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ஆதரவிற்க்கான தூண்கள்
ஆட்சியாளர்கள் தாங்களாகவே ேரி ேசூலிக்க முடியாது, அடக்குமுறைச்
சட்டங்கள் மற்றும் ேிதிமுறைகறள நறடமுறைப்படுத்துேது,

சரியான

வநரத்தில் ரயில் ஓட றேப்பது, வதசிய பட்ஜெட் தயாரிப்பது,

வபாக்குேரத்றதச் சரிஜசய்ேது, துறைமுகங்கறள நிர்ேகிப்பது, கரன்சி
அச்சிடுேது, சாறலகறளப் பழுது பார்ப்பது, காேல் துறை,

ராணுேத்தினருக்குப் பயிற்சி அளிப்பது, தபால் தறலகறள ேிநிவயாகிப்பது
அல்லது பசுேிடமிருந்து பால் கைப்பது என எந்தச் ஜசயல்பாடாக

இருந்தாலும் ஆட்சியில் இருப்பேர்களால் தனியாக இறதஜயல்லாம்
ஜசய்துேிட முடியாது. மக்கள் பல்வேறு அறமப்புகள் மற்றும்

நிறுேனங்கள் மூலமாக இந்தச் வசறேகறளச் ஜசய்கிைார்கள். மக்கள்

இந்தத் திைன்கறளயும் வசறேகறளயும் ேழங்குேறத நிறுத்திேிட்டால்,
ஆட்சியாளர்களால் ஆட்சி நடத்த முடியாது. சமூகத்தில் அரசியல்

அதிகாரத்தின் இயல்பு இதுதான் என்பறத நாம் புரிந்துஜகாண்ட பிைகு,
அதிகாரம் எப்படி நறடமுறைப்படுத்தப்படுகிைது என்பறதயும் நாம்

புரிந்துஜகாள்ள வேண்டும். சமூகத்தில் அதிகாரத்றத றேத்திருப்பேர்கள்
மக்கள்தான். ஆனால் அேர்கள் ஒன்ைிறைந்து காேல் துறை, குடிறமச்
சமூக வசேகர்கள், ஜதாழிலாளர் குழுக்கள், ேியாபாரிகள் குழு முதலிய

அறமப்பாகவோ அல்லது நிறுேனமாகவோ ஜசயல்பட்டால், மிக அதிகத்
திைனுடன் அந்த அதிகாரத்றத நறடமுறைப்படுத்த முடியும். இேற்ைில்
சில அறமப்புகள் உங்கள் எதிராளிறய ஆதரிக்கலாம் பிைர் உங்கள்
இயக்கத்றத ஆதரிக்கலாம்.

சமூகத்தில் உள்ள அதிகார அறமப்புகறள இறே தாங்கி நிற்பதால் இந்த
அறமப்புகறள நாம் ஆதரவுத் தூண்கள் (Pillars Of Support) என்று

குைிப்பிடுகிவைாம். அகிம்றசப் வபாராட்டத்தின் ஜதாடக்கத்தில், இந்த

அறமப்புகளில் பல உங்கள் எதிராளிக்கு ஆதரவு ேழங்கும். உங்கள்
எதிராளியிடமிருந்து இந்த அறமப்புகள் தங்கள் ஆதரறே

ேிலக்கிக்ஜகாள்ளத் ஜதாடங்கிேிட்டால், (இேற்ைில் சில உங்கள்

இயக்கத்றதத் தீேிரமாக ஆதரிக்கத் ஜதாடங்கிேிடலாம்), உங்கள்
எதிராளியால் கட்டுப்பாட்றட நிறலநிறுத்திக்ஜகாள்ள முடியாது.
எஸ்.பி.ஓ. 1 ஆதரவுத் தூண்களை வளரயறுத்தல்.

