
 

 سفر رضا شاه بھ تركیھ 
نفره  17او در رأس یك ھیأت . ، رضاشاه تنھا مسافرت خارجي خود را با حركت بھ سمت تركیھ آغاز كرد1313خرداد  12روز شنبھ 

 . كھ اكثرشان نظامي بودند، بھ این سفر مبارت كرد 

در میان رھبران كشورھاي جھان رضاشاه نخستین كسي بود كھ بھ محض اعالم جمھوریت در تركیھ، تغییر حكومت را بھ آتاترك 
هللا مجید و یك قبضھ  یك جلد كالم 1302آبان  وزیري منصوب شده بود، در  سردار سپھ كھ در آن زمان بھ تازگي بھ نخست. تبریك گفت

اي براي ایجاد روابط دوستانھ میان دو كشور  این امر مقدمھ. شمشیر مرصع بھ عنوان ھدیھ براي آتاترك فرستاد و بھ او تبریك گفت
 . گردید 

ھاي  عھدنامة ودادیھ و تأمینیھ بین دو كشور منعقد گردید و قرار شد مذاكرات مربوط بھ انعقاد موافقتنامھ 1305در اول اردیبھشت 
اما حوادث مرزي و اقداماتي كھ تركھا در سركوبي عشایر كرد . گمركي و سرحدي و مبادالت پستي و غیره نیز بالفاصلھ آغاز شود

تركھا بھ گمان اینكھ یك ستون از ارتش آنان كھ بھ دست كردھا  1306در مھر . مرزنشین بھ عمل آوردند باعث وقفة این مذاكرات شد
باشد، سفیر خود را از تھران احضار كردند و روابط بین دو كشور  اسیر شده بود بھ ایران آورده شده و تحت اختیار مقامات ایراني مي

اما پس از توضیحاتي كھ دولت ایران داد، بحران برطرف و مذاكرات از سر گرفتھ شد و منجر بھ امضاي موافقتنامة گمركي . تیره شد
بھ موجب موافقتنامھ اخیر بخشي از اراضي مجاور كوه . گردید 1310و موافقتنامة تعیین خط سرحدي در دي  1309در خرداد 

نیز دو عھدنامة  1311آبان  14در . 1آرارات بھ تركھا واگذار شد و در عوض قطعھ زمین وسیعي در كردستان بھ ایران تعلق گرفت
 . مودت و امنیت و رفع اختالف مرزي در آنكارا بین دو كشور بھ امضا رسید 

 . فصل جدیدي در روابط دو كشور گشود  1313مسافرت رضاشاه بھ تركیھ در 

گوزلو رئیس  باقر كاظمي وزیر امور خارجھ، حسین سمیعي رئیس تشریفات داخلي، حسین شكوه رئیس دفتر مخصوص، قره
هللا جھانباني، سرتیپ عبدالرضا افخمي، سرتیپ صادق كوپال، سرھنگ حسن ارفع، سروان محمود  تشریفات، امیر لشكر امان 

اصغر مزیني، ستوان یكم محسن قدیمي، عباس فروھر  خسرواني، سروان حسینقلي اسفندیاري، سروان عبدهللا ظلي، سروان علي
معاون تشریفات وزارت خارجھ، حسین قدسي منشي وزیر خارجھ، یوسف شكراني عضو دربار و اسدهللا ارفع رئیس بخش رمز ستاد 

 . دادند  ارتش، اعضاي ھیأت ھمراه رضاشاه را در سفر بھ تركیھ تشكیل مي

علت آنكھ رضاشاه، بیشتر افراد ھیأت خود را از میان نظامیان برگزید، گزارشھائي بود كھ طي آن آتاترك رئیس جمھور تركیھ قصد 
بھ ھمین دلیل بازدید از مكانھاي نظامي، تأسیسات  2.داشت در جریان سفر شاه بھ تركیھ، قدرت نظامي كشورش را بھ رخ وي بكشد

 . ارتش و رژه یگانھاي زمیني، ھوائي و دریائي تركیھ در برنامھ سفر شاه ایران از تركیھ گنجانده شده بود 

رضاشاه و ھیأت ھمراه از طریق تبریز، خوي و ماكو وارد خاك تركیھ شد و پس از عبور از مسیرھاي قارص، ارزروم، طرابوزان 
روز در آن كشور  38خرداد وارد آنكارا شد،  26خرداد وارد تركیھ و روز  21او روز . وسامسون وارد آنكارا پایتخت این كشور شد

