
  فصلنامه تاریخ روابط خارجی 

  69-90، صص 1389ـ زمستان  45ازدهم، شمارة دوسال 

  

  انگلیس در خلیج فارسحکومت ایران و روابط کارگزاران 

م.)1856-1907ق./ 1274-1325السلطنه مافی،  خان نظام قلی حسین:نمونه موردي(


  

مسعود زمانی_______________________


  

  

  چکیده

هاي نظامی، اقتصادي و علمـی   در قرن نوزدهم به علت پیشرفت اروپاییان

انگلسـتان از جملـه    کـه  شـدند  بازیگران اصلی صحنه جهانی محسـوب مـی  

در منطقـه  همزمان بـا دوران قاجاریـه  ها بود. این کشور،  ترین این قدرت مهم

خلیج فارس از قدرت بسیار زیادي برخوردار بود و با اقدامات متعدد و تحمیـل  

ردادهاي گوناگون، درصدد پیشبرد اهداف استعماري و افزایش قدرت خـود  قرا

السـلطنه همزمـان بـا ایـن دوران و در      خان نظام قلی . حسینگردیددر منطقه 

. در جنوب ایـران و منطقـه   م.1856-1907ق./ 1274-1325هاي  فاصله سال

خلیج فارس از طرف دولت وقـت، مـأمور حکومـت شـده بـود. وي در مـدت       

ها درافتـاده و بـا آنهـا     ت خود در منطقه خلیج فارس، بارها با انگلیسیحکوم

السلطنه به عنوان حاکم مناطق جنوب براي حفظ اسـتقالل   . نظامي شدورویار

هـاي تجـاري و گمرکـی و نـاامن کـردن       کرد بـا محـدودیت   کشور، تالش می

ن به نظر ها کار آنان را با دشواري مواجه سازد. چنی هاي فعالیت انگلیسی حوزه

خـان، از جملـه    قلـی  هاي انجام گرفته بـه دسـت حسـین    رسد که فعالیت می

آنکه باعث توسعه و پیشرفت منطقه  ضمن وي اقتصادي و هاي سیاسی فعالیت

هـا  و رونق کار تجار و بازرگانان شده است، مزاحمت هایی را بـراي انگلیسـی  

  .وضوع بپردازدفراهم آورده است. مقاله حاضر تالش دارد به بررسی این م

  .نظام السلطنه خان قلی انگلیس، خلیج فارس، حسینقاجار، ایران، کلیدي: واژگان
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  تاریخ روابط خارجی فصلنامه   ٧٠

مهمقد  

وش حـوادث  اي در جهان ماننـد خلـیج فـارس دسـتخ     شاید بتوان گفت کمتر منطقه

شگرف و پر سروصدا در تاریخ بوده است. این منطقه در طول تاریخ چنـدین هـزار سـاله    

 گوناگونی بوده اسـت. از دوره صـفوي  هاي  ها و حکومت قوط تمدنخود، شاهد ظهور و س

اروپاییان به خلیج فـارس راه یافتنـد و تـالش کردنـد بـا تسـلط بـر آن، راه وصـول بـه          

تر کنند و سلطه و اقتدار خویش را بر هندوستان و این منطقه برقـرار   هندوستان را کوتاه

خلیج فـارس مسـلط    رن اروپاییانی که بسازند و به اهداف استعماري خود نائل آیند. اولی

ها  ها، فرانسوي ها، هلندي ها، انگلیسی ها بودند. پس از آنان، پاي اسپانیایی شدند، پرتغالی

ها از قرن هفدهم مـیالدي وارد خلـیج فـارس     ها به این منطقه باز شد. انگلیسی و آلمانی

بـه تـالش بـراي کسـب      و از همان ابتدا به اهمیت و موقعیت آن پی برده و شروع ندشد

  قدرت در آنجا نمودند.

مافی که از دوران صفویه حضور خود را در صحنه اجتماعی ایران نمایـان کـرده    ایلِ

تـا  هاي بعد نیز به حیات خود ادامه داد و داراي قدرت و نفوذ فراوان شـدند  بود، در دوره

یگر کـاربرد خاصـی   در کنار همد» شمشیر زند و مافی«اصطالح  ،آنجا که در دوره زندیه

هـاي مهـم    از جملـه خانـدان  السـلطنه مـافی    خانـدان نظـام  )226: 1365(شیرازي، پیدا کرد.

هـاي   بـود. چهـره   در جنـوب ایـران و منطقـه خلـیج فـارس     حکومتی در دوران قاجاریه 

در  به ویـژه این خاندان به عنوان کارگزاران و عوامل دولتی در دوره قاجاریه و سرشناس 

و مصدر امـور آن منـاطق    ندحضور سیاسی داشت ،مظفري در جنوب ایران دوره ناصري و
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به مدد داشتن  . این خاندانمی کردندهاي مختلف را ایفا  و در آنجا فعالیت و نقش ندبود

خـان   السـلطنه، محمدحسـن   خـان نظـام   قلـی  چـون حسـین   مشـهوري هاي مهم و  چهره

شـد و بـه   برخوردار يچشمگیر شهرت و نفوذاز السلطنه  خان نظامسعدالملک و رضاقلی

حکومـت و امـارت    صـاحب مرکز و جنـوب کشـور    ،عنوان کارگزاران حکومتی در شمال

در فارس، بوشهر، خوزستان و بنادر و جزایـر ایرانـی    :ا در جنوب ایرانهبودند. حکومت آن

بـا شـرایط زمـانی و مکـانی آن      هـا خلیج فارس، گویاي ارتباط آنان و برخورد و تماس آن

هاي متمادي که در این منـاطق   سال طیکه این افراد در  سازد روشن میو  استمنطقه 

به ،مقاله حاضردر  اند. هاي مختلف بوده اقدامات و نقش ،ها فعالیت مصدراند،  حضور داشته

السلطنه مافی ـ یکی از کـارگزاران    خان نظام قلی این نکته پرداخته خواهد شد که حسین

ها چه نگـرش و اقـداماتی    ـ در زمینه ارتباط با انگلیسی  حکومتی در منطقه خلیج فارس

و سیاست وي در قبال آنها بر چه اصلی استوار بوده است و اینکـه آیـا ایـن    است داشته 

  ؟استها بوده  هاي انگلیسی عملکردیا مخالف سیاست، موافق 

  

  السلطنه مافی خان نظام قلی زندگینامه حسین

ق. به دنیا آمد. وي تا سن بیسـت و دو سـالگی   1248خان مافی، در سال  قلی حسین

السلطنه  وارد دستگاه حسام .ق1270در سال ) 35تـا]:  [بیاقبال آشتیانی، (به تحصیل پرداخت.

و به خراسان رفت. در ) 203: 1379سلیمانی، (ابتدا منشی و سپس تفنگدارباشی شد و گردید

ه سمت حکومت بوشهر فرستاد. وي را ب ،السلطنه والی فارس بود که حسام ق.1274سال 
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نه سالگی به پیشکاري و وزارت اصفهان منصوب شد و ق. و در سن بیست و 1287در سال 

حکومت اصفهان را  السلطان که به مدت شانزده ماه در آنجا حاکم بود، هزاده ظلابه جاي ش

 لکاز طرف معتمدالم ق.1291چهار سال بعد، در سال )31: 1363(بشیري، به دست گرفت.

. گرفـت  سـعدالملک  لقـب بـه حکومـت یـزد فرسـتاده شـد و       ـ  حاکم گـیالن و یـزد  ـ  

خـان   قلـی  حسین«: خان به معتمدالملک گفت قلی حسین بارهالسلطان در میرزا ظلمسعود

کارهایت را به وي رجوع  ،آدم زرنگی است ،که همراه توست و به سعدالملک ملقب است

به حکومت بوشهر و دشتی اعزام شـد   ق.1292سال  در )234ـ235: 1362السلطان،  (ظل».کن

و حکومت گرمسیرات و سرپرستی ایل عرب را به وي واگذار کردند و در سال بعد نیز به 

آوري غـالت ایـران   مـأمور جمـع   ق.1299تـا   1296از سـال   يو آمد.وزارت فارس نائل 

ر شـد. مأمور گمرکات جنوب گردیـد و روانـه بوشـه    ق.1299. سعدالملک در سال تشگ

به حکومت خمسه منصوب شد و چهار سال  ق.1301در سال )152: 1376(سعیدي سیرجانی، 

 خوزسـتان و بـه حکومـت    گردیـد السـلطنه ملقـب    به نظـام  ق.1305در سال  ،بعد از آن

  )  309(همان: اصفهان و چهارمحال بختیاري رسید. 

