃப் கண்ெடன்ஷன் திட்டம் (ெடெனவர் 

பல்கைலக்கழகப் ேபராசி�யர் எ�கா ெசேனாெவத்தின் தகவல் களஞ்சியத் திட்டம்) ெசால்வ� 



என்னெவன�ல் உலகந்ேதா�ம் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�ப் ப�ரச்சாரங்கள் சர்ச்ைசயான 

ெசயல்பாட்�க�க்கான எ�த்�க்காட்டாக ஆகிவ�ட்டன. பல்ேவ� ஆதாரங்கள�ன் �லம் 

தகவல் திரட்டப்பட்� கணக்கில் எ�க்கப்ப�ம் NAVCO ேடட்டா திட்டம் இம்மாதி�ப் பாண�ையக் 

�றிக்கிற�; எதிர்ப்� �றித்த பல்ேவ� ேடட்டாக்க�ம் இைதேய ெசால்கின்றன. ேபா�ல் 1000 

ேப�க்� மிகாமல் ெகால்லப்பட்ட சம்பவங்கைள எ�த்�க் ெகாண்டால் வன்�ைற எ�ச்சிய�ன் 

எண்ண�க்ைக 1970கள�லி�ந்� �ைறந்�வ�வ�ம் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�ப் ப�ரச்சாரங்கள் 

மிக�ம் அதிக�த்தி�ப்ப�ம் ெத�யவ�ம். அதிக அளவ�லான எதிர்ப்�க்கைள 

இப்�ள்ள�வ�வரங்கள் �றிக்கின்றன; பதவ�ய�லி�க்�ம் ேதசிய அரைசத் �க்கி எறிவ� (அ) 

ப��வ�ைன �தந்திரம் �லம் ப�ராந்தியத்ைதத் தன�நாடாக்�வ� (அ) ெவள�நாட்� ரா�வ 

�ற்�ைகைய (அ) காலன� ஆதிக்கத்ைத �றிய�ப்ப� அவற்றின் இலக்�கள என்�ம் 

ெத�கிற�. 

 

● அகிம்ைச வழி: 224 

● வன்�ைற: 235 

 

1990-1909 

1910-1919 

1920-1929 

1930-1939 

1940-1949 

1950-1959 

1960-1969 

1970-1979 

1980-1989 

1990-1999 

2000-2010 

2010-2015 

 



 
 

ெதாண்��கள் ��ைமய��ம் இ�ந்தைதவ�ட அதிக எண்ண�க்ைகய�லான, 2000-கள�ல் 

இ�ந்ததற்�ச் சமமான எண்ண�க்ைகய�லான, அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கைளத் தற்ேபாைதய 

தைல�ைறய�ன் �தல் 5 ஆண்�கள�ேலேய பார்த்�வ�ட்ேடாம். தற்ேபாைதய தைல�ைறேய 

வ�வாதத்திற்� எ�த்�க்ெகாள்ளச் சிறந்த தைல�ைறயா�ம். 

 

2. பரவலாக இ�ந்தா�ம் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�ப் ப�ரச்சாரங்கள�ன் வ�கிதம் 

�ைறந்�வ�ட்ட�. 

 

இவ்வ�தம் அத�தமாக அதிக�த்த அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கள�ல் நாம் கற்�க்ெகாள்ள ஒ� 

வ�ஷய�ம் ஒள�ந்�ள்ள�. அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கள�ன் ெவற்றி வ�கிதம் 1990கள�ல் 

உச்சம் ெதாட்டேபா�ம் அவ்வ�கிதம் தற்ேபாைதய தைல�ைறய�ல் மிக்�ம் �ைறந்� 

ேபாய்வ�ட்ட�. 

 



 
 