تیر بھ تھران بازگشت، مقر حزب خلق، ساختمان ریاست جمھوري و وزارت خارجھ و مجلس ملي تركیھ،  20ماند و روز 
دواني،  ھاي داردانل و بسفر، قصرھاي سالطین عثماني، میدان اسب استحكامات تنگھ ھاي ھوائي، دریائي و زمیني، ھا، رژه سربازخانھ

مدرسھ پیشاھنگي دختران و پسران و چند مجلس موسیقي و رقص و آواز، از مھمترین مراكزي بود كھ شاه ایران و ھمراھانش طي 
 . اقامت خود در تركیھ مورد بازدید قرار دادند 

حجابي زنان بیش از سایر مشاھدات خود تحت تأثیر  او بھ ویژه در بخش بي.سفر بھ تركیھ تأثیر عمیقي بر روحیات رضاشاه گذاشت
 . قرار گرفتھ بود 

گوید اولین اظھارات رضاشاه كھ حاكي از تأثیرپذیري وي در زمینھ مشاھداتش از  سفر كبیر ایران در تركیھ مي» مستشارالدولھ« 
مستشارالدولھ خاطره خود را در این . اي بود كھ شاه در عمارت حزب خلق تركیھ خطاب بھ وي بر زبان آورد زنان تركیھ بود، جملھ

 : زمینھ براي سناتور صدیق اعلم چنین نقل كرده است 

شبي پس از پایان ضیافت رسمي باشكوه وقتي رضاشاه بھ عمارت حزب خلق كھ محل اقامت او در آنكارا بود مراجعت كرد تا پاسي 
وقتي چشمان شاه متوجھ من ! عجب!عجب: گفت كرد و گاه گاه بلند مي از شب نخوابید و در تاالر بزرگ خانة ملت قدم میزد و فكر مي

صادق من تصور نمیكردم تركھا تا این اندازه ترقي كرده و در اخذ تمدن اروپا جلو رفتھ «: شد كھ در گوشة تاالر ایستاده بودم فرمود
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ً در قسمت تربیت دختران و بانوان  حاال مي. باشند  . »بینیم كھ ما خیلي عقب ھستیم مخصوصا

رضاشاه » قربان در سایھ اعلیحضرت ھمایوني ترقیات عظیم نصیب ملت ایران شده است«: من در جواب رضا شاه عرض كردم
ً زنان اقدام كنیم« : جواب داد  ً باید با تمام قوا بھ پیشرفت سریع مردم مخصوصا   3.معذلك ھنوز عقب ھستیم و فورا

 : الوزرا چنین گفت  رئیسبھ محمود جم  1314سال پس از پایان سفر خود بھ تركیھ در آذر  2رضا شاه 

ً از وقتي كھ بھ تركیھ رفتم و  نزدیك دو سال است كھ این موضوع ـ كشف حجاب ـ سخت فكر مرا بھ خود مشغول داشتھ است، خصوصا
كنند، دیگر از  را دور انداختھ و دوش بدوش مردھایشان در كارھاي مملكت بھ آنھا كمك مي» حجاب«و » پیچھ«زنھاي آنھا را دیدم كھ 

ً چادر و چاقچور دشمن ترقي و پیشرفت مردم است. ھر چھ زن چادري است بدم آمده است   4.اصال

بھ . ـ میان وزیران چھار كشور منطقھ بود 1316در تھران ـ تیر » سعدآباد« از دیگر پیامدھاي سفر رضاشاه بھ تركیھ انعقاد پیمان 
اي و حمایت از  موجب این پیمان چھار دولت پادشاھي افغانستان، ایران، تركیھ و عراق در زمینھ یكسان سازي سیاستھاي منطقھ

زیرا آن كشور در . شود انعقاد پیمان سعدآباد پیشنھاد دولتمردان انگلستان بود گفتھ مي. یكدیگر در صورت بروز خطر، متعھد شدند
ش با اوجگیري خطر كمونیسم استالیني ھمواره در تالش بود تا براي حفظ منافع خود در آسیا  1320تا  1310 / 1930سالھاي دھھ 

  5. دولتھاي این قاره را بھ صورت یك دیوار دفاعي بھ یكدیگر متصل و متعھد سازد

  . 42سیاست خارجي ایران در دوران پھلوي، نشر البرز، عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، ص . 1

  . 146تاریخ بیست سالھ ایران، حسین مكي، جلد ششم، ص . 2

  . 157تاریخ بیست سالھ ایران، ھمان، ص . 3

 . 118ھا، مھدي صالح، مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، ص  پیامدھا و واكنش ھا، كشف حجاب، زمینھ. 4

 . اي با ھمین عنوان در سایت مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي مراجعھ شود  براي آشنایي با پیمان سعدآباد بھ مقالھ. 5
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