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الهام لطفی


  

  

  چکیده:

ر به ایران و ورود قواي متفقین د دوم گسترش دامنه جنگ جهانی

ش. به کشور، آثـار و نتـایج سـوئی بـاقی     1320سحرگاه سوم شهریور

هـاي بسـیاري همچـون    گذاشت و مردم ایران را با مشکالت و سختی

هاي مختلـف مواجـه سـاخت. در ایـن     ناامنی، قحطی و شیوع بیماري

هاي مناسب، موجب گردید کـه ورود  بهداشت و قرنطینه فقدانزمان، 

هاي ی، باعث شیوع و گسترش بیمارينیروهاي مهاجم و آوارگان جنگ

گوناگونی مانند تیفوئید (حصبه)، وبا و تیفوس در کشور شود. مطالعات 

ها تیفوس  ترین این بیماري ترین و مهلک دهد که یکی از مهمنشان می

کوشد با استفاده از روش توصـیفی ـ تحلیلـی در    بود. این پژوهش می

، دوم مـان جنـگ جهـانی   گویی به این سؤال باشد کـه در ز  پی پاسخ

  بیماري تیفوس چگونه در ایران شیوع یافت؟

  

، تیفــوس، متفقــین، آوارگــان دوم واژگـان کلیــدي: ایــران، جنــگ جهــانی 
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مهمقد  

ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، در طول تاریخ پرفراز و نشـیب خـود، بارهـا    

ها چند صباحی ایـن   ن اقوام و ملتمورد هجوم ملل مختلف قرار گرفته است. هریک از ای

 جـاد یااند و بعد از نابودي امکانات زنـدگی و   داده سرزمین را میدان تاخت و تاز خود قرار 

اند و مردم ایـران، تـا    هاي خطرناك به سرزمین خود بازگشتهقحطی، گرسنگی و بیماري

با مـرور صـفحات    اند. کردهها با بالیاي ناشی از این تهاجمات، دست و پنجه نرم میمدت

  خوریم.هاي بسیاري از این دست برمیتاریخ ایران به نمونه

که به سبب موقعیت  سوز بودهاي خانمانترین جنگ یکی از بزرگدوم جنگ جهانی 

استراتژیک ایران، دامنه آن به این سرزمین نیز کشیده شد و ایرانیان را بـه خـاك سـیاه    

هـاي  ایـران قحطـی، گرانـی و شـیوع بیمـاري     نشاند. دستاوردهاي این جنگ براي مردم 

مختلف ماننـد وبـا، تیفوئیـد (حصـبه) و تیفـوس بـود. در ایـن میـان، تیفـوس یکـی از           

رفت که روزانه تعداد زیادي را به کـام   شمار می ها به ترین این بیماري ترین و شایع مهلک

  کشاند.  مرگ می

ان شیوع داشت و جامعه نیز در ایردوم از جنگ جهانی  شیپبیماري تیفوس،  اگرچه

اما تیفوسی که در خـالل ایـن جنـگ در ایـران شـایع شـد، در        ،ایرانی با آن بیگانه نبود

تر بود که در ادامه، چگونگی و علـل آن   تر و مهلک مقایسه با موارد مشابه، بسیار گسترده

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین، مسأله اصلی ایـن پـژوهش، بررسـی و مطالعـه     

  در ایران است.دوم هاي جنگ جهانی  گونگی شیوع بیماري تیفوس در سالچ
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اي  این موضوع به صورت خاص و مجزا بررسی نشده است و تنها در چند منبع اشاره 

  گذرا به این بیماري شده است.

  

  تیفوس چیست؟

کنـد و آن را   اي عفونی است که از طریق شپش به انسان سرایت می تیفوس بیماري

شناسند. از عالئم این بیماري: سردرد، کمردرد، سـرخی چشـم    تب محرقه نیز میبه نام 

. دوره بیماري چهل روز است که در ابتداي آن، تب و لرز شدیدي استگیجی و بیهوشی 

در بـدن، بـه اسـتثناي صـورت      یفراوانـ هاي قرمز  گیرد و بعد از آن، دانه میانسان را فرا

  )294: 1375(اطهري، شود. ایجاد می

  

  شیوع بیماري  

م. در 1933ش./  ژانویـه 1311ماه  زمانی که هیتلر زمام حکمرانی کشور آلمان را در دي 

دست گرفت و رایش سوم را به وجود آورد، برنامه وسـیع و دقیقـی را بـراي تجدیـد نیـروي      

هاي صلح ورساي را از بـین بـرد و    نظامی آن کشور در پیش گرفت. او بسیاري از محدودیت

را 2و سـودت  1نـژاد، ماننـد سـار    هاي متعلق به آلمان یا آلمانی قسمتی از سرزمینموفق شد 

بدون توسل به جنگ تصرف نماید. پس از آن، درصدد حمله بـه لهسـتان برآمـد و در دهـم     

  )398-399: 1383(هوشنگ مهدوي، م. به این کشور حمله نمود.1939ش./ اول سپتامبر 1318شهریور 

________________________________________________________
1- Sar
2- Soodet
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م. فرانسه و انگلیس براي جلـوگیري  1939سوم سپتامبر ش./ 1318شهریور  12در  

از قدرت روزافزون آلمان که در حال برهم زدن موازنه قدرت در اروپا بود، با عنوان دفـاع  

کـه  دوم جنـگ جهـانی   بـود کـه   از لهستان به آلمان اعالن جنـگ دادنـد و ایـن گونـه     

  )399(همان: تر از جنگ اول بود، آغاز شد.  سهمگین

روزانی  تیره ها از جمله ر زندگی بیشتر مردم جهان تأثیر گذاشت. لهستانیب این جنگ

بودند که جنگ بـا حملـه آلمـان بـه کشورشـان آغـاز شـد و بسـیاري از آنهـا در سـال           

م. بعد از تقسیم کشورشان بین آلمـان و شـوروي، بـه عنـوان اسـراي      1939ش./ 1318

سیه بـه متفقـین، پیمـان اتحـاد     جنگی به سیبري فرستاده شدند. همزمان با پیوستن رو

 . در لندن منعقـد شـد کـه براسـاس آن    م1941ژوئیه 30ش./ 1320تیر  9مشترکی در 

المنـافع انگلـیس    شدند تا به کشورهاي مشترك اسراي لهستانی حاضر در روسیه آزاد می

  )96: 1363/ بوالرد، 526: 1371نیا، (مهديفرستاده شوند و زیر نظر دولت انگلیس نگهداري شوند. 

