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  فاجعه بمبئيمعماي 

  عبداهللا شهبازي

  

عصر روز پنجشـنبه بـا تلفـن يكـي از دوسـتان از      . چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه به شدت گرفتار بودم و از اخبار دور -1
هـاي خبـري و    از آن زمان تاكنون، تمام وقت، از طريق شـبكه . داد از انفجار و ترور گسترده در بمبئي خبر مي. خواب بيدار شدم

  . اين ماجراي عجيب هستماينترنت پيگير 
  : خالصه اين است. هاي خبري خواند توان در سايت مشروح ماجرا را مي

هاي اتوماتيك با قايق، به گفته پليس و به گزارش  نوامبر تعدادي افراد مسلح به تفنگ 26بعد از ظهر چهارشنبه  9:30حوالي 
CNN ايـن افـراد، درسـت ماننـد     . شـوند  هتل تاج محل، پيـاده مـي  واقع در ساحل بمبئي و روبروي  1،»دروازه هند«، در مقابل

شوند؛ با شليك گلوله و كشتن مردم، چند ماشين، از جمله يك اتومبيل ون پلـيس، را   هاي هاليوود، به چند گروه تقسيم مي فيلم
هـا،   توريسـت  كنند، به هتل تاج محل و هتل اوبروي ترايدنت و كافه لئوپولد، سـه مكـان محـل سـكونت و اجتمـاع      تصرف مي

كشند يـا بـه گروگـان     روند؛ مردم را مي مي »شاباد«كنيسه فرقه كليمي  و 3بيمارستان كاما، )ايستگاه ويكتوريا( CST2قطار  ايستگاه
   4.گيرند مي

مقتـولين خاخـام سـابق      ترين سرشناس. دهد كه در حال افزايش است زخمي خبر مي 300كشته و  200حدود ها از  گزارش
ويژه در كليميان نيويورك، از هر فرقه، تأثيري بزرگ بر جاي نهـاده و   اين ماجرا به .و همسرش هستند بروكلين نيويورك» شاباد«فرقه 

ها و دولت اسرائيل نيز خود را  صهيونيست. بدل كرده است» تروريسم«خاخام گاوريل هالتزبرگ و همسرش، ريوكا، را به نماد قربانيان 

بمبئي را به دستمايه » شاباد«د خون خاخام هالتزبرگ و همسرش و ساير كليميان كشته شده در كنيسه خواهن كرده و مي» صاحب عزا«

  . تبليغات به سود صهيونيسم بدل كنند

نوامبر، به طرح آن پرداختـه   28در روز جمعه، كريستين ساينس مانيتور اين پرسشي است كه روزنامه  مهاجمان كه بودند؟ -2
  5.است

                                                      
1.  Gateway of India 

2.  Chhatrapati Shivaji Terminus 

3.  Cama Albless Hospital 

4.  http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/27/mumbai.investigation/index.html 

معلـوم شـد خارجيـان كمتـر از يـك دهـم        پس از پايان ماجرا،. هاي خارجي را هدف گرفته بودند هاي اوليه، مهاجمان توريست طبق گزارش
  . اند بودهها  قربانيان فاجعه هندي تر بيشاند و  شدگان كشته

5.  http://www.csmonitor.com/2008/1128/p99s01-duts.html  
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را مـتهم كردنـد؛   » عوامـل خـارجي  «ي جريان داشت، و ماجرا پايان نيافته بود، كه مقامـات دولتـي هنـد،    هنوز جنگ خيابان
كه ظاهراً به جنگ مجـدد  هندو، روزنامه . طبعاً، مقامات پاكستاني بالفاصله اين اتهام را رد كردند. منظورشان دولت پاكستان بود

لشـكر  «ها اعضاي گـروه   حادثه و بدون هيچ دليل، اعالم كرد كه تروريست ميان هند و پاكستان عالقمند است، باز در زمان وقوع
   6.هستند كه در پاكستان مستقر است» طيبه

