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پیرامونردنشینکُمناطقجماعتوجمعهامامانمدرسان،علماء،ازجمعیي بیانیه

  !ایرانشریفملتقانونیودینیمطالباتازحمایتاعالم

الرحیم الرحمن اهللا بسم

" نَّکُمرِمجلَا یو طسبِالْق اءدشُه لهینَ لامنُوا کُونُوا قَوینَ آما الَّذها أَیى یلتَّقْول أَقْرَب ولُوا هدلُوا اعدلَى أَلَّا تَعمٍ عشَنَآنُ قَو

8مائده/"واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُوَن

هاي گذشته، شاهد فوران آتشفشان درونی میلیونها هموطن رنجدیده بودیم؛ رنجی که ناشی از  در روزها و هفته

.شان است هاي دینی و انسانی و قانونی نشدن مطالبات و خواسته گرفتن و شنیده ها نادیده دهه

  : طی سالیان دراز، دلسوزان دین و ملت، به أنحاء مختلف تالش کردند تا به مسئوالن بفهمانند

  "الظلم الکفر و ال یبقی مع الملک یبقی مع"

اي بود  ر غربت، آنهم به دست پلیس گشت ارشاد، جرقهامینی، دختر مظلوم کورد د) مهسا(شدن ژینا  در واقع کشته

  !ها میلیون ایرانیِ ناراضی از سیاستهاي حاکمیت بر انبار باروت درونی ده

مندي خودیهاي حکومت از  هاي مذهبی، قومی و ملی، افشاي مکرر اختالسهاي هزاران میلیاردي، بهره وجود تبعیض

ي حاکم، بیکاري و سرخوردگی جوانان، عدم رعایت  یدئولوژي طبقهالمال، تحمیل اجباري ا رانت و امکانات بیت

اي در استخدام جوانان  هاي عقیدتی و سلیقه هاي شغلی، وجود گزینش ساالري در واگذاري موقعیت شایسته

 19،   15،  12توجهی به خیل عظیم مهاجرت نخبگان، اجرا نشدن اصول قانون اساسی مانند اصلهاي  ، بی تحصیلکرده

  !در تمام شئون زندگی مردم و دخالت غیر قانونی و غیر دینی 37،  27،  23، 

ها روزها، شاهد ترکیدن آنها در کف خیابان هایی است که این که حقیقتًا موارد فوق الذکر، تنها بخشی از عقده

ي  به مطالبات انباشته آمیز و کشتن جوانان مردم، پاسخ مسئوالن اما برخورد خشن با اعتراض قانونی و مسالمت.هستیم

  .زنان و مردان ایرانی بود
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ي اغتشاش، مانع  قانون اساسی، تجمع و تظاهرات حق قانونی مردم است؛ اما اکنون به بهانه 27درحالیکه مطابق اصل 

نمازگزار اهل سنت بلوچ در مصالي نماز جمعه شهر  80که ظرف چند دقیقه، بیش از  از تجمع مردم شده تا جایی

  !عام شدند و صدها نفر هم مجروح شدند رحمانه قتل ، بیزاهدان

مردم ایران، اعم از کورد، بلوچ، ترك، عرب و فارس، و با هر دین و مذهبی، پاسخ این سؤال را از مقامات و 

عام  قتل رحمانه راستی این همه انسان بیگناه به کدامین جرم، بی" بِأَي ذَنٍْب قُتلَت": کنند مسئوالن حکومت مطالبه می

!شدند؟

ما به عنوان جمعی از علماي اهل سنت مناطق کوردنشین، ضمن اعالم حمایت قاطع خود از مطالبات بحق و قانونی 

مردم، خشونت و بازداشت و قتل و کشتار معترضان را شدیداً محکوم کرده و ضمن دعا و آرزوي علو درجات براي 

ي ملت غیور  زماندگان آنان، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به همهکشته شدگان حوادث اخیر و اعالم همدردي با با

  .نماییم و ستم کشیده ایران، اعالم می

.ضمناً اعالم می کنیم که ما حامی مطالبات دینی و قانونی تمامی ملت شریف ایران بوده وخواهیم بود

