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 ی مصاحبه و اجباری گیری اعتراف" اعتباری بی مورد در کورد سنت اهل دعوتگرانِ و علماء از جمعی ییه بیان

 !قانونی غیر و غیردینی یەپروژ این ەب دادن پایان درخواستِ و زندانیان، و شدگان بازداشت از "تلویزیونی

 

 الر َّحِیم الر َّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 آمده شمار به جرم اثبات ی ادله مهمترین ی جمله از متهم اقرار انسانی، جوامع ی همه در و بشر تاریخ عرض و طول در

 نماید، اقرار جرمش به متهم که شده سعی قضایی محاکم در دائما حکم، مقبولیت در آن نقش و اقرار اهمیتِ بر بنا. است

 بودن، قانونی غیر و دینی غیر رغم به جسمی، و روحی های شکنجه اقسام و انواع هدف، این حصولِ جهت االسف مع که

 .است یافته رواج

 

 فرموده نقل مردم آگاهی جهت بوده، ظالم حکام ی استفاده مورد که را دینی غیر روش این از زیادی های  نمونه کریم قرآن

 .است

 

 .کند می تهدید زندان به را موسی فرعون مثال، برای

 متهم براندازی برای چینی دسیسه و توطئه به را آنان ابتدا آوردند، ایمان اهلل یگانگی و توحید به که ساحرانی برابر در

 .کرد تهدید اعدام و زندان و شکنجه به سپس و نمود،

 ناکرده متعددِ های جرم به و نیاورده تاب تحمل، از فراتر جسمیِ و روحی های شکنجه زیر که گناهی بی انسانهای بسیار چه

 . کنند می و نموده اقرار

 

 فشارهای یا و جسمی ی شکنجه تحت که اقراری بشری، مختلف جوامع قضایی قوانین در البته و اسالم دین مقررات در

 دینی و قضایی ارزش فاقد دهد، می رخ بیرون دنیای از خبری بی و مدت طوالنی های بازداشت از ناشی روانیِ و روحی

 .است

 .است ممنوع اقرار گرفتن برای شکنجه هرگونه: که گردید مصوب ایران اساسی قانون ۸۳ اصل در دلیل همین به

 شرایط در حداقل که اعترافاتی. اند بوده شماری بی اعترافات تلویزیونی  پخش شاهد گذشته، سال ۴۴ طول در ایران مردم

 فشارهای ایجاد و بیرون دنیای و خانواده از خبری بی و انفرادی سلول در افراد مدتِ طوالنی نگهداری از بعد و عادی غیر

 افراد و کننده اقرار شخص برای تبعید، و حبس و اعدام احکام صدور مبنای تاسف، نهایت با و داده رخ روحی، و جسمی
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 نموده وطن جالی زندان، از رهایی از بعد شدگان، بازداشت از برخی که بوده حدی به گاهی فشارها این. است شده دیگری

 قانع اجباری، اعترافات نوع این با تنها نه عمومی، افکار که شده ای بگونه وضعیت اکنون. اند کرده خودکشی هم بعضا و

 .است کرده اقرار شکتجه زیر: میدارند اعالم اقرارکننده، با همدلی ضمن فورا بلکه شود، نمی

 

 نمای نخ ی ه پروژ رسد، می نظر به گذرد، می ایران ملت قانونی و شرعی اعتراضات از ماه چهار که شرایط این در

 ..ایم بوده شاهد را  آن از زیادی موارد که است حکومت ی استفاده مورد همچنان اجباری، گیری اعتراف

 زندانیان، تلویزیونی های مصاحبه پخش یا و اجباری گیری اعتراف گونه هر که میکنیم اعالم بیانیه، این امضاکنندکان ما

 .است ممنوع کشور اساسی قانون ۸۳ اصل طبق و بوده اخالقی و دینی و قانونی وجاهت فاقد

 و خوشنام دینیِ ماموستایانِ برخی شمول به نفر، هزاران اخیر، مردمیِ اعتراضاتِ جریان در که دانند می همه

