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وطن امروز

هشدارهایی که به جایی نرسید

آوارگان لهستانی ،نظامیان عشرتآباد و تیفوس
 14اردیبهشت  1321علیاصغر حکمت ،وزیر بهداری در نامهای به
علی سهیلی ،نخستوزیر با اشاره به گسترش بیماری تیفوس در کشور
و از جمله در پایتخت ،ورود سیلآس��ای مهاجران بیمار لهس��تانی از
طریق بندرانزلی را در تشدید این بیماری موثر دانست و اعالم کرد برای
جلوگیری از ادامه شیوع آن ،هیاتی به بندرانزلی اعزام شدهاند تا از ورود
مهاجران بیمار به تهران ممانعت به عمل آورند .اداره شهربانی نیز طی
درخواس��تی از وزارت کشور خواست ترتیبی دهد تا از ورود مهاجران
لهستانی به کشور ،به علت داشتن بیماریهای واگیردار ممانعت شود.
در پی حمله هیتلر به لهس��تان از غرب و اس��تالین از ش��رق ،در
 ،1939روسها بیش از  1500000لهستانی را اسیر و به اردوگاههای
خود در سیبری منتقل کردند .زمانی که هیتلر به روسیه حمله کرد،
روسها چارهای نداشتند جز اینکه آوارگان را آزاد کنند تا به متفقین
بپیوندند .از آنجا که مسیر نبرد آنها با متحدین از ایران میگذشت ،در
توافقی که بین استالین و ژنرال سیکورسکی ،فرمانده لهستانیها در
مس��کو به امضا رسید ،مقرر شد عدهای از لهستانیهایی که در خاک
ش��وروی اقامت دارند به ای��ران بیایند و از آنجا به جبهههای مختلف
متفقین در آفریقایجنوبی ،هند و شرق آسیا اعزام شوند .بنابراین در
فروردین  ،1321بیش از  160هزار لهس��تانی از اردوگاههای سیبری
بیماریها توسط مهاجران در شهرهای شمالی و تهران پراکنده شده
وارد بندرانزلی و از آنجا به داخل ایران به خصوص تهران وارد ش��دند .بسیار بدی خوابانیده بودند.
عدهای نیز از مرز عشقآباد به شهر مشهد وارد شدند .از همان ابتدای  -3قریب یکهزار نفر از اطفال ذکور که در سنین مختلف میباشند ،در بود .بنابراین به علت ش��یوع این بیماریها تالشهایی صورت گرفت
که از ش��یوع بیش از حد آن جلوگیری شود .وزیر بهداری در نامهای
ورود به ایران ،تعداد زیادی از مردان لهس��تانی به ارتش آزادیبخش آشیانههای هواپیما نگهداری میشوند.
که در 1321/2/14به نخستوزیر نوشت ضمن
لهستان پیوسته و ایران را ترک کردند و در جبهههای متفقین علیه  -4تعدادی زن و مرد نیز در حدود  400تن در
اش��اره به نگرانی و رنج اهالی پایتخت از ش��ایع
متحدین جنگیدن��د .اما در این میان ،جمع زیادی از غیرنظامیها در قسمتی از ابنیه هنگ  2بمباران منزل کردهاند
یک�ی از پیامدهای حضور لهس�تانیها
ش��دن بیماری تیفوس ،این خبر را هم به اطالع
اردوگاههایی اقامت گزیدند که از سوی وزارت کشور در شهرهایی مثل و قریب هزار تن هم قرار بود امروز وارد شوند که
در ایران ش�یوع بیماریهای مسری در
وی رساند که برای جلوگیری از شیوع آن ،هیاتی
تهران ،اصفهان و مشهد دایر شده بود و تا پایان جنگ دوم جهانی در در موقع خروج کمیسیون از محوطه عدهای از
سطح کشور بود ،زیرا ظاهرا قبل از ورود
به بندرانزلی اعزام شدهاند تا از ورود مهاجران بیمار
ای��ران باقی ماندند .مقارن ب��ا ورود آنها ،ایران با بحران کمبود خواربار اینها نیز تازه از راه رسیده بودند و گفته میشد
مهاجران از خاک شوروی به داخل ایران،
به تهران ممانعت به عمل آورند .اداره شهربانی نیز
روبهرو بود و ورود آنها در تش��دید این بحران بیتأثیر نبود .همچنین در هم��ان ابنیه هنگ  2بمباران مس��کن داده
عدهاي از آنها در داخل اردوگاهش�ان در
طی درخواستی از وزارت کشور خواست ترتیبی
با توجه به اینکه در بدو ورودش��ان به ایران از لحاظ بهداشت وضعیت میشوند.
سیبری ،به علت وجود معضالتی مانند
دهد تا از ورود مهاجران لهس��تانی به کشور ،به
مطلوبی نداشتند ،عامل انتقال بسیاری از بیماریهای واگیردار از جمله  -5این عده از افراد بدون رعایت اصول بهداشت
کمب�ود مواد غذایی و فقدان بهداش�ت
علت داشتن بیماریهای واگیردار ممانعت شود.
تیفوس و تیفوئید در ایران شدند.
و ب��دون اعمال نظافتها و مراقبتهای الزمه از
عمومی و زندگی دس�تهجمعی -که به
ع�لاوه بر جلوگیری از ورود مهاجران بیمار از
یکی از پیامدهای حضور لهس��تانیها در ایران شیوع بیماریهای مرز کشور عبور کرده و با تمام کثافات و وضعیت
طور طبیعی ای�ن وضع در میان آوارگان
بندرانزلی به تهران ،وزارت کش��ور با کمک وزیر
مسری در سطح کشور بود ،زیرا ظاهرا قبل از ورود مهاجران از خاک نامطلوب خود وارد تهران ش��دهاند و عموما در
جنگی عمومی�ت دارد -به بیماریهای
به��داری ،ب��رای جلوگیری از ش��یوع بیمارهای
شوروی به داخل ایران ،عدهاي از آنها در داخل اردوگاهشان در سیبری ،حال حاضر هم به همان صورت نیز باقی هستند
مسری دچار شده بودند
واگیردار ،پاس��گاههایی را در اطراف اردوگاههای
به علت وجود معضالتی مانند کمبود مواد غذایی و فقدان بهداش��ت و عموم��ا بر اثر فقدان امکن��ه کافی با یکدیگر
در اخت�لاط و تم��اس دائم میباش��ند .چنانچه لهستانیها در دوشانتپه و یوسفآباد ایجاد کردند تا از مراوده و تماس
عمومی و زندگی دس��تهجمعی -ک��ه به طور
معروض گردید عدهای از این دس��تجات بیمار و اهالی تهران با غیرنظامیهای لهس��تانی ممانعت ش��ود .مأموران این
