הוועד המיעזי של ההיסדרות
הציונית בטהראן
הארגור המרכזי הראשור של יהודי פרס ( ) 1931 - 1917

מאיר ששוך

מבוא
מעמדם החוקי של היהודים בפרס השיעית כבני חסות

לטמאים

( "  '1ס " )

בעיני שכניהם המוסלמים .

~
על היהודים להסתגר ב " מחלה
ולכן היה

"2

1

( " ד ' ימים " )

היה נחות  ,והם נחשבו

כל מגע עם יהודי טימא את המוסלמי ,

ולצמצם ככל האפשר את המגע עם שכניהם .

הסתגרותן של הקהילות היהודיות בערים שבהן הם חיו גרמה להתרופפות הקשר
בין הקהילות

היהודיות בפרסך

ובמשך הדורות הביאה לכך שכל קהילה אופיינה בדיאלקט

ובמיבטא המיוחדים לה ; לכל קהילה היתה שפה פרסית -יהודית משלה  4 .הקשר הרופף
בין הקהילות גרם גם לכך שלא קם גוף מרכזי שיאחד תחתיו את כל הקהילות היהודיות
בפרס  ,וכל קהילה יהודית חיתה את חייה לעצמה

ולגורלה .

בסוף המאה הי " ט ובתחילת המאה הכ' חלו שינויים בפרס שהשפיעו על מצבם של

היהודים  ,כדלהלן  :א  -נפתחו בתי הספר של רשת כי " ח בקהילות יהודי פרס  ,החל משנת
; % 889

ב  -חל שינוי במעמדם החוקי  ,בשנת  ; % 906ג  -הם זכו לשיוויון זכויות בשנת

ד  -בשנת

1918

הוקמה ההסתדרות הציונית  .במאמר זה נעסוק בוועד המרכזי של

ההסתדרות הציונית בפרס ,
י

; 1925

ומעמדו בקרב הקהילות היהודיות.

תודתי נתונה לפרופ ' דוד מנשרי על הערותיו והארותיו לשיפוה מאמרי זה ; כן נתונה תודתי לאמנון
ששון על הסיוע בעריכה

הלשונית.

במאמר זה אני משתמש בשם פרס  ,מכיוון שבתקופה שמאמר זה עוסק בה השתמשו בשם זה  ,ורק
לאחר מספר שנים הלך ונדחק השם והשתמשו יותר בשם איראן  .בשנת  1917הגיעה איגרת מפטרוגרד
( פטרבורג ) לטהראן על הצהרת בלפור ובשנה זו החלה ההתארגנות של פעילי הציונות.

 ; 277 - 275לואיס  ,היהודים  ,עמ' .41 - 37

1

בת יאור  ,עמ '

2

 מחלה " פירושו בפרסית שכונה  ,אך שם זה ניתן בעיקר לגטו היהודי  .לתיאור " המחלה " בטהראןבשנת

% 904

בצבעים קודרים ראו רודריג

בטהראן בשנת
3

1943

עמ ' ; 164 - 163

המצב לא השתנה עם השנים  .על

ה " המחלה "

ראו ישי  ,עמ' . 55 - 53

גורמים נוספים לקשר הרופף היו גודלה של פרס  ,ששטחה הוא  1 , 648 , 000קמ " ר  ,מיבנה הארץ
המבותרת בשרשרות הרים ומדבריות גדולים  ,ושלטון מרכזי רופף  ,אשר לא הצליח להשליט חוק
וסדר בכל שטחה של פרס  ,והסכנה בדרכים  -ראו יאפ  ,עמ ' . 139

4

היהודים השתמשו בשפתם גם להגנה מפני שכניהם המוסלמים שלא יבינו את דבריהם  .מאידך ,

המוסלמים לעגו ליהודים על שפת דיבורם  -ראו נצר  ,עיונים  ,עמ ' . 19
ראו  :נצר  ,ברכות  ,עמ '  ; 180 - 179עזרי  ,עמ' . 21 - 20
פעמים

89

( תשס " ב )  ,עמ '

07נ 151 -

על הלהג של יהודי אצפהאן

108
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ההתרחשויות הפוליטיות בפרי והשפעתו על היהודים
במחצית השנייה של המאה הי " ט ובתחילת המאה הכ ' חלו תמורות רבות בפרס  ,הן

מבחינה בין  -לאומית והן מבחינה פנימית  .פרס נפתחה להשפעה אירופית  ,החלו בה
תהליכי מודרניזציה וחלו בה שינויים פוליטיים וחוקתיים  .שינויים אלה השפיעו בצורה
ישירה ועקיפה על חיי היהודים בארץ זו  .עד אז היו יהודי פרס מנותקים מאחיהם ,
בעיקר בארצות המערב  .ביקוריו של נאצר אלדין שאה באירופה ופגישותיו עם מנהיגי

נאצר אלדין שאה בביקורו באנגליה . 1889

המקור לתמונות במאמר זה  -מאיר ששון

היהודים  ,מונטיפיורי  ,כרמיה ורוטשילד (  5 , ) % 889הביאו למעורבות של יהודי אירופה
בחיי יהודי פרס ולשינויים ביחס השלטון הפרסי אליהם  .פתיחת בתי הספר של כי " ח
בפרס הביאה לשינוי בחינוך ובהשכלה של היהודים  ,ולפתיחת ערוץ קבוע עם יהודי
המערב .

6

נאצר אלדין הניח את היסודות למודרניזציה של פרס  :נוסדו טכניון  ,בתי דפוס  ,עיתונים
ומברקה  ,ונשלחו צעירים לאירופה ללמוד באוניברסיטאות ; השאה גם העניק למדינות

5

פישל  ,עמ '

6

בית הספר הראשון של כי " ח נפתח בטהראן בשנת

; % 38 - 130

נצר  ,מונטיפיורי  ,עמ ' . 65
1889

ושיראז  ,ולאחר מכן בערים נוספות  -ראו  - :א ' כהן  ,יהודי ,

ולאחר מכן בערים המדאן  ,אצפהאן
עמ ' ; 98

רודריג  ,עמ ' . 55

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

זרות זכיונות לפיתוח

ובשנת

% 896

ן

% 09

הארץ  .הוויתורים של השאה לזרים הביאו להתנגדות העם נגדו ,

הוא נרצח על ידי מירזה מחמד רזא  ,כהן דת מרסלמי קנאי .

בתקופה קצרה יחסית  ,בין הרצחו של השאה נאצר אל דין לשנת  , % 925התחלפו

בפרס ארבעה מלכים  7 .תקופה זו היתה סוערת בפרס בשל בעיות פנים וחוץ  ,והסכסור

בין השאה מוזפר אל דין לאופוזיציה שקמה נגדו הלך והחריף  .כהני הדת  ,הסוחרים
והכוחות הלאומיים  ,התאחדו ופעלו נגד השאה  .הם הצליחו להוציא את ההמונים להפגנות

רחוב ולגרום שביתה כללית  ,שבעקבותיה נאלץ השאה ליסד את המג ' לס

( הפרלמנט )

ולכנם את נציגיו בפעם הראשונה באוקטובר  . 1906הוכנה חוקה דוגמת זו של בלגיה
ופרס הפכה למלוכה חוקתית .
מחמד עלי שאה ירש את כסא אביו בשנת  . % 907הוא התנגד להקמת המג ' לס והחוקה ,
ובכוח הצבא פיזר את חברי המג ' לס והטיל משטר צבאי על פרס .
ההסכם בין בריטניה לרוסיה (  , ) 1907שהביא לחלוקת פרס לאזורי השפעה  ,בריטי
בדרום  ,רוסי בצפון ונייטרלי במרכז  ,גרם לתסיסה ורוגז רב בקרב העם הפרסי  .הכוחות

הלאומיים הדיחו את השאה  ,וכינסו מחדש את המג ' לס  ,וחברי המג ' לם מינו את בנו

אחמד  ,בן אחת-עשרה  ,לשאה .
החוקה החדשה של שנת  , % 906וזו של  , % 909העניקו זכויות אזרחיות ומשפטיות

למיעוטים הדתיים  ,ובכלל זה ניתן לבני המיעוטים לבחור נציג מטעמם למג ' לס  .זו הפעם
הראשונה שכל יהודי פרם כגוף בוחר היו רשאים להשתתף בבחירות ולבחור בנציג
משלהם  ,שאמור היה לעמוד בראשם ולייצג אותם בפני השלטונות  .נציג היהודים הראשון
היה מוסלמי  ,ומאוחר יותר נבחר נציג יהודי למג ' לס .
במלחמת העולם הראשונה הכריזה פרס על נייטרליות  ,אך הדבר לא הועיל לה ,
והתורכים והרוסים פלשו לצפון מערבה והבריטים לדרומה  ,וסוכנים גרמנים פעלו באזור
הצפון והוסיפו לתסיסה  .במחוזות שונים בפרס קמו תנועות בדלניות  ,שמגמתן היתה

להקים שלטון אוטונומי  ,בעיקר באזור אזרבאיג' אן וכורדסתאן  ,בעידודה של רוסיה .
חולשת השאה ושחיתות משטרו  ,הביאו את רזא ח ' אן  ,מפקד חטיבת הקוזקים  ,להיכנס

לטהראן  ,בעידוד בריטניה  ,ולהתערב בניהול המדינה ( פברואר  . ) 192 %הוא מינה עצמו
כשר המלחמה ולאחר מכן כראש הממשלה (  . ) 1923רזא ח ' אן הטיל משטר צבאי על
פרס ופעל לדיכוי המרידות המקומיות  .בשנת

ורזא ח ' אן התמנה לשאה במקומו .

% 925

הודח השאה אחמד ויצא לגלות ,

8

שלטונו של רזא ח  ,אן היה ריכוזי  .הוא דיכא את המרידות  ,החליש את כוח כהני הדת
השיעים וראשי השבטים  .רזא ח ' אן החל גם בצעדים שהביאו למודרניזציה  .בפרס הוקמו
בתי משפט אזרחיים  ,הוחל בחינוך חילוני הכולל גם את הבנות  ,והוחלף הלבוש המסורתי

7

8

מוזפר אל דין (  , ) 1907 - 1896מחמד עלי (  , ) 1909 - 1907אחמד (  , ) 1925 - 1909רזא שאה
. ) 1941

( - 1925

כאן מסתיימת תקופת שלטון השושלת הקאג ' ארית  ,שהחלה בשנת  , 1795ומתחילה תקופת שלטון

המשפחה הפהלוית ( . ) 1979 - 1925
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הוועד הציבורי הראשון של כי " ח  ,טהראן

1898

בלבוש אירופאי מודרני  ,במיוחד בלטה הסרת הצ ' אדור 9מראשי הנשים  .מעל לכל הושם
דגש על הלאומיות האיראנית המאחדת את כל האזרחים  ,כולל בני המיעוטים החיים
בפרס  ,ונאסרה כל פעילות פוליטית והתארגנות

קבוצתית .

10

רזא שאה שהלוי הישווה את מעמדם החוקי של היהודים והמיעוטים האחרים למעמד
המוסלמים וביטל את כל החוקים והתקנות נגד היהודים  .הם חויבו להתגייס לצבא והתאפשר

להם ללמוד בבתי הספר הממשלתיים  .אך השינוי החוקי במעמדם של היהודים לא הביא

לשינוי מיידי ביחס שכניהם המוסלמים השיעים כלפיהם  .בעידוד כהני הדת המשיכו
המוסלמים לרדוף את היהודים ולהתנכל להם  ,במיוחד במקומות המרוחקים מהבירה .
לאחר מלחמת העולם הראשונה חלה התעוררות לאומית באירופה  ,ועמים רבים
שהיו כפופים לאימפריות הוותיקות קמו ודרשו עצמאות  .חלק גדול מהם זכה להכרה
בינלאומית ולהקמת מדינה עצמאית .

11

גם אצל היהודים חלו שינויים  ,כנפילת האימפריה

העות' מאנית  ,הצהרת בלפור והחלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל .ההסתדרות הציונית
ראתה בהעלאת יהודים ויישוב הארץ מטרה ראשונה

9

במעלה .

הצ ' אדור הוא צעיף שחור המכסה את גוף האשה מהראש ועד כפות הרגליים  .במהפכת ח ' ומייני
הוחזר הצ ' אדור כחובה

על כל הנשים .

10

רזא שאה חיקה את כאמאל אחא תורכ מנהיג תורכיה  ,שכפה שינויים חריפים על תורכיה .

11

כפינלנד  ,אסטוניה  ,לטביה  ,ליטא  ,פולין  ,צ ' כוסלובקיה  ,הונגריה ויוגוסלביה .

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

1

11 %

בתקופה סוערת זו  ,הן בפרס והן מחוצה לה  ,הוקמה ההסתדרות הציונית בטהראן ,
ואחת מפעולותיה הראשונות היתה פתיחת סניפים בקהילות היהודיות שבערי השדה .
את הקמת ההסתדרות הציונית בפרס אנו מבקשים לבחון על פי השאלות

הבאות :

האם הקמת ההסתדרות הציונית בפרס  ,ופעילות הוועד המרכזי הציוני בטהראן הביאו

לשינויים במצב היהודים ? האם קם מרכז ליהודי פרס שתרם לקשרים הבין -קהילתיים
בתוך פרס  ,ולקשרים עם יהדות העולם במסגרת ההסתדרות

ה מ  %ההישדרו

"

 %הצ9ו % 9 %

הציונית ?

 %פרטמ

האהבה של יהודי פרס לארץ ישראל וכמיהתם אליה היתה במהותה זיקה דתית  ,הנובעת
ממערכת האמונות והדעות של היהודי המאמין והמקיים מצוות .

13

יהודי פרס קיימו

קשר עם ארץ ישראל  ,על ידי שד " רים שהגיעו לפרס לאסוף כספים לישיבות בארץ .
במאה הי " ט היתה עלייה מועטה של יהודים מפרס לארץ ישראל  ,בעיקר לצפת ולירושלים

14

; 15

אחמד שאה  ,המלך האחרון לבית קאג ' אר ( רביעי מימין )
לימינן רזא ח ' אן ראש הממשלה ומחליפו בתפקיד השאה

על הקמת ההסתדרות הציונית בפרס ראו בהרחבה  :נצר  ,הפעילות באיראן ; נצר  ,תקופות ; נצר ,
הפעילות

בפרס .

סעדון  ,עמ ' . 7

ראו  :יערי  ,שלוחי ,

עמ ' ; % 05

יערי  ,הקשרים ,

עמ ' ; 88 - 78

ניימרק .
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חברי הוועד המרכזי בטהראן

1919

כמך כן עלו יהודים לארץ ל " ז  :ארת " ( ביקורים ) במקומות הקדושים  ,שבו לקהילותיהם
בפרס וסיפרו שם על הארץ הקדושה .

16

הקשר המחודש  ,בסוף המאה הי " ט  ,שנוצר בין יהודי פרס לבין יהדות המערב  ,לא
הביא לקשר עם ההסתדרות הציונית העולמית .

17

עם זאת  ,הלבבות היו פתוחים לקליטת

הרעיון הציוני  ,והקרקע היתה בשלה לתחילת הפעילות הציונית .הגורם להתחלת הפעילות
הציונית היה איגרת שהגיעה מהוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בפטרוגרד שברוסיה
אל " החברה קדישא " של יהודי טהראן  ,לאחר מלחמת העולם הראשונה  ,ובה בישרו
להם על הצהרת בלפור הקוראת להקים בית לאומי בארץ ישראל .

חברי " החברה קדישא " יסדו בראשית שנת

1 918

18

ארגון בשם " אגודה תרבותית לצעירים

:

יהודיים בטהראן " ( אנג ' ומן  -י סרקן4י 4 -ן ' אנאן  -י יהוד  -י טהראן )  ,ארגון שהיו לו מטרות
ציוניות .

15

19

הפעילות הציונית התרכזה בראשיתה בלימוד השפה העברית  ,והכינוסים

ראו  :יהושע ; פוזיילוב  ,חכמיהם ,
שסט ; נצר  ,עליית ,

16

עמ ' ; 97 - 80

עמ ' ; 294 - 181

הכהן ; לונץ ; מזרחי  ,עמ '

; 216 - 197

מלמד  ,עמ ' שסח -

נצר  ,הקהילה  ,עמ ' . 12 - 11

יהודי פרס נהגו להעניק את התואר " חאג ' י " ליהודי שביקר בארץ ישראל ושב לפרס  -ראו  :ניימרק ,

עמ ' עט ; עזרי  ,עמ ' . 22
17

נצר  ,תקופות  ,עמ '  . 142 - 139נצר עורך חשבון נוקב עם ההסתדרות הציונית על אי  -צירוף יהודי
פרס  ,ויהודי המזרח בכלל  ,להסתדרות הציונית עם הקמתה .

18

אצ " מ  , 24 / 2004מהוועד המרכזי בטהראן  ,כ " ד לסיון עטרת (  . ) 22 . 6 . 1919במכתב זה מציינים
אצ " מ  23 / 895נמצאה

ראשי הוועד הציוני בטהראן את האיגרת שהגיעה אליהם מפטרוגרד  .בתיק
איגרת מודפסת בעברית וברוסית משנת  1917של הוועד הציוני מפטרוגרד  .באיגרת זו מספרים
הכותבים לציבור הרהב על הצהרת בלפור  .נראה שזו האיגרת שנשלחה גם ליהודי פרס .
19

נצר  ,הפעילות באיראן  ,עמ '

. 26
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שער הספר " חזוקי שפת עבר " ללימוד השפה העברית
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מאיר ששון

שפת עבר "

( אנג' ומנ -י תקוית -י זבאנ -י ע ? ךי ) .

20

ללימוד העברית חיבר יושב ראש הוועד ,

שלמה כהן -צדק  ,ספר דקדוק בשם " ספר חזוקי שפת עבר " .
החל מסוף שנת משנת

21

ניתן לארגון הציוני בטהראן השם " הוועד המרכזי של

1918

ההסתדרות הציונית בפרס " ( אנג' ומנ -י מרשי משכילאס -י ויונית -י איראן ; להלן  :הוועד
המרכזי ) ;

שם זה צוין על נייר המכתבים הרשמי של הארגון  .מעל השם נכתב

" ציון במשפט תפדה ושקיה

בצדקה "

( ישעיה א  ,כז ) .

22

הפסוק :

לאחר שנה נוסף מתחת לשם

הוועד הציוני המשפט הבא  " :הציונות שואפת לרכוש מקלט בטוח על  -ידי משפט  -גלוי

לעם ישראל בארץ ישראל ( פרוגרמת באזל ) " ' .

2

הפעילים הציוניים הראשונים היו חבורת צעירים משכילים  ,והבולטים שבהם היו
שלמה כהן  -צדק  ,שהיה יושב ראש הוועד  ,עזיזאללה נעים  ,ד " ר חביב לוי  ,סולימן חיים ,

שמואל רוח  ,סאר וסולימאן

נקי .

24

הוועד המרכזי שמח לפתח החדש שנפתח לפניו אל יהודי העולם  ,ובמיוחד אל התנועה
הציונית  ,עם כל מה שמשתמע מכך לגבי גאולת ישראל והקשר לארץ ישראל  .וזאת
בניגוד לקשר עם כי " ח  ,שהיתה לא ציונית וזילזלה בלימוד העברית ולימודי הקודש
בבתי הספר שלה בפרס .

25

לאחר ניתוק הקשר עם פטרוגרד  ,יזמו ראשי הוועד הציוני

את הפנייה להסתדרות הציונית העולמית בלונדון וביקשו מהם להתקשר עימם  ,להנחותם
ולשלוח להם חומר הסברתי על

הציונות .

