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 سوغات ترکیه، پیامدھای سفر رضا شاه به ترکیه 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

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

روابط ایران و ترکیه از . سفر رضا شاه به ترکیه نیز از جمله برنامه ھایی بود که در این راستا قابل توجیه و تفسیر است 

اما در فردای قدرت یابی رضا خان میرپنج در . ای بسیار دور ھمواره دچار تیرگی و دشمنی در مقابل یکدیگر بود زمانھ

  . ایران و کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه روابط فی ما بین رو به بھبودی نھاد 

قرار شد تا با دعوت ترکیه جدید ، رئیس جمھور حق خارج شدن از کشورش را نداشت ، لذا  ١٩٢٣طبق قانون اساسی 

. این سفر از جنبه ھای مختلفی مھم و در خور توجه بوده است . رسمی کمال پاشا ، رضا شاه به ترکیه سفر نماید 

سفر پادشاه کشوری که سالیان درازی رو در روی یکدیگر قرار گرفته بودند می توانست فصل جدیدی از بھبودی روابط 

  . بین طرفین باشد 

روزه را برای ایران مورد بررسی قرار دھیم ، مطالعه  ٢۶م بزرگ ترین و آشکارترین دستاوردھای این سفر اما اگر بخواھی

  . و تجسس در اتفاقات و جزئیات این سفر ضروری خواھد بود 

نفر از  ١٨حدود . اولین نکته ای ، تعداد و نوع ترکیب ھیأت ایرانی است که در این سفر به ھمراه رضا شاه بودند 

علت این انتخاب ، گذشته از علقه . مات رسمی دربار پھلوی ، اغلب امرا و مسؤوالن نظامی ارتش رضا شاه بودند مقا

ھای نظامی گری رضا شاه این بود که ترک ھا برنامه میھمانی را طوری تنظیم کرده بودند که بیشتر منظورشان نشان 

اختمان ھا و رژه ارتش و مانور نیروی ھوایی و دریایی گنجانده دادن قدرت نظامی بود و برای بازدید مکان ھا و نقاط و س

  )  ١۶٨ھمان ، ص . ( شده بود تا بتوانند از این طریق قدرت ارتش خود را به رخ رضا شاه بکشند 

قطار حامل رضا شاه و ھمراھانش به ایستگاه راه آھن آنکارا  ١٣١٣خرداد  ٢۶بعد از ظھر سه شنبه  ٢٠:٣٠در ساعت 

پرچم ھای ترکیه و . یین استقبال به افتخار شاه و ھمراھان در ایستگاه به دقت طراحی و تنظیم شده بود آ. رسید 

ایران از دیوارھا و ستو ن ھای ایستگاه آویخته شده بود و گارد احترام که در مرکز ایستگاه مستقر بود ، شروع به 

 Buyukدگویی به کسی که مطبوعات ترکیه جمعیت انبوھی برای خوشام. نواختن سرودھای ملی دو کشور کرد 

Misafirimiz  ) " " می نامیدند ، ایستگاه و اطراف آن را پر کرده بود ) مھمان بزرگ ما .  

. روزه او در ترکیه ، از ھر نظر حادثه ی بزرگی محسوب می شد  ٢۶استقبال از رضا شاه در ایستگاه ھمانند اقامت 

ساله ی روزنامه اطالعات که رضا شاه وی را ھمراه خود برده بود تا  ٢۵س چنانکه عباس مسعودی ، سردبیر و مؤس

  : گزارش این سفر تاریخی را بنویسد ، در یکی از تلگراف ھای خود به تھران نوشت 

 ١۵۴رضا شاه و شکل گیری ایران نوین ، ص ! ( » ھمه جمعیت شھر در خیابان ھای پایتخت از شاه استقبال کردند « 

 (  

ر اولین شام رسمی ضمن خیرمقدم گویی به رضا شاه و ھیأت ھمراه ، از تالش ھای رضا شاه در ایران برای آتاتورک د

رضا شاه . پیشرفت تقدیر و تمجید کرد و آن را مقدمه صلح بین کشورھای ھمسایه و در نھایت صلح جھانی تلقی کرد 

ام از ترقی و توسعه این کشور خوشحال شده و در این فرصت اندکی که در ترکیه حضور یافته « : ھم در جواب گفت 

من از روز اول پادشاھی در ایران به دنبال برقراری رابطه با ترکیه بوده و . ترقیات شما تأثیر بزرگی در من داشته است 