» .انـد  مهاجمان در خارج آموزش ديده و حمايت شـده «آمريكايي، نوشت » كارشناسان ضد تروريست«نقل از  ، بهپست واشنگتن
روزنامه فوق، پرتيراژترين . عنوان كردند» جهاد«ها را  و عمل آن» مسلمان«ن را داشتند و مهاجما» علم غيب«نيز » كارشناسان«اين 

بانـك  اولين رئـيس  ( 7ير اوژن مهگراهام، اعقاب  -ير به خاندان زرساالر يهودي مه 1933روزنامه اياالت متحده آمريكا كه از سال 

اين «: ، افزود»القاعده«منيت ملّي و مؤلف كتابي درباره ، تعلق دارد، از قول بروس رايدل، كارشناس سابق سيا و شوراي ا)جهاني
راجر كرسي، كارشناس ضد تروريست » ...هيچ گروه بومي هندي چنين توانمندي ندارد. است جهاد جهانيگام بزرگ و هولناكي در 

ش و حمايت متخصصـان  اين يك عمليات پيش پا افتاده نيست؛ اين گروه از آموز«: هاي كلينتون و بوش، گفـت  كاخ سفيد در دولت

   8».اي تروريسم برخوردار هستند حرفه
تعلـق دارد، كـار را    9به خاندان زرسـاالر يهـودي شـولزبرگر    1935، دومين روزنامه پرتيراژ آمريكا كه از نيويورك تايمزروزنامه 

   10.را عامل اين فاجعه خواند» اعضاي اقليت مسلمان هند«تر كرد و بدون هيچ مدرك و دليلي  ساده
و چنـد  » مجاهدان دكـن «نام  اي به خواند و ظن خود را متوجه گروه ناشناخته» هندي«مهاجمان را  گاردينروزنامه انگليسي 

   11!هايي به مطبوعات با امضاي اين گروه بود علت، ارسال ايميل. اند همه مسلمان» تصادفاً«گروه ديگر كرد كه 
  حاصل پيگيري و كاوش دو روزه من چيست؟  -3

دسـت  «اي بودنـد و قطعـاً    مهاجمان قطعاً بسيار آموزش ديده و حرفه. آمريكايي درست است» كارشناسان ضد تروريست« ادعاي

حتي اماكني كه مورد حمله قرار گرفتند نيز به دقـت و بـا اهـداف معـين     . يافته بود ماجرا كامالً و به دقت سازمان. در كار است» خارجي

  . انش تاريخي و سياسي تخصصي نياز داشتاين انتخاب به د. انتخاب شده بود

ل » هتل تاج محل«انتخاب  -4 و  2001سـپتامبر   11درسـت ماننـد فاجعـه    . برانگيـز اسـت   به عنوان مركز اصلي تهاجم تأمـ
سوخت، دو روز كامـل در   در نيويورك، تصوير بناي باشكوه و تاريخي هتل تاج محل، كه در آتش مي» هاي دوقلو برج«فروپاشي 

مركز تجـاري و   نيويوركهاي دوقلو نماد  برج: ندهر دو مكان نماد شهرهاي فوق بود. ها بيننده در سراسر جهان بود چشم ميليونبرابر 

  .  كه تا نيمه اول سده بيستم مركز تجاري و مالي شرق بود بمبئيمالي دنياي غرب، و هتل تاج محل نماد 
. شاه و اندكي پيش از آغاز انقالب مشروطيت در ايران، گشوده شـد ، مصادف با سلطنت مظفرالدين 1903اين هتل در سال 

ايـن هتـل را     12.رفـت  شمار مـي  اكنون نيز يكي از زيباترين اماكن تاريخي بمبئي و هند به. ترين هتل شرق بود در آن زمان بزرگ

