
را در    ٢٠٢١نوامیر ٢٥تا  ٢٠٢٠نوامبر ٢٥جزییات مربوط به زنان به قتل رسیده در کردستان از 
منتشر   ٢٠٢١نوامبر  ٢٥که بعنوان متن الحاقی گزارش ُکردپا به مناسبت  اینجا مطالعه کنید

 گردیده است. 

 

روستای سرخه،  سرگل حبیبی  ،٩٩آبان    ۳٠شامگاه      _١ ازتوابع سنندج،اهل  به    دیزج 
در ساعت   و  بازداشت  منزل خود  در  انتظامی  نیروهای  توسط  مرد  با    ۳همراه یک  بامداد 

دستور قاضی کشیک به برادرانش تحویل داده شد. دو برادر متوفی او را به چند کیلومتری  
چاقو   ضربات  با  و  برده  "ناموسی"سنندج  انگیزه  با  رساندندو  قتل  قربانی  .  به  سرگل 

 باری بوده است.  کودک_همسری و ازدواج اج

، اهل روستای ذوالفقار واقع در بخش دشت مجرد  ساله  ٢٢زن    یک،  ٩٩آذر  ١٧دوشنبە    _٢
 . شد خفه، توسط برادرش "اختالفات خانوادگی"عباس، بە دلیل 

فرزند، بە   ٢شمسی و مادر    ١۳٦٠، اهل سردشت، متولد  وفا عبداللەزادە،  ٩٩آذر    ١٨  _٣
برادرانش   بە دست  "ناموس"  ازداوج  بهانە حفظ  قربانی  وفا  رسید.  قتل  به  گلوله  با ضرب 

. او بعد از جدایی به پیشتر از همسرش جدا شده و دارای دو پسر بودە استاجباری که  
گذارند، اما هنگامی که قصد  کند و با فروش نان محلی اموراتش را میتنهایی زندگی می

 رسانند. ازدواج با مردی را داشته و به او عالقمند بوده برادرانش او را به قتل می

ساله ساکن روستای "تیلکو"    ٢١"  آزاده مروتی، یک زن جوان به نام "٩٩آذر  ٢٤دوشنبه    _٤
دلیل  بهساله    ٢٥از توابع شهرستان دهگالن با ضربات چاقو توسط همسرش"ارسالن صفری"  

 .رسدمیبه قتل اختالفات خانوادگی 

شهر"نالس" از توابع شهرستان    ساله، اهل  ٢٢، یک زن جوان    ٩٩دی    ٢٥شنبه  پنج  _٥
" بنام  دهقانسردشت  )سونیا(  انگیفرشته  با  توسط  "  "ناموسی"  پسر  زه  و  برادر 

فرشته قربانی کودک_ همسری    و شتم و خفگی به قتل میرسد.در نتیجه ضرب  عموهایش  
به طالق  از  بعد  و  فرزند  بوده  میساله٦همراه  زندگی  تنها  شغل  اش  به  مشغول  و  کند 

 شود. آرایشگری می

با خانواده همسرش، مقابل یکی  "اختالفات خانوادگی"فردی به دنبال  ، ٩٩بهمن٤١ _٧و٦
کند که منجر به کشته شدن شاهد پرونده در صحنه از دفاتر وکالت اقدام به تیراندازی می

ها نیز که در دفتر وکالت حضور شود. همچنین در این تیراندازی همسر و وکیل آنحادثه می 
ها نیز جان خود  ن آنشوند که پس از انتقال به بیمارستاداشتند بر اثر تیراندازی زخمی می 

 .دهندرا از دست می

 همسر خود  "افشین حیدریان"یک مرد اهل ایالم با هویت    ،  ٩٩بهمن    ١٢یکشنبه      _٩و٨
به  "  را  ساله  ١٠  "هستی حیدریان"ساله و    ١٧  "علی حیدریان"و دو فرزندش    "لیال زنگنه"

رساند و سپس به زندگی خود  میاسلحه شکاری به قتل    با  "دلیل ورشکستگی در بورس
 دهد. افشین کارمند بانک بوده است. خاتمه می

توابع صومای     ساله، اهل  ٢٨، یک زن جوان  ٩٩بهمنپانزدهم    _١٠ از  روستای"گنگچین" 
"، فرزند جمشید، با انگیزه "ناموسی" توسط  عشرت نیکخوییبرادوست ارومیه، به نام "

این قتل  عشرت   پسرعموهایش با بنزین به آتش کشیده شد و جان خود را از دست داد.
بار تحت عنوان "حفظ ناموس" و در پی انتشار یک فیلم از رابطه "عشرت" با یک خشونت

 همسری بوده است.  این زن قربانی کودک مرد متأهل به نام "زبید" انجام گرفته است.



