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دوستان و نزدیکان موبد زرتشتی در گفت وگو با »شهروند« جزئیات جدیدی از قتل او و 
همراهانش را فاش کردند

 در جست وجوی قاتل مسافری از کالیفرنیا
  یکی از دوستان صمیمی آرش: او به خاطر پیگیری های امالک پدری و زمین های آبا و اجدادی اش بارها 

از سوی افراد ناشناس  به مرگ تهدید  شده بود 

]شهروند[ هشت روز از پیداشدن جسد موبد کسروی و همراهانش 
در خانه ویالیی ماهان کرمان می گذرد. پلیس درحال تحقیق و بررسی 
درباره این پرونده است و مسئوالن قضائی هم وعده رسیدگی ویژه برای 
روشن شدن موضوع و برخورد با عامل یا عوامل این جنایت را داده اند. 
کسروی  آرش  بستگان  و  دوستان  سوی  از  ح شده  مطر صحبت های 
نشان می دهد که این موبد پنجاه وسه ساله در مدت حضورش در ایران 
بارها تهدید شده است، حتی چند باری هم افراد ناشناسی در تماس های 
مشکوکی از او خواسته بودند تا پیگیر سروسامان دادن به امالک پدری 
آبا و اجدادی اش نباشد. شاید به همین دلیل دادستان  و زمین های 
کرمان از ابتدای انتشار خبر قتل این موبد زرشتی به وجود انگیزه های 

مالی در این پرونده اشاره کرد.
آرش و دو نفر از همراهانش از روز سی ویکم تیرماه به طرز مشکوکی 
ناپدید شدند. درواقع کسی از آنها خبری نداشت، یکی از اقوام پدری آرش 
کسروی که ارتباط نزدیکی با او داشت، دراین باره به »شهروند« می گوید: 
»ما دو روز از او خبری نداشتیم، تلفنش را پاسخ نمی داد، با چند نفر از 

دوستانش هم تماس گرفتیم، اما آنها هم اطالعی از آرش نداشتند.«
رفتیم.  او  خانه  به  مرداد  دوم  پنجشنبه  »روز  می دهد:  ادامه  او 
روشن بودن وسایل برقی خانه نشان می داد که برای آرش اتفاقی افتاده 
است.« از اینجا پلیس وارد ماجرا می شود. در بررسی ابتدایی مأموران 
به  و  شده  شکسته  مداربسته  دوربین های  که  شد  مشخص  آگاهی 
سرقت رفته است. همه شواهد احتمال وقوع آدم ربایی را تقویت می کرد. 
در ا دامه کارآگاهان با توجه به نوع به هم ریختگی  خانه، زمان ناپدیدشدن 

را دو روز پیش از این یعنی سه شنبه اعالم کردند.
یکی از دوستان نزدیک آرش که نخواست نامش فاش شود، جزئیات 
از  »آرش  کرد:  را فاش  زرتشتی و همراهانش  این موبد  از قتل  دیگری 
چندماه قبل از سوی عده ای تهدید شده بود. کار به جایی رسید که یکی 

از دوستان قدیمی اش به نام »گنج« همه جا همراه او بود. مثل محافظ. 
آن خانمی هم که همراه این دو نفر به قتل رسیده است، از دوستان 
قدیمی و خانوادگی آنها بود.« خانم رفیعی همان زن به قتل رسیده با اینکه 
مسلمان بود، اما از بچگی با خانواده کسروی بزرگ شده بود، درواقع به 

