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सारांश ( Abstract ) :  

         �िमक पु�तकात ठरवून �द�या�माणे राजकारण चालत नसतं, तर राजकारण कसं घडतं, हे 

पा�न राजकारणािवषयीची �िमक पु�तकं िलिहली जातात. तरीही �वतं�  भारताने संसदीय 

लोकशाही �वीकार�यानंतर येथील प�प�ती कशी असायला हवी, या�याब�ल काही पु�तक� अपे�ा 

के�या गे�या. इतकंच नाही; तर लोकशाहीसाठी, ित�या यशासाठी, ि�प�ीय �पधा�च कशी यो�य 

असते, याब�ल बरीच चचा� झाली. आजही अशा पु�तक� ि�प�ीय �पध�कडे बरेच जण डोळे लावून 

बसलेले असतात. �वातं�यो�र काळातील खास प�रि�थतीमुळे अशी ि�प�ीय �पधा� जरी उदयाला 

येऊ शकली नाही, तरी कालांतराने आिण िवशेषत: नेह�युगा�या अ�तानंतर ि�प�ीय राजकारण 

आकाराला येईल आिण तसंच �हावं, अशी आशा बाळगणा�यांची सं�या काही कमी न�हती. 

१९६५-६६ पासून काँ�ेसची जाद ूओसर�याची िच�ह ं�दसू लागली होती. �यामुळे काँ�ेसवच��वाची 

�व�था बदल�या�या श�यता िनमा�ण झा�या. या पा��भूमीवर काँ�ेसवच��व आिण काँ�ेसला पया�य 

शोध�याचे �य� यांचा लपंडाव जवळपास दोन दशकं (१९६७-८७) कसा रंगला, ह ेबघ�यासारखं 

आह.े 

बीज सं�ा  (key – words) : 

ि�प�ीय �पधा�, आणीबाणीनंतरची �व�था, ि�धृिवते�या मया�दा, िबगरकाँ�ेसवादाचे राजकारण, 

न�ा प�प�तीचे वैिश� े 

 

शोध�नबंधाची उ��� े(objectives of Research paper)  : 
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1. क��ेस �या िन�म�तीचे सै�ांितक िव�ेषण करणे. 

2. प� प�तीची बदलती वैिश� े�प� करणे. 

3. िबगरकाँ�ेसवादाचे राजकारण आिण न�वदी�या दशकातील काँ�ेस यांचा िव�ेषणा�मक अ�ययन 

करणे. 

4. ि�धृिवते�या मया�दा आिण न�ा प�प�तीची वैिश� ेजाणून घेणे. 

��तावना  (Introduction)  :   

        १९६७ ते १९८७ या काळात काँ�ेस प�ा�या वच��वाला तीन वेळा आ�हानं िनमा�ण 

झाली. पिहलं आ�हान खरं तर प�ांतग�त होतं. आपाप�या रा�या�या राजकारणात पाय रोवून 

उ�या असले�या आिण प�ावर िनयं�ण असले�या ने�यां�या गटाला अस ंवाटत होतं क�, �भावी 

रा�ीय नेता नसतानाही प� िनवडणुका �जंकू शकेल. तसंच सव�� नेतृ�व नसतानाही प�ातील गट 

आिण प�ाचे ब�िवध सामािजक पाठीराखे यांना सांभाळता येईल, असंही �यांना वाटत होतं. 

��य�ात ही दो�ही गृहीतकं चुक�ची ठरली आिण १९६७�या िनवडणुक�त काँ�ेसची ताकद घटली 

(४५ ट��यांव�न ४१ ट�े मतं आिण ३६१ ऐवजी २८३ जागा). िशवाय पंजाब, ह�रयाना, उ�र 

�देश, म�य �दशे, िबहार, प. बंगाल, ओ�रसा, तिमळनाडू (ते�हा म�ास) आिण केरळ अशा नऊ 

रा�यांत काँ�ेसला स�ा गमवावी लागली. �यापाठोपाठ इं�दरा गांध�नी प�ा�या जु�या ने�यांचं 

जोखड दरू करायचं ठरवलं आिण १९६९ म�ये काँ�ेस प� फुटला. फुटीनंतर इं�दरा गांध�ची 

लोकि�यता उलट वाढलीच. पण तरीही १९७५-७७ चा दसुरा ध�ा �यां�या काँ�ेस प�ाला 

सोसावा लागला. हा ध�ाही दहुरेी होता. आधी आणीबाणी आणून लोकशाही राजकारणाला टाच 

लाव�याचा ध�ा आिण �यानंतर काँ�ेस प�ाला स�ेव�न पायउतार �हावं लाग�याचा ध�ा. क� �ात 

काँ�ेस �थमच स�ा�� झा�यामुळे न�ा प�प�तीचा माग� खुला झाला, असं अनेकांना �या वेळी 

वाटलं. ितसरा ध�ा आणखी दहाएक वषा�नी बसला. इं�दरा गांध��या खुनानंतर राजीव गांध�नी 

प�ाला उ�ांक� ब�मत िमळवून �दलंच; पण न�ा अपे�ांना ज�म �दला. �यापाठोपाठच या 

अपे�ांची चकाक� ओसरली. शाहबानो �करणात सरळ-सरळ मु�लीम अनुनयाचा सरकारचा िनण�य 

आिण अयो�या �करणात छु�या �हंद ू अनुनयाचा �य� यां�यामुळे काँ�ेस�या हातून राजक�य 

पुढाकार िनसटला. बोफोस� तोफाखरेदीतील ��ाचारा�या गदारोळात तं��ांतीची सनई िव�न 
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गेली. सैरभैर िवरोधकांना बोफोस� �करणामुळे एक� ये�याला िनिम� िमळालं. काँ�ेस आता 

कडेलोटा�या अव�थेला पोचली. 

