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אמרד נצר
מבוא
המאמו מבקש לדון באנטישמיות באיראן ברביע השני של המאה העשרים  ,ובמיוחד
בהתפשטות האנטישמיות תחת השפעת הפעילות השצית
חופפת את שנות מלכותו של רפא שאה
מוחמד רלא שאה ( מלך

. ) 1979 - 1941

( ) 1941 - 1925

באיראן .

תקופה זאת

ואת העשור הראשון למלכות

אין בכותת המאמר לדון ברדיפות היהודים על -

ידי האיראנים על רקע אמונות דתיות  ,כי סוגיה זו כבר בדונה בהרבה מחקרים ואין
טעם לחזור עליה  .דיון בסוגיה הקרויה אנטישמיות על רקע גזעני בהשפעת התעמולה
הנאצית באיראן הוא מסובך ומורכב  ,כי לפעמים לא קל להפריד בין רדיפות היהודים
על בסיס דתי לרדיפתם על בסיס גזעבי או לאומני  .כדי להימנע מהכללות בלתי -
רצויות  ,ראשית דבר עלינו להבהיר בקווים כלליים כמה הבטים רלבאנטיים לסוגיה
זו  ,המתייחסים לאיראן

וליהודיה .

אוכלוסיית איראן מנתה  ,לפי האומדן  ,בשנת

 1925כ 12 -

מיליון ובשנת

 1950כ 8 -ן

מיליון תושבים  ,אשר כשני שלישים מהם היו בבי שבטים בודדים  ,נודדים  -למחצה או
יושבי כפרים .

כ 65 -

אחוזים מכלל התושבים היו דוברי לשונות איראניות ,

כ 30 -

אחוזים דוברי לשונות תורכיות  ,כ  4 -אתחים דוברי ערבית וכאחוז אחד דוברי ארמנית
או אשורית  .מכלל דוברי הלשונות האיראניות  ,היו כ  60 -אחוזים דוברי פרסית והשאר

דוברי להגים שונים  ,בלתי  -מובנים לשאר האיראנים  ,כמו  :כורדית  ,בלוצ ' ית  ,גילכית ,

לורית ועוד .

ן

על אף ההטרוגניות האתבית והלשונית  ,איראן היא ארץ במידה רבה

הומוגנית מבחינה דתית

:

יותר

מ 90 -

אחוזים מתושביה הם מוסלמים  -שיעים סוגדי

האסאם עלי ואחד  -עשר צאצאיו  ,ואילו

כ5-

אחוזים הם מוסלמים סונים  .בדברנו על

הגזענות האיראנית עלינו לקחת בחשבון  ,כי הנביא מוחמד  ,חתה עלי וכל צאצאיו

האמאמים היו ערבים  -שמחם  .לכן  ,העוסק בחקר האנטישמיות באיראן חייב לשים לב
לאבחנה  ,לפעמים דקה וחמקנית  ,שבין הלאומנות האיראבית לגזענות

האיראבית .

הטענה הרווחת  ,כי ' האיראנים שתאים ערבים '  ,חייבת להיבדק על הבסיס הדואלי

הזה .
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף

המאמר .

בשל ההגייה המיוחדת של קמה עיצורים בפרסית בהשוואה לערבית  ,מוצע התעתיק הבא לאותיות

נ = ז  = .3 ,ז ,
 _ 1 tjג  _ 1ג התעתיק בביבליוגראפיה הוא טראנסליטראלי .
על האוכלוסיה  -ראה  :באריה  ,עמ '  ; 35 -23אבראהאמיאן  ,עמ ' . 18 - 9
1

:

6

ן

אמנו 7נצר

בתקופה הנדונה חיו באיראן בין

80

אלף

ל 100 -

אלף יהודים  ,כולם תושבי ערים

למעט חלק קטן שחי בכורדיסתאן  .יותר ממחצית היהודים חיו בשלוש הערים

:

טהראן  ,שיראז ואצפהאן  .לפי רוב הדיווחים היתה זאת קהילה ענייה ומרודה  ,שחיה
בתנאים קשים בהרבה מאלה של אחיהם במרבית ארצות המזרח התיכון  2.יחידים
מתוכם הצליחו למצוא משרות כפקידים בשגרירויות זרות בטהראן  ,בחברת הנפט
האנגלו  -איראנית באבאדאן ובמסחר זעיר  .מעטים מאוד ביניהם התעשרו במהלך

מלחמת  -העולם השנייה  ,לפניה או אחריה  .לפי מאמרי המלומד סולימאן חיים  ,היה
שיעור האנאלפביתים בקרבם גבוה  ,ואילו עזרת העשירים לעניים היתה מזערית .
ואלה הם דבריו

:

ידעו נא העשירים שההנאה מהחיים אינה בצבירת נכסים לאחרית הימים
ואגירת רכוש ואיסוף

עושר . . .

היום בשל חוסר  -ידיעת קרוא וכתוב של רבים

ואדישות העשירים  ,רוב בני הקהילה היהודית באיראן הם אנאלפביתים . . .
חוסר  -ידיעת קרוא וכתוב שלל מאיתנו את כל הזכויות החברתיות והאזרחיות .
בכל פינה מכים על ראשנו  ,מענים אוהנו  ,גוזליך ורומסים את זכותנו ואיננו

מסוגלים להגן על עצמנו  .בשל הבערות איננו מכירים את דרך החיים  ,וירד

ערכנו בעיני אחרים  .רואים בנו יצורים שפלים שבשפלים  ,ואיבדנו את כבוד

העצמי  ,את זקיפות הקומה  ,את ההוקרה ואת הערך החברתי שלנו  .מרבית
אנשינו נעים כתולעים בתוך הצחנה  ,נוטים להמשיך לחיות בזוהמה  ,בעוני ,
בכסילות ובנבערות  ,מדמים לעצמם כי זו היא משמעות החיים כפי שהם

מבינים  ,ובמצב מביש ומחפיר זה ממיטים הם חרפה והשפלה על העדה כולה .
תיאור זה אינו מנותק מגל האנטישמיות שפשה באיראן בתקופה
לאנטישמיות באיראן יש הרבה פנים  ,רמות ורבדים

;

3

הנדונה .

היא לובשת צורה ופושטת

צורה  ,לעיתים חובקת תחומים שונים ואף סותרים זה את זה  .במקרים רבים היא אינה
מאפשרת לפתח דיאלקטיקה קוהרנטית לצורך מחקר או דיון  .שאלות לא  -מעטות

במאמר זה תישארנה פתוחות למחקרים נוספים  .עצם ההגדרה המדויקת של המונח

' אנטישמיות ' באיראן מעוררת שאלות תיאורטיות  ,וגם מעשיות  :האם דעות קדומות
או אמונות תפלות נגד היהודים יש לראותן כאנטישמיות

?

כי הרי דעות ואמונות

כאלה קיימות באיראן ביחסם של בני כפרים וערים שונים זה כלפי זה .

היכן

האנטישמיות פועלת מתוך מודעות  ,היכן  -ברובד עממי  -פרימיטיבי  ,היכן כמכשיר ,
כהשקפה או כשיטה פוליטית
ונשארת לאטנטית
2
3

השווה
ראה :

:

?

?

מה מעורר את האנטישמיות לאחר שהיא שככה

עד כמה ובמה שונה האנטישמיות העממית באיראן מן

כהן  -הפרקים הנוגעים ליהודי איראן עם אלה של יהודי שאר ארצות

עאלם יהוד  ,גיליון

בירחון זה  ,עמודים

15 ( 22

ביאנואר

, ) 1946

האסלאם .

עמ '  . 371ראה גם מאמרים נוספים של ס ' חיים

, 259 , 243 , 227 , 195 , 179 , 143 - 142

. 387 , 275

מצבם הקשה של רוב יהודי

איראן מתואר כמעט בכל דו " ח ככתב ותיעוד בעל  -פה של שליחי ארץ  -ישראל באיראן בתקופה

הנדונה .

איררתן  -האנטישמיות

האנטישמיות של האינטלקטואלים

?

ן

7

המושג אנטישמיות  ,כיצד הוא נתפס בעולם

האסוציאטיבי  -היסטורי  -תרבותי של האיראני  -העירוני  ,בן הכפר או בן השבט ? עד
כמה שונה תפיסה מושגית זאת ובמה מזו של האדם בן העולם הנוצרי

?

א  .תודעת העליונות האיראנית
כבו שנים הרבה לפני התאסלמותם  ,הדגישו האיראנים את עליונותם הלאומית ביחס
לעמי הסביבה  ,ויש הרואים בהדגשה זו סימנים בולטים של לאומנות  ,שיש בה גם

סממנים של גזענות  .החוקר האיראני ארמיית טוען

:

המחשבה [ שהאיראנים שייכים ] לעם הארי  ,הגאווה הגזעית ( ואפילו עליונות
גזעית )  ,הלשון  ,הדת והמסורות המשותפות  ,הראייה הרעיונית האיראנית
האופיינית  ,וחשוב מכל  ,המודעות ההיסטורית והתפיסה של שלטון אחיד -

כל זה היה לו קיום מוחשי בתרבות איראן

העתיקה .

4

היה זה דאריוש הראשון ( מת  486לפהס " נ ) שהתפאר במוצאו ' הארי '

5

וביקש להנציח

לדורות הבאים את אצילות מוצאו  ,בלי שהתכוון ליצור תורה גזענית ובלי ששם לב
להשלכות של דבריו על יורשיו ועל בני ארצו  .המשורר הדגול והנערץ של איראן ,

פירדוסי ( מת  , ) 1025השאיר אחריו את ' שאהנאמה ' ( ספר המלכים ) המונומנטאלי ,
שבתי שיריו מכילים מספר רב של ביטויים על עליונות האיראנים על בני עמים
אחרים ; התפארות עצמית זאת באה  ,במידה מסוימת  ,כפיצוי להשפלה שנפגעו ממנה
האיראנים של האימפריה הסאסאנית ' המפוארת ' מידי ' ערביי מדבר אוכלי לטאות ' ,

באמצע המאה השביעית לספירה  .כמו  -כן לא חסרים במקורות השירה והפרוזה של

איראן ביטויים מעליבים ומשפילים נגד היהודים  .די להזכיר כמה משוררים דגולים
ואהובים על האיראנים  ,כמו  :נזאמי ( מת  , ) 1203רומי ( מת  , ) 1273סלדי ( מת
וקאאני ( מת

) 1292

. ) 1853

איראן נעשתה מדינה שיעית בהתחלת המאה ה  , 16 -לא לפני שנשפך דמם של

איראנים או תורכים שהתעקשו להישאר סונים  .לפני  -כן  ,במשך דורות רבים  ,טרחו
התיאולוגים השיעים לתאר את האמאמים ואת הסידיהם השיעים כמי שעשויים
מחומר ( טין ) אלוהי משובח ביותר בהשוואה לשאר בני  -אדם עלי אדמות ; מכאן גם

רגש העליונות של השיעים המבקשים לדרג את שאינם שיעים  :יהודים  ,נוצרים  ,סונים
ואחרים  ,בדרגות חברתיות

( גזעיות ? )

טאקטיים  ,בעיקר בשל סיבות

4
5

נמוכות  .אם כי בגישה זאת חלו שינויים

פוליטיות .

כמו  -כן שקדו ההיאולוגים השיעיים

אדמיית ,עמ '  ( 114 - 113הסוגריים העגולים במקור ) .
ראה  :קנט  ,עמ ' . 170 , 116

דאריוש קורא לאבי סבו ' אריאראמנא '  ,וקנט מפרש את הצירוף

אריא  +א  -ראם

:

' מביא שלום לארים '  .אין כאן כוונה להתפארות גזעית של עם  .מקובל על רוב

האיראניסטים המלה אריא משמעה -

אציל .

רזא שאה בודק את דיוק בוא הרכבת  ,שנבנתה בעיקר על  -ידי מהנדסים
העצר  .סוף שנת 1938

גרמנים  .לידו עומד בנו יורש

הראשונים להבהיר לחסידיהם  ,כי לכל השיעים שמור מקום בגן  -עדן וגם ל ' חוטאים '
שביניהם מובטחת הקלה בעונש בעולם

הבא .

