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مداخ�ات خارجی در اصفه�ان و پیامده�ای اجتماعی آن  در 
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چكید ه 
حضور و رقابت دولت های خارجی در ایران که از پیش از جنگ جهانی اول شروع شده بود، با آغاز جنگ و سپس اشغال ایران شدت 
یافت. در این میان، اصفهان که در مرکز جغرافیایی ایران و بر سر راه های تجاری قرار داشت، هم میدان رقابت سه قدرت روس، انگلیس 
و آلمان گردید و هم به اشغال نظامی روسها درآمد. حضور و رقابت نیروهای خارجی، که از حمایت طرفداران داخلی خویش برخوردار 
بودند، باعث تأثیراتی زیانبار در عرصه اجتماع و زندگی مردم شهر اصفهان شد. سؤال اصلی مقاله این است که پیامدهای اجتماعی 
مداخالت خارجی ها در اصفهان در دوران جنگ جهانی اول چه بود؟ به همین منظور سعی بر آن است تا با کاربست روش تحقیق 
تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده هاست پاسخی به این سؤال داده شود. یافته های این پژوهش نشان می دهند دخالت های 
نیروهای خارجی در اصفهان و رقابت های آنها با یکدیگر عمدتاً تشدیدکننده شرایط نامناسب پیشین زندگی اجتماعی مردم شهر اعم از 
هرج  و مرج، ناامنی و کمبود نان بود. لذا در این تحقیق برآنیم تا با تکیه بر اسناد، خاطرات، سفرنامه ها و روزنامه ها به بررسی و تحلیل 
دخالت های نیروهای خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی این مداخالت در زندگی مردم شهر در دوران جنگ جهانی اول بپردازیم.
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Abstract
In Iran, the presence of forces supported by handful foreign countries had begun before World War I. 
With the onset of the war, this presence intensified and led to Iran’s occupation. Meanwhile, Isfahan, 
being located in the geographical center of the country and therefore regarded as the country’s 
economic and trade cross section had became the battleground of the three world powers of the 
time; Russia, Britain and Germany. In the same period, the city saw the Russian military occupation 
as well. These foreign forces alongside with their domestic hirelings had a damaging effect on the 
contemporary Iranian society and its citizens. The main research question of the present article is: 
What were the social consequences of foreign interferences in Isfahan and its society during World 
War I? The findings of the article show that the interferences of the foreign forces in Isfahan mainly 
exacerbated the city’s earlier social problems and led the citizens’ lives towards chaos, insecurity 
and famine. Through utilization of a descriptive-analytical methodology, the article reviews key 
historical documents, memoirs, travelogues and newspapers so that the significances of the foreign 
interferences in the city and their social consequences city can be investigated during World War I. 
Keywords: Isfahan, World War I, Foreign Forces, Chaos, Insecurity, Famine. 
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مقدمه
جنگ جهانی اول در اوت 1914م/ رمضان 1332ق بین دول محور و دول متفق ش��روع ش��د و تا 
نوامب��ر 1918م/ صفر 1337ق به طول انجامید. در س��ومین ماه ش��روع جن��گ، دولت ایران اعالم 
بی طرفی کرد، اما موقعیت اس��تراتژیکی، ضعف دول��ت مرکزی، بی ثباتی و کوتاه بودن عمر کابینه ها 
و حضور نیروهای نظامی کش��ورهای درگیر در جنگ در خاک ایران باعث شد که این کشور عرصه 
مداخالت، کش��مکش ها و نبرد نیروهای خارجی درگیر در جنگ شود. عثمانی ها با طرح شعار اتحاد 
اسالم و با استفاده از نفرت ایرانیان از دخالت های گسترده استعماری روس و انگلیس در ایران سعی 
داش��تند دولت و م��ردم ایران را به جنگ با دول متفق ترغیب کنن��د. آلمانی ها نیز با حمایت از این 
ش��عار و با وعده کمک های مالی و نظامی و تبلیغات گوناگون تالش می کردند اقش��ار مختلف مردم 
را ب��ا خود همراه کنن��د. در مقابل، روس و انگلیس هم در پی حفظ و گس��ترش منافع دیرپای خود 
در ایران بودند و می کوش��یدند نیروهای مخالف خویش اعم از خارجی ها و طرفداران داخلی آنها را 
شکس��ت دهند. در این ش��رایط، ایران به اش��غال نظامی بیگانگان درآمد و شهرها و مناطق مختلف 
آن با توجه به موقعیت جغرافیایی و دوری و نزدیکی ش��ان ب��ه مناطق تحت نفوذ قدرت های بیگانه 
و نحوه دخالت آنها، دس��تخوش حوادث گوناگون و متحمل آس��یب ها و خساراتی شد که نتایج آن تا 
مدت ها پس از پایان جنگ باقی ماند. یکی از این ش��هرها اصفهان بود که در طول جنگ، به علت 
مرکزیت جغرافیایی آن و قرارگرفتن بر سر راه های تجاری، عرصه رقابت و دخالت بیگانگان شد. بر 
این اس��اس، این پژوهش در نظر دارد با این فرض کلی که مداخالت خارجی عواقب وخیمی برای 
ایران داش��ت، به بررس��ی این مداخالت در شهر اصفهان بپردازد و تأثیرات آن را بر عرصه اجتماع و 
زندگی مردم این شهر تبیین کند و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که پیامدهای اجتماعی مداخالت 

خارجی ها در اصفهان در دوران جنگ جهانی اول چه بود. 
پیش��ینه پژوهش نشان می دهد رضاقلی زاده آهنگر فقط حوادث سیاسی اصفهان در طول جنگ 
جهانی اول را �� بدون اس��تفاده از اس��ناد�� بررس��ی کرده اس��ت.7 مالیی توانی نیز گرچه به برخی 
فعالیت های آلمانی ها در اصفهان اشاراتی می کند، اما اساسًا مطالعه او محلی و منطقه ای نیست و با 
رویکرد به مسائل کالن کشوری به رخنه آلمان ها در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران می پردازد.8 بر 

7. نرگ��س رضاقل��ی زاده  آهنگر، »اصفه��ان و جنگ جهانی اول«، مجموعه مقاالت همایش اصفهان مش��روطه اصیل ایرانی، به 
اهتمام محمدعلی چلونگر )اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، 138۵(، صص 310-283.

8. علیرضا مالیی توانی، »جنگ جهانی اول آلمان ها و رخنه در س��اختار اجتماعی و سیاس��ی ایران«، تاریخ معاصر ایران، س اول، 
ش 3 )پاییز 137۶(، صص 48-2۵.
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این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد تا عالوه بر پرسش اصلی، به این پرسش ها نیز پاسخ دهد: کدام 
ی��ک از نیروه��ای خارجی در طول جنگ جهانی اول در اصفهان مداخله کردند؟ نحوه مداخله آنها و 
روابطشان با یکدیگر چگونه بود؟ روش این پژوهش توصیفی � تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات، 

کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد، خاطرات، سفرنامه ها و روزنامه هاست.

1. مداخات خارجی در اصفهان در جنگ جهانی اول
با گذشت حدود دو ماه از شروع جنگ جهانی اول، نیروهای عثمانی و روسی همراه با عوامل داخلی 
خود در آذربایجان با یکدیگر درگیر ش��دند.9 س��پس سربازان انگلیسی با ادعای حفظ امنیت میادین، 
چاه ها و تأسیسات نفتی خوزستان در برابر تحریکات عوامل عثمانی و آلمان در جنوب ایران مستقر 
شدند.10 این اقدامات به سرعت ایران را عرصه مداخله آلمان و عثمانی بر ضد روسیه و انگلیس کرد. 
چنان که در سال اول جنگ، عثمانی بخش هایی از قسمت های غربی ایران را تصرف کرد و ایرانی ها 
ب��ا کمک آلمانی ها تالش کردند به مقابله با نیروه��ای روس و انگلیس بپردازند. در واکنش به این 
امر، ایران مورد تهاجم گس��ترده روس و انگلیس قرار گرفت و بخش های وس��یعی از آن اشغال شد 
و تالش عثمانی ها هم برای استفاده از ایران به عنوان جبهه ای بر ضد دول متفق بی نتیجه ماند. در 
میانه جنگ، انقالب روس��یه رخ داد؛ ارتش روس��یه از هم پاشید و ایران را ترک کرد. در همین ایام، 
امریکا به نفع متفقین وارد جنگ شد و با پیروزی انگلیسی ها بر ضد عثمانی در بین النهرین، انگلستان 

به قدرت برتر در ایران تبدیل شد و بخش های وسیعی از کشور را اشغال کرد.11
در ای��ن میان، اصفه��ان، به علت دوری از مناطق غربی و شکس��ت عثمانی ها، مورد حمله و یا 
دخالت مستقیم عثمانی قرار نگرفت، اما عرصه رقابت سه دولت روسیه، انگلیس و آلمان شد. دخالت 
روس و انگلیس در اصفهان س��ابقه ای قدیمی داش��ت. در زمان ناصرالدین  شاه، ظل السلطان، فرزند 
ارشد او و حاکم اصفهان، روابط خوبی با انگلیسی ها داشت و حکومت او بر بخش اعظمی از نواحی 
جنوبی ایران، که منطقه نفوذ انگلیس��ی ها بود، در راس��تای منافع انگلس��تان بود.12 قتل ناصرالدین  
ش��اه و روی کار آمدن مظفرالدین  ش��اه، که تابع روس ها بود، نیز باعث نفوذ روسیه در اصفهان شد، 
چنان که روس ها در سال 131۵ق/ 1897م، با وجود مخالفت انگلیسی ها، برای اولین بار کنسول خانه  

9. مورخ الدوله سپهر، ایران در جنگ بزرگ 1918-1914)تهران: نشر ادیب، 13۶2(، ص 92.
10. اولریخ گرکه، پیش به سوی شرق، ترجمۀ پرویز صدری، ج 1 )تهران: کتاب سیامک، 1377(، ص 1۶3.

11. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی )تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1387(، ص 117.
12. ویلفرید اسپاروی، فرزندان درباری ایران، ترجمه محمدحسین آریا لرستانی )تهران: انتشارات قلم، 13۶9(، ص 232.
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خود را در ش��هر اصفهان دایر کردند.13 اما دخالت و حضور آلمانی ها در اصفهان موضوعی جدید بود 
که به واس��طه حضور آنها، عده ای از دیگر ملیت های اروپایی مانند لهستانی ها، بوهمی ها، کروات ها، 
رومانیایی ها و بوس��نیایی ها نیز ب��ه اصفهان آمدند. این افراد فراری��ان دول محور از زندان روس ها 
بودند14 که به عنوان نیروهای طرفدار آلمان در امور ش��هر و کش��ور مداخل��ه می کردند. بنابراین، در 
این مقاله در کنار مداخالت روس ها و انگلیس��ی ها در شهر اصفهان، نقش اینان نیز به عنوان همان 

نیروهای آلمانی بررسی خواهد شد.

1-1. مداخات روس ها در اصفهان
رقابت های سیاس��ی در اروپا، ترس بریتانیا از قدرت فزاینده آلمان و نیاز روس��یه به جبران خسارات 
ناشی از جنگ این کشور با ژاپن و انقالب 190۵م در روسیه، دو قدرت رقیب روس و انگلیس را به 
انعقاد قراردادی ملزم کرد که به منزله پایان استقالل ایران بود. بعد از این قرارداد روس ها به گونه ای 
در ایران رفتار می کردند که گویی این کشور یکی از ایاالت تسخیرشده آنان است.1۵ براساس قرارداد 
1907م، اصفهان، در قسمت پایانی منطقه نفوذ روسیه، سهم این کشور شد.1۶ این تقسیم بندی نفوذ 
روس ها را در این ش��هر بیشتر کرد. آشفتگی ها و نابسامانی های پس از انقالب مشروطه هم به این 
نفوذ فزاینده کمک کرد. براس��اس گزارش سرکنس��ول انگلیس، در سال 1912م/ 1330ق، به علت 
ناامنی در راه های جنوبی کش��ور و افزایش نرخ کرایه بارها، کاالهای انگلیس��ی کمتری در مقایسه 
با کاالهای روس��ی، که در حال افزایش بودند، وارد اصفهان شدند و به تجارتخانه های انگلستان در 

اصفهان خسارات زیادی وارد آمد.17
از دیگر تالش های روسیه برای افزایش نفوذ خود در شهرهای ایران، استفاده از کنسول گری ها 
و ش��عب بان��ک اس��تقراضی خویش برای حمای��ت از افراد بانفوذ و ثروتمند ش��هرها ب��ود. در واقع 

13. Heidi A. Walcher, In the Shadow of the King: Zill al-Sultan and Isfahan under the Qajars (London: 

I. B. Tauris, 2008), p. 266.

14. اسکارفن نیدرمایر، زیر آفتاب سوزان ایران، ترجمه کیکاووس جهانداری )تهران: نشر تاریخ ایران، 13۶3(، ص290.
1۵. ف. کاظم زاده، »روابط ایران با روسیه تا سال 1921«، تاریخ ایران کمبریج دوره افشار، زند و قاجار، به سرپرستی پیتر آوری، 

ترجمه مرتضی ثاقب فر، دفتر اول از جلد هفتم )تهران: انتشارات جامی، 1387(، صص 330-329.
1۶. ع وحی��د مازندرانی، قرارداد 1907روس و انگلیس راجع به ایران )تهران: کتابخانه س��قراط، 1328(، صص 27-28؛ س��پهر، 

ص 3۶3.
17. رحیم  رضازاده ملک )به اهتمام(، انقالب مشروطه ایران به روایت اسناد وزارت امور خارجه انگلیس )کتاب های آبی( )تهران: 

انتشارات مازیار و معین، 1377(، ص 7۵3.
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»کنسول گری های روسیه دولتی در درون دولت بودند و گاه کنسول ها حتی به جمع آوری مالیات های 
محلی می پرداختند.«18 در اصفهان بانک اس��تقراضی در قبال وثیقه امالک و مس��تغالت به اهالی 
ش��هر وام می داد و در عوض از دخالت مأموران دولتی برای دریافت مالیات و غیره از آنها جلوگیری 
می کرد.19 حتی کنس��ول گری روس��یه به مردم اخطار داد مالیات خود را به بانک اس��تقراضی روسیه 
بدهند20 و فراش حکومت را به روستاهای خود راه ندهند.21 در این موارد، صاحب ملک هم به تابعیت 
روسیه درمی آمد و در مواقع نیاز از حمایت کنسول گری این کشور استفاده می کرد. این کار به تدریج 
در اصفهان آن چنان توسعه یافت که حتی اتباع قفقازی روسیه امالک اعیان شهر را اجاره می کردند 
و به تحت الحمایگی کنس��ول گری روسیه درمی آوردند.22 نتیجه این فعالیت این شد که بیشتر موارد 
تحت حمایت قراردادن امالک اعیان و اشراف توسط روس ها، در اصفهان رخ داد.23 ابتدا بانو عظمی، 
خواهر ظل الس��لطان، امالک خود را در اصفه��ان تحت حمایت روس ها قرار داد که در نتیجه دولت 
ایران قادر به اخذ مالیات از او نبود.24 س��پس ظل الس��لطان، حاکم سابق اصفهان، در سال 1913م/ 
1331ق، چنی��ن اقدام��ی کرد.2۵ این خواه��ر و برادر که در مدت طوالنی حکومت ظل الس��لطان بر 
اصفهان، در مجموع 92 روس��تای بزرگ و پررونق را با جمعیتی در حدود 1۵0 هزار نفر به مالکیت 
خود درآورده بودند،2۶ با قراردادن امالک خویش در حمایت روس ها باعث نفوذ هرچه بیش��تر روسیه 

در اصفهان و توابع آن شدند.
فون کاور27، رئیس بانک اس��تقراضی روس در اصفهان، پس از تحت الحمایگی ظل الس��لطان 
و ام��الک او، در ابتدای س��ال 1914م/ 1332ق، برای به دس��ت آوردن امتیاز آبی��اری، خریداری و 

18. کاظم زاده، ج 7، ص 330.
19. عبداهلل بهرامی، خاطرات عبداهلل بهرامی از آخر س��لطنت ناصرالدین ش��اه تا اول کودتا ) تهران: انتشارات علمی، 13۶3(، ص 

.328
20. عبدالحس��ین خان ملک المورخین، سفرنامه و تاریخ اصفهان، به کوشش حس��ن جوادی )تهران: انتشارات دکتر محمود افشار 

یزدی، 1392(، ص 43.
21. همان، ص 4۶.

22. بهرامی، ص 328.
23. گرکه، ج 1، ص ۵2.

24. عبدالمهدی رجایی، اصفهان از انقالب مشروطه تا جنگ جهانی اول )اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 138۶(، ص 182.
25. Iran Political Diaries (IPD), Editor: R. M. Burrell, vol. V. (London: National Archive Edition, 1997), 

p. 410.  

2۶. احمد اش��رف و علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی دولت و انقالب در ایران، ترجمۀ س��هیال ترابی فارس��انی )تهران: انتشارات 
نیلوفر، 1387(، ص ۵2.

27. Von Kaver 
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تصرف زمین های وس��یع اتباع روس��ی اقدام کرد که این امر نش��ان می داد اصفهان به مرکز ثقل 
فعالیت های سیاسی � اقتصادی روسیه تبدیل شده است. این مسئله باعث اعتراض انگلیسی ها شد28 
و در مناس��بات صمصام الس��لطنه، حاکم بختیاری اصفهان که انگلس��تان حامی او بود، با روس ها 
دش��واری هایی پدید آورد. برای نمونه، کنسول روسیه تالش داشت یکی از نامزدهای مورد حمایت 
خود را برای مجلس س��وم از اصفهان انتخاب کند، اما صمصام السلطنه زیر بار نمی رفت.29 بنابراین 
زمانی که صمصام  دستور تشکیل »انجمن نظار«30 را برای انتخاب نمایندگان اصفهان صادر کرد، 
کنس��ول روسیه به او اعتراض کرد که چرا از کس��ان ظل السلطان که رکن و ثلث شهر و توابع آن 
هس��تند، کس��ی به عنوان نماینده احضار نشده اس��ت، در حالی که باید یک نفر از کسان او در این 
انجمن باش��د.31 چنین درگیری هایی باعث ش��د سفیر روسیه در تهران از سفارت انگلستان خواهان 
عزل صمصام الس��لطنه از حکومت اصفهان شود، هرچند انگلستان در برابر این درخواست مقاومت 

کرد.32
در دومی��ن س��ال جنگ، با فعال ش��دن آلمانی ها و طرف��داران ایرانی آنه��ا در اصفهان، به فون 
کاور و همراه او، مس��یو پاکه33 بلژیکی، رئیس مالی��ه اصفهان، در 18 می 191۵/ 4 رجب 1333ق، 
ش��بانه حمله ش��د. فون کاور کشته ش��د،34 اما همراه بلژیکی او نجات یافت و صبح زود اصفهان را 
به س��مت تهران ترک کرد.3۵ فون کاور از مأموران سیاس��ی دولت روس��یه بود که عالوه بر ریاست 
بانک اس��تقراضی روس، نیابت کنسول گری روس��یه در اصفهان را داشت. او در مدت کوتاهی نفوذ 
فوق العاده ای در اصفهان پیدا کرده بود و با حمایت از خاندان ظل الس��لطان و متقاباًل حمایت آنها از 

او، در تمام امور اصفهان مداخله می کرد.3۶

28. گرکه، ج 1، صص ۵3-۵2.
29. IPD, pp. 632, 636. 