काँ�ेसचे पुन��ीवन :  

        काँ�ेस�या पाडावाची वाट पाहणा�या िवरोधी प�ांना १९६७ ते ८७-८८ या काळात 

अनेक वेळा यशाची पहाट खुणावून गेली. मुळात काँ�ेस प� फुटतोय, हीच �यां�या द�ृीने 

आशादायक बाब होती. १९६९, १९७८ आिण थो�ा लहान �माणात १९८६-८७ अशा तीन वेळा 

काँ�ेस फुटली. वर पािहलं �या�माणे १९६७ म�ये िवरोधकांना काही रा�यांम�ये स�ेवर ये�याची 

संधी �ा� झाली. पुढे तर क� �ातही स�ा िमळाली आिण गुजरात, राज�थान, कना�टक, िहमाचल �दशे 

या रा�यांम�येही स�ा ह�तगत करता आली. पण भर�या पंगतीतून अध�पोटी उठावं लाग�याचा 

�संगही काँ�ेसिवरोधकांवर वारंवार आला! (तो �यांनीच आणला, असंही �हणता येईल) १९६७�या 

पेच�संगावर मात कर�यासाठी इं�दरा गांध�नी दोन �ूहरचना के�या. एक �हणजे, �यां�यावरील 

संकटांचं �पांतर वैचा�रक यु�ात केलं. ‘बडी आघाडी’ आिण काँ�ेस प�ातले जुने नेते यांची �ितमा 

कमी-अिधक �माणात �ितगामी आिण क�याणकारी धोरणांचे िवरोधक अशी होती. भांडवली 

अथ��व�थेचा पुर�कार करणारा �वतं� प� आिण �हदंरुा�ाचं �व� कुरवाळीत बसलेला जनसंघ 

अशा प�ांमुळे इं�दरा गांध�ना �वत:वरील ह�ला हा समाजवाद आिण क�याणकारी लोकशाहीवरचा 

ह�ला आह,े हे पटवून देणं सोपं गेलं. िबचारे समाजवादी या गदारोळात भल�याच छावणीत 

अडकले. िचकाटीने �वतं� राजकारण कर�याऐवजी असंगाशी संग कर�याची िनवड �यांनी केली 

आिण नकली समाजवादाला सकस पया�य दे�याची संधी �कवली. इं�दरा गांध�ची दसुरी �ूहरचना 

होती, ती थेट आम जनतेला ग�रबां�या नावाने आवाहन कर�याची. या धोरणामुळे किन� वग�य, 

दिलत, अ�पसं�य आिण आ�दवासी यांना आक�ष�त करणं श�य झालं. राजकारणाची लढाई ही 

आभासी �पात का होईना, पण िहतसंबंधांची लढाई बनली. आप�या क�याणाची आशा बाळगणा�या 

गोरगरीब समूहा�या अपे�ां�या झंझावातात िवरोधी प�ांचा पाचोळा झाला. इं�दरा गांधी व 

�यांची काँ�ेस या न�ा अवतारात जा�तच लोकि�य बनून पुन��ीिवत झाली. �यात पु�हा 

बांगलादेश यु�ामुळे आंतररा�ीय दबदबा आिण रा�वाद यांची भर पडली. १९६२ म�ये दखुावलेला 

रा�ािभमान आिण १९४७ �या फाळणी�या जखमेवर घातली गेलेली फंुकर, यामुळे शहरी म�यमवग� 

सुखावला. ही कमाई इं�दरा गांध�नी व �यां�या काँ�ेसने पुढे अव�या वष�-दोन वषा�त उधळून 

टाकली. पण �याचं एक कारण, ही पु�याई जेवढी चमकदार तेवढीच उथळ व फसवी होती, हसुे�ा 

होतं. 
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आणीबाणीनंतरच ेपुन��ीवन : 

        १९७७ �या पराभवानंतर काँ�ेस च�कन डोकं वर काढू शकेल, अशी श�यता न�हती. 

खु� नेतृ�व बदनाम झालेलं आिण प�ात फाटाफुटीची ि�थती, असं िच� अस�यामुळे नवी प�ीय 

चौकट साकारायला वाव होता. पण १९८० म�ये इं�दरा गांधी आिण काँ�ेस यांनी पुनरागमन 

केलं. �याचं जवळपास सगळं �ेय इं�दरा गांध��या िवरोधातलं राजकारण करणा�यांना जातं. �यांनी 

इं�दरा गांधी सतत �िस�ी�या झोतात राहतील अशा �कारे आणीबाणीिवरोधातली कारवाई 

राबवली. तसंच आणीबाणी परवडली, असं वाटायला लावणारा अनाग�दी कारभार केला. �याही 

उपर, राजक�य प� उभार�याची कुवत आप�यात नाही, ह े िस� केलं. खरं तर लोकांना गृहीत 

धर�याची जी चूक इं�दरा गांध�नी केली होती, तीच जनता प� नावा�या कथानकशू�य नाटकाने 

केली इं�दरा गांध�नी ग�रबां�या नावाने राजकारण केलं. जनता प�ाने कोण�याही सु�प� 

िहतसंबंधांचं राजकारण कर�याचा दावा केला नाही. कदािचत जु�या प�ती�या सव�समावेशक 

काँ�ेसचं �प धारण कर�याचा �याचा इरादा असेल; पण तशा �कार�या सव�समावेशक राजकारणाचं 

आ�ासनही जनता प� देऊ शकला नाही. याचं कारण, आपण िनवडून का आलो, हचे �या प�ाला 

कळल ंन�हतं. उ�र भारतात�या म�यम जात�नी या प�ावर �वार होऊन राजकारणात �वेश केला 

होता, पण जनता प� मा� आणीबाणी�या कहा�या उगाळत बसला होता. कारण मोरारजी 

देसा�सार�या इं�दरािवरोधकांना जनसामा�यां�या आकां�ांचा �फोट कळणं श�य न�हतं; तर ‘संघबंदी’ 

