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  115-142، صص 1392زمستانـ 57، شمارهپانزدهمسال 

  ایران در مصر سیاسی سیر تحول و تطور نمایندگی

  سفارت) سطح ایجاد کارپردازي تا ارتقاء به(از 

  

چکیده  

به تدریج به  داشت که پردازيکار در آنجا دفتر جزئی از امپراتوري عثمانی بود و ایران نخست ها مدتمصر

 می توان به درك این رابطه، هاي نشیبفراز و  با شناختسی و سفارت تبدیل شد. سرکنسولگري، نمایندگی سیا

دست یافت. ایران از نخستین کشورهایی بود که استقالل مصر را به رسمیت شناخت و  زمان حاضر ارتباطات در

را  نسبت به ایران جلب کرد، چندان که در  ها مصريموضوع  نظر  . اینرابطه را به سطح سفارت ارتقاء داد

د. مقاله حاضر به دنبال آن است تا ملل متوسل شدن ۀایران در جامع ةندبه نمای ،با انگلستان برخی از مشکالت

رابطۀ ایران و مصر را از زمان تأسیس کارپردازي تا تأسیس سفارت بررسی نماید. در روند بررسی روابط دو 

  کشور از اسناد وزارت امور خارجه استفاده شده است. 

  

:واژگان کلیدي  

    کارپردازي، سفارتروابط، ،ایران، مصر
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  مقدمه

تـاریخی   هرابطـ ،خاورمیانه و جهان اسالم ۀبزرگ در منطق قدرتدو  ،ایران و مصر

عهـد   ریشه در ساحل نیل و فالت ایران ارتباط میان تاریخی ۀسابق.انداي داشته گسترده

رد و ایـران و مصـر  میان دربارهـاي   هایی هیئتپس از ظهور اسالم،  ها قرن.باستان دارد

هایی کـه از مصـر بـه    یکی از نخستین هیئت. )1-9: 1308(محیط طباطبایی،بدل شد 

این هیئـت بـه ریاسـت     :گردد میباز  شاهرخ تیموري عصر بهو  .ق842سال ایران آمد، 

چند جلد کتاب براي وي تهیـه  قماغ بیک به ایران آمد تا میجک بوغا از سوي سلطان چ

کردنـد و در اختیـار مصـریان     را تهیه ها کتابخوشنویسان، آن ،و به دستور شاهرخ کند

  .)92: 1366نوائی، (قرار دادند 

قـدرت   در معـرض تهدیـد  ایران و مصر که،سلطنت شاه اسماعیل صفوي در دورة

با هـدایاي گـران  به قصد اتحاد در برابر سلطان سلیم، شاه ایران هیئتی را بودند،عثمانی 

قوري ایـن پیشـنهاد را پـذیرفت و بـا     سـلطان قانصـو  .مصر فرسـتاد ممالیک به دربار بها 

. سلطان سـلیم شکسـت خـورد    سپاهاما در بین راه از  کرد، لشکري به سوي شام حرکت

 ،به این ترتیب ود ش یوري عثمانتمپرااۀضمیمم.1517از سال  مصراز این حادثه، پس

از این زمان بـه بعـد   .)50: 1345هوشنگ مهدوي،(به جایی نرسید اتحاد مصر و ایران 

ایـران بـا    رابطـه و ) 20: 1417صبري، (کرد میمصر را اداره  استانبول،از  اعزامیپاشاي 

پرنوسـانی را پشـت    ةمصر دور،در عصر جدید. قرار داشتمصر در قالب روابط با عثمانی 

 ،دیگـر  سوياز  و جزئی از قلمرو عثمانی بوداز یک سو ؛ (Botman,1991:13)ادنهسر 

کشی لشکرنافع خود به آنجا مین ماز ضعف عثمانی براي تأ با استفاده ییاروپا هايقدرت

ایـن  ناکـام مانـد.    هـا  سالمصریان براي استقالل بود که تا  کوششموضوع دیگر،کردند. 

  .کرد میسلب  را ل مصریانو استقال شتتأثیر داسیاست خارجی  ، بروضعیت
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کـارپردازي و سـپس    دفتر در مصر،قاجار ةایران در دور شد تا موجبچه عواملی 

پاسخ را باید  ثیري بر این روابط داشت؟أت ؟ استقالل مصر چهتأسیس کندسرکنسولگري 

هـاي  ایالـت تـرین  مهـم مقیم مصر و نیـاز بـه حضـور در یکـی از      اتباع ایرانیدر وضعیت 

بـه  کـه  ایران اهمیت داشـت  براي  اي اندازهمصر به . کردجو و  عثمانی جست امپراتوري

مصـر بعـدها در سیاسـت    .استقالل مصر را به رسـمیت شـناخت   ،نخستین کشور عنوان

  .یافت اي برجستهخارجی ایران جایگاه 

اسـناد  از اي پاره، "روابط ایران و مصراسناد  ةگزید"عنوان: با از اسناد  اي مجموعه

د. گیـر مـی در بـر   .ق1300ۀاز اوائل ده قتصادي دو کشور راروابط فرهنگی، سیاسی و ا

دو قـدرت   مصـر بررسی توصـیفی و تحلیلـی روابـط ایـران و     :همچنین در کتاب

بررسـی شـده   یاسی بـه طـور کلـی    سروابط  ، نوشته حسین علیزاده،خاورمیانه اي منطقه

سیاسی و تحلیل کلی تـاریخ   هاي بحثبه  قاالتیمیران و مصر ا روابط ۀویژه نام در .است

 بـا توجـه بـه    ایم کوشیدهاین مقاله در اما ،روابط فرهنگی دو کشور اختصاص یافته است

  ة خاصی از روابط را بررسی کنیم.دور ده،اسناد منتشر نش

  

  سیاسی مصر اوضاعمروري بر 

مورد بارها و مصر ایران  ،گران در منطقهرقدرت استعما ۀبا توسع ،از قرن هیجدهم

یتانیا یعنی هنـد  هر دو در مسیر بزرگترین مستعمره برایران و مصر ند. تهاجم  قرار گرفت

نـاپلئون   در امور دو کشور مداخله کند.بریتانیا سبب شد تا موضوعن یمقرار داشتند و ه

 به دنبال شکسـت ۀ خود، پروازانراي رسیدن به اهداف بلندبم. 18بناپارت در اواخر قرن 

از این رو ،)1370-1367:1372محمود،(هند بودبه  اندازي دست، در اندیشۀانگلستان

ناپلئون داشـته باشـند.    ۀدر سیاست توسعه طلباننقش مهمی  توانستند ایران و مصر می
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کـه  ،فین کنشتاینةبا ایران از طریق عقد معاهد،یدن به مقصودفرانسه براي رسور تامپرا

به مدت سه سـال  م. 1798سال از و ، طرح دوستی ریختنرسید اجرا ۀهیچگاه به مرحل

  .)24-28: 1417(صبري،گرفت را در اشغال مصر 

قـرن   از اوائلیعنی  ،بعد از شکست ناپلئون در اروپاو  در ایران قاجاریه ةدور مقارن

سیاسـتمدار   ایـن  .عجـین شـده اسـت   علی پاشا محمد خاندان با ناممصرتاریخ ،نوزدهم

هـر چنـد سـلطان سـلیم      به دست آورد. ها فرانسوية خود را در جنگ بار آوازتباآلبانی 

 ها فرانسويدر جنگ با  دالوري اواما  را بدو بسپرد،مصر والیت بر نداشت تمایلیعثمانی 

 بر آن داشترا سلطان در قاهره، عثمانی حاکم منصوب دربار ،پاشاخورشیدکفایتیو بی

یـاد  » پدر مصر نوین«جدید با نام » پاشاي«رخان از این مو .تن دهدمردم  ۀتا به خواست

م.  قدرت را به دست گرفت و نزدیک به نیم قرن بر این مسند باقی 1805از . اواند کرده

بـراي  او . بوددر امور اقتصادي و اجتماعی  اي ارزندهاقدامات  بانی ،ماند. خدیو محمد علی

اجرایی منظم تشکیل داد که بازوي  یشونق نخست:بهتر امور دست به اصالحاتی زد ةادار

کرد و همزمان چندین مستشار دانش آموزان را به اروپا اعزام از  شماري؛اصالحات بودند

را کشاورزي و تجـارت   مالیه، آموزش، صنعت، . دامنۀ اصالحات او،ه خدمت گرفتبرا نیز

  .)48-53همان: (گرفت برمیدر 

ظـامی کـه کسـب    نرفت و با توجه به قدرت از مصر فراتر خدیو ةآواز اندك اندك

قلمـرو  و  اسـتانبول در آورد دربـار   ةخود را از سیطر تا حکومت در صدد برآمد ،کرده بود

این هم فراتر رفت  او حتی از .در جنوب توسعه دهدو سودان  شامات در شرق  تا اخود ر

 هبی عثمـانی که بر مرکز ثقل قدرت مـذ  دور نبودو  مسلط شدنیز  حجازو بر قسمتی از

 با که،تهاجمی داشت ۀجنب ،جدید سیاست خارجی او با تکیه بر قشون. گرددمسلط  نیز

یعنـی   ،نیـت اصـلی وي  ،سیاسـت توسـعه طلبانـه   وپایی مواجه شد. هاي ار واکنش دولت
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ـ ناتمام همچنان عثمانی  ۀاز سلطو رهایی مصر را در محاق افکند استقالل  نجـاتی، (دمان

اما از لحاظ سیاسـی   ،ه بودباز یافت رانظامی نوین قدرت الزم صر مهر چند .)1366:13

و  مستقل نداشـت روابط خارجی  براینبناو شد محسوب می امپراتوريهمچنان جزئی از 

مـردم   م.1838در سال  .کندرابطه برقرار  کشورهاي دیگر توانست به طور مستقل بانمی

 ؛بـاز موفـق نشـدند   دلیل،سه اما به ،دعالم کردنامصر حمایت خود را از استقالل  و علما

بریتانیا، محمد علی پاشا و انداخت میمنافع بریتانیا را به خطر اقتدار مصر، احتماالًیکم:

تصال انگلستان با هند را اۀرا داشت که حلق این تواناییزیرا او ،دیدمیاي  قوهبال را رقیب

،خدیو مصرقدرت روز افزون  ۀتوسعبراي جلوگیري از  سبب، بریتانیابه همین . قطع کند

در کنـار   ،یت ارضـی عثمـانی  حفظ تمام ۀمخالفت کرد و به بهاناین سرزمین ا استقالل ب

ر صنعتی شدن گـام  در مسی پاشامحمدعلی  ةدور در مصر دوم: قرار گرفت. دربار عثمانی

رو ه بـ مدیترانه بـا مخـاطره رو   در را یانیتجارت صنعتی اروپا و این موضوع،داشت  بر می

یان بود یبه زیان اروپا تضعیف قدرت عثمانیسوم:. (Goldschmidt:1988,20)کردمی

عثمانی با م. 1840سالدر  از این رووجود داشت، امپراتورياحتمال تنش در سرتاسرو 

و (Botman:1998,18)متحد شـد  قابله با توسعه طلبی خدیو مصردول اروپایی براي م

  را شکست دادند. پاشا و محمد علی نده یاري عثمانی آمدریش بتارتش انگلستان و ا

شـیوع بیمـاري   و دولت مصر با مشـکالت اقتصـادي   م.1880و  م.1870ۀدر ده

 هنگفتی بر دوشۀاسماعیل پاشا هزین ةحفر کانال سوئز در دوررو به رو شد. طاعون هم 

 سرانجامیی فراهم کرد. دارهاي اروپارا براي وابستگی بیشتر به سرمایهو زمینه  نهاددولت 

ـ  انگلستان ک تسـلط بـر    بـراي گـامی بـود    کـه کـرد،  مصـر  ۀارشناسان مالی خـود را روان

تا زمانی  .داد میبریتانیا قرار ۀت الحمایتح آن کشور رابه مرور حیاتی مصر و  هاي شریان

از طریـق سـفارت    و ن در تهرانآامور مربوط به  ،عثمانی بود امپراتوريازکه مصر جزئی 
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تجـار و مسـافران    ،بر مصر ها از تسلط انگلیسی پساما  ،شد میي پیگیر امپراتوريکبراي 

کردنـد. ارت بریتانیا در تهران مراجعه میبه سف ،به قاهرهسفر ة ایرانی براي دریافت تذکر

 در آن ارجیتجـار و اتبـاع خـ    ۀمجلس مختلط که همـ حتی عضویت بازرگانان ایرانی در 

/ 1310: 1367(محمـود، هـا بـود.  لیسـی ط بـه اعـالم نظـر انگ   هم منونماینده داشتند 

و  کردنـد  دفـاع مـی  در این مجلس نمایندگان از حقوق اتباع خود .)15: 1375عظیمی، 

سرانجام به نتیجـه  اما  ،ایران در این مجلس بسیار طوالنی شد ةروند حضور نمایند گرچه

قضایی مصر صاحب نماینده براي نخستین بار ایران در محاکم  .ش1302در سال  رسید.

مسیو منوك مسیحی را  ،و سفارت ایرانود زبان فرانسه ب برتسلط  ،رایط عضویتاز ش .شد

کـرد ایـران معرفـی    ةبه عنوان نمایند ،داشت زم راو شرایط ال دانست میقابل اعتماد  که

  .).ش1302-28-6-11، آرشیو وزارت امور خارجه(

  

  مصرایران و آغاز روابط

به عبارتی  ؛انگیخت برمیرا اصالحات در مصر توجه رجال ایرانی ،جاریهقا ةدر دور

قاهره از دو جهت . )28: 2002ادریس، (شبیه یکدیگر بوددر دو کشور جنس اصالحات 

اول اینکه در مسیر اروپا واقع بود و برخـی از رجـال و تجـار     :براي ایرانیان اهمیت داشت

مصـر در   ،دوم دنـد؛ و کرو بندر اسکندریه عبور میاین شهر رود به فرنگ از وایرانی براي 

مصر از لحاظ مـادي و معنـوي بـه    «عبارتیبه و مسیري امن بود.ج قرار داشت مسیر ح

  )57: 1417صبري،(»تماس شرق و غرب تبدیل شده بود. ۀنقط

ویـژه در امـر آمـوزش و صـنعت     به مصر  هاي پیشرفتاصالحات محمدعلی پاشا و 

بر آن ،بودند دنبال راهی براي توسعه و ترقی فتحعلی شاه به ةه در دورک را ایرانیان ،چاپ

یک سبب ترجیح مصر بـر دیگـر کشـورها    کنند.عزام محصل به قاهره ا شماريتا  داشت
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بهـره ببرنـد.   المیتجربیات یک سرزمین اسـ  از خواستند میایرانزمامداران  این بود که

فتحعلی شاه یـا   ةاواخر دور ق، یعنی1250احتماالً از حدود سال ؛سندي در دست است

تـا  مور شد أمیرزا جعفر خان، ایلچی مخصوص شاه مکه بنابر آن،،محمد شاه ةاوائل دور

 چنینکار را  ۀو در گزارشی به شاه نتیجکنددر خصوص اعزام محصل به مصر تحقیقات 

  :دهد میحشر

 گزارش را بـا ینترقلمی فرموده بودند کم کهمصردر باب فرستادن پنجاه نفر به «

جناب جاللت نصاب محمد علی پاشا چنین عرض نماید کـه  آدم خود نوشت که در مصر 

اولیاء دولت قاهره از خواهش به ما در خصوص تربیت کردن هزار نفر جوانـان بـه جنـب    

مرحمـت جنـاب شـاه راضـی      اهل ایران بسیار بسیار خوشحال شدند که ما به این شدت

قریب پنجاه نفر خواهم فرسـتاد. جنـاب پاشـا در جـواب نوشـته      العجاله،شویم علی نمی

چنـدان  بودند که پنجاه نفر بسیار کم است اگر دو سه مسـاوي هـم اضـافه بنماینـد بـاز     

انـد  ن چـون حـاال مصـلحت را چنـین دانسـته     نخواهد شد و زحمت نخواهیم شمرد ولیک

و صـاحب   زاده نجیـب همین قدر توقع دارند که در انتخاب نمودن آنها دقت نماینـد کـه   

سواد باشند که اال بعد از کفیل و مراجعت به کار دین و دولت بنمایند و به بندگان خـدا  

نه نمایند به احوال ما تفاوت روا استانبولنفع آنها عاید شود و اگر بخواهند از راه بغداد یا 

د که مـا  کنند. لکن ضرور است که پس از رفت خبر ورود آنها را به سرحد قلمی دارننمی

  ).ق1250-2-3-12:آرشیو وزارت امور خارجه(»هم حکم صادر نمائیم.