ج فـارس بـه   در همین زمان، لقب سعدالملکی و حکومت تمام بنـادر و جزایـر خلـی    

ق. 1305خان تفویض شـد. در تـاریخ یکشـنبه سـوم شـعبان سـنه        برادرش محمدحسن

سـعدالملک شـد.   او ـ  برادرـ خان مافی   السلطنه شد و محمدحسن سعدالملک مافی نظام

در سـال  وي .والی فـارس شـد   ق.1310خان در سال  قلی حسین) 562: 1350اعتمادالسلطنه،(

در  ق.1314و تا سـال   تشگو بروجرد منصوب  ستانخوزبار دیگر به حکومت  ق.1312
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السـلطنه در بازگشـت بـه تهـران بـه       این مقام باقی بود و پس از آن به تهران آمد. نظـام 

بـه   اما) 247: 1341الدوله،  (امین. وزیر عدلیه و تجارت شد ،الدوله وزارت رسید و از طرف امین

و بـا   ق.1316ویض نشـد. در سـال   الدوله، کاري اساسی به وي تفـ  دلیل اختالف با امین

السلطان، رئـیس دفتـر اسـتیفا و وزیـر مالیـه شـد. در سـال        روي کار آمدن دوباره امین

مســافرت  بایجــان رفــت. در ایــن ســفر کــه مقــارنِرآذ والیــت بــه پیشــکاري ق.1317

منصب ریاسـت  -ويبرادرزاده ـخان مجیرالسلطنه  شاه به فرنگ بود، رضاقلیمظفرالدین

 ق. را کـه 1318-1323هـاي   خان در فاصله سال قلی ایجان را داشت. حسینقشون آذرب

قسمت اعظم خاطرات  ،و در همین ایام فراغتا.از کار برکنار بود برد، به سر می در تهران

براي بـار دوم بـه پیشـکاري     ق.1323هاي خود را تحریر کرده است. در سال  و یادداشت

(زنجان) رفـت و  تعفا داده، چندین ماه به خمسهاما سال بعد اس ،آذربایجان منصوب شد

بـه تهـران    سـپس دار شـد و  حکومت اصـفهان و فـارس را عهـده    باري دیگربراي مدتی 

  مهاجرت کرد.  

)126: 1379زاده،  (تقیاعظمی رسیدبه صدارت  ق.1325القعده سال ذي 16السلطنه در  نظام

رئـیس  خان، وزیر مالیـه و   قلی نشاه مأمور تشکیل کابینه شد. حسیو از جانب محمدعلی

(شـجیعی  نـد  بود به وي متمایـل  اکثریت مجلس شوراي ملی )136: 1363(بشـیري،  الوزرا شد.

هاي ششـم   کابینه، بارگذاري مجلس شوراي ملی براي سهو در دوره اول قانون )54: 1362

پسـرش کـه    تنهاق. 1326در اوایل سال  )191: 1377(مرواید، . هفتم و هشتم را تشکیل داد

و  غمگـین رحـه کلیـوي دار فـانی را وداع گفـت و پـدر را      خان بود به مرض قُمیرزاحسن
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خـان سـرانجام در    قلـی  نشین کرد و باعث استعفاي وي از مقام صدارت شد. حسـین خانه

 )16: 1386(مافی ـ اتحادیه،   ق. در سن هفتاد و هشت سالگی دار فانی را وداع گفت.1326سال 

خـط، شـعرپرور، کـاردان و کـافی، بسـیار زرنـگ و       ذوق، خـوش وشوي مردي ادیب، خـ 

  )292: 1384(بامداد، شناس بود.موقع

  

و  منطقـه خلـیج فـارس    ،خان در جنـوب ایـران   قلی مشاغل و مناصب حسین

  اي آن کرانه پس

حکومت بوشـهر  ذیل بود: قرارمشاغل و مناصب حسین قلی خان در جنوب ایران به 

ــارسـ الســلطنه    از طــرف حســام ــی ف پیشــکاري و وزارت اصــفهان ،)ق.1274(ـ   وال

حکومت بوشـهر، دشـتی و   ، )1291لقب سعدالملک ( دریافتحکومت یزد و ،)ق.1287(

حکومـت بوشـهر و بنـادر و    ،)ق.1292(ـ  والی فارس ـ  دشتستان از جانب معتمدالملک

خوزسـتان و بختیـاري و   تصـدي حکومـت  ، )ق.1299ــ 1301(گمرکات خلـیج فـارس  

حکومـت دوبـاره بوشـهر و بنـادر و     ،)ق.1305السـلطنه (  لقب نظام دریافتحال و چهارم

ـ میـرزا ساالرالسـلطنه    الـدین پیشکاري نصـرت ،)ق.1308ـ1309گمرکات خلیج فارس (

حکومـت خوزسـتان، بختیـاري    ،)ق.1310و حکومت فـارس (  ـ  حاکم یازده ساله فارس

(مافی ـ اتحادیـه   ق.). 1325فارس (حکومت دوباره ق.)،1312ـ1314چهارمحال و لرستان (

1386 :138  (  
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 هـاي  سیاسـت وي در قبـال فعالیـت   و  السـلطنه مـافی   نظـام  خان قلی حسین

  در خلیج فارس ها یانگلیس

خلیج فارس که در طول تاریخ دیرینه خود، وقایع و حوادث فراوانی را از سر گذرانده 

مواجـه   بیگانگانیدر پی  اوزات پیبود، با ظهور پدیده استعمار، طی چهار قرن اخیر با تج

سودایی به این دیار آمده بودند. ایرانیان در مقابل این  رايزمین ب شد که همگی از مغرب

ها را که اولین استعمارگران در  ها و هلندي به خوبی ایستادگی کردند و پرتغالی بیگانگان

ها مواجه شـدند کـه در    لیسیدر ادامه با انگ آنهاخلیج فارس بودند، از آنجا بیرون راندند. 

  خود را نمایان ساختند. مکنونات قلبیتدریج  لباس دوست و میهمان ظاهر شده و به

هـاي خلـیج فـارس بـیش از گذشـته مـورد تاخـت و تـاز و          در دوران قاجار، کرانـه  

نمایی کشورهاي استعمارگر، بـه ویـژه انگلسـتان بـود. مـأموران انگلیسـی خـود را         قدرت

نامیدند و براي زندگی و گـذران امـور مـردم ایـن      نطقه خلیج فارس میفرمانرواي کل م

از  پــس)367: 1387/ فرهمنــد، 79: 1381افشــار سیســتانی، (کردنــد.  منطقــه تعیــین تکلیــف مــی

جنگ با انگلیس و شکست  از طریقشاه قصد کرد که  ، ناصرالدینهاي ایران و روس جنگ

ها در سواحل فارس و بوشهر و  زمان انگلیسیآبروداري کند. در این  ،آنان در جنوب ایران

خـانلرمیرزا بـر خوزسـتان     و به خصوص خوزستان حضور و فعالیت داشتند. در آن زمـان 

میـرزا بـود، امـا مـردي جنـگ      ) وي با آنکه پسـر عبـاس  م.1855/ ق.1273(.حاکم بود

لـیس بـراي   در آن سال، ایران به هرات و افغانستان حمله کرد و انگ نیازموده و ترسو بود.

خلیج فارس تحت فشار قرار داده و به بوشهر راه مقابله با وضع به وجود آمده، ایران را از 
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 :Kelly, 1968(حمله نمود و در نهایت توانست شرایط خاص خود را بر ایران تحمیل کند. 

روي نیـز پیشـ  [خرمشـهر]  ها به راحتی بوشهر را گرفته و در جنگ محمره  انگلیسی) 478

هم اهواز  آنانبین ایران و انگلیس صلح شد و  ،اهواز پیش آمدند. در این هنگام و تاکرده 

خان مـافی   قلی حسین)231: 1330(کسروي، را خالی کرده و بازگشتند.[خرمشهر]  و محمره

در دوران حضور خود در منطقه خلیج فارس، در برابر استعمار انگلیس اقـدامات فراوانـی   

  م داد که به آنها پرداخته خواهد شد.هاي گوناگون انجا در زمینه

  

شاه و اقدامات ضد استعماري  توسط ناصرالدینآزادي کشتیرانی در کارون الف) 

  خان  قلی حسین

کارون براي کشتیرانی بیگانگان آزاد نبود و کسی  خانهرود م.1888/ ق.1306تا سال 

شـاه بـراي    رالدینکردنـد. در آن سـال ناصـ    آمـد نمـی  ورفـت  خانهآن رود درجز ایرانیان 

ي کـارون را بـراي کشـتیرانی بیگانگـان آزاد کـرد.     پیشرفت کار بازرگانی، قسمت سـفال 

اکتبـر سـال    30ق. برابـر بـا   1306صـفر سـال    24شنبه روز سه()2ق.: 1306(روزنامه ایران، 

 ندن از این کار وي بسیار خوشحال شدها و اروپاییا انگلیسی)166: 1332(تیموري، ).م1888

هـا همـواره    انگلیسـی )533: 1377(سایکس، طبوعات انگلیس از این امتیاز استقبال کردند.و م

کردند تا آنجا که حکومـت انگلـیس در هندوسـتان     براي رسیدن به این امتیاز تالش می

اعالم نموده بود که براي آزادي کشتیرانی در کارون حاضر است به دولـت ایـران کمـک    
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از نظر ارتباطات سـاحلی خلـیج   اهمیت آن امتیاز براي آنان  ، حاکی ازاین امر .مالی کند

  )304: 1348ویلسون، ، 139: 1354زاده،  (کاظم.استالتجاره به داخل ایران فارس و حمل مال

براي اجرایی شدن آزادي کشتیرانی در کـارون  از آن، سال پیش  10خان  قلی حسین 

خان که دومین ایلخـان مقتـدر    قلیحسین .م1878در سال «هایی انجام داده بود.  تالش

که از شرکاي دسـتگاه   1، به آقاي مکنزيبودکه در این قرن به وجود آمده  بودبختیاري 

رانی در آزادي تجارت و کشـتی براي  ،گري و پل و مقیم بوشهر بود عظیم تجاري کمپانیِ

ایـن   م حاضر شد کـه در کارون با زمینه مساعد پیشنهاد همکاري داد و کمپانی مزبور ه

رانی تأسیس کند، اما اقدام خودسرانه حضرات بختیاري و قـدرت بـیش از   یرودخانه کشت

: 1373(کرزن، . »اندازه آنان، حکومت مرکزي را ناخوش آمد و از صدور اجازه خودداري شد

404(    

ها در مورد کـارون گذاشـته    خان با شرایطی که براي انگلیسی قلی حسین ،با این حال

گویـد:   در ایـن زمینـه مـی   . ویلسـون  برآمـد  له با اهداف استعماري آناندرصدد مقاب ،بود

