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آوری داشت  جنگ جهانی دوم رویدادی اسفبار بود که پیامدهای دردناک و مصیبت

و ناخواسته، سهم عظیمی از این پیامدها نصیب ایرانیان شد. اشغال ایران توسط متفقین 

 و و تحمیل خسارات مادی و معنوی به ایرانیانوروی شبرای یاری رساندن به روسیه 

رویداد تجزیه ایران توسط اتحاد جماهیر شوروی از جمله پیامدهای ناخوشایند جنگ 

تر  ، حوادث دردناک دیگری نیز بودند که در سطوحی پایینافزون بر آنبرای ایران بود. 

ی آنان فراهم نشده و برای شهروندان عادی ایران رخ داد و تاکنون مجالی برای بررس

 اند.  تر ناپدید شده ذیل حوادث بزرگ

و دارای  کردند یمدر این میان، اقلیتی از کلیمیان ایرانی در بالکان و فرانسه زندگی 

های وزارت امور خارجه ایران در اروپا به خصوص  کسب و کار بودند که اگر نمایندگی

آوردند، صدها نفر از  به عمل نمی سفارت ایران در سوئیس، هشیاری و پیگیری الزم را

رفتند. تقلیل و معرفی این اقدام  ها از بین می های مرگ نازی آنان در اروپا و در اردوگاه

که البته با همکاری وزارت امور خارجه سوئد به عنوان حافظ  -انسانیِ سازمانی و گروهی

یونان و آلمان  منافع کشورمان در بالکان و وزارت امور خارجه سوئیس در فرانسه و

چندان منصفانه و  خصی یک فرد، شاید به لحاظ تاریخیبه اقدام ش -گرفت صورت می

های مختلف خبری، تقدیر از  در سایت و های اخیر چرا که در سال ،مطابق واقع نباشد

یک دیپلمات ایرانی به نام عبدالحسین سرداری به عنوان ناجی یهودیان ایرانی در فرانسه 

)سایت بی بی سی  کند میو بی بی سی از او به نام شیندلر ایرانی یاد  مطرح شده است

 شیر در سایه( و سایت روز آنالین به انتشار کتابی تحت عنوان: 1390آذر  30فارسی، 

ناجی یهودیان ایرانی »تألیف فریبرز مختاری پرداخته و از عبدالحسین سرداری به عنوان 

 (.1390اسفند  30وز آنالین، یاد کرده است )سایت ر« از دست هیتلر

با رجوع به اسناد وزارت امور خارجه ایران در آن دوران، که نگارنده تالش دارد 

 روایتی دیگر از آنچه در باره کلیمیان ایران رخ داده است، بیان کند. 
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، تغییراتی در روابط ایران با دول محور رخ 1320پس از اشغال ایران در سوم شهریور 

وئد در ایران حافظ منافع دول آلمان، مجارستان، رومانی و بلغارستان شد داد. سفارت س

/ 290002137/ 290002228)آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، شماره شناسه 

(. همچنین دولت سوئد حافظ منافع ایران در بالکان گردید و سوئیس نیز حافظ 29000239

بنابراین، حفظ اتباع ایرانی در بالکان و منافع ایران در فرانسه ویشی، یونان و آلمان شد. 

فرانسه از طریق سفارت سوئد در بالکان و در فرانسه ویشی، توسط سفارت سوئیس انجام 

شد. با اشغال ایران از سوی متفقین، اتباع کلیمی ایران در بالکان و فرانسه مورد اذیت و  می

اتباع ایرانی نیازمند اقدامات  آزار واقع شدند و جان و مال آنان در معرض خطر قرار گرفت؛

 عاجل وزارت امور خارجه ایران در جهت حفظ جان و مال خودشان بودند.

 

 مسائل کلیمیان ایرانی در رومانی

سفارت سوئد حافظ منافع اتباع ایرانی به ویژه کلیمیان ایرانی بود و وزارت امور 

رساند.  میه انجام خارجه ایران مکاتبات مستمری در خصوص آگاهی از وضعیت آنان ب

م. به وزارت امور خارجه ایران 1942مارس  15ش./ 1320اسفند  24سفارت سوئد در 

قانونی را تصویب کرده است که اموال غیرمنقول  ،اطالع داد که هیأت دولت رومانی

این  ؛ها باید اموال غیرمنقول خود را اعالم کنند ها را مصادره نماید و کلیه یهودی یهودی