இதற்�ச் சில காரணங்கள் இல்லாமலில்ைல. அரசின் எதி�கள் பலவற்ைறக் கற்� ப�ன்வ�ம் 

சவால்கைள எதிர்ெகாள்ளத் தயாராகலாம். தம� அர�க்� கண�சமான அள� ஆபத்� 

மக்களால் ஏற்படலாம் என்� பல தைல�ைறக�க்� �ன் அவர்கள் தவறாகக் 

கண�த்தி�ந்தா�ம் இப்ேபாைதய மாெப�ம் அகிம்ைச வழி ப�ரச்சாரங்கைள 

அச்ச�ட்�பைவயாகப் பாவ�த்� அைவகைளத் த�ப்பதற்� அதிகமாகச் 

ெசலவழித்�க்ெகாண்�ம் ��ஸ் ��ேனா � ெமஸ்கிடா மற்�ம் அலிஸ்ேடர் ஸ்மித்தின் 

‘�க்ேடட்டர்’ஸ் ேஹண்ட்�க்’-கின் (சர்வாதிகா�ய�ன் ைகேய�) வ�ைளைவப் ப�ன்பற்றி�ம் 

அல்ல� எ�ச்சிைய வ�வான அடக்��ைறையத் திண�த்�ம் அடக்கலாம். ஸ்மித் 

கல்��ய�ல் மத்தியக் கிழக்�க் கல்வ� ெதாடர்பான ‘ெகட்சாம் ேசர்’ வத்�ள்ள ஸ்�வன் 

ெஹய்�ேமன் ��வ� ேபால் அட்லாண்�க் க�ன்சில் திட்டத்தில் ‘யேதச்சாதிகாரம் 2.0’ 

என்பேத ‘வ�ங்கால யேதச்சாதிகாரம்’ என்பதன் �வ�ைமயமா�ம். இரண்டாவதாக, அகிம்ைச 

வழி ெசயல்பாட்� �ைறகைளக் ைகயா�ம் ெசயல்பாட்டாளர்கள் உலெகங்�ம் உள்ள தம� 

சமகாலத்தவ�டமி�ந்� தவறான பாடங்கைளக் கற்�க்ெகாள்ள ேந�டலாம். உதாரணமாக, 

�ன�சியாவ�ல் 2010, 2011ஆம் ஆண்�கள�ல் நிகழ்ந்த மாெப�ம் ேபாராட்டங்கள் பற்றிய ெசய்தித் 

ெதா�ப்ைபப் பார்க்�ம் சிலர் ஒ� சர்வாதிகா�ையப் பதவ�ய�றக்கம் ெசய்ய �ன்� வாரப் 

ேபாராட்டங்கேள ேபா�ம் என்ற ���க்� வரலாம். �ன�சியாவ�ல் சம�ப காலங்கள�ல் 

ெதாழிலாளர் ெசயல்பா� தன�த்�வமாக, வ�வானதாக, ஒ�ங்கிைணந்ததாக இ�ந்த� 

என்பைத�ம், மக்கள் எ�ச்சிக்� இவ்வ�யக்கம் உதவ�யைத�ம், ெபா� ேவைலநி�த்தம் 

�ன�சியப் ெபா�ளாதாரத்ைத �டக்�ம் நிைலக்�த் தள்ள�யைத�ம், ெதாழிலதிபர்கள் 

ஜனாதிபதி ைஜன்-எல்-அப��ன் ெபன் அலிக்கான ஆதரைவத் தி�ம்பப்ெபற ஆரம்ப�த்தைத�ம் 



கிளர்ச்சியாளர்கைளத் தான�யங்கி ஆ�தங்கைளக் ெகாண்� அடக்�மா� அவர் இட்ட 

ஆைணையப் பா�காப்�ப் பைடகள் ம�றியைத�ம் இப்��தல் யா�க்�ம் ெத�வ�க்கா�. 

 

தம� ேபாராட்டம் ேபான்ற ப�ற ேபாராட்டங்கள�னால் ெசயல்பாட்டாளர்கள் உந்தப்ப�வ� 

இயல்பான ஒன்�; ஆனால் இ� ெப�ம்பா�ம் ேதால்வ�ய�ல் ��யலாம். உதாரணமாக 

ெடக்ஸாஸ் பல்கைலக்கழகத்தின் கர்ட் ேவலாண்ட் ��வைதப் பார்க்கலாம்: 1848-ம் ஆண்� 

உலெகங்�ம் வன்�ைறப் �ரட்சிகள் எ�ந்தேபா� ப�ெரஞ்� அர�க்ெகதிராக ஆரம்ப எ�ச்சிைய 

அதி�ப்தியாளர்கள் ம�ண்�ம் நடத்த �யன்ற சமயத்தில் ஏற்கனேவ திட்டமிட்��ந்த, தயாராக 

இ�ந்த மன்னர்கள் அக்கிளர்ச்சிையத் தம் ஆதாரங்கள�னால் �றிய�த்தனர்; அவர்கள் ேவ� 

வ�தமான எதி�களாக ஆகிவ�ட்��ந்தனர். ப�ற்கால எ�ச்சிச் சமயத்தில் இவ்வர�கள் 

எ�ச்சியாளர்கள�ன் ேபாராட்டங்கைள �ன்�ட்�ேய கண�த்� அடக்கி எதி�கைளத் தமக்�ச் 

சாதகமாகப் ப��த்�வ�ட்டன. இன்�ம் இவ்வாறான இயங்��ைறகைளப் ப�ராந்திய 

எ�ச்சிகள�ன்ேபா� நம்மால் பார்க்க ��கிற�. 