خانه پدری آرش رفت وآمد داشت و انگار عضوی از این خانواده بود.
موبد کسروی ۱۰ سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و آنجا مسئولیت 
برگزاری مراسم مذهبی زرتشتیان مقیم کالیفرنیا را عهده دار بود. او از 
همین راه امرار معاش می کرد و در کنار گیتا همسرش و دو فرزندش 
زندگی آرامی داشت، تا اینکه مهرماه  سال گذشته پدرش در کرمان فوت 
کرد و او هم برای انجام مراسم مذهبی و خاکسپاری او راهی ایران شد. 
داریوش کسروی پدر آرش امالک زیادی در کرمان، ماهان و بم داشت. 
ج از کشور زندگی می کنند، به همین  اما همه فرزندانش مثل آرش در خار
دلیل هم آرش به نمایندگی از خواهر و برادرانش در ایران ماند تا کار 
آن طور که دوست قدیمی  را انجام دهد.  انحصار وراثت اموال پدرش 
موبد کسروی به »شهروند« می گوید در میان انجام همین امور آرش 
چندباری تهدید شد: »افرادی بارها موبد کسروی را به مرگ تهدید کرده 
درباره  او  بود.«  زمین خواری  مسائل  درباره   تهدید ها  بیشتر  که  بودند 
چگونگی کشف پیکر آرش و همراهانش هم می گوید: »همسایه ویالیی 
در شهر ماهان بوی تعفنی را که در آن منطقه به مشام می رسید، به 
پلیس گزارش می دهد و درنهایت پس از رسیدگی های پلیسی پیکرهای 
بی جان آنها جمعه شب در  صندوق عقب ماشینی در همان ویال پیدا 
را  مقتول  سه  هر  پیکر  هم  ماه  مرداد  چهارم  شنبه  صبح  و  می شود  
بستگان شان شناسایی می کنند. هر سه نفر آنها با چاقو به قتل رسیده 
بودند.« آن طور که پلیس به اقوام آنها اعالم کرده حدود دو روز از زمان 
خ داده و اجساد  مرگ ها آنها گذشته و به احتمال زیاد قتل جای دیگری ر

پس از جنایت به ماهان منتقل شده است.
اما ماجرای ۱۰ هزار دالری که به گفته دادستان کرمان در نزدیکی اجساد 
کشف شده است، انگیزه های مالی درباره این حادثه را تقویت می کند. 
یکی از دوستان قدیمی موبد آرش که از دیرباز با خانواده او رفاقت دارد، 
دراین باره به » شهروند« می گوید: »چند هفته قبل از این حادثه هولناک، 
او به  من گفت  با من تماس گرفت و مقداری دالر می خواست.  آرش 
آمریکا  که به زودی کارهای امالک پدری اش به پایان می رسد و باید به 
بازگردد. من هم شماره یکی از دوستانم را به او دادم تا دالر مورد نیازش 
را تهیه کند.« او ادامه می دهد: »من آرش را از بچگی می شناختم. آرش هم 
مثل من اصالتا بمی بود. در همان شهر هم به دنیا آمد و بعد به کرمان 
نقل مکان کردند. دانشگاه رفت و لیسانس گرفت. اما از همان دوران 
جوانی به مراسم و تشریفات مذهبی عالقه داشت و دست آخر نیز همین 

راه را انتخاب کرد. او عاشق این کار بود.«
حاال درحالی که مسئوالن قضائی و انتظامی از همان ابتدا از رسیدگی 
ع وقت عوامل این  ویژه به این پرونده خبر دادند و اعالم کردند که در اسر
جنایت را شناسایی و دستگیر می کنند، از کرمان خبر می رسد که بررسی 
آرش  موبد  سکونت  محل  خانه  نزدیکی  در  مداربسته  دوربین های 
گاهان جنایی قرار داده است و به زودی  سرنخ های خوبی را در اختیار کارآ

اخبار تازه ای از این پرونده منتشرمی شود. 

مجازی   شبکه های  در  مختلف  زاویه  دو  از  فیلم  دو  ]شهروند[ 
کاربران  جان  به  وحشت  که  فیلمی  ثانیه  می چرخد. ۱۱3  دست به دست 
انداخت، نشان می دهد دو گروه مسلح در یکی از خیابان های سعادت آباد 
به جان هم افتاده اند. ابتدای فیلم نخست دو مردی را نشان می دهد که از 
خودرو جک مشکی پیاده می شوند، دو نفری که ماسک به صورت دارند و به 
محض پیاده شدن، میدان جنگ را به تصویر می کشند. اسلحه را باال می برند 
و فردی را هدف می گیرند.  آنها همزمان با شلیک می دوند تا خود را به نقطه ای 
امن برسانند و چند بار شلیک می کنند. سکانس بعدی  فیلم از زاویه باالتری 
گرفته می شود. فردی درون یکی از ساختمان ها درحال فیلمبرداری است. 
دوربین مردی را نشان می دهد که غرق خون روی زمین افتاده،  زمین هم از 
خون پوشیده شده است. دو مرد مشکی پوش به سمت خودرو سیاه رنگ 
می روند و ماشین حرکت می کند. دو مرد هم که باال سر مصدوم هستند، چند 
لگد به مرد غرق در خون می زنند و با زحمت فرد زخمی را سوار خودرو می کنند.  
چهار سرنشین خودرو سیاه رنگ  خیلی زود از برابر لنز دوربین فیلمبردار محو 
می شوند. همه چیز خیلی سریع رخ می دهد. کوچه می ماند و خون روی زمین و 

خودرو پراید خالی با درهای باز که متعلق به قربانی است.
 پلیس پایتخت به دنبال سه متهم سابقه داری است که روز چهارشنبه 

قرار دعوا در منطقه سعادت آباد گذاشته بودند. سه متهم دیگر این درگیری 
دستگیر شده اند. 