26

ההצטרפות להסתדרות הציונית העולמית

הביאה ליהודי פרס גאווה וזקיפות קומה לאחר דורות של רדיפות והשפלות מצד שכניהם
המוסלמים השיעים .

27

הוועד המרכזי בטהראן נטל על עצמו מספר תפקידים לטפל בהם  :להוות גוף מקשר
בין יהודי פרס להסתדרות הציונית העולמית  ,להוות גוף מרכזי לכל הקהילות היהודיות
בערי השדה  ,לטפל בבעיות הקשות שיהודי פרס היו נתונים בהן  ,בעיקר רדיפות ופגיעות
משכניהם המוסלמים השיעים  ,לטפל ביהודים שרצו לעלות לארץ ישראל  ,ולשפר ולהעלות

נצר  ,תקופות  ,עמ '

. 143

ש ' כהן  ,ספר חזוקי שפת עבר  ,לבני ישראל הפרסים  ,טהראן  ,שנת רוכב ערבות ( . ) 1918

אצ  -מ

,

24 2004

מהוועד המרכזי טהראן  ,כ " ד לסיון

עטר " ת

(  . ) 22 . 6 . 1919נצר רואה בקבלת השם

" ההסתדרות הציונית בפרס " דבר שהביא להידוק הקשר עם הארגונים הציונים באירופה ולזכות
בהכרתם ובתמיכתם  -ראו נצר  ,הפעילות באיראן  ,עמ' . 27
שם  ,מהוועד המרכזי טהראן ללשכת החנוך  ,ח ' סיון פרת

( תר " פ ;

 . ) 25 . 5 . 1920על

חותמת הוועד

המרכזי של ההסתדרות הציונית בפרס מצוינת שנת  1918כשנת ייסוד ההסתדרות הציונית בפרס .
שלמה כהךצדק שירת בז ' נדרמריה הפרסית כקצין ; עזיזאלה נעים היה עורך העיתון הציוני " הגאולה " ;

ד " ר חביב לוי היה רופא שיניים כירורג בבית החולים הצבאי של דוויזיית המלכים ובעל מרפאה
פרטית בטהראן  -חיבר את הספר ההיסטוריה של יהודי פרס  :תאריס '  -י ןאהוך  -איראן ; סולימן
חיים היה לשונאי  ,וחיבר מילון
ראו  :א ' כהן  ,החינוך ; א '

עברי-פרסי .

כהן  ,יחסם ; כהן  ,יהודי  .המנהלים והמורים של כי " ח התנשאו בדרך כלל

על יהודי פרס ואף היו מקרים של זלזול בהם  .הקשר עם ההסתדרות הציונית נתן ליהודי פרס את
ההרגשה של הצטרפות כשווים

אצ " מ  , 24 / 2004כ " ד לסיון

למפעל הציוני .

תרע " ט

( . ) 22 . 6 . 1919

הדבר הובלט במכתבים ששלחו ראשי הוועד הציוני בטהראן למרכז בלונדון .
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מכתב מהוועד המרכזי המספר על תחילת הפעילות הציונית בפרס

את רמת החינוך בבתי הספר היהודיים  .ארבע ועדות נבחרו במסגרת הוועד המרכזי
והן  :כספים  ,עלייה  ,פרסום

וחינוך .

בהשתדלות סולימאן נקי ואחרים ,

29

28

נציין גם שהוקמה " אגודת הנשים

הציוניות "

דבר יוצא דופן  ,כשבתקופה זו בפרס השמרנית כל

הנשים היו עטופות בצ ' אדור ומעמד האשה היה נחות .
28

אצ " מ  , 24 / 2004מהוועד המרכזי בטהראן  ,להסתדרות הציונית לונדון  ,ט " ו בשבט תרפ " ב ( . ) 13 . 2 . 1922

29

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,א ' בתשרי תרפ " א ( . ) 13 . 9 . 1920

 ] 1 % 6מאיר ששון

מכיוון שהיוזמה להקמת ההסתדרות הציונית היתה מקומית  ,סביר להניח שההסתדרות
הציונית היתה קמה בפרס במוקדם או במאוחר  ,גם אם לא היתה מגיעה אליהם האיגרת

מפטרוגרד  ,וזאת כאשר היו מגיעות אליהם הידיעות על המנדט הבריטי בארץ ישראל ,
ממקור אחר .

5וצ9חונ ינ959ם 5ער 9השדה
הוועד הציוני המרכזי בטהראן ראה עצמו כמייצג את כלל יהודי פרס בפני ההסתדרות
הציונית המרכזית ,

30

ולפיכך ראה חשיבות גדולה בשיתוף כל הקהילות ברחבי פרס

בעשייה הציונית  ,וחברי הוועד העבירו  ,כבר בשלב הראשון לפעילותם  ,לכל ערי השדה
בפרס את ההודעה על הצהרת בלפור שהתקבלה באיגרת מפטרוגרד  .במכתב שנשלח
מטהראן להסתדרות הציונית המרכזית  ,בכ " ד לסיון עטר " ת  ,נכתב

כך :

מתפארים אנו להודיע לכם שעל פי האגרות והוראות של הועד המרכזי של

ההסתדרות הציונית ברוסיה  -פטרוגראד  ,זה חדשים אחדים שהתחלנו את
הסתדרותינו בטהראן  :כתבנו גם כן אגרות מיוחדות בכל ערי פרם ובקשנו באהבה
ואחוה  ,מאחינו בני ישראל להכנס אתנו בברית

ציון .

31

יהודי ערי השדה הצטרפו לשמחה הגדולה של יהודי טהראן  ,וחגגו בבתי הכנסת את
הבשורה הגדולה שהגיעה מפטרוגרד על הצהרת בלפור .
במכתב אל לשכת הקשר הציונית בקופנהגן כותבים ש ' כהן  -צדק הנשיא ועזיזאלה
נעים המזכיר  ,שהגיעו אליהם מכתבי תודה מכל עבר  ,על פניותיהם לקהילות היהודיות
בערי

השדה .

32

במכתבם הם לא מפרטים מאילו קהילות נתקבלו תגובות .

בתשובה למכתבים שהגיעו אליה מטהראן  ,שלחה ההסתדרות הציונית בלונדון מכתב

עידוד להמשך הפעילות הציונית בפרם  . ,ובמיוחד להפצת רעיון התחייה בכל קהילות
פרס  .הם מבקשים לשלוח להם רשימה של הקהילות היהודיות בפרס וכתובותיהן כי
" אנו חושבים שנוכל להועיל הרבה אם נכתוב ישר אל הקהילות הגדולות על פי האדריסאות

שתשלחו לנו למען ישתתפו בעבודת התחיה תחת הנהלתכם " " .
חגיגה נוספת נערכה לכבוד " קרן

הגאולה " .

חברי הוועד המרכזי הכריזו על " שבוע

הגאולה "  ,שבו הם התכנסו בטהראן בביתו הפרטי של סלימאן יצחק חי  ,אחד מחברי
הוועד המרכזי  ,בשל המצב הצבאי שהוכרז

30
31

בפרס :

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  4 ,ביוני . 1920
שם  22 ,ביוני

32

שם ,

33

שם ,

. 1919

טהראן  15 ,באוגוסט 919ן .
ח ' באב התרע " ט ( . ) 4 . 8 . 1919
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מ4לל ,4לחומ
ליצירת מרכז
"

('

יכל
ישראל" (רצון
לעם  " ,של

'

,

, ,,,

וזוקף משהדל להוציא לבר ; ה  ,לנעילה  .יחו עם ה
יושם לב  ,למפרע ;  ,שתשורנה  ,במלואן הזלות
האזרחיות והדוויות של היי12ב לבלתי יהודי  ,הנמצא
הזוויות זזאזרחיות  ,וקיצב
עכשיו נפלשת ) גה ;

הפוליטי

.

יג
'" .

היהודים בכל יתר
של ו

דבר גדול

נשי

בישו  .אל

.

ה 1:ר  ,:ות " .

!

ליין מפלשי  -הערפל  ,וחשו :

"

ועולה על הרי
הדבר אשר אליו שוע והתפלל ללגו יומ .יום זה וגלפים
שנן
ת גלות ונדורים  ,הדבר אשר עליו מסר אוו נפשו
דור שלם  -קיום  :כותו הלאומית של עם  ' ,שראל
 .ישראל אונ ' ההוכש והעושר הלאומי

;

בערץ  .ישראל -,חדל מהיות רק געגועי  ,ןב ומשא נפש
בלבד והנה הוא געשה לעינינו לדבר של יכולת
ואפשרות .

אנגליה  ,הנשעגזז על כל פח ערכה המדיני

.

והצבאי  .הבוטחת בהסכמתן של בעלות בריתה וכל
עמי  -התרבות שבעולי  ,מוטו  .ו לעם ה  :ברי את
המפתחות לשערי ביה  .מולדתו  .על מגדל  -דוד שוב
יתרסס ותרח מגן  -דוד  .ה ;  .ן  :ל הכחיל  ,הלבן ' אשר

,

מכל
הגדולה
אליוידומהר
לעיני כל
אותו ואשר
הרצל
הניפה
תיאודור
עשרים שגה
והחזקה של
לפני
רוחות העולם החלוץ של עם ישראל הקהל העיוני - ,
הדגל הזה נמסר עתה בידי אדונו העליון העם העברי
העבודה הקשה  ,שעבדה הציונות לאהב את עם  -ישראל
בכח משא  -נפשנו הנשגב ולעורר בלבו את הרצון
עמים
לחיחופש  -העבודה הזאת נתנה את פריה
וממלכות ראו ונוכחו שזעקת לבנו " ציונה " לא הוזים
בודדים חוללוה  ,אלוז שהש פרצה מתוך מעמקי ,
נשמתו של העם כלו  ,שהיא היא הצווי המחלט
וההכרח הגמור של המציאות ההיסטורית  .ובשעה
גדולה זו  ,כשמפת העולם עומדת לפני דיזיעמים  ,הרי
גם תביעותינו אנו נשמעו ומנצחות .

.

.

עברים  ,אחים  ,הגיעה שעתכם  :בשורה גדולה אנו
מביאים לכס כ  ,יב ; יו  . :ו  .לא ביוו ; ( ת תרועה בלבד

,

(

הנעמסהליה
מידעו ;  ,כי אם  ,מתוך
עתה עליכם .
 ' ,יהנהדר
;

"

,
" '

עמוקה

הישל
גדלבג ) דורגו  -הלהעשות דור בונה
בגורל
של עלה
וגמוריגדול
ולימול4תו ' דור אשר ישוב את הארץ לעמה וחת העם
רץ
)לארצה נהיה נא איפא יאויים לאשר גדול זה תחזקנה
דינו לעבודה ויפעל  :קומו  ,אחים  ,יעמדו כאיש
אחד כולכם מסביב לחלוץ ; ההולך לפגיכם = מסביב
לציונות הפוליטית את כחותיכם החמרים והרוחג ? ם
הביאו לולכם לקי4ן על מזבה עמכם ;  - -לבנות בציון

.

.

'

הרס והלם 7p1a

(

העבריו "
""

אק4ל 4אתה

ממשלת ברסניה פרסמה בירורדברים זה :
11ינ ן44ו4ו מיעה ) חש

בפליהינה

)

(

'

היכל חדש  ,היכל אושר העם וחופשתו  .בהיכל
הקודש הזה ישרתי היטו4ות הדימוקרטלם שמפי
נביאינו ירושת קדומים הם לגו ואמנם לא לשוא
בטוחה הממשלה האנגלית  ,שיהודה החדשה לא
תחרש רעה לעמים אהרזם ; אלפי שגה נאנחים

.

היינו אנחנו מתחת עולן הקשה של רדיפות דתיות
ולאומיות  ,ובבואנו עתה לבנות את בית חצנו
הלאומיים והמדיניים אי  -אפשר שלא יהיה לבנו טהור

נקי מכל מהשבת פגל בנוגע לזכיותיהם וקדשיהם
של בני עמים אחרים.

היכלנו העתיד להבנות מקסים ונהדר יהיה ואל
תוכו יכנס כל מי שמאליו ירצה ורוחו ישאהו לבוא
ולהכנס  .ורבים הם אשר ישארו במקומות מושבותיהם
ושם ישמרו על קניני אזרחותם וחופשתם  ,אשר רכשו
להם בנפשם ובדמם  .על מהלך עבודתנו  ,על צרופי
מפעלנו הקודמים נשמור גם מכאן ולהבא -המאורע
הגדול  ,אשר אליו צפינו  ,מוסיף לנו  ,כח וגומץ חדשים
לעבודה ומלחמה  -רק התעמק תתעמק עבודתנו
התאומית מעתה ואור חדש יאיר עליה ' כע מה שאנו
יוצרים

.

כאן

הרי

אנו

יוצרים

לשמה של

עי

יהודה

ידינו

החדשה החיה '  -לשם ארץ  -ישראל הבנויה
נשמותיהם הגדולות של ע  :ראונחמיה  ,נשמותיהם
הקדושות של גבורינו  ,חלוצינו עועות לפנינו ומצוה

אחת בפי כולן:
עורו בולכם

לעבודה !

הועד המרכזי
של ההסתדרות הציונית ברוסיה .

אגרת של הוועד המרכזי בפטרוגרד  ,שעוררה את יהודי פרס לפעילות ציונית

%%8

ן

מאיר ששון
איש איש תרם תרומות כפי יכולתו לכבוד קרן הגאולה  ,כדי להיות לדוגמה לציונים
אחרים  . . .בזמן שקבלנו את מכתבכם וחוזרכם החשובים שלחנו את העתקתם בשפה

המקומית לכל סניפינו לערור שבוע הגאולה ' .
4

יהודה קופלביץ ( אשר שינה שם משפחתו לאלמוג )  ,שביקר בפרס בסוף שנת , % 928

משלים את התמונה ומספר ש " הייתה התנדבות הגונה בכלי  -זהב  ,בתכשיטים  ,במרבדים

ובכסף " .

35

לשיא השמחה הגיעו יהודי פרס עם הגיע הידיעה על אישור המנדט הבריטי על ארץ

ישראל .בטהראן נערכו מספר חגיגות ; חגיגה ראשונה היתה עם הגעת הידיעה על אישור
המנדט  -היתה זו התפרצות של שמחה ספונטנית  ,כפי שנכתב במכתב מהוועד המרכזי
בטהראן

ללונדון :

אחר חתימת המכתב בכ " ט תמון בא לנו מברק המבשר בשורה טובה של אישור

המנדט ארצי ישראל מאת חבה  -העמים  -תכף למחר ראש חדש מנחם הגדנו
לקהל בשורה הטובה הזאת ביום הזה חגגנו חג של מנדט  .חנותים נסגרו  ,כל הקהל
נקבץ בבית הכנסת הגדול  .וקראנו הלל והודאה והרצאות נתנו מאת הנשיא של
הוועד  ,בא  -כח של הפרלמנט הדיין והרוחניים  .אחר הצהרים בשעת חמישית בבית

הנשיא של הוועד נשמר גם החג  .דגלי ציון היו מקשטים המקום התזמורת ממשלתית
מנגנת בשמחה ובטוב לבב עדת טהראן בקשה לחדש את החג גם בט " ו באב הברקנו
בכל ערי פרס  ,הזמנו אותם לחוג גם בסו באב שכל יהודי פרס ביום אחד אחר

הגלות המר של אלפים שנה יחגו ביום השבת.

36

הודעה על עריכת החגיגות לכבוד הקמת המנדט הבריטי בארץ ישראל נשלחה לכל
הסניפים  .הוועד הציוני החליט לפנות לחברי הממשלה הפרסית ולפקידים הבכירים
ולהזמינם להשתתף בחגיגות ; כמו כן פנו לשר הפנים בבקשה  ,שיוציא צו טלגרפי לכל
המושלים במחוזות  ,ויורה להם להגיש

עירה

ליהודים בערי השדה בעריכת החגיגות

ולדאוג שאף אחד לא יפריע להם  .ואכן  ,שר הפנים הוציא צו כזה לכל מושלי המחוזות  .י3

האירוע המרכזי נערך בטהראן בחצר בית הספר אליאנס  .המקום קושט בדגלי הציונים
ובדגלי פרס  ,בשטיחים יקרי ערך ובמנורות  ,ובמסיבה השתתפו שר החוץ ושרי ממשלה

אחרים  ,חברי הפרלמנט  ,פקידים בכירים וקצינים בכירים של הצבא ;  38מוסלמים השתתפו

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ר " ח טבת התרפ " א ( . ) 12 . 12 . 1920
שם ,
שם ,

,
,

, 24 3250
2004

סיכום ביקורו של יהודה קופלביץ בפרס  ,אדר א ' תרפ " ט ( פברואר . ) 1929

 , 24מהוועד המרכזי בטהרתן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ" ח בתמוז תרפ " ב ( . ) 24. 7 . 1922

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

31

באופסט . 1922

נראה שהשתתפות שרים  ,חברי פרלמנט  ,קציני צבא ומשטרה  ,בחגיגות שנערכו על ידי הוועד
המרכזי  ,באה להוכיח למעצמות העולם בוועידת השלום בפריז  ,על היחס החיובי של ממשלת פרס

כלפי המיעוטים שבארצה  -ראו נצר  ,הפעילות בפרס  ,עמ' . 239

ן

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציוחת בטהראן
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מפת הקהילות היהודיות בפרס כליראן )  .המקור  -פעמים
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6

':גע .
ה

ק

=*

( השמ " א )

בשמחה יחד עם היהודים  .תושבי ה " מחלה " היהודים לא קופחו וחגיגה נוספת נערכה
למענם למחרת  ,בט " ז באב .

39

הוועד המרכזי קיבל מברקים מרוב הסניפים  ,המספרים שגם הם חגגו בסעודה מוצלחת
והם מברכים את הוועד המרכזי היושב בלונדון ואת הוועד בטהראן .

40

ההודעות המשמחות שהגיעו מלונדון הביאו להרחבת מעגל הקהילות היהודיות בערי
השדה שהצטרפו להסתדרות הציונית  .לפי הדיווחים הראשונים שהגיעו מטהראן ללונדון ,

בשלב ראשון הוקמו סניפים בחמש ערים  :ברוג ' רד  ,גולפאיגאן  ,דמאונד  ,המדאן וכאשאן .
ארבע קהילות ענו לוועד המרכזי שאין הזמן והמקום כשרים לייסד הסתדרות ציונית ,
והן  :אורמ  :ה  ,ןןד  ,שרמאן וכאמין  .מארבע קהילות אחרות שפנו אליהן לא נתקבלה

תשובה בשלב הראשון  :אצסהאן  ,בושהר  ,משהד וושת .

41

59

מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

40

שם  ,אצ  -מ

41

שם  ,מההסתדרות הציונית בלונדון לוועד המרכזי בטהראן  ,א ' באדר התר " פ ( . ) 11 . 3 . 1920

31 , 24 / 2004

31

באוגוסט . 1922

באוגוסט . 1922

120

ן

מאיר ששון

הוועד המרכזי בלונדון עקב אחר הנעשה בפרס בשדה הציונות  ,והתעניין במיוחד

במספר הסניפים שהוקמו בערי השדה  .הם ביקשו לדעת מה עם אותן קהילות ששמן לא
הוזכר בדיווח מטהראן  ,כגון יהודי כרמאנשאה  ,מאזנדראן ושיראן .

42

לא ברור מה דחף את הקהילות הראשונות להצטרף להסתדרות הציונית  ,ומה מנע
מאחרות להצטרף בשלב הראשון ומה גרם להן להצטרף מאוחר יותר ; ארבע הקהילות
הראשונות לא היו מהגדולות בקהילות יהודי פרס .

