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 میعظ اتیناظر ترق ،یهاست با کمال خوشوقت مدت»

با  یملت دوست و هم جوار خود هستم و لزوم دوست

مناسبت،  نیو به هم کنم یرا احساس م هیترک

از هر  هیآت در ،یدوست نیکه ا نمیب یخوشبختانه امروز م

و برادر،  هیمصون خواهد بود و دو ملت همسا یتزلزل

 یمتک گریکدیبه  نان،یمبا کمال اعتماد و اط توانند یم

و توسعه تمدن  اتیخود را که ادامه ترق فهیباشند و وظ

 «کنند. فایاست، ا
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 مقدمه

سفر که به  نیاست. ا هیبه ترک یرضاشاه پهلو یتنها سفر خارج

انجام  نینو هیگذار ترک انیکمال آتاتورک بن یمصطف یدعوت رسم

 هیو ترک رانیا انیم یگرفت، سرآغاز روابط دوستانه و همه جانبه ا

آتاتورک را داشت،  یکه همراه هیاز ترک داری. رضاشاه در ددیگرد

اختالفات  ،یتیو امن یاسیس ،یجارت یضمن انعقاد قراردادها

مانده بودند را  یقاجار و عثمان یکه از دوران حکومت ها یسرحد

 یصنعت یها شرفتیاستانبول و پ یخیاز مراکز تار داریحل کردند. د

مختلف، بخش عمده از حضور رضاشاه  یدر شهرها هیترک یو نظام

 یپهلورضاشاه  یخیزتاب سفر تاردهند. با یم لیرا تشک هیدر ترک

موضوع  ه،یو ترک رانیا نیدولت یدر مطبوعات و اسناد رسم هیبه ترک

 است.کتاب 
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همراه با استفاده از منبع مختصر در زبان در تدوین کتاب حاضر 

بیشتر به ترجمه بخش هایی از کتاب تازه منتشر شده دکتر فارسی، 

1پرداخته ام؛ را« شاه و آتاتورک»طارق سایغی تحت عنوان 
 

به  یمسافرت رضاشاه پهلو لیدال انیدر فصل اول به ب سندهینو

در استقبال از رضا شاه و  هیترک یمربوط به آمادگ لیمسا -هیترک

و  هیپردازد؛ قصد و علت رضاشاه از مسافرت به ترک یتدارکات آن م

 یو جهان، از بحث ها هیترک یمسافرت در افکار عموم نیبازتاب ا

 روند. یشمار مفصل ب نیا

حضور  -دوم از زمان مراحل سفر رضاشاه از تهران تا آنکارا فصل

مسافرت آتاتورک و  -از او یرضاشاه در آنکارا و استقبال رسم

 یرضاشاه و آتاتورک از شهرها دارید -یرضاشاه به منطقه آناتول

دهد.  یگزارش م سا،یاوشاق و مان -ونیاف -هیکوتاه -ریشه یاسک

 ریبالکس -ریضاشاه به همراه آتاتورک به مناطق ازمسفر ر نیهم چن

در استانبول تا بازگشت  هیو ترک رانیو چاناق قلعه و حضور رهبران ا

 شده است. یفصل بررس نیدر ا ران،یرضاشاه به ا

رسانه  -اعم از مطبوعات هیترک یسوم در رابطه با افکار عموم فصل

در افکار  هیترکبازتاب سفر رضاشاه به  -یریو تصو یداریشن یها

                                                 
صفحه  ۹۵۷و با  ۹۵۸۷توسط انتشارات پاروال در استانبول  یمتن ترک - 1

 منتشر شده است.
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 -انهیخاورم یکشورها رینظ یجهان و مطبوعات خارج یعموم

و  هینوشته شده است. بازتاب سفر رضاشاه به ترک کایاروپا و آمر

از  ران،یو مطبوعات ا یعموم فکارسفر در ا نیحضور آتاتورک در ا

 فصل از کتاب است. نیا گرید یبخش ها

است، مؤلف به آمده  یریگ جهیکتاب که به صورت نت خاتمه

 کیپلماتیو د یاسیدر مجامع س هیرضاشاه از ترک دارید تیحساس

و اروپا پرداخته  کایآمر یالملل نیو روابط ب انهیخاورم -هیو ترک رانیا

 شده است.

و دانش آموخته  ۸۳۷۹متولد  یقیدکتر طارق سا -کتاب سندهینو

با ارائه  ۹۵۵۷استانبول است. در  یاز دانشگاه بوغارچ خیو تار اتیادب

مؤلف  از دوران آتاتورک دکترا گرفته است. هیدر رابطه با ترک یتز

 هیترک نیدوران نو قاتیدر رابطه با موضوع تحق گرید ییکتاب ها

 منتشر شده است.

به  هیبا ترک یکینزد یخواست رضاشاه برا» یغیطارق سا ریبه تعب

ت. بوده اس هیدر مقابل ترک رانیا یسنت یها استیشکستن س یمعنا

تالش کرده تا   گانیبا همسا یدوست استیرضاشاه با اتخاذ س

و  هیاز روس یاسیو س یاقتصاد  ییجدا یخود برا یاستراتژ

 یخارج استیس یاصل رئوسدوره  نیکند. در ا یانگلستان را عمل
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کشور  استیعدم مداخله در س  ،یطرف یدر ب دیرا با  هیو ترک رانیا 

 متقابل دانست. یاقتصاد یاربه مرزها و همک یوفادار  گر،ید

دو کشور  انیبرطرف کردن مشکالت م یها و آتاتورک راه رضاشاه

دو  انیم یاختالق چیدو رهبر ه نیا یکردند. در دوره زمامدا دایرا پ

دو  انیدوره روابط م نیدوره درخشان تر نیو ا امدین دیکشور پد

 «کشور است.

و مادی جناب  ون حمایت های معنویبسامان آمدن این کتاب مره

جناب آقای فرزاد جناب آقای نادر زاهدی و  -آقای فؤاد پاشایی

فراهانی است؛ امیر عزتی با سعه صدر و عالقه مندی همیشگی 

طرح روجلد را تهیه و موافقت کرد کتاب در مجموعه انتشارات 

 باشگاه ادبیات منتشر شود.

 علی اصغر حقدار

 استانبول -۸۹۳۱مرداد  ۸۷
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 از رضاشاه پهلویدعوت 

خاورمیانه  استراتژیک   در منطقه  ر همسایهدو کشو  و عثمانی  ایران

همجوار   های قدرت  که  مسائلی  تناسب  به  دوران  در طی  که هستند

  تحمیل  النهرین بین  بر آنها و دیگر مناطق  دیگر و بیگانگان

  درگیریهایو   نظامی  برخوردهای   صحنه  نوزدهم  کردند، در قرن می

و   مرزی  بر مناطق  ماندگاری  برخوردها تاثیرات  بودند و این  سیاسی

  ؛ در دوره گذاشت می  از خود بر جای  هر دو طرف  تجاری  منافع

  به  السلطنه ، احتشام الروم الرزنة   بار بعد از معاهده  یک  شاه  ناصرالدین

  و اتفاقاتی  زمان  شدن  کرد، اما با سپری  مبادرت  مرزی  خطوط  تعیین

  فرجام  او به  افتاد، اقدامات  و عثمانی  ایران  میان  مرزی  در مناطق  که

  که  و تحوالتی  در ایران  مشروطیت  جنبش  خود نرسید؛ وقوع  منطقی

  نمود، بر روابط  تبدیل  ترکیهجدید   کشور  را به  عثمانی  امپراتوری

  تجدید نظر در اقدامات  کرد که  مترتب  آثاری  دو همسایه  این  میان

از   بحرانی  دوران  واسطه  طلبید؛ به را می  روابط   دوباره  و تعریف
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  به  مسائل  این  ، حل پهلوی  شاهنشاهی  تا استقرار نظام  مشروطیت

در   فروغی  محمد علی  با سفارت  افتاد تا اینکه  محاق فراموشی

  به  و ترکیه  دو کشور ایران  زدیکین  مقدمات  و تهیه  استانبول

  زدایی تنش   پروسه  کشور برای  آن  به  رضا شاه  همدیگر، مسافرت

سفر   عازم  رضا شاه  مقدمات  اینشد و با   داده  تشخیص  ضروری

 2خود شد.

عهدنامة ودادیه و تأمینیه بین دو کشور  ۸۹۵۰در اول اردیبهشت 

های  ربوط به انعقاد موافقتنامهمنعقد گردید و قرار شد مذاکرات م

گمرکی و سرحدی و مبادالت پستی و غیره نیز بالفاصله آغاز شود. 

اما حوادث مرزی و اقداماتی که ترکها در سرکوبی عشایر کرد 

مرزنشین به عمل آوردند باعث وقفة این مذاکرات شد. در مهر 

ترکها به گمان اینکه یک ستون از ارتش آنان که به دست  ۸۹۵۵

ردها اسیر شده بود به ایران آورده شده و تحت اختیار مقامات ک

باشد، سفیر خود را از تهران احضار کردند و روابط بین دو  ایرانی می

کشور تیره شد. اما پس از توضیحاتی که دولت ایران داد، بحران 

برطرف و مذاکرات از سر گرفته شد و منجر به امضای موافقتنامة 

و موافقتنامة تعیین خط سرحدی در دی  ۸۹۵۳گمرکی در خرداد 

                                                 
؛ در ۹۵۹  ، ص۹  ؛ یادگار عمر، ج۸۹۵  ، ص۹  ، ج ایران  سالة  تبیس  تاریخ -  2

  ، ص نوین  ایران  گیری و شکل  ؛ رضا شاه۹۷۷  ، ص شاه  پنج  پادشاهی  دورة
۸۰۷. 
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گردید. به موجب موافقتنامه اخیر بخشی از اراضی مجاور کوه  ۸۹۸۵

آرارات به ترکها واگذار شد و در عوض قطعه زمین وسیعی در 

نیز دو عهدنامة  ۸۹۸۸آبان  ۸۷در . ۸کردستان به ایران تعلق گرفت

کشور به امضا  مودت و امنیت و رفع اختالف مرزی در آنکارا بین دو

 رسید.

دعوت حضرت  یفروغ یمحمدعل ۸۹۸۹ماه  بهشتیارد ۹۹در روز 

 رانیشاهنشاه ا حضرتیرا از اعل هیجمهور ترک سییکمال ر یمصطف

 :دیرسان یمل یمجلس شورا یبه آگاه

جمهور دولت  سیکمال رئ یمصطف یقبل حضرت غاز ی... چند»

وت کردند و دع یاقدس شاهنشاه پهلو حضرتیاز اعل رسما هیترک

دعوت را با کمال مسرت اجابت  نیهم ا یونیهما حضرتیاعل

از  هیدر ماه خرداد بخاک ترک یعنی ندهیدر ماه آ نیفرمودند و بنابرا

روز  جدهیه یدو هفته ال باُیورود خواهند فرمود و تقر جانیراه آذربا

 سیدو رئ نیا نیب یرسم دنیو د دیمسافرت طول خواهد کش نیا

ها و  مالقات نیاست که ا نیقیبعمل خواهد آمد و  نیمعظم مملکت

روابط حسنه و موجب  میو تحک دییموجب تش دهایدوبازدید نیا

موضوع  نیاز ا انیمطلوبه است چون استحضار خاطر آقا جینتا دیمز

 «.بود عرض شد.. الزم
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در رابطه با اهمیت سفر به ترکیه  زین یمل یمجلس شورا سیرئ

که آن  میدانیم شوند یمصمم م یهر امر یشاهنشاه ما برا"افزود: 

 باشد یمسلم م زیمورد ن نیامر با اصالح مملکت توأم است و در ا

و  ریکه خ هیو ترک رانیا یعنیدو ملت دوست همجوار  نیروابط ب

 دییو تش دیمسافرت تأک نیبا ا باشد یصالح هر دو مملکت م

هم  یهر مدت کم ی( براشانیمفارقت ا یعنی) -. مسافرتشود یم

که تا  میا آزموده یاست( ول حیباشد بر ما شاق و دشوار است )صح

واقع  شانینباشد طرف توجه ا تیحائز ضرورت و واجد اهم یامر

و احساسات شاه پرستانه خودمان را بدرقه  ریخ ی. دعاشود ینم

 .«میرا آرزو دار شانیقرار داده بقا و عظمت ا شانیموکب ا

به دعوت  یرضا شاه پهلو ونیهما حضرتیاعل ۸۹۸۹خرداد ماه  ۸۹

با خودرو رهسپار  ه،یجمهور ترک سییکمال آتاتورک ر یمصطف

 هیترابوزان به خاک ترک -ماکو  - زیشدند تا از راه تبر جانیآذربا

باقر کاظمی وزیر امور خارجه، حسین سمیعی رئیس وارد شوند. 

گوزلو  تشریفات داخلی، حسین شکوه رئیس دفتر مخصوص، قره

اهلل جهانبانی، سرتیپ عبدالرضا  تشریفات، امیر لشکر امان رئیس 

افخمی، سرتیپ صادق کوپال، سرهنگ حسن ارفع، سروان محمود 

خسروانی، سروان حسینقلی اسفندیاری، سروان عبداهلل ظلی، سروان 

اصغر مزینی، ستوان یکم محسن قدیمی، عباس فروهر معاون  علی

ی وزیر خارجه، یوسف تشریفات وزارت خارجه، حسین قدسی منش
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شکرانی عضو دربار و اسداهلل ارفع رئیس بخش رمز ستاد ارتش، 

 3دادند. اعضای هیأت همراه رضاشاه را در سفر به ترکیه تشکیل می

و همراهان  حضرتیاعل یکه خودرو یهر استانراه از  یدر درازا

 آمدند. شبازیپ هب یاستاندار، فرمانده ارتش و ژاندارمر شدند، یوارد م

از  هیدر راه سفر خود به ترک حضرتیاعل ۸۹۸۹خرداد ماه  ۸۰

کردند. در  دنید جانیآذربا یو صنعت یکشاورز یکاالها شگاهینما

و استقبال  شگاهینما انیگزارش بن دنیپس از شن دیبازد نیا

 بازرگانان و صنعتگران و کارخانه داران، شاهنشاه فرمودند:

 یلیدارد و من خ ادیاد زو با استعد ستهیافراد شا جانیآذربا»

 یو امور یاقتصاد ینوع کارها نیمردم به ا نمیب یخوشوقتم که م

که در  کنم یاند. گمان م تجارت است توجه کرده شرفتیکه سبب پ

داد و مردم  بیترت ییها شگاهینما نیبتوان چن اتیو وال االتیهمه ا

 نیبهتر شگاهینما نیکنند. ا یتاس ها یجانیربابه آذ دیشهرها با ریسا

 نیعالقه مرا به ا .اند به من داده ها یجانیاست که آذربا یا هیهد

 «.دیکارها هرگز فراموش نکن

شدند.  هیوارد خاک ترک رانیرضا شاه از مرز ا ۸۹۸۹خرداد ماه  ۹۹

 ستادهیگردان ارتش ا رانیکشور ا یدر سو هیو ترک رانیدر مرز ا

                                                 
 .646، ص6نک: تاریخ بیست ساله ایران، ج - 3
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به  ادهیسپس همگان پنواخته شد.  هیو ترک رانیا یبودند و سرود مل

 دیسع یعل هیرفتند. ژنرال ارتش ترک هیمرز در کشور ترک یآن سو

نواخته  رانیو ا هیترک یآورد و سرود مل یرا به جا باز شیپ نییپاشا آ

 یو کسانرضا شاه  حضرتیباشکوه، اعل نییآ نیشد. پس از انجام ا

سپار ره هیهمراهان از کشور ترک گریبا د ،بودند شانیکه در رکاب ا

 ییها جنگ ه،یترک یها راه تا ارزروم ژنرال یارزروم شدند. در درازا

برای پادشاه ایران و در آن منطقه رخ داده بود را  هیبا روسکه 

در و  افتیبازگو کردند. سفر از ارزروم به ترابزون ادامه همراهان 

امور خارجه، فرمانده ارتش و فرمانده  ریوز یروشتو ب قیترابزون، توف

آمدند. در بندر رضا شاه  حضرتیاعل باز شیبه پ هیترک ییایدر یورین

و همراهان بر شاه  النگر انداخته بود. رض اووسی یترابزون ناو جنگ

عرشه  یبر رو حضرتیکه اعل یرفتند، زمان اووسی یکشت یرو

 یتوپ برا ۹۸نواخته شد و  رانیا یآمدند، سرود مل یکشت

 نیشد. با ا کیشل هیه ترکبرضا شاه  حضرتیلبزرگداشت ورود اع

در  مسوناس یبایشهر ز یرضا شاه بزرگ و همراهان راه یکشت

 گریاز د اووس،ی یشدند. با پهلو گرفتن ناو جنگ اهیس یایدر هکنار

 یها نوا شد و از همه کارخانه کیآمد توپ شل خوش یبرا ها یکشت

 باز شیپ نیشد. پس از ا دهیآمد شن و سوت به نشان خوش رنیس

ترن رهسپار آنکارا  لب همه را فشرد، رضا شاه بزرگه که قباشکو

 شدند.
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 هیترک تختیوارد آنکارا پاپهلوی رضا شاه  ۸۹۸۹خرداد ماه  ۹۵