 ضمن لذا. نیست دست در خبری شان وضعیت از و اند شده نگهداری زندان در طوالنی مدت و بازداشت  مردمی،

 پخش و اجباری گیری اعتراف توقف خواستار بازداشتها، به دادن پایان و آنان، ی همه شرط و قید بی آزادی درخواست

 .هستیم آن تلویزیونی و عمومی

 موجب تنها نه و است خورده شکست ای پروژه تلویزیونی، ی مصاحبه و اجباری گیری اعتراف ی پروژه داریم، می اعالم ما

 .شود می بند در و اسیر زندانیان این با مردم بیشتر همراهیِ و همدلی باعث بلکه شد، نخواهد ملت اقناع

 :امضاکنندگان

 سنندج بخاری امام دینی علوم مدرسه مدرس و مدیر امینی حسن کاک ماموستا -۱

 .سنندج نبی چهاریار مسجد جمعه امام و دینی علوم مدرس امینی لقمان ماموستا حاج -۲

 سنندج دینی علوم مدرس مرادی رزگار ماموستا -۸

 .سنندج( آذر پنج)ژار هه ماموستا شهرک اعظم فاروق مسجد جماعت امام و مدرس ایرانی عبداهلل ماموستا حاج -۴

 .سنندج اصحاب ی مدرسه مدرس و مدیر منبری توفیق ماموستا -۵

 .دهگالن حسینی روستای اهلل رسول محمد دارالعلوم مدرس و ومدیر وجماعت جمعه امام صادقی آرمان محمد ماموستا -۶

 .کامیاران سنجرآباد ی جمعه امام فتحی مراد صید ماموستا -۷

 .سنندج دینی علوم مدرس  و سروآباد مسجد سابق جماعت امام علیزاده محمد ماموستا -۳

 سنندج ننله جامع مسجد وجماعت جمعه امام و مدرس کریمی ابراهیم ماموستا -۹
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 .سنندج کوزله کانی اهلل خلیل ابراهیم مسجد جماعت امام علیمرادی حسین ماموستا -۱۱

 .سنندج ارشاد عجام مسجد وجماعت جمعه امام و مدرس لطفی عبدالجبار ماموستا -۱۱

 .سنندج شیخین جامع مسجد وجماعت جمعه امام و مدرس ملکی برزان ماموستا -۱۲

 .سنندج نایسر شافعی امام جامع مسجد وجماعت جمعه امام و مدرس کرمی حمدی ماموستا -۱۸

 .کرمانشاه در اسالمی علوم مدرس و مترجم و نویسنده صالحی آقا علی دکتر ماموستا -۱۴

 .بانه ی قلعه رشید روستای مسجد جماعت و جمعه امام و مدرس محمودزاده محمد ماموستا -۱۵

 .بانه شهرستان از(  ریش عمر)  امینی محمد عمر ماموستا -۱۶

 .سنندج بخاری امام ی  مدرسه مدرس معدومی اهلل فیض ماموستا -۱۷

 .کامیاران اسماعیل تپه روستای خیبر فاتح مسجد ی جمعه امام باتمانی عظیم ماموستا -۱۳

 .روانسر راشدین خلفای مسجد جماعت امام ویسی الدین محی ماموستا -۱۹

 بوکان شهرستان از دینی علوم مدرس و مترجم و نویسنده موسویان محمد سید ماموستا ۲۱

 قبای جامع مسجد وجماعت جمعه امام و شافعی امام مدرسه ومدرس مدیر حسینی زکریا سید دکتر ماموستا -۲۱

 .سنندج

 .سنندج بخاری امام ی مدرسه مدرس پناهی حسین هاشم ماموستا -۲۲

 .سرهنگ مسجد جماعت امام و سنندح بخاری امام ی مدرسه مدرس حسینی عبدالقدوس سید ماموستا -۲۸

 میراولی محمدی محمد سید ماموستا -۲۴

 .پاوه سریاس آباد تازه( رض) خطاب بن عمر مسجد جماعت و جمعه امام

 .مهاباد ەکلیج روستای سابق یەجمع امام و ەونویسند شاعر ەالل رحمت عبدالواحد ماموستا -۲۵