हे एकच संकट कळू शकणा�या जनसंघवा�यांना ते�हा या �कचकट सामािजक घडामोड�कडे बघायला 

फुरसत न�हती. एक नवी सामािजक श�� राजकारणाचं �वेश�ार ठोठावत होती; पण िनरी�क, 

मा�यमं आिण राजक�य प� ह ेसगळेच आणीबाणी�या गा�डात अडकून पडले होते. �यामुळे या 

न�ा श��ला तसंच ताटकळत उभं ठेवून पु�हा स�ेवर येणं इं�दरा गांध�ना श�य झालं. मा�, 

��येक ध��यातून वर येताना काँ�ेसची आंत�रक ताकद, िचवटपणा, समावेशकता आिण लोकशाही 

वत�न-�ीण होत गेलेली �दसते. �यामुळे इं�दरा गांधी लोकि�य झा�या, काँ�ेस प�ाला ब�मत 

िमळालं; पण राजकारणाची चौकट ठरव�याची प�ाची ताकद कमी झाली. 

बदलती प�ीय �पधा� : 

        काँ�ेस वच��वाला आ�हान दे�याचे दोन माग� १९६७ ते १९८७ या काळात वापरले 

गेले. एक �हणजे, होता होईल तेव�ा काँ�ेसिवरोधी प�ांची आघाडी करायची. १९६७ आिण 

१९७१ या दो�ही लोकसभा िनवडणुकां�या वेळी हा �य� क�न पािहला गेला. पुढे �ही. पी. 

�संह यांनी जनमोचा� आिण रा�ीय आघाडी या नावांनी तसाच �य� केला. �याउलट जनता 
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प�ा�या काळात एक पया�यी प� उभा कर�याचा �य� झाला; पण या सव� �योगांमागे दोन समान 

सू�ं होती. ‘िबगरकाँ�ेसवाद’ हे एक �िस� सू�. काँ�ेस हा अिधकारशाहीवादी आिण भांडवलवादी 

प� आह.े �हणून �याचा पाडाव हे मु�य उ��� आह,े अशी लोिहयावादी मांडणी होती. मा� 

�वहारात (आिण लोिहयां�या प�ात) फ� ‘काँ�ेसिवरोध’ असं �या सू�ाचं �व�प झालं. �यामुळे 

काँ�ेसला �पधा� िनमा�ण हो�याची श�यता असली तरी ‘काँ�ेस का नको?’, याचं उ�र मा� बोथट 

होत गेलं. या वैचा�रक गोळाबेरजेचं कारण काँ�ेसिवरोधी मतांची िवभागणी टाळ�याचा �य�, ह े

होतं. काँ�ेसला िमळणारी मतं ४५ ट��यां�नही कमी होती. �यामुळे जर काँ�ेसिवरोधी मतं एक� 

आली तर काँ�ेसचं वच��व संपवता येईल, अशी आशा होती. दसुरं (अ��) सू� असं होतं क�, 

काँ�ेस�या सबगोलंकारी �व�पामुळे काँ�ेस प� यश�वी होतो. �हणून िविश� वैचा�रक भूिमकांचा 

आ�ह �कंवा टोकदारपणा टाळून काँ�ेससारखाच एक मोठा, समावेशक पया�य िनमा�ण करायचा. 

१९६७ पूव�चे काँ�ेसचे िवरोधक ‘डावे’ आिण ‘उजवे’ (�हणजे समाजवादाकड े झुकलेले आिण 

समाजवादिवरोधी) अशा गटांत िवभागलेले होते आिण काँ�ेस हा ‘म�यममाग�’ प� होता. �यामुळे 

पया�यी आघाडी �कंवा प�सु�ा अशाच म�यममाग� �व�पाचा असेल, तर काँ�ेसला आ�हान देणं 

श�य होईल, असं ह ेसू� �दसतं. अशा �कारे 1967 नंतरचा कालखंड हा काँ�ेसला �भावी पया�य 

शोध�याचा काळ होता, असं �हणता येईल. 

प�प�तीची बदलती वैिश��े : १९६७-१९८७ 

        ढोबळमानाने काँ�ेसवच��व कायम रािहलं, तरी १९६७ नंतर प�प�ती बदलली, हे मागे 

वळून पािह�यावर �दसतं. जर आधी�या काळाला आपण ‘काँ�ेस �व�था’ असं �हटलं; तर 

सोयीसाठी हा पुढचा काळ �हणजे ‘�ीण काँ�ेस�व�थेचा काळ’ होता, असं मानता येईल. या 

काळात�या प�ीय राजकारणाची वैिश��े काय होती? 

