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 اسـاسـنامـه کـانـون دوســتداران فـرهـنگ ایــران
 

اساسنامه
کانون دوستداران فرهنگ ایران، در منطقه واشنگنت دی سی و حومه

 
تاریخچه 

در ماه آپریل ۱۹۸۲ جمعی از فرهنگ دوستان ایرانی در شهر واشنگنت دی سی « کانون 
دوستداران فرهنگ ایران » را بنا نهادند. هیئت موسس ۹ نفره در گردهمآیی خود در دانشگاه 

جورج واشنگنت هدف کانون را به شرح زیر اعالم نمودند. 
نگاهداری و گسترش فرهنگ ملی و مردمی ایران و ارائه آثار اصیل هنری، ادبی و علمی کشورمان 

برای ایجاد تفاهم و نزدیکی بیشتر میان ایرانیان خارج از کشور. 
 

هیئت موسس همچنین به منظور دست یابی به هدف اعالم شده به طرح اصول زیر پرداخت: 
یک - این کانون به هیچ یک از گروههای سیاسی وابستگی ندارد. ولی آماده است که در راه نیل به 
هدفهای مردمی خود با تمام گروه های ایران دوست و مترقی در زمینه های فرهنگی همکاری کند. 
دو - این کانون موظف است برای حفظ استقالل خود از هرنوع اقدام و یا تمایل از جانب اعضاء 
که به نحوی هویت مستقل کانون را مخدوش سازد و یا مغایر با اهداف آن باشد جلوگیری کند. 

 
اساسنامه ای که در اوائل مجمع عمومی بر مبنای اصول باال به تصویب رسید طی سالهای بعدی 

راهنمای حرکات و فعالیت های کانون شد. در طی این مدت به تناسب تغییراتی که در اوضاع 
فرهنگی ایران و زندگی ایرانیان در آمریکا بوجود آمد و نیز بر مبنای گفتگوهای درونی کانون، 

اصالحاتی در منت اولیه اساسنامه به عمل آمد. منت اصالح شده اساسنامه کانون در آپریل ۲۰۰۳ 
به تصویب مجمع عمومی کانون رسید. در این مجمع «نظامنامه کانون» نیز مورد بحث قرار گرفت 
و تصویب شد. در تاریخ ۲۳ ماه می ۲۰۱۶ بنا به تصویب مجمع عمومی میاندوره ای، تغییراتی در 

ماده ۸ اساسنامه کانون بوجود آمد. 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فصل اول : کلیات و اهداف

 
ماده ۱- «کانون دوستداران فرهنگ ایران» از این به بعد «کانون»، یک سازمان مستقل 

فرهنگی است که به هیچ گرایش سیاسی، اجتماعی و دینی وابستگی ندارد و اعضای آن نیز با 
حفظ باورها و مرام های شخصی خود تنها در راه نیل به اهداف کانون با یکدیگر اشتراک مساعی 

دارند.
 

ماده ۲ - اهداف 
الف : نگهداری و گسترش فرهنگ ایرانی و دستآوردهای تاریخی و مردمی آن 

ب : برگزاری اجتماعات فرهنگی به منظور حمایت از آزادی بیان و فضای سالم برای تبادل نظر 
پ : تقویت فضای تفاهم و همبستگی میان ایرانیان.

 

ماده ۳ - کانون آماده است در راه دستیابی به اهداف خود با تمامی افراد و گروههایی که در 
تضاد با این اهداف نباشند همکاری کند.

 

ماده ۴- کانون بعنوان یک سازمان فرهنگی مردمی و مترقی ایرانی در خارج از کشور، مدافع 
آزادی، حقوق بشر و صلح، مخالف دخالت نظامی هر کشوری در امور داخلی کشورهای دیگر از 

جمله تجاوز احتمالی آمریکا به ایران می باشد، و در این راستا با تمام نیروهای صلح دوست و 
مترقی همکاری خواهد نمود. تصویب این ماده در تاریخ ۲۷ جون سال ۲۰۰۵ می باشد.

