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اعظم علی اصفهانی1
مهدی الهياری بيك2

مدخل
آلياه به زبان عبری به معنای مهاجرت به سختی يا به عبارت صحيح تر كوچ يهوديان 
به فلسطين اشغالی به مثابه خونی است كه در رگ های خشكيده صهيونيسم در جريان 
است. اين خون كه ركن جمعيت در تأسيس يك كش��ور را به ذهن متبادر می سازد، از 
مهم ترين مشكات اجرايی ايده ناقص الخلقه صهيونيسم است. ايده ای كه با كشف نفت 
و ارزش های ژئوپلتيك منطقه خاورميانه، يهود منفعت طل��ب پراكنده در جهان را، بار 
ديگر به ياد س��رزمين واهی موعود انداخت و همين بس كه پس از كليد خوردن عملی 
كوچيدن در سال 1881 از روسيه تاكنون تنها سه ميليون و دويست هزار يهودی غافل 
از عاقبت ناگوار خود، فريب آژانس يهود را خوردند. سرنوشتی كه هم اكنون پس از 67 
سال از تأس��يس اين دولت جعلی در گير و دار كاهش جمعيت، سقط جنين، مهاجرت 

1. نويسنده مسئول؛ دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت رسانه، دانشگاه تهران 
2. كارشناس ارشد انديشه سياسی در اسام، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مركز 

مهاجرت یهودیان ایران به فلسطين با تكيه 
بر دوره حكومت پهلوی اول 
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معكوس و پناه بردن به كشوری كه پول و امنيت را فراهم نمايد، است. 
ايران همچون 102 كش��ور ديگری كه يهودي��ان آن تحت تأثي��ر تبليغاتی كوچ قرار 
گرفتند، در ارتباط با موضوع يهود و صهيونيس��م، تاريخ پر فراز و نش��يبی داش��ته كه 
دوره رضاش��اه ويژگی های خاص خود را دارد؛ خصوصاً كه با زمزمه های تأسيس دولت 
صهيونيستی همزمان اس��ت و در تأمين پياده نظام صهيونيستی برای مواجهه با اعراب 

نقش اساسی دارد. 
محققين در مواجهه شخص رضاش��اه با يهود و دوره او تفاوت قائل هستند و همچنان 
نقاط مبهمی از اي��ن دو رويكرد را مطرح می كنند و باش��ك همگی نس��بت به بهبود 
وضعيت يهود اذعان دارند و به دنبال آن پهلوی دوم را بيشتر می ستايند. اما اعدام نماينده 
يهوديان در مجلس با نظراتی كه جای بررس��ی دقيق و عميق دارد، شخص رضاشاه را 

نسبت به اميال و آمال يهودی كمی حساس نموده است. 
مقاله حاضر با تأسی بر نگاه رايج نس��بت به مهاجرت يهود به فلسطين مطالب كمتر 
بيان شده ای را مطرح می نمايد كه شايسته توجه و تعمق بيشتری در كنار ساير مسائل 

سياسی و اجتماعی دوره مورد نظر است.
شايسته از اين رو كه به منابع بسيار مرتبط بيشتری بايد رجوع می شد و نگاه های متنوع 
و متفاوت ديگری مورد نقد و ارزيابی قرار می گرفت؛ به عنوان مثال گزينش صهيونيسم 
از يهوديان مولد و غير مولد در مهاجرت، طرح بحث اساسی در شالوده فكری نژادپرستانه 
يهود اس��ت كه از جذب گوشت دم توپ برای تأسيس س��رزمين واهی موعود نيز دريغ 
نكرده اس��ت و چه بس��يار يهوديان پير و فرتوت و يا بی هنر و بی پول كه از مهاجرت به 

فلسطين منع شدند.
فصلنامه پانزده خرداد
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چکيده
پس از به سلطنت رسيدن رضاشاه مبحث جديدی در سطح بين الملل آغاز شد كه در 
شرايط داخلی كشورها نيز تأثير گذاشت و آن آغاز مهاجرت يهوديان از كشورهای تابع 
به سرزمين موعود )فلس��طين( بود. مهاجرتی كه تأثير آن همچنان در مناسبات ملی و 
بين المللی باقی است و در قالب »رژيم اشغالگر قدس يا اسراييل« ايفای نقش می كند. 
مس��ئله مهاجرت يهوديان ايران به فلس��طين، حجم مهاجرت انجام شده و تأثير آن در 
سياست داخلی و خارجی سلطنت رضاشاه همواره از نقاط مبهم تاريخ ايران می باشد كه 
تاكنون به آن پرداخته نشده است. در اين تحقيق سعی شده به »بررسی نقش رضاشاه 
در مهاجرت يهوديان به فلس��طين« به عنوان مهمترين اهداف اين دوره از تاريخ كشور 
پرداخته شود. اين پژوهش از نوع پژوهش های توصيفی است و با استفاده از روش اسنادی 
و آرشيوی اعم از مطالعات كتابخانه ای به جمع آوری اطاعات مورد نياز پرداخته است. 
از مهمترين دس��تاوردهای اين تحقيق، روش��ن شدن نقش رضاش��اه در بهبود اوضاع 
اقتصادی- اجتماعی اقليت های مذهبی به خصوص يهوديان و صهيونيست ها است كه 
عمده ترين تأثير را در فعاليت های يهوديان در ايران و مهاجرت آنان به فلسطين داشت. 
همچنين نقش عمده دول خارجی در رأس آنها انگلستان، نهادها و محافل صهيونيستی 
مانند آژانس يهود در ترغيب، تشويق و زمينه سازی برای مهاجرت به ارض موعود بوده 
است. بنابر آمار غير موثق از جمعيت10 تا 15 ميليونی ايران كه بين 20 تا90 هزار نفر 
آنها يهودی بودند، 5 تا 20 هزار نفر يهودی ايرانی، به فلسطين مهاجرت كردند. از جمله 
داليل مهاجرت اين عده وضعيت نابس��امان اقتصادی و فقر عمومی  ايران، نبود ش��غل 
مناسب، شناخت دنيای جديد، اعتقاد مذهبی يهوديان برای تشكيل موطن ملی يهود و 

ايجاد زمينه برای ظهور دوباره مسيح عنوان شده است. 
كليدواژه ها: مهاجرت، پهلوی اول، يهوديان، ايران، صهيونيس��ت، فلسطين، رضاشاه، 

آژانس يهود

مقدمه 
امروزه مسئله مهاجرت يهوديان سراسر دنيا به فلسطين از منظرهای مختلف قابل تأمل 
و بررسی می باشد. مسئله مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين، ريشه در سال های قبل 
از تشكيل سلطنت پهلوی دارد. با توجه به اينكه وضعيت يهوديان ايران در دوران پهلوی 
اول و دوم بهبود اساسی يافت، اين دوران نقطه عطفی در مسئله مهاجرت يهوديان ايران 



258
انقاب اسامي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

به فلسطين بوده است. مسئله روی كار آمدن رضاشاه 
در ايران، اصاحات رضاشاهی، فعاليت های گروه ها 
و نهادهای مختلف يهودی در اين دوران، سرنخ های 
اساسی و سرآغازی بودند برای احيای يهوديان ايران 
و شروع فعاليت های صهيونيس��ت ها در ايران كه به 
مديري��ت برنامه های صهيونيس��تی در ايران كمك 
شايان توجهی كرده است. مسئله مهاجرت يهوديان 
ايران به فلسطين، حجم مهاجرت انجام شده و تأثير 
آن در سياست داخلی و خارجی س��لطنت رضاشاه 
همواره از نقاط مبهم تاريخ ايران می باشد كه تاكنون 

به آن پرداخته نشده است.
وضعيت سياس��ی- اجتماعی و اقتصادی يهوديان 
ايران در زمان رضاخان، سياس��ت های دولت ايران 
در قبال يهوديان، مهاجرت آنها از يك سو و از س��ويی ديگر، ارتباط دولت ايران با دول 
خارجی، در اين بين قابل تأمل می باش��د. در كنار آن، آغاز فعاليت های آژانس يهود در 
سطح بين الملل، برای اسكان يهوديان در سرزمين فلسطين و شدت فعاليت اين آژانس 
در ايران و در مقابل سكوت رضايت آميز دولت ايران از اين روند و همچنين ارتباط پهلوی 
اول با دولت آلمان و پشتيبانی مالی و فكری دولت بريتانيا از مهاجرت يهوديان به ارض 
موعود )فلس��طين( مانند: صدور اعاميه بالفور، نفوذ و تأثير انگلستان بر دولت ايران و 
لزوم بررسی نقش دول خارجی در مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين را بيش از پيش 
نمايان می سازد. با توجه به تأثير يهوديان در شكل گيری وقايع تاريخی صد سال اخير 
مانند هولوكاست، ظهور اسراييل و تأثير آن در مناسبات بين المللی و سياست خارجی 
كشورها، به خصوص كش��ورهای منطقه خاورميانه، بررسی ريشه های تاريخی اين قوم 
در ايران ضروری است. اين پژوهش به بررس��ی تاريخچه و نحوه شكل گيری مهاجرت 
يهوديان ايران به فلسطين، بررسی نقش دول خارجی در اين مهاجرت، البی های سياسی 
و اقتصادی گروه های مختلف يهودی در ترغيب يهوديان ايران، مهاجرت و حتی اسكان 
و ساماندهی يهوديان ديگر كش��ورها در ايران می پردازد و به دنبال آن نقش رضاشاه را 
در تغيير اوضاع اجتماعی، سياسی و اقتصادی يهوديان ايران و تأثير آن در مهاجرت به 
فلسطين را بررسی می نمايد. بنابراين مس��ئله اصلی در اين پژوهش بررسی تاريخچه 

محققين در مواجهه شخص 
رضاشاه با یهود و دوره او 
تفاوت قائل هستند و همچنان 
نقاط مبهمی از این دو رویكرد 
را مطرح می كنند و بالشک 
همگی نسبت به بهبود وضعيت 
یهود اذعان دارند و به دنبال آن 
پهلوی دوم را بيشتر می ستایند. 
اما اعدام نماینده یهودیان در 
مجلس با نظراتی كه جای 
بررسی دقيق و عميق دارد، 
نسبت  را  رضاشاه  شخص 
به اميال و آمال یهودی كمی 

حساس نموده است
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مهاجرت يهوديان ايران به فلس��طين در زمان رضاشاه و تأثير آن در سياست خارجی و 
داخلی ايران می باشد. همچنين به نقش دول خارجی و گروه های مختلف يهودی در اين 

رابطه پرداخته خواهد شد. 