شد. بنابراین، مأمور  مل یهودیان خارجی مخصوصاً کلیمیان ایرانی نیز میقانون شا

سفارت سوئد به وزارت امور خارجه رومانی مراجعه کرده و در مورد کلیمیان ایرانی به 

کند که  پردازد. وزارت امور خارجه رومانی به مأمور سفارت سوئد اعالم می مذاکره می

نمایند و به احتمال قوی در خصوص یهودیان ممکن است دول دیگر معامله متقابله 

گیرد. بر این پایه، وزارت خارجه رومانی به سفارت سوئد  خارجی معافیت صورت می

خواهد که کلیمیان ایرانی و هلندی که سوئد حافظ منافع آنان  دهد و می اطمینان می

سفارت است، منتظر تصمیمات جدید باقی بمانند تا دستورات جدید صادر شود. مأمور 

کند که آیا بین  سوئد برای جلوگیری از خسارات احتمالی تدابیری اندیشیده و سؤال می
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دولت رومانی و دولت ایران پیمان و قراردادی هست که به موجب آن، اموال اتباع 

طرفین متعاهدین، متقابالً تضمین شود و آیا رعایت اصل معامله متقابله وجود دارد؟ این 

ایران با رومانی بعضی از »کند:  نی خود را این گونه بیان میدیپلمات سوئدی نگرا

های ایرانی در آنجا  های بازرگانی و اقامت را تکمیل ننموده، بنابراین به یهودی پیمان

شود از مقررات مخصوص در باب معافیت از قانون ضبط اموال غیرمنقول  اجازه داده نمی

این بود که تا زمانی که  ،ب میسر گردیداستفاده کنند. تنها اقدامی که برای این جان

های الزم را در مورد اتباع ایران تمام نکرده و البته این  وزارت خارجه رومانی بازرسی

مدت هم طوالنی نخواهد بود، اقدام در ضبط اموال غیرمنقول اتباع یهودی ایران متوقف 

 ش.(.1322 -8 -7 -15و  16و  17)آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه: « بشود

های ایران در  جاه معاون وزارت امور خارجه، خطاب به سفارتخانه محمدعلی همایون

های الزم برای رفع  بینی مشکالت یهودیان ایرانی را در رومانی برشمرده و پیش ،برن و آنکارا

رود این مشکالت در نتیجه نداشتن روابط  تصور می»کند:  را این گونه بیان می آنهامشکالت 

عدم وجود قرارداد کنسولی باشد، چون بنا بر اصل مسلم حقوقی اگر دولتی بر اثر حق و 

تواند  حاکمیتی که دارد خود را محق در ضبط قسمتی از اموال اتباع کلیمی خود بداند نمی

به مالحظات نژادی یا مذهبی اتباع کلیمی دول دیگر را که برای امور تجارتی و یا کارهای 

(. او پس از نقد اقدام دولت 3)همان: سند « قامت دارند شامل نمایددیگر در آن کشور ا

به وسایل ممکنه بازجویی نمایید که در این »دهد که  رومانی، به این دو سفارت مأموریت می

شود  طرف خصوصاً مصر که وضعیت خاصی را دارد چه رفتار می مورد نسبت به اتباع دول بی

 )همان(.« رجه را آگاه سازیدو از نتیجه تحقیقات وزارت امور خا

زاده مشاور حقوقی وزارتخانه در این خصوص استعالم  وزارت امور خارجه از قاسم

حق حاکمیت دول نسبت به اتباع خارجه »پس از بررسی خود اظهار داشت:  اوکند و  می

دارد. با  المللی مقرر می مطلق نبوده، بلکه محدود به حدی است که اصول و قواعد بین

به اصول نامبرده، هر دولتی مجاز و مختار است اتباع بیگانه مقیم قلمرو خود را از  توجه

حق تملک اموال غیرمنقول محروم نموده، آنها را وادار به فروش اراضی مزروعی و 
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مستغالت خود بنماید، ولی هیچ دولتی حق ندارد که امالک اتباع بیگانه را ضبط نماید و 

ق نیست به مالحظات نژادی و مذهبی، امالک پارة از اتباع به طریق اولی هیچ دولتی مح

(. اما قاسم زاده به لحاظ حقوقی معتقد است که: 31)همان: سند « خارجه را ضبط کند

ژاسیون یعنی استخالص زندگانی اقتصادی و  تواند به منظور رومانی دولت رومانی می»

را وادار به فروش امالک خود  ها، اتباع کلیمی دول خارجه مالی رومانی از نفوذ یهودی

امالک آنها را  ،بنماید، ولی به هیچ عنوان مجاز نیست مجاناً و بدون پرداخت قیمت عادله

ضبط کند. اصل مندرجه فوق یک قاعده مطلق بوده و انعقاد قرارداد اقامت یا بازرگانی 

اثری در حل و تواند  الوداد نمی دیگری و یا باالخره وجود یا عدم وجود شرط دولت کامله

 )همان(.« قطع این موضوع داشته باشد

بهادری از اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه، طی تلگرامی از سفارت ایران در 

