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تاثیر این طرح چشمگیر بود ،در حالی که  ۲.۲۵میلیون کارگر ناگهان بیم ه بیکاری را در دستانشان یافتند،
دسترسی به پزشک آشکار کرد که طبقات کارگر ،تعداد بیشماری از امراض و بیماریها را هرگز گزارش
نمیکردند .اما بازهم مانند طرح مستمری بازنشستگی ،همه چیز برای مردم بریتانیا خوب و خوش نبود .شاید
پوشش بیمه مثل گذشته منوط به نوع متغیرهای جغرافیایی نبود ،یعنی زمانی که شاخصهایی مثل بزرگی
اتحادی ه کارگری که در صنعت آن محل فعالیت میکردند ،نوع مزایای در دسترس اعضا را تعیین میکرد ،اما
هنوز حفرههایی مهیب بود که مردم باید پر میکردند .بیمه بیکاری عمدتا برای کارگران ماهر بود ،بیمه
سالمت فقط برای حقوقبگیران بود و آنها را هم برای تامین هزینههای پوشش همسر و فرزندان دست تنها
میگذاشت و شامل هزینههای بیمارستان نیز نمیشد .همچنین خیلی هم با عقل جور درنمیآمد که فردی
 70ساله میتوانســت در حالی که هرگز یک پنی به صندوق بازنشستگی پرداخت نکرده بود ،درخواست
مستمری کند ،اما کارگران پیش از درخواست مزایایی با مدت محدود ،باید سابقه پرداختی میداشتند.
تعجبی نداشت که این طرحها از دو سوی طیف سیاسی با مخالفتهایی چشمگیر مواجه شوند .برای کسانی که
چپتر از لیبرالها بودند ،با توجه به این واقعیت که به جای اینکه مخارج مزایا از محل مالیات عمومی تامین
شود ،بیمهها مشارکتی بودند و به عنوان حق در اختیار کارگران قرار نمیگرفتند ،این طرحها حتی به اندازه
کافی هم شبیه آنچه آنها میخواستند نبود .برای دستراستیهای لیبرالها ،با وجود اینکه طرحها بیشتر شبیه
خودیاری اجباری بود تا جمعگرایی مبتنی بر عواطف ،مفسران باز هم مثل همیشه ناراضی بودند .توریها با
تکیه بر استعاراتی در مورد کاغذبازی و کسبوکار که بخش جداییناپذیر سیاست بریتانیا در قرن بیستم میشد،
شکایت میکردند که بیمه ملی مانع بوروکراتیک نامعقولی است .آنها میگفتند قابلقبول نیست افرادی که
کارگرخانگیبهخدمتمیگیرند،ناگهانمجبورشوندآنهارابیمهکنند.امااگراینمنتقداندلخوشیازخریدن
تمبر بیمه برای خدم ه خان ه خود نداشتند ،از سایر وقایع کمتر مورد توجه که امثال بئاتریس وب برایشان هلهله
میکردند ،حسابی از کوره در رفتند.

کتاب رفاه

پی نوشت
آخرین نخستوزیر لیبرال بریتانیا از سال  ۱۹۱۶تا سال ۱۹۲۲

1 . David Lloyd George
2 . Viscount Palmerston

هنری جان تمپل ،سومین ویکنت پالمرستون ( )۱۷۸۴-۱۸۶۵که در میان ه قرن نوزدهم دوبار به مقام نخستوزیری رسید .در سال  ۱۸۰۷به عنوان عضو توری به نمایندگی پارلمان رسید،
ویگها را شکست داد و اولین نخستوزیر حزب تازهتاسیس لیبرال در سال  ۱۸۵۹شد.
3 . William Gladstone

سیاستمدار لیبرال که در چهار دوره از سالهای  ۱۸۶۸تا  ۱۸۹۴به نخستوزیری رسید .محبوبیت او در میان طبق ه کارگر باعث شد به او لقب «ویلیام مردم» بدهند .بنجامین دیزراییلی او
را «تنها اشتباه خدا» میدانست.
4 . Benjamin Disraeli

سیاستمدار محافظهکار که دوبار به مقام نخستوزیری رسید ،بار اول برای مدتی کپتاه در سال  ۱۹۶۸و بار دوم از سالهای  ۱۸۷۴تا  ۱۸۸۰او در تاسیس حزب محافظهکار امروزین نقشی
اساسی داشت.
5 . The Man versus the State
)6 . Samuel Smiles (1812-1904

نویسند ه اسکاتلندی که در ابتدا از پیروان جنبش چارتیســتها بود اما بعدها رویکرد خود را تغییر داد و در کتاب خودیاری به این نتیجه رسید که فقر بیشتر ناشی از عادات غیرمسئوالنه
فقراست .این کتاب را «انجیل لیبرالیسم میان ه عصر ویکتوریا» خواندهاند.
7 . Chartist Movement

جنبشی از طبق ه کارگر که در سال  ۱۸۳۶شکل گرفت و تا سال  ۱۸۵۷پابرجا بود .هدف چارتیستها ،احقاق حقوق سیاسی طبق ه کارگر و اصالحات پارلمانی بود و نام این گروه از «منشور
مردم» ( )The People’s Charterمیآمد؛ منشوری که شش هدف اصلی آنان را دربر میگرفت.
8 . The Levellers

جنبش سیاسی دموکراتیک و جمهوریخواه در دوران جنگ داخلی انگلستان ( )۱۶۴۲-۱۶۵۱که معتقد به حکومت مجلس عوام و حذف شاه و اعیان ،حق رای گسترده ،برابری در مقابل
قانون ،حذف انحصار در تجارت و تساهل مذهبی بودند .از آنجایی که ( )levelبه معنای تراز کردن نیز است ،این نام از سوی مخالفان به این تعبیر استفاده میشد که این جنبش میخواهد
زمینهای کشور را میان مردم تراز و برابر کند .مساواتطلبان برنامهای اقتصادی به نفع خردهزمینداران ارائه دادند ،اما به مالکیت اشتراکی معتقد نبودند.
9 . The Diggers

گروهی از کمونیستهای معتقد به اصالحات ارضی در ( )۱۶۴۹-۱۶۵۰که معتقد به مالکیت اشتراکی زمین بودند و خود را مساواتطلبان واقعی میخواندند .آنها میگفتند که جنگ داخلی
در برابر شاه و زمیندارهای بزرگ بود و حاال که شاه چارلز اول اعدام شده ،زمینها باید به فقرا برسند .دولت «الیور کرامول» این عقاید را برنمیتابید و در آزار حفاران ،بسیار کوشید و در نهایت
گروه آنان از هم پاشید .نام حفاران از تالش آنان برای زراعت در زمینهای اشتراکی میآید و سوسیالیسم دهقانی وامدار آنان است.
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) 10 . Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865

فیلسوف ،روزنامهنگار ،سوسیالیســت لیبرتارین فرانســوی که نظری ه او بعدها بنیان نظریه آنارشیســم باکونین شــد .نظریات او در گروههای مختلفی از جمله پوپولیستهای روسی،
ناسیونالیستهای ایتالیایی رادیکال در دهه  ،۱۸۶۰فدرالیستهای اسپانیایی ،جنبش سندیکالیستی فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا و رادیکالیستهای کارگری فرانسه موثر بوده است.
11 . Harriet Taylor
12 . Proto-Feminist