  )  ١٧٠، ص  ۶ساله ، ج  ٢٠تاریخ . ( خواھان دوام این روابط ھستم 

اه و کمال پاشا در مجلس ملی ترکیه و بازدید از سربازخانه و قشون و پس از چند روز اقامت در آنکارا و شرکت رضا ش

دیدار از نقاط مختلف ترکیه که منظور بیشتر نشان دادن قالع و استحکامات داردانل بوده و به اتفاق کمال پاشا وارد 
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ریای بسفر بود ، که از قصرھای با عظمت سالطین عثمانی و در کنار د" دولمه باغچه " اسالمبول شدند و در قصر 

برنامه مسافرت قرار بود دو ھفته باشد ولی بنا به درخواست کمال پاشا بر مدت آن افزوده شد و حدود . اقامت کردند 

  )  ١٧١ھمان ، ص . ( یک ماه به طول انجامید 

مرصع و ده عدد انفیه دان و قوطی و قاب سیگارھای طال ساده و  ٧/۶/١٣١٣مورخ  ٣۶۵۴طبق تصویب نامه ی شماره 

سانتیم در موقع سفر ترکیه به  ۴٨قیراط و  ١٢٢سانتیم ،  ۴٨قطعه برلیانت به وزن  ١۶یک قبضه شمشیر مرصع و 

  )  ١٧٢ھمان ، ص . ( ھیأت دولت موقت تقدیم شده که در التزام موکب رضا شاه به ترکیه برده شد و اعطا گردید است 

به اقداماتی زده بود که تا آن موقع در کشوری که سالطین  آتاتورک پس از رسیدن به قدرت در ترکیه جدید دست

عثمانی خود را خلیفه مسلمین می خواندند ، عجیب بود ، از جمله کشف حجاب و تغییر خط ترکی به التین و تغییر 

مبادی تعطیلی روز جمعه به روز یکشنبه و ھمچنین تغییر مبدأ تاریخ از ھجری به میالدی قوانینی بودند که با اصول و 

  . اسالمی مغایرت داشتند 

به طوری که . مشاھده اقدامات کمال پاشا در روحیه رضا شاه بی اثر نبود و تا حدودی او را تحت تأثیر قرار داد 

کشف حجاب سوغات ترکیه بود که پھلوی به ایران آورد « : می نویسد " خاطرات و خطرات " مخبرالسلطنه ھدایت در 

 « .  

  : قرن درباره پذیرایی از شاه چنین نوشته است  اطالعات در یک ربع

  : یکی از صحنه ھای پذیرایی شاه در ترکیه « 

برای اینکه خوانندگان محترم به چگونگی پذیرایی مجللی که در ترکیه از شاه فقید به عمل آمد ، واقف شوند ، متن 

  : یکی از تلگرافات آقای مسعودی را نقل می نمائیم 

دیروز اعلیحضرت ھمایونی مھمان عصمت پاشا رئیس الوزراء ترکیه بودند و در ساعت چھار بعد از  :اطالعات  –تھران 

نیم ساعت قبل مدعوین از ھیأت دولت و کور دیپلماتیک . ظھر مراسم رژه قشون آنکارا حضور ملوکانه معمول گردید 

 ١٧٣ھمان ، ص ... ( خصوص قرار گرفتند و در تریبون ھای م) فراک و ژاکت ( ، ھمه با لباس رسمی ) ھیئت دیپلماتیک(

 (  

منظور از نقل این تلگراف این است که رضا شاه پس از بازگشت از ترکیه و پس از کشف حجاب ، دستور داد دختران و 

پسران در رژه ھا شرکت نمایند و برای تشویق محصلین در امور پیش آھنگی پس از مراجعت ولیعھد ، ریاست عالیه 

به عھده وی گذاشت و تمام این دستورات تقلید از مراسم ھایی بود که در ترکیه مشاھد کرده بود و  پیش آھنگی را

اگر جنگ جھانی دوم پیش نیامده بود ، شاید رضا شاه مانند ترکیه تقویم رسمی ھجری را تغییر می داد و نیز روز 

 ٢۵٠٠محمدرضا شاه تقویم ھجری به تقویم  تعطیل را از جمعه به یکشنبه تبدیل می کرد کما اینکه در اواخر سلطنت

ساله که روز آزادی ملت یھود بود ، تبدیل کرد و به طوری که گفته بود تغییرات دیگری از این قبیل می خواست بدھد که 

