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सारांश ( Abstract ) :  

            आघाडी शासना�या राजकारणामुळे राजक�य तडजोडी मह�वा�या बन�या आिण 

प�ांची �येयधोरणे, भूिमका आिण िवचार�णाली यांना द�ुमम �थान �ा� झाले. दसुरे �हणजे 

राजकारणात सामािजक पा�ठं�या�या द�ृीने राजक�य प�ांना आघा�ा करा�ा लागत अस�याने, 

िविवध जाितसमूहांम�ये राजक�य फूट पडलेली �दसून येते. यािशवाय धोरणांबाबतची अिनि�तता, 

राजक�य �थैया�चा, सामूिहक उ�रदािय�वाचा �� िनमा�ण झाला. प�ांतरे, बंडखोरीचे �माण वाढले. 

पंत�धान, मु�यमं�यांचे �थान बदलले, इ�यादी �ितकूल प�रणाम �दसून येतात. संयु� �कंवा आघाडी 

सरकार ही युरोिपयन राजक�य �व�थेत �ढ झालेली संक�पना 1990 नंतर�या भारतीय राजक�य 

���येचे एक �मुख वैिश�� �हणून पुढे आली आह.े 1989  पासून ते 2004 पय�त झाले�या सहा 

लोकसभा िनवडणुकांत (1989, 91, 96, 98, 99, 2004) कोण�याही एका राजक�य प�ाला �प� 

ब�मत िमळाले नाही. �यामुळे या कालखंडात अ�पमतातील �कंवा आघाडी सरकारे स�ेवर आली. 

2009  साल�या लोकसभा िनवडणुक�त कोण�याही राजक�य प�ाला �प� ब�मत िमळणे अवघड 

�दसत अस�याने आघाडीची ���या सु� असलेली पुण� देशाने पािहली. आज घडीला आघा�ांचे 

राजकारण क� �ात आिण अनेक घटक रा�यांत अि�त�वात असलेले आिण ि�थरावताना �दसून येते. 

स�या भारतीय राजकारणाचे आघाडी शासन ह ेवा�तव आह ेआिण �याचा सव�च राजक�य प�ांनी 

�वीकार केलेला �दसतो. 

भारतीय राजक�य ���येचा एक भाग बनले�या आघाडी �कंवा संयु� सरकारचा थोड�यात अथ� 

असा सांगता येईल: संसदीय शासन प�तीम�ये असे गृहीत धरले आह ेक�, साव�ि�क िनवडणुक�नंतर 

�प� ब�मत �ा� असणारा राजक�य प� सरकार �थापन करेल आिण अ�पमतातील प� िवरोधी 

प�ाचे काय� करतील. पण जे�हा कोण�याही एका राजक�य प�ाला �प� ब�मत �ा� होत नाही, 

ि�शंकू लोकसभा (�कंवा ि�शंकू रा�य िवधानसभा) अि�त�वात येते ते�हा सम�या िनमा�ण होते. 

अशा प�रि�थतीत आघाडी शासनाचा पया�य पुढे येतो. अशा वेळी दोन �कंवा �यापे�ा अिधक प� 

एक� येऊन सरकार �थापन करतात.अशा सरकारला आघाडी सरकार �हणता येईल. 

बीज सं�ा (key – words) 
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          आंतररा�ीय राजकारणातील �वाह, आघा�ांचे राजकारण, क� � - रा�य संघष�. 

शोध�नबंधाची उ��� े(objectives of Research paper)   

1) आघा�ां�या राजकारणाची अप�रहाय�ता तपासण.े 

2) राजक�य प�ां�या बदल�या �वाहाचे िव�ेषण करणे. 

3) भारतीय संघरा�य प�तीत क� �-रा�य संघषा�चे िववेचन करणे. 

