இந்தியாவில் அரசியல் ரீதியான மையப்படுத்தலின் வவர்கள்
நீலாஞ்சன் சிர்க்கார்
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குன்வர் ரத்தன்ஜித் பிரதாப் நரரன் சிங்
(ஆர்.பி.என். சிங்), 2022, ஜனவரியில் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி,
அதன் பரம எதிரியான பாரதிய ஜனதா கட்சியில் (பாஜக) ரசர்ந்தார். இவர்
சாதாரண கட்சி உறுப்பினர் அல்ல. காங்கிரசின் சார்பில் பல முறற
சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். அக்கட்சியின் மத்திய அறமச்சராகவும்
அதன் இறைஞர் பிரிவின் முன்னாள் தறலவராகவும் இருந்தார். முன்னாள்
காங்கிரஸ்
தறலவர்
ராகுல்
காந்திக்கு
நநருக்கமானவராகவும்
கருதப்பட்டார். உலகம் முழுவதும், குறிப்பாக ஒருங்கிறணந்த ரமற்கத்திய
ஜனநாயக நாடுகைில், ஒரு நபரிய கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர் விலகுவது
என்பது அசாதாரணமான வறகயில் அரிதானது.
எனினும், இந்த வறகயான கட்சித் தாவல் இந்தியாவின் அரசியல் கலாச்சாரத்ரதாடு பின்னிப்
பிறணந்துள்ைது. இது "ஆயா ராம் கயா ராம்" அரசியல் என்று பிரபலமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது, இது
கயா லால் என்பவர் 1967இல் அடிக்கடி கட்சி மாறியறத ஒட்டி எழுந்த நசாலவறட. கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகைில், 417 எம்.எல்.ஏ.க்கள் அல்லது எம்.பி.க்கள் (இந்தியாவில் உள்ை 4,664 சட்டமன்ற /
நாடாளுமன்ற இடங்கைில் 9 சதவதம்)
ீ
கட்சி மாறித் ரதர்தலில் மீ ண்டும் ரபாட்டியிட்டுள்ைனர்.
இத்தறகய அதிக அைவிலான கட்சித் தாவலும் “அணி மாறல்”களும் வைரும் உலக ஜனநாயக
நாடுகைான பிரரசில், நதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகைிலும் காணப்படுகின்றன.
ஒரு கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இதர உறுப்பினர்கள் ஆகிரயாரிறடரய உள்ை இந்த
விசுவாசமின்றமறய இந்தியாவில் கட்சியின்பால்
அதன்
உறுப்பினர்களுக்கு
இருக்கும்
பலவனமான
ீ
பற்றுதல் என்று நான் குறிப்பிடுகிரறன்.
பிரதமர் நரரந்திர ரமாடியின் கீ ழ் நபாருைாதார, அரசியல் ரீதியான றமயப்படுத்தல் நிகழ்வது
குறித்து அண்றமயில் அறிஞர்கைின் கவனம் குவிந்துள்ை நிறலயில், அரசியல் றமயப்படுத்தல்
என்பது இந்திய அரசியலில் கட்சிகளுக்குள் பரவலாக நிலவும் பலவனமான
ீ
பற்றுதலுக்கான
இயல்பான எதிர்விறன என்பறதக் காட்ட விரும்புகிரறன். குறிப்பாகச் நசால்வதானால், அரசியல்
கூறுகறை
றமயப்படுத்துவதன்
மூலம்
ஒரு
கட்சியின்
அரசியல்
தறலவருக்கும்
வாக்காைர்களுக்கும் இறடரய ரநரடி அரசியல் நதாடர்றப உருவாக்குவது, ரதர்தல்கைில் கட்சித்
தாவல்கைின் எதிர்மறறயான விறைவுகறைக் குறறக்கிறது. நசால்லப்ரபானால், இந்தியாவில்
உள்ை பிராந்தியக் கட்சிகள்தான் இத்தறகய தீவிரமான அரசியல் றமயப்படுத்தலில் முதலில்
ஈடுபட்டன. ரமாடி குஜராத் மாநிலத்தில் நவற்றிகரமான முதல்வராக இருந்தவர். இந்தப் நபாருைில்,
தற்ரபாறதய காலகட்டம் ரதசிய அரசியலின் "பிராந்தியமயமாக்கறல"ப் பிரதிபலிக்கிறது. அதாவது,
ரதசிய அரசியலில் பிராந்தியவாத அரசியலின் அறிமுகம்.
