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 تاریخچه تغییرات
 

)نسخه اصلی(   1982یل آور  

  1997آوریل 

  2004 ژوئن

( 1به فصل  4) اضافه نمودن ماده  2005ژوئن   

(8به ماده  6)اضافه نمودن تبصره  2016  هم  

(8به ماده  7)اضافه نمودن تبصره  2019ژانویه   
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 اساسنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران
 تاریخچه

دوستداران کانون  “جمعی از فرهنگ دوستان ایرانی در شهر واشنگتن دی سی  1982 درماه آپریل
جورج واشنگتن هدف  نفره  درگردهمایی خود دردانشگاه 9را بنا نهادند. هیئت موسس  “فرهنگ ایران 

. کردندکانون را به شرح زیر اعالم   

نگاهداری وگسترش فرهنگ ملی ومردمی ایران وارائه آثار اصیل هنری، ادبی و علمی کشورمان  برای 
 ایجاد تفاهم ونزدیکی بیشتر میان ایرانیان خارج از کشور.

 

 هیئت موسس همچنین به منظور دست یابی به هدف اعالم شده به طرح اصول زیر پرداخت :

نیل به  به هیچ یک از گروههای سیاسی وابستگی ندارد. ولی آماده است که در راه این کانون – یک
 هدفهای مردمی خود با تمام گروهای ایران دوست ومترقی درزمینه های فرهنگی همکاری کند.

این کانون موظف است برای حفظ استقالل خود از هرنوع اقدام ویا تمایل از جانب اعضاء که به  – دو
 نحوی هویت مستقل کانون را مخدوش سازد ویا مغایر با اهداف آن باشد جلوگیری کند. 

بعدی   رسید طی سالها ی بر مبنای اصول باال به تصویب   راوائل مجمع عمومی اساسنامه ای که د
ی حرکات وفعالیت های کانون شد. درطی این مدت به تناسب تغییراتی که در اوضاع فرهنگی راهنما

اصالحاتی   درونی کانون ،  در آمریکا بوجود آمد و نیز بر مبنای گفتگوهای  ایران و زندگی ایرانیان
ب مجمع به تصوی 2003متن اصالح شده اساسنامه کانون در آپریل  درمتن اولیه اساسنامه به عمل آمد.
نیز مورد بحث قرار گرفت وتصویب شد. درتاریخ  "نظامنامه کانون"عمومی کانون رسید. دراین مجمع 

اساسنامه کانون بوجود  8بنا به تصویب مجمع عمومی میاندوره ای، تغییراتی در ماده  2016ماه می  23
را تصویب کرد. 8مجمع عمومی تغییرات جدیدی در ماده  2019همچنین در ژانویه  آمد.  

 

 فصل اول : کلیات واهداف 

 فرهنگی است یک سازمان مستقل “کانون  “از این به بعد  “کانون دوستداران فرهنگ ایران  “ -1ماده 
آن نیز با حفظ باورها ومرام های  که به هیچ گرایش سیاسی ، اجتماعی ، ودینی وابستگی ندارد واعضای

ن با یکدیگر اشتراک مساعی دارند.شخصی خود تنها در راه نیل به اهداف کانو  
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  اهداف  -2ماده 

  .الف : نگهداری وگسترش فرهنگ ایرانی ودستاوردهای تاریخی ومردمی آن

  .سالم برای تبادل نظر ب : برگزاری اجتماعات فرهنگی به منظور حمایت از آزادی بیان وفضای

.پ : تقویت فضای تفاهم وهمبستگی میان ایرانیان  

کانون آماده است در راه دستیابی به اهداف خود با تمامی افراد وگروهها یی که در تضاد با این  -3ماده 
 اهداف نباشند همکاری کند.

