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خودکشی بازرس حادثۀ شارلی ابدو تأئيد شد .
اين يکی مسأله گندش زودتر از موعد در آمد!

در ھياھوی رسانه ھای فرانسوی دربارۀ تعقيب نامزد عامدی کوليبادی ،تروريست فرانسوی ،پوليس فرانسه خودکشی
بازرس حادثۀ ساختمان شارلی ابدو را تأئيد کرد .جسد ھرلک فردو پوليس  ۴۵ساله چند ساعت پس از حضورش در
محل حادثۀ تروريستی پاريس ،کشف شده بود.
اتحاديۀ ملی پوليس فرانسه ،اعالم کرد ھرلک فردو ،بازرس پوليس و يکی از نخستين کارآگاھان مرتبط با حادثۀ
تروريستی شارلی ھبدو خودکشی کرده است.
جسد اين افسر  ۴۵ساله چند ساعت پس از بازگشت او به دفتر کارش در منطقۀ ليموژ کشف شد.
اين بازرس پوليس يکی از نخستين کاراگاھانی بود که پس از حمله به ساختمان شارلی ابدو در محل حضور يافت و با
مجروحان و نجات يافتگان حادثه صحبت کرد.
ضمن اين که او از معدود کسانی بود که با مأموران پوليس مراجعه کننده به ساختمان ،در زمان تيراندازی در تماس بود
و در جريان مکالمات آنھا قرار داشت.
جسد اين افسر پوليس فرانسه در شرايطی در دفتر کارش يافت شد که او با شليک گلوله از اسلحۀ خودش کشته شده بود
و ھمين امر ،مھمترين دليل اتحاديۀ ملی پوليس فرانسه برای خودکشی اعالم کردن حادثه بوده است.
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اين اتحاديه به رسانه ھای فرانسوی اعالم کرده که ھلرک فردو پس از ديدن خانواده ھای قربانيان و افسردگی و خستگی
شديد ،خودکشی کرده است.
پيش از اين ،دکتر ژرار کرزاک ،نخستين پزشکی که برای کمک به قربانيان تيراندازی ،وارد ساختمان شارلی ايبدو
شده بود ،فاش کرده بود که نجات يافتگان از اين حادثه ،معتقد بودند که مھاجمان از اعضای داعش نبوده اند.
کرزاک که دقايقی پس از حادثه ،در محل حاضر شده بود ،به ليبراسيون گفت؛ براساس آنچه که نجات يافتگان از حادثه
گفته اند ،بعيد است که مھاجمان ،ھمان سه نفری باشند که پوليس فرانسه آنھا را به عنوان مظنون اصلی معرفی کرده
است.
برنار کازنوف ،وزير کشور فرانسه ،با اعالم اين که يکی از تروريست ھا کارت شناسائی اش را در خودرو جاگذاشته،
دو برادر به نام ھای سعيد و شريف کواچی را عامالن اين حمله معرفی کرده بود .اما بسياری از رسانه ھای فرانسوی
نسبت به شناسائی مھاجمان ابراز ترديد کرده و نوشتند؛ پذيرفتنی نيست که تروريست ھای حرفه ئی و آموزش ديده ،با
آن تسلط و خونسردی باالئی که ھنگام شکار تک تک قربانيانشان داشتند ،کارت شناسائی خود را در چنين عملياتی
ھمراه برده و در خودرو سرقتی جا بگذارند.
شبکۀ تلويزيونی »بی .اف .ام «.نيز ،اعالم کرد؛ مظنون سوم به نام حميد مراد ،پس از مشاھدۀ اسمش در رسانه ھا به
عنوان مظنون و برای اطالع از علت اين کار به پاسگاه مراجعه کرده و پوليس او را دستگير کرده است.
دکتر کرزاک نيز ،با تأکيد بر حرفه ئی بودن تروريست ھا ،به ليبراسيون گفت :ھيچ کس به خاطر اصابت گلوله مجروح
نشده بود و آنھا بخاطر سراسيمگی و فرار ،در اثر برخورد با وسايل مختلف و يا شيشه ھای در و پنجره زخمی شده
بودند.
وی افزود :ھر کسی که به او شليک شده بود ،کشته شده بود و مھاجمان ،با اطمينان از کشته شدن ،به اھداف خود شليک
کرده بودند.
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ليبراسيون به نقل از دکتر کرزاک افزود :مجروحان می گفتند که مھاجمان ،می دانستند چه کسانی را بايد بکشند و قصد
قتل عام نداشتند .آنھا به صورت رگبار شليک نمی کردند و با ھدف گيری و اطمينان ،بصورت تک تير و پس از
شناسائی اھداف خود ،اقدام به شليک می کردند.
کرزاک اضافه کرد :آنھا فھرستی در ذھن داشتند که پس از ورود به دفتر ،با صدای بلند اسامی اشخاص مورد نظر خود
را صدا زده و قبل از شليک به ھر يک از اھدافشان ،اسم او را می پرسيدند.
به گفتۀ شاھدان در صحنه ،مھاجمان با خونسردی و برنامه ريزی شده رفتار می کردند و نگران بيرون ساختمان نبودند.
آنھا پس از ورود به دفتر ،اقدام به جدا کردن مردان از زنان کردند و سپس ،اسامی اشخاص مورد نظر خود را از ميان
مردان صدا زدند.
شبکۀ»سی .ان .ان «.نيز ،گزارش داده است که ،نجات يافتگان از تيراندازی در ساختمان شارلی ايبدو ،می گويند ،آنچه
رخ داد ،يک قتل عام عمومی کور نبود ،بلکه شبيه به يک برنامۀ اعدام محدود بود و مھاجمان فھرست قربانيان خود را
آماده کرده بودند.
بر اساس اظھارات شاھدان عينی ،اگر يکی از دو مأمور پوليسی که در اين حادثه جان خود را از دست دادند ،با سالح
کمری به سمت مھاجمان شليک نمی کرد ،به احتمال زياد ھر دوی آنھا اکنون زنده بودند.
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