30. انجمن نظار انجمنی برای نظارت بر انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی در هر منطقه بود. این انجمن شامل شش نفر از 
بزرگان شش طبقه از انتخاب کنندگان هر منطقه، تحت نظارت موقتی حاکم یا معاون حاکم آن شهر یا منطقه بود. ن.ک.: عبدالمهدی 

رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان )اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 138۵(، ص 2۶.
31. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سال 1332ق، پوشه 378۵-293، سند 4.

32. گرکه، ج 1، صص ۵۶-۵۵.
33. Pakeh

34. سپهر، صص 17۶- 177.
3۵. س��یدمحمود شریف همایون، خاطرات ش��ریف همایون، تصحیح عبدالمهدی رجایی )قم: نشر مجمع ذخایر اسالمی، 1394(، 

ص ۵4 .
3۶. بهرامی، ص 328.
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ب��ا افزایش مخالفت ها با حضور و فعالیت روس ها در اصفهان، آنها مجبور به ترک این ش��هر 
ش��دند، اما با پیش��روی نیروهای نظامی روسیه از س��مت قزوین به مرکز و شرق ایران که منجر 
به تصرف قم و کاش��ان ش��د، روس ها توانس��تند با شکس��ت نیروهای مجاهدین، س��ردار صولت 
بختیاری و دیگر مدافعان ش��هر، در تاریخ 20 مارس 191۶/ 1۵ جمادی االول 1334ق، اصفهان 
را به اش��غال نظامی خود درآورند. روس ها در مکان هایی مانند باغ نو، هشت بهش��ت، ش��مس آباد، 
چهارباغ، فرح آباد، کنس��ول خانه و مکان های دیگر س��اکن شدند، به گونه ای که عماًل در تمام شهر 
پراکنده شدند و در مکان های عمومی رفت و آمد می کردند.37 آنها محمود میرزا یمین السلطنه، پسر 
ظل السلطان، را به حکومت اصفهان گماشتند38 و نواحی اطراف اصفهان را هم بین دیگر فرزندان 
ظل الس��لطان تقسیم کردند. خانه و اثاث مخالفان روسیه و طرفداران کمیته دفاع ملی مانند بی بی 
مریم بختیاری، امین التجار و غیره غارت ش��د. امالک حاج آقا نوراهلل و حاج آقا جمال نجفی توقیف 
و محصوالت آنها مصادره ش��د. روستای ورنامخواست که متعلق به ضرغام السلطنه بختیاری بود، 
به دلیل مقاومت پس��ر او، محمدرحیم خان، به توپ بس��ته شد که عده زیادی زن و کودک همراه 
با پس��ر ضرغام السلطنه کشته شدند و محصوالت روستا ضبط شد.39 ظاهراً در همین زمان بود که 
روس ها طی بیانیه ای اعالم کردند هر یک از اش��رار )مردم اصفهان( که بر ضد نیروهای روس��ی 
وارد گروه آشوب طلبان )مجاهدان( بشود، تمام اموال و دارایی  اش برای جبران خسارت سپاه روسیه 

ضبط می شود.40
پس از مدتی، ظل السلطان به ایران بازگشت و با حمایت روس ها و موافقت انگلیسی ها در اکتبر 
191۶م/ ذی الحجه 1334ق، در مقام حاکم اصفهان، وارد این شهر شد.41 نفوذ روس ها در اصفهان 
با حاکمیت ظل الس��لطان و پس��ران او، به ویژه صارم الدوله، تا اوت 1917م/ ذی القعده 133۵ق، که 
س��ربازان روس به علت انقالب روس��یه و آشفتگی در کشورش��ان مجبور به تخلیه ایران شدند، به 
مدت یک س��ال و نیم ادامه یافت. با خروج روس ها و عزل ظل الس��لطان، برادر بزرگ احمدش��اه، 

37. حاج  میرزا عبدالجواد اخوت، از طبابت تا تجارت خاطرات یک تاجر اصفهانی، به کوشش مهدی نفیسی )تهران: نشر تاریخ 
ایران، 138۶(، ص 208.

38. سپهر، ص 303.
نوری  به کوشش حسین سعادت  ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری،  تاریخ مشروطه  دانشور علوی،  نوراهلل   .39
)تهران: کتابخانه دانش، 133۵(، ص 170؛ جالل الدین همایی، تاریخ اصفهان حوادث و وقایع و حکام و سالطین اصفهان، به کوشش 

ماهدخت بانوهمایی )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 139۵(، ص 72۵.
40. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سال 1333ق، پوشه 3024-291، سند 1.

41. همایی، صص 72۶- 727.
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اعتضادالس��لطنه، حاکم اصفهان ش��د و مجاهدان و مخالفان روس ها که مجبور به ترک شهر شده 
بودند، به اصفهان بازگشتند.42

 1-2. مداخات آلمانی ها در اصفهان
 پس از شروع جنگ جهانی اول، با توجه به اهمیت هندوستان برای انگلستان، طرح مشترک آلمان 
و عثمانی این بود که با فرس��تادن هیئتی از راه ایران، حبیب اهلل خان، امیر افغانس��تان، را به جنگ با 
انگلیسی ها در هندوستان تشویق کنند و به منافع آن کشور در هندوستان آسیب بزنند. اما آلمانی ها 
در پی محبوبیتی که به علت پیروزی هایش��ان در جبهه های جنگ علیه روس��یه در میان مردم ایران 
کسب کرده بودند، تصمیم گرفتند برای تسهیل مأموریت خود در ایران، حمایت اقشار مختلف مردم 
را به دست آورند43 و حتی شرایط را برای ورود ایران به جنگ به نفع متحدین فراهم کنند.44 به این 
منظور، مأموران سیاسی و نظامی آلمان زیر پوشش عنوان های مختلف مانند متخصص فنی، معلم، 
پزش��ک، نمایندگان ش��رکت های تجاری و صنعتی، فرستادگان کلیس��ا، زمین شناس، جانورشناس، 

محقق، گیاه شناس، کاوشگر و غیره در سراسر کشور مشغول فعالیت شدند.4۵
در اصفه��ان، ابت��دا دکتر پوگین4۶ )معروف به پوژن( در ژانوی��ه 191۵م/ ربیع االول 1333ق، در 
مقام کنس��ول جدید آلمان وارد این شهر ش��د که عده ای از تجار و جمعی از اشخاص غیر رسمی با 
چهل تا پنجاه نفر ژاندارم به اس��تقبال او رفتند. این اس��تقبال باعث اعتراض روس و انگلیس شد.47 
پوژن تقریبًا یک س��ال قب��ل از این با عنوان نماینده تجاری دولت آلمان وارد اصفهان ش��ده بود و 
س��پس با مراجعت به تهران، پس از ش��روع جنگ با سمت کنسول گری به اصفهان برگشت.48 او با 
تجار اصفهان وارد دادوس��تد ش��د و با اجاره زمین هایی در اطراف قمشه، از میان تجار و زمین داران 
دوس��تان و طرفدارانی برای دولت آلمان پیدا کرد.49 این اقدامات منافع دولت روس��یه را در اصفهان 

42. اخوت، صص 220- 222.
43. ویپرت بلوشر، سفرنامه بلوشر، ترجمه کیکاووس جهانداری )تهران: انتشارات خوارزمی، 13۶3(، صص 32-28.

44. گرکه، ج 1، ص 207.
4۵. مالیی توانی، ص 38.

46. Pugin

47. سپهر، ص 93.
48. حسن وحید دستگردی، دیوان وحید دستگردی، به کوشش س. وحیدنیا )تهران: چاپ آفتاب، 1374(، ص ۵۶2.

49. ضیاء الدین جناب، ایام پرتالطم )نگاهی به تحوالت مشروطه و بنیاد آموزش نوین در اصفهان(، به اهتمام رضا بیطرفان و 
مولود ستوده )تهران: انتشارات شیرازه، 139۵(، ص 47.
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به خطر انداخت و باعث اعتراض کنس��ول روس��یه و به تبع آن دولت ایران به آلمان ش��د.۵0 سپس 
به دس��تور نیدرمایر۵1، مس��ئول گروه اعزامی به افغانس��تان، گروهی آلمانی به سرپرستی سوگمایر۵2 
و گریزینگ��ر۵3 از بغداد راهی اصفهان ش��دند. این گروه بای��د در 23 آوریل 191۵م/ 8 جمادی الثانی 
1333ق به اصفهان می رسیدند.۵4 هدف آنها این بود که اصفهان را به عنوان پایگاه و اقامتگاه اصلی 
هیئت اعزامی به افغانس��تان آماده کنند.۵۵ هم زمان نیدرمایر نیز در تهران تالش می کرد برای تسلط 
ب��ر دولت مرکزی، پایتخت را به اصفه��ان منتقل کند.۵۶ علل توجه آلمانی ها به اصفهان این بود که 
این ش��هر حداکثر فاصله را از ش��مال و جنوب ایران داشت که محل استقرار نیروهای نظامی روس 
و انگلیس بود، و جاده اصلی ایران، یعنی جاده تهران � ش��یراز � بوش��هر، نیز از اصفهان می گذش��ت. 
همچنین نزدیکی به منطقه های عشایرنشین، که آلمانی ها در پی جلب حمایت آنها بودند، بر اهمیت 
این شهر می افزود.۵7 گذشته از اینها، اهالی اصفهان هم بدون این که تصویر روشنی از اوضاع داشته 
باش��ند، از آلمانی ها طرفداری می کردند۵8 و احساسات در این شهر غلیان شدیدی داشت.۵9 چنان که 
وحید دستگردی، شاعر اصفهانی، در مسمطی با عنوان »نارنجک« که با چاپ آن بسیار معروف شد، 
ضمن انتقاد از روس و انگلیس، پیروزی های آلمان ها در جنگ و توان نظامی آنها را س��تود. هرچند 

