
خدمـت نبایـد فقـط در حریـم حـرم 
متوقـف شـود  

حاج آقـای کامرانـی از کانـون خادمیاران مسـجد »ولـی عصر )عج(« در منطقـه توس مهمان ماسـت و آقای ابراهیمـی او را در 
ایـن نشسـت همراهـی می کند؛ درسـت اسـت که پیـش  از ایـن یکی امـام جماعت مسـجد و دیگـری یکی از اهالی مسـجد 
بوده انـد اما پـس از تشـکیل کانون های خادمیـاری حاج آقـا فعالیتش را به عنوان مسـئول کانـون و آقای ابراهیمـی فعالیتش 
را به عنـوان معـاون کانـون خادمیاران در مسـجد شـروع کرده اسـت. در ادامه با هـر دو این خادمیـاران فعال به گفت وگو نشسـته ایم 
تـا دربـاره نحـوه ی فعالیت در کانون خادمیاران و تجربه هایشـان بیشـتر بدانیـم. کانونی که در یکـی از مناطق کم برخوردار و حاشـیه 

شـهر مشـهد قرار گرفته است.

پای تجربه های 
کانون خادمیاری منطقه توس

با یک تیر چند نشان بزنید
از  پیـش  کامرانـی  حاج آقـای 
انجـام  خیریـه  فعالیـت  هـم  ایـن 
بـا  ابراهیمـی  آقـای  و  اسـت  داده 
از  روزمـره اش  فـراوان  مشـغله های 
دور دسـتی بـر آتش داشـته اسـت 
بـرای همیـن از هـر دو می پرسـیم 
کـه چطـور تصمیـم بـه همراهـی 

گرفته انـد. خادمیـاران  کانـون 
آقـای ابراهیمـی در پاسـخ بـه ایـن 
»همان طـور  می گویـد:  پرسـش 
کـه همـه می دانیـم خادمـی امـام 
همـه  سـرآمد  علیه السـام  رضـا 

خدمت هاسـت امـا اگـر بـه سـیره 
ایـن امـام نگاهـی بیندازیـم متوجه 
می شـویم کـه در آن خدمـت بـه 
مـردم چقـدر پررنـگ بـوده اسـت 
و ایشـان بـه چـه انـدازه بـه امـور 
مـردم توجـه داشـته و به حالشـان 
رسـیدگی می کردنـد، ایـن میـزان 
عاقـه بـه مـا کـه خودمـان را پیرو 
سـبک و سـیره ایشـان می دانیـم، 
نشـان می دهـد که اگـر می خواهیم 
خـادم حقیقی ایشـان باشـیم نباید 
تنهـا بـه خدمـت در حریـم حـرم 
از  دسـتگیری  و  شـویم  متوقـف 
نیازمنـدان را بـه نـام این امـام، باید 
نوعـی خدمت به ایشـان بدانیم. من 
در واقـع با همین نیت و با شـوق به 

خدمـت به امـام رضا )علیه السـام( 
ایـن  بـه  هم وطنانـم  همچنیـن  و 
جریـان پیوسـتم و در واقـع بـا یک 

تیـر دو نشـان عالـی را زده ام.«

تعریفی جدید از خدمت
آقـای  و  کامرانـی  حاج آقـای 
ابراهیمـی به عنـوان افـرادی کـه به 
مـدت یـک سـال درگیـر فعالیـت 
بوده انـد،  خادمیـاران  کانـون  در 
مهم تریـن اهـداف ایـن کانون هـا را 
بـه ایـن صـورت تعریـف می کننـد: 
خادمیـاری  کانون هـای  »تشـکیل 

این خدمت های 
هرچند اندک در 

اصل به عشق امام 
رضا )ع( است و 

شما لیاقت خادمی 
ایشان را پیدا 

کرده اید
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تعریـف جدیـدی از خدمـت به امام 
رضا)علیه السـام( را به وجود آورد و 
نشـان داد که خدمـت تنها نباید در 
حریم حـرم متوقف باشـد. به نظرم 
مهم تریـن هـدف ایـن کانون ها این 
اسـت کـه هـر فـردی در هرجایـی 
کـه هسـت در حد و انـدازه خودش 
می توانـد بـه همنوعان خـود کمک 
انبـوه  از  مشـکل  یـک  تـا  کنـد 
مشـکات برطـرف بشـود. امـروزه 
شـرایط خدمت آسان سـازی شـده 
اسـت. در گذشـته ما بـرای خدمت 
به امام رضا)علیه السـام( فیلترهای 
می کردیـم  طـی  بایـد  را  زیـادی 
یـا بـرای خدمـت بـه مـردم بایـد 
امکانـات  و  فـراوان  سـرمایه های 
وسـیع می داشـتیم امـا حـاال ایـن 
کانون هـا بـه شـما می گوینـد کـه 
تنهـا می توانید با کمترین سـرمایه 
و سـاده ترین توانمنـدی بـه مـردم 
خدمـت کنیـد؛ ایـن خدمت هـای 
هرچنـد انـدک در اصـل بـه عشـق 
اسـت  )علیه السـام(  رضـا  امـام 
و شـما لیاقـت خادمـی ایشـان را 
پیـدا کرده ایـد و دسـت خـدا، بیـن 
دسـتان شما و دسـت آن نیازمندان 
قـرار گرفتـه اسـت. وقتـی در ایـن 
درک  می شـوید  همـراه  مسـیر 

می کنیـد کـه هیچ لذتـی باالتـر از 
ایـن نیسـت کـه کار یک نفـر را راه 
بیندازیـد. ایـن حرکـت هـم بـرای 
خـادم و هـم بـرای مخـدوم برکات 
زیـادی دارد. همان طـور کـه امـام 
فرموده انـد:  )علیه السـام(  صـادق 
وقتی گرهـی از کار فـردی بازکنی، 
خداونـد هفتـاد گـره از کار تـو در 

دنیـا و آخـرت بـاز می کنـد.«
بـه  کامرانـی  حاج آقـای  ادامـه  در 
هـدف تربیـت و تقویـت فرهنـگ 
دینـی خانواده هـا در کنـار خدمات 
معیشـتی در کانون اشاره می کند و 
ایـن موضـوع را از مهم تریـن اهداف 
خادمیـاری  کانون هـای  تشـکیل 
کـه  می کنـد  اضافـه  و  می دانـد 
»هـدف اصلـی کانـون نسـبت بـه 
تربیـت مخـدوم یـا خانـواده تحـت 
مهم تریـن  البتـه  اسـت.  پوشـش 
خادمیـاری  کانون هـای  هـدف 
نسـبت به خادم نیـز، تقویت روحیه 
خدمـت بـه مردمـی اسـت کـه در 
جـوار بارگاه امام رضا )علیه السـام( 
آرزوی  تحقـق  و  هسـتند  سـاکن 
)علیه السـام(  رضـا  امـام  خـادم 

شـدن بـرای مـردم اسـت.«

حضور خادم و مخدوم در 
مسجد

حاج آقـای کامرانـی معتقـد اسـت، 
یـک  به عنـوان  مسـجد  وقتـی 
کانـون خادمیـاری کار عام المنفعـه 
انجـام می دهـد برکاتـی نیـز دارد. 
در  شـخصی اش  تجربـه  دربـاره  او 
»خانواده هـای  می گویـد:  این بـاره 
تحـت پوشـش یـا حتـی خادمینی 
کـه ثبت نـام کردیم شـاید ارتباطی 
به واسـطه  و  نداشـتند  مسـجد  بـا 
مسـجد  فعالیت هـای  در  کانـون 
شـرکت می کننـد. ما بـه بهانه های 
بـه  را  مخـدوم  و  خـادم  مختلـف 
از  یکـی  مثـًا  می آوریـم؛  مسـجد 
این هـا همایش هـای فصلـی اسـت 
که همـراه خانواده شـان به مسـجد 
می آینـد و چندسـاعتی همـراه مـا 
هسـتند. بحث های تربیتـی خانواده 
را داریـم و مثـًا طـی ارتباطـی که 
بـا خانواده هـای خادمیـن می گیرم 
کاس  پسـر  می شـویم  متوجـه 
هشـتمی دارند و به آن ها پیشـنهاد 
می دهـم کـه پسرشـان را در کانون 
تربیتـی نوجـوان مـا عضـو کننـد 
کاس هـای  در  خانـواده  مـادر  یـا 

می کنـد.« شـرکت  آموزشـی  تشکیل 
کانون های خادمیاری تعریف 

جدیدی  از خدمت به امام رضا علیه السالم 
را به وجود آورد و نشان داد که خدمت تنها نباید در 

حریم حرم متوقف شود. مهم ترین هدف این کانون ها این 
است که هر فرد در هرجایی که هست در حد و اندازه 

خودش می تواند  به هم نوعان خودش کمک کند و 
یک مشکل از انبوه مشکالت برطرف شود.

مهم ترین هدف 
کانون های 

خادمیاری نسبت 
به خادم نیز، 

تقویت روحیه 
خدمت به مردم 

است
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خادمیاران در کانون 
ساماندهی می شوند

حاج آقـای  کـه  اسـت  درسـت 
کامرانـی فعالیتهـای زیـادی را در 
مسـجد انجـام می دهـد امـا تمـام 
ایـن فعالیت هـا ذیـل یـک برنامـه 
مشـخص و مـدون انجـام می شـود. 
»آسـتان  می گویـد:  دراین بـاره  او 
آن  مراحلـی  رضـوی طـی  قـدس 
فعالیـت  از مسـاجدی کـه  دسـته 
بیشتری داشـتند را گزینش کردند 
و از ائمـه جماعـات خواسـتند تـا با 
تشـکیل  را  کانونـی  ایـن سـاختار 

دهنـد.«

طرح 
جدیدی در مسجد با عنوان 

خادمیاران رضوی راه اندازی شده 
است و سعی بر این است که با استفاده 
از  افراد توانمند برخی مشکالت خانواده 

شما رفع شود.

