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 آغاز دهه 20 خورشیدی
 روزگار تیفوس و حصبه

آمار درســت و روشنی از شــمار درگذشتگان و 
مبتاليان اين بيماري ها در آن روزگار وجود ندارد، 
اما با بهره گيــری از پاره ای ســندها و روايت های 
پراکنــده تاريخی، بــه فراوانی و گســتردگي اين 
پديده می توان پی برد. بيماري هايی چون تيفوئيد 
به ويژه تيفوس گرچه در سراســر سال هاي نيمه 
نخســت دهه 20 خورشــيدی کم وبيش به گونه 
دوره ای در منطقه هــای گوناگون ايــران پديدار 
شــدند، اما دو موج بزرگ همه گيری بــرای آنها 
در تهران در دوره يادشــده می توان بازشــناخت. 
موج نخست، از واپســين روزهای زمستان 1321 
خورشيدی آغاز شــد، در بهار 1322 خورشيدی 
اوج گرفــت و تا ميانه های تابســتان پيوســتگی 
يافت. ســاکنان تهــران به دليل وضع نامناســب 
بهداشتي شــهر، کامال در تيررس اين ناخوشي ها 
جای گرفته بودند. روايت هــای تاريخی، از بزرگی 
و گســتردگی اين دو بيماری در تهــران و ابتالي 
شماری چشــمگير از شــهروندان به تيفوس در 
ماه هاي پاياني  ســال 1321 و اوايل  ســال1322 
خورشيدی سخن رانده اند »شيوع بيماري تيفوس 
که متاســفانه در اغلب نقاط شهر شــدت يافته، 
اســباب نگراني و اضطراب عمومي شــده اســت. 
مرض تيفــوس از چندي قبل به طــور اپيدمي در 
تهران وجود داشــت و تاکنون تلفات زيادي هم به 
طبقات مختلف مردم وارد کرده است و حتي چند 
تن از پزشكان و عده اي از جوانان پاك سرشتي که 
در دانشكده پزشكي مشــغول تحصيل بودند و در 
بيمارســتان به معالجه بيماران تيفوسي اشتغال 
داشتند به اين مرض مهلك مبتال شده و جان خود 
را از دســت دادند«. يك گزارش درباره آمار دقيق 
مبتاليان و شمار تلفات در پايتخت نشان می دهد 
3 هزار و 500 بيماری تيفوســی در سه ماهه بهار 
1322 خورشيدی، به بيمارستان رفته، در چرخه 
درمان جای گرفتنــد و 400 بيمــار از ميان آنان 
درگذشتند. درگذشتگان بر اثر تيفوس در تهران، 
بر پايه گزارشــي ديگر، به 70 نفر در هفته از اواخر 
زمستان 1321 تا اوايل تابستان 1322 خورشيدی 
رســيده بود. يك روايت تاريخی بيان می دارد در 
بيمارســتان  هزار تختخوابي تهــران که نيروهای 
انگليسي ها موقتا به وزارت بهداري ايران واگذارده 
بودند، يك هزار و 400 بيمار از 21 فروردين تا 29 
ارديبهشــت 1322 خورشــيدی پذيرفته شدند. 
650نفر از اينان درمان شــده، 600بيمار در وضع 
درمان بودند و 150نفر نيز درگذشتند. وضعيت در 
پاره ای شــهرهای ديگر نيز به همين اندازه ناگوار 
بود. مثــال بيش از 500نفر در کرمــان در دو ماهه 
نخست  سال 1322 خورشــيدی به هر دو بيماري 
تيفوس و تيفوئيــد مبتال شــدند و 60 نفر از آنان 
درگذشتند. شــمار مبتاليان در مشهد، در چهار 
