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מבוא
בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים חלו באיראן תמורות
רבות ,והן השפיעו על מדיניות הפנים והחוץ שלה .במלחמת העולם הראשונה
הכריזה איראן על ניטרליות ,אך הדבר לא הועיל לה .התורכים והרוסים פלשו
לצפון–מערבּה ,הבריטים לדרומּה ,וסוכנים גרמנים פעלו באזור הצפון והוסיפו
לתסיסה .במחוזות שונים באיראן ,בעיקר באזורי אזרּבַיג'אן וכורדיסתאן ,קמו
תנועות בדלניות שפעלו בעידודה של רוסיה ,ושביקשו להקים באותם מחוזות
1
שלטון אוטונומי.
לאחר מלחמת העולם הראשונה הלך מצבה של איראן והחמיר .היא הייתה
חשופה לאיום פלישה מברית–המועצות ,התעורר חשש כי היא עלולה לאבד
את מחוזותיה בצפון–מערב ובדרום–מערב ,וכלכלתה עמדה על סף התמוטטות.
*
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תודתי נתונה לפרופ' דוד מנשרי על הערותיו והארותיו
לשיפור מאמרי זה .כמו כן תודתי לרעייתי אסתר על עזרתה
הרבה בכתיבת מאמר זה.
יאפ ,עמ'  ;140לואיס ,המזרח ,עמ'  ;291–290לנצ'ובסקי ,עמ'
 ;43–39פרומקין ,עמ' .382–377
פעמים ( 118תשס"ט) ,עמ' 123-79
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השאה באותה עתַ ,א ְחמַד לבית ַקאג ַ'אר ,היה בחור צעיר ולא הצליח להשליט
2
בממלכתו משטר וסדר.
על רקע חולשת השאה ושחיתות משטרו נכנס לטהראן בפברואר 1921
ֵרז ַא חַ'אן ַעּבַאס–קּולִי ,מפקד חטיבת הקוזקים ,שהייתה מורכבת מחיילים רוסים
ואיראנים ,ובעידוד הבריטים התערב בניהול המדינה .תחילה מינה עצמו לשר
המלחמה ,ולאחר מכן ,בשנת  ,1923השתלט על הממשלה בטהראן ומינה עצמו
לראש הממשלה .רזא ח'אן הטיל על פרס משטר צבאי ופעל לדיכוי המרידות
המקומיות .בשנת  1925הודח השאה אחמד על ידי הפרלמנט ויצא לגלות ,ורזא
3
ח'אן הומלך לשאה במקומו.
רזא שאה היה דמות חזקה ודומיננטית ,שלטונו היה אבסולוטי ,הוא פיזר
את המפלגות ובעזרת הצבא עלה בידו להטיל סדר ברחבי איראן ,ובמעשיו
ניסה לחקות את נשיא תורכיה החדשה ַּכמַאל ַאתַא תּוְרּכ .כוחם של כוהני
הדת צומצם ,מנהיגי השבטים דוכאו ,ומרידות ותנועות בדלניות בחֻ'רסאן,
באזרביג'אן ,באזורי הכורדים והּבַח'תיארים ,בגילאן ובחֻ'זסתאן דוכאו
באכזריות 4.רזא שאה ביקש ללכד את העמים והשבטים שחיו באיראן לעם
אחד .הוא אף חולל במדינה תהליכי מודרניזציה  -הוקמו בתי משפט אזרחיים,
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הוא הומלך לשאה בשנת  ,1909בהיותו בן אחת עשרה ,לאחר
שאביוֻ ,מ ַח ַמד ַע ִלי שאה ( ,)1909–1907הודח על ידי הכוחות
הלאומיים שהתנגדו להסכם בין בריטניה לרוסיה משנת ,1907
הסכם שהביא לחלוקת פרס לשלושה אזורי השפעה :בריטי
בדרום ,רוסי בצפון וניטרלי במרכז .מצבה הפנימי והחיצוני של
איראן בתקופה זו היה כל כך גרוע עד שסר ֶּפרסי קֹוקס ,איש
הממשל הבריטי בהודו ששימש המושל האזרחי של עיראק,
הציע למשרד החוץ הבריטי להטיל עליה פרוטקטורט (חסות),
אך הצעותיו נדחו בתוקף .ראו :סייקס ,עמ'  ;29לואיס ,המזרח,
עמ' .290
בכך באה לסיומה תקופת שלטון השושלת הקאג'ארית,
שראשיתה בשנת  ,1795והחלה תקופת שלטון המשפחה
הּפ ְה ַלוִ ית ,שנמשכה עד  .1979על השושלת הקאג'ארית
ַ
ראו :נאצרי; למבטון .על ההפיכה של רזא ח'אן ראו :אוורי,
עמ'  ;231–210באוסני ,עמ'  ;178–176דניאל ,עמ' ;153–133
לנצ'ובסקי ,עמ'  ;182–178מונרו ,עמ'  ;381–380מילספו ,עמ'
.27–24
השוואה בין מעשיו של אתא תורכ למעשיו של רזא שאה ראו:
האס ,עמ'  ;146–143קליבלנד ,עמ'  .178–164בעניין צמצום
הע ַל ַמא ראו :מנשרי ,איראן ,עמ' .102–91
השפעת ֻ
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השאה רזא ח'אן (1925 ,)1944-1878
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הונהג רישום אזרחי של נישואין וגירושין ,והחינוך היה לחילוני וכלל גם חינוך
5
לבנות.
תמורות אלו השפיעו גם על חיי היהודים והביאו לשינויים במעמדם.
בענייני פנים חל שיפור במצבם החוקי של היהודים כבר עם קבלת החוקה
באיראן בשנת  1906והקמת ה ַמג ְ'לֶס (בית הנבחרים) ,ובשנת  1925ניתן להם
שוויון זכויות מלא 6.אשר לענייני חוץ ,הם קשרו קשרים עם יהודי העולם,
בעיקר בעקבות פתיחת בתי הספר של 'כל ישראל חברים' (כי"ח' ,אליאנס')
באיראן החל משנת  7,1898ולאחר מכן עם הקמת ההסתדרות הציונית והוועד
המרכזי בטהראן ויצירת קשר עם ההסתדרות הציונית העולמית ,החל משנת
8
.1917
אף שלהלכה הושווה המעמד החוקי של היהודים ושל שאר בני המיעוטים
למעמד האזרחים המוסלמים ,למעשה לא מומש שוויון הזכויות שניתן ליהודים.
השכנים המוסלמים ,בהשפעת כוהני הדת השיעים ,המשיכו לרדוף את היהודים
ולראות בהם טמאים (נַג ְ'ס) ,שאין לבוא עמם במגע ,ושיש להפלותם לרעה.
בראש המערכה על זכויות היהודים עמד שמואל יחזקאל חיים אפנדי; הוא פנה
אל היהודים שיילחמו על זכויותיהם ,וכשנבחר למג'לס כנציג היהודים תבע
מהשאה לשמור על זכויותיהם של היהודים ולשפר את מצבם הקשה.
מי הוא שמואל חיים ,אשר היה לו הביטחון ,העוז והאומץ לעמוד מול
הדיקטטור רזא שאה ,וזאת בתקופה שבה מעמד היהודים היה עדיין נחות ,והם
חיו בפחד ולא העזו לעמוד מול שכניהם המוסלמים השיעים הקנאים ולתבוע
את עלבונם .רק שנים ספורות לפני כן היו היהודים במעמד של ִד'מַה בעיני כל
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על הרפורמות של רזא שאה ראו :אוורי ,עמ'  ;244–232זובידה,
עמ'  ;142–139 ,119–118האס ,עמ'  ;167–137יאפ ,עמ' ;140
מילספו ,עמ'  ;37–26פישל ,איראן; קליבלנד ,עמ' .178–173
על חוקת  1906ראו :אוורי ,עמ'  ;139–126באוסני ,עמ'
 ;171–170דניאל ,עמ'  ;127–119מונרו ,עמ'  ;393–391מילספו,
עמ'  ;16–14נג'מאבאדי; פישל ,יהודי ,עמ'  ;144–141קדי .על
מעורבותם של כוהני הדת בחוקה ראו :זובידה ,עמ' ;119–118
מותהדה ,עמ' ,224–219 ,184–183 ,61 ,56 ,54–52 ,37–35
 ;390 ,364מנשרי ,איראן ,עמ'  ;91–89צדיק.
בית הספר הראשון של כי"ח נפתח בשנת  1898בטהראן,
ולאחר מכן נפתחו בתי ספר של כי"ח בהמדאן (,)1900
באצפהאן ( ,)1901בשיראז ( )1903ובערים נוספות .ראו :כהן,
כי"ח ,עמ'  ;98רודריג ,עמ' .35
על התמורות שחלו בחיי היהודים באיראן החל במחצית
השנייה של המאה התשע עשרה ראו :נצר ,הפעילות באיראן,
עמ' .26–23
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המוסלמים 9,ובעיני השיעים האיראנים היה מעמדם כאמור נחות מזה ,מעמד
10
של נג'ס (טמאים) ,שמגע עמם עלול לטמא את המוסלמים.
דמותו ופועלו של שמואל חיים מעוררים שורה של שאלות :האם היה
יוצא דופן בתקופתו? האם ייצג רק את הצעירים היהודים ,דור חדש שהיה
מוכן להילחם על מעמדו החוקי ועל זכויותיו ולפעול למימוש השינויים
שהתקבלו בחוקה החדשה של  ?1925האם פעל ממניעים אידאולוגיים? ומדוע
הוצא להורג בפקודת השאה? מי היו מעוניינים במותו מלבד השאה ומדוע?
האם הוצא להורג רק בשל היותו יהודי? האם פעל בחכמה ובדרך הנכונה
להשיג את מטרותיו? והאם פעילותו ומעשיו עזרו ליהודים בסופו של דבר או
הזיקו להם?
תפיסת עולמו של חיים
דוד אדהמי הציג את חיים בתור אדם ישר ובעל מצפון שנתן דעתו למעשי
עוולה שנעשו ליהודים בפרט ולאזרחים איראנים בכלל 11.הוא האמין במחשבה
12
חופשית ונלחם למענה ,וצידד בסוציאליזם מבחינה מדינית וחברתית.
חיים נולד בכְֶרמַאנְשַאה בשנת  ,1888ולמד בבית הספר 'אליאנס' בעיר .עם
סיום לימודיו שלט בצרפתית ,בפרסית ,בעברית ובאנגלית .כבר בנעוריו פעל
בקרב צעירים יהודים ,הדריך אותם ולימד אותם לעמוד על זכויותיהם ולשמור
על כבודם בעיני שכניהם המוסלמים .הוא דאג גם לאזרחים מוסלמים .בתקופת
מלחמת העולם הראשונה שרר באיראן רעב ורבים מתו .חיים ,שעבד באותה
תקופה במכס האיראני באזרביג'אן ובכורדיסתאן ,גילה שבמחסני הממשלה
מוסתרות כמויות גדולות של חיטה ,והוא וחבריו לעבודה פתחו את המחסנים
וחילקו חיטה לרעבים .השלטונות המקומיים ביקשו להרוג אותו בגלל מעשיו,

'מה תחת השלטון המוסלמי ראו :בת
כד ַ
 9על מעמד היהודים ִ
יאור; לואיס ,היהודים.
 10על יחס השיעים אל היהודים באיראן כטמאים ראו :בת יאור,
עמ'  ;280–275כהן ,היהודים ,עמ'  ;61–56 ,16–15לואיס,
היהודים ,עמ' ,153–151 ,139–137 ,57 ,53–52 ,44–42 ,38–37
 ;165–163מנשרי ,היהודים ,עמ'  .357–355על סיעת השיעים,
ראו :לבציון ,עמ'  ;187–180לואיס ,החשישים ,עמ' ;26–23
מותהדה ,לפי המפתח ,הערך 'שיעה'; מנשרי ,איראן ,עמ'
 ;39–32קולברג.
 11אדהמי ,עמ' .45
 12שם ,עמ' .48–47
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אך חברו ַסי ִד ֻחסֵין ֻמג ַ'אהִד גילה את מזימת השלטונות והזהיר את חיים ,והוא
13
נמלט מהאזור וכך ניצל ממוות.
האם היה חיים אידאליסט ציוני מתוך הכרה ,או שעסק בפעילות הציונית
רק כאמצעי להגשמת שאיפותיו האישיות? עוד בצעירותו התעניין חיים
בפעילות ציונית ושמע על הרצל ועל ההסתדרות הציונית שהקים .בשנת 1914
כתב מכתב בצרפתית מכרמאנשאה לחברת 'מבשרת ציון' בפריז ,ובו סיפר
שנודע לו מקריאה בעיתונים על הפעילות הציונית 14.הוא ביקש שישלחו לו
חומר בכתב כדי שיוכל להתחיל בפעילות ציונית בעירו .באותו מכתב העיד
על עצמו' :אני בעצמי ציוני ,ציוני אמִתי ,המוכן להקדיש את כולי למען עם
ישראל .החלטתי לעורר את היהודים בקהילה שלי לרעיון הציוני ולהקים
15
ולפתח ועד ציוני במקום'.
בתשובה על מכתבו נשלחו אליו מפריז שני עותקים של תקנון ההסתדרות
הציונית ,באנגלית ובגרמנית .אין בידינו מידע על כך שפתח בפעילות ציונית
בקרב צעירים יהודים בכרמאנשאה ,או שהתכתב עם ד"ר ויקטור יעקובזון
בקונסטנטינופול ,כפי שהוצע לו במכתב מפריז .מכל מקום בהתעניינותו
16
בפעילות הציונית הקדים חיים בשלוש שנים את הפעילים הציונים בטהראן.
חיים כאופוזיציונר לוועד המרכזי בטהראן
חיים עבר לטהראן בתקופה שהפעילות הציונית הייתה בראשית דרכה והחלה
מתגבשת מבחינה רעיונית ומעשית .יהודי טהראן לא הכירו אותו בהגיעו
לבירה ,אך נראה שדמותו המיוחדת והכריזמטית ודבריו הנלהבים על הציונות
הצליחו להרשים את ראשי הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית והקהילה
13
14

15
16
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הממשלה או פקידיה החליטו להחביא את החיטה כדי
שמחיריה יעלו והם ירוויחו מכך .ראו :שם ,עמ' .48
בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים הביאו
מורי כי"ח לבני הקהילה היהודית באיראן ספרים ,עיתונים
ושבועונים בצרפתית .באותה תקופה ביקרו יהודים איראנים
דוברי צרפתית באירופה ,ובשובם לארצם סיפרו על הנעשה
באירופה ובין השאר על הפעילות הציונית .ממקורות אלה
שאבו חיים ואחרים ידיעות על הפעילות הציונית בעולם .ראו:
נצר ,העיתונות ,עמ' .141–140
חיים בכרמאנשאה אל חברת 'מבשרת ציון' בפריז 10 ,ביוני
 ,1914אצ"מ.Z3/970 ,
חברת 'מבשרת ציון' בפריז אל חיים בכרמאנשאה 29 ,ביולי
 ,1914שם.
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הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית באיראן .1919 ,הארכיון הציוני המרכזי