پيشينه پژوهش 
مسئله مهاجرت يهوديان ايران در زمان رضاشاه، از جمله مسائلی است كه تاكنون به 
صورت جامع و كامل بدان پرداخته نشده است. از جمله پژوهش هايی كه به اين موضوع 
پرداخته اند می توان به كتاب ايران و مسئله فلسطين بر اساس اسناد وزارت امور خارجه 
نوشته علی اكبر واليتی، اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين)1330-1300ه.ش( 
نوش��ته مرضيه يزدانی و دولت ايران و متخصصان مهاجر آلمانی)1319-1310ه.ش( 
نوشته رضا آذری شهرضايی اشاره نمود. در سراسر كتاب های فوق، اسنادی از يهوديان 
دوران پهلوی اول و دوم به چاپ رس��يده و مورد تحليل و بررس��ی قرار گرفته است. اما 

مسئله مهاجرت يهوديان در زمان رضاخان به طور ويژه بررسی نشده است. 

سؤاالت تحقيق
مسئله مهاجرت يهوديان ايران به فلس��طين در قالب پنج پرسش كليدی زير خاصه 

می شود: 
1. آيا مهاجرت يهوديان ايران در زمان رضاشاه به سرزمين فلسطين رخ داده است يا 

خير؟
2. اگر مهاجرت اتفاق افتاده، حجم مهاجرت انجام شده چقدر است؟

3. جايگاه سياسی، اجتماعی و اقتصادی يهوديان در ايران در زمان پهلوی اول چگونه 
بوده است؟

4. نقش و تأثير دول و نهادهای خارجی )آلمان، انگلستان، آژانس يهود( و هدف آنها از 
مهاجرت يهوديان ايران چه بوده است؟ 

5. نگاه رضاشاه به يهوديان ايران چگونه بوده است؟ 

رضاشاه و حکومت پهلوی اول
در مورد نحوه انتخاب رضاخان نظريات گوناگونی وجود دارد؛ اما آنچه بر آن اتفاق نظر 
وجود دارد نقش  محوری دولت انگلستان در روی كار آمدن رضاخان است. رضاخان فرد 
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انتخاب شده انگلستان برای انجام اصاحات اساسی در ايران بود؛ اصاحاتی كه هم سو با 
تشكيل دولت يهودی در فلسطين بود.1

منابع تاريخی و سياس��ی، بارون ادموند روچيلد را بنيانگذار نخستين 
حركت عمل��ی صهيونيس��م ش��ناخته اند. مورخ��ان و نظريه پردازان 
صهيونيست نيز از او به عنوان»پيشوای سياسی صهيونيسم« و يا »پدر 
ييشو« ياد كرده اند. به اعتقاد ما، ايران در استراتژی روچيلدها، جايگاه 
اساسی داشت و لذا می توان صعود س��لطنت رضاخان را گامی  از سوی 
صهيونيسم به منظور تأمين شرايط الزم برای تأسيس »تمدن يهود« در 

خاورميانه ارزيابی كرد.2 
اوضاع اقليت های مذهبی، در زمان رضاشاه برخاف علمايی كه در اين دوره در شرايط 
س��ختی قرار گرفته بودند بهبود ياف��ت. اقليت های مذهبی به عن��وان ذمی های تحت 
حمايت شريعت، از تبعيض رسمی  و خشونت گاه و بی گاه برخی اراذل و اوباش در دوره 
قاجار رنج می بردند؛ اكنون از امنيت و فرصت بيشتری برای پيشرفت اقتصادی برخوردار 
ش��ده بودند. رؤيای رضاش��اه برای ايرانی متكی به خود و قوی می طلبيد تا وی تمامی  
قابليت ها را در خدمت به كشور در اختيار گيرد. بنابراين، او با كشيدن اقليت های مذهبی 
و زنان، به جريان اصلی حيات ملی، به تقليد از كشورهای توسعه يافته و تأكيد بر تصوير 
ايران جديد، به عنوان مملكتی كه اكنون كامًا درگير آرمان تجددطلبی بود، پرداخت.3 
دوره حكومت رضاشاه در حقيقت دوره س��لطه كامل امپرياليسم انگليس بر ايران بود. 
كليه تصميم گيری های روابط خارجی و حتی بخش عمده سياس��ت داخلی كشور در 

چهارچوب سياست گذاری دولت انگليس تنظيم و اجرا می شد.4 
دولت رضاخان از نظر سياسی و ديپلماتيك نيز اجازه گسترش و توسعه 
روابط با دولت های رقيب انگليس را نداشت؛ به طوری كه در دو مورد به 
علل واهی روابط خود را با دولت های امريكا و فرانس��ه قطع كرد. روابط 
ايران با دولت های قدرتمند روس��يه و آلمان در اي��ن دوره از ظرافت و 

1. محمد تقی تقی پور، ايران و اسراييل در دوران س��لطنت پهلوی اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سياسی، 1390، ج1، ص54-55. 

2. محمد احمدی، پژوهه صهيونيت: مجموعه مقاالت، تهران، مركز مطالعات فلسطين، 1381، ج2، ص368-
 .367

3. تاريخ كمبريج، ترجمه تيمور قادری، تهران، مهتاب، 1388، ج7، ص39-40. 
4. هوشنگ مهدوی، سياست خارجی ايران در دوران پهلوی 1357-1300، تهران، پيكان، 1377، ص57-58. 
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ويژگی خاصی برخوردار بود.1 
شركت های نفتی امريكايی نيز قبل از كودتا، به ويژه 
به دنبال اعام »سياس��ت درهای باز«، تاش جدی 
برای ورود به فعاليت های نفتی در ايران كرده و در تمام 
دوران كودتا اين تاش ادامه داش��ت. اگرچه به علت 
حضور سلطه گرانه انگليس همواره در اين جهت ناكام 
ماند.2 در مورد مسئله فلسطين، در سياست خارجی 
ايران، در زمان رضاشاه، بايد گفت از همين سال هاست 
كه صهيونيس��م به فكر ايجاد ارتباط با كشورهايی از 

جامعه مسلمانان افتاد. كشورهايی كه در پشت س��ر همسايگان فلسطين قرار داشتند 
و می توانس��تند در صورت نفوذ صهيونيس��م در آنها به پايگاهی ب��رای عملكرد عناصر 
اطاعاتی- سياسی صهيونيست مبدل شوند. اين سياست همان شيوه معروف ديويد بن 
گورين، نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستی بود كه ايجاد مثلث ايران- تركيه- اتيوپی 
را در پشت سر همسايگان خود، عامل ثبات فلسطين اشغالی می شمرد.3 نماينده ايران 
در فلسطين ميرزا حبيب اهلل خان آل رضا يا عين الملك، انتخابی بود كه از سوی مقامات 
وزارت امور خارجه صورت گرفت. البته اين انتخاب بدان معنا نيس��ت كه تا پيش از اين 
تاريخ ايران در فلسطين نماينده ای نداشته اس��ت. انگيزه انتخاب عين الملك در اتخاذ 
تصميم درباره فلسطين در سمت نماينده ايران در فلسطين بر اساس اسناد موجود به 
دو بخش تقسيم می گردد: الف. تاش برای ارتباط پيوسته با مركز بهائيت در فلسطين و 
نزديكی به رهبران اين فرقه؛ ب.كسب سود مادی؛ در كنار آن اقدامات سودجويانه هويدا 
به زودی مسائل مهمی  را در روابط خارجی ايران با منطقه خاورميانه پديد آورد؛ به طوری 
كه مقامات هر كشوری كه او در آنجا به سر می برد، از رفتار وی آشكارا ابراز ناخشنودی 
می نمودند.4 اجرای سياست مشاركت ميان صهيونيست ها و فلسطينی ها و الغای نظام 
قيمومت كه ظاهراً برخاف نظر رس��می  دولت انگلستان بود و توسل صهيونيست ها به 
اهرمی  چون جامعه ملل سبب شد تا انگلستان قدری از سياست حمايت يك جانبه خود 

1. حميد احمدی، ريشه های بحران در خاورميانه، تهران، كيهان، 1377، ص66. 
2. منوچهر محمدی، مروری بر سياس��ت خارجی ايران در دوران پهلوی يا تصميم گيری در نظام تحت سلطه، 

تهران، دادگستر، 1377، ص64. 
3. علی اكبر واليتی، ايران و مس��ئله فلسطين بر اس��اس اس��ناد وزارت امور خارجه 1937-1897م/1317-

1315ق(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1378، ص160. 
4. همان، ص91-106. 