مجبور شد از اصفهان فرار و مهاجرت کند.۶0
پس از هیئت نیدرمایر، چندی بعد دومین هیئت اعزامی آلمان به کابل هم در 30 ژوئن 191۵م/ 
17 ش��عبان 1333ق وارد اصفهان ش��د و س��پس هر دو هیئت اصفهان را به مقصد افغانستان ترک 
کردند، در حالی که بخش اصلی هیئت نیدرمایر، به سرپرستی زایلر۶1، مترجم گروه، در اصفهان ماند. 
زایلر برنامه تبلیغاتی ای را که پوژن، س��وگمایر و گریزینگ��ر طرح ریزی کرده بودند با موفقیت ادامه 

۵0. سپهر، ص 1۵0؛ گرکه، ج 1، ص 140.
51. Niedermayer   
52. Zugmayer 
53. Griesinger

۵4. الیور باست، آلمانی ها در ایران، ترجمه حسین بنی احمد )تهران: نشر شیرازه، 1377(، ص 3۶.
۵۵.گرکه، ج 1، ص 13۵.

۵۶. نیدرمایر، ص 78.
۵7. گرکه، ج 1، ص 13۵.

۵8. نیدرمایر، ص 28۶.
۵9. همان، ص 7۵.

۶0. وحید دستگردی، صص ۵71-۵۶2.
61. Seiler
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داد.۶2 او کنسول گری آلمان را در ساختمانی در دروازه دولت اصفهان، که پوژن به عنوان تجارت خانه 
و دفتر نمایندگی سیاس��ی خود بنا کرده بود، دایر س��اخت۶3 و طی چند ماه اقامت در اصفهان موفق 
ش��د حمای��ت دموکرات ها، روحانیون و نیروهای ژاندارمری را، که فرماندهان س��وئدی آنها بیش��تر 
متمایل به آلمان ها و دشمن روس ها بودند، به دست آورد. البته زایلر در جذب تجار و مالکان بزرگ 
چندان توفیق نیافت، اما توانس��ت با س��ران بختیاری، که از متحدان انگلس��تان بودند، رابطه برقرار 
کند و حمایت تعدادی از آنها مانند ضرغام الس��لطنه را به دست آورد. او همچنین اسرای جنگی دول 
مح��ور را که از زندان های روس ها در تهران گریخته بودند، در اصفهان س��ازماندهی کرد و با جلب 
محافظان کنسول خانه های روس و انگلیس به مقابله با طرفداران متفقین در شهر پرداخت.۶4 بر این 
اساس در میان نیروهای تجهیزشده آلمان ها در اصفهان، افراد گوناگونی از نقاط مختلف ایران، مانند 
آذربایجان و کردس��تان، و از طبقات مختلف اجتماعی، حتی راهزنانی مانند نایب حس��ین و پسرش، 
ماش��ااهلل خان، وجود داشتند که حاضر بودند هر کس را از هر طبقه و مقام که مانع پیشرفت مقاصد 
آلمان ها ش��ود، از میان بردارند. بنابراین، همان طور که پیش��تر فون کاور را کشته بودند، غریب خان، 
از سواران زبده و نزدیک ظل السلطان و از عوامل مهم روس ها، را ترور و به جاِن گراهام۶۵، کنسول 

انگلیس، سوء قصد کردند.۶۶
آلمانی ه��ا با ورود زایلر به اصفهان، ایس��تگاه بی س��یمی را در جای امنی از ش��هر برپا کردند و 
ب��ه مخابره اخب��ار جنگ پرداختند.۶7 زایلر حت��ی با برقراری اتصال های زمین��ی، در خطوط تلگراف 
انگلیسی ها اختالل ایجاد کرد.۶8 فعالیت های فریتس نیدرمایر، پزشک گروه و برادر نیدرمایر، هم در 
جلب اعتماد و دوستی افراد مختلف به ویژه متنفذان شهری مؤثر بود. او داروخانه مجهزی داشت و با 
پزشکان انگلیسی ساکن اصفهان رقابت می کرد.۶9 مجموع این موفقیت ها و حمایت اکثر مردم شهر 
و روحانیون از آلمانی ها، که بر منابر مردم را بر ضد اشغالگران روس و انگلیس تشویق می کردند،70 

۶2. باست، صص 44-42.

۶3. جناب، صص 48-47.
۶4. نیدرمایر، صص 292-287.

65. Grahame

۶۶. علی همامی، خاطرات همامی، به اهتمام عبدالمهدی رجایی )قم: مرکز نشر ذخایر اسالمی، 1394(، صص ۶8-۶9؛ حسن 
جابری انصاری، تاریخ اصفهان و ري و همه جهان )اصفهان: روزنامه و مجله خرد، 1322(، ص 370.

۶7. نیدرمایر، ص 79.
۶8. همان، ص 292.
۶9. همان، ص 290.

70. رضاقلی زاده آهنگر، ص 29۵. 
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باعث اهمیت بیش��تر اصفهان شد، به طوری که کنسول انگلیس گزارش داد: »اصفهان مرکز اصلی 
فعالیت آلمان ها ش��ده اس��ت. از این جا مقدار زیادی اسلحه، مهمات، مسلسل، پول و غیره به مناطق 

دیگر قاچاق می شود و جایی است که افراد اعزامی آلمانی به مناطق دیگر فرستاده می شوند.«71
با ناامن شدن فضای شهری و زندگی برای اتباع روس و انگلیس، آنها اصفهان را ترک کردند72 
و ش��رایط برای فعالیت بر ضد متفقین بهتر ش��د، چنان که آلمانی ها با اس��تفاده از نیروهای خویش، 
پول ه��ای بان��ک شاهنش��اهی انگلیس را ضبط کردن��د،73 تلگراف خانه را اش��غال و اموال و امالک 
انگلیسی ها اعم از مدرسه، بیمارستان و متعلقات آنها را تصاحب کردند.74 کاردورف7۵، جانشین زایلر، 
هم به تجدید تش��کیالت کنس��ول گری آلمان پرداخت و س��وارانی با لباس متحدالشکل ایجاد کرد 
که دارای نش��ان عقاب آلمانی بر روی کاله بودند.7۶ ش��ونمان77، کنسول آلمانی کرمانشاهان که به 
اصفهان آمده بود، پیش از این، سواران را در سربازخانه فرح آباد اسکان داده بود که مکان ژاندارم ها 
ب��ود.78 کاردورف، مانند زایل��ر، روابط نزدیکی با متنفذان محلی و اعضای کمیته دفاع ملی، که برای 
انتقال پایتخت به اصفهان آمده بودند، برقرار کرد و جلس��اتی مخفی با حضور او و ش��ونمان تشکیل 
می شد. با وجود این، هم زمان با پیشروی نیروی نظامی روسیه به سمت اصفهان، آلمان ها، مجاهدین 
و مهاجری��ن مجبور به ترک ش��هر ش��دند و بدین ترتیب بعد از حدود چهارده م��اه از ورود پوژن به 

اصفهان، فعالیت های آلمانی ها در اصفهان به پایان رسید.79

 1-3. مداخات انگلیسی ها در اصفهان
سیاس��ت انگلستان در قبال توسعه طلبی روس��یه در ایران با توجه به منافع این کشور در هندوستان 
تعریف می ش��د. از این رو، در قرارداد 1907م قس��مت های جنوب  شرقی ایران به عنوان منطقه نفوذ 
انگلس��تان مشخص شد. اما دو عامل لزوم تجدیدنظر در این قرارداد را ضروری ساخت. یکی کشف 
نفت توس��ط انگلیس��ی ها در خوزس��تان که جزء منطقه بی طرف بود و دیگری توسعه طلبی روس ها 

71. IPD, p.711.
72. سپهر، ص 210.
73. همان، ص 278.
74. اخوت، ص 189.

75. Kardorf
7۶. سپهر، ص 302.

77. Schonemann
78. همامی، ص  ۶8 .

79. سپهر، صص 303-302.
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که عماًل منطقه تحت نفوذ خود را تا ش��روع جنگ جهانی اول اش��غال نظامی کرده یا تحت حمایت 
خود درآورده بودند. بنابراین در س��ال 191۵م/ 1333ق، طی قراردادی، منطقه بی طرف که ش��امل 
مناطق مهم نفت خیز می ش��د، سهم انگلستان شد و در عوض، روسیه برای هر گونه اقدام در نواحی 
وسیع منطقه نفوذ خویش در ایران، که اصفهان را هم شامل می شد، آزادی عمل پیدا کرد.80 بر این 
اس��اس انگلس��تان تا زمان انعقاد این قرارداد بر سر نفوذ در اصفهان با روسیه رقابت می کرد، اما بعد 
از آن، در طول جنگ جهانی اول تا انقالب بلش��ویکی که روسیه از ایران خارج شد، در هماهنگی با 

