منظور افرادی است که پیش از شکلگیری جنبش فمینیسم ،آرمانهای مشابهی با این جنبش داشتند و زمین ه شکلگیری آن را فراهم کردهاند.

13 . Leonard Hobhouse

جامعهشناس و نظریهپرداز سیاسی لیبرال که نقشی اصلی در پذیرش جامعهشناسی به عنوان رشتهای دانشگاهی در بریتانیا نیز داشت و صاحب اولین کرسی جامعهشناسی در دانشگاه لندن
شد .در کتاب لیبرالیسم او توضیح میدهد که ثروت ،ناشی از ترکیب تالش افراد و سازمان اجتماعی است و دولت موظف است در جهت خیرجمعی ،دست به بازتوزیع آن بخشی از ثروت بزند
که از سازمان اجتماعی ناشی میشود .او همچنین میان مالکیت برای استفاده و مالکیت برای حفظ قدرت تمایز قائل میشود و نظام حقوق را ملزم به حمایت از دومی نمیداند .بر مبنای این
نظریات ،او سیستم مالیات دولت لیبرال را تشریح میکند.
14 . Thomas Hill Green

فیلسوف سیاسی که از طریق تدریس ،تاثیری عمیق در انگلستان اواخر قرن نوزدهم نهاد .او نهاد دانشگاه را به وقایع سیاسی و عملی پیوند زد و بر اقدامات ایجابی دولت در برابر حقوق سلبی
افراد تاکید داشت.
15 . Herbert Asquith

سیاستمدار لیبرال که در سالهای  ۱۹۰۸تا  ۱۹۱۶نخستوزیر بریتانیا بود.

16 . Principles of Political Obligation
)17 . Eleanor Marx ( 1855-1898

کوچکترین دختر کارل مارکس که فعال سیاسی سوسیالیست و مترجم ادبی بود .او ابتدا به «فدراسیون سوسیال دموکرات» پیوست ،اما بعد از آن جدا شد و عضو «لیگ سوسیالیست» شد
که ویلیام موریس نیز از اعضای آن بود و برای ماهنام ه این لیگ ستون ثابتی مینوشت.

)18 . William Morris ( 1834-1896

طراح پارچه ،شاعر ،مترجم و فعال سیاسی سوسیالیست که با جنبش هنرها و صنایع دستی شناخته میشود ،جنبشی بینالمللی که در حمایت از اصالحات اقتصادی و اجتماعی در هنر و
ضدیت با صنعتی شدن آن شکل گرفت.
)19 . Keir Hardie ( 1856-1915

از اعضای موسس حزب کارگر و از اعضای اتحادیههای کارگری در اسکاتلند که از سن  10سالگی در معادن زغالسنگ به کارگری پرداخته بود.

)20 . C. P. Scott( 1846-1932

روزنامهنگار ،ناشر و نماینده لیبرال پارلمان .از سالهای  ۱۸۷۲تا  ۱۹۲۹سردبیر منچستر گاردین بود و از سال  ۱۹۰۷تا زمان مرگ مالک این روزنامه بود که امروز به نام «گاردین» منتشر
میشود.
21 . Laissez-faire

واژهای فرانسوی به معنای «بگذار بکنند» که اصل اساسی آن کمترین مداخله دولت در اقتصاد است .دکترین لسهفر ،نقشی اساسی در تفکرات لیبرالیستی قرن نوزدهم داشت.

22 . The Rainbow Circle
)23 . J. A. Hobson (1858-1940

اقتصاددان و جامعهشناس مشهور در زمینه نوشتههایش در مورد امپریالیسم که بر لنین تاثیرگذار بود.

)24 . William Clarke (1852-1901

فعال سوسیالیست فابیان که تاریخچهای از این انجمن نیز نوشته است.

)25 . William Pember Reeves(1857-1932

سیاستمدار سوسیالیست نیوزیلندی که در سال  ۱۸۹۶به لندن آمد و با روشنفکران چپگرای بریتانیا مانند جورج برنارد شاو و سیدنی و بئاتریس وب طرح دوستی ریخت .او از سالهای
 ۱۹۰۸تا  ۱۹۱۹رییس مدرسه اقتصاد لندن بود.
) 26 . Herbert Samuel (1870-1963

سیاستمدار لیبرال که رهبر حزب لیبرال از سالهای  ۱۹۳۱تا  ۱۹۳۵بود.