از کشور ، مدافع آزادی ،  کانون بعنوان یک سازمان فرهنگی مردمی و مترقی ایرانی درخارج -4ماده 
حقوق بشر وصلح ، مخالف دخالت نظامی هر کشوری درامور داخلی کشورهای دیگر از جمله تجاوز 

، و در این راستا با تمام نیروهای صلح دوست ومترقی همکاری خواهد  احتمالی امریکا به ایران می باشد
(شدمی با 2005جون سال  27  تصویب این ماده در تاریخ)نمود .   

  

 فصل دوم : سازمانها 

مشارکت اعضاء و فعالیت نهادهای منتخب مجمع : ستوار استاتشکیالت کانون بر دو محور –5ماده 
.عمومی  

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون به شمار می رود وآن اجتماعی است که به  –6ماده 
ت اعضای رسمی کانون با حقوق و فوق العاده با شرک صورت عادی هر شش ماه یکبار ولی بصورت

  رای مساوی تشکیل می شود.

مجمع عمومی سالیانه درماه آپریل بر پا شده وانتخابات هیئت مدیره در آن انجام می گردد. –1تبصره    

دوره ای شش ماه پس از انتخابات اعضای هیئت مدیره  میان عمومی مجمع – 2تبصره
مدیره موظف است درباره فعالیت های شش ماه گذشته وبرنامه های  تشکیل می شود وهیئت

خ گوی پرسش های اعضای کانون باشد.آینده به مجمع عمومی گذارش بدهد وپاس  

حداقل یک سوم از اعضای رسمی کانون لزوم  هرگاه اعضای هیئت مدیره ویا –3تبصره 
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را تشخیص دهند ، می توانند درخواستی امضاء شده دراین 
مورد تهیه کرده وآن را به هیئت مدیره ارائه دهند. هیئت مدیره موظف است حداکثر یک ماه 

می فوق العاده اقدام کند.پس از دریافت درخواست یاد شده نسبت به بر پا کردن مجمع عمو  
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مجمع عمومی با حضور یک چهارم تعداد اعضای کانون رسمیت پیدا میکند. –4تبصره   

چنانچه درگردهمایی نخست حد نصاب الزم حاصل نشد ، دربار دوم که حداکثر یک ماه پس 
از مجمع نخست خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضای رسمی شرکت کننده مجمع 

یافت. رسمیت خواهد  

حذف وایجاد تغییرات درماهیت مفاد موجود اساسنامه بر مبنای حداقل کسب  – 5 تبصره
 دوسوم آرای اعضای حاضر درمجمع عمومی امکان پذیر است.

عمومی باید حداقل یک ماه  هرگونه پیشنهاد تغییر اساسنامه برای طرح درمجمع –6تبصره 
 قبل از تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته باشد.

هیئت مدیره موظف است دوماه پیش از مجمع عمومی سالیانه لیست اعضای  –7تبصره
 رسمی واجد شرایط برای شرکت درمجمع عمومی وانتخابات را تعیین کند.

وظایف مجمع عمومی  –7ماده   

.بررسی گزارش فعالیت های اعضای هیئت مدیره ورای گیری بمنظور رد ویا تائید آنان –الف   

  .تعیین خط مشی کانون برای دوره جدید –ب 

  .اصالح وتغییرات اساسنامه – پ

  .نتخاب اعضای هیئت مدیرها – ت

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

هیئت مدیره و وظایف آن  –8ماده   

شکل از پنج عضو رسمی ودو عضو علی البدل است واز طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره متالف : 
در برابر مجمع عمومی مسئول  جمعی وفردیه بصورت مدت یکسال انتخاب میشوند. اعضای هیئت مدیر

 خواهند بود.

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

جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار درماه تشکیل خواهد شد تا به امور کانون رسیدگی کند. –1تبصره  
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 برای رسمیت یافتن جلسه حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره ضروری است. 

عادی وفوق العاده در موعدهای هیئت مدیره موظف است برای برگزاری مجمع عمومی  –2ره تبص
 مقرر اقدام کند. 