برخـی از   ورانی در کـارون نمـود   انگلیس شروع به کشتی رانی دجله و فراتشرکت کشتی

 امـا ،آوردنـد  اسباب مزاحمت آنان را فـراهم مـی   دائماً ،مأمورین دولتی ایران و هم اهالی

(ویلسـون  داد که عملیات خـود را ادامـه دهـد.    میدولت انگلیس سالیانه مبالغی را به آنها 

السـلطنه   خـان نظـام   قلی حسینمزبور، مأموران دولتی یکی از رسدبه نظر می)305: 1348

چـرا کـه در آن زمـان     ؛کـرد مـی هـا ایسـتادگی    مافی بود که همواره در مقابل انگلیسـی 

________________________________________________________
1- makenzi
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همان ابتدا هـم بـا   خان حاکم خوزستان و مأمور دولت در آن منطقه بود و از  قلی حسین

  ها مخالفت داشته است. انگلیسی

(کبـابی  که برایشان بسـیار مهـم بـود     ها به امتیاز آزادي کارون انگلیسی نائل شدندر 

جنبـه سیاسـی    ،در آنجا که بیش از همه کشتیرانیتجارت و بازرگانی و  آغازو )37: 1371

بـراي بـه    هـا انگلیسـی ن بـه  السلطا هاي امین بود، باید به کمک حائز اهمیتآن برایشان 

انگلیس بود و در صدور طرفدار سیاست السلطان  دست آوردن آن امتیاز اشاره کرد. امین

  تأثیر و نقش فراوان داشت. ،شاه ناصرالدین دست بهاین امتیاز 

برادران لینچ انگلیسی اولین بازرگانان خارجی بودند که در کارون کشتی انداختند و  

یک کشتی بخاري تقدیم کردند که در همانجـا شـروع    ،آنان به شاه .پرداختندبه تجارت 

دوهفتگـی خـود را تـا اهـواز دایـر نگـه        تجـاري  ویسرآنها با جدیت تمام سبه کار کرد.

کردنـد و در   هاي نخی را به داخـل حمـل مـی    قند و مس و پارچه ،داشتند. از یک طرف

(کـرزن،  دنـد. نموو صادر مـی گندم و بذر کنجد و محصوالت محلی را خریداري  ،بازگشت

ـ   یخوزستان م ،بدین ترتیب )466: 1373 شـد و رونـق    یزبان تجار خـارجی و داخلـی فراوان

  گرفت.

آن را مخـالف منـافع خـود در     زیـرا ؛ها از این امتیاز ناراضی بودند روس ،در این بین

یـن  است کـه بـه دنبـال ا    يهاي مدید ها مدت دانستند که انگلیسی دیدند و می ایران می

رانی کننـد و از راه دریـا بـه اهـواز دسترسـی داشـته       اند که بتوانند در کارون کشتی دهبو
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و از طــرف  خوزســتانحــاکم  ،الســلطنه خــان نظــام قلــی حســین ،باشــند. در ایــن زمــان

  )170: 1332(تیموري، مأمور آبادي آن دیار بود.،دولت

آزادي  هس، مجبور بکه دولت ایران تحت فشار دولت انگلی م.1888ق./ 1306از سال 

 ویـژه خان ضمن پـذیرش ایـن امتیـاز، بـراي دول خـارجی و بـه        قلی کارون شد، حسین

هـاي   کشـتی  :از جملـه  .گوشـزد کـرد   نیزشرایطی را قرار داد و آنها را به دولت  ،انگلیس

تـا اهـواز در جـایی لنگـر     [خرمشـهر]  خارجی تا زیر سد شکسته اهواز بیایند، از محمره 

از چوب درختان جنگلـی   و ه بار نکنند، علم شیر و خورشید داشته باشندنیندازند، اسلح

ها نسـبت بـه رد ایـن شـرایط      کنار کارون براي آتش و زغال استفاده نکنند. اما انگلیسی

خان که به فکر باج دادن و امتیاز دیگري نبـود بـا    قلی کردند و درنتیجه حسین اصرار می

  )80: 1386ه، (مافی ـ اتحادیها درافتاد. انگلیسی

هاي انگلیس گذاشته بـود ایـن بـود     خان براي کشتی قلی که حسین دیگري شرایطاز 

 .ها بدهند که آنان حق ندارند از سد اهواز بیشتر بروند و آنجا باید کشتی را تحویل ایرانی

توجـه نکردنـد و از زیـر سـد گذشـتند و بـه اهـواز         نیـز هـا بـه ایـن شـرط      اما انگلیسی

ها در ایـن زمـان    خان در مورد رفتار و انگیزه انگلیسی قلی حسین. )81: 1379(اتحادیه،رفتند.

هـا را   جویی انگلیسیزیرا که حالت بهانه ؛من قبول این تعهدات نتوانستم بکنم«گوید:  می

خـان کشـتی سـوزا را     قلی حسین. )144: 1386(مافی ـ اتحادیه،  . »دانستم به انضمام قدرت می

کشتی حمل کننـد. آن التجاره خود را با آماده و تجهیز کرده بود و به تجار سپرد که مال

  در خدمت تجارت دریایی ایران قرار گرفت.او این کشتی توسط  )81: 1379(اتحادیه، 
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به هر صورت نفوذ انگلـیس در جنـوب ایـران از اواسـط سـلطنت ناصـري در حـال         

 او حکومـت دوم  دورهخان باعث شـد در   قلی حسین هايها و انتقاد د. مخالفتگسترش بو

السلطنه مـافی و   خان نظام قلی . حسینگی گرایدتیر به ها اش با انگلیسی در جنوب، رابطه

خان در طول حکومت خود در جنوب بـا سـلطه روزافـزون انگلـیس     اش رضاقلی برادرزاده

بنـاي مـأمورین   "اسـت:  بازتـاب یافتـه   نـین  چ ويدر خاطرات  این مطلبمواجه شدند. 

جـویی در خلـیج فـارس و    انگلیس چند سالی بود بر سوء سلوك و اظهار قـدرت و بهانـه  

    )186: 1386(مافی ـ اتحادیه، ."بود خوزستان

ها به مخالفت برخاسـتند و بـا    هاي انگلیسی عمو و برادرزاده از همان ابتدا با سیاست 

را از والیـات جنـوبی ایـران    شـان  بودند که دستن درصدد دانستن اهداف استعماري آنا

را مـانعی بـراي    خانخان و رضاقلیقلیحسینها که  انگلیسی ،قطع کنند. به همین دلیل

. بـر  دیدند، به این فکر افتادند که آنان را از منطقه دور کنند دسترسی به اهداف خود می

ایران خواست که ایـن خـانواده بـه     وزیر مختار انگلیس در تهران از دولت همین اساس، 

تـوان   مـی  ،با آگاهی از این امر )192(همان:  مدت پنج سال از خدمت دولتی منتفی باشند.

  اش در مقابله با استعمارگران پی برد. خان و برادرزاده قلی به اهمیت کار حسین

  

  خان با کارگزاران انگلیسی در منطقه خلیج فارس قلی ب) برخورد حسین

مسـافران انگلیسـی بـه     ورودالسـلطنه در آن زمـان،    هاي نظـام  ترین گرفتاري ماز مه 

صـد  امسـال قریـب هفـت   «نویسـد:   بود. وي در ایـن زمینـه مـی   خوزستان ، خلیج فارس
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ام. نه فایده  را کشیده[خوزستان] هاي مسافر عربستان  صد تومان ضرر این انگلیسیهشت

ن به خلیج فارس اردادرباره آمدن جنرال گ وي همچنین .»مالی دارد و نه فایده اعتباري

دیده شده کـه چشـم روزگـار    [گاردان]داستان غریبی از این جنرال گردن : «است نوشته

ندیده و گوش کسی نشنیده است. یک پول در دزفول و عرض راه به احـدي نـداد. مگـر    

شتر خواست از شو کرد. روزي که می ،داري که من مشخص کرده بودمآنکه حواله مهمان

حرکت کند، به چهار چاتمه سرباز قراول و هشت نفر آردل توپچی و سرباز، بیست و پنج 

هزار انعام داده بود و به ده نفر فراش و یک نفر نایب حکومتی یک تومان، قـدغن کـردم،   

  )83ـ85(همان: . »رد کردند...

آمده بـود  زمانی که لرد کرزن به عنوان خبرنگار روزنامه تایمز به منطقه خلیج فارس 

خان دیـدار کـرد، ضـمن سـتایش      قلی در شوشتر با حسین م.1892/ ق.1308و در سال 

رانی در کارون گفته بـود  یرایی وي، در مورد امتیازات کشتیخان و تشکر از پذ قلی حسین

هاي انگلیسی در باالي کـارون جلـوگیري    السلطنه درصدد بود که از عبور کشتی که نظام

کـه بـا    ،خواسـته  السلطنه امتیاز کشتی را به کلی براي خود مـی  کند. وي گفته بود نظام

وي تنها به فکر منافع ملی و مبارزه با استعمار بـوده   معلوم استتوجه به مدارك موجود 

  است.

 سـایکس در سـفرش بـه خلـیج فـارس را نیـز      خان با سرپرسـی  قلی برخورد حسین 

مـأموریتش بـه وادي    بارهدرسایکس اساس اهداف ضداستعماري وي دانست:بر توان می

المعمـول ورود خـود را بـه    نگارنـده حسـب  ":کارون و ورود به شوشتر چنین آورده است
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حکمران محل اطالع داد و براي اولین مرتبه با اسائه ادب نسبت به اینجانب رفتـار شـد.   

