واﺗﺴﭗ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ رﯾﺎض ﺷﻬﺎدت داد
 /ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت
ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎﻧﺶ را ﻫﺮﮔﺰ ﭼﮏ ﻧﮑﺮد!
ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ از ﺳﻪﺷﻨﺒۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۲اﮐﺘﺒﺮ ) ۱۰ﻣﻬﺮ( ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻓﻮری ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاهِ ﯾﮑـﯽ از دوﺳـﺘﺎن ﺧـﺎﺷﻘﺠﯽ و درﯾـﺎﻓﺖ ﯾـﮏ
اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎت از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎﺗﻬﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ دوﺳﺖِ ﺳﺎﮐﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن او
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ،اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ،دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ:

ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﭽﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟

ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ اﺳـﮑﺮﯾﻦﺷﺎﺗﻬﺎی ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه
ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪۀ اﯾـﻦ ﭘﯿﺎمﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ
ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟
دوﺳﺖ ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻟﯿﻨﮏ اﺧﺒﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن،
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻮده ،زﻣﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎ در اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎﺗﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه او ،ﺑﻪ وﻗﺖ
ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و ﻣﺘﻔﺎوت از زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﯾﮏ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ
دوﺷﻨﺒﻪ اول اوت ﺳﺎﻋﺖ  ۲۲:۲۵ﺑﻪ وﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎمرﺳﺎن »واﺗﺲاپ«
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ دو ﻋﻼﻣﺖ ﭼﮏﻣﺎرک »آﺑﯽ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ ۱۳:۲۴
ﺑﻪ وﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮای ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت »واﺗﺲاپ«
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎرت » «last seenﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤۀ »واﺗﺲاپ« ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪۀ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎر ،ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۰۶ﺑﻪ ﺻﻔﺤۀ واﺗﺲاپ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘۀ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ
ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻼﯾﻦ واﺗﺲاپ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۱۴دﻗﯿﻘﻪ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲اﮐﺘﺒﺮ ،وارد ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻓﻨﺎوری واﺗﺲاپ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۲۴روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ دو
ﻋﻼﻣﺖ ﭼﮏ ﻣﺎرک »ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی« در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﺑﺰار ﺷﻨﻮد ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﯾﮑﺸﻨﺒۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ در داﺧﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری انﺑﯽﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﻨﻮد دارد و
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺗﺮکﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺟﺮﯾﺎن آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ واﻗﻌﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ/ .ﯾﻮروﻧﯿﻮز
ﻧﻮﺷﺘﻪ واﺗﺴﭗ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ رﯾﺎض ﺷﻬﺎدت داد  /ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎﻧﺶ را ﻫﺮﮔﺰ ﭼﮏ ﻧﮑﺮد! اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻓﻮری /
ﻣﻬﻢ .ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.

