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<text><body> 

<p> సో వియట్ యూనియన్, తదితర సో షలిస్టు  దేశాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద  ఎతతు న ప్రచారం జరుప్ుతూ 
లెనిన్ దేశానిి, పారటుని, సో వియట్ ప్రజలనట నీలాప్నింద్ల పాలుజేస్తు  మావో యిషతు లు అతయంత 
కరడుగట్టున ప్రప్ంచ సామాాజయవాద్, ఫాసిస్టు  శకుు లకు ప్రతయక్షంగా స్హాయప్డుతూ, శాంతి, సామాజిక 
న్ాయయాలకోస్ం జరిగే పో రాట్ాల ప్ురోగతికి ఆట్ంకాలు కలిిస్టు న్ాిరు. న్ేట్ట పెకింగు న్ాయకులు 
అనటస్రిస్టు ని ద్టరహంకార ప్ూరిత, సో వియట్ వ్యతిరేక విధానం, మొతుం అంతరాా తీయ 
వాతావ్రణాన్ేి కలుషితం చేస్టు నిది. ఉదిరకుతల నివారణ ప్ంథాకు వ్యతిరేకంగా, ప్రప్ంచ సో షలిజం 
విన్ాశనం కోస్ం వీరు చేబట్టున ప్రమాద్కరమ ైన ప్ంథా స్మస్ు  ప్రజల ప్రయోజన్ాలకు విరుద్ధమ ైనది. 
కమూయనిస్టు  నిన్ాదాల చాట్ున వీరు వాస్ువ్ంలో కమూయనిస్టు  వ్యతిరేక శిబిరంలో చేరిపో యి, శాస్ుయీ 
కమూయనిజానిి అప్ఖ్ాయతిపాలు చేస్టు న్ాిరు.   

</p> 

<p> శాంతి, సో షలిజం ఆశయాలనట బలప్రచే వారంతా మావోయిస్టు  లనటస్రిస్టు ని విధాన్ానిి న్ాన్ాట్టకి 
మరింత యొకుువ్గా ఖ్ండిస్టు న్ాిరు. మారిుిస్టు - లెనినిస్టు  పారటులు మావోయిజానిి 
విప్లవోద్యమానికి గల ప్రధాన మారిుిస్టు  వ్యతిరేక జాతీయవాద్ ప్రమాద్ంగా గురిుంచి కృత నిశచయంతో 
ప్రతిఘట్టస్టు న్ాియి. మావోయిజం యొకు లెనినిస్టు  వ్యతిరేక, ద్టరహంకారప్ూరిత సిదాధ ంతానిి, 
విధాన్ానిి బట్ుబయలు చేయడమనిది ప్రప్ంచ సో షలిజం, అంతరాా తీయ కమూయనిస్టు  
కారిికోద్యమాల, స్మస్ు  సామాాజయవాద్ వ్యతిరేక ఉద్యమాల ఐకయతనట ప్ట్టషుం చేస ంద్టకు దోహద్ం 
చేస్టు ంది. నవ్స్మాజ నిరాిణంలో విజయాలు సాధించిన సో షలిస్టు  దేశాలు మావోయిస్టు ల లిలికదారట 
కారయకలాపాలనట ప్రిమితం చేసి, దానినటండి ఉద్భవిస్టు ని వ్యతిరేక ఫలితాలనట నిరటీరయం చేస ంద్టకు 
అనటవ ైన స్మనీయ ప్ూరీక విదేశాంగ విధాన్ానిి నిలకడగల అనటస్రించడం శాస్ుయీ 
కమూయనిజం, నిలకడగల మారిుిస్టు  — లేనినిస్టు  విధాన్ాల బలానిి, ఉప్యోగాలనట నిరుద షుంగా 
నిరూపిస్టు న్ాియి. దాని రూప్మే ద్యినప్ిట్టకీ, సిదాధ ంత రంగంలో రివిజనిజం అవ్కాశవాద్ 
ఆచరణకు మారాా నిి స్టగమం చేస్టు ంది; కమూయనిస్టు  కారిిక పారటులోల కి ద్తరి, వాట్టపెై తన గాఢ 
ప్రభావానిి బరపి, విప్లవ్ పో రాట్ానికి గల స్మస్ు  అవ్కాశాలనట ప్ూరిుగానట, శకిువ్ంతంగానట 
వినియోగించటకోకుండా నిరోధిస్టు ంది. కనటక మారిుిస్టు  – లేనినిస్టు  పారటులు అవ్కాశవాదానిి- అద ిఏ 
రూప్ంలోవ్ున్ాి, ఏ రకానికి చ ందిన్ా ఖ్చిచతంగా వ నకిు కొట్ాు లి.  

</p> 

<p> ఈ ప్ుస్ుకం “స ీచాా ప్రప్ంచం”లోని ప్రజా బాహుళ్య ప్రచార సాధన్ాలు విస్ు ృతంగా ప్రచారం చేస్టు ని 
కొనిి మితవాద్ – రివిజనిస్టు  భావాలనట గూరిచ ప్రామరిిస్టు ంది. శాస్ుయీ కమూయనిజం యొకు 
మూడు కీలకద్ృగంశాలెైన — న్ేట్ట విప్లవ్గతి కరమం వ నటకగల చోద్కశకుు ల స్ీభావ్ము — ఆ 
గతికరమ సారాంశము, వాస్ువ్ సో షలిస్టు  వ్యవ్స్థ  అభివ్ృదిధ , సామాజికాభివ్ృదిధలో మారిుిస్టు  – 

లెనినిస్టు  పారటుల పాతర — అన్ే వాట్టపెై రివిజనిస్టు ల వాదాలనట ఈ ప్ుస్ుకం ప్రిశీలిస్తు ంది.   

</p> 



   

<p> ఇద్ంతా ఏ విశిషుమ ైన అరథంలో ఇంజనీరింగు, సాంకేతిక కారిికులనట ఉతాిద్ కారిికులుగా 
ప్రిగణ ంచవ్చటచన్ో, స్మిషిు  శరా మిక గణంలో ఒక భాగంగా గురిుంచవ్చటచన్ో, వారి ప్ని స్ీభావ్ంలో 
గాని, సామాజిక శరమవిభజనలో వారు నిరీరిుంచే పాతరలోగాని, వారు కారిికవ్రాం నటండి సాంఘికంగా 
ఎలా విభేదిసాు రో త లియజెప్ుతతంది.   

</p> 

<p> కనటక, మారుుి ఉప్యోగించిన “ఆరటిట్ర్” అని ప్దానిి “కారిికుడ”ని గాక “శరా మికుడు”గా 
అనటస్రించి అరథం చేస్టకోవ్డం మరింత నికుచిచగా వ్ుంట్ుంది, అంద్వ్లలన్ే “గెలసామాు రటీట్ర్” అని 
ప్దానిి” కారిిక స్మూహం”గా గాక “స్మిషిు  శరా మికుని”గా అనటవ్దించడం స్రయింద్వ్ుతతంది.  

</p> 

<p> “పెట్ుు బడి”లోని మరోచోట్ కూడా యిీ అనీయానికి అద్నప్ు మద్దతత లభిస్టు ంది. పెట్ుు బడిదారట 
ఫాయకురటలో శరా మికుల సాంకేతిక ప్రమ ైన విభజననట వ్రిణంచే స్ంద్రభంలో మారుుి, యంతరా నికి తమ 
భౌతిక శరమనట అరిించే యంతరప్నివారు, వారి స్హాయకులు, యితర అనటబంధ కారిికులవ్ంట్ట 
కొనిిరకాల కారిికులనట ప్రతేయకించి ప రకున్ాిరు. ఆయన యింకా యిలా అన్ాిరు: “యిీ రెండు 
ప్రధాన వ్రాా లకు తోడు స్ంఖ్యరటతాయ అంత ప్రధానం కాని వ్యకుు ల స్మూహం వ్ుంది. మొతుం 
యంతరా లనట స్కరమంగా కనిపెట్టు  వ్ుండడం, అవ్స్రమ ైనప్ుిడలాల  వాట్టవి మరమితతు  చేయడం 
వ్ృతిుగా గల యంజనీరుల , మ కానికుులు, జాయినర్ లు వ్గెైరాలే వీరు. వీరు శరరషఠమ ైన ప్నివారు. 
వీరిలో కొంద్రు శాస్ుయీ విదాయ స్ంప్నటిలు. మరికొంద్రు మంచి వ్ృతిు  నిప్ుణులుగా శిక్షణ 
ప ందినవారు; యిీ శరరణ కి చ ందినవారు ఫాయకురటని నడిప  శరా మిక వ్రాా నికి భినిమ ైనవారు, ఆ వ్రాా నిక ి
స్ముదాయంగా కలిప వారు మాతరమే.” 