حکام سایر نقاط همواره انجـام تقاضـاي قـانونی و مشـروع مـرا بـا حسـن قبـول تلقـی          

برادر ـ و سعدالملک  ـ والی ایالت  ـ السلطنه   اینجانب در موقع مالقات نظام اما،کردند می

دو بـرادر  بلکه این ،نه تنها مراسم ادب نسبت به من در ارگ ایالتی معمول نگردید ـ  وي

حتی از شناختن رسمی اینجانب نیز امتناع نمودند و تذکرات نگارنده دایـر بـر اینکـه از    

مفید  ،راسالتی به آنها ارسال و از من معرفی کامل به عمل آمدهمرکز نمایندگی بوشهر م

همچنین سایکس در مـورد مـاجراي مجـروح شـدن     )78: 1377(سایکس، ."فایده واقع نشد

موضـوع مجـروح شـدن طنفیلـد بـه      ":گوید می ـ  از مأموران انگلیس در منطقه ـ  طنفیلد

دو برادر کمال خونسردي و  وسیله مستخدم ایرانی خود از طرف نگارنده مطرح شد و هر

اینجانب متذکر شدم که از طـرف   سرانجامعالقگی را نسبت به موضوع ابراز داشتند و بی

دولت بریتانیا مأموریت دارم که به واسطه حمالت سربازان ایرانی اهواز به تجار انگلیس و 

نشان داده و  السلطنه در این مورد نیز خونسردي رعایاي بریتانیا مطالبه غرامت کنم. نظام

اند و او را هم مورد حملـه   اظهار داشت که سربازها نسبت به فرمانده خود نیز تمرد کرده

باشد. اینجانب اظهار داشتم که وزیر  لیتی متوجه من نمیئواند و بدین لحاظ مس قرار داده

ها قانع نگردیده و این قبیل مذاکرات به ضرر او تمـام خواهـد شـد و     مختار به این جواب

ن نیز ناگزیر جریان را به مرکز گزارش خواهم داد. خالصه کالم اینکه صـدر اعظـم بـه    م

السلطنه دستور داد که معادل سیصـد پونـد بالدرنـگ بـه عنـوان       وسیله اینجانب به نظام

غرامت بپردازد و طولی نکشید که دو برادر به واسطه سوء تـدبیر از مقـام خـود منفصـل     
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مسـتخدم   دسـت  بـه یکس در مورد زخمی شدن طنفیلد سر پرسی سا )79(همان: ."شدند

اش بسیار شاکی بود و از حمالت اعراب در آنجا بسـیار ترسـیده بـود و بـه همـین      ایرانی

فرمانفرماي هندوسـتان   به عنوانکرد. زمانی که لرد کرزن  دلیل با خود تپانچه حمل می

این ،سبرخالف سایک«خان درباره او گفته بود: قلی به خلیج فارس سفر کرده بود، حسین

(مـافی ـ اتحادیـه    . »فرمانفرما در کتاب خود از خدمات ما در جنوب خیلی خوب نوشته است

  )236ـ237: 1386

  

  گانه جزایر سه در موردها  درافتادن وي با انگلیسی خان و قلی حسینج)

هاي سواحل ایران و عمان بـه سـرکوبی قواسـم پرداخـت      هنگامی که بریتانیا در آب

م.)، اهمیت اسـتراتژیک جزایـر سـیري، تنـب بـزرگ، تنـب کوچـک و        1806ق./ 1224(

الحمایه در سواحل جنـوبی خلـیج    هاي تحت ابوموسی را دریافت و پس از ایجاد حکومت

دبـی، از   و القوین ام و الخیمه هاي سیاسی و اقتصادي با شیوخ رأس فارس و انعقاد پیمان

هاي منطقه بـه ویـژه ایـران     ر برابر قدرتیک طرف مبادرت به حمایت گسترده از آنان د

نمود و از طرف دیگر براي کسب پایگاه دریایی، تالش کرد تا با دامـن زدن بـه ادعاهـاي    

بـه   )368: 1387/ فرهمنـد،  97: 1367برزگـر،  (شیوخ، این جزایر را بخشی از قلمرو آنان گردانـد.  

بـراي اثبـات نـاحق    انگلسـتان در منطقـه در پـی بـرانگیختن قواسـم       دنبال این هـدف، 

. این امر در دوران قاجاریـه و  برآمدگانه و جدایی آنها از ایران حاکمیت آنان بر جزایر سه

نخسـت  ـ شاه خطاب به چرچیل   خصوص دوره ناصري بسیار باال گرفته بود. ناصرالدینبه
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بـود  گانه و ادعاهاي انگلستان در مورد آنهـا گفتـه   در مورد جزایر سه ـ  بریتانیاوقت وزیر 

آور است که سفارت بریتانیـا جزایـري را کـه سـالیان سـال در      که براي وي بسیار تعجب

دانـد. وي   واسـم و جـدا از ایـران مـی    قمتعلـق بـه    ،تصرف ایران و متعلق به ایـران بـوده  

خود وزیر مختار انگلـیس بـراي مـن     به تازگی،اي که  در نقشه استهمچنین ادامه داده 

سرزمین ایران محسوب و ا رنگ ایران نشان داده شده و جزفرستاده است هر سه جزیره ب

  (wolf to marquis of sallsburo, 1888: 170)ند.ا گردیده

االول سـال  السـلطنه در یادداشـتی کـه بـه تـاریخ دهـم ربیـع        خان نظـام  قلی حسین 

براي وزیـر مختـار انگلـیس در     .م1894سپتامبر 11/.ش1273شهریور  20/ق. 1312

مالکیت مشاع قواسم و حاکمیت ایران بر جزایر ادعاي انگلیس در ، در مورد تهران نوشت

چنـین   خـود  وي در یادداشت )85: 1385طبرسا،(ده بود.کرگانه مطالبی مهم را گوشزد  سه

  آورده است: 

اند اجراي حکومت حکام بندر لنگه از بابت ایـن بـوده اسـت کـه      اینکه اظهار داشته«

اند و اجراي حکومـت آنـان در جزیـره سـیري از      بوده1واسمجحکام بندر لنگه از مشایخ

تواند باشـد.   بابت نمایندگی زاده خود بوده و تشبث تعلق جزیره مزبور به دولت علیه نمی

تواند باشد که اجـراي حکومـت بنـدر لنگـه در جزیـره       این مسأله وقتی قابل استماع می

در لنگـه از مشـایخ جواسـم بـوده و     مزبور منحصر به همان اوقاتی بوده باشد که حکام بن

واسم بوده باشد و حال اینکه هر دو فقره مردود ججزیره مزبور منحصر به طایفه  اکنانس

________________________________________________________
ن سـند یـ شـده اسـت. در ا   یه هم از قواسم و هـم از جواسـم اسـتفاده مـ    یدوره قاجار یخیدر اسناد و متون تار -1

ن آن آورده شده است.یواسم استفاده نموده و عخان از ج یقل نیحس
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انـد نیـز    واسـم نبـوده  جزیرا که در سایر اوقاتی که حاکم بندر لنگـه از مشـایخ    ؛باشد می

واسـم در سـنه  جاجراي حکومت مقدره در جزیره مزبور شـده اسـت و انقـراض مشـایخ     

بوده که دو سال قبل از انقراض آنان و پس از انقراض آنان، حکومت بندر لنگـه   ق.1306

فرمایید و از هنگامی که حکـام مفصـله    از قرار تفضیلی که مالحظه میمتعدد بوده است.

اند: حکومت نصرالملک در حکومـت مرحـوم حـاجی     به حکومت بندر لنگه اشتغال داشته

خـان  اهللا، فـرج ق.1294عدالملک از طرف معتمدالدوله ، حکومت سق.1293معتمدالدوله 

حکومت ،ق.1299السلطنه  ، حکومت جناب نظامق.1297تا  1295از طرف نصرالملک از 

حـاجی   ،ق.1302، نواب محمدحسـین میـرزا   ق.1301و  ق.1300جناب سعدالملک در 

تـا  1305، حکومت جنـاب سـعدالملک از   ق.1304تا  1303التجار از محمدمهدي ملک

فوادالملـک   ق.1310، سـعدالملک  ق.1309لغایـت   1308الملـک  ، جناب نظامق.1307

سـکنه جزیـره   انـد.  ، و اینها اجراي انواع تکالیف حکومتی در جزیره مزبور نمودهق.1311

انـد و اطاعـت    بلکه از طوایف مختلفه در آنجا بوده ،مزبور انحصار به طایفه جواسم نداشته

اند و حکام مزبور مداخلـه حکـومتی مقتدرانـه در     نموده را میاوامر و نواهی حکام مفصله 

اند. عالوه بر اینها اطاعت ایالت و عشایر و سکنه دیگر تنها در مواقع اقتضـا   کرده آنجا می

و اجراي مقاصد خارج در معامالت اسـت. چنانچـه اگـر شخصـی مسـتاجر ملکـی باشـد        

عـم خـود برآیـد    ت و اعانه بنیمضایقه نیست که در مقام حاجت و استغاثه درصدد حمای

لیکن در اداي وجه اجاره ملک و امور متعلقه به حقوق ملکی رعایـت ایلیـت بـه محـض     

عم او از جانب صاحب ملـک، سـمت اختیـاري در    اال اینکه آن بنی ،قرابت متصور نیست
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حقوق ملکی باشد. پس همراهی و مساعدت طایفه خود هم در مقاصد و مخارج از حقوق 

به مالحظه طایفگی و قرابت بوده، لیکن در اداي حقوقی کـه تعلـق بـه ملـک     ملکی اگر 

هاي مشـتمل بـر امتعـه و حقـوق متعلقـه بـه        دارد، مثل اداي حقوقی که از ورود کشتی

آرشـیو  (. »نواحی، که به منزله مالیات است توسط مشایخ جواسم امکان پذیر نبـوده اسـت  

  ق.)1304-19-23-16وزارت امور خارجه اسناد 

ها را به خوبی نشان داده است. وي در برابـر   السلطنه با انگلیسی ، مقابله نظاماین سند

گانه، به خوبی ایستادگی کرده و  ها دال بر عدم مالکیت ایران بر جزایر سه ادعاي انگلیسی

  هرگز سکوت اختیار نکرده بود.