طبیع��ی این وض��ع در می��ان آوارگان جنگی
پیشزمین�ه بروز برخ�ی بیماریها
بقیه نیز بر اثر بدی تغذیه وضعیت مزاجیش��ان پاس��گاهها موظف بودند به طور مداوم ،ورود و خروج لهستانیها را به
عمومی��ت دارد -به بیماریهای مس��ری دچار
عدم رعای�ت بهداش�ت عمومی از
صورت مطلوبی نداش��ته است و به نظر میرسد اردوگاهها در نظر داشته باشند .برای درمان بیماران نیز یک بیمارستان
ش��ده بودند .با ورود آنها به ایران این بیماریها
سوی شهروندان و عدم توجه جدی
اکثرا دچار ضعف میباش��ند .به عالوه ،وجود این  500تختخوابی در نظر گرفته شد که بیماران در آنجا بستری شده و
نیز به علت دالیل ذکر ش��ده به داخل کش��ور
مسؤوالن بهداشتی در کشور بود .در
اجتماع با کیفیت باال خود تولید امراض خطرناک تحت معالجه قرار میگرفتند.
بوی��ژه تهران که جمعیتش��ان در این ش��هر
حقیقت ،حضور مهاجران لهستانی
این تالشها توانس��ت تا حدودی شیوع بیماریها را کنترل کند
زیاد بود ،انتقال یافت .یکی از اس��ناد در تاریخ
و گوناگونی را خواهد کرد .وسیله نظافت آنها نیز
ش�یوع چنی�ن بیماریهای�ی را در
فقط عبارت است از چند روشویی منصوبه در ابنیه اما نه به طور کامل ،زیرا در س��ال  1322که تقریباً یک س��ال از ورود
 1321/1/27که از وضع غیربهداش��تی آنها در
کشور گس�ترش داد .چنانکه مؤید
دانش��کده که البته به کلی غیرکافی میباشد و مهاجران لهستانی به ایران میگذشت ،این بیماری در تهران و شهرهای
یکی از اردوگاهش��ان در دانشکده نیروی هوایی
احمدی ،در جلس�ه مجلس شورای
شستوشوی البسه کثیف آنها در حوض محوطه شمالی وجود داشت .روزنامه اطالعات در تاریخ  13اردیبهشت 1322
خبر میدهد به شرح زیر است:
ملی مورخ  1321/1/ 29مینویس�د:
بنای  2بمباران دانشکده به عمل میآید که این با عنوان «تیفوس در فومن» مینویسد« :تلگراف نماینده اداره فومن
 -1حدود  2هزار زن و بچه به س��نین مختلف
«نظامیه�ای عش�رتآباد به دلیل
وضعیت و فقدان البسه پاک و تمیز ،باعث تولید حاکی است که بیماری تیفوس مدتهاست که بشدت در آن بخش
در قس��متهای س��قفدار (خوابگاهه��ا و
کمبود بودجه ارتش  6ماه اس�ت که
شایع شده و اهالی انتظار اقدام فوری از طرف وزارت بهداری دارند».
مشکالت فوقالعاده خواهد بود.
نهارخوریهای دانشکده نیروی هوایی) با اثاثیه
حمام نرفتهان�د و بیماری تیفوس از
بنابراین با اوصافی که از وضعیت بهداشت آنها
مخلوط نامرتب و با وضع بسیار کثیف روی هم
روزنامه اطالعات ،درگزارش دیگری در همان تاریخ ،ضمن هش��دار
عشرتآباد است»
ریخته و قریب  2هزار تن دیگر نیز در محوطه
ذکر شد ،عدهای از آنها به انواع مختلف بیماریهای ب��ه ضدعفونی کردن منازل بیماران تیفوس��ی در تهران ،گزارش یکی
بنای دانشکده بدون پناهگاه به طریق باال در فضای آزاد بدون وسایل واگیردار مانند تیفوس ،تیفوئید ،اوریون ،مخملک ،س��رخجه و اسهال از مخاطبان خود را بدین ش��رح درج میکند« :آقای مدیر محترم! در
زندگانی مسکن کردهاند.
خونی دچار شده بودند .گزارش وزارت بهداری به وزارت کشور ،از آمار چند شماره روزنامه اطالعات برای جلوگیری از مسری تیفوس از طرف
 -2در قسمت تحتانی نهارخوری دانشکده عدهای از مريضهاي مبتال بیماران مهاجران در یکی از اردوگاههای آنها در دوش��انتپه ،در تاریخ بهداری ش��هرداری اعالن شده که هرگاه پزشکان بیماری تیفوسی در
به امراض مسریه و غیرمسریه را بدون رعایت اصول بهداشت به طرز  1321/2/28مؤید این مطلب است.
هر نقطه از ش��هر مش��اهده کردند ،باید کتباً و برای تسریع در وسائل
به طوری که مشاهده میشود در خاتمه ضدعفونی فورا به شماره  8390و  5669تلفن کنند .در  22روز قبل در
این سند ،وزیر بهداری نسبت به شیوع این  3نقطه از شهر تهران  3کانون تیفوسی توسط این بنده مشاهده شده و
بیماریها در سطح کشور هشدار میدهد تا به حال که  20روز میگذرد ،برای ضدعفونی کردن اقدامی نفرمودهاند،
و گوشزد میکند برای جلوگیری از شیوع در نتیجه سرایت به خانههای اطراف گسترش پیدا کرده است».
بیماریها باید هرچه زودتر بیماران به نقاط
البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که هر چند یکی از
دیگر منتقل شوند و نیز در تذکرهایی که عوامل شیوع بیماری در تهران و شهرستانها حضور لهستانیهای بیمار
از سوی وزارت کشور از بدو ورود مهاجران بود؛ با قضاوت منصفان��ه میتوان گفت پیشزمینه بروز برخی از این
به تهران صادر میش��ود ،بر لزوم تفکیک بیماریها عدم رعایت بهداشت عمومی از سوی شهروندان و عدم توجه
بیماران مس��ری از افراد سالم و نیز انتقال جدی مسؤوالن بهداشتی در کشور بود .در حقیقت ،حضور مهاجران
بیم��اران به اماکن��ی دور از ته��ران برای لهستانی شیوع چنین بیماریهایی را در کشور گسترش داد .چنانکه
جلوگیری از شیوع بیماری تأکید میشود.
مؤید احمدی ،در جلس��ه مجلس ش��ورای ملی مورخ 1321/1/ 29
اما به نظر میرس��د با وجود هش��دار مینویسد« :نظامیهای عشرتآباد به دلیل کمبود بودجه ارتش  6ماه
وزارتخانههای بهداری و کش��ور ،به علت است که حمام نرفتهاند و بیماری تیفوس از عشرتآباد است».
ع��دم توجه کافی مس��ؤوالن ش��هر ،این
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