</p> 

<p> అంద్టవ్లల  మార్ుి సామాజిక శరమ విభజనలో వారి పాతరనట బట్టునిి, వారి విదాయసాథ యిని బట్టునిి 
ఇంజనీరుల , మ కానికుులనట కారిిక వ్రాం నటండి వేరుచేసి చతశారు.  

</p> 

<p> సాంకేతిక ప్రమ ైన శరా మిక విభజన స్ీభావ్ విరేదశం చేస ప్ుిడు ఇంజనీరింగు, సాంకేతిక సిబీందిని 
స్మిషిు  శరా మిక గణ విభాగంగా మార్ుి గురిుసాు రు. కాని సామాజిక శరమ విభజననట ప్రిశీలించే 
స్ంద్రభంలో, పెట్ుు బడిదారట విధానం కిరంద్ మానసిక, శారటరక శరమలమధయ గల వ ైరుధాయనిి ఎతిు  
చతప్ుతూ, యిీ సిబీందికి, కారిికులకు మధయ స్ిషుమ ైన విభజనరేఖ్నట గటసాు రు.   

</p> 

<p> “పెట్ుు బడిదారు ఆయా కారిికులపెై వ్యకిుగతంగానట, కారిిక బృందాల మీద్నట ప్రతయక్ష నిరంతర నిఘా 
వ్ుంచే ప్నిని ఒక ప్రతేయక తరహా వేతన-కారిికునికి అప్ిగిసాు రు. పెట్ుు బడిదారు యొకు ఆధీరయంలో 
వ్ుని పారిశరా మిక కారిిక సెైన్ాయనికి, నిజమ ైన సెైన్ాయనికి వ్లే, అధికారులు (మేన్ేజరుల ), సారెాంట్ుల  
(ఫో రినటల , ఓవ్రటీరుల ) ప్ని జరుగుతతండగా పెట్ుు బడిదారు తరఫున, అతని ప రుమీద్ అజమాయిష్ 
చేయడానికి అవ్స్రమవ్ుతారు. ఈ తనిఖీ కారయకరమమే వారి స్టవ్యవ్సిథతమ ైన, ప్రతేయకించబడిన విధి 
అవ్ుతతంది.” పెైకి స్తప్రెైీజరుల  కూడా వేతన కారిికుల తరహాకి చ ందినప్ిట్టకీ వారు కారిి కవ్రాంలో 
భాగసాీములు కాజాలరు. ప్రస్టు త ప్రిసిథతతలోల  కారిికులపెై తనిఖీ ప్నికి బద్టలుగా స్ంకిలషుమ ైన 
యంతరా లపెై “నిఘా”వేసి వ్ుంచేప్నికి మారినట్టు  యింజనీరుల , సాంకేతిక నిప్ుణులుకూడా 
కారిికవ్రాంలో చేరిపో జాలరు.  

</p> 



   

<p> వారిక ఏ మాతరమూ కారిికులపెై తనిఖీదారులుగా ప్నిచేయరు. వారిని మరింత దోపిడి చేస ంద్టకు 
సాయప్డరు. భౌతిక వ్స్తు తితిులో పాల్ా ంట్ారు. లేదా స వారంగంలో ప్నిచేసాు రు. కాని యిదేదీ యిీ 
రకమ ైన ప్నివారిని కారిికవ్రాంలో ఒకరిగా జమకట్్ుంద్టకు అవ్కాశ మివ్ీద్ట. ఆరిథక ప్రిభాషలో 
వారు కరమంగా శరా మికవ్రా లక్షణాలనట స్ంతరించటకున్ాి, సాంఘికంగా వారు కారిికవ్రాం కన్ాి 
భినింగాన్ే వ్ుంట్ున్ాిరు.  

</p> 

<p> శాస్ుయీ, సాంకేతిక ప్ురోగతి ఫలితంగా కారిికుల ఉతాిద్క కారయకలాపాలోల  మేధో  శరమ అధికాధిక 
అనటపాతంలో కావ్లసివ్స్టు ంది. అదే స్మయంలో భౌతిక వ్స్తు తితిులో ప్రతయక్ష పాతర వ్హించే 
ఇంజనీరుల , సాంకేతిక నిప్ుణుల స్ంఖ్య పెరుగుతతంది. అన్ేక ఉతితిు  విభాగాలోల  సాధారణ విద్య, విశిషు 
శిక్షణా అవ్స్రాలు ఎంతగా పెరిగి ప యాయయంట్్ స్టశిక్షితతలెైన సాంకేతిక నిప్ుణులు, కడకు 
ఇంజనీరుల  కూడా కారిికులుగా ప్ని చేస్టు న్ాిరు. ఈ సాంకేతిక నిప్ుణులు, ఇంజనీరుల  అతయంత విశిషు 
అరహతలు గల విభాగంగా కారిికవ్రాా నికే చ ంద్టతారు. ఈ స్ంద్రభములో మనం చతచే దేమంట్్, 
కారిికవ్రా శరరణులలోకి కొనిి ఇంజనీరింగు సాంకేతిక నిప్ుణుల గూర ప్ులు, అంట్్ మేధావ్ులు వ్చిచ 
చేరడంగాద్ట, కారిికవ్రాంలోన్ే, ప్రతేయక సాంకేతిక విదాయశిక్షణ ప ందిన ఒక కారిిక విభాగం 
రూప ంద్డం. అంతేగాక యిప్ిట్టకీ కారిిక వ్రాంలో సాంకేతిక నిప్ుణులు, ఇంజనీరల స్ంఖ్య 
తతలన్ాతికంగా తకుువ్గాన్ే వ్ుంది. ఫెరంచి కమూయనిస్టు  పారటు 19వ్ మహాస్భకు స్మరిించిన 
నివేదికలో జారిామారెె (1968 జన్ాభా లెకులోల ) ఫరా నటీ నంద్లి దాదాప్ు 20 లక్షల ఇంజనీరుల , 
సాంకేతిక నిప్ుణులు, యాజమానయ సిబీందిలో 4 లేక 5 శాతం మాతరమే కారిిక వ్రాా నికి 
చేంద్టతారని ప రకున్ాిరు. కాని స్హజంగాన్ే యిీ శాతం దేశానికి, దేశానికి మారుతతంట్ుంది. 
విశీస్నీయమ ైన అంచన్ా వ యాలంట్్ ప్రతేయక అధయయనం జరపాలిీ వ్ుంట్ుంది.  

</p> 

<p> ఈ విధంగా శరమజీవి మేధావ్ులు కరమానటగతంగా కారిిక వ్రాా నికి స్నిిహితత లవ్ుతతన్ాిరు. పెైన 
చతపిన కారణాల మూలంగానత, వారి ఆదాయల సాథ యినిబట్టు , మానసిక శరమలో అధికాధికంగా 
యాంతిరకకీరణ, స్ీయం చలన ప్ద్ధతతలు ప్రవేశపెట్ుడం వ్లన కలుగుతతని నిరుదో యగ ప్రమాద్ంతో 
ఎకుువ్వ్ుతతని ఆరిథక భద్రతా రాహితయం వ్లలనత మేధావ్ులలో కొంద్రు కారిిక వ్రాా నికి మరింత 
చేరువ్ అవ్ుతతన్ాిరు. రాజకీయ స్మస్యలపెై అంతకంతకు కారిికవ్రా వ ైఖ్రులన్ే చేప్డుతతన్ాిరు. 
కారిిక వ్రాంతో చేరి స్మ ిలు కడుతతన్ాిరు. కారిిక వ్రాంతో చేరి  స్మ ిలు కడుతతన్ాిరు. కారిిక 
వ్రా పో రాట్ రూపాలన్ే తామూ వాడుతతన్ాిరు.   