قاتل    ،اضای طالق یک زن از همسرش و رفتن به دادگاهبه دنبال تق،  ١۳٩٩بهمن  ٢۳  _١١
. گفته  است  خود را جلو انداخته و به قتل رسیده  را داشته اما مادرزنش   قصد قتل همسرش

 دارای مشکالت روحی روانی بوده است.  مادشود دامی

 

در  ١۳٩٩بهمن  ٢٦  _١٢ میانسال  زن  یک  قتل  غربی  ،  پسر  به  کرمانشاه کمربندی  دست 
 دلیل "اختالفات خانوادگی" .برادرشوهر با استفاده از اسلحه به

نام "  ۳٨یک زن    ،٩٩اسفند    _١٣ ارومیه، به  توابع  از  عزیزه ساله، اهل روستای"بادکی" 
کردن به  فرزند با انگیزه "ناموسی" توسط همسرش به شیوه خفه  ٤"، مادر  حقی عیوبی

به موادمخدر شیشه اعتیاد داشته و با ظن و شک  ،  "گرمان درویشی"بانام  قاتل    .قتل رسید
همسایگان این خانواده در گفتگو با ُکردپا این ، گرچه  "ناموسی" همسر خود را خفه کرده

 .اندشک و گمان را رد کرده

جانش را از دست داد. این زن  اهل پیرانشهر    ٬جیران یعقوب پور،  ١۴٠٠خرداد    ١۳_  ١٤

حین   و  جوان  گرفته  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  همسرش  توسط  ایران  شمال  به  مسافرت 

 جسدش پس از بیهوشی سوزانده شده است. دلیل قتل وی مشخص نیست.

ساله در ایالم به دلیل "اختالفات خانوادگی" همسر خود را ۳٥، مردی  ١٤٠٠خرداد  ١٥_  ١٥

 رساند. با ضربات چاقو به قتل می

کرمانشاهی  _١٧و  ١٦ خواهر  تاریخ    دو  شهر   ١۴٠٠خرداد    ١۵در  گلستان  محله  در 

کرمانشاه توسط همسر قبلی یکی از آنها کشته شدند. گفته می شود در حالی که این  

با هم در منزل مسکونی یکی از آنها به سر می برده اند توسط همسر یکی از   دو خواهر

با شلیک اسلحه کشته شده اند. رسانه های داخلی   ٬آنها که قبال طالق گرفته بوده اند

ذکر کرده   "اختالفات خانوادگی"علت این قتل را    ٬بدون ذکر هویت این دو خواهر کرمانشاهی

 کمی بعد بازداشت شد. اند. قاتل این دو خواهر 

بازگیر خرم  _  ١٨ اسناد رسمی شماره    ٬آبادیحمیرا  دره شهر   ١سردفتر  شهرستان 
 .ساله اش با اسلحه به قتل رسید  ۳٨توسط همسر    ١۴٠٠خرداد    ١٧ایالم( در تاریخ  )استان  

اهل سقز )استان کردستان( دانش آموخته رشته حقوق و    ٬ساله  ٢۵  ٬گالله شیخی  _١٩

ساله که تحصیل کرده و    ۳٠ر. ضرغامی    ٬توسط نامزدش  ١۴٠٠خرداد    ١٨در تاریخ    ٬کارمند

کشته شده است. طی اعترافات مشخص شد که در پی مشاجره   ٬کارمند بانک بوده است

گالله توسط نامزدش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بیهوش می شود. نامزدش    ٫بین این دو

ا از دست داده است وی را به آتش می کشد. وی چند روز  با تصور این که گالله جانش ر

 بعد بازداشت شد. دلیل اختالف آنها عدم موافقت نامزدش با کار کردن گالله ذکر شده است. 

بختیار_  ٢٠ کرمانشاه  ٬مجرد  ٬ساله  ١۶  ٬شکیبا  اهل  و  متوسطه  دلیل    ٬تحصیالت  به 
کشته    ١۴٠٠تیرماه    ١۳تاریخ  با ضربات چاقو توسط پدرش در    ٬بازگشت دیرهنگام به خانه

 شد.

