இந்தியாவில் கூட்டாட்சி, ப ாருளாதாரம், மக்கள் நலத் திட்டங்கள்: மமயப் டுத்தும்
அணுகுமுமையின் வரலாற்று முன்ன ாடிகள்
லூயிஸ் டில்லின்
இந்தியாவின் பின்காலனிய அரசியல் சாசனம் கூட்டாட்சிக்குப்
புதிய
அணுகுமுறைறய
அைிமுகப்படுத்தியது.
குறைந்த
அளவிலான அல்லது “முழுறையற்ை” கூட்டாட்சி என்று அது
அப்பபாது வறரயறை சசய்யப்பட்டு, இன்ைளவிலும் அப்படிபய
நீடிக்கிைது. றைய அரசும் ைாநில அரசுகளும் தம்ைளவில்
தன்னிச்றசயான
அதிகாரம்
சகாண்டறவ
என்னும்
கருத்திலிருந்து விலகி, ைாநில அரசு விவகாரங்களில் றைய அரசு
தறலயிடும் வறகயில் இந்தியாவின் கூட்டாட்சி வறரயறை
சசய்யப்பட்டது.
1989-2014 காலகட்டத்தில்
ைாநிலங்களுக்கான
அரசியல் ரீதியான உரிறைகள் வலுப்சபற்றுவந்தன. நபரந்திர
பைாடியின்
தறலறையிலான
பாஜக
அரசு
தனிப்
சபரும்பான்றையுடன் ைத்தியில் ஆட்சிறயப் பிடித்த பிைகு இந்திய அரசியல் சாசனத்தின்
றையப்படுத்தும் தன்றை ைீ ண்டும் முதன்றை சபற்ைது.
இங்பக,
வரலாற்ைில்
இந்தியாவின்
தனித்துவைான
கூட்டாட்சி
முறையின்
முன்னுதாரணங்கறள நான் ஆராய்கிபைன். ைாதவ் பகாஸ்லா அண்றையில்
எழுதிய
கட்டுறரயில்
வாதிட்டதுபபால்,
இருபதாம்
நூற்ைாண்டின்
ைத்தியில்
இந்தியா
ஜனநாயகையைாக்கலுடன் அரசியலறைப்பு சார்ந்த புதுறைகளின் குைிப்பிடத்தக்க பாறதயில்
அடிசயடுத்து றவத்தது. இதன் முக்கியத்துவம் இருபதாம் நூற்ைாண்டிற்கு "முன்னுதாரணைாக"
இருந்தது. இந்தக் காலகட்டத்தில் வடிவறைக்கப்பட்ட இந்தியக் கூட்டாட்சி ைாதிரியின்
முக்கியத்துவமும் முன்னுதாரணைாகபவ அறைந்தது. வரலாற்ைில் இத்தறகய நிகழ்வுகறளத்
திரும்பிப் பார்ப்பதன் மூலம், இந்தியக் கூட்டாட்சி என்பது முந்றதய கூட்டாட்சி முறையின்
குறைக்கப்பட்ட வடிவம் அல்ல என்பறதயும், காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து விடுதறல சபற்ை
தருணத்தில் இருந்த சவால்கறள எதிர்சகாள்ளும் பநாக்கத்துடன் கூடிய புதிய வடிவிலான
கூட்டாட்சியாக இருப்பறதயும் காணலாம்.
பிரிவிறனறயத் சதாடர்ந்து பதசத்றத ஒன்ைாக றவத்திருக்க பவண்டும் என்ை அரசியல் நிர்ணய
சறபயின் கவறலயிலிருந்து இந்தியாவின் றையப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை உருவானது
என்று அடிக்கடி வாதிடப்படுகிைது. இந்திய அரசியலறைப்பின் றையப்படுத்தும் பபாக்குகள்
ஜனநாயகையைாக்கல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் இருந்ததாக பகாஸ்லா கூறுகிைார்.
றையப்படுத்தப்பட்ட
வலுவான
அதிகாரம்
என்பது,
உள்ளூரில்
நிலவிய
ஆதிக்க
முறைகளிலிருந்து தனிநபர்கறள விடுவிக்கும் திட்டத்திற்கு முக்கியைானது என்றும் அவர்
கூறுகிைார். இந்தியாவில் அரசு ைற்றும் ைக்கள் நலக் சகாள்றகயின் வரலாறு பற்ைிய
புத்தகத்திற்கான என்னுறடய ஆராய்ச்சியின்
அடிப்பறடயிலும், இந்தியக் கூட்டாட்சிக்
பகாட்பாடு பற்ைிய என்னுறடய நீண்டகாலப் பணிகளின் அடிப்பறடயிலும், இந்தியாவில்
கூட்டாட்சி வடிவறைப்றபத் பதர்ந்சதடுப்பதில் தாக்கத்றத ஏற்படுத்திய சில அரசியல்
சபாருளாதாரக் காரணிகறள இங்கு ஆராய்கிபைன். ைாகாணங்களுக்கு இறடபயயான
சபாருளாதாரப் பபாட்டியால் இந்திய அளவிலான சதாழில்துறை வளர்ச்சிக்கு ஏற்படக்கூடிய
அபாயங்கறளத் தாண்டி பதசியப் சபாருளாதாரத்றதக் கட்டிசயழுப்ப பவண்டும் என்னும்
விருப்பம்
இந்திய
மூலதனப்
பிரிவினர்,
சதாழிலாளர்
தறலவர்கள்,
பதசியவாத
அரசியல்வாதிகள் ஆகிபயாரிறடபய இருந்தது. இந்தியக் கூட்டாட்சியின் தனித்தன்றையான
கூறுகள் இந்த விருப்பத்திலிருந்து உருவானது என்ை கருத்றத நான் முன்றவக்கிபைன்.
இருபதாம் நூற்ைாண்டின் முற்பகுதியில் பருத்தி ஜவுளி,
சணல்
உற்பத்தி ஆகியறவ
இந்தியாவின்
ைிகப்சபரிய
சதாழில்துறைகளாக
இருந்தன.
ஜவுளித்
துறையில்
ைாகாணங்களுக்கு இறடபய நிலவிய பபாட்டி சதாழிலாளருக்கான சசலவுகள், பணியிடச்
சூழ்நிறல ஆகியவற்றை ைிகவும் அடிைட்டத்திற்குத் தள்ளியது. இந்திய ஜவுளித் சதாழிலின்
ைிகப் பழறையான றையைான பம்பாய் நகரத்தில் இந்தத்
சதாழிலின்
சசயல்பாடுகள்
லாபைற்ைதாக ைாைின. சம்பளக் குறைப்பு, பணிநீக்கங்கள், இந்தத் துறைறய “தர்க்கபூர்வைான”
ைாற்ைங்களுக்கு உட்படுத்தும் முயற்சிகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிர்ப்பு எழுந்ததில் இந்தத் சதாழில்
துறையில் அறைதியின்றை ஏற்பட்டது. சில முதலாளிகள், சதாழிலாளர் தறலவர்கள் (பி.ஆர்.
அம்பபத்கர் உள்ளிட்படார்), இந்திய பதசிய காங்கிரஸில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் சீரழிந்த