فحشای متفقین در تهران
در منابع و اسناد متعدد مربوط به دوران اشغال ایران در سال  ،1320راجع به رفتارهای بیشرمانه سربازان
متفقین و بویژه سربازان هندی و آمریکایی مطالب زیادی نوشته شده است .در یکی از منابع اینگونه نوشته
ش��ده است« :س��ربازان آمریکایی در اکثر کافهتریاها و بارهای متعدد خیابانهای اللهزار و اسالمبول ،ضمن
بادهگس��اری به اعمال ناهنجار و شرمآور به اتفاق زنان بدنام دست میزدند .به طوری که کمتر خانوادههای
محت��رم تهرانی رغب��ت میکردند که حتی برای خرید مایحتاج و لوازم زندگ��ی از آنجا عبور کنند»( .ناصر
نجمی ،حوادث تاریخی ایران از شهریور  1320تا  28مرداد  ،1332تهران ،انتشارات کلینی ،صص )19-23
آمریکاییها همچنین در خیابان امیرآباد یک باشگاه داشتند که مخصوص افسران و درجهدارانشان بود .در
حالی که مردم ایران از گرسنگی در انتظار مرگ بودند ،آنها روزانه یک بسته به عنوان جیره دریافت میکردند.
هر بس��ته از این جیرهها برای مصرف  5تا  6نفر کافی بود .در هر بس��ته انواع و اقسام کنسروها ،انواع نان2 ،
بطری ویسکی 2 ،بسته سیگار و ویتامینهای روزانه بود .آمریکاییها به سرعت باشگاه امیرآباد را به مرکز فحشا
تبدیل کردند( .حسین فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،تهران ،انتشارات اطالعات ،1370 ،ص )123
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علیاصغر حکم��ت ،وزیر وقت بهداری  6ماه بعد از اش��غال ایران
به نخستوزیر درباره پیشبینی ش��یوع بیماریهای واگیردار اطالع
میده��د« :نظر به اینکه بعض��ی از بیماریهای واگیری عفونی مانند
ل س��نواتی اش��اعه یابد ،وزارت
تیفوس بیم آن میرفت بیش از معمو 
ت استحفاظیه دست بزند...
بهداری الزم دید که به یک رش��ته اقداما 
ت خاصی است
البته موفقیت کامل در این اقدامات منوط [به] مساعد 
که از طرف دولت باید نسبت به بهداری به عمل آید از حیث اعطای
اعتب��ارات اضاف��ی و دادن اختیارات ،و اال با وس��ایل قلیلی ک ه وزارت
بهداری فعال در دس��ترس خود دارد اگر دامنه اینگونه امراض توسع ه
یابد ،مبارزه قطعی مش��کل خواهد ب��ود» .وی در نامهای دیگر تاکید
میکند« :اکنون متاس��فان ه بیماری تیفوس ...در این اواخر شیوع پیدا
کرده و محتمل است که تا آخر زمستان بر شدت آن بیفزاید و همچنین
احتمال قوی میرود که بسیاری از امراض واگیری دیگر مانند طاعون
و وبا و غیره ،خدای نخواسته در نتیجه آمد و شد غیرمحدود مسافران
بیگانه در همس��ایگی کش��ور ما بروز نماید و به واسطه کمی آذوقه و
خواروبار که قهرا مستلزم ضعف بنیه افراد و عدم مقاومت آنها در برابر
هرگونه بیماریهاست بر اشتداد آنها افزوده شود».