اسماعیل    ٬توسط همسرش  ١۴٠٠مرداد    ۳اهل سنندج در تاریخ    ٬بیان مرادی  _  ٢٢و٢١

با شلیک اسلحه کشته شد. همسر بیان راننده کامیون بوده و به خرید و فروش مواد    ٬الف

مخدر هم می پرداخته و گفته می شود همیشه به اسلحه دسترسی داشته است. حین  

بیان  اجرای بوده   ٬سحر  ٬خواهر کوچکترش  ٬قتل  قانونی حامله  که طبق گزارش پزشکی 



است هم هدف تیراندازی قرار گرفت و وی هم جانش را از دست داد. گفته می شود که  

به  تهدید  را  آنها  و  قرار گرفته  بارها توسط همسرش مورد ضرب و شتم  فرزندانش  و  بیان 

کشته شدن کرده بود. بیان چندین بار به مراجع قضایی و دادگاه مراجعه کرده و از وضعیت 

حمایتی دریافت نکرده و تالشی در راستای حفظ امنیتش صورت  خود شکایت کرده بود اما  

نگرفت. یکی از اعضای خانواده این دو خواهر کشته شده عنوان کرده است که دامادشان  

حتی یک بار در یکی از خیابان های سنندج با اسلحه کمری بیان را تهدید به مرگ کرده بود 

یی اما با درخواست شاهد و مدرک الزم برای  بعد از مراجعه بیان به مراجع قضا با این وجود

اثبات این ادعا اقدام وی بی نتیجه می ماند. این در حالی است که سابقه خشونت همسر 

وی بر کسی پوشیده نبوده است. عالوه بر آتش زدن خانه والدینش وی پیشتر هم در دوران  

همسر بیان  ٬ما رفتنش سربازی به دلیل شلیک گلوله به یکی از افسران مافوق خود و به ک

آزاد شده   ٬بازداشت شده اما بعد از بهبودی افسر فوق و کسب رضایت وی و خانواده اش

دیگر هم در    است. خانواده بیان و سحر عنوان کرده اند با وجودی که نامبرده چند پرونده

نهایت  دادگاه دارد اما به شکایت های خواهر ما اهمیتی داده نشد و ادامه چنین وضعیتی در  

شد. قاتل این دو  ٬منجر به کشته شدن بیان و دیگر خواهرمان یعنی سحر که باردار هم بود

 خواهر یک هفته بعد از اجرای نقشه اش بازداشت شد. 

تاریخ    منیره قادری  _  ٢٣ در  مریوان  روستای گوالن شهرستان   ١۴٠٠مردادماە    ١٠اهل 

. یکی از نزدیکان این زن کشته  توسط همسرش بر اثر وارد کردن ضربه به سر کشته شد

فرزند بوده است.   ٧شده عنوان کرده است که منیره قبال چندین بار ازدواج کرده و صاحب  

دلیل قتل منیره در سایت خبری کردپا این چنین بیان شده است: »همسر قبلی منیره، وی 

بتوان و میرا "سه طالقه" کرده   تا  درآورد  مرد دیگری  به عقد  را  او  با وی  بایست  دوباره  د 

آن "ماره به  نواحی  آن  در اصالح  زندگی کند]که  گفته میبهبصورت شرعی  شود[؛  جاش" 

آید، اما بعد از ازدواج ابراهیم حاضر به جدایی از  همین دلیل منیره به ازدواج ابراهیم درمی به

ت، این  کند. ابراهیم که خود دارای همسر و فرزند اسگردد و منیره هم قبول میمنیره نمی

مخفی می اول خود  از همسر  را  متوجه میجریان  اولش  وقتی همسر  اما  از  کند؛  شود 

کند، ابراهیم نیز به منیره فشار آورده تا طالهایش را برای  ابراهیم تقاضای ارث و مهریه می

دنبال دعوا و درگیری با وی  همسر اولش به وی بدهد که با ممانعت منیره روبرو شده و به

به   را  میاو  فاضالب میقتل  چاه  در  و  انداختن  رساند  و  منیره  قتل  از  بعد  ابرهیم  اندازد. 