ماهه نخست  ســال 1322 خورشــيدی نزديك 
850 نفر بود که 120 نفر از آنان تلف شــدند. 30 
نفر نيز 250 کيلومتر آن ســوتر، در منطقه درگز و 
روســتاهاي پيرامون، در کمتر از دو ماه بر اثر اين 
بيماری ها مردند. روزانه 20 تا 25 نفر از ســاکنان 
بندرعباس نيز در فروردين 1322 خورشــيدی بر 
اثر ابتال به تيفوس و تيفوئيد می مردند. شــهرهاي 
خرمشهر، دامغان، خوانســار و بندر پهلوي)انزلی( 
نيز در همان بازه زمانی، وضعيتی ناگوار داشــتند. 
موج دوم گسترش و همه گيری تيفوس و تيفوئيد 
در ايران اما به اوايل زمســتان 1322 خورشيدی 
بازمی گردد که تا ميانه های  سال 1323 خورشيدی 
پيوستگی يافت. پايتخت نشــينان که خاطره تلخ 
همه گيری تيفوس را در دو ســال گذشته داشتند، 
با وجود فراهم آوری بســتر و آمادگي مناسب براي 
رويارويی با اين ناخوشــي و درمان بيماران، اکنون 
با همه گيــری تيفوئيد )حصبه( روياروی شــدند، 
هرچند وخامت آن ماننــد دوره پيش نبود. يكی از 
نمايندگان مجلس شورای ملی در فروردين 1323 
خورشيدی دراين باره گفت »همين االن که من در 
خدمت آقايان صحبت مي کنم يك اپيدمي حصبه 
در طهــران وجود دارد که مخصوصا تمام ســمت 
شرق تهران را فراگرفته]،[ هيچ کوچه نيست که در 
آن يك مريض حصبه وجود نداشته باشد«. بيماري 
تيفوس اما همچنان حومه تهران را درمي نورديد. 
نامه ملتمســانه رعيت های چند روســتاي حومه 
جنوب شــرقي تهران بــه مقام هــای دولتی در 
زمســتان 1322 خورشــيدی برای درخواســت 
ياری، ســندی مهم دراين باره به شــمار می آيد. 
آنان در نامه از مرگ نزديــك 200 نفر در منطقه 
بر اثــر بيماري هاي ماالريا و تيفوس در دو يا ســه 
ماه ســخن رانده بودند. يك گزارش ديگر تاريخی 
در اواخر  سال 1322 خورشيدی نشان می دهد در 
پی همه گيری تيفوس در اصفهان و حومه »تلفات 
طاقت فرساست و چنان چه فوري جلوگيري نشود، 
تظلمات مهمي به افراد مردم شهر و حومه خواهد 
شد«. ابتالی مردم به تيفوئيد به ويژه به تيفوس و 
مرگ ومير آنها در ديگر منطقه ها همچون محدوده 
مرکزي مانند فيروزکوه، اردکان و مالير، محدوده 
جنوبي همچون شــيراز و شــهرکرد، منطقه های 
جنوب غربي مانند شادگان، محدوده های شمالي 
همچون فومن و چالوس، منطقه های شمال غربي 
مانند ماکو و تكاب، ســرزمين های شمال شــرقي 
مانند دشــت گــرگان، ســرزمين های شــرق و 
جنوب شــرقي مانند کاشــمر، حتي جزيره های 
جنوبی به ويژه قشــم و هرمز در همان برهه زماني، 
گستردگي و همه گيری چشمگير اين بيماری های 
واگيــر در ايران را نمايانگر بود. اهميت مســأله به 
اندازه اي بود که کارگروهي دربرگيرنده وزير دربار، 
وزير بهداري، رئيس بانك ملي و چند تن از رجال 
مهم مملكتي با نام »کميتــه مبارزه با تيفوس« به 