 شیمورد پ هیجمهور ترک سییرپاشا کمال  یمصطف یشدند و از سو

بار  نینخست ینواخته شد. برا رانیا یو سرود مل باز قرارگرفتند

 یبرا گر،یکدیسران کشورها از  دارید یلالمل نیپروتکل استاندارد ب

 رانیا یبا سرود مل رانیو شاهنشاه ا دیانجام رس هب زین رانیکشور ا

جمهور  سییدر کنار ر رانینشان ا دیو خورش ریو پرچم سه رنگ ش

 را شناساندند. نینو رانیا ه،یترک

 یو مصطفدر برابر رضا شاه  هیرژه ارتش ترک ۸۹۸۹خرداد ماه  ۹۷

 انجام شد. هیترک دنتیکمال پرز

شدند و  فرما فیتشر هیپارلمان ترکدر رضا شاه  ۸۹۸۹خرداد ماه  ۹۳

با کف زدن و هلهله ورود  قهیدق نیبرپا خاستند و چند ندگانینما

 میازیک هیپارلمان ترک یآمد گفتند. سخنگو را خوش حضرتیاعل

به  یارج گذار یبرا "قرار گرفت و گفت  بونیپشت تر پاشا

روز  نیدر ا یقانون ران،یشاهنشاه ا یورضا شاه پهل حضرتیاعل

 ۸۹۵۷که از سال  رانیخواهد شد که همانند مردم ا بیتصو

 زین هیمردم ترک نند،یخود برگز یبرا لینام و نام فام یستیبا یم

با  هیشوند. قانون سجل احوال ترک لینام فام یکه دارا یستیبا یم

 نیا زکمال ا یمصطف یشد و غاز بیتصو وستهیپ یها کف زدن

 شد. دهینام هیپدر ترک ایکمال آتاتورک  یروز مصطف
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در  هیترک ریکب یپارلمان مل سییتلگراف ر ۸۹۸۹خرداد ماه  ۹۵

 یمجلس شورا سییدادگر ر نیحس یاز سو یمل یمجلس شورا

 خوانده شد. یمل

 هیترک یمل ریمجلس کب سیتلگراف رئ نیع

 رانیا یمل یامجلس شور سیخان دادگر رئ نیحس رزایم حضرت

به  رانیشاهنشاه ا ونیهما حضرتیاعل یفرمائ فیتشر بمناسبت

نمودند که خود  بیترک به اتفاق آراء تصو یمل ریمجلس کب هیترک

 یرا ترجمان احساسات ملت ترک قرار داده به اظهار امتنان و شادمان

ملت ترک  یو آرزو یقلب یاسالم و محبتها رانیمجلس برادر ما ا

 تیمرا مأمور دیابالغ نما رانیا بینجو سعادت ملت  تیرا در رفاه

پر افتخار  فهیوظ نیا یفایو با ا غیاحساسات را تبل نیدادند که ا

 .میفزایاحترامات فائقه خود را بر آن ب

 کاظم – هیترک ریکب یمجلس مل سیرئ

*** 

شدند.  ریآتاتورک با ترن رهسپار ازمرضا شاه و  ۸۹۸۹خرداد ماه  ۹۸

اوشک  ستگاهیراه ترن در ا انیشب گذشته، در م مهیاز ن یپاس

و آتاتورک آمدند و رضا شاه  باز شیکنان به پ درنگ کرد. مردم هلهله

را با  ییالبازکنندگان، آتاتورک م شیپ انیگرد ترن را گرفتند، در م
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 کند، یچه م نجایمردم و ا انیکه او در م دیپرس د،یعمامه و عبا د

تنها در مسجدها پروانه دارند که عبا  نایآتاتورک دستور داد که مال

با  دیبا یاز مسجد م رونیدستار بر سر بگذارند و ب ایبر تن و عمامه 

 .ندیایمردم ب انیم لیویلباس س

رضا شاه  شگاهیدر پ هیترک ییهوا یروین ۸۹۸۹ماه  ریت ۹

شاهنشاه  ژهیاجرا کردند که مورد توجه و یجالب یها شینما

 یتاج گل ه،یترک یماهایمانور هواپ انیز پارضا شاه پس اقرارگرفت. 

 ژهیو نییکمال پاشا نهادند و سپس در آ یبر آرامگاه مادر مصطف

 اتیعمل ،برگزار شده بود هیارتش ترک یواحدها یکه از سو ینظام

 ارتش را تماشا فرمودند. یها و رژه گروه ینظام

 یبا شکوه یهمانیم هیجمهور ترک سییآتاتورک ر ۸۹۸۹ماه  ریت ۷

برپا  ریازم نویدر کاز یرضا شاه پهلو حضرتیبه افتخار ورود اعل

 کینزد کرد. سپس رضا شاه و آتاتورک رهسپار شهر چاناق قلعه

 فرما فیاول تشر یکارزار جنگ جهانمحل تنگه داردانل شدند و به 

و انگلستان و  ایکمال بر ارتش استرال یمصطف هک ییشدند، جا

استانبول  یبه سو قیلعه سفر با قاشد. از چاناق ق روزیفرانسه پ

در استانبول کاخ دولماباغچه درنگ رضا شاه  ی. براافتیانجام 

چندروز  یدر کاخ به آن براکه رضا شاه  یآماده شده بود. آپارتمان

هرگاه که آتاتورک از آنکارا به  ،درنگ در استانبول وارد شدند
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در ه رضا شاه ک یو در همان تخت ماند یدر آنجا م رفت یاستانبول م

 هیرهبر ارجمند ترکو  دیخواب دند،یدرنگشان در استانبول خواب یدرازا

 فروبست. یتیچشم از گ ۸۹۸۷آبان ماه  ۸۳در همان تخت در روز 

از برابر  ییو هوا ینیزم یروین ه،یارتش ترک نیپس یروزها در

 ستیرفتند. در ب یو آتاتورک رژه نظام یرضا شاه پهلو حضرتیاعل

و آتاتورک بدرود گفتند و رضا شاه  حضرتیوز سفر اعلر نیو ششم

 ادامه دادند. هیخود از ترک داریله به د معظم

رضا شاه از موزه استانبول و مسجد  حضرتیاعل ۸۹۸۹ماه  ریت ۱

در استانبول  رانیا یفرمودند، سپس به کنسولگر دیبازد هیاصوفیا

 حضرتیاعل شگاهیاستانبول به پ میمق انیرانیفرما شدند و ا فیتشر

. دختران دانش افتندیبار  یرضا شاه پهلو رانیشاهنشاه ا ونیهما

گاه  خواندند. آن یرا گروه رانیا یمل یدهااز سرو یکی یرانیآموز ا

شدند و شاهنشاه به آنان  ابیشرف هیدر ترک یرانیبازرگانان ا

 فرمودند:

 یو برادر یگانگیاحساسات من نسبت به ملت ترک، احساس »

 یاحساس نیچن دیبا دیبَر یکشور به سر م نیهم که در ا است و شما

 «.دیداشته باش

*** 
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به  شیابراز گرا یمل یمجلس شورا ندگانینما ۸۹۸۹ماه  ریت ۸۷

رضا شاه  حضرتیاز اعل باز شیپ یبرا هیو ترک رانیرفتن به مرز ا

 دادگر در پاسخ گفت: نیحسنمودند.  یپهلو

 کنم یعرض م انیم آقااستحضار خاطر محتر دیهم محض مز بنده

دولت  ئتیه یماو هم بالخصوص برا یکه البته هم احساسات قلب

بود که در موقع مسافرت موکب ملوکانه  نیا فیو تکل فهیوظ

 انی. لکن آقامیاستقبال کن ییفرما فیو در موقع تشر عتیمشا

و  دانندیرا خوب م یونیهما حضرتیاعل دیو عقا قهیمحترم سل

جهت قبل از  نیاز ا ندیفرما یکته غفلت نمن چیکه از ه میدانیم

نه  ستمین یدولت فرمودند من راض ئتیمخصوصاُ به ه متیعز

 حضرتیاعل دهیکه عق دیدانیو البته م دیو نه استقبال کن عتیمشا

اظهار احساسات نسبت بوجود  قیطر نیاست که بهتر نیا یونیهما

که کارکنان مملکت بوظائف خودشان  ستا نیا شانیمقدس ا

 ییو استقبال بلکه استقبال به تنها عتیمشغول باشند و البته مشا

 یونیهما حضرتیهفته اقال اوقات را مشغول خواهد نمود و اعل کی

خودمان را معطل  فیهفته امور وظا کینشدند که ما  یراض

 یکارها به یدگینظر که رس نی. از امیبپرداز فاتیو به تشر میبگذار

 سیرئ یا فرمودند و همانطور که آقاامر ر نیبهتر بود ا یمملکت

که امر مبارک شاهنشاه اطاعتش واجب تر است  ییفرمودند از آنجا

استحضار  یقسمت را برا نیا میکن یما هم از استقبال صرف نظر م
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 یعرض کردم البته احساسات ما و احساسات ملت بجا انیخاطر آقا

 دارد ابراز لیخودش هر طور که م یجا رخودش است هرکس د

 . میملوکانه ممنوع هست حیما از استقبال مطابق امر صر یول کند یم

. آرمان سفر افتی انیپا هیرضا شاه به ترکسفر  ۸۹۸۹ماه  ریت ۹۵

 کینزد یهمکار هیبه ترک یرضا شاه پهلو ونیهما حضرتیاعل

 یقرارداد نکهیبود. با ا هیبا کشور همسا یاسیو س یو اقتصاد ینظام

با  رانیبسته نشد، کشور ا هیو ترک رانیا هیدو کشور همسا انیم

و رضا شاه  کیژرف و نزد یبه سبب دوست یکینزد یدوست هیکتر

 .کرد دایکمال آتاتورک پ یمصطف

گوید اولین اظهارات  سفر کبیر ایران در ترکیه می« مستشارالدوله»

رضاشاه که حاکی از تأثیرپذیری وی در زمینه مشاهداتش از زنان 

ای بود که شاه در عمارت حزب خلق ترکیه خطاب  ترکیه بود، جمله

به وی بر زبان آورد. مستشارالدوله خاطره خود را در این زمینه برای 

 سناتور صدیق اعلم چنین نقل کرده است:

شبی پس از پایان ضیافت رسمی باشکوه وقتی رضاشاه به عمارت 

 حزب خلق که محل اقامت او در آنکارا بود مراجعت کرد تا پاسی از

کرد و  شب نخوابید و در تاالر بزرگ خانة ملت قدم میزد و فکر می

گفت: عجب!عجب! وقتی چشمان شاه متوجه من  گاه گاه بلند می

صادق من تصور »شد که در گوشة تاالر ایستاده بودم فرمود: 
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نمیکردم ترکها تا این اندازه ترقی کرده و در اخذ تمدن اروپا جلو 

که ما خیلی عقب هستیم مخصوصاً در  بینیم رفته باشند. حاال می

 «.قسمت تربیت دختران و بانوان

قربان در سایه اعلیحضرت »من در جواب رضا شاه عرض کردم: 

رضاشاه « همایونی ترقیات عظیم نصیب ملت ایران شده است

معذلک هنوز عقب هستیم و فوراً باید با تمام قوا به »جواب داد: 

 اقدام کنیم.پیشرفت سریع مردم مخصوصاً زنان 

به  ۸۹۸۷سال پس از پایان سفر خود به ترکیه در آذر  ۹رضا شاه 

 الوزرا چنین گفت: محمود جم رئیس

نزدیک دو سال است که این موضوع ـ کشف حجاب ـ سخت فکر 

خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم  مرا به خود مشغول داشته است،

ور انداخته و را د« حجاب»و « پیچه»و زنهای آنها را دیدم که 

کنند،  دوش بدوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می

دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده است. اصالً چادر و 

 چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است.

در « سعدآباد»از دیگر پیامدهای سفر رضاشاه به ترکیه انعقاد پیمان 

ر کشور منطقه بود. به موجب ـ میان وزیران چها ۸۹۸۵تهران ـ تیر 

این پیمان چهار دولت پادشاهی افغانستان، ایران، ترکیه و عراق در 
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ای و حمایت از یکدیگر در  زمینه یکسان سازی سیاستهای منطقه

 صورت بروز خطر، متعهد شدند.

در  حضرتیاعل:» سدینو یم "ها  خاطره "در کتاب  زاده یوال لیاسمع

ک را مرخص فرمودند و به ماکو مهمان داران تر رانیمرز ا

از مالزمان که گرداگرد  یشدند . در آنجا جمع فرما فیتشر

مرد  کیبا  می، فرمودند : ما رفته بود میحلقه زده بود حضرتیاعل

طور به  د ملت خودمان را همانی. ما بامیبزرگ مالقات کن اریبس

« است  دهیکه او ملت خودش را رسان میبرسان یدرجات رشد و ترق

 هینشان داد که رضا خان توجه مخصوص به ترک یبعد یها و اقدام

 یگذاشته بود . حت یبر جا یدر ذهن و اریاثر بس دارید نیو ا  داشته

 یفتگیش زبود که ا یاز جمله موارد زیارتش ن ونیزاسیمدرن شهیاند

پاشا ،  نیاو فخرالد گشت یبرم هیارتش ترک یرضا شاه به مانورها

 رانیارتش ا یها و اعالم نقص یبازرس یرا برا هیسردار ارتش ترک

 . رفتیرا پذ رانیدعوت کرد و نظرات او در مورد ارتش ا رانیبه ا

 یاختالفات زیخود ن یبنا به سابقه در حدود مرز رانیو ا دیجد هیترک

دو جانبه مذاکره و اختالفات را حل  یأتیداشتند که قرار شده بود ه

و  رانیفسر سواره نظام از طرف ا، سرلشکر ارفع ، ا دیو فصل نما

 .در مذاکرات شرکت کرده بودند هیآراس که از طرف ترک یرشد
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در استامبول، رضا شاه خطاب به  رانیا یشام کنسولگر افتیض یط

من در  یدو عامل خوشحال گفت : نیچن یکنسولگر یرانیا همانانیم

بعد  به نیاست ، از ا رانیو ا هیملت ترک انیم یسفر وحدت باال نیا

. دیها را برادران خود بدان را وطن دوم خود و ترک هیترک دیبا

، را که عاملش جهل و مذهب بود ها نهیک یجا ها یدوست خواهم یم

 «و ...  ردیبگ

 امضا شده در سفر رضاشاه به ترکیه عبارتند از: یقراردادها

ف که  حوادث و اختال هیو تسو یمنطقه سرحد تیعهدنامه امن( ۸

 .دیرس یذبور به ظهور مدر منطقه م

 یانوردیو در یعهدنامه تجار( ۹

 یو تجار یدر مسائل مدن ییعهدنامه تعاون قضا( ۹

 ییدر امور جزا ییو تعاون قضا نیعهدنامه استرداد مقصر( ۷

 عهدنامه موقت( ۰ 

و  رانیا یطرز عمل دفاتر گمرک سرحد میتنظ یموافقتنامه برا( ۵

 هیترک

 یخطوط تلگراف یا پاره رکردنیبه دا موافقتنامه مخصوص راجع(  ۷

 یو تلفن
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 یموافقتنامه پزشک( ۱

 .یح خط سرحد موافقتنامه اصال( ۳

درباره  یباقر کاظم یامور خارجه آقا ریوز ۸۹۸۹ماه  ریت ۹۷روز  در

سفر  نیا یآوردها و دست یرضا شاه پهلو ونیهما حضرتیسفر اعل

 کرد. رادیا یسخنان هیو ترک رانیدو ملت ا یبرا
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 هیسفر رضاشاه به ترک لیدال

روابط  یدر دوره آتاتورک بر برقرار هیترک یخارج استیس اساس

بود که  یکشور نیتر مهم رانیبود. ا افتهیبنا  گانیدوستانه باهمسا

 رانیا یخارج استیتوجه نشان داد. س یخارج استیس انیبن نیبه ا

 یاسیو س یاقتصاد یدر دوره رضاشاه بر اساس به دست آوردن آزاد

به  زیساس نا نیبر ا بود و ارشدهاستو یارض تیو حفظ تمام

 یا رابطه یدر برقرار یداشتند سع یدوست تیکه ن گانیهمسا

 دوستانه بود .

باهم  خیدو کشور در طول تار نیکه ا یاریبس یها از جنگ بعد

 هی. ترکاحترام متقابل را آموخته بودند دیدوره جد نیداشتند در ا

واقعه آن را  نیا رضاشاه داشت و بعداز یگذار به تاج یا یه جدتوج

واسطه  به خود را  یشناخت و آتاتورک خوشحال تیسرعت به رسم به

 . شتدا انیب یتلگراف
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با  ۸۳۹۵در سال ترکیه و  نرایکه ا تیاز قرارداد مودت و امن بعد

 یتر یصورت جد دو کشور به نیامضا کردند رابطه ا گریکدی

قرارداد بود که رضاشاه در  نیا ی. بعد از امضافتایگسترش 

 سخن گفت . هیاز احتمال سفر به ترک یو خارج یداخل یها روزنامه

واسطه  را به هیترک یجمهور سیسالگرد تأس نیپنجم  رضاشاه 

به مورخه  یامیدر پ زیگفت. آتاتورک ن کیتبر یتلگراف

 پاسخ گفت: نیرا چن امیپ نیا ۹۵/۸۵/۸۳۹۱

 یضا پهلوحضرت ر به»

 دیملوکانه آن جناب به مناسبت ع کیخود را از تبر یقلب تشکرات

 یرا از جان تمن رانیداشته و رفاه و سعادت ا میتقد هیترک یمل

 .کنم یم

 هیترک جمهور سیرئ

 « م. کمال یقاض

تولد رضاشاه را به  گرید یچند سال بعد آتاتورک در تلگراف نیهمچن

 گفت کیتبر یو

 کمال یمصطف یقاض هیکتر جمهور سیرئ از»

 یحضرت رضاشاه پهلو به
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 ۸۷/۵۹/۸۳۹۹ آنکارا،

 نیتر و برادرانه یمیمناسبت سالگرد والدت ذات شاهانه صم به

فراوان  اقیخود را به اشت کاتیداشته و تبر میاحساسات خود را تقد

ذات شاهانه و رفاه حال ملت دوست  یکرده و سعادت شخص میتقد

 را مسئلت دارم. رانیا

 «م. کمال یقاض

 پاسخ داد نیچن ۸۷/۵۹/۸۳۹۹تلگراف فوق را در  رضاشاه

 به یرضا پهلو رانیشاه ا از»

 کمال یمصطف یقاض هیترک جمهور سیرئ

 ۸۷/۵۹/۸۳۹۹تهران  

مدار خود به  که از ذات دولت یکاتیتشکر خود را به سبب تبر مراتب

را ابراز متقابل خود  اتیمناسبت روز والدتم بر من ابراز داشتند و تمن

 .دارم یم

  «یپهلو رضاشاه

 رانیدر ا هیترک ریسف گیکمال به خسرو ب یمصطف ۸۳۹۹اواخر  در

آشنا  رانیبا شاه ا خواهد یم ینعقاد قرارداد مرزااعالم کرد که بعداز
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تنها در مرز دو کشور مقدور است. خسرو  یو یبرا داریشود اما د

انتقال داد. رضاشاه  رانیدرخواست را در مردادماه به شاه ا نیا گیب

من اساساً »خواسته مطلع شد عنوان کرد که  نیاز ا هک یزمان

 یارتیز گاهشانیدر آنکارا و در جا یخواهانم که با حضرت قاض

 توانم یسه سال بعد م ایخواسته را دو  نیآورم. اما ا به عمل یرسم

موافقم.  زیدر مرز ن داریبر د یمبن شانیمحقق کنم. اگرچه با فکر ا

 «. هستم یقاض تاز حضر یمنتظر اشارت یهررو هب

کرد به  داریبا رضاشاه دوباره د  گیکه خسروب یزمان ۸۳۹۹سال  در

را مجدداً به خاطر نشان شد. رضاشاه در پاسخ  هیاز ترک ارتیشاه ز

هستم اما در دو مورد طاقتم طاق  یصبور اریمن انسان بس»گفت 

 یدوستم مصطف دنید  گریپسرم در اروپا و د دنیشده است اول د

ماه بعد  ۸۱حدود   یامر نیانجام چن یبراکمال و آشنا شدن با او. 