  

  نتیجه

ماننـد  تعماري اسـ گیري کشورهاي  دوران حکومت قاجاریان مصادف با دوران قدرت

 آنهـا در   هـاي ایـن قـدرت    روسیه و انگلستان در مناطق شمالی و جنوبی ایران و تالش

که براي تسلط کامل بـر  اندیشه ها همواره و از زمان رسیدن به این  مناطق بود. انگلیسی

نیازمند به اعمـال قـدرت در خلـیج    رفت،  ره آنان به شمار میترین مستعم هند که بزرگ

با اقدامات سیاسی، نظامی، تجاري و فرهنگی گوناگون درصـدد تسـلط بـر    ، بودندفارس 

  خلیج فارس برآمدند.

شاه، تالش ایران در جهت اعمال قـدرت   در دوره ناصرالدین به ویژهدر دوران قاجاریه و  

دولـت، کـارگزاران و    سـوي از  زمینـه در خلیج فارس شکل جدیدي به خود گرفت. در ایـن  
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خـان   قلـی  شـدند. حسـین   ام دستورات مورد نظر مـأمور آنجـا مـی   حاکمان مختلف براي انج

ها در منطقه خلیج فارس و بنـادر و جزایـر و    السلطنه از جمله این مأموران بود که سال نظام

رویاروي ها  اي آن حکومت داشت. وي در مدت حضورش در آنجا با انگلیسی کرانه مناطق پس

  پی برد و درصدد مقابله با آنان برآمد.   شاناز همان ابتدا به اهداف استعماري شد، زیرا

رانی در کارون و تعیـین  گانه، کشتی ردي چون بحث جزایر سهالسلطنه بر سر موا نظام

هـاي   هـا در آنجـا، اقـدامات ضـد اسـتعماري در برابـر کمپـانی        حدود اختیارات انگلیسی

 از جملـه سـی  انگلیسی مانند کمپانی بـرادران لیـنچ، برخـورد سـرد بـا کـارگزاران انگلی      

آنـان در رسـیدن بـه اهـداف      سـهل هـا درافتـاد و مـانع موفقیـت      سایکس، با انگلیسـی 

عیار و مخالف سرسخت استعمارگران در  . او به واقع یک ایرانی تمامگردیدشان استعماري

  کشور بود. 
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  نو. ، تهران: نشرانگلیس درباره انقالب مشروطه ایران
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هاي ایران و انگلیس در جزایـر ایرانـی خلـیج     کشمکش«)، 1387فرهمند، علی (
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روابط کارگزاران ايران و حکومت انگليس در خليج فارس

(نمونه موردی: حسينقليخان نظامالسلطنه مافي، 1325- 1274ق./ 1907-  1856م.)(

_______________________ مسعود زمانی ((

چکيده


اروپاييان در قرن نوزدهم به علت پيشرفتهاي نظامي، اقتصادي و علمي بازيگران اصلي صحنه جهاني محسوب ميشدند که انگلستان از جمله مهمترين اين قدرتها بود. اين کشور، همزمان با دوران قاجاريه در منطقه خليج فارس از قدرت بسيار زيادي برخوردار بود و با اقدامات متعدد و تحميل قراردادهاي گوناگون، درصدد پيشبرد اهداف استعماري و افزايش قدرت خود در منطقه گردید. حسينقليخان نظامالسلطنه همزمان با اين دوران و در فاصله سالهاي 1325- 1274ق./ 1907- 1856م.. در جنوب ايران و منطقه خليج فارس از طرف دولت وقت، مأمور حکومت شده بود. وي در مدت حکومت خود در منطقه خليج فارس، بارها با انگليسيها درافتاده و با آنها رویاروی شد. نظامالسلطنه به عنوان حاکم مناطق جنوب براي حفظ استقلال کشور، تلاش ميکرد با محدوديتهاي تجاري و گمرکي و ناامن کردن حوزههاي فعاليت انگليسيها کار آنان را با دشواري مواجه سازد. چنين به نظر ميرسد که فعاليتهاي انجام گرفته به دست حسينقليخان، از جمله فعاليتهاي سياسي و اقتصادي وی ضمن آنکه باعث توسعه و پيشرفت منطقه و رونق کار تجار و بازرگانان شده است، مزاحمت هایی را برای انگلیسیها فراهم آورده است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی این موضوع بپردازد.

واژگان کليدي: ايران، قاجار، انگليس، خليج فارس، حسينقليخان نظام السلطنه.

مقدّمه

شايد بتوان گفت کمتر منطقهاي در جهان مانند خليج فارس دستخوش حوادث شگرف و پُر سروصدا در تاريخ بوده است. اين منطقه در طول تاريخ چندين هزار ساله خود، شاهد ظهور و سقوط تمدنها و حکومتهاي گوناگوني بوده است. از دوره صفوي اروپاييان به خليج فارس راه يافتند و تلاش کردند با تسلط بر آن، راه وصول به هندوستان را کوتاهتر کنند و سلطه و اقتدار خويش را بر هندوستان و اين منطقه برقرار سازند و به اهداف استعماري خود نائل آيند. اولين اروپايياني که بر خليج فارس مسلط شدند، پرتغاليها بودند. پس از آنان، پاي اسپانياييها، انگليسيها، هلنديها، فرانسويها و آلمانيها به اين منطقه باز شد. انگليسيها از قرن هفدهم ميلادي وارد خليج فارس شدند و از همان ابتدا به اهميت و موقعيت آن پي برده و شروع به تلاش براي کسب قدرت در آنجا نمودند.

 ايلِ مافي که از دوران صفويه حضور خود را در صحنه اجتماعي ايران نمايان کرده بود، در دورههاي بعد نيز به حيات خود ادامه داد و داراي قدرت و نفوذ فراوان شدند تا آنجا که در دوره زنديه، اصطلاح «شمشير زند و مافي» در کنار همديگر کاربرد خاصي پيدا کرد. (شيرازي، 1365: 226) خاندان نظامالسلطنه مافي از جمله خاندانهاي مهم حکومتي در دوران قاجاريه در جنوب ايران و منطقه خليج فارس بود. چهرههاي سرشناس اين خاندان به عنوان کارگزاران و عوامل دولتي در دوره قاجاريه و به ویژه در دوره ناصري و مظفري در جنوب ايران، حضور سياسي داشتند و مصدر امور آن مناطق بودند و در آنجا فعاليت و نقشهاي مختلف را ايفا می کردند. اين خاندان به مدد داشتن چهرههاي مهم و مشهوری چون حسينقليخان نظامالسلطنه، محمدحسنخان سعدالملک و رضاقليخان نظامالسلطنه از شهرت و نفوذ چشمگيري برخوردار شد و به عنوان کارگزاران حکومتي در شمال، مرکز و جنوب کشور صاحب حکومت و امارت بودند. حکومت آنها در جنوب ايران: در فارس، بوشهر، خوزستان و بنادر و جزاير ايراني خليج فارس، گوياي ارتباط آنان و برخورد و تماس آنها با شرايط زماني و مکاني آن منطقه است و روشن ميسازد که اين افراد در طي سالهاي متمادي که در اين مناطق حضور داشتهاند، مصدر فعاليتها، اقدامات و نقشهاي مختلف بودهاند. در مقاله حاضر،به اين نکته پرداخته خواهد شد که حسينقليخان نظامالسلطنه مافي ـ يکي از کارگزاران حکومتي در منطقه خليج فارس ـ در زمينه ارتباط با انگليسيها چه نگرش و اقداماتي داشته است و سياست وي در قبال آنها بر چه اصلي استوار بوده است و اينکه آيا اين سياست، موافق یا مخالف عملکردهاي انگليسيها بوده است؟

زندگينامه حسينقليخان نظامالسلطنه مافي 


حسينقليخان مافي، در سال 1248ق. به دنيا آمد. وي تا سن بيست و دو سالگي به تحصيل پرداخت. (اقبال آشتياني، [بيتا]: 35) در سال 1270ق. وارد دستگاه حسامالسلطنه گردید و ابتدا منشي و سپس تفنگدارباشي شد (سليماني، 1379: 203) و به خراسان رفت. در سال 1274ق. كه حسامالسلطنه والي فارس بود، وي را به سمت حكومت بوشهر فرستاد. در سال 1287ق. و در سن بيست و نه سالگي به پيشکاري و وزارت اصفهان منصوب شد و به جاي شاهزاده ظلالسلطان كه به مدت شانزده ماه در آنجا حاكم بود، حكومت اصفهان را به دست گرفت. (بشيري، 1363: 31) چهار سال بعد، در سال 1291ق. از طرف معتمدالملك ـ  حاكم گيلان و يزد ـ به حکومت يزد فرستاده شد و لقب سعدالملک گرفت. مسعودميرزا ظلالسلطان درباره حسينقليخان به معتمدالملك گفت: «حسينقليخان كه همراه توست و به سعدالملك ملقب است، آدم زرنگي است، كارهايت را به وي رجوع كن». (ظلالسلطان، 1362: 235ـ234) در سال 1292ق. به حکومت بوشهر و دشتي اعزام شد و حکومت گرمسيرات و سرپرستي ايل عرب را به وي واگذار کردند و در سال بعد نيز به وزارت فارس نائل آمد. وي از سال 1296 تا 1299ق. مأمور جمعآوري غلات ايران گشت. سعدالملک در سال 1299ق. مأمور گمرکات جنوب گرديد و روانه بوشهر شد. (سعيدي سيرجاني، 1376: 152) در سال 1301ق. به حکومت خمسه منصوب شد و چهار سال بعد از آن، در سال 1305ق. به نظامالسلطنه ملقب گردید و به حکومت خوزستان اصفهان و چهارمحال بختياري رسيد. (همان: 309) 