 .سنندح توارمال روستای جماعت جمعه امام مالیی رفیق ماموستا -۲۶

 .سنندج بخاری امام ی مدرسه مدرس صمدی عطاءاهلل سید ماموستا -۲۷

 .کامیاران ی چروسانه روستای جماعت و جمعه امام خاطری صباح ماموستا -۲۳
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 .سنندج پست شهرک النبی مسجد جماعت امام نظری ایوب ماموستا -۲۹

 .دهگالن کی میره روستای مسجد جماعت و جمعه امام کرمی مسعود ماموستا -۸۱

 .دیواندره گلشن شهرک ایوبی الدین مسجدصالح جماعت امام کرمی یونس ماموستا -۸۱

 .سنندح بخاری امام مدرسه مدرس و مومن مال مسجد جماعت امام عباسی عبداهلل ماموستا -۸۲

 .بوکان داشبند المومنین ام عایشه مسجد جماعت و جمعه امام محمدیان علی ماموستا -۸۸

 .سنندج قشالق سابق جماعت و جمعه امام محمدی سعید محمد ماموستا -۸۴

 .سنندج آباد شریف صدیق ابوبکر مسجد جماعت امام نگلی جالل ماموستا -۸۵

 . سنندج در دینی علوم مدرس رستمی رفیق ماموستا -۸۶

 .سنندج در دینی علوم مدرس اختر نیک حمدی ماموستا -۸۷

 .اسالمی علوم مدرس و نویسنده دانشگاه، استاد مهدوی حمید ماموستا -۸۳

 .ایوبی الدین صالح مسجد مدرس و جماعت امام و مترجم نویسنده، چوری مهدی سید ماموستا -۸۹

 .سنندج آباد حسین شهر جامع مسجد جماعت و جمعه امام روحانی ناصر ماموستا -۴۱

 .آباد حسین بخش باقرآباد روستای جماعت و جمعه امام گشاده دست هادی ماموستا -۴۱

 .سنندج آباد حسین شهر عرفات مسجد جماعت امام احدی ایوب ماموستا -۴۲

 .آباد حسین بخش بزنقران آباد تازه روستای جماعت و جمعه امام محمودی حامد ماموستا -۴۸

 .سنندج آباد حسین بخش علیا ماچکه روستای جماعت و جمعه امام احدی( کاروان) عبداهلل ماموستا -۴۴

 .سنندج آباد حسین بخش آباد کلهر روستای جماعت و جمعه امام ویسی علی فواد ماموستا -۴۵

 .سنندج آباد حسین بخش امروله روستای جماعت و جمعه امام محمودی هیوا ماموستا -۴۶

 .سنندج آباد حسین بخش سفلی ماچکه روستای جماعت و جمعه امام زندی شاهد ماموستا -۴۷

 .دیواندره سور غیبی روستای جماعت و جمعه امام فتحی صدیق ماموستا -۴۳

 .سنندج در اسالمی علوم مدرس ایناخی حسینی محمد ماموستا -۴۹
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 .سقز شهرستان وخ قه مسجد جماعت و جمعه امام و دینی علوم مدرس خدامرادی صابر ماموستا حاج -۵۱

