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தன்மீ தத பாய்தலின் அடிப்படை (Backfire Basics)

பேக்ஃேயர் மாதிரி என்ேது அநீதிகளை எதிர்ப்ேதற்கான உத்திகளைப் ேற்றியது
தபக்ஃபயர்:

தாக்கப்ேடுவது ஆதரவு

பேறுதல் அல்லது தாக்குதலுக்கு உள்ைாவது

கவனம் பேறுதல்
பேக்ஃேயர் எனக் கூறப்ேடுகிறது. எந்த ஒரு அநீதி அல்லது விதிமுளற மீ றல்
குற்றம் புரிேவளரபய திருப்ேித் தாக்கக்கூடும்.
ோதகமான போதுக் கருத்துகள் அல்லது எதிரிகைின் அதிகப்ேடியான பெயல்ோடுகள்
மூலம் பேக்ஃேயர் பவைிப்ேளையாகத் பதரியலாம். ஒரு அநீதிளய இளைத்துவிட்டு
குற்றம் பெய்த ஒருவர் தப்ேித்துவிட்ைதுபோலத் பதான்றினாலும், நீண்ை கால
அடிப்ேளையில் அவர் விரும்ேிய விளைவுக்கு எதிரான ோதகமான
விளைவுகளைபய உண்ைாக்கும்.
ஆக்பராஷத்ளத அவர்கைால் குளறக்க முடியும் என்ேதால், ஆற்றல் வாய்ந்த

குழுக்கைின் பேரும்ோலான அநீதிகள் அவர்களைபய திருப்ேித் தாக்குவதில்ளல.
அநீ தி கண்டு பபாங்கி எழக்கூடிய எதிர்விடைகடைக் குடைக்க ஐந்து
வழிமுடைகள்

1. பெயல்ோட்ளை மூடி மளறத்தல்
2. இலக்ளகக் குளறத்து மதிப்ேிடுதல்
3. நளைபேற்ற பெயலுக்கு மறு விைக்கம் அைித்தல்
4. அதிகாரபூர்வ அளமப்புகளைப் ேயன்ேடுத்தி நீதி போன்ற பதாற்றத்ளத
ஏற்ேடுத்துதல்

5. ெம்ேந்தப்ேட்ை மக்களை அச்சுறுத்துதல் அல்லது பவகுமதி அைித்தல்.

தகாபத்டதக் குடைக்க ஐந்து வழிமுடைகள்
தமலும் இடவ எப்படி ஒரு நிகழ்டவ,
உணர்வுகள் மற்றும் அதன் எதிர்

விடைகதைாடும் பதாைர்பு பகாள்கின்ைை.
தபக்ஃபயருக்காை இரண்டு நிலவரங்கள்

1. ஒரு பெயல் அநீதி, அநியாயம், அதீதமான அல்லது ெமபநாக்கற்றதாக
உணரப்ேட்ைால்.

2. பெயல்ோடு குறித்த தகவல் போருத்தமான நேர்களுக்குத் பதரிவிக்கப்ேடும்
ெமயத்தில்.
அநீ திக்கு எதிராை சீற்ைத்டத அதிகரிக்க ஐந்து அணுகுமுடைகள்

1. நைவடிக்ளகளய அம்ேலப்ேடுத்துதல்
2. இலக்ளக மதிப்ேிடுதல்
3. நைவடிக்ளக அநீதி என்று வலியுறுத்தி விைக்கமைித்தல்
4. போதுமக்கைிளைபய அக்களறளய ஏற்ேடுத்துதல் (அதிகாரபூர்வ
அளமப்புகளைத் தவிர்த்தல்)

5. மிரட்ைல் மற்றும் பவகுமதிளய எதிர்த்தல் மற்றும் அம்ேலப்ேடுத்துதல்

கூடுதலாக கவனம் பெலத்த பவண்டியது: தகவல் பதாைர்புக்கான
பநரத் பதரிவு மிகவும் முக்கியம். ஒரு பெய்திளய வரபவற்ளே
ோதிக்கும் மூன்று முக்கிய காரணிகள் ேின்வருமாறு:

1. ஏற்றுக்பகாள்ளும் தன்ளம: அநீதிளய உணரும் அடிப்ேளைத்

திறன்; அளமப்புகள். ஒரு வளக தவறான ேயன்ோட்ளைக் குறித்து
மக்கள் ஏற்பகனபவ கவளல பகாண்டிருந்தால், புதிதாக ஒரு
விஷயத்திற்கான அவர்கைது எதிர்விளன வலுவாக இருக்கும்.
ெமூக இயக்கங்கைால் ஏற்புத்தன்ளமளய உருவாக்கவும்
அதிகரிக்கவும் முடியும்.

2. தகவல் சூைல்: ோர்ளவக்குத் பதரிதல், முக்கியத்துவம் (மற்ற
விஷயங்களை ஒப்ேிடும்போது). பவறு என்ன
நளைபேற்றுக்பகாண்டிருக்கிறது? மற்ற முக்கிய விஷயங்கள்
பெய்திகைில் உள்ைனவா, ஒரு அநீதி ஊைகங்கைின் கவனத்ளத
ஈர்க்காமல் போகலாம்.

3. ேதில்பொல்லும் போறுப்பு: ெமூக ஊைகங்கள் பெயல்ேடுதல்,
நைவடிக்ளககளுக்கான வாய்ப்புகள். பெயற்ோட்ைாைர்கள்

பெயல்ேைத் தயாராக இருக்கும்போது, எதிர்ோராமல் நளைபேறும்
ஒரு அநீதி அவர்களைபயத் திருப்ேித் தாக்கலாம்.

ஒரு உதாரணம்: அடமதியாக ஆர்ப்பாட்ைம் நைத்தியவர்கள்
மீ து தபாலீஸ் தாக்குதல்

பவைிப்ேடுத்துதல், ஈடுபெய்தல், கண்பணாட்ைத்ளத மாற்றுதல்,
திளெதிருப்புதல் மற்றும் எதிர்த்தல் ஐந்து என்ற Rகள்
Reframe, Redirect, Resist) அநீதிக்கான

(Reveal, Redeem,

எதிர்விளனயாக அல்லது அளதத்

தடுப்ேதற்கான வைிமுளறயாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேைலாம்.

Backfire publications
ோர்க்க http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html (அல்லது “Brian Martin backfire” எனத்
பதடுபோறியில் உள்ைிைவும்) தணிக்ளக, அவதூறு, ோலியல் துன்புறுத்தல்,
ஸ்கார்ட் ோர்கின் நாடுகைத்தல், போலீஸ் அடித்து பநாறுக்குதல்,
அளமதியான ஆர்ப்ோட்ைங்கைில் ேடுபகாளலகள், ெித்திரவளத,

இனப்ேடுபகாளல மற்றும் ேிற ேிரச்ெிளனகள் போராட்ைங்களுக்காகப்
ேயன்ேடுத்தப்ேட்ை உத்திகைின் ேகுப்ோய்வு தகவல்களைப் பேற.

ஆஸ்திபரலியாவிலிருந்து ஸ்காட் ோர்க்கின்
நாடுகைத்தப்ேட்ைதற்கு எதிர்ப்பு
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