6

טמאים .

עובדה ידועה היא שהשיעים רואים ביהודים בני  -אדם

עצם הדבר ,

שאפשר לייחס טומאה לקבוצת אנשים עומדת ביסוד התיאוריות הגזעניות  .אולם

לאמונה שיעית זו חריג אחד והוא  ,שתיאורטית ניתן ' לטהר את הטומאה ' על  -ידי
המרת דת  -חריג שאינו קיים בתורת הגזע הנאצית ביחס ליהודים  .על רקע זה אפשר

להבין את דברי השליח מארץ  -ישראל  ,אברהם ביר  ,הכלולים בדו " ח ששלח
בנובמבר

1945

אל הנהלת הועד הלאומי בירושלים

באיראן . . .

ב 19 -

:

היהודים מתבוללים ברצון במובן התרבותי  .האיראנים הם הם אשר

אינם מקבלים אותם ברצון  [ ,ו ] דוחים אותם  .בלי להזדקק אפילו לנאציזם הם

זוכרים היטב  ,כי עוד לפני כמה עשרות שנים היהודי נחשב היה ל ' כלב טמא ' .
אסור היה לו לצאת לרחוב בזמן הגשם  ,לדרוך על צלו של מוסלמי או לגעת
במזון  ,כי במגעו יטמא אותו  ,את המוסלמי

ה ' טהור ' .

7

עד כינון השושלת הפהלווית לפחות  ,סבלו יהודי איראן מידי נוגשיהם בעיקר על רקע
אמונות דתיות  ,כלומר לא משום אי היותם איראנים במוצאם אלא משום אי היותם

מוסלמים שיעים  .המשטר הפהלווי הגביר בצורה בולטת ביותר את המודעות הגזעית
של העם האיראני  ,תוך כדי דילוג על התקופה האסלאמית  ,כדי לפאר את הארץ
שעליה שלטו ובה חיו איראנים על ' טהרת הגזע
6

על רגש

7

ראה

:

העליונות של השיעים  -ראה

מסמך א '  ,עמ ' . 2

:

הארי ' .

קולברג  ,עמ ' . 17 - 12

רלא שאה ומעריציו

ן

איראן  -האנטישמיות

9

האינטלקטואלים עבדו במרץ רב  ,תוך שימוש בכוח בגד הממסד הדתי  ,כדי לבנות
ארץ חדשה ומודרנית לאיראנים היודעים להיות גאים בעברם הפרה  -אסלאמי  .למטרה

זו הם הסתייעו לא  -פעם בחומר תעמולה בעל אורייבטאציה נאצית שהופץ על  -ידי
איראנים חניכי אוניברסיטאות אירופיות  .בין הבסאתים שהפיצו ברבים תורות
גזעניות  ,נזכיר שלושה

:

' איראבשקר '  ' ,סרווקמאן ' ו ' א2

וה ' .

' איראנשהר ' יצא לאור בברלין בשנות ~ , 1927 - 1922בעריכת חוסיין כאגם  -זאדה ,

בלונדון .

לשעבר דיפלומאט איראני

עיתון זה היה מופץ בערים רבות באיראן ,

והמאמרים שבו הבליטו  ,בין היתר  ,את תורת הגזע קל גובינו 8וטענו שנגרם נזק
לאיראן בשל העדר אחידות אהנית ולשתית .המאמרים קוננו על כי הנחשלות באה
לאיראן עם פלישת הערבים השמיים והונצחה

על  -ידי הממסד הדתי . . .

' במיוחד על -

ידי האימפריאליזם הערבי  ,שעיכב את יכולת היצירה של העם הארי המוכשר של

איראן ' .

9

' פרנגסתאן '  ,אשר יצא לאור בברלין  ,בשבות  , 1926 - 1924על  -ידי מושפק כאזמי ,
דיפלומאט איראני צעיר בגרמניה  ,הלך בדרכו של ' איראנשהר '  .הביטאון השתעשע
בתורת הגזע של גובננו והציע לגרש את כוהני הדת מן החיים הציבוריים ולמסור את

השלטון בידי דיקטאטור המסוגל להחיות מחדש את איראן .
' אעדה ' יצא לאור בטהראן בשנות

1928 - 1925

:

0ן

בעריכת ד " ר מחמוד אפשאר  ,בוגר

מדע  -המדינה בשוויץ  .ד " ר אפשאר נאלץ להודות  ,כי האיראנים איבם טהורי גזע ודם

ובמשך מאות שבים התערבבו עם עמים אחרים  .אולם לדעתו יש לעשות הכל כדי
ליצור אחידות בעם  ,לייסד תנועה ' פאן איראניסטית' ולטהר את הארץ מל הערבית
והתורכית  ,שפות המדוברות במחתות שתים באיראן  .הוא גם העלה בפעם הראשונה ,
ככל הידוע לי  ,את השאלה מי הוא איראני  ,ודרש להוציא את היהודים והארמנים
מכלל הלאום והעם

8

סופר וחוקר צרפתי

. 1864 - 1862

האיראבי .

1ן

( , ) 1882 - 1816

בשל חיבורו על אי  -שוויונם של גזעי האדם ועליונות הגזע הארי  ,נחשב גובינו כאחד

ממייסדי תורת הגזע  -ראה
9

ראה :

שירת מטעם משרד החוץ הצרפתי באיראן בשנות

, % 858 - % 854

איראנשהר ,

( דצמבר

2

באיראן  .גם השאה מוחמד

:

גובינו .

 , ) 1924עמ '

קיא

 . 42 - 41טענה זאת העסיקה אינטלקטואלים רבים

תמך בה באומרו

:

' ברור שאין איש יכול להטיל ספק בכך

שתרבותנו קרובה למערב יותר מאשר לזו של סין או של שכנינו הערבים  .איראן היתה ביתם
הקדום של הארים  ,מהם יצאו רוב האמריקאים והאירופים  .מבחינה גזעית אנו נפרדים לגמרי מן
הערבים

השמיים .

שפתנו שייכת למשפחת השפות ההודו  -אירופיות  ,הכוללות את האנגלית ,

הצרפתית  ,הגרמנית  ,ושפות ראשיות אחרות של המערב '  -ראה  :פהלוי  ,עמ '
השתלבות  ,עמ '
10

ראה המאמרים
עמ ' , 11 - 1

11

; 72 - 70
:

נצר  ,איראן  ,עמ '

; 18

ראה גם  :נצר ,

 , 110הערה . 28

' מה אנו רוצים ? '  ,ו ' העיתונות האיראנית '

:

פרנגסתאן ,

1

( מאי  -אוגוסט

, ) 1924

' . 160 - 154

ראה המאמרים על אחידות הלאום
 , ) % 926עמ ' ; 569 - 559

גיליון

24

:

אינדה  ,גיליון

( פברואר

1

 , ) 1928עמ '

( יוני

, ) 1925

. 935 -933

עמ '

; 6 -5

גיליון

20

( נובמבר

לדעת ד " ר אפשאר  ,הזרתושטים

הם איראנים אף כי הם חיים זה מאות שנים בהודו  .במאמר התגובה השיב לו זרתושטי תושב
הודו בשם נרימאן  ,שהוא מוכן לוותר על ' הכבוד ' הזה  ,שד " ר אפשאר מעניק לזרתושטיי הודו ,

האליטה האיראנית בהתמערבותה

:

טהראן

1936

על רקע רעיוני זה  ,המבקש להבליט את ייחודו של העם הארי  -האיראני ולחדש את

עברו המפואר  ,ועל בסיס שיקולים פוליטיים  ,הלכו והתפתחו יחסי איראן עם גרמניה .
יחסים אלה  ,שהגיעו לשיאם בתקופת השלטון הנאצי  ,סייעו לטפח סוג חדש של
אנטישמיות באיראן  .חובה לפרט  ,ולו בצורה תמציתית  ,את טיב היחסים בין שתי
המדינות  ,כדי לעמוד על עוצמת הסכנה שהיתה צפויה לקהילה היהודית באיראן
באותה

תקופה .

ב  .יחסי איראן  -גרמניה
הגרמנים התעניינו באיראן עוד בסוף המאה
לאיראן  ,בעיקר דרך
ראה
1928

12

על

:

הברות כלכליות.

בומביי כרוניקל ,
וחודש בספטמבר

28

בפברואר

, 1944

2ן

ה 19 -

ומאז הלכה והעמיקה חדירתם

אחרי חלוקת איראן לשני אזורי השפעה על -

. 1928

פירסום בטאונו של ד " ר אפשאר הופסק בפברואר

ופורסמו בו מאמרים נלהבים על

פאן  -איראניזם .

יחסי איראן  -גרמניה  -ראה  :שארטין ; הירשפלד ; ספהר ; רזון ; לנצ ' ובסקי  ,עמ '

רמיאני  ,עמ '

; 300 - 277

סאדקא .

; 166 - 145

ן

איראן  -האנטישמיות

וו

ידי רוסיה ואנגליה (  , ) 1907הלכה וגברה התעניינות האיראנים בגרמניה  .עם עלות רלא
שאה

קבוצה נכבדה של שרים  ,חברי מג ' לס ,

לשלטון כבר נמצאה באיראן

אינטלקטואלים וגם אנשים מן הממסד הדתי  -אשר ראו את ישועת ארצם מידי
' אויבי

המסורתיים

איראן

רוסיה

:

ואנגליה '

בהידוק

הקשרים

עם

גרמניה .

הדיפלומאטיה הבין  -גושית דאז שיחקה לטובת הגרמנים  ,כי בכל התקופה הוימארית ,
עד עלות היטלר לשלטון

( , ) 1933

הביטה רוסיה בעין סלחנית  ,ולפעמים אוהדת  ,על

החדירה הגרמנית לאיראן  .עמדת רוסיה נבעה משיקולים פוליטיים  ,שהיו מכוונים

לעורר תחרות מסחרית עוינת בין הבריטים לגרמנים  .נוסף על כך  . ,הרוסים גם נהנו
מיחסי המסחר בין גרמניה לאיראן  ,בשל המעבר של סחר זה דרך טריטוריה

רוסית .

עם הסתלקותו של ד " ר מילספו (  , ) 1927אזרח ארה " ב ויועץ לעניינים פינאנסיים
לאיראן  ,נפלה כמעט כל המערכת הפינאנסית והכלכלית  ,לרבות הבנק הלאומי  ,של
איראן  ,כפרי בשל בידי יועצים

גרמניים .

3ן

באותה שנה  ,עם חתימת חוזה בין איראן

לחברת התעופה הגרמנית ' יונקרס '  ,הועמדו שמי איראן  ,למעט האזורים הסמוכים

למפרץ הפרסי  ,תחת פיקוח החברה הגרמנית לשרותי אוויר  .עליית הנאצים לשלטון
חלה בתקופה שבה הגיע לשיאו פחדה של איראן מפני ההשפעה הקומוניסטית
מצפון  .אז גם הלכה וגברה העוינות נגד הבריטים  ,בעיקר בשל הבעיות הקשורות

לתמלוגים מרווחי חברת הנפט האנגלו  -פרסית

בדרום .

כבר בשנת  , 1933מיד עם עלות היטלר לשלטון  ,תמך משרד ההסברה הנאצי
בביטאון ' איראן באסתאן ' ( איראן העתיקה )  ,אשר עורכו המוצהר היה האיראני סייף
שאד

אילם

עורכו למעשה היה המאיור פון ויבן

על  -ידי החברה הגרמנית זימנס  -שוקרט

 Vibanפ0ז  , ( hfajorוהוא מומן

5 -SchukertJם10ם. ) 510
~

14

כמעט כל גיליון

היה משופע במאמרים שנועדו להלהיב את העם האיראני מבחינה גזענית ולהגביר בו
בצורה הקיצונית ביותר את הרגשות

בשנת

1936

הלאומניים .