ورود اسراي آواره لهستانی به ایران، به موجب پیمانی بـود کـه بـین اتحـاد جمـاهیر      

لهستانی در شهر مسکو به امضا رسید و براسـاس   1شوروي و جنرال والدیالوسیکورسکی

بایست از خاك شوروي بیرون رفته و براي پیکار بر ضـد دشـمن    آن، اسراي لهستانی می

ین ملحق شوند. از این زمان، کاروان اسـراي لهسـتانی   ها به متفق مشترك در سایر جبهه

شدند. اولین گروه آنهـا  روانه بندر انزلی شده و از این شهر با کامیون به تهران منتقل می

م. به خاك ایران رسیدند کـه در بـین آنهـا انـواع     1941اوت 12ش./ 1320مرداد 21در 

________________________________________________________
1- Veladilavsicorsk
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   بـه مـرض تیفـوس مبـتال      هاي مسري به حد وفور وجود داشت و روزانه صـدنفر  بیماري

  )562: 1371نیا،  (مهديشدند. می

شـان کثیـف و   هايشدند، بیمار بودند و لباساغلب اسراي لهستانی که وارد ایران می

دادند و به آنها لباس جدید می هاي مهلک بود که پس از استحمام بمیکرو انواعآلوده به 

که ضـدعفونی شـود، در مقابـل مبلـغ     هاي کثیف و آلوده به میکروب آنها، بدون آن لباس

-24-2و اسـناد وزارت امـور خارجـه    یآرش(شد. بضاعت و فقیر فروخته میمختصري به ایرانیان بی

ویژه تیفـوس کـه ایـن     هاي مهلک بهاین عمل در گسترش هرچه بیشتر بیماري )ش.1321

  اسرا به آن مبتال بودند، نقش مؤثري داشت. 

شـدند و  هـاي مخصوصـی نگهـداري مـی    وارد در اردوگاههمانان تازهیدر تهران این م

در اماکن  . آنهاکردندوآمد می رفتز ینهاي موجود، به خارج از اردوگاه رغم ممنوعیتعلی

دادنـد.  گونه، امراضِ شایع میان خود را به ایرانیـان انتقـال مـی    نشستند و این عمومی می

بـه سـرعت در بـین مـردم گسـترش      به این ترتیب، بیماري تیفـوس  ) 135: 1366(هولتوس، 

م. و دي تـا بهمـن   1941ش./ نوامبر تا دسـامبر 1321آبان تا آذر  ازیافت که اوج آن  می

  ش.)1321ـ40ـ1و اسناد وزارت امور خارجه ی(آرشم. بود. 1942ژانویه تا فوریه  ش./1321

 شد، اما روند شیوع اینوجود تیفوس در همه نقاط کشور گزارش میاز در این زمان، 

بیماري از بندر پهلوي تا رشت، قزوین و تهـران بـود کـه در واقـع مسـیر عبـور اسـراي        

در تهران تراکم زیاد جمعیت، باعث شد که این بیمـاري بـه    گرفت.لهستانی را در بر می
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اي صورت یک فاجعه بروز نماید و انتشار بیماري تیفوس به صورت اپیدمی افسارگسیخته

  )1: 4964، ش1321(اطالعات،باشد. 

شیوع تیفوس به این شکل و با ایـن گسـتردگی در ایـران سـابقه نداشـت و تنهـا در       

  )504: 1371(تبرائیان، رساند. ز یدر ماه نهزار نفر  تهران تعداد متوفیات را به یک

  

  هاي انتقال بیماري راه

یافت. یکی از هاي مختلفی بین مردم انتشار میاز راه ـشپش ـ ناقل بیماري تیفوس 

تـرین مجـامع عمـومی آن زمـان ایـران کـه        ها، اجتماعات عمومی بـود و از مهـم  راهاین 

ها بود. شاید بتـوان  مرج مقابل نانوایی و رفت، هرجبه شمار میدوم محصول جنگ جهانی 

اي بدین معنی کـه در پـاره   .گفت که کمبود نان و گسترش تیفوس مکمل یکدیگر بودند

کـول یکـدیگر بـراي     و ها و باال رفـتن آنهـا از سـر     نواییاز موارد، ازدحام مردم در برابر نا

دست آوردن قرص نانی که از همه چیز جز گندم تشـکیل شـده بـود، انتقـال شـپش       به

  )552: 1370(نجمی،اي غالب نبود. نمود، اما این رویه تیفوس را تسریع می

 هـا و درشـکه هاها، سینماها، اتوبوس خانه هاي عمومی دیگر مانند مدارس، قهوهمکان

هـا بـه   تـوجهی حمـامی   نیز مکان مناسبی براي انتقال بیماري بود. بدین صورت کـه بـی  

ها، بـه گسـترش ایـن    رعایت نظافت و مانع نشدن آنها از ورود افراد بیمار به خزانه حمام

آموزان ناقل  در مدارس، بسیاري از دانش )5226:3، ش1322(اطالعات، کرد. بیماري کمک می

ها بـود کـه از آنهـا بـراي انتقـال بیمـاران        و اتوبوس هادند. ناقلِ دیگر، درشکهبیماري بو
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شد و مردم از ترس آلـوده شـدن بـه شـپش تیفـوس      تیفوسی به بیمارستان استفاده می

  )70: 1381(سنجابی، جرأت سوار شدن به این وسایل را نداشتند. 

خرید از سـوي مـردم   امکانات بهداشتی، گرانی مایحتاج زندگی و عدم قدرت  کمبود

تـرین امکانـات زنـدگی     شد آنها براي تهیه پیش پا افتـاده باعث میدوم در جنگ جهانی 

پارچه در مضیقه باشند که این عوامـل، ابـتالي آنهـا بـه انـواع       و خود مانند نان، گوشت

هاي انتقال تیفوس، عـدم اسـتحمام و    کرد. براي مثال یکی از راهها را تشدید می بیماري

نمود؛ زیرا  که امکان رشد و ازدیاد حشره ناقل این بیماري را فراهم می لباس بود تعویض

. بنـابراین، کمبـود و   شـد تر منتشر می بهداشت، سریع فقدانشپش در شرایط آلودگی و 

گرانی پارچه و به موازات آن نـاتوانی مـردم در تهیـه لبـاس، انتقـال بیمـاري را سـرعت        

رسید که حتی تهیه کفن بـراي مردگـان    اي میمرحله پارچه به کمبودبخشید. گاهی  می

اي به گونه پارچه سال هیچ پذیر نبود. طبق گزارش واصله از خُمین، به مدت یک نیز امکان

خمین نرسید و چون مردم به واسطه عدم وجود پارچـه قـادر بـه تعـویض لبـاس خـود       

  )1: 5454، ش1323(اطالعات،شدند.  نبودند، مبتال به تیفوس می

ها متر پارچه در انبارها وجود داشت و با گذشت زمان در معـرض   که میلیون حالی در

هـاي  ها و واگـن پوسیدن بود، اما چون وسایل حمل و نقل کافی وجود نداشت و کامیون

ها به مردم که نیاز  قطار ایران اختصاص به حمل ملزومات متفقین داشت، رساندن پارچه

رسـد  بنابراین، این طور به نظر مـی ) 184: 1367(جامی، نبود. پذیر  وافر به آن داشتند، امکان



فصلنامه تاریخ روابط خارجی   58

گرانی ،هاي عمومی، فقر مردم و به موازات آن که عدم نظارت بر رعایت بهداشت در مکان

  هاي اصلی انتقال بیماري بود. مایحتاج زندگی، از جمله علل و راه

  

  تیفوس و کمبود دارو

کشف شـده بـود، بـراي درمـان      1لمینگسیلین که به تازگی توسط الکساندر ف از پنی

شد. اما هزینه تهیه آن بسیار باال بود؛ به طوري که قیمـت هـر عـدد     تیفوس استفاده می

 .رسـید روزانه هر خانوار به دو تومان هم نمی مخارجشد. در حالی که  تومان می 120آن 

هـر طریقـی    شان بهاي نداشتند جز اینکه براي نجات جان خود و فرزندان اما مردم چاره

/ 334-5: 1372(خامــاچی، آســا را بــه دســت آورنــد.  ایــن داروي معجــزه امکــان داشــت،کــه 

  )  504: 1371یان،ئتبرا

شـد کـه بـراي     در این دوران، از د.د.ت به عنـوان داروي ضـد شـپش اسـتفاده مـی      

جلوگیري از انتقال شپش تیفوس، طبق فرمان حکمـت ـ وزیـر بهداشـت وقـت ایـران ـ        

ها و رختخواب خود را با این ماده، ضدعفونی نمایند و به همین ند لباسمردم موظف بود

دلیل این امر، چیـزي نبـود جـز     )93: 1370(سنجر،دلیل، د.د.ت کمیاب و گران قیمت شد. 