</p> 

<p> మేధావ్ులలోని యిీ విభాగప్ు వ ైఖ్రిలోనట, కారిికవ్రాంతో వారికి గల స్ంబంధాలలోనట వ్స్టు ని 
మారుిలు శాస్ు యీ, సాంకేతిక విప్లవ్ ప్రతయక్ష ఫలితాలు కావ్న్ే విషయానిి న్ొకిు చ ప్ిడం చాల 
ముఖ్యం. శాస్ుయీ, సాంకేతిక ప్ురోగతిని తమ సాీరథ ప్రయోజన్ాలకైె వినియోగించటకుంట్ూ శరా మిక 
మేధావ్ులనట అధికాధికంగా కొలల గకడుతతని గుతు  పెట్ుు బడిదారుల దోపిడీ మూలంగాన్ే వారిలో యిీ 
కొతు  మారుిలు వ్స్టు న్ాియి. శాస్ుయీ, సాంకేతిక విప్లవ్ం తనంతట్ తానటగా గాక, ఏ పెట్ుు బడిదారట 
ఉతితిు  స్ంబంధాల ప్రిధిలో ఉతితిు  శకుు లు పెరుగుతతన్ాియో, ఆ ఉతితిు  స్ంబంధాలప్ట్ల  న్ాన్ాట్టకీ 

</p> 



పెరుగుతూని అస్ంతృపిు  శారటరకేతర శరమలో నిమగుిలెై వ్ునివారిని బూరుా వా వ్రాా నికి వ్యతిరేకంగా 
వ్రా పో రాట్ంలోకి లాకొుచిచ, కారిికవ్రా మితతర లుగా మారుసోు ంది.   

<p> శరమజీవి మేధావ్ులనట కారిికవ్రాా నికి స్నిిహితం చేయడానికి తోడిడుతూని విషయాలోల  
సామాజిక- ఆరిథక కారణాలే గాక రాజకీయ న్ ైతిక, సిదాధ ంత అంశాలు కూడా వ్ున్ాియి. 
మేధోప్జీవ్ులు రానట రానట మరింత ఎకుువ్గా గుతుపెట్ుు బడిదారట పాలన, ప్రజాసాీమయ వ్యతిరేక, 
మానవ్తా వ్యతిరేక సామాాజయవాద్ స్ీభావానికి పాలకవ్రాా ల ద్టరాకరమణ ప్ూరిత విధాన్ాలకు, జాతి 
వ లి విధానము, ద్టరహంకారము, పెట్ుు బడిదారట స్మాజ భావ్ దారిదరా ానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘట్న్ా 
కరమంలో ముంద్ట కొస్టు న్ాిరు.   

</p> 

   

<p> గుతు  పెట్ుు బడిదారట విధాన్ాలకు వ్యతిరేకంగా శరా మికప్రజల వ్రా పో రాట్ాల విస్ు ృతి, తీవ్రత చతస ు  
పెట్ుు బడిదారట ప్రప్ంచం యొకు సాంఘిక – ఆరిథక - రాజకీయ జీవితంలో కారిికవ్రాం రానటరానట 
మరింత చటరుకెైన పాతర వ్హిస్టు నిట్ుల  త లుస్టు ంది. బిరట్నటలో స్మ ిలోల  పాల్ా ని కారిికుల స్ంఖ్య 
1950 లో 302,000 వ్ుండగా 1972 లో అది 1,75,000 లకు పెరిగింది. అలాగే జపానటలో 
763,500 నటండి 1,669,000 లకు, అమ రికా స్ంయుకు రాష్టాు ా లోల  1960 లో 1,320,000 నటండ ి
1972 లో 1,700,000 లకు పెరిగింది. ఆరు ప్రధాన పెట్ుు బడిదారట దేశాలోల ని స్మ ిదారుల మొతుం 
స్ంఖ్య 1950 లో 8,619,200 నటండి 1972 లో 15,816,000 లకు పెరిగింది.   

</p> 

<p> కారిికవ్రాంలో పెరుగుతూని స్మరశీలతకు నిద్రినంగా అది చేప్ట్టున అన్ేక చరయలకు స్ిషుమ ైన 
రాజకీయ స్ీభావ్ంవ్ుంది. ఉదాహరణకు బిరట్నటలో జరిగిన స్మ ిలు బూరుా వా రాజయ వ్యవ్స్థకు, దాని 
వ్రా చట్ాు లకు వ్యతిరేకంగా యొకుు పెట్ుబడాా యి. బిరట్టషత కారిికోద్యమానికి స్ంబంధించినంతవ్రకు 
యిది గమనంలోకి తీస్టకోవాలిీన కొతు  విషయం. 1972 జులెై 22 న, 1926 సాధారణ స్మ ి తరాీత 
మొద్ట్టసారిగా ట్ట.యు.సి. జనరల్ కౌనిీల్ కారిిక వ్యతిరేక పారిశరా మిక స్ంబంధాల చట్ుం పరా తిప్దికపెై 
న్ లకొలిబడిన పారిశరా మిక ట్టరబుయనలేచ  ఖ్ెైద్ట చేయబడిన ఐద్టగురు లండన్ న్ావికా కారిిక స్మ ి 
న్ాయకుల విడుద్ల కోస్ం అధికారయుతంగా సాధారణ స్మ ికు పిలుపిచిచంది. కనీరేీట్టవ్ 
ప్రభుతీం వ నటకడుగువేసి న్ావికా కారిిక న్ాయకులనట విడుద్ల చేయక తప్ిలేద్ట. స్మ ిదారుల 
ప్రధాన కోరెులు అంగటకరించబడాా యి కూడా.    

</p> 

<p> ఇట్ాలియన్ కారిికులు తమ తక్షణ ఆరిథక కోరెులనట, తక్షణావ్స్రాలెైన దేశవాయప్ు  స్ంస్ురణల 
డిమాండుతో   ముడి పెడుతతన్ాిరు. 1973 పరా రంభంలో ఇట్ాలియన్ కారిిక వ్రాం దేశానిి నతతన 
గుతు  పెట్ుు బడిదారట వ్యతిరేక చరయల వ లుల వ్తో ముంచ తిు ంది. 1973 జనవ్రి 12 న మూడు పెద్ద  ట్్రడ్ 
యూనియన్ కేందరా ల పిలుప్ుపెై 2 కోట్ల  మంది కారిికులు సాధారణ స్మ ి జరిపి తమ ప్నిముట్లనట 
కింద్ ప్డవేశారు. ఈ స్మ ిదారులు మరింతమందికి ప్నటలు చతప్మని, నిరుదో యగానిి 
నిరూిలించమని, దేశ ద్క్షిణ పరా ంతాలనట అభివ్ృదిధ  ప్రచాలనీ, నతతన ఆరిథక, సాంఘిక విధాన్ాలు 
అవ్లంబించాలనీ, ఇట్లీ రిప్బిల కోల  ప్రజాసాీమాయనిి ప్ట్టషుతరం చేయాలని డిమాండు చేశారు.      

</p> 

<p> ఈ విషయాలనీి కమూయనిస్టు  — కారిిక పారటుల ప్రకట్న ఎంత స్రయిందో నిరూపిస్టు న్ాియి. దానిలో </p> 



యిలా ప రకునబడింది. “పెట్ుు  బడిదారట విధాన ద్టరాా లోల , యిీ మధయ జరిగిన ఘట్నలు 
త లియజెప్ుు నిట్ుల గా కారిికవ్రాం విప్లవ్ పో రాట్ం యొకు, స్మస్ు  సామాాజయవాద్ వ్యతిరేక 
ప్రజాతంతరో ద్యమం యొకు ప్రధాన చోద్కశకిు.” 

<p> స్మకాలీన పెట్ుు బడిదారట విధాన వాస్ువికతకు స్ంబంధించిన యిీ స్తాయలనట గరాడీ నిరాకరిస్తు , 
గుతు  పెట్ుు బడిదారట వ్యతిరేక శకుు లలో కారిికవ్రా న్ాయకతీ పాతరనట వాస్ువానికి ఉప క్షిస్టు న్ాిడు. ఈ 
పరా థమిక స్మస్యపెై ఆయన మారిుిజంతో త గత ంప్ులు చేస్టకొని, మితవాద్ స్ంస్ురణ 
వాద్టలతోనట, పెట్ుు బడిదారట సిదాధ ంతవేతులతోనట చేరిపో తతన్ాిడు.   

