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اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
قال االمام الكاظم علیهالسالم  :رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ قُم ،يَدْعُو النَّاسَ اِلَي الْحَقِّ ،يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَومٌ
كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ،ال تَزِلُّهُمْ الرِّياحُ الْعَوَاصِفُ ،وَ ال يَمَلُّونَ مِنَ الْحَرْبِ ،وَ ال يَجْبُنُونَ ،وَ عَلَي اهللِ

يَتَوَكَّلُون وَالْعَاقِبَۀُ لِلْمُتَّقِینَ.

(سفينه البحار  ،جلد  ، 7باب قم ،صفحهي )358

السالم عليك يا روح اللّه ايها العبد الصالح المطيع للّه و لرسوله و لالئمّة المعصومين

عليهمالسالم

حضرت امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه :
ـ آن چيزي كه ملّتها را ميسازد ،فرهنگ صحيح است.
ـ رأس همهي اصالحات ،اصالح فرهنگ است و نجات جوانهاي ما از اين وابستگي
به غرب( .صحيفه امام ،ج ،10ص )357

حضرت امام خامنهاي مدظله العالي :
ـ قبل از رحلت حضرت امام كه دوران رياست جمهورى در حال اتمام بود ،دست و
پايم را جمع مىكردم .مكرّر مراجعه مىكردند و بعضى از مشاغل را پيشنهاد
مىنمودند .آدمهاى بىمسئوليت ،اين مشاغل را پيش خودشان به قد و قوارهى من
بريده و دوخته بودند! ولى من گفتم كه اگر يكوقت امام به من واجب كنند و
بگويند شما فال ن كار را انجام دهيد چون دستور امام تكلي
ندارد ،آن را انجام مىدهم .امّا اگر چنانچه تكلي

است و بروبرگرد

نباشد -و من از امام خواهش

خواهم كرد كه تكليفى به من نكنند تا به كارهاى فرهنگى بپردازم -دنبال كارهاى
فرهنگى مىروم( .مراسم توديع كاركنان نهاد رياست جمهورى ـ )1368 /05 /18
ـ دشمن در جنگ فرهنگي و رسانهاي هم قطعاً شكست خواهد خورد .دو پايهي مستحكم
و غير قابل زوال ايمان و آگاهي نظام اسالمي ،عامل اصلي شكست دشمن در جنگ
فرهنگي است.
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اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

مقدّمه
ال ) انقالب اسالمي در ذات خود يك نهضت عميق فرهنگي است و از آنجا كه
فر هنگ زير بناي تحوالت اجتماعي و محور اصلي تعالي جامعه است ،ميبايست در
نظام اسالمي از منزلت و سهم شايستهاي برخوردار باشد.
ب) تهاجم و شبيخون فرهنگي استكبار جهاني عليه ارزشهاي فرهنگيِ اسالم ناب
محمّدي (ص) ،يك حقيقت غير قابل انكار و بسيار جدّي است .تنها راه مقابله با اين
پديده ،شناخت صحيح اسالم در تمام ابعاد و بازگشت به فرهنگ غني اسالم است.
ج) در اين راه مقدّس ،نام و سيرهي احياگر اسالم ناب در عصر حاضر ـ خميني
كبير

رحمه اهلل

ـ مشعل هدايت ماست .همو كه به ما فهماند انسان كامل شدن،

علي وار زيستن و تا نزديكي مرزهاي عصمت پيش رفتن افسانه نيست.
در اين مسير دشوار از روح مطهّر آن امام عظيم الشأن و هميشه جاويد استمداد
ميگيريم .يادش گرامي و روانش شاد باد.
د) مباني و اصول فعّاليّتهاي گروه به شرح ذيل است:
1ـ اسالم ناب محمّدي صلّي اهلل عليه و آله كه همان مكتب اهل بيت

عليهمالسالم

است.

