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کتاب تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز، تألیف صفورا ترک الدانی، 
در ژوئیه 2018 توسط انتشارات L’Harmattan در فرانسه منتشر شد. دیوید ریگوله ُرز، 
کارشناس روابط بین الملل و پژوهشگر حوزه خاورمیانه، در مقاله ی پیش رو به بررسی 
بخشی از موضوع کتاب پرداخته است که از نظر تاریخی، تا پایان دوره ی پهلوی دوم 

را شامل می شود.

سلسله ای از وعده دیدارهای از دست رفته؟
Iديويد ريگوله ُرز
ترجمه رزیتا عیالنی

I. استاد دانشگاه، پژوهشگر مؤسسه آنالیز استراژی فرانسه )IFAS(، متخصص روابط بین الملل، کارشناس حوزه ی خاورمیانه.

ایران و فرانسه در برهه های متعدد، روابط خاص و منحصر به فردی داشته اند. این 
در حالی است که رابطه ایران به ویژه با قدرت های آنگلوساکسون، یعنی انگلیس در 
درجه اول و سپس ایاالت متحده، قدمتی دیرینه دارد که البته امروزه پر تالطم و حتی 
گاهی با قدرت های همسایه مثل روسیه مملو از بی اعتمادی است. هدف مورد نظر 
صفورا ترک الدانی، نویسنده کتاب تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطی تا 
امروز، دقیقاً تحلیل ماهیت پیچیده ی این روابط در جنبه های گوناگون بوده است. وی 
بر نوعی منشور فرهنگی  تأکید دارد که از دیرباز نشانه ی شیوه ای دیپلماسی فرانسوی 
بوده است و روند گسترش روابط فرانسه و ایران را از زمان های دور با چشم اندازی 
تاریخی بررسی می کند. این موضوع به طور مشخص تمام توجه کتاب را به خود 

اختصاص داده است. 

239



17

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 4

اولين روابط فرانسه و پارس در قرون وسطی
تاریخ روابط میان فرانسه و جایی که مدت های مدیدی پارس نامیده می شد، 
به دوران قرون وسطی باز می گردد، زمانی که در نتیجه ی پیش روی های جنگ های 
صلیبی، نوعی آشنایی اولیه با شرق، به شکلی بسیار کلی رواج یافت. ابتدا از »مشرق 
زمین1« سخن می گفتند. این کلمه از لغت قدیمی فرانسوی »باال بردن« نشأت گرفته 
که خود از کلمه التین levar مشتق شده است و نمایانگر »سمتی است که خورشید 

از آن جا طلوع می کند و باال می آید«.
به عبارت دیگر به معنای شرق/مشرق در معنایی وسیع تر است. این موضوع 
حاصل فصل اول کتاب است که به »اولین تصویر شرق و شرقیات در فرانسه« 
اختصاص دارد. اولین مالقات های واقعی میان پادشاهی فرانسه و پارس در زمان 
سلطه ی مغول ها صورت  گرفت که با موفقیت  کمی مواجه  شد. با این اوصاف، این 
روابط کمابیش در سلسله ی تیموریان در قرن پانزدهم ادامه یافت، یعنی زمانی که 
سفارتخانه های تجاری کوچکی در دولت های تیمور فاتح )1370-1405( و پادشاه 
کاپسی چارلز ششم2 )1422-1380( تأسیس شدند. روابط مذکور پس از تیموریان 
)1405-1507(، در زمان سلسله صفویان )1736- 1501( عمیق تر شد. این موضوع 
در فصل دوم کتاب، با عنوان »پارس و فرانسه، نخستین مالقات ها در قرون وسطی« 

توضیح داده شده است.
اما در تمام این دوران، این سیاست ثابت و پایدار »اتحاد با مخالفین دشمن 
واحد3« پادشاهی فرانسه و اتحاد این کشور با »باب عالی4« در مقابل هابسبورگ ها5 
بود که هر نوع احتمال روابط نزدیک، واقعی و ماندگار را میان فرانسه کاپسی و سلسله 
صفوی تضمین می  کرد، با وجود آن که عالقه فزاینده ای به ایران وجود داشت، که گواه 

این ادعا انتشار آثار متعددی در این موضوع است. 
همان طور که نویسنده اشاره می کند، فرانسویان زیادی به دربار صفوی  سرازیر 
شدند. در این شرایط، مالقات های روزافزون در سطح وسیعی منشأ تبلیغ نوع جدید 
و خاصی از » ذائقه پارسی« به دربار پادشاه فرانسه گردید. این مالقات ها به عنوان 
یک منبع الهام بخش آشکار در اسناد رسمی منعکس می شدند، به ویژه در کتاب 
ایرانی6 )1721( از شارل لویی دوسکوندا، بارون دولَبِرد و دومونتسکیو7  نامه های 
)1755-1689( در زمینه ادبی و همچنین در هنرهای زیبا در فرانسه که بازتاب این 

تأثیر نمایان است.