שמואל חיים ()1931-1891
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היהודית .הוא התקבל על ידם ושיתף אתם פעולה באותה תקופה .נתנו לו
במה להרצות ,בעיקר לפני צעירים יהודים ,והוא אף פרסם מאמרים בעיתון
17
'הגאולה' ,שערך עזיזאללה נעים.
במהרה התברר לחברי הוועד המרכזי שאין חיים רואה את הדברים
המתרחשים באיראן ובארץ–ישראל עין בעין אתם .הקרע בין מנהיגי הוועד
המרכזי לבינו נוצר לאחר שהחליט חבר הלאומים ,בשנת  ,1922לתת לבריטניה
מנדט על ארץ–ישראל 18.חברי הוועד המרכזי קיבלו את הידיעה על כך בשמחה
רבה 19.תוכננו חגיגות בטהראן ובקהילות היהודיות בערי השדה .האירוע
המרכזי נערך בטהראן ,בחצר בית הספר 'אליאנס' .המקום קושט בדגלי הציונים
ובדגלי איראן ,ובמסיבה השתתפו שר החוץ ושרים אחרים ,חברי פרלמנט,
פקידים בכירים וקציני צבא ומשטרה .השמחה הקיפה את כל שכבות הקהילה
היהודית 20.אולם חיים וחבריו נעדרו במופגן מהמסיבות שנערכו בטהראן ,והם
הבהירו בעיתונם 'החיים' את הסיבה לכך:
לחברים של חיים,
היות ומספר חברים של מר חיים  -מחבר עיתון זה  -שאלו מדוע הוא לא
היה נוכח ב'חגיגות העצמאות של האומה היהודית' ,ראינו לנכון לתת את
ההסבר הבא:
למרות הרצון העז של המארגן (מר חיים) והעובדים של עיתון 'החיים'
להשתתף בחגיגות ,לא יכלו להצטרף ולהשתתף בחגיגות שהיו תחת פיקוח

17

18
19
20
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'הגאולה' היה שבועון שהוציא לאור הוועד המרכזי בטהראן.
הגיליון הראשון שלו יצא ב־ 31בדצמבר  ,1920והגיליון
האחרון ,עד כמה שידוע ,ביוני  .1923ראו :נצר ,תקופות ,עמ'
 ;144–143נצר ,העיתונות ,עמ' .147–145
קאר ,עמ' .18–17
הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון ,כ"ח
בתמוז תרפ"ד ( 24ביולי  ,)1922אצ"מ.Z4/2004 ,
הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון,
 31באוגוסט  ,1922שם .נצר הסביר את השתתפות חברי
הממשלה בחגיגות אלה ברצונם להוכיח לראשי מעצמות
שהשתתפו בוועידת השלום בפריז כי ממשלת פרס מתייחסת
כראוי אל המיעוטים שבארצה .ראו :נצר ,הפעילות בפרס,
עמ'  .239ייתכן שחברי הממשלה השתתפו באירועים שנערכו
לכבוד אישור המנדט הבריטי על ארץ־ישראל גם כדי לרצות
את הבריטים ,אשר השפעתם באיראן באותה תקופה הייתה
רבה.
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הבריטים ,כי הם (המארגן וכו') מתנגדים בצורה קיצונית למשטר הבריטי.
21
מ"מ נאמן מנהל 'החיים'
עד אותה עת נחשב חיים מקורב לבריטים ,אך בעקבות קבלת הידיעה על מתן
המנדט על ארץ–ישראל לבריטים ,הוא הודיע על התנגדותו למנדט הבריטי,
התנגד לקרוא לארץ–ישראל 'בית לאומי יהודי' ,כנאמר בהצהרת בלפור ,ודרש
'עצמאות יהודית בארץ–ישראל' 22.חיים הפיץ את דעותיו ורעיונותיו בקרב
הציבור היהודי באמצעות עיתונו 'החיים' ובהרצאות שהרצה בעיקר בבתי
הכנסת בטהראן ובקהילות ערי השדה .היו שייחסו את עמדותיו אלו להשפעתו
של זאב ז'בוטינסקי ,אך בעיתונו 'החיים' ובמכתביו לא נמצאו עדויות לכך
23
שהושפע מדעותיו של ז'בוטינסקי.
 21החיים  31( 9באוגוסט  .)1922העיתון 'החיים' ,בעריכתו של
חיים ,יצא לאור בטהראן מאמצע יוני  1922עד סוף שנת .1925
ראו :נצר ,הפעילות בפרס ,עמ'  ,243הערה .27
 22הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון31 ,
באוגוסט  ,1922אצ"מ .Z4/2004 ,החלת המנדט הבריטי על
ארץ־ישראל העסיקה גם את העיתונות האיראנית באותם
ימים .בעיתון האיראני 'איגדם' ,שיצא לאור בטהראן ,פורסם
ב־ 7במרס  1922מאמר שתקף את בריטניה על צורת ניהול
המנדט בפלשתין ועל העדפת היהודים על פני הערבים.
בריטניה הואשמה באותו מאמר כי היא הגורמת להחרפת
הסכסוך בין היהודים לערבים ,וכי כל מטרתה לספח את
פלשתין לארצות הקולוניאליות שבהן היא שולטת .ראו:
אצ"מ ,שם.
 23כפכפי טענה שחיים היה ז'בוטינסקאי ,אך לא ציינה על מה
הסתמכה בקביעה זו .ראו :כפכפי ,עמ'  .354מתנגדיו של חיים
ציינו במכתב ששלחו ללונדון ב־ 3ביוני  1926כי הוא משנה
את דעותיו ,פעם הוא מצדד בז'בוטינסקי ופעם בוויצמן .ראו:
אצ"מ .Z4/2341/I ,במכתב ששלחו תומכיו של חיים ללונדון
ב־ 8ביוני  ,1926לאחר מעצרו ,ביקשו להודיע על המעצר
לז'בוטינסקי ,אך אין ללמוד מכך שהיה ז'בוטינסקאי .ראו :שם.
ז'בוטינסקי היה בעל אוריינטציה בריטית כחיים ויצמן ,בשנת
 1915הקים יחד עם יוסף טרומפלדור את 'גדוד נהגי הפרדות'
לעזרת הצבא הבריטי בחזית גליפולי ,וכן פעל להקמת
הגדודים העבריים במסגרת הצבא הבריטי .ז'בוטינסקי לא
התנגד למנדט הבריטי בארץ־ישראל ,אך ביקש שיוקם גוף
ציוני שיתייעצו אתו בניהול המנדט ,ושיוקם חיל מצב עברי
להגן על היהודים בארץ־ישראל .בקשותיו לא נתקבלו ,והוא
נאלץ להסכים בלית בררה למנדט כמות שהוא .לדברי ויצמן:
'ואפילו ז'בוטינסקי ,שהיה בין הנוכחים ,הסכים שאי אפשר
פעמים ( 118תשס"ט)
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חיים חלק על הוועד המרכזי לא רק בענייני ארץ–ישראל .בד בבד החל
למתוח ביקורת על חברי הוועד בטענה כי אינם ממלאים את תפקידם ,אינם
דואגים ליהודים ,ובמיוחד אינם מטפלים בעליית היהודים לארץ–ישראל 24,ואף
דרש מחברי הוועד להתפטר מתפקידם בשל כישלונם .הוא הסית את היהודים
נגד הוועד המרכזי ופנה במיוחד אל עניי הקהילה שחיו ב ַמ ַחלֵה (הגטו היהודי)
בטהראן .הוא דרש שהכסף שנאסף למען 'קרן הגאולה' וממכירת השקל הציוני
25
יינתן ליהודים העניים בטהראן ,ולא יישלח למרכז הציוני בלונדון.
חיים הקים מחנה אוהדים שהקיפו אותו ותמכו בו ,וחיפש בין מנהיגי יהדות
איראן אנשים שיצטרפו אליו .עזיז בראל ,שהיה נשיא ועד הקהילה בטהראן,
ושהסתכסך עם חברי הוועד המרכזי לאחר שלא קיבל תפקיד כבוד בוועד
המרכזי ,הצטרף אל חיים ,ובעזרתו השתלט חיים על ועד הקהילה ומינה לוועד
26
חברים חדשים מתומכיו.
חיים תכנן שלב אחר שלב את צעדיו להשתלטות על מוקדי הכוח של יהודי
איראן ולהשגת השפעה על חיי היהודים ועל מצבם במדינה .לאחר השתלטותו
על ועד הקהילה בטהראן החליט לכבוש את תפקיד הנציג היהודי במג'לס,
ולאחר מכן פעל להתמנות לתפקיד יושב ראש הוועד המרכזי של ההסתדרות
הציונית באיראן.
בתפקידו במג'לס ראה חיים אפשרות לטפל בבעיות היהודים מול
השלטונות הפרסיים ולהיות מעורב בפוליטיקה האיראנית .בתפקידו כיושב
ראש ההסתדרות הציונית ביקש להדק את הקשרים עם יהודי העולם ולפנות
לגורם מחוץ לאיראן ,להסתדרות הציונית העולמית ,כדי לסייע ליהודי איראן
ולהביא את בעיותיהם לפני מנהיגי אירופה וארצות–הברית.

שלא לבלוע את הגלולה המרה' .ראו :פישר ,עמ' ;181–180
נתניהו ,עמ'  ;237–234במכתב לוויצמן מ־ 1באוגוסט 1922
כתב ז'בוטינסקי שהוא שמח על שמועצת חבר הלאומים
אישרה את נוסח המנדט על ארץ־ישראל' ,זה מסמך גדול
ואידיאלי ,עם חסרונותיו' .ראו :כץ ,עמ' .521–520
 24על הטיפול של הוועד המרכזי בעלייה לארץ־ישראל ראו:
ששון ,הוועד ,עמ' .142–132
 25הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון31 ,
באוגוסט  ,1922אצ"מ .Z4/2004
 26שם .ועד הקהילה בטהראן ניהל את חיי הקהילה הפנימיים
ודאג לכשרות הבשר ,למקווה ,להכנסת אורחים ועוד .ועד
הקהילה היה מורכב מנציגי בתי הכנסת בטהראן; כל בית
כנסת שלח לוועד שני נציגים.
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מעורבותו של חיים בפוליטיקה האיראנית
הבחירות למג'לס

בבחירות שנערכו באיראן לקראת המושב החמישי של המג'לס ,בשנת ,1923
הציג חיים את מועמדותו מול ד"ר איוב לוקמאן נהוראי ,נציג היהודים במג'לס
מאז המושב השני .ההבדל בין שני האישים היה בולט ביותר .חיים היה חזק,
אמיץ ,תוסס ומתסיס ,לא הרכין ראש לפני איש ,ולא חשש להשמיע את דעותיו
ברבים ואף להילחם עליהן .ואילו לוקמאן לא העז לקום עוד לנאום לפני
המג'לס לאחר שבקומו לנאום לראשונה השתיקו אותו חברי המג'לס 27.הוא
טען כי טיפל בענייני היהודים בדרכים דיפלומטיות ובשיחות אישיות .אך היו
שטענו כי בעצם לא טיפל כלל בענייני היהודים ,ונהנה רק מעצם הישיבה
במג'לס ,מהמעמד ,מהכבוד ומהמשכורת שקיבל ,כפי שהעיד עזיזאללה נעים,
מחברי הוועד המרכזי' :אדון ד"ר לוקמאן איש מלומד ישר וקר רוח .נבחר כמה
פעמים לפרלמנט הפרסי בנטייתו המדינית הוא דמוקרט ופחדן ,אחז כל צעדיו
ביתר מתינות .אם עד עתה לא עלה בידו לעשות פעולות מזהירות לטובת
היהודים בפרס ,אף רעה לא עושה להם .יש לו נטייה ציונית' 28.בדומה לכך
תיאר את לוקמאן יהודה קופלוביץ ,אשר ביקר באיראן בסוף שנת  1928ונקלע
למלחמה בין שני המחנות' :בפרלמנט הפרסי (מג'לס) בין  120צירים ישנו
ציר אחד ליהודים ...אחרי המלחמה נבחר ע"י היהודים לציר ד"ר לוגמן ,איש
רודף כבוד ,אבל מחוסר כשרון ורצון לפעילות .צריך גם להוסיף כי משרת ציר
בפרלמנט מעניקה לבעליה  300טומן ( 60ליש"ט) לחודש .על זכויות היהודים
ועל כבודם לא העיז לעמוד הציר הזה ובכל היותו בפרלמנט לא הביא תועלת
29
לשולחיו'.
 27במושב הראשון היה נציג היהודים עזיז סימאני ,אך הוא נאלץ
להתפטר ,כי חברי המג'לס ,שרובם היו כוהני דת ,לא הסכימו
לשבת עם הנציג היהודי ,ואת היהודים ייצג כוהן דת מוסלמי.
לוקמאן נולד בכאשאן בשנת  ,1882השלים לימודי רפואה
אלפנּון בשנת  ,1897נפטר בטהראן בשנת  .1952ראו:
ֻ
בדאר
ַ
נצר ,תקופות ,עמ'  ;147ספקטור ,עמ' .128–127
 28נעים בפריז אל ההסתדרות הציונית בלונדון 7 ,באוקטובר
 ,1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
 29סיכום ביקורו של קופלוביץ באיראן ,פברואר  ,1929עמ' ,7
אצ"מ .Z4/3250 ,גם ולטר פישל בביקורו באיראן בשנת 1932
פגש את לוקמאן' .הנציג היהודים הנוכחי בפרלמנט הפרסי,
ד"ר לוקמן ,הוא לדעתו של ד"ר פישל אדם חלש וחסר אונים'
(לקט מריאיון של נציג 'קרן היסוד' עם פישל 15 ,באוגוסט
 ,1932שם).
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בהתמודדות מול חיים זכה לוקמאן לתמיכתם של בני משפחתו הרבים
בעיר כאשאן ,רבים מהעשירים אשר חיים שלח בהם את חִציו ,ורבים מן
הציונים אשר התנגדו לעמדתו של חיים כלפי הבריטים 30.אך רוב יהודי איראן
בחרו בחיים לנציגם במג'לס .בתקופת הבחירות עדיין שלט באיראן אחמד
שאה לבית קאג'אר ,שהיה כאמור שליט חלש ,ונראה שלא התערב בבחירות
אלה 31.בתום מערכת הבחירות למג'לס לא נרגעו הרוחות ,המלחמות בין שני
המחנות נמשכו ואף גברו ,והקרע בתוך הקהילות הלך והעמיק ולא ניתן היה
לאחות אותו.
ההבדל בין שני האישים ניכר לא רק בדרך פעילותם אלא גם בתפיסת
עולמם .לוקמאן לא התערב בעניינים הפוליטיים של איראן ,והתנגד לערב
את הפעילות הציונית בתפקידו במג'לס .לעומתו חיים היה מעורב בפוליטיקה
האיראנית והיה מוכן לפעול בשני המישורים ,הן כנציג היהודים במג'לס והן
כיושב ראש ההסתדרות הציונית.
המצדדים בחיים ראו בו גיבור אמיץ שעמד על זכויות היהודים מול
השלטון האיראני ללא חשש וללא מורא 32.המתנגדים לו טענו שהוא שרלטן
ורמאי אשר הזיק ליהודים יותר מאשר הועיל להם .כבר במכתבים ששלחו
ראשי הוועד המרכזי בטהראן אל ראשי הקהילות היהודיות בערי השדה לקראת
הבחירות למג'לס בשנת  ,1923ושבהם ביקשו מהם לבחור בלוקמאן לנציג
היהודים במג'לס ,השמיצו במילים קשות את חיים המזיק ליהודים יותר מאשר
33
מועיל להם.
30
31

