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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

102 سال پیش، درست پس از 
پایان جنگ جهانــی اول که جان 
20 میلیون نفر را گرفته بود، دنیا 
درگیر جنگ دیگری شد. اینبار 
اما جبهه جنگ به وســعت تمام 
کره زمین بود و دشــمن بیماری 
ناشــناخته  ای که یک سوم مردم 
جهان را مبتال کرده بود. بیماری 
ای که بی شباهت با معضل امروزی 

جهان؛ کرونا نیست...
همانطور که این روز ها ویروس 
کرونا زندگی مردم  در سرتاســر 
جهان را تغییــر می دهد و تمامی 
سفر های هوایی و زمینی نیز مختل 
شده اند، در سال 1۹1۸، آنفلوآنزای 
اســپانیایی در سراســر جهان 
گسترش یافت و جان میلیون ها نفر 
را گرفت و زندگی روزمره و الگو های 
سفر مردم را از همه گوشه های کره 

زمین تغییر داد.
    

در ســال 1918، موجی از آنفلوآنزا 
به نام آنفلوآنزای اســپانیایی بیماری 
همه گیری در جهان بــه وجود آورد که 
به سرعت شــیوع پیدا می کرد و همه را 
می کشت. افراد پیر، جوان، بیمار و سالم 
همگی به این بیماری مبتال می شدند و 
دست کم 10 درصد از بیماران جان خود 

را از دست می دادند.
آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری 
متغیر اســت ولی باورها براین است که 
یک سوم از جمعیت دنیا مبتال شدند و 
دست کم پنجاه میلیون نفر جان خود 
را از دست دادند به طوری که آنفلوآنزای 
اسپانیایی به مرگبارترین بیماری مسری 

عصر مدرن تبدیل شد.
عالئم آنفلوآنزا چه بود؟

از جمله عالئم اولیه بیماری سردرد 
و خستگی به همراه سرفه های خشک 
و کوتاه، از دســت دادن اشتها، مشکل 
گوارشــی و بعد در روز دوم عرق کردن 
بیــش از اندازه بود. ســپس بیماری به 
روی اندام تنفســی تاثیر می گذاشت و 
ممکن بود تبدیل به ذات الریه شود. اغلب 
ذات الریه یا سایر عوارض تنفسی ناشی 
از آنفلوآنزا علت اصلی بــروز مرگ بود. 
به همین دلیل تعیین آمار دقیق مرگ و 
میر براثر آنفلوآنزا دشوار است زیرا علت 
مربوط به فوت بیمار اغلب چیزی غیر از 

آنفلوآنزا بود.
 نام »آنفلوآنزای اسپانیایی« 

از کجا آمد؟
این بیماری در سه فاز، »موج اول« 
و »مــوج دوم« و »موج ســوم« اتفاق 

افتــاد. »موج اول« همه گیــری که در 
نیمــه اول 1918 )زمســتان 1۲9۶ و 
بهار 1۲9۷( اتفاق افتاد، شدت زیادی 
نداشــت. امــا »مــوج دوم« و مرگبار 
آنفلوآنزای اسپانیایی به خاطر ویروس 
جهش یافتــه ای بــود کــه از طریق 
جابه جایــی نیروهای نظامی شــیوع 
یافت. وقتی آنفلوآنزای اسپانیایی برای 
نخستین بار در نخســتین روزهای ماه 
مارس 1918 رویت شد، تمام نشانه های 
آنفلوآنزای فصلی را در خود داشت. یکی 
از نخســتین موارد تایید شده، آلبرت 
گیچل، آشــپز ارتش آمریکا در کمپ 
فانستون کانزاس بود که با تب ۴0 درجه 
به بیمارستان رفت، تا پایان همان ماه، 
1100 ســرباز روانه بیمارستان شده 
بودند و ۳8 نفر هم بــه خاطر ذات الریه 
جان خود را از دست دادند. همینطور که 
ارتش ایاالت متحده به تالش های جنگی 
خود در اروپا ادامه مــی داد، آنفلوآنزای 
اسپانیایی را هم با خود در جهان پخش 
می کرد. اسپانیا در جریان جنگ جهانی 
اول بی طرف بود و برخالف همسایه های 
اروپایی اش،  در دوران جنگ، رسانه ها 
را مجبور به سانسور اطالعات نمی کرد. 
در فرانســه، انگلیس و ایاالت متحده، 
روزنامه ها حق نداشتند درباره خبرهایی 
بنویسند که به تالش های این سه کشور 
در جریان جنگ آسیب می زد، خصوصا 
این خبر که ویروســی مرگبار به جان 