جدید نظر کنند و در اسرع وقت هاي خود، تاز مسئوالن حکومت هم انتظار داریم که در نوع عملکرد و سیاست

  .جهت آزادي بازداشت شدگان حوادث اخیر اقدام کنند و صداي ملت نجیب ایران را بشنوند

12/7/1401  

:امضاکنندگان

.مدرس مدارس علوم دینی سنندج حاج ماموستا مال لقمان امینی امام جمعه محترم مسجد چهاریار نبی و-1

.مدرس مدارس علوم دینی سقز امام جمعه مسجد نور قوخ و حاج ماموستا مال صابر خدامرادي-2

.آذر سنندج مدرس مسجد فاروق اعظم پنج حاج ماموستا مال عبداهللا ایرانی امام جماعت و-3

.ماموستا محمد آرمان صادقی امام جمعه و مدیر و مدرس دارالعلوم محمد رسول اهللا روستاي حسینی دهگالن-4

.ن امام جماعت ومدرس مسجد چهاریار نبی مریوانماموستا سعید بازرگا-5

.وجماعت مسجد پاکنهاد شهرك مهاباد جمعه  ماموستا علی خالدي مدرس و امام-6
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.ماموستا عبدالجبار لطفی مدرس و امام جمعه وجماعت مسجد جامع ارشاد سنندج-7

.ماموستا برزان ملکی امام جماعت و مدرس مسجد شیخین سنندج-8

.ا محمد خضرنژاد امام جمعه و جماعت و مدیر سابق ناچیت بوکان و ساکن سنندجماموست-9

.ماموستا هاشم حسین پناهی مدرس مدرسه علوم دینی امام بخاري سنندج-10

.ماموستا ایوب گنجی امام جمعه و جماعت اسبق مسجد قباي بهاران سنندج-11

.خلیل اهللا سنندج ماموستا حسین علیمرادي امام جماعت مسجد ابراهیم-12

.ماموستا حمدي کرمی امام جمعه و جماعت مسجد امام شافعی نایسر سنندج-13

.ماموستا عطاء حسن پور مدرس و امام جماعت مسجد سید قطب سنندج-14

.جماعت و مدرس مسجد النبی شهرك بعثت سنندج ماموستا علی جعفري امام-15

.اصحاب و امام جماعت سابق شهرك بعثت سنندج ي  ماموستا توفیق منبري مدیر مدرسه-16

.ماموستا طیب مرادي امام جماعت و مدرس مسجد هدایت سنندج-17

.ماموستا ایوب الیاسی امام جماعت مسجد جبرئیل سنندج-18

.ماموستا ایوب نظري امام جماعت مسجد النبی سنندج-19

.سنندجماموستا امید محمودي امام جماعت مسجد امام غزالی -20

.ماموستا حامد عباسی امام جمعه وجماعت مسجد شیخ رش نایسر سنندج-21

.ماموستا مسعود قادري امام جماعت مسجد شریفی سنندج-22

.ماموستا هادي ابراهیمی امام جماعت مسجد گریزه سنندج-23

.ماموستا صادق رجبی امام جماعت سابق مسجد حیدر کرار سنندج-24

.عبدالباسط سجادي مدرس مدرسه علوم دینی باباریز سنندجماموستا -25

.ماموستا سید سامان حسینی مدرس مدرسه علوم دینی باباریز سنندج-26

.ماموستا صباح رحیمی امام جمعه وجماعت روستاي باباریز سنندج-27

.ماموستا خالد احمدي سنندج-28

.ماموستا ساالر کاظمی سنندج-29

.صالحی سنندجماموستا رفیق -30
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.ماموستا سعید نقدعلیزاده امام جمعه وجماعت مبارك آباد دهگالن-31

.ماموستا نادر اسدي امام جمعه وجماعت قروچاي دهگالن-32

.ماموستا سیامک بختیاري امام جمعه روستاي مراد آباد و مدرس دارالعلوم محمد رسول اهللا روستاي حسینی دهگالن-33