2ـ مجموعه رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسالمي حضرت امام خميني رحمه اهلل و
حضرت امام خامنهاي مدظلهالعالي و سيره عملي آن دو بزرگوار.
3ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه خونبهاي شهيدان بزرگوار و ميثاق
انقالب اسالمي است.
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اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

فصل اوّل  :كليات
ماده  1ـ نام:
«گروه فرهنگي ياران خميني (ره)» كه در اين اساسنامه به اختصار گروه ناميده
ميشود.
ماده  2ـ نوع فعّاليّت:
گروه مجموعهاي با خطّ مشي فرهنگ ديني ـ تربيت اسالمي است كه به
فعّاليّتهاي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي در جهت همين خطّ مشي
ميپردازد.
ماده : 3
مدّت فعّاليّت گروه از تاريخ تأسيس ( 7تير  )1375تا زمان ظهور امام زمان

ارواحنا فداه

ميباشد و پس از آن با توجّه به نظر حضرت اداره خواهد شد.
ماده : 4
شعار و هدف گروه عبارت است از:
زمينه سازي براي ظهور آخرين ذخيرهي الهي ،منجي عالم بشريت حضرت
ولي عصر

ارواحنا لتراب مقدمه الفداء

ازطريق:
ال ) تحقّق عملي رهنمودهاي حضرت امام خميني
خامنهاي مدظلهالعالي .
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رضوان اهلل تعالي عليه

و حضرت امام

اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

ب) تربيت سربازان سپاه امام زمان

ارواحنا فداه

و ارتقاي سطح فرهنگي جامعه

(خودسازي و ديگرسازي) بر اساس ارزشهاي واالي اسالمي.
ماده : 5
كليه مصوّبات و برنامهها بايد بر اساس موازين اسالمي و مباني گروه باشد.
اين ماده بر همهي مقرّ رات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدهي مسئول
گروه ميباشد.
ماده : 6
در گروه ،امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي همگاني و متقابل است كه بر عهده
اعضا نسبت به يكديگر ،مسئولين نسبت به اعضا و اعضا نسبت به مسئولين
ميباشد.
ماده  7ـ تعامل با مجموعههاي فرهنگي:
به حكم آيه كريمه «اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُم اُمَّۀً واحِدَۀً وَ اَنا رَبُّكُم فَاعبُدونِ» (انبياء  ،)92 /گروه
سياست كلّي خود را بر پايهي تعامل با همسنگران جبهه جنگ نرم قرار ميدهد.
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اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

فصل دوم  :اركان
ماده : 8
اركان گروه عبارت هستند از:
ال ) مسئول گروه
ب) مجمع همدلي
ج) هيئت مركزي
د) مديريت طرح لبيك يا امام
ه) واحد خواهران
ماده : 9
مسئول گروه از بين اعضاي برادر با صفات و شرايط زير انتخاب ميشود :
 .1عدالت و تقوا.
 .2بينش صحيح فرهنگي ،تربيتي مبتني بر نظرات ولي فقيه.
 .3مديريت.
 .4تحصيل علوم اسالمي.
 .5آشنايي كامل با مجموعه گروه.
تبصره :در صورت تعدّد واجدين شرايط فوق ،شخصي كه ملبّس به لباس مقدّس
روحانيّت باشد ،مقدّم است.
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اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

ماده : 10
وظاي

و اختيارات مسئول گروه عبارت است از :

ال ) حفظ و نظارت بر جهت گيريهاي واليي و انقالبي و تحقّق امر تربيت در
همهي شئون گروه.
ب) دميدن روحيهي جهادي و انقالبي در مجموعه.
ج) تعيين سياستهاي كلّي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.
د) تدوين و ابالغ آييننامههاي گروه پس از مشورت با اركان مربوطه.
ه) رياست اركان و تنظيم روابط بين آنها.
و) حل مشكالت و معضالت گروه.
ز) اعالم ديدگاهها و مواضع گروه در زمينههاي گوناگون و پاسخگويي در قبال
آنها.
ح) ايجاد وحدت و همدلي بين اعضاي گروه.
ط) تصميم گيري درخصوص جذب و خاتمه عضويت اعضا.
ي) نصب و عزل سرپرستان طرح لبيك يا امام و اعضاي شوراي معاونين بر اساس
مصالح گروه.
ک) معرّفي مسئولين واحدها و مسئول واحد خواهران به مجمع همدلي جهت رأي
اعتماد و عزل مستقيم آنها.
ل) تأييد و امضاي قراردادها و اوراق تعهّد آور.
م) تأمين و نگهداري داراييها ،حسابها ،اسناد و دفاتر گروه.
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اساسنامه گروه فرهنگی یاران خمينی