سربازان ارتش افتاده است.
 چند نفر جان خود را 

از دست دادند؟
این ویروس 500 میلیــون از افراد 
سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. 
در آن زمــان، این تعداد یک ســوم از 
جمعیت جهان را تشــکیل می داد. 50 
میلیون نفر در اثر این ویروس جان خود 
را از دست دادند، ولی گفته می شود رقم 

واقعی از این هم باالتر است.
آن قدر جنازه روی هم تلنبار شد که 
قبرستان ها اشباع شــدند و خانواده ها 
مجبور بودند خود برای بستگانشان قبر 
بکنند. مرگ کشاورزان به روی دروی 
محصوالت آخر تابستان تاثیر گذاشت. 
کمبود نیرو و منابع در بریتانیا نیز سایر 
خدمات، ازجمله جمــع آوری زباله، را 

تحت فشار قرار داد.
بیماری به آســیا، آفریقا، آمریکای 
جنوبــی و اقیانــوس آرام جنوبی هم 
رسید. در هند، از هر 1000 نفر 50 نفر 
جان خود را از دســت می دادند که آمار 

شوکه کننده ای است.
در ایران

جنــگ جهانــی اول تلخ تریــن و 
مرگبارترین حادثه برای مردم ایران در 
طول تاریخ معاصر اســت. ایران اگرچه 
در این جنگ بی طرف بود، اما بیشترین 

صدمات را از نیروهای نظامی خارجی 
درگیر در جنگ دریافت کرد.

بزرگترین خسارتی که به ایران وارد 
شد، کشته شــدن و نسل کشی حدود 
۴0 درصد از مردم ایــران تحت عنوان 

»قحطی بزرگ« بود.
نیروهای متخاصم انگلیسی و روسی 
از شــمال و جنوب وارد ایران شدند و با 
توجه به نیاز این قوا به غذا و آذوقه، تمام 
غالت و نیازهای خوراکــی مردم ایران 
توسط نیروهای انگلیسی جمع آوری 
شد، به همین دلیل بین ۲5 تا ۴0 درصد 
مردم ایران به دلیل گرسنگی، سوءتغذیه 

و بیماری های ناشی از آن کشته شدند.
اما قحطی پایان ماجرا نبود و در پایان 
جنگ جهانی اول بیماری واگیرداری 
با نام ویروس آنفلوآنزای اسپانیایی که 
مردم آن را زکام فرنگی نام نهاده بودند 
در کشور شــیوع پیدا کرد. این بیماری 
را سربازان نیروهای متجاوز وارد کشور 

کردند و به دامن مردم ایران انداختند.
ویروس آنفلوآنزای اســپانیایی نیز 
جان بسیاری از مردم ایران را گرفت و بنا 
بر برخی نوشته ها بین 10 تا ۲5 درصد 
مردم ایران یعنــی 900 هزار تا دو و نیم 
میلیون نفر به دلیل شیوع این ویروس به 
کام مرگ فرورفتند. آنفلوآنزای اسپانیایی 
که ویروســی همه گیــر در جهان بود، 
به نسبت دیگر کشورها، تلفات بسیاری 