رسـد  به نظر میاما،با مصریان بودفرهنگی براي ارتباط  این نخستین اقدام ظاهراً

ایران و مصر در دوره محمد شـاه اتفـاق    میانمستقیم  ۀنخستین گام براي برقراري رابط

اي عده«:شمار ایرانیان ساکن در مصر رو به افزایش نهاد،قاجار ة. از اوائل دورافتاده باشد

نمودند و همچنـین   الي خود را به  مغرب زمین حمل میاز تجار و بازرگانان ایرانی که کا
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اي عدهاز راه شامات به مصر آمده و شدندنائل می اهللا بیتاي از ایرانیان که به زیارت عده

»اند.امر تجارت و صنایع اشتغال ورزیدهزیده به از آنان در سرزمین فراعنه رحل اقامت گ

  ).ش1341-276-244: همان(

نجام امور مربوط براي ا بر آن شد تاایران  دولت ،حضور ایرانیان در مصر با توجه به

مصـر   :اساسی وجـود داشـت   مشکلیاما  کند،سیس أدر قاهره نمایندگی ت به اتباع خود 

.داشـته باشـد  یم با ایـران رابطـه   ست به طور مستقتوانعثمانی بود و نمی امپراتوريجزء 

شـهرهاي یکـدیگر   هنـوز در  ولـی  ،سفارت داشـتند  ستانبولن و ادر تهراایران و عثمانی 

اي در این دهافتتاح نکرده بودند و این امر منوط به امضاي معاهکارپردازي یا کنسولگري 

از جمله  ،امپراتورير سراسر امور مربوط به ایرانیان د .م19هاي قرن تا نیمه. خصوص بود

، گسـترش بـه مـرور  و شـد  قیم در استانبول رتق و فتق مـی م ختاراز سوي وزیر م ،قاهره

ایجاب ار و وضعیت زوروابط تجاري  ،مسائل سیاسی فراتر رفت. براي نمونه ةابط از حوزور

هم روابط با مصر  و کنندسیس أدو کشور در شهرهاي بزرگ یکدیگر دفاتري ت که کرد می

  از این قاعده مستثنی نبود. 

ایران میرزا  سوياز  .ق1252در سال ار بود قراستانبولایران در  گزارش سفیرطبق 

در تـا  به قاهره اعـزام شـود    ،کردین را پیگیري میصلکه اعزام مح کسیمان شاید ه، جعفر

در به سبب پیـروزي  محمد علی پاشا  در این زمان،.مراسم رسمی پاشاي مصر شرکت کند

دوسـتی  حفـظ   ۀبه واسطدر ظاهراین کار  امادر اوج قدرت بود،چندین نبرد علیه عثمانی 

  :به جایی نرسید هاکارشکنی انگلیسی به سببور عثمانی و در اصل تشاه ایران با امپرا

جناب بواسطه موسی سمینف فرستاده بودند بسیار متعجـب  از رسیدن پیغام آن «

سفارت شد که رفتن عالیجاه میرزا جعفر به  چنان مشخصگردید و از آن پیغام بر محب 

واجـب و  حاد و موافقـت دولـت ایرانـی و روم    دوستی و اتنخواهد گردید... موقوف] [مصر
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عمل دارد که این دوستی و ام را به هتمحکم فرمودند که کمال سعی و اضروري است و 

وام بماند و چیزي ظاهر نشود اتحاد الحال فی مابین دولتین ایران و روم است برقرار و برد

که از سـلطان روم عالمـات   وقت یناخصوص در .رنجش دولتین گرددکه باعث مالل و 

از فرستادن ایلچی بـراي تهنیـت و مبارکبـاد جلـوس      شود،ظاهر می مواحدت و دوستی

الئـق  جناب واضح و آشکار اسـت کـه هنـوز ع   ته بر آنبال وشاهنشاهی بر تخت سلطنت

شـود مـن بعـد    ار و استوار نشده است و ممکن میربرق پاشاي مصر درستسلطان روم با 

از طـرف   [مـوقعی]  نزاع در میـان ایشـان واقـع گـردد و فرسـتادن رسـول را در چنـین       

»سلطان روم خالف مراسم و شرایط دوستی خواهد دانسـت  ،اعلیحضرت نزد پاشاي مصر

  .).ق1352-3-15-55:(همان

 ،تن میرزا جعفر به مصر فقط براي تعارفات اسـت فرهر چند «آمده است:در ادامه 

گـزارش  ةنگارند و »صورت پذیردموریت أاما در چنین شرایطی به صالح نیست که این م

و  »اسـت انگریـز  ۀبه خواهش دولـت بهیـ  [یعنی توقف سفر میرزا جعفر]این «:افزاید می

انگلـیس   ةرا به نماینـد تا این خبر  بماندکند که میزرا جعفر در تبریز امیدواري می اظهار

 ۀ. نکتل کنداخارجه در لندن ارس امور هم براي وزارتاطالع دهد و شرحی  استانبولدر 

هشی نخواهد کـرد مگـر بـه    ادولت انگلیس هیچگاه خو«است که  ایندر این نامه جالب 

 ةفر نماینـد سـ  ،مـتن ایـن سـند   بدین ترتیب، بنابر.»جهت تقویت روابط ایران و عثمانی

 کنـد و ظـاهراً  به دوستی دو کشور ایران و عثمـانی لطمـه وارد    مصر ممکن بود ایران به

بریتانیـا   کـه  رسـد به نظر می ،الف این ادعااما بر خ ،انگلستان نیز نگران این دوستی بود

 ارتباط مستقیم.ر مصر مسلط شودو ب ببردقصد داشت تا از ضعف عثمانی نهایت بهره را 

بـه   .کـرد  مـی تقویت را ها مصريروحیات استقالل طلبی به نوعی مصر،کشور دیگري با 

را موجـب اخـتالل در دوسـتی    و قاهره  تهران میان مستقیم ۀي رابطربرقرا بهانه،همین 
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امـا   ،مسـتقیم منصـرف شـد    ةنماینـد هر چند ایـران از اعـزام    ایران و عثمانی جلوه داد.

ن رو دولـت بـه سـفارت در    از ای ؛بماند توجه بیتوانست نسبت به اتباع خود در مصر نمی

سفارت ایران هر به امور ایرانیان بیاندیشد. تدبیري براي رسیدگی دستور داد تا استانبول

به "گذارمصلحت"با عنوان را استانبولکبرا در گاه یکبار یکی از کارمندان سفارتچند

ـ «کرد مصر اعزام می ن در ب دوم سـفارت ایـرا  از این جمله مسافرت میرزا هاشم خان نای

  .ش)1341-276-244: همان(»توان نام بردمیرا .ق 1254به مصر در سال استانبول 

موران ایـران بـه قـاهره در    أاعزام مـ مدارك کافی در خصوص هر چند هنوز اسناد و 

مور ایرانـی در مصـر   أمـ خسـتین  تـوان ن را می هاشم خان نایب دوم میرزااما  ،تدست نیس

باز شد.  امپراتوريبراي اعزام نماینده به قاهره و دیگر نقاط به تدریج راه از آن پس. دانست

در هم مذاکراتی)،.ق1262جمادي الثانی  5میان ایران و عثمانی (الروم ارزنۀۀعهدنامدر 

قلمرو  ءکه جز ،ار ایرانی به عتبات و حج. مسافرت زوحقوق اتباع دو کشور صورت گرفت ةبار

با دولت عثمانی موران أ. مه بودها شدخی نارضایتیموجب بروز بر ،شد میمحسوب انی عثم

. کشیدمیضرب و شتم یا اخاذي از آنها به  کار و گاهی کردندنمیرفتار به درستی ایرانیان 

ایران بود و ةمیرزا تقی خان فراهانی (امیر کبیر) نمایند ،الروم ارزنۀدوم  ةدر مذاکرات معاهد

روس و انگلـیس   گاننماینـد  بـا حضـور  ا در جلساتی ر ار ایرانیو وضعیت اتباع و زو مسائل

ز مکه و جه (ب امپراتوريجازه داد تا در هر نقطه از آن به ایران اعثمانیسرانجام مطرح کرد. 

زنـدگی   در آنجا یا رعایاي ایران ی داشتمنافع در آنجا و ایرانمدینه) که محل تجارت بود 

 ی که دیگر کشورهااز امتیازات نیزایران  ةندو نمای تأسیس کنددفتر یا کارپردازي،دکردنمی

گرددبرخوردار در قلمرو ایران عثمانی هم از این حقوق . در مقابل دباشمند  بهره برخوردارند،

کارپردازي  ،ایران و عثمانی میان.ق1292ۀ سال  مقاوله نامطبق .)128: 1377(صالحی، 
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(آرشیو وزارت امـور   برخوردار شدندکشورها  دیگرهاي ایران از حقوقی مشابه و کنسولگري

  .).ق1304- 28- 1- 1:خارجه

و فقـط  در مصر دفتر خاصی نداشـت  ایران ،این معاهده انعقاد از تا پیش بنابراین،

نخستین کنسولگري ایران ،اسناد موجودطبق  شد. به مصر اعزام می مور به طور موقتأم

مسی ش1231با ي و برابرمیالد 1852با مطابق هجري قمري1269در سال «در قاهره 

طـور  ه بـ کـار  ولـی در اوائـل    ،ته اسنامیده شد "باش شهبندري ایران"نام ه بسیس و أت

ةنداشـته و در غیـاب نماینـد    "باش شـهبندري "روزکنسول یا به اصطالح آنمرتب سر

اش بـ وظـایف   ،شـد  ان مقیم مصر انتخاب مـی یان ایرانیاز م اًکه غالبمنشی محلی ،ایران

 .ش)1341-276-244:(همـان  »است. نموده میرا اداره  سر کنسولگريمور ا و شهبندر

کـارپردازي   نخسـت امـا ایـران   ، شده اسـت به کنسولگري  اي اشارهاین سند چند درهر 

ن کـارپرداز  نخسـتی  نیست معلومبه سرکنسولگري ارتقاء یافت.  تدریجبه  سپس داشت و

 لدین شـاه بـا دسـت خـط خـود     ق. ناصـرا 1275اما در سال  چه کسی بوده است،ایران 

  :به عنوان کارپرداز نزد سعیدپاشا حاکم مصر فرستاد شاه رازمان

یم و یک قطعه نشان دمور نمورسم کارپردازي اهل مصر مأه میرزا زمان خان را ب«  

تمثال خودمان مکلل به الماس است و اعتبار رتبه عالیه دارد محض اقامه دلیل[ناخوانـا]  

و برگزیدگان طرفین براي آنمیان دو دولت اسالمیه  جهتی یکهمایون و مالحظه کمال

توسط ایلچی مخصوص و کارپرداز ما خواهـد  ه جناب اعطا و انفاذ فرمودیم. نشان مزبور ب

  .)12ماره یکم:، ش21سال،چهره نما /ق1275-3-2-1،(همان» رسید

ران ن رفاه اتباع ایـ میأترا شاه ایران هدف از اعزام کارپرداز  ،عالوه بر تحیکم روابط

میـرزا  بنام  استانبولیکی از کارمندان سفارت ایران در .ق1286در سال . یاد کرده است

روانـه  ش) 1341-276-244(همـان: "باش شهبندري ایران"رضا خان افشار به عنوان 
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بـا سـربرگ    مکاتبـات بـا مرکـز   داشـت.  بـر عهـده   این مقـام را   .ق1290تا قاهره شد و

با .گردید میصادر »ناصرالدین شاهنشاه ایران در مصرص اعلیحضرت کارپردازي مخصو«

 از جملـه  ییتصمیم گرفت در شهرهادولت،در مصراتباع ایرانی  ةتوجه به حضور گسترد

و از  کنـد سـیس  أدفتر کـارپردازي ت  نیز منصوره اسکندریه، سوئز، پورت سعید، دمیاط و

  . به این کار بگمارددولت ایران ان کارپرداز افرادي را به عنو ،یمحلّ ینمعتمد

ایرانی رسمی هیئت  تیننخس.نیز یکی از راههاي تحکیم روابط بود ها هیئتسفر 

به ریاست معیرالممالک  این هیئتبه مصر اعزام شد. به دعوت دولت فرانسه .ق1286در

صر اسم افتتاح کانال سوئز به مراز طرف ناصرالدین شاه براي شرکت در مبه نمایندگیو 

بـه گرمـی   ایران در کاخ عابـدین   ةفرستادها از. مصري).ق1286-17-1-:(همان رفتند

گو و  فتموریت خود با وي گأمصر در خصوص م خدیودر مالقات با  او و استقبال کردند

از ایرانـی  هیئت رسـمی   دیداراین نخستین  .)201س،9كل،اسناد مکم :(همانرد ک

ندین چهره سرشناس اروپـایی ژوزف ولیعهد اتریش و چ سم فرانسوادر این مرا مصر بود.

در مسـیر  ، چـون مصـر  البته در ادوار بعدي). 1367:1375(محمود،  حضور داشتندنیز 

بـه   .ق1341. در سال کردندعبوراز آنجا ایرانی ۀعالی رتب هاي شخصیتبارها  ،بوداروپا 

مور عالی أتجار ایرانی و م  حاکم پورت سعید و ،در مصراز اروپا احمد شاه  هنگام بازگشت

  .).ش1301-36-3-28امور خارجه: وزارت(آرشیو از او استقبال کردند  کانال سوئز ۀرتب

بـه ثبـات    پاشـا  محمد علی انجانشین حت ریاستمصر ت ،قرن نوزدهم در ربع آخر

با مصر تغییراتـی  اروپایی  هاي دولتدر روابط ن زمان از همی تقریباًو سیاسی رسیده بود 

ایران هم تصمیم دولت .ارتقاء دادند1سیاسی ةکنسولگري خود را به نمایندآنها و  داد رخ

چنین سمتی را براي خود کسب نموده و نمایندگی دولت ایـران  «گرفت به همین شیوه

                                                            
1 Agento Diplomatique
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.).ش1341-276-244همان:(کنندتبدیل  »وکالت سیاسیکنسولگري به را از  ژنرال 

ۀمحمدخان سرتیپ که از ذي الحجو حاج یاز داشت به چند سال زمان ن نظر تحقق این

و ا«أموریت را بـر عهـده گرفـت:   این م،بودسرکنسول.ق1304تا جمادي الثانی 1301

عنوان خـود را ژنـرال کنسـول و وکیـل سیاسـی      ها نامهبراي اجراي این منظور در اغلب 

  .)12یکم: ، شماره 21سال،چهره نما /(همان»ایران قید نموده است ۀیدولت علّ

میـرزا   یعنـی ژنـرال   ،این منظور در زمـان سرکنسـول بعـدي   تحقق براي  کوشش

میرزا نجفقلی در موقع ورود به قاهره خود را وکیـل سیاسـی   «یافت:ادامه  نجفقلی خان

دولت ایران معرفی کرد و راجع به تبدیل ژنـرال قنسـولگري ایـران بـه وکالـت سیاسـی       

ش. که استقالل  1300اسفند  24تا . ش 1266سال  در نتیجه از، عالیت زیادي نمودف

نام وکالت سیاسـی دولـت علیـه    ه نمایندگی دولت ایران در مصر ب ،اعالم شد مصر رسماً

بـه ایـن   . ).ش1341-276-244آرشـیو وزارت امـور خارجـه،    (.»شـد  میایران خوانده 

 تأسـیس نمایندگی سیاسیدر مصرکشوري بود که به صورت رسمی  ایران اولین،ترتیب

میرزا ملکم خان ناظم الدولـه نیـز در گزارشـی ضـمن اشـاره بـه        ق.1309در سال کرد.