சதாழில்துறை உைவுகறள
பைம்படுத்துவதற்கான தீர்விறனப்
பல்பவறு
வறககளில்
முன்னிறுத்தினார்கள்.
சதாழிலாளர்
சகாள்றககறளயும்
சமூகப்
பாதுகாப்றபயும்
ஒருங்கிறணக்கக்கூடிய றையப்படுத்தப்பட்ட அரசு இருக்க பவண்டும் என்னும் கருத்றத
அவர்கள் முன்றவத்தார்கள். சில பகுதிகளில் முதலாளிகள் ைீ து அதிகச் சுறைறயச்
சசலுத்துவதாகவும் சில பகுதிகளில் அவ்வாறு இல்லாததாகவும் அறையாைல் இந்திய
அளவில் ஒபர சீராக இருக்கும் வறகயில் இந்த அணுகுமுறை இருக்க பவண்டும் என்றும்
அவர்கள்
கருதினார்கள்.
புதிய
சர்வபதசத்
சதாழிலாளர்
அறைப்பில்
உருப்சபற்ை
சதாழிலாளர்களுக்கான சமூகக் காப்பீடு பபான்ை திட்டங்கள் உள்ளூர் முதலாளிகள் ைீ து
கூடுதல் சசலவினங்கறளச் சுைத்தக்கூடியறவ. பம்பாய் பபான்ை ைாகாணங்கள் இதுபபான்ை
பரிபசாதறனகளில்
ஈடுபடுவதற்கான
வழிகறளக்
குறைந்த
ஊதியம்
வழங்கும்
பிராந்தியங்களிலிருந்து எழும் பபாட்டியானது குறைத்துவிட்டது.
இந்திய அரசின் 1919, 1935 ஆண்டின் சட்டங்கள் முறைபய சர்வபதசத் சதாழிலாளர் அறைப்பும்
பிரிட்டிஷ் சதாழிலாளர் கட்சியும் (இந்தியாவின் பதசிய சதாழிற்சங்கக் கூட்டறைப்பின்
கருத்துக்கறள முன்றவத்து) அளித்த அழுத்தத்தினால் கறடசி பநரத்தில் திருத்தப்பட்டன.
அரசியலறைப்பின் ைத்திய-ைாநிலக் கூட்டுப் பட்டியலில் பசர்ப்பதன் மூலம் சதாழிலாளர்
சகாள்றகயின்
பதசிய
ஒருங்கிறணப்புக்கான
பநாக்கம்
பாதுகாக்கப்படுவறத
உறுதி
சசய்வதற்காக இந்தத் திருத்தங்கள் பைற்சகாள்ளப்பட்டன. ஆவணக் காப்பகங்களில் நான்
பைற்சகாண்ட ஆராய்ச்சியில் இது சதரியவந்தது. பதசியத் சதாழில்துறைக் சகாள்றககறளயும்
சதாழிலாளர் சகாள்றககறளயும் வகுப்பறதத் தவிர்த்துவந்த காலனித்துவ அதிகாரிகள்
எதிர்பாராத
வறகயில்
இது
நடந்தது.
அவர்கள்
றையத்திலிருந்து
தறலயிடும்
அணுகுமுறைக்குப்
பதிலாக,
அவரவர்
விருப்பப்படி
சசயலாற்ை
அனுைதிக்கும்
அதிகாரப்பரவறல அடிப்பறடயாகக் சகாண்ட அணுகுமுறைறயபய விரும்பினார்கள். இந்த
அரசியலறைப்பு விதிகள் பிைப்பிக்கப்பட்ட 1940களின் முற்பகுதியில் பதசியத் சதாழிலாளர்
ைாநாடுகள் நிறுவப்பட்டன. சதாழில்துறை உைவுகறளயும் சதாழிலாளர் சகாள்றககறளயும்
றையத்திலிருந்து தீர்ைானிப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட முதலாளிகள், சதாழிலாளர், ைாநிலம்
ஆகியவற்ைின் முத்தரப்பு நிறலக்குழுவுக்கான முன்பனாடியாக இது அறைந்தது.
அரசியல் நிர்ணய சறப அரசியல் சாசனத்திற்கான வறரறவ உருவாக்கியபபாது அதிலுள்ள