خدا 
اجرتان بدهد. من چند بچه 

کوچک دارم و در مورد تربیت آن ها 
نگران هستم. همچنین در بحث درس 

بچه ها خیلی به کمک نیاز دارم. همسرم 
مریض و از کارافتاده و اگر بشود در موضوع 

درمان همسرم کمک کنید خدا عوض 
خیر به شما بدهد.

هرکسی در رشته خودش 
خدمت می کند

به عنـوان  هـم  ابراهیمـی  آقـای 
ناظـم یـا معـاون کانـون مـواردی 
سـازماندهی  نحـوه  مـورد  در  را 
کانـون  در  اعضـا  نقـش  و  کارهـا 
صحبت هـای  بـه  خادمیـاری 
حاج آقـای کامرانـی اضافـه می کند 
و می گویـد: »مسـئول کانـون کـه 
همـان روحانی مسـجد اسـت، هم 
نقـش سـازمان دهنـده دارد و هـم 
انتخـاب  نهایـی.  تصمیم گیرنـده 
آن هـا  اولویت بنـدی  و  فعالیت هـا 
به نوعـی  و  اسـت  ایشـان  بـا  هـم 
وظیفـه راهنمایـی و ارائه مشـورت 
بـه سـایر اعضـا را بـر عهده دارنـد. 
نقـش  معـاون  ایشـان،  از  پـس 
ارتباطـی دارد و حلقـه اتصـال بین 
سـایر خادمیـاران و امـام جماعـت 
اسـت و از طرف دیگـر رابط کانون 

بـا سـتاد مرکـزی خادمیـاران هـم 
هسـت. معاون کانـون باید تا جایی 
کـه می توانـد بـا همـه رابط هـا در 
بـا  را  ارتباطـش  و  باشـد  تمـاس 
آن هـا حفظ کنـد. این فـرد درواقع 
بـه دلیل اشـرافی که به امـور دارد 
می توانـد در تصمیم گیری درسـت 
همچنیـن  و  نیازسـنجی ها  در  و 
اولویت بنـدی خدمـات بـه روحانی 

مسـجد کمـک کند.
در  تسـهیلگر  نقـش  او  همچنیـن 
ارائـه خدمـات را هـم دارد؛ مثـًا 
رابط هـا بـه معـاون کانـون مراجعه 
خانواده هـای  نیازهـای  و  کـرده 
تحت پوششـان را اعـام می کنند؛ 
یـک خانـواده نیـاز درمانـی دارد و 
یکـی بـه نـان شـبش هـم محتاج 
در  وسـیله ای  دیگـری  و  اسـت 
خانـه اش نیـاز بـه تعمیـرات دارد؛ 
هـم  کانـون  معـاون  این جـا  در 
کـردن  پیـدا  بـا  و  کـرده  کمـک 
رفـع  جهـت  در  مناسـب  خـادم 
نیـاز مخدومـان اقدام می کنـد و با 
بررسـی همـه نیازهای اعام شـده، 
تصمیم گیـری می کند کـه اولویت 
بـا کدام مـورد اسـت. درواقع نقش 
دربـاره  برنامه ریـزی  به نوعـی  او 

تأمیـن خدمـات اسـت. 
رابط هـا  کانـون،  معـاون  از  پـس 
تعریـف شـده اند. رابط هـا معمـوالً 
در سـه عنـوان رابط خانـواده، رابط 
درمانـی و رابـط فرهنگـی خدمـت 
خانـواده  رابط هـای  می کننـد. 
بـه  معمـوالً  کـه  اسـت  نقشـی 
خادمیاران خانم سـپرده می شـود، 
بـه منـازل سرکشـی  بایـد  چـون 
کـرده و خانواده های تحت پوشـش 
هم یا توسـط خانم های سرپرسـت 
خانـواده اداره می شـوند یـا اینکـه 
زن در آن نقـش مرکزی دارد. رابط 
خانـواده کسـی اسـت که به سـراغ 
بـا  و  رفتـه  نیازمنـد  خانواده هـای 
سرکشـی بـه آن هـا از نیازهایشـان 
باخبـر شـده و در کنـار توجـه بـه 
نیازهـای معیشـتی، سـایر شـرایط 
خانـواده -از مشـکات مشـاوره ای 
تـا تحصیلـی فرزنـدان- را بررسـی 
کـرده و اگـر کمکـی الزم باشـد، 
بـه امـام جماعـت و معـاون کانون 

می کنـد.  اطاع رسـانی 
پـس از ایـن رابطـان، خادمیـاران 
بـه  کـه  دارنـد  قـرار  موضوعـی 
در  توانمندی هایشـان  فراخـور 

معاون کانون 
باید تا جایی که 
می تواند با همه 
رابط ها در تماس 
باشد و ارتباطش 
را با آن ها حفظ 
کند.
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گرفتـه  کار  بـه  محلـه  و  مسـجد 
رشـته  در  هرکـس  و  می شـوند 

می کنـد.« فعالیـت  خـودش 

مراحل شناسایی مخدومان
دربـاره  کامرانـی  حاج آقـای 
سروسـامان دادن بـه امور مخدومان 
قـرار  اصلـی  »هـدف  می گویـد: 
گرفتـن خانواده هـای نیازمنـد زیـر 
چتـر آسـتان قـدس رضـوی بـرای 
دریافت کمک ها تعیین شـده اسـت. 
ایـن  را شناسـایی  اول  قـدم  پـس 
خانواده ها قـرار داده ایـم.  نیازمندها 
می شـوند.  شناسـایی  طریـق   3 از 
مسـیر اول، تهیـه فهرسـت خیریـه 
مجموعـه  بـه  متصـل  کـه  محـل 
اسـت. مسـیر دوم،  امـداد  کمیتـه 
مجموعـه »زینبیـه« اسـت کـه در 
آن محـل فعالیت هـا خیریـه انجـام 
می شـود و کانال سـوم بسیج محله 
اسـت. در مرحلـه نخسـت مجمـوع 
فهرسـت های تهیه شـده، قریـب به 
100 خانـواده شـدند؛ چـون محلـه 
در حاشـیه شـهر و کامـًا محـروم 
بـه  خانـواده   100 ایـن  از  اسـت. 
را  خانـواده   10 اولویت هـا  ترتیـب 
انتخـاب  مـاک  کردیـم.  انتخـاب 

هـم خانواده هـای بـد سرپرسـت یا 
بی سرپرسـت بودنـد کـه فرزنـد یـا 
فرزنـدان در حـال تحصیـل دارند و 

مسـتأجر هسـتند.
بـه  می رسـیدیم  بعـد  مرحلـه  در 
کـه  خانواده هـا  ایـن  از  سرکشـی 
معمـوالً درآمدشـان از یارانـه اسـت 
نبـود  مردمـی  کمک هـای  اگـر  و 
کننـد.  زندگـی  نمی توانسـتند 
مرحلـه بعـدی هم قـرار گرفتن این 
خانواده هـا تحـت پوشـش مسـجد 
ایـن  نیازهـای  تأمیـن  کـه  اسـت 
خانواده هـا در حـد تـوان مسـجد و 

می شـود.  انجـام  کانـون 

تبلیغات چهره به چهره
جـذب  فراینـد  در  شـک  بـدون 
خادمیاران اطاع رسـانی و تبلیغات 
نقـش مهمـی را ایفا می کنـد، آقای 
ابراهیمـی درباره این مرحلـه از کار 
»شـاید  می گویـد:  تجربه شـان  و 
صبحـت کـردن و ارائـه فراخـوان از 
سـمت امـام جماعت در بیـن اقامه 
نمازها شکل سـنتی تبلیغ باشد اما 
ایـن نـوع تبلیغ بسـیار مؤثر اسـت. 
به هرحـال مـردم بـه صحبت هـای 
و  دارنـد  اطمینـان  امـام جماعـت 

وقتـی حرکتـی از طـرف او تبلیغ و 
می شـود،  اطاع رسـانی  دربـاره اش 
اهالـی بهتـر توجه نشـان می دهند. 
البتـه به جز دعوت عمومـی در بین 
نمازهـا و تبلیغـات چهره بـه چهره 
کـه قبـًا توضیـح دادم کار دیگری 
کـه مـا انجـام دادیـم اطاع رسـانی 
دربـاره خدماتی اسـت کـه تابه حال 
در کانـون صـورت گرفتـه اسـت. تا 
مسـجد  در  می شـد  کـه  آنجایـی 
و بیـن مـردم دربـاره فعالیت هـای 
صـورت گرفته و نتایجـش به مردم 
اطـاع دادیـم. وقتـی افـراد نتیجـه 
می دیدنـد،  را  فعالیت هـا  مثبـت 
خدمـت  بـه  عاقه منـد  بیشـتر 
روش  ایـن  به جـز  می شـدند. 
هرچنـد وقـت یک بار ما در مسـجد 
همایش هـا و برنامه هایـی را برگـزار 
همایش هـا  ایـن  در  و  می کردیـم 
کانون هـا  خدمـات  شـرح  بـه 

می پرداختیـم.«

حل مشکالت آشکار و پنهان 
حاج آقـای کامرانـی در مـورد نقطه 
کانـون  در  فعالیت هایشـان  تمایـز 
می گویـد: »چیـزی کـه فعالیـت ما 
را متمایـز کـرده اسـت، پیگیـری 

از همه خادمیاران تشکر 
می کنم. خدا رو شکر شما هم 

توفیق خدمت به امام رضا علیه السالم 
را پیداکرده اید و هم خدمت به 

محرومین.