43

הבולטת מבין הקהילות היהודיות

בפעילות הציונית היתה קהילת המדאן  ,אשר הקדימה את שאר הקהילות בפעילות הציונית .
בשנת

% 912

הוקם בה הארגון הציוני הראשון בשם " חובבי ישורון "  ,ומאוחר יותר נקרא

הארגון " חובבי ציון " .

נראה שהסיבות שהקהילות היהודיות בערי השדה הצטרפו

44

להסתדרות הציונית  ,היו הרצון להיות קשורים למרכז אחד שניתן לפנות אליו בבקשת

עזרה בשעת הצורך  ,והשם " ציון " ו " ציונות " שעורר בלב היהודים געגועים לארץ ישראל .
אין בידינו מידע על התנגדות מצד הרבנים לפעילות ציונית בקרב יהודי פרס  -הם לא

היו מודעים לכך שההסתדרות הציונית היא גוף לא דתי ; והרי הפעילות הציונית בפרס
נערכה בבתי הכנסת .
כלי נוסף שעזר לוועד המרכזי בטהראן להביא את דבריו לסניפים בערי השדה היה
העיתון " הגאולה "  ,בעריכתו של עזיזאללה נעים .

45

התנאים ששררו בפרס באותם ימים היקשו על הקשר בין הוועד המרכזי בטהראן

לקהילות היהודיות בערי השדה  .הדרכים בין הערים היו משובשות ולא בטוחות  ,השלטון

המרכזי לא הצליח להשליט סדר בכל אזורי פרם  ,ובאזורים המרוחקים כאזרבאיג ' אן
וכורדסתאן נערכו מלחמות מקומיות  .מכתבים עשו את דרכם מטהראן לקצות הארץ
כחודש ימים  .בסוף שנת

1920

הוכרז בפרס מצב צבאי אשר הגביל כל פעילות פוליטית

וציבורית  ,וחל איסור על הוצאת עיתונים ודברי תעמולה אחרים על ידי גופים פוליטיים ,
וגם העיתון של ההסתדרות הציונית  " ,הגאולה "  ,נסגר .

46

הוועד הציוני המרכזי בטהראן פנה אל משרד הפנים הפרסי בבקשה לאשר את המשך
הוצאת " הגאולה " ולאשר את המשכת הפעילות הציונית בפרס  .חברי הוועד דאגו במיוחד
לפעילות הציונית בערי השדה  ,וביקשו משר הפנים להורות למפקדי המחוזות בפרס

42
43

" אנו מקווים שבינתיים תוכלו להודיענו פרטים מדויקים על כל מקום ומקום "  -שם .

קהילת ברוג ' רד -

1 , 500

נפש ; גולפאיגאן  -תשע מאות נפש ; דמאונד  -לא מצאתי את מספר

הנפשות בקהילה זו ; המדאן  -שבעת אלפים נפש ; כאשאן
44

 -אלפיים נפש .

המדאן  ,הנקראת שושן בפי יהודי פרס  ,המשיכה בפעילות הציונית גם בסגים הקשות שבהן קהילות
אחרות הפסיקו כל פעילות ציונית .

45

46

אצ " מ  , 24 / 2004מערכת
ביאנואר . 1921

" הגאולה " ,

טהראן  ,להסתדרות הציונית בלונדון ,

12

ביאנואר , 1921

13

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,טהראן  ,כ " ח בניסן התרפ " א ( . ) 6 . 5 . 1921
העיתון יצא לאור שנית לאחר תקופה קצרה  -שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית
בלונדון .

ן

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

%2%

לאפשר ליהודים לערוך פעילות ציונית ולמנוע משכניהם המוסלמים לפגוע בהם ולהצר
את פעילותם  .י4
הוועד המרכזי ביקש מהקונסול הבריטי בטהראן ושיתערב אצל השלטונות הפרסיים ,
ואף פנה לוועד הציוני המרכזי בלונדון בבקשה שהמחלקה הפוליטית תתערב לטובתם .

48

השלטונות הפרסיים לא השיבו על פניות הוועד המרכזי  ,לא תשובה חיובית ולא תשובה
שלילית  ,אך גם לא דרשו מהוועד הציוני בטהראן להפסיק את פעילותו  .נראה שכל עוד
שהפעילות הציונית נעשתה בשקט ללא התבלטות ובבתים הפרטיים  ,ניתן היה להמשיך
ולפעול  -וכדברי עזיזאללה נעים " נצטערנו במאוד מאוד אשר למרות בקשתנו
והשתדלותנו לא עלה בידינו עד כה לקבל את החוזר שקוינו  .אולם שום אדם אינו מפריע

מצד הממשלה בעד התקבצות הוועד המרכזי " .

49

חברי הוועד בטהראן לא הפסיקו את הפעילות הציונית בשל המצב הצבאי שהוכרז .
הם עברו לפעול בבתיהם והיו נתונים בתוך העשייה הציונית מתוך התלהבות ושמחה ,
וראו בקשר עם ההסתדרות הציונית בלונדון ושאר העולם קרן אור שהאירה את החשכה
בגלות הקשה שבה נמצאו  ,ופעמים רבות הביעו ואת

במכתביהם :

רואים אנו עתה בעינינו אשר מבעד ההקדרות של חושך  -אפלה המקדרות והמכוסות
את יהודי פרס זורחות כעת זיקי שמש של השבר והתקוה  .העם היהודי המדכה
יכול עתה לקוות שיום גאולתו הולך ומתקרב יום יום ובחשך נמרץ נושא את עינו
בכל רגע אל ההסתדרות הנכבדה שתראנה עין חסד בו ולבוא לעזרתו להחיות
אותו .

50

חברי הוועד הציוני בטהראן המשיכו את הקשרים עם ערי השדה  ,ואף עודדו אותן לפתוח
סניפים חדשים בערים שטרם נפתחו בהן סניפים  .ואכן  ,עד חודש מאי
שמונה  -עשר סניפים של ההסתדרות הציונית בערי השדה ,

51

% 921

נפתחו

ועד חודש ספטמבר

% 922

היו בהן עשרים ושבעה סניפים - 53זאת מתוך כחמישים קהילות יהודיות שהיו בפרס .

47

53

שם  ,מהוועד המרכזי להסתדרות הציונית לונדון  ,טהראן  ,ר " ח טבת התרפ " א (  . ) 12 . 12 . 1920הנשיא ,
עזיזאללה נעים  ,כותב המכתב  ,אינו מציין במפורש שחברי הוועד חוששים מהמוסלמים השיעים ,
ומשתמש במלים המרמזות  " :איזה קרתנים סוררי היהודים "  .נראה שהמכתבים נבדקו על ידי הצנזורה
באותם ימים ולכן חששו הכותבים לציין במפורש שמדובר בשכנים המוסלמים .

48

שם  ,מהוועד המרכזי להסתדרות הציונית בלונדון  ,טהראן  ,כ " ט בשבט התרפ " ב ( 922י . ) 27 . 2 .

49

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ר " ח טבת תרפ " א (  . ) 12 . 12 . 1920ממשלת
פרס רצתה למצוא חן בעיני המעצמות האירופיות  ,ובעיקר בריטניה  ,ולכן לא הפסיקו את הפעילות
הציונית  -ראו נצר  ,הפעילות בפרס  ,עמ '

,

. 239

50

אנ " מ ,

51

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן  ,להסתדרות הציונית בלונדון  ,ב ' באייר התרפ " א (  . ) 10 . 5 . 1921שם ,

2004

 , 24מהוועד המרכזי בטהראן  ,להסתדרות הציונית בלונדון ,

 , 525 / 9825דו " ח של ד " ר חביב לוי על היהודים בפרס ,
52

5

במרץ  , 1929עמ ' . 7

שם  , 24 / 2004 ,דו " ח כספי של הוועד הציוני המרכזי בטהראן ,
חמדאן  ,כרמאנשאה  ,טאטאן  ,קזוין ,

י

ח ' בתמוז פר " ת

( . ) 24 . 6 . 1920

24

באפריל  . 1922שמות ערי

השדה :

קסאן  ,משהד  ,מיךיז  ,עואק  ,גרוס  ,יזד  ,דנאונד  ,וךיאן ,

נהאו ? ד  ,סננדג '  ,מלאןר  ,גלפיגאן  ,כמין? ,ברוו ' רד  ,כאריז  ,תויקרקאן  ,בארירוש  ,שןראז  ,בו ? הר ,
אוךמיה  ,קום  ,רקת .

122

ן

מאירששון

הוועד הציוני המרכזי בטהראן קבע בתקנון שלו  ,שכל שנתיים יערכו בסניפים שבערי
השדה בחירות לוועד הסניף וכן ייבחרו באי הכוח לוועד המרכזי בטהראן ; כל שנתיים
יתכנס הקונגרס הציוני של יהודי פרס בטהראן  .המפתח נקבע כך שעל כל מאה שקלים

שיישקלו בקרב חברי הסניף ( על השקל הציוני ראה להלן )  ,יישלח נציג לקונגרס בטהראן .
על פי התקנון פנה הוועד המרכזי אל הסניפים בערי השדה וביקשם לערוך בחירות
לוועדי

הסניפים .

54

הקונגרס הציוני הראשון של יהודי פרס בטהראן תוכנן להתכנס

בט " ו באלול התרפ " ב ,

55

אך הוא לא התכנס  ,כנראה בשל המאורעות הקשים שהתרחשו

בטהראן בחודש אלול תרפ " ב  ,כשהמון מוסלמי התנפל על " המחלה " היהודי וערך פוגרום
ביהודים במשך כשישה ימים  ,עד אשר כוחות המשטרה התערבו והחזירו את הסדר על

כנו .

56

גם המחלוקת הקשה שפרצה בקהילה היהודית לקראת בחירת הנציג היהודי

ל " מג' לס " הפרסי  ,והחלפת ראשי ההסתדרות הציונית בפרס  ,הביאו לביטול כינוס הקונגרס
הציוני בטהראן .

השר הציוני ביניפיט
במכתבים הראשונים שהוועד הציוני המרכזי בלונדון שלח לפרם  ,הודגשה חשיבות
שקילת השקל הציוני על ידי יהודי פרס שבכך הם ישתתפו באופן חשוב בעבודה הציונית ,

ותהיה להם הזכות לשלוח צירים לקונגרס  .בפעם הראשונה נשלחו לטהראן אלף שקלים
למכירה בין יהודי פרס .

57

המצב הפוליטי בפרס היקשה על הפצת השקל ומכירתו בערי השדה ; נוסף לכך ,
מצבם הכלכלי של יהודי פרס לאחר מלחמת העולם הראשונה היה ירוד  ,ויהודים רבים

53

מתוך מכתבים שנשלחו מפרס במשך שנים ונמצאים בתיקי הארכיון הציוני המרכזי  ,ארכיון תולדות

ההגנה וספרי מבקרים בפרס  ,הצלחתי להעלות כחמישים קהילות יהודיות בפרס  ,כולל אזרבאיג ' אן
והאזור הכורדי  .סביר להניח שהיו קהילות קטנות ונידחות ששמן לא הוזכר .
54

אנ " מ  , 24 / 2004 ,מהוועד המרכזי להסתדרות הציונית בלונדון  ,טהראן  ,כ  -ח בתמוז תרפ " ב

(  , ) 24 . 7 . 1922עמ' . 5
55

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  31 ,באוגוסט . 1922
כבר בקיץ

1919

לדברי יהודה קופלביץ ,

( ט ' באב תרע " ט ) התקיימה בטהראן ועידה כללית של ציוני פרס והשתתפו בה

ארבעים צירים מעשרה סניפים  :טהראן  ,המדאן  ,כרמאנשאה  ,כאשאן  ,אצפהאן  ,יזד  ,כרמאן  ,תבריז ,

שיראז  ,רשת  .בראש המרכז עמד כהן  -צדק  -שם  , 24 / 3250אדר

א ' תרפ " ט

( פברואר  . ) 1929לפי

דברים אלה הקדימה ועידה כללית של הסניפים את הקונגרס שאמור היה להתכנס בטהראן  ,אך
לא נמצאו סימוכין לדברים במכתבים שהגיעו באותה תקופה מטהראן  .סביר להניח שמאורע מסוג
זה היה מוצא לו הד בדיווחים מטהראן  ,ולכן קשה לראות בדברי קופלביץ עובדות מוצקות  .בשנת
1919

היה הוועד המרכזי בטהראן בראשית דרכו וסניפים ראשונים נפתחו בערי

השדה ; גם שמות

הסניפים אינם תואמים את השמות של הסניפים המצוינים במכתבים שנשלחו.
56

שם  , 24 / 2341 / 1 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,
23

11

בדצמבר

; 1922

שם ,

ביאנואר  , 1924מהוועד החדש בטהראן להסתדרות הצירית בלונדון  .במכתבים שהגיעו מהוועד

המרכזי בטהראן  ,מחודש אלול תרפ " ב והלאה  ,לא התייחסו יותר לעניין הקונגרס הציוני של יהודי
פרס .
57

שם  , 24 / 2004 ,מההסתדרות הציונית בלונדון לוועד המרכזי בטהראן ,

ח ' באב התרע " ט

( . ) 4 . 8 . 19

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

שלמה כהן צדק  ,הנשיא הראשון של
ההסתדרות הציוחת בפרס

לא יכלו

לרכוש את השקל.

58

ן

123

ד " ר חביב לוי  ,מראשי ההסתדרות
הציונית בפרס

אלא שהוועד המרכזי בלונדון לא התרשם במיוחד מהקשיים

שהעלו חברי הוועד בטהראן  ,והמשיך לעודד את חברי הוועד בפרס לעשות מאמץ  ,יחד
עם שאר יהודי העולם  ,ולמכור את השקלים ולהעביר את הכספים

ללונדון .

59

תקוות רבות והתלהבות היו בלב חברי הוועד המרכזי בטהראן בהפצת השקל  ,וזאת
על אף המצב הקשה שיהודי פרס היו נתונים בו  ,והם פנו לוועד המרכזי בלונדון במילים
הבאות :

בכל יום אנחנו הולכים ומתרחבים את חוג עבודתנו בין קהילות ישראל אשר בכל

ערי פרס נקוה שסוף סוף נצליח להרחיב אותו במידה היותר נכונה .
בבקשה לשלוח לנו עשרה אלפים שקלים לשנה הבאה  -שנת תרפ " א  -צידקה
[! ]

אדוננו בטח שאין אנו חושכים להוציא לפועל את כל מה שבכוחנו לטובת

הציונות עד כמה שאפשר ומקוים שנצליח סוף סוף ליצור מצב ציוני חזק בארץ
פרס  ,אם אתם גם כן תחזיקו בידנו ותטו אזן קשבת אל בקשתנו .

60

.

58

שם  ,מהוועד הציוני בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ח ' בתמוז פר " ת

59

שם  ,מההסתדרות הציונית בלונדון לוועד המרכזי בטהראן  ,י " א בטבת תרפ " א ( 2 . 20ג  , ) 21 .ה '

( ) 24 6 . 20

באדר תרפ " א ( . ) 15 . 2 . 1921
60

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ו אלול תר " ף

( . ) 9 . 9 . 20

124

אר

ן

מאיר ששון

בדו " ח הכספי שנשלח מהוועד הציוני בטהראן ללונדון נמסר שרק לעשרים ושש

ערי שדה נשלחו שקלים .

61

בדין וחשבון מפורט ששלח שלמה כהן -צדק  ,נשיא הוועד הציוני בפרס  ,למשרד המרכזי
בלונדון  ,עם סיום תפקידו כנשיא הוועד  ,הוא סיכם את תקופת כהונתו ופעילות הוועד
הציוני במשך חמש השנים מאז הקמת ההסתדרות הציונית  ,ופירט את ההכנסות משקילת
השקל מסניפים בערי השדה ובעיר הבירה  ,כדלהלן
בחשבון שקל תרע " ט

( % 00 - ) % 9 % 9

הפרסי באותה תקופה )  ,שהם

תר " ף
3 , 000

שקלים .

3 , 250

שקלים .

% , 000

ליש " ט ונוות לסך

תרפ " א

% , 973

קראנים ( המטבע

שקלים .

( 3000 - ) 1920

( ) 192 %

62 :

3738 -

פראנקים שוים לסך
פראנקים שוים לסך

3 , 310

4 , 000

קראנים שהם

קראנים שהם

השקל הציוני לא היה הדבר היחיד שיהודי פרס תרמו לו  .מהמרכז בלונדון ובירושלים
שלחו וביקשו לתרום לקרן הגאולה  ,לשקל הזהב  ,לקרן הקימת לישראל ולגורמים שונים

בפרס עצמה  .לקרן הגאולה נתרמו בשנת תרפ " א
תרפ " ב

( ) % 922

נתרמו

595

ליס " ט .

( ) 192 %

עשרים אלף פרנק ,

63

ובשנת

64

היקף מכירת השקלים היה תלוי בכמה גורמים  .ראשית  ,מחיר השקל לא היה קבוע
בכל שנה וכשמחירו עלה נרכשו פחות שקלים  .שנית  ,הבשורות המשמחות שהגיעו
מההסתדרות הציונית המרכזית  ,הצהרת בלפור והכרזת המנדט הבריטי על ארץ ישראל ,
השפיעו על הגדלת מספר רוכשי השקל  .יותר מכל הניע את יהודי פרם הרצון להתחבר
ליהודי העולם ולהצטרף לציונות העולמית לאחר בידוד של תקופה ארוכה  .הקונגרס

הציוני השנים  -עשר  ,שאמור היה להתקיים בספטמבר

% 921

בקרלסבד  ,דירבן את ציוני

פרס לרכוש מספר גדול של שקלים כדי שיתאפשר להם לשלוח נציג משלהם לקונגרס .
ההסתדרות הציונית בלונדון אישרה את קבלת הסכום והזמינה את ציוני פרס לשלוח
את נציגם לוועידה זו .

65

הוועד הציוני בטהראן בחר בעזיזאללה נעים כבא כוחם לקונגרס
ביולי . 1922

- 61

שם  ,דו " ח כספי  ,טהראן ,

62

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ח בתמוז תרפ " ב ( . ) 24 . 7 . 22

24

 1ליס " ט =  19 . 73קראנים ;  1פרנק = 1 . 10

קראן  ,בשנת תר " פ

(  1 ; ) 1920פרנק = 1 . 07

קראן  ,בשנת

תרפ " א (  . ) 1921הוועד המרכזי בטהראן החליט בתקנון פנימי " למנות מפקח שיכול בכל זמן לראות

את ספרי חשבונות ועבודת הציונות "  ,כדי שיפקח על חשבונות שקילת השקל הציוני " .
65

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ט בתמוז תרפ " א (  . ) 4 . 8 . 1921במכתב
מצוין שסכום זה נתרם על ידי יהודי טהראן בלבד .

64

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ח בתמוז תרפ " ב (  . ) 24 . 7 . 1922לקבלת
מושג על היקף הפצת השקלים בפרס  ,נערוך השוואה עם הפצת השקלים בקהילות עיראק  ,אשר
החלו את הפעילות הציונית בשנת  . 1919בשנת תר " פ
(  ) 1921הופצו  2 , 792שקלים  ,בשנת תרפ " ב (  ) 1922הופצו

( ) 1920

הופצו אלף שקלים  ,בשנת תרפ " א

1 , 504

שקלים  ,בשנת תרצ " א

הופצו שלוש מאות שקלים  .ראו ח " י כהן  ,עמ ' . 103
65

שם  ,מההסתדרות הציונית בלונדון לוועד המרכזי בטהראן ,

30

באפריל

. 1920

( ) 1931

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

125

הציוני  ,אך הוא התעכב בעיראק בדרכו לצ ' כוסלובקיה ולא הצליח להגיע לקונגרס בשל
בעיות תחבורה ; במקומו נתמנה ד " ר פלורנטין כנציג יהודי פרס .