دستور پهلوی دوم تشكيل شد.
 مهاجران لهستانی

 نخستین عامالن گسترش تیفوس
اين که چه عامــل يا عامل هايــي، پيدايش اين 
بيماري ها را در آن گســتره بزرگ و به آن فراوانی 
در ايران همــراه آورد، در گفته های ســفير وقت 
بريتانيا در ايران نمايان است »عده کثيري از زنان 

و کودکان لهســتاني که بعد از تصرف کشورشان 
به اســارت شــوروي درآمده بودند به کشورهاي 
مشترك المنافع انگليس فرســتاده شدند تا تحت 
نظــارت دولت انگليس نگهداري شــوند و عده اي 
نيز به تهــران آمدند و در اينجا تــا پايان جنگ در 
يك اردوگاه بســر مي بردند. زنان لهستاني پس از 
آن که از شوروي وارد ايران شدند در وضع اسفناکي 
بســر مي بردند و چون اغلب شان بســيار کثيف و 
آلوده به شــپش بودند باعث بروز يك همه گيري 
تيفوس در تهران شــدند ]...[ البته بايد دانست که 
بيماري تيفوس هميشه در ايران به صورت تك گير 
وجود داشت، ولي چون بروز يك چنين همه گيري 
وسيع خيلي غير منتظره بود، اغلب ايرانيان آن را 
فقط در اثر وجود آوارگان لهستاني مي دانستند«. 
بيماري تيفوئيد نيز افزون بر تيفوس، گويا از همين 
منبع سرچشــمه گرفته، در ايران منتشر شده بود 
»در روزنامه هــا اطالعاتي را خواندم من جمله يك 
قسمت اين بود که اخيرا يك قسمت شهر مبتال به 
بيماري حصبه شده اند و علت آن را هم اين طور ذکر 
کردند که آب از مريضخانه پانصد تختخوابي عبور 
مي کند، در آن جا عده اي از لهســتاني ها سكونت 
دارند و از لحاظ بهداشت مواظبت نشده ]است[«. 
برپايه گــزارش اداره انتظامات وزارت کشــور به 
تاريخ ارديبهشــت 1321 خورشيدی، بيش از 12 
مهاجر غيرنظامي در اقامتگاه هاي تهران تا آن برهه 
زماني بودند که نزديك به يك هزار نفرشــان بيمار 
به شمار می آمدند و بيشــتر نيز تيفوس داشتند. 
گرچه عامل اصلي پيدايش بيماری های يادشــده 
در ايران در آن مقطع زماني، سرچشــمه خارجي 
داشته و مســتقيم با دگرگونی جنگ دوم جهاني 
پديد می آمد، اما علت های همه گيری گســترده و 
تبديل آن به يك بحران اجتماعي در ايران، از وضع 
بحراني و فاجعه بار اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي 
کشور سرچشمه می گرفت. فقر و فاقه در جامعه و 
وخامت اوضاع بيشتر توده های مردم، از مهمترين 
عامل های گســترش بيماري در کشــور به شمار 
مي آمد. نمود و نشــانه اصلي چنان وضعيتی را در 
نبود گسترده مواد غذايي به ويژه کمبود شديد نان 
می توان ديد. يكی از نمايندگان مجلس شــورای 
ملــی در آن برهه زمانی دراين بــاره چنين روايت 
کرده است »در حوزه اي که بنده سمت نمايندگي 
آن جا ]بم[ را دارم در اســتان هشــتم ]کرمان[، 
متاســفانه يك ســال تمام اســت دچار قحطي و 
سختي و بدبختي اســت و عده زيادي تلف شدند، 
يكي از نتايج قحطي و جنــگ و نبودن خواروبار به 
قدر کفايت، مســتعدکردن عموم است براي قبول 
امراض گوناگون. متاســفانه اين پيش بيني طول 
نكشــيد که لباس عمل پوشــيد و در آن جا مرض 
حصبه و مطبقه شيوع پيدا کرد. عده زيادي مبتال 
و تلف شــدند ]...[ آقاي حكمت وزيــر بهداري در 
پاســخ گفت: تصديق مي کنم گرسنگي و نداشتن 
غذا موجب بروز امراض و ابتالي به امراض اســت، 
شــكم گرســنه هيچ وقت و در برابر هيچ ميكروب 
و مرضي و هيچ ســمي نمي توانــد پايداري کند«. 
در هنگام ناخوشــي که نيروی جســمي بيماران 
بســيار تحليل مي رفت، بدن به تغذيه مناسب نياز 
داشــت، امــا در آن وضعيت بحرانــي و وخيم که 
بيشــتر مردم در برآوردن نيازهــاي پايه ای ناتوان 
بودند، گرســنگی و نبود تغذيه مناســب بر ميزان 
وخامت اوضــاع مي افــزود. يكــي از نمايندگان 
خراســان در مجلس شــورای ملي در شــهريور 
1322 خورشــيدی دراين باره گفــت »يك رقم 
دو هزار نفری مريض در اين چهار ماهه بوده اســت 
که  هزاروششصدوهفتادوچهارنفر از اين عده تلف 
شده بودند ]...[ اينها علت تلف شدنشان اين بود که 

نه دوا داشــتند و نه غذا و نه طبيب و نه پرســتار و 
نه جا و نه مكان يعنی مرض اينها و علت فوتشــان 
فقط و فقط بيچارگی است. البته بنده از اين جهات 
نمی خواهم دســتگاه بهداری خودمان را مالمت 
کنم برای اين که مملكتی که درحال فعلی اســت، 

