
   جهان وارونه یبر صحنهقتل سیاسی یک  مضحک نمایش، قتل کاشقچی
  مهران زنگنه

  :اصلی بازیگرانمعرفی 
ی تنگاتنگ با خاندان متولد شده است که رابطه آریستوکرات یخانوادهیک در : ، مقتولکاشقجی

عربستان  دولت نئوکلونیال» بنیانگذار«شاه عربستان  . پدربزرگش پزشک مخصوصاستسعود داشته آل
، مثل الفاید و دیگر افراد فامیلش کنرتا.- ایران ندگانسازماندهاز و  اسلحهی عمدهبوده و عمویش دالل 

توان به عنوان او می به، رفته استبه مدرسه میبا اسامة بن الدن ند. خود او حوسطدر همني نیز غريه 
نگریست که توسط سازمان سیا در در افغانستان مجاهدین جنگ ی بن الدن در اولیههمرزمان یکی از 

(در عکس کاشقجی در میان . سازمان یافته بودبر علیه روسیه » دام خرس«چارچوب اسرتاتژی 
 ۲اطالعات عربستان سعودیالفیصل وزیر سابق او به عنوان مشاور با ترکی ۱)شود.مجاهدین دیده می

کار   وزارتخانهالفیصل برای این ن ترکیشود به احتمال زیاد در زماگفته میحتی . کرده استهمکاری می

  ۳.ه استنموداطالعاتی 
غرب و دولت نئوکلونیال عربستان که در دوران جنگ سرد  در جوانی به اخوان المسلمني پیوسته است

و سوریه  ،به خصوص در مصر» ناسیونالیسم عرب«بر علیه بلوک شرق و از آن ی ابزارگرایانه استفاده
                                                 

  منبع عکس: ۱ 
https://twitter.com/pspoole/status/1050804806997151745 

ی ازدواج مریم مسعود رجوی در یکی از جلسات مجاهدین و خرب تائید نشدهی اعالم مرگ ترکی الفیصل بواسطه ۲ 
بني  نیز سازماناز طریق این منجمله آمریکا در ایران » تغیري رژیم«، و به اعتبار نقش او در اسرتاتژی نئوکلونیال با او رجوی

  مشهور است. ایرانیان 
3 https://www.youtube.com/watch?v=DKLFCTiR3XQ  



نسبی  »اضمحالل«و امروز البته با توجه به فروپاشی بلوک شرق و  اندهکردمیجنبش فلسطني 
  . نیازی بدان نیست فعالدیگر از نقطه نظر غرب ناسیونالیسم عرب 

باید چرا تژی آمریکا در منطقه ی درخشان در همکاری با رژیم عربستان و پیشربد اسرتابا این سابقهاما 
  ؟کشته شود اشقجی ک

تا پیش از نئوکلونیال عربستان در داخل رژیم توان گفت می :، قاتلهد عربستانولیع محمد بن سلمان
کم  در کل خاندان آل سعودعلريغم وجود سلسله مراتب، ، این فرد و تعیني او به عنوان ولیعهدظهور  حا

به عنوان و بنابراین  حکاممیان در در کل این خاندان مانع ظهور شکاف  »رائیهم« بوده است.
کم بر این خاندان  .کرده استمی عملتداوم رژیم ی برای مکانیسم وجه غالب در بر بسرت فساد حا

کز صوری قدرت  »مخالفني«خرید  »رائیهم« تولیدی شیوه ها و توزیع آنان بني خیل پرنسو تولید مرا
  . بوده است
کمیت خاندان که بر اساس آ» سیستم«به به عنوان ولیعهد، محمد بن سلمان انتخاب  بایست مین حا

یا بهرت است گفته شود، قرار  داد »پایان«، به پادشاهی عربستان برسد (ولیعهد سابق) محمد بن نائف
کمیت آل سعود  به طور قطعیتوان در عربستان دیگر نمیدر شرایط فعلی . بوده است پایان دهد از حا
کمیت آل سلمان حرف زد، بلکه می که  از یکی به دیگری حرف زدو یا حداقل از دوران گذار باید از حا

شود) به همت ترامپ و کوشرن صورت گرفته این تغیري (گفته می .با این اتفاق دچار اختالل شده است
بر اساس طرح  ی فلسطنيو پایان دادن به مسئله »ی قرنمعامله«برای تحقق عملی  ،که احتماال ٤است

 مخالفت شاید بتوان آن را بر بسرتضرورتی که ، دانچنني تغیريی را ضروری دیدهاسرائیل رژیم آپارتاید 
کم بر منطقهتوده با حکومت ایران  باالخره وی اردغان ترکیه ،های عرب و بخشی از حکام عرب حا

