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تاریخ شهرستان نام  حسینیه  تاریخ شهرستان نام  حسینیه 

81/6/1 چهاردانگه شهید امیر هوشنگ خادمي 88/6/1 پاكدشت  حسینیه امام حسن مجتبي

81/4/4 ري شهید اسماعیل كاشي پزها 74/3/20 پیشوا حسینیه  شهید حسن خراسانی

79/5/12 پیشوا شهید حسن نادي حصار قاضي 54/6/1 اسالمشهر حسینیه مكتب الزهرا

58/9/1 اسالمشهر شهید حسین گودرزي 83/11/23 پاكدشت شهداي      حسن،رضا،علي مظفر

81/1/2 اسالمشهر شهید داود قزلباش 81/11/29 شهر قدس شهید جواد برجعلي

80/2/12 شهرري شهید رضا حسیني 72/4/15 اسالمشهر شهید حسین ولي الهي

91/7/26 پیشوا شهید فرهاد میرزایي 79/12/27 شهرري شهید حسین حسني

86/8/1 پیشوا شهید قاسم رحیمي 78/11/23 رباط كریم شهید سید ابوالحسن كهدویي

80/8/1 ورامین شهید محسن علي خاني 79/9/4 شهریار شهید سید حسن شاهمیري

80/6/19 ورامین شهید محمد رجبي 60/5/4 مالرد شهید صالح هاشمي ثانیاني

87/12/18 ورامین شهید محمود فرازنده نیا 78/12/27 شهرري شهید علي مطهري

89/11/10 ري شهید هادي حسن خاني 80/1/5 اسالمشهر شهید غالمرضا فالحي

79/12/27 ري  شهیدان سید محمد و
محمدرضاوحسین دستواره

77/6/23 شهرقدس شهید قاسم اصغري

60/7/8 مالرد شهیدان نجاتعلي و حسن میعادي 60/5/30 شهریار شهید مجید تاجیك

79/9/20 ري  شهیدان حسن و محمدرضا
فقیهي

60/5/5 پاكدشت شهید محمد بني مصطفي

79/1/28 ري  شهیدان حسن و حسین كمال
آبادي

81/3/2 شهرقدس شهید محمد علي عسگري

80/12/20 ورامین  شهیدان حسن و محمدرضا و
حسین خلخالي

80/5/1 پیشوا شهید محمود عالیدایي

78/6/6 شهریار شهیدان عادل و نادر كبیري 81/5/1 چهاردانگه  شهید میر اكبر عظیم زاده
موسوي

78/7/9 ري  شهیدان محمد و محمود عباسي
كوهپایگاني

60/8/1 ري شهید ولي اهلل پیرهادي

فهرست حسینیه ها
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تعريف 
حسينيه شهيد و ايثارگر مكاني است كه 
شهيد قبل از شهادتش و ايثارگر اكنون 

در آنجا سكونت داشته و از اين پس با 
مشاركت و مباشرت خانواده  و بازماندگان 

و  مجالس  برگزاري  براي  ايثارگر  و  شهيد 
محافل مذهبي و ترويج فرهنگي ايثار و شهادت 

مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
در جوار خانه  كه  هايي  مكان  به  عنوان  اين  همچنين 
ايثارگر و خانواده آن تاسيس  شهيد و توسط شهيد و 
شده و با توليت خانواده شهيد و ايثارگر بدين منظور 

اداره مي شوند عنداللزوم قابل اطالق خواهد بود.
1-2-هيات سيار شهدا و ايثارگران: به هياتي اطالق مي 
گردد كه داراي هيئت امناء مي باشد و با توليت جمعي 
مشاركتهاي  و  ،آزادگان   ،جانبازان  شهداء  خانواده  از 
محل،ايثارگران  جماعت  ،امام  محل  مردمي)معتمدين 
و...(فعاليت  بنياد شهيد  ،كارمندان  ،بسيجيان  ،جانبازان 

مي نمايد.
2-اهداف: 

1-2-تبيين پيوند عميق  و ارتباط وثيق شهيدان با ساالر 
شهيدان حضرت ابا عبداهلل الحسين )ع(

2-2-تقويت و ساماندهي فعاليتهاي هيئت هاي مذهبي 
راه  تاسيس و  قالب  ايثارگران در  بيت شهيدان و  اهل 
دار  جهت  و  سيار  هاي  هيات  و  ها  حسينيه  اندازي 

نمودن اين فعاليت ها.
3-2-فعال سازي گسترده اهل بيت شهيدان و ايثارگران 

در تصدي و انجام فعاليتهاي فرهنگي .
مذهبي  فرهنگ  و  تفكر  سطح  ارتقاء  و  4-2-تقويت 
با  شهادت  ساز  انسان  فرهنگي  ترويج  بواسطه  جامعه 

مشاركت خانواده هاي شهدا  و ايثارگران .

