
 
 

 .قرار گرفتند ۱۹۱۸آنفلوانزا در سال  یریگهمه ریجهان تحت تاث تیسوم جمع کطبق آمار منتشر شده ی

کرونا  روسیبحران وبا توجه به اما احتماال  د،یبود دهینشاان ییایاساانان یدرباره آنفلوآنزا یزیچ شیتا چند ماه پ دیشااا

 کرده بود. ریتسخ ستمیقرن ب لیرا در اوا ایدندیگر نیز کشنده  روسیو کیکه  دیامتوجه شده

ضا به نام  یماریب نیا تا  ۲۰باعث مرگ  ۱۹۲۰و  ۱۹۱۸ یهاسال نیب شود،یشناخته م زین "هاپاندمی مادر "که بع

 نفر شد. ونیلیم ۵۰

مبتال  یماریب نینفر بود، به ا اردیلیم ۱.۸که در آن زمان  ایدن تیسوم جمع کیدارند که  دهیو مورخان عق دانشمندان

 بود. شتریب ،اول که تازه تمام شده بود یشده بودند، و تلفاتش از جنگ جهان

از حرکت  یریگهمه کیبه خاطر  ایکه چرخ دن یبار نیبه آخر یاسااات، نگاه ۱۹-دیبحران کوو ریدرگ ایکه دن حاال

 ، بیندازیم.افتاد

 .متخصصان با امروز متفاوت بودت ادانش و علم و امکان ،۱۹۱۸آنفلوانزا در سال  یریگدر زمان همه

 کروبیاز م یناش ییایاسنان یکه آنفلوآنزا دانستندیداشت. پزشکان م یماریبرخورد با ب یبرا یتوان کمتر یپزشک علم

 یباکتر کی یماریبود که عامل ب نیکند، اما گمانشان بر ا تیسرا گرید یبه شخص یاز شخص تواندیم یماریاست و ب

 .روسیو کیاست، نه 

واکسن  نیفاصله داشت. نخست کیوتیبیآنت نیهنوز هفت سال تا کشف نخست ایدن -محدود بود  زین یدرمان یهاوشر

 جادیا یهمگان یدرمان یهانظام نکهیا گریمهم د یلینکته خ و در دساااترس عموم قرار گرفت ۱۹۴۰آنفلوآنزا در دهه 

 .شدیمحسوب م یتجمل یمبحث یبهداشت عموم زیثروتمند ن یدر کشورها ینشده بودند. و حت

 یریگبود، مانند همه یقبل یآنفلوآنزا یهایریگبا همه ییایاسااانان یرا بدتر کرد تفاوت آنفلوآنزا تیکه وضاااع یزیچ

 منجر شد. اینفر در سراسر دن ونیلیم کیکه به مرگ  ۱۸۸۹-۹۰

خاطر که  نیاحتماال به ا -بود  ادیز یتناسبیمردها به صورت ب نیساله بودند و تلفات ب ۴۰تا  ۲۰باختگان جان شتریب

شده بود و با پا یهاظاهرا در اردوگاه یریگهمه ش انیشلوغ جبهه غرب آغاز  سربازان به خانه  شت   وعیجنگ و بازگ

 زد. یشتریب بیآس رتریفق یحال به کشورها نیدر ع یماریب کرد. دایپ

 ۵۵۰حدود  - کایآمر تیدرصد جمع ۰.۵که  دهدیارد، نشان مفرانک بارو، پژوهشگر دانشگاه هارو ریاخ قاتیتحق جینتا

 ۵.۲در هند به مرگ  یماریب نیکه ا یاز دساات دادند، در حال ییایاساانان یجان خود را به خاطر آنفلوآنزا -هزار نفر 

 منجر شد. -نفر  ونیلیم ۱۷حدود  - تیدرصد جمع



 
 

 "منجر شااد. یبه فاجعه اقتصاااد ییایاساانان یاول و آنفلوآنزا یتلفات جنگ جهان" دیگویم ساانده،یآرنولد، نو نیکاتر

 بودند. ایتانیدر بر یماریب نیباختگان اپدربزرگ و مادربزرگ خودش از جان

را ادامه دهد، مزرعه را  یوکار خانوادگ نمانده بود که کساااب یباق یمرد جوان گریاز کشاااورها د یلیدر خ"گفته او  به

شود تا جاازدواج کند و بچه اموزد،یب یدیجد شهیبگرداند، حرفه و پ شته را پر کند. نبود مرد  هاونیلیم یخال یدار  ک

 شانیکه همسر مناسب برا یزن هاونیلیم شود؛یشناخته م 'اضافه نزنا'شد که با نام  یمنته یبه مشکل طیواجد شرا

 "وجود نداشت.

