قلمرورفاه

ساختمان شماره  ۱۰خیابان داونینگ ،52که خیلیها میگفتند از محل اقامت نخستوزیر سرآمدتر است.
نقط ه کانونی این اقدامات ،مجموعهای از گردهماییها بود که از ژانویه  ۱۹۰۶تا آوریل  ،۱۹۰۸در ۱۵۹
روز انجام شد و صدها شاهد ،از جمله ماموران پزشــکی ،ماموران اجرایی ،کارکنان خیریهها و محققان
اجتماعی (که راونتری و بوریج هم در میان آنان بودند) با اعضای کمیســیون بر سر میزی نشستند تا به
پرسشها در مورد گزارشات مکتوبشان پاسخ دهند 35 .مجلد از صورت جلسات ،گزارشات ،فهرستها
و ضمائمی که به تدریج تحت نام کمیسیون سلطنتی منتشر شد ،بیانگر حجم عظیم مطالبی است که مورد
مالحظه قرار گرفت.
در حالی که بوسنکوئت آهسته و آرام مسائلاش را پیش میبرد و از خیریهها و گروههای داوطلبی که بدون
خستگی و با منابع اندک کار میکردند ،حمایت میکرد ،وب فرصت را مغتنم دانست تا برنام ه فابیان را در
قلب تحقیقات رسمی قرار دهد .وب سازشی حداقلی را نیز برنمیتابید و تالش کرد برهانی بیاورد که باید کال
از شر سیستم قدیمی خالص شد و طرحی نو درانداخت .هرچند وب در جلب توجه سایرین به دوگانگی میان
تعهد بوسنکوئت به افراد و کار داوطلبانه و ایمان چدویکوارش به تکنوکراسی و راهحلهای بوروکراتیک
موفق بود ،اما بسیاری از اعضای کمیسیون همکارش ،دل خوشی از شیو ه خصمان ه او نداشتند .عاقبت کار،
افتراقی عمیق بود که نهفقط در توصیههایی که باید ارائه میکردند ،بلکه در اصل ماهیت موضوع مورد
بحثشان نیز بروز یافت.
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آیا «صرفاً امضای
گزارش هزار و  ۲۰۰صفحهای و مفصل کمیسیون سلطنتی قوانین فقرا و
چکی» کمک
امداد تنگدستی ،سرانجام در ســال  ۱۹۰۹منتشر شد ،اما برخالف
میکند؟
کمیسیون سلطنتی قبلی ،هیچ اتفاق نظر یا وضوح مجابکنندهای در
مورد دیدگاه آنان به آینده وجود نداشت .متن نهایی که از دفتر نشر
اعلیحضرت بیرون آمد ،در حقیقت دو گزارش بود گزارشــی  ۷۰۰صفحهای به امضای  14نفر از اعضای
کمیسیون  18نفره و متن  ۵۰۰صفحهای دیگری با آرایی مخالف که به سماجت  4نفر دیگر که تحت لوای
وب بودند ،ارائه شد.
گزارش اکثریت که به امضای الک ،هیل و بوسنکوئت رسیده بود ،بیان میکرد قانون فقرا چنان که در حال
حاضر برقرار است ،مشکلی اساسی دارد .قطعا نکات مثبتی درباره پیشرفتی که در سد ه گذشته حاصل شده،
وجود دارد :بهطور مثال خیال پرداختکنندگان عوارض میتواند راحت باشد که آنها نسبت به زمانی که
قانون فقرا در سال  ۱۸۳۴اصالح شد ،مبلغ سران ه کمتری میپردازند و این مبلغ در این دوران از  ۸شیلینگ
و  ۱۰پنی به  ۸شیلینگ و  ۳پنی رسیده است .هرچند که ماجرا خیلی از این فراتر نمیرفت .هر صرفهجویی
ظاهری ،نتیج ه رشد جمعیت بود که باعث میشد تعداد بیشتری عوارض بپردازند .در واقعیت ،میزان پولی که
برای امداد فقرا به ازای هر فرد محتاج صرف میشد در  ۴۰سال گذشته دو برابر شده بود .در هر روز مشخص،
 ۹۰۰هزار نفر ،یعنی تعدادی در حدود جمعیت لیورپول ،بزرگترین شهرستان انگلستان ،در پی امداد بودند
و  ۱.۷میلیون نفر دیگر هم در طول سال تقاضای کمک میکردند .وقتی مسئولیتهای روزافزون حکومت،
در حوزههایی همچون سالمت عمومی و آموزش در نظر گرفته شد ،آشکار بود که دولتها مانند ریگ پول
خرج میکنند .گزارش بیان میکرد درسی که باید آموخت ،روشن است:
مخارج متحملشده و نتایج حاصل از آن ثابت میکنند که در ســازمان اجتماعی ما ،یک پای کار جدا
میلنگد .همچنین اینکه مضرات آن هرچه که باشند ،چنان ماهیتی ندارند که به صرف امضا کردن چکی یا
ریختوپاش بودج ه عمومی ،بهبود یابند یا مرتفع شوند.
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