��तावना  (Introduction)  :    

आघा�ांचे राजकारण : युरोिपयन (European) अनुभव   

                �ाितिनिधक शासनप�ती असले�या पि�म युरोपातील (western Europe) ब�तेक 

देशांम�ये आघा�ांचे राजकारण क���थानी आढळते. येथील आघा�ां�या राजकारणाचे (Collations 

Politics) ठळक वैिश�� �हणजे िविश� �व�पाची सौदेबाजी आिण वाटाघाटीची चचा�, या गो�ी 

��येक िनवडणुक�नंतर तेथे होताना �दसून येतात. 1983 �या म�यापय�त युरोपातील केवळ तीन 

लोकशाही देशांम�ये ि�टन, (England) �पेन (Spain) आिण �ीसम�ये (Grik) एकप�ीय ब�मत 

असलेले शासन होते. तर उव��रत देशांम�ये अ�पमतातील �कंवा आघा�ांचे शासन होते. 1990 ते 

1995 �या दर�यान जवळजवळ 91 अशी मंि�मंडळे होती �याम�ये 19 एक प�ीय शासन, 68 

ब�प�ीय आघा�ांचे शासन आिण 4 काळजीवा� सरकारे होती. असे असले तरी संसदीय 

�व�थे�माणे आघा�ां�या शासनाचे सं�थीकरण झालेले नाही.  

आघा�ां�या राजकारणाची ���या �वि�थतपणे समजावून घे�यासाठी या घटने�या मुळाशी 

असले�या आकृितबंधाचा शोध �यावा लागेल. आघाडीचा िस�ांत (Theory) दोन �ापक परंपराम�ये 

िवकिसत झाला आह.े आघाडीचे राजकारण (Collations Politics)  एकाच वेळी दोन 

पर�परिवरोधी �दशांशी जवळीक साधते. एका बाजूला युरोिपयन राजकारणाची परपंरा आह ेतर 

दसु�या बाजूला खेळी िस�ांताची परंपरा आह.े 

1. युरोिपयन (European)   राजक�य परंपरा ‘अनुभवावर' व संशोधना�या (of Research) परंपरेवर 

आधा�रत आह.े या परंपरेअंतग�त युरोपमधील आघाडी�या राजकारणातील अनुभवाशी िवगमना�मक 
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िस�ांता�ारे सुसंवाद साध�याचा �य� केला जातो. यात िविश�ल�ी अ�यास प�त (specific 

target study method) वापरली जाते. युरोपातील आघाडी शासनाचा अ�यास कर�यासाठी जी 

मािहती उपल�ध होते ती �हणजे ��य�ात अि�त�वात असले�या आघाडी शासनािवषयीची मािहती 

होय. �ारंभी�या आघाडी िस�ांता�या कसोटीव�न आघाडी�या शासनाची मूलभूत मािहती घेऊन 

�या कसो�ांचा उपयोग नवीन िस�ांता�या िवकासाक�रता कर�यात येऊ लागला. िस�ांताची 

गुणव�ा तपास�यासाठी जुनीच मािहती उपयोगात आणली जायची, पण यात अ�यासकांची चूक 

न�हती. कारण �यां�यासमोर यु�तेर काळात �थापन झाले�या िविश� �कार�या मया�दांनी यु� 

युरोपीय शासनप�तीचे जग होते. या जगाम�ये नवीन मािहतीची भर टाकणे काळा�या ओघात 

श�य होते. 

2. खेळी िस�ांताचे समथ�न करणारे अ�यासक, आघाडी ही खेळी िस�ांतातील मूलभूत संक�पना 

(Basic Concept) मानतात. यात आघाडी�या िन�म�ती�या ���येस खेळाची उपमा �दली जाते. 

िविलयम �रकर�या (William ricker) मते, खेळ �जंक�यामुळे होणारे फायद ेहे मया��दत असतात. 

फायदा एकाला तर �याचा अथ� दसु�याला तोटा होणार, पण झालेले फायद े हे झाले�या 

तो�ाएवढेच असतात. यात �ित�प�या�वर मात कर�याऐवजी स�ा �टकिव�यावर अिधक भर 

असतो. खेळी िस�ांता�या मुळाशी Rational choice Theory ची परंपरा आह.े आघाडीचे 

राजकारण ह े सामािजक देवाणघेवाणी�या िविश� तक�संगत प�ती�माणे होते. स�ा�ा�ी�या 

खेळीम�ये िवजयासाठी राजक�य प� तक�संगत वत�न कर�याची श�यता असते. तक� संगत वत�न 

(Rational behavior) �हणजे असे वत�न क�,�यात उपल�ध पया�यामधून अशी रणनीती �कंवा पया�य 