1. Levant

2. Le roi capétien Charles VI

3. Alliance de revers 

4. Sublime Porte 

5. Habsbourg

6. Les Lettres persanes

7. Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu

اما تالش فرانسه برای ایجاد روابط تجاری با پارس به دلیل 
وضعیت سیاسی آشفته این دوره از تاریخ کشور، تا حد زیادی 
اول  حسین  سلطان  شاه   ،1722 سال  در  زیرا  ماند،  بی نتیجه 
)1722-1694( با شورش افغان ها از سلطنت خلع شد. این پایان 
رسمی سلسله صفویه بود و چنین شرایطی، روابط فرانسه و پارس 
را دچار نوعی سکون کرد و حتی شاید بتوان گفت که آن را به 
طور کامل از بین برد. هجوم افغان ها که منجر به نابودی اصفهان 
گردید، فرانسویان را متحیر ساخته و باعث شد تا ایران را ترک 
کنند و در تمام طول قرن هجدهم به آنجا بازنگردند. این امر 
و تالش های انجام شده در این زمینه توسط نادر شاه، بنیانگذار 
بعدها  تا  باعث شد  افشاریه )1736-1749(  سلسله کوتاه مدت 
ایرانی« ملقب  به »ناپلئون  به دلیل فتوحاتش )1747-1736( 
شود. تالش های کریم خان زند )1779-1760(، یکی از سرداران 
نادرشاه نیز، به نتیجه نرسید. او که به دلیل جنگ داخلی که 
ویرانی کشور را به همراه داشت، خود را بر حاکمیت تحمیل نموده 
کرد.  تأسیس  را   )1750-1794( زندیه  طوالنی تر  سلسله  بود، 
این دوران موضوع فصل چهارم تحقیق نگارنده، با عنوان »روابط 

فرانسه-پارس در دوران افشاریه و زندیه« را تشکیل می دهد.

روابط پرفراز و نشيب فرانسه و پارس
در دوران انقالب و ناپلئون

به  این منطقه  به  برای سفر  تمایالت و کشش های جدید 
طور کلی و به ویژه برای سفر به ایران تا اوایل دوره انقالب در 
فرانسه به تدریج افزایش یافت. دیرکتوار8 )اکتبر 1795- نوامبر 
تجاری  قدرت  کردن  محدود  جاه طلبانه ی  اندیشه  با   )1799
بریتانیا، سعی می کرد تا جاده های هند شرقی را مسدود کند. این 
سیاست، مستقیماً منشأ جنگ های ناپلئون بناپارت9 در مصر در 
سال 1798 بود. این لشکرکشی حماسی ابتدا با انگیزه تالش در 
برقراری حضور فرانسه در شرق، در نظر داشت تا با تیپو صاحب 
سلطان10 ملقب به تیپو سلطان )1782-1799( متحد شود، زیرا 
که وی به عنوان سلطان میسور11، یکی از مخالفان اصلی حضور 

8. Directoire

9. Napoléon-Bonaparte

10. Tipû Sâhib

11. Mysore
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بریتانیا در هند بود.
تا حد  به مصر که  استراتژیک لشکرکشی  اهداف  فراسوی 
زیادی تحقق نیافت )1798-1801(، و از آنجا که ناپلئون بناپارت 
مجبور شد در اکتبر 1799 پس از شکست در محاصره عکا به 
فرانسه بازگردد، به محض آن که به عنوان ناپلئون اول به سلطنت 
بود،   به هند  آرمانی خود که رسیدن  و  بزرگ  رویای  از  رسید، 
صرف نظر نکرد، زیرا برای او، فتح مصر به عنوان سرآغازی برای 
هدفی جاه طلبانه تر، یعنی »کشف هند« بود. باری برای تحقق 
بخشیدن به این هدف، الزم بود تا با امپراتوری پارس متحد شود. 
با این هدف، در اوایل سال 1805، امپراتور فرانسه یکی از 
افسران »شرق شناس« خود به نام پیر اََمده امیلین پروب ژوبر1 را 
به ایران فرستاد. وی که به زبان های عربی، ترکی و فارسی مسلط 
بود، در لشکرکشی های مصر به عنوان مترجم خدمت می کرد. او 
رابطه ای را بر مبنای اعتماد متقابل با دومین شاه سلسله جدید 
قاجاریه )1925-1786(، فتحعلی شاه )1797-1834( گسترش 
داد و کمک ایران را برای مبارزه با دشمن مشترک، یعنی روسیه 
تزاری، برانگیخت. روسیه به منظور آن که برای فرانسه ناپلئونی 
راهی به سوی هند بگشاید، در سال 1801 قسمتی از گرجستان 
را از شاه پارس گرفته بود. وی که از سال 1805 تا زمان بازگشت 
به فرانسه در اکتبر 1806 در ایران مانده بود، درصدد بود تا زمینه 
را برای امضای معاهده آتی آماده سازد، قراردادی که با مطابقت 
کامل با قانون و اصول، در نوع خود بین فرانسه و پارس، اولین به 
شمار می آید. این دقیقاً همان موضوع فصل پنجم کتاب با عنوان 

»قاجارها و فرانسه، دوران اقدامات بزرگ« است.
را  ناپلئون  که  پارس  شاه  جدید،  مساعد  شرایط  این  در 
ستایش می کرد، از طریق سفیر خود، میرزا محمد رضا قزوینی 
)میرزا رضا( نامه ای برای او فرستاد. با این اوصاف، این »دوران 
که  باختری(  )پروس  فینکن اشتاین2  معاهده  با  فرانسه-پارس« 
در تاریخ 4 مه 1807 به امضا رسید، خود را نشان می دهد. در 
این زمان، مأموریت نظامی به رهبری ژنرال کلود ماتیو گاردن3 
-که از دسامبر 1807 »مأموریت گاردن4« نامیده شد- با اهداف 

1. Pierre Amédée Émilien Probe Jaubert

2. Finkenstein

3. Général Claude-Mathieu Gardanne

4. Mission Gardanne 

چندگانه ای به پارس اعزام گردید: این مأموریت در نظر داشت تا عالوه بر کمک به 
مدرنیزه کردن ارتش پارس به سبک اروپایی، مقدمات لشکرکشی به هند را فراهم 
کند و تالش های نظامی علیه روسیه را انسجام بخشد. اما بعدها اتحاد فرانسه-پارس با 
بهبود روابط فرانسه و روسیه، دلیل اصلی وجود خود را از دست داد. در واقع هنگامی 
که ناپلئون اول، در 14 ژوئن 1807، در نبرد فریدلند روسیه را شکست داد، این امر 
باعث شد تا فرانسه و روسیه با امضای معاهده تیلسیت5 در 7 ژوئیه 1807، با یکدیگر 
متحد شوند. در نهایت، اتحاد بین فرانسه و پارس پیش از آن که بتواند سرآغاز اجرایی 

داشته باشد، به پایان خود رسید.

