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کارگران گرسنهی مزارع ،ماشینهای
کشاورزی را تخریب میکنند.
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روی امداد فقرا گذاشته؛ چیزی که او در دهه  ۱۸۳۰متوجه آن نشده بود .البته اینطور نبود که چدویک
تنها کسی باشد که متوجه این موضوع شده باشد که در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم ،امراض و بیماریها
عواقبی داشتند که فقط گریبانگیر آنها که خودشان مبتال شده بودند ،نمیشد .صنعتی شدن موجب رشد
قابل توجه جمعیت شده و باعث شده بود که مردم به مناطقی کوچ کنند که تولید و تجارت ،شغلهای
جدید میآفرید .جمعیت شهرهایی مانند «لیدز»« ،منچستر» و «لیورپول» ،در سه دهه نخستین قرن نوزدهم
بیش از دو برابر شــد و مردم جویای کار ،در خانههای جدیدی اســکان مییافتند که مثل قارچ سر
برمیآورد تا آنها را در خــود جای دهد؛ اگر نگوییم در هیچکدام ،حداقــل در تعداد کمی از این
سکونتگاهها ،امکانات بهداشتی مناسب وجود داشــت .آشغال و کثافت همه جا ریخته بود و کپههای
فضوالت و حوضچههای گندآب منظرهای عادی بود .ذخیر ه آب عمومی معموال آلوده و شیوع ناگهانی
وبا معمول بود که مردم را با هر مرتبت اجتماعی و اقتصادی گرفتار
میکرد ،خصوصا گریبانگیر طبقه کارگر میشد که در بدترین شرایط
و امکانات با هم سهیم بودند.
علت دقیق وبا ،بهشدت محل مناقشه بود .فرضیه معمول آن دوران
این بود که بیماری از طریق تماس با «میاسما» یا بخار عفن منتقل
میشود؛ چیزی ابرمانند که از ماده در حال فساد برمیخیزد .اما
جمعآوری اطالعات بیشتر و بهتر در دهههای میانی قرن نوزدهم،
آمارگران و شاغالن حوزه سالمت را قادر ساخت تا به شیوهای
جدید در مورد این مرض مطالعــه کنند .افزایش ناگهانی نرخ
مرگها و انبوهی جغرافیایی موارد ابتال ،نهفقط بیانگر تمایزی
مهم میان مناطق شهری و روستایی بود ،بلکه نشان میداد این
بیماری با محیط در ارتباط است .برخی مقامات محلی ،مانند
«پاسداران قانون فقرا» در بخش شرقی لندن تصمیم گرفتند تا
شروع به جمعآوری پسماندهای خطرناک ،از سرگین گرفته
تا جنازههای رو به فساد در حوزههای خود کنند ،به این امید
که بتوانند پیش از آغاز شیوع بیماری ،مانع آن شوند .با
این حال ،این ابتکارات هم مورد نقد بیامان بود .برخی
میگفتند چرا پول پرداختکنندگان عوارض باید خرج
جمع کردن کثافتی شود که دیگران به جا گذاشتهاند؟
اعضای کمیسیون قانون فقرا ،به درخواست وزیر کشور ویگ« ،لرد جان راسل» ،از دو دکتر مقیم لندن به
نامهای «نیل آرنوت» و «جیمز فیلیپس» خواستند تا در مورد این مسائل تحقیق کنند .گزارش آنها که
به شکل ماللآور ضمیمهای بر گزارش سالیانه کمیسیون قانون فقرا در مورد هزینههای غیرضروری در
سال  ۱۸۳۸منتشر شد ،نتیجه میگرفت قطعا غیرقانونی است که بودج ه عوارض فقرا را صرف برنامههایی
مانند جمعآوری پسماند کرد .هرچند آنها نیز اشاره کردند که مجموعهای از شواهد قدرتمند وجود
دارد که نشان میدهد چنین اقداماتی به کاهش شیوع بیماری کمک کردهاند .باید تعمقی قوی وجود می
داشت تا اصلی سیاسی را در برابر اقدام عملی سبک و سنگین کند.
چدویک شیفت ه این پیشرفتها شده بود .او که احساس میکرد از سیستمی که حق مدیریتش با اوست ،کنار
گذاشته شده ،پروژهای میخواست که از آن خودش باشد .حاال باور داشت که پژوهش در ارتقای شرایط
زندگی طبق ه کارگر میتواند همین پروژه باشد .چدویک ،با استفاده از ارتباطاتی که داشت ،پارلمان را