िनवडणे क� जो �या प�ाला फायदा िमळवून देईल. 1989 नंतर भाजपाने रा�यारा�यांतील 

�ादेिशक प�ांशी आघा�ा क�न प�िव�ताराची जी �ूहरचना आखली �या�या पाठीमागे खेळी 

िस�ांतातील (Rational choice Tradition) अस�याच ेई.�ीधरन यांचे मत आह.े 

                      परंतु दो�ही परंपरा �ािव�� चालताना �दसतात. दो�ही सै�ांितक परंपरा 

आघाडी�या ���ये�या वेगवेग�या पैलंूवर अ�यास कर�यात म� आहते. कारण युरोिपयन 

राजकारण व खेळी िस�ांताचे दिृ�कोन (Rational choice Tradition) िव�ेषणा�या द�ृीने िभ� 

असून ते एकमेकांना सहा�यक ठ� शकत नाहीत. खेळी िस�ांताचे संशोधन अमे�रकेत काम 

करणा�या लोकांनी केले. ते �वत:ला अचूकतेचे प�रमाण समजू लागले होते. युरोिपयन 

राजकारणातील अ�यासकांना ह ेसव� अनाकलनीय होते. याचा प�रणाम असा झाला क�, युरोिपयन 
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राजकारणातील अ�यासकांनी �ापक दिृ�कोनातून िनण�य घेत �वत:ला खेळी िस�ांतातील 

दिृ�कोनापासून वेगळे केले. कारण खेळी िस�ांतातील दिृ�कोन समज�यास ते असमथ� ठरत होते व 

�यां�या द�ृीने खेळी िस�ांताचे दिृ�कोन अ�ासंिगक होते. युरोिपयन (European) राजकारणातील 

लोकांशीसंबंिधत सव� बाबी यात समािव� हो�या. दो�ही गटातील िव�ानाजवळ समान गो�ीब�ल 

बोलत आहते, पण �यांची भाषा मा� वेगळी अस�याचे जाणवते. 

युरोपातील अनेक देशांनी आज आघा�ां�या राजकारणाचा �वीकार केला असला तरी �या देशातील 

रा�यघटनांम�ये (In the Constitution ) मा� यासंदभा�त कोण�याही तरतुदी नाहीत. ब�प�ीय 

(Multilateral) राजकारणातून उदभ्वले�या प�रि�थतीला हाताळ�यासाठी आघाडी सरकारे (collation 

Government ) उदयास आली. काही रा�यघटनांम�ये अशा सरकार िन�म�तीसाठी अनुकूल तरतुदी 

आहते. याबाबत जम�नीचे उदाहरण सांगता येईल. जम�नीतील आघाडीिन�म�ती�या ���येवर तेथील 

राजक�य सं�कृती, भू-राजक�य प�रि�थती, संघरा�याची काय�प�ती आिण मो�ा �माणात राजक�य 

प�ांचा झालेला सव�ल�ी िवकास इ�यादी घटकांचा मोठा �भाव पडतो. 

युरोिपयन व भारतीय आघा�ांची तुलना : 