از ایران گرفت.
در شیراز در مدت یک ماه، یک پنجم 
مردم شهر کشته شــدند. محمدعلی 
جمال زاده، نویسنده معروف ایرانی در 
مورد ابعاد این فاجعه در شــیراز نوشته 
است: »هیچ غذایی پیدا نمی شد، مردم 
مجبور بودند هرچه را که می توانستند 
بجوند، بخورند، شیء یا حیوان. به زودی 
گربه و سگ و کالغ را نمی شد یافت. حتی 
موش ها نسلشان برافتاده بود. برگ، علف 
و ریشه گیاه را مانند نان و گوشت معامله 
می کردند. در هر گوشــه و کنار اجساد 
مردگان بی کس وکار پراکنده بود. بعد 
از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان 
روی آوردند. گاه گاه اجساد را جمع کرده 

و با گاری ها رها کرده و به بیرون شــهر 
می بردند تا در چاله هایی ریخته و رویشان 
خاک بریزند. بازارهــا و دکان   ها خالی و 
تعطیل بودند و هیچ پزشک و پرستار و 

کادر درمانی پیدا نمی شد.«
آنفلوآنزای اســپانیایی همچنین 
با وزش بــادی به یک بــاره وارد تهران 
شــد و چهره شــهر را تیره وتــار کرد. 
عین السلطنه نوشته اســت: »روز 18 
ذی حجه ]1۳۳۶ق. برابر بــا اول مهر 
1۲9۷[ باد و طوفانی به شــهر طهران 
رسید که بعد از آن روز بدون اغراق از صد 
نفر انسان ساکن طهران 90 نفر مبتال به 
تب و ناخوشی شده و چنان شده است 
که بازارها ]و[ دکاکین بسته شد. عموم 
مدارس تعطیل کردند. در تمام ادارات 
بیش از یک ثلث اعضا حاضر نمی شود. در 
هر خانه روی هم روی هم مریض ریخته 
است که کسی نیست پرستاری مرضا را 
بنماید. هیچ کس همچو واقعه را به یاد 
نداشت و این مرض با سینه درد است، سه 

شب یا دو شب با سردرد و سرگیجه«...
در جریــان جنــگ جهانــی اول، 
نیروهای انگلیسی، روسی و عثمانی از 
چهار مسیر و در چهار مرحله این ویروس 

را وارد کشور کردند.
روس ها از شمال شرق و شمال غرب 
کشور، این ویروس را وارد ایران کردند که 
البته همه گیری آن محدود و کوچک بود. 
نیروهای امپراتوری روسیه این ویروس را 
از نیروهای آمریکایی گرفته بودند و در 
شهرها و روستاهای مشهد و بندرانزلی 

شیوع پیدا کرد.
نیروهای عثمانی نیز از غرب کشور و 
از طریق جنگ زدگان آشوری و ارمنی 
ویروس را وارد ایران کردند. اما موج اصلی 
و بزرگ این بیماری توســط نیروهای 
انگلیســی و نیروهــای نظامی هندی 
وابسته به انگلیس از جنوب کشور وارد 
ایران شد و شــهرهای جنوبی ایران از 
جمله بندرعباس، بوشهر و شیراز آلوده 
شــد که روایت آنچه بر شیراز گذشت 
بیان شد. هندی های بسیاری نیز بر اثر 
ابتال به این بیماری در ایران کشته شدند.

عوامل اصلی در همه گیر شدن 
آنفلوآنزای اسپانیایی درجهان

عدم قرنطینه شهرها: شیوع سریع 
آنفلوآنزای اســپانیایی در پاییز 1918 
عمدتا تقصیر مقامات سالمت عمومی 
بود که حاضر به قرنطینه در دوران جنگ 
نبودند. در بریتانیا برای مثال، یک مقام 
دولتی به نام »آرتور نیوزهلم« به خوبی 
می دانست که اعمال محدودیت بر رفت 
و آمد شهروندان بهترین راه برای مقابله 
با شیوع این بیماری وحشتناک است. 
اما او حاضر نبود با در خانه نگه داشــتن 
کارگران کارخانه ها و مردم، تالش های 