 .دهگالن اباد کرگ وجماعت جمعه امام حسینی صهیب سید ماموستا -۵۱

 .سنندج صادق محمد شیخ مسجد جماعت امام کلکان جعفری عبدالقادر ماموستا -۵۲

 .دژ شاهین شهرستان حصار روستای جماعت و جمعه امام بهرامی عابد ماموستا -۵۸

 .مهاباد شهرک پاکنهاد مسجد یەمدرس مدیر و ەجمع امام خالدی علی ماموستا -۵۴

 .مهاباد االنبیاء خاتم مسجد جماعت امام ەزاد خالدی محمود ماموستا -۵۵

 .پیرانشهر ەپسو چی زنجیر کانی جماعت و جمعه امام محمودپورثانی شریف ماموستا -۵۶

 .ەبان جامع مسجد جماعت امام سلیمانی امید ماموستا -۵۷

 .بوکان تپه اوچ روستاى وجماعت جمعه امام عبداللهی عمر ماموستا -۵۳

 .مریوان میرآباد روستای وجماعت جمعه امام مقدم رحمنی محمد ماموستا -۵۹

 .سنندج خان ەگل مسجد جماعت امام محمدی سعید محمد ماموستا -۶۱

 .درسنندج دینی علوم مدرس ابراهیمی هادی ماموستا -۶۱

 .سقز شهرستان فارسی سلمان مسجد مدرس و جماعت امام بهرامی آرمان ماموستا -۶۲

 .مهاباد شهرک صدیق ابوبکر حضرت مسجد  یەجمع امام مقدم رشی ەعبدالل ماموستا -۶۸

 .بوکان شهرستان طمیشا روستای  یەجمع امام سهرابی اسماعیل ماموستا-۶۴

 .ەنقد کمالی ەسیدعبدالل حاج مسجد جماعت امام پورمند علی ماموستا -۶۵

 .سقز شهرستان ایوبی کهریزه وجماعت جمعه امام زاده رسول لقمان ماموستا -۶۶

 .قروه شهرستان گنجی روستای جمعه امام( هوشنگ) کریمی زانکو ماموستا -۶۷

 .سقز راشدین مسجدخلفای جماعت امام ابوبکری عثمان ماموستا -۶۳

 .مهاباد اعظم عمرفاروق سیدنا مسجد وجماعت جمعه امام فر شافعی محمدشفیع ماموستا -۶۹
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 .مریوان شهرستان زریبار انتشارات مدیر نژاد عارفی نصراهلل ستاۆمام-۷۱

 .جوانرود از شافعی فقه ارشد کارشناس حسینی عبدالسالم سید ماموستا -۷۱

 .پیرانشهر بوطی شیخ ی حجره مدرس و نبی چهاریار مسجد جماعت و جمعه امام سلیمی ابراهیم ماموستا -۷۲

 .سنندج غزالی امام مسجد جماعت امام محمودی امید ماموستا -۷۸

 .تهران دانشگاه شافعی فقه استاد زاده جاللی جالل دکتر -۷۴

 .شایگان باغ ەمحل خضر حضرت مسجد جماعت امام سنایی محمدامین ماموستا -۷۵

 .بوکان اباد علی جماعت و ەجمع امام ذاکری عثمان ماموستا -۷۶

 .سقز قوخ نور جامع مسجد مدرس و مدیر و جماعت امام شیبانی ناصح ماموستا -۷۷

 (بوکان)عنه اهلل رضی ابوبکرصدیق حضرت دینی علوم مدرس و امام حسینی احمد سید ماموستا -۷۳

 .میاندوآب مال دی روستای جماعت و جمعه امام شریفی عبدالرحیم ماموستا -۷۹

 .کامیاران دادگستری شهرک النورین ذی عثمان حضرت مسجد جماعت امام احمدی مجتبی ماموستا -۳۱

 .پیرانشهر اندیزی الجان وجماعت جمعه امام پوز حمزه رسول ماموستا -۳۱

 .سنندج در زمانی اسامه ماموستا -۳۲

 .سنندج مترجم و ەنویسند محمودی رئوف ماموستا -۳۸

 .بوکان شهرستان در مترجم و محقق و نویسنده علیار ناصر ماموستا -۳۴

 .سقز جوشن روستای جماعت و جمعه امام پور محمد کاوه ماموستا -۳۵

 .سنندج نایسر اهلل خلیل ابراهیم مسجد جماعت امام صفری اسعد ماموستا -۳۶

 .مهاباد کند یوسف روستای مسجد مدرسه مدرس و ەجمع امام محمودیان مصطفی سید دکتر ماموستا -۳۷

 .سنندح معاذی مسجد جماعت امام رحیمی ایوب ماموستا -۳۳

 .بوکان نوبار روستای جماعت و حمعه امام مونسی عثمان ماموستا -۳۹

 .پاوه نجار روستای العارفین شمس مدرسه مدرس اشکاوند ناصح-۹۱
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 .سنندح مومنی عمر ماموستا -۹۱