اين فقــر و فاقه که بــه ما روی 
آورده اســت ]...[ علی ای حــال 
در يــك چنيــن ايالتــی يك 
رقم هزاروششــصدوهفتادوچند 
نفری که از بی غذايی و بيچارگی 
از بين رفته اند باعث تاسف است 
]...[ خالصه اين طور اســت که 
مردم بيچاره و فقير هستند بايد 
يك ترتيبی داده شود و يك راه 
عملی تری در نظر بگيرند و يك 
اقدامی بكنند که در اين چند ماه 
زمستان که در جلو است بتوانند 

فقرا و بيچارگان را پرستاری بكنند. بنده عقيده ام 
اين اســت که اگر بخواهند مبارزه با امراض بكنند 
بايد کاری بكنند که مردم از گرسنگی نميرند، اين 
نان مايحتاج عمومی است اگر برای افراد نان تهيه 

شود بنده نگرانی چندان راجع به مرض ندارم«. 
مردم بیمار، مردم تنگدست، دولت غایب!

تنگدســتي و درماندگی توده مردم البته تنها به 
سوءتغذيه و نبود مواد خوراکي پايان نمی يافت که 
اين درماندگی در همه بخش های زندگي همچون 
پوشــاك و خانه نيز به روشنی 
ديده می شــد. پــاره ای منابع 
روايــت کرده انــد در دامغان 
که بيشــتر بيماران تيفوئيدي 
درپی خــوردن خرمــا و نبود 
نان، بــه اين ناخوشــي دچار 
شــده بودند، به دليل نداشتن 
دارو و کمبــود وســايل اوليه 
معيشتي، وضعيتی ناگوارتر از 
ســر می گذراندند »چون عده 
مريضان تيفوســي خيلي زياد 
اســت و روزافزون مي باشــد، 
اين تشــكيالت و اقدامات نمي تواند ناخوشــي را 
ريشــه کن کند، زيــرا اکثر مبتاليــان بي بضاعت 
بوده و تمام اشخاص ناخوش و ســالم ناچارند زير 
يك کرســي باشــند«. برای آگاهی از اين وضع به 

گفته های يكي از نمايندگان مجلس شــورای ملي 
بازمی گرديم »آقايان می فرمايند شرط جلوگيری 
از اين مرض، نظافت اســت، ولی ايــن کار مربوط 
به اين اســت که دولت هم به مــردم کمك کند، 
البته صابون و پارچه در دســت مردم نيســت، در 
شهرستان ها اين قبيل وســائل خيلی کم است«. 
اين وضعيت همــراه با نگون بختــي، نه تنها براي 
شهرستان ها که در ميان مردم پايتخت نيز به چشم 
می آمد »آنچه که مشــهود است سرايت تيفوس از 
مجامع عمومي اســت، جمعي که براي تهيه نان 
و نفت از ســر و روي هم باال مي رونــد، همچنين 
قهوه خانه ها و کاروانســراها و ساير محل هايي که 
محل اقامت مردم مستمند مي باشد، عامل موثري 
براي انتقال شــپش بوده و از همين نقاط است که 
شپش تيفوس به وسيله اشــخاص، به ساير نقاط 
منتقل مي شــود«. خبرنگار يكی از روزنامه ها که 
براي تهيه گزارش به بيمارســتانی در تهران رفته 
بود، دراين باره نوشت »در بدو ورود به بيمارستان 
در صحن حياط، کنار حوض و در ميان باغچه يك 
عده افراد ژنده پوش ايستاده، نشسته و يا خوابيده 
بودند. بعضي از فرط تب به هذيان افتاده، بي اختيار 
ســر و تن خود را به زمين مي ماليدند ]...[ دکتر به 
من گفت: ديگر بيمارستان جايي براي پذيرش اين 
افراد تازه وارد ندارد ]...[ دکتــر بمن گفت: نتيجه 
معالجه تاکنون خوب بود و اگر ترياکي ها و الكلي ها 
را اســتثنا کنيم، بيش از صدي نود مبتاليان شفا 
مي يابنــد ]...[ دکتر مرا به باليــن چند مريض که 
درحال بهبــود بودند برده و گفــت: خوب کردن 
بيماران به گردن ما، ولي مســأله مهم تــر از دوا، 
مسأله پوشاك و مســكن آنهاست، اين پيرمرد که 
حالش خوب شده بايد مرخص شــود، ولي لباس 
ندارد زيرا لباس هاي کثيف و پاره اين قبيل بيماران 
را که يگانه باعث بيمارشدن آنهاست، هنگام ورود 
به مريضخانه مي سوزانيم. اکنون که خوب شده آيا 
مي توان او را لخت و عور بيرون کنيم!!؟« افزون بر 
وضع اسفناك معيشــتي و زيستي مردم و شرايط 
وخيم بهداشــت همگانی جامعه، کمبود گسترده 
منابع درماني به ويژه تجهيزات پزشكي و نيروهاي 
متخصص انساني نيز تأثيری مستقيم بر گسترش 
و همه گيری اين پديــده و تبديل آن به يك بحران 
داشــت. منابع تاريخــی روايت هايــی گوناگون 
دراين باره ارايــه داده اند که بازخوانی آنها تصويری 
روشــن از آن وضع ناگوار نقش می بندد؛ فروردين 
1322 خورشيدی »مرض خانمان سوز تيفوئيد و 
تيفوس به طور اپيدمي در دزفول شايع، عده زيادي 
مريــض، حتي رئيــس بهداري مبتال، به واســطه 
نداشــتن پزشــك کافي و دارو تلفات زياد است«. 
در همان منطقه جنوب غربي کشور در ارديبهشت 
1323 خورشــيدی »مرض تيفوئيد يا تيفوس يا 
حصبه در حوزه شادگان شيوع، روزانه تلفات قابل 
توجهي مي دهند، هر روز بر تعداد تلفات افزوده و به 
نقاط ديگري سرايت، اگر وضعيت همين طور بماند، 
اميدي به حيات بقيه مردم نيست، يك نفر پزشك 
در منطقه شــصت هزار نفري شــادگان با داشتن 
آمپول و سرم و دوا، و باالخره فاقد همه گونه وسايل 
چه مي تواند بكند؟ جان عموم در خطر است«. در 
ســواحل جنوبي نيز در خرداد 1323 خورشيدی 
چنين گزارش شد »سه ماه است بيماري تيفوس 
و تيفوئيد همه دهات مينــاب جنوب را فراگرفته، 
کشــتار مي نمايد. يك نفر دکتر بدون دوا کاري از 
پيش نمي برد«. »اهالي مبارکــه، لنجان و دهات 
همجوار« در مناطق مرکزي ايران به ويژه پيرامون 
اصفهان به تاريخ بهمن 1323 خورشــيدی اعالم 
کردند »سي هزار جمعيت بدون طبيب مي باشيم 
و دو ماه اســت مرض تيفوس در ميان ماها شيوع 