</p> 

<p> గరాడీ ప్రతిపాదిస్టు ని “నతతన చారితరక స్ంఘట్న” విప్లవ్ పో రాట్ంలో కారిికవ్రా న్ాయకతీ 
పాతరనట నిరాకరించడంతోన్ే స్రిప్ుచటచకోద్ట. కారికవ్రాంతో మేధావ్ులనట ఐకయంచేస  ప్థకంలో 
ఆయన యింకా ముంద్టకు సాగి మేధావ్ుల న్ాయకతీ పాతరనట న్ొకిు వ్కాుణ స్టు న్ాిడు. “అమ రకిా 
స్ంయుకు రాషులాోల నట, పెట్ుు బడిదారట ప్రప్ంచం మొతుంమీద్నత నతతన శాస్ుయీ, సాంకేతిక విప్లవ్ం” 
ఫలితంగా తల యిెతతు తతని వ ైరుధాయలనట, తతఫలితంగా “కారిికవ్రా కూరుిలో” కలుగుతతని 
మారుిలనట, అమ రికా స్ంయుకు రాష్టాు ా లాల ంట్ట దేశాలోల  ఉతితిు  శకుు ల అభివ్ృదిధలో విజాా నశాస్ు ంీ 
అంతకంతకు ప్రధానమ ైన పాతర వ్హిస్టు ని కారణంగా ఉతితిు , ప్ంపిణీ వ్యవ్స్థల స్ంబంధాలలో 
వ్స్టు ని మారుిలనట గురించి ఆయన వరా స్టు న్ాిడు: 

</p> 

   

<p> “వ్ుతితిు  దారు—ప్నిముట్ుల —ఉతాిదిత వ్స్టు వ్ు” అనిస్తతరందాీరా వ్యకుమవ్ుతతని ప్రకృతిలో 
మనటషికుని స్ంబంధాల రూపాలు మానవ్జాతి చారితరకాభివ్ృదిధకరమంలో కరమానటగతంగా 
నిరిదషుస్తతరా లదాీరా రూప్ుదాలిచన్ ై, “ఉతితిుదారు—చేతప్నిముట్ుు -వ్స్టు వ్ు”, “వ్ుతితిుదారు—
యంతరము-వ్స్టు వ్ు”. “ఉతితిుదారు-స్ీయం చలన యంతరము-వ్స్టు వ్ు”. ఉతితిు  సాధన్ాల దాీరా 
ఉతితిుదారుకు, ఉతాిదిత వ్స్టు వ్ుకు మధయగల స్ంబంధాల రూపాలు కరమానటగతంగా 
ప్రగతిశీలమారాంలో మ రుగవ్డం అనంతంగాన్ో, లేదా ప్రిమితంగాన్ో వ్ున్ాియని మనం 
భావించవ్చటచ. కాని ఒకవిషయం మాతరం నిరిీవాద్ం, శరమ సాధన్ాల అభివ్ృదిధ  కరమం లోని ఏ ద్శ లో 
న్ ైన్ా, యిీ ప్నిముట్లదాీరా వ్స్టు వ్ుకో ఉతితిు  దారు స్ంబంధాలు విభిని రూపాలోల  వ్ుంట్ాయి. 

</p> 

<p> తానట ప్రకృతిపెై కృషిజరిప  రూపాలనట మ రుగు ప్రచటకోవ్డం దాీరానట, వాట్టని మరింత ప్రోక్షం 
చేయడం దాీరానట మనిషి వాస్ువ్ంలో ప్రకృతికి మరింత స్నిిహితతడవ్ుతతన్ాిడు, దానిపెై 
పరా బలాయనిి మరింతగా పెంచటకుంట్ున్ాిడు. ఉతాిద్న కిరయకు బహుముఖ్ కరువాయలనట 
అప్ిగించడందాీరా, అతడు శరమసాధన్ాలు ఉతితిుదారుకు, అతని ఆశయాలు, అవ్స్రాలకు మరింత 
స్మరథతతో స వ్చేస లా చేయగలుగు తతన్ాిడు. కనటక స్ీయంచలిత ఉతితిు  విధాన్ానిి 
“ఉతితిుదారు-ప్నిముట్ుల -వ్స్టు వ్ు” అని స్తతరం నటండి కారిికుణ ణ  తొలగించివేస  కరమంగానత, 
కారిికుడి ప్రతయక్ష ఉతాిద్క శరమనట కరమానటగతంగా మినహాయించేదిగానట చతడడమంట్్ అభివ్ృదిధ  
నిరోధక, సామాజిక ఊహా కలినలనట వ్యకీుకరించడమే గాక, వాస్ువ్ సామాజిక ప్ురోగమనధోరణుల 
సారాంశానిి అరథం చేస్టకోవ్డంలో ఘోరంగా  విఫలం కావ్డమే.  

</p> 



<p> శాస్ు ,ీ సాంకేతిక మేధావ్ుల సిబిీందిని స్జీవ్ శరమ యొకు ప్రధాన ప్రివాహకులనటగా 
చతడడందాీరా, స్జీవ్, స్హకారి, వ్స్టు  రూప్, విశీజనీన శరమ గురించి మారుుి చ పిిన 
విషయాలనట గరాడీ అతి మొరట్ుగా వ్కీరకరిస్టు న్ాిడు.  

</p> 

<p> ఈన్ాడు స్జీవ్ులెైన శరా మికుల శరమతో, ముంద్ట తరాల వారి శరమనట కొంతవ్రకు మేళ్వింప్ జేయడం 
వ్లల  ప్ుట్టున, “విశీ జనీన శరమ అంతయూ శాస్ుయీ శరమ”యిే, నని మారుుి చ ప్ిగా లేనిది, మానవ్ 
న్ాగరికత అవ్తరించినప్ిట్ట నటండి జీవించిన మొతుం శాస్ు జాీులోల  90 శాతము న్ేడు మన కళ్ళముంద్ట 
జీవిస్టు న్ాిరని యున్ సో ు నివేదిక చ ప్ుు ని యిీన్ా డీ నిరీచనం దాదాప్ుగా చ లుల బాట్ు కాకుండా 
పోయింద్ని గరాడీ వరా స్టు న్ాిడు: దాదాప్ు స్మస్ు  “విశీజనీన” (శాస్ుయీ) శరమ “స్హాకరశరమ” 
(స్జీవ్ శరమ)లో అవిభాజయ భాగంగా కలిసిపో యారు గనటక” అంట్ాడు.   

</p> 

<p> గరాడీ వ్స్టు రూప్ శరమనట విశీజనీన శరమతోనట, స్జీవ్శరమనట స్హకార శరమతోనట అభేద్ంగా 
చతస్టు న్ాిడు. వాస్ువ్ంలో యిీ భావాలు ఒకట్ట కావ్ు. “విశీజనీన శరమ స్మస్ుము శాస్ుయీ శరమే 
అంతా ప్రిశోధన్ే, ఆవిష్టాురమే” అవ్ుతతంది. శాస్ుయీశరమ అంతా వ్స్టు రూప్ శరమకాద్ట గనటక, అవి 
రెండత స్మాన్ాలని చ ప్ిడం స్రికాద్ట.  

</p> 

<p> “స్హకారశరమ.... వ్యకుు ల ప్రతయక్ష స్హకారమే.” ఇక స్జీవ్ శరమ అనిప్ుిడు నతతన ఉతితతు లకు 
గతకాలప్ు శరమఫలితాలనట బద్లాయించట తతంద్ని వేరే చ ప్ి ప్నిలేద్ట. “వ్యకుు లు ప్రతయక్షంగా 
చేస్టకున్ే స్హకారమంతా” స్జీవ్శరమ కరువాయలనట నిరీరిుంప్జాలద్ని మనం స్ిషుంగాన్ే 
అరథంచేస్టకోవ్చటచ. కనటక యిీ స్ంద్రభంలోనత యిీ భావాలకు సారూప్యతేలేద్ట.  

</p> 

<p> మారుుి నిరీచించిన స్టవ్యవ్సిథతమ ైన ప్రతిపాద్నలలో కృతిరమ గంద్రగోళ్ం స్ృషిుంచడం, గతకాలప్ు 
శరమనట స్జీవ్శరమగా “ప్రవ్రిుంప్ జేయడం” యొకు లక్షయయనే్ి నిరీరిుస్టు ంది.  

</p> 

   

<p> శాస్ు ,ీ సాంకేతిక విప్లవానిి గుడిాగా ఆరాధిస్తు ండడంతో ఆయన యిీన్ాట్ట ప్రప్ంచ సామాజిక విప్లవ్ం 
“మారుుి, లెనిన్ లు స్ంకలిించిన దానికంట్్ చాలా భినింగా వ్ుంట్ుంద్”ని నిరాధారమ ైన, తప్ుి 
నిరాధ రణకు వ్స్టు న్ాిడు.  