 

3. நம்ப�னால் நம்�ங்கள்: இன்�ம்�ட, வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கைளவ�ட அகிம்ைச 

வழிப் ப�ரச்சாரங்கள்தான் அதிக ெவற்றிையப் ெப�கின்றன. 

 

1960ஆம் ஆண்� �தல் வன்�ைறப் ப�ரச்சாரங்கைளவ�ட அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கேள 

அதிக ெவற்றி வ�கிதத்�டன் உள்ளன. சராச�யாகப் பார்த்தால் 1900 �தல் 2015 வைர, 

அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கள் 51% ெவற்றிைய�ம், வன்�ைறப் ப�ரச்சாரங்கள் 27% 

ெவற்றிைய�ம் ெபற்�ள்ளன. இன்�வைர இத்தைல�ைறய�ல் அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கள் 

30% ெவற்றிைய�ம், வன்�ைறப் ப�ரச்சாரங்கள் 12% ெவற்றிைய�ம் ெபற்�ள்ளன: இவ்வ�� 

ெவற்றிகள�ன் வ�கிதாச்சார இைடெவள�யான� சராச�ையவ�ட அதிகமா�ம். 

 

4. அகிம்ைச வழி இயக்கத்�க்� வன்�ைற ‘இறக்ைக’ ேதைவய�ல்ைல. 

 

2011 �தல் இன்�வைர அதிக அளவ�ல் வ�வாதம் நடத்தப்பட்�வ�ம் ஒ� தைலப்� இ�தான்: 

‘அகிம்ைச வழி இயக்கப் ேபாராட்டத்தில் அங்ெகான்�ம் இங்ெகான்�மாகச் சில வன்�ைறச் 

ெசயல்கள் இ�ந்தால் ேபாராட்டத்�க்� அ� உதவ� ���மா, ��யாதா’ என்பேத அ�. 

இக்ேகள்வ� ‘ேவற்�ைம உத்திகள்’ என்ற தைலப்ப�ல் அெம�க்காவ�ல் அ�க்க� 

வ�வாதிக்கப்ப�கிற�. மாற்றத்�க்கான இயக்கம் எ�வானா�ம் அகிம்ைச / வன்�ைற / 

கலைவயான வ�வாதங்கள் இ�ப்ப� தவ�ர்க்க இயலாத�. பார்ைவயாளர்கள், வ�மர்சகர்கள், 

ெசயல்பாட்டாளர்கள் எப்ப�க் �றினா�ம் (ஆதாரவாக�ம் எதிராக�ம்) சம�ப காலம் வைர 

இக்ேகள்வ� ம�தான ேசாதைன �தியான ஆய்� எ��ம் நடத்தப்படவ�ல்ைல. 

 

Mobilization (http://mobilizationjournal.org/doi/abs/10.17813/1086-671X-20-4-427?code=hjdm-site) என்�ம் இதழில் 