از این 100 
خانواده به 

ترتیب اولویت ها 
10 خانواده را 

انتخاب کردیم. 
مالک انتخاب 

هم خانواده های 
بد سرپرست 

یا بی سرپرست 
بودند
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اسـت. شـاید ایـن نکته بـه نظرتان 
سـاده بیاید امـا باید بگویـم که این 
اسـت؛  ممتنـع  و  موضـوع، سـهل 
یعنـی در نـگاه اول می گوییـد کـه 
چیـزی نیسـت امـا در حیـن انجام 
خدمـت و وارد شـدن بـه میـدان 
اسـت کـه می توانید متوجه شـوید 
پیگیری در شناسـایی نیازها، جذب 
خدمات و رسـاندن ایـن دو مورد به 

هـم چقـدر اهمیـت دارد. 
یکـی از برکت هـای ایـن کانون هـا 
قـرار گرفتن در کنار مـردم و تاش 
بـرای کاسـتن غـم و دردهایشـان 
اسـت. وقتـی یـک خانـواده تحـت 
پوشـش کانون قـرار می گیـرد تنها 
توجـه  معیشـتی اش  نیازهـای  بـه 
نمی شـود، بلکه برای کمک رسـانی 
ماننـد  دیگـر  موضوعـات  در 
موضوع هـای خانوادگی، تحصیلی و 
آموزشـی هـم سـرفصل های جدید 

اسـت.« تعریف شـده  خدمـات 
آقـای ابراهیمی دربـاره این خدمات 
تمایـز  نقطـه  »شـاید  می گویـد: 
سـایر  بـا  خادمیـاری  کانون هـای 
خدماتـی  خیریـه ای  حرکت هـای 
حمایت هـای  کنـار  در  کـه  باشـد 
وقتـی  می شـود.  انجـام  معیشـتی 
یک خانـه  وارد  خانـواده  رابـط 
نیازهایشـان  مـورد  در  و  می شـود 
پرس وجـو می کنـد، خـودش هـم، 

گاه  و  بررسـی می زنـد  بـه  دسـت 
دردهـای کهنـه ای را ماننـد اعتیـاد 
یـا  تحصیـل  از  محرومیـت  یـا 
مشـکات روانـی ماننـد افسـردگی 
را هـم کشـف می کنـد؛ اینجاسـت 
کـه سـایر فعالیت هـای خادمیـاران 
مشـخص شـده و تعریف می شـوند. 
مـا  مسـجد  در  به عنوان مثـال 
اعتیـاد  از  پیشـگیری  جلسـات 
بـرای  مهارت آموزی هـا  سـایر  یـا 
خانوارهـای تحـت پوشـش برگـزار 
شـده اسـت. همچنیـن خانواده هـا 
از خدمـات مشـاوره بهره مند شـده 
و مـا در کنـار برگـزاری کاس های 
فرهنگـی و آموزشـی حتـی به فکر 
بچه هـا  شـادابی  و  فراغـت  اوقـات 
در  نمونـه  به عنـوان  و  هسـتیم 
کاس های ورزشـی مانند فوتسـال 
ایـن  بـا  می کنیـم.  ثبت نامشـان 
فعالیت هـا هـم بـه سـایر نیازهـای 
ایـن خانواده هـا توجـه می شـود و 
هـم در جهـت توانمندسـازی آن ها 

کرده ایـم.«  حرکـت 

بدون سازماندهی کار لنگ 
است

می دهـد:  ادامـه  کامرانـی  آقـای 
زمانـی  تـا  کار  گفـت  »می تـوان 
نمی شـود  نشـود،  سـتادی  کـه 
آن را بـه شـکل درسـت مدیریـت 
کار  بـا  کـرد.  سـازمان دهی  و 
تشـکیاتی اسـت که سـازمان دهی 
محقـق می شـود و شـرح وظایـف و 
سـنجش و ارزشـیابی می آید. وقتی 
شـما  دارد  وجـود  وظایفـی  شـرح 
می توانیـد نحـوه انجـام خدمـات و 
حجـم آن را پیگیـری و اندازه گیری 
کنیـد و بـا تعییـن شـاخص میزان 
کنیـد.  احصـا  هـم  را  اثربخشـی 
این طـوری می شـود نتایـج هرچند 
کوچـک را دیـد و بـرای ادامـه بهتر 
کـرد.  و هدف گـذاری  برنامه ریـزی 
بـه نظـرم بـدون سـازمان دهی کار 

می زنـد.«  لنـگ 

وقتی رابط خانواده 
وارد یک خانه 
می شود و در 
مورد نیازهایشان 
پرس وجو می کند، 
خودش هم، دست 
به بررسی می زند 
و گاه دردهای 
کهنه ای را مانند 
اعتیاد یا محرومیت 
از تحصیل یا 
مشکالت روانی 
مانند افسردگی را 
هم کشف می کند

این 
کالس به برکت راه اندازی طرح 

خادمیاران رضوی در مسجد راه اندازی شده است. 

بنده هم به عنوان خادمیار جهت مشاوره خانواده خدمت شما 

رسیده ام. ضمنا شما که در این جلسه حضور دارید در صورتی 

که بتوانید خدمتی به محرومین انجام دهید می توانید 

خادمیار شوید.
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حمایت های آستان قدس 
رضوی برای کانون

و  کمک هـا  کامرانـی  حاج آقـای 
را  قـدس  آسـتان  حمایت هـای 
می دهـد:  توضیـح  زیـر  شـرح  بـه 
»در حـوزه درمـان، افـراد نیازمنـِد 
درمـان تـا سـقف مشـخص مالـی 
می شـوند.  معرفـی  دارالشـفا  بـه 
همچنیـن سـبد غذایـی بـا اجناس 
ارسـال  خانواده هـا  بـرای  مرغـوب 
اتفاق هـای  از  یکـی  می شـود. 
خوبـی کـه افتـاده اسـت اسـتفاده 
از ظرفیـت خادمـان حـرم مطهـر و 
جذب خدمات از آن ها با شناسـایی 
ظرفیت شـان اسـت؛ به عنوان مثـال 
امسـال ارائـه بسـته های تحصیلـی 
متناسـب با پایه تحصیلی نوجوانان 
مسـجد کـه توسـط خـود خادمان 
یـا  ارائـه شـد  آمـوزان  دانـش  بـه 
مخدومـان.  خانواده هـای  اطعـام 
مجهـز  از  می تـوان  ایـن  به جـز 
کانون هـای  کتابخانه هـای  کـردن 
مسـابقات  برگـزاری  خادمیـاری، 
تهیـه  هدایـا،  تهیـه  و  فرهنگـی 
جهیزیه و اعزام اسـاتید و مشـاوران 

متخصص بـرای حمایـت تحصیلی 
از فرزنـدان خانواده هـای محروم نام 

بـرد.«

قطره قطره جمع گردد
یکـی از دغدغه های خدمت رسـانی 
دسـتیابی بـه منابـع پایـدار اسـت. 
ایـن منابـع در دو حـوزه مالـی و 
نیـروی انسـانی در کانون هـا دارای 
خدمـت  چـون  هسـتند.  اهمیـت 
تنهـا بـا تزریـق منابـع مالـی اتفاق 
نمی افتـد و بـه حضور مـدام افرادی 
کـه بـه قـول آقـای ابراهیمـی کار 
اسـت.  نیـاز  هسـتند،  انـدازد  راه 
ایشـان در خصـوص تأمیـن منابـع 
پایـدار و چگونگی تثبیـت نیروهای 
جذب شـده می گویـد: »همان طـور 
کـه گفتم ما یک کانون در حاشـیه 
شـهر هسـتیم. در حاشـیه  شـهرها 
درآمدها معموالً آن چنانی نیسـت و 
انـدک اسـت. مردم دغدغـه خانواده 
خودشـان را دارنـد اما همیـن افراد 
در تعریفـی جدیـد متوجه شـده اند 
که می تواننـد به اندازه بسـیار اندک 
کمـک  معینـی  مقـدار  هرمـاه  در 

مالـی کننـد و ایـن راه کارِ دریافـت 
مبالـغ کـم در حجـم بـاال و به طـور 
مسـتمر، یکی از مسـیرهای داشتن 
منابـع پایدار برای ما شـده اسـت و 
شـاید در نـگاه اول چنـدان رقم هـا 
چشـمگیر نباشـد اما همان طور که 
همـه می دانیـم قطره قطـره جمـع 
گـردد وانگهـی دریـا شـود؛ البتـه 
افـرادی هم هسـتند کـه می توانند 
کمک هایـی بـا مبالـغ بـاال داشـته 
باشـند کـه مـا آن هـا را به اصطـاح 
نگه داشـته  ضـروری  مـوارد  بـرای 
آن هـا  از  دریافـت  قابـل  منابـع  و 
بـه  کـه  جزئـی  امـورات  خـرج  را 
دسـت خـود اهالـی حل می شـوند، 

نمی کنیـم.« 

اثرگذاری ایده آل، غایت 
فعالیت کانون هاست

اسـت  معقتـد  ابراهیمـی  آقـای 
همـه  کـه  آنجاسـت  کار  ایـده آل 
شـب آرامـی داشـته باشـند: »بـه 
آنجایـی  ایـده آل  مرحلـه  نظـرم 
بـه  خانـواده ای  هیـچ  کـه  اسـت 
در  سـامتش  بی پولـی  خاطـر 

یکی از دغدغه های 
خدمت رسانی 

دستیابی به منابع 
پایدار است. این 
منابع در دو حوزه 

مالی و نیروی 
انسانی در کانون ها 

دارای اهمیت 
هستند.

شما 
خادمیاران عالوه بر این که 

قسمتی از وقت خود را صرف کارهای 
اجرایی می کنید،  قسمت دیگری از خادمیاری 
حضور در کالس های آموزشی و کسب معارف 

رضوی است؛ لذا شرکت در این جلسه جز 
خادمیاری شما حساب می شود.
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اینکـه  یـا  نگیـرد  قـرار  خطـر 
از  معیشـت  تنگـی  خاطـر  بـه 
هـر  بـه  و  بازنمانـد  تحصیـل 
برسـد  می خواهـد  کـه  موفقیتـی 
نشـود.  عقب ماندگـی  دچـار  و 
ایـده آل فعالیـت مـا ایـن اسـت 
کـه خانواده هـا بـه خاطـر کمبـود 
مالـی در فشـار روانی قـرار نگرفته 
به اصطـاح  و  نشـوند  افسـرده  و 
بدانیـم کـه همه در محله شـب را 

می خوابیـم.« راحـت 
و  ایـده آل  کامرانـی  حاج آقـای 
غایـت فعالیـت کانـون را کمک به 
رشـد تربیتی خادمین و مخدومان 
بـر  می دانـد و می گویـد: »عـاوه 
کمـک مالـی بـه نیازمند، به رشـد 
معنـوی نیازمند در حـوزه تربیتی 
نیـز توجـه کنیـم. این رشـد فقط 
بـرای مخدوم نیسـت، بـرای خادم 
رشـدش  باعـث  کـه  هسـت  هـم 
می شـود. روحیـه خدمـت ابـزاری 
تـا  اسـت  خـادم  در  نفـوذ  بـرای 
بتوانیـم بـر خانواده او هـم اثرگذار 

 » باشیم.