 .مهاباد بازار مسجد جماعت امام احمدی ایوب ماموستا -۹۲

 .ەنقد خدر حاجی مسجد جماعت امام ەخوا اسالم غفور ماموستا -۹۸

 .ەنقد بالخچی روستای یەجمع امام احمدنژاد رسول ماموستا -۹۴

 .ەنقد قارنا روستای یەجمع امام رسولی مراد عثمان ماموستا -۹۵

 .کامیاران شهرستان طا روستای  سابق جمعه امام قمری عبداهلل ماموستا -۹۶

 .کامیاران شهرستان نیر روستای ی جمعه امام منبری صادق ماموستا -۹۷

 .مهاباد شهرک علی حضرت مسجد جماعت امام ەپنا شریعت احمد دکتر ماموستا -۹۳

 .مهاباد راشدین خلفای مسجد جماعت امام ەسوار جمال ماموستا -۹۹

 .میاندواب تاالب روستای یەجمع امام ەسوار ناصر ماموستا -۱۱۱

 میاندوا آباد حاجی روستای سابق ی ەجمع امام ەپنا شریعت فایق ماموستا -۱۱۱

 .سنندج حسامی الدین مالشمس مسجد جماعت امام تباشیر زبیر ماموستا -۱۱۲

 .قبا مسجد مدرس و سنندج عمر حضرت مسجد جماعت امام احمدیان سیروان ماموستا -۱۱۸

 .موچش شهر شافعی امام مسجد جماعت امام مقصودی شورش ماموستا -۱۱۴

 .سنندح بخاری امام مدرسه از کریمی ناصح ماموستا -۱۱۵

 .سردشت ابراهیم شیوه( رض)عمر حضرت مسجد ومدرس وجماعت جمعه امام گلنواز عبدالسالم ماموستا -۱۱۶

 .سردشت واحدی رسول مسجدحاج مدرس و جماعت امام یرحمان سعید ماموستا حاج  -۱۱۷

 .سردشت مارغان روستای مسجد مدرس و جماعت و جمعه امام رستمی اهلل فتح ماموستا -۱۱۳

 .مهاباد شهرستان ەجوغ ەقلع روستای جماعت و ەجمع امام ەزاد سلیمان یونس ماموستا -۱۱۹

 .سنندج( رض) حبشی بالل حضرت مسجد جماعت امام قادری حسینی مصطفی سید ماموستا -۱۱۱

 .پاوه شهرستان سریاس روستای جماعت و ەجمع امام ایناخی فتاحی فایق ماموستا -۱۱۱
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 .بانه شهرستان نبی یار چهار مسجد جماعت امام عبداللهی حسین ماموستا -۱۱۲

 .سنندج جبرئیل مسجد جماعت امام الیاسی ایوب ماموستا -۱۱۸

 .بوکان ساکن و مهاباد سیدآباد سابق ی جمعه امام حسینی سیدجالل ماموستا -۱۱۴

 .سنندج صدیقیه مسجد جماعت امام خالدی مهدی  ماموستا -۱۱۵

 .بوکان آباد کول روستای جماعت و جمعه امام زبردست یاسین ماموستا -۱۱۶

 .پیرانشهر اشکوت کانی روستای جماعت و ەجمع امام ەزاد حسن علی ماموستا -۱۱۷

 .بوکان قازلیان روستای ی حجره مدرس و جماعت و جمعه امام خضرلک فتحی حسن ماموستا -۱۱۳