وزیر کشاورزی و ماهیگیری دولت لیبرال رمزی مکدونالد در سال  ۱۹۲۴و همچنین از سالهای  ۱۹۲۹تا  ۱۹۳۰او بعدها عضو حزب کارگر شد.

)27 . Noel Buxton (1869-1948

)28 . Ramsay MacDonald(1866-1937

اولین نخستوزیر بریتانیا از حزب کارگر در سال  ۱۹۲۴و سپس از سالهای  ۱۹۲۹تا  .۱۹۳۱او به همراه کییر هاردی و آرتور هندرسون ،سه عضو موسس حزب کارگر بودند .اما ،بعدها حزب
او را خائن به آرمانهایش دانست و طرد کرد.
ا 29 . Lib-Lab’ System

ز ترکیب سرواژههای «لیبرال» و « »Labourبه معنای کارگر.

30 . War Office

وزارت مسئولیت اداره ارتش بریتانیا از سالهای  ۱۸۵۷تا  ۱۹۶۴که در این سال مسئولیتهای آن به وزارت دفاع تفویض شد.

31 . The Labour Movement
)32 . R. B. Haldane (1856-1928

وکیل فیلسوف وسیاستمدار امپریالیست لیبرال و بعدها عضو حزب کارگر.

)33 . J. M. Robertson (1856-1933

نمایند ه لیبرال پارلمان ،روزنامهنگار و نویسنده و مدافع تجارت آزاد.

34 . Florence Edgar
)35 . Joseph Chamberlain (1836-1914

سیاستمداری که ابتدا لیبرالی دوآتشه بود ،پس از مخالفت با خودمختاری ایرلند ،به لیبرالهای اتحادگرا پیوست و در نهایت به محافظهکاری امپریالیست تبدیل شد .او یکی از مهمترین
سیاستمداران بریتانیاست که هرگز به نخستوزیری نرسید.
) 36 . Henry Campbell-Bannerman (1836-1908

سیاستمدار حزب لیبرال که از سالهای  ۱۹۰۵تا  ۱۹۰۸به نخستوزیری رسید و از سالهای  ۱۸۹۹تا  ،۱۹۰۸رهبر حزب لیبرال بود.

37 . Naval Defence Act of 1889
38 . Charles Masterman ،

سیاستمدار رادیکال لیبرال و همکار اصلی دیوید لوید جورج و وینستون چرچیل در طراحی پروژههای رفاهی دولت لیبرال.
 - 39جمعیت اقتصادی غیرفعال ،گروهی از افرادند که اگرچه بیکارند ،اما در جستوجوی کار نیز نیستند ،بنابراین در شمول نیروی کار به شمار نمیروند.
گزارشی در مورد عملکرد دستگاههای دولتی در بریتانیا.

40 . The Northcote–Trevelyan Report of 1854
)41 . Leo Chiozza Money ( 1870-1944

اقتصاددان متولد ایتالیا که در بریتانیا به عنوان سیاستمدار ،روزنامهنگار و نویسنده به شهرت رسید و بعدها در دوران جنگ جهانی اول به مقام وزارت نیز رسید.
 - 42در سیستم قدیم پولی بریتانیا ،هر پوند معادل  ۲۰شیلینگ و  ۲۴۰پنی بود ،یعنی هر شیلینگ خود برابر با  ۱۲پنی بوده است .برای درک بهتر سیستم مالیاتی لوید جورج ،باید گفت
مالیات ،برای درآمدهای زیر  ۲هزار پوند در سال ۳.۷۵ ،درصد و برای درآمدهای بین  ۲هزار تا  ۳هزار پوند در سال برابر با  ۵درصد بود .درآمدهای  ۵هزار پوند و باالتر باید  ۲.۵درصد اضافه
( ۶پنی در هر پوند) برای اضاف ه بر  ۳هزار پوند پرداخت میکردند .شیو ه بیان کتاب ،به شیو ه قدیمی است که بیان درصد رواج نداشته است.

43 . The Parliament Act of 1911
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