اقبال خانواده ها به کانون، 
شاخص موفقیت

سـنجش  بـدون  کاری  هیـچ 
مطلـوب  نتیجـه  بـه  ارزیابـی  و 
نمی رسـد حاج آقـای کامرانی نحوه 
سـنجش فعالیت هـا و  تشـخیص 
میـزان اثرگذاری شـان را این چنین 
ارزیابـی می کنـد: »بررسـی بافـت 
نیازهـای  »اولویت بنـدی  محلـه«، 
خادم و مخدوم«، »میزان خاقیتی 
کـه در کار وجـود دارد« و در ادامـه 
تأثیرگـذاری  »شـاخص  می گویـد: 
مراجعـه خانواده هاسـت. وقتـی بـه 
پیامـی  یـا  می شـود  مراجعـه  مـا 
متوجـه  مـا  می کننـد  ارسـال 
می شـویم.  فعالیـت  تأثیرگـذاری 
توسـط  مـا  فعالیت هـای  ضمنـاً 
سـتاد خادمیـاران رصـد می شـوند. 
دیـده شـدن و تعامل بـه این معنی 
اسـت که کار ما درسـت انجام شده 

اسـت.«

هر آسیبی علتی دارد
بـار  چنـد  صحبـت  ابتـدای  از 
حاج آقـای کامرانی در مـورد هیئت 
فکـری و اندیشـه ورزی در کانون هـا 
حـرف زدنـد، ایـن بـار هـم تـا پای 
می آیـد  آسـیب ها  از  حـرف زدن 
حاج آقـا به سـراغ این مسـئله رفته 
و در ادامـه می گویـد: »سـازماندهی 
نکـردن دقیـق خادمیـاران یکـی از 
ماسـت.  آسـیب های  بزرگ تریـن 
علتـش کمبود وقت، نبـودن هیئت 
فکـری و آماده نبودن زیرسـاخت ها 
و  خادمیـاران  کانون هـای  بـرای 

انجـام کارهـای لحظـه ای اسـت.«
آقـای ابراهیمی با تأکیـد این موارد 
اضافـه می کننـد که »معمـوالً افراد 
بـه شـوق خدمـت بـه امـام رضـا 
علیه السـام جـذب کانون هـا شـده 
اما در ادامه یا کاری برایشان تعریف 
نشـده یـا اینکـه نمی تواننـد بیـن 
خدمـات و برنامه هـای فردی شـان 
مدیریـت کننـد و به همیـن خاطر 
مـا در مسـیر بـا ریزش نیـرو مواجه 
کـه  بوده انـد  افـرادی  هسـتیم. 

سازماندهی نکردن 
دقیق خادمیاران 

یکی از بزرگ ترین 
آسیب های 

فعالیت کانون های 
خادمیاری است

می خواهیم با اجازه خانم ها از 

عملکرد خادمیاران عکس بگیریم و با ارائه 

گزارش مناسب، ظرفیت به کارگیری خادمیاران 

را افزایش و خدمات را توسعه دهیم.
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آمادگـی همـکاری داشـته اند اما در 
مسـیر به علـت نبـودن برنامـه رها 

شـده اند.«

رفع آسیب ها با ایجاد 
زیرساخت های قوی

ارائـه  بـدون  از آسـیب ها  صحبـت 
راه کار مؤثـر معمـوالً بی فایده اسـت 
فعـال  ایـن دو  بـه همیـن خاطـر 
خادمیـاری در ادامـه صحبت هایش 
به سـراغ راه کار می رونـد. حاج آقای 
کامرانـی بازهـم از اهمیـت اندیشـه 
و جلسـات اندیشـه ورزی می گویـد 
و معتقـد اسـت آسـیب ها باوجـود 
و  می رسـد  حداقـل  بـه  آن 
هیئـت  »ایجـاد  می کنـد:  اضافـه 
اندیشـه ورز و تقویت کادر اجرایی از 
اساسـی ترین نـکات اسـت. این همه 
کار انجـام می شـود اما سـه یا چهار 
نفریـم کـه این همـه کار می کنیـم. 
اگـر 10 نفر از این خادمیـاران کنار 
ما باشـند چـه اتفاقـی می افتـد؟ «
میکننـد:  اضافـه  ابراهیمـی  آقـای 
دقیـق  گزینـش  شـک  »بـدون 
تثبیـت  در  جـذب  مرحلـه  در 
نیروهـا مؤثـر خواهـد بـود. درسـت 
مرحلـه  یـک  اآلن  مـا  کـه  اسـت 
زمـان  در  و  داریـم  اسـتعدادیابی 
افـراد  کـه  می خواهیـم  ثبت نـام 
توانایی هایشـان را معرفـی کنند اما 
گاه این هـا در همیـن مرحلـه مانده 
و بایگانـی می شـود. اگـر مهم تریـن 
نکتـه در کانون ها پیگیـری خدمت 
اسـت پـس بایـد بـه دنبـال جـذب 

باشـیم.« مسـئولیت پذیر  افـراد 

ایجاد روحیه جهادی
تمایـز  وجـه  کامرانـی  حاج آقـای 
هیئـت  وجـود  در  را  کانونشـان 
می گویـد:  و  می دانـد  اندیشـه ورز 
داریـم  کوچکـی  فکـری  »هیئـت 
کـه تمـام فعالیت هـای مسـجد از 
دل ایـن هیئـت بیرون آمده اسـت. 
اسـتفاده از ظرفیـت اصنـاف محلـه 
در  منحصربه فـردی  حرکـت  کـه 
نـوع خـودش بـود نیز توسـط یکی 
از اعضـای همین هیئت پیشـنهاد و 

انجـام شـد.
نیـز  نیروهـا  جـذب  در  خاقیـت 
اهمیـت زیـادی دارد. مـا 45 نیروی 
نخبـه نوجـوان را جـذب کرده ایم و 
در برنامه هـای مختلـف به کارگیری 
می کنیـم. همچنیـن ایجـاد روحیه 
جهـادی، مسـجدها را از غربـت در 

می آورد.
اصلی تریـن دلیـل موفقیـت عنایت 
امام رضا )علیه السـام( اسـت چون 
تمامـی فکرهـا و کارهـا و منابـع از 

ایشـان رسـیده است.«

لمس برکات خدمت
آقـای ابراهیمی یکـی از خاطره های 
خاصشـان را هـم برایمـان تعریـف 
می کنـد: »من همیشـه می شـنیدم 
کـه اگـر گـره ای از کار شـخصی باز 

از  بزرگـی  گره هـای  خـدا  کنـی، 
زندگـی ات بـاز خواهـد کـرد. همـه 
دربـاره  زندگی مـان  طـول  در  مـا 
دعـای خیـر و تأثیـرش در حـال و 
احـوال زندگی مـان شـنیده ایم امـا 
مـن در ایـن مـدت ایـن موضـوع را 
به خوبـی لمـس کـردم. به یـاد دارم 
شـبی با مـن تمـاس گرفتنـد و در 
مـورد مشـکل خانـواده ای بـه مـن 
خبـر دادنـد، باآنکـه دیروقـت بـود، 
بـه سـراغ آن خانواده رفتـم و همان 
شـب موضـوع را پیگیـری کـردم تا 
به خوبـی  شـد،  حـل  مشکل شـان 
در خاطـرم مانـده اسـت کـه هنگام 
خداحافظـی مـادر آن خانـواده مـا 
را دعـا کـرد و گفـت: هرچـه از خدا 
می خواهیـد، بهتـان بدهـد. شـاید 
بـاور نکنیـد اما مـن فـردای آن روز 
سـربازی ام  مـورد  در  مهمـی  کار 
داشـتم و بـه مـن گفتـه بودنـد که 
مراحل سـخت و پیچیـده ای را باید 
بگذرانـم، اما فردا کـه برای انجامش 
رفتـم همـه کارهـا به آسـانی انجـام 
اتفـاق  سـختگیری  هیـچ  و  شـد 
نیفتـاد، مـن آنجـا یـاد دعـای آن 
مـادر افتـادم و ایمانـم در خصـوص 
ایـن گفتـه کـه دعـای خیـر جواب 
ایـن،  جـز  شـد.  بیشـتر  می دهـد 
موارد بیشـتری بوده کـه من برکت 
این خدمت را در زندگی شـخصی ام 
کـه  خوشـحالم  بسـیار  و  دیـده ام 
امـام رضـا علیه السـام مـرا الیـق 
دانسـته اند کـه بتوانـم کاری انجـام 
بدهـم. بـه همیـن خاطـر همـه را 
بـه ایـن خدمـت دعـوت می کنم تا 
آوردن لبخنـد روی لـب یک هم نوع 

را تجربـه کننـد.«

 اگر مهم ترین 
نکته در کانون ها 

پیگیری خدمت 
است پس باید به 
دنبال جذب افراد 

مسئولیت پذیر 
باشیم
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خدمت به محرومین مهم ترین 
هدف خادمیاران

حاج آقـا پاک دامـن مهم تریـن هدف 
همـان  را  کانون هـا  شـکل گیری 
اولویت تعیین شـده در آغاز تأسیس 
اهـداف  سـایر  دربـاره  و  می دانـد 
ایـن کانون هـا می گویـد: »بسـم ا... 
الرحمـن الرحیم. کانـون خادمیاران 
بـه  خدمـت  اولویـت  بـا  رضـوی 
محوریـت  بـا  و  محـل  محرومیـن 

مسـجد محل راه اندازی شـده است.
معرفـی  ابتـدا  کانـون  ایـن  هـدف 
مسـجد محـل و فعـال کـردن آن 
به عنـوان مکانی بـرای ارائـه خدمت 
بـه مـردم و مشکل گشـایی گره های 

اسـت.  زندگی شـان 
هـدف دوم به کارگیری افرادی اسـت 
کـه شـوق خدمـت بـه امـام رضـا 
علیه السـام را دارنـد امـا بـه دالیـل 
مشـکاتی ماننـد دوری یا نداشـتن 
وقـت نمی تواننـد در حـرم خدمـت 
کننـد، یـا بـه هـر دلیـل شـرایط 

خدمـت در حـرم را ندارنـد.