                   युरोप�माणेच भारतातदेखील आघा�ांच े राजकारण ि�थरावताना �दसून येते. पण 

युरोिपयन देशातील आघाडी शासन आिण भारतातील आघा�ांची सरकारे यां�यात मूलभूत फरक 

आढळतो. भारतीय राजक�य �व�था आिण युरोिपयन राजक�य �व�थांम�ये काही सा�य आिण 

भेद �थळे आहते. परंतु राजक�य सं�कृती आिण लोक िभ� अस�यामुळे राजक�य �दाने देखील 

िभ� आहते. जगातील सवा�त मोठी संसदीय लोकशाही (parliamentary Democracy) अस�याने 

भारतातील आघा�ांचा �योग हा मह�वपूण� ठरतो. भारता�या तुलनेत युरोिपयन देशांत आघाडी 

शासनाचे �योग यश�वी झाले आहते. परंतु �या देशांचे ��, �यांचे �व�प भारतापे�ा वेग�या 

�कारचे आहते. िवकासाची एक िविश� पातळी �यांनी गाठली आह.े भारताचे तसे नाही. पण 

याचा अथ� असा न�ह ेक�, ितकड ेआघाडीची सव�च सरकारे ि�थर असतात. युरोिपयन देशातही 

एकप�ीय ब�मत �ा� शासना�या तुलनेत आघाडीचे शासन अि�थर व कमी कालावधीक�रता 

स�ेवर येतात. परंतु �यांचे �व�प हे सहमतीवर व तडजोडीवर अवलंबून असते. िजतक� वैचा�रक 

िविवधता (Ideological Diversity) असेल तेवढी आघाडी अि�थर असते. एका �प� धोरणा�मक 

काय��मावर एक� झालेली आघाडी स�ा�ा�ी�या हेतूने एक� आले�या आघाडीपे�ा सापे�त: ि�थर 
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असते. जे�हा क���थानी एक �बळ प� असतो ते�हा ती आघाडी ि�थर असते. याउलट अनेक 

�भावी प� असणारी आघाडी अि�थर असते. 

ई.�ीधरन यां�या मते, जे�हा अथ��व�था मजबुतीकडे जात असत े ते�हा आघाडी ि�थर असते. 

युरोपातील देशात अशी प�रि�थती आह.े परंतु अथ��व�था अडचणीत असते ते�हा आघाडी अि�थर 

बनते. कारण �यावेळी धोरणाबाबत �यां�याम�ये सामंज�य आढळत नाही. सामािजक व आ�थ�क 

समता हीदेखील आघाडी�या घटकांवर अवलंबून असते. �यां�या मते सामािजक,सां�कृितक आिण 

धा�म�क िवषमतेने भरले�या भारतासंदभा�त आघा�ांचा अ�यास आव�यक आिण वैिश��पूण� ठरतो. 

कारण �याचा �भाव सामािजक, आ�थ�क �येयधोरणावर पडत असतो. ई.�ीधरन यां�या मते... 

1. पा�ा�य लोकशाहीची तुलना करता भारतात कमालीची सामािजक िविवधता व आ�थ�क िवषमता 

आढळते. 

2. क� �ातील आघाडीत सहभागी असणा�या राजक�य प�ांची सं�याही पा�ा�य देशातील आघाडीत 

सहभागी असणा�या प�ां�या सं�येपे�ा अिधक असते. 

3. पा�ा�य देशां�या (Western Countres ) तुलनेत भारतीय संघरा�य प�तीम�ये मोठी असणारी 

प�ांची सं�या (अनेक �ादिेशक प�) क� जे िविवध रा�यात स�ेवर असतात.                

4. युरोपात फ� प�ीय �पधा� �दसून येते, तेथे भारता�माणे जात�वर आध�रत �पधा� नसते. 

5. युरोपात प�ांचे औपचा�रक संघटन (Formal organization) �दसून येते तर भारतात 

अनौपचा�रक संघटन असते. युरोपातील प�ांचे संघटन मजबूत असते व प�िश�त पाळली जाते. 

�यामुळे प�फुटीचे �कार कमी असतात. याउलट भारतातील प�ांचे संघटन िव�कळीत �व�पाचे 

असते, प�ात िश�त नसते, �यामुळे प�ांत वारंवार फूट पडतात. �यामुळे आघा�ांचे �व�प व वत�न 

वेगवेगळे असते. �हणूनच भारतातील आघा�ांचा �योग हा युरोिपयन देशातील आघा�ां�या 

�योगापे�ा वेगळा ठरतो. 

आघा�ांचे राजकारण : भारतीय संदभा�त  
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                     न�वदी�या दशकात भारतीय राजक�य ���येत बरेचसे बदल घडून आले. 

उदाहरणाथ�, काँ�ेस �व�थेचा �हास, भाजपचा उदय, बसपाची वाटचाल इ�यादी. या बदलां�या 

मुळाशी राजक�य �पध�ची बदललेली संरचना आह.े 1980 �या दशका�या शेवटी भारतीय 

राजकारणात तीन मु�े मह�वपूण� ठरले, �यांचा पुढील राजकारणावर �भाव पडला. मंडल 

आयोगाचा(of the mandal commission) मु�ा, नवीन आ�थ�क धोरणांचा �वीकार आिण बाबरी 

मिशदीचा पाडाव हे तीन मु�े �पध�ची राजक�य चौकट ठरिव�यात मह�वपूण� बनले. �यां�यामागे 

िविवध श�� उ�या रा� लाग�या. िशवाय 1989 �या लोकसभा िनवडणुक�त काँ�ेसचा पराभव 

झा�याने काँ�ेस �व�थे�या �हासाची ���या वेगाने घडून आली. काँ�ेसपासून दरू ि�थ�यंतर 

हो�याचा न�वदीतील हा काळ होता. 1990 �या व �यानंतर झाले�या िवधानसभा िनवडणुकांम�ये 

अनेक रा�यांनी, �ादेिशक प�ांनी काँ�ेसपासून �वत:ला अलग केले. हा �वास न�वद�या म�यंतरात 