 ساعت ۱8  هفتم مرداد  ماه خبری مبنی بر درگیری مسلحانه در سعادت آباد 
به مأموران پلیس تهران اطالع داده شد. با حضور مأموران در محل و بررسی 
اولیه مشخص شد دو گروه از اراذل و اوباش با دو خودرو سوناتا و جک مشکی 
با سالح گرم در  منطقه سعادت آباد درگیر شده و اقدام به تیراندازی کرده اند. در 
پی درگیری مسلحانه  اراذل و اوباش دو نفر مصدوم شدند، اما متهمان یکی 
از مجروحان را با خود بردند. در گام بعدی تحقیقات مشخص شد خشایار 
سی وچهار ساله که  سرنشین خودرو جک مشکی رنگ  بود، در بیمارستان 
تحت درمان است. مأموران به سرعت به محل اعزام شدند و خشایار را 

شناسایی کردند.
مأموران در تحقیقات میدانی و اطالعاتی پی بردند سهراب و خشایار از 
افراد شرور و سابقه دار هستند که بارها به علت درگیری روانه زندان شده اند. 
مأموران کالنتری ۱34 شهرک غرب در ادامه تحقیقات متوجه شدند که سهراب 
و خشایار از دوستان قدیمی هستند و روز دوشنبه ششم مرداد ماه سهراب به 
جشن تولد خشایار در منطقه فشم می رود، اما سهراب وقتی وارد جشن تولد 
در منطقه فشم می شود، مشاهده می کند که دختر مورد عالقه اش در جشن 

تولد خشایار حضور دارد که  همین باعث درگیری بین آنها می شود.
سهراب پس از این ماجرا برای انتقام گیری با خشایار در منطقه سعادت آباد 
قرار دعوا می گذارد و هر دو وقتی در صحنه حضور پیدا می کنند، با اسلحه کلت 
کمری به سمت یکدیگر تیراندازی می کنند که در تیراندازی سعادت آباد هر دو 
مصدوم  و به بیمارستان منتقل می شوند. بنابر این گزارش، شنیده ها حاکی 
از آن است که دختر جوان در این درگیری هدف ضربه قمه سهراب قرار گرفته 
است.  جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: »متهمان 
سوابق کیفری دارند و در سال های گذشته نیز با همدیگر درگیر بوده اند. آنها 
ساعت 6 بعدازظهر هفتم مرداد ماه بار دیگر قرار دعوا گذاشته بودند که پلیس 

وارد عمل شد و سه متهم را دستگیر کرد.
تمامی عوامل دخیل در  این درگیری مسلحانه  و هر 6 سرنشین این دو 
خودرو شناسایی و تاکنون سه نفر از عامالن اصلی این درگیری دستگیر 

شده  اند و تالش برای دستگیری سه نفر دیگر ادامه دارد. 

کشف ۹ کیلو موادمخدر در مترو
ُنه کیلوگرم موادمخدر در ایستگاه مترو پایانه 
جنوب کشف شد. حدود ساعت ۱۲ روز هفتم مرداد 
ماه دو مرد جوان سی ودو ساله به همراه دو چمدان 
دستی چرخ دار در حال ورود به ایستگاه مترو پایانه 
جنوب بودند که مأمور انتظامی مستقر در مترو به 
این افراد که ماسک نیز بر صورت خود نداشتند و 
دچار اضطراب بودند، مشکوک شد. مأمور انتظامی 
این افراد را به ایستگاه پلیس مستقر در مترو هدایت 
و چمدان آنها را بازرسی کرد. در بازرسی چمدان ها 
یک طرف آنها از طرف دیگر سنگین تر بود که پس 
از بررسی بیشتر مشخص شد در یکی از چمدان ها 
حدود 3 کیلو و ۲8۰ گرم و در دیگری 5 کیلو و ۷8۰ گرم 
)جمعا حدود ۹ کیلو و ۱۰۰ گرم( موادمخدر از نوع تریاک 

در جداره داخلی آنها جاسازی شده است.
هر دو متهم بازداشت شدند و در بازجویی اولیه 
گفتند که با یکدیگر همشهری هستند؛ از یکی از 
شهر های جنوبی کشور به تهران آمده، موادمخدر را 
در شهر خود تهیه کرده و قصد فروش آن را در تهران 
پرونده  این  درباره  بیشتر  تحقیقات  داشته اند. 