اعـزام  "آژان دیپلماتیـک "اروپـایی   هـاي  دولـت اهمیت و جایگاه مصر نوشت که بیشـتر  

در امور سیاسی هـم فعالیـت    از جنرال کنسول باالتر بود و "آژان دیپلماتیک".اند کرده

سیاسـی و کنسـولی    ةبه تدریج در حـوز  .)615س،9كل، مکم اسنادهمان،(کرد می

ایجـاد   تغییراتی اسحاق خان مفخم الدوله تصمیم گرفت در نمایندگی و تغییراتی رخ داد

امور سیاسـی را از    ،به مرکز اعالم کرد که براي تسهیل در کارها خود او در گزارشکند.

امـور سیاسـی را مسـتقیم     ،یکه رئیس نماینـدگ  کرده است؛ به این ترتیبکنسولی جدا 

. از این رو با اخـذ اجـازه از سـفیر    شودو یک نفر هم به عنوان کنسول انتخاب  کنداداره 
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شد معرفی به دولت مصر به عنوان کنسول میرزا محمود خان سرتیپ ،استانبولکبیر در 

  .)27س، 27ك(همان، اسناد مکمل، 

و سیاسـت خـارجی بـا    ایـران از لحـاظ داخلـی   دولـت  ،مشـروطه  پس از جنبش

رخی نقاط مانند قاهره سرکنسـول  بمشکالتی رو به رو گردید و به همین سبب، مدتی به

 پرسش کـرد و خارجه  امور مجلس در این خصوص از وزیر. شداعزام ن سیاسی ةو نمایند

، شماره یکم: 21سال(چهره نما،.ایرانیان مقیم قاهره نیز از این وضعیت شکایت داشتند

که به زودي رئیس  کرد خارجه در پاسخ به مجلس و شکایت اتباع اعالمامور رت وزا.)16

(مشروح است  "شخص اصلح"و آن منوط به انتخاب  کردخواهد گسیل وکالت سیاسی را 

  .)2جلسۀ: دوره دوم مذاکرات مجلس

و ایرانیان  مقتدرالملک به عنوان وکیل سیاسی اعزام شدمیرزا شفیع خان سرانجام

عبـاس   الحجـه  ذي7در.)63:16، شماره 5سال(چهره نما، کردند استقبال  اواز مقیم 

سیاسـی ایـران در    وکیلمقتدرالملک را به حضور پذیرفت.،حلمی پاشا فرمانفرماي مصر

و پیام مقامات ایرانـی را بـه خـدیو ابـالغ     د ضمن ابراز مسرت از حضور در مصر، نطق خو

 ۀتوحیدیـ  ۀجامعـ  ۀمناسـبات دقیقـ  «تحکـیم   ستايکه بتواند در را اظهار امیدواري کرد

. حلمی پاشـا نیـز در نطـق خـود اظهـار داشـت کـه        اقدام کند» یتین اسالمیدولتین علّ

یگانگی فیمـابین دولـت   «: تداوم دوستی دو دولت انجام خواهد داد براياقدامات الزم را 

اتخاذ  ۀامتداد دارد و دوام این دوستی مستمر است به واسط خدومایران و حکومت  ۀیعلّ

»جهـت اول مرحلـه اسـتحکام وداد اسـت     دولتین که از هر ۀدینی ۀمقدس ۀهیئت جامع

نظر مساعد ا ایران بروابط  ۀحلمی پاشا نسبت به توسع.)16: 63، شماره 5سال(همان، 

به میرزا رضاخان بنان  د راق. تمثال و نشان عالی خو1310در سال نیز  ترپیشداشت و 
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کـرد. کوشـش مـی  روابـط   ۀدر راه توسعکه  اهداء کرده بود، ایران الملک وکیل سیاسی

  )1370:185،(کاووسی

ثري در جهـت تحکـیم   ایرانیان مقیم هم گامهاي مـؤ  ،عالوه بر نمایندگی سیاسی

 ۀمصر در جلسایران در  التجار امینمیرزا محمد مهدي بیک ،. براي نمونهبرداشتندروابط 

دادپبشنهاد  ،دانجمن تجار که علما و فضالي ترك، سوري، مصري و هندي حضور داشتن

کـه   تأسیس شـود اتفاق در بین مسلمانان  براي تقویت"انجمن جمعیت رابطه الشرقیه"

، 5سـال (چهـره نمـا،    و هیئتی براي پیگیـري تشـکیل شـد    از آن استقبال کردندءاعضا

  .)16: 63شماره 

  

  استقالل مصر هلأمس وایران  عملکرد

و از سوي مصر از لحاظ اقتصادي، کشاورزي و ژئوپلتیک براي انگلستان ارزشمند بود 

 اي گسـترده اعتراضـات   ،. در اوائل قرن بیسـتم شد میپل ارتباطی مستعمرات شمرده دیگر 

:Botman, 1991)قیام احمد العربـی  علیه بریتانیا به راه افتاد، از جمله باید به بـراي  (18

 ۀنقش ،عثمانی با آلمانو اتحاد جنگ جهانی اول  آغازکه نافرجام ماند. با  استقالل اشاره کرد

 (Goldschmidt, 1988: 53)از نیروي مسلمان بر ضد انگلسـتان  برداري بهرهآلمان براي 

فتـواي جهـاد بـر ضـد روس،      اسـتانبول شیخ االسالم .م1914به اینجا رسید که در سال 

البته بـا توجـه بـه تسـلط کامـل      ، که (Holt: 1980, 279)را صادر کرد فرانسهانگلیس و 

  موفقیتی به دست نیاورد.  ،بریتانیا بر منطقه

، بارهـا  در طول جنگ و بعد از جنگ را براي کسب استقالل، ها مصريبریتانیا تقاضاي 

ت رئـیس هیئـ  ،که از طبقه فالحان بود ،لسعد زغلو ،از پایان جنگ جهانی اول رد کرد. پس

،آنهـا در پـاریس  حضـور  .در کنفرانس پاریس بر عهده داشـت  را نمایندگی (وفد عربی) مصر
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را  هیئـت مصـري   ،اتحریکات نماینـدگان بریتانیـ   سبببه  بود، امااستقالل براي طرح مسألۀ 

:Botman, 1991)نپذیرفتند شـد. بـه ایـن     سـپرده قیمومت مصر بـه بریتانیـا    حتیو  (26

هر گونه  بریتانیا در اختیار فرماندار انگلیسی بود و ،ور از جمله سیاست خارجیام همۀ،ترتیب

:Ibid,29(در اختیـار داشـت   راسیاسـتگذاري خـارجی و صـدور روادیـد      Goldschmidt, 

مصـر را  سراسر و اغتشاش و اعتراض منجر شد  .م1919انقالب  وقوع این امر به).58 :1988

ولـی   ،را سـرکوب کردنـد   جنـبش بـه سـرعت    یانگلیسـ  نیروهاي نظامی. هر چندفرا گرفت

تی به ریاست لرد میرل از سـوي دولـت   أهی ،ها پایان نیافت. چندي بعد از این وقایع نارضایتی

او را نپذیرفتنـد.  امـا محافـل مصـري     ،دسران مصـر وارد قـاهره شـ   با  انگلستان براي مذاکره

(منسـفیلد، بـه دسـت نیامـد     اي تیجهنو  رهبران استقالل طلب را بازداشت کردند ها انگلیسی

1349:24(.  

در صـدد بودنـد   ،ایـران  در برخی از کشورها از جملهدر هاي بریتانیا خانهسفارت

 در. سـفارت آن کشـور در تهـران    اقدامات دولت متبـوع خـود را در مصـر توجیـه کننـد     

کـه   ر داشـت چنین اظها روابط مصر و بریتانیا ةباردر،خارجهاموربراي وزارت  یاشتدیاد

 سبب،همین و به عثمانی و آلمان حمایت کرد دولت مصر از  ،در طول جنگ اول جهانی

 قـرار داد. بنـابر  خـود   ۀکشور مصر را تحت الحمای ،بریتانیا براي جلوگیري از نفوذ آن دو

 ادامـۀ وضـع سـابق   بریتانیـا دیگـر دلیلـی بـراي      ،با پایان یافتن جنـگ ،اشتدن یادیمه

 ،ضـمن اعطـاي اسـتقالل   ، براي بریتانیـا  مصر اهمیت استراتژیک سبببه لیو ،بیند نمی

قدرتبا مداخله را گونه هر  و  کنددیگري در امور مصر مداخله  اجازه نخواهد داد کشور

  .).ش1300-16-23-30زارت امور خارجه: (آرشیو و پاسخ خواهد داد

در را اتپارلمان و دولت انگلسـتان دور جدیـدي از مـذاکر    .ق1340در ماه رجب 

ادمونـد   لـرد  ،ایران در مصـر  بر گزارش وکالت سیاسی  کردند. بنا ة استقالل مصر آغازبار
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او. کنـد امور مصر مذاکره  ةبارتا در از لندن به قاهره رفت،کمیسر عالی انگلیس، 1یبنآل

در میان  فؤاد استقالل را با سلطان ۀمراسل جزئیاتبه دربار مصر رفت و  ،قبل از بازگشت

قرار شد مراسله در پارلمان بریتانیا تصویب و به صورت بیان نامه به مصـر ارسـال    د ونها

مصر مثل یک حکومـت مسـتقله از طـرف انگلسـتان شـناخته      «شود. به موجب بند اول 

وعده داد که پس از وضع قوانین از طرف حکومت مصر مبنـی بـر   «بند دوم  . در»شد می

برقرار شده دولت انگلیس حکومت نظامی را  که در زمان حکومت نظامیییتصدیق اجرا

این اقدام در  ش.).1300-16-23-21(همان: »نماید برقرار شده بود لغو  م.1914که از 

بازگشت سـعد   فعاالن سیاسی مصر، خواهانرو شد و ه روب هایی واکنشمحافل مصري با 

از نظر  .شده بود کنار گذاشته ها انگلیسیکه بر اثر تحریکات  بودند،به قدرت زغلول پاشا 

بـا اسـتقالل مصـر     معنا بود که انگلستان ایناقدام انگلستان به  ،نمایندگی سیاسی ایران

تشـکیل کابینـه بـه     مصر پایان یافـت و  الحمایگی تحتبدین ترتیب، .استت کرده موافق

انگلـیس   ةکه تا این زمان در اختیار نمایند نیز وزارت امور خارجه .ثروت پاشا واگذار شد

  .(همان)قرار گرفتجدید مصر دولتدر اختیار ،دبو

ـ  مبنـی پارلمان انگلستان  خبر تصمیمسلطان مصر با دریافت  یـد اسـتقالل   أیر تب

. او در این پیام مقام خود را کـه تـا ایـن    مصر را ابالغ کرددر پیامی فوري استقالل مصر 

-16-23-29ن: ارتقـاء داد (همـا  "اعلیحضـرت "، بهشد میهنامید "واال حضرت"زمان 

دولـت   به شادمانی پرداختند واسکندریه قاهره و  هاي خیابانمردم مصر در ش.). 1300

اد از قشون ؤملک ف "سان دیدن"براي  اي برنامه،شادمانی و اعالم استقالل ۀمصر به نشان

به این وپ در اسکندریه و قاهره ت ۀیکصد گلول قاهره تدارك دید و ۀدر میدان عباسیمصر 

از جمله  ،خارجی سیاسی هاي نمایندگیاشتی به دیاد دردربار مصر شلیک شد. مناسبت 

                                                            
1 Edmund Allenby
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امور مربوط به  ۀکلی پساعالم کرد که از این اطالع ضمن  ،وکالت سیاسی ایران در قاهره

 ،تر پیش.همان)(شدۀ آن کشور انجام خواهد سیاست خارجی از طریق وزارت امور خارج

، اما پس از اعالم سیاست خارجی نداشت اصولدر مصر نقش چندانی  ۀخارج امور وزارت

، 21سال(چهره نما، دوست کرد اعزام به کشورهاي ةرا آماد خود هاي دیپلماتاستقالل،

ایران از جمله نخستین کشورهایی بود کـه اسـتقالل مصـر را بـه رسـمیت      . )1:3شماره

  .)1105:2ایران، شماره (شناخت

 تأسیس کنـد در تهران نمایندگی  قصد داشت مصروکالت سیاسی ایران،  به گزارش

کامل خود را  لمصر هنوز استقال ، اما).ش1300- 16- 23- 21(آرشیو وزارت امور خارجه: 

 سیاسی ةنمایند توانستند نمیکشورهاي غیر مستقل ،طبق اصول رایج:به دست نیاورده بود

عتبار ایران در مصر و . نمایندگی سیاسی ایران براي افزایش اکننداعزام به کشورهاي دیگر

و  این کشور مسلمان را به رسمیت شناخت نخستین دولتی بود که استقالل،تحکیم روابط

 ةنماینـد . ).ش1300- 16- 23- 21(همـان:  دانسـت  مین منافع الزممیأبراي تاین اقدام را 

بـا توجـه بـه اینکـه مصـر از       کـرد، ایران در گزارش خود به وزارت امور خارجه در خواست 

و  بشناسـد را به رسـمیت   آن دولت ایران بالفاصله استقالل ،هاي بزرگ اسالمی استکشور

در انظار  را این اقدام ارزش و اعتبار ایران ،وکالت سیاسی را به سفارت ارتقاء دهد. از نظر او

در مالقات با نماینـدگان  ایران ة نمایند،خان مشیر فتح الهمیرزا .داد میافزایش  مردم مصر

 دارنـد دولـت  که آنها هم قصد  دریافتها از جمله هلند، ایتالیا، فرانسه و اسپانیادیگر کشور

- 29(همان:  دهندءنمایندگی خود را به سطح سفارت ارتقا به رسمیت بشناسند ومصر را 

ــه در یا . ).ش1300- 16- 23 ــور خارج ــت دوزارت ام ــت  19داش ــه .ش1301اردیبهش ب

و نمایندگی را نیز  هرا به رسمیت شناخت مصر اللره اعالم کرد که ایران استقنمایندگی قاه

خان ارفع  اهللا فتحمیرزا . ).ش1300- 16- 23- 26همان: (ه استبه سطح سفارت ارتقاء داد
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دو  ازپـس  روابط یک جانبه بود و مصر  البته هنوز.بودنخستین وزیر مختار ایران در قاهره 