 در همين زمان، لقب سعدالملکي و حکومت تمام بنادر و جزاير خليج فارس به برادرش محمدحسنخان تفويض شد. در تاريخ يکشنبه سوم شعبان سنه 1305ق. سعدالملک مافي نظامالسلطنه شد و محمدحسنخان مافي ـ برادر او ـ سعدالملک شد. (اعتمادالسلطنه،1350: 562) حسينقليخان در سال 1310ق. والي فارس شد. وي در سال 1312ق. بار ديگر به حکومت خوزستان و بروجرد منصوب گشت و تا سال 1314ق. در اين مقام باقي بود و پس از آن به تهران آمد. نظامالسلطنه در بازگشت به تهران به وزارت رسيد و از طرف امينالدوله، وزير عدليه و تجارت شد. (امينالدوله، 1341: 247) اما به دليل اختلاف با امينالدوله، کاري اساسي به وي تفويض نشد. در سال 1316ق. و با روي کار آمدن دوباره امينالسلطان، رئيس دفتر استيفا و وزير ماليه شد. در سال 1317ق. به پيشکاري ولايت آذربايجان رفت. در اين سفر که مقارنِ مسافرت مظفرالدينشاه به فرنگ بود، رضاقليخان مجيرالسلطنه ـ برادرزاده وی- منصب رياست قشون آذربايجان را داشت. حسينقليخان در فاصله سالهاي 1323 - 1318ق. را که در تهران به سر ميبرد، از کار برکنار بود. او در همين ايام فراغت، قسمت اعظم خاطرات و يادداشتهاي خود را تحرير کرده است. در سال 1323ق. براي بار دوم به پيشکاري آذربايجان منصوب شد، اما سال بعد استعفا داده، چندين ماه به خمسه (زنجان) رفت و براي مدتي باری دیگر حکومت اصفهان و فارس را عهدهدار شد و سپس به تهران مهاجرت کرد. 


نظامالسلطنه در 16 ذيالقعده سال 1325ق. به صدارت اعظمي رسيد (تقيزاده، 1379: 126) و از جانب محمدعليشاه مأمور تشکيل کابينه شد. حسينقليخان، وزير ماليه و رئيس الوزرا شد. (بشيري، 1363: 136) اکثريت مجلس شوراي ملي به وي متمايل بودند (شجيعي 1362: 54) و در دوره اول قانونگذاري مجلس شوراي ملي براي سهبار، کابينههاي ششم هفتم و هشتم را تشکيل داد. (مروايد، 1377: 191) در اوايل سال 1326ق. تنها پسرش که ميرزاحسنخان بود به مرض قُرحه کليوي دار فاني را وداع گفت و پدر را غمگين و خانهنشين کرد و باعث استعفاي وي از مقام صدارت شد. حسينقليخان سرانجام در سال 1326ق. در سن هفتاد و هشت سالگي دار فاني را وداع گفت. (مافي ـ اتحاديه، 1386: 16) وي مردي اديب، خوشذوق، خوشخط، شعرپرور، كاردان و كافي، بسيار زرنگ و موقعشناس بود. (بامداد، 1384: 292)

مشاغل و مناصب حسينقليخان در جنوب ايران، منطقه خليج فارس و پسکرانهاي آن

مشاغل و مناصب حسین قلی خان در جنوب ایران به قرار ذیل بود: حكومت بوشهر از طرف حسامالسلطنه ـ والي فارس ـ (1274ق.)، پيشكاري و وزارت اصفهان (1287ق.)، حكومت يزد و دریافت لقب سعدالملك (1291)، حكومت بوشهر، دشتي و دشتستان از جانب معتمدالملك ـ والي فارس ـ (1292ق.)، حكومت بوشهر و بنادر و گمركات خليج فارس (1301ـ1299ق.)، تصدي حكومت خوزستان و بختياري و چهارمحال و دريافت لقب نظامالسلطنه (1305ق.)، حكومت دوباره بوشهر و بنادر و گمركات خليج فارس (1309ـ1308ق.)، پيشكاري نصرتالدينميرزا سالارالسلطنه ـ حاكم يازده ساله فارس ـ و حكومت فارس (1310ق.)، حکومت خوزستان، بختياري چهارمحال و لرستان (1314ـ1312ق.)، حکومت دوباره فارس (1325ق.). (مافي ـ اتحاديه 1386: 138) 

حسينقليخان نظامالسلطنه مافي و سياست وي در قبال فعاليتهاي انگليسيها در خليج فارس


خليج فارس که در طول تاريخ ديرينه خود، وقايع و حوادث فراواني را از سر گذرانده بود، با ظهور پديده استعمار، طي چهار قرن اخير با تجاوزات پي در پي بیگانگانی مواجه شد که همگي از مغربزمين برای سودايي به اين ديار آمده بودند. ايرانيان در مقابل اين بیگانگان به خوبي ايستادگي کردند و پرتغاليها و هلنديها را که اولين استعمارگران در خليج فارس بودند، از آنجا بيرون راندند. آنها در ادامه با انگليسيها مواجه شدند که در لباس دوست و ميهمان ظاهر شده و بهتدريج مکنونات قلبی خود را نمايان ساختند.

 در دوران قاجار، کرانههاي خليج فارس بيش از گذشته مورد تاخت و تاز و قدرتنمايي کشورهاي استعمارگر، به ويژه انگلستان بود. مأموران انگليسي خود را فرمانرواي کل منطقه خليج فارس ميناميدند و براي زندگي و گذران امور مردم اين منطقه تعيين تکليف ميکردند. (افشار سيستاني، 1381: 79/ فرهمند، 1387: 367) پس از جنگهاي ايران و روس، ناصرالدينشاه قصد كرد كه از طریق جنگ با انگليس و شكست آنان در جنوب ايران، آبروداري كند. در اين زمان انگليسيها در سواحل فارس و بوشهر و به خصوص خوزستان حضور و فعاليت داشتند. در آن زمان و خانلرميرزا بر خوزستان حاكم بود. (1273ق./ 1855م.) وي با آنكه پسر عباسميرزا بود، اما مردي جنگ نيازموده و ترسو بود. در آن سال، ايران به هرات و افغانستان حمله کرد و انگليس براي مقابله با وضع به وجود آمده، ايران را از راه خليج فارس تحت فشار قرار داده و به بوشهر حمله نمود و در نهايت توانست شرايط خاص خود را بر ايران تحميل کند. (Kelly, 1968: 478) انگليسيها به راحتي بوشهر را گرفته و در جنگ محمره [خرمشهر] نيز پيشروي کرده و تا اهواز پيش آمدند. در اين هنگام، بين ايران و انگليس صلح شد و آنان هم اهواز و محمره [خرمشهر] را خالي كرده و بازگشتند. (کسروي، 1330: 231) حسينقليخان مافي در دوران حضور خود در منطقه خليج فارس، در برابر استعمار انگليس اقدامات فراواني در زمينههاي گوناگون انجام داد که به آنها پرداخته خواهد شد.

الف) آزادي كشتيراني در كارون توسط ناصرالدينشاه و اقدامات ضد استعماري حسينقليخان 

تا سال 1306ق./ 1888م. رودخانه كارون براي کشتيراني بيگانگان آزاد نبود و كسي جز ايرانيان در آن رودخانه رفتوآمد نميكردند. در آن سال ناصرالدينشاه براي پيشرفت كار بازرگاني، قسمت سفلاي كارون را براي کشتيراني بيگانگان آزاد كرد. (روزنامه ايران، 1306ق.: 2) (روز سهشنبه 24 صفر سال 1306ق. برابر با 30 اكتبر سال 1888م.) (تيموري، 1332: 166) انگليسيها و اروپاييان از اين كار وي بسيار خوشحال شدند و مطبوعات انگليس از اين امتياز استقبال كردند. (سايکس، 1377: 533) انگليسيها همواره براي رسيدن به اين امتياز تلاش ميكردند تا آنجا كه حكومت انگليس در هندوستان اعلام نموده بود كه براي آزادي کشتيراني در كارون حاضر است به دولت ايران كمك مالي كند. اين امر، حاکي از اهميت آن امتياز براي آنان از نظر ارتباطات ساحلی خلیج فارس و حمل مالالتجاره به داخل ایران است. (کاظمزاده، 1354: 139، ويلسون، 1348: 304)

 حسينقليخان 10 سال پيش از آن، براي اجرايي شدن آزادي کشتيراني در كارون تلاشهايي انجام داده بود. «در سال 1878م. حسينقليخان كه دومين ايلخان مقتدر بختياري بود كه در اين قرن به وجود آمده بود، به آقاي مكنزي
 كه از شركاي دستگاه عظيم تجاري كمپانيِ گري و پل و مقيم بوشهر بود، براي آزادي تجارت و کشتيراني در كارون با زمينه مساعد پيشنهاد همكاري داد و كمپاني مزبور هم حاضر شد كه در اين رودخانه کشتیراني تأسيس كند، اما اقدام خودسرانه حضرات بختياري و قدرت بيش از اندازه آنان، حكومت مركزي را ناخوش آمد و از صدور اجازه خودداري شد». (کرزن، 1373: 404) 

با اين حال، حسينقليخان با شرايطي که براي انگليسيها در مورد کارون گذاشته بود، درصدد مقابله با اهداف استعماري آنان برآمد. ويلسون در اين زمينه ميگويد: شرکت کشتيراني دجله و فراتِ انگليس شروع به کشتيراني در کارون نمود و برخي از مأمورين دولتي ايران و هم اهالي، دائماً اسباب مزاحمت آنان را فراهم ميآوردند، اما دولت انگليس ساليانه مبالغي را به آنها ميداد که عمليات خود را ادامه دهد. (ويلسون 1348: 305) به نظر میرسد یکی از مأموران دولتي مزبور، حسينقليخان نظامالسلطنه مافي بود که همواره در مقابل انگليسيها ايستادگي ميکرد؛ چرا که در آن زمان حسينقليخان حاکم خوزستان و مأمور دولت در آن منطقه بود و از همان ابتدا هم با انگليسيها مخالفت داشته است.

