بودند در اجرای قواعد جدید خلل ایجاد کنند .مقامات سایر شهرها ،از جمله «هادرسفیلد»« ،بولتون» و
«اولدهم» که از امکان ناآرامیهای اجتماعی جدی نگران شد ه بودند ،معموال از اعمال برخی از این قواعد،
مانند اجرای آزمون دارالمساکین 13یا حداقل حالت سختگیران ه آن سر باز زدند.
ایجاد سیستمی واحد و متحدالشکل برای امداد به فقرا در سراسر کشور ،با سرعتی که این اصالحگران
خواهان اجرای تغییرات بودند ،دشوارتر از چیزی از آب درآمد که تصور میکردند .غیر از مقاومت
از جانب آنهایی که توقع داشتند این امداد به آنها برسد ،تاسیس ساختارهای اجرایی که کمیسیون
سلطنتی توصیه کرده بود نیز با مشکالتی مواجه شد .قرار بود اتحادیههای جدید قانون فقرا بر سرکار
بیایند که نواحی مختلفی که سیستم قدیمی را به میل خود اداره میکردند ،در هم ادغام کند .عاقبت این
کار ،دعوا بر سر مرزها و اختیارات بود و مامورانی که به خاطر موقعیتی که در جامع ه محلیشان به دست
آورده بودند ،سر از پا نمیشناختند .همچنین جامعه از اینکه این موقعیت را از دست میداد ،خرسند نبود.
در واقع ،برخالف انتظارات و برخالف تمایالت اصالحگران به متمرکزسازی ،کمیسیون جدید قانون فقرا
و جانشین آن در سال  ،۱۸۴۷یعنی هیات قانون فقرا ،چیزهایی کم داشتند که به نظر قدرتهایی حیاتی
میآمد ،مثال اینکه بتوانند اتحادیهها را مجبور کنند تا دارالمساکینهای بزرگ و جدید تفکیکشده
{برای زنان ،مردان و کودکان} بسازند.
عاقبت این شد بسیاری از کارهایی که سینیور و چدویک را آنطور آزرده میکرد ،در عمل ادامه یافت.
امدادهای بیرونی برای افرادی که کار میکردند ،ولی دخل و خرجشــان با هم نمیخواند و گزارش
کمیسیون سلطنتی آن را «شیطان اصلی» سیستم قدیمی میدانست ،در سطح گستردهای ادامه یافت .به گفت ه
هیات دولت محلی ،تقریبا  ۱۴۸هزار مفلس خوشبنیه و بیش از  ۸۸۰هزار مفلس از تمامی گروهها ،از
جمله کودکان در سال  ،۱۸۷۱همچنان امدادهای بیرونی دریافت میکردند ،یعنی بیش از  30سال پس
از آنکه قرار بود این امدادها حذف شوند .دولتهای بعدی سعی کردند با قانونگذاریهای جدید مثل
توپنجه نرم کنند ،اما طرح منع این
«فرمان ممنوعیت امداد بیرونی» در سال  ۱۸۴۴با این مشکالت دس 
اقدام به طور کامل باید با واقعیات دشواری مواجه میشد .مثال در بردفورد ،ظرفیت دارالمساکین حدود
 ۲۶۰نفر بود اما در زمانی در سال  ،۱۸۴۸شهر بیش از  ۱۳هزار درخواست امداد دریافت کرد.
هیات سالمت در جستجوی
موارد وبا
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