  . به واسطه قیام عمومی و انقالب اسالمی از ایران گریخت 

  : می نویسد " خاطره ھا " سمعیل والی زاده در کتاب تأثیرپذیری رضا شاه از تغییرات ترکیه جدید به حدی بود که ا

در آنجا جمعی از مالزمان . اعلیحضرت در مرز ایران مھمان داران ترک را مرخص فرمودند و به ماکو تشریف فرما شدند « 

باید ملت ما . ما رفته بودیم با یک مرد بسیار بزرگ مالقات کنیم : که گرداگرد اعلیحضرت حلقه زده بودیم ، فرمودند 

و اقدام ھای بعدی نشان » خودمان را ھمان طور به درجات رشد و ترقی برسانیم که او ملت خودش را رسانیده است 

حتی اندیشه . داد که رضا خان توجه مخصوص به ترکیه داشته و این دیدار اثر بسیار در ذھن وی بر جای گذاشته بود 

از شیفتگی رضا شاه به مانورھای ارتش ترکیه برمی گشت او فخرالدین  مدرنیزاسیون ارتش نیز از جمله مواردی بود که
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پاشا ، سردار ارتش ترکیه را برای بازرسی و اعالم نقص ھای ارتش ایران به ایران دعوت کرد و نظرات او در مورد ارتش 

  . ایران را پذیرفت 

تند که قرار شده بود ھیأتی دو جانبه مذاکره و ترکیه جدید و ایران بنا به سابقه در حدود مرزی خود نیز اختالفاتی داش

اختالفات را حل و فصل نماید ، سرلشکر ارفع ، افسر سواره نظام از طرف ایران و رشدی آراس که از طرف ترکیه در 

مذاکرات شرکت کرده بودند ، سرانجام به پیشنھاد آراس ، ارفع برای کسب نظر به حضور رضا شاه می رسد و رضا 

وجه به توجیه ھای ارفع و اھمیت نقاط مورد بحث ھدف را ایجاد دوستی بین ایران و ترکیه قلمداد کرده و شاه بدون ت

  ! اراضی مورد ادعای ترکیه را به آنھا می بخشد 

البته ھمان طور که می دانیم ، سلسله پھلوی ارتفاعات آرارات را به ترک ھا و قسمت ھایی از شرق ایران را به افغانھا 

در ھر حال این بذل و بخشش ھا احتماال به تشویق انگلیس ھا و در جھت . رود را به عراقی ھا بخشید و اروند

  )  ١٧٧ھمان ، ص . ( دستیابی به پیمان سعدآباد بود 

وی در اسالمبول در نطقی چنین اظھار کرده . این سفر به خوبی تمایالت ضد مذھبی رضا شاه را نیز آشکار ساخت 

سطه برداشتن خرافات مذھبی در مدت سلطنت ، من امیدوارم که ھر دو ملت بعد از این ھم با ھم با به وا« : بود که 

 ١٨١ھمان ، ص . ( » یک روح و صمیمیت متقابل دست در دست ھم داده ، منازل سعادت و ترقی را طی خواھند کرد 

 (  

اپرایی از شاھنامه برگزار شد که به  در طول این سفر حتی برای نشان دادن ریشه واحد نژادی ایران و ترک ھا ،

فریدون و فرزندان او یعنی تور ، ایرج و سلم اشاره کرده بود که چگونه ایران را به ایرج ، ترکیه را به تور ، و بین النھرین را 

پیداست البته ناگفته . » به سلم بخشید و آنگاه ایرج و سلم بر علیه تور قیام کرده و کشمکش ھا از آن زمان آغاز شد 

  )  ١۶٧رضا شاه و شکل گیری ایران نوین ، ص . ( که ترک ھا واقعیات شاھنامه را ھم تحریف کرده بودند 

مصطفی کمال فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه ھیچ روحانی حق ندارد در بیرون از مسجد  ١٣١٢آذر /  ١٩٣٣در دسامبر 

اعالم عمومی خودانگیخته ای برای غیرمذھبی شدن جامعه بدین ترتیب این حادثه یک . ، لباس روحانیت به تن کند 

در ایستگاه قطار استامبول ھم که کمال پاشا فرد روحانی را مسخره و به مردم دستور کتک زدن وی را داده . ترکیه بود 

  . بود ، ھمانا درسی بود که در ایران چه سیاستی را باید با روحانیت در پیش بگیرد 

دو عامل : ی ایران در استامبول، رضا شاه خطاب به میھمانان ایرانی کنسولگری چنین گفت طی ضیافت شام کنسولگر