(ره)

ماده : 11
نهاد مشورتي مجموعهاي از عُلما و صاحبنظران انقالبي و واليي از جمله نمايندگان
ولي فقيه و فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ميباشد كه مسئول گروه،
خود را موظّ

به دريافت نظرات آنان ميداند.

نهاد مشورتي امكان سؤال از عملكرد مسئول گروه را دارد.
شيوه انتخاب اعضاي نهاد مشورتي را آييننامه معيّن ميكند.
ماده  12ـ انتخاب مسئول گروه :
مسئول گروه بر اساس مادهي  9با تأييد فرد پيشنهادي شوراي راهبردي توسط
چهار پنجم اعضاي حاضر در مجمع عمومي انتخاب ميگردد.
چنانچه فرد پيشنهادي چنين اكثريتي را بدست نياورد ،شوراي راهبردي موظّ
است تا يك هفته ،فرد ديگري را به مجمع عمومي معرفي نمايد.
تبصره  : 1اعضاي شوراي راهبردي عبارتند از  :يك نفر از هيئت مركزي ـ يك نفر
از سرپرستان طرح لبيك يا امام ـ دبير مجمع همدلي ـ يك نفر از شوراي معاونين
ـ مسئول واحد خواهران.
تبصره  : 2جلسه مجمع عمومي براي انتخاب مسئول گروه ،با حضور چهار پنجم
اعضا به رسميت ميرسد.
تبصره  : 3مجموع عمومي متشكّل از اعضاي مجمع همدلي برادران و مجمع همدلي
خواهران است.
تبصره  : 4نظارت بر كليه انتخابات به عهده شوراي راهبردي ميباشد.
شيوه انتخاب اعضاي شوراي راهبردي و نحوهي انتخابات را آييننامه معيّن ميكند.
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(ره)

ماده  13ـ مراسم تحلي :
پس از انتخاب مسئول گروه ،در اولين جلسه مجمع همدلي و با دعوت اعضاي نهاد
مشورتي ،به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضا مينمايد.
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
بنده به عنوان مسئول گروه فرهنگي ياران خميني (ره) در پيشگاه قرآن كريم و
حضرت وليعصر ارواحنا فداه و در برابر اعضاي گروه ،به خداوند متعال سوگند ياد
مي كنم كه پاسدار مباني و اهداف مشخص شده در اساسنامه بوده و استعداد و
صالحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه به عهده گرفتهام بكار بگيرم .از
هرگونه خودكامگي بپرهيزم و با استعانت از خداوند متعال و پيروي از پيامبر اعظم
و ائمّه اطهار عليهم السالم ،امانتي را كه به بنده سپرده شده است همچون اميني پارسا
و فداكار نگاهدار باشم».
ماده : 14
در صورت وفات ،عزل ،استعفا و غيبت مسئول گروه ،معاون اوّل وظاي

و اختيارات

وي را به عهده ميگيرد.
ماده  15ـ شوراي معاونين:
مسئول گروه ميتواند براي انجام وظاي

خود معاوناني داشته باشد.