எ�திய சம�பத்திய கட்�ைரய�ல் ரட்ஜர்ஸ் பல்கைலக்கழகத்தின் ெசேனாெவத் மற்�ம் கர்ட் 



ஷாக் ஆகிேயார் �ைறந்தபட்ச வன்�ைறையப் ப�ரேயாகிப்ப� பற்றிய ஆய்வ�ன் ஒப்ப�ட்� 

வ�வரங்கைளப் பயன்ப�த்தினர். ஊடகக் கவனம், �ய பா�காப்� பற்றிய அ�மானம், 

�றிப்ப�ட்ட ப��வ�ன�ன் ‘எல்ைலம��ம்’ எதிர்மைற பண்பாட்ைடப் பரப்�வ� ேபான்ற சில 

��கிய காலக் �றிக்ேகாள்கைள மட்�ேம வன்�ைறப் ப�ரேயாகத்தால் அைடயலாம். ஆனால் 

பரவலான, பல்ேவறான மக்கள�ன் பங்ேகற்�, �ன்றாவ� சாரா�ன் ஆதர� ெப��தல் மற்�ம் 

பா�காப்�ப் பைடய�ன�ன் நம்ப�க்ைக நிைலய�ல் மாற்றம் ஏற்ப�த்�தல் ேபான்ற ந�ண்டகால 

வ��கக் �றிக்ேகாள்கைள இ� ச�வரப் பார்ப்பதில்ைல. உள்�ர் மக்கள் �ைறந்த அளவ�ல் 

பங்ேகற்�ம் ேபாராட்டங்கள் வன்�ைறயாக மா�வதற்கான சான்� கிைடத்�ள்ள�; அகிம்ைச 

வழிப் ப�ரச்சாரங்களால் மட்�ேம ஆதாயம் கிட்�ெமன்ற �தல் �றிக்ேகாேள இதில் 

அ�பட்�வ�ட்ட�. இேதேபான்ற ேவெறா� ஆய்வான� வன்�ைறப் ேபாராட்டங்களால் அரசின் 

அடக்��ைற அதிகமாவைத�ம், அதனால் மக்கள�ன் பங்ேகற்� �ைறவைத�ம் 

கண்�ப��த்�ள்ள�. எனேவ, அகிம்ைச வழிப் ப�ரச்சாரங்கள் ெவற்றியைடய வன்�ைற வழிப் 

ேபாராட்டங்கள் ஒ�ேபா�ம் உத�வதில்ைல. 

 

அகிம்ைச வழி மற்�ம் வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கள�ன் அரசியல் வ�ைள�கள் பற்றிய 

ஆதாரங்கைள ப��ன்ஸ்டன் பல்கைலக்கழகத்தின் ஓமர் வாேஸா �றிப்ப��கிறார். 1960கள�ல் 

க�ப்� அெம�க்கர்கள் நகரங்கள�ல் ேமற்ெகாண்ட ேபாராட்டத்ைதச் �ட்�க்காட்�ம் வாேஸா, 

அெம�க்காைவப் ெபா�த்தவைர அதிக அள� அகிம்ைச வழிப் ேபாராட்டங்கள் ெபா�மக்கள�ன் 

கவைனத்ைதக் கவ�ம் அ�ப்பைடப் ப�ரச்சிைனயாக  ’மன�த உ�ைமைய’ மாற்றியைத�ம் 

அதிக அள� வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கள் ‘சட்டம் ஒ�ங்ைக’ அ�ப்பைடப் ப�ரச்சிைனயாகப் 

பார்க்�ம் கண்ேணாட்டத்ைத வளர்த்தைத�ம் ஆண�த்தரமாக நி�ப�க்கிறார். 1965-க்�ப்ப�ன் 

வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கள் பரவலானதால், மன�த உ�ைமக்கான ஆதரவ�லி�ந்� 

காவல்�ைற நடவ�க்ைக பற்றி வ�மர்சிப்ப� என்� மக்கள�ன் ஆதர� திைசமாறிய�; 

வ�வான �ண்களான மக்கள�ன் ஆதரைவப் ெபற இவ்வைகப் ேபாராட்டங்கள் 

தவறிவ�ட்டைதேய இ� காட்�கிற�. எனேவ, ��கிய காலப் ேபாராட்டங்கைளப் ேபால, ந�ண்ட 

காலப் ேபாராட்டங்க�க்�ம் மக்கள�ன் ஆதர� கட்டாயம் ேதைவ. ‘சட்டம் ஒ�ங்கிற்கான’ 

ஆதரவான� ��யர�க் கட்சிக்கான ஆதர�டன் மிக�ம் ெதாடர்�ைடயதாகக் கண்டறிந்த 

வாேஸா, அெம�க அரசியலில் பல்ேவறான அரசியல் ேபாராட்டங்கள் எப்ேபா�ம் தாக்கத்ைத 

ஏற்ப�த்தியதாக ��கிறார். 

