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   سوسياليسم محافظه کار، يا سوسياليسم بورژوائی-٢
 

بخشی از بورژوازی هست که مايل است بر دردهای اجتماعی مرهم نهد تا ادامه ی            

  .حيات جامعه ی بورژوائی را تضمين کند

به اين بخش تعلق دارند اقتصاددانان، نوع پروران، بهبPود دهنPدگان وضPع طبقPه ی            

PPای خيريPPت هPPان جمعيPPارگر، بانيPPای  کPPات، اعضPPت حيوانPPای حمايPPن هPPای انجمPPه، اعض

انجمن های جلوگيری از افراط و تفريط، و اصالح طلبان زير جلکی از هر قماشPی کPه            

بعالوه اين شکل سوسياليسم، بصورت دستگاه های کامل فکری        . بتوان تصورش کرد  

  .نيز قالب ريزی شده است

نه ی اين شکل سوسياليسم  پرودون، به عنوان نمو∗می توان از کتاب فلسفه ی فقر

  .نام برد

بورژواهای سوسياليست نما، کليه امتيازات شرائط اجتمPاعی جديPد را مPی خواهنPد،        

آنPان وضPع موجPود    . بدون مبارزات و خطراتی که لزومًا از اين شرائط ناشی می شPود      

آنPان بPورژوازی   . کننPده ی آن  جامعه را می خواهند، بدون عناصPر انقالبPی و متالشPی   

بPPPورژوازی، طبعPPPًا، دنيPPPائی خلPPPق مPPPی کنPPPد کPPPه در آن         . پرولتاريPPPا مPPPی خواهنPPPدبPPPدون 

عPPالی تPPرين بPPودن، فPPوق العPPاده اسPPت؛ سوسياليسPPم بPPورژوائی ايPPن تصPPور راحPPت را       

کPPه ايPPن نPPوع  ی وقتPP. هPPای مختلPPف کمPPابيش کامPPل توسPPعه مPPی دهPPد    بصPPورت دسPPتگاه 

کری را به مرحله ی اجPرا در  سوسياليسم، پرولتاريا را ملزم می کند که اين دستگاه ف         

اجتمPPاعی خيPPز بPPردارد، در واقPPع   ) ٢٠(آورد و بPPدين طريPPق بPPا کلPPه بسPPوی ّجنPPات عPPدن    

پرولتاريا را ملزم می کند که در قيد و بند جامعه ی موجود بماند، ولPی تمPام تصPورات      

  .نفرت بار خود را در مورد بورژوازی دور بريزد
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گری از اين نوع سوسياليسم، که عملی تر ولی غيرمنظم تPر اسPت، کوشPيد               شکل دي 

اعتبار هر نوع نهضت انقالبی را از چشم طبقه ی کارگر بيندازد، با نشان دادن اينکه، 

نPPه يPPک اصPPالح صPPرف سياسPPی، بلکPPه تنهPPا دگرگPPونی در شPPرايط مPPادی زنPPدگی، يعنPPی   

لکن غرض اين سوسياليسم از . دروابط اقتصادی، می تواند به حال کارگران مفيد باش    

ايجاد دگرگونی در شرايط مPادی زنPدگی، بPه هPيچ وجPه الغPاء روابPط بPورژوائی توليPد،           

يعنی عملی که تنها بوسيله ی انقالب ميسر می شود، نيست، بلکه غرضش اصالحات              

اداری، براسPPPاس ادامPPPه ی حيPPPات ايPPPن روابPPPط اسPPPت؛ بPPPه همPPPين دليPPPل، غPPPرض ايPPPن      

است که بهيچوجه بر روابط بين سرمايه و کار اثر نمی گPذارد،    سوسياليسم اصالحاتی   

بلکPPه در اوج، هزينPPه ی حکومPPت بPPورژوائی را تخفيPPف داده، کPPار اداری آنPPرا تسPPهيل     

  .می کند

سوسياليسم بورژوائی، تنها، باری تنها، موقعی تجلی کامل پيدا می کنPد کPه بPدل بPه                

  .حرفی قلمبه در يک سخنرانی شود

بPرای  : حمايPت از کاالهPای داخلPی   . بPرای حفPظ منPافع طبقPه ی کPارگر       : آزادی تجارت 

. بPرای حفPظ منPافع طبقPه ی کPارگر         : هPا  بهبود وضPع دنPدان    . حفظ منافع طبقه ی کارگر    

  .آخرين حرف سوسياليسم بورژوائی و تنها حرف جدی آن، همين است

 بPPرای حفPPظ –بPPورژوا، بورژواسPPت : جPPان مطلPPب سوسياليسPPم بPPورژوائی ايPPن اسPPت 

  .افع طبقه ی کارگرمن

 