دولت مصر تصمیم گرفت .ش1302ل . در ساتأسیس کردسال در کشورهاي دیگر سفارت 

 بـه  این کـار را  کشورها ۀبقی بارةدر براي لندن، رم، پاریس و واشنگتن سفیر انتخاب کند و

امور مربوط به سیاست خارجی  ۀکلی .).ش1302- 28- 3- 1همان:(دیگري واگذاشت وقت

دك   را خـود  سیاست خـارجی  ،دولت مصر وموران  انگلیسی بود أدر دست مهنوز مصر  اـن

  )..ش1302- 28- 5- 5(همان:  گرفت میعهده  بر اندك

تجـار ایرانـی   .ش1301. در سـال  روابط با مصر ادامه داد ۀایران به سیاست توسع

بـراي بهبـود روابـط تجـاري دو کشـور      ز مجلس شوراي ملی تقاضـا کردنـد   مقیم مصر ا

ـ  اسـناد  مرکـز  (ه نفـع ایرانیـان دانسـتند   اقداماتی صورت گیرد و عقد قرارداد تجاري را ب

  : ).ق167/5/6/11/4مجلس شوراي اسالمی،

نسـبت بـه    ،عهدنامه تجارتی فیمابین فقداننظر به اینکه در ایران و مصر به علت 

شود و از ایران به مصـر  الوداد نمی ۀکاملفین اجراي حقوق طر التجاره مالحقوق گمرکی 

و ایـن ترتیـب    و از مصر به ایران واردات قابل توجهی نیست رود میمعتنابهی  التجاره مال

و نظـر بـه اینکـه هنـوز      انـد  کـرده باعث ضرر تجار ایرانی است که کرارا به دولت شکایت 

می منعقد نمـود.  عهدنامه تجاري دائ توان نمیعهدنامه مودت مابین دولتین منعقد نشده 

وزیر لهذا به وسیله سفارت دولت ایران در قاهره با دولت مصر مذاکراتی شده و امیر ارفع 

را به انعقاد قرارداد تجاري مـوقتی راضـی نمـوده     رایران اهتمام نموده و دولت مصمختار 

که قسمت مهم آن تنباکو است به میزان  التجاره مالاست و به این ترتیب حقوق گمرکی 

. شـود  مـی داد مخصوصی دارنـد تنـزل داده   رحقوق گمرکی واردات ممالک که با مصر قرا

  :(همان)گردد میاي ملی پیشنهاد ورمجلس مقدس شلهذا ماده واحده زیر براي تصویب 
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مـوقتی   که با دولـت مصـر قـرارداد    دهد میمجلس شوراي ملی به دولت اجازه «

الوداد بـه طـور معاملـه متقابلـه نسـبت بـه        کاملۀمبنی بر اجراي حقوق دول  تجاري که

 فسـخ  از محصوالت طرفین باشد به شرط امکان الغاي آن از طرفین که شـش مـاه قبـل   

کـه تنظـیم و    رساند میجلس مقدس ر خاتمه به استحضار ماعالم گردد منعقد نماید و د

زارت امور خارجـه  وت ایران در مصر و اراشت مابین سفدعقد قرارداد به وسیله مبادله یاد

  .(همان)»مصر خواهد بود

 امور به وزارت ،الوزراء رئیساشتی به درئیس مجلس در یادبعد از این درخواست، 

ی با مصر منعقد کند،تجاري مناسبداد قرار اختیار داد تات ایران در قاهره سفارجه و خار

میـزان   30در. (همـان) الوداد برخوردار شـوند   کاملۀدول  اي که هر دو از حقوقبه گونه

  را گزارش داد:موافقت دولت مصر مور سیاسی ایران أم 1301

رانـی شـامل تنبـاکو و    محصـوالت ای  باره کلیـه در ... دولت مصر تصمیم نموده موقتاً"

و نظر به معامله متقابله همین رفتـار در   رفتار [شود]...الوداد کاملۀدول ماننددر مصر  توتون 

ایران باید با محصوالت مصري بشود و این قرارداد موقتی ممکن است از طرف دولت مصر و یا 

  (همان)"داده شود الغاء گرددماه قبل از فسخ اطالع 6ط بر اینکه وایران منقضی شود مشر

روز در حال توسـعه  ه روابط روز ب بسیار در مصر، هاي دشواريبا وجود مشکالت و 

بنـابر   د کـه خارجه به مجلس شوراي ملی اطالع دا امور وزارت1302حوت  29. در بود

ایـران پیـام    کـه  تاح شده و مناسب استمجلس مصر افت ،سفارت ایران در قاهره گزارش

ــی ایتبر ــت  ک ــر اس ــد و بهت ــال کن ــکرس ــن تبری ــس  ای ــوي مجل ــان: از س ــد (هم باش

 موضـوع تمن الملـک  ؤمرئیس مجلس  1303فروردین  27ۀ در جلس). 5/1/41/153/5

  تشکیل پارلمان مصر را با نمایندگان در میان نهاد:
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 کـنم  میخاطر آقایان مسبوقست که پارلمان مصر چندیست افتتاح یافته بنده گمان "

روابـط تـاریخی    االیـام  قدیمت  جامعه و اشتراك عقیده و به واسطه اینکه از به مالحظه و جه

ایران و مصر برقرار بوده است اگر آقایان موافقت کنند تلگراف تبریکی از طرف مجلـس بـراي   

  .)12ۀ، جلس5ةدور ،مشروح مذاکرات مجلس("پارلمان مصر ارسال گردد

بـا ایـن    نماینـدگان را موافقـت  ،تمن الملک در پیامی بـه وزارت امـور خارجـه   ؤم

احمـد زیـور رئـیس     از آن سـوي، د. یـ درخواست اعالم کرد و تلگراف تبریک ارسـال گرد 

مراتب تشکر خود و نمایندگان مصري را از پیام  ،الملک تمنؤمجلس مصر در تلگرافی به م

  داشت:تبریک اعالم 

صـر صـمیمانه   عالی و پارلمان ایران نسبت به پارلمـان م از احساسات قلبی جناب

مت ملـت نجیـب   خود را براي ترقی و عظ ۀتشکر نموده و سالم برادرانه و احساسات کامل

  .)5/1/41/153/5اسناد مجلس شوراي اسالمی، مرکز(دارد میایران تقدیم 

  

  اختالفات با انگلستان در حلّایران  ۀبراي مداخل مصر درخواست

:این پایان ماجرا نبوداما  ،بودنددست آورده ه استقالل خود را ب ها مصريهر چند 

مصـر   م.1922سـال   تـا را حفظ کند. خودنظارت  دخالت وکوشید میهمچنان  ایبریتان

ز مواضـع  قصـد نداشـتند ا   هـا  مصريقالل خود را به دست آورده بود. تنها قسمتی از است

مقامـات  را بـا   وگوهـا  گفـت ،براینبنـا  ،بیایندهبریتانیا کوتا ۀخود براي قطع کامل مداخل

حاکی  1924دسامبر 1303/22دي 3گزارش سفارت ایران از لندن  .بریتانیا ادامه دادند

  زغلول پاشا در این زمینه است: هاي کوششاز 

امـا   ،ران مصر با هم مـذاکره کردنـد  و زغلول پاشا در لندن براي حل بح مکدونالد

ناراضـی   هـاي  مصـري با دست خالی بازگشت و زغلول پاشابراي مصر مثبت نبود؛نتیجه 
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1سـر لـی اسـتک    ،هـا  درگیـري ۀبرپا کردند. در نتیجعلیه انگلیس اي گستردهاعتراضات 

نوامبر کشته شد. دولت بریتانیـا   19در  ،صاحب منصب انگلیسی که والی سودان هم بود

کـرد و  اشت تسـلیم دولـت مصـر    دکمیسر عالی در مصر دو فقره یاد ،از طریق لرد آلبنی

هزار لیره به عنـوان غرامـت    500وو دستگیري و مجازات خاطیان ی عذر خواه خواهان

 همچنـین مخالفتی نشود؛  ،انگلستان است ةبا حقوق اتباع خارجی که بر عهد شد و اینکه

و39(آرشـیو وزارت امـور خارجـه:    از سودان خارج شوند ساعت 24در  روهاي مصرينی

را  خاطیـان دسـتگیري  و پرداخـت غرامـت    پاشـا  زغلول ۀکابین .).ش38-2-28-1303

  اظهار نظر نکرد.  به صراحت رموارد دیگ ةباراما در ،پذیرفت

با و اسکندریه را نیز اشغال کردند.  قشون فرستادندها بالفاصله به سودان انگلیسی

و بـا  امور تشکیل کابینـه شـد.   أزیور پاشا مافزایش فشارها بر دولت، زغلول استعفا کرد و 

اسکندریه فـراهم کـرد.    ۀزمینه را براي تخلی ،درخواست بریتانیا مورد موارد ۀپذیرش کلی

منجـر شـد.   آنها  ود که به اخراجب هنه همرامخالفت دو وزیر کابیاین اقدام نخست وزیر با 

سـنگین   ۀسـای امـا   ،ضـاع مصـر را آرام جلـوه دهـد    وتا ا کوشید میجدید هر چند دولت 

 . در واقـع کـرد  مـی سر خود احسـاس  بر  داشت،را که مقبولیت مردمی طرفداران زغلول 

و  کندیکسره  ها انگلیسیکار را با  کرد میسعی در پرده اما  ،با آنکه در دولت نبودزغلول 

ها دولتنمایندگان  و اقناع سفر به اروپا از قصد خود براي،به نشریات اروپایی یدر تلگراف

بق گزارش سـفارت  ط.(همان)سخن به میان آورد ملل  ۀدر جامع براي طرح مسألۀ مصر

از را اسـتقالل مصـر    موضـوع خواسـت ایران هـم   ةزغلول از نمایند ظاهراً،ایران در لندن

با ایـن  . منوط به دستور دولت کردایران آن را  ةو نمایند پیگیري کندملل  ۀطریق جامع

تحـت  از در مخالفت درآمـد و اعـالم داشـت کـه     درخواست زغلول  ا طرحا بیبریتان همه،

                                                            
1 Sir lee Stack 
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را به دولت بریتانیا واگذار ملل قیمومت آن کشور  ۀعمصر استقالل داده و جامشرایطی به 

  ارد.ر را ندهیچ دولت ثالثی حق مداخله در امور مص،موجودطبق توافقات  کرده است و

در ایـن   چهار سال طول کشید و حصول استقالل کامل،از زمان اعالم استقالل تا 

و  بعد از جنگ جهانی اول ،تقالل کامل نداشتمصر همچنان در بسیاري از امور اس مدت،

بـه  شـورها  کمشـکالت   ،ید براي جلوگیري از درگیـري نظـام  ملل قرار ش ۀجامع تشکیل

و دیپلماتیـک   آمیـز  مسـالمت و راه حـل   وگـو  گفـت منتقل شـود و از طریـق    ملل ۀجامع

از ایـن بـود کـه یکـی      ملـل  پایان یابد. یکی از راههاي طرح موضوع در جامعـه  ها بحران

عضـو  هنوز اما مصر  در جلسات مطرح کند، دولت ثالث آن را به صورت رسمی یاطرفین 

و بـه همـین سـبب؛     دانست میم آن کشور خود را قی نبود و از طرف دیگر انگلستان هم

ملل نداشت. نقش ایـران در ایـن زمـان پـر      ۀاختالفاتش با مصر در جامع تمایلی به طرح

ۀ ملـل  عضویت جامعـ ه تی شرقی که بکشور اسالمی و ح و به عنوان اولیننمود میرنگ 

به ویژه شـاید از ایـن   ؛مصر انتظار همراهی را داشتند خی از سیاستمدارانرب ،مده بوددرآ

 ةگزارش ارفع الدولـه نماینـد   . بهدیده بودبسیار  ایران از انگلستان هم صدمات جهت که

  خارجه: امور ملل به وزارت ۀایران در جامع

ر شرق با چند نفر دیگر از هموطنان خود به منی ۀتی مصري مدیر روزنامعلی الفایا

نامبرده مراجعت کرد و تقاضا نمودند که از جامعه ملل بخواهد تا در مرافعه بـین مصـر و   

-2-23(همان: ارجاع دهند المللی بینبریتانیا مداخله نمایند و منازعه را به دیوان عدلیه 

  .ش.)28-1303

 هـایی  درخواسـت فقط با چنین ست توان نمیایران  ةنمایند ،یکطبق اصول دیپلمات

از مجـاري قـانونی پیگیـري     بایـد  مـی این قضـیه  ،ارفع ۀپیشنهاد را بپذیرد و به گفت این

حکومت مصر به طـور مسـتقیم از    :دوم ،دولت مصر ةتقاضاي رسمی نمایند ،یکم :شد می
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در تهران  خود را باۀخواستاهره سفارت ایران در ق طریق یا از کند دولت ایران درخواست

 نبعد از چند روز در جریا ،نگرفتند اي نتیجهاقدام خودمصري از گروه میان نهد. با اینکه

را  مـذکور بـا ارفـع الدولـه تقاضـاي      در دیدار مصر ةدکتر قندي نمایند ،کنفرانس تریاك

  مثل قبل بود.ایران  ةنمایندپاسخ مطرح کرد و 

جـو کـرد. او   و د در شرایط سیاسی حاکم بر مصر جستیرا بادکتر قندي سبب اصرار

زیـور   ۀیس زغلول پاشا را برکنار کرد  و کابینـ لانگ :خصوصی به ارفع الدوله گفت اي جلسهدر 

ملـل   ۀو چون انگلستان مخالف طـرح قضـیه در جامعـ    ستدستورات بریتانیا مجري پاشا هم

 ةخواهد کرد. پاسخ ارفع الدوله بـه نماینـد  ن یبدون تردید دولت مصر هم اقدامبنابراین، ،است

 ممکـن ، چون این تقاضا از مجاري رسمی مطـرح نشـده   :واضح و دیپلماتیک بود مصر روشن،

واکـنش   در صـورت پـذیرش ایـران، آنگـاه    :رو شود. او گفته است با مخالفت دولت مصر روب

ان را مـتهم کنـد کـه    ایـر و يدعـو  ۀاگر زیور پاشا علیه ایران اقام ؟دولت مصر چه خواهد بود

اعتبـار ایـران    دخالـت کـرده اسـت،   و به نوعی در امور مصر  این پیشنهاد را طرحبدون اجازه 

پـاریس بـا    درگرفت  تصمیم،مصر که جواب را قانع کننده یافت ة. نمایندخواهد خوردلطمه 

انـد از  تا  شاید بتو کندقضیه را مطرح  این مالقات و ،سفیر کشورش که داماد ملک فاروق بود

  .).ش1303- 28- 2- 23:(همانپیش ببرند طریق دربار کار را 

 در این میـان حاصل نشد و سفیر پیشنهاد را رد کرد.  اي نتیجههم  اقدامالبته از این 

اعـالم آمـادگی کـرده    ملل  ۀمصر در جامع ۀقضی براي طرحاالهرام نوشت که ایران  ۀروزنام

اجازه ایران با اقدام به موقع  ةاما نمایندد، بر باعث هیجان در محافل سیاسی شاین خ است.

