گالتون ،با همکاری
با ارتش ،با مقایسه
نتایج در مورد پسران
در دو نوع متفاوت
سازمان آموزشی
واقعیاتی تکاندهنده و
گزارشنشده را دریافت.
یکی آن بود که قد
متوسط پسران مدارس
خصوصی حدود پنج
اینچ ( ۱۲.۷سانتیمتر)
بلندتر از متوسط قد
پسران همسال در مدارس
حرفهای بود.
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سرباز که پنج برابر تعداد افرادی بود که در آن زمان در جماهیر بوئر میزیستند ،در طول سه سال برای شکست
کسانی که اغلب نیروهای شبهنظامی آموزشندیده به شمار میرفتند ،تقال کرده بودند« .هفت ه سیاه» در دسامبر
سال ۱۸۹۹به نظر میآمد که خالصهای از مشکالت بریتانیا را به دست دهد؛ زمانی که ارتش با سه ناکامی و بیش
از 2هزار نفر تلفات مواجه شد ،از جمله شکستی تحقیرآمیز و درهم و برهم ،پس از آنکه «ژنرال گاتاکر» که برای
امن ساختن منطقهای درست در جنوب حکومت آزاد «ا ُرنج» اعزام شده بود ،راهش را در تاریکی گم کرد و از
 600سربازش که متعاقبا به دست دشمن اسیر شدند ،جدا افتاد .چنین وقایعی ،سرشکستگیهایی جانفرسا برای
عناصر ملیگرایانه و وطنپرستان خودخوانده مطبوعات به شمار میرفت که زود میگفتند ناشیگری افسران
با تصمیمات بد و عدمصالحیت مقامات که نتوانستند تجهیزات درست برای ارتش فراهم کنند ،عامل به درازا
کشیده شدن بیهوده جنگ بود.
وایت که امپریالیستی وطنپرست بود ،با وحشت نظاره میکرد .او عمیقا نگران مدیریت غلط سربازان و منابع
بریتانیایی بود ،اما همچنین مجاب شده بود که ناتوانی در شکست سریع نیروهای بوئر ،عارضهای از مشکالتی
است که او تالش کرده بود توجه مردم را در  15سال گذشته به آن جلب کند .اسناد رست ه پزشکی ارتش که در
طول جنگ سربازان جدید احتمالی را معاینه کرده بودند ،فرصتی طالیی در اختیار وایت گذاشت تا حرف خود
را بزند .چنانکه به خوانندگانش گفت ،تعجبی نداشت که بریتانیا در برابر بوئر به تقال افتاده بود ،چون مواد خامی
که کشور باید با آنها سروکله میزد ،قادر به انجام کار نبودند .مثال در منچستر ،تا ژویی ه سال ،۱۹۰۰یعنی 8ماه
پس از آغاز مخاصمه 11 ،هزار مرد داوطلب خدمت در جنگ شده بودند .او گزارش کرد که اما بزودی آشکار
شده بود اوضاع این سربازهای بالقوه چندان هم روبراه نیست 8:هزار نفر از کسانی که ثبتنام کرده بودند «از نظر
فیزیکیبرایحملسالحوتحملزحمتفرمانبرداریفاقدصالحیت»تشخیصدادهشدند.وایتادامهمیدادکه
در واقع« ،از 3هزار نفری که پذیرفته شدند ،فقط هزار و 200نفر استاندارد متوسط قدرت مردانه و ابعاد قفس ه سینه
که مقامات نظامی میخواستند» را کسب کردند .به زبان ساده« :از هر سه مرد در ناحی ه منچستر که مایل به خدمت در
نیروهای مسلح هستند ،دو نفر در عمل ناتوانند ».با توجه به اینکه دلیلی نبود تا باور کرد که وضع منچستر بدتر از
هر شهر و شهرستان دیگری در کشور است ،وایت فکر کرد که عواقب یافتههایش هولناکند.
داســتان وایت توجه زیادی از طرف هم ه طیفهای سیاســی برانگیخت و در بهار سال  ،۱۹۰۳بازرس کل
سربازگیری ارتش مجبور شد در برابر پارلمان تصدیق کند که جان کالم آنچه او نوشته بود ،حقیقت دارد .در
واقع ،وقتی سیبوم راونتری آشکار کرد که ارتش بیش از ۲۵درصد مردان در لیدز ،یورک و شفیلد را رد کرده و
سایر متخصصان نظامی آشکارا نگرانیهایشان در مورد صالحیت مردانی که ارتش ناچار به انتخاب از میانشان
بود را ابراز کردند ،حرف وایت مبنی بر اینکه بریتانیا ماوای جمعیتی بزرگ و احتماال روبه رشد از افرادی است
کهنسبتبهاجدادشانپستترهستند،مقبولترافتاد.جنگبوئربهپیروزیختمشد،اماباتوجهبهجمیعجوانب،
انگار که ارتش شانس آورده بود که تحقیری بیش از آنچه دید را تجربه نکرد .منتقدانی همچون وایت میگفتند
دغدغ ه اصلی آنان این بود که بریتانیا امپراتوریای معظم داشت ،با قلمرویی که در بیشتر جهان ،از استرالیا گرفته
تا هند و کانادا گسترده بود .اما همانطور که «لرد رُزبری» از حزب لیبرال اظهار کرد« :داشتن امپراتوری ،بدون
نژادی شاهانه هیچ فایدهای ندارد».
به هر حال ،راهحل این مشکالت ابدا بدیهی نبود .برای وایت که سیاستاش سازشناپذیر بود و ایدههایش غالبا
دلچسب نبودند ،پاسخ نابودی چیزی بود که او علت ،ریشه و شاخه تلقی میکرد .افرادی که نتوانستهبودند
شرایط ارتش را برآورده کنند ،باید از بچهدار شدن منع میشدند ،ترجیحا با رضایت خودشان ،اما در صورت
لزوم با عقیمسازی اجباری .اگرچه این دیدگاه افراطی بود ،از جایجای طیف سیاسی مورد حمایت قرار گرفت.
حتی چهرههایی مانند کارل پیرسون سوسیالیست و اچ .جی .ولز رماننویس و سوسیالیست عضو فابیان هم با
این تصور که کنترل قابلیت باروری انسانها در پروژههای اصالحگران ه اجتماع ی آینده نقشی برای ایفا دارد،