ביקר באיראן שר האוצר הגרמני ד " ר שאכט  ,במיוחד כדי להיפגש עם

רלא שאה  .כעבור שנה ביקר בברלין יושב ראש המג ' לס  ,חסן אספנדיארי  ,שקיים

שיחות עם היטלר  ,גרינג  ,שאכט ואישים רמי דרג מן המפלגה הנאצית  .בסוף שנת
1937

הגיע לטהראן  ,באלדור פון שיראך  , ( Baldvr von SchirachJראש אירגון

הנוער הנאצי ' היטלריוגנד '  , ( HitlerjugendJלפגישה עם רלא שאה  .בעקבות הפגישה
התפרסמו ידיעות  ,כי היטלר הזמין

את ריא

שאה לביקור בגרמניה  .רלא שאה לא נענה

להזמנה  ,כנראה משיקולים הקשורים למצבה הפוליטי של איראן ביחס לשתי
המעצמות  ,רוסיה
13

ואנגליה .

מילספו הוזמן על  -ידי

5ן

המג ' לס

לסייע למערכת הפינאנסית של איראן בשנות

שוב ב  1943 -להבריא את המשק האיראני  .הוא טען בספרו  ,כי ריא
חזקה  ' ,מסר את פרס לידי היטלר '  -ראה
14

15

:

1927 - 1922

שאה  ,כשאיפתו להקים איראן

מילספו  ,עמ '  ; 38ראה גם  :רמיאני  ,עמ '

ראה  :הירשפלד  ,עמ '  ; 152רזון  ,עמ ' . 11
על ביקור שאכט  -ראה  :שאכט  ,עמ ' . 422 -421
לנצ ' ובסקי  ,עמ '  . 161בעת ביקורו סקר פון שיראך

והוזמן

. 288 - 286

על ביקורי אספנדיארי ופון שיראך  -ראה

:

מצעד של צופים איראניים ודיבר בשבח

12

ן

אמנת נצר

בשנות השלושים  ,בעיקר אחרי  , 1936הגיעו לאיראן מדי שבה מאות גרמנים

במסווה של תיירים ורבים מהם נשארו בה  .מורים  ,מרצים  ,יועצים ומומחים גרמנים
הציפו את מערכות החינוך העיוני והטכנולוגי של איראן כמעט בכל
סטודנטים איראנים נסעו ללמוד

בגרמניה .

הרמות .

אלפרד רוזנברג  ,שקרא לעצמו מומחה

לענייני תרבות  ,הביא עמו לאיראן אלפי ספרים שנבחרו בקפידה ותוכנם היה אמור
להרשים את האיראנים בדבר ' עליונות התרבות הארית '  ' .בית גרמניה '

I) eutsches

.

~
גרמניה הרשויות
 ( Hausבטהראן הפך להיות מרכז ל ' אירועים חברתיים ' של אזרחי

הנאציות שיגרו בתדירות גבוהה מרצים לטהראן  ,כדי להרצות בועידות  ,שהוקמו
ביוזמה משותפת  ,על עליונות הגזע הארי

שהוענקו להם

;

מלומדים איראנים זכו לתארי כבוד ,

על  -ידי מוסדות חינוך נאציים .

מהאקדמיה הנורדית לאמנות  ,הגיע לטהראן

פרופ ' פריץ הוגר

ב 1937 -

( Fritz Hdger

כדי להביא ~את האדריכלות

האיראנית תחת ההשפעה הנאצית  -כגון שימוש בצלב  -הקרס כקישוט  ,בתור אחד

בטהראן .

הסמלים האמנותיים  ,למשל בתקרת תחנת  -הרכבת המרכזית

סופרים ,

מחברים ועיתונאים גרמנים לא נלאו מלהזכיר השכם והערב את גדולת רלא שאה על
היותו דוגל בעקרון העריצות ( ע1 " 21זקן " 1ן  ) 1:בדומה ל ' גדולי הדור '  :היטלר ,
מוסוליני וכמאל

אתאתורך .

"

6ן

חלקה של גרמניה בסחר  -החוץ של איראן בשנת  , 1932 / 33השנה האחרונה
לרפובליקת וימאר  ,הגיע ל  8 % -לעומת חלקה של רוסיה  , 28 % -אנגליה , 23 % -

וארה " ב  . 12 % -אולם בתקופה הנאצית  ,חלקה של גרמניה הלך ותפח והגיע לכדי
 21 %בשנת , 1936 / 37

.

 41 5 %ב  , 1938 / 39 -ו 45 . 5 % -

ב . 1940 /41 -

בסחר במוצרים

אחדים  ,כמו צמר ומכונות  ,היתה לגרמניה שליטה כמעט מוחלטת  .כמו  -כן ניתנו
הקלות מיוחדות  ,כמו פטור מרשיונות יבוא  ,לסחר עם גרמניה

,

ן

התלות הגוברת של התעשייה באיראן במומחים ובטכנולוגיה גרמניים יצרה בעיני

הנאצים אווירה נוחה ואפשרות להתיישבות גרמנית באיראן  .כתב על כך בשנת

הביטאון הגרמני לענייני המזרח

1936

:

למותר לציין  ,כי יש לגרמנים עתה ניסיון רב במושבות והזדמנות טובה למצוא

שדה נוח לפעולותיהם באיראן  .כדאי מאוד לקחת בחשבון את שאלת יצירת

השחרור הלאומי של איראן  .על הזמנת רפא שאה לגרמניה  -ראה

:

יזדי ,

עמ '  ; 39דיילי

טלגראף  29 ,בנובמבר  . 1938יש להביא בחשבון  ,כי ידי נלא שאה היו במידה רבה כבולות בשל
השתלטות בריטניה על מקורות הנפט של איראן  ,לכן היה זהיר מכדי להבליט יתר על המידה את
התקרבותו לגרמניה  .מהצד השני  ,בשנות השלושים  ,אחרי עליית היטלר לשלטון והרחבת
היחסים בין איראן לגרמניה הנאצית  ,נסוגה רוסיה ממדיניותה הקודמת  ,מחשש פן החדירה
העמוקה של מעצמה אירופית מול גבולותיה הדרומיים
16

על ביקורים אלה של מומחים  ,יועצים ותיירים גרמנים

לנצ ' ובסקי גם טוען  ,כי עד
17

ראה

:

לנצ ' ובסקי  ,עמ '

1941

; 158 - 154

תפגע באינטרסים של רוסיה באיראן .
 -ראה  :לנצ ' ובסקי  ,עמ ' . 162 - 158

מספר הגרמנים באיראן הגיע לאלפיים

רמיאני  ,עמ ' . 284 - 283

( עמ '

. ) 162

ן

אירגון  -האנטישמיות

מושבות גרמניות באיראן  ,כי מרחב המחיה

זו עודנו בלתי  -מיושב .

13

 tLebensraarnהעצום של מדינה

~

8ן

באותה שנה פירסמה הממשלה הנאצית צו מיוחד  ,הפוטר את האיראנים  ,בתור ' ארים
טהורים '  ,מן ההגבלות שמקורן בחוקי הגזע של
ב4-

בספטמבר

, 1939

נירנברג .

9ן

ארבעה ימים לאחר פרוץ המלחמה  ,הכריזה ממשלת רלא

שאה על ניטראליות של איראן במלחמה  .הכרזה זו היתה רצויה הן לאיראן והן
לגרמניה  ,כדי לאפשר את הפעילות המסחרית התקינה ביניהן  .משרד הפנים של
איראן פירסם צו האוסר על אזרחים או זרים לנהל פעילוויאו תעמולה בצורה כלשהי
העלולות לפגוע בעקרון הניטראליות  .אולם ממשלת איראן עצמה לא עמדה
בהתחיבותה

:

היא הצדיקה את דרישת גרמניה לספה לעצמה את דאנציג  .בנאום

הפתיחה של המושב

ה 12 -

של המג ' לס ,

ב 22 -

באוקטובר

הקפיד רלא שאה

, 1939

להדגיש את ניטראליותה של איראן  ,אולם מינה לראש  -ממשלה את ד " ר אחמד מתין -

ישסרי

( מת

, ) 1971

שהיה פרו -גרמני נודע ,

2

עם מינויו  ,הורה מחין  -דפתרי למשרדי

הממשלה ולרשות הרכבת ( שבנייתה נסתיימה בשנת

לעבודה .

ו2

בתחילת אביב

1940

, ) 1938

לא לקבל יהודים

הגיע לטהראן שגריר גרמני חדש  ,ארווין אטל

Erwin

 , ( Ettelשלא היה אלא קצין ס " ס אשר שירת קודם לכן בחברת  -תעופה ~גרמנית

שפעלה באיראן והכיר היטב ארץ זו  .הוא קיבל הוראות להפעיל בצורה יעילה את
מאות הסוכנים שהיו פזורים ברחבי

המדינה .

בחישובי המלחמה שלו  ,לא היה מוכן היטלר לותר על איראן  .בפגישה שנערכה
ב 12 -

בברלין בין שר החוץ הסובייטי מולוטוב ובין היטלר ומרעיו ,

בנובמבר , 1940

הדגישו הגרמנים את הצורך לחלק את אירופה  ,אפריקה ואסיה ל ' אזורי השפעה ' בינם
ובין הרוסים  ,האיטלקים והיאפאנים  ,בהועידם לעצמם  ,בין היתר  ,את

איראן .

הסובייטים נתנו להיטלר את הסכמתם לכך  ,אמנם בצורה כללית וסתומה ,

ב 26 -

שהועלתה לדיון

ב 18 -

בנובמבר  .אולם פלישת היטלר לרוסיה ( מבצע

בארבארוסה ) ,

והוצאה לפועל ב  22 -ביוני  , 1941שינתה את מערכת הכוחות שהשפיעו

בדצמבר

1940

על גורל

איראן .

מבצע בארבארוסה ותוצאותיו היו להם השלכות ישירות על תולדות יהודי איראן
8ן

19

ראה  -נויה אוריינט  ,חוברת  , 1936 , 7 / 8עמ '

ראה  :לנצ ' ובסקי  ,עמ '

. 161 - 160

על נצחונו הדיפלומאטי של היטלר במינכן
ראה

:

. 13

( מצוטט אצל

:

.

רזון  ,עמ '

) 24

מכאן ניתן להבין את שמחתם העזה של האיראנים הפרו  -נאציים
( ) 1938

בינא  ,עמ '  . 76ראוי להזכיר  ,ששנה לפני כן ,

ואת תקוותם ליצירת ' איראן הגדולה '

ב , 1937 -

-.

חילקו היטלר ומוסוליני את המזרח

התיכון ביגיהם  ,כאשר עיראק ואיראן היו אמורות להישאר באזור ההשפעה הגרמנית  -ראה

קירק  ,עמ ' . 195
20

על משמעותה המעשית של הניטראליות הזאת  -ראה
 , 1717 , 1714מ 31 , 28 -

באוקטובר

 ( 1939מצוטט

:

מסמך ב  ,עמ '

אצל רזון  ,הערה

. ) 105

4

,

;

:

מסמך ג  ,מספרים

תשעה חודשים לאחר

מינויו  ,הודח מתין  -דפתרי מכהונתו ביוני  , 1940כי רפא שאה חשש מלהסתבך עם בריטניה ,
שכנתה הדרומית של איראן  ,שהיתה מעורבת במלחמה נגד
21

ראה

:

עאלם יהוד  ,גיליון 38

(4

ביוני

 , ) 1946עמ '

. 628

גרמניה .

14

ן

אמנון נצר

בעת החדשה  .מבצע זה טמן בחובו סכנת השמדה של יהדות עתיקת יומין זו  ,באווירה

האנטישמית שנוצרה אז באיראן  .המרחק בין הגרמנים שלחמו בדרום רוסיה ובין
איראן הלך והתקצר ועמו הלך והתעצם מחול השדים של איראנים רבים שהתפללו

לנצחון הגרמנים והכינו את עצמם למבצע ' ג ' והוד  -כושי ' ( רצח

יהודים ) .