بر روابط دو کشور  ،گشت باز می روزنامه به کنجکاوي مسئول آن در واقع که ،این خبرنداد 

ري آلمـان و رویتـرز   خبرگـزا  مطبوعاتی با ۀدر مصاحبارفع الدوله . بجاي گذاردثیر منفی أت

در جاي . اوهمان)(ولت مصر کردداد و آن را منوط به درخواست رسمی د ماجرا را توضیح
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و با نگاه مثبت اند کردهدر این زمینه اقداماتی دولت ایران  ءاولیا که اظهار داشتنیز  دیگري

اسـاس  اقـدام بـر  و  ودبه شرط آنکه عـرف دیپلماتیـک رعایـت شـ     ،نگرند مین قضیه به ای

 ،ولـت مصـر  ددر این صورت ایران براي دفاع از حقـوق   ؛درخواست رسمی دولت مصر باشد

  .ش)1303- 28- 2- 15(همان: خواهد کرد يریملل پیگ ۀه را از طریق جامعقضی

در دست است که بنابر خارجه  امور ایران در شام گزارشی به وزارت از کنسولگري

حمایـت از مواضـع آن    سـبب از دولت ایران بـه   ،دانشجویان پزشکی مصري در شام آن،

ایران  ةکه نمایند اساس این تصور اشتباهبرویا؛ گملل تشکر کرده بودند ۀکشور در جامع

-28-2-36(همـان: کنـد  قضـیه را مطـرح   "دولـت ثالـث  "بـه عنـوان   اسـت قول داده 

به وزارت 1303خرداد 14در گزارش ،در قاهرهعلی اکبر بهمن سفیر ایران .).ش1303

. بـه  ري رسـاند به آنها یاتمایل دارند ایران در این قضیه  ها مصري:امور خارجه اعالم کرد

مصـر خواهـان    :کننـد  هاي خود پافشاري مـی ر دو بر خواستهمصر و انگلیس هنوشتۀ او، 

 ، زیـرا مانـدن دارد  ست و بالعکس بریتانیا هم اصرار بـر خروج کامل انگلیس از آن کشور ا

 اعتبار آن کشورصورت  در اینکند میو احساس  بیند میخروج را به نوعی به زیان خود 

  .).ش1303-28-2-1/55همان: خورد (صدمه خواهد 

 ۀبـا رویـ   توانـد  مـی ایـران   که با توجـه بـه تحقیقـات او،    سفیر ایران پیشنهاد کرد

أمین اي باشد که هم منـافع مصـر تـ   قضیه مداخله کند و داوري به گونهدر این  یمتعادل

مجلس شوراي ملـی هـم    بهاین قضیه . ماجراي (همان) گلستان راضی بماندو هم ان شود

دگان از رئیس مجلس خواستند اگر پیشنهادي در این خصوص از نو برخی از نمای یدرس

شور اسالمی بـود  . از نظر آنها ایران تنها کاست، مطرح شود دولت یا پارلمان مصر رسیده

 ملـل متفـق   مجمـع  در وصول به اسـتقالل از طریـق  توانست از حقوق ملت مصر که می
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بـه طـور    مصر به اینکهبا توجه . سرانجام).ش1303-28-2-1/55همان: کند (حمایت 

  کناره گرفت.اختالفات مصر و انگلستان از ، ایرانخود را مطرح نکردرسمی درخواست 

  

  نتیجه

مالحظه شد که ۀ،قاجاری ةایران و مصر در دور ۀسیر تطور رابط با مطالعه و بررسی

دوستی بر باع خود، براي رسیدگی به وضعیت اتایران دولت اما ،مصر مستقل نبود گرچه

برخـی از   از نظـر ،از سوي دیگر .کید داشتأکشور مسلمان و پل ارتباطی با اروپا تاین با 

 ،اما با توجـه بـه عـدم اسـتقالل     ،یران ضروري بودا رابطه با کشور مسلمان ،خدیوان مصر

یک طرفه بود. در جریان  وجود نداشت و رابطه بیشترسیس کنسولگري در ایران أامکان ت

را بـه   مصـر  بـود کـه اسـتقالل    يایران نخستین کشور ،ضت استقالل خواهی مصریاننه

داد. بـا توجـه بـه درخواسـت      مایندگی سیاسی را به سـفارت ارتقـاء  رسمیت شناخت و ن

 گـردد  مـی این نکته روشن ملل  ۀمصریان از ایران براي دفاع از حقوق آن کشور در جامع

ایـران در مجـامع    تانیـا بـه حمایـت   یستعمار برمین منافع خود در برابر اأبراي ت که مصر

بـه توسـعۀ    همـواره  سران دو کشـور که دهد میتاریخی نشان  ۀسابق.جهانی نیاز داشت

نقـش مهمـی در فراینـد     توانـد  میو همکاري نزدیک ایران و مصر  اند داشتهروابط عالقه 

ارتقـاء   الملـل بـین ت هر دو کشور را نیز در سطح عیداشته باشد و موق اي منطقهتحوالت 

  دهد.
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  ق.12-3-2-1250

  ق.55-15-3-1352

  ق.1-1-28-1304
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال پانزدهم، شماره 57 ـ زمستان 1392، صص 142- 115

سیر تحول و تطور نمایندگی سیاسی ایران در مصر


(از ایجاد کارپردازی تا ارتقاء به سطح سفارت) 


محمد چگینی


· چکیده


مصر مدتها جزئی از امپراتوری عثمانی بود و ایران نخست در آنجا دفتر کارپردازی داشت که به تدریج به سرکنسولگری، نمایندگی سیاسی و سفارت تبدیل شد. با شناخت فراز و نشیبهای این رابطه، می توان به درک ارتباطات در زمان حاضر دست یافت. ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال مصر را به رسمیت شناخت و رابطه را به سطح سفارت ارتقاء داد. این موضوع  نظر  مصریها را  نسبت به ایران جلب کرد، چندان که در برخی از مشکلات با انگلستان، به نمایندة ایران در جامعة ملل متوسل شدند. مقاله حاضر به دنبال آن است تا رابطة ایران و مصر را از زمان تأسیس کارپردازی تا تأسیس سفارت بررسی نماید. در روند بررسی روابط دو کشور از اسناد وزارت امور خارجه استفاده شده است. 

· واژگان کلیدی:


ایران، مصر، روابط، کارپردازی، سفارت  


مقدمه


ایران و مصر، دو قدرت بزرگ در منطقة خاورمیانه و جهان اسلام، رابطه تاریخی گستردهای داشتهاند. سابقة تاریخی ارتباط میان ساحل نیل و فلات ایران ریشه در عهد باستان دارد. قرنها پس از ظهور اسلام، هیئتهایی میان دربارهای ایران و مصر ردّ و بدل شد (محیط طباطبایی، 1308: 9-1). یکی از نخستین هیئتهایی که از مصر به ایران آمد، سال 842 ق. و به عصر شاهرخ تیموری باز میگردد: این هیئت به ریاست میجک بوغا از سوی سلطان چقماغ بیک به ایران آمد تا چند جلد کتاب برای وی تهیه کند و به دستور شاهرخ، خوشنویسان، آن کتابها را تهیه کردند و در اختیار مصریان قرار دادند (نوائی، 1366: 92).

در دورة سلطنت شاه اسماعیل صفوی، که ایران و مصر در معرض تهدید قدرت عثمانی بودند، شاه ایران هیئتی را به قصد اتحاد در برابر سلطان سلیم، با هدایای گران بها به دربار ممالیک مصر فرستاد. سلطان قانصوقوری این پیشنهاد را پذیرفت و با لشکری به سوی شام حرکت کرد، اما در بین راه از سپاه سلطان سلیم شکست خورد. پس از این حادثه، مصر از سال 1517م. ضمیمة امپراتوری عثمانی شد و به این ترتیب، اتحاد مصر و ایران به جایی نرسید (هوشنگ مهدوی، 1345: 50). از این زمان به بعد پاشای اعزامی از استانبول، مصر را اداره میکرد (صبری، 1417: 20) و رابطه ایران با مصر در قالب روابط با عثمانی قرار داشت. در عصر جدید، مصر دورة پرنوسانی را پشت سر نهاد (Botman,1991:13)؛ از یک سو جزئی از قلمرو عثمانی بود و از سوی دیگر، قدرتهای اروپایی با استفاده از ضعف عثمانی برای تأمین منافع خود به آنجا لشکرکشی کردند. موضوع دیگر، کوشش مصریان برای استقلال بود که تا سالها ناکام ماند. این وضعیت، بر سیاست خارجی تأثیر داشت و استقلال مصریان را سلب میکرد. 

چه عواملی موجب شد تا ایران در دورة قاجار، در مصر دفتر کارپردازی و سپس سرکنسولگری تأسیس کند؟ استقلال مصر چه تأثیری بر این روابط داشت؟ پاسخ را باید در وضعیت اتباع ایرانی مقیم مصر و نیاز به حضور در یکی از مهمترین ایالتهای امپراتوری عثمانی جست و جو کرد. مصر به اندازهای  برای ایران اهمیت داشت که به عنوان نخستین کشور، استقلال مصر را به رسمیت شناخت. مصر بعدها در سیاست خارجی ایران جایگاه برجستهای یافت. 

مجموعهای از اسناد با عنوان: "گزیدة اسناد روابط ایران و مصر"، پارهای از اسناد روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور را از اوائل دهة 1300ق. در بر میگیرد. همچنین در کتاب: بررسی توصیفی و تحلیلی روابط ایران و مصر دو قدرت منطقهای خاورمیانه، نوشته حسین علیزاده، روابط سیاسی به طور کلی بررسی شده است. در ویژه نامة روابط ایران و مصر مقالاتی به بحثهای سیاسی و تحلیل کلی تاریخ روابط فرهنگی دو کشور اختصاص یافته است، اما در این مقاله کوشیدهایم با توجه به اسناد منتشر نشده، دورة خاصی از روابط را بررسی کنیم. 

مروری بر اوضاع سیاسی مصر

از قرن هیجدهم، با توسعة قدرت استعمارگران در منطقه، ایران و مصر بارها مورد تهاجم  قرار گرفتند. ایران و مصر هر دو در مسیر بزرگترین مستعمره بریتانیا یعنی هند قرار داشتند و همین موضوع سبب شد تا بریتانیا در امور دو کشور مداخله کند. ناپلئون بناپارت در اواخر قرن 18م. برای رسیدن به اهداف بلند پروازانة خود، به دنبال شکست انگلستان، در اندیشة دستاندازی به هند بود (محمود،1367: 1372-1370)، از این رو ایران و مصر میتوانستند  نقش مهمی در سیاست توسعه طلبانة ناپلئون داشته باشند. امپراتور فرانسه برای رسیدن به مقصود، با ایران از طریق عقد معاهدة فین کنشتاین، که هیچگاه به مرحلة اجرا نرسید، طرح دوستی ریخت و از سال 1798م. به مدت سه سال مصر را در اشغال گرفت (صبری،1417:  28-24).

مقارن دورة قاجاریه در ایران و بعد از شکست ناپلئون در اروپا، یعنی از اوائل قرن نوزدهم، تاریخ مصر با نام خاندان محمدعلی پاشا عجین شده است. این سیاستمدار آلبانی تبار آوازة خود را در جنگ با فرانسویها به دست آورد. هر چند سلطان سلیم عثمانی تمایلی نداشت ولایت بر مصر را بدو بسپرد، اما دلاوری او در جنگ با فرانسویها و بیکفایتی خورشید پاشا، حاکم منصوب دربار عثمانی در قاهره، سلطان را بر آن داشت تا به خواستة مردم تن دهد. مورخان از این «پاشای» جدید با نام «پدر مصر نوین» یاد کردهاند. او از 1805م.  قدرت را به دست گرفت و نزدیک به نیم قرن بر این مسند باقی ماند. خدیو محمد علی، بانی اقدامات ارزندهای در امور اقتصادی و اجتماعی بود. او برای ادارة بهتر امور دست به اصلاحاتی زد: نخست قشونی منظم تشکیل داد که بازوی اجرایی اصلاحات بودند؛ شماری از دانش آموزان را به اروپا اعزام کرد و همزمان چندین مستشار را نیز به خدمت گرفت. دامنة اصلاحات او، آموزش، صنعت، مالیه، کشاورزی و تجارت را در برمیگرفت (همان: 53-48).

اندک اندک آوازة خدیو از مصر فراتر رفت و با توجه به قدرت نظامی که کسب کرده بود، در صدد برآمد تا حکومت خود را از سیطرة دربار استانبول در آورد و قلمرو خود را تا شامات در شرق  و سودان در جنوب توسعه دهد. او حتی از این هم فراتر رفت و بر قسمتی از حجاز نیز مسلط شد و دور نبود که بر مرکز ثقل قدرت مذهبی عثمانی نیز مسلط گردد. سیاست خارجی او با تکیه بر قشون جدید، جنبة تهاجمی داشت، که با واکنش دولتهای اروپایی مواجه شد. سیاست توسعه طلبانه، نیت اصلی وی، یعنی استقلال مصر را در محاق افکند و رهایی از سلطة عثمانی همچنان ناتمام ماند (نجاتی، 1366: 13). هر چند مصر نوین قدرت لازم نظامی را باز یافته بود، اما از لحاظ سیاسی همچنان جزئی از امپراتوری محسوب میشد و بنابراین روابط خارجی مستقل نداشت و نمیتوانست به طور مستقل با کشورهای دیگر رابطه برقرار کند. در سال 1838م. مردم و علما حمایت خود را از استقلال مصر اعلام کردند، اما به سه دلیل، باز موفق نشدند؛ یکم: اقتدار مصر، احتمالاً منافع بریتانیا را به خطر میانداخت و بریتانیا، محمد علی پاشا را رقیب بالقوهای میدید، زیرا او این توانایی را داشت که حلقة اتصال انگلستان با هند را قطع کند. به همین سبب، بریتانیا برای جلوگیری از توسعة روز افزون قدرت خدیو مصر، با استقلال این سرزمین مخالفت کرد و به بهانة حفظ تمامیت ارضی عثمانی، در کنار دربار عثمانی قرار گرفت. دوم: مصر در دورة محمدعلی پاشا در مسیر صنعتی شدن گام بر میداشت و این موضوع، تجارت صنعتی اروپاییان را در مدیترانه با مخاطره روبه رو میکرد (Goldschmidt:1988,20). سوم: تضعیف قدرت عثمانی به زیان اروپاییان بود و احتمال تنش در سرتاسر امپراتوری وجود داشت، از این رو در سال 1840م. عثمانی با دول اروپایی برای مقابله با توسعه طلبی خدیو مصر متحد شد (Botman:1998,18) و ارتش انگلستان و اتریش به یاری عثمانی آمدند و محمد علی پاشا را شکست دادند. 

در دهة 1870م. و 1880م. دولت مصر با مشکلات اقتصادی و شیوع بیماری طاعون هم رو به رو شد. حفر کانال سوئز در دورة اسماعیل پاشا هزینة هنگفتی بر دوش دولت نهاد و زمینه را برای وابستگی بیشتر به سرمایهدارهای اروپایی فراهم کرد. سرانجام انگلستان کارشناسان مالی خود را روانة مصر کرد، که گامی بود برای تسلط بر شریانهای حیاتی مصر و به مرور آن کشور را تحت الحمایة بریتانیا قرار میداد. تا زمانی که مصر جزئی از امپراتوری عثمانی بود، امور مربوط به آن در تهران و از طریق سفارت کبرای امپراتوری پیگیری میشد، اما پس از تسلط انگلیسیها بر مصر، تجار و مسافران ایرانی برای دریافت تذکرة سفر به قاهره، به سفارت بریتانیا در تهران مراجعه میکردند. حتی عضویت بازرگانان ایرانی در مجلس مختلط که همة تجار و اتباع خارجی در آن نماینده داشتند هم منوط به اعلام نظر انگلیسیها بود. (محمود،  1367: 1310/ عظيمي، 1375: 15). در این مجلس نمایندگان از حقوق اتباع خود دفاع میکردند و گرچه روند حضور نمایندة ایران در این مجلس بسیار طولانی شد، اما سرانجام به نتیجه رسید. در سال 1302ش. برای نخستین بار ایران در محاکم قضایی مصر صاحب نماینده شد. از شرایط عضویت، تسلط بر زبان فرانسه بود و سفارت ایران، مسیو منوک مسیحی را که قابل اعتماد میدانست و شرایط لازم را داشت، به عنوان نمایندة ایران معرفی کرد (آرشیو وزارت امور خارجه، 11-6-28-1302ش.).