ادامه دارد. 

واژگونی اتوبوس تهران-میانه با 4۰ 
سرنشین 

کرج- آزادراه  در  زنجیره ای  تصادف  ]شهروند[ 
قزوین 3۱ مصدوم و دو کشته بر جا گذاشت. بامداد 
جمعه دهم مرداد ماه اورژانس۱۱5 در جریان  تصادف 
زنجیره ای یک تریلر، یک اتوبوس و سه خودرو سواری 
در الین شمالی اتوبان کرج-قزوین نرسیده به پل 
شد  داده  اطالع  همچنین  گرفت.  قرار  نظرآباد  
اتوبوسی با 4۰سرنشین که از تهران به مقصد میانه در 
یک  است.بالفاصله  شده  واژگون  بوده،  حرکت 
اتوبوس آمبوالنس و 6 دستگاه آمبوالنس اورژانس 
البرز به محل حادثه اعزام شدند.در این حادثه  در 
مجموع 3۱  مسافر؛ ۲۰ مرد  و ۱۱  زن از خدمات اورژانس 
به  از مصدومان  نفر  که ۱۷  بهره مند شدند  البرز 
بیمارستان  امام حسن)ع(،  بیمارستان های 
امام جعفرصادق)ع(، بیمارستان ولیعصر آبیک و 
کلینیک هشتگرد منتقل شدند و ۱4نفر از آنها در 
سرپایی  درمان  خدمات  از  حادثه  صحنه 
تکنیسین های اورژانس استان برخوردار شدند. در 
این حادثه  دو مرد کشته شدند؛ یک نفر در دم و نفر 
دوم به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان 

امام حسن)ع( جان باخت. 

مرگ تلخ کارگر پاکبان شهرداری در تصادف 
پل  در  شهرداری  کارگران  با  مرگبار  تصادف 
و  کارگر  یک  کشته شدن  سبب  سیدخندان 
مصدومیت دو نفر دیگر شد. سرهنگ احسان 
گفت: »حوالی ساعت ۱۰ و 45  مومنی، دراین باره 
دقیقه صبح  جمعه یک سواری ال۹۰ درحال حرکت 
در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی بود 
که روی پل سیدخندان با سه نفر از کارگران شهرداری 
که مشغول نظافت معبر بودند، برخورد کرد. در محل 
یک نفر از کارگران در دم جان خود را از دست داد، دو 
کارگر دیگر نیز که دچار مصدومیت شده بودند، 
از سوی عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل 

شدند.«
مومنی با بیان اینکه مأموران راهور با مدیریت و 
روان سازی ترافیک، عملیات امدادرسانی را تسهیل 
کردند، درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: »علت 
پلیس  عوامل  سوی  از  حادثه  وقوع  قطعی 
بررسی  درحال  بزرگ  تهران  راهنمایی ورانندگی 

است.« 

وحشت در بخش زنان بیمارستان 
امام رضا)ع( 

زنان  داخلی  بخش  انبار  آتش  ]شهروند[ 
بیمارستان امام رضا)ع( قم را سوزاند. این آتش در 
لحظات اولیه کنترل و از بروز فاجعه جلوگیری شد. 
ساعت ۷ و 3۰دقیقه بامداد روز جمعه اتصال برق 
در یکی از انبار های بخش داخلی زنان در طبقه 
به  منجر  قم  امام رضا)ع(  بیمارستان  سوم 
و  حادثه  این  پی  در  شد.  مختصر  آتش سوزی 
انتشار دود ناشی از سوختگی سیم های برق و 
بیماران  اتاق های  راهروی  در  انبار  داخل  لوازم 
باعث تخلیه این بخش شد. با هوشیاری یکی از 
ج شده از زیر در انبار و  پرستاران که متوجه دود خار
بوی سوختگی شد، با عکس العمل سریع عوامل 
کنترل  اولیه  آتش سوزی در مراحل  تاسیسات، 
شد و خسارت چندانی وارد نشد. بیماران پس از 
تهویه هوای بخش و اصالح مشکل پس از یک 

ساعت به اتاق های خود بازگشتند. 

