میدانستند همواره کسی هست که خرجشان را بدهد .نتیجهای که به تناوب رخ میداد ،مغایر با آن چیزی بود
که ماموران خوشطینت قانون فقرا در نظر داشتند ،یعنی گرسنگی و بدبختی ،چون مردم بسیاری بر سر ذخیره
رو به کاهش منابع میجنگیدند .این تصویر بسیار نومیدکننده بود ،اما وقتی حتی آدام اسمیت هم حساب کرد
که از هر  20فرزند والدین فقیر 18 ،بچه به بزرگسالی نمیرسند ،بسیاری از مردم آن را واقعا منطقی دانستند.
هرچند که ریکاردو و مالتوس در مورد مسائل بسیاری توافق نداشتند ،اما در این مورد اشتراکنظر داشتند که
قانون فقرا ،با کاستن از ارزش استقالل و عادیسازی صدقه ،اثری عمیق و تخریبگر بر افراد دارد .اما آنها
هم ناچار بودند تا بر بعضی از منافع عملی آن صحه بگذارند .یکی از آنها خالصی از شر شورش و آشوب در
میان فقرا بود ،چون قانون فقرا باعث میشد انواع قحطیها و کمبودهایی که در قرن هفدهم و هجدهم در سایر
کشورها اتفاق میافتاد ،خصلت معمول زندگی در انگلستان نباشد .اما منفعت نها ن قانون فقرا این بود که کمک
کرد تا نیروی کاری شکل گیرد که از نظر تحرک در اروپا کمنظیر بود .جوانان از بند برخی مسئولیتها نسبت
به خویشاوندان مسن خود رها شدند ،خویشان مسنی که اگر نمیتوانستند هزینههای زندگی را با کس دیگری
شریک شوند یا از خانواده کمک بگیرند ،به افالس میافتادند و این باری بود که بر دوش همتایان جوانشان
در اروپا بود .ب ه عالوه ،این قانون به تمامی عوارضدهندگان اجازه اظهارنظر از طریق مجمع اعضای کلیسا را
میداد و این کار ،درجهای معقول از انعطاف و مسئولیت در جوامع را تضمین میکرد .حداقل ،فرض بر این بود
که افراد محلی پرنفوذ نمیتوانستند از زیر مسئولیت مالی خود شانه خالی یا نفوذ زیادی روی اجرای قانون
فقرا اعمال کنند.
اما تا دهه  ،۱۸۳۰تعداد منتقدان قانون فقرا و تاثیر آنان بسیار گسترش یافت و اعمال اصالحات جدی محتمل
به نظر میرسید .یکی از دالیل ،هزینهها بود .در سال  ،۱۷۷۶مخارج امداد فقرا در انگلستان حدود  ۱.۵میلیون
پوند بود ،در سال  ،۱۸۰۳مجموع آن به  ۴.۲میلیون پوند افزایش یافت و تا سال  ،۱۸۲۰به حدود  ۷میلیون
پوند رسید .اگرچه این افزایش مخارج ،توجیهات خوبی از رشد جمعیت گرفته تا افزایش قیمتها به خاطر
جنگهای ناپلئونی در پی داشت و به نسبت بدهی ملی هنگفتی که وقتی فرانسه باالخره در سال  ۱۸۱۵شکست
خورد و به  ۸۳۴میلیون پوند رسید ،ناچیز بود ،اما به نظر میرسد تصویر مسئوالن ولخرج و صفهای فقیران
بیقابلیت ،به نحوی که پیش از آن سابقه نداشت ،فراگیر شده که دلیل آن ،انتقال موازنه قدرت میان ویگها
و توریها در پارلمان بود.
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در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،توریها با مجموعهای متوالی
تعالی تود ه انبوه
از دولتهایی مانند دولت «پیــت جوانتر »7از اوایل دهه  ۱۷۸۰تا دهه
جامعه
 ،۱۸۲۰سیاست بریتانیا را قبضه کرده بودند .همانطور که ویگها دوست
داشتند در موردش غر بزنند ،این وضعیت ناشی از سیستمی بود که به نفع توریها بود .تعداد رایدهندگان کم
بود ،به دالیل متعدد و البته غالبا به دلیل مالک بودن ،حدود  ۵۰۰هزار مرد در بریتانیا و ایرلند میتوانستند در
انتخاباتهای دولتی رای دهند .عالوه بر آن ،توزیع جغرافیایی کرسیهای پارلمان ،بازتابدهند ه تغییرات
اجتماعی و اقتصادی که تا دهه  ۱۸۱۰به نحو چشمگیری در حال رخ دادن بودند ،نبود .در حالیکه جاهایی
مانند لیدز و منچستر اصال نمایندهای نداشت« ،حوزههای فاسد ،»8مناطقی رسوا که تعداد رایدهندگانشان به
تعداد انگشتان دست بود ،همچون گذشته نمایندگانشان را به وستمینسیتر میفرستادند .کرسیهای چنین
مناطقی معموال در کنترل خانوادهها بود و معروف بود که با پول دست به دست میشوند .حتی ریکاردو هم که
در پی راهی برای تاثیرگذاری بر دولت بود؛ کرسی حوزه «پورتارلینگتون» در ایرلند را در سال  ۱۸۱۸به
عنوان بخشی از بازپرداخت وام  ۲۵هزار پوندی که به مالک منطقه داده بود ،خرید؛ جایی که دوجین رایدهنده
هم نداشت.