</p> 

<p> స్మకాలీన పెట్ుు బడిదారట విధానం యొకు “జీవ్శకిు” గూరిచన రివిజనిస్టు ల భావ్న- పెట్ుు బడిదారట 
దేశాలలో శాస్ు సీాంకేతిక ప్రగతివ్లల  ఎద్టరకుంట్ుని సాంఘిక స్మస్యల విశరలణపెై ఆధారప్డింది కాద్ట 
గనటక— అశాస్ుయీమ ైనది. పెట్ుు బడిదారట స్మాజంలోని సామాజిక ప్రిణామాలనట మసిప్ూసి 
మారేడుకాయజేసి, చారితరకంగా దానికి అంతయద్శ దాప్ురించింద్ని స్తాయనిి ఆచరణరితాయ 
నిరాకరిస్టు న్ాిరు.  

</p> 

<p> పెట్ుు బడిదారట వ్యవ్స్థ “సిథరతాీనిి” గూరిచ న్ొకిుచ బుతూ, ఫిషర్ పెట్ుు బడిదారట విధానంలో తీరతిగతి 
పెరుగుతూని ఉతితిు  శకుు లనట, శరా మిక ఉతాిద్కతలో, జాతీయోతితతు లలో కలుగుతతని 
అభివ్ృదిధని గురించి ప రకుంట్ున్ాిడు. “న్ేడునిది రోగ గరస్ుమ ైన, మరణాస్నిమ ైన పెట్ుు బడిదారట 
విధానంగాక జీవ్వ్ంతమ ైనది.” కాని ఆ వ్ృతిు  వ్ుంట్ుని ఉతితిులోని ఎగుడు దిగుళ్ళళ, ఉతాిద్క 
వ్నరులనట ప్ూరిుగా వినియోగించటకోక పో వ్డం, సామాజిక వ ైరుధాయలు వ్గెైరా పెట్ుు బడిదారట ఆరిథక 

</p> 



విధానంలోని రుగితలనట ఆయన ప్రిగణనలోకే తీస్టకోవ్డంలేద్ట.  
<p> రివిజనిస్టు ల ద్ృషిులో సామాాజయవాద్ ద్టరాా లెైన బాగా అభివ్ృదిధ  చ ందిన పెట్ుు బడిదారట రాజాయలోల  

విప్లవ్కర ప్రిణామాలు అస్ంభవ్ం. “మొతుం మీద్.... వ్రుమాన పారిశరా మిక స్మాజంలో ఒకే ద బీతో 
విజయం సాధించి, విజయానిి నియంతృతీం న్ లకొలిడం దాీరా స్టసిథరం చేస్టకోగల విప్లవ్ం 
జరగడం స్ంభమేమీకాద్ట” అంట్ాడు ఫిషర్. “అమ రికా ఆరిథకాభివ్ృదిధయొకు ప్రస్టు త ద్శలో నికృషు 
దారిద్రా ం కారణంగా కనటలు త రిపిడిప్డా కారిికవ్రాం తిరుగుబాట్ుకు ప్ూనటకున్ే ప్రిసిథతి వ్చిచ 
అమ రికా స్ంయుకు రాష్టాు ా లలో సో షలిజం ఏరిడుతతంద్ని మనం స్కారణంగా ఆశించవ్చటచన్ా?” అని 
గరాడీ ప్రశిిస్టు న్ాిడు.  

</p> 

<p> రివిజనిస్టు లు పెట్ుు బడీదారట స్మాజంలో మౌలిక, సామాజిక వ ైరుధాయలు (పెట్ుు బడికి, శరమకు మధయ; 
బూరుా వావ్రాా నికి, శరా మికవ్రాా నికి మధయ) వ్ున్ాియని, అవి వ్రా పో రాట్ానికి, తదాీరా సో షలిస్టు  
విప్లవానికి దారి తీసాు యని విషయానిి నిరాకరిసాు రు. దానికి బద్టలుగా వారు విప్లవ్ంతో నిమితుం 
లేకుండా, స్ంస్ురణల దాీరా ప్రిషురింప్బడగలవ్ని తాము విశీసిస్టు ని సాంకేతిక వ ైరుధాయల 
గురించి మాట్ాల డాు రు: “ఒక చ ంప్ ఉతితిు  శకుు లనట, మరోచ ంప్ స్మకాలీన విజాా న శాస్ుమీు, సాంకేతిక 
విజాా నము, శరమలు వ్ుతితిు  చేస్టు ని ప్రతీదానిి ద్టరిీనియోగము, వ్ృథా చేయడమే యిీన్ాట్ట 
స్మాజంలోని వ ైరుధయము, ఇది కరమ కరమంగా ఒక సామాజిక శకిుగా మారి తీరుతతంది. ఒకు శరా మిక 
వ్రాా నిక,ీ బూరుా వా వ్రాా నికి మధయన్ేగాక, న్ాకు దీనిలోన్ే ప్రధాన వ ైరుధయం కనిడుతూంది” అని 
వరా స్టు న్ాిడు ఫిషర్. 

</p> 

<p> అంద్టవ్లల  రివిజనిస్టు లు వ్రాా లు, వ్రాపో రాట్ం గురించిన మారిుిస్టు -లెనినిస్టు  పరా థమిక స్తతరా లనట 
తరో సిప్ుచటచతతన్ాిరు. ప్రప్ంచ విప్లవ్ కరమం యొకు  ప్రధాన కరువాయలనట అవ్గతం చేస్టకోలేక, 
విప్లవానిిగాక స్ంస్ురణలతో స్రిపెట్ుు కోవాలని కోరుతతన్ాిరు. వారు పెట్ుు బడిదారట వాస్ువికతనట 
సాంకేతిక విలువ్లరటతాయ అంచన్ా కడుతూ, ఆచరణలో పెట్ుు బడిదారట విధానంతో రాజీప్డిపో తతన్ాిరు.   

</p> 

   

<p> ప్రప్ంచ సో షలిస్టు  వ్యవ్స్థనట లిలాచలన్ే లక్షయంతో “జాతీయ కమూయనిజం” భరషు సిదాధ ంతానిి 
ప్రతిపాదించిన కమూయనిస్టు  వ్యతిరేకులతో చేరి, యిీ మితవాద్ రివిజనిస్టు లు యూరోప్ు, ఆసియా, 
ఆఫిరకా వ్గెైరా “సో షలిజాలనట”, సో వియట్ు, జెకొసాల వ్క్, ఫెరంచి తదితర ప్రతాయమాియ సో షలిజం 
“నమూన్ాలనట” ప్రతిపాదిస్టు న్ాిరు. అలా ప్రతిపాదించే స్ంద్రభంలో వారు ఆయా దేశాల విశిషు 
జాతీయ లక్షణాలనట (తరచటగా పాత, కాలం చ లిలపో యిన జాతీయ సాంప్రదాయాలనట), సో షలిస్టు  
నిరాిణంలో ఒక జాతి హద్టద లకే ప్రిమితమ ై, క్షణ కమ ైన ప్ద్ధతతలనట, రూపాలనట 
సారీజనీనమ ైనవిగా చితిరంచి, నతతన స్మాజ నిరాిణంలో వ్యకుమయిేయ యిెట్టు  లోపాలన్ ైన్ా 
వినియోగించటకొని ద బీ తీయాలని వారు ప్రయతిిస్టు న్ాిరు.   

</p> 

<p> ఈ విప్లవ్ విదోరహులు “సో వియట్ తరహా సో షలిజం” పెై ప్రతేయకించి అతి విషప్ూరితమ ైన దాడిని 
కేందీరకరిస్టు న్ాిరు. దానిని ఒక జాతి హద్టద లకే ప్రిమితమ ైన, స్ంకుచితంగా సాథ నికమ ైన. ప్ూరిు 
“రషయన్” విశరషంగానట, మారిుిజంతో దాని కెట్టు  సాజాతయమూ లేద్ని చ ప్ుు న్ారు. ఈ స్ంద్రభంలో 

</p> 



రివిజనిస్టు లు లెనిన్ విఖ్ాయత సిదాధ ంత ప్రతి పాద్నలనట బహిరంగంగాన్ే స్వాలు చేస్టు న్ాిరు. లెనిన్ 
రషయన్ విప్లవ్ నమూన్ా స్మస్ు  జాతతల వారికి “అతయంత విలువ ైన స్ందేశానిి” యిస్టు నిద్ని దానిి 
మినహాయించి ఎవ్రూ ఏదీసాధించజాలరనీ, సో షలిజం నిరాిణం స్మస్ు  దేశాలకు స్రీసాధారణంగా 
వ్రిుంచే కొనిి సామానయ సిదాధ ంతాల ననటస్రించి సాగుతతంద్ని ఆయన చ పాిరు.  

