واژه «بودج ه ملت» که لوید جورج در سال  ۱۹۰۹مطرح کرد ،دیرزمانی بهعنوان مظهر دولت لیبرال اصالحگر
و رادیکال شناخته میشد و بنبستی که دولت با مجلس اعیان دچارش شد ،نقش مهمی در شکلگیری این دیدگاه
داشت .در حالی که برخی اعیان بر این موضع اصرار داشتند که طرحهای لیبرالها چون در بیانیههای انتخاباتی
حزب در سال  ۱۹۰۶نیامده بود ،باید به رای عمومی گذاشته شــود ،دیگران نیز آشکارا دربار ه ضعفهای
برنامههای دولت حرف میزدند« .لرد ویالبی دیبروک» ،یکی از همین اعیان ،انگلیسیزادهای صاحبزمین
بود که در یکی از سخنرانیهایش به نفع کاندیدایی محلی ،از اصالح تعرفهها در شهر لینکلن دفاع کرد .او معتقد
بود« ،بودج ه مردم» نهتنها بهدلیل مغایرت با قانوناساسی ،بلکه چون «از هر نظر از زهر سوسیالیسم اشباع» شده،
باید دوباره به رای گذاشته شود .او میگفت ،خطری بزرگ در راه است ،چون لیبرالها با حزب کارگر به توافق
رسیده بودند که در انتخابات آینده ،بر سر کرسیهای مهم از نظر استراتژیک در برابر هم قرار نگیرند .دولت در
خفا ،سوسیالیسم را بهعنوان «نیروی محرکهاش» پذیرفته بود و بدون داشتن چنین اختیاری ،در تالش برای به
راه انداختن انقالب بود.
عصبانیتافرادیمانند«لردویالبی»بهدلیلاصالحاتلیبرالهادرسیستممالیاتیقابلدرکبود.نرخهایمتفاوت
و پلکانی مالیات موجب افزایش دیون مالی آنان شده بود .هرچند واقعیت مستمریها و بیم ه ملی که طرحهایی
جداگانه با قواعد متفاوت و بعضا اصول ناهماهنگ بودند ،بیانگر تغییرات رادیکالی نبود .بیم ه ملی شامل همه
و هر موقعیتی نمیشد و مانند مستمری جدید دولت ،پرداختیهایش ناچیز بود .هزین ه بیم ه ملی نیز بهجای
آنکه از بخشی از دستمزد فرد طبق توانایی او تامین شود ،نرخی ثابت داشت که مالیاتی نزولی بهشمار میرفت.
ناظران شکاک شاید بگویند ،لیبرالها فقط نوعی محدود از بیم ه خصوصی را که شرکتهای خصوصی آن را ارائه
میکردند ،در دسترس قرار داده بودند که برای بخشی از جامعه اجباری بود .مهارت و استادی «لوید جورج» در
لفاظی به او کمک میکرد بیشرمانه به مسائلی مانند فقر و اصالح اجتماعی از آثار برجست ه لیبرالهای جدید وام
بگیرد و قطعا به نظر میآمد که چیزهایی بسیار رادیکالتر از اینها دارد رخ میدهد.
با این حال ،مستمری ،بیمه اجتماعی و اصالح مالیات ،تنها تغییرات در سیاستگذاری در نخستین ده ه قرن بیستم
نبودند ،بلکه نوآوریهایی بعضا بسیار رادیکالتر ،در پاسخ به پیشامدهایی دیرپا سربرآوردند که سیاستمداران
تاثیرگذار ،اصالحگران اجتماعی و روزنامهنگاران عمیقا آنها را نگرانکننده میدانستند .نقط ه کانونی این
پیشامدها جنگ «بوئر» بود که سرانجام در سال ،۱۹۰۲بریتانیا پس از آنکه مقادیر زیادی پول خرج کرد و حُسن
شهرت خود را از دست داد ،غالب شد .مفسران و اندیشمندان شرایط کمابیش فاجعهبار کشور را در برابر آنچه
آنان مشتی چریک بیسازوبرگ میپنداشتند ،نتیجه تفکرات سیاسی میدانستند .آنها در این شرایط ایده تغذیه
دانشآموزان بهطور رایگان را ارائه کردند .برخالف منتقدانی مانند انجمن سازمان خیریه که فکر میکردند
بریتانیا تبدیل به سیستم «اسپینهملند» در شکل کالن شده ،حامیان این سیاستها معتقد بودند آنان صرفا پیرو
بوجوش انداخته بود.
روح اصالحات سالمت عمومی هستند که امثال «ادویک چدویک» نیمقرن پیشتر به جن 
آنان باور داشتند ،با انجام این قبیل کارها به مشکالت عمیقی درباره انحطاط بریتانیا میپردازند که فقط مربوط به
مسائل اقتصادی یا صنعتی نمیشود ،بلکه شامل مشکالت عینی قابلسنجش نیز میشود.
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تیزهوشترین
سال  ۱۸۵۹نقطهعطفی در زندگی فکری عصر ویکتوریا بود .در این سال
و بهترین
کتاب «در باب آزادی» «جان استوارت میل» منتشر شد و بنیانهای آنچه
او بعدها «لیبرالیسم پیشرفته» خواند را پی ریخت .در همین زمان کتاب
«اصل انواع» «چارلز داروین» نیز چاپ شد .داروین  20سال قبل از آن،
بهخاطر نوشتههایش در مورد سفر پنجسالهاش به دور دنیا ،بهخصوص سفر مشهورش به جزایر «گاالپاگوس» با ناو
دریایی «اچ .ام .اس بیگل» ،در محافل ادبی و علمی مشهور شده بود .او حاال 50ساله بود و در کنار همسرش «اما»

