قلمرورفاه

همکارش « ،این وظیف ه جامعه است که اطمینان یابد که سنخ کارگران مستقل استحقاق بیشتری از آن سائالن
داشته باشند».
هرچند این تفکرات برای لیبرالهای متعهد به ساخت و پرداخت سنتی این مرام اسباب رسوایی بود ،اما در دهه
پایانیقرننوزدهمبسیارموردتوجهآکادمیکقرارگرفت.گلدستونکهازسالهای ۱۸۶۸تا،۱۸۹۴درچهارزمان
مختلف به نخستوزیری رسید ،لیبرال بلندپای هدوران بود .با این حال ،او نیز با پافشاری بر خودمختاری ایرلند که
میراثمشارکتحزبایرلندی«ریپیلدنیلاکانل»درپیمانخان هلیچفیلددرسال ۱۸۳۵بود،ضرباتقاب لتوجهی
به بخت انتخاباتی حزبش وارد آورد .بهرغم تعهد انکارناپذیر گلدستون به این آرمان ،او نیز فکر میکرد پیش
کشیدن ایرلندبهعنوانپروژه اصالحبزرگبعدیدرقانون اساسی،راهی مفیدبرایطفرهرفتن ازدرخواستهای
مداخلهگراییاقتصادیرادیکالاست.هرچندزمانیکهدرسال،۱۸۸۶تالشهایشبرایتحمیلالیح هدولتایرلند
از طریق مجلس عوام شکست خورد ،حزب لیبرال از هم گسست .اما گروه بزرگتری به گلدستون و آرمان ایرلند
وفادارماندند،دست هکوچکتریکهخودرالیبرالهایاتحادگرامیخواندندوتحترهبری«جوزفچمبرلین»،35
همان پیشگام «سوسیالیسم شهری» بودند ،تصمیم گرفتند در عوض ،توریهای لرد سالزبری را سرپا نگه دارند.
به جز دوران کوتاهی به عنوان دولت اقلیت در دهه  ،۱۸۹۰حزب لیبرال به خاطر اینکه برخی از متمکنترین
حامیانش را از دست داد ،در باقیماند ه قرن دیگر به قدرت دست نیافت .با این وجود ،در آغاز قرن بیستم به نظر
میرسید که بخت دوباره به سویش لبخند میزند.

کتاب رفاه

طرحهای مستمری
گوناگونی در واکنش
به این اوضاع جدید
در طول قرن نوزدهم
شکل گرفت .گزارش
«نورثکوت-ترولیان»
در سال  ۱۸۵۴گفته
بود پرداخت مستمری
به مستخدمان بخش
دولتی ،مقول ه مهمی در
مد رنسازی خدمات
دولتی است ،چون افراد
مسنتر و کمتر کارآمد
میتوانند کنار گذاشته
شوند
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«آرتور بالفور» ،نماینده محافظهکار پارلمان ،در اواخر دهه  ۱۸۸۰کاردار
برنامههای ۱۹۰۶
ارشد بیرحمی در ایرلند بود .اما به عنوان نویسنده چندین کتاب فلسفی که
و از آن قبیل
به راحتی هم فراموششدنی هســتند ،تصویری مردمی به عنوان مردی
دنیادیده و متفکر نیز داشت ،مردی که بسیاری از همکارانش فکر میکردند
آنقدر خردمند است که میتواندسکان کشتی توریها را در دریای پرتالطم سالهای آغازین قرن بیستم به دست
بگیرد.اودرسال ۱۹۰۲نخستوزیرشد،وقتیلردسالزبریکهداییاوبود،اندکیکوتاهپسازپیروزیدرجنگ
بوئر به خاطر کسالت و بیماری استعفا داد .با این وجود ،دولت محافظهکار /اتحادیهگرای بالفور که اکثریتی بیش
ازصد نفر را در مجلس عوام داشت ،خیلی زود به مشکل برخورد .دگراندیشان مذهبی ،اجتماع یهودیان و خود
لیبرالهای اتحادیهگرا ،سه گروهی بودند که از دولت بالفور بیزار یا بر ضد آن برانگیخته شدند ،اما بلندترین
پرخاشها از جانب اتحادیههای کارگری بود .شرکت راهآهن «تفویل» علیه کارگران در اعتصاب برای جبران
خسارت شکایت کرده و برنده شده بود .یعنی قانونا اتحادیهها مسئول جبران ضرر کارفرمایان در طول زمان
اختالفات کاری بودند .بیش از صد اتحادیه که نگران از چنین عواقبی به دلیل حذف شدن از تصمیمگیری در
مرکز دولت بودند ،طی دو سال عضو کمیت ه نمایندگان کارگر شدند که در سال ۱۹۰۱در لندن شکل گرفته بود و
بودج ه سیاسی کمیته که هزین ه کاندیداهای مورد تایید را برای شرکت در انتخابات تامین میکرد ،چند برابر
ک دونالد ،دبیر کمیت ه نمایندگان کارگر میدانست تا زمانی که بتوانند آنقدر کرسی کسب کنند
کردند .رمزی م 
کهتبدیلبه اپوزیسیون اصلیدرپارلمانشوند،راهدرازیدرپیش است ،امادرسال ۱۹۰۳اوتوافقیبا لیبرالهارا
احیاکردکهمیگفتنبایددرحوزههایانتخاباتیاصلی،آراءضدتوریهاشکستهشودوبدینترتیبچیزیرابه
وجود آورد که «اتحاد مترقی» خوانده شد.
البته مشکل اصلی دولت محافظهکار /اتحادیهگرا قدمتی بیش از این حرفها داشت .با وجود آمریکا و آلمان که
پیشگام کشورهایی بودند که داشتند سهمی ازآنچه قبال ملک طلق بریتانیا در تجارت جهانی بود را میبلعیدند و
در برخی حیطههای جدید در حال رشد ،مانند مهندسی شیمی و صنعت برق از او هم پیشی میگرفتند« ،اصالح
تعرفهها» راه خود را به برنامههای سیاسی گشــوده بود .طرفداران اصالح تعرفهها میگفتند سایر کشورها با