پيدا کرده و روزي نيســت که چهــار پنج نفر از ما 
تسليم مرگ نشود، استدعاي عاجل داريم به فوري 
يك طبيب و دارو براي ماها بفرســتيد که ماها را 
از چنگال ايــن مرض خانمان ســوز نجات دهد«. 
وضعيت در مناطق شــمال غربي نيــز بهتر نبود 
»بخش شــاهين دژ که تقريبا چهار هزار نفر نفوس 
دارد در مرکز بخش، و پنجاه وشش هزار نفر اهالي 
قراء تابعه، تاکنون به واسطه نبودن پزشك ديپلمه 
و تحصيل کــرده و دارو دچار امــراض گرديد ]...[ 
اخيرا در اثر شــيوع ماالريا، تيفوس و تيفوئيد عده 
کثيري بيمار گرديدند و پزشــك بي اطالع فعلي 
که هيچ گونــه معلومات نــدارد و پيرمرد عاجزي 
اســت، از معالجه بيماران عاجز، و اهالي ناچارا به 
داروهاي زنانه مانند ســابق توسل جويند«. وضع 
مردم جنوب شــرقي ايران نيز برپايه گزارش های 
معتبر کامال نامساعد و پيچيده بود »وضعيت مردم 
و بهداري سيســتان فوق العاده رقت آور است]،[ از 
يك طرف مردم در معــرض هجوم بيماري ها واقع 
و تلفات در تزايد، از طرفي بهداري فاقد پزشــك و 
دارو مي باشــد«. ساکنان شــهرهاي شمال شرقي 
همچون مشــهد و ســمنان نيز وضعيتــی بهتر 
نداشتند »بيماري هاي گوناگون در سمنان شيوع 
يافته و چون دارو گران اســت و مــردم فقيرند به 
عالوه پزشك کافي در شهر نيست تلفات روزبه روز 
بيشتر مي شود. ســمنان که داراي سي وشش هزار 
نفر جمعيت اســت، پيــش از اين داراي هشــت 
پزشك محلي بود ولي فعال سه پزشك بيشتر ندارد 
]...[ در دامغان نيز بر اثر نرســيدن سهميه داروي 
شش ماهه آخر  سال و بودجه بيمارستان و نبودن 
پرســتارهاي الزم براي بيماران، تلفات حصبه در 
اين شهر زياد شده و اوضاع بهداشت مردم روزبه روز 
بدتر مي شود«. شكاف ميان فقير و غني در زمينه 
دسترسي به امكانات بهداشتي و درماني نيز در اين 
زمينه در پاره ای منطقه  ها به چشم می آمد؛ مانند 
قزوين کــه »کثرت بيماران بي بضاعــت و فقير، و 
گراني دارو و بدتر از همه کمي پزشك، سربار تمام 
مصيبت ها و بدبختي مردم بيچاره اين شهرستان 
گرديده است ]...[ اين عده معدود پزشكان از لحاظ 
اينكه ثروت خوبي اندوخته کردند و به ويزيت کم 
قانع نيستند فقط اختصاص به اغنيا و ثروتمندان 
دارند که عالوه بر پرداخــت ويزيت کافي، قدرت و 
استطاعت خريد داروهاي گران را دارند«. پايتخت 
نيز در اين ميانه از وضع نامناســب بهداشــتي و 
کمبودهای درماني رنج می برد. برپايه گزارشي به 
تاريخ اسفند 1321 خورشيدی »بيمارستان هاي 
تهران به هيچ وجه کافي براي جمعيت کنوني شهر 
نيست چه رســد به اين که بيماري جديدي شايع 
گردد، به طوري کــه اخيرا اطــالع يافته ايم يكي 
از بيمارســتان ها براي معالجه بيماران تيفوســي 
اختصاص يافت، ولي چون بيش از سي تختخواب 
ندارد به هيچ وجه کافي نيســت«. گزارشی ديگر 
چند ماه بعــد درباره کمبود تجهيــزات درماني و 
پزشكي در تهران چنين روايت کرد »اکنون هزاران 
تن از اهالي پايتخت به تيفوس مبتال هستند، اداره 