அரசியமல மையப்படுத்துதல்
ஒரு காலத்தில் வலிறமயாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி இயந்திரம் 1990கைில் நநாறுங்கத்
நதாடங்கியதும் பல பிராந்தியக் கட்சிகள் ரதர்தல் நவற்றிறயப் நபறத் நதாடங்கின. மாநில அைவில்
ஒவ்நவாரு கட்சியும் நவற்றி நபற்ற சட்டமன்ற இடங்கைின் எண்ணிக்றக 1986இல் இருந்த
எண்ணிக்றகறயப் ரபால கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக 1996இல் உயர்ந்தது. மதச்சார்பற்ற ஜனதா
தைம், ஐக்கிய ஜனதா தைம், ரதசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தைம், திருணமுல்
காங்கிரஸ் உள்ைிட்ட கட்சிகள் அப்ரபாது நபரிதும் நவற்றிநபற்ற புதிய கட்சிகள். குறிப்பிடத்தக்க
வறகயில், இந்தப் புதிய பிராந்தியக் கட்சிகைில் பல, அடிப்பறடயில் "குடும்ப நிறுவனங்க”ைாக
இருந்தன. கட்சியின் கட்டுப்பாடு நிறுவனரிடமும் அவரது குடும்பத்தினரிடமும் இருந்தது.
காங்கிரஸ் கட்சி வலுவிழப்பதன் விறைவாகக் கூடுதலான ஜனநாயக அரசியல் உருவாகியிருக்க
ரவண்டிய நிறலயில் இந்தக் கட்சித் தாவறல எவ்வாறு விைக்குவது?

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கைாகக்கூடியவர்கள் தங்கள்
கட்சியுடன்
பலவனமான
ீ
பற்றுதறலக்
நகாண்டிருக்கும்ரபாது, அரசியல் நவைியில் அதிக மதிப்பில்லாத புதிய கட்சிகைிலிருந்து
தனிப்பட்ட நபர்கள் கட்சி விலகுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகரவ இருக்கும். இதன் விறைவாக,
தங்களுக்நகன்று நிறலயான வாக்குப் பங்கீ ட்றட வைர்த்நதடுக்க விரும்பும் புதிய கட்சிகள்,
கட்சியிலுள்ை தனிநபர்கைின் புகழ் வைர்ச்சி அறடவது குறித்து எச்சரிக்றகயாக இருக்கின்றன.
இத்தறகய சூழ்நிறலயில், வாக்காைருக்கும் கட்சியின் தறலவருக்கும் இறடரய ரநரடித் நதாடர்பு
இருக்கும் வறகயிலும். மக்கைிறடரய கட்சிக்கு இருக்கும் ஆதரவிலும் ரதர்தல் முடிவுகைிலும்
தனிப்பட்ட ரவட்பாைர்கள் நசலுத்தும் தாக்கம் குறறவாகரவ இருக்கும் வறகயிலும் கட்சிக்கான
"அரசியல் தன்றமயிறன" றமயப்படுத்துவரத புதிய கட்சிக்கு ஏற்ற வியூகமாக இருக்கும்.
கட்சியின் தறலவறரத் திருவுருவாக ஆக்குவதற்காகக் கட்சி அறமப்றப வலுப்படுத்துவதுடன்,
மாநிலங்கைிலும்
ஊடகங்கைிலும் ஆதரறவத்
திரட்டுவதன் மூலம் இது நபரும்பாலும்
நசய்யப்படுகிறது.