.شنی امام جمعه روستاي دهرشید و مدرس دارالعلوم محمد رسول اهللا روستاي حسینی دهگالنماموستا جمال رو-34

ماموستا ساجد اداك امام جمعه موقت دهستان باشماق و مدرس مدرسه شیخ حسام الدین باشماق دهگالن-35

.ماموستا محمد باقري امام جمعه موقت دهستان سیس دهگالن-36

.ي دهستان بلدستی دهگالن ام جمعهماموستا اسعد توانا ام-37

.ي روستاي قادرمرز دهگالن ماموستا محمد سیف پناهی امام جمعه-38

.ي روستاي علی آباد لوچ دهگالن ماموستا سامان اهللا مرادي امام جمعه-39

.ي موقت روستاي کروندان دهگالن ماموستا بهزاد صفري امام جماعت مسجد نور و امام جمعه-40

.بهمنی امام جماعت مسجد امام غزالی دهگالن) حشمت(ستا اسد اهللامامو-41

.ماموستا رسول قادرمرزي امام جماعت مسجد امام شافعی دهگالن-41

.ماموستا فواد وکیلی امام جمعه روستاي قاضی جوب-42

.ماموستا صالح اصالنی امام جمعه روستاي شانوره قروه-43

.امام جمعه روستاي گنجی قروهکریمی )هوشنگ(ماموستا زانکو-44

.ماموستا علی سیفی امام جمعه روستاي الله اي دهگالن-45

.ماموستا محمد کریم جعفري امام جمعه روستاي نبی آباد دهگالن-46

ماموستا محمد هادي قورقی امام جمعه روستاي جوانمرد آباد دهگالن-47

.دهگالن ماموستا عثمان زرین امام جمعه روستاي سرواله-48

.ماموستا عثمان شریعتی امام جمعه روستاي گزگزاره دهگالن-49

.ماموستا ساالر حمیدي امام جمعه روستاي هلیز آباد دهگالن-50

.ماموستا فرید آذري امام جمعه روستاي ناوگران دهگالن-51

.ماموستا فواد زندي امام جمعه روستاي تازه آباد کانی گلزار دهگالن-52

.قاسمی امام جمعه روستاي گردمیران سفلی دهگالن) کاوه(وستا رئوفمام-53
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.ماموستا هیمن فرجی امام جمعه روستاي توبره ریز دهگالن-54

.ماموستا ساالر صادقی امام جمعه روستاي زاغه دهگالن-55

.ماموستا حمزه عارفی امام جمعه روستاي باغچه مریم دهگالن-56

.امام جماعت مسجد امام شافعی قروه ماموستا افشین خدر لکی-57

  .زلفی امام جمعه و جماعت روستاي آونگان قروه)عثمان(ماموستا سامان-58

.سانان مریوان ماموستا یونس ویسی امام جمعه وجماعت سابق ترخان آباد، مدرس فعلی روستاي کانی-59