5-2-حفظ و استمرار ارتباط عميق 
معظم  هاي  خانواده  صميمانه  و 
مقدس  نظام  با  ايثارگر  و  شاهد 

اسالمي و آرمانهاي واالي شهيدان .
و  شهيدان  الگويي  نقش  6-2-معرفي 
و خانواده  ايثارگران  و  ايثارگران شهيدان 
شهادت  و  ايثار  فرهنگ  ترويج  در  آنان  هاي 
،همچنين تقويت و تحكيم جايگاه فرهنگي آن ها در 

جامعه.
7-2-جذب جوانان و نوجوانان در فعاليتهاي فرهنگي 
صحيح  شناخت  و  تحقيق  روحيه  تقويت  و  ،مذهبي 

اسالم و اهل بيت )ع(.
3-سياست ها :

1-3-نياز محله يا منطقه به پايگاه فرهنگي ؛مذهبي و 
مردمي .

و  ايثارگران  بين  وثيق  و  عميق  ارتباط  2-3-ايجاد 
بازماندگان شهدا با اهداف و راه شهدا و ايثارگران .

3-3-استفاده از توان و امكانات مادي و معنوي خانواده 
هاي معظم شهدا و ايثارگران در ترويج فرهنگ شهادت 

و ايثار.
4-3-جلب مشاركت اقشار مختلف جامعه در گسترش 

فعاليتهاي فرهنگي-مذهبي .
5-3-استفاده از فضاي معنوي محل سكونت شهيد و 
ايثارگران  ايثارگر براي تجليل از شهيدان و پاسداشت 

در جهت ترويج فرهنگ شهادت و ايثار .
6-3-تالش در جهت بهر هبرداري از تسهيالت حقوقي 
و قانوني حسينيه هاي شهيد و ايثارگران با همكاري و 

مشاركت دستگاه هاي ذيربط .
7-3-عدم وابستگي به دولت و سازمان و داشتن بنيه و 

درباره حسینیه
اهميت دادن به جمع و جماعت و حفظ وحدت و نياز به انس و 
الفت و همدلي خصوصا در هنگام مبارزه با دشمن؛مكان و موقعيتي 

مي خواست مثل حسينيه 
حسينيه ها چه از نظر برنامه و محتوا چه از حيث مواد و مصالح و 
طرز بنا با شهر و در مكان هاي ديگر فرق داشت .معموال حسينيه 
در محل زمين مسطح و كوبيده شده بنا مي گردد البته اين در 
صورتي بود كه اگر قرار بود نيروها مدتي در كنار هم باشند ولي در 
غير اين صورت از يك سنگر يا چادر نسبتا بزرگتريا سوله به عنوان 

محل حسينيه استفاده مي شد.
حسينيه براي رزمنده ها همه چيز بود. هم مسجد و مدرسه بود هم 

غذاخوري و خوابگاه )در صورت اضطرار(هم محل كادر بندي و 
تعيين گردان و اعزام نيرو به خط بود هم محل برگزاري جلسات 
و كالس هاي عقيدتي و رزمي و...هم سينه مي زدند هم مرثيه مي 

خواندند هم مولودي هم محراب داشت و هم كتابخانه .
حسينيه ها بيش از هر مكان و محل و موقعيتي محرم اسرار و شاهد 
صادق بچه ها ؛تماشاخانه همه آن ناله و ندبه ها و گريه هاي گرم 
جانگداز و دوستيها و برادري ها بودند .هنوز هم مي توان كنار 
ستون ها نشست به ديوار تكيه داد و آواي قرآن شهدا  و نماز شب 
خواني ها را شنيد .حسينيه جايي است كه جگر گوشه هاي اين 
امت آمدند و بعد از خامي پخته شدند و سوختند.)استفاده از كتاب 