با توجه به تأثير یهودیان در 
شكل گيری وقایع تاریخی صد 
سال اخير مانند هولوكاست، 
ظهور اسرایيل و تأثير آن در 
مناسبات بين المللی و سياست 
خارجی كشورها، به خصوص 
كشورهای منطقه خاورميانه، 
بررسی ریشه های تاریخی قوم 

یهود در ایران ضروری است
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دست بردارد. همزمان با اين واقعه، خواسته يا ناخواس��ته تغييری در سياست خارجی 
ايران نيز پديد آمد. محمدعلی فروغی، وزيرخارجه وقت كه دس��ت عاء را در مذاكره با 
اميرفيصل جهت ميانجی گری بين اعراب و صهيونيس��ت ها باز گذاشته بود، مستغنی 
شد و از سوی نخست وزير سيد باقر كاظمی  مهذب الدوله به وزارت خارجه منصوب شد 
و تغييری در سياس��ت خارجی ايران ايجاد كرد. كاظمی  با عزيمت به ژنو و ايراد نطقی 
در جامعه ملل از حقوق فلس��طينی ها جانبداری نمود و بدين گونه چرخش آشكاری را 
در سياست خارجی ايران سبب ش��د.1 موضع ايران بار ديگر در اواخر دوران زمامداری 
رضاشاه، يعنی در زمانی كه وی سياس��ت نزديكی به آلمان را در پی گرفت دچار تغيير 
شد و ايران مجدداً در جامعه ملل به دفاع از حقوق مردم فلسطين پرداخت كه البته آن 
اقدام مقطعی نيز با واكنش مثبت جهان اسام روبه رو شد.2 در كنار آن بر اساس برخی 
اسناد موضع گيری سياست خارجه ايران بر گسترش حمايت از موج مهاجرت يهوديان 

به فلسطين حكايت دارند.3و4 
از منظر اعتقادی و مذهبی، يهوديان ايران نسبت به دين خود شناخت نسبتاً ضعيفی 
داشتند؛ زيرا از مراكز اصلی يهوديت در جهان جدا شده بودند و حاخام هايی كه تعليمات 
دينی الزم را ديده باش��ند نداش��تند. مثًا آنها حرز نماز )تيفلين( را نمی ش��ناختند و 
عادت های دينيشان برای يهوديت حاخامی  ناآشنا بود؛ عادت هايی چون زيارت قبر استر 
و مردخای )در همدان( و قبر دانيال )در شوش( و زيارت ساير شخصيت های توراتی كه 
به گمان يهوديان ايرانی در ايران دفن ش��ده اند.5 بنابراين به آسانی تحت تأثير تبليغات 
صهيونيستی و انديشه های بازگش��ت به ارض موعود قرار می گرفتند و به تبع خود بانی 
تشكيل محافل يهودی در ايران می ش��دند. در كنار اين مسئله، با توجه به درآمد نفتی 
قابل توجه ايران در آن سال ها و استفاده از آن جهت مصارف غير ملی وضعيتی بحرانی در 
كشور گزارش شده است و همين وضعيت ناهنجار اقتصادی مهاجرت درونی و بيرونی را 
در ايران موجب شده بود كه دستاويزی جهت نمايش وضعيت بد يهوديان ايران و ترغيب 

1. نامه مورخ 12رجب1350ق، بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، س1313ش، كارتن6، دوسيه2. 
2. گزارش نمره 1364، مورخ 1316/8/19كنس��ولگری ايران در فلس��طين، بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، 

س1316، كارتن12، دوسيه 18/5. 
3.گزارش ش820، مورخ 1317/5/19 كنسولگری ايران در فلسطين، بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، بخش 

نمايندگی ها، كارتن24، دوسيه350. 
4. علی اكبر واليتی، همان، ص156-158. 

5. عبدالوهاب المس��يری، دايره المعارف يهود؛يهوديت و صهيونيس��م، ترجمه مؤسس��ه فرهنگی مطالعات و 
پژوهش های تاريخ خاورميانه، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه فلس��طين، 1383، ج4، 

ص283. 
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آنها برای مهاجرت به فلسطين بود.1

بنيادها، انجمن ها و سازمان های یهودی و صهيونيستی در ایران 
تكاپوی سازمان ها و كانون های صهيونيستی در ايران در چهار محور خاصه می شود؛ 
محور اول؛ شامل تحركات تش��كل ها و انجمن هايی است كه از سوی جامعه يهود ايران 
شكل گرفته بود. محور دوم؛ بهره برداری صهيونيسم از موقعيت بسيار ممتاز اجتماعی 
و اقتصادی يهوديان ايران بود. محور سوم؛ س��ازمان ها و مؤسساتی كه از سوی مراكز و 
مجامع صهيونيستی خارج از كشور در ايران تأسيس شده بود و با پشتيبانی، حمايت و 
هدايت آن مراكز و مجامع فعاليت می كردند. محور چهارم؛ شامل حضور و فعاليت دولت 
اسراييل در ايران در عرصه های مختلف سياس��ی، اطاعاتی، اقتصادی و فرهنگی بود.2 
كه از مهمترين اين س��ازمان ها و كانون ها می توان به اين موارد اشاره كرد: 1.كنيساها 
2.حبراها 3.يهودي��ان در مجلس 4.انجمن كليميان تهران 5.صن��دوق ملی 6.اتحاديه 
جهانی يهود 7.آليانس اسراييلی در ايران؛ مدارس آليانس در تهران و ساير شهرستان ها 
نه تنها با يك برنامه ريزی حساب ش��ده كار تعليم و تربيت اطفال يهودی را ادامه می داد 
بلكه سعی داشتند تا با تحريك شور و احساسات جوانان يهودی آنان را تشجيع نموده، 
بدين وسيله به بسياری از اهداف و خواسته های خود غير مستقيم نايل شوند.3 8.انجمن 
صهيونيت؛ اين انجمن در گردهمايی و ساماندهی يهوديان ايران با جمع آوری كمك های 
نقدی و ايجاد بستر جهت فعاليت های فرهنگی، سياس��ی، اقتصادی و اجتماعی نظير 
برپايی گردهمايی و كنگره های مختلف، اقدام به تأسيس روزنامه، برگزاری برنامه های 
مختلف برای يهوديان در سطح شهرستان ها و در نهايت ترغيب، تشويق و اقناع جهت 
مهاجرت به فلسطين نقش داشت.4 9.آژانش يهود؛ برخی مدارك حاكی از آن است كه 
آژانس يهود يك سال قبل از تأسيس اس��راييل در ايران فعاليت داشته است. بنابراين، 
موجوديت آژانس يهود شعبه ايران به عنوان يك س��ازمان صهيونيستی غير ايرانی به 

سال1947م/1326 برمی گردد.5 و در نهايت 10.جنبش خلوتص ايران. 

1. محمدقلی مجد، رضاشاه و بريتانيا بر اس��اس اس��ناد وزارت خارجه امريكا، ترجمه مصطفی اميری، تهران، 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، ص220. 

2. محمد احمدی، همان، ص372. 
3. علی اكبر واليتی، همان، ص28-33. 

4. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، بی نا، 1339، ص912-915. 
5. محمد احمدی، همان، ص400. 
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وضعيت یهودیان در دوران پهلوی اول
از نظر اقتصادی طی سال های قبل از مشروطيت 
و حتی سال های چندی پس از آن، يهوديان ايران 
كه از جمله اقليت های مذهبی بودند، از توسل به 
كارهايی جز دوره گردی، پيله وری، بقچه كش��ی، 
زرگ��ری، فعله گ��ری، نخ تابی و مش��اغلی در اين 
حدود منع ش��ده بودند. يهوديان حق نداشتند به 
كاالهايی چون ميوه و لبنيات دست بزنند، در نتيجه نمی توانستند در كار خريد و فروش 
آن وارد ش��وند.1 در دوره س��لطنت دودمان پهلوی، يهوديان ايران نقش مؤثری در كار 
صرافی داشتند و در تهران و شهرستان ها، عده قابل توجهی به اين كار مشغول بودند.2 
در مورد بهبود اوضاع يهوديان ايران در اين زمان می ت��وان به تخفيف ماليات و فعاليت 
يهوديان در زمينه بانكداری3 اشاره كرد.4 بنا به روايت تاريخ و اسناد، رضاشاه با يهوديان 
رابطه حسنه ای داشت؛ چنانچه بسياری از يهوديان را در سمت هايی نظير پزشك، مدرس 
دانشگاه، متخصص امور كشاورزی، چرم سازی و... استخدام كرده بود.5 در كنار اين مسئله 
بسياری از يهوديان كشورهای همسايه جهت مهاجرت به فلسطين به ايران می آمدند 
و از طريق ايران به اس��راييل مهاجرت می كردند و در بسياری از موارد هيچ كس نه تنها 
مانع آنها نش��ده، بلكه در برخی موارد اجازه اقامت موقت در ايران را نيز داشتند. احمد 
رامه از نويسندگان تاريخ يهود معتقد است رضاشاه، نه تنها يهودستيز نبوده بلكه نسبت 
به يهوديان نظر مس��اعدی نيز داشته اس��ت.6 در مقابل يهوديان نيز از رضاشاه حمايت 
می كردند؛ به طوری كه »در مجلس مؤسسان كه به منظور انقراض سلسله قاجار تشكيل 
شد، حييم7 با دادن رأی موافق، از سلطنت پهلوی پش��تيبانی كرد و در رأس هيئتی از 
برجس��تگان جامعه يهودی تهران، برای ع��رض تبريك و اعام وف��اداری و تقديم لوح 

1. هما سرش��ار، يهوديان ايران در تاريخ معاصر، امريكا، مركز تاريخ ش��فاهی يهوديان ايرانی، 1996، ج1، ص 
 .207-208

2. همان، ص197. 
3. »بررسی ها حكايت از اين دارد كه حتی قبل از تصويب قانون تأسيس بانك ملی ايران، يهوديان ايران برای برپا 

كردن بانك اقدامات وسيعی به عمل آورده بودند.«؛ هما سرشار، همان، ص199. 
4. هما سرشار، همان، 1999، ج3، ص89-90. 

5. يكی از بهترين داليل اين ادعا پزش��ك مخصوص رضاش��اه »دكتر كورت اِريش نومان« است كه نخست در 
برلين طبابت می كرد و بعداً به ايران مهاجرت كرده بود و يك آلمانی يهودی تبار بود؛ هما سرشار، همان، ص74. 

6. هما سرشار، همان، ص71-74. 
7. نماينده يهوديان در مجلس شورای ملی كه بعدها در دوره رضاشاه به اعدام محكوم می شود. 