مثـًا یک فردی پزشـک یا مهندس 
اسـت یا در یـک کار فنـی توانایی و 
مهـارت دارد و عـاوه بـر این شـوق 
خدمت بـه امـام رضا )علیه السـام( 
را هـم دارد، ایـن افـراد می توانند در 
ایـن کانـون ثبت نـام کنند و بـه نام 
امـام رضـا )علیه السـام( بـه مـردم 
محلـه و محرومین خدمـت کنند.« 
خانـم صمصامـی نیـز پـس از تأیید 
ایـن موارد اضافه می کنـد که: »بهتر 
هـدف  مهم تریـن  بگوییـم  اسـت 
طـرح خادمیـاری محرومیت زدایـی 
بـا طـرح و برنامـه مشـخص اسـت، 

مردم، ما را سفیران رضوی یم دانند
یـک سـال از تشـکیل کانون های خادمیاری توسـط آسـتان قـدس رضوی بـا تأکید بـر خدمت بـه محرومان، مسـتضعفان و 
توسـعه مفهـوم »خدمـت«، »خـادم« و »مخدوم« در مسـاجد شـهر و بـا اولویت مناطـق محروم گذشـته اسـت. کانون هایی 
کـه اسـاس شکل گیری شـان بر پایـه عنایت امـام رضـا )علیه السـام( و عشـق خدمت به ایشـان اسـت. کانـون خادمیاران 
مسـجد امـام حسین)علیه السـام( شـهرک طرق یکـی از همیـن کانون هاسـت کـه پیش ازاین نیز بـه دلیـل زندگی در محلـه ای که 
دروازه ورود زائریـن حـرم امـام مهربانی ها اسـت، مشـق خدمـت کرده اند. حـال به مدد ایـن طرح با عزمی بیشـتر و شـوقی مضاعف 
آستین هایشـان را بـرای خدمـت گسـترده تر بـه این امـام عزیز در هـر لباس، شـغل و مقامی بـاال زده اند. عزم و شـوقی کـه می تواند 
الگویـی بـرای حرکت هـای مشـابه در مسـاجد و محله هـای دیگر باشـد. به همین مناسـبت پـای صحبت هـای حاج آقـا »پاک دامن« 
امـام جماعـت و مسـئول کانـون خادمیـاران و خانـم »صمصامی« همسـر ایشـان کـه البته رابـط کانـون بـا خانواده ها نیز هسـتند، 

نشسـته ایم. در ایـن گفت وگـو با مـا همراه باشـید.

پای تجربه های 
کانون خادمیاری مسجد امام حسین)علیه السام( شهرک طرق

کانون خادم یاران 
رضوی با اولویت 
خدمت به 
محرومین محل و 
با محوریت مسجد 
محل راه اندازی 
شده است
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مـا  خادمیـاری  کانون هـای  در 
و  سـازوکار  و  سلسـله مراتب  بـا 
همـراه  مشـخصی  سـازماندهی 
هسـتیم؛ این سـازوکار بـه هدفمند 
بـودن خدمـات کمک می کنـد و در 
ادامـه پیگیـری خدمات و مشـاهده 

را ممکـن می کنـد.« نتایـج 

 
بازتعریف خدمت به امام رضا 

)علیه السالم(
و  دوم  و  اول  هـدف  ذکـر  از  پـس 
توضیحات خانم صمصامـی، حاج آقا 
پاک دامـن بـه سـراغ سـومین هدف 
کانون هـا رفته و می گویـد به اعتقاد 
ایشان هدف سوم بازتعریف جدیدی 
از خدمـت بـه امام رضا علیه السـام 
خدمـت  مـا  »درگذشـته  اسـت: 
بـه ایشـان را متوقـف بـه زائـران و 
حـرم مطهـر رضـوی می دیدیـم اما 
در بحـث خادمیـاری ایـن تعریـف 
آنجایـی  تـا  کـرد  پیـدا  گسـترش 
کـه مشـتاقان خدمـت بـه ایشـان 
و کسـب  کار  می تواننـد در محـل 
خودشـان به امـام و دوستدارانشـان 

خدمـت کننـد.«

آستین همت را باال زدیم
پـس از دعـوت مسـاجد فعـال بـه 
خادمیـاری،  کانون هـای  تأسـیس 
مسـاجد  ایـن  جماعـت  امـام 
بسـم اهلل گفتـه و بـا عنایـت امـام 
دسـت به کار  رضا)علیه السـام( 
شـدند. حاج آقـا درباره مسـیری که 
در راه انـدازی کانـون طـی کرده اند، 
راه انـدازی  بحـث  »در  می گویـد: 
کانون هـای خادمیـاران ابتـدا یـک 
شـرح وظایف کلی به مسـاجد ارائه 
شـد اما اینکه نیازسـنجی بشود که 
مثـًا در هـر محدوده چـه اقداماتی 
بایـد انجـام بشـود، اتفـاق نیفتـاد و 
کانون هـا بـا توجـه بـه دو محـور، 
یکـی نیازهـای مردم منطقـه و دوم 
توانایی هـای خادمیارانـی که جذب 
می شـدند، شـرح وظایـف کانون هـا 

را تدویـن کردنـد. 
کانـون  تشـکیل  بحـث  بـرای  مـا 
از  پـس  رضـوی،  خادمیـاران 
دوازده  محـل،  در  نیازسـنجی 
ایـن  دادیـم.  تشـکیل  کارگـروه 
دوازده کارگـروه نماینده دوازده نیاز 
مهـم مـردم محـل و البته سـازوکار 

کانـون و مسـجد هسـتند. بنا شـد 
کـه خادمیارانـی کـه جـذب کانون 
می شـوند تحـت ایـن دوازده عنوان 
در مسـجد و محل فعالیـت کنند و 
ما بر اسـاس ایـن دوازده نیاز شـرح 
وظایفـی را هـم بـرای خادمیـاران 
تعریـف کردیـم و آسـتین هایمان را 

بـرای خدمـت بـاال زدیـم.«

فهرست کارگروه های 
خادمیاران

راه انـدازی  فرهنگـی:  کارگـروه 
کتابخانه و سالن مطالعه، عضوگیری 
دانشـجویان،  بـه  ارائـه خدمـات  و 
راه انـدازی  و دانش آمـوزان.  طـاب 
از  الگوبـرداری  بـا  ایسـتگاه هایی 
برنامه هـای حـرم در مناسـبت ها و 
نگهـداری اطفـال موقـع برنامه های 

. مسجد
کارگـروه اردو: برگـزاری اردوهای 
انگیزشـی  و  تفریحـی  زیارتـی، 
بـرای دو گـروه خانواده هـای تحـت 

خادمیـاران. و  پوشـش 
کارگـروه فضـای مجـازی: ایـن 
کارگـروه عاوه بر فعالیـت در حوزه 

ما در طرح خادمیاری جهت انجام 

فعالیت در عرصه های مختلف  12 کار گروه داریم 

که عبارتند از:  کارگروه فرهنگی، اردو، فضای مجازی، 

مستندسازی، اجتماعی، خانواده،  درمانی، کمک های نقدی، 

خدمت، آموزش، اقتصادی و جذب نیروی متخصص.

در کانون های 
خادم یاری ما با 
سلسله مراتب 

و سازوکار و 
سازماندهی 

مشخصی همراه 
هستیم؛ این 

سازوکار به 
هدفمند بودن 

خدمات کمک 
می کند
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فضـای مجـازی وظیفه سـاماندهی 
بـه فعالیت هـا و آگاهی بخشـی بـه 

خادمیـاران را هـم دارنـد.
کارگروه مستندسـازی: مسـئول 
و  گـزارش  تهیـه  تصویربـرداری، 
و  خادمیـاران  از  گـزارش  دریافـت 
مستندسـازی از فعالیت هـای سـایر 

دارد.  بـر عهـده  را  کارگروه هـا 
کارگـروه اجتماعی: سرکشـی به 
خانـواده سـالمندان، خانواده شـهدا، 

افراد بیمـار و..
خانواده ها:  کارگروه خادمیـاران 
و  نیازهـا  تعییـن  و  شناسـایی 
نیازهـای خانواده هـا  بـه  رسـیدگی 
در حـوزه درمـان، ازدواج، تحصیـل 

تغذیـه... و 
نقـدی:  کمک هـای  کارگـروه 
و  مردمـی  کمک هـای  جمـع آوری 
توزیـع آن ها به شـکل سـبد غذایی 

زیر نظر مسـئول خادمیاران مسجد.
در  خدمـت  خدمـت:  کارگـروه 

حـرم  در  و  مسـجد 
شناسـایی  درمانـی:  کارگـروه 
سـامت،  کارت  تهیـه  خانواده هـا، 
ارائـه خدمـات درمانـی و پرسـتاری 
برگـزاری  آمـوزش:  کارگـروه 
کاس هـای آموزشـی بـا موضوعات 
هنـری،  فرهنگـی،  توانمندسـازی، 

و... اخاقـی 
کارگـروه اقتصادی: تأمیـن منابع 
مالـی و توانمندسـازی خانواده هـای 

تحت پوشـش
نیـروی  جـذب  کارگـروه 
متخصـص: کـه وظیفه شناسـایی 
و جذب نیروهـای متخصص را دارد.