  .در صورت اجرای آن توضیح داداتحادهای جدید در سطح منطقه بینی و پیشطرح 
ن اطالعات به محمد بن سلمان با او شود کوشرن در سرکوب اعضای خاندان آل سعود با دادگفته می

نیز و حتی در طراحی دستگريی و سرکیسه کردن شاهزادگان عربستان در گذشته  کرده استهمکاری می
   ٥.نقشی داشته است

ی تماشای مسابقات ورزشی توسط زنان و اجازه، سینما زنانرانندگی  »اجازه«ا بکه  »رفرمی«در واقع 
به خورد جهان داده  های غربیرسانهتبلیغاتی و کمک با حمایت  دیبه عنوان آزا در سطح اجتماعی

کمیتجز و نیست چیزی نبود  در وجه سیاسی شد، و تبدیل در عربستان  تغیري در تناسب قوا در سطح حا
سر از گور  ،بن سلمانمحمد ای، بدل مسخرهبه شکل ی فردی. لوئی چهارده آن به حکومت مطلقه

                                                 
4 https://www.middleeastmonitor.com/20181023-the-true-saudi-story/ 
5 https://medium.com/s/story/two-princes-kushner-khashoggi-and-the-kingdoms-mbs-
567c8cd4e1c5  

رود، و از امکان دخالت اسرائیل در قتل کاشقجی حرف ی تایمز) حتی فراتر میدهریچارد اسپنسر (نویسن
  زند.می

https://www.middleeastmonitor.com/20181011-the-disappearance-of-jamal-
khashoggi-and-the-israel-saudi-alliance/ 



سیاسی ی رفرم : قانون منم. (در این جمله چکیدهگویدمیبه عربی،  این بار لبتهو دوباره، ا برآورده است
و  شاهان در رژیم کودتا همچون عنوان شاهای مسخره بودن چنني گفته توان دید.)در عربستان را می

د: انعلنی اعالم کردهکوشرن جارد که ترامپ و  مثل عربستان در یک رژیم نئوکلونیال پهلوی نئوکلونیال
نیاز به توضیح ندارد. از آن  اندکردهولیعهد را تعیني  دیگر بیانبه و  ٦»را به قدرت رساندند مردشان«

که اینک مقتول را بدل به سمبل  است یدر نشریات نسبت دادن لفظ اصالحات به این روند ترمضحک
  .اندژورنالیسم انتقادی کرده

کمه (خاندان آل سعود) با این  ها، شکنجه و قتل برخی (ظاهرا در دستگريیشکاف در هیئت حا
این شکاف بر بسرت توان آن را به سادگی مرمت کرد. به اوج خود رسید. شکافی که نمی») تصادفات«

کمه  .کندمعنا پیدا میبه عربستان کاشقجی و بازگرداندن مسئله قتل و یا ربودن  بی سابقه در هیئت حا
فقط در گفت که کاشقجی  توانمتخصص عربستان، میمنجمله ب ، پروفسور عربا ابوخالدابتدا به ساکن 

  ۷این شکاف سمت غلط را انتخاب کرده است.
، های غربیپس از مرگش توسط برخی از رسانه که به هیئت روزنامه نگار) دیوکاشقجی (مبلغ رژیم سع

نگاری به سمبل روزنامهبدل  شد،در برمه به همان سیاق که سان سوچی سمبل صلح و حقوق بشر 
نداشته است و به عنوان مشاور با خاندان آل  در کل با رژیم عربستانمخالفتی  گاههیچ ،۸شد انتقادی
ندانسته است و عربستان خود او هیچگاه خود را جزئی از اپوزیسیون  کرده است.میهمکاری سعود 

  ۹است بگوید به اپوزیسیون تعلق ندارد.اصرار داشته 
گر اصوال بتوان آنان را ناسازگارسلمانمحمد بن  در مقایسه با مواضعجی کاشق »ناسازگار«کل مواضع   ، ا
ی به گفتهکه  کردن رهربان عرب (مثل بن طالل و صدر حریری» زندانی«: نیازی به از ندعبارتتلقی کرد، 

خواهان دموکراسی امکان ادغام جنبش مردمی  ازاو یا  ) نبوده استهستندرژیم نیز حامی کاشقجی خود 
در سیستم و جلب آنان به عنوان حامی بن  المسلمني)، و اسالم سیاسی (منجمله اخوانر بهار عرب)(د