بریتانیا در جنگ را به خطر بیندازد.
کمبود ابــزار و دانش کــم در علم 
پزشکی: یکی از اصلی ترین دالیل مرگ 
و میر بسیار باال در زمان شیوع آنفلوآنزای 
اسپانیایی طی سال 1918 این بود که 

محققان هنوز به ابزارهــای الزم برای 
توسعه یک واکســن برای این ویروس 
دسترسی نداشتند. مایکروسکوپ های 
آن زمان تا دهه 19۳0 اصال قادر به دیدن 

ویروس هایی تا این حد کوچک نبودند.
امکان حمل و نقل ســریع: در سال 
1918 حمل و نقل تا حد زیادی مدرن 
شــده بود و به همین واسطه سربازان، 
ملوانــان و شــهروندان بــه راحتــی 
می توانســتند به نقاط مختلف جهان 
سفر کنند. این جا به جایی منجر شد که 
ویروس در مدت زمان کوتاهی در نقاط 

مختلف جهان منتشر شود.
ســفر: ســفر در دهه 1910 بسیار 
متفاوت بــود. حمل و نقــل هوایی در 
مراحل ابتدایی بود و بــه مراتب کمتر 
از زندگی امروزی رایج شــده بود. نبود 
هواپیما های پرشمار نیز باعث می شد 
وضعیــت انتقــال بیمــاری از طریق 
مسافران خطوط هوایی نسبت به امروز 

بسیار محدود تر باشد.
با وجود همــه محدودیت ها مثل 
محدودیت هــای ســفر های هوایی، 
آنفلوآنزای اســپانیایی را می توان »به 
عنوان اولین بیماری همه گیر مدرن« 
توصیف کرد که نه از طریق ســفر های 
هوایی، بلکه از طریــق خطوط راه آهن 

در سراسر جهان پخش می شده است.

شیوع بیماری از سال 1918، یعنی 
طی ماه های آخر جنــگ جهانی اول 
آغاز شــد و مورخین امروزه معتقدند 
شاید جنگ تاحدی در شیوع ویروس 
سهم داشته است. سربازان جبهه  غربی 
که در تنگنــا، خاک و خــل و رطوبت 
زندگی می کردند، بیمار شــدند. علت 
اصلی و مســتقیم این امر پایین آمدن 
سیستم ایمنی بدن سربازان به خاطر 
سوءتغذیه بود. بیماری آن ها که به آن 
»la grippe« به معنــی )آنفلوآنزا( 
گفته می شد، مسری بود و بین لشکریان 
شیوع پیدا کرد. ظرف مدت سه روز پس 
از بیماری، بســیاری از ســربازان بهتر 

می شدند ولی همه زنده نمی ماندند.
در تابســتان 1918، همزمــان با 
برگشتن گردان به خانه برای مرخصی، 
ویروس ناشناخته را که باعث بیماری 
آن ها شــده بود با خود به خانه و شــهر 
برگرداندند. ویروس در شهر و روستاهای 
کشور محل سکونت سربازان گسترش 
پیدا کرد. روند بهبود بســیاری از افراد 
مبتال، چه سرباز و چه شهروند، سریع 
نبود. تاثیر ویروس بر جوانان بین ۲0 و 

۳0 سال که قبال سالم بودند، بیشتر بود.
واکنش جهانی نســبت به شــیوع 
آنفلوآنزای اسپانیایی، روند منسجمی 
نبود و حتی در هر کشــور، شهر ها نیز 
برای کنترل بیماری رویکرد های بسیار 
متفاوتی گرفتند. اما هنگامی که شیوع 
آن به اوج خود رســید، اجماع عمومی 
این بود که مردم باید از شلوغی اجتناب 
کنند، تماس با افراد دیگر را محدود کرده 
و از سفر های درون شهری غیر ضروری 

خــودداری کنند. به عنــوان مثال، در 
نیویورک، ساعت کاری به منظور کاهش 
ازدحام وسایل نقلیه عمومی تغییر یافت.