به اعتقاد ما، ایران در استراتژی 
روچيلدها، جایگاه اساسی داشت 
و لذا می توان صعود سلطنت 
سوی  گامی  از  را  رضاخان 
صهيونيسم به منظور تأمين شرایط 
الزم برای تأسيس »تمدن یهود« در 

خاورميانه ارزیابی كرد
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سپاس به پيشگاه شاه جديد و مقتدر شرفياب 
ش��د.«1 رابطه رضاش��اه با كانون های يهودی 
تا بدان جا بود كه بس��ياری از اين كانون ها به 
مناس��بت كودتای اس��فند 1299ش و روی 
كار آمدن رضاشاه بر مس��ند قدرت اين روز را 
جش��ن می گرفتند و به آذين بندی خيابان ها 

می پرداختند و منابع يهودی از اين دوران به عنوان عصر طايی ياد كرده اند.2 اين رابطه 
تا آنجا حسنه بود كه بعد از مهاجرت به فلسطين نيز مورد مرحمت سياسی و اقتصادی 

شاه قرار می گرفتند.3 
... يكی از موضوعات ش��گفت انگيز در اي��ن دوران، ارتباط نمايندگی 
ايران در فلسطين با تشكل ها، سازمان ها و گروه های صهيونی مستقر در 
فلسطين است. با اينكه هنوز دولت صهيونيستی اعام موجوديت نكرده 
بود، ايران با آژانس يهود و ديگر سازمان های يهودی ارتباط و همكاری 
و حتی داد و س��تد داش��ت. خريد برخی اقام و محصوالت مورد نياز از 
صهيونيست ها و تشكل های صهيونيس��تی مقيم فلسطين از آن جمله 
است. تبادل اطاعات در زمينه های مختلف، از جمله زراعی و كشاورزی، 

بخش ديگر اين ارتباط است.4و5 
رژيم پهلوی از همان ابتدا حساس��يت ويژه ای نس��بت به موضوع فلسطين اشغالی و 
يهوديان داشت و تا سرحد توان می كوشيد تا به هيچ وجه سخنی در باب مظلوميت مردم 
فلسطين و ظلم و ستم يهوديان صهيونيست، نسبت به اعراب مسلمان و فلسطينی ها در 

1. هما سرشار، همان، ص53. 
2. محمد احمدی، همان، ص368-372. 

3. در سند شماره )76( شاهد درخواست كمك مالی يهوديان مستقر در فلسطين برای استخدام يك استاد زبان 
فارسی جهت تدريس درس زبان فارسی در دانشگاهی در اس��راييل و همچنين مساعدت مالی شاه جهت تعمير 
مقبر استر و مردخای و حضرت دانيال)ع( هس��تيم. مرضيه يزدانی، اس��ناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين 

)1330-1300ه ش(، تهران، سازمان اسناد ملی ايران، 1374، ص62. 
4. محمدتقی تقی پور، همان، ص185-186. 

5. مئير عزری نويسنده يهودی در مورد فعاليت های يهوديان در جهت تأسيس نهادها و مراكز يهودی در جهت 
افزايش و س��هولت امر مهاجرت به ذكر خاطرات خود در اين زمينه می پردازد. وی ب��ه فعاليت های خانواده های 
يهودی در اين باره اشاره می كند و می نويسد: »پدرم در بازگشت از اين سفر ]اسراييل[ با همكاری مردم، جنبش 
صهيونيس��تی را در اصفهان بنياد نهاد. پدرم برای نخس��تين بار س��ازمان كرن كايمت را در اصفهان بنيان نهاد و 
»صندوقچه آبی« زينت بخش همه كنيساها، دبستان ها، دبيرستان ها، آموزشگاه ها و دكان ها شد. نامه نگاری های 
وی با منحم اوسيشكين، اسحاق بن صوری و موشه شارت )ش��رتوك(، گويای پيوند تنيده ميان آنان بود.«؛ مئير 

عزری، يادنامه، ابراهام حاخامی )برگردان به فارسی(، اورشليم،2000، ج2، ص20. 

بنا به روایت تاریخ و اسناد، رضاشاه 
با یهودیان رابطه حسنه ای داشت؛ 
چنانچه بسياری از یهودیان را در 
سمت هایی نظير پزشک، مدرس 
دانشگاه، متخصص امور كشاورزی، 

چرم سازی و... استخدام كرده بود
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مطبوعات به ميان نيايد. حساسيت رژيم رضاخانی نسبت به اين موضوع تا آن حد بود كه 
عبدالحسين تيمورتاش، وزير مقتدر دربار پهلوی در ماجرا دخالت می نمود و نظميه را 
مأمور تذكر دادن و جلوگيری از انتشار اين جرايد می كند.1و2 در كنار آن يهوديان، آزادانه 
به انتشار و چاپ مطبوعات، نشريات و... دست می زدند به طوری كه »قريب ده سال پس 
از انقاب مشروطه، يهوديان ايران نخستين روزنامه خود را به نام شالم در تهران منتشر 
ساختند...«.3 همچنين »در سال 1304... و در مبارزات و فعاليت های انتخاباتی آن زمان، 
دو روزنامه همزمان با هم منتش��ر می ش��د: يكی به نام حئيم برای طرفداری از شموئل 
يحزقل حئيم و ديگری به نام گئوال به طرفداری از شادروان لقمان نهواری. اين روزنامه 
توس��ط طرفداران دكتر نهواری اداره و پخش می ش��د كه فعال ترين اشخاص آن دوره 
سليمان و خان بابا يودعيم بودند.«4 چاپ و توزيع نشريه ای يهودی به نام بدان در خاك 
اسراييل چه می گذرد در جهت فعاليت های تبليغی برای مهاجرت يهوديان به فلسطين 
بود.5 و نشريه عالم يهود ديگر نشريه يهودی اين دوره بود.6 با وجود كاهش فعاليت های 
مطبوعات و به رغم خفقان سياسی و مطبوعاتی در سطح جامعه سياسی ايران، انجمن ها 
و نهادهای يهودی آزادانه به فعاليت های رسانه ای و اجتماعی می پرداختند و جهت بهبود 
اوضاع يهود ايران و مهاجرت آنها به فلسطين اقدام می كردند. در بسياری از آثار مكتوب 
يهوديان، رضاشاه را رضاشاه كبير و در مقام كوروش كبير معرفی كرده اند. بنابراين، دوران 

رضاشاه عصر طايی جامعه يهوديان ايران بود.7 

مهاجرت یهودیان 
مهاجرت يهوديان در ايران به چهار صورت رخ داد: نخست، مهاجرت يهوديان تهران 
به فلس��طين؛ دوم، مهاجرت يهوديان شهرستان ها به تهران و س��ازماندهی آنها جهت 
مهاجرت به ارض موعود؛ س��وم، مهاجرت يهوديان كشورهای مجاور ايران مانند قفقاز، 
عشق آباد، عراق، لهس��تان و... به ايران و اسكان و س��ازماندهی آنها جهت مهاجرت به 

1. اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه، سند ش36،75. 
2. دفتر پژوهش های كيهان، نيمه پنهان 24؛ روايت سانسور: يادداشت های يك خبرنگار درباره سانسور و مميزی 

در عصر پهلوی، تهران، كيهان، 1385، ص41-43. 
3. هما سرشار، همان، 1996، ج1، ص32. 

4. همان، ص120. 
5. مئير عزری، همان، ج1، ص26. 

6. هومن سرشار، فرزندان استر؛ مجموعه مقاالت درباره تاريخ و زندگی يهوديان در ايران، ترجمه مهرناز نصريه، 
تهران، كارنگ، 1383، ص239-240. 
7. حبيب لوی، همان، ص961-964. 
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اورش��ليم؛ چهارم، مهاجرت يهوديان متخصص آلمانی به ايران و ب��ه كارگيری آنها در 
مناصب مختلف اجرايی و مديريتی مانند اس��تاد دانش��گاه، رئيس بيمارس��تان، حتی 

پزشك رضاشاه. 
بر اساس اسناد به جای مانده در س��ال های 1300 به بعد، مهاجرت يهوديان ايران به 
فلسطين قبل از آغاز سلطنت رضاش��اه صورت گرفته است.1 اما در مورد اين مسئله كه 
آيا مهاجرت يهوديان ايران در زمان رضاشاه رخ داده است هيچ گونه ترديدی نيست؛ به 
طوری كه در بسياری از اسناد به دست آمده در زمان رضاشاه، به امر مهاجرت يهوديان 
ايران به فلسطين اش��اره شده است و حتی حكايت از وجود دس��تی پنهان برای فراهم 
كردن شرايط اسكان و صدور رواديد و در نهايت اعزام بسياری از يهوديان غير ايرانی به 
فلسطين از طريق ايران می كند. اين مس��ئله تا آنجا قابل تأمل است كه برای مهاجرت 
اتباع ديگر كشورها، برخی از يهوديان ايران اقدام به قاچاق انسان و اعزام آنها به فلسطين 
می نمايند. س��يزده يهودی بدون رعايت قانون و ضوابط از طريق هرات افغانستان، وارد 
ايران می شوند و پس از چند نامه نگاری و مخالفت دولت ايران از طريق انگلستان به آنها 
اجازه داده می شود كه برای مهاجرت به فلس��طين در ايران بمانند.2 به طور كلی در آن 
زمان ايران به عنوان كانال انتقالی برای مهاجرت يهوديان به فلسطين تبديل شده بود. 
رضاشاه نيز با مهاجرت يهوديان به فلسطين موافق بود و از هيچ كوششی دريغ نمی كرد. 
اما علمای اسام ساكت ننشستند؛ آقای ش��يخ عبداهلل افندی مجتهد رئيس جمعيت 
هدايت اس��امی، درباره مهاجرت يهوديان به فلسطين به ش��اه ايران اعتراض كردند و 
خواس��تار ممانعت از ظلم به اعراب فلسطين از طرف شاه ش��دند.3 و وقتی علما از شاه 
درخواست كمك در خصوص توجه به وضعيت مسلمانان فلسطين می كنند و خواستار 
چاپ اعتراضات در جرايد می شوند، رضاشاه با انتشار آنها مخالفت می كند.4 در مقابل، 
سوءاستفاده و مظلوم نمايی يهوديان تا جايی اس��ت كه آنان دوران رضاشاه را كه از نظر 
بهبود اوضاع اجتماعی و سياسی خود در ايران در حد كوروش كبير می دانند، زير سؤال 
می برند تا عواطف يهوديان ايران و جهان را عليه دولت ايران تحريك و يهوديان را به امر 
1. گزارش نمره 316، م��ورخ 17صفر1341ق/1922م، بايگانی اس��ناد وزارت امورخارجه، س��ال 1301ش، 

كارتن16، دوسيه44، سند ش)17( به نقل از علی اكبر واليتی، همان، ص97. 
2. مرضيه يزدانی، همان، ص21-27. 