خواهد که موارد حقوقی ذکر شده را برای وزارت امور خارجه سوئد بیان کند  استکهلم می

(. 2ی شود )همان: سند و خواهان رفع مزاحمت از اتباع کلیمی ایرانی توسط دولت رومان

در پاسخ، انصاری از سفارت ایران در استکهلم به وزارت امور خارجه ایران طی تلگرامی 

به قرار اطالع حاصل از وزارت خارجه سوئد، قوانین رومانی راه حل را »شود که:  متذکر می

خوبی های اتباع ایران مسدود ننموده، امیدواری دارد موضوع به  در موضوع امالک یهودی

 26ش./ 1322خرداد  4ای در  (. سفارت ایران در برن طی نامه29)همان: سند « حل شود

م. به سفارت سوئد در برن از قوانین ضد یهودی دولت رومانی ابراز نگرانی کرده و 1943 می

خواهد که یهودیان ایرانی را در قبال این قوانین حفاظت نماید و سفارت  از دولت سوئد می

ن را در این خصوص مطلع نمایند )آرشیو مرکز اسناد وزارت امور خارجه: ایران در بر

(. همچنین دکتر قدیمی نوایی، وزیرمختار ایران در برن 52 -10 -167ش.، 1322 -1324

کند که اتباع یهودی مصری، همانند اتباع  ای از سفارت مصر در برن سؤال می طی نامه

ت رومانی شدند و دولت مصر در قبال این یهودی ایرانی، دچار قوانین ضد یهودی دول

( 51)همان: سند  کرده است؟قوانین ضد یهودی دولت رومانی چه تدابیری را اتخاذ 

سفارت مصر در برن، در پاسخ به یادداشت سفارت ایران در برن، سفارت سوئیس را حافظ 
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رد در جهت واشود که این سفارتخانه اقداماتی  داند و متذکر می منافع مصر در بخارست می

شود اتباع  نامه دولت رومانی افزوده است که باعث میتصویب 2کردن مصر به لیست بند 

دهد که جزئیات این اقدامات  نگردد. سفارت مصر نوید می هشان مصادر یهودی مصر اموال

 (.43را بعداً به اطالع سفارت ایران در برن خواهد رساند )همان: سند 

های خود با وزارت خارجه سوئد و سوئیس به  رایزنیپس از ، دکتر قدیمی نوایی

رساند که با اقدامات سفارت سوئد در رومانی راجع به  اطالع وزارت خارجه ایران می

ای بهتر ]شده[، چنانکه از امتیازاتی که در این  فعالً تا اندازه»یهودیان ایرانی، وضع آنان 

اره سفارت سوئد در رومانی هم شوند و همو بینی شده است، برخوردار می مقررات پیش

تری برای آنها قائل  سعی دارد که در دنباله اقدامات خود بلکه بتواند امتیازات بسیط

 ش.(.1322 -8 -7 -81)همان: « شود

سفارت سوئد در رومانی تا زمانی که به اندازه کافی گذرنامه ایرانی در اختیار داشت، 

د، برای حفاظت از آنان گذرنامه ایرانی در کر به هر شخصی که ادعای تابعیت ایرانی می

گذاشت و حتی زمانی که گذرنامه ایرانی به اتمام رسید ،گذرنامه سوئدی  اختیارشان می

کرد. بر طبق گزارش عباس فروهر وزیرمختار  حافظ منافع برای کلیمیان ایرانی صادر می

ها خیلی سهل و آسان  ایران در بلگراد، سفارت سوئد در رومانی برای رفع مزاحمت آلمان

 -59 -909 -60داد )همان:  به هر کسی که ادعای تابعیت ایرانی داشت، پاسپورت می

مأموریت سفارت سوئد در رومانی برای حفاظت از  1325ش.(. در دی ماه 1321 -1325

یابد و عباس فروهر وزیرمختار ایران در بلگراد به منظور بررسی اوضاع  اتباع ایرانی پایان می

نویسید:  رود و در خصوص اقدامات سفارت سوئد در رومانی می اع ایرانی به بخارست میاتب

در بوکارست تمام اتباع خودمان را پذیرفتم، دریافتم که تماماً از مسلمان و ارمنی و »

ها و اولیاء  العاده از زحمات سفارت سوئد راضی بودند، حتی موقعی که آلمان یهودی فوق

ها وارد آورده بودند و  العاده به یهودی رِ کار بودند و زجر و زحمت فوقمآب رومانی س آلمانی

شان بیرون کرده بودند، در چنین  بیشتر آنها را کشته و دارایی آنها را ضبط و از منازل

ها کرده که به  ای زحمت کشیده و اقدامات نزد آلمان مواقعی سفارت سوئد به اندازه
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(. 60)همان: سند « ترین اذیت و آزاری وارد نیامد کوچک های ایرانی ها، حتی یهودی ایرانی