மாநில அைவிலான ரதர்தல்கைில் இது நன்கு நிறலநிறுத்தப்பட்டாலும், பாஜகவும் ரமாடியும் ரதசிய
அைவில் இதுரபாலச்
நசயல்படுவறதப்
பார்க்க
முடிகிறது. நான் ரவநறாரு இடத்தில்
வாதிட்டதுரபால, ஒரு அரசியல் கட்சியின் புகழ், அதன்
நகாள்றக முடிவுகறையும்
வாக்குறுதிகறையும்
சார்ந்திருப்பறதக்
காட்டிலும்
மக்கைிறடரய
அதன்
தறலவரின்
நற்நபயறரரய சார்ந்துள்ைது என்பதுதான் இந்த அரசியல் முறறயின் முக்கியமான உட்நபாருள்.
எனரவ, நாம் காணும்
இந்த
அரசியல் றமயப்படுத்தலின் வடிவமானது, நபாருைாதாரச்
நசயல்திறனின் தரத்திற்குக் குடிமக்கள் தங்கள் ரநரடிப் பிரதிநிதிறயப் நபாறுப்பாகக் கருதும்
மாதிரிக்கு எதிரானது.
ததாழில்நுட்ப
ைாற்றம்,
மையப்படுத்துதல்

நலப்பணிசார்

தகாள்மககள்,

அரசியல்

தன்மைமய

குடிமக்களுக்கான சலுறககறை அவர்களுக்கு ரநரடியாக வழங்குவதன் மூலம் அரசியல்
தன்றமறய
றமயப்படுத்துவதற்குத் நதாழில்நுட்பம்
குறிப்பிடத்தக்க அைவில் உதவுகிறது.
நலத்திட்டங்கள்
நதாடர்பான
இந்தப்
புதிய கட்டறமப்பு, நலத்திட்டங்கைின்
பலன்கள்
குடிமக்களுக்கு ரநரடியாகப் ரபாய்ச் ரசர வறக நசய்கிறது. நலத்திட்டங்கறை வழங்குதல்
என்னும் நசயல்பாட்டின் நபருறமறய உள்ளூர்த் தறலவர்களுக்குப் பதிலாகக் கட்சியின்
அரசியல் தறலவருக்கு வழங்குவதன்
மூலம்
அரசியறல
றமயப்படுத்தும்
ரவறல
எைிதாகிவிடுகிறது.
இந்தியாவில் முக்கியமான இரண்டு நகாள்றக, மாற்றங்கைாலும் நதாழில்நுட்ப மாற்றங்கைாலும்
இது நிகழ்ந்திருக்கிறது. முதலாவதாக, இந்தியர்கள் அறனவருக்கும் ஆதார் அட்றட வழங்கும்
திட்டமும் இந்திய மக்கறை முறறயான வங்கி அறமப்பில் ஒருங்கிறணப்பதற்கான ஜன்தன்
வங்கிக் கணக்குகைின் நபருக்கமும் அரசாங்கத் திட்டங்கள் நதாடர்பான பணத்றத மக்கைின்
வங்கிக் கணக்குகைில் ரநரடியாகச் நசலுத்தக்கூடிய அறமப்றப உருவாக்க உதவி நசய்துள்ைன.
இந்த அறமப்பு உள்ளூர் இறடத்தரகர்கறையும் மக்களுடன் நதாடர்புநகாள்ைக்கூடிய உள்ளூர்ப்
பிரமுகர்கறையும்
நலத்திட்டங்கைின்
நசயல்முறறயிலிருந்து
விலக்கிவிட்டது.