32
33
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סיכום ביקורו של קופלוביץ באיראן (שם).
לדעת יאפ ,רזא ח'אן ,שהיה באותה עת חבר בממשלה
האיראנית ,התערב בבחירות למושב החמישי של המג'לס ,אך
לא מנע את בחירתו של חיים .ראו :יאפ ,עמ' .145–144
יש הרואים עד היום בחיים גיבור ואמיץ שהביא כבוד ליהודים.
ראו :אדהמי.
הדברים נכתבו בעיקר ברמזים ולא תמיד ציינו את שמו של
חיים אלא כינו אותו בכינויים ,כגון במכתב שכתב יושב ראש
הוועד המרכזי שלמה כהן־צדק אל הרב (המולה) ניסן בן־אליהו
דיין ,רבה של קהילת אצפהאן' :הוא סמאל ודוביאל ביער הוא
כל הארץ כמו גן ביער "מגלח זקני בתער" הוא חרב מלאך סמ'
[סמאל] כי הוא עוקר שורש ובני אדם בסכינו ובחרבו עושה
עצמו כנער שטן בחלקלקות לשונו הוא ח"ט [חלה טמאה]'.
כהן־צדק השתמש בשם סמאל ,הדומה לשמואל ,וכן דימה
את חיים לחזיר מיער (תהלים פ ,יד) ,כי החזיר פושט את
טלפיו להראות שהוא מפריס פרסה ולכן הוא כשר ,אך הוא
מחביא את פרצופו כדי שלא יראו שאינו מעלה גרה ,כלומר
הוא מתנהג בצביעות .כהן־צדק אף הדגיש את חדות לשונו
מאיר ששון  /פרשת שמואל יחזקאל חיים אפנדי

מכתב מאת שלמה כהן–צדק ,יושב ראש הוועד הכללי של ההסתדרות הציונית בטהראן
אל רבה של קהילת יהודי אצפהן ,הרב מולא ניסן בן אליהו; הכותב הביע ברמזים את דעתו
על שמואל חיים וכינה אותו 'חזיר מיער' ,כנראה  .1922מארכיונו הפרטי של מאיר ששון

ד"ר איוב לוקמאן נהוראי ()1952-1882
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הפעילות במג'לס

אדהמי ציין שחיים היה מעורב בפוליטיקה האיראנית משום שהיה לו עניין
בנעשה בארץ שנולד וגדל בה .הוא ראה את עצמו לא רק כיהודי הדואג לאחיו
הסובלים ,אלא גם כתושב איראן הדואג לארצו ,במיוחד לנוכח מצבה הפוליטי
הפנימי והחיצוני הקשה לאחר מלחמת העולם הראשונה 34.מעורבותו בחיים
הפוליטיים באיראן באה לידי ביטוי בתקופת כהונתו כנציג היהודים במג'לס -
בנאומיו בישיבות המג'לס הביע את דעותיו הן בענייני היהודים והן בענייני
הפוליטיקה האיראנית.
הוא יצר קשרים עם פוליטיקאים ,אנשי תקשורת ואנשי צבא איראנים,
ועם ידידיו הקרובים נמנו קולונל ַמחְמּוד חַ'אן פּולַאִדין וי ַאּור רּו ְח ַאלְלה חַ'אִדם
ַאז ַאַדה ,שניהם ממשטרת הגבולות האיראנית ,וראש העיר ַקזְו ִין סיד ּכַאטִ'ם
סֶר ּכַׁשִ יּכ ז ַאַדה .זאדה עבר לטהראן מאוחר יותר וערך שם את העיתון הפרסי
35
' ִא ִתחַאד' ,וחיים השתתף בעריכת העיתון ואף פרסם בו מאמרים.
גם בפרלמנט הצליח חיים לקשור קשרים עם חברי המג'לס המוסלמים,
ורבים העריכו אותו על אומץ לבו ועל נאומיו .אחד מנכבדי המג'לס ,כוהן הדת
סיד ַחסַן מְַדַרס ,היה בתחילה ממתנגדיו ,מפני שחשד בו  -בשל קשריו עם
הבריטים בעבר  -כי הוא מרגל בריטי .אך עם הזמן ,בהכירו את חיים מקרוב,
ראה בו אדם ישר והגון ופוליטיקאי חכם ונבון ,ושינה את יחסו אליו ובמשך
36
הזמן הפך לחברו ואף התייעץ אתו.
חיים היה בין חברי הפרלמנט שתמכו בהדחתו של אחמד שאה לבית
קאג'אר ובמינויו של ראש הממשלה רזא ח'אן לשאה ,והוא אף עמד בראש

של חיים ,שהיה ידוע בחריפות נאומיו ומאמריו בעיתונות,
שהשפיעו על בני הנוער היהודי .מכתב נוסף נשלח אל רבה
של קהילת אצפהאן מדוד בן חג'י מארי מטהראן .הכותב ביקש
מנמענו לשכנע את בני קהילתו לבחור בלוקמאן ולא בחיים.
וכך כתב על מחנהו של חיים' :קבוצה של צעירים התקלקלו,
קמו ואמרו" :כי כל העדה כולם קדושים" וכו' [לקוח מפרשת
קורח ועדתו ,שקמו נגד משה רבנו (במדבר טז ,ג)] ,במעשיהם
דומים למעשה רחבעם וירבעם עזבו עצת זקנים ובחרו בעצת
בחורים [מלכים א יב ,א–יז]' .המכתבים שמורים בארכיוני
הפרטי .כותבי המכתבים ביקשו שלא להראותם לאחרים.
 34אדהמי ,עמ' .49–48
 35הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון31 ,
באוגוסט  ,1922אצ"מ.Z4/2004 ,
 36אדהמי ,עמ' .52
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משלחת יהודי טהראן שבאה להביע את נאמנותם לשאה החדש ,והגיש לרזא
37
שאה שי בשמו ובשם יהודי איראן.
בעניינים הבין–לאומיים של איראן הביע חיים את דעתו בעיקר בכל הנוגע
ליחסים שבין איראן לבריטניה ,אשר היו לה אינטרסים חשובים במזרח הקרוב
והרחוק .האינטרסים של בריטניה באיראן היו קשורים בין השאר לשמירת הדרך
להודו 38.כמו כן ראתה בריטניה חשיבות בניצול מקורות הנפט האיראניים ,ואף
חתמה במשך השנים על מספר הסכמים עם איראן לשיתוף פעולה בשדות
39
הנפט שלה.
חיים התנגד למדיניותה של בריטניה ולמעורבותה באיראן .בצעירותו,
כאשר עבד עם הבריטים בעיר קזוין ,שהייתה מרכז הכוח הבריטי באיראן,
הכיר את הקצינים הבריטים הבכירים ,קשר אתם קשרים ושיתף אתם פעולה.
אך התנהגותם ויחסם לאיראנים עוררו בו התנגדות ,והוא הביע לפניהם את
דעתו ,וכבן נאמן לארצו החליט להתפטר מעבודתו אצלם 40.הוא גם התנגד
להסכם הבריטי-האיראני בעניין הנפט ,ואף נתן לכך ביטוי בנאומיו במג'לס
41
ובמאמריו בעיתונים.
גם את אחיו היהודים לא שכח חיים .הוא העלה במג'לס את בעיותיהם
ופעל לשיפור מצבם ולתיקון זכויותיהם ומעמדם החוקי .במאמריו בעיתונו
'החיים' לימד את היהודים פרק בחובותיהם ובזכויותיהם כאזרחי המדינה; הוא
37
38

39

40
41

שם ,עמ' .53
שמירת דרך היבשה להודו הייתה חשובה לבריטניה בעיקר
מחשש מהתנכלויות של רוסיה בצפון .לאחר המהפכה
הסובייטית לא שמרה הממשלה החדשה על ההסכמים
עם בריטניה משנת  ,1907והדבר הדאיג את בריטניה .על
שמירת הדרך להודו ראו :אילת ,עמ'  ;113–108ויליאמס,
עמ'  ;51–50לואיס ,המזרח ,עמ'  :290מילספו ,עמ' ;169–159
ב־ 9באוגוסט  1919חתמו בריטניה ואיראן על הסכם לסיוע
בריטי לבניית תשתיות לכלכלה האיראנית .ראו :דניאל ,עמ'
 ;131–129פרומקין ,עמ'  ;382–377פריי ,עמ'  ;75–74שבדרון,
עמ' .17–15
ההסכם ראשון נחתם בשנת  ,1901ובו ניתן לנציג הבריטי
ויליאם נוקס ד'ארסי זיכיון בלעדי למשך שישים שנה לחפש
נפט בכל שטחה של פרס ,להוציא המחוזות הצפוניים ,ולהפיק
ממנו תזקיקים .בשנת  ,1909בעקבות גילוי נפט בכמויות
מסחריות ,נוסדה חברת הנפט האנגלו־פרסית .ראו :האס ,עמ'
 ;219–106ויליאמס ,עמ'  ;53–52לנצ'ובסקי ,עמ' ,41 ,33–32
 ;188–186פריי ,עמ'  ;103–70שבדרון ,עמ' .32–24
אדהמי ,עמ' .49–48
החיים  19( 19בספטמבר  ;)1927נצר ,בעיות ,עמ' .75
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דרש מהם להתקומם נגד האפליה והדיכוי שנכפו עליהם על ידי המוסלמים ,אך
בד בבד דרש מהצעירים היהודים להתגייס לשירות צבאי ,במסגרת חובותיהם
42
כאזרחים איראנים שווי זכויות.
יושב ראש ההסתדרות הציונית באיראן
ביטול מוסכמות

חיים ביטל מוסכמות ושבר טאבו שהיה מקובל על יהודי איראן ,שלא להתערב
בפוליטיקה האיראנית ,ובמיוחד לא לערב את הפעילות הציונית בפוליטיקה
זו .פעמים רבות התריעו מייסדי ההסתדרות הציונית באיראן שאין לערב את
הפעילות הציונית בענייני הפוליטיקה של איראן כדי שלא לפגוע בפעילותם.
במכתב מטהראן עם הקמת ההסתדרות הציונית ציין נעים' :הערה כללית:
אצלנו איש יהודי איננו חופשי לחוות דעתו על איזה עניין ואין ידו מגעת
להיכנס בעניינים מדיניים כמו בשאר ארצות תבל' 43.ובדומה לכך כתב שלמה
כהן–צדק ,לאחר שעזב את איראן ועלה לארץ–ישראל:
אני בתור נשיא ההסתדרות הייתי תמיד עומד על זה שהוועד שהתקיים
משך שש שנים ושעלה לנו בהשקעת כוחות מרובים לבל יפול קרבן
לבחירות 44.יותר טוב שהוועד יהיה ניטראלי ושום סערה לא תפיל אותו,
כי אף אחד מהקנדידטים של הפרלמנט לא יחשוד בוועד שעבד נגדו...
לפני פרידתי נתאספו אלפי אנשים ואני נאמתי לפניהם והבלטתי את ערך
עבודתנו ובררתי עד כמה שהסתדרותנו נתקדמה ואמרתי בדמעה 'הנה
הפקדון שמסרתם בידי מזמן הצהרת בלפור עד היום' קחו ותשגיחו עליו!
45
אל תתנו שיאמרו אחר כך כי רק כהן צדק היה יכול לנהל את התנועה.
חיים לא נשמע לעצות קודמיו בוועד המרכזי והחליט להשתלט על הפעילות
הציונית לצד תפקידו במג'לס .ההזדמנות להשתלט על הוועד המרכזי בטהראן

42

43

44
45
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החיים  10( 15באוקטובר  ;)1922חיים חזר על עמדה זו
בגיליונות  16ו־ .22ראו עוד :נצר ,בעיות ,עמ'  .75לוקמאן
התנגד לגיוס צעירים יהודים לצבא.
הוועד המרכזי בטהראן אל המשרד המרכזי של ההסתדרות
הציונית בלונדון ,ב' באייר תרפ"א ( 10במאי  ,)1921אצ"מ,
.Z4/2004
הכוונה לבחירות הנציג היהודי למג'לס.
כהן־צדק בירושלים אל ההסתדרות הציונית בלונדון ,כ"ג
בשבט תרפ"ח ( 1בפברואר  ,)1928אצ"מ.Z4/10.159 ,
מאיר ששון  /פרשת שמואל יחזקאל חיים אפנדי

עמוד מהעיתון 'החיים' ,ד' באב תרפ"ה ( .)1925ספריית מכון בן–צבי
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נפלה לידיו לאחר התפטרותם של חברי הוועד הוותיקים מתפקידם בשנת
46
 ,1923בתום שש שנות פעילות ציונית מוצלחת.
בינואר  1924בחרו ועדי הסניפים בערי השדה ,שהתכנסו לקונגרס ציוני
בטהראן ,ועד מרכזי חדש להסתדרות הציונית באיראן .לנשיא הוועד נבחר
מירזא מוסא ח'אן כהן–שוחט ,לסגן הנשיא נבחר ד"ר אלבו נהוראי ,וכן נבחרו
חברים נוספים לתפקידים השונים בוועד המרכזי 47.הוועד המרכזי החדש לא
הצליח לתפקד ,וזאת בשל המחלוקת בין מחנות ה'לוקמאנים' וה'חיימים'
והמתח הרב ששרר ביניהם .ראשי ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון שמחו
לשמוע על הוועד המרכזי החדש שנבחר בטהראן ,והביעו תקווה להתחלת
תקופה חדשה של פעילות ציונית ,שיושם בה דגש על הפצת השקל בקרב
יהודי איראן 48.אך לאחר הדיווח על תוצאות הבחירות לא הגיעו עוד מכתבים
מהוועד המרכזי בטהראן ,על אף הבקשות מירושלים לשמוע על הפעילות
הציונית 49,והדבר מצביע על הפסקה בפעילות הציונית.
המכתב הראשון שהגיע מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית
ללונדון לאחר ההפסקה היה מ– 10בינואר  ,1925ובו הודעה על הקמת ועד
מרכזי חדש בטהראן בראשותו של חיים' ,הנציג החדש של יהודי פרס וחבר
ותיק בתנועה ציונית' .על המכתב חתמו היושב ראש היוצא כהן–שוחט והיושב
ראש הנכנס חיים 50.מכתב זה הודיע למעשה שחיים הצליח לכבוש עוד יעד
אשר הציב לעצמו ,תפקיד נשיא ההסתדרות הציונית באיראן.
46

47

48
49

50
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על הפעילות של הוועד המרכזי בטהראן בשנים 1923–1917
ראו :ששון ,הוועד .כהן־צדק ,יושב ראש הוועד המרכזי ,עלה
לארץ־ישראל ,וסגנו נעים נסע לפריז לעסקי מסחר.
אלבו נהוראי היה אחיינו של לוקמאן .בעלי התפקידים
הנוספים בוועד היו :מירזה רוח'לה ח'אן כהן – מזכיר,
שוקרולה ח'אן רבני – מפקח ,ספיר ח'אן – הנהלת חשבונות,
אשר אליאספאן – קופאי ,חג'י רחים כהן – שומר החותמות,
ועוד שמונה חברים ללא תפקיד רשמי .ראו :הוועד המרכזי
בטהראן אל המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית בלונדון,
 23בינואר  ,1924אצ"מ.Z4/2341/I ,
הוועד המרכזי בטהראן אל המשרד המרכזי של ההסתדרות
הציונית בלונדון 24 ,במרס  ,1924שם.
לשכת 'קרן קיימת לישראל' בירושלים אל הוועד המרכזי
בטהראן 9 ,במאי  ,1924אצ"מ ;KKL705/5 ,מחלקת ההסתדרות
בירושלים אל הוועד המרכזי בטהראן 17 ,ביולי  ,1924אצ"מ,
 ;Z4/2341/Iמחלקת ההסתדרות בירושלים אל הוועד המרכזי
בטהראן 3 ,בספטמבר  ,1924שם.
הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון10 ,
בינואר  ,1925אצ"מ.Z4/2341/I ,
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לטענת חביב לוי זכה חיים בתפקיד מאחר שלא היה מנהיג אחר בעל
השפעה שהקהילה תבחר בו לתפקיד זה ,לכן נראה היה לציבור שחיים הוא
המנהיג הטוב ביותר להסתדרות הציונית 51.מנגד היו שטענו כי חיים השתלט
על תפקיד יושב ראש הוועד המרכזי ולא נבחר אליו .קופלוביץ כתב בדוח
שחיבר לסיכום ביקורו באיראן' :חיים ,איש התוקף והמרץ ,נעשה בלי בחירות
52
ראש ההסתדרות הציונית ,והודות לזה גדל כוחו כלפי הממשלה והמלך'.
מינויו של חיים ליושב ראש הוועד המרכזי הוסיף והעמיק את הקרע בין
המחנות .אנשי מחנה ה'לוקמאנים' לא היו מוכנים להכיר בו כיושב ראש
הוועד המרכזי ובחבריו כחברי הוועד .המחלוקת לא הצטמצמה לעניין האישי
ולְמאבק על תפקידי כבוד ,אלא נגעה גם בתפיסת עולמם של אנשי שני
המחנות באשר למעורבות בפוליטיקה האיראנית הפנימית והחיצונית ולניהול
ענייני היהודים.
הטיפול במצבם הקשה של יהודי איראן