برانگیز سفارت سوئد، از یک  نظیر و تحسین فروهر بعد از توضیحات در باره اقدامات بی

بیشتر این زحمات در نگاهداری جان و مال »گوید:  دیپلمات سوئدی نام برده و می

رسیدگی به امور سفارت ایران  که مخصوصاً از سوئد برای Knut Anyouها را آقای  ایرانی

ها  فرستاده شده بود، کشیده است و ایرانی Bها به سِمَتِ رئیس بخش  و حفظ منافع ایرانی

ای پرستش نمودند که  ها مشارالیه را به اندازه به قدری از ایشان امتنان کردند و یهودی

عرفی کنم تا برای بنده وظیفه خود دانستم مشارالیه را به وزارت امور خارجه شاهنشاهی م

« قدردانی چندین ساله از ایشان یک قطعه نشان همایون از درجه سوم به او اعطاء فرمایند

اعطاء این نشان نه فقط برای قدردانی از زحمات »شود که:  )همان(. فروهر متذکر می

وقتی کامل برای کولونی ایرانی در رومانی  ایشان خواهد بود، بلکه شعف زیاد و خوش

آورد و آگاه خواهند شد که دولت به این نحو از کسی که برای آنها زحمت زیاد خواهد 

کشیده و جان و مال آنها را در مواقع خطرناک و بسیار مشکلی حفظ کرده، قدردانی کرده 

 )همان(.« است

 

 مسائل کلیمیان ایرانی در بلغارستان 

تان، طی یادداشتی وزارت امور خارجه سوئد به عنوان حافظ منافع ایران در بلغارس

م. به نمایندگی ایران در 1943ژوئن  10ش./ 1322خرداد  19به تاریخ پنجشنبه 

دهد که دولت بلغارستان قوانینی تصویب کرده که به موجب آن کلیه  استکهلم اطالع می

های ساکن صوفیه باید این شهر را ترک کنند و به شهرهای مختلف که مأمورین  یهودی

های یهودی اخطار داده شده که ظرف سه روز  ند، بروند و به خانوادها دولتی معین کرده

 صوفیه را ترک کنند، در غیر این صورت به اجبار با ترن به لهستان تبعید خواهند شد. 

از دیدگاه سفارت سوئد در بلغارستان، به سبب آنکه در شهرهای مختلف بلغارستان 

نگرفته بود، ظن قوی است که در نظر  هیچ گونه تدابیری برای اسکان این جمعیت صورت

های اصلی شهر، نه به شهرهای  آوری و توقیف در میدان دارند تا یهودیان را پس از جمع
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بلغارستان که به لهستان تبعید کنند. بدین جهت، سفارت سوئد بالفاصله با مسئوالن 

شود و  ی میوزارت خارجه بلغارستان مذاکره کرده و خواستار عدم تبعید یهودیان ایران

چون مقامات وزارت خارجه بلغارستان نتوانستند قول مساعدی در این باره بدهند، سفارت 

ها وارد مذاکره و اقدام شده  مستقیماً با کمیساریای مخصوص امور مربوط به یهودی»سوئد 

و تقاضا نموده است از مزاحمت اتباع یهودی ایران موقتاً خودداری شود. کمیساریای 

های ایرانی آنها  قط وعده کرده است که برای تسهیل امکان بازرسی احوال یهودینامبرده ف

های بلغارستان سکونت و تمرکز دهند و این موضوع را  را در یک محل در شهرستان

بخشی به سفارت سوئد وعده داده است که  ها به طور اطمینان کمیساریای امور یهودی

ها برای آنها در نظر گرفته شده جمعاً و با هم  نهای ایرانی در جایی که در شهرستا یهودی

« اسکان یابند تا سفارت سوئد بتواند به وضعیت آنها رسیدگی و از حال آنها باخبر باشد

ش.(. انصاری نماینده وزارت امور خارجه ایران در سوئد به 1322 -8 -7 -66)همان: 

نی خارج از بلغارستان دهد که یهودیان ایرا وزارت خارجه دولت متبوع خود اطالع می

 (.30آمیز بود )همان: سند  تبعید نشدند و اقدام سفارت سوئد موفقیت

های یهودیِ ایرانی به روسیه  به رغم اتخاذ تدابیر الزم، ظاهراً تعدادی از خانواده

تبعید شدند و با این حال، بالفاصله سفارت سوئد در بلغارستان آگاه شده و کلنل 

شود.  ی سفارت برای سرکشی و آگاهی از وضعیت آنان اعزام میوابسته نظام 1برانسون

نویسد که: از من خواسته شده که برای بازدید از یهودیان  وی در گزارش خود چنین می

[ با دو نفر از افراد 1943ماه جون ] 27ایرانی و بررسی اوضاع آنان به روسیه بروم. در 

اطالعات الزم را داشته و وی با تمام  پلیس روسیه به دیدار آنان رفت. پلیس مساعدت و

نفر و دارای  13یهودیان ایرانی مالقات کرده و از نزدیک از مشکالت آگاه شده جمعاً 

لباس و تغذیه خوب بودند، آنان به همراه یهودیان بلغار به روسیه تبعید شده بودند. 