3. همان، ص29. 
4 يكی از علمای بنام در كنار حضرت آيت اهلل آقای حاج شيخ عبدالكريم متنی را برای اعتراض به روند مهاجرت 
به فلسطين و اعتراض ايرانيان به اوضاع فلسطين برای انتش��ار در جرايد برای رضاشاه می فرستند، اما رضاشاه با 
انتشار آن مخالفت می نمايد. »انتش��ار تلگراف راجع به مسلمين فلس��طين در جرايد مقتضی نيست.«؛ مرضيه 

يزدانی، همان، ص31. 
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مهاجرت ترغيب و تشويق نمايند و از طرفی مساعدت مالی ساير يهوديان در اين زمينه را 
جلب كنند. در واقع دست به نوعی آنتی سميتيزم، يهودستيزی و مظلوم نمايی می زنند تا 
بدان جا كه موجب ناراحتی مسئولين را فراهم می آورد؛1 و از دولت درخواست جلوگيری 

از مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين را می كنند.2 
از بعدی ديگر، مهاجرت نه تنها از طريق يهوديان ايرانی و غير ايرانی به فلسطين صورت 
گرفته است بلكه مهاجرت توسط تعداد زيادی از يهودی های متخصص آلمانی به ايران 
نيز انجام شده است. اسناد زيادی در مورد مهاجرت عده ای از يهوديان آلمان بعد از جنگ 
جهانی به ايران برای انجام فعاليت های علمی  و صنعتی موجود است. اسناد گردآمده از 
سويی، نشانگر تاش متخصصان يهودی آلمان، برای مهاجرت از آلمان هيتلری و اسكان 
در ايران است و از سويی ديگر، بيانگر كوشش سياستمدارانی مانند تقی زاده، حسنعلی 

غفاری و فتح اهلل پاكروان، برای جذب اين متخصصان به ايران است. 
عزيزاهلل نعيم،3 يك طرح اقتصادی و يك بولتن خبری ارس��ال داشت كه در طی آن، 
فعاليت های آژانس يهود در نقاط مختلف جهان تش��ريح ش��ده بود. در اي��ن تقاضا، او 
نخست پيشنهاد می كند كه با حمايت مالی انجمن های يهودی، متخصصين كشاورزی 
و زارعين يهودی اروپای ش��رقی را به ايران بفرستد تا به پيش��رفت كشاورزی علمی  با 

1. همان، ص36-37. 
2. همان، ص38-39. 

3. اين طرح به امضای عزيزاهلل نعيم اس��ت و يك ايرانی يهودی بوده كه در پاريس اقامت داشت. وی همچنين 
»رئيس كل تشكيات صهيونيست تهران« و نيز مؤسس روزنامه ای به نام هگئوال است كه ارگان صهيونيست های 

ايران بوده است. 

مهاجرت يهوديان از 
كشورهای مجاور به 

تهران و سپس اورشليم

مهاجرت يهوديان از 
شهرستان ها به تهران 

و سپس فلسطين

مهاجرت يهوديان در 
زمان پهلوی اول به 

فلسطين

مهاجرت يهوديان از 
كشورهای مجاور به 

تهران و سپس اورشليم

مهاجرت يهوديان
 آلمان به ايران
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توجه به برنامه های اقتصادی ايران كمك كند. در قبال 
آن او تقاضای امتيازات حقوق گمركی از ماشين آالت و 
ادوات كشاورزی آنها، انتقال رايگان ماشين آالت توسط 
دولت ايران به نقاطی كه كشاورزان بايد سكونت كنند، 
اعطای بذر و كود مجانی در س��ال اول به كش��اورزان و 

دادن ويزای مجانی به افرادی كه قصد توطن در ايران دارند را دارد؛ امتيازاتی كه دولت 
وقت حتی برای شهروندان خودش در نظر نمی گرفت. وی همچنين تأكيد می كرد كه 
مجلس ش��ورای ملی بايد قوانينی جهت تضمين تعهدات دولت به تصويب برساند. در 
خاتمه وی تحت عنوان »فوايدی« كه اجرای پيشنهاد او برای دولت ايران دارد، تصويری 
خيال پردازانه از يك اقتصاد شكوفا ارايه می دهد. از ديگر پيشنهادها، پيشنهاد تأسيس 
دانشگاه در ايران بود و تعهد شد كه كادر هيئت علمی  آن را مهاجران متخصص آلمانی 
تأمين كند. رئيس الوزرا در سند ديگری استخدام آنها را مقرون به صرفه و صاح می داند... 
ولی در جواب محمود جم كه سياهه ای از اسامی  پزشكان و داروسازان و دندان پزشكان 
را جهت استخدام فرستاده بود، ابتدا می گويد: »از صحيه مملكتی سؤال شود.« و در انتها 
اظهار می كند كه »دواساز كليمی به اندازه كافی در ايران موجود است و صاح نيست از 
خارجه بياوريم...«. به نظر می رسد كه دولت مردان ايران در سال های 1312 تا 1314 
سياست منسجم و همگونی نسبت به اين واقعه نداشتند و به همين دليل نمی توانستند 
تصميم گيری درستی در مقابل آن داشته باشند. به عنوان نتيجه بايد گفت به طور كلی، 
نوعی ترديد و تعلل در تصميم گيری نسبت به اين واقعه بين المللی در ابتدا وجود داشته 
و به مرور بعد از مكاتبات زيادی كه نمايندگی های سياس��ی با دول��ت وقت نموده اند، 
تصميمی  مشخص درباره آن گرفته شد و آن زمانی بود كه فرصت های مناسب از دست 
رفته بود. اطاعات چندانی از تعداد اين متخصصين مهاجر در ايران در دس��ت نيست. 
اينكه جذب اين متخصصين به عنوان اولين تجربه تا چه حدی در توسعه اقتصادی ايران 
مؤثر بوده، يا اگر ايران از يك سياست منس��جم درباره توسعه اقتصادی برخوردار بود و 
می توانست استفاده بيشتری از اين فرصت بكند، پيامد های سياسی، اقتصادی آن چه 
بود، سؤاالتی است كه برای پاسخ دادن به آن احتياج به اطاعات بيشتری است؛1 و شايد 

نتيجه اين باشد كه اساساً ايران پلی برای مهاجرت است و نه هدفی برای اسكان. 

1. رضا آذری ش��هرضايی، دولت ايران و متخصصان مهاجر آلمانی )1319-1310ه ش(، تهران، سازمان اسناد 
ملی ايران، 1374، ص19-26. 

احمد رامه از نویسندگان 
تاریخ یهود معتقد است 
رضاشاه، نه تنها یهودستيز 
نبوده بلكه نسبت به یهودیان 
نظر مساعدی نيز داشته است
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مشکالت اجتماعی ناشی از مهاجرت یهودیان 
مهاجرت يهوديان ايران و كشورهای همس��ايه از طريق ايران، باعث ايجاد مشكات 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ايران گرديد. از آن جمله، می توان به بروز مش��كات 
اجتماعی مانند بزهكاری های اجتماعی در س��اختار جامعه، قاچاق كاال، مواد مخدر و 
انسان توسط يهوديان اشاره كرد.1 مهاجرت به دنبال خود مسئله كم شدن تعداد نفوس 
و جمعيت ايران را در پی داش��ت و باعث بروز اعتراضات برخی مسئولين برای منع آن 
ش��د.2 ايجاد اختال در چرخه اقتصادی ايران از ديگر نتايج مهاج��رت بود. در اجرای 
سياست خريد زمين، اگرچه حمايت همه جانبه ای از سوی ثروتمندان صهيونيست چون 
روچيلدها صورت می گرفت، اسناد وزارت امور خارجه ايران بر اين نكته تصريح دارند كه 
در آن دوران گروه هايی از يهوديان به كسوت بازرگانان درآمده و به جمع آوری پوندهای 
انگليس��ی موجود در ايران و عراق می پرداختند و در قبال خريد ليره استرلينگ، روپيه 
هندی می پرداختند.3 اين اقدام ايشان يعنی تعويض ارز معتبر اروپايی با اسكناس های 
روپيه بدون پش��توانه هندی به صورت قاچاق ضمن آنكه لطمات جبران ناپذيری را به 
ساختار اقتصادی ايران و عراق وارد ساخت، سبب شد تا منافع مادی الزم برای تقويت 
موقعيت اقتصادی و مالی يهوديان در فلسطين اشغالی تأمين گردد. اثر ديگر حاصل از 
اين اقدام اين بود كه كمبود ارز معتبری چون ليره استرلينگ در اين مناطق به موازات 
افزايش نرخ برابری آن، خواه و ناخواه سبب كاهش قيمت اين گونه اراضی نيز می گرديد.4 
به دنبال آن، سيل مهاجرينی كه اموال خود را به فروش رسانده و دارايی خويش را پس 
از تبديل ريال به ط��ا و ارز برای انتقال آماده می كردند، به زودی به يكی از مش��كات 

سياسی- اجتماعی ايران مبدل شد.5

فعاليت های یهودیان برای سهولت امر مهاجرت به فلسطين 
برنامه ريزان ام��ر مهاجرت برای س��هولت جريان مهاجرت در كش��ورهای مختلف از 
برنامه های خاصی استفاده كردند. ايران نيز از اين امر بی نصيب نبود. لذا نهادها، مراكز 

1. رك: مرضيه يزدانی، همان. 
2. همان، ص14. 

3. راپرت احمد نام به سركنسولگری ايران در بغداد، بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، س1339ق، كارتن14، 
دوسيه35، سند ش13.

4. علی اكبر واليتی، همان، ص71-73. 
5. گزارش نمره301، مورخ 5عقرب1301ش، بايگانی اس��ناد وزارت امور خارجه، سال 1302ش، كارتن53، 

دوسيه39؛ علی اكبر واليتی، همان، ص116-117.
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يهودی و صهيونيستی فعال در ايران، با توجه به بافت فرهنگی و امكانات موجود در اين 
زمينه اقدام به برنامه ريزی كردند. پاره ای از اين اقدامات بدين شرح است: 

1. آموزش يهوديان جهت اس��كان و گروه پذيری در فلسطين هم از نظر آموزش زبان 
عبری و هم زندگی در گتو؛ 

2. انتشار نشريات تبليغی جهت ترغيب يهوديان به امر مهاجرت و در كنار آن آموزش 
زبان عبری، برپايی نمايش ها، رقص ها و آوازها، گردش های گروهی و سخنرانی ها؛1 

3. آموزش خاص كودكان مطابق با برنامه های صهيونيسم؛2 
4. تشكيل صندوق ملی يهوديان در كشور؛3 

5. تأس��يس مجالس و محافل خانگی جهت ترغيب و تبليغ ب��ه مهاجرت و همگرايی 
جامعه يهود؛ 

6. ايجاد اختاف بين مسلمانان و يهوديان به منظور تحريك يهوديان به مهاجرت به 
فلسطين در ايران.