درباره بالیی که متفقین به سر ایران آوردند

تیفوس شب عید1322
تلخی شهریور  1320و ناگواری اتفاقاتی که بعد از آن دامن ایرانیان
را گرفت ،از آزاردهندهترین بخشهای تاریخ معاصر ایران است؛ آنقدر که
سیاستمداران تا سالها از آن به ننگ یاد میکردند .حسین مکی ،یکی
از سیاستمداران عصر ملی شدن صنعت نفت و از چهرههای تاثیرگذار در
ماجرای خلع ید انگلستان از نفت ایران ،در بخشی از خاطراتش ،با اشاره
به تهدید نیروهای نظامی انگلستان بعد از اخراج مستشاران نفتی این
کشور مینویسد :در باشگاه ایران برای کارمندان و کارگران آبادان نطق
مفصلی کردم و مردم را برای فداکاری ترغیب و تش��ویق کردم .در این
نطقها چه گفتم ،نمیدانم ولی همینقدر میدانم که هرکس صدای مرا
شنیده بود دست از جان شسته برای پیکار حاضر بود و آبادان یکپارچه
احساسات شده بود .این موقعیت برای انگلیسیها خیلی قابل مطالعه بود
و میدیدند اگر بخواهند پاالیشگاه را تصرف کنند پاالیشگاه طعمه حریق
میشود و بهعالوه اگر به این کار مبادرت کنند جنگ سوم حتمی است.
م��ن همان وقت در مصاحبههای خود به خبرنگاران گفته بودم صدای
نخستین گلوله در خلیجفارس به منزله اعالم جنگ سوم جهانی است
و کسانی که نخستین شلیک را در خلیجفارس بکنند ،مسؤولیت جنگ
سوم جهانی را به عهده خواهند داشت .الحق نظامیها و مردم خوزستان
در جانبازی و فداکاری در راه میهن درس عجیبی دادند و من همانطور
که در مجلس گفتهام ،اگر جنگی در میگرفت ،ننگ سوم شهریور ۲۰
را از دامان تاریخ ایران میشستند.
اما چه اتفاقی در سوم شهریور  ۲۰افتاده بود که مکی از آن به «ننگی