(எங்கள் வசதிக்காக நாங்கள் இந்த முளையில் ஆதரவுத் தூண்கள்
குைித்து வளரயறுத்துள்ளைாம்):
“ஆதரவுத் தூண்கள் என்பளவ அந்தச் சமயத்தில் ஆட்சி நிர்வாகத்திற்கு

அதிகாரத்திற்கான திைளனத் தக்களவத்துக்ககாள்ைவும், விரிவளையச்

கசய்யவும் ளதளவப்படும் அதிகார ஆதாரங்களை வழங்கும் சமூக
நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரிவுகள்.”

ஒவ்ஜோரு சமூகத்திற்குள்ளும் பல்வேறு ஆதரவுத் தூண்கறள
அறடயாளம் காைலாம். இறே பின்ேருேனேற்றை

உள்ளடக்கியிருக்கலாம்: காேல் துறை, ராணும், நீதித்துறை மற்றும்
வதர்தல் கமிஷன், குடிறம சமூச வசேகர்கள், கல்ேி அறமப்பு,

முறைப்படுத்தப்பட்ட மத அறமப்புகள், அரசால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
ஊடகம், ேர்த்த சமுதாயம் மற்றும் பிை அறமப்புகள்.

இேற்ைில் “ஜபாருளாதாரம்” அல்லது “மதம்” வபான்ை சமூக ஜசயல்பாடுகள்
ஆதரவுத் தூண்களாகப் பட்டியலிடப்படேில்றல என்பறத கேனிக்கவும்.

சமூக ஜசயல்பாடுகறள உருோக்கவும் நிறைவேற்றுேதற்காகவும் உள்ள
அறமப்புகள்தான் ஆதரவுத் தூண்கள். நீங்கள் சமூகத்தில் தாக்கத்றத

ஏற்படுத்த ேிரும்பினால், தற்வபாறதய அதிகார கட்டறமப்பு மற்றும் சமூக

ஜசயல்பாடுகறள ஆதரிக்கும் நிறுேனங்கள் மற்றும் அறமப்புகறள

(ஆதரவுத் தூண்கள்) அறடயாளம் கண்டு உங்கள் முறனப்புகளில் கேனம்
ஜசலுத்துங்கள்.

முக்கியம்:

ஆதரவுத் தூண்கள் மற்றும் சமூகஜசயல்பாடுகளுக்கு இறடவய உள்ள
வேறுபாட்றடப் புரிந்துஜகாள்ளுதல்
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பல்ளவறு ஆதரவுத் தூண்கைிைமிருந்து

கவைிளயறுவளதவிை அவற்றுைன் இளைவதன் முக்கியத்துவத்ளதப்
புரிந்துககாள்ளுதல்.
பல்வேறு ஆதரவுத் துண்களுக்குள் உள்ள மக்களின் ஜசயல்பாட்டில்

ஜசல்ோக்கு ஜசலுத்தும் ேழிமுறைகறளக் கண்டைிேது ஒரு அகிம்றச
இயக்கத்திற்கு மிகவும் முக்கியம். சில ேழிமுறைகள் பின்ேருமாறு:
●

உங்கள் எதிராளி(களி)யிடம் அேர்களுக்கு உள்ள ேிசுோசத்றதக்
குறலத்தல்

●

அேர்களது திைன்கள், அைிவு, ஜபாருள் சார்ந்த ஆதாரங்கள் மற்றும்
உங்கள் எதிராளிக்கு அேர்களது வநரம் உள்ளிட்டேற்றை ேழங்க
மறுப்பதற்கு இைங்கறேத்தல்,

ஒரு அகிம்றச இயக்கம் ஒரு குைிப்பிட்ட தூைின் ஆதரறேப் ஜபறுேதில்
ஜேற்ைி ஜபற்றுேிட்டால், அந்தத் தூைின் உறுப்பினர்கள் உங்கள்
எதிராளியிடமிருந்து தங்கள் ஆதரறே ேிலக்கிக்ஜகாள்ேதற்கான
ேழிமுறைகறளக் கண்டைிோர்கள்; ஜேளிப்பறடயாக அல்லது

மறைமுகமாக உத்தரவுகறள மீ றுேதன் மூலம், உத்தரவுகறளப்
புைக்கைிப்பதன் மூலம், அல்லது ஜமதுோக உத்தரவுகறள

ஜசயல்படுத்துேதன் மூலம், திைனற்ை முறையில் மற்றும்/அல்லது
அறரகுறையாக ஜசய்ேதன் மூலம். சில தூண்களின் உறுப்பினர்களும்கூட
ஜேளிப்பறடயாகவோ அல்லது மறைமுகமாக உங்கள் இயக்கத்றத
ஆதரிக்கத் ஜதாடங்கலாம்.

