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مالیاتبستنبهوارداتازصنایعداخلیخودحمایتکردند،پسبریتانیاهمبایدچنینکندیادرکمترینحالت
بایدتجارتآزادرابهمرزهایامپراتوریمحدودکند.بالفورمیخواستواقعگراباشد،اماوقتیچمبرلینتصمیم
گرفتتماماعتبارشراپایآرماناصالحتعرفهبگذاردوگفتسودآنمیتواندخرجچیزهاییشودکهدرغیراین
صورت کشور از پس آن برنمیآید ،زندگی برایش سختتر شد .در همان زمان که ترسهای پنهان طبق ه کارگر از
باالرفتنقیمتموادغذاییوپایینآمدناستانداردهایزندگیداشتآشکارمیشد،طرفداراناصولگرایتجارت
آزاد مانند نماینده جوان و محافظهکار پارلمان «وینستون چرچیل» با دیدن نشانههای تغییر مسیر در دولت ،به
سوی لیبرالها چرخیدند.
در آغاز دسامبر سال  ۱۹۰۵بالفور که بیش از پیش محبوبیتش را از دست داده بود ،تصمیم به استعفا گرفت و
لیبرالها را به حال خود گذاشت تا تشکیل دولت دهند .او فکر میکرد این کار اسباب دردسر لیبرالها میشود ،اما
آنهاسریعافراخوانیبرایانتخاباتعمومیدادندوگردشعارهاییمانند«قرصنانبزرگ،قرصنانکوچک»که
بهنظرشاناولیعاقبتتجارتآزادودومینتیج هاصالحتعرفههابود،گردآمدند.نتیج هانتخابات،پیروزیبزرگ
هنری «کمپبل بنرمن» ۶۹ 36ساله از حزب لیبرال و کابوسی به غایت هولناک برای محافظهکاران بود .کرسیهای
لیبرالهااز ۱۸۴کرسیبه ۴۰۰کرسیرسیدکهبا ۳۰نمایندهاز«کمیت هنمایندگانکارگر»تقویتمیشد،نمایندگانی
که خیلی زود تصمیم گرفتند خود را بهسادگی«حزب کارگر» بخوانند .تعداد کرسیهای احزاب اتحادگرا از۴۰۲
کرسی به ۱۵۷کرسی کاهش یافت ،در حالی که از اعضای کابین ه قبلی فقط ۳نفر کرسیشان را حفظ کردند ،حتی
بالفور هم نتوانست به وستمینستر بازگردد.
لیبرالها بیوقفه از مانیفستی حرف میزدند که خطوط کلیاش برای ناظران کارزارهای  40سال گذشته ناآشنا
نبود.آنهامدافعاناستانداردهایزندگیطبقهکارگروتوافقبرسرتجارتآزادبودندکهاولیراتضمینمیکرد.
با این حال نشانههایی از دگرگونی وجود داشت .وزیر دارایی ،هربرت اسکوییث ( )۱۸۵۲-۱۹۲۸در بودج ه سال
 ۱۹۰۷مالیات بر عایدی متفاوتی در نظر گرفت ،چه عایدیهای مکتسبه مانند درآمدها و چه غیرمکتسبه مانند
عایدی ناشی از اموال .این نوآوری ،سازوکاری مهم برای افزایش درآمد دولتی بود که بهشدت کمبود نقدینگی
داشت .عالوه بر بار تمام بدهیهایی که دولت در جنگ بوئر باال آورده بود« ،استاندارد دو قدرت» که به موجب
«قانون نیروی دفاعی دریایی  37 »۱۸۸۹تصویب شده بود ،خرج زیادی برای دولت میتراشید که بر اساس آن
بریتانیا بایستی نیرویی دریایی حداقل معادل دو قدرت برتر دریایی در جهان روی هم را داشته باشد .اما مالیات
بر عایدی ناهمسان برای افراد ،جذابیت روشنفکرانه هم داشت و این به لطف سنت دیرپای متفکران رادیکال
بود؛سنتیکهبهدیویدریکاردوبازمیگشتکهباورداشتمنافعصاحبخانههاوکرایهخورهابامنافعسایرافراد
در تعارض است و آنان باید سهمشان را منصفانه بپردازند .در واقع این تفکری بود که خاصه برای تعداد کثیری
از اصالحگران اجتماعی رادیکال که با لیبرالیسم جدید پیوند داشتند و در میان صفوف جدید نمایندگان پارلمان
حزب بودند (از جمله 40روزنامهنگار که پنجنفر از آنان از «دیلی نیوز» بودند؛ روزنام ه رادیکال لیبرالی که اولین
سردبیرش چارلز دیکنز بود) ،جذابیت داشت.
 18ماهازدوره دولتگذشتووقتیکهرکودفرارسیدومحبوبیتدولتفروریخت،تحرکیبهسویدیدگاهی
نزدیکتر به این لیبرالهای جدید آشکار شد .پس از مجموعهای از شکستها در پنج انتخابات میاندورهای،
«کمپبلبنرمن» که پس از چند حمل ه قلبی بسیار مریضاحوال و همچنان هم عزادار همسر تازه درگذشتهاش بود،
در آوریل سال ۱۹۰۸استعفا داد تا اسکوییث به عنوان رهبر جدید حزب جایگزین او شود .در کابین ه جدید تعداد
افرادلیبرالخواهاناصالحقانوناساسینسبتاخوببود،اماسوی هرادیکالمترقیحزب،بیشترازکابینهبهرهمند
شدند .در کابینه افرادی چون چارلز (چارلی) مسترمن  )۱۸۷۳-۱۹۲۷( 38حضور داشتند ،رییس سابق اتحادیه
کمبریجکهتجربهاشاززندگیدرمجموع هبزرگآپارتمانهایاستیجاریدرجنوبشرقیلندناورابرانگیختهبود
تا چندین کتاب پر شور و حرارت مانند «از قعر مغاک» ( )۱۹۰۲بنویسد که در آن میکوشید تا به عموم بیشتری از