اكنون، احتماالً با بودجه دولت هند، اين بازسـازي انجـام خواهـد    . به بازسازي و مرمت نياز داشت. رغم زيبايي فرسوده بود به. ما ديده

   .گرفت
كه از زرسـاالران درجـه اول جهـان    ) زرتشتيان بومي هندي نژاد(تعلق دارد؛ خانداني از پارسيان هند  خاندان تاتاهتل تاج محل به 

اين خاندان، مانند ساير زرساالران پارسي هند، ثروت اوليه خود را از تجارت جهاني ترياك در سده نوزدهم به دست . درون شمار مي به

ساز آنـان بـا زرسـاالران     و شراكت تاريخ» اليگارشي پارسي هند«من، كه منتشر نشده، به معرفي  زرساالرانجلد ششم كتاب . آوردند

صـهيوني   -خاندان تاتا، مانند ساير زرساالران پارسي، داراي پيوندهاي عميق ماسـوني . ص دارديهودي و آمريكايي و انگليسي اختصا

بخش مهمي از صنايع و تجارت هنـد بـه ايـن اليگارشـي     . است و با زرساالران يهودي از شراكت و همپيوندي ديرين برخوردار است

  . تعلق دارد

                                                      
6.  http://www.hindu.com/2008/11/28/stories/2008112862080100.htm 

7.  http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Meyer 

8.  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/27/AR2008112702177.html 

9.  http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzberger 

10.  http://www.nytimes.com/2008/11/28/world/asia/28group.html?_r=2&ref=asia 

11.  http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/28/mumbai-terror-attacks-india-suspects 

  : وهندبنگريد به مقاله مندرج در روزنامه  . 12
http://www.hindu.com/2008/11/29/stories/2008112955770900.htm 
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  )1372(در بندر آپولو    »دروازه هند«من در مقابل 

  .احداث شد 1924 -1911اين بنا به مناسب سفر جرج پنجم، پادشاه بريتانيا و امپراتور هند ، به هندوستان طي سالهاي 

  

  
  

  )1372(هتل تاج محل بمبئي   من در مقابل
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آنجا بودند،  در بمبئي، زماني كه خاخام سابق بروكلين نيويورك و همسر و فرزندانش در» شاباد«آيا حمله به كنيسه فرقه كليمي  -5

سـال قـدمت، را اشـغال     150بودند، نبايد كنيسه بزرگ يهوديان بمبئي، كنيسه الياهو با » ضد يهود«تصادفي است؟ آيا مهاجمان، اگر 

اليـاس  سـاخت و نـام پـدرش،     1884يعقوب ساسون در سـال  سر اي است كه  اين كنيسه كنند و سكنه آن را به گروگان گيرند؟
ر آلبـرت عبـداهللا ساسـون، زرسـاالر نامـدار         ساليا. ر آن نهادساسون، را ب )الياهو( مين پسر ديويد ساسون و بـرادر سـساسون دو

درباره خاندان ساسون، پيوند آن با خاندان روچيلد و جايگاه آن در تكاپوهـاي اسـتعماري در آثـار خـود سـخن      . يهودي، است
منتشـر  زرسـاالران  بزرگ آنان در هند و ايران، در مجلدات بعـدي  ام؛ معهذا پژوهش مفصل من درباره اين خاندان، و نقش  گفته

   13.خواهد شد
) موزه پرنس ولزمجاور (ترين كنيسه يهوديان بمبئي، در نزديكي بندر آپولو و هتل تاج محل  مگر كنيسه مهم و تاريخي الياهو، مهم

هتل تـاج  (» مركز عمليات«شد كه در مكاني دورتر از  ياشغال م» شاباد«شمار  واقع نيست؟ چرا بايد ساختمان كوچك و گمنام فرقه كم

كنيسـه اصـلي   (در تصاوير هوايي زير محل هتل تـاج محـل، كنيسـه اليـاهو      واقع بود و حتي يافتن آن دشوار؟) محل و بندر آپولو
يكـي از اهـداف    كند كـه  روشن مياين دو تصوير . نشان داده شده) محل كنيسه كوچك فرقه شاباد(» ساختمان نريمان«و ) بمبئي