 داریکمال د یدر تابستان سال بعد، اول به آنکارا رفته و با قاض یعنی

به سوئد رفته و  یخواهم داشت و بعد به صورت خصوص یرسم

کشور  چیاز ه داریقصد د گریها د نیجز ا .دیپسرم را خواهم د

را با  ارتمیمساعد باشد ز یاسیس تیرا ندارم. اگر وضع یاجنب

 «.خواهم داد بیدر آن زمان ترت یخوشحال

 آنکارا به آنکارا فرستاد. یرا به صورت گزارش اناتیب نیا گیخسروب

دعوت نامه  .استقبال کرد اریبس اناتیب نیاز ا ،گزارش افتیبعد از در
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عنوان کرد که در   به رضاشاه فرستاد. در پاسخ رضاشاه یرسم یها

خواهد  هیبه ترک نیبیمرز نص قیو از طر رانیبا حرکت از ا یماه م

 یبغداد به جا ریاما در پاسخ علت انتخاب مس گیآمد. خسرو ب

را  یاستیس زیشد. رضاشاه در پاسخ گفت که  ما ن ایجوکرکوک را 

کوچک انجام داده است را ادامه  گانیکه آتاتورک در مقابل همسا

با رفتن به بغداد  .میکوچک رفتار دوستانه دار یو با کشورها میدهیم

از  داری. دمیایب هیو بعد به ترک مینیکه پادشاه جوان را بب میخواه یم

 ما خواهد بود. یرسم داریدو کشور تنها د نیا

 یرا اول برا دارید نیکرده و ا قیرضاشاه را تصد اناتیب گیب خسرو

دانست و آن را  تیحائز اهم تمام ملت ترک یآتاتورک و بعد برا

 یدو مرد بزرگ شرق رو انیقلمداد کرد که م یخیتار یدادیرو

 یکه در آنکارا انجام خواهد شد در راستا دارید نیخواهد دارد. ا

عنوان  گیخسروب نیار مهم است. همچنیدر شرق بس تیاستقرار امن

داشته  یقابل توجه شرفتیپ رانیها ارتش ا سال نیکرد که در ا

 نیبر ا .برقرار شود یروابط جد زیارتش دو کشور ن انیم دیو با است

از افسران ارتش  یخود برخ ارتیز یاساس رضاشاه گفت که در ط

 یبرقرار یبا خود به آنکارا خواهد آورد و با آتاتورک در راستا زیرا ن

 مذاکره خواهد کرد. هیو ترک رانیا انیم یروابط نظام
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 هرضاشاه ب شد ادآوریآنکارا فرستاد  یکه برا یدر گزارش گیخسروب 

 یعالقه مند است از سو یخود به امور نظام ینظام نهیشیسبب پ

 یبه کشاورز یفراوان شخص یرضاشاه به خاطر داشتن باغ ها گرید

عنوان داشت که  یو نیدهد. همچن یم تیکردن آن اهم زهیو مدرن

 زین یبهداشت یاز مکان ها یو ارتیز انامک دیدو مورد با نیجز ا

 سفر فراهم شود. نیدر ا

 سیسالگرد تأس نیدر دهم ۸۳۹۹/۸۵/۹۳ خیرضاشاه در تار 

 آتاتورک فرستاد. یبرا یکیتلگراف تبر هیترک تیجمهور

 به یرضا پهلو رانیشاه ا از»

 کمال یمصطف یقاض هیترک جمهور سیرئ

 ۸۳۹۹/۸۵/۹۳تهران 

را خود  یمیصم کاتیبا کمال مسرت تبر هیترک یمل دیع نیا در

 یملت دوست ترق یتان سعادت و برا مهیداشته و بر ذات فخ میتقد

 از هر جهت را از خداوند مسئلت دارم. یا

 «یپهلو رضا

 پاسخ داد نینوشته را چن نیروز بعد آتاتورک ا دو

 کمال یمصطف یقاض هیترک جمهور سیرئ از»
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 یحضرت رضاشاه پهلو به

 ۸۳۹۹/۸۸/۵۸ آنکارا،

داشته و در  میتقد ونتانیب تلگراف هماتشکر خود را به سب مراتب

 را دارم رانیرفاه و سعادت ملت دوست ا یتان آرزو هیسا ریز

 « م. کمال یقاض

 تیتسل ایو  کیتبر یدو دولتمرد برا نیمختلف ا یمناسبت ها در

 یرضاشاه برا ۸۳۹۷ لیاما از آور تلگراف فرستاده اند. گریکدی یبرا

 گیاساس خسرو ب نی. بر اشروع به مذاکره کرد هیسفر به ترک

 را متذکر شد ریخود موارد ز یقبل یها هیعالوه بر توص

شوند.  یم داریو صبح زود از خواب ب دهیرضاشاه شب زود خواب -۸»

صبحانه  ۵شده و ساعت  داریصبح از خواب ب ۰ساعت  حضرتیاعل

و مربا  تیسکویب یمانند چا یخورند. صبحانه اش مواد ساده ا یم

شام  ۱و  ۷ساعت  نینهار خورده و ب ۸۹تا  ۸۸:۹۵ت ساع نیاست. ب

 خوابند. یم ۸۸ ای ۸۵کنند. شب ساعت  یم لیم

 یالخصوص در سفر غذا یو ال یمختصر زیپره تیبه سبب رعا -۹

 یو شراب مختصر یخورند. در سفره آب خوب، آب معدن یسبک م

 میحک هیبر اساس توصبه الکل معتاد نبوده و  شانیکنند. ا یم لیم

فراهم  اکیمانند کن یا یدنیدر سفر نوش شانیا یکه برا ستین بد
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شود اما الجرم  زیها پره کمپوستو  جاتی.  بهتر است از سبزمیکن

 از کمپوت در سفر استفاده کرد. دیبا

 یدر نواح ییرایکه در طول سفر ادوات و لوازم پذ ییآنجا از -۹

فراهم  لیوسا نیا یاز برا ییبهتر از خودرو ،ستیمختلف فراهم ن

 .میآور

 یشخص لیشاهنشاه بر آن است که در تمام طول سفر در اتومب -۷

 خود حرکت کند.

مال  انجام شود هرنگ بدون ا ریشود و تدب تیاگر آن چه گفتم رعا 

در  افتهی فیکه در آغاز سفر وجود دارد تخف یزحمات نگونهیا دیشا

در هر  یعنیآن آسان تر گردد.  یزیسفر و برنامه ر یحال راحت نیع

. میخود را نشان ده یخود را مهمان پرور یمدن ییتوانا دیکار با

۷/۷/۸۳۹۷ 

 تهران ریکب ریسف

 « . خسرور

خبر داد که در دهم ژوئن رضاشاه از مرز  گیبه خسروب رانیا دولت

 هیخبر ترک نیبر اساس اخواهد شد.  هیوارد ترک رانیا ینیزم

برنامه در مجلس  نید و ااعالم کر رانیبرنامه سفر را به ا اتییجز

 قرائت شد: رانیا
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 یقراردادها یاختالفات و وجود برخ  یبه خاطر بعض میقد در»

 نیااختالف وجود داشت.  هیو ترک رانیا یملتها انیم یتصنع

هر دو کشور ضرر  یو برا دیاختالف ها صدها سال به طول انجام

 دیجد هیو ترک رانیآورد. هزاران شکر که در ا دیپد یا یجد یها

و  ییکه صاحب دانش و توانا اندرا برعهده گرفته  یرهبر یمردمان

خود  یشخص یکمال خواسته ها یعزم هستند.  شاهنشاه و مصطف

 نیکشور در تالش هستند. ا یترق ینهاد و در راستا یرا به کنار

 یعدم تفاهم هیو ترک رانیا نیکه ب اند افتهیدر یرهبران به درست

ها  فاختال  یو برادر یدوست استیبا اتخاذ س نرویوجود ندارد. از ا

 نیبه ا دنیقوام بخش یدو رهبر برا نیبرداشتند. امروز ا انیرا از م

هم کردند. رضاشاه مقرر فرموده اند که با عبور از  داریعزم د یدوست

 هیشوند و در حدود دو هفته در ترک هیوارد خاک ترک جانیآذربا

ها با هم،  آن ییدو رهبر و آشنا نیا داریشبهه د یبمسافر باشند. 

خواسته  جهیدو دولت خواهد شد و نت انیم یروابط گرم جادیسبب ا

 «  فراهم خواهد کرد. ادهیشده را به ز

با همان مضمون  یا یسخنران زیمجلس ن سیرئ ،ریوز از نخست بعد

دو  نیا انیبهبود روابط م یبرا یمسافرت را گواه نیکرد و ا رادیا

 کشور دانست.
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سفر باال  نیا یها درباره چگونگ یسفر گمانه زن نیبا ا زمانهم

رضاشاه  از  قیمنظور دق رانیا یداخل ینامه هازاز رو یگرفت. برخ

 نیها از ا مسافرت را مورد پرسش قرار داده و مقصود ترک نیا

عموم صاحب نظران معتقد  دعوت را نامشخص عنوان کردند . اما

شد رضاشاه و آتاتورک در کنار  دخواهکه انجام  یارتیدر زبودند 

اتخاذ شود را  انهیدر خاورم دیکه با یدیجد استیمسائل مختلف س

 .نندک یگفتگو م زین

*** 

  بعد از ظهر سه  دقیقه ۹۵/۹  در ساعتهمان طور که اشاره شد 

نفر از  ۸۱و   رضا شاه  قطار حامل  خورشیدی ۸۹۸۹خرداد  ۹۵  شنبه

آنکارا ایستاد؛   آهن ، در راه یر طوالنیمس  یک  بعد از طی  همراهانش

  با برافراختن  همراه  و هیأت  افتخار رضا شاه  به  استقبال  آیین

گارد   احترام  و ادای  و ترکیه  ایران  جدیدالتأسیس  دو دولت  های پرچم

  دو کشور کرد. جمعیت  ملی  سرودهای  نواختن  به  ، شروع مخصوص

  از او به  ترکیه  مطبوعات  که  رضا شاه  به  خوشامدگویی  برای  انبوهی

را پر   آن  آنکارا و پیرامون  بودند، ایستگاه  برده  ما( نام  بزرگ  )مهمان

 بود.  کرده

  کمال  از قطار، مصطفی  همراه  و هیأت  رضا شاه  شدن  با پیاده

  به  بر سکویی  که  ترکیه  حکومت   بلند پایه  و اکثر اعضای  آتاتورک
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  مراسم  خوشامد گفتند. در میان  آنان  بودند، به  انتظار ایستاده

  هم  طرف  کرد و در یک  شلیک  تیر توپ ۹۸  ، گارد احترام استقبال

و   متحدالشکل  های با لباس  بودند که  قرار گرفته  پیشاهنگانی  انبوه

  بهسرود پرداختند؛   اجرای  بودند، به  کرده  آرایی صف  ویژه  آرایش

کرد   از او استقبال  شد، آتاتورک  از قطار پیاده  رضا شاه  که  آن  محض

عبور کردند و   پیشاهنگان  و صفوف  از برابر گارد احترام  و دو نفری

  سخنرانی  بودند، به  گرد آمده  ایستگاه  در جلوی  که  در برابر جمعیتی

  که  روبازی  اتومبیل  سوی  از آنجا به  پرداختند. سپس  کوتاهی

  اتومبیل  کشید رفتند و سوار شدند. در مسیر حرکت را می  انتظارشان

ـ دو   همراه  و هیأت  رضا شاه  اقامت  ـ محل  مردم  تا کاخ  از ایستگاه

ابراز   بودند و به  نشسته  کنار هم  اتومبیل  کشور در عقب  رئیس

  کشیده  فص  پایتخت  های خیابان  در طول  که  مردمی  احساسات

 گفتند. می  بودند، پاسخ

  و دیدار از تمام  در پایتخت  بعد از گشتی  همراه  و هیأت  رضا شاه

بودند،   شده  آذین  و ترکیه  ایران  های با پرچم  شهر که  مراکز عمومی

در آنکارا   آتاتورک  اقامتگاه  روز به  بعد از ظهر همان ۱  در ساعت

  دعوت  مهمان ۷۱  افتخار رضا شاه  به  شام  پذیرایی  رسیدند. در جشن

بودند.   ترکیه  مقیم  خارجی  های دیپلمات  از آنان  بسیاری  داشتند که

  کشور نهاد تا زمانی  را در اختیار دو رئیس  فرصت  نخستین  شام  این

  به  بود که  از آن  ها حاکی گزارش  را در کنار همدیگر بگذرانند و همه
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  ترکی  زبان  به  رضا شاه  شدند. آشنایی  گر دوستبا یکدی  سرعت

  مترجم  نیاز به  بدون  بیشتر مواقع  داد که  هر دو امکان  به  یبایجانآذر

 مستقیماً با همدیگر گفتگو کنند. و

  فراوان  ما با شادی»:  گفت  در سخنانی  کمال  مصطفی  مراسم  در این

  ترکیه  برادر خود را به  ملترهبر   رضا شاه  همایون  ورود اعلیحضرت

  ملت  افتخار تمام  مایه  . حضور اعلیحضرت گوییم آمد می  خوش

را   بسیار دشواری  های دوره  خود گاه  در تاریخ  . دو ملت است  ترکیه

اند  داشته  با یکدیگر همکاری  هرگاه  حال  اند. با این کرده  تجربه

را   با ایران  خوب  روابط  شتندا  ترکیه  اند. جمهوری نموده  پیشرفت

  های تمدن  سال  هزاران  و ایران  داند... ترکیه خود می  سیاست  کانون

روند... و با  می  پیش  بزرگ  های اند و امروز با گام داشته  واالیی

روز   برادر روز به  دو ملت  جا دوستی  در این  حضور اعلیحضرت

  امر استقبال  از این  جهانی  نتردید تمد  یابد... و بی می  افزایش

  بخشی  خواهند داد که  را ادامه  صلح  ما راه  های خواهد کرد... و ملت

 «... امیدواریم  آن  به  که  است  جهانی  از صلح

و   داخلی  ، در حضور مهمانان کمال  مصطفی  به  نیز در پاسخ  رضا شاه

  به  بلند شد و خطابخود   سفیر بریتانیا از جای  و از جمله  خارجی

و برادر عزیز،   بزرگ  دوست»:  گفت  سخنانی  طی  حاضرین  جمع

  ترکیه  ملت  که  : محبتی ترکیه  بزرگ  جمهوری  جمهور محترم  رئیس
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. از  پایدار گذاشت  اثری  ، بر من ابراز داشت  از من  پذیرایی  ضمن

و   نیاز دارم  ترکیه با  دوستی  به  کردم  احساس  ام روز پادشاهی  اولین

  روابط  ترین صمیمانه  اکنون  که  بینم و می  خوشحالم  دلیل  همین  به

و برادر   همسایه  دو ملت  وجود دارد. این  و ایران  ترکیه  میان

 «بروند....  پیش  و تمدن  ترقی  سوی  توانند به می

*** 

ام شروع به انج هینجام سفر رضاشاه طرف ترکا ها قبل از ماه

سفر کرده بود. آتاتورک خواهان آن بود که استقبال  یها یآمادگ

در  یا یرو تالش جد نیو از ا ردیاز رضاشاه انجام گ یباشکوه

از رضاشاه  یاستقبال و مهماندار یدولت برا یاز بخش ها یبرخ

تن همراه او که در ماه ۹۹و  اهاز رضاش ییرایپذ یانجام گرفت. برا

سال  صاتیهم از تخص ید کرد بودجه اسفر خواه هیژوئن به ترک

 سال بعد در نظر گرفته شد . یها نهیو هم از هز ۸۳۹۷

که رضاشاه از  یا یاحتمال یها از راه یستاد ارتش، گزارش سیری

ها عبور خواهند کرد را فراهم کرده و آن را به وزارت امور خارجه  آن

نوب و به دو قسمت ج یاحتمال یها گزارش راه نیکرد. در ا میتقد

رفع  یو برا یجاده ها بررس تیشدند و در آن وضع میشمال تقس

 سیاقدامات الزم گزارش شده است. ری جامها لزوم ان یخراب یبرخ
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 ریمس نیجاده ها عنوان کرد که بهتر یژگیستاد بعد از برشمردن و

 است .  یشمال یانتخاب جاده ها

نکارا به آ یمنته  یشمال یاساس در جاده ها و شهرها نیا بر

حرکت  ریکارس، ارزروم، گوموش خانه، ترابزون( که در مس ر،یغدی)ا

شد. جاده ها و  یا یجد التیرضاشاه بودند شروع به انجام تعد

در شهرها ساخته شدند و  ییها دانیشدند و م ضیکوچه ها تعر

رضاشاه از  یبرا نیهمچن. دیهر دو کشور نصب گرد یپرچم ها

 یمشابه التیفراهم آمد. تعد یا هیمنطقه هد یتوتون ها نیبهتر

در محل اقامت رضاشاه در استانبول و آنکارا انجام شد و پرچم هر 

در  Pera Palasو هتل  دیدو کشور در شهرها نصب گرد

قصر  نی. همچنشد یورود رضاشاه آماده ساز یاستانبول برا

 زی. در آنکارا ندیاقامت رضاشاه آماده گرد یز برایدولماباغچه ن

Halkevi اقامت رضاشاه آماده شد . ی)خانه مردم( برا 

عنوان کرد که قدش  ینامه ا یط هیقبل از سفر به ترک رضاشاه

خواهد که در هتل اقامت کند.  یرو نم نیحدود دو متر است و از ا

خانه »را در  یسفر امکان اقامت و زانیبرنامه ر زیاساس ن نیبر ا

فارش دادند. آنجا س یبرا یدیفراهم کرده و تخت جد« مردم

آن اقامت خواهد کرد را کنترل  رکه رضاشاه د یآتاتورک شخصا اتاق
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در آنکارا  رانیبه سفارت ا یمنته یجاده ها ینمود و دستور بازساز

 را صادر کرد .  