امور بيمارستان ها با تمام ســعي که به خرج داده 
فقط توانست چهار بيمارستان را براي پذيرايي اين 
 قبيل بيماران اختصاص دهــد که روي هم پانصد 
تختخواب مي شــوند، اگر از پذيرايي بيماري هاي 
ديگــر صرف نظر شــود و تماما بيمارســتان هاي 
پايتخت براي تيفوســي ها مجهز گــردد، مجموع 
آنها هشــت صدوپنجاه تختخواب اســت، تازه اگر 
بيمارستان  هزار تختخوابي نيروي هندوستاني هم 
به آن اضافه گردد، مي شود  هزاروهشت صدوپنجاه 
تختخواب و اين تعداد در برابر مبتاليان بي شــمار 
بي اندازه انــدك اســت«. تهــران در آن روزگار، 
برپايه گزارش منابع تاريخــی، نزديك 700 هزار 
نفر جمعيت داشــت و در وضع عــادي، به 7 هزار 
تختخــواب بيمارســتاني و در شــرايط بحراني و 
اضطــراري مانند همه گيــری بيماری های واگير، 
به دو برابــر نيازمند بــود، در حالي کــه در اوايل  
ســال 1322 خورشــيدی تنها 200 تختخواب 
بيمارســتاني در پايتخــت وجود داشــت. بحران 
کمبود گســترده امكانات معيشــتي و تسهيالت 
بهداشــتي براي توده مــردم، انتقادهــای فراوان 
نسبت به زمامداران کشــور و کارگزاران حكومت 
در پــی آورد. يكی از روزنامه ها دراين باره نوشــت 
»يك نفر سرپرســت خانواده وقتــي در منزلش 
کسي مبتالي تيفوس شد ]...[ فقط به عنوان هزينه 
مقدماتي تا تشخيص مرض بايد پانصدوپنجاه ريال 
خرج کند ]...[ خوب اســت دولت فكر اساسي تري 
کرده، پزشك هاي سيار مجاني در دسترس عموم 
بگــذارد و اتومبيل هاي دولتي را کــه از پول ملت 
تهيه شــده، چندي به جاي آن کــه صرف گردش 
خانم ها و دخترهاي آقايان عزيز بي جهت شــود، 
در اختيــار ملت بگذارند که نبودن وســايل نقليه 
خود بزرگترين عامل تلفات اســت«. يك نماينده 
مجلس شــورای ملی نيز در صحن علني مجلس، 
وضعيت بســيار ناگــوار و فاجعه آميز بهداشــتي 
جامعه، همچنين کارکرد دولــت را برای زدودن 
بحران اينچنين به باد انتقــاد گرفت »همه جای 
دنيا قيمت حمام دو تا پول است].[ آخر حمام يك 
چيز فوق العاده نيســت، هر جای دنيا که تشريف 
ببريد قيمت اســتحمام از همه چيز ارزان تر است، 
اين جا کدام حمام که شــما برويــد کمتر از يك 
تومان اســت ]...[ اين پول ها را که بلديه می گيرد 
و می بــرد قصر می ســازد چهار تا حمام بســازند 
 و ارزان باشــد که مردم بتوانند اســتفاده کنند].[ 
اگر حمام دو تومان بشــود چهار تومان بشود بنده 
می توانم ]و[ اســتطاعتش را دارم که حمام بروم، 
ولی مردم فقير بيچاره که نمی توانند با اين قيمت 
اســتفاده کنند، آن وقت برويد آب اين حمام ها را 
ببينيد چه کثافتی اســت، خــوب، آن آب از اين 
نهرها می آيد که تويش رخت می شويند، تويش پر 
از سگ مرده و گربه مرده  است و وقتی که می آيد 
در حمام يــك قدری زيرش را آتــش می کنند«. 
اين روايت از يك جايگاه رسمی، تصويری روشن 
و گويا از بحرانی را می نمايانــد که مردم ايران در 
هنگامه جنگ دوم جهانی، ناخواسته، با آن درگير 