22

עלב פלישת הגרמנים לרוסיה הגיעה הפעילות הנאצית באיראן לשיאה  .שרות
המודיעין הגרמני באיראן פעל במרץ

רב  ,תחת פיקודו של המאיור שולצה  -הולתוס .

23

גרמנים רבים נשאו דרכונים ותעודות  -זהות איראניים  ,שסופקו להם על  -ידי רשויות
ממשלתיות באיראן  .הנאצים הצליחו במידה רבה לבסס את השפעתם בתוך הצבא
האיראני  ,בעיקר באמצעות הקצינים שקיבלו את חינוכם בגרמניה  .מחסני נשק של
הצבא בסלטנת  -א ? אד שליד טהראן היו בפיקוח גרמנים

;

חמישה מהנדסים גרמנים

פיקחו על תחנת -השידור בטהראן  ,שנבנתה על  -ידי חברה גרמנית ; המועדון הגרמני

בטהראן ' בראונס האוס '  ( Branes HasJהיה מקום מפגש קבוע של קצינים

איראנים .

24

איראן היתה למקום מקלט של ראש  -הממשלה הפרו  -נאצי של עיראק

רשיד עלי אלכילאני ושל המופתי הירושלמי  .סקךאם ? אהרוח '  ,השדרן האיראני -
נאצי של שיסורי ברלין בפרסית  ,הלהיב את ההמונים לתמוך ב ' אחיהם הגרמבים '  .מדי

יום הפיץ שאהרוח ' דברי נאצה נגד היהודים וזרע פחד ובהלה בקרב יהודי איראן .
הוא נהג להצביע על ' מוצאם היהודי ' של מדינאים או אישים בעלי השפעה באיראן
22

כמיהת איראנים רבים לנצחון גרמניה היא עובדה ידועה  ,שצוינה לא  -אחת במקורות ובספרות

,

העוסקים בתקופה הזאת  .ראה גם ציטוט דברי שר האוצר של רפא שאה  ,ע ? אקקילי גול ףאן  :אז

:

נצר  ,השתלבות  ,עמ '  . 72המלה ' ג ' והוד ' במקום ' יהודי ' שגורה בפי איראנים הרוצים להשפיל את

היהודים  .לא ידוע לי ממתי משמש הצירוף ' ג ' והוד כושי '  ,או ' יהודי כושי '  ,בלשון האנטישמים
על  -כל  -פנים כמה מלומדים וחוקרים ידועי  -שם באיראן השתמשו בביטויים

של איראן

;

משפילים

אלה .

פרופ '

כך ,

עכאס

שתיאני

אק ? אל

( , ) 1955 - 1896

מרצה

להיסטוריה

המונגולים משתמש בסגנון מחפיר כמו  ' :הידיעה על
באוניברסיטת טהראן  ,בספרו על תולדות
~
רצח סעד אלדולה [ השר היהודי בחצר

המוסלמים

;

"

ךגין

]

הביאה שמחה לארצות האסלאם ומרפא ללבות

שיגשג השוק של יהודי כושי [ הדגשה שלי  -א " נ ] כך שרצחו אותם בצורה

האכזרית ביותר בכל הערים  ' . . .כל זה אף כי ידוע  ,שסעד אלדולה הביא שגשוג ורווחה לממלכת

אילון ולאיראן  -ראה אקבאל  ,עמ ' . 300
בספרו  ' :אם  . . .מתן הלוואה לאיראן . . .

חוקר תולדות שושלת קאג ' אר  ,עלי צגר ? טים  ,כתב

"

נחשבת לנדיבות  ,אזי יש לומר שהג ' והודים והחלפנים

של העם הזה צריכים להיות האנשים הנדיבים ביותר עלי אדמות  ,כי אלה מלווים כסף לכולם ,

אבל עם ריבית גדולה '  -ראה  :שמים  ,עמ '  . 483המלומד הנודע אחמד אראם  ,שתירגם לפרסית

את ספרו של פרופ ' וולפסון על הכלאם באסלאם  ,משתמש בביטויים פוגעים כמו ' חראמזאדגי  -י
ג ' והודי ' ( ממזרות יהודית )  ,ברצותו לנקות  ,כביכול  ,את וולפסון מן ' התכונה היהודית ' הזאת -
ראה
23

:

כןהאן טךס וי ,

4

( ייני  -יולי

 , ) 1984עמ ' , 9

הוא פעל זמן  -מה תחת שם בדוי
~
שמאוחר יותר טענו הרוסים  ,כי שולצה לא היה אלא מרגל רוסי בשם  , Svetlovשהושתל בתוך
) Bruno Schmidt

שרות הביון הגרמני  .על הרפתקאותיו  -ראה
24

טור

א.
.ן (] ) .

הצלחותיו היו כה מרשימות עד

:

שולצה .

. 1941

על דרכונים ותעודות לגרמנים  -ראה  :ניו יורק טיימס ,
בצבא  ,עובדה שהיתה ידועה כבר ב  , 1939 -לפי הדוחות שנשלחו משגרירות ארה " ב בטהראן
14

לוואשינגטון  -ראה  :מסמך ד ; וגם  :בינא ,

טיימס ,

18

באוגוסט

. 1941

עמ ' , 87

. 97

בספטמבר

על השפעתם

על תחנת -השידור  -ראה  :ניו יורק

על המועדון הגרמני  ,שבו גם למדו תורות צבאיות והתאמנו אימונים

צבאיים קצינים איראנים ואנשי הצוות הגרמני  -ראה

:

רזון  ,עמ '

. 53

שני ראשי  -ממשלות פרו  -גרמניים בטהראן  -מימין
משמאל  :עלי מנצור (  26ביוני  27 - 1940באוגוסט

ד " ר מתין  -דפתרי ( אוקטובר  - 1939יוני

:

; ) 1940

) 1941

שלא המכו בגרמניה ותבע מן העם לגזור את דינם של ' הבוגדים '  .הרצאותיו על

עליונות הגזע הארי  -איראני לא השאירו ספק בלב חלק גדול ממאזיניו  ,כי היהודים הם

יצורים ' נחותים ומזיקים ' הטעונים טיפול מיוחד .
באמצע יולי

1941

25

הזרימו הגרמנים כמויות גדולות של נשק ואמצעי לחימה

אחרים דרך תורכיה אל תוך המחוז הצפוני של איראן  ,אזרבאיג ' אן  .מול האיום
הגרמני  ,שקם והיה לעובדה על אדמת איראן  ,לא נשארה ברירה לברה " מ ולאנגליה
אלא לדרוש בתוקף מממשלת איראן לסלק את הסוכנים הגרמנים

ממשלת איראן  ,עתה תחת ראש  -ממשלה חדש  ,עלי מנצור

( 26

מאדמתה .

26

ביוני  , ) 1940שגם הוא

נודע בנטיותיו הפרו  -גרמניות  ,נקטה תכסיסי השהיה על סמך הידיעות מן החזית
הרוסית  ,שלפיהן התקדמו חיילי הווהרמאכט בצורה משמעותית לעבר צפון
היטלר ניסח ושיגר מכתב

ב 18 -

איראן .

באוגוסט  ,שהיה חתום בידי שר החוץ הגרמני

ריבבטרופ ושהועבר באמצעות אטל לרלא שאה  ,ובו הבטיח שהגרמנים יצליחו לכבוש

25

השמצותיו ודברי הסתה של שאהרוח ' עודם נושא לשיחה בקרב יהודי איראן שחיו באותה

תקופה  .בשל התערבותו בעניינים הפנימיים

של המשטר באיראן  ,הזהיר ריא

שאה את אביו של

שאהרוח '  ,ארבאב כןח ' וסרו  ,חכר מג ' לס מטעם הזרתושטים  ,להשתיק את בנו  .מאחר שהאזהרות
לא הועילו  ,נרצח כיח ' וסרו בנסיבות מסתוריות באחד מרחובות טהראן ביולי
26

שר החוץ הבריטי אנתוני אידן  ,בדברו בפארלמנט הבריטי

ב6-

כאוגוסט

. 1940

, 1941

הזהיר את

ממשלת איראן  ,כי מספר כה רב של תושבים גרמנים באיראן מהווה סכנה רצינית למדינה  ' :אנו
מאמינים  ,כי ממשלת איראן לא תסרב להיענות לאזהרה זאת  ,המובעת בצורה ידידותית ובכנות ,
ותנקוט צעדים עכשיו לטפל במצב הזה '  .ראה

:

מסמך

ה.

פורוגי  ,ממוצא יהח  -י
 , ) 1942מונה לתפקיד
ב 27 -

באוגוסט

,

ר א שאה הסתבך עם הנאצים  ,הפסיד את כסאו וגלה

( מת באוקטובר

ראש  -ממשלה
הכריז

, 1941

מארצו

על

התפטרות ר1א שאה ועליית בנו על כס
המלכרת  :ספטמבר ו794

את דרום רוסיה עד הסתיו  ,ועד אז יטיבו האיראנים אם יחזיקו מעמד מול הלחץ

האנגלו  -רוסי .

27

איראן לא נענתה לדרישת בנות  -הברית  ,לכן פלשו צבאות רוסיה ואנגליה

ב 25 -

ממשלת עלי מנצור נפלה

ב 27 -

יומיים .

באוגוסט לאיראן  ,וצבאה התמוטט תוך

באוגוסט ובמקומה עלתה ממשלה חדשה בראשות מוחמד
 . ) 1942ב % 6 -
לדרום  -אפריקה .

( ממוצא יהודי  ,מת בנובמבר

עלל

פורוגי הפרו  -בריטי

בספטמבר נאלץ רלא שאה לותר על כסאו

לטובת בנו ולצאת לגלות

סטאלינגראד ואל  -עלמיין בסתיו
עמדתם ושיתפו פעולה עם

1942

הבריטים .

~ עקב

תבוסות הגרמנים בחמתות

שעו מספר מדינאים איראניים בכירים את

באמצעות איראנים אלה נתגלו מסמכים

המצביעים על רשימה ארוכה של משתפי פעולה איראביים עם הגייס החמישי הגרמני ,
ביניהם המנהיג הדתי הנודע אייתאללה אבולקאסם כאשאני  .עד אמצע אוגוסט
27

1943

מדיניות ההשהייה מוסברת גם על סמך השפעתו של פרנץ מאייר  ,שהשתייך לגייס החמישי של

גרמניה באיראן  ,על רפא שאה  .ראה  :ח ' ואנדניהא  ,שנה רביעית  ,גיליון  , 89עמ '
עמ ' , 7 - 4

; 13 - 12

גיליון

, 91

עמ '

; 5 -3

גיליון

, 93

עמ '

; 5 -4

גיליון

 , 94עמ ' ; 10 - 8

; 9 -8

גיליון  , 95עמ '

 ; 10 - 8גיליון  , 96עמ '  . 15 - 14מוחמד ריא שאה היה לו הסבר משלו למדיניות אביו ריא
הגרמנים  -ראה

:

פהלוי  ,עמ ' . 73 -72

על פניית היטלר  -ראה

:

רזון  ,עמ '

גיליון

, 90

שאה כלפי

 66הערה

. 218

ן

איראן  -האנטישמיות

17

בלכדו מאות סוכנים נאציים  ,אולם רבים מהם הספיקו לברוח מאיראן  .הגייס התמוטט

למעשה .

ב9 -

בספטמבר

1943

הכריזה איראן מלחמה על

גרמניה .

28

ג  .עליית האנטישמיות באיראד

עד עליית רלא שאה לשלטון עמדו יהודי איראן מול המוסלמים בארץ זו כמיעוט דתי .
חלוקה זאת ,עם כל המשתמע ממנה מבחינה חברתית ומשפטית  ,היתה ברורה ומובנת
לשני הצדדים  .אולם בתקופת רלא שאה הלכו והתעצמו הרגשות הלאומניים  ,שניזונו
במידה רבה  ,כפי שראינו לעיל  ,מתורות גזעניות באירופה ואחר  -כך מן התורה
הנאצית  .עתה עמדו יהודי איראן מול הדילמה הקשה

:

מיהו איראני

לשאלה זו לא היתה קלה במיוחד למדינה כאיראן שאוכלוסייתה כה

?