طلب، که با احتکار و گران نمودن مایحتاج ضروري مردم به  و منفعت سودجووجود افراد 

  فکر سودجویی خود بودند.

________________________________________________________
1- Alexander Fleming
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ـ وزیـر    1اي به آنتـونی ایـدن  دارو در ایران، هژیر ـ وزیر کشور ـ در نامه   درباره گرانی

کار نایابی و گرانی دوا به جایی رسیده کـه نـه   «نویسد:  امور خارجه انگلیس ـ چنین می 

میرنــد، بلکـه مــردم   تواننــد بخرنـد و اغلــب از مـرض مـی   بضـاعت نمـی   تنهـا مـردم بــی  

دانه آمپول کـه سـابقاً یـک     اند. مثالً قیمت یکسرمایه نیز از خرید آن عاجز مانده صاحب

این در حـالی بـود کـه    )504: 1371(تبرائیان، ». شیلینگ بود به یک لیره و نیم رسیده است

مقدار معتنابهی دارو توسط محتکرین در انبار گمرك جمع شـده بـود و اجـازه تـرخیص     

اي بـا روزنامـه رعـد امـروز     شد که این وضعیت را میلسپو در مصاحبه براي آنها داده نمی

  )1-4، 173، ش1323(رعد امروز، . ه استتأیید نمود

دیدنـد و بـا   بنابراین در آن وضعیت وخیم که مردم ایران مرگ را در مقابل خود می 

طلب با استفاده از شـرایط، دسـت بـه     اي نداشتند، دالالن و سودجویان فرصتآن فاصله

شد تا وزیر بهداري وقت، مبارزه جدي با محتکرین  زدند. این مسأله باعثاحتکار دارو می

  )  1: 4775، ش1320(اطالعات، را سرلوحه کارهاي خود قرار دهد. 

پزشک و دارو در مناطق مختلـف کشـور، مشـکالتی     فقدانجداي از گرانی و احتکار،

داد. براي مثال گزارشی از شادگان در دست است که  بود که مردم را تحت فشار قرار می

هـزار   دهد و اینکه تنها یک نفر پزشک در منطقه شصت شیوع بیماري تیفوس خبر میاز 

توانـد انجـام    نفري شادگان با نداشتن آمپول، سرم و فقدان هر نوع امکانات، چه کار مـی 

________________________________________________________
1- Antoni Iden
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سازمان (هاي الزم به بهداري شادگان هستند. دهد و در ادامه، خواهان ارسال دارو و کمک

ش.) 1323ـ1049ـ1ان ریا یاسناد و کتابخانه مل

سوز تیفـوس شـهر    اي از اهالی شوشتر، بیماري خانمانهمچنین براساس گزارش عده

(اطالعـات  کرد؛ در حالی که بهداري فاقـد پزشـک حـاذق و داروي الزم بـود.     را تهدید می

قریه بود، بـه مـدت یکسـال و    19کهک از توابع قم که داراي  نیهمچن)1: 5391، ش1322

(کیـانی ـ   بردنـد.  و دارویی نداشت و اهالی در وضع بسیار بدي به سر مینیم، هیچ پزشک 

این در حالی بود که کهک، فاصله زیادي با پایتخت نداشـت. در نـواحی   ) 105: 1379بدیعی، 

  تر بود. دور افتاده اوضاع به مراتب متشنج

اقدامات دولت در مبارزه با تیفوس

 .شـد بر شمار مبتالیان آن افزوده مـی  یافت وبیماري تیفوس روز به روز گسترش می

به همین دلیل اتخاذ تدابیري چند، براي جلوگیري از پیشرفت بیماري و درمـان آن الزم  

تی بـراي مـد  را از جمله اینکه مـدارس   .نمود. بر این اساس، دولت اقداماتی انجام دادمی

زیادي  تعدادآمد و یم شماریکی از مراکز اصلی انتقال تیفوس به  رایاعالم کرد، زتعطیل 

و  هـا هـاي عمـومی ماننـد سـینماها، اتوبـوس      آموزان، ناقل بیماري بودند. مکـان  از دانش

آهن ضدعفونی گردید و لباس افراد مشکوك به بیماري به منظور ضدعفونی  قطارهاي راه

هـا بـراي تـدفین    شـد. همچنـین مقـرر گردیـد در گورسـتان      کردن در آب جوشانده می

به تیفوس شتاب بیشتري صورت گیرد. از آنجایی کـه در جنـوب تهـران    متوفیات مبتال 
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خانـه برپـا شـد تـا      بیش از هر منطقه دیگري بیمار تیفوسی وجود داشت، چند رختشوي

  )552: 1370(نجمی، لباس بیماران را کامالً شسته و ضدعفونی نمایند یا آتش بزنند. 

در تهران به این بیماران اختصاص از آغاز شیوع تیفوس، دو بیمارستان رازي و فارابی 

براي جلوگیري از انتشار بیشتر بیماري و معالجـه بهتـر   د یگردو همچنین مقرر شد داده 

مبتالیان، یک بیمارستان پانصد تختخوابی تأسیس شود. براي این منظور، وزارت دارایـی  

باري بالغ از عمارت این وزارتخانه را به محل بیمارستان جدید اختصاص داد و اعت یبخش

بر دو میلیون ریال جهت خرید اثاثیه و سـایر لـوازم بـراي یکصـد تختخـواب در اختیـار       

وزارت بهداري گذاشته شد. عالوه بر این، به امر محمدرضا پهلوي زایشگاه بنگاه حمایـت  

از مادران، براي معالجه بیماران مبتال به تیفوس به وزارت بهداري واگذار گردید و بنگـاه  

  )3: 99، ش1322(اطالعات هفتگی،هاي سلطنتی منتقل شد.  یکی از کاخمزبور به 

تأسیس، در تهران تنها چهار بیمارستان بـراي بسـتري    با احتساب دو بیمارستان تازه

رسـید و  مـی عـدد  هاي آنها جمعاً به پانصد این بیماران وجود داشت که تعداد تختخواب

 1322(اطالعـات،  مواقـع اپیـدمی نبـود.   جوابگوي سیل عظیم بیماران مبتال بـه تیفـوس در   