66

לפי מספר השקלים שנמכרו  ,גדל מספר החברים בהסתדרות הציונית ( רוכשי
בפרס מדי שנה  .בשנת

אלפים  ,ובשנת

% 92 %

% 919

היו בה אלף חברים  ,בשנת

היו בה

3 , 250

% 920

השקלים )

גדל מספר החברים לשלושת

חברים  .נראה שבמשך השנים הלך ונקלט אצל

יהודי פרם הרעיון החדש של ההסתדרות הציוני  .לפי הערכה  ,מנו יהודי פרס באותה
תקופה כשישים אלף עד שבעים אלף נפש  .הסיבות העיקריות לאי  -רכישת השקל היו
מצבם הכלכלי הירוד של היהודים וקשר המכתבים הלקוי של הוועד המרכזי בטהראן
עם הקהילות בערי השדה  ,ובמיוחד עם הקהילות באזורים הרחוקים והנידחים של פרס .
יהודי פרס ראו עצמם כציונים גם בלי להיות חברים רשמיים בהסתדרות הציונית  ,ואת
זאת הם הביעו בכל פגישה עם שליחים שהגיעו מארץ ישראל לפרס .

67

במשך השנים הלך וירד מספר רוכשי השקל  .הדבר נבע מן הסכסוכים בוועד המרכזי
בטהראן  ,ומירידה בפעילות הציונית  .נעשו מספר נסיונות להמשיך ולהפיץ את השקל
אך ללא הצלחה רבה .

68

בשנת  , % 931השנה האחרונה לפעילות הציונית בפרס  ,הודיע

הוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בירושלים שהופצו חמש מאות שקלים ובידיהם
4 , 500

קראנים  ,אך אין להם כל אפשרות להעביר את הכסף .

69

פניות מאניפי ההרפדיות הציוניה בערי השדה א  %הוועד המקזי

בטהיאו
עם הגעת ההודעה מהוועד הציוני המרכזי בטהראן על הקמת ההסתדרות הציונית בפרס ,
הכירו ראשי הקהילות בערי השדה בוועד הציוני כמרכז וככתובת שבפניה אפשר להעלות
את בעיותיהם וצרותיהם  .ראשית  ,אישרו קהילות השדה את קבלת הפנייה אליהן ואת
הצטרפותן להסתדרות הציונית ; לאחר מכן החלו להגיע אל הוועד בקשות לעזרה בנושאים
שונים  ,ובעיקר בפתרון בעיותיהן וצרותיהן של הקהילות  .הקהילות היהודיות בערי
השדה סבלו מרדיפות שכניהם המוסלמים השיעים הקנאים  ,ובכל אירוע של התקוממות
נגד השלטון המרכזי נפגעו היהודים משכניהם המוסלמים  .להלן נסקור את הפניות
מהקהילות השונות .

66

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ב ' מנחם תרפ " א (  , ) 6 . 8 . 1921כ " ט
שבט תרפ " ב

( . ) 27 . 2 . 1922

67

כמו בביקורו של יהודה קופלביץ וכן השליחים שהגיעו בתקופת מלחמת העולם השנייה

68

שם  , 2413250דו " ח בעל פה מאת יהודה קופלביץ ,

27

לפרס .

בדצמבר  , 1928המדווח שנאספו סכומים

קטנים במכירת שקלים אך לא נשלחו למרכז .
69

שם  ,מהמחלקה להסתדרות ללשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים ,

24

באפריל  . 1931באותם

ימים לא ניתן היה להוציא כסף מפרס אלא רק סחורות  ,ואף הועלתה ההצעה לשלוח סחורה תמורת
הכסף של השקלים .
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יהודי המדאן
יהודי קהילת המדאן היו בין הראשונים שקשרו -קשרים עם הוועד המרכזי בטהראן ,
ופנו אליו בבקשת עזרה .
במכתב שנשלח מהמדאן לטהראן

בי " ג בתמוז התרע " ט ( 11 . 7 . % 919

) 70

מספרים ראשי

ההסתדרות הציונית בהמדאן על אקאג' אן  ,בנו של חג ' י דניאל  ,סוחר סוכר ידוע  ,שנרצח
על ידי שוטר ללא סיבה  .המקרה נודע לשלטונות ולקונסול הבריטי בהמדאן  ,והרוצח
נעצר בתחנת המשטרה במקום  .תושבי המדאן  ,השונאים את היהודים  ,השתדלו למנוע
את העמדת הרוצח לדין  .ני
לצד היהודים עמדה הקונסוליה הבריטית בהמדאן  ,שלולא עזרתה היו המוסלמים
פוגעים ביהודים כפי שפגעו בהם עשרים שנה קודם לכן  .בסיום המכתב מבקשים יהודי
המדאן להעביר את תוכן המכתב למרכז הציוני העולמי כדי שיסייע בידם .
במכתב נוסף שיצא מהמדאן לטהראן בכ " ז בתמוז התרע " ט

יהודי המדאן

. .

( ) 25 7 1919

מספרים

כך :

בינתיים לא נאמרה מילה לרוצח שבעצם הפך לגיבור של האיסלאם  ,פוגעים ביהודים
כפי שפגעו בהם לפני מאה שנה  .אהד לא מעז לפתוח את הפה  .מה שלא יהיה ,
מאשימים את היהודים בפגיעה בדת

המוחמדית .

אנו מבקשים מכם לנקוט צעדים ככל שניתן על מנת שהממשלה הפרסית תוציא
צו להעניש את הרוצח בהמדאן  ,ושהשלטונות המקומיים יהיו אחראיים על שמירת

היהודים  .אומרים שיעבירו את הרוצח לטהראן  ,אך אנו חוששים שיימלט בדרך
לשם  ,כפי שקרה לפני שלוש שנים עם רוצח אחר שרצח יהודי בשם אברהם . . .
אנא  ,שלחו מברק ללונדון ולפריז בנושא זה  ( .חתימה ) חברת חובבי ישורון .

המכתב נשלח גם לאחראי לענייני פרס מטעם הקיסר הגרמני

יהודי

המדאן  ' .י

[!]

72

כדי שיתערב לטובת

מאוחר יותר פנו מההסתדרות הציונית בלונדון אל המשלחת היהודית

בפריז  ,שייצגה את יהודי העולם בוועידת השלום בוורסאי  ,וביקשו ממנה להעלות את

בעיית יהודי המדאן בפני נציגי ממשלות העולם היושבים בוורסאי  74 .בעצת הוועד המרכזי

70

שם ,

24 / 2004

מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ; שולחים את מכתב יהודי

המדאן והוא מתורגם לאנגלית .
71

דבר מקובל היה שהמוסלמים העלילו עלילות על היהודים  .בדרך כלל טענו שהיהודי קילל את דת
האסלאם ואז עצרו אותו ופגעו בו  ,או העידו על כך שיהודי הביע את רצונו להמיר דתו  ,ואם יטען
שאין הדבר נכון יוציאוהו להורג אם לא ימיר את דתו .

72

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בקופנהגן ; שולחים את המכתב של יהודי המדאן ,
מתורגם

73

שם ,

לאנגלית .

30 , 23 / 970

ביולי  . 1919המכתב נשלח מההסתדרות הציונית בקופנהגן  .בתקופה זו גרמניה

הפכה לרפובליקה  ,עם התפטרותו של הקיסר וילהלם השני ב. 9 . 11 . 1918-

יתכן והמכתב נשלח

לקיסרות הגרמנית מאחר ובתקופה זו בגרמניה שררה אנדרלמוסיה ולא ידעו מי בדיוק שלט בה
ומה היכולת של גרמני הלעזור הליהודי פרס .
74

שם  , 24 / 2004 ,כ ' באדר א ' תרפ " א

( . ) 28 . 2 . 1921

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

% 27

בלונדון פנתה גם חברת " חובבי ציון  -המדאן " במכתב ישיר לוועד המשלחות היהודים
בפריז וביקשה שיעלו את בעיות יהודי המדאן בפני נציגי העמים 5 .י
בעקבות פניות הוועד המרכזי בטהראן ללונדון נוצר קשר מכתבים ישיר בין ציוני
המדאן להסתדרות הציונית בלונדון  .ציוני המדאן העלו בפני ההסתדרות הציונית בלונדון
את בעיית רדיפת היהודים וביקשו עזרה גם בעניין הסכסוך עם כוהני הדת המוסלמים
על שטח האדמה המקיף את קבר מרדכי ואסתר .

76

פניות מיהודי אזרבאילאו וכורדסתאו
חבלי הארץ שבצפון מערב פרס  -אזרבאיג ' אן וכורדסתאן  -היו נתונים במלחמות
שהתחוללו בין תושבי המקום לשלטון המרכזי בטהראן  ,וצבאות התורכים  ,הרוסים ,

הגרמנים והבריטים  ,היו מעורבים גם הם במלחמות אלה .

77

היהודים שחיו באזור זה

סבלו מהמאורעות הקשים  -הם נפגעו הן מהכוחות המורדים והן מהצבא הפרסי  .במצבם
הקשה חיפשו ראשי הקהילות היהודיות כתובת שיוכלו לפנות אליה כדי שתסייע להן
להינצל מאסונם  ,וכשהגיעה אליהם הידיעה על הקמת ההסתדרות הציונית בטהראן ,
הם פנו לוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית  .לוועד המרכזי בטהראן הגיעו מספר
מכתבים  ,מן השנים 9 % 9ן  , % 922 -שבהם מגוללים יהודי האזורים הנזכרים את צרותיהם
ומבקשים עזרה מהוועד  ,ומאחרים .

פנייה ראשונה הגיעה לטהראן מקהילת יהודי אורמיה בט ' בתמוז תרע " ט .

78

מן המכתב

של יהודי אורמיה למדים אנו על שני מאורעות שפגעו בהם  .מאורע ראשון התרחש

בט " ו בתמוז תרע " ז

( : ) 5 . 7 . 1917

שריפה פרצה בשוק ושרפה את החנויות והסחורה ,

ומכיוון שרוב יהודי אורמיה עסקו במסחר בבזאר  ,עלה כל הונם באש  .לאחר מכן פרצה
מלחמה שהתערבו בה שלושה כוחות  :ישמעאלים  ,עמלקים ונוצרים  ( .קשה להבין מי
היו הכוחות הלוחמים בקרבות אלה ) נראה שמדובר בכוחות של הצבא הרוסי  ,הפרסי
והמורדים הכורדים  .הלוחמים העמלקים והנוצרים שדדו ובזזו את שנותר מרכוש היהודים ,

וגם " נהרגו נפשות רבות בחורים וזקנים טף ונשים "  .הכותבים לא ציינו במכתב את
מספר ההרוגים במאורע הראשון .

75

שם ,

26

ביולי . 1921

ועד המשלחות היהודיות הורכב מנציגי הסתדרויות שונות שבאו לצרפת

בזמן ועידת ורסאי  ,לאחר מלחמת העולם הראשונה  ,כדי לטפל בהגנה על זכויות היהודים במדינות
החדשות שקמו לאחר המלחמה  .הוועד פעל עד שנת . 1936
76

שם ,

31

בדצמבר  . 1920לפי המסורת שבידי יהודי פרס  ,מרדכי ואסתר קבורים בעיר המדאן שהיא

שושן הבירה מימי אחשורוש  .גם במקרים אחרים  ,כהעברת הכספים משקילת השקל  ,פנו ציוני
המדאן ללונדון במישרין .
77

יאפ ,

78

אצ " מ , 24 / 2004 ,

עמ ' ; 140

לואיס  ,המזרח  ,עמ '
7

; 290

פרומקין ,

עמ ' ; 382 - 377

לנצ ' ובסקי  ,עמ ' . 43 - 39

ביולי  . 1919על המכתב חתומים תשעה  -עשר מראשי הקהילה  .העיר אורמיה

שוכנת ממערב לימת אורמיה על כביש כרמאנשאה  -שאהפור  -העיר משמשת מרכז מסחרי למישור
הפורה שבו היא נמצאת .
79

במדינה  -הכוונה בעיר .

128

ו
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מאורע שני התרחש בכ " ד באייר תרע " ט (  , ) 24 . 5 . 1919כשנתיים לאחר המאורע הראשון ,

ש " נלחמו ישמעאלים מבפנים וכורדיים מבחוץ ואנחנו נשארנו במדינה במצור וברעב

גדול" .

79

נראה שהכוונה לקרבות שהתנהלו בין החיילים מהצבא הפרסי לכורדים  .החיילים

הפרסים שדדו ובזזו את בתי היהודים  ,רצחו שישה יהודים ופצעו כמה מהם  .הכותבים
מציינים במיוחד שהנוצרים שבעיר הוצאו ממנה כדי שלא ייפגעו  ,ואילו היהודים נשארו
ונפגעו .
ראשי הקהילה ביקשו במכתבם מהוועד הציוני בטהראן לפרסם את צרותיהם  ,ולספר
לכל בית ישראל בכל מקום אשר יכולים לעזור להם ולהוציאם מהעיר אורמיה שבה הם
סובלים .
פנייה נוספת יצאה מק " ק ( קהילות קודש ) מקז  ,בתאן  ,סאוג ' בלאע ' ,

מ  :אנדואב ,

הנמצאות באזור הכורדי של איראן  ,בג ' בשב " ק ( בשבת קודש ) לחודש אייר שנת תרפ " א .

80

המכתב נשלח לראשי הקהילה היהודית בבגדאד  .ראשי הקהילות פנו לבגדאד ולא לטהראן .
בשל קירבתם לגבול עיראק  ,ומשום שבגדאד היתה מחוץ לגבולות פרס ותחת השלטון
הבריטי  ,הם יוכלו להיעזר בצבא הבריטי יותר מאשר בוועד שבטהראן שנמצא תחת

השלטון הפרסי  .במכתב שוטחים ארבעה -עשר מראשי הקהילות את צרותיהם  :רוצחים
יהודים  ,גוזלים וחומסים את ממונם ומתעללים בהם .
מהעיר תבריז נשלח מכתב נוסף מיהודי אורמיה  ,בכ " ח בניסן תרפ " ב  ,אל הוועד
המרכזי של ההסתדרות הציונית בפרס  /טהראן .

81

במכתב מספרים הכותבים על

ההתדרדרות במצב יהודי אורמיה במשך השנתיים האחרונות  ,מאז שהחלה מלחמת

הכורדים  .מספר היהודים פחת מאלפיים נפשות לכחמש מאות נפש ; המצב הכלכלי
התדרדר ורבים איבדו את מקור פרנסתם והגיעו עד פת לחם  .נוסף לכך  ,הכורדים דרשו
מהיהודים סכומי כסף גדולים  ,שלא היה בידי היהודים לשלמם  ,ורבים נאלצו לעזוב את
בתיהם וברחו מהעיר  .חלקם נתפסו והוחזרו  ,ורק מעטים הצליחו להימלט כשמגמת
פניהם ארץ ישראל .
במכתב זה הם מעלים את הפתרון לבעייתם  -לצאת מאורמיה ולעלות לארץ ישראל .
הם מפרטים אף את דרך

עלייתם :

חברים נכבדים בבקשה מכם להשתדל בעדינו ולהמציא בעדינו ממקומות הדרושים
כתבי התעודה וכתבי הרשאה כדי שנוכל לעבור מעל גבול רוסיא לקונסתנטינופול
ולפתוח בפנינו את דרך שערי ציון שנעבוד אנחנו ובננו בפעולת בניין ובשדה
ציון המצפים ומיחלים לקראת תשובתכם ק " ק אורמיה פרס

80

שם  , 24 / 272 ,נראה שהתאריך הוא ט " ז באייר
עשר מראשי הקהילה .

81

אצ " מ ,

82

שם .

,

26 , 24 2341

באפריל

. 1922

תרפ " א

,

8

(  . ) 24 . 5 . 1921על המכתב חתומים ארבעה

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

%29

בניגוד לרוב תושבי פרס שהם מוסלמים שיעים קיצוניים  ,המוסלמים הכורדים הינם
מוסלמים סונים  ,ובכל זאת יחסם ליהודים היה דומה ליחס השיעים ליהודים  .הם רדפו
את היהודים היושבים בתוכם  ,גזלו וחמסו את ממונם ואף רצחו אותם  .במכתב מסופר
שבעבר היו היחסים בין היהודים למוסלמים תקינים והם סחרו אלו עם אלו  ,אך בתקופה
האחרונה  ,בעקבות המנדט הבריטי בארץ ישראל  ,חל שינוי בהתנהגות הכורדים  ,שטענו
כלפי היהודים  :עכשיו יש לכם מלר  ,ואם כך אין לכם מה לעשות כאן .

83

מקהילת יהודי מאין קלרה הגיע מכתב לוועד המרכזי בטהראן בט " ו בסיון ,

84

שבו

מספרים הכותבים על התנפלות הכורדים על העיר באמצע הלילה  .היהודים נאלצו להימלט ,
יחד עם המוסלמים תושבי העיר  ,מפני הכורדים  ,והם נדדו בהרים שני ימים ושני לילות
על נשיהם וטפם  ,כארבע מאות נפש  ,ללא לבוש ומאכל  .הכורדים שדדו את העיר ורוקנו
את החנויות והבתים ; זה כמה ימים שכמאה גמלים נושאים משלל העיר  .אין בידי היהודים
כסף לקנות מזון לילדים ולנשים  .בינתיים לוו היהודים כספים וקנו מזון ,

אר

הם אינם

יודעים מה יקרה בעתיד ; לעיר סאין קלעה לא יכלו לשוב  ,כי הכורדים העלו באש את

העיר לאחר שגמרו לבזוז אותה  .הכורדים שדדו את כל הכפרים שבאזור העיר סאין
קלעה ובכפר גוג אגיג רצחו יהודי בשם חיים ג ' אן  .לטענת יהודי סאין קלעה  ,אילו היו
נשארים בעיר  ,סופם היה כיהודי שנרצח .
כאשר הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן קיבל את המכתב שנשלח
אליו מיהודי סאין קלעה ומכתב נוסף מיהודי אורמיה  ,הוא פנה במברק להנהלה הציונית

בירושלים ובלונדון והעלה בפניה את בעיית יהודי אזרבאיג ' אן וכורדסתאן  .מאוחר יותר
שלח הוועד המרכזי מכתב מפורט על צרותיהם  ,וביקש עזרה מיידית .

85

כמו כן פנה

הוועד אל נציג ארה " ב בטהראן  ,הרב יוסף שאול קורנפילד  ,וביקש את עזרתו ופנייתו

לג ' וינט היהודי באמריקה כדי שישלחו כספים לטובת יהודי אזרבאיג ' אן וכורדסתאן. 86
ביום השבת פנו אנשי הוועד לציבור המתפללים בבתי הכנסת  ,כפי שמסופר

במכתבם :

בהרצאה גדולה ביום השבת הגדנו אחינו הטהראניים את המצב המסכן של

אד ' רביג ' אניים  .כל הקהל בכה ותכף אחר ההרצאה קאמיסיון אחד סדר שיקבץ
נדבות  .עד היום שלחנו

% 0 , 000

אלפים אנשים אפשר שגם נקבץ

קראנים שקבלנו בטהראן  .אבל מה תועלת עם
% 0 , 000

קראנים .