1. सवा�त �थम नजरेत भरणारी गो� �हणजे �थमच राजक�य �पधा� ती� झाली. १९६७�या 

िवधानसभा िनवडणुकांनी एक गो� दाखवून �दली क�, काँ�ेस�या यशाला मया�दा आहते. अनेक 

मह�वा�या रा�यांम�ये काँ�ेसचा पराभव झाला. एका मया��दत अथा�ने �पधा��मकता वाढणं हे 

लोकशाहीसाठी आव�यकही असतं आिण लोकशाही सुदढृ अस�याच ं ते ल�णही असतं. �ावहा�रक 

भाषेत बोलायचं, तर अनेक प�ांना स�ासहभागाची संधी िमळा�यामुळे �यांचा लोकशाही�व�थेशी 

असणारा संबंध घ� �हायला मदत झाली. तसंच अनेक प�ांना स�ा िमळावीशी वाटणे आिण 

�यासाठीचे �य�, यांतून नवनवीन समाजगट राजकारणात ओढले जा�याची ���या या काळात 

गितमान झाली 
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2. याचाच एक भाग �हणजे, वर �हट�या�माणे म�यम जात�चं राजकारण उभं राह�यास उ�र 

भारतात सु�वात झाली. अथा�त, �या काळात थेट म�यम जात��या नावाने फारसं राजकारण झालं 

नाही. लोिहयां�या ‘आगड’े आिण ‘िपछड’े या वग�वारीत काही अंशी या न�ा राजकारणाची चुणूक 

�दसते. पण १९६७ �या आसपास तरी ही वग�वारी राजक�यद�ृ�ा यश�वी �कंवा म�यवत� बनली 

नाही. पुढे ‘ग�रबी हटाव’�या �ापक घोषणेमुळे ही वग�वारी बाजूला पडली. १९७७ म�ये जनता 

प�ा�या राजकारणाला िपछ�ा जात�नी हातभार लावला. मा� ‘िपछड’े (मागास) आिण ‘म�यम’ 

या वग�वा�यांम�ये िवसंगती अस�यामुळे ती िवसंगती हाच पुढ�या काळात�या राजकारणातला एक 

कळीचा मु�ा बनला 

3. आपण िपछ�ा/म�यम जात��या राजकारणाब�ल बोलताना वर उ�र भारताचा उ�लेख 

वारंवार केला आह.े १९६७ �या िनवडणुकांनी राजकारणाचा एक नवा पैलू �� केला. तो 

�हणजे, रा�या-रा�यांतील राजकारणाचं वेगळेपण. १९६७ म�ये �या नऊ रा�यांम�ये काँ�ेसने स�ा 

गमावली, �यां�याकडे पािहलं तर काय �दसतं 

केरळम�ये १९५७ म�येच क�युिन�टां�या नेतृ�वाखाली वेगळं राजकारण सु� झालं होतं. १९६७ 

म�ये �या बरोबरीने प. बंगाल�या राजकारणातही क�युिन�ट प� मह�वाचा बनला. ह�रयाना व 

ओ�रसात �थािनक नेतृ�वाखाली नवे �ादेिशक प� मह�वाचे ठरले. म�य �देश, िबहार, उ�र �दशे 

या सव�च �ठकाणी ब�िवध िवचारां�या ‘संयु� िवधायक दला’चा �योग झाला. अशा �कारे 

रा�यपातळीवर राजक�य �पधा� �वाय�पणे आकार घेऊ लागली. �या �पध�ची ती�ता, �यांतील 

�पध�क आिण �पध�चे मु�े रा�या-रा�यांत वेगवेगळे होते. १९७१-७२�या ‘इं�दरा लाटे’ने ही 

घडामोड झाकोळून टाकली. 

पण पुढे १९७७ म�ये पु�हा एकदा दि�ण भारत काँ�ेसबरोबर, पि�मे�या रा�यांम�ये ती� �पधा� 

आिण उ�र भारतात काँ�ेस भुईसपाट, असं िच� िनमा�ण झालं. �हणजे देशभरात सव� रा�यांम�ये 

एकाच एक �कारान े�पधा� होत नाही, ही बाब पु�हा अधोरेिखत झाली. १९८४�या ऐितहािसक 

िवजयानंतरही आसाम, िमझोराम, पंजाब या रा�यांम�ये काँ�ेस स�ेवर येऊ शकली नाही आिण 

ज�मू-का�मीर, आं�, कना�टक, तिमळनाडू या रा�यांनीही आपापली �वतं� प�ीय �पधा�च पुढे चालू 

ठेवली. 

4. या प�ीय �पध�त १९६७ पासून संिम� मंि�मंडळाचे �योग सात�याने झाले, फाटाफुटी झा�या, 

प�ांतरं झाली. या अथा�ने प�ीय �पध�तला आघाडी�या राजकारणाचा ट�पा ह े 1967-87 या 
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कालखंडाचं वैिश�� सांगता येईल. आघाडीचं राजकारण मु�य�वे रा�यपातळीपुरतं मया��दत रािहलं; 

पण जनता प� ही जर आघाडी मानली, तर क� �ातही ह े राजकारण पोचलं होतं, असं �दसतं. 

जनता प�ाला �प� ब�मत िमळा�यामुळे आिण �याची स�ा दीड वषा�त इितहासजमा झा�यामुळे 

ब�याच वेळा रा�ीय पातळीवर�या या आघाडी�या राजकारणाचा िवसर पडतो. 