பல்வேறு தூண்களின் நடந்துஜகாள்ளும் முறையில் தாக்கம் ஜசலுத்த,
அந்தத் தூைில் உள்ள உறுப்பினர்கறள உங்கள் இயக்கத்தின் பக்கம்
இழுப்பதற்கும் உங்கள் இயக்கத்திலிருந்து ஜேளிவய தள்ளுேதற்கும்
இறடவயயான வேறுபாட்றடப் புரிந்துஜகாள்ேது முக்கியம்.

உதாரைமாக, இதற்கு முன் பக்க படத்றதப் பார்க்கலாம், நீங்கள் ராணுே
சிப்பாய்களின் ேிசுோசத்றதக் குறலக்க ேிரும்பினால், கடந்த

காலங்களில் ஜேற்ைிகரமான இயக்கங்கள் ஜபாதுோக இறத அேர்களிடம்
ஜதருக்களில், அேர்களும்கூட தந்றதகள், மகன்கள், கைேன்மார்கள்
மற்றும் குடிமக்கள் என்பறத நிறனவுபடுத்திப் வபசுேதன் மூலம்,
அேர்களது வதச பக்திறயத் தூண்டுேதன் மூலம், அேர்களது
எதிராளிகளால் நிர்ேகிக்கப்படப்வபாகும் சமூகம் தற்வபாறதய
அரசாங்கத்றதேிட

அேர்களுக்கும் அேர்களது குடும்பங்களுக்கும்

சிைந்ததாக இருக்கும் என்று உறுதி அளிப்பதன் மூலம்

வமற்ஜகாண்டுள்ளன. இந்த மாதிரியான நடேடிக்றக சிப்பாய்களின்

ேிசுோசத்றத அந்தத் தூைின் றமயத்திலிருந்து ேிலக்கி, எதிரைிறய

வநாக்கி இழுக்கும். இதற்கு எதிர்மாைாக, ராணுே ேரர்கறளத்
ீ
ஜதருக்களில்
மிரட்டுேது, கற்கறள ேசுேது
ீ
அல்லது அேர்களுக்கு எதிராக மற்ை

ேன்முறைச் ஜசயல்களில் ஈடுபடும் இயக்கங்கள் அேர்கறளத் தங்கறள
வநாக்கி இழுக்காமல் அேர்கள் சார்ந்திருக்கும் தூண்களுக்கு மிக

ஜநருக்கமாகத் தள்ளிேிடுகின்ைன. இதுவபான்ை ஜசயல்பாடு அரசுகறல

ேன்முறைச் ஜசயல்களில் ஈடுபடத் தூண்டுகிைது, அதன் மூலம் தங்கள்

ேரர்கள்
ீ
தங்களுக்கு ஜநருக்கமாக ேருோர்கள் என்பதும் ேரர்கள்
ீ
வமலும்
தீேிரமாகத் தங்கள் கட்டறளகளுக்கு கீ ழ்படிோர்கள் என்பதும்
அேர்களுக்குத் ஜதரியும்.
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ஒவ்கவாரு தூண் மூலமாகவும் அதிகாரம்

கசயல்படுத்தப்படும் வழிமுளைகளை வளரயறுக்கவும் நம் சமூகத்தின்
ஒவ்கவாரு தூைின் முக்கியத்துவத்தின் அைளவ மதிப்பீ டு கசய்வதும்
முக்கியம்.

இந்தப் பிரிேில், நாம் பல ஆதரவுத் தூண்களின் ஜபாதுோன பண்புகறள
ஆராய்வோம்.