روابط ناپايدار فرانسه و پارس در ابتدای دوران معاصر
در دوران سلطنت لوئی فیلیپ یکم6 )1848 -1830( از دودمان اورلئان و در 
زمان جمهوری دوم )1852 - 1848(، روابط در سطح بسیار پایینی قرار گرفت. 
روابط بین فرانسه و پارس در امپراتوری دوم، در زمان ناپلئون سوم )1852-1870( با 
امضای یک معاهده تجاری و به موازات آن با افزایش مبادالت بین دو کشور گسترش 
بیشتری یافت. در دسامبر 1854، فردی به نام آرتور دوگوبینو7 )1816-1882( 
توسط ناپلئون سوم به سمت دبیر اول هیأت فرانسوی در پارس )1863 -1855( 
تحت رهبری نیکال پورسپر بوره8 )1886 -1811( منصوب شد، و این زمانی بود که 

او پارسی تر از خود پارسیان رفتار می کرد.
دقیقاً در این زمان بود که چندین کنسولگری فرانسه در پارس افتتاح شد. 
فرانسوا  ویکتور  کلنل  مأموریت  با  نظامی  مستشاران  فرانسوی  سنت  همچنین، 
برونیآرت9 )1868-1809( به طور مستقیم تحت فرماندهی رئیس ارتش پارس ادامه 
یافت و برخی از افسران فرانسوی مانند کاپیتان میشل روس10 در پایان قرارداد خود 
به عنوان مربی در دانشکده نظامی تهران و/یا با مشارکت برای ایجاد کارخانه های 

تسلیحات در این کشور باقی مانند.
پس از سقوط امپراتوری دوم و بین سال های  1871 تا جنگ جهانی اول، روابط 
بین دو کشور به طور رسمی حفظ شد، اما برای پارس دیگر اهمیت سیاسی گذشته 
را نداشت چرا که این کشور درگیر »بازی بزرگ«11 بین  امپراتوری بریتانیایی ها و 
روس ها شده بود. اما این موضوع نفوذ فرهنگی قابل توجه فرانسه را کم نمیکرد، زیرا 
دسته ای از نخبگان ایرانی دوستار فرانسه مطرح می کردند که فرانسه، زبان خارجی 

5. Tilsit

6. Louis-Philippe Ier

7. Arthur de Gobineau

8. Nicolas Prosper Bourée

9. Victor-François Brongniart

10. Michel Rous

11. Grand Jeu
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آنها است. در واقع همان طور که نویسنده اشاره می کند، نخبگان فارسی زبان، فرانسه 
را فرا می گرفتند و به این گونه بود که بسیاری از اصطالحات فرانسوی وارد زبان 

فارسی شد.
در دوران جمهوری سوم فرانسه )1940- 1870(، روابط بین دو کشور مغشوش 
شد، زیرا که سرزمین پارس در زمان قاجارها شاهد شروع دوره متالطم انقالب 
مشروطه1 می شود. حتی با وجودی که روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور 
نسبتاً محدود گردیده بود، اما نفوذ فرانسه به میزان خاصی حفظ شده بود، به ویژه از 
طریق این امر که پیشگامان اصلی انقالب مشروطه تا حدی از الگوی  انقالب 1789 
فرانسه الهام گرفته بودند، بسیار به فرهنگ فرانسه عالقه داشتند و و حتی فرانسه 

آموخته بودند. 
با گسترش  تا  بود  فرانسه درصدد  از آن،  اول و پس  در طول جنگ جهانی 
پروژه های دوطرفه، روابط خود را با پارس حفظ کند. کودتای رضاخان در 21 فوریه 
1921 علیه احمد شاه قاجار )1925 -1909( که با حمایت اکثر افسران همراهش 
که توسط فرانسه آموزش دیده بودند، صورت گرفت و با به قدرت رسیدن سلسله 
جدید پهلوی )1979-1925(، امید فرانسه به توسعه نفوذ خود در این کشور افزایش 
یافت. ششمین فصل کتاب با عنوان »روابط دو جانبه میان فرانسه و ایران در دوران 