شان به ایران  گشتشان تمدید شده و راهی برای باز خواسته آنان این بود گذرنامه ایرانی

فراهم شود. زندگی در بلغارستان برایشان از آن پس دیگر مقدور نبود، زیرا دولت 
                                                           

1. Brunson 
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بلغارستان با زور یهودیان ایرانی را وادار کرده اموال خود را بفروشند و بلغارستان را ترک 

کنند و آنان دیگر امکاناتی برای احیاء زندگی و تأمین معاش خود نداشتند )همان: 

 ش.(.1322 -8 -7 -98و  100 -101

شود که  وزارت خارجه سوئد پس از ارسال گزارش وابسته نظامی خود، متذکر می

وضعیت یهودیان ایرانی مناسب است، اما چون امکان تأمین مایحتاج خود را در 

بلغارستان ندارند، الزم است وزارت امور خارجه ایران راهی برای بازگشت آنان فراهم 

کند، ولی رفتن به استانبول یکی از  آنان ترکیه به سختی ویزا صادر میآورد. به نظر 

 (.94 -95تواند باشد )همان: سند  ها می راه

انصاری مسئول نمایندگی وزارت خارجه ایران در استکهلم به وزارت خارجه دولت 

حراج  های ایرانیِ تبعید شده از صوفیه اخیراً اموال یهودی»پرسد:  متبوع تلگراف کرده و می

(. 70شده است، دولت سوئد از طرف دولت شاهنشاهی اعتراض کند یا نه؟ )همان: سند 

چون رفتار »نویسد:  جاه معاون وزارت امور خارجه در پاسخ تلگراف می محمدعلی همایون

دولت بلغار نسبت به یهودیان اتباع ایران و اموال آنها به مالحظه نژادی برخالف اصول 

باشد؛ بنابراین الزم  ه مورد قبول و رعایت کلیه دول و ایران است، میالمللی ک حقوقی بین

 (.71)همان: سند « است دولت سوئد از طرف دولت شاهنشاهی اعتراض نماید

کند که در  ای به وزارت خارجه سوئد اعالم می سفارت ایران در استکهلم طی نامه

ه، وزارت امور خارجه خصوص فروش اجباری اموال و اخراج یهودیان ایرانی از صوفی

سوئد رسماً اعتراض وزارت خارجه ایران را به دولت بلغارستان ابالغ کرده و در مورد 

الملل بوده،  اجحاف ظالمانه آن دولت نسبت به ایرانیان یهودی که مغایر با حقوق بین

 (.111ابراز ناخرسندی کرده است )همان: سند 

تان؛ دولت ایران اقداماتی نموده و وزارت در مورد بازگشت یهودیان ایرانی از بلغارس

عبور از »کند که:  به وزارت امور خارجه ایران اعالم می 1322 /9 /3کشور ایران به تاریخ 

خاک ترکیه خالی از اشکال نیست و به عالوه مقامات رسمی بلغارستان نیز از دادن روادید به 

مچنین به علل دیگر، به نظر وزارت کشورهایی که جزو ]دول[ محور نیستند امتناع دارند و ه
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کشور بهتر است به تقاضاکنندگان اعالم شود که فعالً در محل سکونت خود بمانند تا اینکه 

(. سفارت سوئد در صوفیه تا اواسط سال 112)همان: سند « وسایل مسافرت فراهم شود

این تاریخ رسانی به ایرانیان در صوفیه پرداخته و بعد از  ش. همچنان به خدمات 1326

 گیرد.  رسانی را برای ایرانیان در صوفیه به عهده می سفارت ایران در بلگراد کار خدمات

 

 مسائل کلیمیان ایرانی در یونان

کردند که سفارت سوئیس در آتن به  یهودی ایرانی در آتن زندگی میکمی تعداد 

سوئیس در عنوان حافظ منافع ایران، مسئول حفاظت از آنان گردید. وزارت خارجه 

نویسد که:  م. چنین می1943آوریل  9ش./ 1322فروردین  19گزارشی به تاریخ 

آوری یهودیان نموده ظاهراً با قطار اجباراً به  اشغالگران آلمانی در یونان اقدام به جمع»