جذب نیرو بر اساس مهارت و 
عشق به خدمت

دربـاره  پاک دامـن  حاج آقـا 
تشـکیات کانون هـا و نحـوه جذب 
ساماندهی شـان  و  خادمیـاران 
توضیـح می دهـد: »مدیریـت کانون 
ایشـان  اسـت.  جماعـت  امـام  بـا 
به عنـوان مسـئول کانون هسـتند و 
بر فعالیت هـای کانـون و خادمیاران 
نظـارت می کنـد. پـس از ایشـان دو 
فعالیـت  رابـط  به عنـوان  خادمیـار 
می کننـد کـه وظایفـی چـون ثبت 
بـه  را  فعالیت هـا  مستندسـازی  و 
خادمیـاران  پـس ازآن  عهده دارنـد. 

هسـتند.« موضوعـی 
 

همراهی با مردم مهم ترین 
ابتکار

حاج آقـا پاک دامـن دربـاره ابتکاراتی 
که بـرای جذب نیـرو انجـام داده اند 
می گویـد: »همراهـی خانوادگـی بـا 
مـردم به نظر می رسـد که مهم ترین 
ابتـکار کانـون مـا بـوده اسـت. مـن 
به عنـوان امـام جماعـت در خیلی از 
فعالیت هـا بـه شـکل خانوادگـی به 
همـراه همسـر و خانـواده ام حضـور 
پیـدا کـرده ام. اینکـه مـردم ببیننـد 
در هنـگام انجـام خدمـات، روحانی 
محل حضـور دارد و فعالیت می کند 
خیلـی مؤثر اسـت. مثًا خانـه ای به 
خدمـات بنایـی نیاز داشـته اسـت و 
خـود مـن هـم در ایـن کار شـرکت 
کـرده ام و این مسـئله باعـث جذب 

بیشـتر نیرو شـده اسـت.«

دورهمی ها باعث جذب شده 
است

در ادامـه خانـم صمصامـی هـم بـه 
ابتکاراتـی کـه در جـذب خادمیاران 
داشـته اند اشـاره می کند و می گوید: 
»درسـت اسـت کـه مـا در ابتدا یک 
اطاعیـه اولیـه داشـتیم و بعـد هم 
افـرادی بـرای ثبت نـام آمدنـد، امـا 
برنامه هایـی  مفیدتریـن  از  یکـی 

خبرداری خادمی حرم امام 
رضا )علیه السالم(  به کل کشور توسعه 

پیداکرده است؟

در گذشته مسجد 
تنها محل عبادت 
و برگزاری نماز 
جماعت بود، اما 
کانون ها می توانند 
با فعالیت هایشان 
در مسجد به آن 
حالتی پویا داده و 
جایگاه مسجد در 
محله را برجسته 
کنند

آره من خیلی آرزو داشتم خادم امام 
رضا )علیه السالم( باشم ولی چون مشهد نبودم 

امکانش فراهم نبود. با این طرح هم میتونم خادم  
باشم و هم به محرومان خدمت کنم.
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کـه بـه جـذب افـراد کمـک کـرد 
دورهمی هـا و برنامه هایـی بـود کـه 
مـردم را در مسـجد جمـع می کـرد. 
در ایـن مـدت مـن یـا حاج آقـا یـا 
هرکـدام از خادمیاران اگر در جمعی 
قـرار می گرفتیم یکـی از کارهایمان 
معرفـی طـرح خادمیـاری و شـرح 

بود. وظایفـش 
در ادامـه ایـن جمع هـا را گسـترش 
دادیـم و مثـًا اردو برگـزار کردیـم 
یـا کاس هایـی را تشـکیل دادیـم 
و ایـن دور همی هـا باعـث آشـنایی 
بیشـتر افـراد بـا فعالیـت خادمیاران 
شـد و خیلی هـا از این مسـیر جذب 

شدند.«

کانون باعث رونق مسجد شده 
است

وقتـی از حاج آقـا دربـاره مهم تریـن 
وظیفـه کانـون می پرسـیم، حاج آقـا 
بـا شـوق از رونـق گرفتـن مسـجد 
پـس از تأسـیس کانـون خادمیاری 
می گویـد و توضیـح می دهـد: »بـه 
نسـبت  مـردم  نـگاه  تغییـر  نظـرم 
بـه مسـجد مهم تریـن وظیفـه هـر 
کانون اسـت. این اتفـاق با محوریت 

ارائـه  محـل  به عنـوان  مسـجد 
خدمـات کم وبیـش صـورت گرفتـه 
اسـت. در گذشته مسجد تنها محل 
عبـادت و برگـزاری نمـاز جماعـت 
بـا  می تواننـد  کانون هـا  امـا  بـود، 
فعالیت هایشـان در مسـجد بـه آن 
حالتـی پویـا داده و جایـگاه مسـجد 
در محلـه را برجسـته کننـد. وظیفه 
سـازی  برطـرف  کانون هـا  بعـدی 
عنـوان  تحـت  منطقـه  نیازهـای 
خدمـت به امـام رضا علیه السـام و 

زیـر سـایه ایشـان اسـت.« 

هر بزرگ تر به همراه یک 
کودک

خانـم صمصامـی از رونـق گرفتـن 
مسـجد و دارالقـرآن پـس از طـرح 
خادمیاری بسـیار خوشـحال اسـت 
و یکـی از بـرکات ایـن طـرح را بـاز 
کردن پـای نوجوان ها و کـودکان به 
مسـجد می دانـد و توضیـح می دهد: 
» قبـل از ایـن طـرح شـما یک بچه 
هـم در مسـجد نمی دیدیـد، حـاال 
مـا مثلـی داریـم کـه می گوییـم در 
صـف نماز یا جلسـات، هـر بزرگ تر 
بایـد کنار یک کودک بنشـیند. اآلن 

هـم خادمیـاران بـا فرزندانشـان در 
مسـجد حضـور پیدا می کننـد و هم 
خانواده هـای نیازمند با کودکانشـان 
بـه مسـجد می آینـد، ایـن موضـوع 
باعـث اتفاق های مبارکی در مسـجد 
شـده اسـت. شـاید برایتـان جالـب 
باشـد کـه بگوییـم گاهـی حاج آقا با 
پـای آسـیب دیده از مسـجد به خانه 
برمی گردند و ما می فهمیم مسـابقه 
فوتبـال یـا یـک برنامـه ورزشـی در 
مسـجد بـا نوجوان هـا برقرار بـوده و 
آن قـدر غرق کار و بازی شـده اند که 
حتـی مصـدوم هـم شـده اند! وجود 
شورونشـاط  مسـجد  بـه  بچه هـا 

خاصـی داده اسـت.«

محرومیت زدایی آبرومندانه و 
مطمئن

خادمیـاری  کانـون  تمایـز  حـرف 
کـه  خیریـه  فعالیت هـای  سـایر  از 
می شـود خانـم صمصامـی بـه نکته 
ویژه ای اشـاره می کند و درباره پیوند 
بیـن خادم و مخدوم و کمک رسـانی 
بـا حفـظ آبـروی محرومین صحبت 
می کنـد: » طـرح خادمیـاری باعث 
پیونـد بهتـر خیریـن و محرومیـن 
شـده اسـت. در گذشـته خـود فـرد 

از 
زمان شروع طرح خادمیاران ما 

می توانیم با کمک این خادمیاران برخی از نیازهای 
مردم محل را برطرف کنیم، امروز به منزل شما 

آمده ایم تا رفع نیازهای شما را بررسی کنیم.

قبل از این طرح 
شما یک بچه 

هم در مسجد 
نمی دیدید، حاال 

ما مثلی داریم که 
می گوییم در صف 

نماز یا جلسات، هر 
بزرگ تر باید کنار 
یک کودک بنشیند
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سـایر  بـا  خادمیـاری  کانـون  ایـن 
مسـاجد و کانون هـا بـه الگوسـازی 
توضیـح  و  کـرده  اشـاره  کانون هـا 
راه انـدازی  از  »پـس  می دهـد: 
کانـون خادمیـاری در مسـجد امـام 
حسین )علیه السـام( و سازماندهی 
رفتـن  پیـش  بـا  آن،  در  خدمـات 
کارهـا و مشـاهده نتایـج در محله و 
منطقـه، نـام مسـجد مـا کم کـم بر 
سـر زبان ها افتاد و شـناخته شـدیم 
و شـرایط جوری شـد که از کانون ها 
و خیریه هـا یـا مسـاجد دیگـر برای 
مشـورت بـه مسـجد مـا می آمدنـد. 
اآلن هـر هفتـه یک بـار در مسـجد 
تشکیل شـده  گروهـی  جلسـه  مـا 
و  خیریه هـا  و  منطقـه  مسـاجد  و 
کانون هـا در آن جمـع می شـوند و 
باهـم همفکـری و تبادل نظـر دارند. 
نکتـه جالـب در ایـن جلسـات ایـن 

می گوینـد،  بعضی هـا  کـه  اسـت 
کاش مـا هـم خادمیـار داشـتیم و 
می توانسـتیم به انـدازه شـما مفیـد 

باشـیم و کار کنیـم.«

شرح وظایف مشخص برای 
خدمت بهتر

بیـن  گروهـی  جلسـات  از  حـرف 
حاج آقـا  از  می شـود  کـه  کانون هـا 
پاک دامـن در مـورد شـرح وظایـف 
در کانون هـا و تفاوت هایشـان باهـم 
می دهـد:  پاسـخ  او  و  می پرسـیم 
»شـرح وظایف در کانون ها یکسـان 
دلیـل  دو  بـه  اتفـاق  ایـن  نیسـت. 
می افتـد اول اینکـه شـرح وظایـف 
هـر کانون بـا توجـه به نیازسـنجی 

بایـد از آبرویـش می گذشـت و بـه 
امـا حـاال  دنبـال کمـک می رفـت 
مـا  و  کـرده  مراجعـه  مسـجد  بـه 
را  نیازهایـش  آبرویـش  حفـظ  بـا 
پیگیـری می کنیـم و از طـرف دیگر 
نیازمندی هـای  و  مشـکات  مـا 
محرومـان را بـا خّیریـن در میـان 
از  وقتـی  خّیریـن  می گذاریـم، 
مشـکات  جریـان  در  مـا  سـمت 
قـرار می گیرنـد بـا اطمینان بیشـتر 
بـرای خدمـت و کمـک پیش قـدم 

می شـوند.«

همفکری و تبادل نظر با سایر 
مساجد

نسـبت  دربـاره  صمصامـی  خانـم 

در گذشته 
خود فرد باید 
از آبرویش 
می گذشت و 
به دنبال کمک 
می رفت اما حاال 
به مسجد مراجعه 
کرده و ما با 
حفظ آبرویش 
نیازهایش را 
پیگیری می کنیم 
و از طرف دیگر 
ما مشکالت و 
نیازمندی های 
محرومان را با 
خیّرین در میان 
می گذاریم

من 
پزشک هستم به خاطر خدمت 

به امام رضا )علیه السالم( برای رفع 
مشکل بیماری تان به منزل شما 

آمده ام.