طرف آن عکس  کیکه در  یبه رضاشاه مدال میتقد یبرا نیهمچن

کمال حک شده بود از  یآن عکس مصطف گریرضاشاه و در طرف د

بود  زین تیرسال جمهو نیکه طراح مدال دهم گیب نالیز یسو

مونتاژ  ییمایبه رضاشاه هواپ میتقد یبرا زین یسری. در کاساخته شد

 رانیورود به ا یبرا یو هآماده و ب یشد و متناسب با آن خلبان

 داده شد .  یپورتپاس

استقبال از  یبرا زین یئتیه یکیزیف یها یآمادگ نیبا ا همزمان

وزارت  یاز اعضا یها، بخش آن انیه مشخص شد که در مرضاشا

 ریحضور داشت؛ سف زیروزنامه نگار ن کیمهندس و  کیخارجه، 

ها عمل  با آن یبود و در هماهنگ ئتیه نیجزو ا زیدر آنکارا ن رانیا

عده بود.  نیهمراه با  ا زین بزوندر ترا رانی. سرکنسول اکرد یم

در ماکو منتظر  قبال از رضاشاهاست یبرا یرانیمقرر بود که طرف ا

 ورود شاه باشند.

*** 

در آنکارا اتفاق افتاد،   رضا شاه  اقامت  طی  که  مهمی  از رویدادهای

روستو ـ وزیر   افتخار او توسط  به  بود که  هایی ضیافت  تشکیل
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  ا ـ سخنگویپاش  وزیر ـ و کاظم  اینونو ـ نخست  ـ عصمت  خارجه

 شدند.  ـ داده  مجلس

  طی  ترکیه  بزرگ  ملی  از مجلس  بازدید رضا شاه  اینونو در جریان

  . مردمی گوییم آمد می  شما خوش  به  اعلیحضرت»:  گفت  سخنانی

  دادند، در واقع  از خود نشان  شور و اشتیاقی  چنین  شاه  با دیدن  که

از   یتازگ  به  که  ترکیه  نمایاندند. ملت  ایران  ملت  خود را به  محبت

خود   استقالل  ایران  داند که ، می یافته  رهایی  جویانه ستیزه  دوره  یک

  که  اکنون  داریم  راسخ  . عزم است  کرده  کسب  و مبارزه  را با بزرگی

را   و معرفت  پیشرفت  نیرومند و استوار هستند، راه  هر دو ملت

  این  ند. همهکن  کسب  وجه  بهترین  دو را نیز به  بپیمایند و این

، زیرا  است  ما این  هدف  فهماند که می  المللی بین  جامعه  ها به آیین

 «و اعتقاد بود...  شد با احساس  گفته  چه  آن

  تربیون  پشت  ملی  مجلس  اینونو، رئیس  عصمت  از سخنان  پس

  مراتب  اکنون  هم  ترکیه  بزرگ  ملی  کرد مجلس  و اعالم  رفت

 . است  کرده  تلگراف  ایران  ملی  شورای  مجلس  را بهخود   دوستی

  ایران  ، کنسولگری در ترکیه  رضا شاه  اقامت  پایانی  در روزهای

  داده  ترتیب  استانبول  مهاجر به  ایرانیان  جماعت  از سوی  ضیافتی

  استانبول  مقیم  ایرانیان  در برابر انبوه  که  در حالی  بود. رضا شاه

  خوشحالی  سفر باعث  در این  که  چیزی»:  گفت  بود، چنین  هایستاد
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  و ایران  ترکیه  های ملت  میان  که  است  ، وحدتی شده  من  فراوان

  وطن  ترکیه  بعد شما باید فکر کنید که  به  شود. از این می  داده  نشان

  شما هستند. با آنها ابراز دوستی  ها برادران و ترک  شماست  دوم

دو   که  اییه ها و کشمکش بدگمانی  سلطنتم  در طول  نید. آرزو دارمک

  ، کنار گذاشته ساخت جدا می  و از هم  کردهرا در خود غرق   دولت

و   جهل  معلول  را که  دشمنی  جای  دوستی  آن  خواهم شود. می

  با سازگاری  دو ملت  این  پس  از این  بود بگیرد. امیدوارم  ناآگاهی

  به  یکدیگر اعتماد کنند و با هم  بدهند و به  هم  دست  به  دست

 4«بگذرانند.  و ترقی  در شادی  تیو همزیس  زندگی

 

 

 

 

 

 

                                                 
  حزیران ۸۸،  ؛ جمهوریت خ۸۹۸۹خرداد  ۹۱،  اطالعات  روزنامةنک:  - 4

؛ ۵۰  ، ص خاطرات  در آینه  ؛ رضا شاه۱۱  ، ص خ۸۹۸۷،  پارس  مه؛ سالنا م۸۳۹۷
 .۹۵۵  ، ص رضا شاه  پرماجرای  زندگی
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 هیترک یها بازتاب سفر در روزنامه

 یخبرها هیترک وزنامه هایردر  ،هیسفر رضاشاه به ترک یراستا در

اخبار را به  نیاز ا یخبر گیخسرو ب ینقل شده است و حت یمختلف

چاپ کرده است. در اخبار نوشته شده به  رانیترجمه و در ا یفارس

در دهم ژوئن  هیژوئن در ماکو و ورودش به ترک ۳حضور رضاشاه در 

 اتیجزئ یها حت اشاره شده است. آن قوربوالغو استقبال از او در 

ورود به  اند. رضاشاه بعد از کرده انیب زیسفر رضاشاه در آنکارا را ن

آن استراحت  آنکارا توسط آتاتورک مورد استقبال واقع شده و بعداز

 یاز سو یبه مناسبت حضور و یافتیضهنگام   کرده و شب

 نیدر اپیش از این آوردم داده خواهد شد.  بیترت جمهور سیرئ

نطق  زیشده و رضاشاه ن انیآتاتورک ب یاز سو ینطق افتیض

رضاشاه  هیترک ینظام یها ییتوانا دنیکرد. بعد از د رادیا یگرید

دو  شانیگفت. اشنبه به مقصد استانبول ترک آنکارا را در روز سه 
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 رچه. اگکرد ارتیاستانبول را ز یدنید یماند و بناهاروز در استانبول 

هفته در استانبول اقامت  کیاند که  درخواست کرده شانیخود ا

رفته و از  ریشه یکنند. احتمال آن وجود دارد که رضاشاه به اسک

 دیبازد یماسازیو هواپ یساز فیکارخانه ها و از کارخانه لوکوموت

 ۸۹به مدت  هیبر آن است که رضاشاه در ترک یکنند . باور عموم

 اتییها نحوه استقبال از شاه و جزخبر نیا در .روز اقامت خوهد کرد

 یبخش زیوه محافظت از شاه نحن نیگرفته است. همچن یجا زیآن ن

 .شود یگزارش ها را شامل م نیاز ا
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 یخارج دیبازتاب سفر در جرا

از  یبا ابراز ناراحتدر تهران « اطالعات»روزنامه  ۸۰٫۰٫۸۳۸۹ در

روابط  تیسفر اسباب تقو نیداشته که ا انینبود رضاشاه در کشور ب

خبر اظهار  نیاز ا زین« کوشش»دو کشور خواهد شد. روزنامه 

 یپهلو لهیاست که از زمان حلول خاندان جل مسرت کرده و نوشته

 یو ماد یمعنو یها هدر عرص یو ترق شرفتیشاهد پ رانیدر ا

دو کشور در گذشته،  رهیروزنامه با اشاره به روابط ت نی. امیهست

روزنامه و مودت دانست.  یسعادت هر دو ملت را در همکار

رده شده در هر دو کشور اشاره ک جادیا یها شرفتیبه پ« کوشش»

دو کشور حلول کرده  نیدانسته که در ا یدیو عامل آن را روح جد

 هیدر سا راتییتغ نیکه ا ستیشک ن یجا»به تعبیر نویسنده است. 

 «.  صورت گرفته است رانیو رضاشاه در ا هیکمال در ترک یمصطف
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کرده اند که  انیبا پوشش اخبار مربوط، ب زین سیانگل یها روزنامه

 نیهر دو کشور است. در ا یبرا یمهم یق هاسفر آبستن اتفا نیا

 یها تجارت، راه تیمورد بحث وضع یها موضوعات احتمالخبر

دو کشور خواهد بود. علت توجه  انیآهن م خط راه جادیا ،یمواصالت

سخت حرکت  طیها شرا روزنامه نیا دردو کشور  یها راه تیبه وضع

 نیعتریدو کشور دانسته شده است. چراکه در سر یدر جاده ها

رسد. در  یهفته از استانبول به تهران م کی ینامه ط کی تیوضع

دو رهبر  نیا داریاز د هیآمده است که روس سیانگل گریاخبار د

 ریزو نخست یبرا یتیاتفاق را موفق نیکه ا یناراحت است، در حال

 دانسته است . سیانگل

  و انجام  در ترکیه  روز اقامت ۹۵بعد از   پهلوی  رضا شاه  باالخره

آنها،   و حل  و ترکیه  ایران  میان  اختالفی  در مسائل  مذاکرات  ای پاره

و   سیاسی  های کشمکش  سفر دوران  و این  بازگشت  ایران  به

،  داشت  ساله  چندین  ای سابقه  و عثمانی  ایران  میان  را که  جغرافیایی

  روابط  اصول  دو کشور بر اساس  میان  جدیدی  داد و دوران  پایان

 نهاد.  بنیان  در منطقه  همجواری  حسن  و حفظ  المللی بین  دیپلماتیک

*** 

( ۸۹۵۹مهر  ۹۵) ۸۳۹۷اکتبر  ۸۹روزنامه مورنینگ پست در شماره 

رضاخان نسبت به کارهای بزرگ و »ای، نوشته است:  در مقاله
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عملیات نظامی همسایه ترک خود، مصطفی کمال، بسیار شیفته 

در تقلید از برنامه سیاسی او نیز تردیدی به خود راه نداده شده و 

سوابق »ای باعنوان  یک سال بعد، همین روزنامه در مقاله« است.

بینی سیاسی خود  ، پیش«رضاخان و هم چشمی او با مصطفی کمال

رضاخان پس از ارتقا به »را تحقق یافته دیده و نوشته است: 

ا جمهوریت اعالم و خود را وزیری، موافقت قطعی خود را ب نخست

نامزد ریاست حکومت کرد؛ ولی بر اثر مخالفت علما، اقدام او موقتاً 

عقیم ماند ... با وجود این، او تحت تأثیر روش همتای خود، 

 روزنامه نویس سرمقاله   «مصطفی کمال پاشا، در ترکیه قرار دارد.

 ویکبلش خطر که همین حال، این با»:افزاید می «پست مورنینگ»

 گرفت؛ خواهد پیش در ترکیه مانند رویکردی رضاخان برود، میان از

 «.بود خواهد تر آرام و کارانه محافظه ابتدا، در وی های گام مطمئناً اما

پس از ورود وی به »در بخش دیگری از این گزارش آمده است: 

ترکیه، ظواهر غربی این کشور، رضاخان را بیش از پیش مجذوب 

کمال کرد. پهلوی اول پس از این سفر، مصمم اقدامات مصطفی 

 او شد در بازگشت به ایران، روند غربی سازی جامعه را تسریع کند. 

از سوی آتاترک و به افتخار ورود وی برگزار  که شامی ضیافت در

شده بود، نطقی ایراد و در آن ذهنیت خود را درباره اقدامات 

هاست با کمال  مدت»همتایش در آناتولی، بیش از پیش آشکار کرد:

خوشوقتی، ناظر ترقیات عظیم ملت دوست و هم جوار خود هستم و 
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کنم و به همین مناسبت،  لزوم دوستی با ترکیه را احساس می

خوشبختانه امروز می بینم که این دوستی، در آتیه از هر تزلزلی 

توانند با کمال  مصون خواهد بود و دو ملت همسایه و برادر، می

مینان، به یکدیگر متکی باشند و وظیفه خود را که ادامه اعتماد و اط

 «.ترقیات و توسعه تمدن است، ایفا کنند

*** 

در گزارش مطبوعات و نویسندگان ترکیه، سفر رضاشاه دارای 

اهمیت دیپلماتیک و فرهنگی خوانده شده و دیدار دو رهبر نوگرای 

وست ایران و ترکیه سرآغاز دوران معاصر ملت های همسایه و د

سفر رضاشاه است؛ به نوشته طارق سایغی  ترکیه و ایران گفته شده

و  رانیا انیدر روابط م کیپلماتیو د یخیمهم تار دادیرو هیبه ترک

کمال در  یکه مصطف یها اصالحات است. رضاشاه که سال هیترک

 تیوضع دنید یبرا داد، یانجام م رانیانجام داده بود را در ا هیترک

 کشور سفر کرد. نیاثر آتاتورک است به ا که هیترک یجمهور

بر اساس دعوت آتاتورک تهران  ۵۹/۵۵/۸۳۹۷ خیدر تار رانیا شاه

واسطه  نیرضاشاه بود. بد یسفر خارج نیاول نیرا ترک کرد  و ا

 یدیجد استیدر جنگ بودند س یطوالن یا که دوره هیو ترک رانیا

 گرفتند.  شیرا پ
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ت افسر، شخارجه، سه جنرال، ه امور ریوز یبه همراه کاظم رضاشاه

حرکت  زینگار از تبر روزنامه کیو  اریدست کی ،یو پنج مأمور ادار

صبح در منطقه  ۳ساعت  ۸۵/۵۵/۸۳۹۷ خیکرد و سه روز بعد در تار

شده بود وارد  نوشته یکه به فارس «دیآمد خوش» امیقوربوالغ با پ

در  هیکتر ریسف گیشد . بعد از گذر از مرز خسرو ب هیکشور ترک

کردند .  یدر آنکارا رضاشاه را همراه رانیا ریو صادق خان سف رانیا

 یئتیه هیبه رضاشاه از طرف دولت ترک ییگو رمقدمیخ یبرا

پاشا در مراسم  دیسع یاستقبال حاضرشده بود. عل یچهارنفره برا

به صدا درآمد  رهر دو کشو یاستقبال از رضاشاه که در آن سرود مل

 :را قرائت کرد ریمتن ز شد کیتوپ شل ۹۸و 

 یو فرمانده کل قوا قاض هیترک جمهور سیکسب اجازه از رئ با»

به ذات شاهنشاه  هیترک یکمال و به نام حکومت جمهور یمصطف

گفته و با احترامات فائقه مراتب احترام خود را عرض « آمد خوش»

اعضا مأمور  گریبزرگ ما مرا به همراه د یقاض .دارم یم

 یپاشا از اعضا نیفخرالد سفانهاند. اما متأ ز شما کردها یدار همانیم

در جمع ما حضور ندارد و درراه به ما ملحق  یبه علت ناخوش ئتیه

از سعادت استقبال از شما محروم مانده متألم  که نیخواهد شد و از ا

 «.است
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به ارزروم حرکت کرد و ظهر در  ماًیسفر از سوربهان مستق کاروان

مورد استقبال قرار گرفت . در  ینظام یئتیه یاز سو دیزیشهر با

همراه نهار را صرف کرد.  ئتیو دور از ه ییرضاشاه به تنها نجایا

واسطه  به زین نجایو در ا دیرس ریغدیعصر کاروان به شهر ا ۷ساعت 

مراسم مردم  نیاستقبال به عمل آمد. در ا یاز و ینظام ئتیه کی

بعد از  زیقابل رضاشاه نداشتند. در م یا شرکت گسترده زین یمحل

 انیاز مردم و هیئت استقبال تشکر کرد. از م ینظام یسالم

بود و در  شده نییتز رانیو ا هیترک یها که با پرچم ییها کوچه

 یکه برا یانزندند رضاشاه به مک یاو کف م یکه مردم برا یهنگام

نفر غذا داده شد  و  ۷۵ ی. عصر برادیشده بود رس در نظر گرفته یو

مستقر  هیترک یمل یعضو مجلس شورا گیب یاشاه در خانه علرض

بود  انیدر جر هیمرز روس کیکه نزد ریمس یشد. روز بعد در ط

 دنیدر حال انجام منطقه و معادن طال د یها یرضاشاه از سدساز

ها  سازه نیپاشا شارحان ا دیسع یو عل گیب یکرد. مهندس هاد

 نیبرگشت او اگر در ا خواست که تا گیب ی. رضاشاه از هادبودند

 نیاو کنار بگذارد. همچن یبرا یا شد نمونه افتی ییمنطقه طال

وجود دارد و  یمناطق مشابه زین رانیدر ا»گفت که  یرضاشاه به و

مرز استان کارس،  در. «دییایب رانیکشف طال به ا یدوست دارم برا

هر نهار را در ش یفرماندار کارس به استقبال از رضاشاه آمد و با و
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صرف کردند و  یو نظام یکه همراه با استقبال مردم ذمانایکاغ

 بعدتر به سمت شهر کارس حرکت کردند.