در نائل شدن انگليسيها به امتياز آزادي كارون که برايشان بسيار مهم بود (کبابي 1371: 37) و آغاز تجارت و بازرگاني و كشتيراني در آنجا كه بيش از همه، جنبه سياسي آن برايشان حائز اهميت بود، بايد به كمكهاي امينالسلطان به انگلیسیها براي به دست آوردن آن امتياز اشاره كرد. امينالسلطان طرفدار سیاست انگليس بود و در صدور اين امتياز بهدست ناصرالدينشاه، تأثير و نقش فراوان داشت.


 برادران لينچ انگليسي اولين بازرگانان خارجي بودند كه در كارون كشتي انداختند و به تجارت پرداختند. آنان به شاه، يك كشتي بخاري تقديم كردند كه در همانجا شروع به كار كرد. آنها با جديت تمام سرويس تجاري دوهفتگي خود را تا اهواز داير نگه داشتند. از يك طرف، قند و مس و پارچههاي نخي را به داخل حمل ميكردند و در بازگشت، گندم و بذر كنجد و محصولات محلي را خريداري و صادر مينمودند. (کرزن، 1373: 466) بدين ترتيب، خوزستان ميزبان تجار خارجي و داخلي فراواني شد و رونق گرفت.


در اين بين، روسها از اين امتياز ناراضي بودند؛ زيرا آن را مخالف منافع خود در ايران ميديدند و ميدانستند كه انگليسيها مدتهاي مديدی است كه به دنبال اين بودهاند كه بتوانند در كارون کشتيراني كنند و از راه دريا به اهواز دسترسي داشته باشند. در اين زمان، حسينقليخان نظامالسلطنه، حاكم خوزستان و از طرف دولت،مأمور آبادي آن ديار بود. (تيموري، 1332: 170)

از سال 1306ق./ 1888م. كه دولت ايران تحت فشار دولت انگليس، مجبور به آزادي كارون شد، حسينقليخان ضمن پذيرش اين امتياز، براي دول خارجي و به ویژه انگليس، شرايطي را قرار داد و آنها را به دولت نیز گوشزد كرد. از جمله: كشتيهاي خارجي تا زير سد شكسته اهواز بيايند، از محمره [خرمشهر] تا اهواز در جايي لنگر نيندازند، اسلحه بار نكنند، علم شير و خورشيد داشته باشند و از چوب درختان جنگلي كنار كارون براي آتش و زغال استفاده نكنند. اما انگليسيها نسبت به رد اين شرايط اصرار ميكردند و درنتيجه حسينقليخان كه به فكر باج دادن و امتياز ديگري نبود با انگليسيها درافتاد. (مافي ـ اتحاديه، 1386: 80)

از شرايط دیگری كه حسينقليخان براي كشتيهاي انگليس گذاشته بود اين بود كه آنان حق ندارند از سد اهواز بيشتر بروند و آنجا بايد كشتي را تحويل ايرانيها بدهند. اما انگليسيها به اين شرط نیز توجه نكردند و از زير سد گذشتند و به اهواز رفتند.(اتحاديه، 1379: 81). حسينقليخان در مورد رفتار و انگيزه انگليسيها در اين زمان ميگويد: «من قبول اين تعهدات نتوانستم بكنم؛ زيرا كه حالت بهانهجويي انگليسيها را به انضمام قدرت ميدانستم». (مافي ـ اتحاديه، 1386: 144). حسينقليخان كشتي سوزا را آماده و تجهيز كرده بود و به تجار سپرد كه مالالتجاره خود را با آن كشتي حمل كنند. (اتحاديه، 1379: 81) اين کشتي توسط او در خدمت تجارت دريايي ايران قرار گرفت.

 به هر صورت نفوذ انگليس در جنوب ايران از اواسط سلطنت ناصري در حال گسترش بود. مخالفتها و انتقادهاي حسينقليخان باعث شد در دوره حكومت دوم او در جنوب، رابطهاش با انگليسيها به تيرگي گرايد. حسينقليخان نظامالسلطنه مافي و برادرزادهاش رضاقليخان در طول حكومت خود در جنوب با سلطه روزافزون انگليس مواجه شدند. این مطلب در خاطرات وی چنين بازتاب یافته است: "بناي مأمورين انگليس چند سالي بود بر سوء سلوك و اظهار قدرت و بهانهجويي در خليج فارس و خوزستان بود". (مافي ـ اتحاديه، 1386: 186) 

 عمو و برادرزاده از همان ابتدا با سياستهاي انگليسيها به مخالفت برخاستند و با دانستن اهداف استعماري آنان درصدد بودند كه دستشان را از ولايات جنوبي ايران قطع كنند. به همين دليل، انگليسيها كه حسینقلیخان و رضاقلیخان را مانعي براي دسترسي به اهداف خود ميديدند، به اين فكر افتادند كه آنان را از منطقه دور كنند. بر همین اساس،  وزير مختار انگليس در تهران از دولت ايران خواست كه اين خانواده به مدت پنج سال از خدمت دولتي منتفي باشند. (همان: 192) با آگاهي از اين امر، ميتوان به اهميت كار حسينقليخان و برادرزادهاش در مقابله با استعمارگران پي برد.


ب) برخورد حسينقليخان با کارگزاران انگليسي در منطقه خليج فارس

 از مهمترين گرفتاريهاي نظامالسلطنه در آن زمان، ورود مسافران انگليسي به خليج فارس، خوزستان بود. وي در اين زمينه مينويسد: «امسال قريب هفتصد هشتصد تومان ضرر اين انگليسيهاي مسافر عربستان [خوزستان] را كشيدهام. نه فايده مالي دارد و نه فايده اعتباري». وي همچنين درباره آمدن جنرال گاردان به خليج فارس نوشته است: «داستان غريبي از اين جنرال گردن [گاردان]ديده شده كه چشم روزگار نديده و گوش كسي نشنيده است. يك پول در دزفول و عرض راه به احدي نداد. مگر آنكه حواله مهمانداري كه من مشخص كرده بودم، كرد. روزي كه ميخواست از شوشتر حركت كند، به چهار چاتمه سرباز قراول و هشت نفر آردل توپچي و سرباز، بيست و پنج هزار انعام داده بود و به ده نفر فراش و يك نفر نايب حكومتي يك تومان، قدغن كردم، رد كردند...». (همان: 85ـ83)

زماني كه لرد كرزن به عنوان خبرنگار روزنامه تايمز به منطقه خليج فارس آمده بود و در سال 1308ق./ 1892م. در شوشتر با حسينقليخان ديدار كرد، ضمن ستايش حسينقليخان و تشكر از پذيرايي وي، در مورد امتيازات کشتيراني در كارون گفته بود كه نظامالسلطنه درصدد بود كه از عبور كشتيهاي انگليسي در بالاي كارون جلوگيري كند. وي گفته بود نظامالسلطنه امتياز كشتي را به كلي براي خود ميخواسته، كه با توجه به مدارك موجود معلوم است وي تنها به فكر منافع ملي و مبارزه با استعمار بوده است.