 

5. அகிம்ைச வழிப் ேபாராட்டங்கள் நிகழப்ேபாவைத �ன்�ட்�ேய கண�ப்ப� மிக�ம் 

க�னம் 

 

 ச�க இயக்கங்கள் (அ) ேபாராட்ட இயக்கங்கள் எப்ேபா� ேதான்�ம் என்ற ேகள்வ�ேய 

ச�கவ�யல் களம் ��வதி�ம் நிரம்ப��ள்ள�. அத�தமான அகிம்ைச வழி ேபாராட்டங்கள் 

சற்� வ�த்தியாசமானைவ; ேதசிய அளவ�ல் இ�க்�ம் நிலவரத்ைத ந��க்கச் ெசய்�ம் 

�றிக்ேகா�டன் அதிகத் தைடகைள ஏற்ப�த்தி எ�க்கப்ப�ம் ஒ�ங்கிைணந்த �யற்சிகள் 



இைவ. அகிம்ைச வழிப் எதிர்ப்�க்கான காரணத்ைத ஆய்� ெசய்தேபா� ெதாழி�ற்பத்தித் 

�ைறய�ன் ெப�க்கம் (பட்சர் & ஸ்�ெவன்ஸன், 2014), உணர்ச்சிகள் (ேபர்ல்ேமன், 2013), 

�வ�ய�யல் நில அைமப்ப�ல் ெந�க்கம் (க்ெள�ச் & �ேவரா, 2015) மற்�ம் ேபாராட்ட வரலா� 

(ப்ேரத்ைவட், ப்ேரத்ைவட் & �ப�க், 2015) ேபான்ற பல்ேவ� காரண�கள் அைடயாளம் 

காணப்பட்�ள்ளன. 

 

பல்ேவ� மக்கள் கிளர்ச்சிகைள 2015-ல் மதிப்ப�� ெசய்த ெசேனாெவத்�ம் ேஜ உல்ஃெபல்ட�ம் 

வன்�ைறப் ேபாராட்டங்கைள �ன்�ட்�ேய கண�த்தவர்கள் ஒ� சிலர்தான் என்றனர். 

கற்றறிந்ேதாரால் எள�தில் அ�மான�க்கக்��ய ஆ�தேமந்திய �ரட்சி, அதிர�ப் �ரட்சி, 

ேபாராட்டம் ேபான்றைவ அன்றி மக்கள் அதிகளவ�ல் பங்ேகற்�ம் அகிம்ைச வழிப் 

ேபாராட்டங்கள் எப்ேபா�ம் எங்�ம் எக்காரணத்�க்காக�ம் நிகழலாம். ேபாராட்டம் நிகழ்வ� 

க�னம், மக்கைள ஒன்� ேசர்த்� அதி�ப்திைய ஒன்� திரட்ட ��யாத� என்� சான்ேறார் 

கண�க்�ம் இடங்கள�ல் இப்ேபாராட்டம் அதிக அள� நைடெப�ம். எதனால் இவ்வா� 

நிகழ்கிற� என இன்�வைர யா�க்�ம் ெதள�வாகப் ��யவ�ல்ைல. மக்கள் சக்தி இயக்கங்கள் 

அவசியமாக�ம், வ�ஷயத்ைதப் ெபா�த்�ம் நிக�ம் என்பதால் அவற்றிற்கான காரணங்கைள 

வழக்கமான உபகரணங்களான �ன்�ட்�ேய அறிவ�க்�ம் க�வ�கள் மற்�ம் தகவல் 

கட்டைமப்�களால் கண்டறிய ��யவ�ல்ைல. அகிம்ைச வழிக் கிளர்ச்சிகைள நடத்�பவர்கள் 

ெப�ம்பா�ம் எதிர்ப்ைப ம�றி ஆக்க�ர்வமான �ைறய�ல் ெசயல்ப�வாதால் இைவ ெவற்றி 

ெப�கின்றன என்� இக்கண்�ப��ப்ைப ேவ� வ�தமாக�ம் ெசால்லலாம். 

 

6. அதி�ப்திப் ப�ரச்சாரங்கள் அைனத்ைத�ம் அடக்��ைற (ஆட்சி) அடக்க 

நிைனத்தா�ம் அகிம்ைச எதிர்ப்�கள�ன் ேதர்ைவேயா அல்ல� ��ைவேயா �ன்�ட்�ேய 

த�ர்மான�ப்ப� க�னம் 

 

எதி� நல்லப�யாக நடந்�ெகாண்டால்தான் இ� ெவற்றியைட�ம் என்ப� அகிம்ைச வழி 

எதிர்ப்� பற்றிய ெபா�வான வ�வாதத்தில் �க்கியமாகச் ெசால்லப்ப�வ�. ஆனால், எதி� 

ைக�ைறயக் கழற்�ம் அத்த�ணத்திேலேய அகிம்ைச வழி எதிர்ப்� ேமற்ெகாண்� நடத்த 

��யாமேலா வ �ணாகேவா ேபாய்வ�டலாம். 2011-ல் ெவள�ய�ட்ட �த்தகத்தில் இ�பற்றிக் 

�றிய��ந்ேதாம்; ஆனால் சம�பத்தில் நடத்தப்பட்ட சில ஆய்�க�ம் இம்�க்கிய ேகள்வ�ையப் 

பற்றித் தகவல்கள் பல தந்�ள்ளன. 