  )1: 5137ش

هـا در  پوش و بیمار در حیاط بیمارسـتان میـان شـن    روزانه بسیاري از این افراد ژنده

گفتند، خوابیده بودند. این به منزله اتاق انتظار آنها بود و حالی که از فرط تب هذیان می

  )1: 5134(همان: شدادند. بسیاري از آنها در این وضعیت جان می
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 30ش./ 1322اردیبهشـت 10بنا به پیشنهاد وزارت بهداري، هیأت وزیـران در تـاریخ  

هاي اداره باربري، سه دستگاه اتومبیل براي از اتومبیل که م. تصویب نمودند1943آوریل 

هاي بـاري بـه   حمل بیماران تیفوسی در اختیار وزارت بهداري گذاشته شود. این اتومبیل

  )130: 1379(زهیري، شد.  جایی بیماران استفاده می جابه عنوان آمبوالنس براي

جـا   در این بین، نیروهاي متفقین از ترس مبـتال شـدن سـربازان خـود کـه در همـه      

پراکنده بودند، اقداماتی در مبارزه با این بیماري انجام دادند؛ از جمله اینکـه بیمارسـتان   

موقت جهـت بسـتري بیمـاران     تپه از طرف ارتش انگلیس به طور هزار تختخوابی دوشان

تیفوسی در اختیار وزارت بهـداري قـرار گرفـت. ایـن بیمارسـتان مجهـز بـه پزشـکان و         

  )72: 1355(سپهر، پرستاران انگلیسی بود. 

، نیروهاي ارتش سرخ در مناطق تحت اشغال خود دسـت بـه اقـداماتی    آنبه موازات 

تیفوس بیداد  از یر ناشیو ممرگ م. که در تبریز 1943ش./ 1322زدند؛ از جمله در سال

کرد، سربازان شوروي دو اقدام مهم انجام دادند؛ یکـی تزریـق اجبـاري واکسـن ضـد      می

تیفوس در مـدارس بـود کـه تـرس و وحشـت مـردم ایـران را برانگیخـت و شـایع شـد           

هـاي جنـگ اسـتالینگراد    خواهند به این روش خون فرزندان ما را کشیده، بـه جبهـه   می

 .ن علت، مردم از فرستادن فرزندان خود به مدرسـه خـودداري کردنـد   بفرستند و به همی

آوردنـد کـه بیمارسـتان موقـت و      دیگر آنکه مردم را براي تزریق واکسن به باغ ارگ مـی 

جـا را   خبر از همهاضطراري را در سالن شیر و خورشید سرخ ایجاد کرده بودند و افراد بی

  )335-6: 1372(خاماچی، نمودند.  ا واکسن تزریق میکردند و به اجبار به آنهوارد سالن ارگ می
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همچنین در خوي، بهداري ارتش سرخ مقیم آنجا براي جلوگیري از انتشـار تیفـوس   

نفر از اهـالی خـوي و    55163به  نوبت مقدار زیادي واکسن از روسیه وارد نمود و در دو

جلـوگیري از شـیوع    مبه هنگـا متفقین )3: 5229، ش1322(اطالعات، اطراف آن تزریق نمود. 

  دادند. ارائه میز خدمات ینبه اهالی بومی محل  یگاهبیماري بین سربازان خود 

  

  تلفات ناشی از تیفوس

 ژهیـ به وتیفوس در مدت شیوع، تلفات سنگینی به همراه داشت و بسیاري از ایرانیان 

ري چنـان  ایـن بیمـا  )429/ 8: 1363(مکـی،  جوانان و نوجوانان را از زندگی محروم سـاخت.  

کرد و چند تن از آنها کـه  یافت که به پزشکان نیز رحم نمییمکرد و گسترش بیداد می

ها به معالجه بیماران تیفوسی اشتغال داشتند، به این مرض مهلـک مبـتال    در بیمارستان

  )551: 1370(نجمی، شده و جان خود را از دست دادند.

زیاد بود. براي مثال بنـا بـر اسـناد     ها، تلفات ناشی از تیفوس بسیارسالن یادر طول 

 55م. 1942ش./ ژانویـه تـا مـارس   1320موجود، تعداد مبتالیان تیفوس از دي تا اسفند

نشان از امر، جان خود را از دست دادند که این در تهران نفر 21نفر بود که از این تعداد،

البتـه   ش.)1321ـ20ـ2ه و اسناد وزارت امور خارجیآرش(شیوع و گسترش بیماري در پایتخت دارد. 

  دقیق نیست و تعداد تلفات بیشتر از اینها بوده است.چندان این آمار 
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ها در نواحی دورافتـاده و فقیـر    با توجه به این شواهد، برخالف اکثر موارد که بیماري

یافت، این بار بیماري در تهران در حال گسترش بود و از آنجا به مناطق دیگـر   شیوع می

  ه این متأثر از حضور اسراي لهستانی آلوده به تیفوس بود.شد ک منتقل می

م. 1943ش./ 1322ماهـه اول سـال   طبق گزارش روزنامـه اطالعـات هفتگـی در سـه    

هاي تهران بستري شـدند کـه از ایـن تعـداد     تیفوس در بیمارستانمبتال به بیمار  3320

و مـرخص شـدند.    نفر جان خود را از دست دادند و مابقی تحت معالجه قرار گرفته 391

 گرفـت یمـ الزم به ذکر است این تعداد، افرادي را در بر)3: 111، ش1322(اطالعات هفتگی، 

؛ زیرا در آن روزگار به دالیل گوناگون، از جمله نگهداري بود که مرگ آنها به ثبت رسیده

  رسید.  شناسنامه متوفی براي دریافت کوپن، آمار تمام متوفیات به ثبت نمی

  

  نتیجه

رو شدند که از جملـه آنهـا    با مشکالت بسیاري روبه دوم م ایران در جنگ جهانیمرد

هاي گوناگون بود و در این میان، بیماري تیفـوس بیشـترین آسـیب را بـه      شیوع بیماري

جامعه ایرانی وارد کرد و بسیاري را به کام مرگ کشاند. در این مـدت، تیفـوس در همـه    

یوع بیماري از بندر انزلی تا رشت، قـزوین و تهـران   مناطق ایران شیوع یافت. اما روند ش

بود که در تهران با توجه به تراکم زیاد جمعیت، باعث شد که بیمـاري بـه صـورت یـک     

اي درآمد  یعنی انتشار بیماري تیفوس به صورت اپیدمی افسارگسیخته .فاجعه بروز نماید

ري از آن را نداشـتند.  که مسئوالن وقت، به دلیل کمبود دارو و پزشک، توانـایی پیشـگی  
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طبق اسناد و آمار موجود، این امر موجب گردید تا بیشترین آمـار مبتالیـان و متوفیـات    

 کردنـد  شب خود را به سختی تهیه میمربوط به تهران باشد. به هر حال، مردمی که نان 

رو شدن و دست و پنجه نـرم کـردن بـا ایـن سـوغات جدیـد متفقـین را         دیگر توان روبه

شدند. در این مدت، دولت ایران اقدام  و ناچار در برابر بیماري و مرگ تسلیم مینداشتند 

شاخصی در مبارزه با بیماري و تهیه دارو انجام نداد و کارهاي چندي که صورت گرفـت  

  در برابر وسعت بیماري، بسیار ناچیز بود. 
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  منابع و مآخذ

  :ها کتاب

  پژوه. وم، تهران: دانش، چاپ دیکانگل شناسی پزش)، 1375(اطهري، عمید

حسین ابوترابیـان، تهـران:    :ترجمهچاپ دوم، شترها باید بروند،  )،1363بوالرد، ریدر (

  نو.