برخی مکان ها مرز هــای خود را به 
طور کلی بسته و دسترسی به اجتماع 
خود را محدود کرده و همچنین مدارس 
و مکان های عبادت را نیز تعطیل کردند.

تا اواخــر دهــه 19۲0 و در اواخر دهه 
19۳0، حمــل و نقل هوایــی تجاری 
شروع به شکوفایی کرد و خدمات منظم 
مســافرتی برقرار شــد. خدمات اولیه 
ایاالت متحده شــامل مســیر حمل و 
نقل هوایی بین قــاره ای بین نیویورک 
و لس آنجلس بود که در ســال 19۲9 
راه اندازی شد. خطوط هوایی انگلیس 
مانند Imperial Airways نیز در این 
مدت فعالیت داشتند و به مقصد هایی 
از جمله شمال اروپا و آفریقای جنوبی 
خدمــت می کردند. درواقــع در اواخر 
شــیوع این بیماری صنعــت هوایی 

پیشرفتی محسوس کرد.
در حالی کــه تعداد معــدودی از 
مردم قادر به پرواز بودند، ســفر دریایی 
روشــی پرطرفدار برای پوشش دادن 
مسافت های طوالنی بود. شاید به همین 
دلیل بود که آنفلوآنزای اسپانیا عمدتاً 
بین کشور ها از طریق کشتی ها راه خود 

را پیدا کرده بود.

زمانی که آنفلوآنزای اسپانیایی شیوع 
پیدا کرد هنوز سفر هوایی رواجی نداشت 
و مناطقی در دنیــا از این بیماری جان 
سالم به در بردند. آنفلوآنزای اسپانیایی 
با راه آهن و قطار مسافربری شیوع پیدا 
می کرد و رســیدن ویروس به بعضی 

مناطق ماه ها و سال ها طول کشید.
بعضی مناطــق هم با اســتفاده از 
روش های ابتدایی که هنوز پس از صد 
سال اســتفاده می شــوند توانستند از 
شــیوع این بیماری جلوگیری کنند. 
یکــی از محله های خلیج بریســتول 
آالســکا تقریبا بدون هیچ آســیبی از 
آنفلوآنزای اسپانیایی در امان ماند. آنها 
مدارس و اماکن عمومی و راه هایی که 
شــهرهای دیگر را به این منطقه وصل 
می کرد، بســتند. بــرای جلوگیری از 
شیوع کرونای ۲019 این روش ابتدایی 
یعنی ممنوعیت مسافرت در جاهایی 
مثل استان هوبی چین و شمال ایتالیا 

استفاده شد.
نتیجه گیری

مطالعه تاریخ صرفا بــرای آگاهی و 
شناخت از گذشتگان نیست، در طول 
تاریخ، کشــورها و ملت ها به  دفعات با 
مسائل مشابه روبه رو شده اند، بررسی 
هرکــدام از ایــن مــوارد می تواند به 
شــکل گیری انتظارات صحیح کمک 
کنــد. گســترش ویــروس کرونا هم 
پدیده نوظهوری اســت، اما گسترش و 
خطر همه گیری یــک ویروس جدید 
به هیچ عنوان اتفاق تازه ای نیست! بهتر 
است با نگاه دقیق به اشتباهات انسانی 

گذشتگان، تاریخ را دوباره تکرار نکنیم!

نگاهی به ویروس آنفلوآنزای اسپانیایی و نقش سفر در شیوع آن

تاریخ را تکرار نکنیم!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا 
عملیاتی می شود؛

امهال وام های فعاالن گردشگری 
تا پایان ۹۹

بــا تصمیم ســتاد 
ملــی مدیریــت کرونا 
ی  ها ر کا کســب و
آســیب دیده حــوزه 
گردشــگری می توانند 

