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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩۵دی  ٢٣] ٢٠١٧ژانویه  ١٢]تاریخ:[ 

 

 قتل و سوزاندن یک پیرمرد بهائی در توابع سمنان

 کیان ثابتی 

ساله ساکن »مهدی شهر« )سنگسر( از توابع سمنان، هنگام سرکشی به دامداری   ٧۵»احمد فناییان«، شهروند بهائی 

تاکنون دلیل ارتکاب  خود در شهرستان »درجزین«، توسط افرادی ناشناس به قتل رسیده و جسدش سوزانده شده است. 

 قتل مشخص نشده و از مذهبی یا غیرمذهبی بودن انگیزه قاتل یا قاتلین اطالعی به دست نیامده است.

وایر« گفت: »مرحوم احمد فناییان پنج شنبه شب منزل برادرش میهمان بوده و شب یکی از نزدیکان مقتول به »ایران  

ها، با وانت دی ماه برای بردن باِر جو و سرکشی به دام  ١٧ را هم در همان جا می گذراند. وی صبح روز جمعه

دی یکی از همسایگان به برادر او تلفن می   ١۸شخصی به دامداری می رود. حوالی ساعت پنج بعدازظهر روز شنبه 

هد.  اند و هر چه به احمد آقا زنگ می زند، پاسخ نمی دآقای فناییان به مرتع آن ها رفته   کند که گوسفندهای گله

بالفاصله بعد از تلفن، برادر و برادر زاده او که نگران شده بودند، به آن جا می روند. در ابتدا متوجه می شوند بار  

ها هیچ اثری نیست. تعداد زیادی از گوسفندان هم خارج از آغل هستند.  ماشین تخلیه شده ولی از آقای فناییان و چوپان

اطراف یک جسد سوخته پیدا می  ند که پس از حدود یک ساعت، در زاغه گردآن ها سپس دنبال آقای فناییان می

 کنند.«

برادر مقتول در همان روز اعالم کرد جسد پیدا شده متعلق به احمد فناییان، برادرش است ولی پلیس به دلیل سوختگی 

و جواز دفن صادر  ها شناسایی شدید صورت مقتول به تحقیق ادامه داد و در روز دوشنبه جسد او از روی دندان 

 کردند.

گوید: »در دامداری احمد فناییان چهار چوپان تبعه افغانستان ها( گله داری می او در مورد ناپدید شدن کارگران )چوپان

ای نداشتند. آن ها از شهریور ماه امسال، یعنی حدود سه ماه قبل خوابیدند چون خانوادهکردند و همان جا هم میکار می

شان اند که اگر فرار کرده باشند، پیداکردنودند. از روز پیدا شدن جسد، این چهار چوپان هم مفقود شدهاستخدام شده ب

شان هم جا مانده است و بدون کارسختی نیست. فرد معرف آن ها، نامش معلوم است و در ضمن مدارک شناسایی

 توانند بروند.«مدرک شناسایی، راه دوری نمی

زمان وقوع جنایت توسط پزشک قانونی اعالم نشده ولی به دو دلیل، احتماال قتل و  گوید هنوزوی هم چنین می

کند، کامال سرد بوده  دی ماه انجام شده است چون برادر مقتول وقتی جسد را پیدا می ١٧ سوزاندن جسد در روز جمعه

باشد که هیچ اثری از گرما در   اند، باید زمان طوالنی از این عمل گذشتهاست و با توجه به این که جسد را سوزانده

 جسد باقی نمانده است.

رسند، متوجه سر و صدای زیاد  بعدازظهر روز شنبه که برادر و برادر زاده مقتول به دامداری می  از طرف دیگر،

اند که از فرط گرسنگی سرو شوند. وقتی به آن جا می روند، می بینند هشت گوسفند ماندهچند گوسفند از درون آغل می 

شوند اول به گوسفندان غذا بدهند، بعد به دنبال آقای فناییان بگردند. این صدا می کنند به طوری که آن ها مجبور می

 اند. دهد که گوسفندان مدت زمان طوالنی غذا نخوردهشدت گرسنگی نشان می
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اره آگاهی مسوول پی گیری این شهروند بهائی در رابطه با روند پی گیری پرونده و دلیل قتل احمد فناییان گفت: »اد

پرونده است ولی هنوز انگیزه قتل یا قاتلین شناسایی نشده است. آن چه مشخص شده، این است که چیزی از خانه و  

دامداری سرقت نشده مگر این که پول تو جیبی مقتول ربوده شده باشد که آن هم به نظر مرجع قضایی نامحتمل است  

قتلی به این شکل نیست. به دستور  کنند که این مبلغ اندک، انگیزهشان حمل میبچون معموال افراد پول کمی در جی

راس بودند و با توجه به دفتر دامداری که تعداد گوسفندان   ۵١٧مقام قضایی، در همان شب گوسفندان شمارش شدند که 

مول و عادی است و راس ثبت کرده بود، کسر شدن چهار گوسفند در سه ماه امری مع ۵٢١را در شهریور ماه، 

 توان به حساب دزدی گذاشت.«نمی

کرد و هیچ گاه همسری ها مسوول بخش پرستاری بیمارستان »جم« تهران بود. وی تنها زندگی میاحمد فناییان سال

اختیار نکرده بود. به همین دلیل بیش تر اوقات خود را صرف معاشرت و کمک به دوستان و همسایگان  

های اخیر که دیگر در تهران ساکن نبود، برای کمک به دوستانش، به بیمارستان سمنان سال کرد:»حتی در این می

ها  ای هم با چوپانرفت. تا آن جا که اطالع داریم، وی با کسی مشکل یا خصومت شخصی نداشت. ارتباط دوستانهمی

ان نبوده است. این امید وجود دارد تا با  ها تا آن زمدهد اختالفی بین او و چوپانبار ماشین هم نشان می داشت و تخلیه

های تلفنی مرحوم فناییان و تحقیق از دوستان و همسایگان، قاتل یا قاتلین هر چه زودتر شناسایی  بررسی پرینت تماس

 شوند.«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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