  ، چاپ پنجم، تهران: ققنوسگذشته چراغ راه آینده)، 1367پژوهش گروهی جامی (

  ، چاپ اول، تهران: رسا.ایران در اشغال متفقین )،1371الدین (صفاءتبرائیان، 

  چاپ اول، تبریز: مهد آزادي.اوراق پراکنده از تاریخ تبریز، )، 1372بهروز ( خاماچی،

چاپ اول، قـم: دفتـر نشـر و    عصر پهلوي به روایت اسناد، )، 1379رضا ( زهیري، علی

  پخش معارف.

دانشگاه ملی چاپ اول، تهران:، ایران در جنگ دوم جهانی، )1355سپهر، احمدعلی (

  ایران.

، چـاپ اول، تهـران:   خاطرات سیاسی دکتر کریم سـنجابی ، )1381سنجابی، کریم (

  صداي معاصر.

  ، چاپ اول، تهران: پروین.حاصل چهل سال خدمت)، 1370سنجر، فریدون (

، چـاپ اول، تهـران: علمـی و    8جلـد تاریخ بیست ساله ایران، )، 1363مکی، حسین (

  ایران.

اول، تهـران:  ، چـاپ  زندگی سیاسی محمد علـی فروغـی   )،1371مهدي نیا، جعفر (

  پانوس.

  چاپ اول، تهران: گلشائی.)، از سید ضیا تا بازرگان، 1370نجمی، ناصر (

تاریخ روابط خارجی ایـران (از ابتـداي دوران   )، 1383هوشنگ مهدوي، عبدالرضا (

  چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی)، 

مهـرداد اهـري    :ترجمـه اپ اول، چـ دم در ایـران،   ، سپیده)1366هولتوس، شولتسـه ( 

  تهران: نو.

  

  



67   ...بیماري تیفوس پیامد وقوع و گسترش

  

  :ها روزنامه

  .5134،4775، 5137، 5229،5226، 5391، 5454هاي ش، شماره1320-22اطالعات،

  .99و  111ش، شماره هاي 1322اطالعات هفتگی، 

.173ش، شماره1323رعد امروز، 

  

  :اسناد

 یشمسـ 1323ال سـ ، ، شیوع تیفوس در شادگانملی ایـران و کتابخانه  اسناد سازمان

  .1049سند 

 یشمسـ 1320سـال  ،آمار مبتالیان به تیفـوس  ،رانیا خارجهامور اسناد وزارت  ویآرش

  .20، کارتن 2پرونده 

 یشمســ1320ســال ، زمــان شــیوع تیفــوس در ایــرانــــــــــــــــــــــــــ ، 

  .40کارتن

سـال ،ناورود اسراي کثیف و آلوده لهسـتانی بـه ایـر    ـــــــــــــــــــــــــ ، 

  .24، کارتن یشمس1321
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سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 67 - 51

بيماري تيفوس، پيامد وقوع و گسترش 

جنگ جهاني دوم در ايران(

_______________________ مرتضي دهقاننژاد ((

الهام لطفي (((

چکيده:

گسترش دامنه جنگ جهاني دوم به ايران و ورود قواي متفقين در سحرگاه سوم شهريور1320ش. به کشور، آثار و نتايج سوئي باقي گذاشت و مردم ايران را با مشکلات و سختيهاي بسياري همچون ناامني، قحطي و شيوع بيماريهاي مختلف مواجه ساخت. در اين زمان، فقدان بهداشت و قرنطينههاي مناسب، موجب گرديد که ورود نيروهاي مهاجم و آوارگان جنگي، باعث شيوع و گسترش بيماريهاي گوناگوني مانند تيفوئيد (حصبه)، وبا و تيفوس در کشور شود. مطالعات نشان ميدهد که يکي از مهمترين و مهلکترين اين بيماريها تيفوس بود. اين پژوهش ميکوشد با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي در پي پاسخگويي به اين سؤال باشد که در زمان جنگ جهاني دوم، بيماري تيفوس چگونه در ايران شيوع يافت؟

واژگان کليدي: ايران، جنگ جهاني دوم، تيفوس، متفقين، آوارگان لهستاني. 


مقدّمه

ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايي، در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود، بارها مورد هجوم ملل مختلف قرار گرفته است. هريک از اين اقوام و ملتها چند صباحي اين سرزمين را ميدان تاخت و تاز خود قرار دادهاند و بعد از نابودي امکانات زندگي و ايجاد قحطي، گرسنگي و بيماريهاي خطرناک به سرزمين خود بازگشتهاند و مردم ايران، تا مدتها با بلاياي ناشي از اين تهاجمات، دست و پنجه نرم ميکردهاند. با مرور صفحات تاريخ ايران به نمونههاي بسياري از اين دست برميخوريم.

جنگ جهاني دوم يکي از بزرگترين جنگهاي خانمانسوز بود که به سبب موقعيت استراتژيک ايران، دامنه آن به اين سرزمين نيز کشيده شد و ايرانيان را به خاک سياه نشاند. دستاوردهاي اين جنگ براي مردم ايران قحطي، گراني و شيوع بيماريهاي مختلف مانند وبا، تيفوئيد (حصبه) و تيفوس بود. در اين ميان، تيفوس يکي از مهلکترين و شايعترين اين بيماريها بهشمار ميرفت که روزانه تعداد زيادي را به کام مرگ ميکشاند. 

اگرچه بيماري تيفوس، پيش از جنگ جهاني دوم نيز در ايران شيوع داشت و جامعه ايراني با آن بيگانه نبود، اما تيفوسي که در خلال اين جنگ در ايران شايع شد، در مقايسه با موارد مشابه، بسيار گستردهتر و مهلكتر بود که در ادامه، چگونگي و علل آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بنابراين، مسأله اصلي اين پژوهش، بررسي و مطالعه چگونگي شيوع بيماري تيفوس در سالهاي جنگ جهاني دوم در ايران است.

 اين موضوع به صورت خاص و مجزا بررسي نشده است و تنها در چند منبع اشارهاي گذرا به اين بيماري شده است.