نيز ظاهراً طرح ريزی هايی انجام ش��ده كه با دامن زدن به اختافات موجود اس��باب 
درگيری و نزاع ميان يهوديان و مسلمانان را فراهم سازد و بدين وسيله بر دامنه مهاجرت 
ايرانيان يهودی بيفزايد. مطالعه و بررسی پاره ای از اسناد موجود نمايانگر چنين تاشی 
است؛ حركتی كه بيگانگان نيز از آن به وضوح حمايت كرده اند. به هر ترتيب، از مطالعه 
مدارك باقيمانده از اين سال ها برمی آيد كه دس��ت هايی در كار بوده تا با دامن زدن به 
جو ناامنی عليه اقليت يهود ايرانی آنها را وادار س��ازد كه سرزمين اجدادی خود را ترك 
كرده، راهی ديار فلس��طين گردند. تقريب��اً از همين دوران تا پاي��ان جنگ جهانی اول 
صهيونيس��ت ها كوش��يدند به ش��يوه های مختلف اين تحركات و احساسات ضد يهود 
را در سراسر جهان تش��ديد نمايند و بدين وس��يله زمينه الزم را برای همبستگی فرق 
و دسته های پراكنده يهود پديد آورند.4 ديويد هرس��ت در كتاب تفنگ و شاخه زيتون 
نمونه ای از بمب گذاری يهوديان در كنيسه های بغداد برای ايجاد ناامنی را ذكر می كند 

كه جای تأمل دارد. 

1. مئير عزری، همان، ج1، ص26. 
2. مرضيه يزدانی، همان، ص32-33.

3. مئير عزری درباره جنبش های يهودی صهيونيستی برای س��اماندهی امور يهوديان ايران جهت مهاجرت به 
فلسطين پرده از فعاليت های يهوديان ايران برمی دارد و از تأس��يس صندوق ملی اسراييل )كرن كايمت( سخن 

می گويد. )مئير عزری، همان، ص25.( 
4. علی اكبر واليتی، همان، ص46-48. 
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علت مهاجرت یهودیان ایران به فلسطين 
بنابر اسناد و مدارك تاريخی عنوان ش��ده، تبليغات وسيع آژانس يهود جهت ترغيب، 
تشويق و اقناع يهوديان به مهاجرت از جمله داليل مهاجرت يهوديان بود. برخی مدارك 
حاكی از آن اس��ت كه آژانس يهود يك سال قبل از تأسيس اس��راييل در ايران فعاليت 
داش��ته اس��ت.1 بنابراين، موجوديت آژانس يهود ش��عبه ايران به عنوان يك س��ازمان 
صهيونيس��تی غير ايرانی به س��ال 1947م/1326 برمی گردد. آژانس يهود با آگاهی و 
موافقت دس��تگاه حاكم شاهنش��اهی، بدون هيچ محدويت و مانعی در تمامی  مناطق 
يهودی نش��ين ايران به فعاليت مش��غول بود. اين آژانس فقط خود به طور مس��تقل در 
زمينه جلب و جمع آوری يهوديان ايران و برخی كشورهای هم جوار از طريق نفوذی كه 
اين تشكيات در بسياری از كانون ها و انجمن های يهودی يا صهيونيستی داخل كشور 
داشت از تمامی  آنها به عنوان وسيله و ابزار در مسير مقاصد خود بهره برداری می كرد؛ به 
گونه ای كه بيشتر كانون ها و مؤسسات مزبور، تعقيب و اجرای برنامه ها و اهداف آژانس 
يهود را جزء دس��تور كار و فعاليت خود تلقی می كردند و از اين زاويه ارتباط تشكياتی 
مستمری با آژانس يهود داشتند. اسناد و مدارك به جامانده از آن دوران نشان می دهد 
كه حتی س��ال ها قبل از حضور علنی و رس��می  اين سازمان صهيونيس��تی، كانون ها و 
عناصری، مأموريت آژانس يهود را در ايران به عهده داشته و مقاصد آن را در اين كشور 
تعقيب می كرده اند. سندی كه تاريخ آن به سيزده سال قبل از تشكيل رژيم صهيونيستی 
برمی گردد نشان می دهد كه سازمان ها و عناصری برای جذب و انتقال يهودی های ايران 
به فلس��طين تاش و اقدام می كردند.2 در ادامه، ديگر دالي��ل عبارت اند از: فقر عمومی 
 و نبود كار در ايران برای يهوديان؛3 وضعيت نامناس��ب سياس��ی و اجتماعی يهوديان؛ 
فعاليت های انجمن ها، مراكز و محافل يهودی در زمينه تبليغ، ترغيب و اقناع به مهاجرت؛ 
ايجاد امواج تبليغاتی و مذهبی در خصوص بازگشت به ارض موعود در سطح جهان- از آن 
جمله تأثيرات اعاميه بالفور و انتشار اين اعاميه به دليل وعده های پنهانی دولت مردان 
انگليس��ی، كه بيش از آنكه مخالفت جهانی را به دنبال داش��ته باشد با حسن استقبال 
اقليت های پراكنده يهودی مواجه ش��د و يهوديان ايران از اين قاعده مستثنی نبودند. 
به طوری كه به برگزاری جلس��ه در كنيسه ها و نامه تش��كرآميز به هم مسلكان خود در 

1. برخی ديگر فعاليت آن را در ايران سيزده سال قبل از تشكيل اسراييل می دانند. 
2. محمد احمدی، همان، ص400. 

3. مرضيه يزدانی، همان، ص14. 
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سن پترزبورگ مخابره كردند؛1 ايجاد چهره مظلوم و 
ستمديده از يهوديان، تبليغات وسيع جهت مبارزه 
با يهودستيزی و ايجاد موطن مستقل يهودی؛ تمايل 
به پيشرفت و دستيابی به موقعيت بهتر اقتصادی و 
اجتماعی در ارض موعود؛ جست وجو برای شناخت 
سرزمين های ناشناخته و ماجراجويی؛ ايجاد حس 
شديد مذهبی نس��بت به آرمان صهيون و بازگشت 
به ارض موعود. بنا به رواي��ت يهوديان »مهمترين 
دليل اين مهاجرت، فشارها و نابسامانی های موجود 
در ش��هرهای ايران و از طرف ديگ��ر، اعتقاد آنان به 

سرنوشت يهود و يهوديت و ايمان و اعتقاد راسخ به صيون]!!![ بود.«2 

موضع گيری های خاص نسبت به قضيه مهاجرت یهودیان از ایران به فلسطين 
در خصوص مس��ئله مهاجرت يهوديان ايران در زمان پهل��وی اول، موضع گيری های 
مختلف از س��وی گروه های گوناگون داخلی و خارجی اتخاذ شد. اين موضع گيری ها به 

طور كلی به سه دسته عمده تقسيم می گردد: 
1. موضع مس��ئولين دولتی اي��ران در قبال مهاج��رت يهوديان به فلس��طين؛ برخی 
مسئولين با مهاجرت يهوديان به فلس��طين مخالف بودند. دليل مخالفت آنها از يك سو 
وضعيت نامناسب اقتصادی، اجتماعی و بهداش��تی مراكز مهاجرنشين فلسطين بود. با 
توجه به اسناد و مدارك، بسياری از يهوديان بعد از رفتن به فلسطين در وضعيت نامناسب 
اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی قرار گرفتند؛ به طوری كه در بسياری از موارد مسئولين 
امر خواهان بازگشت يهوديان به ايران و جلوگيری از مهاجرت آنها به فلسطين شدند.3 

و از سوی ديگر كمبود تعداد نفوس و جمعيت ايران كه قبًا در مورد آن صحبت شد. 
2. موضع گيری علمای جهان اسام نس��بت به قضيه مهاجرت يهوديان به فلسطين؛ 
بسياری از علمای جهان اسام و علمای شيعه در ايران شكايات خود را مبنی بر جلوگيری 
از مهاجرت يهوديان به فلسطين اعام داشتند و خواهان پی گيری امر توسط مسلمانان 
و ساير علما شدند. س��يد محمد بهبهانی، آقا محمد حسين آل كاشف الغطاء، هبه الدين 

1. علی اكبر واليتی، همان، ص55-57. 
2. هما سرشار، همان، ج3، ص 163-164. 

3. مرضيه يزدانی، همان، ص4-5. 

