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دهه گذشته بود نیز بهره برده بود .بوریج فکر میکرد که کاربرد طرحهای او به معنای بهبود سریع و
چشمگیر زندگی مردم است .او همچنین این طرحها را نقطه اوج «انقالبی بریتانیایی» توصیف میکرد؛
روندی که در طور  ۱۵۰سال پیش از آن تطور یافته و او کسی بود که کمک میکرد رشتههای این کالف
به هم بافته شود.
تعداد کمی از نمایندگان پارلمان که در سال  ۱۹۴۳گزارش بوریج را به بحث گذاشتند ،عالقه داشتند در
مورد وعده چشمگیر پایان فقر بحث کنند و عدهای که به ارتش پیوسته بودند و کشور را در طول دوران
بمباران هوایی ،تخلیه شهر و قحطی همه چیز ،از غذا گرفته تا سوخت ،حفظ کرده بودند .اگرچه بسیاری از
این نمایندگان با گستره و عمق دید او که متضمن تغییراتی حتی بزرگتر بود ،راحت نبودند.
بوریج به مردم گفته بود وقت آن است که  ۵دیو به هالکت برسند :نیاز ،بیماری ،جهل ،کثیفی و کاهلی .او
میگفت برای دستیابی به این امر ،بریتانیا به چیزی بیش از افزودن اصالحاتی به سیستم فعلی مالیات و مزایا
نیاز دارد ،یعنی همان چیزی که وقتی دولت در ژوئن سال  ۱۹۴۱بوریج را پیرامونش فرستاد ،خیال میکرد
که او این موضوع را پیشنهاد خواهد داد .او به پارلمان و مردم گفت که با وصله پینه کردن راه به جایی نمیبرند.
از سیاستهای آشکار و متفاوت اقتصادی نسبت به آنچه قبل جنگ وجود داشت که بگذریم ،کشور باید
نهادهایی گرانقیمت و جدید ،از جمله «خدمات ملی سالمت »12ایجاد کند .بوریج چیزی را گفته بود که فکر
میکرد مردم بریتانیا نهفقط آرزومندند ،بلکه واقعا لیاقتاش را نیز دارند ،یعنی جامعهای که در آن مزایای
نقدی برای هم ه کسانی که به آن نیاز دارند ،وجود خواهد داشت ،اما تعداد کمی خواهند بود که در وهله
نخست واقعا متقاضی آن باشند .هم ه آنچه مورد نیاز بود ،ارادهای سیاسی بود تا این جامعه را محقق کند.
وقتی صحبت از تاریخ دولت رفاه در بریتانیا در میان است ،دالیل خوب و آشکاری وجود دارد که بحث
را با ویلیام بوریج و از اوایل سال  ۱۹۴۳آغاز کنیم« .بیمه اجتماعی و خدمات مربوطه» را معموال به عنوان
گزارش بوریج میشناسند که نام او را در فرهنگ عمومی و سیاسی ،معادل دولت رفاه ساخت و او را تبدیل
به چهرهای اصلی در انتخابات عمومی سال ۱۹۴۵کرد .زمانی که مردم بریتانیا به وینستون چرچیل گفتند که
از او متشکرند ،ولی دیگر زمان خداحافظی است ،با اختالف زیاد «کلمنت اتلی »13حزب کارگر را به قدرت
رساندند .به برکت همین انتقال قدرت است که معموال در فرهنگ عمومی ،دولت رفاه دستاورد حزب
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