
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنت النبوهفرهنگی هنری کانون 

 طبقه فوقانی مسجد حاج احمد

 

 

  محل قرارگرفتن تیتر

 

 

 یک عدد صـلـوات

 سالم بر ابراهیم
گیری قهردعن  ،دیقی لسووز  دردعناهی پر تالش  اسهعل هلوانی شجاع،  داایی لسووته،  دللیی داااع،  اتهیپ

 و ...                                                           تهذیب نفس و انوعنی ععشق تاا 

 ی شول.هی، این صفعت ،ا ا، جیع انیا  نعم زیبعی ابراهیم هعلی نیعیعن د 

 و ردخهص ای زناگینعد، قعسب ل، ا، هعلی ابراهیم شهیا درهنگی گروه از اسج  اع،ی «ابراهیم بر سجالم» اهعب

 .اسجججج  شججججاه دنهتجججر «هججعلی ابراهیم» االثجر دجفجقجول و بجر،گجوا، شجججهجیججا ل،بججع،ه تججعهجره ۹۶

هیگی نگع،ناه ،ا ل، این نوشجهع، یعصجب بیا از پناعه دصعیب، از تعنواله  یع،ان و لوسهعن  ن شهیا اس  ا، 

 .گرل و،ی این دایوع، ا،زشینا یع،ی ،سعنانا

 

 زندگی نامه و خاطرات 
 شهید ابراهیم هادی

 نارش: پیام آزادی
 صفحه 042قطع: رقعی ، 

 مجمع جوانان مساجد عبدل آبادو توزیع:  چاپ

 شهدا    

 «سنگر محله» نرشیهبرای اشرتاک رایگان 
کافیه آدرس خودتون رو به ما در کانون 

دستتون  اطالع بدین تا ما نرشیه رو به
  برسونیم.

 به همین راحتی...!

 مصاحبه با روحانی مسجد

 سالم بر ابراهیم

 

 رسدار شهید علی حافظیان فر
 مسئولیت: فرمانده گردان

 1/1/1334تاریخ تولد: 
 آبادعبدل محل تولد: 

 ساله( 02)  10/5/20تاریخ شهادت:
 مکان شهادت: مهران
 3نام عملیات: والفجر

 :تعهره ای از شهیا 

 ،ا یاو لیگر - دریعدظیعن علی - نفر یک از غیر  لوسهعنم دیعن ل،

 و ایوهعله تولش پعی ،وی سعسگی له از بهوانا ا، ناا،م سراغ

 بول تولش ب، دهکی سعسگی 01 یع 01 از علی. انا الا،ه ،ا زناگیا

 تالش بع ،ا اشزناگی او. ارل ترک ،ا ،وسهع اع، و اوب برای و

 . بعشا پا،ش ایک دنهظر ا،  ن باون ارلدی الا،ه تولش

 «لوس » تعنی ،ییم یوین

 :گوش، ای از وصی  نعد، شهیا 

 لوس  تاا ا، ل،سهی ب،: دردعیادی دایاقر ن نکنیا؛ درادوش 

 ییگو. اننادی پیکع، او ،اه ل، زلهصفیعس  ب، ا، ،ا اوعنی لا،لدی

 .اناپیوسه،هم ب، و دحکم بنیعن چون  نعن

 یبنص اتّحعل و پع،چگییک لسیب ب، پیروزی هی، این ا، جعیی  ن از

 شعیل، ب، وگوش ارله یفظ ،ا تول اتحعل اانون هم اس   شاه شیع

 .اس  ،سیاه لشین عیر  تر سحظعت ا، ناهیا هعپراانی

 این و اننادی صلح تقعضعی نعدترو، بلناگوهعی ،وز هر ا، چرا

 .شیعس  دقعود  و پعیاا،ی یلهناهنتعن

 علی حافظیانفرشهید 