شاورز نیستیکر شگاه ک ساخت تگزاس، به ا یبلکبرن، محقق دان س جهینت نیو  ست که کمبود کارگر در آمر دهیر  کایا

 کار هموار کرد. یرویبه ن وستنیپ یراه زنان را برا

درصد  ۲۱. زنان حدود دیزنان را به بازار کار کش یاول پا یو جنگ جهان یریگکمبود کارگر به خاطر همه" دیگویم او

 ".دادندیم لیتشک ۱۹۲۰شاغالن کل کشور را در سال 

 برخوردار شدند. یرساند و زنان از حق را بیرا به تصو یسال کنگره متمم نوزدهم قانون اساس همان

 ریاز کشااورها بر حقوز زنان تاث یلیدر خ ۱۹۱۸ یریگهمه دهدیهساات که نشااان م یمدارک" دیگویبلکبرن م خانم

 "گذاشت.

که  دهدینشاااان م یدولت ی، آمارهامتحده االتیدساااتمزدها منجر شاااد. در ا شیکار به افزا یرویکاهش ن نیهمچن

ستمزد در بخش تول نیانگیم ساعت دید سال  ۲۱ یاز  ش ۱۹۲۵سنت در  سال  ۵۶بزرگ به  یبا جه  ۱۹۲۰سنت در 

 .دیرس

نسااابت به  یقلب یماریداشاااتن ب یبرا یشاااتریمتولد شاااده بودند احتمال ب ۱۹۱۸ یریگهمه نیکه در ح ینوزادان

 .متولد شده بودند یماریب وعیپس از ش ایو  شیداشتند که پ ییهابچه

که  انددهیاند و فهمکرده قیمتولد شااده بودند تحق ۱۹۱۸ یریگهمه نیکه در ح ینوزادان یرو نیهمچن دانشاامندان

شکالت ش ایو  شیبود که پ ییهااز بچه شتریها بدر آن یقلب یماریب رینظ یاحتمال وجود م متولد  یماریب وعیپس از 

 شده بودند.

 یهاکه در سال یکودکان نیدر ب زین داریو شغل پا یاز آموزش رسم یبرخوردار زانیکه م دهدینشان م یآمار لیتحل

 زاده شده بودند کمتر بوده است. لیو برز ایتانیدر بر ۱۹-۱۹۱۸



 
 

 فهین وظگذاشته بود. اطالعات سربازا ریتاث نیبر مادران بر رشد جن یریگاز همه یاست که فشار ناش نیبر ا یبرخ نظر

سرنخ د ییکایآمر ست م یگریهم   ۱حدود  ۱۹۱۹ یهای، ورود۱۹۲۲تا  ۱۹۱۵ یهاسال نیمتولد نی: در بدهدیبه د

 بودند. گرانیکوتاهتر از د متریسانت

 یکیتیرغم کابوس ژئوپل یآن هم عل -را ثابت کرد  یالمللنیب یهمکار تیحال اهم نیدر ع ییایاسااانان یآنفلوآنزا اما

 اول به جا گذاشته بود. یکه جنگ جهان

سال  تحت نظرچندجانبه که  یملل، نهاد جامعه س ۱۹۲۳سازمان ملل متحد بود، در  سالمت را تا کرد؛  سیسازمان 

سامانه یفن ینهاد شت  یالمللنیدفتر ب یعنی یکرد و برخالف نهاد قبل جادیا یریگمهار همه یبرا دیجد ییهاکه  بهدا

 سنرده شد. یعلم پزشک نبه دست کارشناسا شد،یاداره م نلماتید یاکه توسط عده یعموم

 داشت. ۱۹۴۸در سال  یسازمان بهداشت جهان سیبا تاس یادیهنوز فاصله ز ایدن

ست سال  یکامال عموم ینظام درمان نینخ س ۱۹۲۰و متمرکز در  شورها دییننا یریشد. د یاندازراه هیدر رو  یکه ک

 کار را کردند. نیهم هم گرید

سن الرا شورها در دهه  یلیخ" دیگویم ینیا س ۱۹۲۰از ک ست زدند. ا ای سیبه تا شت د صالح وزارت بهدا  جهینت نیا

ستق شت عموم یریگهمه میم سات کاب ای یبود. در آن دوره مقامات بهدا صال در جل شده بودند  نهیا  ایشرکت داده ن

 "بروند. گریسراغ ادارات د اراتیکسب بودجه و اخت یمجبور شده بودند برا

شگاه روکول، مردم فریجن س شهیدارد که ر دهیلندن، عق یهالوو الیشناس در دان شورها  یاریدولت رفاه را در ب از ک