معاون اوّلِ مسئول گروه با موافقت وي مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به
عهده خواهد داشت.
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(ره)

ماده : 16
مجمع همدلي متشكّل از كليهي اعضاي گروه است كه طبق مواد فصل چهارم ،عضو
گروه ميشوند.
ماده  17ـ حد نصاب مجمع همدلي :
جلسات مجمع همدلي جهت تصميم گيريها با حضور اكثريت مطلق كليه اعضا
رسميت مييابد.
ماده : 18
دبير مجمع همدلي توسط مسئول گروه تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجمع
همدلي معرفي ميگردد.
مسئوليّت برگزاري انتخابات به عهده دبير مجمع همدلي ميباشد.
ماده : 19

به حكم آيه كريمه «وَالمُؤمِنونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم اَولِیاءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ
يَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ» (توبه  )71 /و بنا به اصل امر به معروف و نهي از منكر ،ميتوان از
عملكرد مسئول گروه و مسئولين واحدها سؤال نموده و آنها را استيضاح كرد.
 )1در موردي كه حداقل يك چهارم كل اعضاي مجمع همدلي دربارهي يكي از
وظاي

مسئول گروه سؤال كنند ،مسئول گروه موظ

مدت يك ماه در مجمع همدلي به سؤال جواب دهد.
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است حداكثر ظرف
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(ره)

 )2در صورتي كه هر يك از اعضاي مجمع همدلي از مسئولين واحدها سؤال
داشته باشند ،متن مكتوب سؤال را به مسئول گروه ارائه مينمايند .در
صورت صالحديد وي ،مسئول واحد مربوطه ميبايست حداكثر ظرف مدت
دو هفته در مجمع همدلي به سؤال مطرح شده پاسخ دهد.
ماده : 20
 )1در صورتي كه حداقل يك سوم كل اعضاي مجمع همدلي ،مسئول گروه را
در مقام اجراي وظايفش مورد استيضاح قرار دهند ،طي نامهاي به دبير
مجمع همدلي كه حاوي تخلّفات مسئول گروه ميباشد ،از وي درخواست
تشكيل جلسه را مينمايند .مسئول گروه موظّ

است پس از اعالم دبير

مجمع ،حداكثر ظرف مدت يك ماه در جلسه مجمع همدلي در خصوص
مسائل مطرح شده ،توضيحات كافي بدهد .در صورتي كه پس از بيانات
اعضاي مخال

و موافق و پاسخ مسئول گروه ،اكثريت دو سوم كل اعضاي

مجمع به عدم كفايت مسئول گروه رأي دادند ،وي از مسئوليّت عزل مي-
گردد.
 )2در صورتي كه حداقل يك پنجم كل اعضاي مجمع همدلي ،مسئول واحد را
در مقام اجراي وظايفش مورد استيضاح قرار دهند ،طي نامهاي به مسئول
گروه كه حاوي تخلّفات مسئول واحد ميباشد ،از وي درخواست تشكيل
جلسه را مينمايند .مسئول واحد موظّ

است ،حداكثر ظرف مدت يك ماه

در جلسه مجمع همدلي در خصوص مسائل مطرح شده ،توضيحات كافي
بدهد .در صورتي كه پس از نظرات مخال
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و موافق و پاسخ مسئول واحد و
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(ره)

دفاعيات مسئول گروه ،اكثريت مطلق به عدم كفايت مسئول واحد رأي
دادند ،وي از مسئوليّت عزل ميگردد.
ماده : 21
هيأت مركزي متشكّل از مسئولين واحدها ميباشد.
ماده : 22
در راستاي اهداف گروه و مبتني بر فرمايشات ولي امر ،فعّاليّتهاي اجرايي در قالب
واحدها سازمان مييابد.
تعداد واحدها و حدود اختيارات آنها را آيين نامه تعيين ميكند.
ماده : 23
ادارهي واحد به عهدهي مسئول واحد است كه در قبال كليهي امور مربوطه در برابر
مسئول گروه و مجمع همدلي پاسخگو ميباشد.
ماده : 24
مسئول گروه ،مسئول واحد را تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجمع همدلي
معرفي مينمايد.
مدت مسئوليّت يك ساله بوده و انتخاب مجدّد او بالمانع است.
در صورت تمديد ،نياز به رأي اعتماد نخواهد بود.
مسئول گروه ميتواند براي واحدهايي كه مسئول ندارند ،حداكثر براي مدّت يك
ماه سرپرست تعيين نمايد.
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ماده : 25
كليهي مصوّبات واحدها بايد به هيئت مركزي ارائه شود.
هيئت مركزي موظّ