تش سوزی بزرگ صبح  جمعه   آ
در جنوب تهران 

پایتخت  جنوب  در  کاال  متری  سه هزار  انبار 
جمعه  صبح   56دقیقه  و     ۱۰ ساعت  سوخت. 
آتش سوزی گسترده در انبار کاال در خیابان فداییان 
اسالم نرسیده به بلوار ابریشم اعالم شد و بالفاصله 
چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه تانکرهای آب و 
خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.
حادثه  محل  به  دقیقه  مدت 4  در  آتش نشانان 
رسیدند. انبار به وسعت سه هزار مترمربع که کاال در 
همه زوایای آن چیده شده بود، غرق در آتش بود. در 
بخش انتهایی آن سوله با لوازم شیروانی ساخته 
شده و حجم کاال در این انبار بسیار زیاد و کامال آتش 
در آن شعله ور بود. در محوطه بیرونی این انبار  فرش و 
موکت چیده شده و کولر و حلقه های الستیک هم 
بود که آتش به آنها سرایت می کند و شعله و دود 
این  از  حاصل  دود  می شود.  گسترده  بسیار 
آتش سوزی در شهر تهران قابل مشاهده بود که از 

سوی آتش نشانان اطفا شد. 

دستگیری سارق ُمرده 
]شهروند[ سارق مسلحی که برای خود گواهی 
فوت جعل کرده بود، با تالش پلیس آگاهی استان 
کردستان دستگیر شد.مأموران پلیس آگاهی این 
استان در یک عملیات پلیسی موفق شدند فردی را 
که در استان های همجوار به صورت مسلحانه اقدام 
به سرقت خودرو می کرد، در سنندج دستگیر کنند. 
این فرد به منظور فرار از دست پلیس و گمراه کردن 
مأموران انتظامی از چند مدت پیش اقدام به جعل 
گواهی فوت برای خود کرده بود تا در پوشش آن به 
اعمال مجرمانه ادامه دهد که درنهایت با تحقیقات 
پلیسی در منزل خود در چنگال قانون گرفتار شد. 
مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از خانه این متهم 
موفق به کشف ۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، 
یک قبضه سالح شکاری وینچستر، 6عدد فشنگ، 
دو قبضه شمشیر، دو عدد باتوم و یک عدد افشانه 
فلفل شدند.هم اکنون با هماهنگی دستگاه قضائی 
تحقیقات درباره جرایم این فرد ادامه دارد و به محض 
اتمام این مرحله، جزئیات بیشتری در اختیار مردم از 

طریق رسانه ها قرار می گیرد. 

دزدان حرفه ای دست شان رو شد
]شهروند[ اعضای باند سه نفره سارقان خانه و 
مغازه که 55 سرقت  در پرونده شان داشتند، در 
شیراز دستگیر شدند. به دنبال وقوع چند سرقت 
سریالی خانه و مغازه در شهرستان شیراز موضوع 
به  سارقان  باند  اعضای  دستگیری  و  شناسایی 
کارآگاهان قرار گرفت.  کار  صورت ویژه در دستور 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی موفق به شناسایی اعضای 
این باند شدند که با استفاده از خودرو های پژو پارس 
و زانتیا اقدام به سرقت از منازل و مغازه ها با شگرد 
دیلم زنی می کردند.سارقان پس از ارتکاب جرم در 
شیراز به شهرستان مشهد متواری شده بودند. 
مأموران پس از اخذ نیابت قضائی به آن مکان اعزام 
شدند و در عملیاتی ضربتی هر سه سارق را که اعضای 
یک باند بودند، در مخفیگاه شان دستگیر کردند و به 
استان فارس انتقال دادند.متهمان در بازجویی فنی 
و تخصصی و مواجهه با ادله و مستندات پلیس به 
55 سرقت خانه و مغازه در شیراز اقرار کردند. این 
سارقان حرفه ای پس از سیر مراحل قانونی روانه 

زندان شدند. 

مرگ در منطقه ممنوعه تله کابین رامسر
جوان همدانی که برای تفریح به رامسر رفته بود، در 
حادثه ای تلخ جان باخت. این جوان نوزده ساله اهل 
همدان در منطقه شنا ممنوع غرق شد. در گزارش 
یکی از شهروندان به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر غرق شدن جوان نوزده ساله اهل همدان در 
بالفاصله  تله کابین  حوالی  شنا  ممنوعه  منطقه 
عوامل گشت انتظامی و پلیس آگاهی به محل حادثه 
اعزام شدند. پس از بررسی های اولیه مشخص شد 
که  است  شده  غرق شدگی  دچار  جوان  این  که 
آب  از  از سوی ناجیان غریق  جنازه اش بالفاصله 

بیرون کشیده شد. 

مکثذره بین
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