بازپرداخت وام های بانکی خود را کــه پیش از این 
دریافت کرده اند، تا پایان سال 99 به تعویق بیندازند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی 
کرونا، بانک مرکزی با انتشــار ابالغیــه ای به همه 
بانک های عامل در ارائه تسهیالت کرونایی، اعالم کرد 
که بازپرداخت همه انواع وام های حوزه گردشگری 
که پیش از این پرداخت شده است تا پایان سال 99 
امهال شــود. این مصوبه همه وام های معوقه حوزه 
گردشــگری را دربرمی گیرد. افزون بر این کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا با توجه به 
شدت خسارت صنایع گردشگری، تصمیم گرفت، 
تسهیالت جدیدی را با عنوان تسهیالت بخشی به 
فعاالن گردشگری کشور پرداخت کند. آنچه مورد 
امهال قرار گرفته اســت، تســهیالت قبلی فعاالن 

گردشگری است.
    

پرداخت تسهیالت کرونا به ۱۳ واحد 
گردشگری در گنبدکاووس

رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دســتی گنبد کاووس از پرداخت ۲ میلیارد 
و ۶۴0 میلیون ریال تســهیالت حمایتی کرونا به 

1۳ واحد گردشگری این 
شهرســتان خبر داد. به 
گــزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، 
و  ی  شــگر د گر

صنایع دستی گلستان، مریم آق آتابای گفت: »این 
تســهیالت پس از اعــالم دولت بــرای حمایت از 
کسب وکارهای آسیب دیده بر اثر شیوع بیماری کرونا 
به واحدهای گردشگری ابالغ شد و متقاضیان پس 
از ثبت درخواست تسهیالت در سامانه و معرفی به 
بانک های عامل تسهیالت خود را در قالب تسهیالت 
حمایتی و با سود ۶ درصد دریافت کردند.« وی ادامه 
داد: »این مبلغ تســهیالت طبق درخواست های 
ثبت شده در سامانه تسهیالت حمایتی کرونا به یک 
واحد اقامتی و پذیرایی به میزان ۴80 میلیون ریال، 
یک واحد هتل به میزان ۳۶0 میلیون ریال، یک واحد 
پذیرایی به میزان 100 میلیــون ریال و همچنین 
تعداد 10 دفتر خدمات مســافرتی و جهانگردی به 
میزان یک میلیارد و ۷00 میلیون ریال پرداخت  شده 
است.« آق آتابای خاطرنشان کرد: »چنانچه دیگر 
تأسیسات و واحدهای گردشگری این گنبدکاووس 
در مراحل بعدی متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا باشند می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی 
corona-kara.mcls.gov.ir درخواست خود 

را ثبت کنند.«
    

مسدودسازی و محدودیت 
رفت وآمد در تفرجگاه های گرگان

فرمانــدار گــرگان 
ز مسدودســازی و  ا
محدودیت رفت وآمد در 
تفرجگاه های گرگان به 
دلیل شیوع مجدد کرونا 

ویروس در سطح استان گلستان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گلستان، محمد حمیدی چبا اعالم 
این خبر گفت: »با توجه به قرمز شدن وضعیت شیوع 
کرونا در سطح شهرستان، تا اطالع ثانوی مسیر سواره 
النگدره مسدود و مسیر نهارخوران نیز توسط پلیس 
راهور و نیروی انتظامی به شدت کنترل خواهد شد.« 
او اضافه کرد: »همچنین برای جلوگیری از شــیوع 
کرونا و عدم حضور شهروندان در تفرجگاه نهارخوران، 
مأمورن سد معبر شــهرداری به شهروندانی که در 
حاشیه این مسیر اتراق کرده باشند تذکر خواهند داد 
و از هرگونه اتراق و نشستن در حاشیه بلوار نهارخوران 
جلوگیری خواهد شــد.« فرماندار گرگان از همه 
شهروندان این درخواست را داشت تا با مأمورین سد 
معبر شهرداری و نیروی انتظامی همکاری الزم را 
داشته باشند و از هرگونه نشست و اتراق در حاشیه 

بلوار نهارخوران اکیداً خودداری کنند.

خبر
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