<p> ఈ విధంగా రివిజనిస్టు ల “సో షలిజం నమూన్ాల” భావాలు సో షలిస్టు  సామాజిక-ఆరిథక వ్యవ్స్థ  
ఏకీకృత స్ీభావ్ం గూరిచన శాస్ుయీ అవ్గాహననట వ్కీరకరించడంపెై ఆధారప్డి వ్ున్ాియి. అలాంట్ట 
వ్కీరకరణ రెండు ప్రధాన దిశలలో ప్యనిస్తు ంది. అలాంట్ట వాట్టలో ఒక దాని ననటస్రించే వారు 
సో షలిజానికి స్ిషుమ ైన రివిజనిస్టు  అవ్గాహనతో బహురూప్ అనీయం చ ప్ుతూ, సో షలిజం 
సాథ నంలో సో షలిజం సారాంశానికి అన్ేక సో షలిస ుతర లక్షణాలనట జతచేయడం దాీరా అశాస్ుయీమ ైన 
“జాతీయ సో షలిజం” భావాలనట ప్రతిషిఠ ంచాలని ప్రయతిిస్టు న్ాిరు. తదితరులు “సో షలిజం 
నమూన్ాలు” అని భావానిి సో షలిస్టు ప్రివ్రున సాధించడాని కనటవ ైన విభిని మారాా లు, 
ప్ద్ధతతలుగా స్ీకరిస్టు న్ాిరు.  

</p> 

<p> డబుల ా, లియోన్ాహ రా్ అన్ే విదోరహి “మారిుిజం-తిరవిధ విభజన” అని తన గరంథంలో సో షలిజం 
నమూన్ాల స్ీరూప్ము “మానవ్తా ప్ూరిత సో షలిజం”, “బహురూప్ సో షలిజం”, “ప్రజాసాీమయ 
సో షలిజం”, “మానవ్తా ముఖ్ం కలాిన సో షలిజం” వ్గెైరా భావ్నల దాీరా వ్యకీుకరించ 
బడుతూనిద్ని వరా స్టు న్ాిడు. ఈ రచయిత ఎట్టు  దాప్రికమూ లేకుండా, ఈ భావాలనీి ప్రధానంగా 
సో షలిజం నిరాిణంలో సో వియట్ అనటభవానికి వ్యతిరేకంగా ఎకుుపెట్ు  బడాా యని ఒప్ుి 
కుంట్ున్ాిడు. “సో వియట్ నమూన్ా” నిరాకరణతో బాట్ు “సో షలిజానికి నతతన మారాా ల నన్ేీ షంిచ ే
ప్రయతాిలతో బాట్ు, ముఖ్యంగా సో షలిస్టు  స్మాజప్ు నతతన నమూన్ాలనట అభివ్ృదిధప్రిచేంద్టకు 
కూడా ప్రయతాిలు జరుగుతతన్ాియి.” 

</p> 

<p> రివిజనిస్టు  సిదాధ ంతవేతులచే ప్రతిపాదించబడిన “సో షలిజం నమూన్ాలు” నిజంగా అస్ంఖ్ాయకంగా 
వ్ున్ాియి. కాని వాట్ట మౌలిక లక్షణాలనట జాగరతు గా ప్రిశీలించినట్లయితే అవ్నీి కూడా ఒకే 
సామానయ “నమూన్ా” తప్ి మరేమీ గాద్ని త లిసిపో తతంది. ఈ “నమూన్ా”ల సారాంశం కమూయనిస్టు  
వ్యతిరేకత, న్ేడు ఆచరణలో నటని సో షలిజానికి-ప్రప్ంచ సో షలిస్టు  వ్యవ్స్థకు, శాస్ుయీ కమూయనిజం 
సిదాధ ంతానికి వ్యతిరేకంగా అమికానికి పెట్టున స్రుకు, అది.  

</p> 

   

<p> 1970 లో సో షలిస్టు  దేశాలలో కారిికవ్రా స్భుయల స్ంఖ్య 110 మిలియనటలకంట్ె అధికముగా 
వ్ునిది. ప్రస్ిర ఆరిథక స్హాయ స్మితి (సి. ఎమ్. ఇ.ఎ) రాజాయల లోని మొతుము శరా మిక ప్రజలలో 
స్గముమంది కారిిక వ్రాా నికి చ ంది ఉన్ాిరు. సో వియట్ యూనియన్, జెకోసోల వేకియా, జరిన్ 
ప్రజాతంతర రిప్బిల క్ హంగరటలలో మొతుము శరా మిక ప్రజలలో కారిిక వ్రాము 50 నటండి 60 శాతము 
వ్రకు వ్ుంది.   

</p> 

<p> సో షలిస్టు  స్మాజములో కారిికవ్రా న్ాయకతీ పాతరనట యిీ కిరంద్ ప రకుని అంశాలు చాలవ్రకు 
నిరాధ రిసాు యి.... 

</p> 



<p> మొట్ు మొద్ట్టది: కారిికవ్రామే ప్రధానమ ైన ఉతితిు  శకిు కావ్డం వారు ప్రధానంగా భారట ప్రశిరమలలో 
ప్నిచేస్టు ంట్ారు.  ఈ భారట ప్రిశరమలు ప్రధానమ ైన ఉతితిు  సాధన్ాలనట ఉతితిు  చేస్టు నింద్టవ్లల , 
వ్యవ్సాయముతోస్హా ఆరిథక వ్యవ్స్థలోని స్మస్ు  రంగాలలోనట విస్ు ృత ప్ునరుతితిుకి అవ్కాశాలు 
కలిిస్టు న్ాియి, స్హజంగాన్ే సో షలిస్టు  సామాజిక శరమ స్ంఘట్నములో కారిిక వ్రాము 
న్ాయకతీపాతర వ్హిస్టు ంది. ఎంద్టవ్లలనంట్్ ఉతితిు  సాధన్ాలనట తయారు చేయడంతోనట, 
శాస్ుయీంగా, సాంకేతికంగా ప్ురోగమించిన ఆరిథక రంగాలతోనట దానికి ప్రతయక్ష స్ంబంధా లుండడమే. 
భౌతిక స్ంప్ద్యొకు ప్రధానమ ైన ఉతితిుదారు కారిికవ్రామే, శాస్ుయీ, సాంకేతిక విప్లవ్ చోద్క శకిు 
కూడా కారిికవ్రామే. వ్యవ్సాయము, స వా రంగాలతోస్హా సో షలిస్టు  ఆరిథక వ్యవ్స్థలోని అనిి 
రంగాలకు అతయంత ప్రగతిశీలమ ైన పారిశరా మికోతితిు  రూపాలనత, ప్ని ప్ద్ధతతలనత వాయపిు  
చేయడందాీరా కారిిక వ్రాము సామాజిక ప్ురోభివ్ృదిధకి తోడిడుతతంది.  

</p> 

<p> రెండోది: సో షలిస్టు  ఆసిు  రూపాలలో అతయంత ప్రగతిశీలమ ైన ప్రభుతీ ఆసిు  రూప్ముతో కారిికవ్రాం 
ముడిప్డి వ్ుంది. అతయంత ప్రగతిశీలమ ైన యిీ ఆసిు  రూపానిి తగిన భౌతిక ప్ూరీ రంగము 
ఏరిడగాన్ే విశీజనీనము చేయడానికి, ఒకే కమూయనిస్టు  ఆసిు  విధాన్ానిి చేప్ట్ుడానికి, అనిి 
విధాలప్రయతిించేది కారిికవ్రామే. అనటవ ైనప్రిసిథతతలు వ్ుతినిమ ైనప్ుడు సో షలిస్టు  స్హకార 
(స్మిషిు  క్షేతర) ఆసిుని కమూయనిస్టు  ఆసిు గా కరమప్రిణామం చ ందించేది కారిికవ్రామే. వ్యవ్సాయ 
కారిికులు తదితర సామాజిక గూర ప్ుల సాంఘిక ప్ురోగతిని కిరయాశీలంగా బలప్రిచేదికూడా 
కారిికవ్రామే.    

