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افراد به کار و همچنین رفتارشان خارج از فضای کار بهبود خواهد یافت ،اگر با آنها بهتر رفتار شود و
ترغیب شوند که به شیوهای که او ارزشمندتر تلقی میکرد ،زندگی کنند .او ساعات کار را به 8ساعت در روز
کاهش داد ،آشپزی جمعی را به راه انداخت و یکششم درآمد کارگران را در صندوقی که برای بازنشستگی
و خرج بیماری استفاده میشد ،ذخیره کرد .اوون حتی تالش کرد با خرید «نیوهارمونی» 6در ایالت ایندیانا
در سال  ،۱۸۲۵مدل کارش را به آمریکا نیز صادر کند.
نمایندگان توری نیز در مورد تاثیرات صنعتی شدن ،خصوصا در مورد قابلیت آن در گسستن بندهای
ب معتقد به نظم اجتماعی ،سلسلهمراتب
اجتماعی سنتی و ارزشهای اخالقی نگران بودند .به عنوان اعضای حز 
و پدرمآبی ،بسیاری از توریها با وحشت به دنیای کارخانهها و تولیدیها واکنش نشان دادند؛ جایی که
زنان ،مردان و کودکان برای ساعات متمادی ،گاهی هر روز هفته در میان ماشینهای پر سرو صدا و خطرناک
برای روسایی که کم پیش میآمد مانند اوون دغدغهای برای رفاه آنان داشته باشند ،جان میکندند .در طی
 50سال ،بریتانیا چه کشوری خواهد بود اگر کودکانی که اغلب زیر  10سال دارند ،مجبور به کار شوند؛
کاری که زمانی اندک برای چیزهایی مانند آموزههای مذهبی در لحظاتی حیات ی در رشد اخالقیشان باقی
میگذارد؟ «لرد شفتسبری» ،7اشرافزادهای معتقد به مسیحیت «تبشیری» 8که مُصر به رعایت مراسم مذهبی
یکشنبهها بود و در مورد رسیدگی به کارگران در کارخانههای جدید بریتانیا داد سخن میداد ،نقشی مهم در
مبارزات بهبود وضع کار ،بخصوص برای کودکان در دهههای میانی قرن نوزدهم بازی کرد .قوانینی از
جمله «قوانین کارخانه »9که در دهههای  ۱۸۳۰و  ۱۸۴۰تصویب شدند و به عنوان محدودیت در تجارت،
مورد انتقاد مالکان کارخانهها و لیبرالهای اقتصادی قرار گرفتند ،روزهای کاری را به پنج روز و نیم و
مجموعا  60ساعت در هفته کاهش دادند که باعث شد مفهوم مدرن «یکشنبه» به عنوان روز استراحت شکل
گیرد.
کارگران هم خودشان راههایی یافتند تا در برابر بدترین وجوه سرمایهداری و صنعتی شدن مقاومت کنند.
«قوانین اتحادیه »10مصوب سالهای  ۱۷۹۹و  ،۱۸۰۰افراد را از تشکیل سازمانهای مرتبط با کار و دارای
اهداف سیاسی منع کرده بودند ،چون نگرانیهایی وجود داشت که بریتانیا هم میتواند در همان ورطه
انقالبی بیفتد که فرانسه افتاد .وقتی در سال  ،۱۸۲۴این قوانین الغا شد ،کارگران اجازه یافتند تشکلهایی
مبتنی بر کار شکل دهند که پیشقراوالن اتحادیههای کارگری امروز بودند و طرحهای محدودی برای
حمایت جمعی ارائه میدادند .تا دهه ،۱۸۵۰نهضت تعاونی 11با وجود «انجمن پیشگامان منصف راچدیل»12
که در سال  ۱۸۴۴تاسیس شد و غالبا به عنوان اولین بنگاه موفق در نوع خودش شناخته میشود ،در شمال
انگلستان نیز پا گرفت .تعاونیها ،کاالها و خدمات را از طریق مغازههایشان ارائه میکردند ،اما به لطف
قدرت خرید جمعی و زنجیر ه تامینی که شامل کارخانههای خودشان نیز میشد ،اعضایشان را از نوسانات
قیمت و گرانفروشی مصون نگه میداشتند .این سازمانها که اغلب با زیرساختهای عمومی مانند کلیساها
ت شدند.
ادغام میشدند ،سرچشمهای گرانبها برای غرور و کسب هوی 
مردم میخواستند بیشتر درباره جامعه و اقتصادی که از دل این روندها بیرون میآمد ،بدانند« .فردریش
انگلس» ،حامی و همکار کارل مارکس که خانوادهاش کسبوکار نساجی موفقی داشتند ،در سال  ۱۸۴۲از
پروس به انگلستان آمد تا در کارخان ه آنها در منچستر کار کند .او که همان زمان هم از نظر سیاسی رادیکال
بود ،مشاهده و ثبت افکارش در مورد محیط اطراف خود را به طور منظم آغاز کرده بود تا بتواند آنها را
به دنیای بیرون گزارش کند .نتیج ه کار ،کتاب «وضعیت طبقه کارگر در انگلستان» ( ،)۱۸۴۵نخستینبار
در آلمان منتشر شد و حرفش این بود که سرمایهداری و صنعتی شدن ،برخالف آنچه که اقتصاددانان سیاسی
کالسیک وعده داده بودند که ثروت را تکثیر میکنند ،به نحوی عمل کرد ه که برای طبقه کارگر بد بوده
است ،آنها را فقیر ،اخالقشان را فاسد و همانطور که ادوین چدویک دریافته بود ،بیمار ساخته است .آثار