شود که منیره طالها جسدش به داخل چاه فاضالب، در میان دوستان و آشنایان مدعی می 

داران جریان را متوجه  را برداشته و رفته؛ اما در جریان اقدام به فروش طالها، یکی از مغازه

شود و هم جسد دهد و به این صورت هم قاتل دستگیر میاطالع می شود و به آگاهی  می

 شود.روز در چاه فاضالب کشف می ٥منیره پس از گذشت 

متوسطه   ٬اهل سنندج  ٬متاهل   ٬ساله  ٢۴  ٬شیالن مندمی  _  ٢٥و  ٢٤ بدون    ٬تحصیالت 
ساله اش که گفته می شود استاد دانشگاه   ۴٢توسط همسر    ١۴٠٠مرداد    ١۵فرزند در تاریخ  

وی به همراه دیگر اعضای خانواده  ٬بوده است به قتل رسید. در جریان کشته شدن شیالن
دیگری که همراه آنها در یکی از   برادرش و فرد  ٬(عایشه اصالنیمادر )  ٬خود از جمله پدر

باغهای اطراف سنندج نزدیک روستای خلیفه ترخان به سر می برد با اسلحه کشته شدند. 
گفته می شود که به دلیل اعتراض شیالن به »خسیس بودن« همسرش وی بارها توسط  
از   گیرد  می  تصمیم  دلیل شیالن  همین  به  بود  گرفته  قرار  و شتم  مورد ضرب  همسرش 

جدا شود. وی شش ماه قبل از کشته شدنش به خانه پدر و مادرش برگشته   همسرش
سالگی با رضایت خود ازدواج کرده بود. همسر شیالن که دبیر و   ١۴بود. شیالن در سن  

 استاد دانشگاه بوده بعد از این قتل با شلیک گلوله خودکشی کرده است.



 ین واقع در استان کرمانشاهمتاهل و اهل شهرستان هرس  ٬ساله  ٢۳  ٬سارا پیرزادی  _٢٦

قتل رسید. قاتل پس از ازدواج با سالح گرم توسط پسرعمویش به  ١۴٠٠مرداد    ١٧در تاریخ  

سارا با فردی دیگر، به منزل آنها رفته و با شلیک پنج گلوله دخترعموی خود را به قتل رسانده 

این جریان همسر نیز زخمی شده است. در  برادر همسرش  عموی سارا  اند. پسرسارا و 

پس از بە قتل رساندن سارا و بازگشت به محل سکونتش با حلق آویز کردن خود به زندگیش  

 پایان داد.

پور  _٢٨و  ٢٧ فرزند  ٬متاهل  ٬ساله   ۴٧  ٬هما حاجی  دو  روستاهای    ٬مادر  از  یکی  اهل 

در یکی از خیابان   ١۴٠٠مرداد    ۴سردشت به نام »بیتوش« و ساکن کشور فنالند در تاریخ  

با اسلحه کالشینکف به قتل رسید. در   ٬م. بیتوشی  ٬های شهر سردشت توسط همسرش

هم زخمی شد که بعد   ٬سعدا اسپندار  ٬دوست و همراه هما حاجی پور  ٬جریان این قتل

از چند روز جانش را از دست داد. همسر هما نیز بعد از اجرایی کردن اقدام خود با شلیک  

هما حاجی پور و هر دو فرزندش ساکن کشور  ی خود پایان داد. گفته می شود  گلوله به زندگ

اما تالشهای مکرر همسرش جهت گرفتن ویزای ورود به کشور فنالند به   اند  فنالند بوده 

نتیجه نمی رسد. در نهایت بعد از بازگشت هما به سردشت از همسرش درخواست طالق  

اس مواجه شده  مخالفت همسرش  با  که  کند  همامی  تقاضای طالق  به  پاسخ  در   ٬ت. 

  . کشد.  می  اسلحه  با  را  وی  حاجیهمسرش  هما  که  عضو  گفتنیست  پیشتر  پور 

 .روستای بیتوش و همچنین مسئول اداره بهداشت این روستا بوده است شورای

دارای یک فرزند خردسال و ساکن روستای تکاب    ٬متاهل  ٬ساله  ٢٩  ٬صبری خلعتبری_٢٩

در شعله های آتش سوخت و جانش را   ١۴٠٠مرداد    ۳١قز در تاریخ  ایرانخواه شهرستان س

از دست داد. پزشک معالج این زن جوان مرگ وی را مشکوک اعالم کرد و به همین دلیل  

همسرش تحت بازجویی قرار گرفت. برادر صبری خلعتبری در ارتباط با مرگ خواهرش می  

او شکایت کردیم و  گوید: » از  با شوهرش داشت  اختالفات قبلی که خواهرم  به دلیل  ما 