.ابادمه ەوجماعت سابق کلیج جمعه  امام ەماموستا عبدالواحد رحمت الل-60

.ماموستا ابراهیم سلیمی امام جماعت مسجد چهار یار نبی پیرانشهر-61

.ماموستا دکتر احمد شریعت پناه امام جماعت مسجد امام علی مهاباد-62

.ماموستا ایوب احمدي امام جماعت مسجد بازار مهاباد-63

.ەماموستا سمیع اسالم خواه امام جمعه وجماعت مسجد امیرآباد اشنوي-64

.ماموستا قادر احمدي امام جمعه وجماعت روستاي خرخره مهاباد-65

.ماموستا سلیمان مرجان امام جمعه وجماعت دهستان پسوه پیرانشهر-66

.ماموستا علی پورمند امام جماعت مسجد سیدعبداهللا کمالی نقده-67

.ماموستا غفور اسالم خواه امام جماعت مسجد حاجی خدر نقده-68

.تا صابر قادرنژاد امام جمعه و جماعت روستاي مملیان نقدهماموس-69

.ماموستا محمود خالدي زاده امام جماعت مسجد خاتم االنبیاء مهاباد-70

.وجماعت مسجد حضرت ابوبکر صدیق رض مهاباد جمعه  رشی مقدم امام تا عبداهللاماموس-71

.ەب اشنويعلیپور امام جمعه وجماعت روستاي دوآ ماموستا عبداهللا-72

.حاج ماموستا رسول حمزه پور امام جمعه وجماعت روستاي اندیزه پیرانشهر-73

.ماموستا خالد خزمه امام جمعه وجماعت روستاي قاضی اخوي بوکان-74

.ەشمس اشنوي ەماموستا جمال مدرسی امام جمعه وجماعت روستاي د-75

.آغالن پیرانشهرروستاي خري  جمعه وجماعت امام ەماموستا عثمان آژ-76
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.ماموستا صادق قادري امام جمعه وجماعت روستاي سردره اشنویه-77

.ەماموستا کامیل ارمند امام جماعت مسجد امام علی اشنوي-78

.ەماموستا سالم ربیعیان امام جماعت مسجد پوشاباد اشنوي-79

.ەماموستا طاهر عزیزي امام جمعه وجماعت مسجد چقل مصطفی نقد-80

.ەجماعت مسجد پردآباد اشنوي ماموستا رسول جلدیان امام-81

.ماموستا عمر نوري امام جماعت مسجد شختنان پیرانشهر-82

.ماموستا سمیع شمسی امام جماعت مسجد گپلسن پیرانشهر-83

.قند پیرانشهر ەماموستا یاسین جواندل امام جماعت مسجد کارخان-84

.ت مسجد کلکین پیرانشهرماموستا فاروق یوسفی امام جماع-85

.ەماموستا فخرالدین مام رسولی امام جماعت مسجد گرگ آباد اشنوي-86

.ماموستا عبدالسالم خضري اشنویه-87

.ماموستاسیدجعفرحسینی پیرانشهر-88

.ماموستا عبدالملک حسنی پیرانشهر-89

.ماموستا عزیز ویسی اشنویه-90

.ماموستا احمد اسماعیلی مهاباد-91

.ماموستا سلیمان قادرنژاد اشنویه-92

.اشنویه ەماموستا صابر مهدي زاد-93

.ماموستا زانا خوشامن اشنویه-94

.پور اشنویه ەماموستا رحیم حمز-95

.ماموستا سعدي احمدي امام جماعت مسجد مال ویسی سنندج-96

.ادوجماعت دگاگا شهرستان سروآب جمعه  ماموستا سید جالل اکبري امام-97

.مریوان ماموستا عبدالجبار امینی امام جماعت مسجد حضرت عثمان کانی دینار-98

.ماموستا حسن کریمی امام جمعه وجماعت روستاي بندول شهرستان سروآباد-99

.ماموستا آرمان خواجه امام جماعت مسجد عبداهللا بن عمر سنندج-100
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.ماموستا رفیق رستمی سنندج-101