 20ش./ 1321اسفند  29لهستان منتقل خواهند شد. نمایندگی سوئیس در یونان در 

تر سفیر آلمان نامه نوشته که تعداد قلیلی یهودی ایرانی در آتن م. رسماً به دف1943مارس 

سکونت دارند که مورد حمایت سفارت سوئیس هستند و خواستار شدند که آنان را به 

سمت لهستان اعزام نکنند، مسئولین آلمانی جواب دادند که هنوز دستورالعملی برای این 

های  استار مستثنی کردن یهودیامر نیامده است. مسئولین وزارت خارجه سوئیس خو

 -10 -167 -54و  55آوری شرایط مطلوب برای آنان گردیدند )همان:  ایران و فراهم

ش.(. سفارت ایران در برن طی گزارشی به وزارت خارجه در این باره 1322 -1324

د ر یونان را به آلمان تبعید کردنهای ایرانی د نویسد: مقامات آلمانی چند نفر از یهودی می

رسد. مقامات  های وزیرمختار سوئیس برای مستثنی کردن آنان به نتیجه نمی تالش و

آلمانی به سفارت سوئیس پاسخ دادند که تبعید یهودیان ایرانی نه به سبب یهودی بودن 

آنها است، بلکه به این سبب است که آنان اتباع کشوری هستند که با آلمان قطع رابطه 

شود مقامات آلمانی تغییر لحن دادند و  سفارت ایران متذکر میکرده و اعالن جنگ دادند. 

کنند. تغییراتی در  این اولین بار هست که نسبت به اتباع ایرانی این چنین برخورد می

رود  داخل آلمان رخ داده و یک جالد معروف به وزارت داخله منصوب شده و بیم آن می
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با  ا داشتند، تغییر کرده و ایرانیانیران روکه آن مالیمتی که سابقاً نسبت به اتباع دولت ا

 (.32مشکالت عدیده مواجه شوند )همان: سند 

 

 مسائل کلیمیان ایرانی در فرانسه 

سوئیس حافظ منافع ایران در فرانسه، جهت حفظ یهودیان ایرانی از گزند 

ر های وافری انجام داد. دکتر قدیمی نوایی وزیرمختار ایران د حوادث، تدابیر و تالش

برن به وزارت خارجه ایران اعالم کرد که وزارت خارجه سوئیس گزارش داده است 

که قوانین ضد یهودی و اجحافات علیه یهودیان در ویشی رو به ازدیاد است. وی در 

آذر  20]جمعه  1942دسامبر  11از تاریخ »نویسد:  خصوص قوانین ضد یهودی می

های شناسنامه و خوارباری  که برگه های اتباع بیگانه مکلفند [ عموم یهودی1321

خود را نزد ]مقامات[ محلی ارائه داده که کلمه یهود در روی آنها قید گردد. وزارت 

نگارد که چون معلوم نیست تا چه اندازه این مقررات شامل حال  خارجه سوئیس می

شود، سفارت آنها ]سوئیس[ در ویشی از  های اتباع ایران مقیم فرانسه می یهودی

ارت خارجه فرانسه در این زمینه توضیحات خواسته و مشغول اقدام است، بلکه وز

بتواند آنها را از این مقررات معاف دارد و عمالً زیر سرپرستی خود قرار دهد. برآیند 

(. دکتر قدیمی 40)همان: سند « به هر جا منتهی شد، بعداً به عرض خواهد رسانید

م. به وزارت 1943فوریه  19ش./ 1321بهمن  30ای دیگر به تاریخ  نوایی در نامه

نگارد: ایرانیان یهودی که در  های یهودیان ایرانی می خارجه سوئیس در مورد ویژگی

ایران به دنیا آمده و اجداد آنان ایرانی است و در ایران به نام کلیمی نام برده 

و کامالً  دانند کنند و ابداً زبان عبری و یدیش نمی شوند و به فارسی صحبت می می

جزو جامعه ایرانی هستند، به لحاظ جسمانی همانند دیگر ایرانیان هستند و خیلی 

وطن پرست هستند و همه آنان که در فرانسه اقامت دارند، خواهان بازگشت به ایران 

 -9 -161 -4و  5کنند )همان:  هستند، اما دولت ویشی با خروج آنان مخالفت می

 ش.(.1318 -1321
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در تکمیل مطالب دکتر قدیمی نوایی به وزارت خارجه سوئیس آقای سرداری 