87

במאי . 1921

83

שם ,

84

שם ,

85

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ח בתמוז תרפ " ב ( . ) 24 . 7 . 1922

86

24 , 24 / 272

2341 / 1

,

 . 24נראה שמדובר בט " ו בסיון תרפ " ב ( . ) 11 . 6 . 1922

שם  .הרב יוסף שאול קורנפילד שימש כנציג ארה  -ב בפרס משנת
ליהודי המקום .

87

שם .

 1ליס " ט = 19 . 73

קראנים .

1921

עד שנת  , 1924וסייע רבות

130

1

מאיר ששון

עשרת אלפים הקראנים שנאספו מיהודי טהראן נשלחו מיד לאזרבאיג' אן  ,אך ברור היה
שאין סכום זה מספיק לכל האלפים שנמלטו לשדות  .חברי הוועד המרכזי קיוו שלאספו
עוד עשרת אלפים קראנים בין יהודי

טהראן .

88

בעקבות פנייה של נציג ארה " ב בפרס לוועד ההצלה היהודי בניו -יורק שלח הוועד

שלושת אלפים דולר לטובת יהודי אזרבאיג' אן  .הוועד המרכזי בטהראן מציין כי " אפילו

סכום זה אינו מספיק ואנחנו מתכוונים לאסוף עוד מטהראן ומחוזות אחרים " .

89

הפתרון לבעיית יהודי אזרבאיג ' אן וכורדסתאן  ,הן בעיני הוועד המרכזי בטהראן והן
בעיני היהודים עצמם  ,היה העלייה לארץ

ישראל :

שימו לב לסכנה גדולה הזאת ! ופדו את נפש העדה שסבל את עול הגלות בתקות
ראות ארצו הקדושה ! כלם חלוצים נכונים להגר ולעבוד כל עבודה קשה אם ימצאו
עצמם בארץ אבותם  .תרופה שאנחנו מבקשים מכם היא להמשיך ( למשוך -

אותם מפרס לפתוח דרך ההגירה ולהתישב אותם בארץ ישראל.

מ"ש )

90

כחמש מאות מפליטי היהודים מאזרבאיג' אן וכורדסתאן התארגנו בכוחות עצמם ויצאו
לדרך לעלות לארץ ישראל .הם חצו את גבול עיראק ללא כל אישורים מממשלת פרס
ליציאה וללא סרטיפיקטים מממשלת המנדט לכניסה לארץ ; בדרכם פגשו ביהודים נוספים
שעזבו את פרס ושמו פעמיהם לארץ ישראל  .חלקם הגיעו לעיראק וחלקם הגיעו עד

לבומביי .

91

פניות מערי השדה לעלייה לארץ ישראל
הבשורה על הצהרת בלפור  ,ומאוחר יותר על אישור המנדט הבריטי בארץ ישראל ,
שהגיעה מטהראן לכל ערי השדה  ,הביאה יהודים רבים מרחבי פרס לרצות להגשים את
חלומם ולעלות לארץ ישראל  .לוועד המרכזי בטהראן הגיעו פניות רבות מקהילות ישראל
בבקשה לקבלת אשרות כניסה לארץ  .גורמים נוספים ששימשו כזרזים לעזוב את פרס
ולעלות לארץ היו יחס השכנים המוסלמים כלפי היהודים  ,מצבם הכלכלי הירוד של
היהודים וחוסר תעסוקה  .רבים מיהודי ערי השדה חשבו שבארץ ישראל ישתפר מצבם
הכלכלי והם ימצאו מקומות עבודה בארץ הנבנית .

שם  , 24 / 2004 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

31

באוגוסט . 1922

שם .

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  18 ,ביולי  ; 1921כ " ח בתמוז התרפ " ב
(  . ) 24 . 7 . 1922נציגי יהודי פרס בירושלים שלחו מכתב למשרד החוץ האנגלי וביקשו להתערב
לטובת יהודי פרס  .משרד החוץ ביקש מהציר הבריטי בטהראן לבדוק את מצב היהודים בפרס

ולהתערב לטובתם  -שם  ,ממזכיר מחלקת ההסתדרות לוועד המרכזי בטהראן  ,כ " ו בסיון תרפ " ב

( . ) 22 . 6 . 1922
שם ,

, 24 / 272

ז ' בתשרי תרפ " ב (  . ) 9 . 10 . 1921מספר העולים מכורדסתאן ומאזרבאיג ' אן נמסר על

ידי יהודה קופלביץ  ,שם ,

: 24 / 3250

 -יהודי פרס והמפעל הציוני  ( -אדר א ' תרפ " ט ; פברואר . ) 1929

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

% 31

בב ' בסיון תרפ " א פנו ראשי קהילת משהד לוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית

אשר בבגדאד  ,והעלו במכתב את כל צרותיהם מאז שנאלצו להתאסלם ולחיות חיים
כפולים כאנוסים  .בדבריהם הם מספרים כי מן ההתאסלמות ועד התקופה האחרונה
ממשיכים המוסלמים לרדוף אותם  ,לעקוב אחר מעשיהם ולהתאכזר אליהם  ( .קהילת
משהד המשיכה לשמור על יהדותה בסתר במשר

השנים .

)

הם העלו גם  ,בקצרה  ,את

קורותיהם בעבר  ,ובכלל זה פרשת אינוסם על ידי שכניהם המוסלמים  .עתה הם שמעו
על הקמת ההסתדרות הציונית וביקשו להעלות ארצה את כל שמונה מאות המשפחות ,
אשר חלקן מסוגלות לשלם עבור הוצאות הנסיעה ; עבור אלה שאין ידם משגת לשלם
הם מבקשים הלוואה .

92

יהודי משהד פנו אל הוועד המרכזי הציוני בבגדאד ולא אל הוועד המרכזי בטהראן .
לפי הנאמר במכתב  ,אנו רואים שהיה ידוע להם על הוועד המרכזי בטהראן  ,והם אף
ביקשו להעביר באמצעותו את הכספים שביקשו כהלוואה להוצאות הדרך  .גם אם תשובת
ההסתדרות הציונית לבקשתם תהיה שלילית  ,יעבירוה דרך טהראן  ,או דרך הקונסול
האנגלי היושב במשהד  .הסיבה לפנייתם לבגדאד היתה  ,שבאותה עת ישבו בבגדאד שני
סוחרים ממשהד  ,ויהודי משהד ביקשו שאותם סוחרים ישמשו מתווכים ומסבירים .

93

המכתב של יהודי משהד הועבר מבגדאד  ,כשהוא מתורגם לאנגלית  ,אל המרכז בלונדון .

94

הפגיעה ביהודי טהראן  ,והשמועות על כך שהגיעו לכל קהילות היהודים בפרס  ,במוקדם

או במאוחר  ,הביאו משפחות רבות להחליט על עלייה לארץ ישראל .בדין וחשבון של
הוועד המרכזי בטהראן למחלקת העלייה בירושלים הם מעלים את פרטי האירוע ,

כדלהלן :

בחודש אלול התרחש מאורע גדול נגד היהודים בטהראן  .המונים נכנסו לרובע
היהודי ובידיהם מקלות ואפילו סכינים  ,הרביצו ליהודים שפגשו בדרכם ואיימו
להרוס את בתיהם  .במשך חמישה עד שישה ימים  ,אף אחד לא העז לצאת מביתו .
כל החנויות ובתי העסק של היהודים היו סגורים  .הרבה אנשים הוכו ונפצעו מדקירות

,

סכין  .המוני פורעים עברו ברחובות בצעקה  ,אנחנו קונים עורות של יהודים הממשלה
התערבה והצליחה לאחר חמישה שישה ימים לפזר את המפגינים ולהחזיר את

השקט ברבעים היהודים  .מאורע זה השפיע על ערי השדה  .התחזק הרצון לעלות
לפלשתין ומספר משפחות הזדרזו בביצוע  .משפחות נוספות החלו למכור את רכושם
כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהחופש בביתנו הלאומי .

95

( . ) 8 . 6 . 1921

92

שם  .משהד  ,ב ' בסיון תרפ " א

93

הסוחרים מיהודי משהד שישבו בבגדאד הם אקא פרג ' ואקא רגב .

94

בהמשך אנו רואים שהוועד המרכזי בטהראן טיפל גם בבעיות אנוסי

95

שם  . 24 / 2341 / 1 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

משהד .
11

בדצמבר  . 1922אירוע

זה התרחש לאחר שהתפרסמו בעיתוני פרס מאמרים על המתרחש בפלשתין  ,שהציונים היהודים

מתעללים בערבים המוסלמים ורוצחים אותם ; והדבר נעשה בעידוד האנגלים השולטים בארץ זו .
ידיעות אלה התסיסו את ההמון המוסלמי בפרס  ,ובעידוד כהני הדת הגבירו את השנאה כלפי

היהודים  -שם  , 24 / 2004 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,
שם ,

27

באפריל . 1922

7

במרץ

; 1922

ן

132
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מכירת הרכוש היהודי הביאה לירידה במחירי הבתים והחנויות של היהודים  .ההתלבטות
היתה גדולה אם למכור את הרכוש בכל מחיר ולעלות  ,או להמתין לרגיעה במצב ולעלייה
במחיר הרכוש  .רבים ויתרו על רכושם ופנו לוועד הציוני בטהראן וביקשו אישורי עלייה
לארץ ישראל .

96

חברי סניף ההסתדרות הציונית בברוג' רד  ,שלחו את מכתבם ישירות לוועד המרכזי
בבריטניה  ,ובו תינו את צרותיהם וסיפרו על הפחד האיום מפני שכניהם הרודפים אותם .
הם שמעו שהיהודים עולים לארץ ומבקשים שגם אותם יעלו לארץ הקדושה  .י 9נראה
שהם פנו ישירות ללונדון מתוך תקווה שהדבר יזרז את הטיפול בהם  ,וכתיבה ישירה
תשפיע יותר מאשר אם ישתמשו בתיווך הוועד הציוני בטהראן .
מסניף ההסתדרות הציונית בהמדאן ביקשו לעלות מסיבות כלכליות .הם ביקשו להעלות

את העניים שבתוכם  ,שאין להם פרנסה בעירם ; יש לדאוג להם לפרנסה בארץ ישראל .
הכותבים מספרים שהם ניסו להשיג אשרות כניסה לארץ בנציגות הבריטית בכרמאנשאה ,
אך שם סירבו להם .

98

גם יהודי גרוס הצטרפו לבקשות העלייה בשל רדיפות הגויים והסבל שהם סובלים
מהם .

99

הטיפול בעלייה לארץ 3שיא9
הטיפול בבקשות לעלייה
במסגרת הפעילות הציונית ראה הוועד המרכזי בטהראן את העלייה לארץ ישראל כנושא
ראשון במעלה שיש לטפל בו  .בשלבי ההתארגנות הראשונים של הוועד המרכזי  ,מונה
ד " ר חביב לוי כאחראי על ענייני העלייה ; הוועד המרכזי בטהראן דיווח על כך להסתדרות
הציונית בלונדון .

100

ממחלקת העלייה בירושלים הודיעו לוועד המרכזי בטהראן שהם

בחרו בשלמה כהן -צדק כאחראי לענייני העלייה מפרס מתוך רשימת הנבחרים שנתקבלה

מטהראן .

101

הודעה על כך נמסרה לאחראי על נושא העלייה בממשלת המנדט בארץ

ישראל  ,וכן נמסרה בקשה להעביר את הידיעה לנציג הבריטי בטהראן .

102

מאוחר יותר ,

96

שם  , 24 / 605 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

97

שם  ,מסניף ההסתדרות הציונית בברוג' רד להסתדרות הציונית בלונדון  ,ט ' באייר התרפ " ג ( . ) 25 . 4 . 1923

23

ביוני . 1921

חברי הסניף הציוני בברוג ' רד כינו את שכניהם הגויים בלשון התנ " ך  " ,אשורים
כה  ,ג )  ,מפני שהיה מקובל בקרב יהודי פרס לשלב מילים עבריות בשפה הפרסית שדיברו בה .

ולטושים " ( בראשית

98

99
100

שם  , 24 / 604 ,מסניף ההסתדרות הציונית בהמדאן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ר " ח סיון תרפ " ג
( . ) 16 . 5 . 1923
שם  ,מפינקלשטיין  ,מחלקת העלייה  ,למחלקה הפוליטית ,

25

ביוני . 1923

בפברואר  . 1921נערכו בחירות לוועד המרכזי  ,ושלמה כהן  -צדק נבחר כנשיא

שם , 24 / 605 ,
הוועד  ,ד " ר חביב לוי כמנהל מחלקת העלייה  ,ד " ר אלבו נהוראי כיושב ראש הוועדה המרכזית .
9

האחרון היה פיסיקאי ורופא ב " מחלה " היהודי .
101

102

שם  25 ,באפריל  . 1921נראה שמתוך טעות בחרו אנשי מחלקת העלייה בירושלים בשלמה כהן -
צדק  ,ולא שמו לב שד " ר חביב לוי נבחר על ידי הוועד המרכזי בטהראן  ,כפי שצוין בהערה . 100
שם .

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

133

לייעול העבודה  ,נתמנתה ועדת עלייה במסגרת חמש ועדות שהרכיבו את הוועד המרכזי
בטהראן .

103

הוועד המרכזי והממונה על ענייני העלייה  ,שלמה כהן  -צדק  ,לא היו צריכים לעשות

תעמולה כדי לעודד את יהודי פרס לעלות לארץ ישראל  -להפך  ,היה עליהם לטפל
בפניות הרבות שהגיעו בצורה ספונטנית מהקהילות בערי השדה ומטהראן  .הלחץ על
הוועד המרכזי של יהודי פרס הלך וגבר ומספר המבקשים לעלות הלך וגדל  ,וקשה היה
לחברי הוועד לעמוד בפני הפונים  .שלמה כהן  -צדק פנה להסתדרות הציונית בלונדון

למנות בא -כוח רשמי מהוועד המרכזי בטהראן שיטפל בענייני העלייה ולשלוח סרטיפיקטים
למבקשים לעלות לארץ .

104

יהודים רבים לא המתינו לתשובה חיובית מהוועד המרכזי לקבלת אשרת עלייה לארץ
ישראל אלא מכרו את בתיהם ורכושם  ,מתוך תקווה שבקרוב יגיע היום המיוחל לעלות
והם יהיו מוכנים לכך  ,ודבר לא יעכב בעדם  .היו אף משפחות שיצאו לדרך מבלי להמתין

לאישור עלייה מהוועד הציוני המרכזי .

105

חברי הוועד המרכזי בטהראן שלחו את הדברים

הבאים :

זה כבר מזה זמן  ,במיוחד מאז החלטת סאן רמו  ,מספר גדול של משפחות רוצות

מאוד לעלות לפלשתין  .היות ולא היה נציג רשמי המלצנו להם לחכות להוראות
נוספות מצידכם  .אבל מספר רב של יהודים לא יכלו לסבול יותר להיות בגלות
והחליטו למכור את כל רכושם כדי לעלות לפלשתין  ,למרות הקשיים והייסורים
והמכשולים בדרך במשך נסיעה יקרה זו וכן כמה משפחות הצליחו לקבל ויזה
בקונסוליה הבריטית ועזבו את טהראן .

106

הביורוקרטיה והזמן הרב שהמכתבים עשו דרכם מפרס ללונדון או לירושלים וחזרה

היו הגורמים המעכבים העיקריים בטיפול בבקשות העלייה  .מאידך  ,אנו רואים שהנציגות
הבריטית בטהראן סיפקה אשרות כניסה לארץ ישראל ליהודים שפנו אליה ; אלא שאשרות
אלה בוטלו לאחר שהגיעה הוראה ממשלת המנדט בארץ ישראל להפסיק מתן סרטיפיקטים
לעלייה .
הטיפול בעולים שעוכבו בדרך לארץ ישראל
בשלב ראשוני זה  ,כאשר הוועד המרכזי התארגן לטפל בעלייה  ,ויהודים רבים יצאו
לדרך  ,הגיעה לפרס הידיעה הקשה שממשלת המנדט בארץ ישראל עצרה את מתן
103

שם  , 24 / 2004 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,
הוועדות  :ועד מרכזי  ,ועדת כספים  ,ועדת פרסום וועדת חינוך .

104

שם ,

105

שם .

106

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

, 24 / 605

12

בינואר . 1922

שאר

ט " ז באייר תרפ " א ( . ) 24 . 5 . 1921
23

ביוני  . 1921בוועידת סאן רמו

החליטה מועצת חבר הלאומים למסור את המנדט על ארץ ישראל לידי ממשלת בריטניה ולהטיל
עליה את האחריות להגשמת הצהרת בלפור .

% 34

ן

מאיר ששון

האישורים לעלייה  ,לאחר מאורעות הדמים ביפו  .י 10הידיעה על סגירת שערי העלייה
לארץ מצאה יהודים רבים בפרס אשר מכרו את רכושם ועמדו לצאת לדרך לאחר שקיבלו
דרכון מממשלת פרס  .הקונסול הבריטי הודיע שהעלייה הופסקה  ,וכן הגיע מברק מהמשרד
הציוני בבגדאד המודיע על הפסקת

העלייה .

108

חמור מכל היה מצבם של היהודים שיצאו לדרך והגיעו עד בגדאד  ,בצרה ובומביי ,
ושם עצרו בעדם מלהמשיך בדרך לארץ ישראל  ,וביניהם היו הפליטים היהודים שנמלטו

מאזרבאיג ' אן וכורדסתאן  .הידיעה הראשונה הגיעה במברק מהוועד הציוני המסופוטמי
בבגדאד אל המרכז הציוני

בלונדון :

אלפי פליטים מכורדיסתאן ופרס מחכים במיסופוטמיה  -שילחו לנו אישור להמשיך

לפלשתין  .אפשר לשלוח חלוצים .

109

פנייה יצאה גם מטעם הנציב העליון של מסופוטמיה על ידי מזכירו אל אהרון ששון
מועלם נחום  ,נשיא האגודה הציונית לארם נהרים בבגדאד

110 :

כבוד הנציב העליון במיסופוטמיה ביקש מאתנו להודיעכם כי חלק

היהודים הגיעו לתחנת הרכבת בקינגרבן וצפויים להגיע

מ 80 -

הפליטים

עוד .

הוועד לעזרה במזרח התיכון אינו יכול להגיש עזרה וכבודו מבקש להפנות את
תשומת ליבה של הקהילה היהודית לאחיהם הנמצאים במצוקה .

111

גם הוועד הציוני המרכזי בטהראן פנה למשרד המרכזי בלונדון בבקשה לפנות לוועדים
הציוניים בבגדאד ובומביי לסייע לעולים שהגיעו מפרס לעיראק

והודו .

112

האגודה הציונית לארם נהרים טיפלה בבעיית יהודי פרס שעוכבו בדרך  ,עוד לפני
שהגיעה אליהם הבקשה לסייע להם  ,ופנתה במספר מכתבים להסתדרות הציונית

ישנם יותר

מ 500 -

בלונדון :

עולים מבצרה  ,בגדאד ופרס המקווים להפליג בספינת קיטור

לפורט סעיד או יפו בספטמבר
דרך בומביי וזה יעלה

. 1921

אבל אנו חושבים שזה לא ניתן לביצוע  ,אלא

יותר .

אנו מקווים שהארגון שלנו בלונדון יוכל להסתדר עם הסוכנים של ספינות הקיטור
בלונדון בעיקר לגבי המחירים  ,וגם להסדיר ספינה ישירה ליפו או פורט

107

סעיד .