جسد صبری برای معاینات به پزشکی قانونی منتقل شد. نتیجه گزارش پزشکی قانونی 

هنوز مشخص نشده است.« برادر صبری در مورد سابقه اختالفات او و همسرش گفت:  

تر بود. آنها چهار  بود از او دو سال کوچکبود و شوهرش که کشاورز    ٧١»خواهرم متولد سال  

اما خواهرم   بودند  ازدواج کرده  امکانات رفاهیسال قبل  برای   هیچ  نداشت.  زندگی  برای 

همین همیشه با شوهرش اختالفات شدید داشت به حدی که یک پرونده قضائی در حال  

آنها را آشتی داده بودند و در   بارها ریش سفیدان روستا  این چهار سال رسیدگی دارند. 

خیلی کم خواهرم سر زندگی اش بود و همیشه در خانه ما بود. من چند بار به او گفته بودم  

گفت که شوهرم من را  که اگر با شوهرت سازش نداری، از او طالق بگیر. اما صبری می 

توانم به طالق فکر کنم.« در حالی که شوهر  دوست دارد و حاال که یک فرزند هم دارم نمی

بعد از بازجویی، در حال حاضر آزاد است، رسیدگی به پرونده برای روشن شدن علت   صبری

 مرگ مشکوک صبری خلعتبری ادامه دارد. 

بدون فرزند و اهل شهر روانسر واقع در استان   ٬متاهل  ٬ساله  ۳٧  ٬مرضیه حاصلی  _٣٠
از    به قتل رسید. جسد سوخته شده وی در نزدیکی یکی   ١۴٠٠مهر    ٢کرمانشاه در تاریخ  

روستاهای این شهر پیدا شد. اگرچه دلیل کشته شدن وی سرقت طالهایش عنوان شده  
است و قاتل وی هم دستگیر شده اما شایعات تایید نشده ای ضمن رد انگیزه سرقت عنوان  
می کنند که مرضیه حاصلی که قصد جدایی از همسرش را داشته است با مرد قاتل دوست 

باید بعد از جدایی از همسرش با وی ازدواج کند. این فشارها   شده و بعد از اصرار به وی که
در نهایت منجر به کشته شدن مرضیه شده است. ضرب و شتم و همچنین سوزانده شدن 

 جسد مرضیه انگیزه قتل را به دلیل سرقت تا حدی مورد شک و تردید قرار می دهد.   



اهل روستای کورکوره )دولت آباد( شهرستان سنندج  ٬مجرد ٬ساله ٢٢ ٬فایزه ملکی _٣١
توسط پدرش به آتش کشیده شد و بعد از ده روز بستری شدن در    ١۴٠٠در تاریخ اول مهر  

پدر و جانش را از دست داد. گفته می شود  ١۴٠٠مهر  ١١بیمارستان کوثر سنندج در تاریخ 
سالگی با   ١۵ودند و فائزه به اجبار پدرش در سن  ها قبل از هم جدا شده بمادر فائزه سال 

این در حالی است که فایزه دلبسته یکی از    .کندتر از خود ازدواج میمردی بسیار مسن
مردان روستایشان بوده است. به دلیل همین دلبستگی فایزه تالش می کند از همسرش  

ا مخالفت پدرش روبرو  جدا شود. بعد از طالق قصد عملی کردن خواسته خود را دارد ک هب
می شود. دلیْل هر چه بوده باشد اما پدر فائزه دو روز قبل از سوزاندن فائزه وی را در توالت  

کشد. علیرغم افشای سوزانده باغشان حبس و سپس با ریختن بنزین، فائزه را به آتش می
ضای  شدن فایزه توسط خود وی و همچنین پزشک معالجش و انعکاس گسترده این خبر در ف

رئیس پلیس    ٬مجازی اما چندی بعد این پرونده مختومه اعالم شد. سرهنگ عبدهللا فاتحی
آگاهی فرماندهی انتظامی کردستان در این باره اعالم کرد: »پس از بررسی های تخصصی  

ساله کردستانی مورد  ٢٢توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، ابعاد مختلف نحوه سوختن دختر 
نهایت پس از تحقیقات کامل و اعالم نظر پزشکی قانونی، علت مرگ    بررسی قرار گرفت و در 