پیوسنت و ولیعهدی محمد بن سلمان او در مورد فلسطني که تا پیش از طبعا موضع  ۱۰.گفته استسلمان 
                                                 

  به نقل از: ٦  
https://www.middleeastmonitor.com/20181023-the-true-saudi-story/  
7 https://www.youtube.com/watch?v=zRG8lA3v0sg 

توجه شود: در این گفتار ی کاشقجی به ویدئوی زیر و به گفتار اسد ابوخالد نگارانهبرای اطالع از سوابق روزنامه۸ 
و نشریات آنان و بدل شدن به تلف های مخابوخالد به نقش کاشقجی در دستگاه تبلیغاتی عربستان، همکاری او با پرنس

  .اشاره دارد های اصلی طرفدار غرب در مورد عربستانمرجع رسانه
https://www.youtube.com/watch?v=zRG8lA3v0sg  

  نیز حرفش همني بوده است:هایش در آخرین مصاحبه ۹ 
https://www.democracynow.org/2018/10/23/rula_jebreal_my_secret_interview_with?utm_so
urce=Democracy+Now%21&utm_campaign=0b7aacbb6c-
Daily_Digest_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fa2346a853-0b7aacbb6c-
192212673  

  
 ی قتل است:شود علت باواسطههای کاشقجی است و گفته میبر گرفته از ویديو زیر که جزء آخرین مصاحبه ۱۰ 

https://www.youtube.com/watch?v=3s3A27EqoXw  



نداشت ای دیتفاوت جاین کشور رسمی موضع با خواست اسرائیل پذیرفنت  یعنیقرن  عربستان به معامله
  .ای داردهمیت ویژها

گرفته تا جریان راست های سلفی ایده، که در زمان حیاتش مبلغ اسالم سیاسی (از کاشقجیبدین ترتیب 
فردی - سلفی-در چارچوب تحکیم استبداد اسالمیالمسلمني به سبک قطر، ترکیه) بوده است، اخوان

که مقتول از آن اجتناب به مرگش ببخشد  یخواهد معنائگویا می(هگل) » نرينگ عقل«شد. قربانی 
تواند صرفنظر از تاثريی که مرگ قاشقجی در افکار عمومی (به خصوص در عربستان) میکرده است. می

گر منجر به کنار گذاشنت قاتل بشود، معاملهتواندبه جا نهد، این قتل می ی قرن اسرائیل را به خطر ، ا
ای در آمریکا و در نتیجه تاثري آن بر تناسب با انتخابات میان دورهاز طریق پیوند خوردن آن و ، بیافکند

  قوا در آمریکا نتایج فراملی داشته باشد. 
گر جانشینی برای او پیدا  ،دهدمیرا بشارت سلمان محمد بن آغاز پایان  کاشقجی، در مرگش احتماال ا

برای بازگشت آل سعود چون گذشته  و یا راه را داشته باشدبا امریکا هماهنگی بدون قید شرط بشود که 
خاندان آل و ایفای نقش در این نمایش مسخره کاندید شده برای گویا برادر کوچکرت او خالد  .باز کند

کم فردی خواهد به رویای سعود ظاهرا می   ۱۱پایان دهد.محمد بن سلمان حا
ابعادی تل کاشقجی ای در آمریکا است که باعث شد قدر واقع این انتخابات میان دورهترامپ: 

کثر در سطح منطقه می، در غري این صورت مسئلالمللی بیابدبني مرگ  حزب دموکراتبرای  .مانده حدا
و تبلیغاتی این حزب  هایدهد. دستگاهمردم معنا میقاشقجی، نه قتل یک انسان، بلکه جلب آراء 

کوشرن -ی ربط ترامپربستان را بواسطه) در عاند و امر روزمره (قتل سیاسیبه کار افتادهمخالفان ترامپ 
و موضوع کارزار  اندبدل به امری ویژه کردهبا محمد بن سلمان (و بنابراین حزب جمهوریخواه) 

تا تا نشان دهند که  آمدندبه میدان ی ترامپ جبههگران روزنامه نگاران و تحلیلدر ابتدا  .انتخاباتی
نسبت . به کاشقجی جلوه دهند »مشروع«، به طور ضمنی، قتل را و به نوعی چیستند کاشقجیسوابق 

ترامپ و حزب جمهوریخواه را وادار کرد برای اما تناسب قوای شکننده  ۱۲.داده شدو غريه ضد یهود 
  به همسرایان بپیوندند و محمد بن سلمان را به زیر سئوال بربند.عقب نیافتادن از قافله 