خرید عید نکنید
آغاز س��ال جديد و ن��وروز  1322براي ملت
ايران همراه با ش��ادي و نش��اط نب��ود ،چرا که
بيماري تيفوس به جان مردم افت��اده بود و روز
ب��ه روز تعداد زيادي را به هالکت ميرس��اند تا
جايي که از مردم خواس��ته شده بود آن سال را
تا ميتوانند در خريدهاي عيد صرفهجويي کرده
و به جاي آن به درمان بيماران تيفوسي که اغلب
فقير بودند کمک کنند.

عمومیت ِش ِپش
قبل از آغاز س��ال جديد( )1322در اس��فند س��ال  1321نمايندگان مجلس ،وزير
بهداري را که آن زمان «اماناهلل اردالن» بود به صحن مجلس کش��انده و از وي درباره
وضعيت اين بيماري در کش��ور س��وال کردند .يکي از نمايندگان مجلس بعد از آنکه از
قحطي و نانهاي آلوده ميگويد ،از وزير ميخواهد تا فکري به حال گرسنگي و ضعف
بنيه مردم کند و خواستار اقدام دولت براي جلوگيري از شيوع تيفوس در وسايل نقليه
عمومي مثل اتوبوسها و درشکهها و حمامهاي عمومي ميشود ...« :کمتر کسي است
که برود حمام و چند دانه شپش در لباسش پيدا نشود .اين است که تقاضا ميکنم به
اداره شهرداري تذکر بدهند که اينها را ضدعفوني بکند .کار مشکلي هم نيست ،هم وسايل
نقليه را ميشود ضدعفوني کرد و هم حمامها را به وسيله گوگرد ضدعفوني بکنند.»...

مطالعات و پژوهشهای سیاسی) مشکل دیگری که در رابطه با مسائل
بهداشتی وجود داشت ،کمبود پزشک بود .برای مثال در شهری مانند
قزوین که جمعیتی بالغ بر  300هزار نفر داشت ،به ازای هر  50هزار
نفر یک پزشک وجود داشت .این عده معدود پزشکان نیز به ویزیت کم
قانع نبودند و فقط اختصاص به اغنیا و ثروتمندان داشتند که عالوه بر
پرداخت ویزیت مکفی ،قدرت و استطاعت خرید داروهای گرانقیمت
را داشته باشند .مردم فقیر و بیبضاعت حتی اگر میتوانستند با فروش
گلی��م پارههای خود ،پ��ول ویزیت را تهیه کنند ،ت��وان خرید دارو را
نداشتند .در شهر دشتابی و بشاریات و یک قسمت از رودبار که مرکز
پش��ه ماالریاست ،اغلب زارعین گرفتار تب میشدند و اداره بهداری از
توزیع قرص در میان این زارعین خودداری میکرد( .روزنامه اطالعات،
شم ـ  ،5470مورخ )1 /2/ 30
* تصاویر مربوط به اردوگاه آوارگان لهستانی در ایران

گزارش موردی از آثار اشغالگری متفقین در سبزوار

به بهانه سالروز اعالم رسمی شیوع تیفوس در تهران
بر دامان تاریخ ایران» تعبیر کرده است؟
ش��هریور  ،1320همزمان با اش��غال ایران از سوی متفقین ،بالیای
متعدد و فراوانی دامنگیر ایرانیان میشود .قحطی ،بیماریهای واگیردار،
کمبود نان و اقالم خوراکی ،گرانی و تورم سرس��امآور ،ناامنی و بیکاری
تنها اثرات کوتاهمدت اشغالی بود که بر اثر تجاوز متفقین و بیکفایتی
و ضعف حکومت اتفاق افتاد .مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهای
بزرگ ،به هم خوردن س��اختارهای اجتماعی و س��رخوردگی در میان
م��ردم نیز در طوالنیمدت آثار منفی فراوان��ی بر کلیت جامعه ایرانی
گذاش��ت .با گذر س��الها اما نه به اندازه آنچه بر س��ر مردم آن روزگار
رفته و نه در حد تعهد تاریخنگاری ،به بالیایی که بعد از اش��غال ایران
توسط متفقین به این سرزمین وارد شد ،اشاره نشده است .یکی از این
غفلتهای تاریخی پیرامون اتفاقی است که دولت پهلوی در  11اسفند
 1321آن را به طور رس��می اعالم میکند؛ اینکه «تیفوس» به صورت
اپیدمی درآمده است .در بیانیه دولت شاهنشاهی علل شیوع تیفوس،
دش��واریهای ناشی از اشغال نظامی ایران ،کمبود خواربار و در نتیجه
سوءتغذیه (به سبب انتقال مواد غذایی به شوروی) و استقرار نظامیان
خارجی آلوده به بیماریها در کش��ور اعالم میشود .در همان روز و در
زمانی که دولت بیانیه خود را درباره شیوع بیماریها منتشر کرد ،تنها
در تهران تلفات ناش��ی از تیفوس  ۱۰۹نفر و تیفوئید  ۵۷نفر گزارش
شده بود ،البته این تعداد صرفاً شامل کسانی شد که مرگ آنها به ثبت
رس��یده بود .در آخرین روزهای سال  ،1321وزیر بهداری وقت یعنی