מהומות הדמים פרצו באחד במאי  1921ביפו ופשטו לשאר חלקי הארץ  .פורעים ערבים רצחו
עשרות יהודים  ,ביניהם הסופרים יוסף חיים ברנר וצבי שץ הי " ד  .הבריטים נכנעו לדרישות הערבים

והגבילו את עליית יהודים לארץ ישראל.
108
109
10ן

שם  ,מהוועד הציוני בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

שם  , 24 / 272 ,יוני . 1921
אהרון ששון אליהו נחום נבחר לנשיא האגודה הציונית לארם נהרים בראשית שנת
 , 24 / 697בגדאד

111

112
113

23

ביוני . 1921

שם ,

27

13

באדר ב ' תרפ " א

( 23

ביוני . 1921

שם  , 24 / 605 ,מטהראן ,
שם  , 24 / 272 ,מבגדאד ,

18

ביולי . 1921

20

ביולי . 1921

במרץ

- ) 1921

ראו ח " י כהן  ,עמ ' . 41

 , 1921שם

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

13 5

אנו מקווים לקבל בהקדם תשובה אם זה אפשרי  ,וגם להודיע לנו מהם המחירים ,
כמה שיותר

מהר  .א  .עובדיה .

113

במכתב שיצא מבגדאד לאחר כחודש ימים נמסר על מספר גדול יותר של יהודים התקועים
בבגדאד  ,בסלימאנייה  ,בבצרה ובבומביי  ,והם מונים כאלף נפשות  ,מצבם קשה והם
מצפים לעלות לארץ ישראל.

114

התברר שעולים רבים מפרס התעכבו בבצרה לפני הפסקת

העלייה על ידי ממשלת המנדט  ,וזאת לפי הוראה שהגיעה לאגודה הציונית בבצרה
מבומביי  ,שלא לאשר מעבר עולים לארץ ישראל שאין בידם לשלם עשרים לירות כדמי
מעבר  .רוב העולים היו עניים ולא היו מסוגלים לשלם את הסכום

הנדרש .

115

בתקופה זו שהה בבגדאד עזיזאללה נעים  ,חבר הוועד המרכזי בפרס ,

116

וגם הוא

טיפל ביהודי פרס שבעיראק ובבומביי  .הוא פנה במכתב ליושב ראש ההסתדרות הציונית
בבומביי בבקשה לסייע ליהודי פרס שהתעכבו בבומביי בעלייתם ארצה  ,וכן ביקש לפנות
לראשי הקהילה היהודית והוועד הציוני בבומביי לסייע ליהודים בכסף ולדאוג לפרנסתם
עד שיעלו ארצה  .עזיזאללה נעים ציין במכתבו שאם יחזרו יהודים אלה לפרס הם ייתקלו

בקשיים רבים ונשקפת להם אף סכנת חיים ; הוא הדגיש גם כי אם ישובו לפרס  ,יעשה
הדבר רושם רע על הפעילות הציונית שם .

17

,

גם הוועד הציוני המרכזי בטהראן היה

מודאג מהרושם השלילי שסיפור העולים שנתקעו בדרך יעשה על יהודי פרס ועל הפעילות

הציונית בה .

118

הגבלות העלייה של ממשלת המנדט בארץ ישראל
לאחר תקופה קצרה חידשה ממשלת המנדט בארץ ישראל את מתן אשרות העלייה  ,אך
במגבלות קשות  ,כך שלא כל יהודי יכול היה לעלות  .המזכיר לענייני עלייה בירושלים
פירט במכתבו לוועד המרכזי בטהראן את הקריטריונים החדשים לעלייה ארצה .

119

לפי

קריטריונים אלה רשאים לעלות מבקרים  ,בעלי אמצעים  ,בעלי אומנויות חופשיות  ,וכאלה
שיש להם משפחה בארץ ישראל המתחייבת לפרנסם .

114

115
116

117

שם  ,מהאגודה הציונית לארם נהרים להסתדרות הציונית לונדון  ,י " ד מנחם אב תרפ " א ( . ) 18 . 8 . 1921

שם  , 24 / 2502 ,מבצרה ,
ראו במאמר זה עמ ' . 13 - 12
50

ביוני . 1921

שם  ,מהארגון הציוני ממסופטמיה בבגדאד להסתדרות הציונית בלונדון ,

25

בספטמבר  . 1921חתום

על המכתב ע ' נעים .
118

שם  ,מהוועד הציוני בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ב באלול תרפ " א (  . ) 25 . 9 . 1921יש
לציין את שיתוף הפעולה בין הוועדים הציוניים בטהראן  ,בגדאד ובומביי  ,בטיפול ביהודים שעוכבו

בדרך  ,דבר שלא ניתן היה לצפות שיקרה בעבר  ,לפני הקמת ההסתדרות הציונית בפרס  .על סוף
פרשת יהודי פרס שהתעכבו בעיראק ובומביי  ,מספר לנו יהודה קופלביץ בסיכום ביקורו בפרס
בשנת  . 1928הסיפור הגיע לידיעתו של הנדבן ששון שישב בשנחאי  ,והוא שלח אוניה שבה עלו
יהודים אלה לארץ ישראל  -שם ,

,

, 24 3250

. ) 1929
119

שם  , 24 / 605 ,ב ' בתמוז תרפ " א ( . ) 8 . 7 . 21

" יהודי פרס והמפעל הציוני "  ,אדר א ' תרפ " ט ( פברואר

136

ן
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שלמה כהן  -צדק נפגש עם הנציג הבריטי בטהראן להיכרות  ,ולברר עימו מי הם " בעלי
אומנויות חופשיות " שמותר להם לעלות לפי הקריטריונים החדשים  .הוא הגיש לנציג

הבריטי רשימת בעלי מקצועות  -חייט  ,סנדלר  ,בנאי  ,נגר  ,ספר  ,צורף  ,תופר שמיכות ,
תופר אוהלים וטווה חוטים  -כדי לברר אם גם הם כלולים בהגדרת " בעלי אומנויות

חופשיות "  .לדברי הנציג הבריטי  ,הוא קיבל את ההודעה מההסתדרות הציונית ששלמה
כהן  -צדק נתמנה לנציג העלייה  ,אך טרם נתקבל אישור לכך מממשלת המנדט ; כן אין

הוא יודע פרטים על " בעלי אומנויות חופשיות " ועליו לברר זאת עם ממשלת המנדט .

120

חידוש היתר עליית יהודים לארץ לא הקל על שלמה כהן  -צדק  ,יושב ראש ועדת
העלייה  .הקריטריונים שהגבילו את העלייה הכניסו למילכוד את יהודי פרס המעוניינים

לעלות  .מעטים מהם היו בעלי אמצעים  ,ואלו לא נטו לעלות ; רוב יהודי פרם עסקו
במסחר זעיר  ,הסתובבו עם מרכולתם בין כפרי המוסלמים ובזה מצאו את

פרנסתם ;

התעשייה בפרס לא היתה מפותחת  ,כך שלא היו פועלי תעשייה מתקדמת  .כהן  -צדק
פנה בבקשה להסתדרות הציונית לשלוח בינתיים מאתיים סרטיפיקטים ליהודים שמצבם

קשה  ,כיהודי משהד  ,אזרבאיג' אן  ,כורדסתאן וערים אחרות  ,עד שיוברר מי מהיהודים
רשאים לעלות .

121

תגובת ההסתדרות הציונית המרכזית בלונדון לכל בקשות העלייה היו מסויגות  ,במסגרת
המדיניות של ממשלת המנדט הבריטית ובהגבלות שהטילה על המבקשים לעלות .
ההסתדרות הציונית בלונדון האמינה והבינה שחיי היהודים בפרס קשים  ,אך לא ראתה
בעלייה פתרון לבעיותיהם  .הפתרון שנראה לה היה לפנות לממשלות ארה " ב ובריטניה
כדי שהן תתערבנה אצל שלטונות פרס לטובת היהודים .

122

צו האוסר יציאת יהודים מפרס
על הקשיים הרבים שעמדו בדרכם של היהודים הרוצים לעלות לארץ ישראל  ,נוסף צו
מטעם ממשלת פרס האוסר את היציאה ממנה  .צו ראשון יצא בסוף שנת  , 1922כפי
שדיווח הוועד המרכזי בטהראן למרכז

בלונדון :

עכשיו הממשלה הפרסית אסרה על היהודים לעלות על פי צו של הממשלה ,
ומתכוננים להעביר את החוק בפרלמנט  .לפי צו זה רק אנשי מסחר ועולים לרגל
יכולים לעזוב  ,וזה בתנאי שיהיה אדם שיערוב להם ויבטיח את שובם

לפרס .

כפי שאמרנו קודם  ,משפחות רבות כבר מכרו את רכושם ומתכננים לעזוב לקראת

האביב  .עכשיו הם מבוהלים ומחכים לשינוי בחוק .

120

שם  .מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ה ' מנחם אב תרפ " א ( . ) 9 . 8 . 1921
ביולי . 1921

121

שם ,

122

שם  ,מפינקלשטיין למחלקה הפוליטית ,

123

123

18

שם , 1 ,

24 / 2341

מטהראן ,

11

25

ביוני . 1923

בדצמבר . 1922

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציוחת בטהראן

ן

137

צעירים יהודים במדי הצבא הפרסי

הצו יצא לאחר הפוגרום שנערך ביהודי

" המחלה " בטהראן

( לעיל ,

עמ ' ; ) 19

נראה שהוא

יצא לאחר שהתפרסמו בעיתוני איראן כתבות על הנעשה בארץ ישראל .
צו נוסף יצא כעבור מספר שנים  .מברק שנשלח מהוועד הציוני בטהראן
1925

ב 30 -

ולאחר מכן גם מכתב מפורט  ,מספרים על ההגבלות על יציאת יהודים

בספטמבר
מפרס :

יש לנו את הכבוד להביא לתשומת לבך כי במשך החודשיים האחרונים  ,קבוצה
גדולה של יהודי פרס התכוננו לעלות לפלסטין  .כמה מהם קיבלו אישור מעבר
ועזבו  ,אך זמן קצר לאחר מכן המשרד לעניני חוץ הוציא הודעה האוסרת על
היהודים וכמו כן ל " מוחמדים "  .האיסור בוטל לגבי " המוחמרים " תוך ימים ספורים ,
אך לגבי היהודים הוא נשאר בתוקף בכל הכוח  . . .בכל אופן המצב נהיה מאוד

קשה ליהודים שמכרו את רכושם  -בית  ,עסק  ,חנות וכו '  .ועכשיו הם במצב בלתי
ידוע  ,ואינם יודעים מה לעשות והם זקוקים לעזרה  .לכן אנו מבקשים מכם לעשות
כמיטב יכולתכם ע " מ לשנות את המצב הזה ולהציל את היהודים מן הצרה  ,בו
זמנית אנו ממשיכים לפעול כאן במקום למטרה זו .

124

נראה שהסיבה העיקרית להגבלה על יציאת היהודים מפרס היתה למנוע מהצעירים
חייבי הגיוס להשתמט מהשרות הצבאי .

124

125

שם  , 525 / 1966 ,מההסתדרות הציונית בפרס להנהלה הציונית בירושלים ,

2

בנובמבר

. 1925

יצא בזמן עלייתו לשלטון של רזא שאה פהלווי שדגל בלאומיות האיראנית .
125

שם ,

,

, 24 605

מההנהלה הציונית בא " י להסתדרות הציונית בלונדון ,

7

בדצמבר . 1925

צו זה

138

1

מאיר ששון

ועד מרכזי חדש שכיהן באותו זמן  ,בראשות שמואל חיים  ,פנה לשלטונות הפרסיים
בבקשה לבטל את ההגבלה על היציאה ,

תתערב בעניין אצל השלטונות

126

וכן פנה לנציגות הבריטית בטהראן כדי שזו

הפרסיים  .י12

הפניות של הוועד הציוני בטהראן אל

השלטונות לביטול ההגבלה לא הועילו  ,והממשלה הפרסית סירבה לבטל את הצו המגביל
את יציאת היהודים מגבולה  .במכתבים נוספים מהוועד המרכזי בטהראן לירושלים ולונדון
מבקשים חברי הוועד לערב את חבר הלאומים כדי שיפעל לביטול ההגבלה .

128

ההסתדרות הציונית בלונדון טיפלה בעניין צו ההגבלה של ממשלת פרס  ,וד " ר חיים
וייצמן פנה במכתב אל הנציג הפרסי

בלונדון :

יש לי הכבוד לכתוב לך בשם ההסתדרות הציונית אשר אתה בודאי יודע  ,מוכרת

ע " י המנדט לפלשתינה  ,כגוף ציבורי לשאת ולתת עם הממשלות של המדינות  ,על
ההתישבות בבית היהודי הלאומי .
נודע להנהלה בהתכתבות עם טהראן שהשלטונות הפרסיים בזמן האחרון מונעים
מהיהודים לצאת מפרס  ,כולל עולים לפלשתינה  .הבית הלאומי היהודי בפלשתינה
מוכר ע " י חבר הלאומים  ,אשר פרס חברה בה  .אם ישנם בפרס כמו בכל חלקי
העולם  ,יהודים המשתוקקים להתישב בפלשתינה  ,ההנהלה אינה מאמינה שזה
רצון הממשלה הפרסית לעמוד בדרכם .

129

ד " ר ל " י שסיין מההנהלה הציונית נפגש עם הנציג הפרסי בלונדון וטען בפניו שרק שתי
מדינות מעכבות את יציאת היהודים מארצם  :האחת היא ברית המועצות ( ברה " מ ) שאינה
חברה בחבר הלאומים  ,והאחרת היא פרם החברה בחבר הלאומים  .חבר הלאומים מכיר
במנדט הבריטי  ,אשר אחד מעקרונותיו הוא התיישבות היהודים בפלשתינה שהיא הבית
הלאומי ליהודים  .ההסתדרות הציונית רואה שצו ההגבלה על היהודים נובע מאי  -הבנה .
הנציג הפרסי טען שלא שמע על צו ההגבלה ויעלה את העניין בפני

ממשלתו .

130

הנהלת ההסתדרות הציונית בלונדון נמנעה מלערב את ממשלת בריטניה ולבקש
מנציגה בפרס לטפל בעניין  .נראה כי ההשתדלות של ההסתדרות הציונית לא נשאה

פרי  .גם יהודה קופלביץ  ,לאחר כשלוש שנים  ,מספר

כדלהלן :

אולם הממשלה הפרסית שמה אסור נמרץ על היציאה מהארץ  ,ואלה היהודים
הרוצים לעזוב את פרס_ע_ל -מנת לעלות לא " י  ,יכולים לעשות זאת רק בהתאמצות

126

127

שמואל חיים נבחר ליושב ראש הוועד הציוני המרכזי בטהראן בסוף שנת
היהודים במג ' לס ( הפרלמנט ) ונלחם בתקיפות על זכויות היהודים והיחס אליהם .

; 1924

שם  , 525 / 1966 ,מההסתדרות הציונית בפרס להנהלה הציונית בירושלים ,

9

היה גם נציג

בנובמבר  . 1925הנציגות

הבריטית המליצה לחברי הוועד הציוני לפנות להסתדרות הציונית בלונדון .
128

שם ,

129

שם ,

4

130

שם ,

28

23 , 24 / 605

בינואר

ביניהם

. 1926

בינואר
ב 25 -

בנובמבר

267

בנובמבר

. 1925

- 1926

מכתב מד " ר ל  -י שסיין לנציג הפרסי בלונדון לסיכום השיחה שהתקיימה

בינואר . 1926

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

139

מיוחדת  . . .נגד האסור הזה צריך לפעול בכדי להקל את הצעדים הראשונים לעלייה
מפרס .

131

למרות הכל  ,הצליחו יהודים לצאת מפרס לאחר מאמצים גדולים  .ישנם כאלה שהשיגו

אישורי יציאה בדרכים שונות  ,בעיקר במתן שוחד לפקידי הממשלה ; הצעירים נמלטו
ללא קבלת אישורי יציאה  ,בעיקר אלה שהגיעו לגיל גיוס ולא רצו להתגייס .

יהודים מברית המועצות בפרס בדרכם לארץ ישראל
פרס שימשה ליהודים כארץ מעבר לארץ ישראל  ,מאפגנסתאן במזרח ומברה " מ מצפון .
בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים נמלטו יהודים רבים מיהודי ברה " מ

לפרס כדי להגיע לארץ ישראל ; הם נמלטו מאסיה המרכזית  ,רוסיה ואוקראינה  .היהודים

שחצו את הגבול שבין ברה " מ לפרס הגיעו לתבריז  ,למשהד  ,לטהראן  ,לזנגאן ולכרמאנשאה .
השלטונות הפרסיים עצרו חלק גדול מהם  ,ואף איימו עליהם שאם לא יעזבו את שטחה
של פרס  ,הם יוחזרו אל מעבר לגבול  .חששם של היהודים היה שאם הם יוחזרו  ,השלטון
הסובייטי עלול יהיה להוציאם להורג  .במכתבים שהגיעו מפרס להסתדרות הציונית
דובר על כחמש מאות יהודים מברה " מ הנמצאים בערים שונות בפרס ובדרכים מברה " מ
לפרם .

132

במכתב ששלחו יהודים שנמלטו מקייב ושהו בטהראן הם מפרטים את הסיבות

לבריחתם ואת תלאות

הדרך :

אדון נכבד אהרנסון133

שמע נא צעקות הנשמות המעונות .ממך הננו מבקשים עזרה ותקותנו שלמה שנקבלה .
המצב שלנו נורא ואי אפשר להפטר מהשאלה ברחמנות בלבד  ,מבלי לבא בעזרה

תכופה .
העובדה היא ככה  :בעיר קיוב  ,באביב השנה העברה  ,הלכו שמועות נאמנות שנקל
לבא לארץ ישראל דרך פרס  .כתוצאות מזה מספר גדול של יהודים הגיעו לבקו ,
במטרה לעבור משמה לפרס תיכף  :רק לחלק קטן מהבאים האירה ההצלחה לעבור

את הגבול וגם זה בהוצאות מרובות ובאבדן כוחות ומרץ  .הנשארים חזרו הביתה ,

ואלו שאחרו לצאת מבקו  ,כפי ששמענו פה  ,נאסרו ע " י הממשלה הסובייטית ונמסרו

131

אנ " מ  " , 24 / 3250 ,יהודי פרס והמפעל הציוני "  .גם הרי סאכר

) ( Harry Sacher

מההסתדרות הציונית

בירושלים מספר שנפגש עם שני נציגים מההסתדרות הציונית בפרס  ,והם סיפרו לו כי קשה מאוד
ליהודים לקבל אישור לעזוב את פרס  ,חוץ מתייר אשר מתחייב לחזור ומפקיד ערבות לכך  .יהודי
המגיע לארץ ישראל ומקבל את אזרחותה אינו יכול לחזור ולבקר בפרס  -שם ,

הציונית בירושלים להנהלה הציונית בלונדון ,
132

ביוני . 1929

שם  , 56 / 383 ,מהאליאנס בטהראן להסתדרות הציונית בירושלים ,
הציונית בפרס להסתדרות הציונית

, 1925
133

%0

3

בספטמבר , 1925

14

בירושלים % 7 :

בספטמבר

, 525 / 1966

מההנהלה

באוגוסט , 1924

31

10

ביולי

; 1925

מההסתדרות

באוגוסט , 1925

14

באוגוסט

. 1925

הרב שלמה הכהן אהרונסון היה רב ראשי לקהילת יפו  -תל -אביב וסייע רבות ליהודי ברה " מ שהגיעו
לפרס  .היה מראשוני חובבי ציון .