سیاست های روسیه و حفظ منافع خویش مثاًل در حوزه نفتی خوزستان عمل می کرد.81
از آن جا که انگلستان خان های بختیاری را از متحدان خود و حافظ تأسیسات شرکت نفت ایران و 
انگلیس می دانست، در ابتدا تالش کرد در برابر توسعه طلبی روس ها در اصفهان از صمصام السلطنه، 
حاکم ش��هر، حمایت کند.82 اما با ش��روع جنگ و نبرد این دو کش��ور بر ضد دول محور کوشید هم 
رضای��ت روس ها و هم رضایت خوانین بختیاری را کس��ب کند. در نتیجه به پیش��نهاد انگلس��تان، 
صمصام الس��لطنه، به رغم اعتراض و مخالفت مردم اصفهان، از مقامش اس��تعفا کرد و یکی دیگر از 

خان های بختیاری، یعنی سردار محتشم، جانشین او شد.83
با شروع فعالیت آلمانی ها در اصفهان و سوء قصد به جان کنسول انگلیس، که باعث زخمی شدن 
او و کشته ش��دن س��رباز هندی همراهش شد، اتباع انگلس��تان اصفهان را ترک کردند.84 اما تالش 
انگلیس��ی ها ب��رای خنثی کردن فعالیت های آلمانی ه��ا در منطقه ادامه یافت. مث��اًل، در برابر تالش 
آلمان ها برای جذب خان های بختیاری، انگلس��تان توانس��ت با استفاده از نفوذ خود در میان خوانین 
بختیاری و پرداخت مبالغ زیادی پول، وفاداری اکثر آنان را حفظ کند.8۵ بنابراین هنگامی که نیروهای 
روسی به اصفهان نزدیک شدند، سردار اشجع، حاکم بختیاری اصفهان، با سواران خود شهر را ترک 
و آن را در دست روس ها رها کرد.8۶ پس از اشغال اصفهان هم انگلیسی ها سردار محتشم را به سمت 

80. کاظم زاده، ج 7، ص 42۶.
81. همایی، ص 87 و 727؛ کاظم زاده، ج 7، صص 424 و 42۶. 

82. گرکه، ج 1، صص ۵3-۵2.
IPD, p. 660. 83. همان، ج 1، ص ۵۶؛

84. فلوریدا سفیری، پلیس جنوب ایران، ترجمه منصوره اتحادیه و منصوره جعفری فشارکی )تهران: نشر تاریخ ایران، 13۶4(، 
ص ۵9.

8۵. نیدرمایر، ص 289؛ جن راف گارثویت، تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری، ترجمه مهراب امیری )تهران: نشر آنزان، 1373(، 
ص 238.

8۶. دانشور علوی، ص 1۵7.
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ایلخانی منصوب کردند و از او تعهد گرفتند که سران مجاهدین، مهاجرین و کاردورف را که به ایل 
بختیاری فرار کرده بودند، دستگیر و به آنها تسلیم کند.87 با این حال هنوز موقعیت اصفهان متزلزل 
بود و به جز خطر حمله نیروهای ترک و آلمانی، احتمال تعرض بختیاری ها هم وجود داش��ت، زیرا با 
حاکمیت ظل السلطان بر اصفهان، بختیاری ها می ترسیدند روس ها ظل السلطان را بر آنها حاکم کنند. 
بنابراین انگلس��تان برای تأمین امنیت و حفظ منافع خ��ود در منطقه، با موافقت روس ها، تصمیم به 
تشکیل نیروی جدیدی به نام پلیس جنوب ایران88 گرفت.89 هدف از تشکیل این نیرو، عالوه بر مورد 
ذکرشده، ایجاد اعتبار و حیثیت برای انگلستان در برابر نفوذ و اعتبار روسیه در ایران بود.90 سر پرسی 
سایکس91، ژنرال انگلیسی، مأمور تشکیل این نیرو شد و در رأس آن، طی چند مرحله، چندین شهر 
از جمله اصفهان را پیمود. س��ایکس در نوامبر 191۶م/ محرم 133۵ق از اصفهان به شیراز بازگشت 
و شیراز را به عنوان مقّر فرماندهی پلیس جنوب انتخاب کرد،92 اما دفتری هم در اصفهان داشت که 
از جوانان این شهر نیرو جذب می کرد93 و پس از خروج نیروهای روسی از ایران، جای خالی آنها را 
در اصفهان پر کرد. دامنه فعالیت های این نیرو در مواجهه با راهزنان محلی حتی به مناطق ش��مالی 
اصفهان، تا کاشان، هم رسید که نقش مهمی در سرکوبی آنها پس از پایان جنگ داشت.94 این دفتر 

پس از پایان جنگ در تاریخ 10 آوریل 1919/ 9 رجب 1337ق بسته شد.9۵

2. پیامدهای اجتماعی مداخات خارجی در اصفهان
منظ��ور از پیامده��ای اجتماعی، تأثیر یا تأثیرات عاملی اجتماع��ی، مانند نیروی خارجی، بر عناصر و 
ویژگی های سازنده شرایط جامعه است که این شرایط را تضعیف یا تشدید می کند.9۶ بر این اساس، 

87. دانشور علوی، ص 1۶۶؛ سپهر، ص 303.
88. SPR

89. جیمز مابرلی، عملیات در ایران )جنگ جهانی اول 1919-1914(، ترجمه کاوه بیات )تهران: انتشارات رسا، 13۶9(، ص 
.2۶۶

90. سفیری، ص 2۶.
91. Sir Percy Sykes

92. دنیس رایت، انگلیسی ها در میان ایرانیان، ترجمه لطفعلی خنجی )تهران: انتشارات امیرکبیر، 13۵9(، ص 203.
93. رجایی، ص 307.

94. مرتضی نورائی، »راهزنی در جاده های ایالت اصفهان و اتباع بیگانه«، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش 
3۶ و 37 )اصفهان: بهار و تابستان 1383(، ص 1۶2.

9۵. همامی، ص 113.
9۶. گی روشه، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی )تهران: نشر نی، 1381(، صص 33-32.
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ش��روع جنگ جهانی اول و مداخالت نیروهای خارجی تأثیراتی بر ش��رایط آن روز اصفهان گذاشت 
که در ادامه بازشناسی و بررسی می شوند.

2-1. تشدید ناامنی و هرج  و مرج
با وقوع انقالب مش��روطه و مش��کالت بعدی، به دلیل خأل قدرتی که در کشور به وجود آمد و تحت 
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی، ناامنی گسترده ای در راه های مواصالتی کشور پدید آمد.97 
در مرکز کشور و والیات نیز درگیری و هرج  و مرج حکم فرما شد.98 شروع جنگ جهانی هم به این 
معضالت در سطح کشور، از جمله اصفهان، دامن زد. اصفهان که در مرکز جغرافیای سیاسی کشور 
قرار داشت و میان چهارراهی بود که مسافران، بازرگانان، سفرا و دیپلمات ها به آن وارد یا از آن خارج 
می شدند،99 مورد توجه رقبای درگیر در جنگ قرار گرفت. این مسئله به رقابت و اختالف موجود در 

شهر و توابع آن دامن زد و در نتیجه ناامنی و هرج  و مرج بیشتر شد. 
    نفوذ گس��ترده روس ها در اصفهان و اختالف آنان با حکام بختیاری ش��هر، که تحت حمایت 
انگلستان بودند، از عوامل مهم درگیری بود. حدود چهارماه پیش از شروع جنگ جهانی اول، کنسول 
روس��یه به حاکم اصفهان ش��کایت کرد که چند مأمور بختیاری روستاهای اطراف شهر را، که تحت 

حمایت کنسول گری روسیه بودند، غارت و ده نفر از ریش سفیدان را در قمشه زندانی کرده اند.100
شروع جنگ و حضور آلمانی ها عرصه را برای اختالفات بیشتر فراهم کرد. پوژن برای رقابت با 
کنس��ول روس��یه تعدادی از مناطق روستایی اطراف اصفهان را اجاره و دهقانان را برای نبرد با اتباع 
روس��یه مسلح و تجهیز کرد. نتیجه این که دهقانان به  جای کشاورزی، با یکدیگر جنگ می کردند و 
درگیری ها و آدم کشی های غیر رسمی مانند جنگ های پارتیزانی جریان داشت. بدین ترتیب عوامل 
روس��یه و آلم��ان برای زورآزمایی، مردم را رو در روی یکدیگر ق��رار  دادند.101 حضور زایلر هم باعث 
افزایش دس��ته بندی ها و درگیری ها در ش��هر شد. عبداهلل بهرامی، مأمور نظمیه اعزامی از تهران که 
مسئول تحقیق درباره قتل فون کاور بود، در توصیف خود از اصفهان از حضور مراجع گوناگون قدرت 

97. عبدالمهدی رجایی و مرتضی نورائی، »وضع امنیت راه های اصفهان در سال های پس از مشروطه )1324-1332ق/ 190۶-
1914م(«، جستارهای تاریخی، سال سوم، ش دوم )پاپیز و زمستان 1391(، ص 1.

98. محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار )تهران: نشر مرکز، 
1380(، ص 81.

99. نورائی، ص 1۵۵.
100. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سال 1332ق، پوشه 378۵-293، سند 1.

