
 برنامه های کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگنت
 در ماه آگوست ۲۰۱۵ برابر با ماههای مرداد و شهریور ۱۳۹۴
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با حضور گرم خود به برنامه های کانون شکوه و غنای بیشتری بیافزائید 
 صرف چای و شیرینی: هفت بعدازظهر      شروع برنامه: هفت و نیم بعدازظهر

اساسنامه کانون 
https://kanooniranian.files.wordpress.com/2014/07/kanoon-by-

 law.pdf

سخنران موضوع تاریخ

با کارگردانی و بازی 
چارلی چاپلین

نمایش فیلم عصر جدید ۷ سپتامبر 
۱۶ شهریور

احمد صدری فره ایزدی و جانشین شاهان در 
شاهنامه فردوسی

۱۴ سپتامبر 
۲۳ شهریور

محمد سهیمی توافق هسته ای، خاورمیانه و ایران ۲۱ سپتامبر 
۳۰ شهریور

محمد وثوقی نقش حسین عالء در وقایع 
آذربایجان

۲۸ سپتامبر 
۶ مهر

محمد اقتداری "اقتصاد رفاه ملی" طرح نوینی برای 
نوع اقتصاد ایران آینده

۳۱ آگوست 
۹ شهریور

ماده ۲ اساسنامه کانون  
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
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.

ماده ۹ اساسنامه کانون- عضویت
اافراد 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 اساسنامه کانون - 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. 

 
زمان پرداخت حق عضویت های سالیانه فرا رسیده است. لطفأ حق 

عضویت های خود را پرداخت نمائید 

تسوگآ ۳

تسوگآ ۱۰

تسوگآ ۱۷

تسوگآ ۲۷