 

فصل دوم : سازمانها 

ماده ۵ - تشکیالت کانون بر دو محور زیر استوار است
مشارکت اعضاء و فعالیت نهادهای منتخب مجمع عمومی

 

ماده ۶ - مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون به شمار می رود و آن اجتماعی است 
که به صورت عادی هر شش ماه یکبار ولی بصورت فوق العاده با شرکت اعضای رسمی کانون با 

حقوق و رأی مساوی تشکیل می شود. 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تبصره ۱ - مجمع عمومی سالیانه در ماه آپریل برپاشده و انتخابات هیئت مدیره در آن انجام می 
گردد. 

تبصره ۲- مجمع عمومی میان دوره ای شش ماه پس از انتخابات اعضای هیئت مدیره تشکیل می 
شود و هیئت مدیره موظف است در باره فعالیت های شش ماه گذشته و برنامه های آینده به مجمع 

عمومی گذارش بدهد و پاسخ گوی پرسش های اعضای کانون باشد. 

تبصره ۳ - هرگاه اعضای هیئت مدیره و یا حداقل یک سوم از اعضای رسمی کانون لزوم تشکیل 
مجمع عمومی فوق العاده را تشخیص دهند، می توانند درخواستی امضاء شده در این مورد تهیه 
کرده و آن را به هیئت مدیره ارائه دهند. هیئت مدیره موظف است حداکثر یک ماه پس از دریافت 

درخواست یاد شده نسبت به برپا کردن مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. 

تبصره ۴ - مجمع عمومی با حضور یک چهارم تعداد اعضای کانون رسمیت پیدا می کند. چنانچه 
در گردهمآئی نخست حد نصاب الزم حاصل نشد، در بار دوم که حداکثر یک ماه پس از مجمع 

نخست خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضای رسمی شرکت کننده مجمع رسمیت خواهد یافت. 

تبصره ۵ - حذف و ایجاد تغییرات در ماهیت مفاد موجود اساسنامه بر مبنای حداقل کسب 
دوسوم آرای اعضای حاضر در مجمع عمومی امکان پذیر است. 

تبصره ۶ - هرگونه پیشنهاد تغییر اساسنامه برای طرح در مجمع عمومی باید حداقل یک ماه قبل 
از تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته باشد. 

تبصره ۷ - هیئت مدیره موظف است دو ماه پیش از مجمع عمومی سالیانه لیست اعضاء رسمی 
واجد شرایط برای شرکت در مجمع عمومی و انتخابات را تعیین کند. 

 

ماده ۷ - وظایف مجمع عمومی 

الف - بررسی گزارش فعالیت های اعضای هیئت مدیره و رآی گیری بمنظور رد و یا تأئید آنان.
ب - تعیین خط مشی کانون برای دوره جدید. 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پ- اصالح و تغییرات اساسنامه
ث - انتخاب اعضای هیئت مدیره 

تبصره - مجمع عمومی فوق العاده منحصرأ نسبت به اموری که به خاطر رسیدگی به آن تشکیل 
شده است، اخذ تصمیم خواهد کرد. 

ماده ۸ - هیئت مدیره و وظایف آن 

الف : هیئت مدیره متشکل از پنج عضو رسمی و دو عضو علی البدل است و از طرف مجمع 
عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشوند. اعضای هیئت مدیره بصورت جمعی و فردی در برابر 

مجمع عمومی مسئول خواهند بود. 
 

هیئت مدیره موظف است برای پیشرفت امور کانون کمیته های تخصصی و کاری الزم را توسط هر 
یک از اعضای هیئت مدیره تشکیل دهد. 

 
تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل خواهد شد تا به امور کانون رسیدگی 

کند. برای رسمیت یافنت جلسه حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره ضروری است. 
 

