اولین مساله «خط فقر»
بود .ایدهای که مدتی سر
زبانها بود ،اما راونتری
آن را به شیوهای جدید
و موشکافانه تعریف کرد.
راونتری با استفاده
از اطالعاتی همچون
آخرین برآوردهای
پزشکی درباره حداقل
کالری مصرفی فرد
بزرگسال در طول روز،
درآمد الزم برای خرید
تسهیالت ابتدایی زندگی
را محاسبه کرد و آن را
آستانه فقر نامید
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میرسد ،زمانی که مسئولیت و وابستهای ندارند ،اما میتوانند همچنان با والدینشان زندگی کنند .راونتری
مینویسد که این «شانسی است برای پول پسانداز کردن .اگر آنقدری پسانداز کند که خرج اسباب و
اثاث کلبهای را بدهد ،این دوران وفور نسبی میتواند تا پس از ازدواج و تا زمانی که دو یا سه بچه به دنیا
بیاورد ،طول بکشد ،تا زمانی که فقر دوباره بر او غلبه کند ».پس از آن ۱۰ ،سال یا بیشتر به کشمکش خواهد
گذشت تا زمانی که فرزندان خودشان شروع کنند به پول درآوردن و آنها را از بخشی از مسئولیتهای
مالی رها کنند« .وقتی بچهها پول درمیآورند و قبل از اینکه خانه را برای ازدواج ترک کنند ،فرد دوباره
طعم سعادت را میچشد ».با این حال ،راونتری محزونانه فکر میکند که احتماال او «دوباره در فقر غرق
خواهد شد .زمانی که فرزندانش ازدواج کرده و او را ترک میکنند و او نیز سنوسالدارتر از آن است که
کار کند ،چون درآمدش هرگز آنقدر نبوده که چندان پسانداز کند که بیش از مدتی کوتاه ،کفاف زندگی
خود و همسرش را بدهد».
بنابراین ،فقر تجربهای متناوب ،اما ناگزیر برای بسیاری از حقوقبگیران بود ،واقعیتی که برای توضیح
بسیاری از چیزها خیلی راهگشا بود بهطور مثال چرا همواره تقاضا برای امداد فقرا ،فارغ از زمینه اقتصادی
کلی وجود داشت؟ چرا اصل «استحقاق کمتر» به ندرت آنطور که باید سختگیرانه اجرا میشد و چرا تعداد
اندکی از «اتحادیههای قانون فقرا» توانسته بودند نهادهایی حتی نزدیک به آنچه اصالحگران دهه ۱۸۳۰
میخواستند ،مانند دارالمساکینهای جداگانه برای طبقات مختلف متقاضیان بسازند؟ کار راونتری نشان
داد وقتی مقامات حکومتی به اجابت درخواستهای کمک یا دستودلبازی بیشتر در امداد تن میدهند،
ی نابهجا
کمتر پیش میآید که این کار را چنان که کمیسیون سلطنتی دهه  ۱۸۳۰میگفت ،از روی همدرد 
انجام دهند ،بلکه بیشتر به ای ن خاطر که میدانند با نیازهایی مواجهند که شاخصههای ابتدایی زندگی در
سرمایهداری صنعتی مدرن است .برای بسیاری از ناظران آشکار بود که باید کاری انجام شود ،هم برای
مردمی که راونتری توصیف کرده بود و هم برای تمامیت خود نظام .اما اینکه این کار دقیقا چه باشد ،بسیار
محل مناقشه بود.
«کمیسیون سلطنتی قوانین فقرا و امداد تنگدستی »34در سال ۱۹۰۵
«یک پای کار در
35
سازما ن اجتماعی ما
تاسیس شد و این ،یکی از آخرین اقدامات «آرتور بالفور» محافظهکار
جدا میلنگد»
به عنوان نخستوزیر بود .دولت او به خاطر اینکه تعدادی از اعضای
کابینهاش ،از جمله خود بالفور از خانواد ه اشرافی سیسل 36بودند ،لقب
«هتل سیسل» گرفته بود ،اما اختالفات در دولت ائتالفی محافظهکار و لیبرالهای اتحادگرا ،37ائتالفی که
بیشتر از  20سال گذشته در قدرت بود را در معرض فروپاشی قرار داده و نوید میداد که احتماال تغییراتی
اساسی در سیاست بریتانیا در راه است .مهمترین اختالفنظر در مورد تجارت آزاد بود که سیاست اقتصادی
مورد اجماع در  50ســال پیش از آن بود .مخالفان تجارت آزاد که به نام «اصالحگران تعرفه» شناخته
میشدند ،معتقد بودند که مالیات بر واردات میتواند با حمایت از صنایع و کسبوکارهایی که از سوی
خارج از کشور در معرض تهدیدند ،اقتصاد بریتانیا را شکوفا کند .حتی برخی از افراد ،از جمله شهردار سابق
بیرمنگام« ،جوزف چمبرلین» که اصالح تعرفهها را پروژهای به سوی مدرنسازی میدید نه بازگشت به
روزهای قانون غالت ،شروع کردند به استداللهایی که این ادعا را به چالش میکشید که تجارت آزاد و
اصول آن ،نهفقط برای اقتصاد ،بلکه برای رفاه اجتماعی نیز بهترین راهحل است .چمبرلین میگفت چه
میشود اگر درآمد حاصل از تعرف ه واردات ،خرج چیزهایی مانند مستمری بازنشستگی سالمندان شود که
تجارت آزاد توان تامین آن را ندارد؟
در ظاهر امر چنین به نظر میرسید که کمیسیون سلطنتی جدید قابلیت ایجاد تغییراتی شگرف در خط به