های (زبان رایج در نمایش دیپلماسیزبان گویا که نمایش) (شخصیت دیگر مضحک در این ترامپ 
، گذردبه خاطر این اتفاق نمییاد نگرفته است، گفته است که از قرار چند صد میلیاردی هنوز را  ونه)وار

نه به خاطر سود  گفته استو او  ، بگویدوارونه  ، به رسم رایج در نمایشانداحتماال به او گفتهالبته 
نان  ت آدمکشیصنعکار در که از قبل  و کارمندانی انها و صنایع اسلحه سازی بلکه به خاطر کارگرشرکت
گفته بود منوخني (وزیر مالیه) که اما . اندازدو آن را به خطر نمی گذردنمی ، از این قراردادخورندمی

                                                 
11 https://www.zerohedge.com/news/2018-10-19/saudi-allegiance-council-meeting-secret-
consider-mbs-replacement-report  
12 https://townhall.com/columnists/larryprovost/2018/10/24/khashoggi-writings-reveal-
antisemitism-pro-shariaism-n2531301  

  یا 
https://slate.com/news-and-politics/2018/10/new-republican-line-jamal-khashoggi-was-no-
angel.html  



نتان یاهو با پس از مالقات گویا وزیر نتان یاهو است و نه ترامپ، نرود، » داووس صحرا«ممکن است به 
   کند.این جلسات شرکت میاعالم کرد در 

در واقع نارضایتی (سفري سابق آمریکا در اسرائیل) مارتني ایندیک  ؟استرفتنی د بن سلمان محمآیا 
مسئله این است که تحت محمد بن «صورتبندی کرده است: دقیق را در مورد او بخشی از رژیم آمریکا 

رسد هر حرکتش سلمان، عربستان سعودی بدل به یک شریک غري قابل اتکا شده است که به نظر می
های ی او مثالبه گفته ۱۳،»... کند تا مانعی برای آن باشد. [مثل] دخالت در یمنیشرت به ایران کمک میب

توان ی اقتصادی قطر، دستگريی حریری، دستگريی اعضای خاندان سلطنتی و .... را میمحاصره
ر مانع از تغريات بستان در مقابله با ایران، فقط یک امهای پیاپی عرو شکست با این کارنامهافزود. 

گهانی در عربستان است: تحریم   ها.های ایران و نقش عربستان و اوپک در این تحریمنا
گر ایران مسئلهبه سئوال فوق،  گفت پاسخ داد و شد با قطعیت ی مرکزی آمریکا در منطقه نبود، میا

، و شوندشروع میان های ایری دیگر تحریمکه چند هفته محمد بن سلمان رفتنی است. اما در شرایطی
ادامه بقایش شاید به محمد بن سلمان،  ، قاتل،توان به خطر افکندرا نمیی ضد ایرانی استحکام جبهه

  است.دشمن خویش وجود مدیون  بدهد. در این حالت او
دارد قرار است در نکه خود دست کمی از محمد بن سلمان  ناردوغای دیگر این نمایش: عناصر مسخره

کند و از آن خنده» روشنگر «نقش این نمایش  شود که گفته می  ،محمد بن سلمان ،قاتل  :دارتررا ایفا 
توسط پدرش به رئیس هیئتی منصوب شده ، ۱٤لحظاتی قبل از قتل با مقتول تلفنی صحبت کرده است

  ن را به جزای اعمال برساند.قاتالاست که قرار است 
که  .شودیست به کجا ختم میو معلوم ن این نمایش مسخره هنوز ادامه دارد » روح«مشخص است اما 

های عربستان بر فراز کاخآن چرخش  .قرار داردخاندان آل سلمان هر شب کابوس در مرکز  اشقجیک
بر سر ها و جمهوریخواهان آمریکا کراتو، که بني دمفقط اما تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرداحتماال 

  .انتخابات در آمریکا چگونه پایان یابدو  توافق صورت بگريدمحمد بن سلمان 
 »یک برابر یک نیست: «داردیکبار دیگر به عنصر تراژیک زمانه اشاره اما نمایش مسخره این 

و نه کودک  شود گريقتلش جهاناعرتاض به باشد تا  »مزدور«انسان باید امروزه در جهان  .گلسرخی)(
  .یمنی

                                                 
13https://twitter.com/Martin_Indyk/status/1053810956214636544  

  نگاه شود به ویدئو زیر: یا
https://www.youtube.com/watch?v=vTL0QSO_I0Q  

 
14 https://www.news.com.au/world/middle-east/new-bombshell-in-jamal-khashoggi-murder-
implicates-crown-prince/news-story/538bdec086f0c4e833f33b2c5464c7de  