تيفوس چيست؟

 تيفوس بيمارياي عفوني است که از طريق شپش به انسان سرايت ميکند و آن را به نام تب محرقه نيز ميشناسند. از علائم اين بيماري: سردرد، کمردرد، سرخي چشم گيجي و بيهوشي است. دوره بيماري چهل روز است که در ابتداي آن، تب و لرز شديدي انسان را فرا ميگيرد و بعد از آن، دانههاي قرمز فراواني در بدن، به استثناي صورت ايجاد ميشود. (اطهري، 1375: 294)

شيوع بيماري 

 زماني که هيتلر زمام حکمراني کشور آلمان را در ديماه 1311ش./  ژانويه1933م. در دست گرفت و رايش سوم را به وجود آورد، برنامه وسيع و دقيقي را براي تجديد نيروي نظامي آن کشور در پيش گرفت. او بسياري از محدوديتهاي صلح ورساي را از بين برد و موفق شد قسمتي از سرزمينهاي متعلق به آلمان يا آلمانينژاد، مانند سار
 و سودت
 را بدون توسل به جنگ تصرف نمايد. پس از آن، درصدد حمله به لهستان برآمد و در دهم شهريور 1318ش./ اول سپتامبر 1939م. به اين کشور حمله نمود. (هوشنگ مهدوي، 1383: 399-398)

 در 12 شهريور 1318ش./ سوم سپتامبر 1939م. فرانسه و انگليس براي جلوگيري از قدرت روزافزون آلمان که در حال برهم زدن موازنه قدرت در اروپا بود، با عنوان دفاع از لهستان به آلمان اعلان جنگ دادند و اين گونه بود که جنگ جهاني دوم که سهمگينتر از جنگ اول بود، آغاز شد. (همان: 399)

اين جنگ بر زندگي بيشتر مردم جهان تأثير گذاشت. لهستانيها از جمله تيرهروزاني بودند که جنگ با حمله آلمان به کشورشان آغاز شد و بسياري از آنها در سال 1318ش./ 1939م. بعد از تقسيم کشورشان بين آلمان و شوروي، به عنوان اسراي جنگي به سيبري فرستاده شدند. همزمان با پيوستن روسيه به متفقين، پيمان اتحاد مشترکي در 9 تير 1320ش./ 30ژوئيه 1941م. در لندن منعقد شد که براساس آن اسراي لهستاني حاضر در روسيه آزاد ميشدند تا به کشورهاي مشترکالمنافع انگليس فرستاده شوند و زير نظر دولت انگليس نگهداري شوند. (مهدينيا،1371: 526/ بولارد، 1363: 96)


ورود اسراي آواره لهستاني به ايران، به موجب پيماني بود که بين اتحاد جماهير شوروي و جنرال ولاديلاوسيکورسکي
 لهستاني در شهر مسکو به امضا رسيد و براساس آن، اسراي لهستاني ميبايست از خاک شوروي بيرون رفته و براي پيکار بر ضد دشمن مشترک در ساير جبههها به متفقين ملحق شوند. از اين زمان، کاروان اسراي لهستاني روانه بندر انزلي شده و از اين شهر با کاميون به تهران منتقل ميشدند. اولين گروه آنها در 21 مرداد1320ش./ 12 اوت1941م. به خاک ايران رسيدند که در بين آنها انواع بيماريهاي مسري به حد وفور وجود داشت و روزانه صدنفر به مرض تيفوس مبتلا    ميشدند. (مهدينيا، 1371: 562)

اغلب اسراي لهستاني که وارد ايران ميشدند، بيمار بودند و لباسهايشان کثيف و آلوده به انواع ميکروبهاي مهلک بود که پس از استحمام به آنها لباس جديد ميدادند و لباسهاي کثيف و آلوده به ميکروب آنها، بدون آنکه ضدعفوني شود، در مقابل مبلغ مختصري به ايرانيان بيبضاعت و فقير فروخته ميشد. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه 2-24-1321ش.) اين عمل در گسترش هرچه بيشتر بيماريهاي مهلک بهويژه تيفوس که اين اسرا به آن مبتلا بودند، نقش مؤثري داشت. 

در تهران اين ميهمانان تازه وارد در اردوگاههاي مخصوصي نگهداري ميشدند و عليرغم ممنوعيتهاي موجود، به خارج از اردوگاه نيز رفتوآمد ميکردند. آنها در اماکن عمومي مينشستند و اينگونه، امراضِ شايع ميان خود را به ايرانيان انتقال ميدادند. (هولتوس، 1366: 135) به اين ترتيب، بيماري تيفوس به سرعت در بين مردم گسترش مييافت که اوج آن از آبان تا آذر 1321ش./ نوامبر تا دسامبر1941م. و دي تا بهمن 1321ش./ ژانويه تا فوريه 1942م. بود. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه 1ـ40ـ1321ش.)

در اين زمان، از وجود تيفوس در همه نقاط کشور گزارش ميشد، اما روند شيوع اين بيماري از بندر پهلوي تا رشت، قزوين و تهران بود که در واقع مسير عبور اسراي لهستاني را در بر ميگرفت. در تهران تراكم زياد جمعيت، باعث شد که اين بيماري به صورت يک فاجعه بروز نمايد و انتشار بيماري تيفوس به صورت اپيدمي افسارگسيختهاي باشد. (اطلاعات،1321، ش4964: 1)

شيوع تيفوس به اين شکل و با اين گستردگي در ايران سابقه نداشت و تنها در تهران تعداد متوفيات را به يکهزار نفر در ماه نيز رساند. (تبرائيان، 1371: 504)

راههاي انتقال بيماري

شپش ـ ناقل بيماري تيفوس ـ از راههاي مختلفي بين مردم انتشار مييافت. يکي از اين راهها، اجتماعات عمومي بود و از مهمترين مجامع عمومي آن زمان ايران که محصول جنگ جهاني دوم به شمار ميرفت، هرجومرج مقابل نانواييها بود. شايد بتوان گفت که کمبود نان و گسترش تيفوس مکمل يکديگر بودند. بدين معني که در پارهاي از موارد، ازدحام مردم در برابر نانواييها و بالا رفتن آنها از سر و کول يکديگر براي بهدست آوردن قرص ناني که از همه چيز جز گندم تشکيل شده بود، انتقال شپش تيفوس را تسريع مينمود، اما اين رويهاي غالب نبود. (نجمي،1370: 552)

مکانهاي عمومي ديگر مانند مدارس، قهوهخانهها، سينماها، اتوبوسها و درشکهها نيز مکان مناسبي براي انتقال بيماري بود. بدين صورت که بيتوجهي حماميها به رعايت نظافت و مانع نشدن آنها از ورود افراد بيمار به خزانه حمامها، به گسترش اين بيماري کمک ميکرد. (اطلاعات، 1322، ش5226 :3) در مدارس، بسياري از دانشآموزان ناقل بيماري بودند. ناقلِ ديگر، درشکهها و اتوبوسها بود که از آنها براي انتقال بيماران تيفوسي به بيمارستان استفاده ميشد و مردم از ترس آلوده شدن به شپش تيفوس جرأت سوار شدن به اين وسايل را نداشتند. (سنجابي، 1381: 70)

کمبود امکانات بهداشتي، گراني مايحتاج زندگي و عدم قدرت خريد از سوي مردم در جنگ جهاني دوم باعث ميشد آنها براي تهيه پيش پا افتادهترين امکانات زندگي خود مانند نان، گوشت و پارچه در مضيقه باشند که اين عوامل، ابتلاي آنها به انواع بيماريها را تشديد ميکرد. براي مثال يکي از راههاي انتقال تيفوس، عدم استحمام و تعويض لباس بود که امکان رشد و ازدياد حشره ناقل اين بيماري را فراهم مينمود؛ زيرا شپش در شرايط آلودگي و فقدان بهداشت، سريعتر منتشر ميشد. بنابراين، کمبود و گراني پارچه و به موازات آن ناتواني مردم در تهيه لباس، انتقال بيماري را سرعت ميبخشيد. گاهي کمبود پارچه به مرحلهاي ميرسيد که حتي تهيه کفن براي مردگان نيز امکانپذير نبود. طبق گزارش واصله از خُمين، به مدت يکسال هيچگونه پارچهاي به خمين نرسيد و چون مردم به واسطه عدم وجود پارچه قادر به تعويض لباس خود نبودند، مبتلا به تيفوس ميشدند. (اطلاعات،1323، ش5454: 1)