 

ெகா�ரமான அடக்��ைற உத்திகளால் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�கள் உ�வா�ம் சாத்தியக்�� 

ப�றக்கலாம் என ெவண்� ேபர்ல்ேமன் பாலஸ்த�ன ேதசிய இயக்கம் பற்றிய தன� அற்�தமான 

�த்தகத்தில் �றிப்ப��கிறார்; இயக்கம் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்ப�லி�ந்� வன்�ைறக்� மாறிய� 

எப்ப� என்பதற்கான காரணங்கைள அடக்��ைறயாளர்களால் மட்�ம் தந்�வ�ட ��யா� 

என �த்தகத்தில் ெசால்லப்பட்�ள்ள�. வன்�ைறக் காலத்தில் இ�ந்தைதப் ேபான்ேறதான் 

�தல் ‘இண்�ஃபாடாவ�ன்’ இயக்க அகிம்ைச வழி எதிர்ப்ப�ன்ேபா�ம் அடக்��ைற 



தைலவ��த்தா�ய�. பங்ேகற்ப�ன் அளேவ வன்�ைறக்�க் காரணமாக இ�ந்தி�க்கலாம் 

என்பேத அவர� வாதமா�ம். ஒட்�ெமாத்த லட்சிய ேநாக்�, தைலைம மற்�ம் ெதள�வான 

ேகாட்பா�கள், வ�திகள் அவ்வ�யக்கத்திற்� இ�ந்தேபா� இஸ்ேரல் அரசின் இைடவ�டாத 

அடக்��ைறக்� மத்திய��ம் அகிம்ைச வழி எதிர்ப்ைப அ� காட்� வந்த�. ேஜானாதன் 

சட்டன், சார்லஸ் பட்சர் மற்�ம் ஐஸாக் ஸ்ெவன்ஸன் ேபான்ற ஆய்வாளர்கள் 

அடக்��ைறய��ேட ப�ரச்சாரத்தின் தன்ைமையச் ேசாதிக்�ம் காரண�யாக இயக்கத்தின் 

கட்டைமப்� மற்�ம் அைமப்ைபேய �ட்�க் காட்�கின்றனர். ெப�மளவ�லான தகவல் 

ைமயத்ைதக் ெகாண்�, ஆ�தமற்ற ேபாராட்டத்ைதக் கட்�ப்ப�த்த அர� ஒ��க 

வன்�ைறையேயா அல்ல� ெப�மளவ�லான ப�ெகாைலகள�ேலா ஈ�பட்டால், 

ெப�மளவ�லான ஒ�ங்கிைணந்த ப�ரச்சாரத்தில் ஈ�பட்�ள்ள ேபாராட்டவாதிகள் தம� 

ேபாராட்டத்தில் ந�ண்டகால அளவ�ல்தான் ெவற்றி ெப�வார்கள். ேமம்பட்ட அடக்��ைற 

அர�கைள – �றிப்பாக ெப�ம் இனப் ப�ெகாைலகள் / அரசியல் ெகாைலகைளப் ���ம் 

ஆட்சியாளர்கைள அகிம்ைச வழி எதிர்ப்பாளர்களால் �லபமாக எதிர்க்க ��யா�. 1975-1985 

வைரய�லான பத்தாண்�க் காலத்தில் கிளர்ச்சிய�ல் ஈ�பட்ட இட�சா� அைமப்ப�னைர 

�வா�மாலா நாட்�ன் பா�காப்�ப் பைடகள் திட்டமிட்� அடக்கிய வ�தத்ைத சம�பத்தில் 

ஆராய்ந்த கிறிஸ்ேடாஃபர் சலிவன�ன் ஆய்வான� அத்தைகய அர�கள�ன் வசமி�க்�ம் நவ �ன 

வசதி, ஈ�பா� பற்றிய ஒ� எச்ச�க்ைகச் ெசய்தியா�ம். இேதேபால் 2001 மார்ச் மாதத்தில் 

சி�யாவ�ன் பஷார்-அல்-அசாத் அரசான� அகிம்ைச வழி எதிர்ப்பாளர்கைளத் திட்டமிட்ட, 

ெகா�ரமான �ைறய�ல் ெடரா நகரத்தில் ப�ெகாைல ெசய்த�; இதிலி�ந்�, அகிம்ைச வழிப் 

ேபாராட்டங்கள�ன் ெவற்றி வ�கித�ம் ேதால்வ� வ�கித�ம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக 

இ�க்கக்��ம் என்கிற அச்��த்�ம் உண்ைம�ம் ��கிற�. 