בתור יושב ראש הוועד המרכזי והאחראי לעלייה לארץ–ישראל עסק חיים
בשלושה עניינים עיקריים :טיפול בפליטים היהודים שנמלטו מברית–המועצות
לאיראן במטרה להגיע לארץ–ישראל; 53ניסיונות לביטול האיסור שהטילה
ממשלת איראן על יציאת יהודים לארץ–ישראל; 54חיפוש אחר פתרונות למצבם
הקשה של היהודים באיראן .הוא פנה אל ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון
ובירושלים וביקש את עזרתה בעניינים אלה.
מבחינה חוקתית ומשפטית חלו שינויים במעמד היהודים ובני המיעוטים
האחרים באיראן בחוקת  ,1906ולאחר מכן בחוקה שהתקבלה בשנת  ,1925עם
המלכתו של רזא ח'אן לשאה ,ניתנו להם זכויות מלאות כאזרחים שווים .אולם
השינויים בחוקה לא הביא לשינוי ביחס ליהודים מצד שכניהם המוסלמים ,והם
המשיכו לרדוף את היהודים ולמרר את חייהם .חיים עסק במצבם הקשה של
היהודים הן בתור נציג היהודים במג'לס והן בתור יושב ראש הוועד המרכזי.
חיים ראה בשלטון האיראני את האשם במצב היהודים .הוא הפנה אצבע
מאשימה כלפי רזא שאה וכלפי מפכ"ל המשטרה ,שהיה חתנו של השאה ,על
51
52
53
54

לוי ,עמ' .928–927
סיכום ביקורו של קופלוביץ באיראן ,פברואר  ,1929עמ' ,8
אצ"מ.Z4/3250 ,
על הטיפול בפליטים היהודים שנמלטו מברית־המועצות
לאיראן ראו :ששון ,הוועד ,עמ' .142–139
על הטיפול באיסור שהטילה ממשלת איראן על יציאת יהודים
לארץ־ישראל ,ראו :שם ,עמ' .139–136
פעמים ( 118תשס"ט)
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שאינם עושים מספיק לשיפור מצב היהודים ולשמירה על זכויותיהם ,ואף
מתנכלים להם ומפלים אותם לרעה ,עובדה שבאה לידי ביטוי במיוחד ביחס
המשטרה אליהם .הוא לא התחשב בכך שהשאה היה חדש בתפקידו ,ועדיין לא
ביסס את מעמדו ולא שלט על כל חלקי איראן ,שהייתה מפולגת ומשוסעת .וכן
לא התחשב בכך שהחוקה של שנת  1925הייתה חדשה ויישומה רק החל ,ושלא
ניתן היה להשיג שיפור מידי במצב היהודים וביחס אליהם.
בהיותו פוליטיקאי ועיתונאי שהיה מעורב בענייני הפוליטיקה האיראנית,
ידע חיים שלממשלת איראן חשוב להיראות בעיני ממשלות אירופה וארצות–
הברית כשלטון סובלני ומתקדם הדואג לשלומם של בני המיעוטים 55.מששמע
כי משלחת מאיראן עומדת לצאת לאירופה ולארצות–הברית בניסיון להשיג
הסכם פוליטי ומסחרי ולבקש הלוואות מבנקים בארצות אלה ,קרא להסתדרות
הציונית העולמית לפנות אל ממשלות אירופה וארצות–הברית ולבקש מהן
להתנות את הסיוע לממשלת איראן בשינוי היחס ליהודי איראן .וזה לשון
מכתבו:
20.1.26
אחינו,
אנו לומדים שהממשלה הפרסית החדשה עומדת להשיג הסכם פוליטי
ומסחרי כלשהו עם ארצות–הברית ואירופה ולהבטיח לעצמה תוך כדי כך
הלוואה ניכרת מהבנקאים והקפיטליסטים הנוגעים בדבר.
מכיוון שאנו חושבים שאחינו האמריקנים והאירופים יתעניינו בנושא,
אנו מנצלים את ההזדמנות להפנות את הבקשה הבאה :מאחר שהדבר ייתן
לאחינו הזדמנות להושיט יד אבהית לאחיהם בפרס ,כדי להוציאם מהגלות,
אנו מבקשים שיופעל לחץ על הממשלות לקבל את ההצעה של הממשלה
 55על הפעילות המדינית והדיפלומטית של איראן לאחר מלחמת
העולם הראשונה ראו :נצר ,הפעילות בפרס ,עמ' .241–239
איראן הייתה חברה מייסדת בחבר הלאומים וניהלה
פעילות דיפלומטית נמרצת בוועידת השלום בפריז ,בשנת
 ,1919במטרה לבטל את חוקי הקפיטולציות שהיו נהוגים
במדינה ,ושנהנו מהם בעיקר צרפת ובריטניה .לביטול משטר
הקפיטולציות היו השלכות על זכויות המיעוטים והזרים
במדינה .במישור דיפלומטי אחר היו לאיראן תביעות להשבת
חבלי ארץ שאבדו לה במאה התשע עשרה .ראו :נצר ,בעיות,
עמ'  ;75נצר ,הפעילות בפרס ,עמ'  .299בנאום ארבע עשרה
הנקודות להסדר שלום עולמי שנשא נשיא ארצות־הברית
וודרו וילסון בינואר  1918הושם דגש בין השאר על דאגה
ללאומים ששאפו לעצמאות ולבני מיעוטים ,ואף שהדברים
יוחדו במישרין לתורכיה ,הם נגעו מטבע הדברים גם למדינות
אחרות.
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הפרסית בתנאי הנוסף שהממשלה הפרסית תסכים לעמוד בתנאים הבאים,
אשר ניתן לכלול אותם תחת הכותרת 'שוויון והגנה של מיעוטים דתיים'.
 .1שהיהודים ייהנו מכל הזכויות האזרחיות והפוליטיות באופן שווה
למוסלמים.
 .2ביטול הטענות של המומרים היהודים נגד קרובי המשפחה שלהם (זהו
מצב נורא שיהודי מומר זכאי לרשת את כל רכושו של קרוב משפחה יהודי,
אף שאינו היורש החוקי).
 .3חופש אמונה דתית.
 .4חופש הגירה ומסחר.
 .5ביטול צווי בית דין אשר הוציאו בתי הדין הדתיים המוסלמיים בעניין
הטקסים היהודיים ובאופן כללי אי התערבות של הרשויות הדתיות
המוסלמיות בעניינים הדתיים של היהודים.
לחץ דומה הופעל בהסכמים עם הממשלה התורכית ,הרומנית ,הבולגרית,
הפולנית וכו'.
האפליה הבלתי צודקת אשר קיימת בפרס תרמה לכך שמצב היהודים מעורר
חמלה בכל תחומי החיים .אין כוח אשר יוכל להקל את מצבם אלא אם כן
תהיה השפעה חיצונית שתבוא לעזרתנו .וכעת מכיוון שיהודי פרס סובלים
רבות מהמנהגים המפלים של המדינה ולכן מקופחים בכל מה שנוגע לחיים
האזרחיים ,לא נותר לנו אלא לבקש שתפעילו את השפעתכם ותעשו כל
מה שביכולתכם להושיט יד לעזרתם ולרווחתם של היהודים בפרס תחת
56
הכותרת הנ"ל.
מכתב זה משקף את גישתו ואת יחסו של חיים כלפי השאה והשלטון האיראני.
וכן עולה ממנו כי הוא ידע על הנעשה בעולם בענייני המיעוטים והדאגה
להם ,שכן הזכיר בדבריו את הלחץ שהופעל בנוגע לכך על ממשלות תורכיה,
רומניה ,בולגריה ,פולין ועוד.
בתגובה על תלונותיו של חיים כתב מיד לאונרד שטיין ,המזכיר המדיני של
ההנהלה הציונית ,לארגון הציוני המרכזי בפרס:
ברצוני להודיע על קבלת מכתבך מה– 20.1בנושא הקיפוח היהודי בפרס.
ברצוננו להבטיח לך שהארגון יעשה כמיטב יכולתו כדי לעזור בעניינים
שאתה מציין .הארגון יצר קשר עם מספר גופים באירופה ובארצות–הברית
על מנת להבטיח את התערבותם אם הדבר אפשרי ,והתכתבות נוספת
 56ההסתדרות הציונית בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון
(באנגלית) 20 ,בינואר  ,1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
פעמים ( 118תשס"ט)
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בנושא תישלח אליך בהמשך .כרגע הארגון ישמח אם תוכל לשלוח לו
פרטים מלאים ומדויקים יותר על הצרות שעליהן התלוננת ולתת דוגמאות
57
ספציפיות על הדרך שבה פועלת הממשלה למעשה.
במכתב נוסף ששלח שטיין לטהראן נאמר:
וברצוני להפנות את תשומת לבך לעובדה שייתכן שאתה כבר מודע לה,
ששאלת הקיפוח של יהודי פרס הייתה בין הנושאים שנדונו בפגישה
האחרונה בין הוועדה המשותפת של חבר המנהלים והארגון האנגלו–יהודי
כפי שנאמר בדוח שנשלח על ידי הוועדות בחודש שעבר .לארגון יש סיבה
להאמין שהייתה התכתבות בנושא זה בין הוועדה לשגרירות הפרסית
בלונדון .הצעדים שננקטו על ידי הוועדה היו מבוססים על המכתבים
שנשלחו אליה על ידי הארגון.
בהקשר זה אני נדרש לבקשה לקבל פרטים נוספים ואומר שנוכל לנקוט
58
צעדים יעילים אם תוכלו לספק לנו את המידע שביקשנו.
גם במכתב אחר שנשלח מלונדון לטהראן צוין שגורמים זרים התערבו לטובת
יהודי איראן:
כפי שללא ספק אתה יודע ,הוועדות המשותפות הזרות בלונדון שעמן היה
הארגון הציוני בקשר בנושא זה ,כבר הגישו בקשות לטובת יהודי פרס
לשגרירות הפרסית בלונדון ,אשר ענתה שהיא מתקשרת בנושא עם טהראן.
מכיוון שהארגון הוא זה שפנה לוועד ,הוא היה שמח אם הוא היה יכול
לספק ראיות מוגדרות בתמיכה לטענותיכם ,ואנו בטוחים שראיות כאלה
59
אכן יגיעו בקרוב.
בעקבות בקשות ההנהלה הציונית בלונדון שלח חיים מכתב נוסף ,מפורט ,על
יחס השלטונות אל יהודי איראן .הוא הדגיש את יחס מפכ"ל המשטרה ליהודים,
וסיפר על מעצרי שווא ,על התעללות ביהודים ועל העמדתם למשפט ללא
סיבה מוצדקת ,וציין כי בבית המשפט מתבררת לבסוף צדקתם של היהודים,
ואף פירט מספר מקרים שבהם התעללה המשטרה ביהודים .הוא כתב גם כי
 57שטיין בלונדון אל הוועד המרכזי בטהראן (באנגלית)17 ,
בפברואר  ,1926שם.
 58שטיין בלונדון אל הוועד המרכזי בטהראן (באנגלית)16 ,
באפריל  ,1926שם.
 59ההסתדרות הציונית בלונדון אל הוועד המרכזי בטהראן
(באנגלית) 4 ,במאי  ,1926שם.
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העלה במג'לס את עניין אפליית היהודים במיוחד על ידי מפכ"ל המשטרה,
ומחה על התעללות שוטרים ביהודים שנחקרו על ידם ,ובכך עורר את כעסו
60
של המפכ"ל והיחסים ביניהם התערערו.
התערבות ההנהלה הציונית בלונדון ובירושלים בעניין הפליטים
מברית–המועצות ובעניין האיסור שהטילה הממשלה האיראנית על יציאת
יהודים מארצה ,והתגובות שהגיעו מאירופה לבטל את האיסור ,עודדו את
חיים להסתייע בהנהלה הציונית בלונדון גם בתלונותיו נגד השאה ומפכ"ל
המשטרה .הוא ביקש מההנהלה הציונית בלונדון להפנות את תלונתו נגד השאה
ומפכ"ל המשטרה לחבר הלאומים .והיה אף מי שטען כי הוא פנה ישירות לחבר
61
הלאומים בעניין מצב היהודים באיראן.
כל שלושת הנושאים שביקש חיים מההנהלה הציונית בלונדון לטפל
בהם הגיעו לממשלת טהראן דרך נציגים איראנים באירופה ובירושלים או
דרך נציגים בריטים באיראן ,והשלטונות התבקשו לפעול לשיפור מצבם של
היהודים ולביטול הצו לאיסור יציאתם מאיראן .העברת בעיית היהודים באיראן
לאירופה ולארצות–הברית ובמיוחד לחבר הלאומים הכעיסה מאוד את השאה,
אשר היה רגיש לתדמיתה של ארצו בעיני חבר הלאומים .איראן הייתה זקוקה
להכרה ולסיוע מצד חבר הלאומים וממדינות אירופה וארצות–הברית .היא
הייתה מודעת למעמדם הבעייתי של בני המיעוטים האתניים והדתיים שחיו
בגבולותיה ואלו שחיו בטריטוריות שאיבדה במאה התשע עשרה ,ושביקשה
להחזיר לה .בנסיבות אלה היה על איראן לנהוג במרב הסבלנות ביחסיה עם
בני המיעוטים ולשמור על זכויותיהם ,והתנהגותו של חיים ,שפגעה ברושם
שביקשה ליצור איראן בעניין זה בעיני מדינות המערב ,הביאה עליו את סופו
הטרגי.
מאסרו של חיים והוצאתו להורג
הפעילות להצלת חייו