خدا 
خیرتان بدهد. خیلی وقِت 

مریضم اما به خاطر مشکل مالی به 
پزشک نرفته ام.
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صـورت  محـل  و  منطقـه  از  کـه 
گرفتـه، تهیـه و تدویـن می شـود و 
طبیعـی اسـت کـه ایـن نیازهـا در 
به جـز  باشـند؛  متفـاوت  محله هـا 
ایـن فعالیت هـا، شـرح کار کانون ها 
نسـبت به توانمندی های خادمیاران 
متفـاوت اسـت و در هر محله نیروها 
متفـاوت  تخصص هـای  اسـاس  بـر 

می شـوند. جـذب 
بـرای  ثابـت  وظایـف  سـری  یـک 
بیـن  خادمیـاران دیـده شـده کـه 
همه آن ها یکسـان است. شرکت در 
کاس هـای توجیهـی و کاس های 
مهارت آمـوزی و برنامه هـای آموزش 

احـکام ازاین دسـت هسـتند. 
متوسـط  به طـور  کاس هـا  ایـن 
3بـار در هفتـه تشـکیل می شـوند 
و در آن سـعی می شـود بـه بخـش 
توانمندسـازی خادمیـاران در نحـوه 
ارتبـاط بـا مـردم و مهارت هـای آن 
و  اخاقـی  مـوارد  در  پـس ازآن  و 
فرهنگـی توجـه شـود. هـر خادمیار 
مقـدار سـاعت مشـخصی بایـد در 
همچنیـن  کنـد.  فعالیـت  هفتـه 
برنامه هـای  حـوزه  در  وظایفـی 
مربـوط  فعالیت هـای  و  مسـجد 
نسـبت  کـه  دارد  محسـنین  بـه 
تعریـف  توانمندی هایشـان  بـه 

» می شـود.

تالش برای توانمندسازی 
محرومان

کنجـکاو هسـتیم کـه بدانیـم آیـا 
در کنـار کمک رسـانی اقدامـی هـم 
خانواده هـای  توانمندسـازی  بـرای 
تحـت پوشـش صـورت می گیـرد؟ 
زمینـه  ایـن  در  حاج آقـا  پاسـخ 
مثبـت اسـت و معتقـد اسـت کـه 
اصـل خدمت بـه خانواده هـا همین 
اقدامـات  او  اسـت.  توانمندسـازی 
کانـون در ایـن حـوزه را که شـامل 
شـغل  تأمیـن  یـا  مهارت آمـوزی 
مناسـب بـرای خانواده هـا اسـت به 

سـه دسـته تفکیـک می کننـد:
ماننـد  مهارت هایـی  آمـوزش 
خانواده هـا  بـه  صنایع دسـتی 
کاس هـای  برگـزاری  کمـک  بـه 
آموزشـی با سرپرسـتی خادمیارانی 
کـه داوطلـب شـده اند، مرحلـه اول 

اسـت. توانمندسـازی  ایـن 

توانمندسـازی  ایـن  دیگـر  نحـوه 
بـه شـکل پیگیـری اسـت. بـه این 
صـورت کـه در ابتدا افـراد بیکار در 
خانواده هـا شناسـایی می شـوند و از 
طـرف دیگـر امکانـات شـغلی رصد 
شـده و اگـر بتوانیم بـا پیگیری این 
بـرای شـغل های موجـود  را  افـراد 

معرفـی می کنیـم.
توانمندسـازی  دیگـر  روش 
ایجـاد شـغل  از مسـیر  خانواده هـا 
بـا راه انـدازی کارگاه هـای اقتصادی 

اسـت. 

محرومین هم دست به کار 
شده اند

صمصامـی  خانـم  ادامـه،  در 
توانمندسـازی  برکت هـای  بـه 
خانواده هـای محـروم اشـاره کرده و 
اضافـه می کنـد: »به جز افـرادی که 
ازکارافتـاده هسـتند، خانواده هایـی 
دارنـد  تمایـل  کـه  هسـتند  هـم 
به جـای گرفتـن کمـک مالـی، در 
کسـب  بـرای  راهـی  کـردن  پیـدا 
درآمـد بـه آن ها کمک شـود، چون 
بـه تـوان خودشـان اتـکا دارنـد و 
روحیه شـان هـم بهتـر می شـود و 
می کننـد.  پیـدا  بهتـری  احسـاس 
ایـن  برکت هـای  از  دیگـر  یکـی 
ماجرا این اسـت کـه افـراد نیازمند 
هـم خودشـان دسـت به کار خدمت 
شـریک  مسـیر  ایـن  در  و  شـده 
شـده اند و سـهمی از کار را به عهده 
مالـی  کمک هـای  از  گرفته انـد. 
خیلـی کم تـا کاری کـه توانایی اش 

دارنـد. را 
در واقـع تبدیل شـدن مخـدوم بـه 
و  دارد  زیـادی  برکت هـای  خـادم، 
اولیـن فایده اش هم بـرای خود فرد 
اسـت که اگر تا دیـروز یک نیازمند 
بـوده و کمـک می خواسـت امـروز 
آن قـدر اعتمادبه نفـس پیـدا کـرده 
کـه می گویـد مـن هـم می خواهـم 
همسـایه ام  دوش  روی  از  را  بـاری 
بـردارم. بـه برکـت ایـن طـرح الزم 
نیسـت شـما ثروتمنـد باشـید یـا 
امکانـات ویژه ای داشـته باشـید که 
بتوانیـد کار خیـری انجـام بدهیـد 
و در فعالیت هـای خیریـه شـرکت 
کنیـد، کافـی اسـت همـت داشـته 
باشـید و مشـتاق خدمـت باشـید، 

آن وقـت پختـن غـذا بـرای پیرزنی 
تنهـا کـه کسـی را نـدارد و معلـول 

هـم اسـت می شـود خدمـت.«

مهم ترین حمایت آستان معنوی 
است

به عنـوان  پاک دامـن  حاج آقـای 
نقـش  مهم تریـن  کانـون  مسـئول 
آسـتان قـدس را حمایـت معنـوی 
ایـن جریـان می دانـد: »مهم تریـن 
کار آسـتان قـدس حمایـت معنوی 
اسـت. عنـوان خادمیـار در جـذب 
خدمـات بسـیار مؤثـر بـوده اسـت. 
در ایـن شـکل از خدمـت، خدمـات 
سـنتی آسـتان قدس تغییر کرده و 
به شـکلی شـده که به نفـع مردم و 
محرومین اسـت. آسـتان قـدس به 
نمی کنـد.  مالـی  کمـک  کانون هـا 
خانواده هـای  بخـش  در  منتهـی 
سـبد  توزیـع  در  پوشـش  تحـت 

دارد.« غذایـی مشـارکت 

ثبت و مستندسازی
وقتـی گـرم کار و فعالیت هسـتیم، 
غافـل  کارهـا  ثبـت  از  معمـوالً 
و  ثبـت  درحالی کـه  می شـویم، 
مستندسـازی یـک فعالیـت، اولین 
گام بـرای ارزیابی و سـنجش اسـت 
و بـه مـا کمـک می کند که بـا نگاه 
بـه گذشـته راه آینـده را بهتـر طی 

. کنیم
حاج آقـا در ایـن خصـوص بـه ثبت 
و مستندسـازی فعالیت هـای کانون 
توصیـه  بـا  راه انـدازی  ابتـدای  از 
سـتاد خادمیـاری اشـاره کرده و در 
گروه هـا  »همـه  می گویـد:  ادامـه 
در پایـان هفتـه، گـزارش هفتگـی 
کـه شـامل شـرح مکتـوب خدمات 
بـه  را  اسـت  عکـس  و  انجام شـده 
تحویـل  مستندسـازی  کارگـروه 
مستندسـازی  کارگـروه  می دهنـد. 
وظیفـه پاالیـش ایـن گزارش هـا و 
بعـدازآن ثبت و سندسـازی را دارد. 
ایـن  در کارگـروه فضـای مجـازی 
مسـتندات بـه شـکل گزارش هایـی 
همـراه بـا عکـس یـا فیلـم آمـاده 

می شـوند.« ارائـه 

مهم ترین کار 
آستان قدس 
حمایت معنوی 
است. عنوان 

خادم یار در جذب 
خدمات بسیار مؤثر 

بوده است

یک سری وظایف 
ثابت برای 

خادم یاران دیده 
شده که بین همه 

آن ها یکسان 
است. شرکت در 

کالس های توجیهی 
و کالس های 

مهارت آموزی و 
برنامه های آموزش 
احکام  ازاین دست 

هستند



تالش هایی برای تأمین منابع 
پایدار

بتـوان  را  خدمـات  اینکـه  بـرای 
کانون هـا  کـرد،  دنبـال  پیوسـته 
مالـی  پایـدار  منابـع  بـه  احتیـاج 
مسـجد  کانـون  دارنـد.  انسـانی  و 
امـام حسـین )علیه السـام( بـرای 
رسـیدن بـه ایـن منابـع بـا توجـه 
فعالیـت  و  گذشـته  تجربیـات  بـه 
یک ساله شـان دسـت بـه ابتکاراتی 
زده انـد. حاج آقـا این طـور توضیـح 
»راه انـدازی صندوق های  می دهـد: 
خیریـه در ایـن کانون هـا چنـدان 