 یخیتار عیتا وقا دندیترک کوش ئتیتا کارس ه ریطول مس در

کنند ازجمله  یبه رضاشاه معرف زیمنطقه را ن نیدر ا داده یرو

بود.  دهدا یرو یواد نیم در انوزدهکه در قرن  یا یمتوال یها جنگ

و  رسد یعصر به شهر کارس م قهیکاروان ساعت پنج و پانزده دق

به خود  یتیجمع نیکه کارس هرگز چن دهند یها خبر م روزنامه

 نندیرا بب رانیجمع شده بودند تا شاه ا یاریبس تیاست. جمع دهیند

 شده بود . فرماندار فراهم یاز سو زین ینسبتاً مفصل یو سالم نظام

 یبرا زین گیب یرشد قیتوف هیامور خارجه ترک ریروز وز نیا در

از استانبول به سمت ترابزون حرکت کرد. رضاشاه  ییآمد گو خوش

که از  یکرد و صبح هنگام زمان یسپر یشب را در مقر فرماندار

جمع  ابانیمواجه شد که در خ یتیبا جمع کرد یپنجره جاده را نگاه م

رضاشاه شهر  قاتیتشو نی. در جوار اکردند یم قیشده و او را تشو

خراسان در کنار رود ارس  یکارس را ترک گفت و به سمت روستا

 یبرا یمنطقه رضاشاه در باب امکان جاده کش نیحرکت کرد. در ا

منطقه سخن گفت. ساعت دو ظهر کاروان به  یبا وال یتیامور ترانز

 یخیتار لفمخت یها سمت ارزروم روانه شد و درراه رضاشاه از مکان

 . دیهمراه خود پرس ئتیاز ه ییها سؤال
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 دیرضاشاه وارد ارزروم شده و با استقبال شد ۸۹/۵۵/۸۳۹۷ خیتار در

ورود شاه  یبرا زین نجایمواجه شد. در ا ینظام ئتیو ه یمردم محل

گروه سرود دانش آموزان به  ،یشد و گروه کر نظام کیتوپ شل ۹۸

تا محل اقامت رضاشاه  ریمراسم پرداختند. در تمام طول مس یاجرا

 زیو شاه ن گفتند یآمد م خوش یها به و و کوچه ها ابانیمردم در خ

. آتاتورک به مناسبت ورود شاه به داد یها م متقابل به آن یسالم

 شاه فرستاد.  یبرا ریقرار ز به یامیپ هیترک

 کمال یمصطف یقاض هیترک جمهور سیرئ از»

 یضاشاه پهلور ونیهما حضرت یاعل رانیشاهنشاه ا به

 ۸۹/۵۵/۸۳۹۷ آنکارا،

سفر  تیذات شاهانه به صحت و عاف نکهیخوشحالم از ا اریبس

 را دارم. دارتانید اقیها اشت احساس نیتر یمیو با صم کنند یم

 « م. کمال یقاض

در پاسخ تلگراف آتاتورک تشکر خود را از استقبال گرم  زین رضاشاه

 دنیمنتظر رس اقیبا اشت استقبال ابراز کرده و عنوان کرد که ئتیه

 به آنکارا است.
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صبح به سمت ارزروم ره سپار شد. کاروان  ۵روز بعد ساعت  رضاشاه

 کرد. یشب را در گوموش خانه سپر

و در آنجا هم  دیژوئن به مرز استان ترابزون رس ۸۷در  رضاشاه

مورد استقبال قرار  هیامور خارجه ترک ریترابزون و هم وز یتوسط وال

 زین هیاز افسران بلند رتبه ارتش ترک یاستقبال برخ ئتیهدر  .گرفت

 دیصبح به شهر ترابزون رس میحضور داشتند. کاروان ساعت ده و ن

امور  ریشهر وز نیمردم شهر قرار گرفت. در ا گرمو مورد استقبال 

 هیروابط ترک تیدر مورد شهر ترابزون وضع یمطالب  هیخارجه ترک

به صلح در منطقه سخن گفت و  اجیحتاز ا زیعنوان کرد.  رضاشاه ن

 یاستقبال گرم احساس غربت به و نیعنوان کرد که از ا نیهمچن

و عکس  لمیف  اشاهدست نداده است . در  ساحل ترابزون از رض

به سمت شهر سامسون حرکت  یگرفته شد و شاه روز بعد با کشت

 کرد و ازآنجا با قطار به سمت آنکارا روانه شد.
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 آنکارادر رضاشاه 

آنکارا به  ۸۳۹۷ژوئن  ۸۵روز ظهر  میرضاشاه در ساعت دو و ن 

روز  کی  هیکه آن روز در آنکارا وجود داشت شب یتیوضع. دیرس

قطار تا مرکز شهر  ستگاهیبود.  در آن روز از ا یمخصوص مل

استقبال از رضاشاه جمع شده بودند و شهر از صدر تا  یها برا انسان

 بود. شده نییتز لیذ

مجلس  سیقطار آتاتورک به همراه کاظم اوز آلپ رئ ستگاهیا در

 سیچاکماک رئ یفوز ه،یترک ریوز نخست نونویعصمت ا ه،یترک

از رضاشاه استقبال  یمقامات دولت گریستاد ارتش، معاون اول و د

را  یشد آتاتورک دست و ادهیکردند. بعدازآن که رضاشاه از قطار پ

کرد. در  یرا به رضاشاه معرف تقبالاس ئتیه ید و مابقفشر یبه گرم
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 کیتوپ شل ۹۸هر دو کشور به صدا درآمده و  یمارش مل دارید نیا

 شد.

دقت به روابط  به که یوقت»کرد گفت  رادیکه ا یدر سخنران آتاتورک

راهشان   مانیکشورها یکه وقت مینیب یم میکن یمان نگاه م گذشته

کردند اما هرآنگاه که  یرا سپر یر دشواررا از هم جدا کردند روزگا

 نیدر ا زیشد که البته منافع هر دو کشور ن یعیطب انشانیروابط م

قدم برداشتند.   یرفاه و اقتدار و خوشبخت ریاست، کشورها در مس

خاطر  نیو به هم داند یم یکیرا به ن یخیتار تیواقع نیا هیترک

 یما دوست یخارج استیس یها از اساس یکیاست که بعد از امروز 

به  تبسن رانیمن مطمئنم که رضاشاه به ملت ا .خواهد بود رانیبا ا

سالم و مداوم عهد  یا یستدو یآنچه گفتم معتقدند و ما امروز برا

را خوب  یبه سبب آنکه ترک دارید نیرضاشاه در ا« . بست میخواه

 کرد . یسخنران یسیسل یبا ترک دانست یم

 دیبا رانیو ا هیت عنوان کرد که ترکلحظات نخس نیدر هم رضاشاه

 یاقتصاد یها را گسترش داده و عالقه انشانیم یارتباط یها راه

از مراسم  یگریدر بخش د زیموجود را افزون کنند. شهردار آنکارا ن

 رمقدمیشهر خ نیکرد و ورود رضاشاه را به ا یاستقبال سخنران

 گفت.
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رفتند و «  نه ملتخا»از مراسم استقبال هر دو رهبر به سمت  بعد

مردم پاسخ دادند و در به ابراز احساسات ساختمان  نیدر  بالکن ا

گفتگو کردند. رضاشاه بعد از  یمدت کوتاه گریکدیبالکن با  نیهم

رفت. بعد از  ایآتاتورک به کاخ چانکا دارید یبرا یاستراحت کوتاه

« خانه ملت»به  گریمقامات د یو برخ جمهور سیبا رئ دارید

شاه رفتند.  داریبه د هیترک یاسیمقامات س ی، در آنجا برخبازگشت

حضور رضاشاه و به دعوت با  یمراسم ایهنگام در کاخ چانکا شب

ها  ها دعوت نشده بودند و آن آتاتورک برپا شده بود که در آن زن

در مراسم  ییقطعات اروپا یبرخ یاجرا یتنها در قالب گروه کر برا

 حاضر شدند.

ارائه کرده و بعد از تشکر از  یکمال نطق یطفمراسم شام مص در

روابط دو کشور و آغاز فصل  خیحضور رضاشاه و اشاره به تار

ما تمام »دو کشور عنوان داشت که  انیدر مناسبات م یدیجد

کشور شما را باعالقه دنبال کرده و از ماحصل اراده  یها شرفتیپ

ه هزاران سال ک ینقش یراستا رد رانیو ا هی. ترکمیبر یشما بهره م

 نیبار ا نیاند. ا کردن درحرکت یو متعال یدارند درراه تعال است عهده

کرده و  تر قیرا عم یدوست هیدو ملت برادر با حضور شما در ترک

زده است.  را رقم تیتمدن و انسان یبخش برا از لحظات مسرت یکی

 مصالحهجز صلح و  یما که هدف یها که ملت ستین یشبه ا چیه

 فهیوظ نیتر فیرا شر یصلح عموم ییبرپا یخدمت براندارند، 
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تنها در دفتر خاطرات دو ملت بلکه در  شما نه ارتیز نی... ادانند یم

ثبت  رگذاریتأث یاز روزها یکیعنوان  به یمناسبات صلح جهان

خواهد شد...آرزومند رفاه و سعادت کشور دوست هستم و 

 « .است هیرکو ت رانیا روابط قیام تعم خواسته نیتر یمیصم

 قیعنوان کرد که گسترده شدن روابط و تعم زیپاسخ رضاشاه ن در

آن را آرزوِ  یاسیبوده که از آغاز راه س یدو کشور امر انیم یدوست

آمده بر چنان  دست به تیمهم به درا نیامروز که ا»داشته است و 

«. ماندگار خواهد بود دانم یگرفته است که م یپا یاساس استوار

را  هیترک یها شرفتیپ زیهاست او ن اه ابراز کرد که مدتش نیهمچن

 یآرزو زین یو انینظر دارد و از آن بهره برده است. در پا ریز

کشور را کرده و از آتاتورک  نیا اتیسعادت ملت ترک و تداوم ترق

 تشکر کرد .

شده بود  داده بیحضور رضاشاه ترت یبرا یافتیهر شب در آنکارا ض 

جهات  نیترک سازگار نبود و از هم یبا غذاهااما مزاج رضاشاه 

 فراخوانده شد. رانیاز ا یو یبرا یآشپز مخصوص

شده بود که  داده بیترت یبزرگ اریبس یژوئن مراسم نظام ۸۷روز  در

 هیساخت ترک یماهایبا هواپ هیترک ییو هوا ینیزم یروهایدر آن ن

 یتمام باًیقرها گزارش دادند که ت به مانور و رژه پرداختند. روزنامه

 مراسم رفته بودند. نیا یآنکارا به تماشا یاهال
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رفته و در آنجا به نحوه انجام  هیترک یبعد رضاشاه به مجلس مل روز

امور نظارت کرد. در جلسه مذکور مجلس که رضاشاه آن را از 

موضوع  یقانون نام خانوادگ کرد ینظاره م جمهور سیرئ گاهیجا

 یمجلس سخنران سیجلسه رئ نیدر ا نیبحث مجلس بود. همچن

بروز مشکل  یو چگونگ رانیو ا هیدرباره روابط ترک ینسبتاً مفصل

 یدو کشور و حل شدن آن و عزم هر دو کشور برا انیمرز م

 یامیپ زین رانیمجلس ا یجلسه برا نیارائه کرد. در ا شرفتیپ

به شاه و  هیاز عطف نظر مجلس ترک زین رانیارسال شد و مجلس ا

 کرد. یقدردان نرایملت ا

آنکارا رفت و  یاز مراکز نظام یکی داریآن روز رضاشاه به د عصر

شهر  نیو مدارس ا ها یها، گالر موزه یصبح بعد رضاشاه از برخ

مراکز که نظر رضاشاه را جلب کرد  نیاز ا یکیکرد.  دنید

 دختران بود .   یتویانست

کرد و در  اردید یکشاورز یعال یتویژوئن رضاشاه از انست ستمیب در

در  یکرد. و یرا همراه یو زین هیترک یکشاورز ریوز دارید نیا

 اهانیو در مورد گ دیبازد هیترک یکشاورز ی دهااوراز دست نجایا

و از  دهیرا ند نجایگفت که اگر ا انیمختلف سؤال کرده و در پا

 سفر ناتمام بود . نیا رفتم یم هیترک
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کرد و  دنید« نمونه انمارستیب»و  گریمدرسه د کیشاه از سپس 

 .دیآنجا سؤال پرس یها شگاهیو آزما ها یماریدر مورد ب

رفت و در « حفظ صحت» یتویاز صرف نهار رضاشاه به انست بعد

کسب نمود و گفت که بودن  یاطالعات ونیناسیآنجا در مورد واکس

 است. یخوشحال هیما هیدر ترک یینهادها نیچن

به مشاهده  تیکرده و درنها رداید خانه میتی کیاز  یوپس از آن 

تحت نظارت  یها رفت. هم از کارخانه هیارتش ترک یدستاوردها

ارتش و در آنجا به  یکرد و هم از ساختمان فرمانده داریارتش د

 .«دیهر دو ارتش بود سیکاش شما رئ»ستاد ارتش گفت که  سیرئ
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 یآناتولدر رضاشاه و آتاتورک 

 یاشاه از نحوه انجام اصالحات شهرآنکه رض یبرا ۸۵ساعت  شب

 یآناتول یشهرها ارتیخبردار شود به همراه آتاتورک به ز هیدر ترک

 نیبود ا شده میرضاشاه تنظ یکه برا یا هی. در برنامه اولشود یبرده م

سفر به برنامه اضافه شد.  نیسفر وجود نداشت و به اصرار آتاتورک ا

آنکارا آمده  ستگاهیاو به ابدرقه  یکه برا یئتیه بررضاشاه در برا

را  یشهر و نیکه در ا یکرده و از کسان یکوتاه یبودند سخنران

 نمود.  یکردند قدردان یهمراه

 

 

 



 

 رضاشاه پهلوی در ترکیه

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رضاشاه پهلوی در ترکیه

67 

 

 

 

 

 ریشه یرضاشاه و آتاتورک در اسک

 یژوئن رضاشاه و آتاتورک وارد اسک ۹۸صبح روز  ۱:۹۵ ساعت

انجام گرفت  یگرم شهر از هر دو رهبر استقبال نیشدند. در ا ریشه

داده شد و در  هیهد رانیکه مقرر بود به شاه ا ینظام یمایو هواپ

کارخانه قند  نیاستقبال به پرواز درآمده و مانور انجام داد. همچن نیا

واقع شد و بعد آن دو رهبر به  دیمورد بازد فرس نیدر ا زین یساز

 حرکت کردند. ونیسمت آف

اوشاک و  ون،یآف ا،یکوتاهی شهرهاسپس از و آتاتورک  رضاشاه

 یشهرها به مدت کوتاه نیقطار گذر کرده و در ا لهیوس به سایمان

در طول سفر با استقبال مردم  نیاستراحت توقف کردند. همچن یبرا

 ارتیرا ز یها پاسخ داده و دو پادگان نظام مواجه شدند و به آن

 کردند.
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 ریارد ازمو لیآور ۹۹گذران دو روز رضاشاه و آتاتورک در  یبرا

ارتش و سپس کتابخانه شهر مورد  ییهوا گاهیپا ریشدند. ابتدا در ازم

 یدو رهبر رژه نظام زیدو رهبر قرار گرفت. عصر هنگام ن دیبازد

 یاز سو ینظام یها گاهیپا گرید زیارتش را نظاره کردند. روز بعد ن

شام رفته و  افتیبه ض زیهنگام ن واقع شد. شب دیزددو رهبر مورد با

 نیکرد و عنوان کرد که ا یها قدردان ترک ینواز ضاشاه از مهمانر

کجا  چیاست را در ه دهید ریاستقبال در ازم یکه برا یجانیشور و ه

 ترک باال برد. ئتیبود و قدح خود را در تشکر از ه دهیند

به سمت استانبول  لیها با قطار و سپس با اتومب سفر آن هنگام شب

کرده و سپس  دنید ریاس کیاز شهر بال ریها در مس آغاز شد. آن

چاناک کاله شدند. در چاناک کاله آتاتورک  یراه لیازآنجا با اتومب

بر دشمنان فائق آمد را نشان داد.  هیترک یو یکه به فرمانده یمحل

که  شد یم یها قربان در جلو آن یگوسفند بتصح نیا نیدر ح

و علت را  آتاتورک به آن واکنش نشان داد. رضاشاه تعجب کرده

رضاشاه «. خون ندارم دنیمن تحمل د»شد. آتاتورک گفت که  ایجو

آتاتورک  «د؟یجنگ تاب آورد یها دانیپس چگونه در م»گفت که 

 یجنگ از رو یها دانیاست، در م گریآن مسئله د»پاسخ داد که 

 . «شوم یجسدها رد م
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 آتاتورک و رضاشاه در استانبول

 نی. در ادندیرضاشاه به استانبول رسژوئن آتاتورک و  ۹۵روز  در

شده بود. ابتدا  آماده یا هر دو رهبر برنامه فشرده یبرا زیشهر ن

نظاره کردند و در  یشهر را با کشت نیا ییایو سمت آس ریجزا ئتیه

مورد استقبال قرار  گرید یها قیو قا ها یواسطه کشت راه به نیا

در ساحل  یآن دو پا انجام شد که یزمان یاصل الگرفتند. اما استقب

 گذاشتند. 