و ساير اعضـاي شـاباد    همسرش، و »شاباد«اصلي فرقه  و قتل خاخام هالتزبرگ، از رهبران» كنيسه فرقه شاباد«اصلي عمليات اشغال 

   .بود نه كشتار تصادفي يهوديانحاضر در كنيسه فوق 

  
  
  
  

  

  

  .تكه مورد حمله قرار نگرفو كافه لئوپولد ج محل ، در نزديكي هتل تا)ساسون(ساختمان كنيسه قديمي و اصلي بمبئي، كنيسه الياهو 

                                                      
، كتـاب اول،  مطالعـات سياسـي  شهبازي، عبداهللا (» ها، سپهساالر و ترياك ايران ساسون«بنگريد به مقاله ون با خاندان ساساجمالي براي آشنايي  . 13

 :گاه شهبازي در وب) 139-125صص ، 1370

http://www.shahbazi.org/pages/Sassoon.htm 



5 

 

  

  ) ساسون(تصوير ديگري از كنيسه الياهو 
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  صحن داخلي كنيسه الياهو

  

  

  

  

  
  

  ساختمان پرت و دورافتاده و گمنام كنيسه فرقه شاباد كه مورد حمله قرار گرفت
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  )مركز اصلي عمليات تروريستي(هتل تاج محل  - 1

  )مورد حمله قرار گرفت(كافه لئوپولد  - 2

  )مورد حمله قرار گرفت(هتل اوبري ترايدنت  - 3

مورد حمله قرار ( ويكتورياو تاريخي بزرگ ايستگاه  - 4

  )گرفت

  )مورد حمله قرار گرفت(بيمارستان كاما  - 5

مورد حمله (كنيسه كوچك و دورافتاده فرقه شاباد  - 6

  )قرار گرفت

كنيسه الياهو در نزديكي هتل تاج محل و كافه  - 7

حركت از هتل تاج محل به و در مسير لئوپولد 

وديان بمبئي كه كنيسه اصلي يه(ايستگاه ويكتوريا 

شود و  توسط يهوديان هودار صهيونيسم اداره مي

  ) مورد حمله قرار نگرفت
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در اين عكس هوايي فاصله بسيار 

نزديك هتل تاج محل با كنيسه اصلي 

  . آشكار است) كنيسه الياهو(بمبئي 

ها، اگر  به راستي چرا تروريست

صهيونيست بودند، كنيسه الياهو را،  ضد

ها قرار داشت،  يات آنكه در منطقه عمل

اشغال نكردند و مسيري طوالني را براي 

اشغال ساختمان كوچك كنيسه فرقه 

  شاباد پيمودند؟ 

آيا طراحان فاجعه بمبئي به دليل 

عالقه شخصي يا ديني به كنيسه الياهو 

اين مكان تاريخي را از نقشه عمليات 

  خارج نكردند؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هتل تاج محل -1

وزه پرنس ولز و موزه تاريخ م -2

  طبيعي

كنيسه اصلي و (كنيسه الياهو  -3

  )تاريخي بمبئي
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را به گروگان نگرفتند و خاخام سرشناس ايشـان را بـه طـرزي    » يهوديان معمولي«يا حتي » يهوديان صهيونيست«مهاجمان  -6

  . را آماج قرار دادند» شاباد«آنان اعضاي برجسته فرقه . فجيع نكشتند
گرا در كليميان است كه خـود را مـؤمن و    گرايشي ارتدكس و اصالت 14حسيديم. يميان حسيديماي است از كل فرقه» شاباد«