101. جناب، ص 47.
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و تصمیم گیری در این ش��هر خبر می دهد: حاکم شهر و س��واران بختیاری او، آلمانی ها و طرفداران 
مسلح آنها، کنسول روسیه و سوارانی که صارم الدوله، پسر ظل السلطان، برای حمایت از او استخدام 
کرده بود، قش��ون اندک دولتی و مأموران ضعیف نظمی��ه.102 در نتیجه، »در اصفهان معلوم نبود که 
کار در دس��ت چه کس��ی می باشد. چند قوه مختلف با هم در مبارزه بودند.«103 به گفته علی همامی، 
یکی دیگر از ش��اهدان عینی، »رشته نظم در داخل شهر به کلی گسسته و اغتشاش و ناامنی به اوج 

خود رسیده بود.«104
آلمانی ها به وعده های خود در مورد کمک های مالی و نظامی به ایرانیان عمل نکردند.10۵ از این 
رو، بعضی از اهالی اصفهان چنین تصور کردند که مقصود اصلی آلمان ها، مشغول داش��تن قس��متی 
از نیروی روس��یه در ایران و کاستن از قدرت نظامی آنها در اروپاست.10۶ با این حال، نفرت ایرانی ها 
از روس ها باعث ش��د همکاری آلمانی ها با طرفدارانش��ان در اصفهان تداوم یابد که همین مس��ئله 
در نهایت س��بب ش��د روس��یه برای دفع آلمانی ها و طرفداران ایرانی آنها به این ش��هر لشکرکشی 
کند. اش��غال اصفهان به دس��ت روس ها و اداره آن با سیاست خفقان و س��رکوب، با کمک خاندان 
ظل الس��لطان، برای مدتی به درگیری ها پایان داد، اما نحوه عملکرد روس ها در اصفهان خود نوعی 
رواج هرج  و مرج حاصل از بی قانونی و ظلم  و ستم بر مردم بی پناه اصفهان بود. به گفته جالل الدین 

همایی: 
قزاق های روس��ی چه فضاحت ها و قتل و غارت و بی ناموس��ی ها در اصفهان کردند. ش��ب ها مس��ت و 
الیعقل در کوچه ها و بازارها مردم را لخت و به ناموس های محترم دست درازی می کردند و به خانه های 
مردم بیچاره وارد شده، با وقاحت و گستاخی طلب زن و به قول خودشان »ماتیشکا« می کردند و عالنیه 
]= آش��کارا[ در روز روش��ن در معابر عمومی با االغ ماده جمع می شدند و در رودخانه، خودشان دایره وار 
به هم بنده کرده، در یکدیگر می س��پوختند و قاه قاه می خندیدند و به حرکت سر و دست، عابرین را هم 
دع��وت می کردند و با چند کلمه فارس��ی غلط، حرف های رکیک به م��ردم می زدند. ]...[ برای دزدی و 

لخت کردن مردم هم شب و روز برای آنها فرقی نداشت.107
    با وقوع انقالب روسیه و خروج نیروهای روسی از ایران، هرج  و مرج در شهرهای تحت اشغال 

102. بهرامی، صص 380-328.
103. همان، ص 3۶7.
104. همامی، ص ۶8.

10۵. حسن اعظام قدسی، خاطرات من، ج 1 )تهران: انتشارات کارنگ، 1379(، ص 31۶.
10۶. جناب، ص 49.

107. همایی، صص 720-719.
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آنها، از جمله اصفهان، ش��دت گرفت. بنا به گفته میرزا عبدالجواد اخوت، یکی از ش��اهدان عینی در 
اصفهان، »با این که در روسیه انقالب شده و سربازان روس مشغول ترک ایران هستند، باز سربازان 
روس، بی شرمانه، در مملکت ما از هرگونه ظلم و جوری کوتاهی نمی کنند. مثاًل منات )پول روسی( 
خود را با ضرب شالق به کسبه مظلوم ایرانی می دهند و بابت آن دو یا سه برابر قیمت معمولی آن، 
قران )پول ایرانی( می خواهند. هر کاسبی که امتناع کند، فوراَ دکان او را غارت می کنند و تا اندازه ای 
که طاقت دارد، او را کتک می زنند. گاهی ش��ب ها، کاروانس��راها و دکان های معتبر بازار را س��رقت 
می کنند. گاهی در خانه ها می ریزند و اثاثیه مردم را می برند و صاحب منزل را ش��کنجه می کنند که 

به زور پول ها و جواهرات خود را بدهد.«108
ب��ا خروج روس ها از ای��ران و برکناری ظل الس��لطان از حکومت اصفهان، اعتضادالس��لطنه در 
اوت 1917م/ ذی القع��ده 133۵ق حاکم اصفهان ش��د و گرچه روزنه امی��دی برای بهبودی اوضاع 
پدید آمد،109 ش��رایط روزبه روز بدتر ش��د.110 اعتضادالس��لطنه جوانی بی تجربه بود که طی حکومت 
شش ماهه او بر اصفهان، به علت آزادگذاشتن قیمت ها و جلوگیری نکردن از محتکران و کم فروشان 
و بازگذاش��تن دست سارقان، اوضاع آش��فته تر و هرج  و مرج بیشتر شد.111 تا آن جا که اتحادیه تجار 
به علت ناتوانی او در برقراری امنیت به تهران شکایت کرد و خواستار برکناری او شد.112 البته عزل 
او از حکومت اصفهان نه تنها اوضاع را بهتر نکرد، بلکه برای مدتی طوالنی شهر را بدون حاکم در 
دست نایب الحکومه و کفیل حکومت در هرج  و مرج غوطه ور ساخت. شایعات گوناگونی از حکومت 
اف��راد مختلف، از خان های بختیاری گرفته تا حکومت صارم الدوله، به گوش مردم می رس��ید،113 که 
ظاهراَ هیچ کدام درس��ت نبود و عاقبت پس از حدود ش��ش ماه س��ردار مفخم بختیاری، در ماه های 
پایانی جنگ، به حکومت اصفهان برگزیده ش��د.114 از نظر نق��ش نیروهای خارجی، علت این تأخیر 
احتمااَل رقابتی بود که بین بختیاری ها و خاندان ظل الس��لطان وجود داش��ت. هر دو امیدوار بودند با 
جلب حمایت انگلس��تان، که پس از خروج نیروهای روس��ی از ایران تنها قدرت موجود بود، حکومت 

108. اخوت، صص 221-220.
109. همان، ص 221.
110. همامی، ص ۵۶.

111. مفتش ایران، س 8، ش 2 )اصفهان: شنبه 13رجب 133۶ق(، صص 1 و 4.
112. اخوت، ص 239.

113. همان، صص 248-247.
114. همایی، ص۶۶0.
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اصفهان را تصاحب کنند.11۵
هرج  و مرج موجود در شهر با ناامنی در راه های منتهی به آن همراه بود. در هنگام وقوع جنگ 
جهانی اول، مدت ها بود که راهزنانی مانند نایب حس��ین کاشانی و پسرش، ماشاءاهلل خان، در منطقه 
کاشان، راه های شمالی اصفهان به ویژه مسیر اصفهان � تهران را ناامن کرده بودند. رضاخان جوزدانی 
و جعفرقلی چرمهینی و اتباعش��ان هم در راه های جن��وب  غربی اصفهان راهزنی می کردند.11۶روابط 
نزدیک این راهزنان با اعیان و اش��راف، حکام و عوامل داخلی باعث کارش��کنی در س��رکوب آنها و 
اسباب پایداری این ناامنی ها می شد.117 اما به جز این، رقابت و درگیری  قدرت های خارجی در استفاده 
از این نیروها بر ضد همدیگر سرکوب آنها را مشکل تر می کرد و در نتیجه به ناامنی ها دامن می زد. 
بنا به گزارش کنس��ول انگلیس در اصفهان، در سال 1914م/ 1332ق، روسیه با گسترش نفوذ خود 
در منطقه، از طریق تحت حمایت درآوردن امالک اش��خاص در توابع اصفهان، در تش��دید ناامنی ها 
نقش داشت، زیرا رضا جوزدانی در روستاهای تحت حمایت روس ها پناه گرفته بود.118 نایب حسین 
کاشانی هم اموال خود را به بانک استقراضی روسیه اجاره داده بود که کنسول انگلیس درباره بعضی 

از راهزنی ها به تبانی کنسول روسیه و نایب حسین مشکوک شد.119
با حضور آلمانی ها هم در اصفهان، که تالش داش��تند اقش��ار و گروه های مختلف مردم را جذب 
کنند، بعضی راهزنان به اس��تخدام آنها درآمدند. آلمانی ها در رقابت با روس ها می کوش��یدند امالک 
نایب حس��ین را اجاره کنن��د و او را تحت نفوذ خود درآورند.120 پوژن ماش��ااهلل خان را تحت حمایت 
عثمانی ه��ا درآورد.121 ش��ونمان در فرح آب��اد اصفهان در کن��ار تعدادی از ژاندارم ه��ا و افراد محترم، 
گروه های مختلف راهزنان را جمع کرد. از این عده می توان به علی خان س��یاهکوهی یاغی با 110 
نفر، محمودخان اس��تکی، یاغی اصفهانی که قباَل یکی از س��رکردگان نایب حسین بود، با ۵۵ نفر و 
حسین خان خوانساری )راهزن جاده خوانسار( با 7۵ نفر122 اشاره کرد. استخدام این گروه های راهزن 

11۵. اخوت، صص 248-247. 
11۶. رجایی و نورائی، صص 14-13.

117. نورائی، ص 1۶2.
118. IPD, p. 609.