دادند  شیمناسبت ورود رضاشاه چتربازها در آسمان استانبول نما به

 پخش شد.  گانیرا گاریمردم س یو برا

رضاشاه اختصاص  یقصر دلماباغچه برا یایدر در جبهه روبه یاتاق

 اتاق چشم از جهان فروبست .        نیداده شد، بعدها آتاتورک در هم
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 دنید هیترک ینظام یها پادگان یژوئن رضاشاه از برخ ۹۵روز  در

با آتاتورک به  یشد. بعد از صرف نهار و ییایردریکرده و سوار ز

مختلف  یها ساعت از بخش ۰جنگ استانبول رفته و حدود  یآکادم

 کرد. دیبازد یآکادم نیا

و هم عدم  یخود از استانبول هم به سبب خستگ داریدر د رضاشاه

شده بود )مانند  داده بیاو ترت یکه برا ییها از برنامه یعالقه در برخ

 مراسم رقص( شرکت نکرد. ایو  یباز آتش

کاخ  ریاستانبول نظ یخیتار یها ژوئن رضاشاه از مکان ۹۱روز  در

 نیشتریکرده و ب داریو مسجد سلطان احمد د هیاصوفیا ،یتوپ کاپ

از  نیهمچن یکرد. و یسپر یزمان خود را در موزه نظام

جمع شده بودند  رانیا یاو در کنسولگر دارید یکه برا ییها یرانیا

ها و  ترک انیشدن روابط م ترکرده و از لزوم به یسخنران زین

 سخن گفت. ها یرانیا

استانبول رفته و از  ییایدو رهبر به سمت آس نیژوئن ا ۹۳روز  در

 یاقتصاد نیکردند و بعدتر با فعال دیآنجا بازد یدنید یها مکان

حضور  زینگاران ن روزنامه دارید نیکردند. در ا داریو ترک د یرانیا

 داشتند.

خود بود و  یها دندان یرضاشاه مشغول مداوا نیژوئن ا ۹۵ روز

 یسبب آتاتورک دستور داد که در قصر محل اقامت و نیبد
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حاضر شوند.  یمداوا یو پزشکان مجرب برا یدندانپزشک زاتیتجه

 شرکت کردند. یگردان تشدو رهبر در مراسم آ نیشب ا

 یها ها و کتابخانه از دانشکده دیرضاشاه به بازد یجوال ۸روز  صبح

مختلف دانشگاه استانبول پرداخت. بعدازظهر دو رهبر به سمت 

کردند.  دیمحل بازد یها تیرفته و از فعال یاندازریت دانیم

 سفر رضاشاه به استانبول را تماشا کردند. روز لمیها ف هنگام آن شب

حضور رضاشاه در استانبول بود،  روز نیبعد که درواقع آخر

 ۸۵۵مدال طال و  ۰۵بود ) شده هیرضاشاه ته یکه برا ییها مدال

که در  یاز اخبار یمجلدات نیشد. همچن میتقد یمدال نقره( به و

شد.  میتقد یبه و زیبود ن شده هیته هیدر ترک یدوره حضور و

هزار  هو د  «دارالعجز»به  ریل ۹۵۵۵ زیحضور خود ن یرضاشاه در ط

 کمک کرد .   هیسرخ ترک بیبه صل ریل

درباره  یبود. و رانیاز ا تر شرفتهیپ یکشور هینظر رضاشاه ترک در

احساس  یدارا لیویو چه س یها چه نظام ترک»امر گفت  نیعلت ا

 « .کرد تیریمد توان یتر م راحت یرانینظم هستند و ترک را از ا
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 رانیااستانبول به در مسیر رضاشاه 

که استانبول را ترک  یزمان یدر عصر روز دوم جوال رضاشاه

به شهردار استانبول عنوان کرد که از استقبال صورت گرفته  کرد یم

 نیعنوان کرد که اداره ا یسپاسگزار است. و اریشهر بس نیدر ا

استانبول دشوار اما ممتاز است. چراکه نگاه همه شرق به  یشهر کار

کرده و از آتاتورک تشکر کرده  یاحافظهمراه خد ئتیبا ه یاست. و

به همراهان  زیرا دارد. آتاتورک ن رانیاو در ا دارید یو گفت که آرزو

 .خود نقش بسته بود یآن امضا ریداد که در ز هیهد یرضاشاه ساعت

 یجوال ۷به سمت ترابزون حرکت کرد و در صبح  یبا کشت رضاشاه

 رانیکه آمده بود به سمت مرز ا یریو ازآنجا از مس دیون رسبه ترابز

به دولت و  ی. ودیبه مرز رس یجوال ۵ خیحرکت کرد و در تار

که خواهان استقبال از او بودند دستور داد که  رانیمجلس ا یاعضا
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خود را انجام دهند. در مرز  فیوظا دیو با ستیبه استقبال ن یلزوم

تشکر کرد. در  یده و مجدداً از وتلگراف به آتاتورک فرستا یو

 نیدانسته و از باب ا یآتاتورک حضور او را فراموش ناشدن زیپاسخ ن

 کرد، تشکر نمود. تر قیدو کشور را عم یو برادر یکه دوست یارتیز

به عمل  یاز و یو استقبال گرم دیبه تهران رس یجوال ۸۵ رضاشاه

 دیجد ریاد و سفبه رضاشاه فرست یامیآمد. چند روز بعد آتاتورک پ

 تیمأمور دیجد ریسف گیب سیرا منصوب کرد. ان رانیدر ا هیترک

بر عهده  زیرضاشاه و آتاتورک را ن انیم یا خط محرمانه جادیا

 در نظر گرفته شد. یمخصوص دک زیکار ن نیا یگرفت و برا
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 هیترک یها بازتاب سفر رضاشاه در رسانه

شده در  انجام هیترک یعال ینواز سفر رضاشاه که با مهمان بازتاب

. در افتیکشور بازتاب  نیو در مجلس ا هیترک یداخل یها رسانه

 یسفر از سو نیا تیدر باب اهم یمفصل یها ادداشتیطول سفر 

اظهار داشت  یادداشتیدر  «راه ترک»روزنامه ها منتشر شد.  سانهر

 انیدر جر یدر مسائل مرز هیو ترک رانیاختالف ا نیازا شیپ»که 

 مانده یمسئله مرتفع شده است تنها کار باق نیبود اما حال که ا

 «.است یدوست قیتعم

با عنوان  یادداشتیدر  ،شد یچاپ م ریکه در ازم «کاراقوز» روزنامه

روابط  تیرا عامل تقو ارتیز نیا «ستیکلمه ن کیتنها  یدوست»

است و هرروز در  یجد رانیما با ا یدوست»دو کشور دانست.  انیم

اند  ادعا کرده ها یکه بعض چنان یدوست نیحال بهتر شدن است. ا
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هردو کشور در ابعاد مختلف است  یمنافع مل نی. استیالف گزاف ن

روزنامه از  نیا نیهمچن«. کرده است یرا ضرور یدوست نیکه ا

دو کشور و اتصال آن به  انیآهن م ضرورت فراهم شدن خطوط راه

 یبرا یساز بهره اقتصاد امر سبب نیاروپا سخن گفته است، چراکه ا

 هر دو کشور است . 

 یدر ستون اصل شد یچاپ م ریکه در ازم یگریروزنامه د« نو عصر»

رضاشاه »را پوشش داده بود.  ریخبر ورود آتاتورک و رضاشاه به ازم

 یها با قدمش به آنکارا شرف داد و به تپش یخیتار یریکه از مس

جنگ »که در آن  یریگوش کرد اکنون از مس هیقلب ترک

 مان،ی. فرمانده کل قوادیآ یم ریمبه از دیرس یروزیبه پ  «مان ییرها

با  زین رمانینظ یب سیو رئ یمعمار انقالب و فاتح جنگ، قهرمان مل

خودکامه و  یها استیآوار س ریها بود که در ز همراه است. سال یو

 یها موجود در قلب جانیبه دنبال خاموش کردن ه یبرخ عقل، یب

و ما در  شده تهآوار برداش نیبودند، حال ا دارید یبرا دهیحسرت کش

 نیاز ا دادیرو نی. کداممیدار یگام برم خیاز تار یدیجد ریمس

 « است؟ زتریانگ جانیه

سالم »با عنوان  یا مقاله ۸۳۹۷ژوئن  ۸۸در شماره « وقت» روزنامه

 دارید نیالعاده ا فوق تیچاپ کرده و در آن بر اهم« بر شاهنشاه

دارد اما  اریبس تیاهم هیرضاشاه از ترک دارینفس د»انگشت نهاد: 
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و آن  دیافزا یم دارید نیا تیوجود دارد که بر اهم یگریمطلب د

و  کند یبار است که کشورش را ترک م نیاولاست که شاهنشاه  نیا

امر نشان  نی. اکند یتجربه م هیبار را در کشور ترک نیاول نیا

به ملت ترک و در رأس آن آتاتورک دارد.  شانیاست که ا یاحترام

نسبت  یقیعم یکشور دوست نیدر ا هیترک یجمهور سیاز زمان تأس

با  یدیشدبرخورد  هیترک نیوجود داشته است. همچن رانیبه ا

و  رانیداشته که خواهان مداخله در رابطه ا یا یخارج یکشورها

 هیو ترک رانیا نیب یامر سبب شده است که دوست نیبودند. ا هیترک

 یکه در کوه آرارات اتفاق افتاد اگرچه برا یا قدرتمندتر شود. واقعه

به وجود آمده بود اما برعکس به  هیو ترک رانیا انیرابطه م بیتخر

 « . شد یدوست تیهر دو کشور موجب تقو ریتدب

 دیژوئن خود عنوان کرد که با ۸۸شماره  ادداشتیروزنامه در  نیهم

 هیو ترک رانیدر رابطه ا یانقالب یف و حتروز را نقطه عط نیا

غلط به ما  را به رانیقبل کشور ا یها نسل نگاران خیدانست. تار

 گونه نیداشتند ا یارزان  رانیراجع به ا یاریشناساند و خرافات بس

نتوانستند با هم به توافق برسند. اما  ها رنق یدو کشور برا نیا

 نماند .  یخرافات بر جا نیااز  یاثر  دیتاب قتیکه آفتاب حق یزمان

 «یو قاض یپهلو»با عنوان  یگریروزنامه در مقاله د نیروز بعد ا ده

روزنامه نوشت:   نیپرداخت. ا هیحضور رضاشاه در ترک یابیبه ارز
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موقر از مرز گذشت و از همان زمان چکمه  یشاه همچون مسافر»

تا  ییتنها به لشیرا از تن نکند و در اتومب یرا از پا و لباس نظام

ها چنان با  کرد آن دارید هیترک ی. در آنکارا با ناجمودیآنکارا راه پ

هر  …شناختند یرا م گریاز ازل همد ایدست فشردند که گو گریکدی

بودند که وطنشان را  یهر دو فرمانده و هر دو مردان یدو نظام

جهان  یاسیس یکه امروز در فضا یومرج نجات داده بودند... هرج

منظره  نیبه وجود آمده ا خردانه یو ب یستیالیافکار امپر جهیدرنت

سمبل  نیا ایبخش است و آ جانیو ه نیشعف آفر یمیصم

 « روشن نگه دارد؟ دیرا با ام ندهیکه آ ستین یا یمتعال

 نکهیا دیام»سفر پرداخته است  نیا یعصر به ابعاد اقتصاد روزنامه

و خطوط  افتهی شیدو کشور افزا انیسفر تجارت کاال م نیبعدازا

 لهیوس نیاست. بد یجد اریتر شود بس دو گسترده نیا انیم تیترانز

و  میشو قیدو کشور دق انیم یکه در مورد امور تجار میدیکوش

از  ۸۳۹۹ماه اول سال  ۳است. در  رارق نیبد میآنچه بدست آورد

 ۳کاال صادر شده است. اما در  ریهزار ل ۸۷از  شیب رانیبه ا هیترک

سقوط کرده است.  ریهزار ل ۸۵ ریرقم به ز نیا ۸۳۹۹ ماهه اول

قبل از خود  یها به نسبت سال زین رانیورود کاال از ا نیهمچن

 یارزش کاال ۸۳۹۹ماهه اول سال  ۳کاهش نشان داده است. در 

بوده است. اما در  ریهزار ل۹۷۱از  شیب هیبه ترک رانیاز ا یواردات

 توان ی. البته نمافتیش کاه ریهزار ل ۹۰رقم به  نیا ۸۳۹۹سال 
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مشاهده کرد.  زیناچ یرقم ها نیرا در ا هیو ترک رانیا انیتجارت م

 توان یاست. م تیدر ترانز هیو ترک رانیا انیتجارت م نیمهمتر

رتبه اول را داراست.  رانیا ه،یترک تیترانز دانیدر م هعنوان کرد ک

  .«رندیگ شیآن را پ شیافزا یدو کشور راهها نیا دیاما با
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 هیترک یمل ریمجلس کب یگزارش ها

به  زین هیکردر مجلس ت هیها به حضور رضاشاه در ترک واکنش

 یسخنران هیسرعت شکل گرفت.  بعد از حضور رضاشاه در ترک

و  رانیروابط ا شانیحضور ا تیدرباره ماه هیدر مجلس ترک ییها

روشتو آراس  و  قیرجه و توفامور خا ریادا شد.  از جمله وز هیترک

 ریوز کردند.  نخست یسخنران هبار نیدر ا  نونویا رعصمتیوز نخست

و صداقت استوار  تیامن هیبر پا هیو ترک رانیعنوان کرد که روابط ا

 است.

به  هیترک یدانشگاه ها قیاز طر زین ییها ئتیسفر ه نیااز  بعد

دانشگاه  اتیادب دیاز اسات یعنوان مثال برخ سفر کردند به رانیا

 به تهران رفتند. یفردوس داشتیکنفرانس گرام یاستانبول برا
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 رانیا یسفر رضاشاه در رسانه ها  یها بازتاب

سفر رضاشاه موجب به وجود آمدن نوشته  هیکه در ترک همانگونه

 ادداشتی زین رانیدر ا ،نگاه افراد متفاوت شد هیگوناگون از زاو یها

هنوز هم  رانینگاشته شد. بعد از سفر رضاشاه در ا یتلفمخ یها

آن منتشر  یسفر و دستاوردها نیا یدرباره چگونگ ییها ادداشتی

 . شد یم

که به آنکارا نوشت، از  یادداشتیدر  هییدر رضا هیترک سرکنسول

نه  یکرده و عنوان کرد که رضاشاه با و ادی دارید نینقش خود در ا

برخورد کرد.   یرانیمامور ا کیبه مثابه بلکه  بهیغر کیهمانند 

 رانیاز آن است که رضاشاه بعدازآنکه به ا یها حاک دهیشن یبرخ

 شرفتیکه راز پ دیها پرس جمع کرد  و از آن ادولت ر نهیبازگشت کاب

شدند اما رضاشاه  دیها در پاسخ گفتن دچار ترد آن  ست،یدر چ هیترک
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راز در عقل آتاتورک  نیهمه ا دانم، یراز را م نیمن ا»ها گفت  با آن

 «.حضور دارند یدر اطراف و که یوطن پرست نیدارد و مشاور یجا

 دهد یمنتشر شده است نشان م رانیدر ا ۸۳۹۰که در سال  یاخبار

 یحضور آتاتورک در حال آماده ساز یبرا رانیسال ا نیکه در ا

آراسته  ها را ابانیکرده و خ میرا ترم هییماکو و رضا نیبوده و جاده ب

 است . 

به وجود آورد آسان تر  هیکه حضور رضاشاه در ترک یگرید مسئله

عراق و  -رانیا -هیترک انیبود که م انهیشدن قرارداد خاورم

باعث شد  رانیو ا هیبهبود روابط ترک نیافغانستان امضا شد. همچن

 هیترک یگریانجیو افغانستان به م رانیا انیم یکه  اختالف مرز

 د .حل و فصل شو

دهد که رضاشاه بعد از برگشت از  یگزارش م رانیآموزش ا  ریوز

 شتریب کردند یفکر م  رانیراجع به ا انیتوجهش به آنچه جهان هیترک

که در وزارت خارجه به ترجمه اخبار  ینیجلب شد و  به تعداد مترجم

 از سراسر جهان مشغول بودند افزوده شد.