» شـاباد «. »متقـين «بـه معنـي   » حسـيديم «است و » متقي«به معني » حسيد«. اند دانند و به اين دليل اين نام را برگزيده متقي مي
 نـام  15»شـاباد لوبـاويچ  «ري، پديد آمد و به ايـن دليـل   ساله كه در شهر لوباويچ، شهري كوچك در روسيه تزا 250اي است  فرقه

نـام  . شود و حدود دويست هزار نفر پيـرو دارد  شناخته مي» يهوديت ارتدكس«ترين فرقه  امروزه، اين فرقه به عنوان بزرگ. گرفت
در واقـع، بايـد   . مدهيد آپد) دانش، معرفت( 18، دعت)درك، فهم( 17، بينَه)حكمت( 16»حكمه«اين فرقه از تركيب سه واژه عبري 

اي ندارنـد   ميانـه » يهوديت سياسـي «شامل كليمياني مؤمن و پرهيزكار است كه نه تنها با » فرقه شاباد«. تلفظ كرد» حبد«را فوق نام 

  . شناسند آنان دولت اسرائيل را به رسميت نمي. پذيرند بلكه صهيونيسم مذهبي و سياسي را نمي

هاي صهيونيسـتي   يكي از سايت
اي از پنجمين رهبر فرقـه   درج نامهبا 

شاباد چنين درباره ايشان افشـاگري  
  : كند مي

  
شاباد به شدت 

صهيونيست است حتي  ضد

پس از تأسيس دولت 

زماني كه يهوديان . اسرائيل

گريختند و به  از اروپا مي

رفتند،  اسرائيل يا آمريكا مي

هاي لوباويچ مخالف  خاخام

ششمين . ترك اروپا بودند

لوباويچي، ضد خاخام 

صهيونيستي شديد به سبك 

گفت  خود، به پيروانش مي

جنگي در كار نيست و اروپا 

او . براي ماندن امن است

اين سخنان را چهار ماه 

پيش از شروع جنگ جهاني 

گفت كه با بمباران و  دوم مي

  ... حمله به لهستان آغاز شد

بنگريد به متن نامه [
كه پنجمين رهبر شاباد 

  :] شود ميچنين آغاز 
در رابطه با سئوال شما «

درباره صهيونيستها و گروه 

حتي اگر صهيونيستها ... آنها

كليميان واقعي خداترس و 

                                                      
14.  Hasidim (Hebrew: חסידים ) 
15.  Chabad-Lubavitch 

16.  Chochmah (חכמה) 

17.  Binah (ִּבינָה) 

18.  Da'at (ָחְכָמה) 
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هدف آنها قابل تحقق است، باز ما مجاز نيستيم به آنها   معتقد به تورات اند، و حتي اگر ما دليل داشته باشيم كه

   19»...بپيونديم
  

هـايي را در   اند و ايـن امـر نگرانـي    شاباد به همكاري با دولت روسيه و پوتين تمايل نشان دادههاي اخير، سران فرقه  در سال
  20.سران صهيونيسم و اسرائيل برانگيخته است

كرد، تقويت شاباد در مقابل  سياست دولت پوتين، همانند روسيه تزاري كه كليميان قرائي را در مقابل يهوديت خاخامي تقويت مي 

به مندل پيوزنر، خاخام فرقه شـاباد، مـدال طـال اعطـا      2003در راستاي اين سياست، پوتين در سال  .يست استيهوديان صهيون
روسيه، پيناس گلداسميت، به روسيه، در پي سفر او به اسـرائيل، شـد و بـه    مانع ورود خاخام بزرگ يهوديان  2005و در سال   21كرد،

هـاي صهيونيسـتي ايـن اقـدام پـوتين را       رسـانه . جاي او برل الزار، خاخام فرقه شاباد، را در مقام خاخـام بـزرگ روسـيه جـاي داد    

  22.خواندند» استالينيستي«
   

  

                                                      
19.  http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2006/12/chabads_antizio.html 