119. Ibid, p. 657.

120. عبدالحسین نوایی و محمد بقایی شیره جینی، نایبیان کاشان )تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1379(، صص 
.208-207

121. همان، صص 239-237.
122. همامی، ص ۶9.
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که می توانس��ت اقدامی مفید در جهت هدفمندساختن نیروی نظامی شان بر ضد دشمنان تلقی شود، 
در عمل نش��ان  داد که آنها قادرند در مواقع لزوم از موقعیت سوء استفاده  کنند و باعث تشدید ناامنی 
 ش��وند. برای نمونه، هنگامی که س��پاه روسیه به اصفهان نزدیک شد، رضا جوزدانی و سردار صولت 
بختیاری، که قرار بود با روس ها بجنگند، به زور از مردم پول گرفتند123 و پس از رویارویی با روس ها، 
در حین فرار از ش��هر هرچه را که به دستش��ان رس��ید غارت کردند.124 استفاده حاکم شهر اصفهان، 
اعتضادالس��لطنه، و همچنین حکومت تهران از این نیروها، در قالب اس��تخدام رسمی شان به عنوان 
محافظان راه ها، باعث ش��د پای آنها به ش��هر باز ش��ود و در نقش مأموران دولتی خانه های مردم را 

در روز نشان  و در شب غارت کنند و عماَل راهزنی های خارج از شهر به داخل شهر آورده شود.12۵

2-2. تشدید کمبود نان و گرانی ارزاق
با وقوع انقالب مش��روطه و تزلزلی که در مدیریت کش��وری و محلی رخ داد، مش��کل کمبود نان و 
گرانی ارزاق که در طول دوران حکومت قاجار به تناوب وجود داش��ت، تش��دید شد،12۶ به طوری که 
منجر به قحطی بزرگی در دوران جنگ جهانی اول، سال 1917م/ 133۵ق، شد. این قحطی حدود 
دو س��ال به ط��ول انجامید127 و تلفات زیادی ب��ه بار آورد، چنان که بعضی می��زان مرگ  و میرها را 

به گونه ای اغراق آمیز و غیر واقعی تا ده میلیون نفر تخمین زده اند.128
در اصفهان نیز مشکل کمبود نان در سال 1911م/ 1329ق منجر به بلوایی بر ضد بلدیه شهر و 
دیگر نهادهای مدنی شد، تعدادی از ادارات شهر تخریب و معاون بلدیه کشته شد.129 در آستانه جنگ 
جهانی هم مش��کل کمبود نان هنوز اسباب اعتراض مردم و معضلی برای حکومت بود.130 بنابراین 
کنس��ول های روس و انگلیس از حاکم اصفهان، صمصام الس��لطنه، تقاضا کردند برای رفع مشکل 
کمبود نان، که باعث اعتراض ارامنه ش��هر و دیگر اهالی شده بود، کاری بکند.131 صمصام السلطنه 

123. همایی، ص 727؛ حسن جابری انصاری، آگهی شهان از کار جهان، ج 3 )بی جا: بی نا، بی تا(، صص 140-139.
124. جناب، ص 41.

12۵. همامی، صص ۵7-۵۶.
12۶. رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان، ص 271.

127. مجد، صص 22-21.
128. همان، صص 9۵-8۵.

129. رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان، صص 291-289.
130. ملک المورخین، ص 37.

131. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سال 1332ق، پوشه 1748-290، سند ۶ و 17.
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هم در جلسه ای با بزرگان شهر از تجار تعهد گرفت که گندم و جو به شهر وارد کنند.132 اما ظاهراَ 
اقدام او نتیجه ای در بر نداش��ت، زیرا س��یزده روز بعد، وزارت داخله در تهران طی تلگرافی از حاکم 
اصفهان خواست که هرچه سریع تر برای رفع مشکل کمبود نان اقدام کند تا شورشی پیش نیاید.133 
یکی از علل ناکامی صمصام الس��لطنه در رفع این مش��کل، رقابت روس��یه با انگلستان و مخالفت 
روسیه با حکومت صمصام السلطنه بر اصفهان بود، زیرا ظل السلطان بزرگ ترین مالک اصفهان بود 
که امالک او تحت حمایت روسیه قرار داشت. کنسول روسیه تالش می کرد از باالبودن قیمت نان 
برای ضربه زدن به صمصام السلطنه و برکناری او از حکومت اصفهان استفاده کند.134 بنابراین مردم 
را به علت کمبود نان بر ضد او تحریک می کرد.13۵ در مقابل، صمصام الس��لطنه می خواس��ت قیمت 
غ��الت را کاهش دهد که این امر به ضرر ظل الس��لطان بود. از این رو، روس ها صمصام الس��لطنه 
را متهم کردند که می خواهد غالت ظل الس��لطان را ب��ه زور از انبار او خارج کند که صمصام چنین 

ادعایی را رد کرد.13۶
با حضور آلمانی ها در اصفهان و س��پس انعقاد قرار داد 191۵م بین روس��یه و انگلس��تان که به 
رف��ع اختالف��ات این دو قدرت انجامید، رقابت روس و انگلیس در اصفهان تبدیل به رقابت روس��یه 
و آلمان ش��د. این رقابت منجر به درگیری های کش��اورزان طرفدار دو کشور در اطراف اصفهان شد. 
با ش��دت یافتن جنگ و تس��لط روس ها بر اصفهان، گرانی اجناس عمومی137 و مش��کل کمبود نان 
به تدریج تبدیل به قحطی ش��د. گذش��ته از عوامل داخلی مانند خشکسالی، آفت های طبیعی، ناامنی 
در راه ه��ا، احت��کار مالکین و غیره،138 عل��ل خارجی این قحطی عبارت بودن��د از: اقدامات روس و 
انگلی��س در خری��داری و انبار غله برای تأمین نیاز نیروهای خود در ای��ران، تا آن جا که حتی بانک 
شاهنش��اهی انگلیس هم غله می خرید و انبار می کرد؛139 همچنین نیروهای روسی در هنگام خروج 
خود از ایران، از هر جا که عبور می کردند، آزادانه آن جا را غارت می کردند و در نتیجه به گس��ترش 

132. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سال 1332ق، پوشه 1748-290، سند ۵.
133. همان، سند 14.

134. IPD, p. 632.

13۵. ملک المورخین، ص 39.
136. IPD, p. 653.

137. اخوت، ص 214.
138. قهرمان میرزا سالور، روزنامه خاطرات عین السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج ۶ )تهران: انتشارات اساطیر، 

1378(، صص 4771 و 48۶1؛ اخوت، ص 241.
139. سالور، ج ۶، ص 4904.



122 /  تاریخ ایران: دوره 10، شماره3 ، زمستان 1396 

قحطی دامن می زدند.140 آنها در حکم نیروهای شورش��ی ای بودند که از ش��دت گرس��نگی دزدی و 
غارت می کردند.141

بعد از خروج نیروهای روس��ی از ایران، تعداد نیروهای انگلیس��ی و فعالیت آنها در ایران برای 
بس��ط نفوذ خود در کش��ور افزایش یافت. یکی از نتایج این حضور بیشتر، خرید غله به قیمت باال 
و حت��ی پیش خری��د و انبار آن بود.142 برای نمونه، انگلیس��ی ها برای تأمین غ��ذای نیروی پلیس 
جن��وب، غله فریدن و چهارمحال را به جنوب حم��ل می کردند که این اقدام باعث افزایش قیمت 
غله143 و طمع محتکران ایرانی برای فروش محصول خود به انگلیس��ی ها برای کسب سود بیشتر 
ش��د.144 بنابراین در فاصله ای هش��ت ماهه، از اواخر ذی القعده 133۵ق/ س��پتامبر 1917م تا اوایل 
رجب 133۶ق/ آوریل 1918م، قیمت گندم به تناوب با تورم پانصد درصدی از خرواری 40 تومان 
به خرواری 200 تومان رس��ید14۵ و حتی تا یک ماه بع��د، قیمت آرد گندم به خرواری 300 تومان 
افزایش یافت.14۶ قیمت برنج هم در این مدت ش��ش برابر ش��د و از منی یک تومان به منی شش 

تومان رسید.147
این گرانی و کمبود ارزاق باعث ش��د مردم برای فرار از مرگ به کارهای گوناگونی دست بزنند. 
برخی افراد از فرط گرس��نگی حتی در روز روش��ن هم از خانه ها و دکان های مردم دزدی می کردند. 
بعضی که اسب و تفنگی داشتند به تنهایی یا با پیوستن به گروه های راهزن خارج از شهر به راهزنی 
می پرداختند. عده زیادی، اعم از زن و مرد، به خودفروش��ی و قوادی روی آوردند.148 به دلیل ش��دت 
گرس��نگی »در هر گوشه که اس��ب و قاطر و خر نیم جانی به خیال استراحت افتاده و خواسته باشند 
غلطی زده، نفسی بیاسایند، فوراً فقرای شهر بدون بیم و تصوِر مؤاخذه بر سر آن حیوان زنده ریخته، 
با دندان و ناخن زنده زنده قطعات گوش��ت از بدن آن حیوان جدا س��اخته، خام خام فرو می برند.«149 

140. IPD, p. 797.

141. اخوت، ص 232.
142. همان، صص 240-238.

143. جابری انصاری، تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، صص 37۶-37۵.
144. مجد، ص 131.

14۵. اخوت، صص 223 و 24۵.
14۶. همان، ص 2۵۶.

147. همان، صص 223 و 2۵۶.
148. اخوت، ص 2۵1.

149. مفتش ایران، ص 4.
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»گرس��نگان خون و استخوان می خوردند. اطفال گرسنه با سگان ولگرد در خرابه ها بر سر گوشت و 
اس��تخوان الش��ه خر مرده در تنازع بودند و لقمه از چنگال یکدیگر می ربودند. در غسال خانه ها مرده 
انباشته و بوی عفونت همه جا را گرفته بود.«1۵0 این در حالی بود که محتکران با بی اعتنایی با اسب 
و کالس��که از روی اجس��اد مردگان می گذشتند و نوکران آنها دست رد به س��ینه کودکانی می زدند 
که در هنگام عبور آنان، از گرس��نگی با رنگ پریده، گ��ردن کج و لخت و عریان برای لقمه ای نان 

التماس می کردند.1۵1
آلودگی هوا و بیماری هایی مانند حصبه، وبا، استس��قا و آنفوالنزا هم مزید بر علت شد.1۵2 آن قدر 
اجساد مردگان زیاد شد که فرصت حمل آنها به قبرستان و وسایل کفن و دفن آنان وجود نداشت.1۵3 

در این قحطی حدود صد هزار نفر از مردم اصفهان و توابع آن جان باختند.1۵4
درباره نقش انگلیس��ی ها در افزایش قیمت ارزاق و ایجاد قحطی، موارد دیگری نیز بیان ش��ده 
اس��ت؛ مانند، واردنکردن غله از هندوس��تان به خاطر حفظ ظرفیت کشتی های انگلیسی در جنگ و 
اختالل گری آنها در تجارت ایران با امریکا و بین النهرین به واسطه محمدقلی مجد1۵۵، که البته اثبات 
این موارد احتیاج به مدارک بیشتری دارد و به نظر می رسد بیشتر به علت ضعف سیستم حمل  و نقل 

کشوری و خرابی جاده های ایران در آن دوره باشد. 