% 40

ן

מאיר ששון

להועדה שנקראת " צ ' קה " .

134

אנחנו בתוך המעטים שעלתה בידם להגיע לפרס .

מובן  ,שכל השמועות שנפוצו בקיוב ומשמה להערים שמסביב על דבר האפשרות

לבוא  -בדרך שבחרנו לנו  -לארץ ישראל הכזיבו אותנו  .במחסורים שאין דוגמא
אחרי שהיינו זמן רב בבתי הכלא בפרס כדי לחקור את המהות שלנו  ,הקבוצה
שלנו הגיעה לטיהיראן  .הענוים שלנו אם נכתבם  ,יוסיפו דף חדש בדברי הימים

של צרות הדמים של העם היהודי בגולה  . . .כשהגענו לטיהיראן הגשנו בקשות ,
בעזרת ההסתדרות הציונית שמה  ,להנהלה הציונית בא " י ע " ד וויזות  ,שלחנו רשימות

מפורטות וידיעות  .אבל אנחנו יושבים בפרס כבר החדש החמישי בתנאים קשים

למאד והדרישות לא באו ; אי אפשר לדעת מתי יגיעו  .כתוצאה מהימורים שסבלנו
בחמר וברוח  -אלו ואלו ממלאים את הכוס על גדותיה  -הרוב מאתנו חולים .
האמצעים שהיו הולכים וכלים  ,להשיג עבודה אחרי רצון כביר אי אפשר  .על

המפתן  -החורף  ,חוסר אמצעים ויחד עם זה גויעה ממושכת בהוספה לזה המצב
שלנו מצד החוקי הפחד התמידי שימסרו אותנו להקונסול הסובייטי בתור בורחים ,
הקונסול דורש את זה ; באם  n ) s uiבידי הקונסול הרוסי  ,כפי שידוע לכם  ,נקבל
~

את העונש היותר חמור  ,ואנחנו צועקים אליכם  .הושיעו  ,הושיעו נא  ,הושיעו בעד
הרצון שלנו לבוא לארץ ישראל  ,שברחנו מרוסיה לנתיב מפלט הראשון ולבסוף

זה היה פשוט מוקש  .אי  -המהירות בעזרה  -זהו מות .

135

הן הממשלה הפרסית והן הממשלה המנדטורית בארץ ישראל חששו מגורמים בולשבקיים
שיחדרו לארצם ולכן נמנעו מלאשר ליהודים הסובייטים מקלט  .הוועד המרכזי בטהראן
ערב לכך שמדובר בצעירים ציוניים שכל חפצם הוא לעלות לארץ ישראל ,

136

ופנה לממשלה

הפרסית בבקשה לשחרר את העצורים  ,וקיבל עליו את האחריות עליהם  .השלטונות

הפרסיים נענו לבקשה ושחררו את העצורים  .הוועד המרכזי פנה גם לנציגות הבריטית
לקבלת אשרות כניסה לארץ ישראל,

137

וביקש מההסתדרות הציונית בירושלים  ,שמלבד

סרטיפיקטים ליהודים מברה " מ  ,ישלחו גם כסף להוצאות

הדרך :

אנשים אלה עזבו את רוסיה וגמרו את כספם בדרכם לטהראן וע " י שיחוד הפקידים
שירשו להם לעבור ולמורי הדרך שיראו להם את הדרך  .לרובם לא היה כסף
בבואם לטהראן ואומצו ע " י היהודים עד שיעזבו  .הם מבקשים לסייע להם בדרכם

134

הצ ' קה

) ; UeKa

המשטרה

החשאית ) -

ועדה אנטי  -מהפכנית מיוחדת שהוקמה בידי לנין  ,ונועדה

להגן על המשטר הבולשוויקי .
באוקטובר  . 1925חתומים מטעם הקבוצה שמונה אנשים .

135

שם ,

136

שם  ,המכתב

137

שם  ,מההסתדרות הציונית בפרס להסתדרות הציונית בירושלים ,

5

מ 10 -

באוגוסט . 1925
10

באוגוסט  . 1925הקונסולים

הבריטיים בטהראן ובתבריז פנו לממשלה המנדט בארץ ישראל בעניין יהודי ברה " מ שהגיעו
לפרס  -שם ,

5

ביוני

227 1925

באוקטובר  . 1925גם הקונסול הצרפתי בטהראן התערב לטובת

יהודי ברה " מ והיה בקשר עם הקונסול הצרפתי בארץ ישראל  -שם ,

30

באוקטובר . 1925

ן

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

141

ע " י תשלום לנסיעתם לפלשתינה  .הם הבטיחו להחזיר את הכסף ע " י משלוח מארצם
אחרי שיגיעו ליעדם. 138
בספרי החשבונות של הוועד הציוני משנות

תרע " ח  -תרע " ט ( ) 1919 - % 9 % 7

" נדבות "  ,שנדבו ליהודי רוסיה שלוש פעמים  ,בסך של

959

מצוין בסעיף

קראון  ,בסך הכל

קראון  .אין פירוט מלא לאיזו מטרה ניתנה הנדבה  ,אך ניתן לשער שכבר בשנים
1922

2877

- 1918

הגיעו לפרס יהודים שברחו מברה " מ וקיבלו סיוע מהוועד הציוני בטהראן .

139

גם יהודים מבוכארה הגיעו לפרס בתקופה זו בדרכם לארץ ישראל  .מכתב הגיע מטהראן
לירושלים בבקשה לאשר סרטיפיקטים ליהודים אלה ולהצילם מהמצב הקשה שבו הם
נתונים .

140

יהודי ברה " מ בפרס נבחנו אם הם מתאימים לעלייה על פי הקריטריונים של ממשלת
המנדט הבריטי  ,כך שגם הם מצאו את עצמם מול חומת הביורוקרטיה הבריטית מבלי
למצוא פתרון לבעייתם  .כשההסתדרות הציונית בירושלים ביקשה שיראו באלה שהם
מחוץ לקטגוריות מקרים יוצאי דופן באופן מיוחד  ,נתקבלה מפקידי המנדט התשובה
הבאה :

אלה ששמותיהם מופיעים תחת

ברשימה שנתת לי  ,לא ניתן לאשר את

22 - % 9

אשרות הכניסה שלהם מכיון שאין הם מתאימים לאף אחת מהקטגוריות .

בקשר לזה אתייחס ל, 1%4%4712 / -

מה 16 9 -

.

שבו הסברתי שקבלת אשרות כניסה

מחוץ לקטגוריות תצומצם רק למקרים יוצאי דופן באופן מיוחד .
יתרה על כך המקרים יוצאי הדופן צריכים להתגורר בתחומה של הרפובליקה
הסובייטית ולא אלה שעזבו את

תחומה .

141

חברי הוועד המרכזי בטהראן ידעו כי כאשר הסרטיפיקטים מחולקים לפי קריטריונים
וניתנים במספרים קטנים  ,תבוא בקשתם לסרטיפיקטים ליהודים מברה " מ על חשבון

יהודי פרס הרוצים לעלות  .בכל זאת הם פנו במכתבים וביקשו את הסרטיפיקטים לעלייה
ליהודי ברה " מ  ,כי הם ידעו שמצבם הרגיש עלול לעלות להם בחייהם אם יוחזרו אליה ,
וגם בפרס הם עלולים לסבול חיי רעב מחוסר עבודה ומקום מגורים קבוע  ,אם ישארו

138

שם .

139

שם ,

140

ש , 56 / 383 , 0מההסתדרות הציונית בירושלים למפקח על המחלקה להיתרים בירושלים ,

, 24 / 2004

דו " ח כספי  ,מטהראן  ,מכ" א בתמוז תרפ " ב ( . ) 24 . 7 . 1922
14

בספטמבר

 . 1925בשנות השלושים של המאה העשרים ברחו רבים מיהודי בוכארה לפרס ולאפגנסתאן  ,אך
בתקופה זו לא היה הוועד המרכזי בטהראן פעיל ולא טיפל בהם  .הם טופלו בעיקר על ידי ועדי

העדה הבוכארית בארץ ישראל  -ראו פוזיילוב  ,בריחת  ,עמ '  . 109תרצה יובל הצטרפה למסע

שארגנו ראשי ברית יוצאי בוכארה למרכז אסיה בשנת . 1993

המשתתפים במסע העלו זכרונות על

עליית משפחותיהם לארץ בשנות השלושים של המאה העשרים דרך פרס  -ראו יובל  ,עמ ' . 15
141

אצ " מ  , 56 / 383 ,מהמפקח להסתדרות הציונית ,

22

באוקטובר

. 1925

142

ן
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בה לתקופה ארוכה .

142

חברי הוועד השתמשו בכל לשון כדי לשכנע את מזכירות ההסתדרות

בירושלים לשלוח סרטיפיקטים לפליטים מברה " מ  ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי במכתב
מטהראן מהשלושים בספטמבר

: % 925

המפלט היחידי שלהם הוא פלשתין  ,ופלשתין חייבת לקבלם באופן טבעי  ,ההסתדרות
הציונית חייבת לתת להם את ההזדמנות להגיע לארץ ישאל  ,תוך כדי הכשרתם
הנחוצה להכניסם לעבודת

הבניה .

מאד קשה לראות שאנשים אלה ידחו על ידי הממשלה הפלשתינאית  ,ולהיות

תלויים בזכויותיהם בממשלה זו  .הממשלה התורכית הישנה הרשתה להגירת יהודים

לפלשתין  .ולא ידוע למה עכשיו כשהיהודים הם חלק מהעולם והם מבקשים לעזוב
את ארצותיהם לארץ הלאום שלהם  ,היום הם נדחים  ,מוגבלים ונשלטים .
אנחנו יכולים להבטיח לכם שאנשים אלה יתרמו רבות לבניית ארץ ישראל ולכן

הם צריכים להיות מועדפים  .אנחנו מאמינים שלא יהיו קשיים בקשר לכך ומצפים
שהשלטונות יתנו ללשכת הצירות הבריטית הקצבה של אשרות ללא דחוי לכל
הפליטים הרוסיים אשר מומלצים על ידי ההסתדרות הציונית של טהראן .

143

הפניות הרבות והלחץ שהפעיל הוועד המרכזי בטהראן  ,יחד עם האליאנס בטהראן ויהודי
פרס מכל הקהילות שהגיעו אליהם יהודים מברה " מ  ,נשאו פרי  ,וההסתדרות הציונית
בירושלים הצליחה להשיג אשרות עלייה לרוב היהודים מברה " מ ששהו בפרס .

144

החסוד היהודי  %פיס
רשת כי " ח ( אליאנס ) בפרס לא שמה דגש על לימודי העברית ולימודי הקודש  ,והמורים
שלימדו מקצועות אלה בבתי הספר שלה היו

היהודים ב " מכתב

חאנה " .

145

ה " מולאים "

( רבנים ) שלימדו את ילדי

רמת הידע וההשכלה של ה " מולאים " היתה נמוכה  -הם

לא שלטו בשפה העברית שליטה מלאה ולימדו בעיקר תנ " ך  ,משניות ודינים  ,וגם זאת
ברמה נמוכה .
במכתב שנשלח מטהראן מתוארת בצורה מפורטת שיטת הוראת העברית בבתי הספר
של

142

כי " ח :

בין הפונים לירושלים להשיג אשרות כניסה ליהודי ברה " מ היו רבנים מקהילות שונות כר ' אברהם

מכרמאנשאה שהיה חבר בועד הציוני של הקהילה  -שם  ,כח ' תשרי תרפ " ו

אברהם בן עזריה חכם  ,מפרס להסתדרות הציונית בירושלים  .על
עמ' . 145

ר'

( ) 16 . 10 . 1925

הרב

אברהם ראו פוזיילוב  ,חכמיהם ,

143

אנ " מ

144

שם  ,מהמחלקה להיתרי עלייה בירושלים להסתדרות הציונית בירושלים ,

. 56 / 383
29

בדצמבר

; 1925

מההסתדרות הציונית בירושלים למחלקה להיתרי עלייה בירושלים  22 ,באוקטובר  ; 1925מההסתדרות
הציונית בפרס להסתדרות הציונית בירושלים ,

31

בדצמם. 1925 -

הוועד המרכזי של ההסתדרות הסיומת בטהראן

הוראת השפה

ן

143

העברית בבתי הספר היהודיים נהוגה היא  .אבל איר ?  . . .למשל בבית

הספר שבטהראן מורים זקנים בלתי מומחים ובלתי בקיאים מלמדים את הילדים
רק את כתבי הקודש  .המורים בעצמם אינם יכולים לדבר בעברית  . . .המורים אינם
יכולים לחנך את הילד לא על פי שיטה עברית בעברית ואף לא על פי שיטה

הנהוגה  .הם רק מתרגמים את המשפט מלה במלה ולא עפ " י מושג הדקדוק  .אם
בטהראן הדבר נהוג ככה על אחת כמה וכמה  .בשאר ערים כמעט כל בתי הספר
הכי " ח הקימים בפרס אנו חושבים מתנהלים בכספי הקהילות היהודיות בפרם .
רק המנהלים והמנהלות מושלמים מאת הכי " ח הילדים נלמדים את השפה הצרפתית
יותר טוב משאר לשונות .

146

הצעירים היהודיים שהתארגנו לפעילות ציונית היו מודעים למצב החינוך היהודי בפרס ,
ובמיוחד לימוד השפה העברית ולימודי היהדות  ,ואחת מפעולותיהם הראשונות היתה
פעילות חינוכית

ותרבותית  .י14

חברי הוועד הציוני בטהראן העלו במכתבים הראשונים ששלחו להסתדרות הציונית
בלונדון את בקשותיהם לשיפור החינוך בקהילות היהודיות בפרס  -רמת המורים ורמת
הלימודים :

לדאבוננו הגדול אין לנו כעת מומחים פדגוגיים שיוכלו להשתתף לועידת החנוך

והתרבות אשר אתם חפצים לקרא  .אבל בבקשה נמרצה פונים אנו אליכם להטות
אזן קשבת אל בקשתינו

אלו :

א  -מבקשים אנו מכם ליסד בית ספר עברי לאמי במלוא מובן המלה בטהראן  ,כי
לא ימצא כעת בפו  -ם בית ספר עברי במלוא מובן המלה .

ב  -בבקשה דורשים אנו ממעלתכם שתשלחו לנו מורים עבריים לאמים  ,כי מכל
ערי פרס דורשים ממנו מורים עבריים אבל לצערנו הגדול אין לאל ידינו למלאת
את חפצם .

ג  -בבקשה ליסד גני ילדים בערים אשר נמצאים שם יהודים הרבה .

ד  -בבקשה לבוא בדברים עם חברת כל ישראל חברים לשנות ולהחליף את
שיטתה העתיקה ולאחז בשיטות מודרניות בבתי ספרה אשר בכל ערי פרס כמו
בטהראן אשר הודות למר לארידו המנהל הנוכחי התלמידים הולכים ומתקדמים
מעט מעט בעברית .

145

יהודי פרס שאלו מהמוסלמים את התואר  -מולא " כפי שכונו כוהני הדת שלהם  .ה " מכתב

הקביל ל " חדר היהודי " בקהילות אירופה וה " כותאב " בארצות המזרח  -ראו
146

אנ " מ ,

,

, 24 2004

א ' כהן ,

תאנה "

מכתב .

מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ב ' באייר תרפ " א ( . ) 10 . 5 . 1921

גם א ' נטף  ,בדין וחשבון על החינוך של כי " ח בפרס  ,מציין שהרבנים המלמדים עברית עושים זאת

באופן גרוע למדי  -ראו רודריג  ,עמ ' . 126
147

ראו במאמר זה  ,עמ ' . 5 - 4

144

ן
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ה  -בקשה ליסד בתי ספר בערים אשר לא עלה בידי כל ישראל חברים כי מכמה
מקומות שונות דורשים ממנו ליסד בשבילם בתי  -ספר .

ו  -אין לנו שום ספרי למוד בעברית צריך לנו ספרי למוד מכל המקצועות .
העם העברי הפרסי המדכה זה אלפי שנים נושא לעת עתה את עינו לההסתדרות
הציונית העולמית לבוא לעזרתו ולהחיות אותו .
בדעתנו רק המורים העברים הלאמיים במלוא מובן המלה היודעים לדבר עברית
יכולים להחיות העם היהודי המדכה הפרסי .

148

מכתב זה שנשלח בעניין החינוך כולל בתוכו נושאים רבים  ,כגון גן ילדים  ,בתי ספר
עבריים  ,מורים עבריים  ,שינויים בתוכניות הלימודים של בתי הספר כי " ח ובתי ספר
חדשים בקהילות הנידחות שטרם הוקמו בהן בתי ספר  .יש לזכור שמדובר בשנות העשרים
הראשונות של המאה העשרים בפרס  ,שלא היתה בין הארצות המתקדמות באותה תקופה ,
אך חברי הוועד הציוני ידעו מה הם רוצים ומה לדרוש בנושא החינוך המודרני .
מחוסר ספרים ללימוד עברית ויהדות בכלל  ,החליטו חברי הוועד להדפיס " מקראה

הרצל " לשימוש בבתי הספר היהודיים ולנוער הצעיר במסגרות שמחוץ לבתי הספר .

149

הם תמכו גם בכסף בבית הספר של כי " ח בטהראן  ,במורים המלמדים עברית ובהדפסת

ספרים ללימוד העברית  " ,שפת עבר " .

150

לטענת הוועד המרכזי  ,השפעת חמישה מנהלים לאומיים שיגיעו לפרס תהיה גדולה
לא רק מבחינה חינוכית  ,אלא גם מבחינת ציונית  ,ומספר רוכשי השקל הציוני יגדל

מיום ליום  .חברי הוועד ניסו לשכנע את ההסתדרות הציונית בלונדון בעניין החשוב
להם מאוד  ,והוא עניין השקל הציוני ; ומה חשוב יותר מזה שהמנהלים ישפיעו בעניין
השקל וזה צעד שיועיל להסתדרות הציונית

בעתיד ?

ואם אתם תואילו לשלוח לפרס רק חמישה מנהלים לאומיים על חשבונכם אנו
חושבים שאחרי שנה אחת לא בלבד הקהילות היהודיות בפרס הולכות ומתפתחות
מכל נקודת ההשקפה כי אם מספר שוקלים הולך וגדל מיום ליום  . . .כתוצאות
תהיה לנו כמעט

148

80 , 000

נפשות לאומיות במלא מובן

המלה .

151

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן ללשכת החינוך והתרבות של ההסתדרות הציונית בלונדון  ,ח ' בסיון

פר " ת ( . ) 25 . 5 . 1920
149
150

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן  ,להסתדרות הציונית בלונדון  ,י " ח באלול תר " ץ ( . ) 1 . 9 . 1920

שם  ,דו " ח כספי מכ " ח בתמוז תרפ " ב

ללימודי השפה העברית -
עבר  875 . 25 -קראן .
151

200

.