آغاز روابط ایران و مصر

در دورة قاجاریه، اصلاحات در مصر توجه رجال ایرانی را برمیانگیخت؛ به عبارتی جنس اصلاحات در دو کشور شبیه یکدیگر بود (ادریس، 2002: 28). قاهره از دو جهت برای ایرانیان اهمیت داشت: اول اینکه در مسیر اروپا واقع بود و برخی از رجال و تجار ایرانی برای ورود به فرنگ از این شهر و بندر اسکندریه عبور میکردند؛ و دوم، مصر در مسیر حج قرار داشت و مسیری امن بود. به عبارتی «مصر از لحاظ مادی و معنوی به نقطة تماس شرق و غرب تبدیل شده بود.» (صبری، 1417: 57)

اصلاحات محمدعلی پاشا و پیشرفتهای مصر به ویژه در امر آموزش و صنعت چاپ، ایرانیان را که در دورة فتحعلی شاه به دنبال راهی برای توسعه و ترقی بودند، بر آن داشت تا شماری محصل به قاهره اعزام کنند. یک سبب ترجیح مصر بر دیگر کشورها این بود که زمامداران ایران میخواستند از تجربیات یک سرزمین اسلامی بهره ببرند. سندی در دست است؛ احتمالاً از حدود سال 1250ق، یعنی اواخر دورة فتحعلی شاه یا اوائل دورة محمد شاه، که بنابر آن، میرزا جعفر خان، ایلچی مخصوص شاه مأمور شد تا در خصوص اعزام محصل به مصر تحقیقات کند و در گزارشی به شاه نتیجة کار را چنین شرح میدهد:


«در باب فرستادن پنجاه نفر به مصر که قلمی فرموده بودند کمترین گزارش را با آدم خود نوشت که در مصر جناب جلالت نصاب محمد علی پاشا چنین عرض نماید که اولیاء دولت قاهره از خواهش به ما در خصوص تربیت کردن هزار نفر جوانان به جنب اهل ایران بسیار بسیار خوشحال شدند که ما به این شدت مرحمت جناب شاه راضی نمیشویم علی العجاله، قریب پنجاه نفر خواهم فرستاد. جناب پاشا در جواب نوشته بودند که پنجاه نفر بسیار کم است اگر دو سه مساوی هم اضافه بنمایند باز چندان نخواهد شد و زحمت نخواهیم شمرد ولیکن چون حالا مصلحت را چنین دانستهاند همین قدر توقع دارند که در انتخاب نمودن آنها دقت نمایند که نجیبزاده و صاحب سواد باشند که الا بعد از کفیل و مراجعت به کار دین و دولت بنمایند و به بندگان خدا نفع آنها عاید شود و اگر بخواهند از راه بغداد یا استانبول روانه نمایند به احوال ما تفاوت نمیکنند. لکن ضرور است که پس از رفت خبر ورود آنها را به سرحد قلمی دارند که ما هم حکم صادر نمائیم.» (آرشیو وزارت امور خارجه: 12-3-2-1250ق.)

ظاهراً این نخستین اقدام برای ارتباط فرهنگی با مصریان بود، اما به نظر میرسد نخستین گام برای برقراری رابطة مستقیم میان ایران و مصر در دوره محمد شاه اتفاق افتاده باشد. از اوائل دورة قاجار، شمار ایرانیان ساکن در مصر رو به افزایش نهاد: «عدهای از تجار و بازرگانان ایرانی که کالای خود را به  مغرب زمین حمل مینمودند و همچنین عدهای از ایرانیان که به زیارت بیتالله نائل میشدند از راه شامات به مصر آمده و عدهای از آنان در سرزمین فراعنه رحل اقامت گزیده به امر تجارت و صنایع اشتغال ورزیدهاند.» (همان: 244-276-1341ش.)

با توجه به حضور ایرانیان در مصر، دولت ایران بر آن شد تا برای انجام امور مربوط به اتباع خود  در قاهره نمایندگی تأسیس کند، اما مشکلی اساسی وجود داشت: مصر جزء امپراتوری عثمانی بود و نمیتوانست به طور مستقیم با ایران رابطه داشته باشد. ایران و عثمانی در تهران و استانبول سفارت داشتند، ولی هنوز در شهرهای یکدیگر کارپردازی یا کنسولگری افتتاح نکرده بودند و این امر منوط به امضای معاهدهای در این خصوص بود. تا نیمههای قرن 19م. امور مربوط به ایرانیان در سراسر امپراتوری، از جمله قاهره، از سوی وزیر مختار مقیم در استانبول رتق و فتق میشد و به مرور، گسترش روابط از حوزة مسائل سیاسی فراتر رفت. برای نمونه، روابط تجاری و وضعیت زوّار ایجاب میکرد که دو کشور در شهرهای بزرگ یکدیگر دفاتری تأسیس کنند و روابط با مصر هم از این قاعده مستثنی نبود. 

طبق گزارش سفیر ایران در استانبول قرار بود در سال 1252ق. از سوی ایران میرزا جعفر، شاید همان کسی که اعزام محصلین را پیگیری میکرد، به قاهره اعزام شود تا در مراسم رسمی پاشای مصر شرکت کند. در این زمان، محمد علی پاشا به سبب پیروزی در چندین نبرد علیه عثمانی در اوج قدرت بود، اما این کار در ظاهر به واسطة حفظ دوستی شاه ایران با امپراتور عثمانی و در اصل به سبب کارشکنی انگلیسیها به جایی نرسید:


«از رسیدن پیغام آن جناب بواسطه موسی سمینف فرستاده بودند بسیار متعجب گردید و از آن پیغام بر محب چنان مشخص شد که رفتن عالیجاه میرزا جعفر به سفارت [مصر] موقوف نخواهد گردید... دوستی و اتحاد و موافقت دولت ایرانی و روم واجب و ضروری است و حکم فرمودند که کمال سعی و اهتمام را به عمل دارد که این دوستی و اتحاد الحال فی مابین دولتین ایران و روم است برقرار و بردوام بماند و چیزی ظاهر نشود که باعث ملال و رنجش دولتین گردد. خصوص در این وقت که از سلطان روم علامات مواحدت و دوستی ظاهر میشود، از فرستادن ایلچی برای تهنیت و مبارکباد جلوس شاهنشاهی بر تخت سلطنت و البته بر آن جناب واضح و آشکار است که هنوز علائق سلطان روم با پاشای مصر درست برقرار و استوار نشده است و ممکن میشود من بعد نزاع در میان ایشان واقع گردد و فرستادن رسول را در چنین [موقعی] از طرف اعلیحضرت نزد پاشای مصر، سلطان روم خلاف مراسم و شرایط دوستی خواهد دانست» (همان: 55-15-3-1352ق.).

در ادامه آمده است: «هر چند رفتن میرزا جعفر به مصر فقط برای تعارفات است، اما در چنین شرایطی به صلاح نیست که این مأموریت صورت پذیرد» و نگارندة گزارش میافزاید: «این [یعنی توقف سفر میرزا جعفر] به خواهش دولت بهیة انگریز است» و اظهار امیدواری میکند که میزرا جعفر در تبریز بماند تا این خبر را به نمایندة انگلیس در استانبول اطلاع دهد و شرحی هم برای وزارت امور خارجه در لندن ارسال کند. نکتة جالب در این نامه این است که «دولت انگلیس هیچگاه خواهشی نخواهد کرد مگر به جهت تقویت روابط ایران و عثمانی». بدین ترتیب، بنابر متن این سند، سفر نمایندة ایران به مصر ممکن بود به دوستی دو کشور ایران و عثمانی لطمه وارد کند و ظاهراً انگلستان نیز نگران این دوستی بود، اما بر خلاف این ادعا، به نظر میرسد که بریتانیا قصد داشت تا از ضعف عثمانی نهایت بهره را ببرد و بر مصر مسلط شود. ارتباط مستقیم کشور دیگری با مصر، به نوعی روحیات استقلال طلبی مصریها را تقویت میکرد. به همین بهانه، برقراری رابطة مستقیم میان تهران و قاهره را موجب اختلال در دوستی ایران و عثمانی جلوه داد. هر چند ایران از اعزام نمایندة مستقیم منصرف شد، اما نمیتوانست نسبت به اتباع خود در مصر بیتوجه بماند؛ از این رو دولت به سفارت در استانبول دستور داد تا تدبیری برای رسیدگی به امور ایرانیان بیاندیشد. سفارت ایران هر چندگاه یکبار یکی از کارمندان سفارت کبرا در استانبول را با عنوان "مصلحت گذار" به مصر اعزام میکرد «از این جمله مسافرت میرزا هاشم خان نایب دوم سفارت ایران در استانبول به مصر در سال 1254 ق. را میتوان نام برد» (همان: 244-276-1341ش). 

هر چند هنوز اسناد و مدارک کافی در خصوص اعزام مأموران ایران به قاهره در دست نیست، اما میرزا هاشم خان نایب دوم را میتوان نخستین مأمور ایرانی در مصر دانست. از آن پس به تدریج راه برای اعزام نماینده به قاهره و دیگر نقاط امپراتوری باز شد. در عهدنامة ارزنۀ الروم میان ایران و عثمانی (5 جمادی الثانی 1262ق.)، مذاکراتی هم در بارة حقوق اتباع دو کشور صورت گرفت. مسافرت زوّار ایرانی به عتبات و حج، که جزء قلمرو عثمانی محسوب میشد، موجب بروز برخی نارضایتیها شده بود. مأموران دولت عثمانی با ایرانیان به درستی رفتار نمیکردند و گاهی کار به ضرب و شتم یا اخاذی از آنها میکشید. در مذاکرات معاهدة دوم ارزنۀ الروم، میرزا تقی خان فراهانی (امیر کبیر) نمایندة ایران بود و مسائل و وضعیت اتباع و زوّار ایرانی را در جلساتی با حضور نمایندگان روس و انگلیس مطرح کرد. سرانجام عثمانی به ایران اجازه داد تا در هر نقطه از آن امپراتوری (به جز مکه و مدینه) که محل تجارت بود و ایران در آنجا منافعی داشت یا رعایای ایران در آنجا زندگی میکردند، دفتر یا کارپردازی تأسیس کند و نمایندة ایران نیز از امتیازاتی که دیگر کشورها برخوردارند، بهرهمند باشد. در مقابل عثمانی هم از این حقوق در قلمرو ایران برخوردار گردد (صالحی، 1377: 128). طبق مقاوله نامة سال  1292ق. میان ایران و عثمانی، کارپردازی و کنسولگریهای ایران از حقوقی مشابه دیگر کشورها برخوردار شدند (آرشیو وزارت امور خارجه:1-1-28-1304ق.).

بنابراین، تا پیش از انعقاد این معاهده، ایران در مصر دفتر خاصی نداشت و فقط مأمور به طور موقت به مصر اعزام میشد.  طبق اسناد موجود، نخستین کنسولگری ایران در قاهره «در سال 1269هجری قمری مطابق با 1852 میلادی و برابر با 1231شمسی تأسیس و به نام "باش شهبندری ایران" نامیده شده است، ولی در اوائل کار به طور مرتب سرکنسول یا به اصطلاح آن روز "باش شهبندری" نداشته و در غیاب نمایندة ایران، منشی محلی که غالباً از میان ایرانیان مقیم مصر انتخاب میشد، وظایف باش شهبندر و امور سر کنسولگری را اداره مینموده است.» (همان: 244-276-1341ش). هر چند در این سند اشارهای به کنسولگری شده است، اما ایران نخست کارپردازی داشت و سپس به تدریج به سرکنسولگری ارتقاء یافت. معلوم نیست نخستین کارپرداز ایران چه کسی بوده است، اما در سال 1275ق. ناصرالدین شاه با دست خط خود زمانشاه را به عنوان کارپرداز نزد سعیدپاشا حاکم مصر فرستاد:


 «میرزا زمان خان را به رسم کارپردازی اهل مصر مأمور نمودیم و یک قطعه نشان تمثال خودمان مکلل به الماس است و اعتبار رتبه عالیه دارد محض اقامه دلیل[ناخوانا] همایون و ملاحظه کمال یکجهتی میان دو دولت اسلامیه و برگزیدگان طرفین برای آن جناب اعطا و انفاذ فرمودیم. نشان مزبور به توسط ایلچی مخصوص و کارپرداز ما خواهد رسید» (همان، 1-2-3-1275ق / چهره نما، سال 21، شماره یکم: 12).

علاوه بر تحیکم روابط، شاه ایران هدف از اعزام کارپرداز را تأمین رفاه اتباع ایران یاد کرده است. در سال 1286ق. یکی از کارمندان سفارت ایران در استانبول بنام میرزا رضا خان افشار به عنوان "باش شهبندری ایران" (همان: 244-276-1341ش) روانه قاهره شد و تا 1290ق. این مقام را بر عهده داشت. مکاتبات با مرکز با سربرگ «کارپردازی مخصوص اعلیحضرت ناصرالدین شاهنشاه ایران در مصر» صادر میگردید. با توجه به حضور گستردة اتباع ایرانی در مصر، دولت تصمیم گرفت در شهرهایی از جمله اسکندریه، سوئز، پورت سعید، دمیاط و منصوره نیز دفتر کارپردازی تأسیس کند و از معتمدین محلّی، افرادی را به عنوان کارپرداز دولت ایران به این کار بگمارد. 

 سفر هیئتها نیز یکی از راههای تحکیم روابط بود. نخستین هیئت رسمی ایرانی در 1286ق. به دعوت دولت فرانسه به مصر اعزام شد. این هیئت به ریاست معیرالممالک و به نمایندگی از طرف ناصرالدین شاه برای شرکت در مراسم افتتاح کانال سوئز به مصر رفتند (همان: -1-17-1286ق.). مصریها از فرستادة ایران در کاخ عابدین به گرمی استقبال کردند و او در ملاقات با خدیو مصر در خصوص مأموریت خود با وی گفت و گو کرد (همان: اسناد مکمل، ک 9، س 201). این نخستین دیدار هیئت رسمی ایرانی از مصر بود. در این مراسم فرانسوا ژوزف ولیعهد اتریش و چندین چهره سرشناس اروپایی نیز حضور داشتند (محمود، 1367:1375). البته در ادوار بعدی، چون مصر در مسیر اروپا بود، بارها شخصیتهای عالی رتبة ایرانی از آنجا عبور کردند. در سال 1341ق. به هنگام بازگشت احمد شاه از اروپا در مصر، حاکم پورت سعید و  تجار ایرانی و مأمور عالی رتبة کانال سوئز از او استقبال کردند (آرشیو وزارت امور خارجه: 28-3-36-1301ش.).