 

மாெப�ம் மக்கள் கிளர்ச்சிய�ன் ப�ன்னண�ய�ல் அடக்��ைற ஆட்சியாளர்கள் எவ்வா� தன� 

ஊழியர்கள�டமி�ந்� �� வ��வாசத்ைத எதிர்பார்ப்பார்கள் என்பைத அ�மான�ப்ப� க�னேம; 

சி�யா ேபான்ற நா�கள�ல் இ� �ற்றி�ம் சாத்தியமற்ற ஒன்�. � ஸ்மிதி, ெலஸ்டர் கர்ட்ஸ் 

மற்�ம் சிலர் ெவள�ய�டப்படாத தம� �த்தகத்தில் ஆ�தேமந்தாத கிளர்ச்சியாளர்கள் ம�� 

வன்�ைறைய ஆட்சியாளர்கள் ப�ரேயாகித்தால் அ� அவர்க�க்ேக ம�ண்�ம் தி�ம்பக்��ம் 

என்� �றி�ள்ளனர்; அதாவ�, தார்ம�க அவமானமாக அ� பார்க்கப்ப�வ�டன் �ன்ைபவ�ட 

மக்கள�ன் பங்ேகற்� அதிக�க்�ம் வாய்ப்�, இயக்கத்திற்கான �ன்றாவ� தரப்ப�ன் ஆதர�, 

பா�காப்�ப் பைடய�னர் கட்சிமா�ம் நிைல ஆகியைவ இதன் வ�ைள�களாக நிகழலாம். 

ெசால்லப் ேபானால் இப்ேபாராட்டத்தால் இவ்வைக அர�கள் அழிகிறேதா இல்லேயா, அகிம்ைச 

வழிப் ேபாராட்டங்கள் உ�வாகக் காரணேம இந்த அடக்��ைற அர�கள்தான். எம்ெமட் 

�ல்லின் ெகாைலைய இங்� உதாரணம் காட்டலாம்: அந்தக் ெகா�ரமான வன்�ைறய�ன் 

காரணமாகத்தான் அெம�க்க ��ைமச் ச�கத்தின�ன் உ�ைமப் ேபாராட்டத்திற்� ஆதர�ம், 

அ�தாப�ம், மக்கள் பங்ேகற்�ம் மிகப் ெப�ய அளவ�ல் கிைடத்த�. 

 



மார்ட்�ன் �தர் கிங் (ஜூன�யர்) தினம் ெகாண்டாடப்ப�ம் இந்நந்நாள�ல் அவர� ‘ஒ� 

பர்மிங்ஹாம் சிைறய�லி�ந்� வ�ம் க�தம்’ என்ற �த்தகத்தின் எண்ணத்ைதத் �ண்�ம் ஒ� 

சில பத்திகைளக் கீேழ த�கிேறாம் (��க் க�த�ம் 

https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html என்ற இைணயதள �கவ�ய�ல் உள்ள�): 

 

“என் நண்பர்கேள, ஸ்திரமான சட்ட�தியான, அகிம்ைச வழி அ�த்தம் இல்லா வ�ட்டால் மன�த 

உ�ைமப் ேபாராட்டத்தில் இம்மியள� �ட நமக்� லாபம் கிட்�ய��க்கா�. ெகா�ைம 

என்னெவன்றால், வசதி பைடத்த ப��வ�னர் தம� வசதியான வாழ்�/உ�ைமகைள 

வ�ட்�க்ெகா�ப்ப� மிக அ�� என்ப� ஒ� வரலாற்� உண்ைமயாகேவ ஆகிவ�ட்ட�. 