پهلوی« دقیقاً به احیای مجدد روابط بین دو کشور اختصاص دارد.
در واقع، رضاشاه با دیدی مثبت به فرانسه می نگریست، کشوری که در پایان 
سال 1918 از نظر نظامی پیروز شده بود، و بسیاری از زیردستان نظامی خود را برای 
آموزش به این کشور می فرستاد. این برنامه آموزشی از سال 1922 توسط مجلس 
مجاز شناخته شد و نزدیک به یک دهه تداوم داشت. هم زمان با این اقدامات، اگرچه 
فرانسه برتری سیاسی بریتانیا را در ایران زیر سوال نمی برد، اما افسران فرانسوی 
برای آموزش ایرانیان در دانشگاه نظامی تهران توسط ارتش ایران استخدام می شدند. 
موضوع دیپلماسی فرهنگی سنتی، فرانسه را محدود نمی کرد و این سیاست همچنان 
به عنوان یک عامل تأثیرگذار در زمان ها و مکان های دیگر مورد استفاده قرار می گرفت.  
الگوی آموزش متوسطه در  در این زمان دبیرستان های فرانسوی به عنوان 
ایران انتخاب شدند. استادان فرانسوی به دانشگاه تهران و همچنین دانشکده های 
بسیاری  دوران،  این  در  می کردند.  توجهی  قابل  کمک  زیبا  هنرهای  و  پزشکی 
روابط  این حال،  با  فرانسه می رفتند.  به  برای تحصیل  نیز  ایرانی  دانشجویان  از 
دیپلماتیک-سیاسی ایران )این نام در 21 مارس 1935 جایگزین نام پارس شد( 
با فرانسه در زمان ادوار دالدیه2 )1940-1938( به دلیل انتشار مقاالت و تصاویر 
هجوآمیزی از رضاشاه در برخی روزنامه های فرانسه، در اواخر سال 1938 به طور 
رسمی از بین رفت. در این مقاالت که در برخی روزنامه های فرانسه منتشر  شده 

1. Révolution constitutionnelle

2. Edouard Daladier

است، رضاشاه را به حیوان فارسی تشبیه کرده بودند که با نام او 
با  آوای آن حیوان مشابهت داشت.

روابط ایران با فرانسه در دوران رژیم ویشی3 به دلیل ازدواج 
شاهزاده محمدرضا پهلوی با شاهزاده مصر، فوزیه بنت فواد، ملکه 
آینده ایران )1941-1948( در 15 مارس 1939 مجدداً و به طور 
موقت برقرار شد. در این ازدواج، ژنرال ماکسیم ویگان4 )1967- 

1865( نماینده فرانسه در تهران حضور داشت.
اما اشغال ایران توسط انگلیسی ها و روس ها از ابتدای اوت 
1941 و کناره گیری رضاشاه پهلوی )1941 -1925( از قدرت 
 1979( پهلوی  شاه  پسرش محمدرضا  نفع  به  در سال 1941 
-1941( منجر به بسته شدن نمایندگی های دیپلماتیک فرانسوی 
دولت ویشی تا پایان جنگ جهانی دوم، یعنی زمان شروع دوباره 

روابط فرانسه و ایران، گردید.

اتخاذ  از  قبل  ايران  به  دوگل  ژنرال  متناقض  سفر 
»سياست عربی« ژئوپليتيکی و پايدار در جمهوری پنجم

ژنرال دوگل پس از اولین سفر کوتاه خود در نوامبر 1944 به 
تهران که طی آن با محمدرضا شاه پهلوی مالقات کرد، مجدداً در 
اکتبر 1963 طی یک سفر رسمی عازم ایران شد و چند روز هم 
پیش از درگذشت او در 9 نوامبر 1970، در کلمبه  دوزاگلیز5، اقامتگاه 
شخصی ژنرال دوگل از سال 1964، به مدت چند روز میزبان شاه 
بود. به عالوه، شاه ایران تنها رییس حکومتی بود که از چنین دعوتی 
بهره مند می شد، این امر بیانگر اهمیتی بود که فرانسه در دوران 
ژنرال دوگل برای عظمت تاریخ هزار ساله ایران و منحصر بودن 
پیوندهای اتحاد میان دو کشور قائل بود، زیرا شاه همانند بسیاری 
از رجال سیاسی ایران، به زبان فرانسه صحبت می کرد و یا حتی 
می توان گفت که به فرانسه عالقه مند بود. در راستای اولین سفر 
دوگل به تهران در سال1950 دبیرستان رازی نیز تأسیس شد. اما 
این رابطه  در اصل خود متناقض بود، زیرا زمانی که ژنرال دوگل 
برای اولین بار در 29 ژوئن 1967 در مورد جنگ شش روزه )10- 
5 ژوئن 1967( »سیاست عربی« مشهور خود را بنا نهاد، نوعی 

»گرایش عربی« در سیاست فرانسه به اجرا درآمد. 

3. Vichy

4. Maxime Weygand

5. Colombey-les-Deux-Églises
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جورج پمپیدو1 )1974-1969( رئیس جمهور وقت فرانسه، 
ژاک شابان-دلماس2 )1972-1969(، نخست وزیر خود را از 12 
تا 16 اکتبر 1971 به جشن های تخت جمشید به مناسبت دو هزار 
و پانصدمین سالگرد پادشاهی پارس فرستاد. در این مراسم که در 
سال1350 )نشأت گرفته از تقویم زرتشتی( برگزار شد، پادشاهان 
و سران دولت تمام کشورها در سطح وسیعی شرکت داشتند. 
فرانسه در دوران ریاست جمهوری پمپیدو قصد داشت تا همکاری 
تکنولوژیک و علمی خود را با ایران توسعه دهد و این بیش از 
آن که سیاسی باشد، دالیل اقتصادی داشت. در این چارچوب، 
در نهایت در تاریخ 27 ژوئن 1974 توسط جانشین وی والری 
ژیسکار دستن3 )1971-1981(، توافقنامه ای میان فرانسه و ایران 
امضا شد که به ایران اجازه می داد به کنسرسیوم هسته ای شرکت 
اورودیف4 ملحق شود و حق برداشت 10 درصدی اورانیوم غنی 
شده توسط این کنسرسیوم را به ایران اعطا می کرد. در مقابل، 
محمدرضا پهلوی موافقت کرد تا یک میلیارد دالر آمریکایی برای 