.سید عرفان حسینی مریوانماموستا -102

.وجماعت روستاي تفلی سروآباد جمعه  ماموستا مهدي کیانپور امام-103

.ماموستا امین صفائی امام جمعه وجماعت و مدرس روستاي درکی سروآباد-104

.جی سروآباد ماموستا تیمور ایزدي امام جمعه وجماعت روستاي قلعه-105

.عه وجماعت و مدرس مسجد مصنف چوري مریوانماموستا امین شمسایی امام جم-106

.ماموستا عبدالباسط صادقی امام جماعت مسجد حضرت ابراهیم مریوان-107

.ماموستا هادي رضائی امام جماعت امام فخر رازي مریوان-108

.ماموستا حمدي ادواي امام جمعه وجماعت مسجد صالح الدین ایوبی حسن اوله مریوان-109

.سرنژمار مریوان ەوجماعت مسجد محمد رسول الل جمعه رمضان احمدي امامماموستا -110

.ماموستا فرید قادري مدرس و امام جماعت سابق مسجد حاج شیخ محمد سنندج-111

.ماموستا هادي احمدي مدرس مدرسه علوم دینی شمس العارفین روستاي نجار پاوه-112

.مریوان ەدر ەکور ي امام جمعه روستايۆڵسکەماموستا اسعد ئ-113

.ماموستا سلمان فرجیان امام جماعت مسجد مبارك آباد سنندج-114

.ماموستا موسی داغستانی امام جماعت مسجد حضرت ابراهیم اشنویه-115

.ماموستا قسیم محمدي امام جمعه وجماعت روستاي قاسملو ارومیه-116

.ي میرآباد مریوانماموستا محمد رحمنی مقدم امام جمعه وجماعت روستا-117

.ماموستا سید حسین حسینی امام جمعه روستاي بیار کامیاران-118

.ماموستا یوسف عزیزي امام جمعه وجماعت روستاي حسن نوران اشنویه-119

.ماموستا هژار قربانی امام جماعت مسجد ماموستا هژار شین آباد-120

.ه آمینه ایالتی بوکانماموستا سید جالل حسینی امام جماعت مسجد حاجی-121

.ماموستا سالم کریمی امام جمعه وجماعت روستاي قلقله مهاباد-122

.ماموستا اسعد زندسلیمی امام جمعه وجماعت مسجد توحید سنندج-123
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.ماموستا باسط جعفري امام جمعه وجماعت روستاي آب باریک دهگالن-124

  .روستاي حاجی پموق دهگالنماموستا حسام جعفري امام جمعه وجماعت -125

.ماموستا مصطفی خضري امام جمعه وجماعت روستاي قبه پیرانشهر-126

.ماموستا محمد ملکی امام جمعه روستاي گیلکلو قروه-127

.ماموستا برهان رحیمی امام جمعه وجماعت مسجد محمد رسول اهللا ص روستاي دزاور-128

.ماعت روستاي البالغ بوکانماموستا پیمان پرویزي امام جمعه وج-129

.ماموستا آرمان بهرامی امام جماعت و مدرس مسجد سلمان فارسی سقز-130

.پیرانشهر ەوجماعت روستاي نمنج جمعه  ماموستا خالد درویشی امام-131

.ەروستاي بالخچی شهرستان نقد جمعه  ماموستا رسول احمدنژاد امام-132

.جمعه وجماعت کرگ آباد دهگالن ماموستا سید صهیب حسینی امام-133

.ماموستا ابوبکر خضري امام جماعت مسجد امام شافعی پیرانشهر-134

سقز -ص-ماموستا رضا علیپور امام جماعت ومدرس مسجد محمد رسول اهللا -135

.ماموستا مسلم فالحی امام جماعت و مدرس مسجد بالل حبشی مریوان-136

.م جماعت سابق مسجد حضرت عثمان مریوانماموستا عبداهللا رحیمی اما-137

.ماموستا فواد امینی شهرستان تکاب-138

.ماموستا سنجر خانی گلینی امام جماعت مسجد حضرت سلیمان ع مریوان-139

.ماموستا محمد شیرزادي ظریف امام جمعه وجماعت سابق روستاي میک سقز-140

.سید نظام مهابادماموستا ادریس محمدکریمی امام جماعت مسجد -141

.ماموستا قاسم زارعی امام جمعه وجماعت روستاي تازه آباد دهگالن-142

.هاي مریوان ماموستا مصطفی رستمی مدرس حجره-143

.ماموستا محمد سعید محمدي مریوان-144

.ماموستا فیض اهللا معدومی مدرس مدرسه امام بخاري سنندج-145

.جمعه و جماعت مسجد روستاي داشبند بوکانماموستا علی محمدیان امام -146



                                  9 »»»»»                           ادامھ بیانیھ در صفحھ بعد      

.آقا صالحی نویسنده، مترجم و امام جمعه شهر ریجاب کرمانشاه ماموستا دکتر علی-147

.ا بانهەڵقەشڕەماموستا محمد محمود زاده امام جمعه وجماعت و مدرس مسجد روستاي -148

.ماموستا عبداهللا عباسی مدرس مدرسه امام بخاري سنندج-149

.ماموستا فواد قادري امام جمعه وجماعت روستاي گندمان سنندج-150

.ماموستا عطااهللا صمدي مدرس مدرسه امام بخاري سنندج-151

.ماموستا عظیم باتمانی امام جمعه مسجد تپه اسماعیل کامیاران-152

.الدین ویسی امام جماعت مسجد خلفاي راشدین روانسر ماموستا محی-153

.اهللا حسینی امام جماعت مسجد خاتم االنبیاء جوانرود سید سیفماموستا -154

.مدرس مدرسه امام بخاري سنندج ماموستا سید عبدالقدوس حسینی امام جماعت مسجد سرهنگ سنندج و-155