در این س��الها [اشغال متفقین] دارو بس��یار گران و نایاب شده
بود .نه تنها مردم بیبضاعت توانایی خرید دارو را نداش��تند و اغلب از
بیماری میمردند ،بلکه مردمان صاحب سرمایه نیز توانایی خرید دارو
را نداشتند .قیمت یک دانه آمپول که سابقاً یک شیلینگ بود به یک
لیره و پنج شیلینگ و یک جعبه قرص که سابقاً  3شیلینگ بود به یک
لیره و نیم افزایش یافته بود .حتی صابون که از لوازم بهداشتی محسوب
میشود نایاب بود و عامه مردم قادر به خرید و مصرف آن نبودند ،زیرا
چربی روغنهای نباتی و گلیسیرین تماماً به شوروی ارسال میشد و
مردم قادر به تأمین نخستین و ضروریترین نیازها نبودند ( .درباره سوم
شهریور و نقش ایران در جنگ دوم جهانی ،تهران ،مرکز پژوهش و نشر
فرهنگ سیاسی دوران پهلوی ،2536 ،ص )258
ای��ن وضعیت در ش��هرهای مختل��ف حاکم بود .ب��رای مثال در
گزارشهای وزارت جنگ در اس��تان فارس آمده که بیماری تیفوس،
ماالریا و ...که تا آن موقع سابقه نداشت ،در زمان جنگ در الر ،جهرم
و ش��یراز بسیار شیوع یافته اس��ت و باعث تلفات زیادی شده است و
رئیس بهداری فارس نیز در آن وضعیت پس��ت خ��ود را ترک کرد و
به ته��ران آمد .وضعیت بهگونهای بود که در اس��تان فارس یک گرم
کینین که برای درمان تب و ماالریا اس��تفاده میشود ،پیدا نمیشد.
( اسناد س��ال  ،1322پوشه  ،1222به شم ـ  ،0212بایگانی مؤسسه

اماناهلل اردالن در مجلس ش��ورای ملی درباره موج تیفوس در کش��ور
سخن گفت« :یک میلیون واکسن تیفوس قب ً
ال دستور داده شده بود و
این واکسنها به قاهره رسیده است .اخیرا ً اقداماتی شده که امیدواریم
زودتر وارد تهران بشود ولی تصدیق خواهید فرمود که این اقدامات کافی
برای آن منظور اساسی نیست .ما االن در بیمارستان شفا ،نجات و رازی
تقریباً  300تختخ��واب داریم که بیمارهای تیفوس را میپذیریم ولی
آنچه مشهود است ،بیماری زیادتر از این است و متاسفانه محلی برای
نگاهداری اینها نیس��ت .باید حقایق را گفت؛ عالوه بر اینکه بیمار زیاد
است و برای آنها جا نداریم ،متاسفانه بعد از معالجه هم خوب مواظبت
نمیشود .خوشبختانه تلفات کم است؛ مطابق احصائیهای که دادهاند از
صد نفر  95نفر خوب میشوند ولی توجه بفرمایید بعد از معالجه برای
اینکه بیمار زیاد داریم مجبوریم آنها را مرخص کنیم ولی نتیجه نداشتن
جای خوب و غذای خوب باعث میشود ک ه همان بیمار خوب شده که
باید در حالت نقاهت راحتی داشته باشد ،ندارد و مریض میشود» .در
نتیجه این اتفاقات ،تهران ،با طعم تلخ بیماری و مرگ مردم به استقبال
سال نو میرفت .سال نو آغاز میشد اما «تیفوس» میهمان ناخواندهای
بود که با متفقین آمده بود و انگار قرار نبود به این راحتیها ش��رش از
سر مردم ایران برداشته شود .با آغاز سال  1322نهتنها جلوی پیشرفت
و شیوع این بیماریها گرفته نشده بود ،بلکه مناطق بیشتری از ایران
درگیر این بیماری شده بود و در نتیجه آن تعداد بیشماری از مردم هر
روز به استقبال مرگ میرفتند.