 برخورد حسينقليخان با سرپرسي سايكس در سفرش به خليج فارس را نيز ميتوان بر اساس اهداف ضداستعماري وي دانست: سايكس درباره مأموريتش به وادي كارون و ورود به شوشتر چنين آورده است: "نگارنده حسبالمعمول ورود خود را به حكمران محل اطلاع داد و براي اولين مرتبه با اسائه ادب نسبت به اينجانب رفتار شد. حكام ساير نقاط همواره انجام تقاضاي قانوني و مشروع مرا با حسن قبول تلقي ميكردند، اما اينجانب در موقع ملاقات نظامالسلطنه ـ والي ايالت ـ و سعدالملك ـ برادر وي ـ نه تنها مراسم ادب نسبت به من در ارگ ايالتي معمول نگرديد، بلكه اين دو برادر حتي از شناختن رسمي اينجانب نيز امتناع نمودند و تذكرات نگارنده داير بر اينكه از مركز نمايندگي بوشهر مراسلاتي به آنها ارسال و از من معرفي كامل به عمل آمده، مفيد فايده واقع نشد". (سايکس، 1377: 78) همچنين سايكس در مورد ماجراي مجروح شدن طنفيلد ـ از مأموران انگليس در منطقه ـ ميگويد:"موضوع مجروح شدن طنفيلد به وسيله مستخدم ايراني خود از طرف نگارنده مطرح شد و هر دو برادر كمال خونسردي و بيعلاقگي را نسبت به موضوع ابراز داشتند و سرانجام اينجانب متذكر شدم كه از طرف دولت بريتانيا مأموريت دارم كه به واسطه حملات سربازان ايراني اهواز به تجار انگليس و رعاياي بريتانيا مطالبه غرامت كنم. نظامالسلطنه در اين مورد نيز خونسردي نشان داده و اظهار داشت كه سربازها نسبت به فرمانده خود نيز تمرد كردهاند و او را هم مورد حمله قرار دادهاند و بدين لحاظ مسئوليتي متوجه من نميباشد. اينجانب اظهار داشتم كه وزير مختار به اين جوابها قانع نگرديده و اين قبيل مذاكرات به ضرر او تمام خواهد شد و من نيز ناگزير جريان را به مركز گزارش خواهم داد. خلاصه كلام اينكه صدر اعظم به وسيله اينجانب به نظامالسلطنه دستور داد كه معادل سيصد پوند بلادرنگ به عنوان غرامت بپردازد و طولي نكشيد كه دو برادر به واسطه سوء تدبير از مقام خود منفصل شدند". (همان: 79) سر پرسي سايكس در مورد زخمي شدن طنفيلد بهدست مستخدم ايرانياش بسيار شاكي بود و از حملات اعراب در آنجا بسيار ترسيده بود و به همين دليل با خود تپانچه حمل ميكرد. زماني كه لرد كرزن به عنوان فرمانفرماي هندوستان به خليج فارس سفر كرده بود، حسينقليخان درباره او گفته بود: «برخلاف سايكس،اين فرمانفرما در كتاب خود از خدمات ما در جنوب خيلي خوب نوشته است». (مافي ـ اتحاديه 1386: 237ـ236)

ج) حسينقليخان و درافتادن وي با انگليسيها در مورد جزاير سهگانه


هنگامي که بريتانيا در آبهاي سواحل ايران و عمان به سرکوبي قواسم پرداخت (1224ق./ 1806م.)، اهميت استراتژيک جزاير سيري، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي را دريافت و پس از ايجاد حکومتهاي تحتالحمايه در سواحل جنوبي خليج فارس و انعقاد پيمانهاي سياسي و اقتصادي با شيوخ رأسالخيمه و امالقوين و دبي، از يک طرف مبادرت به حمايت گسترده از آنان در برابر قدرتهاي منطقه به ويژه ايران نمود و از طرف ديگر براي کسب پايگاه دريايي، تلاش کرد تا با دامن زدن به ادعاهاي شيوخ، اين جزاير را بخشي از قلمرو آنان گرداند. (برزگر، 1367: 97/ فرهمند، 1387: 368) به دنبال اين هدف، انگلستان در منطقه در پي برانگيختن قواسم براي اثبات ناحق حاکميت آنان بر جزاير سهگانه و جدايي آنها از ايران برآمد. اين امر در دوران قاجاريه و بهخصوص دوره ناصري بسيار بالا گرفته بود. ناصرالدينشاه خطاب به چرچيل ـ نخست وزير وقت بريتانيا ـ در مورد جزاير سهگانه و ادعاهاي انگلستان در مورد آنها گفته بود که براي وي بسيار تعجبآور است که سفارت بريتانيا جزايري را که ساليان سال در تصرف ايران و متعلق به ايران بوده، متعلق به قواسم و جدا از ايران ميداند. وي همچنين ادامه داده است در نقشهاي که به تازگي، خود وزير مختار انگليس براي من فرستاده است هر سه جزيره با رنگ ايران نشان داده شده و جزو سرزمين ايران محسوب گرديدهاند. (wolf to marquis of sallsburo, 1888: 170)

 حسينقليخان نظامالسلطنه در يادداشتي که به تاريخ دهم ربيعالاول سال 1312ق. / 20 شهريور 1273ش. / 11سپتامبر 1894م. براي وزير مختار انگليس در تهران نوشت، در مورد ادعای انگلیس در مالکيت مشاع قواسم و حاکميت ايران بر جزاير سهگانه مطالبي مهم را گوشزد کرده بود. (طبرسا، 1385: 85) وي در يادداشت خود چنين آورده است: 


«اينکه اظهار داشتهاند اجراي حکومت حکام بندر لنگه از بابت اين بوده است که حکام بندر لنگه از مشايخ جواسم
 بودهاند و اجراي حکومت آنان در جزيره سيري از بابت نمايندگي زاده خود بوده و تشبث تعلق جزيره مزبور به دولت عليه نميتواند باشد. اين مسأله وقتي قابل استماع ميتواند باشد که اجراي حکومت بندر لنگه در جزيره مزبور منحصر به همان اوقاتي بوده باشد که حکام بندر لنگه از مشايخ جواسم بوده و ساکنان جزيره مزبور منحصر به طايفه جواسم بوده باشد و حال اينکه هر دو فقره مردود ميباشد؛ زيرا که در ساير اوقاتي که حاکم بندر لنگه از مشايخ جواسم نبودهاند نيز اجراي حکومت مقدره در جزيره مزبور شده است و انقراض مشايخ جواسم در سنه 1306ق. بوده که دو سال قبل از انقراض آنان و پس از انقراض آنان، حکومت بندر لنگه متعدد بوده است. از قرار تفضيلي که ملاحظه ميفرماييد و از هنگامي که حکام مفصله به حکومت بندر لنگه اشتغال داشتهاند: حکومت نصرالملک در حکومت مرحوم حاجي معتمدالدوله 1293ق.، حکومت سعدالملک از طرف معتمدالدوله 1294ق.، فرجاللهخان از طرف نصرالملک از 1295 تا 1297ق.، حکومت جناب نظامالسلطنه 1299ق.،حکومت جناب سعدالملک در 1300ق. و 1301ق.، نواب محمدحسين ميرزا 1302ق.، حاجي محمدمهدي ملکالتجار از 1303 تا 1304ق.، حکومت جناب سعدالملک از 1305 تا 1307ق.، جناب نظامالملک 1308 لغايت 1309ق.، سعدالملک 1310ق. فوادالملک 1311ق.، و اينها اجراي انواع تکاليف حکومتي در جزيره مزبور نمودهاند. سکنه جزيره مزبور انحصار به طايفه جواسم نداشته، بلکه از طوايف مختلفه در آنجا بودهاند و اطاعت اوامر و نواهي حکام مفصله را مينمودهاند و حکام مزبور مداخله حکومتي مقتدرانه در آنجا ميکردهاند. علاوه بر اينها اطاعت ايلات و عشاير و سکنه ديگر تنها در مواقع اقتضا و اجراي مقاصد خارج در معاملات است. چنانچه اگر شخصي مستاجر ملکي باشد مضايقه نيست که در مقام حاجت و استغاثه درصدد حمايت و اعانه بنيعم خود برآيد ليکن در اداي وجه اجاره ملک و امور متعلقه به حقوق ملکي رعايت ايليت به محض قرابت متصور نيست، الا اينکه آن بنيعم او از جانب صاحب ملک، سمت اختياري در حقوق ملکي باشد. پس همراهي و مساعدت طايفه خود هم در مقاصد و مخارج از حقوق ملکي اگر به ملاحظه طايفگي و قرابت بوده، ليکن در اداي حقوقي که تعلق به ملک دارد، مثل اداي حقوقي که از ورود کشتيهاي مشتمل بر امتعه و حقوق متعلقه به نواحي، که به منزله ماليات است توسط مشايخ جواسم امکان پذير نبوده است». (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه 16-23-19-1304ق.) 

اين سند، مقابله نظامالسلطنه با انگليسيها را به خوبي نشان داده است. وي در برابر ادعاي انگليسيها دال بر عدم مالکيت ايران بر جزاير سهگانه، به خوبي ايستادگي کرده و هرگز سکوت اختيار نکرده بود.

نتيجه

 دوران حکومت قاجاريان مصادف با دوران قدرتگيري کشورهاي استعماری مانند روسيه و انگلستان در مناطق شمالي و جنوبي ايران و تلاشهاي اين قدرتها در آن مناطق بود. انگليسيها همواره و از زمان رسيدن به اين اندیشه که براي تسلط کامل بر هند که بزرگترين مستعمره آنان به شمار ميرفت، نيازمند به اعمال قدرت در خليج فارس بودند، با اقدامات سياسي، نظامي، تجاري و فرهنگي گوناگون درصدد تسلط بر خليج فارس برآمدند.

 در دوران قاجاريه و به ویژه در دوره ناصرالدينشاه، تلاش ايران در جهت اعمال قدرت در خليج فارس شکل جديدي به خود گرفت. در اين زمینه از سوی دولت، کارگزاران و حاکمان مختلف براي انجام دستورات مورد نظر مأمور آنجا ميشدند. حسينقليخان نظامالسلطنه از جمله اين مأموران بود که سالها در منطقه خليج فارس و بنادر و جزاير و مناطق پسکرانهاي آن حکومت داشت. وي در مدت حضورش در آنجا با انگليسيها رویاروی شد، زیرا از همان ابتدا به اهداف استعماريشان پي برد و درصدد مقابله با آنان برآمد. 

نظامالسلطنه بر سر مواردي چون بحث جزاير سهگانه، کشتيراني در کارون و تعيين حدود اختيارات انگليسيها در آنجا، اقدامات ضد استعماري در برابر کمپانيهاي انگليسي مانند کمپاني برادران لينچ، برخورد سرد با کارگزاران انگليسي از جمله سايکس، با انگليسيها درافتاد و مانع موفقيت سهل آنان در رسيدن به اهداف استعماريشان گردید. او به واقع يک ايراني تمامعيار و مخالف سرسخت استعمارگران در کشور بود. 
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