خوشحالی من در این سفر وحدت باالی میان ملت ترکیه و ایران است ، از این به بعد باید ترکیه را وطن دوم خود و ترک 

( » ... بود ، بگیرد و ! ش جھل و مذھب می خواھم دوستی ھا جای کینه ھا را که عامل. ھا را برادران خود بدانید 

  )  ١٧٣ھمان ، ص 

و اما رضا شاه پس از بازگشت از ترکیه دست به اقدامات زیادی زد تا به اصطالح ایران را ھمانند ترکیه به تمدن و 

  . پیشرفت رھنمون شود 

تبدیل ) شاپو ( به کاله تمام لبه  کاله یک لبه که به نام کاله پھلوی معروف بود ناگھان ممنوع و ١٣١۴تا تاریخ خرداد 

از آن ) آتاتورک ( در واقع این تقلیدی کامل از کاله ھایی بود که ترک ھا پس از به قدرت رسیدن کمال پاشا . گردید 

رضا شاه معتقد بود که به چنین تغییراتی اختالف ظاھری ایرانی ھا به اروپایی ھا برداشته خواھد . استفاده می کردند 

  !! شد 

می باشد که ترک ھا ھم پس از تغییر رژیم " عناوین " کی دیگر از ره آوردھای مسافرت رضا شاه به ترکیه الغای ی

 ٩در ایران ھم در تاریخ . را منسوخ کرده بودند ... امپراطوری عثمانی به ترکیه جدید ، عناوین پاشا ، آقاسی ، افندی و 
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  . عالم شد نظام نامه ای تنظیم و برای عموم ا ١٣١۴مرداد 

یکی از بزرگ ترین موانع اجرای طرح کاله شاپو ، جماعت روحانیون بودند که دولت برای مجبور کردن ایشان اعالم کرد 

به بعد تنھا اشخاصی می توانند عمامه به سر بگذارند که از مراجع مشھور گواھی داشته  ١٣١۴که از تاریخ خرداد 

انیت یا در خانه می ماندند و زیاد در معابر نبودند و یا با پلیس درگیر می باشند ، بدین ترتیب جمعیت زیادی از روح

  . شدند 

طی سفر . اما با اجباری شدن کاله شاپو ، مردم به دنبال واقعه ای بودند تا علنا به اعتراض علیه این قانون دست یابند 

جشن و سخنرانی وزیر ، تعدادی از زنان به به شیراز پس از برگزاری ) میرزا علی اصغر خان حکمت ( وزیر معارف وقت 

روی سن آمده و با برداشتن حجاب خود شروع به پایکوبی می نمایند ، مردم شیراز به نشانه اعتراض در مسجد وکیل 

جمع شده و با سخنرانی سید حسام الدین فالی از علما و روحانیون متنفذ شیراز این اعتراض به سراسر ایران منتشر 

در . از دستگیری آیت اهللا فالی حوزه ھای علمیه قم ، تبریز و مشھد ھم شروع به اعتراض می کنند  پس. می شود 

مشھد اعتراضات مردمی را آیت اهللا حاج آقا حسین قمی و آیت اهللا سید یونس اردبیلی و آقازاده فرزند آیت اهللا آخوند 

رافی به رضا شاه از او می خواھد تا با وی در آیت اهللا قمی طی تلگ. مال محمد کاظم خراسانی رھبری می کردند 

اما پس از ورود ایشان به شھر ری و باغ سراج الملک ، عامالن رژیم . تھران دیدار و شاه را از این تصمیم منصرف نماید 

  . ایشان را دستگیر و به عتبات عالیات تبعید می کنند که این واقعه خشم مردم را افزون تر می نماید 

و ازدحام مردم به حدی می رسد که دیگر در منزل آیت اهللا اردبیلی امکان حضور مردم نبوده و ناگزیر به اعتراضات 

قوای انتظامی  ١٣١۴تیر ماه  ٢٠پس از چند روز اعتراض ، باالخره صبح جمعه . مسجد گوھرشاد منتقل می گردد 

نفر از مردم بی دفاع را در  ١٠٠یانه ، حدود قزاقھا در این یورش وحش. مسجد را محاصره و زد و خورد آغاز می شود 

مردم اطراف مشھد با شنیدن خبر کشتار مردم به طرف مسجد . صحن مسجد گوھرشاد به خاک و خون می کشند 

  . سرازیر شده و روحانیون در منبرھایشان پرده از این وحشی گری رژیم پھلوی برمی دارند 

دولتیان . رسد که مردم را تار و مار کنید و ھمه را گرفته و مجازات نمائید  فرمان از تھران می ١٣١۴تیر  ٢١روز شنبه ، 