  .2008اكتبر  11در وبالگ يواخيم مارتيلو، » هاي روسيه ، پوتين، اليگارك)لوباويچ(شاباد «له بنگريد به مقا . 20
http://eaazi.blogspot.com/2008/10/chabad-lubavitch-putin-russian.html 

21.  http://lubavitch.com/news/article/2014825/President-Putin-Awards-Chabad-Rabbi-Gold-Medal.html 

 :»پديا ويكي«بنگريد به بيوگرافي خاخام برل الزار در  . 22

http://en.wikipedia.org/wiki/Berel_Lazar 

  :و مقاله زير درباره ممانعت پوتين از بازگشت خاخام بزرگ يهوديان روسيه
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2005/09/putin_barrs_non.html 
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  ، با والديمير پوتينمالقات برل الزار، خاخام بزرگ فرقه شاباد در روسيه

سـاله شـاباد و همسـر و     29بمبئي، به گروگان گرفتن خاخـام  » ساختمان نريمان«تهاجم به كنيسه كوچك كليميان شاباد در  -7

نمايي مقامات اسرائيلي و يهوديان صهيونيست، مرا بـه يـاد كشـتار قرائيـون      كودكانش و قتل فجيع اين زن و شوهر، و سپس مظلوم

هـاي   هـا امـروزه در فـيلم    كه صهيونيست» تمپالرها«اندازد؛ همان  ميها  صليبيهاي صليبي به دست  س در زمان جنگالمقد ساكن بيت

در نيمـه دوم سـده   . است» قديس«دارند و رهبر فاسدشان، ژاك دموله، در فراماسونري مورد تكريم و  هاليوود يادشان را زنده نگه مي

ليبي، به فرماندهي گادفري بويلوني، به تحريك يهوديان خاخامي، رهبران دينـي و پيـروان   يازدهم ميالدي، يك واحد از شهسواران ص

در تاريخنگـاري رسـمي يهـود، ايـن     . جا به آتش كشـيدند  شان محبوس كردند و ساختمان و زندانيان را يك فرقه قرائي را در كنيسه

هاي صليبي شريك با سوداگران يهودي به تحريك چـه كسـاني    شود شواليه شده و هيچگاه گفته نمي ثبت» يهوديان«نام  مظلوميت به

  . اين فاجعه را مرتكب شدند
  شيراز

  صبح 4:30، ساعت 2008نوامبر  29/ 1387آذر  9شنبه، 

  : PDFويرايش و تدوين به صورت فايل 

  بعد از ظهر  2دسامبر، ساعت  3/ آذر 13چهارشنبه، 

  

  
  : توضيحات

هشتم ميالدي حاكميت مقتدرانه اليگارشي خاخامي اعتراض يهوديـان تهيدسـت را برانگيخـت و    / در سده دوم هجري :Karaitesقرائيون 
، .م 775-754./ ق159-135هـاي   عنان در حـوالي سـال  . بود عنان بن داوودرهبري اين جنبش با . جنبشي نيرومند را بر ضد ايشان پديد آورد

. نـام گرفتنـد   "قرائيـون "شهرت داشتند و سـپس   "عنانيه"پيروان او در آغاز به . زيست و ساكن بغداد بود مقارن با خالفت منصور عباسي، مي
علت آن است كه ايشان تنها منبع . است "مقدسكتاب "به معني  "مخرا". گفتند مي) طايفه مخرا( "بيله مخرا"يا  "مخرا  بني"يهوديان به آنان 

هـاي اخيـر رواج داده    دانستند و منكر سنن شفاهي بودند كه حاخاميم يهودي در سـده  شناخت و سلوك ديني را متون اصيل و اوليه ديني مي
سـپس، عنـان بـه دسـتور منصـور      . ندها ابتدا كوشيدند تا عنان را با خود همراه كننـد ولـي موفـق نشـد     طبق مندرجات منابع قرائي، حاخام. بود
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ابوحنيفه او را راهنمايي كرد كه در برابـر خليفـه از تشـابه عقايـد خـود بـا اسـالم سـخن گويـد و          . زنداني شد) قاعدتاً با دسيسه سران يهودي(
شـديد بـا نظـام بسـته اجتمـاعي      ويژه مخـالفتي   او به. عنان برخي نظريات خود را از اسالم گرفت و از ابوحنيفه متأثر بود. بدينسان بخشوده شد