.پیرانشهر ەکر ەماموستا علی تسابقی امام جمعه وجماعت برد-156

.ەیکان نقدامام جمعه وجماعت کو ەماموستا محمدحاجی زاد-157

.ەنقد ەماموستا ناصر موالنی امام جمعه وجماعت کهریز-158

ماموستا ایوب رحیمی امام جماعت مسجد شیخ حبیب اهللا معاذي سنندج-159

.روستاي خرنج پیرانشهر جمعه  ماموستا اسعد حسنی امام-160

.ي روستاي ترشکان مهابادجمعه  ماموستا سید محمد قریشی امام-161

.اموستا احمد سلیمانی امام جمعه وجماعت مسجد محمد رسول اهللا کوگا جوانرودم-162

.ەي روستاي خورشت اشنويجمعه  پور امام ەماموستا رحیم حمز-163

ماموستا کمال مصطفی پور امام جمعه وجماعت روستاي کیله سیپان-164

.صادق سنندجماموستا عبدالقادر جعفري کلکان امام جماعت مسجد شیخ محمد -165

.ەي روستاي گرگ آباد اشنويجمعه  اي امامەماموستا فخرالدین کوك-166

.ماموستا محمد فرجی امام جماعت مسجد معراج مریوان-167

.ماموستا صالح عزیزي امام جماعت مسجد حیدر کرار مریوان-168

.ماموستاسید حامد امام جماعت سابق مسجد یوسف نبی مریوان-169

.جماعت مسجد بابا علی مریوان ستا زانیار اداك اماممامو-170



                                  10 »»»»»                           ادامھ بیانیھ در صفحھ بعد      

.ماموستا فرید محمدي امام جماعت مسجد محمدیه مریوان-171

.ماموستا حامد راوش امام جماعت مسجد اصحاب مریوان-172

.ماموستا سید عبدالسالم حسینی کارشناس ارشد فقه امام شافعی جوانرود-173

.جماعت مسجد محمدرسول اهللا ربطماموستا فایق رسولی امام -174

.ماموستا عثمان ذاکري امام جمعه وجماعت علی آباد بوکان-175

.ماموستا ناصح شیبانی امام جماعت و مدیر ومدرس مسجد جامع نور قوخ سقز-176

.وجماعت روستاي خیراباد مریوان جمعه  ماموستا سعدي شریف نژاد امام-177

.ی سورکه ول مریوانماموستا سید حسین مینوی-178

.رشه سرشیو مریوان ماموستا امجد اشکوه امام جمعه وجماعت سابق برده-179

.ماموستا امجد افشار امام جمعه وجماعت سابق روستاي توتمر مریوان-180

.وران مریوانەوجماعت روستاي در جمعه  ماموستا عبید دوستی امام-181

.امام شاطبی مریوان جمال ایران پناه مدرس دار القرآن-182

نیا امام جمعه و جماعت قبلی روستایی سیور مریوان ماموستا عبدالباسط شریفی-183

.ماموستا پیمان کریمی امام جمعه جشنی آباد مریوان-184

.وجماعت روستاي مولینان کوماسی مریوان جمعه  ماموستا سیروان شجاعی امام-185

.روستاي گوگجه مریوانماموستا صهیب حنیف نژاد -186

.و جماعت روستاي بلکر مریوان جمعه  ماموستاجمال بادبري امام-187

.مریوان ەکویر ەماموستا شعیب میرزایی امام جمعه وجماعت روستاي گویز-188

.ماموستا محمد ایومن امام جمعه سابق آلی همدان مریوان-189

.ماموستا محمد دارنج روستاي نچی مریوان-190

.ماموستا کامل نیکخواه امام جماعت مسجد حضرت عبداهللا بن عمر مریوان-191

.ماموستا زاهد کامرانی امام جمعه وجماعت روستاي گیلی کران مریوان-192

.ماموستا اسعد کریمی امام جماعت مسجد شیخ حسام الدین مریوان-193
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.زماموستا لقمان فتوحی امام جمعه وجماعت روستاي بوخلو سق-194