חיים נעצר לראשונה בסוף מאי  ,1926ואתו נעצרו קבוצת יהודים מחברי
ההסתדרות הציונית באיראן .הדמות הבולטת ביניהם היה ד"ר אמיר ,רופא
 60ההסתדרות הציונית בטהראן אל מזכירות ההסתדרות
הציונית בלונדון 18 ,במאי  ,1926שם.
 61קופלוביץ ,שביקר באיראן בשנת  ,1928סיפר שחיים פנה
ישירות אל חבר הלאומים במכתב המפרט את מצבם הקשה
של היהודים .ראו :דיווח קופלוביץ בטהראן לקולונל קיש
בירושלים 25 ,בדצמבר  ,1928אצ"מ.S25/1966 ,
פעמים ( 118תשס"ט)
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המשטרה לשעבר 62.עם המעצרים החרימה המשטרה את חותמות הוועד,
63
ניירות מכתבים ומסמכים שונים.
מפכ"ל המשטרה האיראנית פקד לעצור את חיים ואת חברי הוועד המרכזי
לאחר שפעלו נגד השאה ונגד המפכ"ל עצמו .חיים נחשד בבגידה בשאה ,ואף
שהסיבה הרשמית למעצרים לא הייתה ברורה בשלב זה ,המניעים לצעד זה היו
ברורים .באותם ימים נערכו בחירות לנציג היהודים למג'לס ,וחיים הושם במעצר
כדי למנוע ממנו להשתתף בבחירות .לפיכך המועמד היחיד היה לוקמאן ,והוא
נבחר שוב לנציג היהודים במג'לס .חברי קבוצת ה'חיימים' האשימו את מפכ"ל
המשטרה בהתערבות בבחירות ובתמיכה בלוקמאן 64.לאחר שבעה עשר יום
שוחררו חיים וחבריו 65.המעצר נועד גם להזהיר את חיים וללחוץ עליו למתן
את התנגדותו למלך ולכתוב לחבר הלאומים שמצב היהודים תחת השלטון
ה ַּפהְ ַלו ִי תקין וטוב ,וכי אין להם טענות נגד השאה על יחסו אליהם.
מעצרו של חיים הכה בתדהמה את רוב יהודי איראן ובמיוחד את מחנה
ה'חיימים' .הם פנו מיד במברק אל ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון
והודיעו על מעצרו של יושב ראש ההסתדרות הציונית בטהראן בחשד בגידה
בשאה ,וביקשו לפנות לנציגות הבריטית בטהראן להתערב ולבקש מהממשלה
66
האיראנית את שחרורו.
גם בעניין מעצרו של חיים הייתה מחלוקת בין מחנה ה'חיימים' למחנה
ה'לוקמאנים' .גם ה'לוקמאנים' פנו במברק אל ההסתדרות הציונית העולמית
בלונדון ,אך בקשתם הייתה הפוכה  -הם ביקשו שלא להתערב לטובת חיים
כי הוא נעצר מסיבות אישיות 67.כעבור זמן מה שלחו מכתב מפורט ובו תיארו
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על מעצרו של אמיר עם חיים סיפר נעים ,אשר שהה בפריז
באותם ימים .אמיר התאסלם ושימש במשך שנים רופא
המשטרה ,אך מפכ"ל המשטרה פיטר אותו מתפקידו .חיים
צירף אותו לשורותיו .ראו :נעים בפריז אל ההסתדרות
הציונית בלונדון 17 ,באוקטובר  ,1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
ההסתדרות הציונית בטהראן אל הנהלת ההסתדרות הציונית
בלונדון 25 ,במאי  ,1926שם.
הבחירות לנציג היהודי במג'לס נערכו בטהראן ב־ 3ביוני 1926
ולאחר מכן בערי השדה .ראו :אלבו נהוראי ,ציוני טהראן ,אל
מזכירות ההסתדרות הציונית בלונדון 3 ,ביוני  ,1926שם.
ההסתדרות הציונית בטהראן אל מזכירות ההסתדרות
הציונית בלונדון 8 ,ביוני  ,1926שם.
ההסתדרות הציונית בטהראן אל הנהלת ההסתדרות הציונית
המרכזית בלונדון 24 ,מאי  ,1926שם .ולמחרת ,ב־ 25במאי,
שלחו מכתב מפורט בעניין ,ראו :שם.
מחנה המתנגדים לחיים בטהראן אל הנהלת ההסתדרות
מאיר ששון  /פרשת שמואל יחזקאל חיים אפנדי

את כל מעלליו של חיים ,אשר לדבריהם פגע ביהודים ובפעילות הציונית
באיראן 68.ברור שמחלוקת זו לא היטיבה את מצבו של חיים ,שכן הבהירה
לשלטונות האיראניים שיש יהודים המתנגדים לחיים ולפעילותו הפוליטית.
נראה כי לאחר שחרורו ממעצרו הראשון המשיך חיים בפעולותיו כבעבר
וחידש את התעמולה נגד השאה וחתנו מפכ"ל המשטרה .ב– 26בספטמבר 1926
נעצר חיים שוב בחשד בגידה .באופן רשמי נטען כי קשר יחד עם כמה קציני
צבא לרצוח את המלך ולהפוך את משטר המלוכה למשטר רפובליקני.
תומכיו של חיים גיששו באפלה .הם לא ידעו כיצד לפעול לטובתו ולהצילו
מהמעצר ומהמשפט הצפוי בבית דין צבאי .לפי הנתונים שהיו בידיהם לא
הייתה כל עילה למעצר ,ובחודשים הראשונים למעצרו לא הובא חיים לפני
שופט ולא הוגש נגדו כתב אישום .תומכיו פנו במכתבים לכל רשויות המדינה,
כולל ראש הממשלה וחברי המג'לס ,וביקשו לברר מדוע נעצר חיים .ראש
הממשלה ענה שהעניין יטופל בהקדם האפשרי ,אך לא נעשה דבר .חברי
הוועד המרכזי בטהראן פנו גם לג"ט הווארד ,המזכיר לענייני המזרח בנציגות
הבריטית בטהראן ,שראו בו ידיד של חיים ,וביקשו את התערבותו .אך גם ממנו
לא באה כל ישועה .מטהראן פנו להנהלה הציונית בלונדון ולאגודה הציונית
לארם נהריים בבגדאד בבקשת עצה כיצד לטפל בעניינו של חיים ,במיוחד בצד
69
המשפטי.
לדברי קופלוביץ הציע השאה לחיים לכתוב מכתב לחבר הלאומים ולהודיע
להם שעניין מעמד היהודים ומצבם באיראן סודר ,אך חיים הסכים לכתוב את
המכתב בשני תנאים :אם יפוטר מפכ"ל המשטרה ,ואם יפסיקו להציק ליהודים
בפועל .השאה נפגע מאוד מדרישותיו של חיים ,בעיקר בעניין פיטוריו של
מפכ"ל המשטרה 70.מדוע התעקש חיים ולא נענה לבקשת השאה? ועל מי סמך
שיעמדו לצדו ויצילוהו? הוא סמך כנראה על נציגי בריטניה בטהראן ,ובראשם
הווארד ,שיעמדו לצדו ,אם כי לא ברור מדוע סמך עליהם לאחר שהתנגד
71
לפעילותם של הבריטים באיראן ולמסירת המנדט על ארץ–ישראל לידיהם.
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הציונית בלונדון 25 ,במאי  ,1926שם.
אלבו נהוראי בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון 3 ,ביוני
 ,1926שם.
ההסתדרות הציונית בפרס ,טהראן ,אל ההנהלה הציונית
בלונדון 2 ,בפברואר  ,1927אצ"מ ;Z4/10.159 ,ההסתדרות
הציונית בפרס ,טהראן ,אל האגודה הציונית לארם נהריים,
בגדאד 27 ,בדצמבר  ,1926שם.
דיווח קופלוביץ לקולונל קיש בירושלים 25 ,בדצמבר ,1928
אצ"מ.S25/1966 ,
ייתכן שחיים חשב שפוליטיקה מדינית עומדת בפני עצמה
פעמים ( 118תשס"ט)
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נוסף על כך סמך על ראשי ההסתדרות הציונית שיעוררו את דעת הקהל בעולם
72
ואף ישכנעו את הבריטים לסייע בהצלתו.
האגודה הציונית לארם נהריים הייתה צינור מקשר בין ההסתדרות הציונית
באיראן למרכז העולמי בלונדון .אנשי האגודה שאבו מידע על גורלו של חיים
ממכתבים שקיבלו מהוועד המרכזי בטהראן ,מיהודי פרס שהגיעו לבגדאד,
ומיהודים שנמלטו מקייב דרך איראן לבגדאד ,ושהיו בדרכם לארץ–ישראל.
במכתב שנשלח מבגדאד אל ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון ,נאמר:
הכל מתנים את תהילתו שהוא ציוני אדוק ויהודי חשוב העומד בפרץ
לטובת בני עדתו .ודבר זה הוא אשר היה בעוכרו שהוא תמיד היה מגן
על זכויות אחיו בפרלמנט הפרסי ,דבר שהקים לו אויבים ובהיות מקרה
ההתנקשות בנפש השאה המפכ"ל בפרס תפס אותו גם כן עם הפושעים.
כמובן שהמפכ"ל הנ"ל הוא אויבו הגדול בטהראן מאחר שהא' חיים היה
פונה אליו ומבקש ממנו פתרונות על העלילות שהיו מעלילים על אחיו
והנ"ל מצא לו שעת כושר להסיר את אויבו העז מעל דרכו .נודע לנו
ממקורת שונים מהאנשים שהגיעו בקרוב מפרס שהא' חיים עודנו חי בבית
73
האסורים ומחכה עם יתר הפושעים לעמוד לפני בית הדין.
מן הדברים עולה שמצבו של חיים היה חמור ואף נשקפה סכנה לחייו ,מאחר
שהואשם בבגידה בשאה ובאיראן .אתו נעצרו עוד שני יהודים וכן מספר פרסים
74
מוסלמים .הבולט ביניהם היה ידידו משכבר הקולונל פולאדין.
לאחר כמה שנות מאסר הוצא חיים להורג ב– 15בדצמבר  1931בצו ישיר
של השאה 75.הוא היה היחיד מבין האסירים שהוצא להורג באשמת בגידה,
שאר האסירים שהורשעו יחד אתו בבגידה ,ושהיו מוסלמים ,שוחררו לאחר
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והקשרים האישיים שהיו לו עם הבריטים עומדים בפני עצמם,
וקיווה שהם יצילוהו ולא ישמרו לו טינה על התנגדותו להם
בעבר.
ראו להלן בפרק על מעורבות ההסתדרות הציונית העולמית.
ד' ממון בבגדאד אל ההסתדרות הציונית בלונדון ,ח' בכסלו
תרפ"ז ( 1בנובמבר  ,)1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
ראו לעיל ,ליד הערה  ,35ולהלן ,בהערה .76
אדהמי סיפר שפגש קצין מהצבא האיראני בדרגת סר טיפ
(בריגדיר גנרל) בשם קריב ,אשר היה אב בית דין צבאי
במשפטו של חיים ,והוא סיפר לו שלמעשה לא היו ראיות
לאשמתו של חיים בבגידה במדינה .כך שהשאה גזר את דינו
למוות ללא כל אשמה מוכחת .ראו :אדהמי ,עמ'  .56ראו גם:
ספקטור ,עמ' .131–130
מאיר ששון  /פרשת שמואל יחזקאל חיים אפנדי

שישבו בכלא כמה שנים .משה ישי ,שליח הסוכנות באיראן בשנת  ,1943פגש
את הקולונל שנעצר עם חיים ושמע ממנו על משפטו וסופו של חיים:
ביקרתי בביתו של מ' כדי לברכו בראש השנה הפרסי .באתי ומצאתי אצלו
גבר פרסי כבן חמישים .החלפנו כרטיסי ביקור בינינו .על כרטיסו כתוב:
'קולונל'  -והוא בלבוש אזרחי.
 קולונל ואינך לובש בגדי צבא? אינך יודע ,כפי הנראה ,מה אומר שמי ומי אני. לא. אני אח לגורלו של חיים ,ציר הפרלמנט היהודי שהומת על עון בגידהבמולדת.
הוא סיפר לי במקצת את קורות המשפט .שניהם נאשמו בבגידה ושניהם
הועמדו לפני בית דין צבאי .חיים הכחיש כל אשמה ואף כפר בסמכות של
בית דין צבאי לדון אותו ,כי הוא לא היה איש צבא ,אלא נבחר למג'לס!
הוא תבע שדינו יועבר לבית דין אזרחי .מלכתחילה לא שעו אל דרישותיו.
הובא כל החומר ולא נמצא בו אף שמץ של חשד .אף אשמת הקולונל לא
הוכחה ,כי גם הוא היה חף מכל פשע .כאשר נודע לשאה ריזה כי המשפט
הוא בכל רע ,דרש את התיק לעצמו וכתב פסק דין במו ידיו :חיים יוצא
להורג על בגידה במלכות ,והקולונל  -ל– 5שנות מאסר .חיים הוצא להורג
והוא הקולונל נחבש בבית האסורים .אחר כך יצא מהשרות .קולונל היה,
והשאה ריזה קיפח את שמו הטוב ,את מעמדו בחברה ,את פרנסתו וכל אשר
76
היה לו.
השאה דחה את הוצאתו של חיים להורג עד אשר נשכח העניין ,והן יהודי איראן
והן יהודי העולם הפסיקו להתעניין בגורלו.
מדוע הטיל השאה על חיים עונש כה חמור? השאה לא יכול היה להרשות
לעצמו שבמג'לס ישב אופוזיציונר כחיים ,אשר התנגד לו ופגע בו הן בזירה
הפנימית והן בזירה הבין–לאומית .השאה ביקש להשליט סדר בארצו ולהביא
לאיחוד העם האיראני ,כולל בני המיעוטים ,וחיים התסיס נגדו את הציבור
היהודי ואת הציבור המוסלמי גם יחד .ונוסף על כך הכפיש את השאה בזירה
הבין–לאומית ,במיוחד בחבר הלאומים .השאה ראה במעשיו אלה של חיים
בגידה בו ובאיראן.

 76ישי לא ציין את שמו של הקולונל ,אך סביר להניח שמדובר
בפולאדין .ראו :ישי ,עמ' .281–280
פעמים ( 118תשס"ט)
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השאה טיפל ביד קשה גם בחברי מג'לס אחרים .בבחירות של שנת 1928
הוא השתמש בהשפעתו כדי לחסל רבים ממבקריו הקולניים .ובשנים שלאחר
מכן השתנתה דמותו של המג'לס ,ורוב חברי המג'לס היו מאנשיו של השאה
77
ועושי רצונו.
לדברי אדהמי האחריות להוצאתו של חיים להורג מוטלת על רבים.
בראשם עמד רזא שאה ,שחתם על גזר דין המוות ,אך שותפים היו לַמעשה
מפכ"ל המשטרה ,המתנגדים לחיים מקרב היהודים ממחנה ה'לוקמאנים',
שמונה מראשי העם האיראני שחתמו עם השאה על הצו להוצאה להורגַ ,עּבְד
אל ַחסִין תִימּור תַאש ,שר החצר של השאה ,אשר היה אויבו של חיים ,ושהעביר
במג'לס חוק שלפיו ניתן היה להפעיל נגד חיים את גזר דין המוות ,ונציגי
הממלכה הבריטית בטהראן ,ובראשם הווארד ,שיכלו למנוע את ביצוע גזר דין
המוות ונמנעו מלעשות זאת .כל אחד מסיבותיו שלו רצה להיפטר מחיים ,ולכן
78
לא הביע התנגדות מראש ,ולא השמיע דברי ביקורת לאחר הוצאתו להורג.
הביקורת העיקרית נגד השאה על הוצאתו להורג נכתבה בעיתונות היהודית
79
בעולם.
תגובת הממשלה האיראנית על הביקורת נגדה בעניין הוצאתו של חיים
להורג ובאשר למצב היהודים באיראן הושמעה על ידי שר החוץ האיראני
ֻמ ַחמַד ַעלִי פִירּוג ִ'י ח'אן בביקור באסתאנבול ,כמעט שנה לאחר ההוצאה להורג,
בתשובה על שאלת עיתונאי מג'יי–טי–אֵיי ( ,JTAסוכנות הטלגרף היהודית):
בהתאם לחוקה הפרסית אין שום הבדל בין כל אזרחי פרס ,בלי להתחשב
בגזע או בדת .יהודי פרס נהנים מכל הזכויות המוכרות הניתנות לאזרחים
האחרים  -הם חיים בביטחון מלא ,ממלאים תפקיד חשוב ומועיל בתחום
הכלכלי .יש להם חופש מלא בחייהם הלאומיים והדתיים ,והממשלה אינה
מתערבת כלל .יש בתי ספר יהודיים ,ארגונים לאומיים יהודיים וכן קהילות
יהודיות דתיות.
אני מאשר ,בשמי ובשם ממשלת פרס ,שהג'יי–טי–איי יודיע רשמית כי לא
הייתה בפרס המודרנית ואין עכשיו ולא נאפשר בעתיד שום אנטישמיות.
כל מידע על התעללות ביהודים אין לו שום בסיס.