1. Georges Pompidou

2. Jacques Chaban-Delmas

3. Valéry Giscard d’Estaing

4. Consortium de nucléaire civil Eurodif

ساخت کارخانه اورودیف وام بدهد تا حق برداشت 10 درصد از تولید آن را به دست 
آورد. چگونگِی روابط فرانسه و ایران در مالقات شاه و رئیس جمهور جوان فرانسه، 

والری ژیسکار دستن، در نوامبر 1974 به خوبی مشهود است.
اما تحوالت ژئوپلیتیکی که به موجب انقالب اسالمی در تهران پدیدار شد، شرایط 
را دگرگون کرد و قرارداد را به »منازعات اورودیف5« مبدل نمود؛ و این در حالی بود که 
دیگر تصویر خوب فرانسه نزد عامالن انقالب اسالمی با روابط قبلی تضمین نمی شد. در 
واقع آیت اهلل خمینی که مخالف اصلی و سرسخت شاه بود، پس از ترک عراق و تبعید به 
نوفل لوشاتو با مجوز رئیس جمهور جدید والری ژیسکار دستن، به عنوان فرصتی جهت 
مقابله با شاه استفاده کرد. شاه که به اشتباه فکر می کرد وی در تبعید در اروپا خطر 
کمتری دارد، با ماندن او در فرانسه به طور ضمنی موافقت کرد. آیت اهلل خمینی تا 31 
ژانویه 1979 در فرانسه ماند، در حالی که شاه در 6 ژانویه 1979 ناچار شده بود که از 
کشور فرار کند. در 11 فوریه، پایان رسمی سلطنت پهلوی با سقوط آخرین دولت شاه 

به ریاست شاپور بختیار )4 ژانویه تا 11 فوریه 1979( رقم خورد.
زمانی که اول فوریه 1979، آیت اهلل خمینی پیروزمندانه به تهران بازگشت، تصور 
می شد که روابط میان تهران و پاریس به شکلی بی سابقه توسعه یابد. اما همان طور 
که از فصل هفتم کتاب با عنوان »فرانسه و جمهوری اسالمی ایران« برمی آید، اوضاع 

این گونه نشد.

5. Contentieux Eurodif  

Le shah Mozzafaredin partant pour l’Europe, Le Petit journal, supplément du 
dimanche, 4 juin 1905, source RetroNews BnF.
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12 au 16 octobre 1971 pour le 2500e anniversaire 
de la monarchie perse (ashnhā-ye do hezār o pānsad 
sāle shāhanshāhi) - année 1350 du calendrier perse 
issu du calendrier zoroastrien - des cérémonies où 
se pressent monarques et chef  d’État de tous ho-
rizons. La France pompidolienne entend dévelop-
per sa coopération technologique et scientifique 
avec l’Iran pour des raisons plus économiques que 
politiques. C’est dans ce cadre qu’est finalement si-
gné, le 27 juin 1974, par son successeur Valéry Gis-
card d’Estaing (1974-1981), un accord franco-ira-
nien permettant à l’Iran d’intégrer le Consortium 
de nucléaire civil Eurodif  et accordant à l’Iran un 
droit d’enlèvement sur 10 % de l’uranium enrichi 
par ledit Consortium. Réza Shah Pahlavi accepte, 
en outre, de prêter un milliard de dollars améri-
cains pour la construction de l’usine Eurodif, afin 
d’avoir le droit de préempter les 10 % de la pro-
duction du site. La qualité des relations franco-ira-
niennes se manifestent avec la visite du shah au 
jeune président français Valéry Giscard d’Estaing 
en novembre 1974. Mais le bouleversement géo-

politique constitué par la Révolution islamique à Téhéran allait 
bouleverser la donne et transformer le contrat en « contentieux 
Eurodif  », alors que l’image de la France auprès des acteurs de 
la Révolution islamique n’était pas a priori hypothéquée par ces 
relations préexistantes. En effet, le principal et irréductible oppo-
sant au Shah, l’Ayatollah Rouhollah Moussavi Khomeyni (1902-
1989) bénéficie, après avoir quitté l’Irak où il résidait, d’un exil en 
France, à Neauphle-le-Château à une trentaine de kilomètres de 
Paris, à partir du 6 octobre 1978, avec l’autorisation du nouveau 
président Valéry Giscard d’Estaing. Il y demeurera avec l’accord 
tacite du Shah qui le pense à tort moins dangereux en exil en Eu-
rope jusqu’au 31 janvier 1979 lorsqu’il décide de rentrer en Iran 
alors que le Shah a déjà dû fuir le pays le 6 janvier 1979. Le 11 
février marquera la fin officielle de l’empire Pahlavi avec la chute 
du gouvernement du dernier gouvernement du Shah dirigé par 
Shapour Bakhtiar (4 janvier-11 février 1979). Lorsque, le premier 
février 1979, l’Ayatollah Khomeyni retourna triomphalement à 
Téhéran, on pouvait penser que les relations entre Téhéran et 
Paris allaient se développer de manière sans précédent. Il n’en 
sera rien, ainsi qu’il ressort du septième chapitre de l’ouvrage de 
l’auteure Safoura Tork Ladani qui s’intitule « La France et la Ré-
publique islamique d’Iran ».