فرهنگ جبهه مولف سيد مهد فهيمي(
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توانايي فرهنگي و مالي.
4-وظايف و محتواي برنامه ها:

روخواني  قبيل  از  آموزشي  هاي  كالس  1-4-برگزاري 
،تجويد و تفسير قرآن و تشكيل جلسات آموزش احكام و 
اصول عقايد در سطوح مختلف با الويت و تناسب سني و 

جنسي افراد شركت كننده .
آموزشي  برگزاري كالس هاي  2-4-برنامه ريزي جهت 
،نهضت  ،نقاشي  خطاطي  قبيل  )از  هنري  و  فرهنگي 

سوادآموزي و...(.
3-4-برنامه ريزي جهت اجراي برنامه ها و فعاليت هاي 
اجتماعي ،امور خيريه و عام المنفعه از قبيل صندوق قرض 

الحسنه ،تهيه جهيزيه و خدمات زيارتي (.
4-4-برگزاري مراسم عزاداري ائمه اطهار )ع( و بويژه در 
ايام ماه هاي محرم و صفر ،ايام فاطميه و مناسبتهاي ملي 

)رحلت امام )ره(،15خرداد ،17شهريورو...(
با  محل  شهداي  ياد  گراميداشت  مجالس  5-4-برگزاري 
هماهنگي و حضور خانواده محترم آن ها در ايام سالگرد 

اين شهيدان در قالب يادواره و يادبود.

6-4-برپايي مجالس قرائت ادعيه و زيارات :كميل ،توسل 
،ندبه ،زيارت عاشورا .

معصومين  هاي  والدت  در  مولودي  7-4-برپاييمجالس 
اعياد مذهبي )قربان ،فطرت غدير ،مبعث و....( و  )ع( و 

بزرگداشت ايام اهلل دهه فجر و هفته دفاع مقدس و....
8-4-در صورت امكان استفاده و پخش فيلم هاي دوران 
دفاع مقدس و انجام برخي از امور فرهنگي و تبليغي ديگر.
9-4-تشكيل هيئت ها و دسته هاي عزاداري ائمه اطهار 
)ع( با اجراي مراسم سينه زني در محل حسينيه و خارج 

از آن.
و  ايثارگران و شهداي محل  لوازم  و  آثار  10-4-نمايش 

تكثير زندگينامه ،پيام ها و وصاياي شهدا
11-4-تهيه و پخش نذورات مختلف در طول ايام سال و 

مناسبتهاي مذهبي 
و  اذان  )پخش  عنداللقتضاء  فرهنگي  امور  12-4-ساير 

برپايي نماز جماعت و...(
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اسالمشهر

حسینیه 
الزهرا مکتب 

تصاويری از
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پاکدشت

حسینیه
راه چمنی

حسینیه
العباس روضه 

تصاويری از

تصاويری از

حسینیه
شهدای مظفر

تصاويری از
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پیشوا

حسینیه
شهید 

حسن خراسانی

تصاويری از

حسینیه شهید حسن نادی
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چهاردانگه
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رباط کریم

ابوالحسن حسینی حسینیه شهید سید 
تصاويری از
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ری
حسینیه

شهیدان دستوار

حسینیه
شهید حسین حسنی

تصاويری از

تصاويری از
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تصاويری از

حسینیه
شهید هادی حسن خانی
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حسینیه
شهیدان خدابنده لو

حسینیه
شهیدان فقیهی

حسینیه
شهید رضا حسینی

حسینیه
شهید پیرهادی

تصاويری از

تصاويری از

تصاويری از

تصاويری از

شهرستان ری
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تصاويری از

شهرقدس

حسینیه شهید سید حسین نورالهی
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شهریار

حسینیه
شهید سیدحسین 

شاهمیری

حسینیه
شهیدان کبیری فر

تصاويری از

تصاويری از
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حسینیه شهدای فیروزکوه
تصاويری از

فیروزکوه
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قرچک

حسینیه شهید مسعود نیازی
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مالرد
حسینیه شهیدان میعادی

حسینیه شهید هاشمی سانیانی

تصاويری از

تصاويری از



20

ورامین

حسینیه
شهید علیخانی

حسینیه شهدا

حسینیه
شهید فرازنده نیا

حسینیه
شهید خلخالی

تصاويری از

تصاويری از

تصاويری از

تصاويری از


