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 ازمشا  يارى مى خواهداستغاثه مى كند وسرزمني شام..سرزمني فسطاط 
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيننا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني... 
در حق میان روسی وایرانی او اژیم اسد و حباندهاى ر نفرت و جنایتهنوز سريال كينه و شنوایی جهان و بینایی او زير
 .بیگناه سوریه به طور کلی ودر حق مردم حومه دمشق)غوطه( به ویژه ادامه داردم مظلوم ومرد

ژیم اجرام ، روسيه وبه همراه آن دو ربراى مذاكرات آشىت در سوريه پس از شکست کنفرانس سوچینظر مى رسد كه وبه  
انتقام بسیار وقیحانه از ملت  برای ند, بر صدد آمدمجهوری اسالمی ایران واسد, وبا یاری گروهکهای فرقه ای وطایفی

)غوطه شرقی(, که متأسفانه با توطئه جمامع بین املللی وسکوت رسانه های  دمشق یشرقمظلوم وبیگناه سوریه, به ویژه در حومه 
 بود. آن از جنایتهای مستمر همراه

صدها نفر از مردم بیگناه حومه دمشق, وچندین برابر  بیرمحانه برای وکشتارفجیع قتل شاهد هستیم  گذشتهما درخالل چند روز 
آنها از جمروحان, عالوه بر یک حماصره حمکم از آن منطقه که از چندین ماه شروع شده بود, وجلوگیری از ورود غذا ودارو وشیر 

شعارهای آزادی وادعاهای و, خواهد ماندومتام جهانیان ن لکه عار وننگ بر پیشانی انسانیت ای به راستی کودکان, که
   محایت از حقوق بشر هرگز آن را به فراموشی منی گذارد.

 زیر را اعالم می کنند:  دمشق ووقایع آن, علمای امت نقاط یشرق با توجه به اتفاقات حومه
کشورهای اسالمی وعربی مسئولیت استمرار عالوه بر  ,گ: نظام بني املللى وموسسه هاى جامعه جهانى وكشورهاى بزراوال

, وملتهای دارند, وشریکی در استمرار این فاجعه می دانیم این جنایتهای بزرگ در حق مردم ملتمان در حومه شرقی دمشق
دمشق  شرقى مردم حومه به اخالقی خود قبل از اینکه به فکر يارى جهان باید تالش کنند برای جنات انسانیت وارزشهای 

خاينان ثبت خواهيم كرد، وشكى نيست كه وتوطئه باشند. وما وبهمراه تاريخ، جنايتهاى قاتالن ويارى نكردن جهانيان 
زمین جغرافیای سردمشق گریبان آنها را خواهد گرفت. واگر آنها فکر کنند که بتوانند  مردم خون طاهر ملت مظلوم

از جرایم  وجمازات یا زود ساعت قصاصدیر حمو کنند, ورا تغییر دهند اما هرگز خنواهند توانست که رویدادهای تاریخ   شام
 رسید.خواهد آنها کینه  هایوموشکی وزهر ییمبباران هواوجنایتهای 

 



 

ودر هر وجبی از سرزمین سوریه را تربیک می گویند,  ,زرگمان در حومه دمشق؛ گوهر شامامت ثبات ملت ب علماىدوم: 
 واز آنها دعوت می کنیم برای ثبات وصرب ووحدت در یک سنگر برای دفع ستمگران وظاملان رژیم اسد وحامیان او, وامید

 که اهلل تعالی فرمودند: باشد  احوال وجنبه های زندگی آن که این وحدت وانسجام شامل همه می رود
ه " ِبُّ الَّذِينه يحقهاتِلحونه ِِف سهبِيلِهِ صهفًّاِإنَّ اهللَّ  "كهأهنَّهحم بحنْيهانٌ مَّرْصحوص  ُيح

به  رساندن ویاریکردن را دعوت می کنند برای کمک سوریه  بزرگان وشرافتمندانادگان وآز ى سوم: علماى امت همه
اکنون , که ست بر تک تک آنهارژیم اسد غلبه از دمشق, وتالش کردن جهت جلوگیری  یبرادرانشان در حومه شرق

فریب آشتی که به شکاف وتفرقه بین خطر نیرنگها وفریبهای سیاستهای کاهش تنش, وقبل از آن  مطلع شدند بر همه
 افراد ملت منجر شد.

جهان  زادگانجهان عربى واسالمى وهمه آ امدادگرانوچهارم: علمای امت از همه فعالیت های سیاسی ورسانه ای 
وتقدیم هر وسیله  ,وپشتیبانی از آنها ,دمشق شرقی د جهت محایت از مردممان در حومهنویاری می طلب ماس می کنندالت

یک خشم وانزجار مردمی جهت ابراز می بینیم که جهت ثبات ودفاع از خود وحفظ جان خودشان . وما  است ممکنی
, ودر همان زمان از حکومتها وسازمانهای امر الزمی است نگین بر پیشانی انسانیتواين لكه ن تراژدی اين عمق

وتراژیدی متام ملت ماست وبویژه در حومه شرق مردمی وبین املللی دعوت می کنیم برای مشارکت در رفع رنج 
 دمشق.

دمشق درخواست می مناییم, ویاری ومدد رساندن به شرقى  پایان از خداوند متعال صرب وثبات را برای ملت حومهدر 
 گروهکهای ایران وباندهای رژیم اسد فایق آیند ...روسيه وريايى دهوايى و ناوگان می طلبیم تا بررا آنها 

 واحلمد هلل رب العاملین نعم املوىل ونعم النصري هإن
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