به فرماندھی سرلشکر مطبوعی ) مشھد ( با حیله و مکر علما را برای مذاکره از مسجد بیرون کشیده و قشون شرق 

و ھمه را به خون  قمری در مشھد ، نکرده بودند ١٣٣٠به مسجد حمله ور می شود و کاری کردند که روس ھا در سال 

  . کشیدند 

  )  ٢٨۶، ص  ۶تاریخ بیست ساله ایران ، ج ( 

برای برداشتن حجاب زنان ، مجالس جشن و . رفع و کشف حجاب سوغات بعدی رضا شاه از ترکیه به ایران بود 

لیل مخالفت اما بد. سخنرانی ابتدا در تھران و شھرھای شمال ایران و سپس به تدریج در سایر شھرھا برقرار گردید 

شاه به اتفاق ملکه و شاھدخت ھا در جشن  ١٣١۴دی ماه  ١٧ھای فراوان مردمی کاری از پیش نرفت تا اینکه روز 

رضا شاه کشف حجاب را زمینه ای برای ورود نیمه ی خانه . دانشسرای مقدماتی تھران بدون حجاب حاضر شدند 

  )  ٢٧٧ھمان ، ص . ( شین تولید کننده و عامل پیشرفت جامعه قلمداد می کرد 

 ١٧، مھمترین و بزرگ ترین روزنامه یومیه وقت ، حوادث مقارن " ایران " حسین قلی مستعان نویسنده معروف روزنامه 

دی ماه  ١۴به مدیریت رحمت مصطفوی ، به تاریخ پنجشنبه ، " روشنفکر " دی را از نگاه یک روزنامه نگار برای مجله ی 

بسیاری : ولوله و چادربرداری در میان خانواده ھا و محافل و مردم چنین نوشته است که « : در ذیل عنوان ھای  ١٣۴٠

از فامیل ھا برای اینکه زنھایشان کشف حجاب نشوند ، از ایران مھاجرت کردند ، عده ای معتقد بودند دیگر ھیچکس 

ھمان . ( » ھا زنشان را طالق دادند  نباید زن بگیرد ، مردان متدین علیه بی حجابی کفن پوشیدند و عده ای از حاجی
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  )  ٣١۵، ص 

دو ، سه ماه پس از واقعه ی مسجد گوھرشاد دولت بخشنامه تغییر تقویم رسمی از قمری به ھجری را اعالم نموده و 

این قانون مصوب . ( دستور داد در ھیچیک از مکاتبات و معامالت واردات دولتی نباید از تقویم قمری بھره برده شود 

  )  ٣٢۴ھمان ، ص ) ( بود  ١٣١۴وردین فر

اما بزرگ ترین و مخرب ترین سوغات سفر ترکیه رضا شاه ، عقد پیمان سعدآباد بین چھار کشور ایران ، ترکیه ، عراق و 

  : افغانستان بود که در کلیت پیمان به ضرر ایران تمام شد ؟ چرا که

  . ی بود بنا به دستور رضا شاه به ترکیه واگذار شدقسمتی از ارتفاعات آرارات که دارای اھمیت سوق الجیش -

اروند رود تقسیم و بنای زیاده خواھی دولت عراق تا سالھای سال شد ، علت واگذاری این بود که در آن زمان عواید  -

این ھدیه رضا . کم و احتیاج به منابع ارزی داشت ) بانی پیمان ( عراق برای مسلح شدن طبق خواسته انگلستان 

  . ه می توانست با مالیاتی که عراق از کشتی ھای عبوری می گرفت ، نیاز عراق را مرتفع نماید شا

که آن زمان در دست ایران بود ، به دولت عراق " خانقین " ھمچنین بنا به پیشنھاد انگلستان منابع و مناطق نفتی  -

  )  ۴١٢ھمان ، ص . ( واگذار گردید 

  نتیجه گیری ● 

رکیه آن ھم با وجود تحریک ھا و اصرارھایی که از سوی انگلیسی ھا برای شکل گیری اتحادی به سفر رضا شاه به ت

ھمان گونه که در . نفع خود و علیه شوروی می شد ، می تواند از جنبه ھای مختلفی مورد بحث و بررسی واقع شود 

سفر تنھا نتیجه ای که برای  ماجرای سفر و تأثیرات ذھنی و عملی پس از سفر در شخص رضا شاه مشاھد شد این