رابطه رضاشاه با كانون های 
كه  بود  بدان جا  تا  یهودی 
بسياری از این كانون ها به 
مناسبت كودتای اسفند 1299ش 
و روی كار آمدن رضاشاه بر 
مسند قدرت این روز را جشن 
آذین بندی  به  و  می گرفتند 
خيابان ها می پرداختند و منابع 
یهودی از این دوران به عنوان 

عصر طالیی یاد كرده اند 
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شهرستانی، سيد محمدمهدی صدر، س��يد محمدمهدی اصفهانی، سيد محمدمهدی 
خراسانی و... از جمله افرادی بودند كه در اين زمينه به نوشتن نامه به رضاشاه و سفارت 

انگلستان اقدام كردند و خواهان جلوگيری از غصب باد مسلمين شدند.1 
3. موضع دول خارجی نسبت به قضيه مهاجرت يهوديان از ايران؛ در آلمان با ظهور و 
روی كار آمدن هيتلر در 1933 عاملين و ستون پنجم وی در كليه جهان عليه يهوديان 
تبليغاتی را شروع نمودند.2 در تبليغات ضد يهودی آلمان در ايران نشان از حمايت آلمان 
از مهاجرت بوده اس��ت. برنامه های راديو برلين يكی از اين حمايت ها به ش��مار می آيد. 
هم سو با آن دولت انگلستان به عنوان قيم فلسطين از مهاجرت يهوديان سراسر جهان 
به فلسطين حمايت كرد و ايران نيز اقدام به صدور اعاميه های مختلف كرد3 و به صدور 
مجوز اسكان يهوديان از كشورهای همسايه به ايران پرداخت؛4 و به عنوان قيم فلسطين و 
هم دست سرادموند روچيلد، اقدامات پشت پرده ای در راستای زمينه سازی برای سهولت 
امر مهاجرت يهوديان جهان به فلسطين انجام می داد. اعاميه بالفور مهر تأييد اين ادعا 
می باشد. نقش دول خارجی به خصوص انگلستان در ايجاد اختاف و نزاع بين مسلمانان 
و يهوديان و ايجاد زمينه احساس ناامنی در بين يهوديان برای تشويق به مهاجرت از يك 
طرف و از طرف ديگر حمايت امريكا و شوروی در توطئه عليه يهوديان ايران در همين 
راستا نش��انی ديگر از حمايت همه جانبه دول خارجی از مهاجرت يهوديان به فلسطين 

بود.5 

آمار یهودیان ایران 
با توجه به عدم اطاعات مناسب در مورد آمار جمعيت ايران، يهوديان و همچنين آمار 
مهاجرت يهوديان در مركز آم��ار ايران و منابع تاريخی، ناگزير ب��ه ارايه آمارهای موثق 
و غير موثق شده ايم؛ در اين قس��مت اكثر آمارهای ارايه ش��ده در منابع مختلف آورده 

1. همان، ص29-30. 
2. حبيب لوی، همان، ص969-971. 

3. در يكی از اين اعاميه ها جماتی اين چنين به چش��م می خورد: »آيا ش��ما هم می تواني��د به ديگر يهوديان 
بپيونديد و وطن يهوديان را در فلسطين به پا داريد؟... فراموش نكنيد كه پيروزی متفقين معنای ديگری جز پيروزی 

قوم يهود در بازگشت به ]كوه[ صهيون ندارد...« علی اكبر واليتی، همان، ص57-58. 
4. در اسناد جهت صدور مجوز اسكان يهوديان فراری از كشورهای همسايه به ايران جهت سهولت امر مهاجرت 
به فلسطين به نقش انگلستان اشاره شده است: »...اين اشخاص تابعيت ايرانيه خود را نتوانست]ه[ حاضر نمايند 
ولی از انگليس ها اجازه گرفته اند ]به[ فلس��طين برون��د. اينجانب هم با مهاجرت آنها موافق��ت دارم...«، )مرضيه 

يزدانی، همان، ص27.(
5. علی اكبر واليتی، همان، ص112-116. 
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ش��ده اس��ت. تا حوالی 1943، كل جمعيت 
ايران 15 ميليون نفر تخمين زده می شد. در 
خال نخستين سال های جنگ جهانی دوم، 
رش��د س��االنه جمعيت 100هزار نفر بود اما 
مع الوصف با آغاز سال 1944،كه جنگ جهانی 
نيز تقريباً رو به اتمام بود، نرخ رش��د س��االنه 
جمعيت به300هزار نفر رسيد.1 »بنا به گفته 
پروفسور دكتر كيت تل2 از دانشگاه توبينگن 

جنوب آلمان، در تمام ايران60هزار تن اقليت يهودی زندگی می كنند و در پايتخت بيش 
از10هزار يهودی اقامت دارند.« از قرار معلوم همزمان در پاريس نيز اطاعيه ای يا چيزی 
شبيه به يك اظهاريه منتشر شده و در آن آمده بود كه »...تعداد يهوديان ايران می تواند 
حداكثر 12هزار ت��ن و حداقل 10هزار نفر باش��د...«3 تعداد يهوديان قبل از س��لطنت 
رضاشاه به سه هزار نفر می رسيد. در اواخر س��لطنت رضاشاه كبير قريب به 20هزار نفر 
گرديد.4 تعداد يهوديان ايران در سال 1873 )1289ق( از سوی كميته مركزی جمعيت 
يهوديان نزديك به 40هزار نفر برآورد ش��ده و تعداد آنها را از اي��ن قرار تخمين زده اند: 
تهران: سه هزار تن، همدان: سه هزار تن، اصفهان:2400 تن، شيراز: سه هزار تن، كاشان: 
1500 تن، اروميه: 1200 تن، كرمانشاه: 600 تن.5 در هر دو هزار ايرانی يك نفر يهودی 
وجود دارد و عده يهودی ها در ايران 90 هزار نفر است. جماعت يهودی در شهرهای ايران 
به ندرت وجود دارند؛ حتی در خود پايتخت ايران عده يهودی ها 13هزار نفر هستند. در 

شهرهای ديگر بيش از 78هزار نفر يهودی وجود ندارد...«.6 
در جايی ديگر تع��داد يهوديان را 80ه��زار نفر گزارش می كنن��د.7 آبراهاميان تعداد 
يهوديان را 60هزار نفر می داند.8 بر اين اساس، با توجه به آمارهای مختلف می توان تعداد 
يهوديان ايران را 20هزار نفر، 60هزار نفر، 78هزار نفر، 80هزار نفر و 90هزار نفر دانست. 

1. تاريخ كمبريج، همان، ج1، ص605. 
2. Kate Tel

3. هما سرشار، همان، ج3، ص91-92. 
4. حبيب لوی، همان، ص13. 

5. هما سرشار، همان، ج2، ص91-93. 
6. مرضيه يزدانی، همان، ص40. 

7. هما سرشار، همان، ج1، ص94-105. 
8. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب؛ درآمدی بر جامعه شناس��ی سياس��ی ايران معاص��ر، ترجمه احمد 

گل محمدی و ديگران، تهران، نی، 1389، ص16. 

رژیم پهلوی از همان ابتدا حساسيت 
ویژه ای نسبت به موضوع فلسطين 
اشغالی و یهودیان داشت و تا سرحد 
توان می كوشيد تا به هيچ وجه سخنی 
در باب مظلوميت مردم فلسطين و 
ظلم و ستم یهودیان صهيونيست، 
نسبت به اعراب مسلمان و فلسطينی ها 

در مطبوعات به ميان نياید



276
انقاب اسامي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

حجم مهاجرت انجام شده یهودیان به فلسطين 
تعداد مهاجران يهودی ايرانی به فلسطين در دهه های پيش از 1948م فقط پنج هزار 
نفر بود.1 محمدتقی تقی پور، تعداد مهاجران يهوديان ايران را 20هزار نفر می نويس��د. 
آبراهاميان، آمار مهاجرت يهوديان به فلس��طين را حدود پنج هزار نفر عنوان می كند.2 

احمدی، در مورد آمار مهاجرت های غير قانونی از ايران به فلسطين می نويسد: 
تا سال 1948 )تأسيس اسراييل( ]1327ش[ طبق آمار غير رسمی، 
در حدود 20هزار )طبق منابعی ديگر30هزار( يهودی ايرانی در اسراييل 
اغلب اورش��ليم و تل آويو، مش��غول كار و زندگی بودند- ولی طبق آمار 
رسمی، جمعيت يهوديان ايران در اسراييل در اين موقع كمتر از پنج هزار 
نفر قيد گرديده و اين نشان می دهد كه بيشتر يهوديان ايران به صورت 
غير قانونی از طريق سرحدات سوريه و لبنان وارد آن سرزمين شده و در 

آن سكنی گزيده بودند...3 
مئير عزری در كتاب يادنامه چاپ اورش��ليم دفتر يكم صفحه 59 معتقد است از سال 
1947 تا 1951 قريب به 30ه��زار نفر يهودی از ايران به فلس��طين مهاجرت كردند و 
می گويد: »شلمو هيلل... اين آمار را 28هزار نفر می خواند و آمار يهوديان ايرانی و عراقی 
كه از راه ايران به فلسطين رسيدند 47هزار تن می داند.« اريه لوين در اين باره می گويد: 
از س��ال 1948 متجاوز از 70هزار يهودی ايرانی وارد كشور اسراييل 
شدند و تا زمان انقاب تقريباً ده هزار نفرشان مجدداً به ايران مراجعت 
كردند. اكنون همين مهاجرين با فرزندانش��ان قري��ب به200هزار نفر 

هستند.4 
المسيری معتقد اس��ت: »تعداد يهوديان ايران در س��ال 1948 به حدود 95هزار نفر 
رس��يد.«5 با توجه به مطالب عنوان ش��ده از تقريباً 10 تا 15 ميليون نفر جمعيت ايران 
بين20هزار تا 90هزار نفر آنها يهودی بوده اند؛ كه از اين تعداد بين پنج هزار تا 20هزار نفر 
از يهوديان ايران به فلسطين مهاجرت كرده اند. در كنار اين تعداد، مهاجران غير ايرانی كه 
در ايران مستقر شده و از ايران به فلسطين می رفتند نيز بودند و از طرف ديگر بر اساس 

1. هومن سرشار، همان، ص250. 
2. يرواند آبراهاميان، ايران مدرن، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1390، ص475. 

3. محمد احمدی، همان، ص403-404. 
4. هما سرشار، همان، ج3، ص173. 

5. عبدالوهاب المسيری، همان، ص283. 



27
7

ل 
ی او

هلو
ت پ

كوم
ه ح

دور
 بر 

كيه
 با ت

ين
سط

ه فل
ن ب

 ايرا
ان

ودي
ت يه

جر
مها

93
ار 

 به
 3

ه 9
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

اسناد عنوان ش��ده برخی از يهوديان ايران نيز با 
سفر به عتبات عاليات و س��وريه عازم فلسطين 
می شدند كه اين، حجم مهاجرت از ايران و حجم 
مهاج��رت ايرانيان يهودی را بيش��تر می كند. با 
توجه به جمعيت كم ايراني��ان، حجم مهاجرت 
نيز از نظر برخی مسئولين خطرناك بوده لذا اين 

خطر را مكرر گوش��زد كرده بودند. در نتيجه مهاجرت صورت گرفته و حجم مهاجرت با 
توجه به جمعيت كم ايرانيان قابل توجه بوده است. 