 ییبه وجود آمدن رفرم هاباعث  هیرضاشاه از ترک ارتیز نیهمچن 

آنچه که در سفر مشاهده کرد  نیشده است.  رضاشاه در ا رانیدر ا

 نیبه سرعت انجام شده است. از ا هیدر ترک شرفته،یپ یبه آرام رانیا

 یپ شتریرا با سرعت ب یاقتصاد یاسیرو رضاشاه اصالحات س
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که در قفقاز وجود داشتن را  یافکار شاهراستا رضا نیگرفت. در ا

رضاشاه  نیخود قابل اعتناتر دانست. همچن یانجام پروژه ها یبرا

 دنیبعد از د نید یعلما یها برطرف کردن مخالفت یبرا

 مصمم شد.  شتریب هیترک یدستاوردها

 یها یژگیاز و یکیداشتند  یشاه که افکار مدرن کانیازنزد یبرخ

واب دانستند.  رضاشاه در ج ییرا کاله به سبک اروپا هیانقالب ترک

. اما میا دهیرا برگز یعده گفته بود که ما در مقابل کاله پهلو نیبه ا

 یبه محمدعل یتلگراف یکه و مینیبیم هیبا سفر رضاشاه به ترک

 نیبعد از ا زین یرانیفرستاده و خواسته است که کارگران ا یفروغ

شدن  ییاروپا یبه سو یمسئله گام نیکاله بر سر بگذارد.  ا خیتار

 شده است. یتلق رانیا

خواستند که همانند  انیرانیاز ا یبعض هیاز سفر رضاشاه به ترک بعد

به جنگ با  نگونهیدست شسته و ا یعرب یاز الفبا زین رانیا هیترک

او  انیاطراف ای دیفکر را نپسند نیخود ا ایجهالت برود، اما رضاشاه 

 ارتیاست که رضاشاه بعد از ز نیاست ا یمانع شدند.  اما آنچه قطع

 به برداشتن روبنده از زنان گرفت. میتصم هیترک

تشکر از  یدرراستا یاریبس یخبر ها رانیا یها روزنامه انیم در

ها به  از روزنامه یترکها منتشر کردند. برخ یمهمان نواز

سخنان  زین یسفر اشاره کردند و برخ نیا یاقتصاد یدستاوردها
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وطن دوم  هیبعدترک از امروز به»رضاشاه را تکرار کرده و گفتند که 

دست در دست  دیدو  کشور با نیا ،یبهروز یاست و برا انیرانیا

 «هم دهند.

که در مجلس داشت  یدر سخنران رانیامور خارجه ا ریوز

سفر را  نیدانسته و ا اریرا بس هیسفر رضاشاه به ترک یدستاوردها

دو کشور را در آن دانست که  نیب یالعاده خواند و نشان  دوست فوق

 شرفتیبود اما به سبب پ شده میروز تنظ ۸۱تا  ۸۰ یسفر برا نیا

 گرید ی. از سودیو هفت روز به درازا انجام ستیب هیامور در ترک

و  ریآنکارا ازم یکه از رضاشاه در شهرها یبه استقبال توان یم

 یب هیترک خیاستقبال ها در تار نیاستانبول انجام شد اشاره کرد که ا

 کینزد اریبس ندهیروابط را در آ نیه ما  ثمره اگفت ک یو .بود رینظ

مجلس به صورت   درامور خارجه  ریوز ی.  متن سخنراندید میخواه

 تلگراف به آنکارا ارسال شد.
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 کایاروپا و آمرترکیه در  سفر رضاشاه بهب بازتا

را پوشش داد،  مسئله  هیو ترک رانیرهبر ا دارید مزیتا روزنامه

روزنامه در گزارش خود بدان پرداخته بود به  نیکه ا یا یاساس

مرز دو کشور بود.  گزارشگر  یکیوجود آمدن خط راه آهن در نزد

تالش کند در  هیهمانند ترک زین یرانیمعتقد بود که اگر طرف ا مزیتا

خط راه آهن متصل خواهد  قیتهران از طر هآنکارا ب کینزد ندهیآ

 شد .

آتاتورک و رضاشاه  دارین خبر دتلگراف با پوشش داد یلید روزنامه

 ایتالیا جمهور سیرئ انیم نیکه در و یگریهمزمان د داریآن را با د

شباهت  لیروزنامه به دل نیکرد.  ا سهیو آلمان برقرار بود مقا

اهداف  بیدو کشور را در تعق نیا هیو ترک رانیرهبران ا یها یژگیو

 دانست.  یهمانند
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 از حضور رضاشاه در یلگزارش مفص زین «کیشرق نزد» مجله

سفر  نیا یاحتمال یبه دستاوردها ادداشتی نیارائه کرد. در ا هیترک

دو کشور را  بر اساس  نیا یاقتصاد یابیاشاره شده و امکان قدرت 

به خطوط  زین ادداشتی نیداشته بود.  ا انیمشترک ب یها یهمکار

ته دانس یضرور رانیتجارت ا  یرا برا نراه آهن اشاره کرده و آ

 . بود

به آن اشاره کرده بود  ستیکه روزنامه اکونوم یمسئله ا نیمهمتر

 نیروزنامه ا نیبود. از نظر ا شرفتیو پ یترق یتالش دو کشور برا

با  زین هیو ترک رانیکه ا ییاروپا یکشورها یبود برا یامیپ دارید

 .ابندیتوسعه  توانند یبا هم  م وندیپ

 دارید زین کایفرانسه و آمر ا،یتالیابلغارستان،  یها از روزنامه یبرخ

را از  دارید نیها ا روزنامه نیرضاشاه و آتاتورک را مخابره کردند. ا

را  نیدو کشور مهم دانسته و ا یبرا یو اقتصاد یلحاظ تجار

 یها دانستند.  روزنامه انهیخاورم یاسیس تیوضع در یدیسرآغاز جد

 انتقال داده بودند . اروپا یها خود را از روزنامه اخبار ییکایآمر
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 انهیخاورمروزنامه های در سفر رضاشاه بازتاب 

را مورد توجه قرار  هیبه ترک رانیکه سفر شاه ا ییاز کشورها یکی 

از  یکیبود.  ینگران هیما شتریبغداد ب  یسفر برا نیداد عراق بود.  ا

مالقات   نیاز ا هیکشور عنوان کرده است که ترک نیا یها روزنامه

 لیکه در اروپا تشک یمانیهمانند پ یصلح مانیدو قصد دارد، اول پ

و  هیافغانستان، ترک ران،یا یکشورها انیم انهیخاورمشده را در 

اما گسترش تجارت است تا  هیدهد. مقصود دوم ترک لیعراق تشک

 نیمهم ا نیا یدهد، برا وندیپ یمرکز یایرا به آس ترانهیبتواند مد

 ترش خطوط راه آهن خواهند کرد.گس یدو کشور تالش برا

سفر را پوشش دادند.  آنچه  نیاخبار ا زیمصر ن یها از روزنامه یبرخ

سفر در  نیها به آن توجه شده بود دستاورد عمده ا روزنامه نیدر ا

سفر  نیبود.  چرا که بعد از ا هیو ترک رانیا انیم یها یمرز کش
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با افغانستان را خود  یتوانسته است مرزها هیبه واسطه ترک رانیا

نا  یبتواند مرزها رانیقصد دارد که با کمک ا زین هیرکمعلوم کند و ت

شده است را   جادیلوزان امعاهده  یبا عراق را که در پ شیقیدق

 .تر کند قیدق

*** 
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 پیوست

 زندگی و پادشاهی رضاشاه پهلوی
 

شت از هجری خورشیدی در روستای آال ۸۹۰۵اسفند  ۹۷در  5رضا
پدرش داداش بیک سوادکوهی،  6توابع سوادکوه مازندران زاده شد.

 .است یاور فوج سوادکوه بوده

                                                 
5
رضاشاه در طول زندگی خود و حتی پس از آن به دالیل گوناگون به القاب  - 

ای که از آن برخاسته بود  است. در جوانی به نام ناحیه مختلفی خوانده شده
گری به مناسبت استفاده از  شد. با ورود به نظامی ینامیده م« رضا سوادکوهی»

و سپس، با ذکر « رضاخان»و بعدها به « رضا ماکسیم»مسلسل ماکسیم به 
اسفند  ۹شناخته شد. پس از کودتای « رضاخان میرپنج»اش، به  درجه نظامی

« سردار سپه»و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا، او را  ۸۹۳۳
پس از رسیدن به پادشاهی و گزیدن نام خانوادگی پهلوی به خواندند.  می
)پیش از این نام خانوادگی در ایران رایج نبود؛ رضاشاه برای « رضاشاه پهلوی»

 ۸۹۹۱نخستین بار استفاده از نام خانوادگی را اجباری کرد شناخته شد. در سال 
 .داده شد« رضاشاه کبیر»با تصویب مجلس شورای ملی به او لقب 

6
« گذار پهلوی زادگاه بنیان»در کودکی به عنوان رضاشاه   محل زندگی - 

شناسی شهرستان آالشت است. این منطقه  شد و امروز، موزه مردم نامیده می
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رضا شاه در سفرنامه مازندران اصالت خانوادگی خود را سوادکوه 
.کند مازندران معرفی می

7
 

بیگ ساکن  آفرین آیرملو، اهل تهران و تا مرگ داداش درش نوشما
ل روزگی وی موجب شد که مرگ پدرش در چه آالشت بود.

آفرین تصمیم به عزیمت به تهران بگیرد. به این خاطر پس از  نوش
ماهه را برداشت و راه تهران را در پیش گرفت. در  مدتی نوزاد شش

این سفر رضای نوزاد در راه سخت میان مازندران و تهران به شدت 
زد و  بیمار شد و با رسیدن به گردنه و کاروانسرای گدوک، نوزاد یخ

مادر و سایر همسفران وی را مرده پنداشتند؛ بنابراین او را از مادر 
جدا نموده و برای دفن در روز بعد، او را در کنار چارپایانشان 
گذاشتند. گرمای محیط موجب شد تا کودک مجدداً جانی بگیرد و 
اطرافیان را متوجه خود کند. این داستان را رضاشاه بارها در دوران 

آهن شمال برای اطرافیان از جمله  و در هنگام ساخت راهپادشاهی 

                                                                                       

 ۱۵۷آالشت در فهرست آثار ملی کشور به نام محله قدیمی آالشت به شماره 
 .است ثبت ملی شده

7
به سفرنامه مازندران و سفرنامه رضا شاه بر جای مانده که از دو دستنویس  - 

توسط مرکز پژوهش  ۸۹۰۰خوزستان موسوم است. سفرنامه مازندران در سال 
است. رضا شاه پهلوی  و نشر فرهنگ سیاسی پهلوی در تهران به چاپ رسیده

در سفرنامه مازندران، اصالت پدری و نیاکانی خود را به مازندران و سوادکوه 
و مرقد « وطن خود»و « خانه»و « مسقط الراس» رسانده و از آنجا با عناوین

است. اهمیت این منبع در آن است که چاپ  اسالف و اجداد و نیاکانش یاد کرده
توسط خود رضا شاه و چاپ دومش در دوران پهلوی دوم  ۸۹۵۰اولش در سال 

و با تأیید دربار و توسط یکی از مراکز درباری به چاپ رسیده و از این حیث 
 .باشد میمنبع موثق 
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است. رضا و  محمدعلی فروغی و حسن اسفندیاری نقل نموده
کردند.  مادرش در محله سنگلج در نداری و تهیدستی زندگی می

مخارج زندگی آنان تا هفت سالگی رضا برعهده سرهنگ ابوالقاسم 
 م بیک، خیاط قزاقخانه بود.لو بود. او در آن زمان به نام ابوالقاس آیرم

خان آیرم زندگی آنان را اداره  پس از مرگ وی سرتیپ نصراهلل
 کرد. می

است:  آورده «مأموریت برای وطنم»شاه پهلوی در کتاب  محمدرضا
در استان مازندران که نزدیک بحر خزر است،  ۸۹۰۵پدرم در سال »

مت پا به عرصه وجود گذاشت. پدر و جدش در ارتش ایران با س
های ایران و  افسری خدمت کرده بودند. جد او در یکی از جنگ

افغانستان از خود شجاعت و رشادت مخصوصی نشان داده و پدرش 
دار  ران ساخلو داشت، عهدهفرماندهی هنگی را که در استان مازند

 .«بود 

سالگی توسط صمصام )از ابواب جمعی  ۸۷در سن رضاشاه 
عظم(، یکی از بستگان خود وارد السلطان صدرا اصغرخان امین علی

است که به  فوج سوادکوه و تابین )سرباز( شد. از خود وی نقل شده
است که دیگران وی را سوار اسب  هنگام ورود آن قدر خردسال بوده

 .اند کرده می

شاه قاجار، فوج  خورشیدی پس از کشته شدن ناصرالدین ۸۹۷۰سال 
راکز دولتی به تهران سوادکوه برای نگاهبانی از سفارتخانه و م

فراخوانده شد. وی در دوران خدمت در قزاقخانه مدتی نگهبان 
سفارت آلمان در تهران بود. امضای تغییر شیفت روزانه وی هنوز در 

 .شود این محل نگهداری می
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سپس به سرگروهبانی محافظین بانک استقراضی روسیه در مشهد 
ار( گروهان شصت باشی )گروهبان تا استو و پس از چندی به وکیل

تیر منصوب شد. در این دوره رضاخان به دلیل استفاده از یکی از 
معروف « رضا ماکسیم»های ماکسیم آن زمان، به  معدود مسلسل

 .شد

خورشیدی، همراه با سواران بختیاری و ارامنه برای  ۸۹۱۱در سال 
های محلی به زنجان و اردبیل اعزام شد  ها و قیام خواباندن شورش

جنگ با قوای ارشدالدوله از خود رشادت نشان داد. سپس با و در 
 ۸۹۳۷درجه یاوری )ستوانی( به فرماندهی دسته تیرانداز و در سال 

 خورشیدی به فرماندهی آتریاد )تیپ( همدان منصوب شد

کودتایی  سرهنگ کلرژه او در این سمت علیه فرمانده بریگاد یعنی
با موفقیت اجرا نمود.  را به فرماندهی استاروسلسکی، معاون وی

اجرای این کودتا با هماهنگی احمدشاه توسط رضاخان به کودتای 
اول رضاخان نیز معروف است. در اثر این کودتا، کلرژه به روسیه 

 .بازگشت و استاروسلسکی فرمانده بریگاد قزاق در ایران شد

ها رضا فردی آزاداندیش ولی ناآرام و متمرد بود. او  در میان قزاق
بار در زمان استاروسلسکی، پاگون یکی از افسران روسی  یک

ارشدش را کَند. او همچنین فرماندهی معنوی سایر افسران ایرانی را 
نیز به دست آورده بود؛ چراکه سایر افسران ایرانی نیز از او تبعیت 

کردند و استاروسلسکی همواره مجبور بود او را راضی نگه دارد.او  می
کرد و  ا زیردستانش در بریگاد به نیکی رفتار میاهل تملق نبود و ب

داد. گاهی نیز مانند سایر قزاقها  گاه به آنان از جیب خود انعام نیز می
برد؛ ولی کینه جو نبود و انتقام  دست به شمشیر و اسلحه می
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در درگیری  علیشاه اش به نام گرفت. یکی از افسران هم رده نمی
که رضا وزیر جنگ شد، افسر ای صورت او را زخمی کرد. زمانی 

ای از او  مزبور فرار کرد. به دستور رضا او را برگرداندند و با درجه
 .دلجویی کردند و او تا مقام سرتیپی نیز رسید

با اخراج افسران روس، بریگاد قزاق تحت نظر یک افسر ناالیق 
ایرانی به نام سردار همایون، قرار گرفت و رضاخان عمالً فرمانده 

 .بود )ژنرال آیرونساید بریگاد )زیر نظرواقعی 

های انجام شده میان سید ضیاءالدین  در پی گفتگوها و هماهنگی
طباطبائی )مدیر روزنامه رعد( و رضاخان از یک سو و ژنرال 

، ۸۹۳۳آیرونساید با رضاخان از سوی دیگر،در روز سوم اسفند سال 
از افراد در  کودتایی نظامی ترتیب داده شد. میزان نقشی که هر یک

ریزی کودتا دارند دقیقاً مشخص نیست، گرچه سید ضیا و  برنامه
رضاخان هر یک مدعی این بودند که بازیگر اصلی کودتا هستند. در 
واقع هر یک نگران سرنوشت کشور بودند و به خصوص سید ضیا 

های متعددی برای مقابله با تهدید بلشویکی پیشنهاد کرده  طرح
 .بود

ن باورند که انگلستان که از پروپاگاندای بلشویکها در ای بر ای عده
ریزی و حمایت این کودتا دست داشت.  تهران نگران بود، در برنامه

به گفته ماروین زونیس، میزان این دخالت هیچگاه مشخص نشد. 
دهد که سیاست رسمی  بسیاری دیگر از پژوهشهای جدید نشان می

و اجرای کودتای سوم اسفند بریتانیا در لندن، نه نقشی در طراحی 
داشت و نه تمایلی به برآوردن رضاشاه و برانداختن قاجارها. 

