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در این بین کمیسیون سلطنتی گفته بود باید دارالمســاکینهایی خاص برای کمک به این افراد ساخته
شود که آنقدر دلگیر و جانفرسا باشند که میزان تقاضا برای آنها از طریق انصراف افراد کم شود .برخی
از اتحادیهها توانستند چنین موسسات تنگ و تاریک و شوممنظری بسازند .دارالمساکینهای جدید
ح شده ،خانههایی کمنور و ســرد بودند ،با یک ورودی اصلی که به پذیرش راه داشت؛ جایی که
اصال 
خواهان کمک ،پیش از آنکه اونیفورمی بیقواره و ناراحت به دستش بدهند ،باید ارزیابی میشد .از
اینجا ،خانوادهها از هم جدا میشدند و به بخشهای مختلفی میرفتند که خوابگاهها ،حیاطهای ورزش
و فضاهای کار خودشان را داشتند؛ جایی که به افراد ،کاری در قبال دریافت تخت و غذا داده میشد.
کم پیش میآمد که غذای کافی در آشپزخان ه دارالمساکین تهیه شود ،اما مسمومیتهای غذایی جمعی،
بخصوص در ماههای تابستان و به خاطر نبود امکان سرد نگهداری ،شایع بود .هم ه این امور تحت نظارت
رییسی بود (سربازهای سابق انتخاب رایجی بودند) که آزادانه حکم به کتک زدن یا دورههای زندان
انفرادی برای افرادی که متهم به خالفکاری بودند ،میداد.
هرچند که با صرف بیشترین اراده در جهان هم هیچ کجا پولی نبود تا ساختمانهایی از این نوع برای
این تعداد افراد متقاضی کمک ،در جاهایی مثل بردفورد ساخته شود .خصوصا در شمال ،رویه این بود
که ساختمانهای دارالمساکینهای قدیمی به نحوی تغییر کنند که یا ظرفیتشان افزایش یابد یا میزان
تفکیک در آنها محدود باشــد و معموال این کار را از طریق اضافهکردن زیرزمینها و زیرشیروانیها
به دارالمساکین صورت میگرفت .اگرچه همین دارالمساکینهای تعدیلشده هم معموال نمور بود ،اما
اصالحگران را که مخالف تاالرهایی با ســقف بلند بودند ،پذیرا به نظر میآمد .آنان همچنین مخالف
نگهداشتن خانوادهها با یکدیگر بودند .چیزی که بیشتر نگرانشان میکرد ،نحو ه رسیدگی اتحادیهها به
میزان تقاضاهای زیاد ،به وسیله ادامه دادن به امدادهای بیرونی بود .دولت که نمیتوانست جلوی این کار
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را بگیرد ،پیش از آنکه اتحادیهها بتوانند چنین امدادی بدهند ،به سنت دیرپای الزام به آزمون کار
بازگشت.
اگرچه اصالحگران قانون فقرا فکر میکردند این مشــکالت راهحلهایی اخالقی و اجرایی دارد که با
هم مرتبطند ،اما آشکار بود اقتصاد میتواند مشکالتی را به وجود بیاورد که پذیرای چنین رویکردی
نیستند .بریتانیا از رکودی برخاسته بود که باعث رونمایی قانون جدید فقرا در اواخر دهه  ۱۸۳۰شد و
وقتی در سال « ۱۸۴۶قوانین غله »15را لغو کرد ،بازهم در مسیری پیش رفت که امثال آدام اسمیت و دیوید
ریکاردو توصیه کرده بودند ،یعنی تعرف ه واردات غالت را حذف و کمک کردند تا قیمت غذا ،بخصوص
از دست رفتن منافع مالکان زمین ،منجر شود .اما واردات بیشتر
نان ،به هزینه
غله ،فقط نشان داد اقتصاد کشور رو به رشد است که آن هم جزیی از
شبکههای بینالمللی رو به گسترشی بود که محدود به کشاورزی و
امور مالی نبود .حاال از همیشه آسانتر بود تا کاال را از منشاء آن
به دست بیاورند و با مردمی در کشورهای مختلف تجارت کنند.
وقایع اقتصادی و سیاسی در این کشورها ،اکنون اهمیتی جدید
یافته بود.
این اهمیت در هیچ کجا به اندازه زمان قحطی پنبه در اوایل دهه
 ۱۸۶۰در لنکشایر برای مردم آشکار نشد .لنکشایر ،که شهر
منچستر« ،شهر کتان» در قلب آن قرار داشت ،تحت استیالی
صنعت نســاجی بود ۲ .هزار و  ۵۰۰کارخانه در این ناحیه
از نقاط مختلف جهان پنبه وارد میکردند و میریسیدند و

