بيان رقم – (( – 8عـــــاش الـصــــدر ))
أيها الشعب العراقي الـمسلم الجريح

أيها الأنصار الأخيار لخاتم الأنبياء والأئمة الأطهار

أيها الـمؤمنون المضحّ ون

أيها الـغيارى الشجعـان …..

ل من أجل هدايتكم
التأريخ والأخلاق والشرع يدعوكم للوفاء لوالدكم وسي ّدكم ومولاكم الذي أحبكم بصدق وعَم ِ َ

وتحريركم وخلاصكم حتى بذل مهجته فداء ً للشعب العزيز العراقي الحبيب ،فالواجب علي ّنا جميعا ً إحياء سنته

بالاطلاع على سيرته ومعرفة مظلوميته والإنتصار له وإظهار علومه ونشرها وتعليمها والعمل بها ،والواجب علينا

جميعا ً إحياء سن ّة أصحابه وأتباعه وم حبيه وأشياعه الذين ناصروه بالقول والفعل حتى امتلأت بهم زنزانات النظام
السابق بتغرير وإشارة وإيعاز وتأييد من قوى الاحتلال والاستكبار وبتحر يض وموافقة وإمضاء أئمة الضلالة

المنافقين ،إلى أن أصبحوا شهداء أحياء في مقابر جـماعية ،أنـارها الله تعالــى وطهر ّها وقدّسها بتلك الأرواح

الـزكية العلي ّة فصارت

{{جنان الأحرار في أرض الأطهار (عليهم السلام)}}

وفي هذه الأيام تمر علينا ذكرى الاعتقال الأول والثالث للسيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره) على أيدي

أجهزة أمن نظام صدام ،وذكرى انتفاضة الشعب العراقي الحر ّ الأبيّ نساء ً ورجالا ً ضد النظام وظلمه واعتقاله

للسيد الشهيد الأستاذ ،مما اضطرهم لإطلاق سراحه (قدس سره) في نفس يوم الانتفاضة المباركة المصادف

/17رجب 1399/هـ.

فلنحي ّي هذه الذّكرى سنو يا ً باسم الشهيد الصدر الأول وأخته بنت الهدى والشهيد الصدر الثاني وبإسم كل الشهداء
الذين زهقت وتزهق أرواحهم الشر يفة الطاهرة على أيدي المجرمين المتسلطين والمحتلين وعملائهم الخائنين ،وليكن

شعارنا نفس الشعار الذي ر ُفِـ َع في تلك الانتفاضة الرجبية المباركة وهو:

عـاش عـاش عـاش الـصـدر

والـديـن دومـه منتصر

ل من مكانه (الدار أو المسجد أو مكتب الحوزة
تنبيه  /ليكن انطلاقنا جميعا ً من الأماكن المتفق عليها مسبقا ً أو ك ٌ
أو العتبات المقدسة أو غيرها) وتبدأ المسيرة والانتفاضة الصدر ية المباركة الساعة العاشرة صباحا ً (وحسب

التوقيت الصيفي) من يوم الأحـد المصادف ( / 17رجب 1424 /هـ).

الحوزة العلمية الجماهير ية  /كـربـلاء الـمـقـدســة
 / 11رجب  1424 /هـ
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