 77יאפ ,עמ'  .146רובינסון טען כי רזא שאה ערער את יסודות
החברה הישנה בטרם הקימה מתוכה כוחות חדשים שיוכלו
להנהיג את המדינה .פרס לא פיתחה את היסודות הבסיסיים
ללאומיות דמוקרטית .ראו :רובינסון ,עמ' .9–8
 78אדהמי ,עמ' .56
 79ראה להלן ,הערה .104
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ברצוננו להבהיר לציבור כולו את הדברים האלה ,במיוחד לאחר האירועים
הקשורים להוצאה להורג של מר חיים ,לשעבר חבר יהודי בפרלמנט הפרסי.
לכל עם יש אנשים גדולים (וגם נוכלים) ואין זה נכון לומר שעם שלם סובל
מפני שנוכל אחד הוענש.
האמת היא  -אמר שר החוץ  -כי מר חיים נדון למוות יחד עם כמה
מוסלמים פרסים שהואשמו באותה אשמה  -בגידה בדרגה ראשונה נגד
המדינה  -וזאת הוכחה כי לא הייתה אפליה בהיותו יהודי  -שפטנו את
חיים הבוגד ,לא את חיים היהודי .התנהגותה של הממשלה כלפי היהודים
היא חיובית .יש כעת נציג יהודי בפרלמנט הפרסי  -מר לוקמאן ,איש ישר
ומכובד ,המשתתף בצורה פעילה בחיים הפוליטיים וזוכה ליחס טוב הן
80
מחבריו והן ממתנגדיו.
טענת שר החוץ האיראני שעם חיים הוצאו להורג מספר מוסלמים איראנים
אינה נכונה  -העובדות שבידינו מורות כפי שנאמר לעיל שרק חיים הוצא
להורג ,בעוד כל הנאשמים האחרים שוחררו.
מעורבות ההסתדרות הציונית העולמית

היו שמתחו ביקורת על ראשי ההסתדרות הציונית העולמית בטענה כי לא
עשו דבר להציל את חיים מסופו המר ,ובכך הביאו גם להידרדרות בפעילות
הציונית ובמצב היהודים באיראן 81.האם נכונים הדברים ,ואם כן מדוע לא
פעלה ההנהלה הציונית לטובתו של יושב ראש התנועה הציונית באיראן?
שמעו של חיים הגיע לראשי ההסתדרות הציונית העולמית כבר בשלבים
הראשונים של הפעילות הציונית באיראן .הוועד המרכזי בטהראן בראשות
כהן–צדק פנה אל ההסתדרות הציונית העולמית כבר בשנת  1922בבקשה
להתערב בעניין חיים .חברי הוועד דאגו אז משום שחיים יצא נגד מתן מנדט
על ארץ–ישראל לבריטניה ,וחששו שהדבר יפגע בבריטניה ובנציגיה בטהראן.
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 81לדברי נצר 'ההנהלה הציונית בלונדון ,ובמיוחד ראש וועד
הפועל שלה ליאונרד שטיין ,גילו חוסר הבנה לגבי הנעשה
בקהילה היהודית באיראן והחליטו שלא להתערב כדי להציל
את מי שהיה נשיא הארגון הציוני באיראן .בפקודת השאה
ובאישור בית הדין הצבאי הועמד חיים לפני כיתת יורים ב־15
בדצמבר ( '1931נצר ,תקופות ,עמ'  .)149כפכפי טענה' :כשאחד
מהם ,שמואל חיים ,נחשב לסוכן בריטי ולאוהד ז'בוטינסקי,
וקשר כנראה קשר נגד השאה ( ,)1926לא התערבה התנועה
הציונית כדי להצילו' (כפכפי ,עמ' .)354
פעמים ( 118תשס"ט)
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הם הציגו אותו כטיפוס שרלטן ולא יציב המשנה את דעותיו .בתחילה נחשב
מקורב לבריטים ,ולאחר מכן התנגד להם ,ונוסף על כך התסיס את היהודים
נגד הוועד המרכזי ונגד לוקמאן ,נציג היהודים במג'לס 82.תשובת ההסתדרות
הציונית העולמית הייתה' :בקשר לאיש בשם מר חיים ,ההנהלה לצערה אינה
יכולה לעשות דבר בלונדון .אם נכונים הדברים על אופיו האמתי ועל הרקע
שלו ,לכאורה נראה שדי לגלותם כדי לנטרל אותו .בכל אופן מומלץ להבהיר
לציבור היהודי כי הנ"ל אינו קשור לנציגות הבריטית כפי שציין מר הווארד,
ואין לו שום השפעה' 83.דמותו של חיים הוצגה אפוא לפני ראשי ההסתדרות
הציונית בלונדון מלכתחילה באור שלילי ,והם הציעו לוועד המרכזי בטהראן
שלא להתייחס אליו בתקווה שהדברים יסתדרו עם הזמן.
משנבחר חיים לנציג היהודים במג'לס וליושב ראש הוועד המרכזי בטהראן
עורר הדבר פליאה בלונדון .התמיהות והשאלות על הנעשה בטהראן הלכו
וגברו משנוצר נתק בין טהראן ללונדון ,לאחר התפטרותם של חברי הוועד
הוותיקים שיסדו את ההסתדרות הציונית באיראן .מעתה לא הגיעו ללונדון
דיווחים שוטפים על הפעילות הציונית באיראן כבעבר ,ולעתים רחוקות הגיע
מכתב מטהראן שנאמר בו כי העניינים מסתדרים ,והפעילות הציונית נכנסת
שוב למסלול הן בטהראן והן בערי השדה .אנשי ההסתדרות הציונית העולמית
שלחו מכתבים לוועד המרכזי בטהראן ולאגודה הציונית לארם נהריים
בבגדאד ,השכנים הקרובים לאיראן ,וביקשו לדעת מה קורה באיראן ,ומדוע
אין הם מקבלים דוחות על הפעילות הציונית שם; בעיקר עניינה אותם שקילת
84
השקל.
 82הוועד המרכזי בטהראן אל ההסתדרות הציונית העולמית
בלונדון 31 ,באוגוסט  ,1922אצ"מ .Z4/2004 ,חברי הוועד
המרכזי פנו גם אל השר לענייני בריטניה בטהראן והבהירו
שאין הם שותפים להתנגדותו של חיים למנדט הבריטי על
ארץ־ישראל ,הביעו את אהדתם לממשלה הבריטית ואת
תמיכתם בה ,והודו לה על עזרתה ליהודים .עוד ציינו שאין
הם שוכחים את עזרתו של המלך כורש לשיבת ציון ואת
עזרתו של השאה האיראני ליהודים .הוועד המרכזי אל השר
לענייני בריטניה בטהראן 21 ,באוגוסט  ,1922שם.
 83הווארד ,שתפקידו הרשמי היה המזכיר לענייני המזרח
בנציגות הבריטית בטהראן ,היה האישיות הבכירה בנציגות
ובעל השפעה על השלטונות האיראנים .ההסתדרות הציונית
בלונדון אל מזכירות ההסתדרות הציונית בטהראן11 ,
באוקטובר ( 1922באנגלית) ,אצ"מ.Z4/2341/I ,
 84ההסתדרות הציונית בלונדון אל הוועד המרכזי בטהראן,
 24במרס 17 ,ביולי ו־ 3בספטמבר  ,1924שם; ההסתדרות
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חוסר ההבנה של ראשי ההסתדרות הציונית בלונדון באשר לנעשה
בטהראן הלך והחמיר ,ובא לביטוי במיוחד כאשר נעצר חיים על ידי המשטרה
האיראנית .ההנהלה הציונית לא הצליחה לברר מה עליה לעשות כאשר נודע
לה על מעצרו .על הקושי בהבנת האירועים כתב שטיין אל הווארד:
בשמו של מנהל הארגון הציוני ,אני מבקש את רשותך לפנות אליך בנושא
הבא:
קיבלנו זה עתה מברק מטהראן ובו נאמר שמר חיים נשיא הארגון הציוני
הפרסי נעצר והושם במעצר והוא מבקש מהארגון הציוני לנקוט צעדים
מידיים להביא לשחרורו דרך הקונסול הבריטי.
המברק אינו חתום ,והאשמה שבגללה נעצר מר חיים אינה מצוינת.
קיבלנו מברק נוסף מטהראן ובו נאמר שמר חיים נעצר ומואשם באשמה
אישית לעצמו ,ושיש להתעלם מכל בקשה שתגיע להתערבות לטובתו.
התאריך על המברק הוא טהראן  25במאי  ,1926וחתום על ידי  -או
משתמע ממנו שהוא נחתם על ידי  -הוועד הציוני של טהראן.
באופן טבעי אנחנו נבוכים משני המברקים הללו ,ומסיבה זו אני מרשה
לעצמי לשאול אם תואילו בטובכם לעזור לנו בכל מידע נוסף שיש
ברשותכם בקשר לנסיבות מעצרו של מר חיים .כל מידע או עצה שיינתנו
85
לנו יתקבלו בהערכה וכמובן יטופלו כסודיים.
מכתב דומה נשלח באותו זמן מההנהלה הציונית אל הוועד המרכזי בטהראן
ובו בקשה להבהרה לשני המברקים הסותרים שהגיעו מטהראן בעניין חיים.
ממכתבים אלה אנו למדים שההנהלה הציונית הגיבה מיד על המברקים שקיבלה
על מאסרו של חיים וביקשה לקבל פרטים מלאים על המתרחש בטהראן .אך
גם בהמשך נשלחו מאיראן מסרים סותרים :מכתבים מתומכי חיים שביקשו
עזרה לשחרורו ממאסר ,ומנגד מכתבים ממתנגדיו שהכפישו אותו וביקשו שלא
להתערב לטובתו.
מכתב ראשון יצא מטהראן ללונדון בעקבות המברק שנשלח ב– 24במאי
 ,1926ובו פירוט מלא על מאסרו של חיים ובקשה דחופה מההנהלה ציונית
86

הציונית בלונדון אל האגודה הציונית לארם נהריים בבגדאד,
 30בדצמבר  ,1927אצ"מ.Z4/3250 ,
 85שטיין בלונדון אל נציגות בריטניה בטהראן (באנגלית)26 ,
במאי  ,1926אצ"מ.Z4/605 ,
 86ההנהלה הציונית בלונדון אל הוועד המרכזי בטהראן26 ,
במאי  ,1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
פעמים ( 118תשס"ט)
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בלונדון להתערב לטובתו 87.במקביל למכתב זה יצא מכתב מטהראן ללונדון
בחתימת אלבו נהוראי ובו פירוט מעלליו של חיים והנזקים שגרם לקהילה
היהודית באיראן ,הן בתור הנציג היהודי במג'לס והן בתור יושב ראש הוועד
המרכזי 88,והכותב הציע לערוך בחירות חדשות להסתדרות הציונית באיראן.
ברור שמחבר מכתב זה ביקש שההנהלה הציונית בלונדון לא תתערב בעניינו
של חיים ,אם כי הדבר לא נאמר במפורש.
לעזרתו של חיים נרתמו גם חברי האגודה הציונית לארם נהריים בבגדאד,
לאחר שקיבלו מכתב מטהראן שבו התבקשו לסייע בעניינו 89.הם נענו לבקשה
מטהראן ופנו במספר מכתבים אל ההנהלה הציונית בלונדון לעזור לחיים
ולהצילו מגזר דין המוות שנגזר עליו 90.גם כהן–צדק ונעים ,ראשי הוועד
המרכזי לשעבר בטהראן ,התערבו בעניינו של חיים ,ואף הם הביעו דעות
נוגדות .מכתב נוגע ללב שלח ללונדון כהן–צדק ,שכבר שהה באותם ימים
בירושלים:
לכבוד ההסתדרות הציונית העולמית ,לונדון
בהמשך למכתבי מיום  14.2.28אֹדות החי ָאת התנועה הציונית בפרס הנני
לבקשכם בקשה קטנה שתוצאותיה תעזֹרנה לחִזוק התנועה והערצתה בעיני
יהודי פרס.
כידוע לכם נמצא מר חיים במאסר זה שנתים ימים וכפׂשע היה בינו ובין
המו ֶת לולא עזרתכם להצלת נפשו .עזרה שיהודי פרס לא ישכחוה .אבל
גם הִּמָצאותו במאסר היא חרפה לכל היהדות הפרסית שהוא היה בא ּכֹחם

87

88

89
90
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ההסתדרות הציונית בטהראן אל ההנהלה הציונית בלונדון,
 25במאי  ,1926שם .שטיין ציין ,כנראה בטעות ,שהמברק
מטהראן הוא מן ה־ 25במאי (ראו לעיל ,הערה  ,)85אך במברק
עצמו צוין התאריך  24במאי.
נהוראי בטהראן אל ההנהלה הציונית בלונדון 3 ,ביוני ,1926
שם .מכתב זה פותח במשפט' :אנחנו מבקשים להזכיר לכם
את הדו"ח הארוך של "הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית
בטהראן" שנשלח אליכם ביולי  ,1922אשר בו פרטים מלאים
על התככים של חיים כנגד היהודים' .לא מצאתי באצ"מ
מכתב מטהראן ללונדון מיולי  ,1922אלא שני מכתבים בעניין
זה מ־ 21ו־ 31באוגוסט  ,1922אצ"מ.Z4/2004 ,
האגודה הציונית לארם נהריים בבגדאד אל ההסתדרות
הציונית בלונדון 20 ,בדצמבר  ,1926אצ"מ.Z4/10.159 ,
האגודה הציונית לארם נהריים בבגדאד אל ההסתדרות
הציונית בלונדון 7 ,באוקטובר 11 ,בנובמבר ו־ 2בדצמבר
 ,1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
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במּוְרשון [בית מורשים ,בית הנבחרים] .כל השתדלות גדולי הקהִלה בטהראן
לגול חרפה זו מעליהם לא עשתה פרי.
ולכן אני בתור מי שהיה ראש הפדרציה הציונית שם ובתור נויטרלי בכל
ענייני הקהלה ובשם מאות העולים הנמצאים אתנו בזה ,פונים עליכם
בבקשה נמרצה לגמור את אשר הַחִֹּלתֶם ולעשות את הצעדים הנחוצים
לפני וִז ַַרת החוץ שהיא תפנה לציר של הבריטי בפרס והלה ישתדל באופן
ידידות לשחרר את האומלל הזה שנאסר על לא עוון .כמובן שגם מר חיים
לאות הכרת תודה על הצלתכם אותו יקדיש את מרצו להפרחת התנועה
ושגשוגה וגם גדולי הקהלה ואפילו המון העם יעריכו את התנועה הציונית
ויִּסָפחו אליה.
תקותי חזקה שבקשתינו שלי ושל מאות העולים ,לא תשיבו ריקם ובזמן
הקרוב ביותר תצליחו להסיר את אות–הקלון הזה מעל יהודי פרס הנ ִדחים.
ואלקי ציון ישלם לכם כפעלכם הטוב להצלת נפש אחת ולהצלת כבוד אבר
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אחד מהאומה וכל יהודי פרס לא ישכחו את החסד הזה לעולם.
כהן–צדק ציין במכתבו כי ההסתדרות הציונית העולמית עזרה בעבר להצלתו
של חיים ממוות ,אך לא ברור מה הייתה עזרה זו .לעומתו נעים ,העורך לשעבר
של עיתון 'הגאולה' ,שלח ממקום מושבו בפריז ללונדון מכתב רווי דברי גנאי
לחיים:
אדון ש"י חיים גונב לב וגונב דעת  -שרלטן .בצעירותו התנצר כמו
שאומרים קצת מיהודי עיר מולדתו .אין לו נטיה מדינית קיימת .פעם בינוני
ופעם קיצוני מאוד .פושט את ידו לצד הרוח .איננו ציוני כלל ועיקר -
הוא פסודו ציוני .עד עתה פעולותיו לא היו לא לטובת הקהילה והציבור
ולא לטובת הציונות בפרס .אך לטובת עצמו וכיסו בלבד ...מכל נקודת
מבט מעשיו הרעים גרמו רעות רבות ליהודים .רק ההדיוטים ואנשים היותר
פשוטים עומדים לימינו ...בגללו נתגלעו כל המאורעות העגומות לרעת
היהודים בפרס בזמנים אחרונים .סבב את פריצת ריב ושנאת חינם בין
היהדות הפרסית ,הבאיש היהודים בישוב הארץ .הנאורים ביהדות הפרסית
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בלי יוצא מן הכלל מתנגדים לו .אין כל הגזמה בדברי אלו.