5. प�ीय �पध��या या वैिश��ांइतकाच राजकारणावर दरूगामी प�रणाम करणारा मु�ा �हणजे, 

प�ांचं �व�प बदलणं. वर �हट�या�माणे िवचार�णाली ही प�ाची सीमा उरली नाही; �याचबरोबर 

प�ा�या संघटनांची मोडतोड झाली. खु� काँ�ेस प�ाची संघटना उ��व�त झाली आिण 

�यापाठोपाठ बाक��या प�ांनीही संघटनाबांधणीचं काम सोडून �दलं. �याऐवजी ‘नेतृ�व’ हा प�ाचा 

मोठाच आधार बनला 

इं�दरा गांध��या अफाट लोकि�यतेमुळे �ि�क� ��त राजकारणाला चालना िमळाली. िवरोधी 

प�ांकडे असं लोकि�य नेतृ�व न�हतं; पण �याऐवजी �यांनी ‘इं�दरा िवरोधाचं’ राजकारण हे आपलं 

म�यवत� सू� बनवलं. �यामुळे �ि�क� �ी राजकारण ि�थराव�यास आणखी मदत झाली. काँ�ेस 

प�ातील प�ांतग�त लोकशाही पूण�पणे संपु�ात आली; इतर प�ांनीही प�ांतग�त लोकशाहीला मह�व 

�दलं नाही. 

इं�दरा गांध��या खुनानंतर राजीव गांध�कडे स�ेची सू�े आली. अनेक अपे�ां�या अ�ावर �वार 

होऊन राजीव गांधी यां�या काय�काळाची सु�वात झाली. पंजाब, आसाम आिण िमझोराम या 

रा�यांम�ये जी आंदोलनं चालू होती; ती िमटव�यासाठी राजीव गांध�नी वेगवेगळे करार केले. 

अकाली दल, आसाम गण प�रषद, िमझो नॅशनल �ंट या �ादेिशक प�ांना स�ेवर ये�याचा माग� 

खुला केला गेला. �याचबरोबर त�ण र�ाला वाव देत काँ�ेस प�ाची पुनर�चना कर�याचा घाट 

�यांनी घातला. तो जर यश�वी करता आला असता, तर कदािचत काँ�ेस, वच��वा�या ितस�या 

ट��यात देशाने �वेश केला असता. 

राजीव गांध�ची अपयशे :  

        ��य�ात न�ा प�ीय �पध�ला राजीव गांध��या काळात चालना िमळाली. ही प�ीय 

�पधा� काँ�ेस�या पीछेहाटीवर आधारलेली होती. �ीलंकेत सै�य पाठव�याचा �यांचा िनण�य 

तिमळनाडूत एका गटाला दखुावणारा ठरला. आसाम व पंजाबवर �यांनी पाणी सोडले, अशी काही 

काँ�ेसजनांची भावना झाली. �यातच शाहबानो खट�यानंतर �यांनी पुराणमतवादी मु�लीम नेतृ�वाला 

चुचकार�याची भूिमका घेत�यामुळे �हदं ू संघटनांवर आधा�रत राजकारण कर�यासाठी अवकाश 
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उपल�ध झाला. एका चुक�ची भरपाई दसु�या चुक�ने कर�या�या नादात राजीव गांध�नी अयो�या 

�करण उक�न काढायला वाव देणारी भूिमका घेतली. या गदारोळात बोफोस�चं िनिम� होऊन 

�ही. पी. �संह प�ातून बाहरे पडले आिण उ�र भारतात जनमोचा�-जनता दल या नावाने 

काँ�ेसिवरोधी श��चं पुनघ�टन झालं. ठाकूर-जाट यां�या या राजकारणात ओबीस�चा एक मोठा 

गट सामील झाला. उ�र भारता�या बाहरे �याला फारसं �थान न�हतं. पण िविवध �ादेिशक 

प�ांशी समझोते करत ‘रा�ीय आघाडी’ अि�त�वात आली. आपलं धम�िनरपे�तेचं सोवळं 

सांभाळ�याचं नाटक करत, रा�ीय आघाडीने १९८९�या िनवडणुक�त भाजपशी जवळीक केली आिण 

रा�ीय राजकारणात म�यवत� बन�याची संधी भाजपला िमळवून �दली. 

‘िबगरका�ँेसवादा’चे राजकारण  : 

        जनता दल उभ ं रािह�यापासून खानदानी ‘िबगरकाँ�ेसवादी’ चेकाळले होते. १९७९-

८०म�ये �वकतृ��वाने �यांनी जे गमावलं, ते परत हाती ये�याची संधी �यांना उपल�ध झाली होती. 