தன�நபர்கள் தார்ம�க அ�ப்பைடய�ல் தாமாக �ன்வந்� அவ்வா� ெசய்யக்��ம்; ஆனால், 

�ேனால்ட் ெநய்பர் நமக்� நிைன�ட்�வ�ேபால் தன�நபர்கைளவ�ட ��க்கள் / ப��வ�னர் 

தார்ம�க �திய�ல் அவ்வளவாகச் ெசயல்ப�வதில்ைல. அடக்��ைறயாளர்கள் தானாக 

�தந்திரம் த�வார்கள் என்ப� எப்ேபா�ம் நடக்கா� என்பைத ேவதைனயான அ�பவங்கள�ன் 

�லம் நாங்கள் கண்�ள்ேளாம்; ஒ�க்கப்பட்ேடா�ன் அைதக் ேகட்�ப் ேபாரா�ப் 

ெபறேவண்��ள்ள�.” 

 

அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�க்கள�ன் தார்ம�க, நைட�ைறப் ப�மாணங்கள் பற்றிய அக்கைற 

கிங்�க்� இ�ந்த�. ஆனால், பர்மிங்ஹாம் க�தம் பற்றி ேஜானதன் �டர் எ�தி�ள்ள 

�த்தகத்தில் உள்ள� ேபால, கிங்கின் நைட�ைறத்தன்ைம �ைறத்� மதிப்ப�டப்பட ��யாத 

ஒன்றா�ம். 

 

அகிம்ைச வழி எதிர்ப்�க்கைளப் பற்றி நாமறிந்� ெகாள்ள ேவண்�யைவ பல: இ� ஒ� 

வளர்ந்� வ�ம் சித்தாந்தமா�ம்; இ� ெதாடர்பான ஆராய்ச்சிகள் ச�க அறிவ�யலிலி�ந்ேத 

ேதான்�பைவ. பல்ேவ� ப�ன்னண�கள�ல் எப்ேபா�, எவ்வ�தத்தில் அகிம்ைச வழிப் 

ேபாராட்டங்கைள ேமற்ெகாள்ளலாம் என்ப� பற்றிய �ைறயான ஆராய்ச்சிகள் அடக்��ைற 

ஆட்சியாளர்கைள எதிர்க்�ம் மக்க�க்� ஆதாயமள�க்�ம். அகிம்ைச வழிப் ேபாராட்டங்கள் 

எப்ெபா��, ஏன் ெவற்றியைடகின்றன, அவற்ைறப் பய�ள்ள வைகய�ல் ஆத�ப்பதன் 

வ�ைள� என்ன என்ப� ெதாடர்பான ஆழமான ��தலின் �லம் ேதசம் அடக்��ைற 

அரசிலி�ந்� பலவ �னமான அரசாக மா�ம்ேபா� ேதான்�ம் சவால்கைளச் சமாள�க்கத் 

திண�ம் சட்ட நி�ணர்கள் ெப�ம் ஆதாயம் ெபற ���ம். 

 

�ன்ப��ந்தைத வ�ட அதிக அள� அகிம்ைச வழிப் ேபாராட்டங்கைள மக்கள் ைகயா�ம் 

இத்தைல�ைறய�ல் மகாத்மா காந்தி, மார்ட்�ன் �தர் கிங் ேபான்ேறா�ன் நைட�ைற, 

ெகாள்ைகசார்ந்த எண்ணங்கைள ஊன்றிப் ப�ப்பதன் �லம் வ�ங்காலத் திட்டமி�ம் 

நிகழ்�ைறய�ல் சான்ேறார்க�ம் சட்டநி�ணர்க�ம் ெப�ம் �ன்ேனற்றங்கைளக் காண 

���ம். 

 

https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html


ெடெனவர் பல்கைலக்கழகத்தின் ‘ேஜாஸஃப் கர்ெபல் ஸ்�ல் ஆஃப் இண்டர்ேநஷனல் 

ஸ்ட�ஸ்’-ல் ேபராசி�யராகப் பண���பவர் எ�கா ெசேனாெவத். ‘Political Violence @ a Glance’ 

இைணயதள ‘Blog’-ஐச் ேசர்ந்� நடத்தி வ�ம் இவர் ‘The Monkey Cage’ Blog-ற்�ம் எப்ேபாதாவ� 

வ�ைக ��பவர். U.S. Institute of Peace-ல் ம�யா ேஜ. ஸ்�ஃபன் ��நிைல ஃெபேலாவாகப் 

பண���கிறார்; அட்லாண்�க் க�ன்சிலி�ம் இவர் இேத பதவ�ய�ல் இ�க்கிறார். 
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