அரசின்
நலத்திட்டங்கள் உரியவர்கறை ரநரடியாகச் நசன்றறடவதில் நசலுத்தப்படும் கூடுதலான
கவனம்
அரவிந்த்
சுப்ரமணியன்
குறிப்பிட்ட,
"தனியாருக்கான
அத்தியாவசியமான
நபாருட்கறையும் ரசறவகறையும் நபாதுவாக வழங்குதல்" என்னும் நசயல்முறறயின்
ஆதாரமான கூறாகும். இரண்டாவதாக, கவனமாக வடிவறமக்கப்பட்ட விைம்பரம் மூலம்
திட்டங்கறைப் புதுறமயான முறறயில் முன்னிறுத்துதல், ஊடக ரமலாண்றம, கட்சி அறமப்பின்
மீ தான கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம், கட்சித் தறலவர் நலத்திடங்கறை
மக்களுக்கு
அைிப்பதற்கான நன்மதிப்றப முன்றப விடவும் மிகவும் கூடுதலாகப் நபற முடியும்.
குடிமக்கள் சார்பாக அரறச அணுகுவதற்கான நசயல்பாடுகறை முன்நனடுக்கும் உள்ளூர் அரசியல்
பிரமுகர்கைின் துடிப்பான அறமப்புக்கு இறணயாக இந்த றமயப்படுத்தல் நிகழ்கிறது என்பதுதான்
இதில் சுவாரஸ்யம். இந்த நவைிப்பறடயான முரண்பாட்றடப் புரிந்துநகாள்வதற்கு, இந்தியாவின்
அரசியல்
சூழல் "பலவனமான,
ீ
நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட கட்சி அறமப்பாக"ப் பரவலாகக்
கருதப்படுவறதக்
கவனத்தில்
நகாள்ை
ரவண்டியது
அவசியம்.
இந்த
அறமப்பில்

வாக்காைர்களுக்கும் கட்சிக்கும் இறடரய உள்ை நதாடர்புகைின் அடிப்பறடயானது கருத்தியல்
சார்ந்த
வலிறம
நகாண்டது
அல்ல.
மாறாக,
நபாருைாதார
விநிரயாகத்தில்
அது
ரவரூன்றியுள்ைது.
இந்திய
அரசியலில்
புரிந்துநகாள்ைக்கூடிய
வறகயில்
கருத்தியல்
பரிமாணங்கள் இல்றல என்று இதற்கு அர்த்தமல்ல. இந்தக் கருத்தியல் பிைவுகள் கட்சிகைின்
ரபாட்டிறயரயா
ரவட்பாைர்
ரதர்றவரயா
தீர்மானிப்பதாக
இருப்பதில்றல.
பட்நஜட்,
நலத்திட்டங்கள்
ஆகியறவ
சார்ந்த
ஒதுக்கீ டுகள் இந்தியாவில் கட்சியாலும் அரசாங்கத்
தறலறமயாலும் றமயப்படுத்தப்பட்ட முறறயில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. நதாழில்நுட்ப ரீதியான
இந்தப் புதுறமகள் நிதி ஒதுக்கீ டுகள் சார்ந்த முடிவுகளுக்கும் அவற்றின் நபருறமகளுக்கான
உரிறமரகாரலுக்கும் இறடரய நநருக்கமான உறறவ உருவாக்கி, கூடுதலாக றமயப்படுத்தப்பட்ட
அரசியல் தன்றமகறை உருவாக்குகிறது.