जनता प�ा�या फसले�या �योगाचा अनुभव अस�यामुळे एक�करणाऐवजी आघाडीचं राजकारण 

कर�यावर भर �दला गेला. १९८९ म�ये काँ�ेसला १९७, तर रा�ीय आघाडीला १५६ जागा 

िमळा�या. पण िबगरकाँ�ेसवादा�या बोटीला आधार �ायला भाजप व डावी आघाडी ह े दोघेही 

तयार झाले आिण रा�ीय आघाडी स�े�या बोहो�यावर चढली! ह ेराजकारण आप�या िव�तारासाठी 

वापर�याचं कसब भाजपपाशी होतं. �यामुळे १९८७ ते १९९६ या काळात�या िबगरकाँ�ेसवादातून 

जर मु�य काही घडलं असेल, तर ते �हणजे भाजपचा िव�तार झाला. �थम रामज�मभूमीचं 

आंदोलन उ� कर�याची संधी भाजपला िमळाली आिण पुढे १९९८ म�ये िबगरकाँ�ेसवादातून रा�ीय 

लोकशाही आघाडी तयार झाली. िबगरकाँ�ेसवादातूनच ग�रबी, िवकासाची नीती आिण आ�थ�क 

धोरणे यां�यावरचा राजकारणातला भर कमी झाला. रा�ीय आघाडी�या सरकारला �वत:चं 

आ�थ�क धोरण न�हतं. िविवध घटक प�ां�या माग�या आिण अपे�ा यांची त�डिमळवणी करणं, 

एवढंच �या सरकार�या हाती होतं. �यामुळे १९९१ मधील न�ा आ�थ�क धोरणाची पूव�तयारी 

रा�ीय आघाडी�या काळात होऊ शकली. मा�, उ�र भारतात�या ओबीसी जाती हा 

िबगरकाँ�ेसवादाचा पूवा�पार आधार रािहला अस�यामुळे या कालखंडात मागास जात��या िवकासाचा 

व स�ेतील वा�ाचा मु�ा पुढे आलेला �दसतो. �यातून राजकारणाची प�रभाषा बदलली आिण 

काँ�ेस�या पीछेहाटीला हातभार लागला. अथा�त, ओबीसी राजकारणातून पुढ�या काळात एकच 

मोठा प� तयार न होता अनेक प� उदयाला आले आिण १९८९ पासून सु� झाले�या ब�प�ीय 

�पध�ला हातभार लागला. दि�ण भारतात या घडामोडीचा प�रणाम फार मया��दत रािहला.  
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न�वदी�या दशकातील काँ�ेस :  

        १९९१�या िनवडणुक�त काँ�ेसची मतं १९८९ पे�ा कमी झाली, पण जागा मा� 

वाढ�या (२४४). �यामुळे केवळ राजीव गांध��या ह�येमुळे ‘सहानुभूती’ची लाट येऊन काँ�ेसला 

फायदा झाला, असं �हणता येणार नाही. १९८९ म�ये रा�ीय आघाडी व भाजप यां�यात समझोते 

झाले होते. १९९१ म�ये मुळात जनता दलाची फाटाफूट झाली होती आिण आ�मक �हदं�ुवा�या 

जोरावर भाजपन ेिनवडणूक लढवली होती. एका अथा�ने ही िनवडणूक ितरंगी होती १९९१ म�ये 

काँ�ेस स�ेवर आली; एवढंच न�हे, तर नेह�-गांधी कुटंुबा�या बाहरेची ��� पंत�धान होऊन सलग 

पाच वष� �या पदावर रािहली. (�यानंतर पुढे मनमोहन�संग सलग दोन स�ांसाठी पंत�धान 

रािहले, तरी प�ाचे नेतृ�व सोिनया गांध�कडे होते.) �या�न मह�वाची बाब �हणजे, राजीव गांधी 

�या धोरणांकड े देशाला वळवू पाहत होते, ती धोरणं राव सरकारने सलग पाच वष� पुढे रेटली. 

काँ�ेस�णीत न�ा आ�थ�क धोरणांचं मु�य यश �हणजे, �यांची ब�प�ीय �वीकाराह�ता. �यामुळे 

१९९६ व १९९८ म�ये सरकारं बदलली, पण आ�थ�क धोरणं तीच रािहली मा� प� �हणून काँ�ेस 

मरगळलेलीच रािहली. नेतृ�वहीन, �दशाहीन काँ�ेसमधून तिमळनाडू व प. बंगालम�ये �वतं� गट 

िनमा�ण झाले. उ�र भारतात�या ओबीसी राजकारणाचं आकलन �कंवा देशात�या �हदं�ुवा�या 

राजकारणाचा �ितकार या गो�ी काँ�ेस�या आवा�यात न�ह�या. �यामुळे अ�प काळ संयु� 

आघाडीचं सरकार येऊन गे�यानंतर भाजपकडे स�ा गेली. अखेर काँ�ेस प�ाची सू�ं सोिनया 

गांध�कडे गेली. तरीही १९९९ ते २००४ काँ�ेस प�ाला िवरोधातच बसावं लागलं. जे�हा 

‘ितस�या’ आघाडी�या �योगाचा उ�साह मावळला, ते�हा काँ�ेस�या परतीचा माग� मोकळा झाला. 

भाजपचे म�यवत� �थान : 

        अनेक अथा�नी १९९० ते २००० (२००२-३) या काळात भारतीय जनता प� हा 

राजकारणा�या क� ��थानी रािहला. अडवाण�नी मागे एकदा �हट�या�माणे प�ीय �पध�ची वैचा�रक 

िवषयपि�का या काळात भाजपने ठरवली. प�ास वषा�पासून चालत आलेली आ�थ�क धोरणं बदलली 

जात असताना देशातला राजक�य वाद मा� ‘धम�िनरपे�ता क� जमातवाद?’ या मु��ावर चालला 

होता. पुढे १९९९ म�येही ‘परदेशी नाग�रक�व’ हा वादाचा िवषय बनवला गेला आिण �यात 

ठाकरे-फना�िडस-पवार-मुलायम हे सगळे भाजप�या भूिमके�या जवळपास रािहले. १९९६ ते 

१९९८ या काळात संयु� आघाडी स�ेवर आली, याचंही कारण भाजपला स�ेपासून दरू राखणं, हेच 

होतं. डावे प� व काँ�ेस दोघांनाही भाजपिवरोध आव�यक वाटत अस�यामुळे संयु� आघाडीला 

�यांनी पा�ठंबा �दला. पुढे भाजपने आघाडी�या राजकारणाचा यश�वी पाठ घालून देत रा�ीय 
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लोकशाही आघाडी �थापन केली आिण चालवली. १९९९ म�ये स�ेवर आलेलं वाजपेयी सरकार हे 