</p> 

<p> మూడోది: సో షలిజంలో రాజకీయ కారయకలాపాల అతతయనిత రూపాలనత, సో షలిస్టు  
ప్రజాసాీమయమునత నిరీహించేది కారిికవ్రామే. శరా మిక స్ముదాయాల ప్రిధిలోన్ేగాక కారిికవ్రాం 
విశాల జాతీయ పరా తిప్దిక పెై కూడ పాలన్ా యంతరం లోపాలు ప్ంచటకుంట్ుంది. స్మస్ు  సామాజిక 
గూర ప్ులలోనట (అతతయనిత రాజకీయ నిరాిణ స్ీరూప్మ ైన శాస్ుయీ కమూయనిస్టు పారటుని అగరగామి 
ద్ళ్ంగా గల) శరా మిక వ్రాం సో షలిస్టు  స్మాజ రాజకీయాభివ్ృదిధలో ప్రధాన ప్రగతి పోర తాీహక శకిుగా 
ప్నిచేస్టు ంది, దాని ప్రధాన వ్రాప్రయోజన్ాలే సో షలిజం యొకు ప్రధాన రాజకీయాభివ్ృదిధ  లక్షయయనిి—
రాజాయంగ యంతరా నిి బలీయమొనరిచ. సో షలిస్టు  ప్రజాసాీమయ స్రీతోముఖ్ ప్ురోభివ్ృదిధ  సాధించడం 
నటండ,ి కమూయనిస్టు  ప్రజా స్ీయంపాలన వ్యవ్స్థనట న్ లకొలిడం దాీరా రాజాయంగయంతరం 
డులిలపో వ్డంవ్రకు --- నిరణయిసాు యి.    

</p> 

<p> న్ాలుగు: మారిుిస్టు -లెనినిస్టు  సిదాధ ంత ప్తాకనట చేబూనిన కారిిక వ్రాం రాజకీయ ప్రిప్కీతకు, 
స్మిషిు  తతాీనికి, శరమప్ట్ల  సామాజిక చేతన్ా ద్ృకిథానికి ప్రతీకగా నిలుస్టు ంది. స్మాజంలోని స్మస్ు  
విభాగాలకు కమూయనిస్టు  సిదాధ ంత పరా తిప్ద్కపెై విద్యగరప్డంలో కారిికవ్రాా నికి తీవ్రమ ైన ఆస్కిు 
వ్ుంది. ఎంద్టచేతనంట్్ తదాీరాన్ే దాని అతతయనితాశయాలు స్మాజంలో ప్రతి ఒకు స్భుయని 
ఆలోచన్ా ధోరణ లోకి, ప్రవ్రున్ా స్రళ్లోకి ప్రవేశిసాు యి. మారిుిస్టు - లేనినిస్టు  ద్ృకిథం దిగిీజయం 
సాధించడానికి దారి తీస్టు ంది.   

</p> 

   



<p> విశాల శరా మిక ప్రజానీకం మనస్టీలలోనట, హృద్యాలలోనట తన న్ాయకతీసాథ న్ానిి అది వారిని 
ప్రగతిమారాంలో స్ంప్నిత, ప్రజాసాీమాయభివ్ృదిధ  మారాంలో నడప్డంలో తనకు గల వాంఛ, శకిు 
సామరాథ ాల పెైన ఆధారప్డి స్ంపాదించటకుంట్ుంది.  

</p> 

<p> సో షలిస్టు  కుట్ుంబంలోని అన్ేక దేశాలోల  యిీన్ాడు అమలోల  వ్ుని బహుళ్ పారటు వ్యవ్స్థ స్మాజంలో 
నిరంతరాయంగా వ్ృదిధచ ంద్టతూని రాజకీయ ఐకయత యొకు ఒక నిరిదషు  స్ీరూపానికి ఒక ప్రతీకగా 
నిలుస్టు ంది అని అనటభవ్ం రుజువ్ు చేస్తు ంది. కమూయనిస్టు , కారిిక పారటులతోబాట్ు, ఇతర ప్రగతిశీల 
పారటులు సో షలిజం, కమూయనిజం నిరాిణానికి నడుంకట్టు  ప్నిచేసాు యి. మొతుం శరా మిక జన్ావ్ళి 
ప్రయోజన్ాల సాధనకెై తానట సాగించే బహుముఖ్ కృషిదాీరా స్ంతరించటకుని మారిుిస్టు -లెనినిస్టు  
పారటు న్ాయకతీ పాతర ఆచరణలో వాట్ట ఐకతయకు గాయరంట్ట కలిగిస్టు ంది.   

</p> 

<p> సో షలిజం అంతసాీరంతో యిే మాతరమూ స్ంబంధంలేని బహుళ్ పారటు వ్యవ్స్థ కావాలని రివిజనిస్టు లు 
వాదిస్టు న్ాిరు. ఉదాహరణకు 1968లో కమాయనిస్టు  పారటుకి ఒక ‘రాజకీయ ప్రతిప్క్షం’ ఏరిరచాలని, 
“స్మానతా పరా తిప్దికపెై భాగసాీమయం” కావాలని చటరుగాా  వాదిం చారు. అంట్్, వాస్ువానికి 
సో షలిజం ప్రయోజన్ాలకు సిదాధ ంత రటతాయ శతతర వ్ులయిన రాజకీయ స్ంస్థల నిరాిణానికి అవ్కాశ 
మివాీలని కొరారు.  

</p> 

<p> ప్రిణామద్శన్ాట్ట ప్రిసిథతతలోల , బహురూప్ ఆరిథక వ్యవ్స్థల ఉనికితో, విభిని సామాజిక శకుు ల మధయ 
వ ైరుధయం కొనసాగుతూండడంతో కారిికవ్రా రాజకీయ అగరగామి ద్ళీనికి ఏదో  ఒక మేరకు 
వ్యతిరేకులెైన పారటుల ఉనికికి భౌతికి పరా తిప్దిక,  అవ్కాశాలు వ్ుంట్ాయి. కాని స్ంప్ూరణ సో షలిజం 
నిరిించబడా తరాీత కారిిక వ్రాా నికి, దాని పారటులకు “రాజకీయ ప్రతిప్క్షం” కొనసాగడానిక ికావ్లసని 
భౌతిక పరా తిప్దిక అంతరిహతమ ై పో తతంది.   

</p> 

<p> రివిజనిస్టు లు ప్రతిపాదించే “సో షలిజం నమూన్ా”లో వ్రా వ ైరుధాయలు గల పెట్ుు బడిదారట స్మాజం 
యొకు బూరుా వా ప్రజాసాీమయ రాజకీయ యంతరా ంగానిి, పెట్ుు బడిదారట విధాన్ానికి ప్ూరిుగా 
విరుద్ధమ ైనట్టు , ప్రస్ిర విరుద్ధ ప్రయిెజన్ాలు గల వ్రాా లు లేనట్టు , బూరుా వా ప్రజాసాీమయప్ు గటట్ురాళ్ళల  
ఏమాతరమూ వ్రిుంచనట్టు  సో షలిస్టు  స్మాజ భూభాగంపెై న్ాట్ాలని చతస్టు న్ాిరు. అంతేగాక, ప్రతి 
చారితరక యుగంలోనట, ఒక నిరిదషు  ఉతితిు  విధాన్ానికి (అంట్్ ఒక నిరిదషు  సామాజిక-ఆరిథక వ్యవ్స్థ) 
అనటగుణమ ైన ఒక విశిషు రాజకీయ వ్యవ్స్థ వ్ుంట్ుంద్ని, దాని స్ీరూప్ స్ీభావాలనట ఆ స్మాజప్ు 
ఆరిథక ప్ున్ాది స్ీభావ్ం పరా తి ప్దికపెైన్ే నిరీచించడం సాధయప్డుతతంద్ని చారితరక భౌతికవాద్ 
మౌలిక స్తతీరకరణనట వారు ప్ూరిుగా విస్ిరిస్టు న్ాిరు.  

