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تبدیل به پارچهای میکردند که در سراسر بریتانیا و خارج از آن فروخته
میشد .غیر از اینکه بیش از  ۴۰۰هزار زن و مرد و کودک در این کارخانهها
کار میکردند ،صنعت نساجی به طور غیرمستقیم خرج صدها هزار نفر دیگر
را هم میداد ،از کارگران بندرگاههای لیورپول گرفته که پنبه از آنجا وارد
کشور و بعد به شکل کاالی تمامشــده هم از آنجا صادر میشد ،تا مراکز
تجاری لندن ،جایی که سرمایهگذاری در تجارت پنبه آمریکا در آنجا
انجام میگرفت؛ تا خانوادهها و مالکان کسبوکارهایی که درآمد کارگران در آنجا خرج
میشد .به گفت ه مجله «اکونومیست» ،در ده ه  ،۱۸۶۰تقریبا یکچهارم جمعیت  ۲۰میلیونی کشور خرجشان
را طوری درمیآوردند که به نحوی از انحا با پنبه در ارتباط بود .بنابراین ،وقتی در طول جنگهای
داخلی آمریکا از  ۱۸۶۱تا  ،۱۸۶۵اتحادیه شمالی ،ایاالت موتلف ه جنوبی ،یعنی یکی از بزرگترین مناطق
پرورش پنبه را محاصره کرد و مانع عرض ه پنب ه آن به کشورهای دیگر شد ،واقعهای فاجعهبار رخ داد .با
کمشدن موجودی ذخیر ه پنبه ،قیمتها دیوانهوار باال میرفت .صدها هزار نفر در لنکشایر ،با بسته شدن
در کارخانهها ،کارشان را از دست دادند.
این مصیبت اقتصادی ،اتحادیههای قانون فقرا در شمالغرب انگلستان را کامال از پا انداخته بود .مسئوالن
محلی ،گروههای وابسته به کلیسا ،انجمنهای تجاری و ســایر گروههای داوطلب هرچه از دستشان
برمیآمد انجام دادند تا فاصل ه میان کمکهای ناچیزی که قانون فقرا تحت این فشار میتوانست ارائه و این
میزان تقاضای زیاد برای امداد را پر کنند .آشپزخانههای اطعام فقرا دوباره شروع به فعالیت کرد .برخی
مفسران ،شمالیهای آمریکا را مقصر میدانستند ،اما لنکشایر مامن جمع کثیری از دگراندیشان مذهبی و
ت ویگها
سیاسیون رادیکالی بود که حامی مواضع ضدبردهداری شمالیها بودند ،همانطور که از حرک 
برای لغو بردهداری در امپراتوری بریتانیا در سال  ۱۸۳۳حمایت کرده بودند .کارگران و کارفرمایان که
با پیام تشکری از سوی «آبراهام لینکلن» دلگرم شده بودند ،در گردهماییهای عمومی شرکت میکردند
تا نشان دهند که حاضرند برای این آرمان رنج بکشند و دولت هم ایستاده بود و نظاره میکرد تا پیروزی
محتمل شمالیها رخ دهد .در حالیکه کارخانهها و تولیدیهای لنکشایر بسته میشدند ،صندوقهایی
ایجاد میشدند تا کمکهای اهدایی مردم برای کسانی که از کار بیکار شده بودند را جمعآوری کنند.
هرچند وقتی از میزان این کمکها کاسته شد ،قانون فقرا باید به اوضاع سروسامان میداد .البته بینظمی
کمابیش معمول نبود ،اما شورشهایی در «استالیبریج» ،جایی که خانهها ،کسبوکارها و امالک مسئوالن
مورد حمله قرار گرفت ،باعث شد تا دوباره روی این موضوع تمرکز شود که آیا دارالمساکین پاسخی
مناسب به مردم است یا اینکه این گرفتاری واقعا دست خودشان نبوده است؟ قانون کارهای عامالمنفعه
(مناطق تولید صنعتی) در سال  ۱۸۶۴تصویب شد و به مقامات محلی اجازه داد تا برای پرداختیهای
بهسازی جامعهشان پول قرض بگیرند .این پروژهها ،مثل ساختن پارکها و سنگفرش کردن خیابانها باعث
شد تا شغلهایی که این همه به آن احتیاج بود ،به وجود بیایند.
با این حال ،تا آغاز دهه  ۱۸۶۰آشکار شده بود که وقایع اقتصادی ،تنها عامل فشار به قانون فقرا نیست.
کمتر از  ۱۵درصد متقاضیان امداد در سال  ۱۸۴۸در بردفورد ،از کارگران خوشبنیه بودند ،یعنی اکثر
متقاضیان به دالیلی جز آنچه اصالحگران قانون فقرا تصور کرده بودند به در دارالمساکینها میکوفتند.
در واقع ،با وجود بخشهای بیماران و بهداریهایی که در دارالمساکینها بودند ،امراض و بیماریها
یکی از مهمترین عوامل مراجعه شدند .نظر بر این بود که دسترسی به خدمات درمانی قانون فقرا ،از همان
اصلی تبعیت کند که امداد به طور کلی بر آن مبتنی بود ،یعنی اصل مطلوبیت و اینکه کمک باید کمتر
از حدی باشد که کارگری با کمترین درآمد ،خارج از دارالمساکین میتواند خرج آن را بپردازد .این