ரமலும், ரதர்தலில் நிற்பதற்கான கட்சி டிக்நகட்டுகள் மிகவும் றமயப்படுத்தப்பட்ட முறறயில்
கட்சித் தறலறமயால் வினிரயாகிக்கப்படுகின்றன (ஒரு கட்சியின் ரவட்பாைர் யார் என்பறத
மக்கைின் வாக்கைிப்பின் அடிப்பறடயில் ரதர்ந்நதடுக்கும் முதல்நிறலத் ரதர்தல் முறற எந்தப்
ஒரு நபரிய கட்சியிலும் இல்றல). எனரவ, ரவட்பாைர்கறை மீ ண்டும் நிறுத்துவது என்பது கட்சித்
தறலறம நகாண்டிருக்கும் நபரிய இலக்குகறைப் நபாறுத்தது. இதன் விறைவாக, "குறறந்த
அைவில் உள்கட்சி ஜனநாயகம்" நகாண்ட றமயப்படுத்தப்பட்ட கட்சிகள், ரவட்பாைர்கைின் உள்ளூர்
நசயல்திறன்
எப்படி
இருந்தாலும்,
உள்ளூரில்
அவர்களுறடய
அதிகாரம்
வலுவாக
ரவரூன்றுவறதத் தடுக்க அரத ரவட்பாைறர மீ ண்டும் நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்றல. ரமாடி
ஆட்சிக்கு வந்த 2014ஆம் ஆண்டின் மக்கைறவத் ரதர்தலில், அப்ரபாது பதவியில் இருந்த
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவருக்கு மீ ண்டும் ரதர்தலில் நிற்கக்கூடிய வாய்ப்பு 53 விழுக்காடாக
மட்டுரம இருந்தது. பதவியில்
இருப்பவர்கைில்
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விழுக்காட்டினர் மட்டுரம மீ ண்டும்
ரபாட்டியிடத் ரதர்வுநபற்ற நிறலயில், ஒருவர் மறு வாய்ப்பு நபற்றாலும் அவர் மீ ண்டும் நவற்றி
நபறுவதற்கான வாய்ப்பு 50 விழுக்காடாகரவ இருந்தது.
இந்த வறகமாதிரி மாநில அைவிலும் உள்ைது. இந்தியாவின் மிகப்நபரிய மாநிலமான உத்தரப்
பிரரதசத்தில், 1977முதல் ஒவ்நவாரு ரதர்தலிலும் முதல் முறற எம்.எல்.ஏ.க்கைின் விகிதம்
குறறந்தது 60 விழுக்காடாக உள்ைது. அண்றமயில் நடந்த மாநிலத் ரதர்தல்கைில் 78 சதவத
ீ
எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதல் முறறயாகத் ரதர்ந்நதடுக்கப்பட்டவர்கள். இந்தச் நசயல்முறறகள் உள்ளூர்
தறலவர்கைால் மத்தியத் தறலவரிடமிருந்து அரசியல் கூறுகறை திறச திருப்ப முடியாது என்பறத
உறுதி நசய்கின்றன.
இறவ எதுவுரம இந்தியாவில் அரசியல் றமயப்படுத்தலில் இந்து ரதசியவாதம், பாஜகவின் கட்சி
அறமப்பு,
நரரந்திர
ரமாடியின்
நசல்வாக்கு
ஆகியவற்றின்
தனித்துவமான
பங்றக
மறுக்கக்கூடியறவ அல்ல. எனினும், றமயத்தில் தற்ரபாது நிகழும் அரசியல் ரீதியான
றமயப்படுத்தல்,
இந்தியாவில்
மாநில
அைவில்
நசழித்துவரும்
அறமப்பிலிருந்து
உள்வாங்கப்பட்டது என்பறதப் புரிந்துநகாள்வது முக்கியம்.
அரசியல் றமயப்படுத்தல் என்பது ஒரு தறலவர் அல்லது ஒரு கட்சி என்பறதத் தண்டியது
என்பறதயும், இது இந்தியாவில் பரவலாகக் காணப்படும் கட்டறமப்பு சார்ந்த நிகழ்வு என்பறதயும்
உணர்த்துவரத என் ரநாக்கம்.

நீலாஞ்சன் சிர்க்கார் புது தில்லி நசண்டர் ஃபார் பாலிசி ரிசர்ச்சில் சீனியர் ஃநபரலா. CASI Fall
2021இன் விசிட்டிங் ஃநபரலாவாக இருந்தார். 2013-15வறர ரபாஸ்ட் டாக்ரடாரல் ஃநபரலாவாகப்
பணியாற்றினார்.