</p> 

<p> పెట్ుు బడిదారట స్మాజానికి బహుళ్ పారటు రాజకీయ వ్యవ్స్థ అతయంత స్హజమ ైనది, ఎంద్టచేతనంట్్ 
శరా మికవ్రాము, దాని మితరవ్రాా లు, విభాగాలయిన శరా మిక ప్రజానీకము లేకుండా ఆ వ్యవ్స్థయిే 
మనజాలద్ట. మధయ తరగతిగా ప రకునబడుతతని పెట్ట బూరుా వా వ్రాప్ు ఉనికి సామాాజయవాద్ ద్శలో 
కూడా కొనసాగుతతంది. ప్రస్ిర విరుద్ధ వ్రాా లు, సామాజిక గూర ప్ులుగా విభజితమ ై వ్ుని బూరుా వా 
స్మాజంలో అట్టు  విభిని వ్రాా ల ప్రయోజన్ాలనట వ్యకీుకరించే రాజకీయ పారటుల ఉనికి, వాట్ట మధయ 
పో రాట్మూ, పాలక పారటుకి వ్యతిరేకంగా చట్ుబద్ధ , చట్ువిరుద్ధ రూపాలోల  వ్యతిరేకత వ్యకుంకావ్డమూ 

</p> 



అతయంత స్హజం, తప్ినిస్రి కూడా.  
<p> వీట్టలో ఏ ఒకట్ట సో షలిజానికి వ్రిుంచద్ట. రాజకీయాధికారానిి కెైవ్స్ం చేస్టకుని తరాీత కారిికవ్రాం 

కరమానటగతంగా ఉతితిు  సాధన్ాలపెై పెైవీేట్ు యాజమాన్ాయనిి రద్టద చేసి, ప్రజా యాజమాన్ాయనిి 
న్ లకొలుితతంది. ఇంద్టకెై పెట్ుు బడిదారుల, భూసాీముల ఆస్టు లనట సాీధీనం చేస్టకోవ్డము, 
స్నికారు స్రుకు ఉతితిు  సాథ న్ే భారట సో షలిస్టు  సామాజికోతితిుని ప్రవేశపెట్ుడమూ తప్ినిస్రి.  

</p> 

   

<p> గరాడీ, నిక్, మారేక్ తదితర రివిజనిస్టు లు సో షలిస్టు  మానవ్త గూరిచ తామర తంప్రగా వరా స్తు , 
మానవ్త గురించిన మారిుిస్టు  బో ధలకు తామొకురమే అనీయకరుల మని పో జు పెడుతతన్ాిరు. 
వాస్ువానికి సో షలిస్టు  మానవ్తకు వారు చ ప్ుు ని అనీయానికి, ఆ భావ్ం యొకు నిజమ ై 
విషయసారముతో గాని, ఆ స్మస్యనట గూరిచన మారిుిస్టు -లెనినిస్టు  అవ్గాహనతో గాని ఎట్టు  ప తూు  
లేద్ని స్ిషుమవ్ుతూంది.  

</p> 

<p> మానవ్తాభావ్ం యిెడ మారిుిస్టు -లెనినిస్టు  అవ్గాహన సామాజిక వాస్ువికత నటండి, ఒకాన్ొక ప్రజల 
నిజమ ైన వ్రాస్ీభావానిి బట్టు , ఆన్ాడుని సామాజిక స్ంబంధాల స్ీభావానినటస్రించి 
ఏరిడుతతంది. అనిివిధాలెైన ప్డననటంచి, నిరుపాదికత (alienation) నటండి మానవ్ుడి స్ంప్ూరణ 
విముకిుకి, వ్యకిుయొకు స్మనీయ ప్ూరీక స్మగరా భివ్ృదిధకి అది మారాం స్టగమం చేస్టు ంది. ఈన్ాట్ట 
మితవాద్ రివిజనిస్టు లు అసిుతీవాద్, మానవ్ శరటర నిరాిణ తతీవాద్ ప్రచారకుల, తదితర బూరుా వా 
తతీశాస్ు వీేతుల ఫాషనబుల్ ధోరణుల నటండి అరువ్ు త చటచకుని భావాలతో, అనిరిదషు , వ్రాా తీత 
మానవ్ వ్యకిుతీము, “స్రీ సాధాలణ” స ీచాల గూరిచన తమ భావాలనట మిశరమంచసే ిమానవ్త పె ై
తమ బో ధనలనట రూప ందించట కుంట్ున్ాిరు. ఆ పరా తిప్దికపెై నిజమ ైన ప్రజలనట, “తిరిగ ి
రూప ందించాలని” బో ధిస్టు న్ాిరు. వారికి స్ంబంధించి నంతవ్రకు సో షలిస్టు  స్మాజ నిరాిణము 
వ్రాపో రాట్ జనితము, విప్ల  వాతిక ప్రిణామాల ఫలితమూ కాద్ట. వ్రాా తీతమ ైన. సాధారణ మానవ్తా 
న్ ైతిక ఆద్రి సాధనకెై అప్రయతి కృతమ ైన ప్రజోద్యమంగాన్ే కనిట్ుు తోంది. మానవ్ుని శకిు 
సామరాథ ాల స్రీతోముఖ్ాభివ్ృదిధకి ఒక స్ంప్ూరణ భౌతిక, సామాజిక, మానసిక స్ంశిలషు ప్ూరీరంగప్ు 
అవ్స్ర మ ంతేన్ా వ్ుంది. దోపిడీ స్మాజంలో అతయధిక స్ంఖ్ాయక ప్రజలకు అట్టు  అవ్కాశాలు 
కలిగించడం సాధయం కాన్ే కాద్ట. కాని సో షలిజం శరమ జీవ్ులంద్రికీ, స్మాజ స్భయలంద్రికీ—
కొదిదమంది వ్యకుు లకు కాద్ట— మానవ్తా లక్షణాలు. పెంప ందింప్జేయడానికవ్స్రమ ైన వాస్ువ్ 
ప్రిసిథతతలనట కలుగజేస్టు ంది. ఇంద్టలోన్ే నవ్ మానవ్ుడి స్ృషిుకి కావ్లసిన విదాయ ప్రదానం, సో షలిస్టు  
మానవ్తా వాస్ువికతల స్ంశిలషుత ఇమిడివ్ుంది.   

</p> 

<p> సో షలిస్టు  స్మాజంలో వ్యకిుకి దోపిడీనటండి, నిరుదో యగంనటండి, జాతి, సామాజిక విప్క్షతనటండి, లింగ 
వివ్క్షతనటండి స్ంప్ూరణ స ీచా లభిస్టు ంది. స్మాజంలోని ప్రతి స్భుయడికి తనకిచచ వ్చిచన వ్ృతిు  
న్ నటికున్ేంద్టకు, యాజమానయంలో కిరయాశీల పాతర వ్హించేంద్టకు, స్ృజనశీల శరమకు, అతని లేక 
ఆమే సామరాథ ాల స్ంప్ూరణ వికస్నకు సో షలిజం అవ్కాశం కలిిస్టు ంది.  

</p> 

<p> ఈ స్ంద్రభంలో శరా మిక ప్రజల విదాయ, సాంస్ుృతిక సాథ యి పెంప్ుద్ల చాల గకప్ి పరా ధానయత </p> 



వ్హిస్టు ంది. సో షలిస్టు  కుట్ుంబదేశాలు చేసిన విధంగా ఏ ఒకు పెట్ుు బడిదారట దేశం కూడా స్మస్ు  
ప్రజల విదాయ, సాంస్ుృతిక ప్ురోగతికి అనటకూల ప్రిసిథతతలనట ఏరాిట్ుచేయద్ట. విజాా నశాస్ుమీు, 
సాహితయము, కళ్లు సాధించిన మహతుర విజయాలనట వారంద్రికి అంద్టబాట్ులోకి తీస్టకురాద్ట. 
విప్లవాతూిరీప్ు రష్టాయలో న్ాలాింట్ మాడువ్ంతతల మంది ప్రజలు నిరక్షరాస్టయలు. ఈన్ాడు సో వియట్ 
యూనియన్ స్రీజనీన అక్షరాస్యతగల దేశంగా రూప ందింది. జాతియొకు స్మస్ు  సాంస్ుృతిక 
స్ంప్ద్ ప్రజల కంద్టబాట్ులోకి తేబడింది.  

<p> మారిుిజం-లేనినిజం సిదాధ ంత ప్రతిపాద్కులు పెైవీేట్ు యాజమానయము మీద్, స్మస్ు  విధాలెైన 
దోపిడీలమీద్ నిష ధము, భౌతిక సాంస్ుృతిక స్ంప్ద్ల అపారస్ృషిు , శరా మిక ప్రజలంద్రికి కమూయనిస్టు  
విద్య గరప్డం వ్లలన్ే నిజమ ైన వ్యకిు స ీచాకు, స్మాజ, వ్యకిు ప్రయోజన్ాల మధయ స్ంప్ూరణ 
స్మనీయానికి, ప్రజలోల  అంతరిిహితమ ై వ్ుని శకిు సామరాథ ా లనిింట్టనీ ప్ూరిుగా వ లికిగకని 
రావ్డానికి నిరణయాతికమ ైన అనటకూల ప్రిసిథతత లేరిడతాయని స్ిషుంగా గమనించారు. ఇంద్టలోన్ే 
సో షలిస్టు  సామాజిక వ్యవ్స్థ యొకు నిజమ ైన మానవ్తా భావ్ం యిమిడివ్ుంది.    

</p> 
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