התשובה

הטרוגנית.

הדמות המרכזית אשר ביקשה לעורה את הרגשות הלאומיים של האיראנים

ולהקנות להם גאווה לאומית היתה נלא שאה עצמו  .פעילותו בתחום זה כוונה בעיקר
לקידום ארצו מבחינה כלכלית וטכנולוגית  ,לשיחרורה מאינטריגות של המעצמות
ולטישטוש ההבדלים התרבותיים בין הקבוצות האתניות השונות במדינה  .בשל
לאומנותו הקיצונית  ,לא איפשר רלא שאה לשום זרם אידיאולוגי הקשור ברעיונות
המיובאים מבחוץ  ,או ברעיונות שלא מצאו חן בעיניו  ,לפעול בתוך איראן בצורה
מאורגנת וממוסדת  .מכאן גם חיסול כמעט מוחלט של כל המפלגות והתנועות מימין
ומשמאל  ,לרבות הפעילות הציונית  .גם בתי  -ספר של זרים  ,בהם בתי  -ספר של כי " ח ,
נתבעו להתאים את עצמם למגמת החינוך האחיד והלאומי של משרד החינוך

האיראני  .כל בתי  -הספר  ,לרבות הזרים  ,נצטוו לפתוח את שעריהם לפני כל הא? ראנים
ללא הבדל מוצא  ,לשון או

דת.

מגמת הפעולות האלה היתה ברורה

:

חילון

והתמערבות המיוסדים על לאומיות איראנית במשמעותה התרבותית -היסטורית ,עם
הדגשים מיוחדים על התקופה הפרה  -אסלאמית  .שר החינוך של רלא שאה  ,עיסא

צדיק  ,קבע  ' :אחת המטרות של החינוך היא ליצור במוחותיהם של אנשים מודעות
חיה של העבר  ,כדי להראות להם את הישגיהם העצומים של

הגזע ' .

29

יהודי איראן פיתחו הערצה מיוחדת להא שאה  ,כיוון שמצבם הכללי השתפר
יחסית לעבר  .יהודים רבים שינו את שמותיהם או את שמות ילדיהם לשמות איראניים ,

כדי להשתלב בחברה האיראנית שעברה תהליך של חילון ומודרניזאציה .
28

30

אין בידינו

מזיני  ,חלאם תירי ,

בין משתפי -הפעולה שנלכדו היו קציני צבא בכירים כמו פילאללה ?אהדי ,
גילאנשאה ועוד  .גנרל זאהדי ( ) 1963 - 1890
להודו  .אחרי המלחמה חזר לאיראן  ,מונה ראש המשטרה ואחר  -כך שר הפנים (  ) 1951 - 1950והיה

הוגלה על  -ידי הבריטים לארץ  -ישראל ואחר  -כך

גורם ראשי בהפלת ממשלת ד "ר מוצדק ( אוגוסט

איראן

( ) 1955 - 1953

. ) 1953

השאה מינה את זאהדי לראש  -ממשלת

והשיא את בתו שהגאז לבנו של זאהדי  ,ארדשיר  .הבן כיהן שנים ארוכות

כשגריר איראן בואשינגטון ( עד נפילת משטר

לארגון ' סומכא ' הנאצי באיראן  ,ראה

השאה )  .על קרבתו של גנרל פילאללה זאהדי

להלן .

צדיק  ,עמ ' . 85 - 83

29

ראה

30

על נושא זה דנתי בהרחבה  -ראה  :נצר  ,השתלבות  ,עמ '

:

 ; 83 -69נצר  ,שלבים  ,עמ ' . 154 - 149

8ו

ן

אמנת נצר

שום עדות ברורה בדבר יחסו של רלא רואה כלפי היהודים  .לדברי מקור אחד  ,הוא
חשב להקים תחומי מושב מוגדרים ליהודים  ,על  -פי הדגם שהיה נהוג ברוסיה
הצארית  ,ולרכזם בשלוש

ערים .

ן3

אולם במציאות היומיומית לא חלו שינויים משמעותיים ביחסם של האיראנים

כלפי היהודים  ,אלא להיפך  .ההדגשים התכופים לפאר את האיראניות  ,ההתקרבות
האיראנית -גרמנית  ,עליית מספרם של גרמנופילים איראניים  ,שחלשו כמעט על כל
עמדות המפתח של המשרדים והמוסדות החשובים במדינה  -כל אלה פעלו נגד

האינטרסים של יהודי ארץ זו  .בעניין זה מאלפת התבוננותו של העיתונאי האיראני
הנודע אמיר טאהרי

:

באיראן היתה לרלא שאה ולמולאים רבים הערצה עמוקה לאדולף היטלר .
הסוכנים הגרמנים היו פעילים בשטח וליבו את להבות השינאה נגד הבריטים
ככוח קולוניאלי של הימים ההם ונגד ברה " מ כאימפריה של כופרים  .הם הפיצו
שמועות פראיות ביותר  ,לרבות זו שהיטלר המיר בחשאי את דתו לאסלאם
וברגע שישמיד את היהודים ויהרוס את אנגליה ואת רוסיה  ,הוא יחשוף את

עצמו ויגלה את 'זהותו המוסלמית האמיתית'  .לשיעים אמרו  ,כי שמו האמיתי
של היטלר הוא תידר ( ' הגיבור ' )  ,אחד מתארי האסאם עלי  ,האמאם הראשון
של האמונה

[ השיעית] .

אפשר היה לראות מולאים שנשבעו בהתלהבות  ,כי

היטלר אכן היה מחסידי עלי  ,ומעולם לא הלך בלי דיוקנו הממוסגר בכסף של

לחולצתו .

הקדוש הזה אשר הצמידו קרוב ללבו מתחת

32

בתקופת רלא שאה עבדו יהודים מעטים כפקידים וכמורים במוסדות המדינה  ,ורבים
מאלה הסתירו את יהדותם  .אלה שנתגלתה זהותם נושלו בדרך  -כלל

ממשרותיהם .

כעיקרון  ,כל משרדי הממשלה ומוסדות המדינה נשארו סגורים בפני היהודים  -גם

שנים הרבה אחרי הסתלקות רלא שאה  .האיראניסט הנודע מארה " ב  ,פרופ ' ויליאם
האס  ,בהתייחסו למצב היהודים בתקופה זו  ,אומר

:

באשר ליהודים  ,השוויון החוקי לא שיהררם מחרם חברתי  ,שנשאר למעשה

ללא שינוי  .הם נחשבים היום זרים  ,ומישרות ממשלתיות סגורות בפניהם

;

למרות כישוריהם המוכרים כמורים  ,הם מתקשים למצוא עבודה בבתי  -הספר

הממשלתיים  .במובן מסוים אפילו ניתן לומר ,שמצבם היום גרוע מבעבר  .שכן ,
כל עוד היתה אפליה מבוססת על דת בלבד  ,יכלה המרה לדת האסלאם לפתוח
בפניהם את הדרך לשוויון חברתי ולהזדמנויות לקאריירה ציבורית  ,ואכן
יהודים לא  -מעטים בחרו בדרך זו  .עתה  ,כשלאומיות היא הקריטריון  ,המרת דת

שוב אין בה ערובה להצלחה כבעבר  .בקבלם את עקרונות הלאומיות בדבר
31

ראה

:

32

ראה

:

קוטאם  ,עמ ' . 84
טאהרי  ,עמ ' . 98 - 97

ן

איראן  -האנטישמיות

9ו

המיעוטים  ,הורידו האיראנים את עצמם לרמה הפחות ראויה לשבח של הישגי

האידיאולוגיה הפוליטית של המערב .
השליח אברהם ביר מוסיף בדו " ח שלו

33

. .

( : ) 19 11 1945

האנטישמיות הכלכלית בהתפתחותה המלאה  .עבודות הממשלה בכל הדרגות

סגורות בפני עובדים יהודיים  .בתי חרושת ובתי עסק של

[ מוסלמים ]

34

אינם

מקבלים יהודים  .רבים מבעלי עסק יהודיים דוקא כן מעסיקים לא  -יהודים

במקום להעסיק יהודים  ,כי כמה סגולות לדבר  . . .יש קולג ' ים שאינם מקבלים

יהודיים . . .

ברצון תלמידים

לא שמעתי אם ישנם נבחרים יהודיים בעיריות

האיראניות  .פקידים גבוהים בתפקידי האדמיניסטרציה וקציני צבא גבוהים
אין  .יהודים בעלי השכלה אינם מתקבלים את העמדות [ לעמדות] הנ " ל בגלוי
או בהסואה מנמוקים אנטישמיים טהורים  .בכל זאת ישנה שרות חובה בצבא
עבור היהודים  .אם היו פעם מורים באוניברסיטה או במוסדות השכלה גבוהים ,
הרי הורחקו מזמן  ,כשהשפעת הנאצים התחזקה

באיראן .

35

לבד מעלונים מועטים בסטנסיל  ,לא נתקיימו עיתונים ובטאונים יהודיים  ,לא בתקופת

רלא שאה ולא בתקופת המלחמה  ,שיכלו לתעד את האירועים האנטישמיים באיראן .
אישי ציבור יהודיים  ,שהיו מעורבים בענייני הקהילה בתקופה הנדונה  ,אינם ששים
לדבר על אירועים העלולים להפליל דמויות מרכזיות בצמרת החברה  ,הכלכלה
והפוליטיקה

באיראן .

ד " ר חביב לוי מועיד רק

36

3

עמודים  ,מתוך

1057

עמודי ספרו

על תולדות יהודי איראן  ,לעניין האנטישמיות הנאצית והגזענית באיראן  ,ודבריו הם
כלליים מאוד  .כך למשל כותב לוי

:

אולם למרבה הצער  ,עם הופעת היטלר

ב 1933 -

והתעמולה של סוכני הגייס

החמישי שלו ברחבי העולם נגד היהודים  ,השתנתה גם דעת תושבי איראן על

. 172

33

ראה  :האס  ,עמ '

34

בהעתק הדו " ח המצוי בארכיון יד יצחק בן  -צבי הודפסה כנראה המלה בטעות  ,ונאמר בו
' יהודים /

35

ראה

36

בקיץ

:

מסמך א  ,עמ '
1985

.1

הפצתי כחמישים שאלונים בין אישים אלה  ,רובם עתה בארה " ב  ,אולם עד כה קיבלתי

שתי תשובות בלבד  .האחת ממהנדס בניו  -יורק  ,הטוען שהיתה אמנם אנטישמיות אך עתה לא
כדאי לדבר עליה  .איש זה למד בזמנו במוסד שנכלל במסגרת שיתוף  -הפעולה התרבותי בין
איראן לגרמניה  .התשובה השנייה המשתרעת על פני

טהראן ,

 , ) 1915לשעבר

12

עמודים הגיעה מאת ד " ר רחים כהן ( יליד

עורך השבועון ' ישראל '  .תשובתו מפלילה כמה אישים מרכזיים בצמרת

המדינה  ,את אוניברסיטת טהראן ומוסדות אחרים  .כמו  -כן היו לי שיחות וראיונות בעניין הנדון
עם אישי ציבור רבים בארץ ובחו " ל  .לעת  -עתה אזכיר כאן ראיון  ,בלי להיכנס לפרטיו  ,שהיה לי

עם מר זכריה יאדגאר ( יליד אצפהאן  ) 1920 ,בנוכחות מר שאיגאן  ,שאחיו המבוגר ,ריא

שאיגאן ,

נאסר ונכלא על  -ידי הבריטים בתקופת המלחמה  ,כאחד ממשתפי  -הפעולה הפרו  -גרמניים
באיראן  .הראיון נערך בבוסטון  ,ארה " ב  ,ב  29 -בספטמבר  . 1985על משפחת שאיגאן  ,בהקשר של

שיתקף  -הפעולה הכלכלי  -ראה גם

:

לנצ ' ובסקי  ,עמ ' . 158

20

ן

אמנון נצר

היהודים  .כתוצאה מכך  ,ובהתאם למנגינה הזאת  ,הדיוטות רבים מהשכבות
השונות הצטיידו שוב בנשק הישן של האשמות והתקפות נגד היהודים
בסימטאות וברחובות טהראן  ,ואחדים תיכננו לפעול נגד היהודים  ,במיוחד
אחרי פרוץ המלחמה והכיבושים הראשונים של

היטלר .