 91כהן־צדק בירושלים אל ההסתדרות הציונית בלונדון ,י"ז
בסיוון תרפ"ה ( 5ביוני  ,)1928אצ"מ.Z4/10.159 ,
 92נעים בפריז אל ההסתדרות הציונית בלונדון ,כ"ט בתשרי
תרפ"ז ( 7באוקטובר  ,)1926אצ"מ.Z4/2341/I ,
פעמים ( 118תשס"ט)
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תומכי חיים ציפו לקבל עזרה מההנהלה הציונית בלונדון ומגופים יהודיים
אחרים בעולם ,וזאת מאחר שההנהלה הציונית כבר סייעה לחיים בטיפולו
בפליטים היהודים שהגיעו מברית–המועצות לאיראן בדרכם לארץ–ישראל,
וכן שיתפה פעולה עמו בעניין האיסור שהטילה הממשלה על יציאת היהודים
אזרחי איראן לארץ–ישראל .במיוחד התעודדו התומכים בחיים מכך שלאחר
מספר חודשים שופרו תנאי מאסרו ,וניתנה להוריו רשות לבקרו ולשוחח עמו.
הם היו בטוחים שהשינויים נבעו מהתערבות ההנהלה הציונית בלונדון ,וקיוו
שלחץ חיצוני של יהודי העולם יביא לשחרורו .התומכים אף ביקשו מההנהלה
93
הציונית ייעוץ כיצד לפעול למען חיים מול השלטונות האיראניים.
האם אכן פעלה ההנהלה הציונית בלונדון להצלתו של חיים? בשלב הראשון
ניהלה ההנהלה הציונית בלונדון חילופי מכתבים עם משרד המושבות ומשרד
החוץ הבריטיים .ההנהלה הציונית התייעצה עם הבריטים כיצד לנהוג ומה ניתן
לעשות ,אך לא ביקשה מהם בצורה חד–משמעית להתערב לטובתו של חיים
ולחלצו מהמאסר .וזאת אף שניתן להניח כי ידעה שבכוח הנציגים הבריטים
בטהראן לעשות זאת.
למעשה האדם המרכזי בפרשה שבידיו נתונים היו חייו של חיים היה הווארד,
המזכיר לענייני המזרח בנציגות הבריטית בטהראן ,שהייתה לו השפעה רבה
על ממשלת איראן .על כוחו ,על מעמדו ועל השפעתו של הווארד בטהראן כתב
חיים ,לפני מאסרו ,אל ההסתדרות הציונית בלונדון:
מר הווארד ,המזכיר לענייני המזרח התיכון בנציגות הבריטית בטהראן,
הוא הדמות הבולטת ביותר במדינה זו .הוא למעשה משמש גורם בריטי
מניע בפרס ,עד כדי כך שהשינויים הפוליטיים האחרונים שנעשו במדינה
זו היו תוצאה של פעולותיו ותכניותיו הנבונות .כתוצאה מכך הוא ממלא
תפקיד חשוב בעניינים המדיניים בפרס ,והשפעתו פה רבה ,נשמעים לו,
וההוראות שלו מתקבלות על ידי כל הקהילות וכל החברות המעורבות
בעניינים הפוליטיים של המדינה .הארגון הציוני מרוצה ממנו מאוד לאחר
94
שקיבל את עזרתו במספר מקרים.

 93ההסתדרות הציונית בטהראן אל האגודה הציונית לארם
נהריים בבגדאד 20 ,בדצמבר  ,1926אצ"מ;Z4/10.159 ,
ההסתדרות הציונית בפרס ,טהראן ,אל מזכירות ההסתדרות
הציונית 2 ,בפברואר  ,1927שם.
 94חיים אל ההסתדרות הציונית בלונדון (באנגלית) 18 ,במרס
 ,1926אצ"מ .Z4/2341/I ,בכתבו את הדברים לא ידע חיים עד
כמה יהיו חייו תלויים בעתיד בהווארד.
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שלמה כהן–צדק

עמוד מתוך העיתון 'הגאולה' בעריכת עזיזאללה נעים,
כ"ז בטבת תרפ"א ( .)1921הארכיון הציוני המרכזי
פעמים ( 118תשס"ט)

111

גם במכתב ששלחה ההנהלה הציונית בלונדון אל מזכיר ההסתדרות הציונית
בירושלים נאמר' :רצוננו לומר לך שהנציגות הבריטית היא בעלת השפעה
95
גדולה ביותר בטהראן ,וכל הוראה שהיא נותנת נענית מיד ומתבצעת'.
בדומה לכך כתב קופלוביץ בסיכום ביקורו באיראן' :כל מה שעשיתי עשיתי
בידיעת הוועד הציוני המרכזי ובהתיעצות עם המזכיר הכללי של הקונסול
96
הכללי האבארד .הוא למעשה מנהל את כל ענייני פרס'.
לחיים היה קשר עם הווארד ,אך הוא התנתק לאחר שחיים הביע את
התנגדותו למעורבותה של בריטניה באיראן ולמתן המנדט על ארץ–ישראל
לבריטניה ותקף את בריטניה בעיתונו 'החיים' 97.נראה שהווארד לא אהד את
חיים ולא עשה דבר להציל את חייו 98.מתגובות הבריטים עולה שהם כלל
לא היו מעוניינים להתערב לטובת חיים .הם דרשו למנות מיד נציג אחר
בטהראן שיחליף את חיים בתפקיד האחראי להגירה לארץ–ישראל ,בטענה כי
לא ידוע עד מתי י ֵשב חיים בכלא ומה יהיו תוצאות משפטו ,ולכן יש למנות
אחר במקומו 99.ההנהלה הציונית בלונדון נענתה לדרישת הבריטים ,ובהסכמת
הוועד המרכזי בטהראן הוחלט על מינויו של מירזא אגא חיים משיח למחליפו
100
של חיים בתפקיד הממונה על העלייה לארץ–ישראל.
בשנת  1929כתב שטיין להנהלה הציונית בארץ–ישראל כי כאשר ביקשו
בשנת  1926משר החוץ הבריטי לפנות אל ממשלת איראן בעניין שחרורו של
חיים ממאסר ,גרם הדבר בעיות רציניות ואי נעימות בין ההנהלה הציונית
למשרד החוץ הבריטי .לכן ספק אם כדאי להנהלה הציונית לפנות שוב
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ההנהלה הציונית בלונדון אל ההסתדרות הציונית בירושלים
(באנגלית) 11 ,בינואר  ,1926אצ"מ.Z4/605 ,
דוח בעל־פה מאת קופלוביץ על ביקורו בפרס 27 ,בדצמבר
 ,1928אצ"מ.Z4/3250 ,
מ' משיח ,מזכיר הוועד המרכזי בטהראן ,אל שר המלך הבריטי
בפרס ,הנציגות הבריטית בטהראן 21 ,באוגוסט  ,1922אצ"מ,
.Z4/2004
אדהמי סיפר שפגש שני חברים טובים של חיים ,יצחק חיים
ושמואל ח'רסנדי ,והם סיפרו שלפני הוצאתו של חיים להורג
ניגשו לנציגות הבריטית בטהראן וביקשו מהווארד שיתערב
לטובת חיים ,אשר היה ידידו בעבר .לדבריהם הווארד הופתע
לשמוע שחיים עדיין לא הוצא להורג .ראו :אדהמי עמ' .56
משרד המושבות הבריטי בלונדון אל מזכיר ההסתדרות
הציונית בלונדון 4 ,בינואר  ,1927אצ"מ.Z4/10.159 ,
מנהל מחלקת העלייה של ההנהלה הציונית בארץ־ישראל אל
ההנהלה הציונית בלונדון 1 ,באוגוסט ו־ 15בספטמבר ,1927
שם.
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לבריטניה להתערב בעניין חיים ,במיוחד כל עוד לא נתבררו חילוקי הדעות בין
מחנה תומכיו למחנה מתנגדיו בטהראן 101.שטיין לא פירט מה היו הבעיות ואי
הנעימות ,אך ניתן להניח שהבריטים הבהירו בדרך זו או אחרת שאין בכוונתם
לפעול בעניינו של חיים .דברים אלה מחזקים את הטענה שאף כי היה בידי
נציגי בריטניה בטהראן לעצור את ההליך המשפטי ולהביא לשחרורו של חיים,
הם נמנעו מכך.
ההנהלה הציונית לא נקטה כל צעד מעשי שיביא להצלתו של חיים.
מאחר שהייתה זקוקה לעזרת הבריטים בעניינים אחרים ,לא ניסתה ללחוץ על
משרד החוץ הבריטי .חברי ההנהלה הציונית גם לא פנו ישירות לנציגי איראן
בבירות אירופה כפי שעשו בעבר .במכתבים שונים צוין שההנהלה הציונית
פעלה למען חיים אך לא פורטו פעולותיה בעניין 102.עם חלוף הזמן הלך חיים
ונשכח .ההנהלה הציונית בלונדון שאלה במכתב ששלחה אל הוועד היהודי
במסופוטמיה ב– 30בדצמבר  1927על הנעשה באיראן ומה עלה בגורלו של
חיים ,אך לא יותר מכך:
זה שנה שלא הגיע לידינו מידע בכל הנוגע למצבם של ידידינו בפרס ,נודה
לכם מאוד אם תעבירו אלינו במהירות המרבית את כל המידע שברשותכם
בכל הנוגע לגורלם בשנה האחרונה.
אנחנו כמובן מעוניינים לדעת מה קרה לבסוף לנציג לשעבר חיים.
אם יש ועד ציוני בטהראן ,ברצוננו לדעת האם ניתן בנסיבות הקיימות
103
להתקשר אתם ישירות?
במכתב אחד צוין שבשל התערבותה של ההנהלה הציונית והנציגות הבריטית
בטהראן הומר גזר הדין של חיים מעונש מוות למאסר עולם 104,אך בדיעבד
ברור כי לא כך היה.
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שטיין אל ההנהלה הציונית בארץ־ישראל 20 ,ביוני ,1929
אצ"מ.S25/1966 ,
האגודה הציונית לארם נהריים בבגדאד אל ההסתדרות
הציונית בלונדון ,כ"ו בכסלו תרפ"ז ( 2בדצמבר  ,)1926אצ"מ,
.Z4/10.159
ההסתדרות הציונית בלונדון אל ההסתדרות הציונית
במסופוטמיה ,בגדאד (באנגלית) 30 ,בדצמבר  ,1927אצ"מ,
.Z4/3250
כהן־צדק בירושלים אל ההנהלה הציונית בלונדון ,י"ז בסיוון
תרפ"ה ( 5ביוני  ,)1928שם.
פעמים ( 118תשס"ט)

113

גם קופלוביץ ,אשר הגיע לאיראן באוגוסט  1928כשליח 'קרן היסוד' ולאחר
מכן הוכר כשליח ההנהלה הציונית ,לא פעל נחרצות להצלת חיים 105.את רוב
זמנו ומרצו השקיע בהשכנת שלום בין שני המחנות היריבים ,ה'לוקמאנים'
וה'חיימים' ,ובחידוש הפעילות הציונית באיראן לאחר הפסקה של מספר
שנים .חשוב היה לקופלוביץ לקבל את הכרתה של ממשלת איראן בפעילות
106
הציונית ,ולשם כך נפגש עם ראש ממשלת איראן ,בתיווכו של הווארד.
בפגישה עם ראש הממשלה לא העלה קופלוביץ את עניין מאסרו של חיים,
אלא סיפר על הנעשה בארץ–ישראל ועל יישובה וכן על הפעילות הציונית,
וביקש מראש הממשלה להכיר בארגון הציוני באיראן 107.בשיחותיו עם הווארד
העלה קופלוביץ את עניינו של חיים וביקש את עזרתו ,והווארד הבטיח להביא
לשחרורו של חיים ולדאוג לו לאשרה לארץ–ישראל 108.בשובו לארץ לא העלה
קופלוביץ כלל את עניינו של חיים ואת הצורך להצילו.
ההתעניינות בגורלו של חיים שבה והתעוררה רק משנודע על הוצאתו
להורג .ראשי ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון ובארצות–הברית קראו על
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קופלוביץ נשלח על ידי 'קרן היסוד' לאיראן לאסוף כספים
לקרן ,מבלי לקבל את אישור ההנהלה הציונית .רק בשלב
מאוחר יותר ,כאשר פעל קופלוביץ להקים מחדש את
ההסתדרות הציונית באיראן ,הכירה בו ההנהלה הציונית גם
כשליחּה .קופלוביץ בטהראן אל הלשכה הראשית של 'קרן
היסוד' בירושלים 31 ,באוגוסט ו־ 20בספטמבר  ,1926אצ"מ,
 ;KKL5/2996צ' שורץ ,יושב ראש 'קרן היסוד' ,בירושלים אל
ל' יפה ,ורשה 25 ,בדצמבר  ,1928אצ"מ.Z4/3250 ,
קופלוביץ כתב מטהראן אל ההנהלה הציונית בלונדון:
'בהמלצתו האישית של מר הווארד ,המזכיר המדיני לענייני
המזרח של הקונסול האנגלי ,התקבלתי על ידי ראש הממשלה'
( 25בנובמבר  ,1928אצ"מ.)Z4/3250 ,
ייתכן שהווארד יעץ לקופלוביץ שלא להעלות את עניין
חיים לפני ראש ממשלת איראן ,כי הדבר עלול להזיק יותר
מאשר להועיל ,אך עניין ההכרה של ממשלת איראן בפעילות
הציונית העסיק את ההנהלה הציונית עוד זמן מה ,והיא אף
ביקשה מן הבריטים להתערב בעניין זה אצל ממשלת איראן.
קופלוביץ ביקש מהווארד בהיותו בטהראן לבקש מן השאה
שיכיר בפעילות הציונית ויאשר אותה .ראו :קופלוביץ בטהראן
אל ההנהלה הציונית בלונדון ,שם .בעניין מתן הגושפנקה
הרשמית לארגון הציוני באיראן ראו :קופלוביץ אל ראש
ממשלת איראן 26 ,בנובמבר  ,1928שם.
באחד הסעיפים במסמך בכתב־יד שנרשמו בו פרטים על
פעילותו של קופלוביץ באיראן ,ושתאריכו המשוער מרס
 ,1929צוין הטיפול בעניינו של חיים .ראו :שם.
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כך בעיתונות 109.סטפן ס' וייז ,מראשי הציונים בארצות–הברית ,פנה אל המרכז
בלונדון לקבל פרטים בעניין ודרש להגיב על ההוצאה להורג 110.מלונדון פנו
אל הוועד המרכזי בטהראן וביקשו פרטים על סופו של חיים ,אך לא נתקבלה
כל תשובה מטהראן .פחד נפל על יהודי איראן לאחר הוצאתו להורג של חיים,
הם הפסיקו כל פעילות ציונית וניתקו את קשריהם עם ההסתדרות הציונית
העולמית 111.ד"ר ולטר פישל ,חוקר יהדות המזרח ,ביקר באיראן לאחר
הוצאתו של חיים להורג ותיאר את האווירה בקרב היהודים' :מאז הוצאתו
להורג של חיים אפנדי ,האנשים שהיו קשורים אליו ,הפכו להיות יותר זהירים
ונמנעים לענות על שאלותיו [של פישל] בנוגע למעמדם של היהודים בפרס.
אפילו מכתבים שנשלחים על ידי יהודים פרסים לקרוביהם בירושלים נכתבים
בזהירות רבה והקונסול הצרפתי באצפהאן לא ענה לד"ר פישל בשאלת הוצאתו
112
להורג של חיים אפנדי'.
גורם נוסף להפסקת הפעילות הציונית ולפחדם של יהודי איראן היה
ההתקרבות בין איראן לגרמניה הנאצית ערב מלחמת העולם השנייה .הקשרים
ההדוקים בין שתי המדינות הוסיפו על הקשיים והצרות שבהם היו נתונים
היהודים  -הם פוטרו ממשרות ממשלתיות ,הוצרו צעדי הסוחרים היהודים
בסחר החוץ ,והשכנים המוסלמים דיברו על סופם של היהודים עם התקרבות
113
הצבא הגרמני לאיראן דרך הקווקז.