های ایرانی مهاجر نیستند، بلکه قسمتی از جامعه ایرانی هستند که  نویسد: یهودی می

کامالً آداب و سنن ایرانیان را رعایت کرده، در عین حال اصول دین حضرت موسی را 

شوند. آنان  نامیده می "جهود" یا "موسایی"کنند. به همین دلیل در ایران به  رعایت می

هیچ گاه مهاجرت نکردند و با نژاد سامی هیچ اختالطی ندارند. یهودیان ایرانی به همراه 

دیگر برادران ایرانی مسلمان خود در حدود سی سال پیش به قصد تجارت در اروپا 

سکنی گزیدند و همواره ارتباط خود را با اقوام خود در ایران و زادگاه خود قطع 

طرفی جنگ کردند،  اند. آنان هم در ابتدای جنگ همانند دیگر ایرانیان حفظ بی ننموده

(. 6 -7دهد )همان: سند  متأسفانه دولت ویشی اجازه بازگشت به هیچ ایرانی را نمی

سرداری در ادامه، باری دیگر بر ایرانی بودن آنان تأکید کرده و خواستار آن شد: تا زمانی 

کنند با توجه به حضور  ه را ترک کنند و از قوانین جاری تبعیت میتوانند فرانس که نمی

 "یهودی"تر نشود و همچنین فرمانداری پاریس کلمه  اجباری، شرایط برای آنان سخت

 را از روی اوراق آنها پاک کند )همان(.

 11وزارت امور خارجه سوئیس طی گزارشی به سفارت ایران در سوئیس به تاریخ 

تیر  31کند که قانونی در سه شنبه  م. اعالم می1943اول آوریل  ش./1322فروردین 

م. تصویب شد که تمامی مؤسسات یهودی بدون استثناء باید 1941ژوئیه  22ش./ 1320

های فرانسوی فروخته  های خارجی باید همچون یهودی آریایی لیزه شوند. اموال یهودی

ی نوایی، وزارت خارجه ش.(. دکتر قدیم1322 -1324 -10 -167 -59شود )همان: 

ای به وزارت خارجه به  ایران را از این بابت مطلع نمود. قاسم زاده مشاور حقوقی در نامه

نویسد:  ش. این اقدامات دولت ویشی را بررسی کرده و می 1322خرداد  10تاریخ 

های اتباع ایران مقیم فرانسه باید از دو جهت مورد بررسی  موضوع کار اجباری یهودی»

ع گردد؛ یکی از لحاظ قراردادهای منعقده بین دولتین ایران و فرانسه و دیگری از واق

(. به لحاظ تعهدات مندرج در 43 -44)همان: سند « المللی حیث اصول و مقررات بین

به موجب ماده دوم »قراردادهای دو جانبه ایران و فرانسه، قاسم زاده معتقد است که: 

 11ش./ 1307اردیبهشت  21ن ایران و فرانسه به تاریخ قرارداد موقت منعقده بین دولتی
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های متعاهد در خاک متعاهد دیگر از کار اجباری و  م. اتباع هر یک از دولت1928مه 

های استثنایی معافند. این قرارداد برای مدت یک سال یعنی تا  قروض اجباری و مالیات

تاریخ به بعد مواد یکم  م. منعقد گردیده و از آن1929مه  10ش./ 1308اردیبهشت  20

و دوم آن چندین بار، شش ماه به شش ماه تجدید شده بود، ولی اکنون به واسطه عدم 

تواند به استناد قرارداد  تجدید بعدی، اجرای این تعهد بالاثر شده و دولت ایران نمی

های اتباع ایران را از کار اجباری معاف  نامبرده از دولت ویشی تقاضا کند که یهودی

)همان(. بنابراین، چون قراردادهای دو جانبه تمدید نشده بود، راهی دیگر « مایدن

زاده  المللی. به نظر قاسم پیگیری شد و آن هم از طریق استناد به اصول و قواعد بین

تواند اتباع بیگانه را وادار به کارهای اجباری بنماید  فیها ]دولت ویشی[ می دولت متوقف»

های منعقده فیمابین آنها را از این کارها معاف نکرده باشند. در  مشروط بر اینکه پیمان