அதிகாரப் பகிர்வுகறள இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், 1935இன் அடிப்பறடயில் அறைத்தது. இது
காலனிய அரசியல் சட்டத்தின் வார்ப்றப அப்படிபய உள்வாங்கிக்சகாண்டதாகபவா அல்லது
ஏற்சகனபவ நிலவிய கூட்டாட்சி அறைப்பின் குறைவுபட்ட வடிவைாகபவா அறையவில்றல.
இருபதாம்

நூற்ைாண்டின்

நிறலறைகளுக்குப்

ைத்தியில்

சபாருத்தைான

தாங்கள்

ைாறுபட்ட

எதிர்சகாண்ட
கூட்டாட்சி

அரசியல்,

முறைறய

சபாருளாதார
இந்தியாவின்

அரசியலறைப்புச் சிற்பிகள் விரும்பி ஏற்றுக்சகாண்டனர். அசைரிக்கா அல்லது கனடா பபான்ை
பரவலாக்கப்பட்ட

கூட்டாட்சி

அறைப்புகளில்

சிலவற்றை முன்கூட்டிபய உணர்ந்து

எழுந்த

தவிர்க்க

கூட்டு

விரும்பிய

நடவடிக்றகச்

இந்தியா,

சிக்கல்கள்

றையப்படுத்தப்பட்ட

கூட்டாட்சி வடிவறைப்றபத் பதர்ந்சதடுத்தது. அந்த நாடுகளில் விரிவான முறையில் ைக்கள்
நல

அரசுகள்

அறைவதற்கான

பவறலயின்றைக்கான

காப்பீடு

அழுத்தம்

அல்லது

அதிகரித்தபடி

ஓய்வூதியங்கள்

இருந்தது.

பபான்ை

ஆனால்

சகாள்றககறள

ஏற்றுக்சகாள்வதில் ைாநிலங்களுக்கிறடபயயான பபாட்டி தறடயாக இருந்தது. இதுபபான்ை
நடவடிக்றககள்

இதர

பிராந்தியங்கறளக்

காட்டிலும்

சதாழிலாளர்களுக்கான சசலவுகறள அதிகரிக்கச் சசய்துவிடும்.