است مصوّباتي را كه ناظر به مسائل كالن گروه است در اسرع

وقت ا ز نظر انطباق بر اساسنامه و مصالح گروه مورد بررسي قرار دهد و چنانچه
آنرا مغاير ببيند ،براي تجديد نظر به واحد مربوطه بازگرداند.
ماده : 26
طرح لبيك يا امام با هدف تربيت انسانهايي خدا محور ،واليت مدار ،معاد باور و
خميني مسلك كه در مسير خودسازي (خودسازيهاي علمي ،روحي ،فكري و
جسمي) و داراي دغدغه نسبت به ديگر سازي ميباشند ،در رده سنّي نوجوانان و
جوانان اجرا ميگردد.
ماده : 27
جلسه مديريت طرح ،متشكل از سرپرستان طرح لبيك يا امام ميباشد.
ماده : 28
سرپرست ،مدير تربيتي حلقه ميباشد كه بر امور مربوط به تربيت اعضاي دوره،
تسلّط كافي دارد.
سرپرست هر حلقه توسط مسئول گروه انتخاب ميشود و در مقابل او پاسخگو
خواهد بود.
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در صورتي كه هر يك از اعضاي مجمع همدلي از سرپرستان سؤال داشته باشد،
متن مكتوب سؤال را به مسئول گروه ارائه مينمايد .در صورت صالحديد وي،
سؤال خود ر ا در جلسه مديريت طرح مطرح مينمايد.
ماده : 29
مسئول واحد خواهران توسط مسئول گروه تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به
مجمع همدلي خواهران معرفي ميگردد.
مدّت مسئوليّت چهار ساله بوده و انتخاب مجدّد او بالمانع است.
در صورت تمديد ،نياز به رأي اعتماد خواهد بود.
ماده : 30
واحد خواهران داراي تشكيالت مسئول واحد خواهران ،مجمع همدلي ،هيئت
مركزي و طرح لبيك يا امام خواهد بود.
ماده : 31
مسئول واحد خواهران وظاي

و اختيارات مسئول گروه كه در ماده  10تصريح شده

است را غير از بندهاي ج  ،د  ،ي  ،ل و م در بخش خواهران به عهده خواهد داشت.
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فصل سوم  :امور مالی
ماده  32ـ منابع مالي:
درآمد گروه از طريق دريافت هداياي اعضا ،هداياي مردمي ـ دولتي و فعّاليّتهاي
اقتصادي (عرضهي محصوالت فرهنگي و  )...تأمين ميگردد.
ماده : 33
در صورت انحالل گروه كه با نظر ولي فقيه زمان صورت ميپذيرد ،اموال گروه در
اختيار معظّم له قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم  :عضويت
ماده : 34
در دهه فجر هر سال ،جهت ورود به طرح لبيك يا امام فراخوان عمومي انجام
ميپذيرد .در اين فراخوان ،پس از معرّفي گروه و فعاليتهاي آن ،افراد داوطلب در
دورههاي مختل

طرح ،سازماندهي ميگردند.

چنانچه فردي در ميان سال داوطلب حضور در طرح باشد ،به دورهي مربوطه
معرفي ميگردد.
ماده : 35
مالکهاي معرّفي جهت عضويت در گروه به شرح ذيل است:
ال ) اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه ي فقيه و رهبري ولي امر مسلمين
جهان ،حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنهاي مدظله العالي.
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ب) تعهّد به دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران.
ج) التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
د) عضويت در بسيج مستضعفين (ارتش دهها ميليوني)
ماده  36ـ شيوه معرّفي:
سرپرست ،فردي را كه نسبت به لزوم انجام فعّاليّتهاي فرهنگي به عنوان عملي
صالح دغدغه دارد ،جهت عضويت به مسئول گروه معرفي مينمايد.
به عبارت ديگر ،فرد مستعدِ عضويت ،ميبايست عالوه بر حركت در سير
آموزشي ـ تربيتي گروه ،به مرتبهاي رسيده باشد كه با توجه به فضاي
اسالم ستيزيِ حاكم بر جهان ،خود را موظّ

به جهاد فرهنگي بداند.