رواج بیماریه��ای صعبالعالج ،کمبود دارو و
افزایش قیمت آن ،ظلم و تعدی داروفروشان ،عدم
تأمین دارو توس��ط مردم به خاطر فقر و فالکت،
عدم وجود وس��یله نقلیه جهت انتقال پزشک به
روس��تاها همگی پیامد ورود نیروهای اش��غالگر
ش��وروی به س��بزوار بود .از امراض و بیماری که
سربازان شوروی با خود به ارمغان آوردند تیفوس،
تیفوئید و نوعی حصبه بود که بیشتر مردم سبزوار
به آن مبت�لا و در نتیجه عده زی��ادی بر اثر این
امراض مردند .با اش��غال خراسان و سبزوار توسط
قوای شوروی عده زیادی زن لهستانی که شوهران
آنها در جنگ کشته شده بودند وارد منطقه شدند،
عدم مقید بودن آنها به مس��ائل اخالقی و وجود
جوانان هوسباز باعث شیوع بیماریهای العالج
شد چنانچه «بسیاری از جوانان سبزوار مبتال به
بیماریهای واگیردار شده و فوت کردند» .با آشکار
شدن بیماری و امراض اگر وضع بهداشت و درمان
خوب بود امکان داش��ت در هم��ان روزهای اولیه
از ش��یوع آن جلوگیری ش��ود اما متأسفانه وضع
بهداش��ت در شهرستان به واس��طه کمبود دارو
مناس��ب نبود و قیمت دارو هم روز به روز افزایش
مییافت .این وضعیت در دهستانها و روستاهای
مجاور بدتر بود ،چرا که رئیس بهداری به واسطه
نداشتن وسیله نقلیه نمیتوانست در ابتدای شیوع
بیماری در محل حاضر شود .طبق گزارش موجود از بخش داورزن
(از توابع س��بزوار) در شب دوم دیماه 1320ش بر اثر شیوع مرض
آبله ،اطفال و کودکان بسیاری فوت کردند.
گزارش ارسالی توس��ط اداره دارایی سبزوار به وزارت دارایی که
توس��ط آن وزارتخانه به وزارت بهداری ارجاع داده شده ،از وضعیت
نامطلوب بهداشت سبزوار حکایت دارد .در بخشی از گزارش مذکور
آمده« :وضع بهداش��ت البته خوب نیس��ت و با اینک��ه آقای دکتر
شمسآوری ،رئیس بهداری استان نهم [خراسان] برای رسیدگی به
سبزوار آمدند و دستورهایی هم دادهاند ،لیکن تنها دادن دستور کافی

نیس��ت ،پزشک سیار و داروی کافی الزم دارد که در سبزوار نیست
و بیمارس��تان هم چون بودجهاش تمام شده مریض نمیپذیرد .در
دهستانها وضع مردم بسیار بد است به طوری که اطالع حاصل شده
در یکی از دهستانهای جوین مأمور بخشداری دچار سفلیس بوده
و یک نفر او را حجامت کرده و با شیشه و تیغ مردم دیگر را در یک
ده حجامت میکند و اکنون عده زیادی زن و مرد و بچه مبتال شده
و اگر بزودی جلوگیری نشوند ،ممکن است تمام مردم بخش جوین
که دارای  30هزار نفوس است مبتال شوند».
جالب اینجاس��ت که اداره بهداری س��بزوار به جای رسیدگی و