به صـورت   بنيامين بن موسي نهاونديوسيله   در نيمه دوم سده نهم ميالدي، مكتب عنان به .داشت يهودي و منع رابطه با غير يهوديان ابراز مي
در . شـود  يـاد مـي   "ميناصـحاب عنـان و بنيـا   "نقش او در اين فرقه تا بدانجاست كه در منابع عربـي از آن بـه عنـوان    . يك فرقه متنفذ درآمد

هاي هشتم تا يازدهم ميالدي، كانون تكاپوي قرائيون در شبه جزيره عربستان بود و از آن پس در ميان يهوديان آسياي صغير نيز گسترش  سده
يـان يهوديـان   ترين تهديد براي اليگارشي حاخامي در م در سده نوزدهم ميالدي جدي هاسكاالقرائيون تا زمان پيدايش جنبش اروپايي . يافت
ظهور و گسترش اسالم و تبديل آن بـه يـك ديـن جهـاني و     «ترين علت پيدايش جنبش قرائي را  عمده المعارف يهود دايره. رفتند شمار مي  به

دهم مـيالدي، گروهـي از متفكـرين و    / از سده چهارم هجري. ذكر كرده است »وخامت وضع اجتماعي و اقتصادي طبقات تهيدست يهودي
نويس در ميان قرائيون پديد شدند و اين فرقه به نيرويي مقتدر در ميان يهوديان بدل شد كه بطور جدي يهوديت حاخامي  ته عربيادباي برجس
از ايـن زمـان اسـت كـه     . النهرين، فلسطين، مصر و شمال آفريقـا بـود   در اين زمان، كانون اصلي قرائيون در ايران، بين. طلبيد مي را به معارضه 

هاي قرائيون به زبـان عربـي اسـت و     جالب است بدانيم كه هم نوشته. ودي نگارش رساله عليه عنان و فرقه قرائي را آغاز كردندهاي يه حاخام
، )نيمـه دوم سـده يـازدهم مـيالدي    (در زمان تهـاجم اليگارشـي صـليبي اروپـا بـه فلسـطين       . نگاشتند ها عليه آنها مي هايي كه حاخام هم رساله
از . اين ضـربه سـختي بـر پيكـر قرائيـون بـود      . المقدس را به طرزي فجيع كه گفته شد، منهدم كردند ون قرائيون در بيتهاي صليبي كان شواليه

هـاي چهـاردهم تـا شـانزدهم بخشـي از قرائيـون در        در سـده . زمان حادثه فوق تا سده پانزدهم ميالدي مصر به پناهگاه اصلي قرائيون بدل شد
در اواخر سده هيجدهم ايـن  . هاي هفدهم و هيجدهم كانون اصلي قرائيون به كريمه و ليتواني انتقال يافت در سده. آسياي صغير مستقر بودند

در آغاز، حكمرانان روسيه تمايزي ميان قرائيون و يهوديان حاخامي قايل نبودند و با هر دو بـه  . سرزمين به امپراتوري تزاري روسيه منضم شد
و يهوديان كشف شد؛ قرائيون مورد توجه قـرار گرفتنـد و بـه ايشـان امتيـازات        ين دوم، تمايز قرائيوناز زمان كاتر. كردند يكسان سلوك مي

در زمان نيكالي اول، رهبران قرائي به نزد مقامات تزاري رفتند و اعالم كردند كه برخالف يهوديان حاخامي مردمي صـنعتگر  . ويژه اعطا شد
بـه قرائيـون حقـوق     1863اين تمايز مورد توجه بيشتر دولتمـردان روس قـرار گرفـت و در سـال     . و درستكار و از نظر سياسي اتباعي وفادارند