रा�ीय राजकारणातील उदयास आलेला �दसतो. प�प�तीचे बदलते �व�प, कोण�याही राजक�य 

प�ाला �प� ब�मताचा अभाव, �ादेिशक प�ांचे वाढते मह�व व �यातून आघा�ां�या राजकारणाचे 

�योग झालेले �दसतात. भारतात अनेक प� असले तरी �वातं�यानंतर�या कालखंडात (1977 ते 

1980 या जनता सरकार�या कालखंडाचा अपवाद वगळता) 1989 पय�त क� �ात काँ�ेस प�ाचे 

एकप�ीय वच��व होते. �वातं�य ल�ातील वारशाने काँ�ेसला एक अिखल भारतीय �व�प �ा� 

झाले होते. खरे तर या कालखंडात काँ�ेस हीच एक आघाडी होती. भारतातील िविवध जाती-

वगा�ना सामावून घेणारी ती एक आघाडी होती. रजनी कोठार�नी भारतीय राजक�य �व�थेचे 

‘काँ�ेस �व�था' असे वण�न केले. काँ�ेस एक मु�य राजक�य �वाह होता आिण �यात िविवध 

िवचारसरणीचे लोक होते. काँ�ेसला पया�य उभा कर�याचा �य� क�मुिन�ट, समाजवादी, जनसंघ 

आद�नी केला, पण �यांना यश आले नाही. 1962 नंतर राममनोहर लोिहया यांनी ‘िबगर 

काँ�ेसवादा'चा िस�ांत मांडून काँ�ेसला पया�य दे�याची रणनीती आखली.काँ�ेसचे िवरोधक एक� 

आले तर मतांची िवभागणी न होता �या प�ाचा पराभव करता येणे श�य आह,े असे पिह�या तीन 

साव�ि�क िनवडणुकातील अनुभवाव�न लोिहयांचे मत बनले. 1967 �या िनवडणुक�त आठ रा�यांत 

काँ�ेस पराभूत होऊन सात रा�यांत संयु� सरकारे आली. िवरोधी प� एक� आले, तर काँ�ेसला 

िनवडणुक�त हरवता येते ह े �यामुळे �प� झाले. �यानंतर आणीबाणी�या पा��भूमीवर झाले�या 

1977 �या साव�ि�क िनवडणुक� अगोदर �यावेळची संघटना काँ�ेस, जनसंघ,चरण�संगांचा भारतीय 

लोकदल आिण समाजवादी प� यांनी िमळून जनता प�ाची �थापना केली. 1977  �या लोकसभा 

िनवडणुक�त इं�दरा गांध��या नेतृ�वाखालील काँ�ेसचा पराभव होऊन जनता प�ाचे सरकार स�ेवर 
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आले. काँ�ेसला �थमच क��ातील स�ा गमवावी लागली. परंतु जनता �योग अ�पजीवी ठरला. 

�ि�गत मह�वाकां�ेमुळे जनता सरकार 1980 म�य ेकोसळले. क� �ात पु�हा काँ�ेसचे एकप�ीय 

�भु�व ��थािपत झाले. परंतु या दर�यानच ट�याट��याने काँ�ेस�या �हासाची ���या घडून 

आली.काँ�ेसचे अिखल भारतीय �व�प संपु�ात आले. 

