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 گزارش کاردار فرانسه از ھفدھمین سال حکومت رضاشاه 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

...............................................  

  حکومت رضا شاه برای ایران

در مورد تریاک، خود شاه . ماالریا، سیفلیس، تریاک، حصبه و اسھال: بلیه گرفتار کرده ۵حکومت شاه، ایران را به 

درصد زایمانھا به مرگ کودکان  ٨٠الی  ٧٠. آفت تریاک حتی به کودکان نیز سرایت کرده است... سرمشق دیگران است

  . شود منجر می

  

  : اشاره

و سیزدھمین سال سلطنت  ، در ھفدھمین سال حکومت١٣١٧اردیبھشت  ٢٣کاردار سفارت فرانسه در تھران در 

رضاشاه گزارشی به وزارت خارجه کشورش ارسال کرده و در آن دیدگاه خود را نسبت به عملکرد رضاشاه بیان کرده 

  : خوانیم با ھم این گزارش کوتاه را می. است

  

   ۶٢شماره  – ١٩٣٨ماه مه  ١٣ –تھران 

  پاریس  –جناب آقای وزیر امور خارجه 

سلطنت خود شده ولی در حقیقت ھفده سال است که ارادة او بر این مملکت حاکم  شاه وارد سیزدھمین سال

رضاخان افسر قزاق تھران را متصرف شد و مرد موردنظر خویش را به قدرت  ١٩٢١در واقع اواخر ماه فوریه سال . است

یعنی از  ١٩٢۵دسامبر و  ١٩٢١بین فوریه . چھار سال حکومت در شرق برای یک دیکتاتور دورانی طوالنی است. رساند

شد با او بگفت و  نیافتنی نبود و می وقت دستیابی به قدرت تا باال رفتن از تخت سلطنت، رضاخان یک شخصیت دست

ھای خارجی رفت و آمد داشت و به جھانگردان نامی وقت مالقات شخصی  او با ھیأت. شنود نشست نه مثل حاال

اظھاراتی کرده بود که این » موریس پرنو«وطن ما آقای  به ھم، سردارسپه ١٩٢۵در ماه ژوئیه سال . داد می

ھمه «: نقل نموده است ١٩٢۴منتشر شده در سال » در آسیای مسلمان«نویس آن را در کتاب خویش به نام  روزنامه

مساعی دولت من مصروف این خواھد شد که از ایران یک کشور صنعتی ساخته شود تا بتوانیم اقتصاد ملی خود را 

  » .تًا بر صنایع استوار کنیمعمد

بررسی ... ھا و مراکز صنعتی مھم بزنیم، بیشتر شباھت ایران به روسیه به چشم خواھد خورد اگر سری به کارخانه

ریال ھر روز  ١٨تا  ١۵توانند به دستمزدی بین  ھا مبین آن است که اگر کارگران ھر کارخانه می اجمالی در این کارخانه

دستمزد . رسد ریال می ۴تا  ٣ریال و برای زنان به  ٨ستمزد روزانه برای مردان به زحمت به دست یابند، متوسط د

  ... بافی مشغولند فقط یک یا دو ریال است ھا که به تعداد زیاد در صنعت قالی بچه

باھات خود در ھفتاد و یک سالگی نیست که مرد بتواند به اشت. من قبول ندارم شاه بتواند در راه معقولی قدم بگذارد

؛ باشد که ھرگز نخواسته با تمدن غرب »بینی خود کم«پی ببرد، به خصوص اگر این مرد یک بدوی واجد احساس 

به عالوه از ھفده سال پیش قدرت نامحدود و اطرافیان متملق که میان آنھا چند وزیرمختار خارجی . برخورد داشته باشد

 –تریاک  –سیفلیس  –ماالریا : ان را به پنج بلیه گرفتار ساختهایر. ھم ھست، بیشتر به این حالت کمک کرده است

استعمال تریاک که ... ام بندی کرده ھا را بر اساس اھمیت در اینجا طبقه من این بیماری. حصبه و شبه حصبه و اسھال

این نیست که خود شاه نیز سرمشقی از این بابت شد، طبقه کارگر و به ویژه زحمتکشان را فراگرفته و مشکل مھم در 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

اند، بلکه این آفت به کودکان و خردساالن نیز سرایت کرده که نرخ  ھنرمندان و کارگران به استعمال آن مبتال شده

  ... ناشی از آنست) درصد به ھنگام زایمان ٨٠تا  ٧٠(العاده مرگھای بچگی  فوق

کنم این سیستم حکومت بتواند  نمی را شنیدم، من خیال» جمھوری«در طی سفر اخیر که به جنوب ایران داشتم نام 

یک توطئه نظامی فرضًا که موفق ھم باشد در دور کردن سلسله سلطنتی . مناسب ایران باشد، یا دست کم فعًال

تواند شاه و ولیعھد را که چون پدرش نامحبوب است کنار بگذارد و یا آنھا را نابود  این توطئه می. دچار تردید خواھد شد

  ... ای به تمشیت امور بپردازد السلطنه یک شاھزاده جوان را بر تخت خواھد نشاند که نایب کند ولی احتماًال

  یر ھانری دوالبالنش ته  پی: کاردار
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   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904130295 :لینک منبع

   

  