فرهنگی و  هیئت مدیره از طریق وصول حق عضویت و درآمدهایی که از فعالیت های – 3تبصره
.برگزاری جشن ها ونظایر آنها عاید میشود ، هزینه های کانون را تامین میکند  

هیئت مدیره موظف به جمع آوری مدارک مربوط  به فعالیت های هیئت مدیره ومجمع  –4تبصره 
 عمومی کانون میباشد.

هیئت مدیره موظف است حق عضویت ساالنه اعضاء را تعیین کند. –5تبصره  

تصمیمات کمیته ها توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته وهیئت مدیره میتواند  –6تبصره 
بوطه وارد نموده وبه اجرا بگذارد. کمیته ها دارای حق اجرایی بدون تغییراتی درتصمیمات کمیته مر

یره تصویب هیئت مدیره نیستند. کمیته ها دارای اختیارات مستقل نبوده ونمیتوانند بر خالف نظر هیئت مد
بتصویب رسید. 2016ماه می  23اقدام نمایند . این تبصره درمجمع عمومی  مورخ    

 

، تعداد داوطلبین فعال درکمیته هیئت مدیره موظف به رشد کانون ازطریق افزایش اعضاء  -7تبصره 
کاندیداهای هیئت مدیره برای دوره آینده می باشد. هیئت مدیره گزارش مکتوب فعالیت های  ها ، ویافتن

 فوق درزمینه رشد کانون را در مجمع عمومی سالیانه و میان دوره ای دراختیار اعضاء قرار می دهد. 

وشرایط آن تفصل سوم : عضوی  

عضویت  - 9ماده   

سنامه وپرداختن حق عضویت ساالنه به عضویت کانون اساافراد داوطلب عضویت درکانون با پذیرفتن 
پذیرفته می شوند. اعضای جدید ، دوماه بعد از پذیرفته شدن درکانون ، به عضویت  رسمی کانون در می 

 آیند ودارای حق رآی خواهند شد وتا قبل از آن موقت محسوب می شوند.

های کانون از حق انتخاب شدن عضو رسمی پس از یک سال عضویت و شرکت در فعالیت  –1تبصره
.برای هیئت مدیره برخودار می شود  

سال شرط  21حق رآی می باشند وداشتن حداقل  دارای اعضای رسمی هیجده سال به باال  - 2 تبصره
.سنی عضویت در هیئت مدیره است  

شرکت کنند. کلیه اعضای کانون می توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رآی –3تبصره   
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شرایط عضویت  –10ماده   

  .پرکردن فرم درخواست عضویت وپذیرش اساسنامهالف : 

  .پرداخت حق عضویت ساالنهب : 

.دانشجویان ودانش آموزان نصف حق عضویت را می پردازند – پ  

 فصل چهارم : انتخابات

سوم ماده هشت ) عضویت ( از حق  اعضای رسمی کانون مطابق شرایط  ذکر شده درفصل –11ماده 
 انتخاب کردن وانتخاب شدن برخوردارند.

انتخاب هیئت مدیره با رآی مخفی اعضای رسمی صورت می پذیرد وهر فرد بطور جداگانه  –12ماده 
.وبا کسب اکثریت آراء انتخاب می شود  

در مجمع عمومی نامزدهای عضویت در هیئت مدیره موظفند مراتب آمادگی خود را شخصا  –1تبصره 
.اعالم و برنامه های خود را در جهت پیشبرد امور کانون ارائه دهند  

.اعضای هیئت مدیره می توانند بطور مکرر برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب شوند –2تبصره   

تبصره و دو متمم به همراه تاریخچه در  بیستماده ،  سیزدهاین اساسنامه در چهارفصل ،  –13ماده 
عمومی کانون دوستداران فرهنگ ایران های  به تصویب مجمع های مندرج در "تاریخچه تغییرات"سال 

  .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 وهیچکس حق جلوگیری از آن را ندارد

  وممتمم د

   .اخراج اعضاء از هیئت مدیره وکمیته ها وکانون  فقط  درحیطه اختیار مجمع عمومی است

 