पाच वष� �टकणारं पिहलं िबगरकाँ�ेस सरकार ठरलं एक�कड,े काँ�ेसचा नवा आ�थ�क काय��म आिण 

राजीव गांधी�णीत अमे�रकाधा�ज�णे पररा� धोरण भाजपने राबवले; �याचबरोबर पा�क�तानबरोबर 

शांतता���या चालू ठेवून �वत:ची �ितमा सुधारली. भाजपचे िवरोधक �याची �हंद�ुववादी आिण 

उ� जातीय �हणून संभावना करत बसले, पण भाजपने मा� ओबीस�म�ये िशरकाव क�न घेतला. 

आपली नेमक� कोणती ओळख घडवायची, हा पेच मा� भाजपला सोडवता आला नाही. भारतीय 

राजकारणाला कलाटणी देणारा ‘वेगळा’ प�, ‘पाट� िवथ अ िडफर�स’ बनून �हदं�ुवाचं राजकारण 

करायचं क�, प�ाचा िव�तार करत ‘दसुरा काँ�ेस प�’ बनायचं, या पेचात भाजपची फसगत झाली. 

न�ा युगाचे नेह�-पटेल तर प�ात तयार होतेच! पण नेह�-पटेल �हायचं तर समावेशाचं आिण 

सामंज�याच ं राजकारण करावं लागतं. पण २००२ म�ये भाजपचे नेह� धृतरा� बनले आिण 

२००४ म�ये भाजपचे पटेल राजीव गांध��या ‘शाय�नंग इंिडया’�या भाषेत बोलू लागले. पुढे तर 

गुजरातमधूनच भाजप�या क��ीय नेतृ�वासाठीचा दावा कर�यात येऊ लागला. 

ि��वुीयते�या मया�दा : 

        १९८९ पासून भारतातील प�ीय �पधा� ि��ुवीय अव�था आिण ि��ुवीय अव�था 

यां�यात सतत हेलकावे खात आह.े काँ�ेस आिण भाजप ह ेदोनच प� अिखल भारतीय पातळीवर 

पर�परांचे �पध�क आहते. पण दोघां�या मतांची बेरीज (१९९१ चा अपवाद वगळता) जेमतेम ५० 

ट�े एवढीच भरते. तसंच लोकसभे�या ५४३ जागांपैक� या दोन प�ांना िमळून (पु�हा ९१ चा 

अपवाद सोडता) २७५ ते ३२५ जागा िमळाले�या �दसतात यातूनच ि��ुवीय �पध�ची वाटचाल 

ि��ुवीय �पध�कडे होते. �यांना काँ�ेस व भाजप दोघेही नकोत, अशा सव� प�ांचा एक� िवचार 

केला; तर कागदोप�ी �यांची ताकद बरीच मोठी �दसते. यातूनच १९८९ व १९९६-९८ म�ये 

ितस�या आघाडीची क�पना साकारली, पण आजपावेतो या क�पनेला कोणताही समान वैचा�रक 

�कंवा �ावहा�रक आधार �ा� झालेला नाही. ितस�या आघाडीने काही वेळा ‘�कमान समान’ 

काय��म आखले तरी �यातून वैचा�रक आधार िनमा�ण होत नाही. तसंच ही ितसरी आघाडी न�� 

कोण�या समाजघटकांचं �ितिनिध�व करते, याब�लही �प�ता नाही. �यामुळे १९९९ नंतर ितसरी 

आघाडी मागे पडली. �याऐवजी ब�प�ीय राजकारणाला नकली ि��ुवीयतेचा साज चढला. आज 

रा�ीय लोकशाही आघाडी आिण संयु� पुरोगामी आघाडी, या �पात ही ि��ुवीयता वावरत आह.े 

मा� डावे प�, समाजवादी प�, बसप ह ेमह�वाचे प� या ि��ुवीयते�या बाहेर आहते. तसंच 

वैचा�रकद�ृ�ा िशवसेनेखेरीज भाजपला कोणीही िम�प� नाही. तीच गत काँ�ेसची आह.े संयु� 
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पुरोगामी आघाडीतील कोणता प� वैचा�रकद�ृ�ा काँ�ेसला जवळचा आह,े ह ेसांगणं अवघड आह.े 

पण मुळात आज�या काँ�ेसची वैचा�रक भूिमका काय, ह ेसांगणंच जा�त अवघड आह.े  

िन�कष� (Conclusion) :  

        न�वदी�या दशकात काँ�ेस�या �हासाची बरीच चचा� झाली. �याचबरोबर प�ीय 

�पध��या बदल�या �व�पाची चचा�ही झाली. आता राजकारण हे आघा�ांचं राजकारण बनलं आह,े 

या गो�ीची दखल नेहमीच घेतली जाते. पण �या पलीकडे जाऊन न�ाने उदयाला येणा�या 

प�प�तीची कोणती ठळक वैिश��े सांगता येतील?  