  . ایران داشت ، تغییر ذھنیت ھای شاه و رشد روند استبدادی و ضد اسالمی وی بود 

رضا شاه پس از مشاھده ی جامعه ی ترکیه و اقدامات آتاتورک به گمان خود در پی اجرای اقداماتی برآمد که ایران را 

وی چنین می اندیشید که چون . نده ایران را محو می کرد نیز به دروازه ھای تمدنی غرب نزدیک و گذشته عقب ما

ظاھر ما با اروپایی ھا فرق می کند ، لذا برای شروع پیشرفت باید ابتدا ظاھر خود را ھمانند آنھا تغییر داده و به سوی 

  . پیشرفت حرکت نمائیم

داد ، عمق نادانی و جھل وی نسبت  اما کوته بینی و عوام اندیشی رضا شاه از اقداماتی که پس از سفر ترکیه انجام

  . به مسایل ایران و جامعه ی ایرانی که طبیعتا با مسایل اروپا و ترکیه فرق داشت را نشان می دھد 

اگر جامعه ی ترکیه کمال پاشا اقداماتی از قبیل کشف حجاب یا متحدالشکل کردن لباس ھایشان انجام می داد ، 

 –ھم با توجه به عالیق و آداب و رسوم و باالتر از آن با توجه به اعتقادات شیعی لزوما اجرای این اقدامات در ایران 

جدیت مسأله حجاب چنانکه امروزه ھم مشاھده می شود در بین شیعیان به . اسالمی ایرانی ھا قابل اجرا نبود 

مبارزه با آنچه که جھل نسبت اھل تسنن از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است ، لذا نتایج اصرار بر کشف حجاب یا 

  . مذھبی نامیده می شد ، در ایران امکان ناپذیر بود 

آتاتورک برای پی ریزی بنای ترکیه جدید در مقابل تز امپراطوری عثمانی به یک آنتی تز نیاز داشت تا تغییرات را 

اما در . ئیسیزم بھره برد محسوس و مقبول نشان دھد و برای نیل به این ذھنیت خویش از مسأله مبارزه با مذھب و ال

ایران آنچه که مورد نیاز جامعه برای پیشرفت بود ، نه تغییر لباس و مبارزه با مذھب که تغییر ساختارھای فاسد و به 

اما رضا شاه با تقلیدی کورکورانه از تغییر لباس و ظواھری حمایت کرد که . شدت کھنه و ناکارآمد سلطنتی بود 

ین مسجد گوھرشاد و یا بعدھا ظھور اپوزیسیون قوی و دارای جایگاه مردمی روحانیت و نتایجش چون حادثه ی خون

  . علما را در پی داشت 
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رضا شاه در این سفر قدرت و کارآمدی نشریات ، روزنامه ھا و سیاست مداران ترکیه را ھم مشاھده کرد اما رسیدن به 

  . آن مرحله از پیشرفت را در تغییر ظواھر مردم دید 

مردم و جامعه ی ترکیه مخالفتی با اقدامات آتاتورک ابراز نمی کرد ، نه به دلیل موافقت و ھمراھی با وی ، بلکه به  اگر

با تالش ھایش )  Sever( این خاطر بود که او را تنھا فردی می دیدند که توانسته بود بر خالف مفاد عھدنامه ی سور 

. دار نماید تا مرزھای کنونی ترکیه را تثبیت و از فروپاشی جلوگیری کرد قدرت ھای بزرگ را به امضای عھدنامه لوزان وا

  . این اقدامات آتاتورک را به عنوان قھرمانی ملی در نزد ملت ترکیه نمایان کرد 

اما رضا شاه فردی بود که مردم او را به کودتا ، ظلم ، بکارگیری زور و استبداد در عرصه ی جامعه ایران می شناختند و 

  . اقدامات وی در نزد مردم خریداری نداشت  لذا

ترکیه با آتاتورک عالوه بر موفقیت در تقابل با نیروھای مخالف آن روز ، در راستای پیشرفت اقتصادی وی نیز گام برمی 

م دست و پنجه نر... داشت اما ایران با رضا شاه در درون جامعه با اختالل و تقابل دولت و ملت در اموری چون حجاب و 

منابع و خاک خود را تقدیم ) چنان که گفته شد ( نفتی یا پیمان سعدآباد  ١٩١٩می کرد و در قراردادھایی چون قرارداد 

  .سوغات ترکیه رضا شاه ، ایجاد جدال درونی و ضعف بین المللی ایران را در پی داشت . بیگانگان کرد 
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