 .دهگالن ریز توبره روستای جماعت و جمعه امام فلکی امید ماموستا -۱۱۹

 .دهگالن شافعی امام مسجد جماعت امام قادرمرزی رسول ماموستا -۱۲۱

 .سنندج هدایت مسجد جماعت امام و مدرس مرادی طیب ماموستا -۱۲۱

 .مریوان شهرستان در مترجم و نوبسنده محمودی سعدی ماموستا -۱۲۲

 .پاوه شهرستان ەگرمل هانی روستای سابق ەجمع امام ەزاد زمان سهراب ماموستا -۱۲۸

 .سنندج فارسی سلمان مسجد جماعت امام موالنایی فاتح شیخ ماموستا -۱۲۴

 .پیرانشهر ەپسو روستای ی ەجمع امام واژی الدین جمال محمد ماموستا -۱۲۵

 .سنندج مولوی شهرک اکرم رسول حضرت مسجد جماعت قانعی عارف ماموستا -۱۲۶

 .سنندج قبای مسجد سابق جماعت و جمعه امام گنحی ایوب ماموستا -۱۲۷

 .سقز نیلوفری حکیم حاج مسجد جماعت امام فیروزی بهروز ماموستا -۱۲۳

 .سنندج رحمانی ستار محمد ماموستا -۱۲۹

 .سنندج بعثت شهرک النبی مسجد وجماعت جمعه امام و مدرس جعفری علی ماموستا -۱۸۱

 .دهگالن پموق حاجی روستای جماعت و جمعه امام جعفری حسام ماموستا -۱۸۱

 .دهگالن باریک آب روستای سابق جماعت و جمعه امام جعفری باسط ماموستا -۱۸۲
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 .سنندج ساکن و پاوه اهل دینی علوم مدرس شریفی داحم ماموستا -۱۸۸

 .ریژاو شهر توابع از یاران روستای جماعت و جمعه امام سلیمی جمال حافظ ماموستا -۱۸۴

 .بوکان شهرستان ناچیت جماعت و جمعه امام بهرامی اسعد ماموستا-۱۸۵

 .پاوه شهرستان وره بانه نور مسجد جماعت امام قادری طاهر ماموستا -۱۸۶

 .مهاباد ۲ شاطری صالح حاج مسجد ی ەمدرس مدیر و جماعت امام کریمی محمد ابوبکر ماموستا حاج -۱۸۷

 .مهاباد شهرستان آقای عباس مسجد جماعت امام واژی امین محمد سید -۱۸۳

 .اشنویه شهرستان ساکن مالزاده علی ماموستا -۱۸۹

 .دهگالن آباد بلبان جماعت امام محمدی تیمور ماموستا -۱۴۱

 .پیرانشهر شهرستان نامدار عبدالرحمان ماموستا -۱۴۱

 .مریوان سور بلچه ی محله  سلیمان حضرت مسجد جماعت امام. گلینی خانی سنجر ماموستا -۱۴۲

 .میاندواب کوخان روستای وجماعت  جمعه امام قادری محمد ماموستا -۱۴۸

 .پاوه( رض) علی حضرت مسجد جماعت امام خسروی عبدالمالک ماموستا -۱۴۴

 .مهاباد بالغەقر روستای مسجد جماعت و ەجمع امام وطمانی محمد ماموستا -۱۴۵

 .مهاباد کند عیسی جماعت و جمعه امام فتحی جلیل ماموستا -۱۴۶

 .بوکان راشدین خلفای مسجد مدرس و جماعت امام پور حسن لقمان ماموستا -۱۴۷

 .باباجانی ثالث چقاماران برکر روستای جماعت و جمعه امام مرادپور جبار ماموستا -۱۴۳

 .مریوان حبشی بالل مسجد مدرس و جماعت امام فالحی مسلم ماموستا -۱۴۹

 .دیواندره ای گومه روستای جماعت و جمعه امام آبادی میمنت جابر ماموستا -۱۵۱

 .سقز مرخز روستای جماعت و جمعه امام رحمتی علی ماموستا -۱۵۱

 .سقز قارآباد جماعت و جمعه امام پور شریف رحیم ماموستا -۱۵۲

 .( ره جاناوه) دشت اسالم شهر جمعه امام شریفی محمد ماموستا -۱۵۸
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 .دهگالن سیس دهستان موقت ی جمعه امام باقری محمد ماموستا -۱۵۴