ای که سردار  نویسد که او طی دوره آیرونساید در خاطرات خود می
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است بارها از اردوی  همایون فرماندهی اسمی قوای قزاق را داشته
 رضاخان مسلماً»رسد که  کند و به این نتیجه می آنان بازدید می

فایده  ها )سردار همایون( مخلوقی بی فرمانده قزاق»و « بهترین است
 .«و ضعیف است

نیروهای بریتانیایی  ۸۳۹۵بریل، در اکتبر  دانشنامه اسالم به نوشته
مستقر در شمال غربی ایران )که از زمان جنگ جهانی اول 

مانده بودند( تحت سرپرستی ژنرال ادموند آیرونساید قرار  باقی
که به همراه دیگر افسران بریتانیایی با رضا خان که از گرفتند 

های ممتاز بی افسران قزاق پادگان قزوین بود آشنا شده و به  چهره
های اخیر به حضور دیپلماتیک و  تحسین وی پرداختند. پژوهش
 .کنند نه حمایت دولتی بریتانیا نظامی محلی در کودتا اشاره می

شتر ناظران به اقدامات دولت جدید ، بیدانشنامه ایرانیکا به نوشته
مشکوک باقی ماندند و به دخالت انگلستان در کودتا و همچنین 

 بردند. های دولت جدید گمان می گیری سیاست شکل
ها، روزی  ماجرا چنین بود که با ورود ادموند آیرونساید و اخراج روس

کند و به کمک مترجم  آیرونساید همه فرماندهان ایرانی را جمع می
کند که خلع سالح شوند. در جوی که همه  می« توصیه»به آنان 

فرماندهان از صالبت این دستور سکوت اختیار کرده بودند، رضاخان 
کند که آنان تنها تحت امر  خیزد و با صدای رسا یادآوری می برمی

پادشاهشان )احمدشاه( هستند و گوشزد کرد که فرماندهان هرگز 
 .نگلیسی اجرا نخواهند کرداین دستور را از یک افسر ا

به این ترتیب رضاخان مقام فرماندهی نیروهای قزاق را به دست 
آورد. در این موقع، صرفنظر از اینکه برنامه کودتا به دست 
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آیرونساید طراحی شده باشد یا به دست رضاخان، هردو مذاکرات 
نویسد  خصوصی در مورد جزئیات را آغاز کرده بودند. آیرونساید می

اخان عجله دارد که وارد عمل شود. او از بیکاری خسته رض»
در نتیجه این کودتا، نیروهای قزاق به فرماندهی «است. شده

رضاخان وارد تهران شدند و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال 
 .کردند

پس از کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی، مسعود کیهان را به وزارت 
ها بین مسعود کیهان و رضا خان  جنگ منصوب کرد، اما کشمکش

باعث شد که او در هفت اردیبهشت استعفا دهد و احمدشاه رضاخان 
را با لقب سردار سپه به وزارت جنگ منصوب کند. رضاخان سردار 

در این سمت بود؛ و در این مدت نیروهای  ۸۹۵۹سپه تا سوم آبان 
ه وجود قزاق و ژاندارمری و نظمیه را ادغام کرد و ارتش ملی را ب

وزیرهای شاه به ویژه  از لحاظ سیاسی او در این دوره با نخست آورد.
احمد قوام مشغول جنگ قدرت بود. درعوض با احمدشاه رفتاری 

آمیز و خاضعانه داشت. احمدشاه اکثر اوقات در خارج از کشور  احترام
 .برد به سر می

ت ها بود از کشور رخ با ظهور ارتش نوین ایران، امنیت که سال
بربسته بود، دوباره به کشور بازگشت. رضاشاه موفق شد در این 

شیخ خزعل، و ارتش نوین خود،  دوره و به مدد مانورهای سیاسی
قاپو  تختهها را  و بلوچکوچک جنگلی  ،کلنل محمدتقی خان پسیان

کند. وی به پاس این پیروزی شمشیر مکلل به جواهر از احمدشاه 
تی مخالفانی مانند سید حسن مدرس و دریافت کرد. در این راستا ح
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دکتر محمد مصدق نیز بازگرداندن امنیت به کشور توسط وی را 
 .ستودند

رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به  ۸۹۵۹سرانجام در سوم آبان 
و وزیری منصوب شد و شاه نیز پس از چند روز به اروپا رفت  نخست

 عمالً کشور را به رضاشاه سپرد.

ها را  این دوره متوجه شد که برخی از ناآرامی وزیر، طی نخست
توان با جنگ از بین برد؛ بنابراین، روی به سیاست آورد و با  نمی

آوردن خانزادگان به تهران اسباب شهرنشینی آنان را فراهم نمود و 
 .آنان را از طغیان و مخالفت بازداشت

پیدا  ای العاده وزیری، رضا شاه که اختیارات فوق طی سالهای نخست
 عمل کرده بود توانست یک رشته اصالحات عمومی را به مرحله

 وی به نسبت مردم عموم تا بود شده موجب اصالحات این. برساند
 .باشند داشته مثبتی دید

خواهی،  در طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه جمهوری
سردارسپه کوشید تا خود را با نمایندگان مخالفین و اقلیت مجلس 

کند. ارتباطات وسیعی با عبدالحسین میرزا فرمانفرما،  نزدیک
الدوله، سید حسن مدرس و تقریباً اکثر کسانی که پس از  نصرت

 ودتا دستگیرشده بودند برقرار شد.ک

تنها مقاومت جدی خانواده احمد شاه، نه از سوی وی که از سوی 
مادرش ملکه جهان صورت گرفت. او به تنهایی تصمیم به مبارزه 

رضاخان گرفت و به این منظور از پاریس به عتبات عالیات سفر با 
وزیر را  کرد تا حکم و فتوی مفسد و خارج از دین بودن بودن نخست

به هر قیمتی از مراجع عراق به دست آورد. ولی او نیز هنگامی به 
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عراق رسید که رضاشاه در مجلس مؤسسان سوگند پادشاهی خورده 
 .بود

 ۸۹۵۷آبان  ۳شورای ملی در روز نمایندگان مجلس پنجم 
ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه  خورشیدی ماده واحده

در حدود قانون اساسی و »از سلطنت خلع شد و حکومت موقت 
سپرده « قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی

به مجلس مؤسسان واگذار « تعیین تکلیف حکومت قطعی»شد و 
، ۸۹۵۷آذر  ۹۸شکیل یک مجلس مؤسسان، در شد. سپس با ت

واگذار شد. در بیست و چهارم « آقای رضا پهلوی»سلطنت ایران به 
خورشیدی، رضاخان پهلوی در مجلس مؤسسان حاضر  ۸۹۵۷آذر 

شد و با ادای سوگند به قرآن رسماً به عنوان سردودمان پهلوی 
 ۸۹۵۷ل وظایف پادشاهی را به عهده گرفت و برای اولین بار در سا

اردیبهشت  ۷گذاری رضاشاه در  بر تخت مرمر نشست. مراسم تاج
 .در تاالر سالم انجام شد ۸۹۵۰

با پایان دوران جنگ قدرت در کشور و پادشاهی رضا شاه، دوره 
رشد و سازندگی آغاز گردید. در این دوران رضا شاه، هنوز با افرادی 

مد مصدق، کرد و مخالفانی چون محمدتقی بهار و مح رایزنی می
آنقدر آزادی داشتند تا علناً با شاه مخالفت کنند و حتی از قبول مقام 

 .وزارت سر باز زنند

هنگامی که رضا شاه پهلوی بر مسند پادشاهی نشست، جهان در 
کشید. رضاشاه  آرامش موقت پس از جنگ جهانی اول نفسی می

ور ای را برای سامان اداری و اقتصادی کش پهلوی، برنامه گسترده
به دست گرفت. رضا شاه توانست از آرامش نسبی میان دو جنگ، 
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های کشور همچون ارتش  برداری را نموده و زیرساخت حداکثر بهره
وزیر مردمی و شناخته  الممالک، نخست ها را به دست مستوفی و راه

شده نوسازی کند. در همین دوران بود که کاپیتوالسیون الغا شده و 
ن به سرعت ساخته شد. همچنین آخرین آهن سراسری ایرا راه

ها نیز توسط رضا شاه سرکوب شد و شمال شرق  آشوبها و نا امنی
ایران که محل جوالن یاغیان بود، به تسخیر ارتش درآمد و 
شهرهای جدید )مانند بندر ترکمن و گنبد کاووس( در محل این 

 .ها ساخته شد ناآرامی

افزایش پایگاه مردمی خود، رضاشاه، در این دوران به تقویت نفوذ و 
های زنان  خصوصاً در میان برخی روشنفکران پرداخت. سازمان

های  خواه( آزادی فعالیت داشتند و گروه )مانند جمعیت نسوان وطن
کردند. در اواخر این  چپ مانند حزب کمونیست ایران فعالیت می

دوران بود که قانون مدنی کشور به تصویب مجلس رسید. با 
ن قانون، قدرت روحانیون که تا آن زمان تنها مقام تصویب ای

 .قضایی کشور بودند، به چالش کشیده شد

رضاشاه در کل زندگیش تنها یک سفر به خارج از ایران داشت و آن 
هم ترکیه بود که با مصطفی کمال آتاترک دیدار کرد. تنها سفر 

 بود. او در این سفر ۸۹۸۹خارجی رضاشاه، سفر به ترکیه در سال 
سخت تحت تأثیر همپای ترکش مصطفی کمال آتاترک قرار گرفت 

که شمشیر  و کوشید تا مانند او، کشور را با قدرت اداره نماید. چنان
جواهر نشانی به رسم یاد بود به همراه عکس خود را به وی هدیه 

به رسم یادگار برای دوست عزیز و »کرد و در پای عکس نوشت: 
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جمهور ترکیه  فی کمال رئیسبرادر محترم حضرت قاضی مصط
 ۸۹۸۹/ ۰/ ۹۳سعد آباد « سال گردیدار

وزیر و وزیر  رضاشاه چه در جایگاه پادشاه و چه در جایگاه نخست
 :اند از ها عبارت جنگ، کارهایی کرد که برخی از آن

 آهن سراسری ایران )از دریای خزر تا خلیج  ساخت راه
 )فارس

 گذاری دانشگاه تهران بنیان 

  عصر کنونی در  مخصوص پهلوی )خیابان ولیساخت جاده
 )تهران

  متحدالشکل کردن لباس مردان، دستور به سر گذاشتن
کاله پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و 

های سنتی در سال  شلوار و کفش مردانه به جای لباس
 (وزیر خورشیدی )در پست نخست ۸۹۵۹

 یچه و روبند کشف حجاب اجباری )تغییر لباس زنان از پ
 )به لباس و کاله فرنگی و باز کردن صورت

 تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران 

 گذاری ثبت اسناد بنیان 

 گذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام  بنیان
 خانوادگی و صدور شناسنامه

 لغو کاپیتوالسیون )مربوط به معاهده ترکمانچای( 

 راهسازی سراسری در کل کشور 

 دکردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و متح
 تصویب قانون نظام وظیفه عمومی
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 گذاری بانک سپه بنیان 

 گذاری بانک ملی ایران بنیان 

 گذاری بانک فالحتی )بانک کشاورزی کنونی بنیان( 

 گذاری بیمه ایران بنیان 

 گذاری رادیو ایران بنیان 

 یگذاری خبرگزاری پارس )خبرگزاری ایرنا کنون بنیان( 

 گذاری فرهنگستان ایران بنیان 

  تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم
های برجی مانند عقرب و  خورشیدی جاللی )تغییر ماه

 )های اوستایی مانند فروردین و اردیبهشت سرطان به ماه

 های خارجی و مجامع  تغییر نام رسمی کشور در زبان
 .۸۹۸۷در سال « نایرا»به « پرشیا»المللی از  بین

 دستور به حفظ، بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران 

 تأسیس نخستین موزه ایران با نام موزه ایران باستان 

 پارچگی و تمامیت ارضی ایران با سرکوب  حفظ یک
های خارجی یا مخالفین داخلی و افراد  وابستگان به قدرت

چون شیخ خزعل، اسماعیل سیمیتقو،  متجاسر هم
 …ک خان، دوست محمد خان ومیرزاکوچ

 های تاریخی ایران از جمله آرامگاه  بازسازی مکان
فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستان شناسان 

 .خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران

 ایجاد رادیو ایران 

 تأسیس موزه ملی ایران 
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 ساخت )فرودگاه مهرآباد( 

طرفی کرد و حتی برای  الم بیبا وقوع جنگ جهانی دوم ایران اع
ندادن بهانه به دست متفقین که در جنگ با آلمان بودند، در چندین 
مرحله از شمار نیروهای آلمانی در ایران )که متفقین آنان را 

که حتی روابط  طوری خواندند( کاست. به جاسوس رژیم نازی می
اشاه دوستانه هیتلر و رضاشاه به سردی گرایید و کودتایی بر ضد رض

از سوی آلمانیها طراحی شد که نافرجام ماند؛ ولی بریتانیا که به 
نفت رایگان ایران برای پیشبرد جنگ نیاز داشت، و روسیه که 
نیازمند دریافت کمکهای لجستیکی از متفقین بود، با چراغ سبز 

به  ۸۹۹۵شهریور  ۹طرفی ایران در روز  آمریکا، با نقض آشکار بی
ز این روز به مدت یک هفته، شهرهای شمالی و ایران حمله کردند. ا

جانبه ارتش  غربی و جنوبی ایران از چندین جهت مورد تهاجم همه
سرخ شوروی و ارتش بریتانیا قرار گرفت. همچنین نیروهای 
شوروی به بمباران شهرهای شمالی و شمال غربی ایران پرداختند. 

د، ترک وزیری رسیده بو در روز ششم فروغی که به مقام نخست
مقاومت را در دستور کار قرار داد و به رایزنی با اشغالگران پرداخت. 
رضاشاه بعد از ظهر روز نهم شهریور همه فرماندهان و مقامات 

 به عمل در که— را وظیفه سربازان مرخصی طرحامضاکننده 
 به و کرد احضار سعدآباد کاخ به —بود انجامیده ارتش انحالل

شاه سرلشکر احمد نخجوان، )کفیل وزیر  داد. خیانت نسبت ها آن
جنگ(، و سرتیپ علی ریاضی را مسبب این خیانت قلمداد کرد، 

رو به ضرب و شتم آنان پرداخته و پس از خلع درجه، آنان را  ازآن
زندانی کرد. سپس دستور داد ایشان به خاطر این خیانت در دادگاه 
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خارجی،  سرانجام با تحمیل کشورهای .زمان جنگ محاکمه شوند
 رضاشاه پهلوی مجبور به استعفا و خروج از ایران شد.

 ۷ تاریخ در ژوهانسبورگ در قلبیپس از دومین سکته رضاشاه 
 .ذشتگ در ۸۹۹۹ مرداد
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 گزیده منابع تحقیقی
 

 فارسی
آذربایجان در اوایل دوره پهلوی) بر اساس گزارش محرمانه سال 

ترجمه: توحید ملک زاده، نشر اختر، تبریز، به ارتش ترکیه(،  ۸۳۹۷
۸۹۱۷. 

(، خدیجه صلح ۸۹۹۵-۸۹۵۷اسنادی از روابط ایران و ترکیه) 
 .۸۹۱۹میرزایی، سازمان اسناد ملی، تهران، 

(، نظامعلی دهنوی، ۸۳۹۹-۸۳۹۷اسنادی از روابط ایران و ترکیه)
 .۸۹۱۵مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، تهران، 

 .۸۹۷۱فریدون آدمیت، نشر خوارزمی، تهران، امیرکبیر و ایران، 
ایران بین دو انقالب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل محمدی و 

 .۸۹۷۷محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران، 
تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، علی اکبر بینا، انتشارات دانشگاه 

 .۸۹۱۹تهران، 
 ریامعبداهلل )، یرضاشاه پهلو حضرتیاعل یشاهنشاه خیتار

 (، بی جا، بی تا.طهماسب
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علی اصغر رضاشاه،   در دوره سیو انگل رانیا یاسیروابط س خیتار
 .۸۹۷۹ ،تهران ات،یکاوه ب  ترجمهزرگر، 

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ 
جهانی دوم، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 

۸۹۵۳. 
تحوالت فرهنگی و سیاسی ایران معاصر در گفتگو با علی اصغر 

 .۸۹۳۰حقدار، استانبول، 
نگاهی به هم پیمانی ارمنی ها و کردها در  -خوبین -داشناک

شمسی، جهانگیر اندرجانی و کارو  ۸۹۵۷-۸۹۵۳شورش آرارات 
 .۸۹۳۷ساسونی، به کوشش کاوه بیات، انتشارات پردیس دانش، 

ران نو، الوین ساتن، ترجمه عبدالعظیم صیوری، رضاشاه کبیر یا ای
 .۸۹۹۰تهران، 

رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، استفان کرونین، ترجمه مرتضی 
 . ۸۹۱۹ثاقب فر، نشر جامی، 

روابط ایران و ترکیه از سقوط دولت عثمانی تا برآمدن نظام 
شمسی، کاوه بیات، انتشارات پردیس  ۸۹۳۷-۸۹۵۹جمهوری 

 .۸۹۳۷دانش، تهران، 
، عبدالرضا ۸۹۰۷ -۸۹۵۵ -سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی

 .۸۹۷۹هوشنگ مهدوی، نشر البرز، تهران، 
قطعاتی از تاریخ معاصر ایران، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه ادبیات، 

۸۹۳۵. 
گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی،  به کوشش محمدحسن 

 .۸۹۵۳ن المللی، تهران، کاووسی عراقی، دفتر مطالعات سیاسی و بی
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شرح گزارشات و وقایع یومیه کمیسیون  -مرزهای ایران و ترکیه
، ۸۹۸۹و  ۸۹۵۳های تحدید حدود ایران و ترکیه در سال های 

 .۸۹۱۳رحمت اهلل معتمدی)معتمدالوزاره(، انتشارات پردیس دانش، 
یادبودهای سفارت استانبول، خان ملک ساسانی، انتشارات بابک، 

 .۸۹۰۷تهران، 
 

 مقاالت
بررسی الگوهای تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه، بهروز 
مختاری و حمیدرضا منتظری، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال 

 .۸۹۳۸، پاییز و زمستان ۰۹-۰۹سیزدهم و چهاردهم، شماره 
 -۸۹۵۷بررسی مسایل ارضی ایران و ترکیه در دوره رضاشاه 

گنجینه اسناد، سال بیست و دوم،  ش، مهدی فرجی، فصلنامه۸۹۹۵
 .۸۹۳۸دفتر اول، بهار 

پیمان سعدآباد، علیرضا بیگدلی، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، 
 .۳شماره 

مقایسه نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک، حمید 
، ۰نساج، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 

 .۸۹۳۹تابستان 
 ةواردات در دور نیگزیجا یساز یو صنعت یاقتصاد جهان نظام

، شهرام غالمی، فصلنامه پژوهش های امدهایرضاشاه: اهداف و پ
 .۸۹۳۹، بهار و تابستان ۸، شماره ۵دوره علوم تاریخی، 
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