.ماموستا ارکان شیرزادي امام جمعه وجماعت روستاي خوشدره سقز-195

.لکه مریوان ماموستا سید کمال حسینی امام جمعه وجماعت روستاي زه-196

.سور مریوانەماموستا محمد احمدي امام جمعه وجماعت بلچ-197

.سیدحسین حسینی امام جماعت مسجد تکیه مریوان ماموستا-198

.دریژ مریوان ستا یاسین محمدي امام جمعه وجماعت روستاي میرگهمامو-199

.وجماعت روستاي خشکین کالترزان مریوان جمعه  ستا حیدر کیانی امامۆمام-200

.ماموستا سید مهدي چوري امام جماعت و مدرس مسجد صالح الدین ایوبی و عضو شوراي افتاي مریوان-201

.م جمعه وجماعت سابق روستاي سردره سقزماموستا عادل محمد مرادي اما-202

.ماموستا علی بهرامی امام جمعه و جماعت بسطام سقز-203

.ماموستا حسن محمودي امام جمعه وجماعت روستاي ینگیجه مریوان-204

.ماموستا عبدالکریم اشکوه امام جماعت مسجد خالدبن ولید مریوان-205

.وجماعت روستاي هانه شیخان مریوانماموستا محمود خدارحمی امام جمعه -206

.وجماعت کانعمت سقز جمعه  سیدحامد امام ماموستا-207

.وجماعت اسحاق آباد سقز جمعه  ماموستا امید کریمی امام-208

.و مدرس درزیان مریوان جمعه  امام ەماموستادعلی ایواز-209

.مریوان ەمزماموستا جمال رحیمی امام جماعت ومدرس سابق مسجد حضرت ح-210

.سرواباد ەگا ماموستا عبدالباسط مقدمی امام جمعه و جماعت روستاي قلعه-211

.ەروستاي گندویال اشنوي جمعه  مسجد جامع و امام ەاحمدیان مدرس مدرس ەماموستا عبدالل-212

.ماموستا شاهو صمدي امام جماعت مسجد محمدي سنندج-213

.وجماعت روستاي ماسان کامیاران ماموستا جالل محمدي امام جمعه-214

.سابق دولت آباد میاندواب جمعه  ماموستا سید عارف حسینی امام-215

.ماموستا تیمور محمدي بخش بلبان آباد دهگالن-216

.ماموستا سید علی رحمانی امام جمعه وجماعت قوزلوي علیا مهاباد-217
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.ابوبکر صدیق رضی اهللا عنه بوکان ماموستا سید احمد حسینی امام جماعت مسجد حضرت-218

.وسلم سرنژمار مریوان ەعلی ەصلی الل ەو جماعت مسجد محمدرسول الل جمعه  ماموستا رمضان احمدي امام-219