در ربع آخر قرن نوزدهم، مصر تحت ریاست جانشینان محمد علیپاشا به ثبات سیاسی رسیده بود و تقریباً از همین زمان در روابط دولتهای اروپایی با مصر تغییراتی رخ داد و آنها کنسولگری خود را به نمایندة سیاسی
 ارتقاء دادند. دولت ایران هم تصمیم گرفت به همین شیوه «چنین سمتی را برای خود کسب نموده و نمایندگی دولت ایران را از  ژنرال کنسولگری به وکالت سیاسی» تبدیل کنند (همان: 244-276-1341ش.). تحقق این نظر به چند سال زمان نیاز داشت و حاج محمدخان سرتیپ که از ذی الحجة 1301 تا جمادی الثانی 1304ق. سرکنسول بود، این مأموریت را بر عهده گرفت: «او برای اجرای این منظور در اغلب نامهها عنوان خود را ژنرال کنسول و وکیل سیاسی دولت علّیة ایران قید نموده است» (همان/ چهره نما، سال 21، شماره یکم: 12). 

کوشش برای تحقق این منظور در زمان سرکنسول بعدی، یعنی ژنرال میرزا نجفقلی خان ادامه یافت: «میرزا نجفقلی در موقع ورود به قاهره خود را وکیل سیاسی دولت ایران معرفی کرد و راجع به تبدیل ژنرال قنسولگری ایران به وکالت سیاسی فعالیت زیادی نمود ، در نتیجه از سال 1266 ش. تا 24 اسفند 1300 ش. که استقلال مصر رسماً اعلام شد، نمایندگی دولت ایران در مصر به نام وکالت سیاسی دولت علیه ایران خوانده میشد.» (آرشیو وزارت امور خارجه، 244-276-1341ش.). به این ترتیب، ایران اولین کشوری بود که به صورت رسمی در مصر نمایندگی سیاسی تأسیس کرد. در سال 1309ق. میرزا ملکم خان ناظم الدوله نیز در گزارشی ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه مصر نوشت که بیشتر دولتهای اروپایی "آژان دیپلماتیک" اعزام کردهاند.  "آژان دیپلماتیک" از جنرال کنسول بالاتر بود و در امور سیاسی هم فعالیت میکرد (همان، اسناد مکمل، ک 9، س 615). به تدریج در حوزة سیاسی و کنسولی تغییراتی رخ داد و اسحاق خان مفخم الدوله تصمیم گرفت در نمایندگی تغییراتی ایجاد کند. او در گزارش خود به مرکز اعلام کرد که برای تسهیل در کارها،  امور سیاسی را از کنسولی جدا کرده است؛ به این ترتیب که رئیس نمایندگی، امور سیاسی را مستقیم اداره کند و یک نفر هم به عنوان کنسول انتخاب شود. از این رو با اخذ اجازه از سفیر کبیر در استانبول، میرزا محمود خان سرتیپ به عنوان کنسول به دولت مصر معرفی شد (همان، اسناد مکمل، ک 27، س 27).

پس از جنبش مشروطه، دولت ایران از لحاظ داخلی و سیاست خارجی با مشکلاتی رو به رو گردید و به همین سبب، مدتی به برخی نقاط مانند قاهره سرکنسول و نمایندة سیاسی اعزام نشد. مجلس در این خصوص از وزیر امور خارجه پرسش کرد و ایرانیان مقیم قاهره نیز از این وضعیت شکایت داشتند. (چهره نما، سال 21، شماره یکم: 16). وزارت امور خارجه در پاسخ به مجلس و شکایت اتباع اعلام کرد که به زودی رئیس وکالت سیاسی را گسیل خواهد کرد و آن منوط به انتخاب "شخص اصلح" است (مشروح مذاکرات مجلس دوره دوم: جلسة 2).

سرانجام میرزا شفیع خان مقتدرالملک به عنوان وکیل سیاسی اعزام شد و ایرانیان مقیم از او استقبال کردند (چهره نما، سال 5، شماره 63: 16). در 7 ذیالحجه عباس حلمی پاشا فرمانفرمای مصر، مقتدرالملک را به حضور پذیرفت. وکیل سیاسی ایران در نطق خود ضمن ابراز مسرت از حضور در مصر، پیام مقامات ایرانی را به خدیو ابلاغ و اظهار امیدواری کرد که بتواند در راستای تحکیم «مناسبات دقیقة جامعة توحیدیة دولتین علّیتین اسلامی» اقدام کند. حلمی پاشا نیز در نطق خود اظهار داشت که اقدامات لازم را برای تداوم دوستی دو دولت انجام خواهد داد: «یگانگی فیمابین دولت علّیة ایران و حکومت خدوم امتداد دارد و دوام این دوستی مستمر است به واسطة اتخاذ هیئت جامعة مقدسة دینیة دولتین که از هر جهت اول مرحله استحکام وداد است» (همان، سال 5، شماره 63: 16). حلمی پاشا نسبت به توسعة روابط با ایران نظر مساعد داشت و پیشتر نیز در سال 1310ق. تمثال و نشان عالی خود را به میرزا رضاخان بنان الملک وکیل سیاسی ایران اهداء کرده بود، که در راه توسعة روابط کوشش میکرد. (کاووسی،1370: 185)

علاوه بر نمایندگی سیاسی، ایرانیان مقیم هم گامهای مؤثری در جهت تحکیم روابط برداشتند. برای نمونه، میرزا محمد مهدی بیک امینالتجار ایران در مصر در جلسة انجمن تجار که علما و فضلای ترک، سوری، مصری و هندی حضور داشتند، پبشنهاد داد "انجمن جمعیت رابطه الشرقیه" برای تقویت اتفاق در بین مسلمانان تأسیس شود که اعضاء از آن استقبال کردند و هیئتی برای پیگیری تشکیل شد (چهره نما، سال 5، شماره 63: 16).

عملکرد ایران و مسأله استقلال مصر


مصر از لحاظ اقتصادی، کشاورزی و ژئوپلتیک برای انگلستان ارزشمند بود و از سوی دیگر پل ارتباطی مستعمرات شمرده میشد. در اوائل قرن بیستم، اعتراضات گستردهای علیه بریتانیا به راه افتاد، از جمله باید به قیام احمد العربی  (Botman, 1991: 18)برای استقلال اشاره کرد که نافرجام ماند. با آغاز جنگ جهانی اول و اتحاد عثمانی با آلمان، نقشة آلمان برای بهرهبرداری از نیروی مسلمان بر ضد انگلستان (Goldschmidt, 1988: 53) به اینجا رسید که در سال 1914م. شیخ الاسلام استانبول فتوای جهاد بر ضد روس، انگلیس و فرانسه را صادر کرد (Holt: 1980, 279)، که البته با توجه به تسلط کامل بریتانیا بر منطقه، موفقیتی به دست نیاورد. 

بریتانیا تقاضای مصریها را برای کسب استقلال، در طول جنگ و بعد از جنگ، بارها رد کرد. پس از پایان جنگ جهانی اول، سعد زغلول، که از طبقه فلاحان بود، رئیس هیئت نمایندگی (وفد عربی) مصر را در کنفرانس پاریس بر عهده داشت. حضور آنها در پاریس، برای طرح مسألة استقلال بود، اما به سبب تحریکات نمایندگان بریتانیا، هیئت مصری را نپذیرفتند (Botman, 1991: 26) و حتی قیمومت مصر به بریتانیا سپرده شد. به این ترتیب، همة امور از جمله سیاست خارجی، در اختیار فرماندار انگلیسی بود و بریتانیا هر گونه سیاستگذاری خارجی و صدور روادید را در اختیار داشت (Ibid,29: Goldschmidt, 1988: 58). این امر به وقوع انقلاب 1919م. منجر شد و اغتشاش و اعتراض سراسر مصر را فرا گرفت. هر چند نیروهای نظامی انگلیسی به سرعت جنبش را سرکوب کردند، ولی نارضایتیها پایان نیافت. چندی بعد از این وقایع، هیأتی به ریاست لرد میرل از سوی دولت انگلستان برای مذاکره با سران مصر وارد قاهره شد، اما محافل مصری او را نپذیرفتند. انگلیسیها رهبران استقلال طلب را بازداشت کردند و نتیجهای به دست نیامد (منسفیلد، 1349 :24).

سفارت خانههای بریتانیا در برخی از کشورها از جمله در ایران، در صدد بودند اقدامات دولت متبوع خود را در مصر توجیه کنند. سفارت آن کشور در تهران در یادداشتی برای وزارت امور خارجه، در بارة روابط مصر و بریتانیا چنین اظهار داشت که در طول جنگ اول جهانی، مصر از دولت عثمانی و آلمان حمایت کرد و به همین سبب، بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ آن دو، کشور مصر را تحت الحمایة خود قرار داد. بنابر همین یادداشت، با پایان یافتن جنگ، بریتانیا دیگر دلیلی برای ادامة وضع سابق نمیبیند، ولی به سبب اهمیت استراتژیک مصر برای بریتانیا، ضمن اعطای استقلال، اجازه نخواهد داد کشور دیگری در امور مصر مداخله کند و  هر گونه مداخله را با قدرت پاسخ خواهد داد (آرشیو وزارت امور خارجه: 30-23-16-1300ش.).

در ماه رجب 1340ق. پارلمان و دولت انگلستان دور جدیدی از مذاکرات را در بارة استقلال مصر آغاز کردند. بنا بر گزارش وکالت سیاسی  ایران در مصر، لرد ادموند آلنبی
، کمیسر عالی انگلیس، از لندن به قاهره رفت تا در بارة امور مصر مذاکره کند. او قبل از بازگشت، به دربار مصر رفت و جزئیات مراسلة استقلال را با سلطان فؤاد در میان نهاد و قرار شد مراسله در پارلمان بریتانیا تصویب و به صورت بیان نامه به مصر ارسال شود. به موجب بند اول «مصر مثل یک حکومت مستقله از طرف انگلستان شناخته میشد». در بند دوم «وعده داد که پس از وضع قوانین از طرف حکومت مصر مبنی بر تصدیق اجرایی که در زمان حکومت نظامی برقرار شده دولت انگلیس حکومت نظامی را که از 1914م. برقرار شده بود لغو نماید» (همان:21-23-16-1300ش.). این اقدام در محافل مصری با واکنشهایی روبه رو شد و فعالان سیاسی مصر، خواهان بازگشت سعد زغلول پاشا به قدرت بودند، که بر اثر تحریکات انگلیسیها کنار گذاشته شده بود. از نظر نمایندگی سیاسی ایران، اقدام انگلستان به این معنا بود که انگلستان با استقلال مصر موافقت کرده است. بدین ترتیب، تحتالحمایگی مصر پایان یافت و تشکیل کابینه به ثروت پاشا واگذار شد. وزارت امور خارجه نیز که تا این زمان در اختیار نمایندة انگلیس بود، در اختیار دولت جدید مصر قرار گرفت (همان).

 سلطان مصر با دریافت خبر تصمیم پارلمان انگلستان مبنی بر تأیید استقلال مصر در پیامی فوری استقلال مصر را ابلاغ کرد. او در این پیام مقام خود را که تا این زمان "والا حضرت" نامیده میشد، به "اعلیحضرت" ارتقاء داد (همان: 29-23-16-1300ش.). مردم مصر در خیابانهای قاهره و اسکندریه به شادمانی پرداختند و دولت مصر به نشانة شادمانی و اعلام استقلال، برنامهای برای "سان دیدن" ملک فؤاد از قشون مصر در میدان عباسیة قاهره تدارک دید و یکصد گلولة توپ در اسکندریه و قاهره به این مناسبت شلیک شد. دربار مصر در یادداشتی به نمایندگیهای سیاسی خارجی، از جمله وکالت سیاسی ایران در قاهره، ضمن اطلاع اعلام کرد که از این پس کلیة امور مربوط به سیاست خارجی از طریق وزارت امور خارجة آن کشور انجام خواهد شد (همان). پیشتر، وزارت امور خارجة مصر نقش چندانی در اصول سیاست خارجی نداشت، اما پس از اعلام استقلال، دیپلماتهای خود را آمادة اعزام به کشورهای دوست کرد (چهره نما، سال 21، شماره 1:3). ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که استقلال مصر را به رسمیت شناخت (ایران، شماره 1105 :2).

به گزارش وکالت سیاسی ایران، مصر قصد داشت در تهران نمایندگی تأسیس کند (آرشیو وزارت امور خارجه: 21-23-16-1300ش.)، اما مصر هنوز استقلال کامل خود را به دست نیاورده بود: طبق اصول رایج، کشورهای غیر مستقل نمیتوانستند نمایندة سیاسی به کشورهای دیگر اعزام کنند. نمایندگی سیاسی ایران برای افزایش اعتبار ایران در مصر و تحکیم روابط، نخستین دولتی بود که استقلال این کشور مسلمان را به رسمیت شناخت و این اقدام را برای تأمین منافع لازم میدانست (همان: 21-23-16-1300ش.). نمایندة ایران در گزارش خود به وزارت امور خارجه در خواست کرد، با توجه به اینکه مصر از کشورهای بزرگ اسلامی است، دولت ایران بلافاصله استقلال آن را به رسمیت بشناسد و وکالت سیاسی را به سفارت ارتقاء دهد. از نظر او، این اقدام ارزش و اعتبار ایران را در انظار مردم مصر افزایش میداد. میرزا فتح اله خان مشیر، نمایندة ایران در ملاقات با نمایندگان دیگر کشورها از جمله هلند، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا دریافت که آنها هم قصد دارند دولت مصر را به رسمیت بشناسند و نمایندگی خود را به سطح سفارت ارتقاء دهند (همان: 29-23-16-1300ش.). وزارت امور خارجه در یادداشت 19 اردیبهشت 1301ش. به نمایندگی قاهره اعلام کرد که ایران استقلال مصر را به رسمیت شناخته و نمایندگی را نیز به سطح سفارت ارتقاء داده است (همان: 26-23-16-1300ش.). میرزا فتحالله خان ارفع نخستین وزیر مختار ایران در قاهره بود. البته هنوز روابط یک جانبه بود و مصر پس از دو سال در کشورهای دیگر سفارت تأسیس کرد. در سال 1302ش. دولت مصر تصمیم گرفت برای لندن، رم، پاریس و واشنگتن سفیر انتخاب کند و در بارة بقیة کشورها این کار را به وقت دیگری واگذاشت (همان: 1-3-28-1302ش.). کلیة امور مربوط به سیاست خارجی مصر هنوز در دست مأموران  انگلیسی بود و دولت مصر، سیاست خارجی خود را اندک اندک بر عهده میگرفت (همان: 5-5-28-1302ش.).