 109דבר הוצאתו של חיים להורג פורסם בעיתונות היהודית
בעולםJewish Chronicle (London), 18 November 1932; :
 .JTA Bulletin, 16 November 1932ובכתבה שפורסמה בעיתון
פולני סופר על תולדות חייו ועל פועלו ,ונכתב שם שעניינו
של חיים הועלה בפרלמנט הבריטי .ראוDziennok Nowy, 6 :
Januar 1932
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וייז בניו־יורק אל ההסתדרות הציונית בלונדון 1 ,במרס
 ,1932אצ"מ.Z4/3250 ,
ההנהלה הציונית בלונדון אל הוועד המרכזי בטהראן23 ,
במרס  ,1932שם.
לקט מריאיון של נציג 'קרן היסוד' עם פישל 15 ,באוגוסט
 ,1932שם.
על ידי ההתקרבות לגרמניה רצה השאה להחליש את כוחן ואת
השפעתן של ברית־המועצות ושל בריטניה .על ההתקרבות
בין איראן לגרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים
ראו :האס ,עמ'  ;225–221זנד; יאפ ,עמ'  ;322לנצ'ובסקי,
עמ'  ;189–188מילספו ,עמ'  ;40–38נצר ,האנטישמיות; נצר,
תקופות ,עמ'  ;154–152מנשרי ,איראן ,עמ'  ;60ששון ,איראן,
עמ' .101–100
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יצחק בן–צבי ,יושב ראש הוועד הלאומי ,ביקר באיראן במחצית השנייה
של שנת  .1935בשובו לארץ כתב אל הנהלת 'קרן קיימת לישראל' על חוסר
הזהירות שבכתיבת מכתבים ליהודי איראן:
בימים האחרונים שבתי מפרס ,בהיותי בטהרן נתקלתי בהופעה שראויה
לזהירות מיוחדת .אחד העסקנים המציא לידי מכתב בתוך המעטפה
הרצופה לזה .הכתֹבת של המעטפה היא הועד המרכזי של ההסתדרות
הציונית בטהרן ,כתובת זו עלולה לסכן את האנשים שאליהם פונה המכתב
באשר ההסתדרות הציונית היא מהדברים האסורים בהחלט בטהרן ודומה
הדבר בעיני כאילו ששלחו מכתב להסתדרות הציונית במוסקבה.
התפלאתי על האדמיניסטרציה של קה"ק [קרן הקיימת] שנכשלה באי
זהירות כזו לשלוח חוזר לטהרן ע"ש ההסתדרות הציונית ושעצם המשלוח
114
יכֹל לסכן את הציונים הנאמנים שבטהרן ,ו[יש] להִמנע מזה בעתיד.
בנסיבות אלה חדלה הפעילות הציונית באיראן ,והיא התחדשה רק לאחר
שהגיעו לאיראן חיילים יהודים מארץ–ישראל שנמנו עם יחידות הצבא הבריטי
שפלשו לאיראן בשנת .1941
סיכום
דמותו הססגונית והמרתקת של שמואל יחזקאל חיים הייתה ועודנה נושא
מורכב למחקר .בחשיפת דמותו ופועלו  -בעיקר בשנים שלאחר הצהרת בלפור
ובראשית תקופת המנדט הבריטי על ארץ–ישראל  -יש כדי ללמד לא רק
על מקרה אישי של מנהיג בקהילה יהודית במדינה מוסלמית סגורה .העיסוק
בנושא זה שופך אור גם על תולדות הקהילה באיראן ,על הדינמיקה הפנימית
שאפיינה אותה ,על קשרי ההנהגה היהודית עם השלטונות במשטרו של רזא
שאה ועל פעילות ועד הקהילה וקשריו עם ההנהגה הציונית במערב.
חיים היה דמות יוצאת דופן ומיוחדת בקרב יהודי איראן .יש הטוענים
שהוא הקדים את זמנו בפועלו ובמעשיו .אך מן ההיסטוריה של איראן בעבר
ובהווה אנו למדים שהשלטון היה כמעט תמיד שלטון אוטוקרטי ,ורק בתקופות
קצרות היה במדינה שלטון דמוקרטי ,העיתונות הייתה חופשית ,וניתן היה

 114בן־צבי אל הנהלת 'קרן קיימת לישראל' 19 ,באוגוסט ,1935
אצ"מ.KKL5/6811 ,
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לפרסם בה דברי ביקורת על השלטונות ובמיוחד על השאה או על מחליפיו
115
בימינו ,כוהני הדת השיעים.
בחכמה רבה סלל חיים את דרכו צעד אחר צעד  -תחילה נבחר לנציג
היהודים במג'לס ואחר כך לתפקיד יושב ראש ההסתדרות הציונית באיראן.
הוא ידע לנצל את קשריו עם כל הגורמים באיראן ומחוצה לה ,במיוחד למען
שיפור מצבם של היהודים בקרב המוסלמים .אך חיים לא שם גבולות וסייגים
לפעולתו ,למעשה לא ידע לפעול בצורה דיפלומטית .הוא היה בעל עקרונות,
ופעל על פיהם מבלי לחשוב מה יהיו תוצאות מעשיו בסופו של דבר .הוא
התחבב על אנשים מכל הזרמים וזכה להערכתם ,אך הביא לאבדנו בעקשנותו
מול השאה ומול מפכ"ל המשטרה של איראן ,שני בעלי השררה שהכוח היה
בידם ,ושלא היססו לפעול נגד גורמים חזקים ממנו באיראן.
בפנותו אל גורמים שמחוץ לאיראן ,ובמיוחד אל חבר הלאומים ,בעניין
מצבם הקשה של היהודים באיראן ,הימר חיים למעשה על חייו ,על הפעילות
הציונית ועל מצבם של היהודים באיראן 116.הוא הסתמך על הגורמים שמחוץ
לאיראן שיבואו לעזרתו בשעת הצורך 117,אך הם אכזבו אותו ולא מנעו את
הוצאתו להורג.
בסופו של דבר הוא גרם להפסקת הפעילות הציונית באיראן ,הביא
לקרע גדול בין המחנות ברוב הקהילות היהודיות ברחבי המדינה 118,וחולל
משבר גדול בחיי היהודים  -פחד השלטונות נפל עליהם ,והם נמנעו מכל
פעילות שתעורר את רוגזם של השלטונות .מאז הוצאתו להורג של חיים לא
העזו מנהיגי היהודים לפעול בגלוי נגד השאה והשלטונות האיראניים 119.הם
115
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התקופות שבהן הייתה עדנה לדמוקרטיה באיראן היו למעשה
תקופות שבהן חולשתו של השלטון המרכזי אפשרה היווצרות
גלים ליברליים :בשנים הראשונות של המשטר החוקתי
( ,)1911–1906במלחמת העולם השנייה לאחר הדחתו של
רזא שאה פהלוי ( ,)1946–1941בתקופת שלטונו של ֻמ ַצ ַדק
( )1953–1951ובתקופת המהפכה האסלאמית (.)1979–1977
ראו :מנשרי ,איראן ,עמ'  ;88–87יאפ ,עמ' .151–149
נצר ,בעיות ,עמ' .75
כגון ההסתדרות הציונית העולמית' ,אליאנס' והנציגים
הבריטים באיראן.
קופלוביץ ,שביקש לתווך בין שני המחנות ,כדי לשקם את
הפעילות הציונית ,תיאר את המחלוקת העמוקה שהייתה
ביניהם .ראו :סיכום ביקורו של קופלוביץ באיראן ,פברואר
 ,1929עמ'  ,11–7אצ"מ.Z4/3250 ,
חיילים יהודים מארץ־ישראל שהגיעו לאיראן בתקופת מלחמת
העולם השנייה במסגרת הצבא הבריטי ,עודדו את היהודים
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העדיפו לפעול בעקיפין ובסתר ולא בגלוי ,ובתקופתו של מחמד רזא שאה הבן
הצליחו להשתלב בדרך זו בחיי הכלכלה והמסחר ולהגיע להישגים בתחום זה
ואף להביא להידוק הקשרים בין איראן למדינת ישראל.

האיראנים לחדש את הפעילות הציונית ,ואלה העדיפו לעשות
זאת בשקט וללא התבלטות יתרה.
118

מאיר ששון  /פרשת שמואל יחזקאל חיים אפנדי

קיצורים ביבליוגרפיים
אדהמי

אוורי
אילת
אצ"מ
באוסני
בת יאור
דניאל
האס
ויליאמס
זובידה

זנד
יאפ
ישי
כהן ,היהודים
כהן ,כי"ח
כפכפי
כץ
לבציון
לואיס ,החשישים
לואיס ,היהודים
לואיס ,המזרח
לוי
למבטון
לנצ'ובסקי

'ש ְח ִ'ציַ ֵת־י ַפ ְר ֵש"י ַּב ַראנְ גִ יזִ ־י ֶמ ְסיּו שמואל חיים' [אישיותו
דוד אדהמיַ ,
השנויה במחלוקת של מסיה שמואל חיים] ,המא שרשאר (עורך),
יח'־י מעאצר [ההיסטוריה של יהודי
אר ֶ
הּודיָ אנֶ י־י ִא ַיראני ַדר ַת ִ
יַ ִ
איראן ,בעת החדשה] ,ג ,קליפורניה  ,1999עמ' 57-43
Peter Avery, Modern Iran, London 1965
אליהו אילת ,בריטניה ונתיביה להודו ,ירושלים תשל"א
הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים
Alessandro Bausani, The Persians From the Earliest Days to the
Twentieth Century, London 1975
בת יאור ,הד'ימים  -בני חסות :יהודים ונוצרים בצל האסלאם ,תרגם
אהרן אמיר ,עריכה מדעית משה שרון ,ירושלים 1986
Elton L. Daniel, The History of Iran, London 1984
William S. Haas, Iran, New York 1946
אן ויליאמס ,בריטניה וצרפת במזרח התיכון ובצפון אפריקה,
 ,1967-1914תרגם ארי סואן ,רמת־גן 1972
סמי זובידה ,אסלאם העם והמדינה :רעיונות מדיניים ותנועות
פוליטיות במזרח התיכון ,תרגם יוסי מילוא ,עריכה מדעית חגי רם,
באר־שבע תשס"ד
מיכאל זנד' ,הדימוי של היהודים בעיני האיראנים לאחר מלחמת
העולם השנייה ,'1979-1945 ,פעמים ( 29תשמ"ו) ,עמ' 139-109
מלקולם א' יאפ ,המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה ,תרגם
יוסי מילוא ,עריכה מדעית יורם מיטל ,ירושלים ובאר־שבע תשנ"ט
משה ישי ,ציר בלא תואר :רשמי שליחות ומסע בפרס ,תל־אביב
תש"י
חיים י' כהן ,היהודים בארצות המזרח התיכון בימינו ,תל־אביב
תשל"ג
אברהם כהן' ,יהודי איראן והמפעל החינוכי של כל ישראל חברים',
פעמים ( 22תשמ"ה) ,עמ' 128-93
אייל כפכפי' ,לבטיה של התנועה החלוצית בפרס עם קום המדינה',
שורשים במזרח ג ( ,)1991עמ' 380-353
שמואל כץ ,ז'בו :ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי ,א ,תל־אביב תשנ"ג
נחמיה לבציון' ,הכיתות באסלאם' ,חוה לצרוס־יפה (עורכת) ,פרקים
בתולדות הערבים והאסלאם ,תל־אביב תשכ"ט ,עמ' 196-176
ברנרד לואיס ,החשישים :כת קיצונית באסלאם ,תרגם משה אילן,
עריכה מדעית מאיר מ' בר־אשר ,ירושלים תש"ס
— ,היהודים בעולם האסלאם ,תרגמה מרים שקד ,ירושלים תשנ"ו
— ,המזרח התיכון :אלפיים שנות היסטוריה מעליית הנצרות עד
ימינו ,תרגמה עתליה זילבר ,תל־אביב תשנ"ח
הּודי־י ִא ָיראן [תולדות יהודי איראן] ,ג ,טהראן
יח־י יַ ֶ
אר ֶ
חביב לויָ ,ת ִ
1960
Ann K. S. Lambton, Qajar Persia, London, 1987
George Lenczowski, The Middle East in Affairs, New York 1962

פעמים ( 118תשס"ט)

119

מונרו
מותהדה
מילספו
מנשרי ,איראן
מנשרי ,היהודים

נאצרי
נג'מאבאדי

נצר ,בעיות
נצר ,האנטישמיות
נצר ,העיתונות

נצר ,הפעילות באיראן
נצר ,הפעילות בפרס

נצר ,תקופות
נתניהו
סייקס
ספקטור
פישל ,איראן
פישל ,יהודי
פישר
פרומקין

Elizabeth Monroe, The Middle East: A Political and Economic
Survey, London & New York 1954
Roi Mottahedeh, Mantle of the Prophet: Religion and Politics in
Iran, New York 1985
Arthur C. Millspaugh, Americans in Persia, Washington D.C.
1946
דוד מנשרי ,איראן :בין אסלאם ומערב ,תל־אביב תשנ"ו
David Menashri, ‘The Jews of Iran: Between the Shah and
Khomeini, Anti Semitism’, Sander L. Gilman & Steven T. Katz
(eds.), Times of Crisis, New York & London 1991, pp. 353–371
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