Sa Majesté le shah de Perse (Ahmad Sahh) visite le musée des maréchaux [Hôtel des invalides], Agence Rol. Agence photographique, 1922, 
Référence bibliographique : Rol, 74882, Source :  Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EI-13 (895).
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certaine influence française se maintient, notamment à travers le 
fait que les principaux promoteurs de la Révolution Constitution-
nelle, pour partie inspirée par l’exemplarité de celle de 1789 en 
France, assez largement francophiles et même francophones.

Pendant et après la Première Guerre mondiale, la France 
cherche à maintenir ses relations avec la Perse en développant 
des projets bilatéraux. Le coup d’État de Réza Khan du 21 février 
1921 sous Ahmad Shah Qadjar (1909-1925) - appuyé par une 
majorité d’officiers de son entourage qui avaient été formés par 
la France - et l’arrivée de la nouvelle dynastie des Pahlavi (1925-
1979) au pouvoir en Perse relancèrent l’espoir des Français de 
faire progresser leur influence. Le sixième chapitre de l’ouvrage de 
l’auteure Safoura Tork Ladani est justement consacré à la revitali-
sation des relations entre les deux pays et s’intitule « Les relations 
bilatérales entre la France et l’Iran à l’époque pahlavie ». De fait, 
la France militairement victorieuse fin 1918 était bien considérée 
par Réza Shah et celui-ci envoya nombre de ses cadets militaires 
en formation dans ce pays. Ce programme de formation est au-
torisé par le Majlis dès 1922 et durera près d’une décennie. Paral-
lèlement, des officiers français sont recrutés par l’armée iranienne 
pour former des Iraniens à l’académie militaire de Téhéran même 
si la France ne contestera pas une forme d’hégémonie politique 
britannique en Perse. Cela ne minimisera pas pour autant la tradi-
tionnelle « diplomatie culturelle » française qui servira souvent de 
vecteur d’influence en d’autres temps et d‘autres lieux. Les lycées 
français devinrent ainsi des modèles de l’éducation secondaire ira-
nienne, le dabirestan (« lycée ») persan étant largement fondé sur 
le modèle du lycée français. Les professeurs français apportèrent 
une aide notable à l’Université de Téhéran ainsi qu’aux facultés 
de médecine et des Beaux-arts. Beaucoup d’étudiants iraniens al-
lèrent également étudier en France à cette époque. Pourtant, les 
relations politico-diplomatiques de l’Iran - dont le nom a rem-
placé celui de Perse le 21 mars 1935 - avec la France d’Edouard 
Daladier (1938-1940) furent rompues, fin 1938, officiellement en 
raison d’articles satiriques parus dans certains journaux français 
assimilant Réza Shah à l’animal persan homophone. Les relations 
avec la France du régime de Vichy furent momentanément réta-
blies à la faveur du mariage, le 15 mars 1939, du prince Moham-
mad Reza Pahlavi avec la princesse d’Egypte Fawzia Bint Fouad, 
future impératrice d’Iran (1941-1948), mariage auquel assiste le 
chef  de la représentation française à Téhéran, le général Maxime 

Weygand (1867-1965). Mais, l’occupation de l’Iran 
par les Anglais et les Russes à partir d’août 1941 
et l’abdication le 16 décembre 1941 de Réza Shah 
Pahlavi (1925-1941) au profit de son fils Moham-
med Réza Shah Pahlavi (1941-1979), entraînèrent 
la fermeture des représentations diplomatiques 
françaises « vichyssoises » jusqu’à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale où les relations franco-ira-
niennes connaîtront un certain renouveau.

Le voyage paradoxal du Général de 
Gaulle en Iran, avant le choix géopolitique 
et pérenne d’une « politique arabe » sous 
la Vème République :
Après un premier et bref  voyage en novembre 

