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مردم ،درباره کشمکشهای روزانه و مشقت یاسآور و دائمی فقر در شهر چیزی بیاموزد.
اولین گواه گسستن دولت از گذشته ،قانون مستمری سالمندی سال ۱۹۰۸بود .با آغاز قرن جدید مستمریها در
برنام ه کار دولت قرار گرفتند چون سیاستمداران فهمیده بودند که سالمندی ،ثمره رشد اقتصادی و بهبود سالمت
عمومی است و موضوعی است که کشور باید دیر یا زود باید با آن سروکله بزند و هرچه زودتر بهتر .تعداد افراد
باالی 65سال در بریتانیا دوبرابر شده و در نیم ه دوم قرن نوزدهم کمابیش به ۱.۵میلیون نفر رسیده بود .بعضی از
آنها هنوز هم میتوانستند در این سنوسال به خوبی کار کنند ،اما برخی دیگر عمر خود را پای مشاغلی صنعتی
گذاشته بودند که جسمشان را فرسوده بود .سنتی در برخی مشاغل بود که افراد مسنتر را به کارهای سادهتر
رفتوروب کف .اما با
و کمزحمتتر ولو با مزدی ناچیز منتقل میکردند ،از کارهای پشتمیزنشینی گرفته تا 
خودکار شدن روزافزون مشاغل ،دیگر اینجور کارها کمتر قابل دسترس بود .در حالی که برخی اوقات خانوادهها
میتوانستند به قوموخویشان ازکارافتاده خود کمک کنند ،تعداد جمعیت غیرفعال اقتصادی 39که نمیتوانستند
بازنشسته شوند ،روبهروز بیشتر میشد.
طرحهایمستمریگوناگونیدرواکنشبهایناوضاعجدیددرطولقرننوزدهمشکلگرفت.گزارش«نورثکوت-
ترولیان»  40در سال ۱۸۵۴گفته بود که پرداخت مستمری به مستخدمان بخش دولتی ،مقول ه مهمی در مد رنسازی
خدماتدولتیاست،چونافرادمسنتروکمترکارآمدمیتوانندکنارگذاشتهشوند.گروههاییازکارکناندولت،
از جمله پلیسها (که از سال  ،۱۸۹۰مشمول مستمری پس از  ۲۵سال خدمت شدند) و معلمان مدارس ابتدایی
(که از سال  ،۱۸۹۲پس از سن  ۶۰سالگی مستمری دریافت میکردند) ،از این گرایشات بهره بردند .هرچند
کارگران یدی بهندرت ،اگر نگوییم هرگز ،چنین مزایایی را در بخش خصوصی به دست نیاوردند؛ یعنی در جایی
که فقط به کارگران یقه سفید ،آن هم در تعداد محدودی از شرکتها مانند شرکت راهآهن مستمری بازنشستگی
داده میشد .اتحادیههای کارگری ،انجمنهای تعاونی و سازمانهای داوطلبانه طرحهایی مغتنم اما ناچیز به
اعضایشان از طبقه کارگر ارائه میدادند ،اما مشابه بیم ه بیکاری و سالمت ،دسترسی به این طرحها نیز وابسته به
عواملی همچون بزرگی اتحادی ه کارگری محلی شخص بود .تعداد کثیری از افراد واقعا پول کافی برای بازنشسته
شدن نداشتند و خیلیها حتی سعی هم نمیکردند که برای مستمری بازنشستگی پساندازی کنند ،چون توقع
نداشتند آنقدر زنده بمانند که از مزایای آن بهرهمند شوند .این امر بدان معنا بود که یا آنقدر کار میکردند تا از پا
بیفتند یا اگر قوم و خویششان کمکشان نمیکردند ،بعد از فروختن تمام مال و منالشان که قیمتی داشت ،کاسه
گدایی در دست به سراغ مقامات قانون فقرا میرفتند ،در حالی که برخی زوجهای متاهل در زمانهایی که قواعد
جداییسازی دارالمساکینها سفت و سخت اجرا میشدند ،رنج تحقیرآمیز جدایی را به جان میخریدند .چنانکه
چارلز بوث میگوید هر سال تقریبا ۴۵درصد افراد طبق ه کارگر باالتر از 65سال باالخره در زمانی به جرگ ه گدایان
میپیوستند.
به نظر میرسید مستمری بازنشستگی تنها راه دور نگه داشتن سالمندان از قانون فقرا باشد و مقررات آن باید
دستودلبازی بیشتری به آنان را مجاز شمارد .اما چه کسی باید خرج آنها را دهد؟ ترجیح چپها این بود که
بودج ه مستمریها به عنوانموضوعی مرتبط با عدالت اجتماعی از مالیاتهای عمومی تامین شود؛ ایدهای
که در واقع به مذاق بسیاری از کسبوکارهایی که از معضل چگونگی مواجهه با کارکنان قدیمی که به خاطر
سنشان دیگر ارزش سابق را نداشتند ،متنفر بودند ،خوش آمد .اما این پیشنهاد ،شبح گروهی جدید از افراد
غیرفعالدراقتصاد(بازنشستگان)راآفریدکهتاالیاالبدازدولتپولمیگرفتند«.جوزفچمبرلین»فکرکردکه
اصالح تعرفهها میتواند راهحل این مشکالت باشد .او میگفت چرا پول کسب شده از مالیات بر واردات را خرج
کارگران ازکارافتاده نکنیم تا با کرامت بازنشسته شوند؟ با این وجود ،برای افرادی همچون «هلن بوسنکوئت» و
سایر اعضای انجمن سازمان خیریه ،مستمری بازنشستگی از هر نوعی ،اگر به خرج دولت بود ،فکر بدی به شمار
میرفت؛ صدقهای بود که افراد را از برنامهریزی برای ایام سالمندی و عقل معاشی که مالزم آن بود ،بازمیداشت.

