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نارضایتی این کارگران کاسته میشود و شرایط اخالقی و اجتماعیشان از
هر جهت بهبود مییابد».
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پیشنهادات سینیور و چدویک که در
کشوری سالمتر یا
«الیحه اصالحی قانون فقرا »12مصوب
سالمتتر؟
سال  ۱۸۳۴گرد آمده بود ،به نحوی
مدبرانه به پارلمان ارائه شــد .الیحه درصدد بود که سیستمی واحد و
متحدالشکل در سراسر کشور بنا کند .اما پیشــنهاد محدود ساختن
تصمیمگیری در حیطه جوامع محلی را طوری ارائه داده بود که هم خوب بودن آن اثبات شده به
نظر میرسید و هم بازگشتی به روح واقعی قانون چهلوسوم الیزابت به نظر میآمد .همچنین ایدههای
بسیاری مانند اصل «به کار گماشتن فقرا» را طوری ارائه کرده بودند که انگار اصلی شناختهشده برای
نمایندگان و مردم است .الیحه جدید قانون فقرا ،دولت را ملزم میکرد که نهفقط از مسئولیتهای ابتدایی
و دیرپایش در قبال فقرا دست بکشد ،بلکه شانه خالی کردن از مسئولیت در قبال مدرنیزاسیونی بود که
امکانات کمک به فقرا را بنیان پیشرفت اخالقی ،اقتصادی و اجتماعی میدانست .این رویکرد ،هم برای
طبقه زمیندار جذاب بود که شانســی میدیدند تا از تعهد پرداخت عوارض فقرا کم کنند و هم برای
اصالحگران ویگ ،که فکر میکردند باید نهادهای سیاسی کشور را با واقعیات جدید اقتصادی و اجتماعی
وفق دهند .سوال مهم این بود که آیا این ساختار نظری در عمل هم جواب خواهد داد؟
در ابتدا و بر اساس برخی مقیاسهای بلندمدتتر ،به نظر میآمد قانون جدید فقرا دارد راهی را میرود
که طراحانش پیشبینی کرده بودند .مجموع میزان پولی که روی مفلسان خوشبنیه صرف میشد ،در
یکسوم میانی قرن نوزدهم ،از سه دهه گذشت ه آن ،کمتر بود .در واقع ،بر اساس آمارهای رسمی ،درصد
جمعیتی که امداد فقرا دریافت میکردند ،حدود یکچهارم کاهش یافت و تا سال  ۱۸۷۰به  ۴.۶درصد
رسید ،همچنان که از میزان مخارج به ازای هر فرد نیز کاسته شد .اما این آمارها اغلب فقط بخشی از داستان
را میگفت کهمهمترین بخش آن هم نبود .زمانی که ســینیور و چدویک گزارش کمیسیون سلطنتی را
مینوشتند ،اقتصاد رو به ترقی و بهکارگیری سیستمآنها در جنوب کار راحتی بود .وقتی چند سال
بعد ،کار به رونمایی از سیستم در شمال انگلستان رسید که توسعهیافتهترین مناطق صنعتی کشور در آنجا
بود و زمانی که دیگر اوضاع اقتصادی آنقدرها هم خوب نبود ،کاستیهای اصالحاتشان آشکار شد.
در بحث اجرای سیستم جدید ،مشکالت متعددی وجود داشت .یکی از مهمتری ن آنها این بود که گزارش
کمیسیون تقریبا به طور کامل روی یک مورد خاص انگشت گذاشته و آن کارگران خوشبنیه مزارع بود و
بازهم به طور خاص آنها که در جنوب انگلستان بودند .اگر کارگران مزارع معموال با قراردادهای یکساله
کار میکردند ،کارگران کارخانهها و تولی دیها که بیشتر در نزدیکی یا در خود مناطق شهری شمال کشور
ج و فرودها در چرخه
که به سرعت رو به گسترش بود ،زندگی میکردند ،امنیت شغلی کمتری داشتند .او 
تجاری به معنای نوسانات غیرقابلپیشبینی و قاب ل توجه در میزان کاری بود که آنها می توانستند در
طول سال انجام دهند و حتی میتوانست به معنای دورههای طوالنیمدت بیکاری باشد .مردمی که در
این شرایط به امداد فقرا نیاز داشتند ،معموال از سیستمی که ریشه در این تفکر داشت که همیشه باید کار با
درآمد به میزان کافی وجود دارد ،دل خوشی نداشتند« .یورکشایر» و «لنکشایر» ،یعنی جاهایی کارخانهها
و تولیدیهای کشور در آنها متمرکز بود ،از این اصالحات بیش از همه ناراضی بودند .در حالیکه
اعتصاب در مورد عوارض رایج بود ،در سال  ،۱۸۳۷نیروهای نظامی در بردفورد صفآرایی کردند تا
گروههای زیادی از مردم که گرد آمده و هر کدام معموال صدها نفر بودند را کنترل کنند؛ مردمی که مصمم