 .این دختر خودسوزی اعالم شد و جریان قتل در کار نبوده است«

اهل سنندج و ساکن همدان    ٬دیپلمه  ٬مادر دو فرزند  ٬متاهل   ٬ساله  ۳٩  ٬لیال شکیبا  _٣٢
د. انگیزه همسر  توسط همسرش با ضربات چاقو در همدان کشته ش   ١۴٠٠مهر    ٢۳در تاریخ  

اختالفات خانوادگی ذکر شده است. گویا لیال بارها به دلیل مسایل مالی   ٬وی از کشتن لیال
با همسر و پسران همسرش اختالف پیدا کرده و به همین دلیل بارها از سوی آنها مورد  
ضرب و شتم قرار گرفته است. به همین دلیل لیال قصد جدایی از همسرش را داشت اما  

 همسر لیال به شیشه اعتیاد داشته است.  مخالف این جدایی بود.همسرش 

  ١۴٠٠یک آبان  و ساکن شهر ایالم در تاریخ    هویت ز.رزنی با    ٬به گزارش سایت ایرنا  _٣٣
به دلیل »اختالفات خانوادگی« توسط همسر خود با ضربات چاقو به قتل رسید. همسر این  

 بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.  ٬زن بعد از آن که قصد خروج از کشور را داشته

دهار  _٣٤ استان   ٬گالله  در  واقع  پیرانشهر  شهرستان  سیوه  روستای  اهل  و  متاهل 
ات خانوادگی« توسط همسرش حین رانندگی از ماشین به  آذربایجان غربی به دلیل »اختالف

در بیمارستان به ١۴٠٠آبان    ۳بیرون پرت و دچار ضربه مغزی شد. وی دو هفته بعد در تاریخ  
 دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. 

مادر دو فرزند و اهل روستای یوسفجرد شهرستان    ٬متاهل  ٬ساله  ۳۵  ٬آسیه اکبری  _٣٥
توسط همسرش کشته شد.    ١۴٠٠آبان    ١٠واقع در استان کرمانشاه در تاریخ  سنقر کلیایی  

گفته می شود همسر آسیه اکبری ضربه محکمی به سرش وارد کرده به همین دلیل آسیه  
در دم جانش را از دست داده است. همسر وی چند ساعت بعد بازداشت شد. علت قتل  

 انوادگی عنوان شده است.  بیماری روحی همسرش و اختالفات خ ٬آسیه فقر مالی

توسط خواستگار    ١۴٠٠آبان    ١۳مجرد و اهل کرمانشاه در تاریخ    ٬ساله  ۳۵  ٬آرزو الفتی_٣٦
خود به قتل رسید. گفته می شود آرزو به دلیل آنکه حاضر نشده بود با این شخص ازدواج  

است.   شده  کشته  وی  توسط  دلیریکند  سرهنگ  های  گفته  انتظامی    ٬طبق  فرمانده 
کرمانشاهشهرست تصادف   ٬ان  یک  با  ابتدا  و  کشاند  می  خیابان  به  را  جوان  دختر  »قاتل 

ساختگی از خودرو پیاده می شود و سپس دختر جوان را با ضرب گلوله به قتل می رساند.«  
 تا این لحظه شخص قاتل با هویت س. ک فراری است.

کرمانشاه و   اهل ٬دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ٬مجرد ٬ساله ٢٧ ٬نگار احمدی_٣٧
تاریخ  ساکن ساری   به گفته سایت کوردپا  آبان  ١۴در  از    ٬به قتل رسید.  وی توسط یکی 

همکالسی های سابق دانشگاهش با هویت سامان. ی که چند بار از وی خواستگاری کرده 



بوده کشته شده است. سامان نگار را ربوده و با شلیک چند گلوله این زن جوان را در جاده 
ان به قتل رسانده اند. وی بعد از اجرای نقشه اش خود را به مراجع قضایی اسدآباد همد
  معرفی کرد.

آذر  ٣٨ دلیل  اش بهساله  ٥٥ساله اهل کرمانشاه توسط همسر    ٤٨، یک زن  ١٤٠٠_ اول 
زن همسر دوم قاتل بوده و قاتل پس   نیا رسد.  "اختالفات خانوادگی" با اسلحه به قتل می

 .دهدیو جان خود را از دست م کندیم  یاقدام به خودکش یبا اسحله شکار یاز قتل و
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