های بیگانه تابع همان شرایط  صورت نبودن پیمان، کارهای اجباری متعهد به اتباع دولت

باشد، به عبارت دیگر در  و مقرراتی است که نسبت به اتباع داخله معمول و مرعی می

توان معمول داشت که دولت  صورتی میباره اتباع بیگانه کار اجباری را فقط در 

فیها آن را نسبت به اتباع خود مجرا داشته باشد، به عالوه دولت متوقف فیها  متوقف

مکلف است کار اجباری را بدون تبعیض نسبت به اتباع تمام دول بیگانه )در صورت 

 زاده شرایط را در دولت ویشی )همان(. قاسم« نبودن قرارداد( معمول و مجرا دارد

شود، در فرانسه  به طوری که از پرونده امر استنباط می»نویسد:  داند و می متفاوت می

کار اجباری شامل اتباع داخله ]فرانسه ویشی[ نیست و از طرفی هم دولت فرانسه فقط 

قسمتی از اتباع بیگانه را به مالحظات نژادی )که تشخیص و تمیز آن خارج از موقعیت 

ول کار اجباری دانسته و سایر بیگانگان را از کار نامبرده یک دولت بیگانه است( مشم

معاف داشته است؛ از این رو دولت ایران محق است این عمل دولت فرانسه را مخالف 

های اتباع  المللی دانسته و از دولت مشارالیها ]فرانسه ویشی[ معافیت یهودی اصول بین

جاه معاون وزارت امور خارجه، طی  )همان(. محمدعلی همایون« ایران را درخواست نماید

جون  10ش./ 1322خرداد  19دستورالعملی به سفارت ایران در سوئیس به تاریخ 

زاده را برای سفارت تشریح کرده و با توجه به این ادله  های حقوقی قاسم م. بررسی1943

به وزارت خارجه سوئیس خاطر نشان نمائید »کند که:  حقوقی سفارتخانه را مکلف می
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سفارتِ خودشان در ویشی را به نکات مزبور متوجه و دستور مکفی برای اقدام در  که

 -10 -167 -37و  38)همان: « های اتباع ایران صادر نمایند معاف داشتن یهودی

م. وزارت 1944جون  30ش./ 1322تیر  9ش.(. در این اثناء در تاریخ 1322 -1324

دهد که دولت سوئیس از طریق  یخارجه سوئیس به سفارت ایران در برن اطالع م

 1نمایندگی خود در برلین مطلع شده است که چهار کلیمی ایرانی در بازداشتگاه درانسی

(. سفارت ایران در سوئیس طی گزارشی به وزارت امور 9محبوس هستند )همان: سند 

 22و  21انی در ویشی نویسد: دولت ویشی بنا به درخواست مقامات آلم خارجه ایران می

کلیه یهودیان خارجی مقیم  1322دی و شنبه اول بهمن  30جمعه / 1944انویه ژ

موم  و فرانسه را بدون استثناء بازداشت و به اردوی کار درانسی اعزام و منازل آنها را مهر

اما نمایندگی سوئیس بعد از مالقات با مقامات آلمانی اطمینان حاصل کردند که  .کردند

 3و کومپین 2ک صحیح و درست باشند، به اردوی سنت دنیسکسانی دارای اوراق و مدار

گیر اتباع  هدایت خواهند شد )همان(. با این همه، سفارت ایران در برن پی 4و ویتتل

در دنباله اقدامات پیشین خود توسط وزارت امور خارجه »نویسد:  یهودی بوده و می

های اتباع ایران را از این  یسوئیس اقدامات خود را پی و تأکید الزم نموده تا بلکه یهود

مقررات مستثنی و آنها را آزادی بخشند. البته برآیند اقدامات به هر جا منتهی شد به 

)همان(. بدین طریق سفارت ایران در برن از « عرض وزارت امور خارجه خواهد رساند

را طریق کشور حافظ منافع ایران در فرانسه یعنی دولت سوئیس، اوضاع یهودیان ایرانی 

 کرد.  رصد و پیگیری می

 

 نتیجه

توان پی برد.  به دو نکته میبا مراجعه به اسناد موجود در آرشیو وزارت امور خارجه ایران 

نکه سازمان و تشکیالت دولتی علیرغم ای ،از اشغال توسط متفقین نکته اول: ایران پس

از تشکیالت  خشی، اما در ببرد ، ضعف و فقدان نظم و ترتیب رنج میکشور از هرج و مرج

                                                           
1. Drincy 
2. St. Denis 
3. Compiegne 
4. Vittel 



 15/  وزارت امور خارجه ایران و حفاظت از کلیمیان ایرانی

اری و توانمندی برخوردار بود و ضعف از آگاهی و هوشی ،دولتی یعنی وزارت امور خارجه

وجود  نیافته بود. تعمیماین وزارتخانه  تشکیالت دولتی بههای  نظمی دیگر بخش و بی

ه وزارت امور خارجه به وظایف و ک کرد انسانی توانمند و هوشیار کمک مینیروی 

که به رغم نکته دوم آن است  فراوان ادامه دهد. مشکالت د با وجودهای خو مأموریت

های اخیر، حفظ و مراقبت از اتباع یهودی ایرانی در فرانسه و  سال های تبلیغات و تحلیل

حساب  کامالً این وظایف بلکه ،اتفاقی و شخصی نبوده است ، اقدامیهر نقطه از اروپا

های  هایی به سفارتخانه العملبا ارسال دستوراز طریق وزارت امور خارجه ایران و  شده

، حفاظت از اتباع ایرانی شد. بر این اساس سوئیس هدایت و راهبری می ایران در سوئد و

توانست ابتکار و اقدام  و نمی به ویژه کلیمیان، کاری جمعی و مسئولیتی جمعی بود

  شخصی باشد.
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