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امید ویگها برای تغییر اوضاع در سال  ۱۸۳۰بیشتر شد؛ زمانی که نخستوزیر آن زمان که از توریها بود،
«دوک ولینگتون» به خاطر سیاستهای خارجی و مالیاتیاش بیش از همیشه محبوبیتاش را از دست داده بود
و پس از آنکه به پارلمان اجازه نداد بودجه خانواده سلطنتی را مورد بررسی دقیق قرار دهد (چون دولتها
میتوانستند چنین کنند) ،رای پارلمان را از دســت داد .دولت جدید ویگ که اولین دولت آنها پس از
تقریبا  40سال بود ،اوضاع را در دست گرفت و یک سال بعد پیروزی قانعکنندهای تحت رهبری «ارل گری»
توپنجه نرم میکرد .غائلههایی مانند
در انتخابات به دست آورد .دولت جدید باید با چند مسال ه فوری دس 
«شورشهای سویینگ»9که در تابستان سال  ۱۸۳۰به راه افتاده ،زمانی که کارگران مزارع در جنوب شروع به
خرد کردن ماشینهایی کردند که آنها را از کار بیکار کرده بود که این باعث نگرانیهایی در مورد پایداری
نظم اجتماعی شد .اما ویگها نیز در پی برنام ه اصالحاتی گستردهتر بودند .مهمترین نمونه این خواست« ،قانون
اصالحات بزرگ سال  »۱۸۳۲بود که حوزههای فاسد را از میان برداشت و به مردانی که مالک یا تنها ساکن
امالکی به ارزش  ۱۰پوند یا بیشتر بودند ،حق رای داد که تقریبا تعداد رایدهندگان را دوبرابر کرد .اتفاق
دیگری که دستکمی از اصالحات انتخاباتی نداشت ،توافقی بود که به نام «پیمان خان ه لیچفیلد» شناخته میشود
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و نامش را از خانهای گرفته که ویگها برای بحث در مورد این پیمان ،در آن با رادیکالها و حزب ریپیل
ایرلند به رهبری «دنیل اکانل»  11در سال  ۱۸۳۵مالقات کردند .این پیمان ،بنیانی بنا نهاد تا این گروهها با هم
در پارلمان همکاری کنند و دست توریها را از قدرت دور نگه دارند و تقریبا از هر نظر ،پیمانی موفق از آب
درآمد .توریها که در دهه  ۱۸۴۰بر سر سیاستهای اقتصادی دچار اختالف شده بودند ،فقط توانستند یک
دولت اکثریت و تعدادی دولت اقلیت بیدوام در  30سال بعدی تشکیل دهند.
تفوق ویگها زمینه را برای انتصاب کمیسیون سلطنتی درباره قانون فقرا در سال  ۱۸۳۲فراهم کرد .اگرچه
کمیسیون دارای  9عضو بود ،اما دو نفر بر آن مسلط شده بودند .یکی از آنها« ،نسا سینیور» ()۱۷۹۰-۱۸۶۴
بود ،دانشآموخت ه مدرس ه اتون و نو ه تاجری سوداگر که پس از فارغالتحصیلی از آکسفورد ،در لندن وکالت
میکرد ،اما در سال  ،۱۸۲۵پس از آنکه عالقهای شدید به موجبات اقتصادی فقر پیدا کرد ،به عنوان استاد
اقتصاد سیاسی به آکسفورد بازگشت .دیگری« ،ادوین چدویک» ( )۱۸۰۰-۱۸۹۰بود که او هم در کار وکالت
بود و او هم ارتباطی قدرتمند میان مطالعات علمی و مسائل اجتماعی میدید .با نوشتن مقاالتی بحثبرانگیز در
مورد اصالح نهادهای دولتی ،به شبک ه فیلسوفان و اصالحگران اجتماعی لندن وارد شد و از این طریق امکانی
دست داد تا برای یک سال یعنی در ســال  ۱۸۳۱در خان ه جرمی بنتام در وستمینیستر به عنوان دستیار این
فیلسوف فایدهگرا زندگی کند .بنتام چهره سرشناس جنجالآفرینی بود ،اما نوشتههای منتشر شده این شهروند
افتخاری جمهوری انقالبی فرانسه ،فقط نوک کوه یخ را نشان میداد .او انبوهی از دستنوشتهها در موضوعات
گوناگون داشت ،از قانونیسازی همجنسگرایی گرفته تا اعمال اصل فایده در قانون فقرا که البته هیچگاه در
دوران زندگی او ،رنگ انتشار به خود ندید ،اما «چدویک» از آنها مطلع بود.
اگر «سینیور» ،به خاطر عقاید نامتعارفش در مورد مسائلی چون امور مالی کلیسای انگلستان شناخته
شده بود و همچنین چهرهای محبوب در صحنه اجتماعی و روشنفکری پایتخت به شمار میرفت ،اما
چدویک رفتاری سازشناپذیر داشت و در قبال افرادی که با او موافقت نداشتند ،تند و تیز بود و
همین باعث شد در نظر اول خیلی دلچسب نباشد .اما سینیور برای عزم و تمرکز چدویک ارزش قائل شد
و نقشی اساسی در ترفیع او از سمت دستیاری به عضو اصلی کمیسیون در مراحل اولیه کارشان داشت.
آنها با یکدیگر ،کار نوشتن گزارش نهایی کمیســیون را قبضه کردند؛ گزارشی که در سال ۱۸۳۴
منتشر شد و درباره اجرای قانون فقرا و رویههایی که نواحی مختلف کشور به کار میبست و متکی
بر مستندات بود .پیام اصلی گزارش این بود که کشور زیر بار مجموعهای درهم و برهم از خدمات
غیرمنصفانه ،ناهماهنگ و گیجکننده کمر خم کرده است .گزارش نشان داد نیت ناظران محلی خوب

