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کتاب رفاه

کریس رنویک
ترجمه :سحر کریمی

کتاب «نان برای
همه» نوشته کریس
رنویک به تاریخ
تحوالت شکلگیری
دولت رفاه و تأمین
اجتماعی در بریتانیا
در سال های جنگ
جهانی دوم و پس از
آن و ایدههای ویلیام
بوریج میپردازد .این
کتاب هنوز به فارسی
ترجمه نشده است و
آن چه در ادامه میآید
ترجمه مقدمه و فصل
اول این کتاب است .
مطالعه تحوالت ذکر
شده و نظراتی که در
این زمینه وجود داشته
دارای اهمیت نظری
برای پژوهشگران و
سیاست گذاران حوزه
رفاه و سیاستگذاری
اجتماعی است.
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عصر روز سهشنبه ۱۶ ،فوریه سال « ،۱۹۴۳ویلیام بوریج» ،1اقتصاددان
مقدمه :انقالبی
کامال بریتانیایی
باریکاندام  ۶۴سال ه با موهای سفید چشمگیر که فرق آن از سمت چپ
باز شده بود ،در بالکن تاالر کاخ وستمینستر نشسته بود و به سخنان
نمایندگان پارلمان گوش میداد که پس از نابودی تاالر مجلس عوام توسط بمبهای نیروی هوایی آلمان
نزدیک به دو سال قبل از آن ،حاال در تاالر مجلس اعیان تشکیل جلسه داده بودند .پیشتر ،در تابستان سال
 ۱۹۴۱بوریج با انتقاد از دولت که سعی داشت در میانه جنگ با آلمان ،اوضاع را به سروسامانی برساند ،به
شهرت رسیده و از دولت خواسته بود تا اجازه دهد نقش بیشتری در کمک به تغییر اوضاع داشته باشد .دولت
ائتالفی به رهبری «وینستون چرچیل» ،نخستوزیر محافظهکار که از مطالبات بوریج به ستوه آمده بود ،در
پی راهی بود که او را از ذهن و نظر دور کند .پژوهشی وقتگیر و بهشدت بغرنج درباره طرحهای پیچیده
بیمه دولتی بریتانیا که حدود  ۱۵میلیون نفر را در بیکاریهای کوتاهمدت پوشش میداد و  ۵میلیون نفر
دیگر را قادر میساخت در زمان بیماری به دکتر مراجعه کنند ،راهحلی بهتر از خیلی از راهها به نظر میآمد.
حاال نمایندگان در پارلمان گردهم آمده بودند تا در مورد نتایج پژوهش ،یعنی گزارشی  ۲۹۹صفحهای به
نام «بیمه اجتماعی و خدمات مربوطه »2صحبت کنند .طی زمانی که بوریج گزارشش را گردآوری میکرد،
اوضاع تغییر کرده بود .ژنرال مونتگمری پیروزی بزرگی در «العلمین» مصر در نوامبر سال  ۱۹۴۲به دست
آورده بود و به نظر میرسید که جنگ به نفع متفقین برگشته است .اما ،دولت همچنان میخواست بوریج،
همراه با گزارشش از سر راه کنار بروند.
بوریج در گزارش ،سیســتم تامیناجتماعی پرهزینه و بلندپروازانهای را ترسیم کرده بود که «سیاست
چ چیزی کمتر از لیاقت آنان در قبال
ترقی اجتماعی جامعی» ارائه میداد و به مردم میگفت این سیستم هی 
فداکاریهای دوران جنگشان نیست .با توجه به نیممیلیون نسخ ه از این گزارش که تا زمان مذاکرات مجلس
به فروش رفته بود ،مردم هم با آن موافق بودند.
بوریج ،حدود ساعت سه که چند ساعتی از آغاز مذاکرات گذشته بود ،پارلمان را ترک کرد و دو مایل به
سمت شمال رفت ،در مسیرش به سمت «منسون هاوس» در محله «مریلبن» ،جایی که باید سخنرانیای با نام
«جنبههای بهنژادی پولتوجیبی کودکان» انجام میداد ،از پارک سنتجیمز گذشت و از محله سوهو رد شد.
بعدها در قرن بیستم ،هر اشارهای به ارتباط با ایدههای «بهسازی نژادی» برای پایان دادن به کار سیاسی کافی
بود .در اواسط دهه ،۷۰اصالحگر حزب محافظهکار« ،کیت جوزف» 3که یکی از مربیان مارگارت تاچر بود،
کاندیدای رهبری حزب شد .وقتی در یکی از سخنرانیهایش هشدار داد که اگر در مورد مادران نوجوان و
سایر گروههایی که او میگفت تهدیدی برای «تبار» بریتانیایی هستند کاری صورت نگیرد ،بریتانیا رو به
تباهی خواهد رفت ،مبارزات انتخاباتیاش بیدرنگ فروپاشید .اما در سال  ،۱۹۴۳رویکردها به بهسازی
نژادی کامال متفاوت بود .بوریج که عقایدی کامال مترقی در مورد جامعه داشت ،یکی از پیروان «انجمن
بهسازی نژادی »4بود و بعد از جنگ هم به شورای مشورتی آن پیوست .البته او فکر میکرد ایده دولت رفاه
که در گزارشش ارائه کرده بود ،متضمن معانی بهنژادی است (اگرچه معانی کامال متفاوتی از آنچه بعدها
دغدغه جوزف شد) و باور داشت که هم جامعه و هم دولت باید آنها را جدی بگیرند.
در مورد داشتن نوعی ارتباط با انجمن بهسازی نژادی یا طیف گستردهای از مباحثاتی که در مورد این
موضوع شکل میگرفت ،بوریج ابدا تنها نبود .در نیمه اول قرن بیستم ،بریتانیاییها شیفته مسائل مربوط
به باروری و تاثیری که این مسائل بر آینده کشور میگذاشت ،بودند .در حالیکه مردم مشغول بررسی
تحقیقات علمی بودند ،به آنها هشدار داده شد که احتماال (اگرچه با قید تبصرههایی مهم) جمعیت بریتانیا
میتواند در طی یک قرن به حدود  ۵میلیون نفر کاهش پیدا کند .محققان اجتماعی در مورد زندگی مردم
مطالعه میکردند تا بفهمند چرا به نظر میرسد که آنها بچههای کمتری نسبت به والدین و پدربزرگها