ایران به سیاست توسعة روابط با مصر ادامه داد. در سال 1301ش. تجار ایرانی مقیم مصر از مجلس شورای ملی تقاضا کردند برای بهبود روابط تجاری دو کشور اقداماتی صورت گیرد و عقد قرارداد تجاری را به نفع ایرانیان دانستند (مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،167/5/6/11/4ق.): 


نظر به اینکه در ایران و مصر به علت فقدان عهدنامه تجارتی فیمابین، نسبت به حقوق گمرکی مالالتجاره طرفین اجرای حقوق کاملۀ الوداد نمیشود و از ایران به مصر مالالتجاره معتنابهی میرود و از مصر به ایران واردات قابل توجهی نیست و این ترتیب باعث ضرر تجار ایرانی است که کرارا به دولت شکایت کردهاند و نظر به اینکه هنوز عهدنامه مودت مابین دولتین منعقد نشده نمیتوان عهدنامه تجاری دائمی منعقد نمود. لهذا به وسیله سفارت دولت ایران در قاهره با دولت مصر مذاکراتی شده و امیر ارفع وزیر مختار ایران اهتمام نموده و دولت مصر را به انعقاد قرارداد تجاری موقتی راضی نموده است و به این ترتیب حقوق گمرکی مالالتجاره که قسمت مهم آن تنباکو است به میزان حقوق گمرکی واردات ممالک که با مصر قرارداد مخصوصی دارند تنزل داده میشود. لهذا ماده واحده زیر برای تصویب  مجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد میگردد (همان):

 «مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد که با دولت مصر قرارداد موقتی تجاری که مبنی بر اجرای حقوق دول کاملۀ الوداد به طور معامله متقابله نسبت به محصولات طرفین باشد به شرط امکان الغای آن از طرفین که شش ماه قبل از فسخ اعلام گردد منعقد نماید و در خاتمه به استحضار مجلس مقدس میرساند که تنظیم و عقد قرارداد به وسیله مبادله یادداشت مابین سفارت ایران در مصر و وزارت امور خارجه مصر خواهد بود» (همان).

 بعد از این درخواست، رئیس مجلس در یادداشتی به رئیسالوزراء، به وزارت امور خارجه و سفارت ایران در قاهره اختیار داد تا قرارداد تجاری مناسبی با مصر منعقد کند، به گونهای که هر دو از حقوق دول کاملۀ الوداد برخوردار شوند (همان). در 30 میزان 1301 مأمور سیاسی ایران موافقت دولت مصر را گزارش داد:

"... دولت مصر تصمیم نموده موقتاً در باره کلیه محصولات ایرانی شامل تنباکو و توتون  در مصر مانند دول کاملۀ الوداد رفتار [شود]... و نظر به معامله متقابله همین رفتار در ایران باید با محصولات مصری بشود و این قرارداد موقتی ممکن است از طرف دولت مصر و یا ایران منقضی شود مشروط بر اینکه 6 ماه قبل از فسخ اطلاع داده شود الغاء گردد" (همان)

با وجود مشکلات و دشواریهای بسیار در مصر، روابط روز به روز در حال توسعه بود. در 29 حوت 1302 وزارت امور خارجه به مجلس شورای ملی اطلاع داد که بنابر گزارش سفارت ایران در قاهره، مجلس مصر افتتاح شده و مناسب است که ایران پیام تبریکی ارسال کند و بهتر است این تبریک از سوی مجلس باشد (همان: 5/1/41/153/5). در جلسة 27 فروردین 1303 رئیس مجلس مؤتمن الملک موضوع تشکیل پارلمان مصر را با نمایندگان در میان نهاد:


"خاطر آقایان مسبوقست که پارلمان مصر چندیست افتتاح یافته بنده گمان میکنم به ملاحظه و جهت  جامعه و اشتراک عقیده و به واسطه اینکه از قدیمالایام روابط تاریخی ایران و مصر برقرار بوده است اگر آقایان موافقت کنند تلگراف تبریکی از طرف مجلس برای پارلمان مصر ارسال گردد" (مشروح مذاکرات مجلس، دورة 5، جلسة 12).

مؤتمن الملک در پیامی به وزارت امور خارجه، موافقت نمایندگان را با این درخواست اعلام کرد و تلگراف تبریک ارسال گردید. از آن سوی، احمد زیور رئیس مجلس مصر در تلگرافی به مؤتمنالملک، مراتب تشکر خود و نمایندگان مصری را از پیام تبریک اعلام داشت: 


از احساسات قلبی جناب عالی و پارلمان ایران نسبت به پارلمان مصر صمیمانه تشکر نموده و سلام برادرانه و احساسات کاملة خود را برای ترقی و عظمت ملت نجیب ایران تقدیم میدارد (مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 5/1/41/153/5).

درخواست مصر برای مداخلة ایران در حلّ اختلافات با انگلستان 


هر چند مصریها استقلال خود را به دست آورده بودند، اما این پایان ماجرا نبود: بریتانیا همچنان میکوشید دخالت و نظارت خود را حفظ کند. تا سال 1922م. مصر تنها قسمتی از استقلال خود را به دست آورده بود. مصریها قصد نداشتند از مواضع خود برای قطع کامل مداخلة بریتانیا کوتاه بیایند، بنابراین، گفتوگوها را با مقامات بریتانیا ادامه دادند. گزارش سفارت ایران از لندن 3دی 1303/ 22دسامبر 1924 حاکی از کوششهای زغلول پاشا در این زمینه است: 

مکدونالد و زغلول پاشا در لندن برای حل بحران مصر با هم مذاکره کردند، اما نتیجه برای مصر مثبت نبود؛ زغلول پاشا با دست خالی بازگشت و مصریهای ناراضی اعتراضات گستردهای علیه انگلیس برپا کردند. در نتیجة درگیریها، سر لی استک
 صاحب منصب انگلیسی که والی سودان هم بود، در 19 نوامبر کشته شد. دولت بریتانیا از طریق لرد آلبنی، کمیسر عالی در مصر دو فقره یادداشت تسلیم دولت مصر کرد و خواهان عذر خواهی و دستگیری و مجازات خاطیان و 500 هزار لیره به عنوان غرامت شد و اینکه با حقوق اتباع خارجی که بر عهدة انگلستان است، مخالفتی نشود؛ همچنین نیروهای مصری در 24 ساعت از سودان خارج شوند (آرشیو وزارت امور خارجه: 39و 38-2-28-1303ش.). کابینة زغلول پاشا پرداخت غرامت و دستگیری خاطیان را پذیرفت، اما در بارة موارد دیگر به صراحت اظهار نظر نکرد. 

انگلیسیها بلافاصله به سودان قشون فرستادند و اسکندریه را نیز اشغال کردند. با افزایش فشارها بر دولت، زغلول استعفا کرد و زیور پاشا مأمور تشکیل کابینه شد. او با پذیرش کلیة موارد مورد درخواست بریتانیا، زمینه را برای تخلیة اسکندریه فراهم کرد. این اقدام نخست وزیر با مخالفت دو وزیر کابینه همراه بود که به اخراج آنها منجر شد. هر چند دولت جدید میکوشید تا اوضاع مصر را آرام جلوه دهد، اما سایة سنگین طرفداران زغلول را که مقبولیت مردمی داشت، بر سر خود احساس میکرد. در واقع زغلول با آنکه در دولت نبود، اما در پرده سعی میکرد کار را با انگلیسیها یکسره کند و در تلگرافی به نشریات اروپایی، از قصد خود برای سفر به اروپا و اقناع نمایندگان دولتها برای طرح مسألة مصر در جامعة ملل سخن به میان آورد (همان). طبق گزارش سفارت ایران در لندن، ظاهراً زغلول از نمایندة ایران هم خواست موضوع استقلال مصر را از طریق جامعة ملل پیگیری کند و نمایندة ایران آن را منوط به دستور دولت کرد. با این همه، بریتانیا با طرح درخواست زغلول از در مخالفت درآمد و اعلام داشت که تحت شرایطی به مصر استقلال داده و جامعة ملل قیمومت آن کشور را به دولت بریتانیا واگذار کرده است و طبق توافقات موجود، هیچ دولت ثالثی حق مداخله در امور مصر را ندارد. 

از زمان اعلام استقلال تا حصول استقلال کامل، چهار سال طول کشید و در این مدت، مصر همچنان در بسیاری از امور استقلال کامل نداشت، بعد از جنگ جهانی اول و تشکیل جامعة ملل قرار شد برای جلوگیری از درگیری نظامی، مشکلات کشورها به جامعة ملل منتقل شود و از طریق گفتوگو و راه حل مسالمتآمیز و دیپلماتیک بحرانها پایان یابد. یکی از راههای طرح موضوع در جامعه ملل این بود که یکی از طرفین یا دولت ثالث آن را به صورت رسمی در جلسات مطرح کند، اما مصر هنوز عضو نبود و از طرف دیگر انگلستان هم خود را قیّم آن کشور میدانست و به همین سبب؛ تمایلی به طرح اختلافاتش با مصر در جامعة ملل نداشت. نقش ایران در این زمان پر رنگ مینمود و به عنوان اولین کشور اسلامی و حتی شرقی که به عضویت جامعة ملل درآمده بود، برخی از سیاستمداران مصر انتظار همراهی را داشتند؛ به ویژه شاید از این جهت که ایران از انگلستان هم صدمات بسیار دیده بود. به گزارش ارفع الدوله نمایندة ایران در جامعة ملل به وزارت امور خارجه:


علی الفایاتی مصری مدیر روزنامة منیر شرق با چند نفر دیگر از هموطنان خود به نامبرده مراجعت کرد و تقاضا نمودند که از جامعه ملل بخواهد تا در مرافعه بین مصر و بریتانیا مداخله نمایند و منازعه را به دیوان عدلیه بینالمللی ارجاع دهند (همان: 23-2-28-1303ش.).

طبق اصول دیپلماتیک، نمایندة ایران نمیتوانست فقط با چنین درخواستهایی این پیشنهاد را بپذیرد و به گفتة ارفع، این قضیه میباید از مجاری قانونی پیگیری میشد: یکم، تقاضای رسمی نمایندة دولت مصر، دوم: حکومت مصر به طور مستقیم از دولت ایران درخواست کند یا از طریق سفارت ایران در قاهره خواستة خود را با تهران در میان نهد. با اینکه گروه مصری از اقدام خود نتیجهای نگرفتند، بعد از چند روز در جریان کنفرانس تریاک، دکتر قندی نمایندة مصر در دیدار با ارفع الدوله تقاضای مذکور را مطرح کرد و پاسخ نمایندة ایران مثل قبل بود. 


سبب اصرار دکتر قندی را باید در شرایط سیاسی حاکم بر مصر جست وجو کرد. او در جلسهای خصوصی به ارفع الدوله گفت: انگلیس زغلول پاشا را برکنار کرد  و کابینة زیور پاشا هم مجری دستورات بریتانیاست و چون انگلستان مخالف طرح قضیه در جامعة ملل است، بنابراین، بدون تردید دولت مصر هم اقدامی نخواهد کرد. پاسخ ارفع الدوله به نمایندة مصر روشن، واضح و دیپلماتیک بود: چون این تقاضا از مجاری رسمی مطرح نشده، ممکن است با مخالفت دولت مصر روبه رو شود. او گفت: در صورت پذیرش ایران، آنگاه واکنش دولت مصر چه خواهد بود؟ اگر زیور پاشا علیه ایران اقامة دعوی و ایران را متهم کند که بدون اجازه این پیشنهاد را طرح و به نوعی در امور مصر دخالت کرده است، اعتبار ایران لطمه خواهد خورد. نمایندة مصر که جواب را قانع کننده یافت، تصمیم گرفت در پاریس با سفیر کشورش که داماد ملک فاروق بود، ملاقات و این قضیه را مطرح کند تا  شاید بتواند از طریق دربار کار را پیش ببرند (همان: 23-2-28-1303ش.).

البته از این اقدام هم نتیجهای حاصل نشد و سفیر پیشنهاد را رد کرد. در این میان روزنامة الاهرام نوشت که ایران برای طرح قضیة مصر در جامعة ملل اعلام آمادگی کرده است. این خبر باعث هیجان در محافل سیاسی شد، اما نمایندة ایران با اقدام به موقع اجازه نداد این خبر، که در واقع به کنجکاوی مسئول آن روزنامه باز میگشت، بر روابط دو کشور تأثیر منفی بجای گذارد. ارفع الدوله در مصاحبة مطبوعاتی با خبرگزاری آلمان و رویترز ماجرا را توضیح داد و آن را منوط به درخواست رسمی دولت مصر کرد (همان). او در جای دیگری نیز اظهار داشت که اولیاء دولت ایران در این زمینه اقداماتی کردهاند و با نگاه مثبت به این قضیه مینگرند، به شرط آنکه عرف دیپلماتیک رعایت شود و اقدام بر اساس درخواست رسمی دولت مصر باشد؛ در این صورت ایران برای دفاع از حقوق دولت مصر، قضیه را از طریق جامعة ملل پیگیری خواهد کرد (همان: 15-2-28-1303ش).

از کنسولگری ایران در شام گزارشی به وزارت امور خارجه در دست است که بنابر آن، دانشجویان پزشکی مصری در شام، از دولت ایران به سبب حمایت از مواضع آن کشور در جامعة ملل تشکر کرده بودند؛ گویا بر اساس این تصور اشتباه که نمایندة ایران قول داده است به عنوان "دولت ثالث" قضیه را مطرح کند (همان: 36-2-28-1303ش.). علی اکبر بهمن سفیر ایران در قاهره، در گزارش 14خرداد 1303 به وزارت امور خارجه اعلام کرد: مصریها تمایل دارند ایران در این قضیه به آنها یاری رساند. به نوشتة او، مصر و انگلیس هر دو بر خواستههای خود پافشاری میکنند: مصر خواهان خروج کامل انگلیس از آن کشور است و بالعکس بریتانیا هم اصرار بر ماندن دارد، زیرا خروج را به نوعی به زیان خود میبیند و احساس میکند در این صورت اعتبار آن کشور صدمه خواهد خورد (همان: 1/55-2-28-1303ش.).

سفیر ایران پیشنهاد کرد که با توجه به تحقیقات او، ایران میتواند با رویة متعادلی در این قضیه مداخله کند و داوری به گونهای باشد که هم منافع مصر تأمین شود و هم انگلستان راضی بماند (همان). ماجرای این قضیه به مجلس شورای ملی هم رسید و برخی از نمایندگان از رئیس مجلس خواستند اگر پیشنهادی در این خصوص از دولت یا پارلمان مصر رسیده است، مطرح شود. از نظر آنها ایران تنها کشور اسلامی بود که میتوانست از حقوق ملت مصر در وصول به استقلال از طریق مجمع ملل متفق حمایت کند (همان: 1/55-2-28-1303ش.). سرانجام با توجه به اینکه مصر به طور رسمی درخواست خود را مطرح نکرد، ایران از اختلافات مصر و انگلستان کناره گرفت. 

نتیجه

با مطالعه و بررسی سیر تطور رابطة ایران و مصر در دورة قاجاریة، ملاحظه شد که گرچه مصر مستقل نبود، اما دولت ایران برای رسیدگی به وضعیت اتباع خود، بر دوستی با این کشور مسلمان و پل ارتباطی با اروپا تأکید داشت. از سوی دیگر، از نظر برخی از خدیوان مصر، رابطه با کشور مسلمان ایران ضروری بود، اما با توجه به عدم استقلال، امکان تأسیس کنسولگری در ایران وجود نداشت و رابطه بیشتر یک طرفه بود. در جریان نهضت استقلال خواهی مصریان، ایران نخستین کشوری بود که استقلال مصر را به رسمیت شناخت و نمایندگی سیاسی را به سفارت ارتقاء داد. با توجه به درخواست مصریان از ایران برای دفاع از حقوق آن کشور در جامعة ملل این نکته روشن میگردد که مصر برای تأمین منافع خود در برابر استعمار بریتانیا به حمایت ایران در مجامع جهانی نیاز داشت. سابقة تاریخی نشان میدهد که سران دو کشور همواره به توسعة روابط علاقه داشتهاند و همکاری نزدیک ایران و مصر میتواند نقش مهمی در فرایند تحولات منطقهای داشته باشد و موقعیت هر دو کشور را نیز در سطح بینالملل ارتقاء دهد. 
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