مؤثر نیسـت. نحوه عمـل ما در این 
حـوزه جـذب کمک هـای اقتصادی 
بـه  جـذب  فراینـد  اسـت.  بـوده 
ایـن شـکل اسـت کـه مـا بـا ارائـه 
انجـام  تاکنـون  کـه  فعالیت هایـی 
داده ایـم بـه سـراغ خیریـن و افراد 
و گروهایـی کـه می تواننـد کمـک 
کمک هـای  و  می رویـم  کننـد 
البتـه  می کنیـم.  جـذب  را  آن هـا 
همـه ایـن کمک ها نقدی نیسـتند، 
بـرای  مـا  گاه  به عنوان مثـال 
بـه  احتیـاج  محـل  دانش آمـوزان 
معلـم داریم کـه در ایـام امتحانات 
بـه بچه هـا کمک تحصیلـی کنـد یا 
خدمـات دیگـری داریـم کـه فقـط 
جنبـه مالـی ندارند، در ایـن مواقع 

هم بـه دنبال جذب نیـرو می رویم. 
هـم  منابـع  از  بخشـی  همچنیـن 
از طـرف خـود خادمیـاران تأمیـن 

می شـوند.« 

حفظ نیروها مهم است
هیچ کاری بدون آسـیب نمی شـود 
و به اصطـاح تنهـا دیکته نانوشـته 
اسـت کـه غلـط و مشـکل نـدارد. 
کانون هـای خادمیـاری هـم از این 
قاعـده مسـتثنا نیسـتند. حاج آقای 
پاک دامـن بـا اشـاره بـه نوپـا بودن 
کانون هـا و احتمـال وجود مشـکل 

می گویـد: »کانون هـا نوپا هسـتند. 
پخـش  و  تبلیغـات  از  پـس  گاه 
جـذب  زیـادی  افـراد  اطاعیـه  
برکـت  بـه  می شـوند  کانون هـا 
مـا  )علیه السـام(  رضـا  امـام  نـام 
مشـکلی در جـذب نیروهـا نداریـم 
امـا در تثبیـت و نگهـداری آن هـا 

مشـکل داریم.«

ضعف در توانمندسازی 
آسیب زننده است

صحبـت  وقتـی  صمصامـی  خانـم 
بـه  دوبـاره  می شـود،  آسـیب  از 
خانواده هـا  توانمندسـازی  اهمیـت 
اسـاس  ایـن  بـر  و  کـرده  اشـاره 
»توانمندسـازی  می گویـد: 
از  یکـی  می توانـد  خانواده هـا 
باشـد  کانـون  وظایـف  مهم تریـن 
خاطـر  بـه  کانون هـا  معمـوالً  کـه 
منابـع  یـا  مالـی  منابـع  کمبـود 
زمینـه  ایـن  در  محـدود  انسـانی 
عمـل  موفـق  چنـدان  نمی تواننـد 
در  توانمندسـازی  چـون  کننـد. 
درجـه اول معمـوالً بـا ایجاد شـغل 
می افتـد.  اتفـاق  اشـتغال زایی  و 
در ایـن کانـون مـا موفـق شـده ایم 
کـه بـرای چنـد خانـواده کارهـای 
سـاده ای را پیـدا کنیـم امـا ادامـه 
ایـن کار نیاز به منابع بیشـتر دارد؛ 
از طـرف دیگـر مـا بحـث آمـوزش 
هـم داشـته ایم. مثـًا مدتـی بیـن 
خانواده هـا کتاب توزیـع می کردیم 
کـه البتـه خیلی نتیجه بخـش نبود 
اینکـه  یـا  ندارنـد  فرصـت  چـون 
ذهنشـان آن قـدر آزاد نیسـت کـه 
جلسـات  کننـد.  مطالعـه  بتواننـد 
گفت وگوهـای  یـا  آموزشـی 
کمک کننـده  بیشـتر  شـفاهی 
بـوده اسـت. همان طـور کـه گفتـم 
کمبـود منابـع انسـانی کـه همـان 
نیـروی متخصـص اسـت کـه توان 
آمـوزش هـم داشـته باشـد یکـی 
درحالی کـه  اسـت.  مشـکات  از 
حاضـر ما بـه خاطـر کمبـود مربی 
تنهـا در چنـد موضـوع وارد بحـث 
درحالی کـه  شـده ایم،  آمـوزش 
خانواده هـا  هـم  و  نوجوانـان  هـم 
دارنـد  زیـادی  آموزشـی  نیازهـای 

مانده انـد.«  بی پاسـخ   کـه 

پسرم 
اجرت با آقا امام رضا )علیه 

السالم(. خیلی وقت است که به خاطر 
ناتوانی به حرم نرفته ام.

اگه  
امام رضا )علیه السالم( قبول کنه 

خادمیاری من این است که هر دوهفته 
یک بار شما را برای زیارت به حرم 

بیارم.
16شماره اول، صفحه 



تثبیت خادمیاران برای خدمتی 
همیشگی

مسـئول کانـون خادمیاران مسـجد 
امـام حسـین )علیه السـام( تنهـا از 
بـرای رفـع  و  آسـیب ها نمی گویـد 

دارد: پیشـنهاد هایی  آن هـا 
خدمـات  تثبیـت  بـرای  برنامـه ای 
خادمیـاران تهیـه شـود. ایـن برنامه 
می توانـد از طـرف آسـتان قـدس یا 

کانون هـا دیـده شـود.
از هـر فعالیـت و خدمـت به عنـوان 
نمونـه در حـرم هـم فعالیتـی انجام 
شـود تا همـه خادمیـاران بتوانند در 

حـرم هـم خدمـت کنند.
جـذب نیروهـا در آسـتان قـدس از 
همیـن خانواده هـای محروم باشـد.

این مسـئله تبیین شـود که خدمت 
نیروهـای  بحـث  خادمیـاران  ایـن 
رسـمی را ضعیـف نمی کنـد و ارائـه 
این خدمـات رایگان و بـه نفع مردم 

است.

رضایت مردم ایده آل خدمت
وقتـی یـک هدفـی تعیین می شـود 

ایده آلـی هـم  آن  بـرای  می توانیـم 
حاج آقـا  نظـر  از  شـویم.  متصـور 
فعالیـت  ایـده آل  پاک دامـن 
رفـع  در  خادمیـاری  کانون هـای 
کامل مشـکات مردم محروم است: 
»ایـده آل فعالیـت مـا این اسـت که 
)علیه السـام(  رضـا  امـام  نـام  بـه 
مشـکات مـردم حل شـود و تحت 
عنـوان خادمـی حضـرت، نیازهـای 
انجـام  کنیـم.  برطـرف  را  مـردم 
ایـده آل  مـردم  و رضایـت  خدمـت 

ماسـت.« فعالیت هـای 

خاطره شنیدنی
می خواهیـم  حاج آقـا  از  انتهـا  در 
از  یـک خاطـره حـال خـوب کـن 
فعالیت هـای یک ساله شـان برایمـان 
بگویـد. ایشـان بافاصلـه بـه سـراغ 
یـک  بـا  کـه  می رونـد  خاطـره ای 
حادثـه تلـخ شـروع شـده امـا پایانی 
تعریـف  و  اسـت  داشـته  شـیرین 
می کند: »ماندگارتریـن خاطره برای 
مـن در مـورد خانـواده ای مهاجـر و 
اهـل تسـنن بـود کـه مـرد خانـواده 
مدتـی بـه شـکل پنهانـی و در اثـر 
ارتبـاط با مسـجد شـیعه شـده بود. 

در همیـن حیـن، حادثـه ای در خانه 
انفجـار  بـا  و  افتـاد  اتفـاق  ایشـان 
آبگرمکـن دختـر کوچـک خانـواده 
دچـار سـوختگی هفتاد درصد شـد. 
مـا به واسـطه ارتباطـی که ایشـان با 
خادمیـاران و مسـجد داشـت، پیگیر 
درمـان فرزنـد ایـن خانواده شـدیم و 
در انتهـا هزینـه درمـان ایـن کودک 
23 میلیـون تومـان شـد! رقمـی که 
اصـًا در تـوان مـرد خانـه نبـود و 
نمی توانسـت از عهـده آن برآید. من 
خیلـی نگران سرنوشـت ایـن بچه و 
خانـواده ایشـان بـودم. حتـی خانـم 
ایـن آقـا می ترسـید کـه همسـرش 
دیگـر به سـراغ بچـه به بیمارسـتان 
زیـادی  فعالیت هـای  مـا  نـرود. 
انجـام دادیـم و درنهایـت بـه کمـک 
خادمیـاران و تحـت همیـن عنـوان، 
نه تنهـا توانسـتیم درمـان را رایـگان 
تمـام کنیـم بلکه بـه مدت سـه ماه، 
کمک برای پانسـمان و رسـیدگی به 
زخم هـای ایـن بچه دریافـت کردیم. 
خیلـی بـرای مـن شـیرین بـود کـه 
در هنـگام ترخیـص ایـن کـودک از 
او می گفـت مـن  پـدر  بیمارسـتان 
می دانـم کـه این کارهـا را امـام رضا 
)علیه السـام( بـرای مـا انجـام داده 
اسـت و براثر این اتفاق بـرادر این آقا 
هـم تصمیم گرفت که شـیعه شـود.

ایده آل فعالیت 
ما این است که 
به نام امام رضا 

)علیه السالم( 
مشکالت مردم حل 
شود و تحت عنوان 

خادمی حضرت، 
نیازهای مردم را 

برطرف کنیم

پس از 
گذشت 6 ماه  از خدمت خادمیاران 

این مراسم را برگزار شده است تا از فعالین تقدیر 
کنیم. بر اساس پیگیری صورت گرفته در کارگروه ها 

200 نفر خادمیار  در این طرح فعال شده اند. 
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