در حاليکه ميليونها متر پارچه در انبارها وجود داشت و با گذشت زمان در معرض پوسيدن بود، اما چون وسايل حمل و نقل کافي وجود نداشت و کاميونها و واگنهاي قطار ايران اختصاص به حمل ملزومات متفقين داشت، رساندن پارچهها به مردم که نياز وافر به آن داشتند، امکانپذير نبود. (جامي، 1367: 184) بنابراين، اين طور به نظر ميرسد که عدم نظارت بر رعايت بهداشت در مکانهاي عمومي، فقر مردم و به موازات آن،گراني مايحتاج زندگي، از جمله علل و راههاي اصلي انتقال بيماري بود. 

تيفوس و کمبود دارو

از پنيسيلين که به تازگي توسط الکساندر فلمينگ
 کشف شده بود، براي درمان تيفوس استفاده ميشد. اما هزينه تهيه آن بسيار بالا بود؛ به طوري که قيمت هر عدد آن 120 تومان ميشد. در حالي که مخارج روزانه هر خانوار به دو تومان هم نميرسيد. اما مردم چارهاي نداشتند جز اينکه براي نجات جان خود و فرزندانشان به هر طريقي که امکان داشت، اين داروي معجزهآسا را به دست آورند. (خاماچي، 1372: 5-334/ تبرائيان،1371: 504) 

 در اين دوران، از د.د.ت به عنوان داروي ضد شپش استفاده ميشد که براي جلوگيري از انتقال شپش تيفوس، طبق فرمان حکمت ـ وزير بهداشت وقت ايران ـ مردم موظف بودند لباسها و رختخواب خود را با اين ماده، ضدعفوني نمايند و به همين دليل، د.د.ت کمياب و گران قيمت شد. (سنجر،1370: 93) دليل اين امر، چيزي نبود جز وجود افراد سودجو و منفعتطلب، که با احتکار و گران نمودن مايحتاج ضروري مردم به فکر سودجويي خود بودند.

درباره گراني دارو در ايران، هژير ـ وزير کشور ـ در نامهاي به آنتوني ايدن
 ـ وزير امور خارجه انگليس ـ چنين مينويسد: «کار نايابي و گراني دوا به جايي رسيده که نه تنها مردم بيبضاعت نميتوانند بخرند و اغلب از مرض ميميرند، بلکه مردم صاحبسرمايه نيز از خريد آن عاجز ماندهاند. مثلاً قيمت يکدانه آمپول که سابقاً يک شيلينگ بود به يک ليره و نيم رسيده است». (تبرائيان، 1371: 504)  اين در حالي بود که مقدار معتنابهي دارو توسط محتکرين در انبار گمرک جمع شده بود و اجازه ترخيص براي آنها داده نميشد که اين وضعيت را ميلسپو در مصاحبهاي با روزنامه رعد امروز تأييد نموده است. (رعد امروز، 1323، ش173، 4-1)

 بنابراين در آن وضعيت وخيم که مردم ايران مرگ را در مقابل خود ميديدند و با آن فاصلهاي نداشتند، دلالان و سودجويان فرصتطلب با استفاده از شرايط، دست به احتکار دارو ميزدند. اين مسأله باعث شد تا وزير بهداري وقت، مبارزه جدي با محتکرين را سرلوحه کارهاي خود قرار دهد. (اطلاعات، 1320، ش4775: 1) 

جداي از گراني و احتکار، فقدان پزشک و دارو در مناطق مختلف کشور، مشکلاتي بود که مردم را تحت فشار قرار ميداد. براي مثال گزارشي از شادگان در دست است که از شيوع بيماري تيفوس خبر ميدهد و اينکه تنها يک نفر پزشک در منطقه شصتهزار نفري شادگان با نداشتن آمپول، سرم و فقدان هر نوع امکانات، چه کار ميتواند انجام دهد و در ادامه، خواهان ارسال دارو و کمکهاي لازم به بهداري شادگان هستند. (سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران 1ـ1049ـ1323ش.) 

همچنين براساس گزارش عدهاي از اهالي شوشتر، بيماري خانمانسوز تيفوس شهر را تهديد ميکرد؛ در حالي که بهداري فاقد پزشک حاذق و داروي لازم بود. (اطلاعات 1322، ش5391: 1) همچنين کهک از توابع قم که داراي 19قريه بود، به مدت يکسال و نيم، هيچ پزشک و دارويي نداشت و اهالي در وضع بسيار بدي به سر ميبردند. (کياني ـ بديعي، 1379: 105) اين در حالي بود که کهک، فاصله زيادي با پايتخت نداشت. در نواحي دور افتاده اوضاع به مراتب متشنجتر بود.

اقدامات دولت در مبارزه با تيفوس

بيماري تيفوس روز به روز گسترش مييافت و بر شمار مبتلايان آن افزوده ميشد. به همين دليل اتخاذ تدابيري چند، براي جلوگيري از پيشرفت بيماري و درمان آن لازم مينمود. بر اين اساس، دولت اقداماتي انجام داد. از جمله اينکه مدارس را براي مدّتي تعطيل اعلام کرد، زيرا يکي از مراکز اصلي انتقال تيفوس به شمار ميآمد و تعداد زيادي از دانشآموزان، ناقل بيماري بودند. مکانهاي عمومي مانند سينماها، اتوبوسها و قطارهاي راهآهن ضدعفوني گرديد و لباس افراد مشکوک به بيماري به منظور ضدعفوني کردن در آب جوشانده ميشد. همچنين مقرر گرديد در گورستانها براي تدفين متوفيات مبتلا به تيفوس شتاب بيشتري صورت گيرد. از آنجايي که در جنوب تهران بيش از هر منطقه ديگري بيمار تيفوسي وجود داشت، چند رختشويخانه برپا شد تا لباس بيماران را کاملاً شسته و ضدعفوني نمايند يا آتش بزنند. (نجمي، 1370: 552)

از آغاز شيوع تيفوس، دو بيمارستان رازي و فارابي در تهران به اين بيماران اختصاص داده شد و همچنين مقرر گرديد براي جلوگيري از انتشار بيشتر بيماري و معالجه بهتر مبتلايان، يک بيمارستان پانصد تختخوابي تأسيس شود. براي اين منظور، وزارت دارايي بخشي از عمارت اين وزارتخانه را به محل بيمارستان جديد اختصاص داد و اعتباري بالغ بر دو ميليون ريال جهت خريد اثاثيه و ساير لوازم براي يکصد تختخواب در اختيار وزارت بهداري گذاشته شد. علاوه بر اين، به امر محمدرضا پهلوي زايشگاه بنگاه حمايت از مادران، براي معالجه بيماران مبتلا به تيفوس به وزارت بهداري واگذار گرديد و بنگاه مزبور به يکي از کاخهاي سلطنتي منتقل شد. (اطلاعات هفتگي،1322، ش99: 3)