הם נהגו לקנות

סחורות מן היהודים במחירים גבוהים  ,אולם בהקפה ותמורת שטרות  -חוב ,

בתקווה שהיטלר עומד להגיע לאיראן  .היו עיתונאים שקיבלו סיוע משגרירות

גרמניה וכתבו מאמרים נגד היהודים בעולם ובאיראן .

37

ד " ר לוי מדבר בשבח רלא שאה ומשווה אותו לכורש הגדול ובסוף ספרו גורס

ש ' העם

האיראני האציל ' אינו אשם בזוועות שאירעו ליהודי איראן  ,אלא אשמים אלה
מונגולי זורם

ש ' דם

בעורקיהם ' .

ככל הידוע  ,איש לא טרח לרשום ולפרסם את מעשי ההשפלה היומיומיים  ,כמו

קללות וביטויים סטריאוטיפיים  ,יריקות ואבנים  -שספגו היהודים מידי

:

נוגשיהם .

מעשים אלה עדיין שמורים בזכרון בני הקהילה שעברו אותה תקופה קשה וחשו את
הסבל על גופם  .היו גם מקרים יותר קשים  ,כגון  :עלילות  -דם  ,התארגנות לרצח ואף

מקרי רצח  -אשר רבים מהם לא הגיעו לידיעת הציבור הרחב  .להלן מעט מן
המקרים האלה  ,שיש להם נגיעה ישירה לפעילות האנטישמית הגזענית של אותה

תקופה .
( )1

37

במכון בן  -צבי שמורה תעודה בפרסית  ,המגוללת את הזוועות שעוללו האיראנים
ראה  :לוי  ,עמ '

. 971 - 969

לוי מזכיר את מאמריו האנטישמיים של העיתון ' 3ושש ' ( גליונות

, 189

5 - 4 , 190

בספטמבר  , ) 1933אך אינו מפרט את תוכנם  .בשיחה שקיימתי עמו בביתו בלוס

ב 24 - 23 -

באפריל  , 1984אמר לי ד " ר לוי  ,בין היתר  ,שבגלל האיומים של האנטישמיים באיראן

וסכנת הכיבוש הגרמני הוא העביר חלק מבני משפחתו

לארץ  -ישראל .

רפא שאה בגלות דרום אפריקה שם
נפטר

ב 26 -

ביולי

1 944

אנג ' לס ,

ן

איראן  -האנטישמיות

יהודיות בעיר מיאנדואב שבמחוז

לכמה משפחות

אזרבאיג ' אן  ,כ 180 -

ו2

ק " מ דרומית

לתבריז  ,שבניהן נרצחו  ,נפצעו ונאנסו באכזריות  .המשפחות הן  :ח ' ודאדאדי  ,הילל
כהן  ,דאדשונד  ,עמראן ניסאני  ,שמטוב כהן  ,דוד גייבזאדה ,
התעודה מציינת

חסקילי (יחזקאלי ) ועוד .

:

בשנת שמש

כלומר בעת כניסת כוחות הסובייטים לאדמת איראן

] 1941 [ 1320

נשלחו צווים למשטרות של כי שכונה ( מקום ) להוציא להורג את היהודים .
הצו כלל הוראה להרעיל ולהרוג כל יהודי בהזרקת רעל  .נוסחה אחת מן הצו
הזה נתגלתה במשטרת מיאנדואב אחרי כניסת כוחות הסובייטים  .אילו איחרו
הסובייטים להיכנס לאיראן יום או יומיים  ,היו הורגים את כולנו .
38

()2

עדות  ,שפורסמה באיחור של

45

שנים בבטאונם של יהודי איראן שמצאו מקלט

בניו  -יורק  ,אשר לפיה הורה מושל כרמאנשאה ליהודים  ,בין השנים  , 1940 - 1939תחת
השפעת הפעילות הנאצית באזור  ,לפתוח את חנויותיהם בשבתות  ,שאם לא כן

תוטלנה עליהם גזרות קשות  .במשך זמן רב סחטה המשטרה המקומית כספים מן

היהודים .

לבסוף

בכרמאנשאה

:

בוטלה

הגזרה  ,בשל עמדתם האיתנה

של

ראשי הקהילה

הרב יחזקאל בן יהודה  ,לוי בן שלום  ,חנוכה בן יצחק  ,עבדאללה בן

מאיר  ,הרב אהרון  ,שמואל נו  -בהאר ואחרים  .בעל העדות מוסיף  ,כי באיראן קמו
ארגונים נאציים מחתרתיים

:

אלמנטים חסרי  -דעת

מוקסמים מצוויחותיו של היטלר ומהתקדמות

-

החיילים הנאצים  -חדרו אל המשרדים והמיניסטריונים  ,היו להם ציפיות
בדבר העתיד והיו מתכננים תוכניות  .פה ושם היו לחישות [ על מה שעומדים

נגד

לעשות]

היהודים .

הפעילות האנטי  -יהודית לא היתה גלויה  ,משום

שהשלטון היה עדיין חזק  ,אבל ניתן היה לראות בכל מקום את התנועות
המאיימות
( )3

האלה " .

3

ביום השני לפסח חש " ו

( 17

באפריל  , ) 1946עם פינוי משהד על  -ידי הסובייטים ,

התנפלו קבוצות פאשיסטיות יחד עם האספסוף שציפה להזדמנות לנקום ביהודים על
השכונה של האנוסים היהודים  ,פצעו רבים  ,שפכו נפט ובנזין על כמה בתים ושרפו
אותם  .היהודים ביקשו מיקלט במברקייה  ,אולם הרשויות לא התירו להם להבריק את
הידיעה
38

למרכז .

ראה  :מסמך

40

ו .יצוין כי באזור הזה פעלו במרץ רב סוכנים גרמניים  ,בפיקודו הישיר של שולצה .

יש להוסיף למסמך הנ " ל את התראתו של הקונסול הבריטי בתבריז על הסכנה של תגרות דמים
בין האיראנים ובין המיעוטים הדתיים באזרבאיג ' אן בעצם הימים ההם  -ראה
39

ראה  :שופר ( אפריל

 , ) 1985עמ ' , 3

. 14

:

מסמך ז .

רישום זה נחשב ל ' גילוי אומץ לב '  ,מאחר שיהודים רבים

מאיראן החיים עתה בארצות  -הברית  ,מקווים לחזור ולחיות בארץ מוצאם  ' ,כאשר המצב יאפשר
זאת '  .על יהודי איראן בארה " ב  -ראה
40

:

נצר ,

ארה "ב .

לראשונה פורסמה הידיעה ב ' רהבר '  ,עיתון מפלגת תודה  ,ומשם צוטטה בשבועון ' ישראל ' ,
גיליון

25 ( 1

באפריל

 , ) 1946עמ ' ; 1

ובירחון ' עאלם יהוד '  ,גיליון

 30 ( 33באפריל  , ) 1946עמ ' . 550

22

ן

אמנת נצר

במסמר אחר על אירועים אלה במשהד נאמר

:

ימים מספר אחרי עזיהם הצבא הרוסי את העיר משהד  ,ביום א ' חג הפסח

חש " ו  ,היתה עלילת  -דם והיה פוגרום ברובע היהודי  .המון פורעים  ,שמספרם
אמדו למעלה

מ 10 -

אלפים  ,מזוינים בנשק קר  ,ובאלות  ,ובאבנים  ,נפצו

שמשות  ,ופצעו למעלה

מ 15 -

אנשים  .היהודים ניצלו בנס מטבח כללי ולא היו

אבידות בנפש  .אבל עד היום הם שרויים בפחד ובדאגה ליום המחרת  .קשה
להמילהתרחק למקומות יותר מרוחקים מהרובע היהודי  ,וכתוצאה מזה אינם
יכולים להמשיך בעסקיהם הרגילים  ,ואינם רואים שום תקומה לפניהם בלתי
אם לעזוב את העיר הזאת  .הרוב הגדול פניהם לארץ ישראל ומכפר גדול של
צעירים כבר עזבו את משהד והגיעו לטהראן על מנת להגיע באיזו דרך שהיא
לארץ

ישראל , .

4

אחד מבני העדה  ,שחקר את תולדות יהודי משהד  ,גורס

:

התעמולה האנטי  -יהודית של השידורים [ הפרסיים ] של רדיו גרמניה והסתות
מאת המנהל הגרמני של בית  -הספר

לאמנות במשהד . . .

יצרו איבה כה גדולה

אצל התושבים  ,שניתן היה בפרובוקציה הכי קטנה לחדש את פעילותם נגד

העדה הזאת ,
( )4

4

בפסח חש " ו ( אפריל  , ) 1946עם יציאת הסובייטים מהעיר לשת ,

כ 30 -

ק "מ

דרומית  -מערבית לים הכספי  ,הפיצו כמה אנטישמים שהושפעו מן התעמולה הנאצית

שמועה כוזבת על הריגת ילד מוסלמי בידי יהודים לצורך פולחן דתי  .היתה התקהלות
גדולה ליד מקומות מגוריהם של היהודים  ,במיוחד מול בית  -הספר היהודי בקרבת

השכונה ' או ? תאדסרא '  .הבריונים צעקו

:

' מוות ליהודים

!'

נמנע אסון גדול בשל

התערבותו המהירה של ראש המשטרה המקומית  ,קולונל שוכת  ,ובשל ההגנה
המאסיבית שהעניקו חברי מפלגת תודה בעיר רשת לקהילה
( )5

בחודש ניסן תש " ז ( אפריל

) 1947

היהודית.

פורסמה ידיעה בעיתון הפאשיסטי  -גזעני

' יזדאן '  ,כי היהודים ' חתכו לחתיכות ילד מוסלמי וסחטו ממנו א"
41

ראה

:

42

ראה

:

מסמך ח .
דילמאניאן  ,עמ ' . 83

43

יש לציין  ,כי בשנות

ה 30 -

שומנו '  .בריונים

ובשנים הראשונות של המלחמה פעלו

במשהד ובאזור כולו סוכנים גרמנים  ,בחלקם במסווה של עובדי חברת התעופה הגרמנית

' יונקרס '  ,ואחר  -כך חברת התעופה הגרמנית ' לופטהאנזה '  .יש להוסיף  ,כי הידיעה בדבר ההגנה
שנתנו חיילים רוסים לשכונה היהודית במשהד  ,מפני אפשרות של התפרעות אנטי  -יהודית בעת
התהלוכה השיעית הדלית בחודש מוחרם ( דצמבר

ראה על כך
43

:

- ) 1944

לא זכתה לתיעוד ולמחקר ראויים .

מסמך ט .

קולונל שוכת  ,ממוצא אצפהאני  ,היה בידידות עם כמה יהודים מקומיים  ,ביניהם
סולוקי  ,ישראל כהן  -צדק וטביבזאדה  .הידיעה היא מפי עדי ראייה  :דוד ש שאנזאדה ( יליד רשת ,
:

) 1900

מבני  -ברק וגולמה סולוקי ( יליד אצפהאן ,

, 1914

תושב רשת ,

שמואל

 ) 1950~- 1925ממושב נבעתי .

ן

איראן  -האנטישמיות

23

רבים צרו סביב השכונה היהודית בטהראן לעשות שפטים ביושביה  .גם כאן נמנע
אסון בשל התערבות
( )6

המשטרה .

44

ידיעה דומה פורסמה בחודש ניסן תש " ח ( אפריל

) 1948

בעיתון פאשיסטי  -גזעני

אחר  ' ,ח ' ונג '  ,ולקיה  ' :הג ' והודים של מחלה [ בטהראן ] גנבו שלושה ילדים מוסלמים
ושמו אותם בשק במונית  ,אך נהג המונית הרגיש בדבר ודיווח לשוטר  ,וזה לקח את
הילדים בחזרה מן הג ' והודים  ' . . .במקרה הזה  ,כדי למנוע אסון  ,התערב שר הפנים ,
הגנראל אמיר אחמדי  ,אשר במסגרת משרדו פעלה
( )7

המשטרה '.