  िन�कष�  (conclusion)  :  

                   न�वदी�या दशकात काँ�ेसचे एकप�ीय वच��व संपु�ात येऊन भारतात ख�या अथा�ने 

ब�प�ीय �पधा� आकारास आली. ब�प�ीय �पध�मुळे कोण�याही एका राजक�य प�ाला लोकसभेत 

�प� ब�मत िमळेनासे झाले. अनेक प� उदयास आले तरी कोण�याही राजक�य प�ाचा �भाव 

देश�ापी नाही. कोण�याही एका प�ाला सव� समाजघटकांचा पा�ठंबा नाही. िशवाय कोण�याही 

प�ाकडे सव�मा�य देश�ापी नेतृ�व नाही. काँ�ेसारखा रा��ापी प� एक�कडे आपला �ापक 

जनाधार गमावत असताना दसुरीकडे भाजप एका िविश� सं�याबळा�या पुढे जात नाही. 

क�मुिन�ट, जनता दल व रा�यारा�यांतील �ादेिशक प�ांची ताकद मया��दत आह.े थोड�यात, �बळ 

प�ा�या अभावामुळे एकाच प�ाला �प� ब�मत िमळणे कठीण झाले. �यातून िवभािजत कौल 

िमळू लाग�याने लोकसभेची अव�था ि�शंकू बनली आिण �यातून आघा�ांची सरकारे स�ेवर 

आलेली �दसून येतात. क� �ा�माणेच आज अनेक घटक रा�यांत आघाडी सरकारे अि�त�वात आहते. 

�याचे �व�प साधारणत: एक रा�ीय प� व रा�यातील �बळ �ादेिशक प� �कंवा एक रा�ीय 

प� व एकापे�ा अिधक �ादेिशक प� अशी संयु� सरकारे अि�त�वात आहते. उ�र �देश, िबहार, 

ह�रयाणा, पंजाब, ओ�रसा, केरळ,पि�म बंगाल, महारा� इ�यादी रा�यांत आघाडी शासन अस�याचे 

�दसून येते. क� �ात आिण रा�यांत आघाडी शासनाचे जे �योग झाले �याचे िनवडणूकपूव�, 

िनवडणुकेतर, अ�पमतातील, ब�मतातील, िवचारसरणीवर आधा�रत (डावी आघाडी, उजवीआघाडी, 

म�यममाग� आघाडी), गैरकाँ�ेस, गैरभाजप असे �कार पाडता येतील. आघाडी शासना�या 

राजकारणामुळे राजक�य तडजोडी मह�वा�या बन�या आिण प�ांची �येयधोरणे, भूिमका आिण 

िवचार�णाली यांना द�ुमम �थान �ा� झाले. दसुरे �हणजे राजकारणात सामािजक पा�ठं�या�या 

द�ृीने राजक�य प�ांना आघा�ा करा�ा लागत अस�याने, िविवध जाितसमूहांम�ये राजक�य फूट 

पडलेली �दसून येते. यािशवाय धोरणांबाबतची अिनि�तता, राजक�य �थैया�चा, सामूिहक 

उ�रदािय�वाचा �� िनमा�ण झाला. प�ांतरे, बंडखोरीचे �माण वाढले. पंत�धान, मु�यमं�यांचे 

�थान बदलले. इ�यादी �ितकूल प�रणाम �दसून येतात. यातून काही सकारा�मक बदलही घडून 
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आले. �वत:�या ताकदीवर कधीच स�ेपय�त येऊ न शकणा�या लहान प�ांना, मागास समूहांना 

स�ेत �ितिनिध�व िमळाले. मह�वाचे �हणजे �ादिेशक प�ांना मह�व �ा� झा�याने क� �-रा�य 

संबंधात बदल होऊन रा�यांचे मह�व वाढले. 

            थोड�यात भारतात काँ�ेस, भाजप, बसपा, माकप आिण रा�यारा�यांतील �ादेिशक 

प� यां�यामुळे ब�प�ीय �पधा� �दसत असली तरी ही �पधा� काँ�ेस व िम�प� आिण भाजप व 

िम�प� अशा �मुख दोन आघा�ां�या चौकटीतच काही काळ चाल�याची श�यता आह.े कारण 

भारतातील स�याची प�प�ती एकाच राजक�य प�ांचे �प� ब�मत �थापन हो�या�या ि�थतीत 

नाही. येथून पुढील काळात राजक�य प�ांना संकुिचत सामािजक आधार, प�ा�या �ादेिशक 

िव�तारा�या मया�दा आिण देश�ापी नेतृ�वाचा अभाव इ�यादी घटक पाहता कोणताही एक प� 

�बळ होईपय�त आघा�ांचे �योग होत राहणारच. 
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