1944 à Téhéran où il rencontre le Shah Moham-
med Réza Pahlavi, le général de Gaulle se rendra à 
nouveau en Iran pour un déplacement officiel en 
octobre 1963 et recevra, quelques jours avant sa 
mort le 9 novembre 1970, le Chah à Colombey-les-
Deux-Églises, devenue la résidence personnelle du 
général à partir de 1964. Le Shah d’Iran d’ailleurs 
est le seul chef  d’État à avoir bénéficié d’une telle 
invitation, une manière de montrer l’importance 
accordée par la France Gaullienne à la profon-
deur historique de l’histoire millénaire de la l’Iran 
et à la singularité des liens unissant les deux pays 
puisque le Shah est francophone voire franco-
phile, comme nombre des responsables politiques 
iraniens. Le Lycée Razi (Dabirestan-e Razi) avait du 
reste été fondé, en 1950, dans le prolongement du 
premier voyage de De Gaulle à Téhéran. Mais une 
relation, paradoxale s’il en est, alors qu’une forme 
de « tropisme arabe » de la diplomatie française se 
met en place lorsque le général de Gaulle a formu-
lé pour la première fois, le 29 juin 1967, sa fameuse 
« politique arabe » dans le contexte de la Guerre 
des Six-Jours (5-10 juin 1967). Certes, le président 
Georges Pompidou (1969-1974) enverra son 
Premier ministre Jacques Chaban-Delmas (1969-
1972) aux fastueuses célébrations de Persépolis du 
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nom de Napoléon Ier, à son grand projet quelque 
peu Alexandrin d’atteindre les Indes, car l’Expédi-
tion d’Égypte s’était présentée pour lui comme le 
prélude à une ambitieuse « Expédition en Inde ». 
Or, pour cela, il fallait parvenir à établir une alliance 
avec l’Empire perse. Début 1805, l’empereur fran-
çais envoya à cette fin en Perse un de ses officiers 
« orientalistes » - à la fois arabophone, turcophone 
et persanophone - qui lui avait servi d’interprète 
lors de la campagne d’Égypte, un certain Pierre 
Amédée Émilien Probe Jaubert. Ce dernier déve-
loppera une relation de confiance avec le deuxième 
Shah de la nouvelle dynastie des Qadjars (1786-
1925), Shah Fath Ali Shah (1797-1834), dont il 
sollicita l’aide pour combattre leur ennemi com-
mun, à savoir la Russie tsariste, laquelle avait ravi 
une grande partie de la Géorgie au Shah de Perse 
en 1801, afin d’ouvrir à la France napoléonienne 
une voie vers l’Inde. Il y restera de 1805 jusqu’à 
son retour en France en octobre 1806, non sans 
voir préparé la signature d’un futur traité en bonne 
et due forme, le premier du genre entre la France 
et la Perse. C’est précisément ce qui fait l’objet du 
cinquième chapitre de l’ouvrage de Safoura Tork 
Ladani, lequel s’intitule « Les Qâdjârs et la France, 
le temps de grands actes ». Dans ce nouveau 
contexte favorable, le Shah de Perse fit parvenir 
une lettre via l’ambassadeur Mirza Mohammed Re-
za-Qazvini (Mirza Riza) auprès de Napoléon qu’il 
admirait. Ce « moment franco-perse » sera en tout 
cas concrétisé par le Traité de Finkenstein (Prusse 
occidentale) signé le 4 mai 1807. A cette occasion 
une mission militaire, sous la direction du général 
Claude-Mathieu Gardanne - ladite « Mission Gar-
danne » du 4 décembre 1807 - est envoyée en Perse 
avec des buts multiples : à la fois aider à moderni-
ser l’armée perse sur le modèle européen, préparer 
l’expédition en Inde et coordonner les efforts mi-
litaires contre la Russie. Mais l’alliance franco-per-
sane allait perdre sa principale raison d’être du fait 
du rapprochement entre la France et la Russie. En 

effet, Napoléon Ier avait vaincu la Russie lors de la bataille de Frie-
dland, le 14 juin 1807, ce qui avait conduit la France et la Russie 
à devenir alliés par le traité de Tilsit signé le 7 juillet 1807. Finale-
ment, l’alliance entre la France et la Perse était devenue caduque 
avant même d’avoir pu connaître un début de concrétisation.

Des relations franco-perses aléatoires
au début de la période contemporaine 
Sous la monarchie de Juillet de l’Orléaniste Louis-Philippe Ier 

(1830-1848) et durant la IIème République (1848-1852), les rela-
tions demeureront modestes. Les relations entre la France et la 
Perse se développeront davantage sous le Second Empire de 
Napoléon III (1852-1870) avec la signature d’un traité commer-
cial, parallèlement au renforcement des échanges entre les deux 
pays. En décembre 1854, c’est un certain Arthur de Gobineau 
(1816-1882) qui se retrouva nommé par Napoléon III premier 
secrétaire de la légation française en Perse (1855-1863), dirigée 
alors par Nicolas Prosper Bourée (1811-1886), période durant 
laquelle il se fera « plus Persan que les Persans ». C’est précisé-
ment aussi à cette époque que plusieurs consulats français furent 
ouverts en Perse. La tradition française des conseillers militaires 
perdure également avec la mission du colonel Victor-François 
Brongniart (1809-1868) servant directement sous les ordres du 
chef  de l’armée perse et certains officiers français restant à l’is-
sue de leur contrat en tant qu’instructeurs au Collège militaire de 
Téhéran et/ou en contribuant à la création d’usines d’armement 
comme le capitaine Michel Rous. Après la chute du Second Em-
pire, et entre 1871 à la Première Guerre mondiale, les relations 
entre les deux pays furent formellement maintenues, mais elles 
n’avaient plus la même importance politique pour la Perse qui se 
retrouve prise au cœur du Great Game (« Grand Jeu ») inter-impé-
rial entre Britanniques et Russes, ce qui n’empêche pas l’influence 
culturelle de la France de demeurer considérable puisqu’une élite 
persane francophile revendique sa francophonie. Comme le sou-
ligne Safoura Tork Ladani, l’élite persane apprend le français et de 
nombreux termes français entrent même dans la langue persane. 
Sous la Troisième République (1870-1940), les relations entre les 
deux pays vont être perturbées alors que la Perse des Qadjars vit 
la tumultueuse période de la Révolution constitutionnelle (Enghe-
lab-e Mashruteh) qui débute. Et même si les relations politiques et 
économiques entre les deux pays demeurent assez limitées, une 
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dans le prolongement d’une forme de familiarisation initiée avec 
l’Orient de manière plus générale à la faveur de la dynamique 
des croisades. On parlait alors du « Levant », issu du vieux fran-
çais lever, dérivant lui-même du latin levar et désignant le « côté 
duquel le Soleil se lève », c’est-à-dire l’Est et/ou l’Orient au sens 
large. C’est ce qui est ressort du premier chapitre de l’ouvrage de 
l’auteure Safoura Tork Ladani, consacrée à la « première image 
de l’Orient et des Orientaux en France ». Les premiers contacts 
effectifs se nouent entre le royaume de France et la Perse alors 
sous domination mongole, en rencontrant d’ailleurs un succès 
mitigé. Ces relations se poursuivront néanmoins peu ou prou 
sous la dynastie timouride au XVème siècle, lorsque de modestes 
ambassades commerciales seront échangées entre le conquérant 
Tamerlan (1370-1405) et le roi capétien Charles VI (1380-1422). 

