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بر خود و رفتار سختکوشانه را در مردم ترویج خواهد
کرد .در هر ناحیه ،چهار گروه «منفک و در عینحال
همکار» انجام وظیفه خواهند کرد .دو گروه «نماینده
خودیاری و تالش داوطلبانه خواهند بود و از طریق
سازمانهای خیریه عمل خواهند کرد» که یکی از
آنها بیمه بیکاری و دیگری کمک داوطلبانه ارائه
میدهد .وظیف ه سازماندهی دو گروه دیگر با دولت
است ،یکی مبادله نیروی کار که «هیات کار» آن
را مدیریت میکند و به افراد بیکار اطالعات الزم
برای پیدا کردن شغل میدهد و دیگری «کمیته
کمکهای دولتی» که جایگزین هیاتهای قانون فقرا میشود
و متقاضیان مجاز برای دریافت امداد را به محل مربوط معرفی میکند ،چه آنجا دارالمساکینی کامال
جداسازیشده و دولتی ،مطابق با توصیفات اصالحگران سال  ۱۸۳۴باشد ،چه خیریهای که به افراد دارای
مشکالت خاص ،مانند اعتیاد به الکل کمک میکند.
این سیستم متکی به مقاماتی بود که آموزشی در سطح باال ،ولی در حیط ه حرفهای خاص دیده باشند که البته
بایستی مورد تایید انجمن سازمان خیریه میبود .دولت نقش تنظیمکننده را داشت و وارسی میکرد که
قواعد ،استانداردها و روندهای یکسان ،همهجا الزماالجرا باشند .اکثریت اعضای کمیسیون ،چنانچه در
نتیجهگیری گزارش توضیح دادند ،گفتند که تمامی اینها یک هدف واضح دارد ،اینکه «علل تنگدستی فقط
اقتصادی و صنعتی نیستند ،بلکه ماهیت و سرشتشان تا حد زیادی اخالقی است» ،به همین دلیل «دولت
به خودیخود نمیتواند چنین تاثیراتی را تصحیح یا حذف کند و به چیزی بیش از آن نیاز است ».آنها
توضیح میدادند که قطعا در چنین حالتی است که رویکرد به امداد فقرا و ب ه طور کلیتر فقر دچار مشکالتی
است .اما «ضعف سیســتم ما ،فقدان خیرخواهی یا روحی ه جمعی یا کمبود بودجه یا مددکار اجتماعی یا
مصالحی که اینها را به وجود میآورند ،نیست .ضعف ما ،فقدان سازماندهی ،روششناسی و اعتماد به افرادی
است که سیستم را اداره میکنند».
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بئاتریس وب ،نمیتوانست بیشتر از این مخالف باشد .پدر روحانی« ،پربندری اچ .راسل ویکفیلد» ،
کشیش کلیسای انگلستان که هدایت کمیتهای برای هماهنگی امداد بیکاری در لندن را برعهده داشت،
«فرانسیس چندلر» ،55دبیرکل انجمن موتلف ه نجاران و چوبکاران که پس از اعتراضات به اینکه اتحادیههای
کارگری در کمیسیون نماینده ندارند ،به کمیسیون اضافه شده بود و «جورج لنسبری» ،56نماینده مستقل
حزب کارگر که در دهه  ،۱۹۳۰رهبر حزب کارگر میشد نیز در کنار وب بودند .آنان مسلما با برخی از
توصیههایی که اکثریت داشت ،موافق بودند ،اما تعهدی به بازسازی اداری {سیستم} داشتند که بیشتر
شبیه تغییرات عمدهای بود که ادوین چدویک در سال ۱۸۳۴برعهده گرفته بود تا بازگشت به اصول اولیهای
که اکثریت اعضای کمیسیون میخواستند ببینند.
کلم ه «فقیر» ،تجسم هم ه آ ن چیزی بود که گروه وب فکر میکردند مشکل قانون فقرا است .آنها استدالل
میکردند که قانون فقرای موجود در مورد فقر به معنایی که باید در پرتو کاری که بوث ،راونتری و دیگران
کردهاند ،درک شود ،نیست .بلکه در مورد افالس است ،یعنی وضعیتی که مردم اگر کمک میخواهند ،باید به
آن دچار باشند و در آن وضعیت بمانند تا زمانی که کمک دریافت کنند .در حالی که هر سازمان داوطلبانهای
که وجود داشت تالش میکردند به مردم گرفتار در چرخه فقر کمک کنند ،دولت باید خیلی بیوجدان
ف کاملی از عواملی که اسباب ایجاد آن بودند را
میبود که هم این تعداد زیاد مردم متاثر از فقر و هم طی 