( : ) 24 . 7 1922

לבית ספר כי " ח בטהראן -

קראן ; למורי העברית בכי " ח -

7 , 823 . 50

 1566 . 75קראן ;

קראן ; לספרי שפת

שם  ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,ב ' באייר תרפ " א (  . ) 10 . 5 . 1921גם
יהודה קופלביץ המליץ לשלוח מורים לעברית מארץ ישראל לבתי הספר היהודיים בפרס  ,אך גם

המלצתו לא נענתה  -שם  28 , 24 / 3250 ,בנובמבר . 1928

רק בשנת  , 1944בתקופת מלחמת העולם

השנייה  ,נשלח לטהראן מורה רשמי לעברית בשם עדין שלומי  -את " ה  , 14 / 35דרח מטהראן ,

ינואר . 1945

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

תשובת ההסתדרות הציונית העולמית לבקשת הוועד המרכזי בטהראן היתה

ן

145

כדלהלן :

במכתבכם האחרונים בקשתם אותנו להראות לכם עזרה מוסרית בנוגע לעבודת
החנוך העברי בקהלתכם  .שאיפתכם לקבל מורה ומנהל עברי מודרני היא כמובן
הדרך היותר נכונה  .אבל  ,לדאבוננו  ,הלא רואים אתם שהענין דורש הרבה זמן
ומי יודע אם בכלל אפשר יהיה לקבל מורה כזה שיתאים למקומכם  .לכן החלטנו
איפוא לעזור לכם במעט בעניני החנוך שלכם ואנו ממציאים לכם בזה פרוגרמה

כללית של בית  -ספר עממי עברי  .הפרוגרמה הזאת נערכה ע " י הסתדרות העברית
" תרבות " שבראשה עומדים מורים ופדגוגים ידועים הבקיאים בכל הלכות החנוך

העברי ושיש להם נסיון הגון בחנוך הדור הצעיר  .הפרוגרמה הזאת אינה קשורה
בשום ארץ ומדינה  ,כי אם כללית היא ומתאימה לכל בית  -ספר עברי באיזו ארץ
שהיא  .בטוחים אנו שגם בשביל קהלתכם מתאימה היא הפרוגרמה הזאת ואנו
מיעצים לכם בזה לקבל את הפרוגרמה הזאת בתור נסיון לזמן ידוע בכדי שבעצמכם
תכירו ותבינו את טיבה וערכה  .אנו כשאנו לעצמנו בטוחים שהתוצאות תהיינה
רצויות

וטובות .

152

הצעת ההסתדרות הציונית העולמית מראה על חוסר ידע והבנה של המתרחש בפרס

בעניין החינוך  ,או על חוסר רצון להבין את העניין  -וזאת לאחר שחברי הוועד המרכזי
בטהראן דיווחו באופן מפורט על מצב החינוך בפרס  .תשובת חברי הוועד
ועדת החינוך בטהראן  ,ללונדון היתה קצרה

המרכזי /

ועניינית :

אנו מתכבדים להודיע לכם על קבלת מכתבכם מתאריך

24

במרץ וכ " כ התכנית

המצורפת .
אנו מאוד מודים לכם אך לצערנו אין באפשרותנו לבצע תכנית זו  ,כי אין לנו
מישהו שיוכל ללמד את התלמידים על פי שיטה זו .

153

גם מסניף ההסתדרות הציונית ביזר נשלחו מכתבים ללונדון בבקשה לפתוח בתי ספר
לבנים ולבנות  ,מכיוון שהילדים מסתובבים בחוצות ללא כל מוסד חינוכי שילמדו בו .
לקהילה היהודית ביזד לא היו האמצעים לפתוח בתי ספר לילדיהם .

152

154

שם  , 24 / 2004 ,מההסתדרות הציונית בלונדון להסתדרות הציונית בפרס  ,כ " ד באדר תרפ " ב

(  . ) 24 . 3 . 1922מכתב דומה נשלח עוד קודם לכן ב 7 -במרץ . 1922
153

שם  ,מהוועד המרכזקועדת החינוך בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

2

ביולי  . 1922חזרו על

כך במכתב מסכם מכ " ח בתמוז תרפ " ב ( . ) 24 . 7 . % 922
154

שם  ,מההסתדרות הציונית ביזד להסתדרות הציונית בלונדון ,

15

בינואר . 1921

מכתב נוסף נשלח

לראש המממשלה לויד ג ' ורג ' ולהסתדרות הציונית העולמית  ,ח ' באדר ב ' תרפ " א ( . ) 15 . 3 . 1921

ביזד נפתח בית ספר לבנים של כי " ח בשנת

1928

ולבנות בשנת . 1930

146
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דיישה למושב חקלאי ל3הודי פיט באיל ישיאל
הוועד המרכזי בטהראן ראה בעיכובים בעלייה גורם הפוגם בפעילות הציונית ובהפצת

הרעיון הציוני בקרב יהודי פרס  .העיכובים בעלייה הבאישו את ריחו של הוועד בקרב

הציבור היהודי וגרמו במישרין לצמצום בתרומת היהודים לשקל הציוני ולקרנות האחרות .
גם השמועות שהגיעו מארץ ישראל על מצבם הגרוע של היהודים שעלו מפרס  ,פגמו
בשם ההסתדרות הציונית ופעילותה .

155

הוועד המרכזי בטהראן ראה בהתיישבות החקלאית את ההגשמה של יישוב הארץ ,
אך חברי הוועד ראו שאת ההסתדרות הציונית המרכזית עניינו בעיקר התרומות

והשקל ;

רוב המכתבים שהגיעו מלונדון עסקו בעניין השקל וקרן הגאולה  .לכן השתמשו חברי
הוועד בנימוק זה כדי ללחוץ על ההסתדרות הציונית בלונדון ולהשיג את דרישותיהם .
הם העלו את הטענה שאם ליהודי פרס היתה תקווה שבארץ ישראל יקימו מושבה לעולי
פרס וירבו האישורים לעלייה  ,היו יהודי פרס תורמים הרבה יותר  ,הן לשקל הציוני והן
לקרנות

האחרות :

הציוני פרס

[]1

מבקשים שכל פרוטה שאנחנו שולחים צריכה להקדיש לטובת

בנין מושבה פרסית ואין ביכולתנו לעזור להוצאות אחרות בזמן שאנחנו רואים

אחינו נע ונד בארץ .

156

במכתב זה מטיפים חברי הוועד המרכזי בטהראן להסתדרות המרכזית בלונדון על בזבוז
כספים  .אם זקוקים הם לעשרים וחמישה מיליון לירות  ,עליהם ראשית לשכור אנשים
ראויים שינהלו את הכספים  ,ולא יבזבזו כספים על פקידים מיותרים שאינם מועילים .
ואם ההסתדרות הציונית המרכזית מעוניינת שיהודי פרס יתרמו לשקל הציוני ולשאר
הקרנות  ,עליהם לשלוח אשרות עלייה לכל היהודים המעוניינים לעלות  ,ואז יהודי פרס
יפתחו את כיסם ויתרמו

יותר .

במסמך רשמי שהגישו יהודי פרס בשנת תרפ " ג

( ) 1923

אל " הכנסייה הציונית

הי " ג "

( הקונגרס הציוני )  ,הם ביקשו גם תקציב לייסוד חווה או מושבה לשישים משפחות  ,וכל

משפחה תקבל משלושים עד ארבעים דונם מאדמת קק " ל במקומות מתאימים שישמשו
לפלחה  ,לגידול ירקות  ,לגידול צאן ועופות וליעור  .תזכיר זה הוגש במשותף על ידי
נציגי הוועד הציוני בפרס והוועד הכללי לעדת יהודי פרס

בירושלים  .י15

 155שם  , 24 / 2341 / 1 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית המרכזית ,
156

,

23

בינואר . 1924

שם  , 24 2004 ,מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון  ,כ " ח בתמת התרפ " ב
(  . ) 24 . 7 . 1922אחינו נע ונד בארץ  -הכוונה ליהודי אזרבאיג ' אן וכורדסתאן שעזבו את בתיהם

וברחו על נפשם  ,ולכל אותם יהודים שיצאו לארץ ישראל ללא אישורים והיו בדרכים .
157

חתומים על התזכיר בשם ההסתדרות הציונית בפרס  ,שלמה כהן  -צדק ומנחם ש ' לוי  ,בשם הוועד
הכללי לוועדת יהודי פרס בירושלים  ,רב העדה רחמים מלמד הכהן  ,חנינא מזרחי  ,רפאל חיים
כהן  ,עזרא שושני  -שם 4/ 2341 / 1 ,ש:

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן

ן

% 47

בתקופה זו עסקו יהודי פרם בעיקר במסחר זעיר  ,מעטים עבדו בעבודת כפיים  ,ומעטים
יותר עסקו בחקלאות  .יש לראות בדרישה להקמת מושבה חקלאית בארץ ישראל ליהודים
העולים מפרס מהפכה בתפיסת עולמם של יהודי פרס .

הירידה בפעילות הציונית והפסקתה
הירידה בפעילות הציונית והפסקתה נבעו מתהליך שנמשך מספר שנים  ,משנת

1923

עד שנת  . 1931הגורמים העיקריים בתהליך זה היו התפטרות ראשי הוועד הציוני שלמה
כהן  -צדק ועזיזאללה נעים  ,עירוב הפעילות הציונית בפעילות פנים  -פרסית על ידי שמואל

חיים  ,שבא אחרי כהן -צדק ועזיזאללה נעים  ,ושלטונו של רזא שאה שדגל בלאומיות
איראנית ובהפסקת כל פעילות זרה בפרס .

ראשי ההסתדרות הציונית בפרס  ,שלמה כהן  -צדק ועזיזאללה נעים  ,התפטרו מתפקידם
בשנת

1923

לאחר שש שנים של פעילות ציונית מוצלחת .

158

בחודש ינואר

1924

נבחר

ועד מרכזי חדש להסתדרות הציונית על ידי הקונגרס הציוני של ועדי הסניפים של

יהודי פרס  .לנשיא הוועד נבחר מירזה מוסה ח ' אן כהן -שוחט  ,וד " ר אלבו נהוראי נבחר

לסגן הנשיא ; חברים נוספים נבחרו לוועד הציוני .

159

הבחירות לוועד החדש נערכו בצל סכסוך ממושך אשר הביא לפילוג בקהילות יהודי
פרם  .הגורם לסכסוך היה שמואל יחזקאל חיים 160אשר התנגד לוועד הציוני בראשות

שלמה כהן -צדק  ,ואף הוציא לאור עיתון בשם " חיים " ובו תקף את הוועד הציוני  ,בעיקר
על אזלת ידו בטיפול בעליית יהודי פרס לארץ ישראל  .בשנת

1922

הגיש שמואל חיים

את מועמדותו לבחירות למג ' לס ( הפרלמנט ) כנציג היהודים מול ד " ר לוקמאן נהוראי ,
אשר שימש בתפקיד זה בקדנציה הקודמת  .במהלך הבחירות הסוערות  ,אשר פילגו את

יהודי פרס  ,הכפיש שמואל חיים את ד " ר לוקמאן ואף טען שלא ייצג את היהודים כראוי
ולא דאג לזכויותיהם .
שמואל חיים נבחר למג ' לס כנציג היהודים  .פעילותו במג ' לס היתה שונה מקודמו

ד " ר לוקמאן אשר פעל בשיטה מינורית -שתדלנית  .שמואל חיים  ,לעומתו  ,השמיע את
דבריו ללא מורא וללא חשש נגד רזא שאה ומפקד המשטרה על כך שמפלים את היהודים
לרעה .

161

הוא לא הסתפק בתפקיד נציג היהודים במג ' לס  ,אלא לטש את עיניו גם לתפקיד

יושב ראש ההסתדרות הציונית  .נראה שבתפקידו במג ' לס הוא ראה את האפשרות לטפל
בבעיות היהודים מול השלטונות הפרסיים  ,ובתפקידו כיושב ראש ההסתדרות הציונית

158

שלמה כהן  -צדק עלה לארץ ישראל ולאחר מספר שנים שב לפרס ; עזיזאללה נעים נסע לצרפת
לעסוק

159

במסחר .

אנ " מ ן  , 24 / 2341 /מהוועד המרכזי בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

23

מפורטים שמות כל בעלי התפקידים וחברי הוועד .
% 60

נקרא גם סולימאן חיים אפנדי מהעיר כרמאנשאה -

ראו אדהמי  ,עמ ' . 43

בינואר  . 1924במכתב
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ד" ר איוב לוקמאן נהוראי

שמואל

( ) 1952 - 1882

-.

.

, -,, ,=, , ,

חיים

,- , -

.

,,

( נ1931 - 189ן

את האפשרות לפנות לגורם מחוץ לפרס  ,להסתדרות הציונית המרכזית  ,לטפל בענייני

יהודי פרס  ,ולהביא את בעיותיהם בפני מנהיגי אירופה וארה " ב .
שמואל חיים הציג את מועמדותו לתפקיד יושב ראש ההסתדרות הציונית  .הוא ניצל
את המצב שמנהיגי הוועד הציוני הוותיקים התפטרו וקם ועד חדש שרק החל בתפקידו .
גם בבחירות לוועד הציוני  ,גרם שמואל חיים לסכסוך ולמריבות בין הפעילים הציוניים .
בסוף שנת

% 924

נבחר שמואל חיים לתפקיד נשיא ההסתדרות הציונית בפרס .

162

עם

הבחרו ליושב ראש הוועד המרכזי נקט שמואל חיים צעד סמלי  ,ושינה את השם מ " הוועד
המרכזי של ההסתדרות הציונית  -בפרס  ,טהראן " ל " ההסתדרות הציונית בפרס

( תשוילאס -י

יוניסת -י איואן ) ואף השמיט מנייר המכתבים את הפסוק " ציון

~ הציונות שואפת לרכוש " וכו' .
וכו ' והמשפט "

163

טהראן "

במשפט "

נראה שגם במעשה זה רצה להדגיש את

השוני בין הוועד המרכזי הקודם פעילותו  ,לבין הוועד המרכזי שנבחר בראשותו  ,ופעילותו

בעתיד .
בסכסוך הממושך גרם שמואל חיים לשיבוש בפעילות הציונית וניתוק קשר המכתבים
עם ההסתדרות הציונית בלונדון  .במכתבים שהגיעו לטהראן מלונדון נשאלה השאלה
מה קרה לפעילות הציונית ומדוע לא מגיעים דוחות על הנעשה בפרס .

164

161

מפקד המשטרה היה חתנו של השאה .

162

שם  , 24 / 2341 / 1 ,מההסתדרות הציונית בפרס למזכ  -ל ההסתדרות הציונית בלונדון ,

163

164

10

בינואר

 . 1925במכתב מפורטים שמות כל חברי הוועד הציוני .
ראו לעיל עמ' . 5
שם  , 24 / 2341 / 1 ,ממחלקת ההסתדרות לוועד המרכזי בטהראן ,
 3בספטמבר . 1924

24

במרץ

7 , 1924

ביולי , 1924

הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בטהראן
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במשר כשנה פעל שמואל חיים כיושב ראש הוועד הכללי בטהראן  ,בעיקר בענייני
עליית יהודי ברה " מ  ,יהודי פרס וההגבלה שהטילה ממשלת פרס על יציאת יהודים משטחה .
התדרדרות נוספת בפעילות הציונית חלה עם מעצרו של שמואל חיים והכנסתו לכלא
בשנת

% 926

באשמת פעילות נגד השאה והממשלה הפרסית  ,ושיתוף פעולה עם גורמים

מוסלמים שפעלו נגד

השאה .

165

יהודה קופלביץ  ,שביקר בפרס בסוף שנת

1 928

כנציג קרן היסוד וההסתדרות הציונית ,

מצא את יהודי פרס והפעילים הציונים מפולגים לשניים ומסוכסכים עדיין במחלוקת
שמואל חיים וד " ר לוקמאן  .הוא ניסה לפשר ביניהם ולחדש את הפעילות הציונית ; הוא
הקים מחדש את הוועד הציוני המרכזי בטהראן ואת הסניפים בערי השדה  ,ואף ניסה
להשיג אישור מראש ממשלת פרס לפעילות הציונית  ,אך לא הצליח בכך .

166

הוא ניסה

גם להתערב לטובתו של שמואל חיים ולהביא לשחרורו  ,אך גם בזה לא הצליח .
המכה הקשה שהביאה להפסקת כל פעילות ציונית  ,היתה הוצאתו להורג של שמואל
חיים על ידי שלטונות פרס  ,בשנת  . % 931י16

יהודי פרס הוכו בהלם קשה  ,הפסיקו כל

פעילות ציונית וחששו מפגיעות בהם  ,הן מהשלטונות הפרסים והן משכניהם המוסלמים .

168

אך גם אם הוצאתו להורג של שמואל חיים לא היתה מביאה להפסק הפעילות הציונית
בפרס  ,צעדיו של השאה נגד היהודים היתה מביאה להפסקתה  .רזא שאה  ,אשר דגל
בלאומיות איראנית  ,התקרב לגרמניה בשנות השלושים והידק את הקשרים עם היטלר
והנאצים שעלו לשלטון בגרמניה  ,על בסיס הגזע הארי המשותף ביניהם והדגשת הפן
הארי  .צעד זה בא גם נגד בריטניה וברה " מ שלחצו על פרס מדרום ומצפון  .בתקופה זו
נפגע מעמד היהודים והם נרדפו  ,נאסר עליהם לשמש במשרדי הממשלה ונאסרה כל
פעילות זרה באיראן  ,כולל הפעילות הציונית .

169

אחרית דבר
תחילת הפעילות הציונית בשנת

7

 , % 9 %הקמת ההסתדרות הציונית בפרס בשנת , 1918

ופעילות הוועד המרכזי בטהראן  ,הביאו לשינוי דרסטי בחיי יהודי פרס  .זו הפעם הראשונה
שקם ארגון גג לקהילות יהודי פרם  ,ששימש כתובת לפניית יהודים מכל רחבי פרס

165

שם  ,מההסתדרות הציונית בטהראן להסתדרות הציונית בלונדון ,

25

במאי  . 1926שמואל חיים

נלחם כנציג היהודים במג ' לס למען זכויות היהודים  ,העז להטיח האשמות בסאה החדש והסתכסך
עם מפקד המשטרה שהיה חתנו של השאה  .הוא פנה גם במכתב לחבר הלאומים והתלונן על פגיעה
ביהודים בפרס  ,דבר שהכעיס ביותר את השאה רזא .
166

שם  . 525 / 1966 , 24 / 3250 ,בשני תיקים אלה מרוכזים הדוחות של יהודה קופלביץ על ביקורו
בפרס .

167

168

שם  ,מהמחלקה להסתדרות  ,להסתדרות הציונית בפרס ,

בטהראן שנפגש עימו לא היה מוכן לדבר בנושא .
169

8

ביאנואר . 1932

שם  ,מקרן היסוד בירושלים להסתדרות הציונית בלונדון  15 ,באוגוסט  . 1932החוקר ד " ר ולסר
פישל ביקר בפרס וסיפר שהיהודים חששו לדבר בעניין שמואל חיים והציונות  ,ואף הקונסול הצרפתי
נצר ,

האנטישמיות ; זנך ,

הדימוי .

150

ן

מאיר ששון

בבקשת עזרה  .ארגון זה הביא זקף את קומתם של יהודי פרס המדוכאים והנרדפים ,

חיברם לעולם היהודי הציוני  ,ייצגם בפני השלטונות בפרס וטיפל בבעיותיהם הקשות .
הפסקת הפעילות הציונית בשנת

1931

לא השכיחה מיהודי פרס את הציונות ואת

הגעגועים לארץ ישראל .בשנות מלחמת העולם השנייה  ,כאשר הגיעו פליטי השואה
היהודים מפולין ומהארצות הבלטיות לפרס דרך מרכז אסיה מחד  ,ושליחי המוסד לעלייה

ב ' מארץ ישראל במסגרת הצבא הבריטי מאידך  ,התעוררו מחדש הפעילות הציונית
והקשר לארץ ישראל  ,והונחו היסודות לארגון העלייה הגדולה מפרס בשנות החמישים
של המאה העשרים  ,לאחר הקמת מדינת

קיצויים

ישראל.
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