4

' מרד שמרוז '  ,אחד העיתונים הרעשניים ביותר בטהראן  ,בבעלות מוחמד מסעוד ,

לשעבר יד ימינו של בהראם שאהרוח '  ,הזהיר בכותרת צעקנית  ,כי ה ' הגנה '  ' -ארגון

הרוצחים היהודי '  -פתח סניף בטהראן ( יאנואר

 ) 1948י

מסעוד ביקש להוכיח

לקוראיו  ,כי יהודי איראן עומדים לפתוח בטרור ובמעשי חבלה בארץ

זו .

46

הצטרף

אליו ' כארון '  ,העיתון המקומי באהואז  ,בעריכת חוסיין פרהודי  ,בטענה שבעיר זו
פועל סניף ה ' הגנה '  ,בראשות יהודי בשם

שאול .

47

באותה תקופה יצאו לאור עיתונים ושבועונים רבים  ,בזכות החופש שניתן להם

על  -ידי מעצמות הכיבוש  ,ולא כולם עמדו על רמה נאותה  .עורכים רבים לא הצטיינו
בהשכלתם

הכללית  ,אולם

קיוו לחדור לחיים הפוליטיים באיראן באמצעות

היו עיתונים שהעזו ' לקשט ' את שעריהם בצלבי  -הקרס

עיתוניהם .

במפורש כי ' אין זה פשע להיות נאצי ' .

48

;

היו שכתבו

גם עיתונים ושבועונים נפוצים ומכובדים לא

היו נקיים מהפצת ביטויים סטריאוטיפיים נגד

היהודים .

ד  .ארגונים ומפלגרת גזעניים באיראן
אחרי הסתלקותו של רלא שאה קמו באיראן מספר רב של ארגונים ומפלגות  ,שאמנם
חלק קטן מאוד מהם היו קיימים בהסתר עוד לפני

. 1941

רוב המפלגות לא היו אלא

חבורה של אנשים שהתאספו סביב איש זה או אחר  ,לכן אין כל דמיון בינן ובין

44

45

ראה  :ישראל  ,גיליון  10 ( 21באפריל  , ) 1947עמ ' . 3 , 1
ראה  :ישראל  ,גיליון  22 ( 60באפריל  , ) 1948עמ ' . 3 , 1
לנשק של ריא שאה  .רוב מיבצעי הטבח בשבטי הכורדים והלורים בתקופת ריא שאה נערכו בידי
אחמדי  ,שלא היה חשוד באהדה לנאצים  .שמו הטיל מורא ופחד בין ' מפירי סדר ' למיניהם

הגנראל אחמדי היה ידיד נעוריו וחברו

באיראן .
46

ראה  :ישראל  ,גליון

15 ( 48

בינואר

, ) 1948

.4

עמ '

זמן קצר אחרי כן

( 12

בפברואר

) 1948

מסעוד ברחוב אכפאתאן בטהראן  .זמן רב ייחסו את הרצח לעלי ריא  ,אחי מוחמד ריא
בשנת

 , 1984עם

שאה  .רק

העמדת אנשי צמרת של מפלגת ' תודה ' בטהראן לדין  ,נתברר שהרצח תוכנן בידי

הרב  -סרן ח ' וסרו רוזבה  ,שהיה ראש ארגון המחתרת של ' תודה ' בצבא
47

נרצח

ראה  :ישראל  ,גיליון

5 ( 50

בפברואר

, ) 1948

עמ '

;3

איראן .

מסמך י  -מאת הקונסול הבריטי באהואז .

לפי המסמך  ,היתה עלילת  -דם באהואז באוקטובר  , 1943וקהל מתפרעים ( כ  800 -איש ) צעדו
נזעמים לשכונה היהודית כדי לעשות שפטים ביהודיה ולשרוף את בית -הכנסת המקומי .
48

ראה

:

ישראל  ,גיליון

7 ( 11

ביולי  , ) 1946עמ '

,1

.6

24

ן

מפלגה

אמנון נצר

פוליטית בדפוס הדמוקראטי המערבי המוכר לנו .

49

במבנה הפוליטי הבלתי -

יציב של החברה האיראנית הופיעו כמה מפלגות וארגונים  ,אשר יכלו להוות סכנה

.

ממשית לקהילה היהודית בסקירה קצרה זו לא נכללו מפלגות שקראו לעצמן

' לאומיות' וסירבו במפורש לקבל יהודים כחברים ; כי למעשה כל המפלגות  ,למעט
' תודה '  ,לא ששו לקבל יהודים כחברי מפלגה  .היו מפלגות  ,כמו ' מפלגת איראן ' ,
שהסירוב לקבל יהודים כחברים היה רשום בתקנון
()1

שלהן .

50

' מליונ  -י איראן ' ( הלאומנים של איראן )  -ארגון שהיו חברים בו משתפי -

פעולה נאציים  ,כמו  :אייתאללה כאשאני וחבר המג ' לס חביבאללה נובה ' ת  .ארגון זה
הוציא לאור ביטאון בשם ' דידבאן '
( )2

( מצפה ) .

ן5

' נאסיונאליזמ  -י אנשלאבי ' ( הלאומיות המהפכנית )  -היו חברים בו מספר

קציני צבא  ,שפעלו בתאים סודיים  ,ובכל תא היו חמישה
( )3

' גורנה  -י נג ' את  -י

מלי '

( אגודה להצלה לאומית )

מהתפלגות שחלה בארגון הנזכר בסעיף

(.)2

ולכובשם .

' פדאאיאנ  -י איראנזאה ' ( לוחמי איראנשאה )  -קבוצה קטנה ופחות קיצונית

מאחרות  .בראש הארגון עמד עבאס
( )5

-

המנהיגות של הקבוצה הזאת ביקשה

להניע את הגנראל רזם  -ארא 52לפלוש לאיי בחריין
( )4

חברים .
נוסדה כתוצאה

אמיני .

' המפלגה הפאן  -איראניסטית '

 -נוסדה אחרי המלחמה על  -ידי שני

סטודנטים צעירים  ,דאריוש פורוהר 53ומוחקן ש  ? %פור  .בין תומכי המפלגה היה גם
ד " ר מחמוד אפעואר  ,שהוזכר לעיל  .ראוי לציין  ,כי כל המפלגות והארגונים שצוינו
ושיצוינו להלן  ,וכן חלק מאלו שקראו לעצמן ' מפלגות לאומיות '  ,דגלו גם  -כן
בסיסמאות

49

פאן  -איראניסטיות .

אחד האינטלקטואלים העיר על ריבוי המפלגות בזמן הזה

:

'בתקופת ריא

שאה כל מי שהוציא

מפיו את המלה " מפלגה " הסתכן במאסר ; עכשיו כל פוליטיקאי בעל שאיפות גראנדיוזיות אוסף

סביבו חבורת רעים ומכריז קבל עולם על כינון מפלגה פוליטית חדשה '  .ראה  - :אבראהאמיאן ,
עמ '  . 187עם זאת  ,אמנם היו באיראן שתיים או שלוש מפלגות  ,כמו מפלגת ' תודה '  ,מפלגת
' איראן '  ,שהיו שונות מבחינה
50

זאת .

' מפלגת איראן ' התפתחה מתוך אגודת המהנדסים  ,שנוסדה באוקטובר

עמד אז מהךי ? א ? ךואן  ,שהיה

איראן .

ב 1979 -

. 1941

בראש האגודה

ראש  -ממשלתה הראשון של הרפובליקה האסלאמית של

גם שאפור וח ' תיאר  ,ראש  -הממשלה האחרון של מוחמד נלא שאה ( דצמבר

 - 1978פברואר

) 1979

יצא לאור באוקטובר

השתייך ל ' מפלגת איראן '  .בטאון המפלגה היה ' ג ' 3הה '  ,שגליונו הראשון
, 1945

ומיולי

1947

החליף אותו העיתון ' נברד אמרוז '  .ושוב הוחלף השם

ל ' ג ' בהה אזאדי '  .בשנות החמישים הראשונות הצטרפה המפלגה ל ' חזית הלאומית' של ד " ר

מוצדק .
51

על הארגון הזה והארגונים והמפלגות שלהלן  -ראה  :לנצ ' ובסקי  ,עמ '

; 166 - 165

בינדר  ,עמ '

.220 - 215
52

רמטכ " ל צבא איראן  ,מונה לתפקיד ראש  -הממשלה וזמן קצר אחר  -כך נרצח בטהראן ( מארס

 ) 1951בידי אחד מחברי הארגון הדתי הקיצוני  ,פדאאיאנ  -י
53

אסלאם .

פורוסר היה פעיל בהפלת משטרו של השאה  .הוא נולד באצפהאן
ובטהראן והחל את הקאריירה הפוליטית שלו

ב , 1943 -

ב , 1929 -

גדל באורמיה

מיד לאחר מאסר אביו באשמת פעילות

פרו  -נאצית  .על פעילות הפאן  -איראניסטים  -ראה גם

:

נצר  ,איראן  ,עמ '

. 103 - 102

ן

אשאן  -האנטישמיות

( )6

' חזב  -י מל  -י

25

איראז ' ( המפלגה הלאומית של איראז )  -נוסדה על 9 -די דאריוש

.

פורוהה ,לאחר פרישתו מז ' המפלגה הפאז  -איראניסטית' המפלגה הלאומית חרתה

על דגלה את ' החזרת השטחים הכבהמים '  :קאוקאז  ,בחריץ ואפגאניסתאז ; שמירה על
' טוהר

האיראבי '

הגזע

;

מלחמה

בקומתיזם

הבריטי ,

הרוסי  ,בקאפיטאליזם

בהתשפטות הערבים והתורכים  ,בכוהני דת ריאקציונרים  ,בבעלי קרקעות נצלנים
ובמיעוטים הדתיים  ,במיוחד היהודים

והבהאים .

( ד ) מפלגת ' סומכא '  ,ראשי  -תיבות של ' סוסיאליסת -י מלי  -י כארגראנ  -י

איראז '

[ המפלגה ] ( הסוציאליסטית הלאומית של פועלי איראז )  ,היתה הקיצונית שבכל

הארגונים והמפלגות הפאשיסטיים באיראז תבנתה על  -פי הדגם של המפלגה
הבאציתאל  -סוציאליסטית ( הנאצית ) של גרמניה  ' .סומכא ' נוסדה באופז רשמי בשנת
1948

על  -ידי קבוצת איראנים שחיו בגרמניה בעת המלחמה והיו פעילים שם

באירגונים

נאציים .

' סומכא ' הוקמה במידה מסוימת כתוצאה מסכסוכים פנימיים בץ

הארגונים והמפלגות הפאשיסטיים השונים באיראן  .בראש הארגון עמד תהילה ד = ר
מוכרי  ,אשר מאוחר יותר גורש ממנה ואת מקומו תפס ד " ר דאווד מינשיזאדה  ,שכונה
' הפיהרר של

איראן ' .

54

כל עוד היתה מפלגת ' תודה ' פעילה והזקה ,
54

55

לא העזו חברי ' סומכא ' לפעול

לאחר תבוסת גרמניה  ,עזב מונשיזאדה את גרמניה ונסע למצרים שם לימד פרסית באוניברסיטת

אלכסנדריה .
55

מפלגת ' תודה ' הוצאה מחוץ לחוק אחרי נסיוז התנקשות בחיי השאה כאוניברסיטת טהראן
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( מימין למעלה ) הסמל הזרתושטי פורוהר  :הרוח הטובה המגינה על העצם ודמות האל הטוב בעיני

הזרתושטים ; ( מימין למטה ) סמל מפלגת סומכא  :דמות פורוהר וצלב הקרס ; ( משמאל ) הבנק הלאומי
בטהראן עם סמל פורוהר

ן

26

אמנון נצר

זמן קצר הם הוציאו לאור ביטאון  ,ללא רשיון  ,בשם ' ? ' אם נ  ,ם ' ,

חופשי .

