قلمرورفاه

کتاب رفاه

آلمان که در دهه
 ۱۸۷۰به وسیله
«اتو فون بیسمارک»،
صدراعظم آهنین،
وحدت یافته بود،
رویکردی کامال متفاوت
به موضوعات اقتصادی
بخصوص به مشکالت
پیش روی کارگران
آلمانی پرورانده بود.
دولت آلمان که کمتر
از «وستمینستر»
دلبست ه تجارت آزاد
بود ،با کارفرمایان و
سازمانهای صنعتی
بزرگ کار کرد تا
کارگران را در برابر
بیکاری ناشی از بیماری
و ناتوانی بیمه کند
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اما به خاطر دلبستگی طوالنیمدتشان به ارزشهای خودسازمانی و خوداتکایی (ثمرات جهانی که در آن دولت
از ارائ ه کمکهایی که کارگران فکر میکردند به آنها نیاز دارند ،سر باز میزد) ،مجاب نشده بودند که این امر به
معنای سوسیالیسم است .روشنفکران لیبرال در حال سبک و سنگین کردن بودند که آیا این نتیجهگیری در مورد
آنان نیز صدق میکند یا نه؟
در حالی که این موضوعات در اواخر قرن نوزدهم آماج انتقادات بودند ،مجموعهای از توافقات همیاری تکوین
یافتند که با نام سیستم «لیب-لب  »29شناخته شدند .انجمنهای لیبرال در مناطقی که صنعت در آنجا متمرکز
شده بود و نمایندگان اتحادیههای کارگری بیش از هر جا متراکم بودند ،جایگاهشان به عنوان حزب سیاسی طبقه
کارگر را به این شیوه حفظ کردند که کاندیداهایی معرفی میکردند که اتحادیههایشان هم آنان را تایید کنند.
این بدهوبستانها ،تهدید کاندیدای دیگری که بتواند رایهای اصالحات بشکند ،منتفی میکرد و باعث میشد
لیبرالها کرسیهایی که در غیر این صورت احتماال از دست میدادند را حفظ و به اتحادیههای کارگری امکان
میداد که با بازگشت لیبرالها به قدرت موضوعاتی که مسالهشان بود را در دستور جلس ه پارلمان مطرح کنند؛
هرچند این بازگشت در اوایل دهه ۱۸۹۰و با آخرین دوره نخستوزیری گلدستون ،دورهای کوتاه بود .موارد
متعددیازقانونگذاریهاییکهاتحادیههایکارگریبانیآنبودند،ازجملهمحدودیت 48ساعت ههفت هکاریدر
کارخانههایوزارتجنگ 30بهکتابقانونراهیافتند.بااینوجود،هوادارانثروتمندلیبرالهابسیارمشتاقبودند
تا جلوی لوایحیکه تهدیدی جدیبرای منافع اقتصادیآنها محسوب میشد رابگیرند ،مانند الیحه مسئولیت
کارفرما که آنها را مسئول جبران خسارت کارگرانی میکرد که حین کار دچار جرح میشدند.
درچنینزمینهای،سوالاصلیافرادیکهخودرادرسوی همترقیسیاستمیدانستند،آشکاربود:آیاآیندهازآن
حزبلیبرالاست؟برایامثال،ازنظربئاتریسوسیدنیوب،نیتلیبرالهاخوببوداماآنانازدرکتغییرعمیقی
که جامعه و اقتصاد بریتانیا الزم داشت ،ناتوان بودند .اما لیبرالهای جدید بر این باور پای فشردند که حزب لیبرال
تنها سازمانی است که میتواند تغییر سیاسی در همان سنتی که ویگها و رادیکالها آغاز کردند را ایجاد کند.
چنانکههابهاوسدراولینکتابسیاسیاش«،جنبشکارگری،)۱۸۹۳(»31توضیحمیدهد،دالیلبسیاریوجود
دارد که مالکیت اجتماعی صنایع و خدمات خاص و همچنین سازمانهای تعاونی را به جای انکار سرمایهداری
مدرن ،واکنشی معقول به الزامات آن بدانیم .با این وجود ،آنچه هابهاوس و همتایان او در نظر داشتند ،سوسیالیسم
نبود ،بله شکل رادیکالی از لیبرالیسم «پیشرفته» میل بود .مداخل ه دولت در جایی مجاز خواهد بود که افراد نتوانند
از آن نوع آزادی که لیبرالها میخواستند آنها داشته باشند ،بهرهمند شوند.
لیبرالهای جدید از جمله «آر .بی .هالدین» 32و «جی .ام .رابرتسون» 33که نمایندگان پارلمان بودند ،در هم ه مسائل
محکم پشت لیبرالهای قدیمیتر ایستادند و در پارلمان و مطبوعات ،سخت علیه لیبرالهای اتحادگرا مبارزه
کردندکهوقتیگلدستونخودمختاریایرلندراهدفیجدیددراصالحقانوناساسیقراردادودرواکنشبهطالع
اقتصادیروبهافولبریتانیاگفتکهزمانپایاندادنبهتجارتآزادفرارسیده،ازحزبلیبرالانشعابکردهبودند.
عالوهبراین،لیبرالهایجدید،برمبنایاینتفکرکهتجارتآزادنهفقطابزاریبرایایجادرونق،بلکهبرایبسط
ارزشهای لیبرال نیز است ،تبدیل به مخالفان سرسخت امپراتوری و شوونیسمی شدند که به کمک روزنامههای
جدید مانند «دیلیمیل» و «دیلی اکسپرس» هر روز محبوبیت بیشتری مییافت .مهمتر از همه ،آنان تبدیل به
منتقدان پرشور دولت توری در طول جنگ دوم بوئر شدند که در آن ارتش بریتانیا در برابر ساکنان هلندیتبار دو
ایالتیکهآفریقایجنوبیامروزیاست،برایمدتیکهبهطورشرمسارکنندهایطوالنیبهنظرمیرسید،یعنیاز
سالهای ۱۸۹۹تا ،۱۹۰۲صفآرایی کردند .دولت و متحدانش ،منتقدان را به هواداری از دشمن متهم میکردند
و هابهاوس و خواهرش «امیلی» که عضو «کمیت ه میانجیگری آفریقای جنوبی» و بنیانگذار «صندوق اعان ه زنان و
کودکان در مضیق ه آفریقای جنوبی» بود ،آماج اتهامپراکنیهای «هواداری از بوئریها» شدند.
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