قلمرورفاه

کتاب رفاه

بخش دوم قانون بیمه
ملی را «هیات کار»
تدوین کرده بودادی
از کارمندان دولتی
اصالحگر از جمله ویلیام
بوریج ،به نخستوزیر
جدید ،وینستون چرچیل،
ایدههایی داده بود که
چگونه بیکاری را مهار
کند .الیح ه پیشنهادی
چیزی بود که تا پیش
از آن در جایی آزموده
نشده بود ،یعنی بیمه
اجباری بیکاری برای
کارگرانی که در صنایع
و مشاغل آسیبپذیر کار
میکنند ،جاهایی مثل
ساختوساز ساختمان یا
کشتی که اشتغال میتواند
با چیزهایی به سادگی
وضعیت آبوهوا
متوقف شود
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گرانترینکشتیهایجنگیآنزمانرابخرندوتعهددادندکهاگرالزمشدبیشترهمبخرندکهنزدیکبه ۱۶میلیون
پوند کسری بودجه روی دستشان گذاشت.
وظیف هپرکردناینشکافبردوشوزیرداراییجدید،دیویدلویدجورج(،)۱۸۶۳-۱۹۴۵وکیلیخودساختهاز
ولز و مدیر سیاسی محیلی با شوری برای سخنرانیهای عمومی ،افتاد .راهحل او چیزی بود که او با ادا و اطوارهای
معمول لفاظانه« ،بودج ه مردم» مینامید .لوید جورج ،در بعدازظهر  ۲۹آوریل سال  ،۱۹۰۹بیش از چهار ساعت
پایتریبون وزرادر مجلسعوام ایستاد وتوضیحدادکه میخواهد مالیاتبر ارث و زمین رازیادکند و مالیاتبر
درآمددیگرپلکانیخواهدبود.مالیاتبردرآمدقدیمی،مشمولدرآمدهایباالی ۱۵۰پونددرسالبود،اماچنان
که منتقدانی همچون «لئو چیوزا مانی» 41از مجل ه اکونومیست که در سال  ۱۹۰۶به نمایندگی از سوی لیبرالها
انتخاب شد ،اشاره میکردند ،کمتر از  ۳درصد جمعیت این مالیات را میپرداختند ،به این معنا که به نسبت بار
مالیاتی بر دوش ثروتمندان ،سبکتر از شاغالن طبق ه متوسط بود ،چون عایدیهای ناشی از منابعی غیر از کار بود
تاحقوقثابت.لویدجورجسهردهمالیاتبردرآمدرااعالمکرد،نرخمالیاتدرآمدهایتا ۲هزارپوند،روی ۹پنی
تدرآمدهایبین ۲هزارتا ۳هزارپوندبهیکشیلینگافزایشیافتوبرایدرآمدهای
درهرپوندثابتماند،مالیا 
باالی ۳هزار پوند به یک شیلینگ و ۲پنس باال رفت .هرچند ،اطوار پوپولیستی او «ابرمالیات» بود ،یعنی مالیات
 ۶پنسی بر روی درآمدهای باالتر از  ۵هزار پوند در سال .42
با اینحال ،برنام ه لوید جورج این نبود که مشکالت بودج های کشور را صرفا با بازتوزیع منابع مالی حل کند .او
همچنین ،سیاستی جدید ،هرچند کلی و بدون جزییات را اعالم کرد :سیستم «بیم ه ملی» که به لیبرالها امکان
میداد برنام ه اصالح اجتماعی را از سالمندان فراتر ببرند .عقالنیتی در پس این برنامه نهفته بود .طرح مستمری
بازنشستگی جدید دولت ممکن بود بیش از حد انتظار هزینهبر باشد ،اما این امر فقط بیانگر این بود که میزان
فقر فراتر از هر آنچه بود که منتقدان آمادگی پذیرش آن را داشته باشند .لوید جورج به نمایندگان مجلس عوام
گفت« :هماکنون صدها هزار مرد ،زن و کودک در این کشور متحمل رنجهایی میشوند که سختگیرترین قاضی
هم نمیتواند آنها را به خاطر این رنجها مسئول بداند» .باالخره پس از سالها این دست و آن دست کردن در
برابراحزاباتحادگرا،لیبرالهاداشتنددستبهاقدامیقاطعمیزدند.لویدجورج«بودج هجنگ»راارائهمیکرد؛
بودجهای برای «گردآوردن پول تا در نبردی آشتیناپذیر علیه فقر و فالکت بجنگیم».
لوید جورج میخواست دو گروهی که لیبرالها باید برای ماندن در قدرت هوایشان را میداشتند ،تحتتاثیر
قرار دهد :مالیاتدهندگان طبق ه متوسط که در پی انصافی بیش از آنچه نظام قرن نوزدهمی ارائه میکرد ،بودند و
رایدهندگان طبق هکارگر که خواهان اصالح اجتماعی بودند و ممکن بود حزب کارگر وسوسهشان کند .اما پیش
از آنکه بتواند چنین سوری به پا کند ،باید مانعی عظیم را از سر راه بر میداشت .با وجود هم ه حرفها و حدیثها
برای سلب سوگیریهای موجود در سیاست بریتانیا به نفع توریها که از پیمان لیچفیلد در سال ۱۸۳۵و پس از
آن ادامه داشت ،مجلس اعیان که در دست محافظهکاران بود ،دژی محکم برای منافع بنیادین توری باقی ماند.
در نوامبر سال  ،۱۹۰۹برای نخستینبار در  ۱۵۰سال پیش از آن ،مجلس اعیان از تصویب بودجه امتناع کرد و
گفت که موظف است چنین کند ،زیرا هیچکدام از اقدامات لوید جورج در بیانیههای انتخاباتی لیبرالها در
سال  ۱۹۰۶نیامده است.
این بنبست منجر به برگزاری دو انتخابات عمومی شد .در اولی که در ژانویه سال ۱۹۱۰برگزار شد ،لیبرالها از
هم ه احزاب دیگر رای بیشتری آوردند ،اما فقط دو کرسی بیشتر داشتند و این به آن معنا بود که باید با ملیگرایان
ایرلندیوحزبکارگربرایتشکیلدولتتوافقمیکردند.دردومیکهکمترازیکسالبعدبرگزارشدوکمابیش
عین همان نتیجه را به بار آورد ،تمرکز بر روی قدرت اعیان برای ممانعت از لوایحی که مجلس عوام تصویب کرده
بود،قرارگرفت.پسازآنکهاسکوییثتهدیدکردکهاشرافلیبرالجدیدرابهسویمجلساعیانسرازیرخواهد
کرد«،قانونپارلمان 43»۱۹۱۱بهبارآمدکهبهمجلساعیاناجازهمیدادطییکدورهپارلمانی،الیحهایراحداکثر