.ي روستاي ابراهیم آباد میاندوابجمعه  ماموستا کریم تاران امام-220

.ي روستاي اطمیش بوکانجمعه  ماموستا اسماعیل سهرابی امام-221

.ماموستا امید سلیمانی امام جماعت مسجد جامع بانه-222

.ماموستا عبدالکریم مام عزیزي امام جمعه وجماعت سرچشمه سقز-223

.ماموستا عادل کمالی امام جمعه وجماعت روستاي توتوندره-224

.ماموستا سید طه حسینی امام جمعه وجماعت روستاي شیروانه کامیاران-225

.ەي روستاي قارنا نقدجمعه  ثمان مراد رسولی امامماموستا ع-226

.ماموستا الیق نصري امام جماعت روستاي قوجه تکاب-227

امام جماعت مسجد قدس مریوان ەماموستا حسین کریم زاد-228

.ماموستا سید امید بارخدا امام جمعه وجماعت روستاي سلسی سفلی مریوان-229

.عه وجماعت ماسیدر مریوانماموستا بهمن اندیش امام جم-230

.ماموستا مظفر احمدي یونس آباد سنندج-231

.ماموستا سید عباس حسینی امام جمعه آلتون سفلی سقز-232

.ماموستا ساجد اکبري امام جمعه وجماعت دهستان مران علیا شهرستان دیواندره-233

.بادماموستا ناصح فرشادفخر امام جمعه وجماعت سابق مازیبن سروآ-234

.ماموستا سیوان آذري، امام جمعه وجماعت سلسی سفلی مریوان-235

.ماموستا لقمان علی پناه امام جمعه وجماعت سابق گالن مریوان-236

.ژیر مریوان ماموستا ناصح تازیک روستاي وله-237

.ماموستا شیخ حسن بارخدا امام جماعت سابق مسجد چهارباغ مریوان-238

.مریوان) رضی اهللا عنه(ق خورند امام جماعت مسجد حضرت ابوبکر صدیق ماموستا صدی-239

.امام جماعت مسجد قدس مریوان ەدماموستا حسین کریم زاد-240
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.ماموستا عبدالسالم دانش امام جمعه وجماعت روستاي خانمه کهن مریوان-241

.ماموستا سلمان احمدیان امام جمعه وجماعت بویین بانه-242

.ي روستاي جلدیان پیرانشهرجمعه  ماموستا امیر خالدیان امام-243

.ي روستاي کانی باغ پیرانشهرجمعه  ماموستا حیدر شریفیان امام-244

.ماموستا عبداهللا خورشیدي امام جماعت و مدرس مسجد حضرت خدیجه کبري سقز-245

.بوکان ەپەي روستاي وشتجمعه  ماموستا عمر عبدالهی امام-246

.ماموستا عبدالرحیم شریفی امام جمعه وجماعت روستاي مال کندي میاندوآب-247

.ماموستا امید ابراهیمی امام جماعت مسجد نامی سروآباد-248

.ي روستاي سیدآباد وامام جماعت مسجد النبی مهابادجمعه  ماموستا محمد محمدي امام-249

.، اورامان تختماموستا قیوم رحیمی امام جماعت مسجد پیرشالیار-250

.ماموستا سید ثابت اتابک امام جمعه وجماعت روستاي سلین اورامان تخت-251

.ه، بخش نوسود، شهرستان پاوهڵرم ماموستا ولی اداك امام جمعه و جماعت روستاي هانه گه-252

.ماموستا یادگار محمودي امام جمعه وجماعت والنه سروآباد-253

سنندجماموستا اشکان مفاخري -254

.ماموستا مراد بشیري امام جمعه وجماعت گرده سور پیرانشهر-255

.ماموستا لقمان خدري امام جمعه وجماعت مسجد روستاي انگورد شهرستان تکاب-256

.گ مریوانڕوجماعت روستاي م جمعه  ماموستا مسلم دولتی امام-257

.سفلی شهرستان تکاب ماموستا سعد صادقی امام جمعه وجماعت روستاي حسن آباد-258

.ماموستا متین فاتحی مدرس مدرسه علوم دینی موالنا احمد کمانگر سنندج-259

.سنندج ماموستا ابراهیم کریمی امام جمعه وجماعت و مدیر ومدرس مدرسه علوم دینی مسجد جامع ننله-260

.ماموستا یاسر کریمی مدرس مدرسه علوم دینی ننله سنندج-261

.ماموستا نصراهللا عارفی نژاد کتاب فروشی اندیشه مریوان-262

.ماموستا ابراهیم مرادي مریوان-263

.دینار مریوان ماموستا اسحاق صادقی امام جمعه وجماعت و مدرس مسجد جامع کانی-264
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.ماموستا دکتر عدنان فالحی سنندج-265

.انشهرماموستا مراد بشیري امام جمعه وجماعت گرده سور پیر-266