Les relations vont s’approfondir avec la dynastie des Sa-
favides (1501-1736) succédant à celle des Timourides (1405-
1507). C’est ce qui est mis en exergue dans le deuxième chapitre 
qui s’intitule « La Perse et la France, les premières rencontres 
au Moyen Âge ». Mais durant toute cette période, l’« alliance de 
revers » constante et durable du royaume de France avec la « Su-
blime Porte » contre les Habsbourg hypothéquera toute possi-
bilité de rapprochement réel et durable entre la France capé-
tienne et la dynastie safavide même s’il y eut toutefois un regain 
d’intérêt pour ce pays dont témoigne la publication de plusieurs 
ouvrages qui lui sont consacrés. Comme le souligne l’auteure 
Safoura Tork Ladani, de nombreux Français affluèrent d’ailleurs 
à la cour des Safavides. Les contacts développés à cette occasion 
seront d’ailleurs largement à l’origine du lancement de la mode 
raffinée du « goût persan » à la cour du roi de France. Ils auront 
également un retentissement dans les lettres en étant une source 
d’inspiration avérée, notamment le domaine littéraire avec Les 
Lettres persanes (1721) de Charles Louis de Secondat, baron de 
la Brède et de Montesquieu (1689-1755), ainsi que dans celui 
des beaux-arts en France. Mais la tentative française de nouer 
des relations commerciales avec la Perse sera largement in-
fructueuse en raison de la situation politique troublée de cette 
période de l’histoire de ce pays puisqu’en 1722, le Shah Sultan 
Hussein Ier (1694-1722) se trouvera en effet destitué par des re-
belles afghans. Cela sera la fin annoncée de la dynastie safavide 
et, en l’espèce, aura comme conséquence de faire retomber les 
relations franco-perses dans une certaine apathie, sinon une apa-

thie certaine. Cette invasion afghane, qui aboutira 
à la destruction d’Ispahan, stupéfiera les Français 
qui seront amenés à quitter la Perse et ne pas y 
retourner durant tout le reste du XVIIIe siècle. Et 
ce, nonobstant les efforts déployés en ce sens par 
Nâder Shâh fondateur de l’éphémère dynastie des 
Afsharides (1736-1749) et qualifié a posteriori de 
« Napoléon iranien » pour ses conquêtes (1736-
1747), et ensuite Karim Khan Zand (1760-1779), 
un des généraux de Nâder Shâh, lequel s’impo-
sera à la faveur d’une guerre civile ayant ravagé 
le pays et fondera une non moins éphémère dy-
nastie Zand (1750-1794). Cette période fait l’objet 
du quatrième chapitre de l’étude de Safoura Tork 
Ladani et s’intitule d’ailleurs « Les relations fran-
co-persanes à l’époque Afshâr et Zand ».

Les fluctuations contradictoires des
relations franco-perses durant la période 
révolutionnaire et napoléonienne 
Il faudra attendre le début de la période révo-

lutionnaire en France pour voir se développer un 
attrait renouvelé pour cette région en général et la 
Perse en particulier. Le Directoire (octobre 1795 - 
novembre 1799) manifestera l’ambition d’entraver 
la puissance commerciale britannique, en tentant 
de lui barrer la route des Indes orientales. Cette po-
litique sera de fait directement à l’origine de la cam-
pagne d’Égypte du général Napoléon-Bonaparte 
en 1798, une expédition épique initialement moti-
vée par la tentative d’établir une présence française 
en Orient, afin d’opérer une jonction avec Tipû 
Sâhib, également connu sous le nom de Tipû Sultan 
(1782-1799) qui, en tant que sultan de Mysore, sera 
l’un des principaux opposants à la présence britan-
nique aux Indes. Par-delà les objectifs stratégiques 
largement inaboutis de l’expédition d’Égypte 
(1798-1801), puisque Napoléon-Bonaparte doit 
rentrer en France en octobre 1799 après l’échec du 
siège de Saint-Jean d’Acre, ce dernier n’a pas pour 
autant renoncé, une fois devenir empereur sous le 
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Une série de « rendez-vous » manqués ?
David Rigoulet-RozeI

L’Iran et la France entretiennent, à bien des égards, une 
relation singulière au regard de celles que l’Iran entretient de 
longue date, et de manière aujourd’hui conflictuelle, notamment 
avec les puissances anglo-saxonnes que sont la Grande-Bre-
tagne d’abord, et les États unis ensuite, voire celles souvent 
empreintes de méfiance avec des puissances voisines comme 
la Russie. L’ambition revendiquée de cet ouvrage de l’auteure 
Safoura Tork Ladani est précisément de rendre compte de la 
nature complexe de ces relations sous ses diverses facettes, en 
privilégiant néanmoins le prisme culturel, lequel constitue d’ail-
leurs traditionnellement la marque d’une certaine diplomatie 
française, et non sans mettre en perspective historique sur le 
temps long le développement de ces relations franco-iraniennes. 
C’est ce qui fait notamment tout l’intérêt de l’ouvrage.

Les premières relations franco-perses
à l’époque médiévale 
On peut faire remonter les relations entre la France et ce qui 

fut longtemps appelée la Perse, seulement à l’époque médiévale, 

I. Enseignant et chercheur, consultant en relations internationales, spécialisé sur la région du Moyen-Orient, Chercheur à l'Institut Français 
d'Analyse Stratégique (IFAS).
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