شدند. 

 بازخوانی سندهای تاریخی درباره همه گیری تیفوس و تیفویید در ایران در میانه جنگ دوم جهاني

  بالی شپش   و حصبه، ایران    را     گرفت
 روایت های تاریخی و گزارش های اسنادی از عارضه ای که جنگ بر تن ایرانیان انداخت

دکتر محمدحسن پورقنبر- تاریخ پژوه| ایران در دهه 20 خورشیدی، یكي از متالطم ترین و پرآشوب ترین 
دوره های تاریخ خود را از سر گذراند. بی ثباتی سیاســي و جابه جایی پي درپي دولت ها، کشمكش ها و 
درگیری های گسترده حزب ها و گروه های سیاسی، مسائل و گرفتاری های گوناگون اقتصادي به ویژه فقر 
همگانی و ناامني و تنش هاي روزافزون اجتماعي موجب شــد ایران وضعیتی نابسامان را در آن روزگار 
بیازماید. این وضع آشفته به ویژه در نیمه نخســت دهه 20 خورشیدی، بسیار برجسته بود؛ همان برهه 
همزمان با جنگ دوم جهاني ایران همچون جنگ یكم جهاني، ناخواسته به هنگامه این رخداد ویرانگر 
و تكان دهنده وارد شــد و به میداني براي تاخت وتاز نیروهاي درگیر جنگ درآمد. پژوهشگران ایرانی 
و غیرایرانی، بســیار به کلیات پیامدهای ویرانگر این جنگ براي ایران در زمینه های گوناگون سیاسي، 
اقتصادي و اجتماعي پرداخته اند، اما کمتر به جزییات آن پیامدها روی نشان داده و آنها را واکاویده اند. 
پیدایش و همه گیری گسترده بیماري هاي تیفوس و تیفویید )حصبه( در میان ایرانیان به ویژه در تهران، 
یكي از رویدادهاي مهم سال هاي نخست دهه20 خورشیدی به شمار می آید که پیامدهایی ناخوشایندي 
براي جامعه ایران به همراه آورد؛ پدیده ای که از نگاه تاریخ نگاران و پژوهشــگران دور مانده است. این 
پدیده که تا اندازه ای، از دگرگونی های جنگ دوم جهاني و کشــیدن دامنه آن به سرزمین ایران به شمار 

مي آید، بیش از پیش بر درماندگی مردم مصیبت زده افزوده بود.

بیماري هایی چون تیفوئید به 
ویژه تیفوس گرچه در سراسر 
سال هاي نیمه نخست دهه 20 
خورشیدی کم وبیش به گونه 

دوره ای در منطقه های گوناگون 
ایران پدیدار شدند، اما دو موج 
بزرگ همه گیری برای آنها در 

تهران در دوره یادشده می توان 
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