در ايـن  . زيسـتند  تعداد قرائيون روسيه ده هزار نفر گزارش شده كه بطور عمده در كريمه مي 1932در سال  .كامل شهروندي روسيه اعطا شد
دولـت آلمـان اعـالم     1939در ژانويـه  . لهستان، استانبول، فلسطين، قاهره و عراق: ندزمان حدود دو هزار نفر قرائي نيز در خارج از روسيه بود

بدينسان، آنان از تهاجم آلمان آسيب نديدند و در دوران جنگ دوم جهاني با مقامـات آلمـاني   . روند شمار نمي به  "يهودي"كرد كه قرائيون 
  .يل هفت هزار نفر گزارش شده كه بطور عمده در رمله سكونت دارندتعداد قرائيون ساكن اسرائ 1970در سال . رابطه حسنه داشتند
المقـدس بـه دسـت     هـاي فرانسـوي بـود كـه پـس از اشـغال بيـت        اي از شـواليه  در آغاز نام دسته طريقت شهسواران معبد :شهسواران معبد

بتدريج اين دسته توسعه يافت و بـه صـورت يـك سـازمان مـزدور نظـامي درآمـد كـه         . ميالدي در اين شهر ايجاد شد 1118ها به سال  صليبي
هـاي   آنان چنان مورد توجه قرار گرفت كه مأموريـت انتقـال شـمش     توانمندي نظامي. كرد خدمات خويش را به حكمرانان صليبي عرضه مي

اعضـاي گـروه فـوق بـه اروپـا       1291صـليبي، در سـال     با پايـان جنـگ  . ن به ايشان سپرده شدشده از شرق به پاريس و لند طال و اموال تاراج
ها به كشتار و راهزني خو گرفته بودند، طبعاً در محيط جديد آرام نداشتند؛ لذا سازمان خـود را حفـظ كردنـد، بـراي      آنان كه سال. بازگشتند

در . تكاپوي ايـن گـروه مخـل امنيـت فرانسـه بـود      . نهان به عمليات خود ادامه دادندبرگزيدند و به شكلي پ» استاد اعظم«نام   خويش رئيسي به
شان به جرم عمليات غيراخالقـي و آشـوبگري    بسياري. پادشاه فرانسه، دستور دستگيري آنها را صادر كرد فيليپ چهارم، 1304نتيجه، به سال 

، پـاپ دسـته فـوق را منحـل اعـالم كـرد و فيليـپ تعـدادي از         1312سال  در. هاي فرانسه و پاپ محاكمه شدند و جنايت زنداني و در دادگاه
. آن كه به يك خاندان اشرافي تعلق داشت، در مـالء عـام اعـدام نمـود     "استاد اعظم"آخرين  ژاك دمولهرا، از جمله  "طريقت"سركردگان 

ين فرقه در تهاجم استعمار پرتغال به شـمال  ا. كيل دادندتش» شهسواران مسيح«نام  بقاياي شهسواران معبد به پرتغال گريختند و فرقه جديدي به
صـليب  . (پرچم اين فرقه همان پرچم شهسـواران معبـد بـود    .آفريقا و سپس به شرق و تأسيس امپراتوري استعماري پرتغال نقش اصلي داشت

هـاي مهـم ماسـوني و داراي آداب     شاخهامروزه، طريقت شهسواران معبد از .) سرخ بر پارچه سفيد كه امروزه نماد سازمان صليب سرخ است
بسيار گرامي اسـت  ژاك دموله هاي ماسوني ياد و نام  در تمامي طريقت. نام دارد "فرمانده اعظم"ويژه خويش است؛ براي نمونه استاد اعظم 

  . و فيليپ چهارم سخت منفور