نتيجه 
يهوديان در طول تاريخ همواره سياست دوگانه همزيستی با اقوام مختلف و زندگی در 
يك دولت يهودی را به كار گرفته اند. آغاز قرن بيستم توسط گردانندگان اصلی جنبش 
صهيونيسم رجعت دوباره به تشكيل موطن يهودی برای فرمانروايی بر تمام دنيا، با شعار 
از نيل تا فرات بود. با اين چشم انداز، اكثر يهوديان سراسر جهان به وسيله ايجاد صندوق 
ملی يهود و تشكيل مؤسسات و نهادهای ويژه يهوديان زمينه تشكيل يك دولت يهودی را 
فراهم كردند. اصلی ترين ركن در تشكيل اين دولت نوپا فراهم آوردن مؤلفه حقوقی به نام 
ملت بود كه اين امر در پرتو مهاجرت يهوديان سراسر دنيا به موطن پيش بينی شده يعنی 
فلسطين جامه عمل پوشاند. ايران به عنوان يكی از كشورهای مهم در خاورميانه از نظر 
سياسی و اقتصادی همواره در اين منطقه تأثيرگذار بوده است و در زمينه پروژه مهاجرت 
يهوديان به فلسطين نقش پل ارتباطی را بازی كرد و اسباب اسكان و مهاجرت يهوديان 
منطقه خاورميانه به فلسطين را فراهم كرد. بنابراين، با توجه به اين نقش اساسی و بهبود 
شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی يهوديان ايران در زمان رضاشاه، مهاجرت بسياری 
از يهوديان به فلسطين اجرا شد كه در اين بين نقش دول خارجی مانند انگلستان و آلمان 

و همچنين فعاليت های آژانس يهود در ايران تأثير بسزايی داشته است. 
مهاجرت يهوديان ايران قبل از آغاز سلطنت پهلوی اول آغاز شد؛ اما در زمان رضاشاه 
زمينه ايجاد مهاجرت های دس��ته جمعی يهوديان ايران و يهوديان كشورهای همسايه 
از ايران فراهم شد. رضاش��اه با ايجاد اصاحات اساسی در ايران فعاليت های اقليت های 
مذهبی در ايران را بهبود بخش��يد؛ به طوری كه آنها از آزادی نسبی در اين دوران برای 
فعاليت های خود برخوردار ش��دند. ظهور رضاش��اه جايگاه يهوديان اي��ران را از منظر 

در بسياری از آثار مكتوب 
یهودیان، رضاشاه را رضاشاه كبير 
و در مقام كوروش كبير معرفی 
دوران  نابراین،  ب كرده اند. 
رضاشاه عصر طالیی جامعه 

یهودیان ایران بود
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سياس��ی، اجتماعی و اقتص��ادی بهبود بخش��يد. 
رضاشاه همچنين با يهوديان و صهيونيست ها رابطه 
قوی و دوستانه ای داش��ت؛ به طوری كه بسياری از 
يهوديان در ايران سالروز 9اسفند1299 كه سقوط 
سلسله قاجاريه و روی كار آمدن سلطنت پهلوی بود 
را جشن می گرفتند. در كنار اين قضيه، فعاليت های 
غير رسمی  آژانس يهود در ايران باعث ايجاد محافل 
و گردهمايی های يهوديان ايران شد و زمينه تأسيس 
صندوق ملی يهود را فراهم كرد كه زمينه ساز اجرای 
برنامه های تبليغی، تشويقی، ترغيبی و اقناعی برای 
امر مهاجرت در بين يهوديان ايران شد. بنابر آمار غير موثق از جمعيت10 تا 15ميليون 
نفری ايران كه بين 20 تا90هزار نفر آنها يهودی بودند، 5 تا 20هزار نفر يهودی ايرانی به 
فلسطين مهاجرت كردند. از جمله داليل مهاجرت اين عده، وضعيت نابسامانی اقتصاد 
و فقر عمومی  ايران، نبود شغل مناسب، شناخت دنيای جديد، اعتقاد مذهبی يهوديان 
برای تشكيل موطن ملی يهود و ايجاد زمينه برای ظهور دوباره مسيح عنوان شده است. 
در كنار اين مسائل دولت انگلستان به عنوان قيم فلسطين كه بنابر متن اعاميه بالفور 
مأمور ايجاد موطن ملی يهوديان در فلس��طين نيز بود، راه را برای مهاجرت بسياری از 
يهوديان ايران و شهرهايی در كشورهای همس��ايه نظير سمرقند، گنجه و كشور عراق 
و... فراهم كرد. دولت آلمان هيتلری به دليل سياس��ت های ضد يهود و نزديكی خاصی 
كه با رضاش��اه پيدا كرد با اجرای برنامه های ضد يهودی در سراسر جهان از جمله ايران 
نقش مهمی  در امر مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين بازی كرد. دولت ايران در مقابل 
با اجرای سياست های دوگانه مانع از اين امر، يعنی مهاجرت يهوديان از ايران نشد بلكه 
در مقابل با اس��تخدام تعداد زيادی از يهوديان آلمانی كه از اروپا اخراج ش��ده بودند راه 
را برای فعاليت های سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، علمی  و فنی آنها در ايران باز كرد. 
مهاجرت يهوديان از ايران و اجرای برنامه های خاص يهوديان در ايران باعث كم شدن 
تعداد نفوس و آسيب ديدن چرخه اقتصادی ايران شد و در كنار اين قضيه مسئله قاچاق 
كاال و انسان توسط يهوديان در نقاط مختلف كشور آسيب های اجتماعی خاص خود را 

بر پيكر جامعه ايران وارد كرد. 
بنابر آمارهای غير موثق، تعداد يهوديان ايران از 20هزار نف��ر تا 90هزار نفر در ايران 

المسيری معتقد است: »تعداد 
یهودیان ایران در سال 1948 
به حدود 95هزار نفر رسيد.« 
با توجه به مطالب عنوان شده 
از تقریبًا 10 تا 15 ميليون نفر 
20هزار تا  جمعيت ایران بين
90هزار نفر آنها یهودی بوده اند؛ 
كه از این تعداد بين پنج هزار تا 
20هزار نفر از یهودیان ایران به 

فلسطين مهاجرت كرده اند
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گزارش شده اس��ت كه نش��ان می دهد در اين 
ميان بين پنج تا 20هزار نف��ر از يهوديان ايران 
به فلسطين مهاجرت كرده اند. اگرچه در مقابل 
جمعيت 10 ت��ا 15 ميليونی دوران رضاش��اه، 
مهاج��رت پنج تا20ه��زار نفر يه��ودی از ايران 
تأثيری در جمعيت ايران نداشته است اما برنامه 
مهاجرت يهودي��ان از ايران از چن��د منظر قابل 
تأمل و بررس��ی اس��ت. نگاه اول اينكه در زمان 
رضاش��اه كه خفقان كامل سياس��ی ب��ر جامعه 
ايران حكم فرما بود، گروه ه��ا، انجمن ها، نهادها 
و... يهودی ب��ه فعاليت های تبليغ��ی خود ادامه 
دادند و مسبب ساماندهی به مهاجرت اين عده 
از يهوديان از ايران ش��دند. از نگاه دوم، مس��ئله 
مهاجرت يهوديان به فلسطين از منظر سياسی 

و اقتصادی قابل تأمل می باشد كه پديده ای ش��گرف را در قرن بيستم رقم زد و آن تولد 
دولتی نامشروع به نام اسراييل بود. اس��راييلی كه از زمان تولدش تاكنون تأثير عميقی 
بر روند جهان، مسائل خاورميانه و جهان اس��ام داشته است و با ايفای نقش در منصب 
حيات خلوت امريكا در خاورميانه همواره بازوی اساسی غرب و امريكا در تأمين منافع 
آنها در اين منطقه از جهان بوده است. از نگاه سوم، مسئله مهاجرت يهوديان از ايران در 
مناسبات و چرخه اقتصادی ايران بی تأثير نبوده است. نگاه چهارم اينكه مسئله مهاجرت 
بر س��اختار جامعه ش��ناختی و فرهنگ ايران تأثيرگذار بود؛ به طوری كه اسباب ايجاد 
انواع آسيب های اجتماعی و فرهنگی را در جامعه ايران فراهم كرد و به واسطه مهاجرت 
بس��ياری از يهوديان در زمينه قاچاق كاال و انس��ان فعاليت كرده و موجب ظهور انواع 
بزهكاری های اجتماعی شد و سرانجام از نگاه پنجم، مسئله مهاجرت زمينه ساز بسياری 
از تصميم گيری های سياسی ايران در سطح كش��ور و بين الملل بود كه كمترين آن در 
سطح كشور مخالفت های روحانيون و مردم و مراجع تراز اول با مسئله مهاجرت بود و در 
سطح بين الملل جهت گيری كشورهای مختلف درباره توافق با تشكيل يك دولت عربی 
و يهودی فلسطين شد كه اين امر تأثير عميقی در روابط اين كشورها گذاشت. آنچه از 
نكات قابل ذكر در اين تحقيق باقی مانده است اين است كه دوران رضاشاه آغازی برای 

به هر ترتيب، از مطالعه مدارک 
باقيمانده از این سال ها برمی آید 
كه دست هایی در كار بوده تا با 
دامن زدن به جو ناامنی عليه اقليت 
یهود ایرانی آنها را وادار سازد كه 
سرزمين اجدادی خود را ترک 
كرده، راهی دیار فلسطين گردند. 
تقریبًا از همين دوران تا پایان جنگ 
جهانی اول صهيونيست ها كوشيدند 
به شيوه های مختلف این تحركات و 
احساسات ضد یهود را در سراسر 
جهان تشدید نمایند و بدین وسيله 
زمينه الزم را برای همبستگی فرق و 
دسته های پراكنده یهود پدید آورند
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مهاجرت های گروهی به فلسطين بود و زمينه ای برای مهاجرت گسترده يهوديان ايران 
در زمان پهلوی دوم فراهم شد. اما با توجه به بررسی اسناد و مدارك دوران پهلوی اول و 
دوم اوج مهاجرت يهوديان از ايران در سال های 1320 لغايت 1332 بود كه در اين دوران 
مسند قدرت در ايران بين دربار، مجلس و... در حال چرخش بود؛ و بررسی اين مسئله 

خود يك برنامه تحقيقاتی ويژه را می طلبد. 