 .دهگالن شهرستان سراب روستای جماعت و جمعه امام فتحی شاهو ماموستا -۱۵۵

 .مریوان شهرستان کوماسی بخش گلیه روستای جماعت و معهج امام رستمی هیوا ماموستا -۱۵۶

 .دهگالن شافعی امام مسجد جماعت امام مرزی قادر رسول ماموستا -۱۵۷

 .پاوه شهرستان دوریسان جمعه امام حکیمی هاشم ماموستا -۱۵۳

 .پاوه شهرستان باباخاص علی حاج مسجد جماعت امام طالبی فائز ماموستا -۱۵۹

 .مهاباد شهرستان علیا قوزلوی روستای جماعت و  جمعه امام رحمانی علی ماموستا -۱۶۱

 . سقز جامی مسجد مدرس و جماعت و جمعه امام رستمی عبدالرحمن سید ماموستا -۱۶۱

 .مریوان شهرستان کوماسی مولینان روستای وجماعت ەجمع امام شجاعی سیروان ماموستا -۱۶۲

 .بوکان قازلیان روستای اسبق جماعت و جمعه امام رحیمی ماموستامصطفی -۱۶۸

 .ەاشنوی آباد حسن روستای یەجمع امام و  شاعر ،ەنویسند سبحانی عبدالرحمان ماموستا -۱۶۴

 .مریوان نژمار سر روستای یەجمع امام احمدی رمضان ماموستا -۱۶۵

 .ەاشنوی دوآب روستای یەجمع امام و پیرانشهر الدین صالح یەمدرس مدرس علیپور ەعبدالل ماموستا -۱۶۶

 .سقز تیلکو آباد صالح روستای جماعت و جمعه امام علمی اهلل شمس ماموستا -۱۶۷

 .سنندج خدیجه حضرت مسجد جماعت امام دبستانی حامد ماموستا -۱۶۳

 .(اشنویه) خورشت روستای وجماعت ەجمع امام پور ەحمز رحیم ماموستا -۱۶۹

 .سنندج افتای شورای سابق عضو و کریم آقا مسجد جماعت امام و مدرس مسعودی محمد ماموستا حاج -۱۷۱

 .سنندج مفاخری اشکان ماموستا -۱۷۱

 .روانسر الهوری اقبال محمد عالمه دینی علوم ی مدرسه مدرس و روانسر آباد مسکین ی جمعه امام عزیزی علی ماموستا -۱۷۲

 .کالترزان بخش برودر روستای وجماعت جمعه امام فاتحی سیوان ماموستا -۱۷۸

 .سقز ەدانشگا شهرک نبی یار چهار مسجد فرجی ەالل ماموستاسیف -۱۷۴
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 .آباد سرو شهرستان دگاگا روستای جماعت و ەجمع امام اکبری جالل سید ماموستا -۱۷۵

 .مریوان های حجره دینی علوم مدرس رستمی مصطفی ماموستا -۱۷۶

 .بانه شترآبادا روستای جماعت و جمعه امام مهدی منصور ماموستا -۱۷۷

 .بانه سونج روستای جماعت و جمعه امام رسولی آزاد ماموستا -۱۷۳

 .بانه شهرستان حسین امام مسجد جماعت امام مصطفائی عزیز ماموستا -۱۷۹

 .مریوان ەدر ەکور روستای ەجمع امام یۆڵسکەئ اسعد ماموستا -۱۳۱

 . مریوان شهرستان نووی امام دینی علوم حجره مدرس و نور مسجد جماعت امام فاروقی زانا ماموستا -۱۳۱

 .سقز پارسانیان وجماعت جمعه امام عثمانی الدین محی ماموستا -۱۳۲

 .سروآباد شهرستان نسل روستای جماعت و جمعه امام خسروی کریم ماموستا -۱۳۸

 .ەاشنوی گرکاگول روستای جماعت و ەجمع امام میرزایی فتاح ماموستا -۱۳۴

 .مریوان محمده روستای جمعه امام شفیعی مختار ماموستا -۱۳۵

 .پیرانشهر سنجله روستای وجماعت جمعه امام بین نیک یوسف ماموستا -۱۳۶


