این هدف که
«صرفا مردم از
گرسنگی نمیرند»،
شاید در زمانهای
پیشین هدفی
قابلقبول بود،
یعنی زمانی که
طبقات سیاسی
از قانون فقرا به
عنوان ابزاری
استفاده کردند
تا از «انقالبی
اجتماعی»
جلوگیری کنند،
اما با فرا رسیدن
قرن بیستم،
همگان حق
داشتند که سطح
انتظار خود را باالتر
ببرند.
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اگر در قرن نوزدهم ،نمیتوانستید خرج خود یا خانوادهتان را دربیاورید،
فصل اول :آلودگی
سیستمی برای حمایت از شما بود که «قانون فقرا» نامیده میشد که از سال
محیطی
 ۱۶۰۱بر سر کار بود .اما با آغاز قرن بیستم ،این سازوکار سه قرنی در حال
فروپاشی بود .با وجود تالش فراوان برای پایین نگهداشتن هزینهها« ،قانون فقرا» بیشازپیش هزینهبر میشد
و همانطور که بسیاری از مفسران حاضر بودند اذعان کنند ،در خدمت به مردمی که به آن نیاز داشتند و برایش
پول میدادند ،شاهکار هم نمیکرد .دولت برای اینکه نشــان دهد چقدر این دغدغهها را جدی میگیرد،
کمیسیونی سلطنتی متشکل از متخصصان و سیاستمداران منصوب کرد و از آنها خواست دالیل مشکالت قانون
فقرا را که به نحو گستردهای مشاهده میشد تشخیص و راههایی برای اصالح آن پیشنهاد کنند .ب ا اینوجود،
در سال  ۱۹۰۹و پس از چهار سال کار ،کمیســیون  18نفره چنان غرق در اختالفنظر در مورد اهداف و
اختیارات قانون فقرا بود که اعضایش از توافق بر سر مجموعهای یکجور از توصیهها سر باز میزدند .بر اساس
آنچه چهار نفر از اعضای کمیسیون عاقبت چیزی را امضا کردند که به نام «گزارش اقلیت» شناخته شد ،مشکل
قانون فقرا آشکار گردید .این هدف که «صرفا مردم از گرسنگی نمیرند» ،شاید در زمانهای پیشین هدفی قابل
قبول بود ،یعنی زمانی که طبقات سیاسی از قانون فقرا به عنوان ابزاری استفاده کردند تا از «انقالبی اجتماعی»
جلوگیری کنند ،اما با فرا رسیدن قرن بیستم ،همگان حق داشتند که سطح انتظار خود را باالتر ببرند .آنها
گفتند« :خود اندیش ه خالصی از شر تهیدستی ،کل خدمات را در روالی تخریبکننده آغاز میکند».
نویسندگان گزارش اقلیت معتقد بودند که این «روال تخریبکننده» در دهه  ،۱۸۳۰کمی بیش از  75سال
قبل از آن تثبیت شده است ،یعنی زمانی که دولت برای آخرینبار از کمیسیونی سلطنتی خواسته بود تا ببیند
آیا قانون فقرا متناسب با هدفش است یا نه؟ نمایندگان پارلمان ،قوانین سخت و جدیدی برای تعیین افراد
واجد صالحیت جهت کمک ،وضع کرده بودند .نمایندگانی که اصرار داشتند وضعیت تاریک ،نمور و ناگوار
دارالمساکینها 1باید چیزی باشد که مردم ،وقتی میخواهند ببینند واقعا محتاج کمک دولت هستند یا نه؟ باید
دربارهاش فکر کنند .هرچند ،خیلی طول نکشید به این فکر افتادند که شاید اوضاع را خیلی خراب کردهاند.
قانون جدید فقرا قرار بود بازدارنده باشد ،یعنی همه به جز آنها که واقعا محتاج بودند را از سر راه کنار بزند و از
طریق رویکردهای جدید منطقی به دستگاه اداری ،هزینهها را کاهش دهد .با این وجود ،اصالحات سال،۱۸۳۴
همه آ ن چیزهایی که سردمدارانش وعده داده بودند ،محقق نکرد .قوانین و مقررات تخیلی که در وستمینیستر
ابداع میشدند ،مشکلساز شدند .مقاماتی که به استقالل در تعیین میزان کمکی که میتوانستند به محل خودشان
ارائه کنند ،تا حد زیادی عادت کرده بودند ،درگیر فاصلهای شدند میان آنچه هر روز میدیدند و جهانی که
قانون جدید فقرا را توصیف میکرد .هرچند خیلی طول نکشید که همانها که کمک کرده بودند این توصیف
نوشته شود ،فهمیدند که باید دستی به سر و گوش آن بکشند.

قانون چهلوسوم
«دیوید ریکاردو» ( )۱۷۷۲-۱۸۲۳از یکی از هزاران خانواده یهودی
الیزابت
بود که در قرن هفدهم ،در اوج دوران تفتیش عقاید ،از پرتغال گریخته
بودند .پدرش« ،آبراهام» با کارگزاری در بازار سهام ،ابتدا در آمستردام
و بعد در لندن ،جایی که تعداد زیادی مهاجر یهودی داشــت ،ثروتی به هــم زده بود؛ کاری که تبدیل به
کسبوکار خانوادگیشان شد .در هر حال ،آبراهام و دیوید در مورد مسائل ایمان و اقتدار پدری همیشه هم
سازگار نبودند .وقتی دیوید  ۲۱ساله ،با دختر جراح محلی از فرقه مسیحی کواکر ازدواج کرد ،دیگر کارد به
استخوان آبراهام رسید و پسرش را از شرکت خانوادگی بیرون انداخت ،از ارث محرومش کرد و تا زمان مرگ
مادر دیوید ،دیگر با او حرف نزد .اما دیوید ریکاردو ،برخالف جثه کوچک و صدای زیرش ،قویتر و مصممتر
از آن بود که در چشم کسانی که او را برای اولینبار میدیدند ،به نظر میآمد .خودش را در کار در بازار بورس