        भारता�या राजकारणावर काँ�ेसचं वच��व होतं, �या काळातही सं�ये�या द�ृीने पाहता 

अनेक प� होते. मा� �यां�यातील �पधा� काँ�ेसवच��वाने दबलेली होती. आता काँ�ेसचे वच��व 

संपु�ात आ�यामुळे ब�प�ीय �पधा� आकार घेऊ लागली आह.े मा� कोणते समाजघटक कोण�या 

प�ाचे मतदार असतील, यािवषयीची अिनि�तता कायम आह.े याचे कारण प�ांचे सामािजक 

आधार अजून प�े झालेले नाहीत आिण ये�या काळात तरी ते प�े होतील, अशी िच�ह ेनाहीत. 

�यामुळे प�ीय �पध�चं �व�प ता�कािलक आिण �वाही असलेलं �दसतं. उदाहरणाथ�, १९९६ नंतर 

�ामीण व ओबीसी मतदारांचा एक वग� भाजपकडे वळला, पण ही ���या पुढे चालू रािहली नाही 

व भाजप�या िव�ताराला खीळ बसली. �पध��या �व�पाची ही ता�कािलकता हे प�ीय �पध��या 

रचनेचं एक मु�य वैिश�� �दसतं. 

�याचा प�रणाम �हणजे, मतदारांची सामािजक आघाडी जुळव�याम�ये कोण�याच प�ाला फारसं 

�वार�य नाही. �हदं�ुवाचं राजकारण आज�यापे�ा जा�त ��याशील होतं, �या काळात (१९९०-

९६) �हंद ूमतदारांची सामािजक आघाडी उभार�यात भाजप व संघ प�रवाराला �वार�य होतं. 

संघ प�रवाराचे आिण मोद�चे हे �य� आजही चालू आहते. पण भाजपचा मा� �यातला रस कमी 

झाला आह.े तीच गत ‘ओबीसी’ राजकारणाची. ओबीसी �कंवा ब�जन अशी सामािजक आघाडी 

उभार�याची मह�वाकां�ा आप�याला मंडलनंतर�या (१९९० नंतर�या) कालखंडात �दसते. आता 

�याऐवजी �ादेिशक �कंवा िवभागीय पात�यांवर िभ� समूहां�या �ूहा�मक आघा�ांना मह�व आलं 

आह.े या आघा�ा फ� �या-�या िनवडणुक�पुर�या असतात. �यातून या िविभ� मतदारसमूहांम�ये 

सामािजक देवाण-घेवाणीची विहवाट िनमा�ण होत नाही आिण �हावी, अशी अपे�ाही नसते. 

िनवडणूक �जंक�यासाठीचे िहशेब सोडले, तर िविभ� समूह जवळ ये�याला या �वहारात अिजबात 

मह�व नसते. 
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        ितसरं वैिश�� �हणजे, ब�तेक प�ांना सु�प� भौगोिलक मया�दा अस�याचं �दसतं. 

�यांना ‘�ादेिशक प�’ �हटलं जातं, �यां�याबाबत हा मु�ा उघडच आह;े पण काँ�ेस व भाजप यांनाही 

हा मु�ा लागू होतो. िबहार, उ�र �देश या रा�यांमधून आजही काँ�ेस ह�पार झालेली आह ेआिण 

अनेक रा�यांम�ये भाजपचं अि�त�व नाममा� आह.े डा�ा प�ां�या भौगोिलक मया�दाही सव��ातच 

आहते. यातून �ादेिशकवादी प� उदयाला येतातच, असं नाही; पण रा�ीय �कंवा अिखल भारतीय 

राजकारण कर�या�या ताकदीवर मया�दा पडतात. �याहीपे�ा मह�वाची गो� �हणजे, काही प� 

आपला भौगोिलक िव�तार क�च शकत नाहीत. �मुक-अ�मुक �कंवा िशवसेना यांसार�या प�ांवर 

या मया�दा पडणं आपण समजू शकतो; पण समाजवादी प� �कंवा राजद यां�या �व�पातही �यां�या 

�ादेिशक मया�देची सा� �दसते. काही प�ांना दि�ण भारत व�य�, तर काह�ना पूव� आिण ईशा�य 

व�य�. �यामुळे �यां�या ‘रा�ीय’ भूिमकांम�ये उिणवा राहणं अप�रहाय� ठरतं. 

या ित�ही वैिश��ांचा सारांश असा क�, समाजातील ब�िवध घटक व �यांचे िहतसंबंध यांना 

बरोबर घेऊन �यांची गोळाबेरीज करणं, असं आता प�प�तीचं �व�प उरलेल ंनाही. �याऐवजी 

सामािजक समूहांमधील अंतराय हे�न/�िचत ते िनमा�ण क�न, �या आधारे राजकारण कर�याकड े

राजक�य प�ांचा कल �दसतो. प�ीय �पध�तून �ापक साव�जिनक िहतसंबंध साकार�याऐवजी तुटक, 

�िचत पर�परिवसंगत अशा िहतसंबंधांना टोकदार �प ये�यास हातभार लागताना �दसतो. 

मा�, नेम�या या वैिश��ांशी िवसंगत बाब �हणजे आ�थ�क धोरण आिण दिलत-ओबीस�चा राजक�य 

���येतील अंतभा�व या दोन कळी�या मु��ांब�ल सव� प�ां�या भूिमकेत ढोबळ एकवा�यता �दसत.े 

�हणजे, अंतरायांना ठळक �प देतानाच �यातून धोरणिवषयक संघष� िनमा�ण होणार नाहीत, अशी 

प�प�तीची रचना साकारली आह.े 

प�ांची सं�या �कंवा �पध�ची ती�ता यावर धोरणा�मक पया�य ठरत नाहीत, हा िन�कष� याव�न 

घेता येतो. 
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