بود و دولت به عنوان  ادیز یلیو معلوالن خ مانیتی ها،وهیتعداد ب"جست. به گفته او  یریگجنگ و همه بیدر ترک دیبا

 یجامعه باز یرا برا نهینقش آ هایریگکه همه رسااادید. به نظر مدرآم تیواقع نیاز دل ا یرفاه عموم کنندهنیتام

 "تر و برابرتر شود.عادالنه یریگبعد از همه تواندی. جامعه مکنندیم

 .بود یمهم ارینکته بس یفاصله اجتماع تیهم رعا ۱۹۱۸در سال  ییایاسنان یآنفلوآنزا در

. هدف از دندیدیم والیتدارک فست یاوراز قرضه جنگ غیتبل یداشتند برا کایمختلف آمر ی، شهرها۱۹۱۸در سنتامبر 

 بود. افتهین انیبود که هنوز پا یبودجه جنگ نیاوراز تام نیفروش ا

گرفتند کامال با  شیشااهرها پ نیکه دو تا از ا یاهیشااد، رو شااتریو ب شااتریب ییایاساانان یموارد ابتال به آنفلوآنزا یوقت

گرفت  میرا طبق برنامه اجرا کند، ساانت لوئیس تصاام والشیگرفت فساات میتصاام ایالدلفیدر تضاااد بود: ف گریکدی

 را لغو کند. والشیفست



 
 

شاادگان در جان باختند، اما تعداد کشااته یماریب نیبه خاطر ابتال به ا ایالدلفیهزار نفر در ف ۱۰از  شیماه بعد، ب کی

 نفر تجاوز نکرد. ۷۰۰از  سیسنت لوئ

 شود. رفتهیپذ یریگمهار همه یموثر برا یبه عنوان اقدام یاجتماع یذارگتفاوت باعث شد تا فاصله نیا

 ها،شخانهیکه نما ییدر شهرها ریومکه نرخ مرگ دهدینشان م ۱۹۱۸در سال  کایمختلف آمر یاقدامات شهرها یبررس

 کمتر بود. اریکرده بودند بس لیها را زودتر تعطو مدرسه ساهایکل

 انیکه بعد از پا دندیرساا جهینت نیبه ا ۱۹۱۸اقدامات سااال  لیبا تحل ییکایآمر یهااز اقتصاااددان یگروه نیهمچن

 کرده بود. دایداشتند زودتر بهبود پ یتررانهیکه برخورد سختگ ییدر شهرها یوضع اقتصاد یریگهمه

 بود. شدهفراموش یریگهمه کیجهات  یلیمهمش از خ یهابا وجود درس ییایاسنان یآنفلوآنزا

درباره  یها خبررساناز دولت یکه بعض لیدل نیاول قرار گرفت، عمدتا به ا یالشعاع جنگ جهانتحت یعموم طهیح در

 اثرات آن در زمان جنگ را ممنوع کرده بودند.

و فرهنگ  یخیتار یهادر کتاب زین یبحران حضااور چندان نیاساات که ا یمعن نیآن به ا قیدق یپوشااش خبر عدم

 ندارد. یعموم

 یخاص ادبودیبرنامه  زین( ۲۰۱۸) یریگهمه نیسالگرد ا نیکصدمیدر  یحت" دیگویم ،یمورخ پزشک گزبام،یهون مارک

ستان برنامه صرفا چند گور شد.  ستاران برگزار کردند. مقا یثارگریا لیدر تجل ییهابرگزار ن شکان و پر با  دیکن سهیپز

دوره هم یها و شاااعرهارمان ،یتعداد آثار هنر یشاااکل گرفته اسااات. حت دزیا یماریب رامونیکه پ یاحسااااس گناه

 "کم است. اریهم بس کنندیکه به آن اشاره م یریگهمه

هنگام ابتال به  یهنرمند نروژ نیاثر ادوارد مونک اساات که ا "ییایاساانان یپرتره خودم با آنفلوآنزا"از اسااتثنائات  یکی

 بود. دهیکش یماریب

شاره م نیحال به ا نیدر ع گزبامیهون ساله ا شنامه بر کندیم سال  کایتانیکه دان  نیترپرحادثه'در مدخل " ۱۹۲۴در 

شاره هم نکرده بود یریگهمه نیبه ا یحت 'ستمیقرن ب یهاسال ست "ا  یماریب نیکه به ا یخیتار یهاکتاب نیو نخ

 منتشر شدند. ۱۹۶۸حدود سال  پرداختندیم

 قطعا خاطرات مردم را زنده کرده است. ۱۹-دیکوو
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