באופן

שהפיץ רעיונות נאציים במסווה של מאמרים בענייני אמנות  .תקופה מסוימת עודד
המשטר של מוחמד רלא שאה את פעילותו של ' סומכא '  ,וגם של ארגונים פאשיסטיים

אחרים  ,בעיקר כמשקל  -נגד למפלגת ' תודה '  ' .סומכא ' גם נוצלה על  -ידי המשטר נגד
' החזית הלאומית' של ד " ר מוצדק  ,בראשית שנות החמישים  .חברי ' סומכא ' לבשו

חולצות שחורות ועמדו בקשר הדוק עם כמה גנראלים  ,במיוחד עם גנראל פילאללה
זאהדי וגנראל מהייני  .מנהיג ' סומכא ' היה מלווה שומרי  -ראש קבועים  ,ובמסגרת
המפלגה פעלה קבוצת בריונים  ,בשם ' גורוה  -י ? ' אוידאן ' ( קבוצת נצח )  ,אשר כללה

בעיקר תלמידי בתי  -ספר תיכוניים  ,שאומנו לקטטות רחוב ולהסבת נזק וחורבן

ליריבים .

בניגוד למפלגות ולארגונים הגזעניים האחרים  ,שנקלטו במהלך השנים

כיחידים או כקבוצות בתוך ' ההזית הלאומית'  ,לא הצטרפה

' סומכא ' לשום מפלגה

אחרת  .בשל אופיה האלים של המפלגה  ,היא גם לא פונקה במיוחד על  -ידי ממשלה
כלשהי באיראן  ,לבד מממשלת גנראל זאהדי .
על קצת מן הדעות הגזעניות של ' סומכא ' אפשר ללמוד מהספרון ' פןשאר
טסרימן ' ( מאבק נגד אהרימן )

56

שא

מאת ד " ר מתשתאדה  .ספרון זה  ,שעליו מתנוסס

סמל המפלגה  ,מבהיר את תורתה הגזענית כמעט בכל תחומי החיים  ,החל בענייני
עבודה  ,משמעת חברתית  ,מצפון חברתו  ,גזע ודם  ,תרבות וציביליזאציה  -וכלה
בתחומים כמו

:

אדמה  ,מים  ,ספורט  ,לבוש  ,מזון  ,טיפול בילדים  ,נופש

והבראה .

תורתו של מונשיזאדה מדברת על האבות ' הארים החזקים '  ,אשר עם מספר מועט של
אנשים ' הקימו את הממלכה הגדולה האוניברסאלית הארית הראשונה '

לדעתו

בעולם .

57

:

המיעוטים ההיים בתוכנו או שהם איראנים או שהם לא  -איראנים  .כל לא -
איראני חייב לדעת כי לא יהנה מזכויות איראניות  .אלה שתחת מסווה של דתות

חדשות וישנות 58יצמידו את עצמם ללא  -איראנים חייבים לדעת שגם אם הם
רואים את עצמם איראנים  ,בעינינו הם לא  -איראנים  .כאשר הייתי במצרים

ניצלתי את ההזדמנות ולמדתי מקרוב את תכונותיהם של הלא  -איראנים
השמיים  .באותו זמן למדתי מה היא ועד כמה היא עליונותינו
בהמשך דבריו דן מונשיזאדה ביהודים ואומר

הגזעית .

59

:

( פברואר  , ) 1949אולם המשיכה בפעילותה במחתרת  .מאוחר יותר נתברר שהמתנקש ( שנהרג בו

במקום ) היה חבר הארגונים הדתיים המיליטאנטיים שהופעלו על  -ידי אייתאללה כאשאני .
56

לפי האמונה הזרתושטית אהרימן ( או אהרמן ) הוא האל הממונה על כל האסונות והמחלות

בעולם .
57
58

59

ראה

:

מונשיזאדה  ,עמ ' . 4

' דתות חדשות ' הכוונה כנראה לבהאים ; ' דתות ישנות ' כוונתו ליתר הדתות  .יש לשער שהדת
הזרתושטית אינה כלולה בקטגוריה השלילית הזאת.

ראה  :מונשיזאדה  ,עמ '  . 7 - 6יצוין  ,כי הוא משתמש במלה ' אניךאן ' לציין לא  -איראני  ,כפי שהיה
נהוג לציין לא  -איראנים בתקופה הפרה  -אסלאמית.

איראן  -האנטישמיות

ן

27

מה רוצה הג ' והוד בתוכנו ? הלא [ רצונו] לזהם את הדם האיראני ? מדוע חייבות

הסבלנות והסובלנות שלנו להתפרש כחולשה  ,רשלנות והעדר  -רצון ? זה בסדר
שהג ' והודים יבנו לגלמם מדינה  :לנו יהיו יחסים קורקטיים עם מדינת ישראל
אולם לא נרשה לג ' והוד להיות או להיעשות

איראני .

;

60

אחד הפתרונות שמציע מונשיזאדה לשמירת ' הדם הארי הטהור ' הוא חקיקת חוק
לעיקור כל מי שאינו מסוגל לתת ל ' איראן הקדושה ' בנים בעלי 'דם טהור ושרירים
חזקים '  .לקעתו ' לרפיוננו יש אך ורק תרופה אחת והיא חינוך קשוח ומשמעת ברזל '  ,י6

והחינוך חייב להיות ' ספארטאני במלוא מובן המלה '  .רק כך אפשר ליצור סם  -מרפא

( שאךלקר ) לניקוי ' הרעלים שהוזרקו לעורקינו עד
לתרגילי נשק ולעונשים חמורים למפירי

כה ' .

62

מונשיזאדה ממשיך ומטיף

סדר .

' סומכא '  ,כמו המפלגות הגזעניות האחרות שצוינו לעיל  ,לא יכלה להתפתח

במבנה החברתי השיעי והמולטי  -אתני של איראן  .משנות השישים ואילך שוב לא
שמעו עליה ,

אף  -כי רעיונותיה מוסיפים להתקיים .

באשר לאנטישמיות  ,בנוסח נאצי או בלתי  -נאצי  ,ראוי להרהר אחר דבריו של אמיר
טאהרי  ,שחי את המציאות היומיומית באיראן

:

אם כי השינאה לזרים מבטיחה אחדות -שורות לכל פוליטיקאי שאפתן ,

היעילות המלאה בעניין זה מושגת אם נותנים לזו ממד חדש  -והיא השנאה

ליהודים  .רוב האינטלקטואלים והפוליטיקאים במזרח המוסלמי [ קרי

איראן ]

אינם מוכנים לדבר בגלוי על שנאה ליהודים  ,משום שהם מעוניינים להציג את

עצמם במונחים השאולים מן המערב  :ליבראלים  ,דמוקראטים  ,סוציאליסטים ,
סוציאל  -דמוקראטים  ,קומוניסטים

וכיו "ב .

הם גם יודעים שהאנטישמיות

קשורה בצורה חד  -משמעית לנאציזם ומאוסה על כל תנועה פוליטית גדולה
בעולם של

ימינו '.

6

סיכום
איראן ברביע השני של המאה העשרים היתה ארץ מפגרת יחסית ,ששלושה  -רבעים

מאוכלוסייתה היו בני שבטים וכפריים  .האיראנים הראשונים שפיתחו תיאוריות
גזעניות והתפארו על היותם צאצאי הארים היו אינטלקטואלים עירוניים  ,שהתחנכו

התרבות האירופית והושפעו מתורות גזעניות שרווחו באותו זמן באירופה .

על ברכי

בשל העדר סקר מקיף כלשהו על האנטישמיות באיראן בתקופה הנדונה  ,קשה

.

להגדיר במדויק ובפסקנות את היקפה  ,אופיה וצורותיה אולם על סמך הנאמר לעיל ,
60

ראה

:

מונשיזאדה  ,עמ '

.7

על גילויי אהדה של לאומנים איראנים  ,אף קיצונים שביניהם כמו

מונשיזאדה  ,למדינת ישראל  ,הצבעתי כבר כמקום אחר  -ראה

.8

61

ראה

62

~
מונשיזאדה  ,עמ ' . 58
ראה :

:

מונו יזאדה  ,עמ '

:

נצר  ,איראן  ,עמ '

63

ראה

:

טאהרי  ,עמ '

. 131 - 130

. 103

ן
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אמנע נצר

על יסוד הראיות והתגובות שפורסמו בבטאונים היהודיים והלא  -יהודיים וכן
בהסתמך על התבועות ביקורתית ועקבית בקורות התקופה  -אפשר לומר  ,כי רב

וכבד היה המשקל הסגולי של אותם יחידים וקבוצות שהושפעו על  -ידי התעמולה
הנאצית באיראן  .בשלב זה של המחקר בסוגיה הנדונה  ,אפשר להציע כמה הערות
סיכום
()1

:

ההתפארות העצמית ורגש העליונות האיראנית אמנם יש להם סימוכין בספרות

ובתרבות של איראל הקדומה והקלאסית  ,אולם רעיונות קדומים אלה מעולם לא

הגיעו לכדי ביסוס תורה גזענית שיטתית וממוסדת  .הנסיונות למיסוד ולמישוג
( קונצפטואליזאציה )

של

המתודולוגיה

הגזענית

באיראן

הם

תוצאת המגע

האינטלקטואלי בין ארץ זו לאירופה של גובינו  ,מוסוליני והיטלר  .האנטישמיות

*

הלאומית החילונית בצורתה הגזענית הינה אפוא תופעה חדשה במערכת היהס ם
שבין היהודים
( )2

לאיראנים .

הדגם הנאצי של התורה הגזענית במובנה הארי לא היה יכול להתפתח לממדים

כלל  -ארציים באיראן  ,בשל שתי סיבות עיקריות  ( :א ) ההרכב הדמוגראפי  -אתני של
ארץ זו צימצם את היקף פעילותה של התורה הזאת לחוגים אינטלקטואלים או
אינטלקטואלים  -למחצה בישובים עירוניים ; ( ב ) תורה זאת יצרה עוינות נגד האסלאם
ומאמיניו  ,כי היא דיברה על נחיתות גזעית של הערבים  ,שמתוכם יצא כל הקדוש
והמקודש לשיעים
( )3

:

הנביא  ,האמאמים והקוראן הכתוב בערבית .

המכשלות שעמדו בפני התפתחותה של התורה הגזענית הארית באיראן לא

הפריעו לרבים מתושביה לראות בהיטלר ' נציגו של אללה ' ( כפי שמעיד

,

ל כך

גולשאאיאן )  ,לגלות אהדה לנאצים ולייחל להצלחתם  -כל עוד הנאצים הפנו את
איבתם כלפי המשולש השנוא על רוב האיראנים  :רוסיה  ,בריטניה והיהודים  .למותר
לציין  ,כי שני מושאי השנאה הראשונים היו קשורים למערכת הפוליטית  ,ולכן
תדירות השתנותם היתה
( )4

גבוהה .

אף כי מבחינה ההנהגותית לא ניתן לפעמים להפריד במציאות של איראן בין

אנטישמיות המבוססת על לאומיות וגזענות ובין אנטישמיות המבוססת על אמונות

דתיות  ,פוטנציאל ההרס של הראשונה גדול לאין שיעור מזה של השנייה .
( )5

רפא שאה אמנם נקלע לסיטואציה בינלאומית שלא הותירה לו כמעט ברירה אלא

לבחור בגרמניה כמעצמה ידידה  ,אולם אין לפטור אותו מאחריות אישית לסכנה
הנאצית  ,שאיימה לא רק על יהדות איראן אלא גם על ארצו  .יהד עם זאת  ,היתה זאת
עוצמתו הרודנית ואישיותו המיוחדת של רלא שאה  ,שלא איפשרו בצורה כלשהי
לגורמים הפרו  -נאציים באיראן להשתולל כאוות נפשם נגד המיעוט
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