ஒரு

பிராந்தியத்தில்

இந்தியக்
கூட்டாட்சியில்
றையத்தில்
அதிகாரக்குவிப்பு
அல்லது
றையப்படுத்தும்
அணுகுமுறையின் முன்னிகழ்வுகள் சவறும் வரலாற்று விவாதத்திற்கு உரியறவ அல்ல.
பதசிய, ைாநில
அரசியல் அதிகாரத்றதயும் சகாள்றக வகுக்கும் அதிகாரத்றதயும்
நிறலநிறுத்திக்சகாள்வதற்கான பபாட்டி நிலவும் சூழறலத் சதாடர்ந்து வடிவறைப்பதால்
அறவ இன்றும் முக்கியைானறவயாக இருக்கின்ைன. நபரந்திர பைாடி தறலறையிலான பாஜக
அரசாங்கம், றையப்படுத்தப்படும் அதிகாரம் என்னும் அணுகுமுறைறய அறனத்திந்திய
அளவில் சகாள்றககறள ஒருங்கிறணக்கும் சக்தியாகச் சில வழிகளில் ைாற்ைியுள்ளதும் ஒரு
நறகமுரண்தான். பதசிய அளவில் சதாழிலாளர் சட்ட சீர்திருத்தத்திற்குப் பல பதிற்ைாண்டுகளாக

நீடித்துவந்த தறடகறளக் கடக்கும் வழிமுறையாக, சிைிய ஆனால் அரசியல் ரீதியாக
அணிதிரட்டப்பட்டு ஒழுங்கறைக்கப்பட்ட துறைறய நிர்வகிக்கும் ைத்திய சதாழிலாளர்
சட்டங்கறள
கட்டுப்படுத்தவும்
திருத்தவும்
ைாநில
அரசுகறள
பைாடி
அரசாங்கம்
ஊக்குவித்துள்ளது. அபத பநரத்தில், ைக்கள் நலப் பணிகள், அறைப்புசாரா துறைக்கான பநரடிப்
பலன்கறள வழங்கும்
திட்டங்கள்
ஆகியவற்றுக்கான வடிவறைப்றபயும் அவற்ைின்
நன்றைகளுக்கான சபருறைகறளயும் ைத்திய அரசு தன்வசப்படுத்தியுள்ளது. இவற்றை
வடிவறைத்துச் சசயல்படுத்துவதில் முன்பு ைாநில அரசுகள் முக்கியப் பங்காற்ைிவந்தன.
இத்தறகய இரட்றட அணுகுமுறை ைாநிலங்களிறடபய நிலவும் பபாட்டி காரனைாகத்
சதாழிலாளர்களின் நலன்கறள
அடிைட்டத்திற்குக்
சகாண்டுசசல்லும்
சூழ்நிறலறயத்
தடுப்பதில் ைத்திய அரசுக்கு உள்ள கட்டுப்படுத்தும் பங்களிப்றபப் பலவனப்படுத்துகிைது.
ீ
அபத
பநரத்தில் அறைப்புசாரா துறைக்கான நலத்திட்டங்களின் அைலாக்கத்றத பைம்படுத்துவதில்
ைத்திய
அரசுடன்
ஒத்துறழத்து
சசயல்படுவதற்கான
ைாநில அரசுகளின் (குைிப்பாக
எதிர்க்கட்சிகளால் ஆளப்படும் அரசுகளின்) ஊக்கத்றதயும் திைறனயும் குறைக்கிைது. ஆனால்,
ைக்கள் நலத் திட்டங்கள் என்னும் துறையில் ைத்திய, ைாநில அரசுகளுக்கிறடபய நிலவும்
சிக்கல்களின் யதார்த்தங்கள், இந்திய அரசியலறைப்பின் சிற்பிகளின் விரும்பிச்
சசய்த
பதர்வுகறளப் பிரதிபலிக்கின்ைன. அவர்கள் ைக்கள் நலத் திட்டங்கள் என்பது ைத்திய அரசு
அல்லது ைாநில அரசின் தனிப் சபாறுப்பில் இருக்கக் கூடாது என்று கருதினார்கள்.

லூயிஸி டில்லின்
இயக்குநர்

கிங்ஸ்

இந்தியா

இன்ஸ்டிட்யூட்டின்

அரசியல்

துறைப்

பபராசிரியர்,