ماده : 37
فرد معرّفي شده با همراهي يكي از اعضاي گروه ،وارد فرآيندي آموزش محور به نام
«گامهاي عضويت» ميشود.
در حقيقت «گامها»  ،تشكيل دهندهي چارچوب تفكّر فرهنگي ميباشد كه فرد
ميبايست آنها را در خود نهادينه كرده و به مرحلهي عمل برساند.
ماده  38ـ تأييد نهايي عضويت:
طي كردن گامها ،التزام عملي به اساسنامه و آييننامهها و تأييد نهايي مسئول
گروه ،به عضويت فرد منتهي ميشود.
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ماده : 39
تعهّدات عضو عبارت است از :
ال ) التزام عملي به گامهاي عضويت.
ب) شركت منظّم در جلسات مجمع همدلي (عالوه بر جلسات طرح)
ج) عضويت فعّال در يكي از واحدها يا معاونتها يا به عنوان سرپرست.
ماده : 40
موارد ذيل موجب خاتمه عضويت فرد در گروه ميگردد:
ال ) نقض هر يك از مالکهاي معرفي.
ب) عدم انجام تعهّدات عضويت.
ج) استعفاي فرد.
تشخيص موارد باال به عهده مسئول گروه ميباشد.
ماده : 41
به آن دسته از همكاران گروه كه قادر به اجراي دقيق تعهّدات اعضا نيستند ،هوادار
اطالق ميشود.
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فصل پنجم  :تفسير و بازنگري در اساسنامه
ماده : 42
تفسير اساسنامه به عهدهي شوراي راهبردي  +مسئول گروه است كه با تصويب دو
سوم آنان انجام ميشود.
ماده  43ـ بازنگري در اساسنامه:
مسئول گروه ،موارد الزم جهت تغيير در اساسنامه را به شورايي با تركيب زير
پيشنهاد ميكند:
ال )  2نفر از اعضا به انتخاب مسئول گروه
ب) اعضاي  5نفره شوراي راهبردي
موارد اصالحي ،پس از تأييد مسئول گروه بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي
مجمع عمومي برسد.
جلسه مجمع عمومي براي تصويب اساسنامه ،با حضور دو سوم اعضا به رسميت
ميرسد.
نام ،مباني و اصول فعّاليّتها و اهداف گروه تا تحقّق كامل آن ،تغيير ناپذيرند.
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سيد شهيدان اهل قلم ،سيد مرتضي آويني:
مردي از اهل قم قيام خواهد كرد و مردم را به
سوي حق فرا خواهد خواند و برگرد او قومي
همچون پارههاي آهن اجتماع خواهند كرد.
قومي كه تندباد عواص  ،آنان را نخواهد لرزاند .از
جنگ خسته نخواهند شد و بر خداست كه توكل
كنند .زبر الحديد ،پارههاي آهن .تو گويي از آن
زمان كه حديث مبارک بر زبان امام موسي ابن
جعفر (ع) جاري شد ،تاكنون ،تاريخ قرنها فاصله را در يك چشم بر هم
زدن پيموده است و تو امروز تحقق فرمايشات آن بزرگوار را در برابر
چشم ميبيني .خوب نگاه كن :اينها همان قوم هستند  ...اينها
بچههاي قرن پانزدهم هجري قمري هستند .همآنان كه كرهي زمين
قرنهاست انتظار آنان را ميكشد تا بر خاک بالديدهي اين سياره قدم
گذارند و عصر ظلمت و بيخبري را به پايان برسانند.
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