103
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
شماره  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

نادیده بگیرد .آنها نتیجه میگرفتند که چیزهایی مانند قصد و نیت خیر که گزارش اکثریت مملو از آنها
بود ،قابل ستایشند ،اما وقتی پای مبارزه با نیروهای قدرتمندی در میان باشد که توسع ه اقتصادی و صنعتی
در  ۱۵۰سال گذشته زمامشان را از دست خارج کرده ،بیفایدهاند.
وب و متحدانش ،بینشی رادیکال و مدرن برای تغییر داشــتند .آنان میخواستند قانون فقرا را الغا و با
چیزی کامال جدید جایگزین کنند .آنها معتقد بودند قدرتی که به «پاسداران قانون فقرا» اعطا شده باید به
دولتهای محلی داده شود که بایستی مسئول ادار ه سیستمی یکپارچه برای امداد باشند که شامل آموزش،
سالمت و اشتغال است .باید در دارالمســاکینهای درهموبرهم و موجب درماندگی افراد تخته میشد و
به جایشان ،خدمات و موسسات تخصصی مانند پناهگاهها و مدارسی که مناسب مواجهه با مسائل پیش
رویشان بودند ،برپا میشد .در واقع ،باید تا جایی که ممکن بود تالش میشد تا افرادی که مستحق امداد
هستند ،یا در خانه یا در محیط خودشان بمانند تا دیگر شاهد این صحنه شرمآور نباشیم که فردی مسن خود
را کشانکشان به در دارالمساکینی میرساند ،چون چاره دیگری برایش باقی نمانده است .دولتهای محلی،
همچنین باید سیستمهای بوروکراتیک پیشرفتهای ابداع کنند که مدیران متخصص مسئول آن باشند و
بتوانند زندگی افراد را به طور اجمالی تحت نظر داشته باشند و کمکهای هماهنگ به آنان برسانند ،مثال
ببینند که آیا اعضای یک خانواد ه از ادارههای مختلفی کمک میگیرند یا بررسی کنند که آیا مشکالتشان
به هم مربوط است یا خیر؟ همچنین باید خدمات سالمتی وجود داشته باشد که در آن «نه سرعت عمل و
نه کارایی درمان پزشکی به هیچوجه منوط به در نظر گرفتن این امر نباشد که آیا بیمار میتواند یا باید
هزینهای بپردازد یا خیر».
گزارش اقلیت بیان میکرد این نهادها و سیاستها پرخرج خواهند بود ،اما فقط در کوتاهمدت .مبارزه با علل
ریشهای مسائلی مانند فقر و بیماری ،به جای درمان عوارض موردی آن ،سیاستی بسیار سازندهتر و انسانیتر
در بلندمدت است .چنانچه به نظر میرسید بوسنکوئت و همراهان همکارش تصور میکنند ،شرایطی مانند
بیکاری ،فرصتی برای تنظیم مجدد دستگاه اصول اخالقی افراد نیست ،بلکه تجربهای عمیقا خوارکننده
است که انسان را در تمام زندگیاش میترساند .بریتانیا نباید کشوری باشد که رنج اجتنابپذیر  ۳۰درصد
از جمعیت ،بهایی قابلقبول برای راحتی سایرین در نظر گرفته شود .وب و همکارانش گفتند زمان سیاستی
منسجم فرا رسیده که محیط اقتصادی و اجتماعی را شکل دهد.
کمیسیون سلطنتی سال  ،۱۹۰۹به خاطر همین اختالف نظرات چشمگیر ،نماد هم ه چیزهایی شد که مردم
در مورد این قالب کار غلط میپنداشتند و البته خیلی از سیاستمداران معموال میپسندیدند .گزارش آنها
فقط شامل تحلیلهایی مفصل و خستهکننده نبود و ایدههایی خالق و نسخههایی برای سیاستگذاری هم در
خود جای داده بود ،اما با اینکه از هجده فرد متخصص در جنبههای گوناگون مساله توقع نمیرفت ،هیچ
توافقی در آن وجود نداشت .ب ه عالوه ،چهار سال طول کشیده بود تا گزارش دربیاید ،یعنی دو سال بیشتر
از زمانی که سینیور ،چدویک و همکارانشان در اوایل دهه  ۱۸۳۰صرف تحقیقشان کردند .غیر از اینکه
احکام دوگانه ،کار سیاستمداران را برای به فراموشی سپردن گزارش راحت میکرد ،پیشزمین ه کلی کار
بسیار تغییر کرده بود .کمیسیون سلطنت ی منصوب دولت محافظهکار ،به دولت جدید لیبرالی گزارش داد که
پیشاپیش بابت نقشههایی که برای چیزی شبیه انقالب در سیاست اجتماعی و مالیاتبندی داشت ،تحت فشار
بود .با توجه به اینکه حزب لیبرال ریشه در تاریخی داشت که به ویگها ،مشتاقترین حامیان اصالحات
قانون فقرا در دهه  ،۱۸۳۰میرسید ،احتماال انتظار میرفت که آنها طرفدار توصیههای گزارش اکثریت
باشند .هرچند دولت لیبرال نظری در مورد سیاست اجتماعی را در پیش گرفت که خیلی بیشتر شبیه نظری
بود که گروه اقلیت از دولت میخواست اتخاذ کند ،رویکردی که شامل غذای رایگان در مدرسه و مستمری
سالمندان میشد .چگونه چنین تغییری رخ داده بود؟