تبصره ۲ - هیئت مدیره موظف است برای برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده در موعدهای 
مقرر اقدام کند. 

 
تبصره ۳ - هیئت مدیره از طریق وصول حق عضویت و درآمدهایی که از فعالیت های فرهنگی و 

برگزاری جشن ها و نظایر آنها عاید میشود، هزینه های کانون را تأمین میکند. 
 

تبصره ۴ - هیئت مدیره موظف به جمع آوری مدارک مربوط به فعالیت های هیئت مدیره و مجمع 
عمومی کانون میباشد. 

 
تبصره ۵ - هیئت مدیره موظف است حق عضویت ساالنه اعضاء را تعیین کند.

تبصره ۶ - تصمیمات کمیته ها توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و هیئت مدیره میتواند 
تغییراتی در تصمیمات کمیته مربوطه وارد نموده و به اجرا بگذارد.کمیته ها دارای حق اجرایی بدون 
تصویب هیئت مدیره نیستند.کمیته ها دارای اختیارات مستقل نبوده و نمیتوانند بر خالف نظر هیئت 

مدیره اقدام نمایند. این تبصره در مجمع عمومی مورخ ۲۳ ماه می ۲۰۱۶ بتصویب رسید. 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فصل سوم: عضویت و شرایط آن

ماده ۹- عضویت

افراد داوطلب عضویت در کانون با پذیرفنت اساسنامه و پرداخنت حق عضویت ساالنه به عضویت 
کانون پذیرفته می شوند. اعضای جدید، دوماه بعد از پذیرفته شدن در کانون، به عضویت رسمی 

کانون در می آیند و دارای حق رأی خواهند شد و تا قبل از آن موقت محسوب می شوند

تبصره ۱- عضو رسمی پس از یک سال عضویت و شرکت در فعالیت های کانون از حق انتخاب 
شدن برای هیئت مدیره برخوردار می شود 

تبصره ۲- اعضای رسمی هیجده سال به باال دارای حق رأی می باشند و داشنت حداقل ۲۱ سال 
شرط سنی عضویت در هیئت مدیره است 

تبصره ۳- کلیه اعضای کانون می توانند در جلسات هیئت مدیره، بدون داشنت حق رأی شرکت 
کنند 

ماده ۱۰ - شرایط عضویت 

الف : پرکردن فرم درخواست عضویت و پذیرش  اساسنامه 

ب : پرداخت حق عضویت ساالنه 

تبصره - دانشجویان و دانش آموزان نصف حق عضویت را می پردازند 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فصل چهارم : انتخابات 
 

ماده ۱۱- اعضای رسمی کانون مطابق شرایط ذکر شده در فصل سوم ماده ۸ (عضویت) از حق 
انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند

 

ماده ۱۲- انتخاب هیئت مدیره با رأی مخفی اعضای رسمی صورت می پذیرد و هر فرد بطور 
جداگانه و با کسب اکثریت آراء انتخاب می شود 

تبصره ۱- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره موظفند مراتب آمادگی خود را شخصأ در مجمع 
عمومی اعالم و برنامه های خود را در جهت پیشبرد امور کانون ارائه دهند 

تبصره ۲- اعضاء هیئت مدیره می توانند بطور مکرر برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب شوند 

ماده ۱۳- این اساسنامه در چهار فصل، دوازده ماده، نوزده تبصره و دو متمم به همراه تاریخچه 
در ۲۸ آپریل سال ۲۰۰۳ میالدی به تصویب مجمع عمومی کانون دوستداران فرهنگ ایران رسیده 

است 

متمم یکم 

اعضای کانون حق دارند نظرات فردی یا گروهی خود را بصورت کتبی یا شفاهی به هر نحو که می 
خواهند، در کانون پخش کرده و هیچکس حق جلوگیری از آن را ندارد 

متمم دوم 

اخراج اعضاء از هیئت مدیره و کمیته ها و کانون فقط در حیطه اختیار مجمع عمومی است 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