2-3. ایجاد خفقان و استبداد
مهم ترین دستاورد انقالب مشروطه تشکیل مجلس شورا و ایجاد فضای باز سیاسی بود. از مصادیق 
این ش��رایط، انتش��ار روزنامه های آزاد و متنوع بود. این دستاوردها در مقاطعی به علل مختلف دچار 
وقفه می شد و تعطیلی مجلس شرایط را برای جلوگیری از تداوم این فضا و تعطیلی روزنامه ها تشدید 
می کرد. یک نمونه آن، تعطیلی مجلس سوم شورای ملی بود. مجلس سوم در حدود چهارماه پس از 
شروع جنگ جهانی با وجود مخالفت روس و انگلیس تشکیل شد،1۵۶ اما پس از 11 ماه و 20 روز به 

1۵0. همایی، ص ۶81.
1۵1. کاشف اسرار، ش 11 )اصفهان: دوشنبه 10 صفر 133۶ق(، ص 1.

1۵2. اخوت، صص 24۵ و 2۶0 و 2۶۵ و 277.
1۵3. سیدمعزالدین مهدوی، داستان هایی از پنجاه سال )تهران: چاپخانه وحید، 1348(، ص 11.

1۵4. همایی، ص 728.
1۵۵. مجد، صص 1۶3-121.

1۵۶. سپهر، ص 47.
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علت مهاجرت جمعی از نمایندگان مجلس از تهران به قم، از اکثریت افتاد و تعطیل شد.1۵7 تعطیلی 
مجلس باعث ش��د دولت مرکزی، که تحت فش��ار روس و انگلیس بود، برای محدودکردن فضای 
ب��از جامعه اقداماتی انجام دهد. زیرا اکثریت نمایندگان مجلس دموکرات بودند و تحت فش��ار افکار 
عمومی و روزنامه ها از آلمان و عثمانی بر ضد روس و انگلیس طرفداری می کردند.1۵8 بنا بر گزارش 
کنسول انگلیس، »بعد از تعطیلی مجلس، روزنامه های محلی همگی ناپدید و نهادهای دموکراتیک 
به علت انتقاد از حکومت سرکوب شده اند. روزنامه مجلس برای چاپ یک تلگراف آتشین از علمای 

نجف که قبایل را بر ضد تهاجمات خارجی تحریک می کرد، توقیف شد.«1۵9
اش��غال اصفهان توس��ط روس ها در این ایام باعث شد فضای اس��تبدادی شدیدی در مدت یک 
و س��ال نیم حاکمیت خاندان ظل الس��لطان بر شهر حاکم ش��ود. روس ها برای ترساندن اهالی شهر 
دس��ت به اقدامات ش��دیدی زدند. از آن جا که همه سران و افراد مهم از مجاهدین شهر که مخالف 
متفقین و از دوستان آلمانی ها بودند، شهر را ترک کرده بودند، افراد کم اهمیتی که به نوعی مظنون 
ب��ه طرفداری از آلمان ها و  از زمره آزادی خواهان ش��هر و مخالف روس ها بودند، تحت تعقیب قرار 
گرفتند.1۶0 روزنامه های شهر از انتشار بازماندند و اندک روزنامه هایی هم که در تهران چاپ می شدند، 
اجازه ورود به اصفهان را نداشتند و یافتن روزنامه ای نزد کسی، جریمه سنگینی داشت. تلگراف ها و 
نامه های پستی به ش��دت سانسور می شدند. وقتی محموله های پستی می رسید، ابتدا به کنسول خانه 
روسیه برده می شد و هر یک را که صالح می دانستند به صاحبش تحویل می دادند و اگر در نامه ها 
چیزی بر ضد روس ها نوشته شده بود، صاحبش گرفتار می شد. تجمع در شهر ممنوع بود، به طوری 
که حتی جلوی مهمانی های خصوصی مردم گرفته می ش��د و مهمانی دادن باعث زندانی ش��دن و یا 
حتی تبعید ش��خص می گردید. تا این که باالخره با خروج روس ها و برکناری ظل الس��لطان فضا باز 
شد و حتی اجتماعات گوناگونی بر ضد روس ها و دیگر بیگانگان برپا گردید و روزنه امیدی به آینده 

گشوده شد.1۶1
 

1۵7. ابوالقاسم کحال زاده، دیده ها و شنیده ها: خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده، به کوشش مرتضی کامران )تهران: نشر 
البرز، 1370(، ص 138.

1۵8. سپهر، صص 4۶-44.
159. IPD, p. 410. 

1۶0. جناب، ص 44.
1۶1. اخوت، صص 223-222.
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نتیجه گیری
جنگ جهانی اول، به رغم اعالم بی طرفی ایران، باعث دخالت قدرت های خارجی در ایران و اش��غال 
آن ش��د. ش��هر اصفهان به دلیل قرارگرفتن در قسمت جنوبی منطقه نفوذ روسیه، نزدیکی به منطقه 
بی طرف و قرارگرفتن در مرکز ایران و بر س��ر راه های تجاری کشور، به عرصه رقابت میان روس و 
انگلیس تبدیل ش��د. آلمانی ها نیز آن را مرکزی برای رس��یدن به افغانستان و جذب عشایر و قبایل 
می دانستند. آنها تالش می کردند با استفاده از نفرت عمومی علیه حضور استعماری روس و انگلیس 
در ایران و با وعده کمک های مالی و تسلیحاتی و تبلیغات گوناگون، اقشار مختلف اجتماعی را جذب 

کنند و به منافع روسیه و انگلیس ضربه بزنند.
رقابت و درگیری س��ه نیروی خارجی در اصفهان، در دو جبهه متحدین و متفقین، در حالی که 
هر یک از طرفداران داخلی خویش اس��تفاده می کردند، باعث شد اوضاع و شرایط اجتماعی موجود، 
که خود تحت تأثیر وقایع حاصل از انقالب مشروطه هم بود، تشدید شود. این شرایط عبارت بود از: 
کمب��ود نان، که خوراک اصلی مردم بود، هرج  و مرج در اداره ش��هر و ناامنی در راه های مواصالتی 

منتهی به شهر.
فعالی��ت آلمانی ه��ا در اصفهان در حالی که اکثری��ت اهالی طرفدار آنها بودن��د، باعث درگیری 
نیروهای مختلف اجتماعی در شهر، اشغال آن توسط روس ها برای دفع آلمانی ها و طرفداران ایرانی 
آنها، خروج روس ها و ایجاد خأل قدرت ش��د که در مجموع آش��فتگی و هرج و مرج را در اداره شهر 

تشدید کرد.
حضور دولت های رقیب در حالی که در جهت منافع خود، دسته های راهزنی را به استخدام خود 
درمی آوردند، ش��رایط ناامن موجود را پیچیده تر و س��رکوب راهزنان را مشکل تر کرد و در عین حال 
با به رسمیت ش��ناختن این دس��ته های راهزنی، پای آنها را به ش��هر و محل زندگی مردم باز کرد و 
ناامنی های موجود را گس��ترش داد. اما با بیرون رفتن رقبا از عرصه قدرت، حداقل انگلستان توانست 

با کمک نیروی پلیس جنوب نقش مهمی در سرکوبی راهزنان در جهت منافع خویش ایفا کند.
همچنین حضور گسترده نیروهای نظامی روس و انگلیس برای مقابله با آلمانی ها و طرفدارانشان 
باعث شد تا با اشغال اصفهان، هرگونه آزادی و دستاورد حاصل از انقالب مشروطه در شهر سرکوب 
ش��ود و آنها منابع غذایی کش��ور را مصرف و یا حتی غارت کنند. در نتیجه به تدریج مش��کل کمبود 
نان و گرانی ارزاق در کنار عوامل داخلی، مانند خشکسالی، احتکار، سوء  مدیریت و غیره، به قحطی 

بزرگی تبدیل گردید که طی آن انسان های زیادی جان باختند.
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در مجم��وع حضور نیروهای آلمانی در اصفهان که به ندرت به وعده های خود وفا کردند، همراه 
با ضعف دولت مرکزی که قادر به حفظ بی طرفی ایران نبود باعث مداخله بیشتر نیروهای بیگانه در 
ش��هر شد که اصل مس��ئله رقابت آنها با یکدیگر، که در پی حذف هم با استفاده از نیروهای داخلی 
بودند، باعث درگیری نیروهای داخلی و خارجی مختلف موجود در شهر و توابع آن و تشدید شرایطی 
در جامعه ش��د که منابع مالی و انس��انی شهر را تلف کرد و اوضاعی را به وجود آورد که بحران های 
خ��ود را بازتولید می کرد. چنان که گرس��نگی و قحطی منجر ب��ه دزدی و راهزنی، افول اخالقیات و 

انواع مفاسد اجتماعی می شد و ناامنی و هرج  و مرج خود یکی از عوامل کمبود نان و قحطی بود.
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