با احتساب دو بيمارستان تازهتأسيس، در تهران تنها چهار بيمارستان براي بستري اين بيماران وجود داشت که تعداد تختخوابهاي آنها جمعاً به پانصد عدد ميرسيد و جوابگوي سيل عظيم بيماران مبتلا به تيفوس در مواقع اپيدمي نبود. (اطلاعات، 1322 ش5137: 1)

روزانه بسياري از اين افراد ژندهپوش و بيمار در حياط بيمارستان ميان شنها در حالي که از فرط تب هذيان ميگفتند، خوابيده بودند. اين به منزله اتاق انتظار آنها بود و بسياري از آنها در اين وضعيت جان ميدادند. (همان: ش5134: 1)

بنا به پيشنهاد وزارت بهداري، هيأت وزيران در تاريخ10ارديبهشت1322ش./ 30 آوريل 1943م. تصويب نمودند که از اتومبيلهاي اداره باربري، سه دستگاه اتومبيل براي حمل بيماران تيفوسي در اختيار وزارت بهداري گذاشته شود. اين اتومبيلهاي باري به عنوان آمبولانس براي جابهجايي بيماران استفاده ميشد. (زهيري، 1379: 130)

در اين بين، نيروهاي متفقين از ترس مبتلا شدن سربازان خود که در همهجا پراکنده بودند، اقداماتي در مبارزه با اين بيماري انجام دادند؛ از جمله اينکه بيمارستان هزار تختخوابي دوشانتپه از طرف ارتش انگليس به طور موقت جهت بستري بيماران تيفوسي در اختيار وزارت بهداري قرار گرفت. اين بيمارستان مجهز به پزشکان و پرستاران انگليسي بود. (سپهر، 1355: 72)

به موازات آن، نيروهاي ارتش سرخ در مناطق تحت اشغال خود دست به اقداماتي زدند؛ از جمله در سال1322ش./ 1943م. که در تبريز مرگ و مير ناشي از تيفوس بيداد ميکرد، سربازان شوروي دو اقدام مهم انجام دادند؛ يکي تزريق اجباري واکسن ضد تيفوس در مدارس بود که ترس و وحشت مردم ايران را برانگيخت و شايع شد ميخواهند به اين روش خون فرزندان ما را کشيده، به جبهههاي جنگ استالينگراد بفرستند و به همين علت، مردم از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداري کردند. ديگر آنکه مردم را براي تزريق واکسن به باغ ارگ ميآوردند که بيمارستان موقت و اضطراري را در سالن شير و خورشيد سرخ ايجاد کرده بودند و افراد بيخبر از همهجا را وارد سالن ارگ ميکردند و به اجبار به آنها واکسن تزريق مينمودند. (خاماچي، 1372: 6-335)

همچنين در خوي، بهداري ارتش سرخ مقيم آنجا براي جلوگيري از انتشار تيفوس مقدار زيادي واکسن از روسيه وارد نمود و در دو نوبت به 55163 نفر از اهالي خوي و اطراف آن تزريق نمود. (اطلاعات، 1322، ش5229: 3) متفقين به هنگام جلوگيري از شيوع بيماري بين سربازان خود گاهي به اهالي بومي محل نيز خدمات ارائه ميدادند.

تلفات ناشي از تيفوس

تيفوس در مدت شيوع، تلفات سنگيني به همراه داشت و بسياري از ايرانيان به ويژه جوانان و نوجوانان را از زندگي محروم ساخت. (مکي، 1363: 8/ 429) اين بيماري چنان بيداد ميکرد و گسترش مييافت که به پزشکان نيز رحم نميکرد و چند تن از آنها که در بيمارستانها به معالجه بيماران تيفوسي اشتغال داشتند، به اين مرض مهلک مبتلا شده و جان خود را از دست دادند. (نجمي،1370: 551)

در طول اين سالها، تلفات ناشي از تيفوس بسيار زياد بود. براي مثال بنا بر اسناد موجود، تعداد مبتلايان تيفوس از دي تا اسفند1320ش./ ژانويه تا مارس1942م. 55 نفر بود که از اين تعداد،21 نفر در تهران جان خود را از دست دادند که اين امر، نشان از شيوع و گسترش بيماري در پايتخت دارد. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه 2ـ20ـ1321ش.) البته اين آمار چندان دقيق نيست و تعداد تلفات بيشتر از اينها بوده است.

با توجه به اين شواهد، برخلاف اکثر موارد که بيماريها در نواحي دورافتاده و فقير شيوع مييافت، اين بار بيماري در تهران در حال گسترش بود و از آنجا به مناطق ديگر منتقل ميشد که اين متأثر از حضور اسراي لهستاني آلوده به تيفوس بود.

طبق گزارش روزنامه اطلاعات هفتگي در سهماهه اول سال1322ش./ 1943م. 3320 بيمار مبتلا به تيفوس در بيمارستانهاي تهران بستري شدند که از اين تعداد 391 نفر جان خود را از دست دادند و مابقي تحت معالجه قرار گرفته و مرخص شدند. (اطلاعات هفتگي، 1322، ش111: 3) لازم به ذکر است اين تعداد، افرادي را در برميگرفت که مرگ آنها به ثبت رسيده بود؛ زيرا در آن روزگار به دلايل گوناگون، از جمله نگهداري شناسنامه متوفي براي دريافت کوپن، آمار تمام متوفيات به ثبت نميرسيد. 

نتيجه

مردم ايران در جنگ جهاني دوم با مشکلات بسياري روبهرو شدند که از جمله آنها شيوع بيماريهاي گوناگون بود و در اين ميان، بيماري تيفوس بيشترين آسيب را به جامعه ايراني وارد کرد و بسياري را به کام مرگ کشاند. در اين مدت، تيفوس در همه مناطق ايران شيوع يافت. اما روند شيوع بيماري از بندر انزلي تا رشت، قزوين و تهران بود که در تهران با توجه به تراكم زياد جمعيت، باعث شد که بيماري به صورت يک فاجعه بروز نمايد. يعني انتشار بيماري تيفوس به صورت اپيدمي افسارگسيختهاي درآمد كه مسئولان وقت، به دليل کمبود دارو و پزشک، توانايي پيشگيري از آن را نداشتند. طبق اسناد و آمار موجود، اين امر موجب گرديد تا بيشترين آمار مبتلايان و متوفيات مربوط به تهران باشد. به هر حال، مردمي که نان شب خود را به سختي تهيه ميکردند ديگر توان روبهرو شدن و دست و پنجه نرم کردن با اين سوغات جديد متفقين را نداشتند و ناچار در برابر بيماري و مرگ تسليم ميشدند. در اين مدت، دولت ايران اقدام شاخصي در مبارزه با بيماري و تهيه دارو انجام نداد و کارهاي چندي که صورت گرفت در برابر وسعت بيماري، بسيار ناچيز بود. 
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