پیگیری این مسأله ،گزارشهایی خالف واقع درباره
وضعیت نامطلوب بهداشت در سبزوار را به مقامات
اعالم میکرده است .خوشبختانه این مطلب پنهان
نماند و اداره بهداری سبزوار و به موازات آن وزارت
بهداری مورد توبیخ قرار گرفتند .با مأموریت یافتن
یکی از روس��ای ادارات مرکزی شهرستان مبنی
ب��ر تفحص در این باب ،وی گزارش��ی از وضعیت
بهداش��ت دارو و رواج امراض و بیماری در سبزوار
تهیه کرده است .در بخشی از گزارش مذکور چنین
ذکر شده« :پاسخ نامه  9093/160تاریخ 21/6/22
اس��تحضارا ً به عرض میرساند ،وضع بهداری این
شهرستان برخالف آنچه از وزارت بهداری اطالع
دادهاند چندان رضایتبخش نیست .داروی رایگان
تا جایی که ممکن باش��د ب��ه مرضای بیبضاعت
نمیرس��د .در این شهرس��تان خصوصاً در دهات
اطراف ماالریا فوقالعاده شایع و تاکنون به استثنای
سال گذشته که مقداری کپسول و آمپول آن در
یکی از دهستانها (دهستان کوهمیش) پخش شد،
دیگ��ر اقدامی برای اطفای این مرض در دهات به
عمل نیامده و در ش��هر هم با آنکه به قرار معلوم
مبارزه برای بهداری ممکن است ،اقدامی از قبیل
پخش داروی رایگان به اشخاص بیبضاعت معمول
نگشته اس��ت .بهداری این شهرستان بالمتصدی
است .دوافروشان سبزوار هم هر یک به نوبه خود
معالجه امراض مینمایند .دوافروش دواخانه بهداری مستقیماً نسخه
به مريض میدهد ،وضع بیمارستان نامطلوب و از حیث دارو و غذا و
سایر هزینههای الزم در مضیقه و سختی است».
با گذشت زمان نه تنها وضعیت بهتر نشد ،بلکه وضع دارو بدتر هم
شد .با رفتن دکتر پیروز نامی از شهر ،سر و کار مردم با  2نفر پزشک
غیرمتخصص و پزشکان سنتی افتاد .این وضعیت تا آنجا پیش رفت
که خوشبین ،رئیس دارایی شهرستان سبزوار در گزارشی که به اداره
کل بررس��یها ارسال کرد ،از بدتر شدن وضعیت دارو در شهرستان
ابراز ناامیدی و بیان کرد هیچگونه امید بهبودی وضعیت نیست.

جنگ جهانی برای ما چه داشت؟

حمام نبود

عمومی��ت قحطی و بیم��اری در  ،1321به نحوی بود ک��ه در خاطرات چهرههای
شاخص تاریخی هم به آن اشاره شده است .به طور مثال جالل آلاحمد در شرح حالی
از خود مینویسد :همین جورىها دبیرستان تمام شد و توشیح «دیپلمه» آمد زیر برگه
وجودم  -در س��ال  - ۱۳۲۲یعنى که زمان جنگ .به این ترتیب اس��ت که جوانکى با
انگش��ترى عقیق به دست و سر تراشیده و نزدیک به یک متر و هشتاد ،از آن محیط
مذهبى تحویل داده مىشود به بلبشوى زمان جنگ دوم بینالملل .که براى ما کشتار را
نداشت و خرابى و بمباران را اما قحطى را داشت و تیفوس را و هرج و مرج را و حضور
آزاردهنده قواى اشغالکننده را!

نان نبود

« ...همه جاي دنيا قيمت حمام  2تا پول است ...آخر
حمام يک چيز فوقالعاده نيست ،هر جاي دنيا که تشريف
ببريد قيمت استحمام از همه چيز ارزانتر است .اينجا کدام
حمام که شما برويد کمتر از يک تومان است؟...اين پولها
را ک��ه بلديه ميگيرد و ميبرد قصر ميس��ازد 4 ،تا حمام
بس��ازند و ارزان باش��د که مردم بتوانند استفاده کنند.»...
(نطق یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به وزیر دولت
شاهنشاهی در مقطع شیوع تیفوس)

يکي از نمايندگان خراسان در مجلس شوراي ملي ،درباره وضعيت کشور و مردم در مقطع حضور متفقین در تهران و شیوع بیماری تیفوس
میگوید ...« :يک رقم  2هزار نفري مريض در اين  4ماهه بوده است که هزار و ششصد و هفتاد و چهار نفر از اين عده تلف شده بودند ...اينها
علت تلف شدنشان اين بود که نه دوا داشتند نه غذا ،نه طبيب و نه پرستار و نه جا و نه مکان .يعني مرض اينها و علت فوتشان فقط و فقط
بيچارگي است ...بنده عقيدهام اين است که اگر بخواهند مبارزه با امراض بکنند بايد کاري بکنند که مردم از گرسنگي نميرند .اين نان مايحتاج
عمومي است ،اگر براي افراد نان تهيه شود ،بنده نگراني چندان راجع به مرض ندارم».

برزگر گرسنه و جیش بریتانی سیر
ملکالشعرای بهار در یک شعر معروف ،از نقش متفقین و بویژه انگلیس
در ایجاد قحطی در تهران انتقاد کرده و خطاب به آنها گفته است:
همه بردید و چریدید و بکردید انبار
زحبوب و زبقول و زپیاز و ززغال
برزگر گرسنه و جیش بریتانی سیر
شهر بیتوشه و اردو زخورش ماالمال
که شنیده است که مهمان بخورد هم ببرد
هم نهان سازد و هم سوزد اگر یافت مجال

