
The national culture of any people is 
the strongest means of preserving the 
integrity and survival of that people. 
Based on this belief, in 12th of April 

1892 ,  the Iranian Cultural Association 
(ICA) known as Kanoon-e Doustdarane 
Farhangh-e Iran was established. The 
main mission of the ICA is to bring to-
gether those Iranians who are interest-
ed in Iranian culture, regardless of their 
religious, political and ideological 
differences with the utmost goal of 
maintaining and promoting the com-
mon cultural heritage and identity 
within the Iranian community of Wash-
ington Metropolitan Area. 

Since 1892, the ICA has regularly held a 
series of lectures, panel discussions, 
cultural events and conferences to 
achieve the mission of the organiza-
tion. Prominent lecturers and scholars 
from United States, Europe and other 
parts of the world, regardless of their 
religious, political and ideological 
views, have been invited to share their 
knowledge and experiences with audi-
ences in an open and free atmosphere 
of friendship and hospitality. 

كانون دوستداران فرهنگ ایران از معدود 
انجمن های ایرانی است که همه عالقه 

مندان به فرهنگ ایران از هر جناح فکری 
و مسلک سیاسی را با کمال افتخار و با 

بیش از چهار آغوش باز پذیراست و طی 
فعالیت پیوسته خود توانسته با  دهه

برگزاری سخنرانی، میزگرد، و بحث آزاد 
به تقویت فرهنگ گفت و گو در میان 

ایرانیان کمک کند. رمز پایداری كانون در 
طول این سالها استقبال از دگراندیشی و 

احترام به صاحبان همه تفکرهاست. کانون 
دوستداران فرهنگ ایران را خانه خود 

بدانید. همبستگی امروز ما گام دیگری به 
 .سوی ایران فرداست

The presentations and lectures gener-
ally encompass varied and broad fields 
of science, literature, history, religion, 
arts and social sciences. Each lecture 
topic and cultural program, announced 
at the beginning of every month, is 
carefully reviewed and selected by the 
Lecture Committee of the ICA.   
 

As a pioneering association offering 
cultural and social activities to Iranians 
and Iranian-Americans, the ICA has 
proven to be instrumental in bringing 
together great numbers of artistically 
talented people, with different literacy 
and social tendencies and  thoughts, 
who have later established their own 
independent associations and groups. 
The Executive Committee of the ICA 
welcomes all the groups and individu-
als interested in Iranian culture to 
attend our Monday night cultural 
events and promote the cause of the 
ICA. We are proud to be the longest 
running and most steadfast Iranian 
association in the Washington area. 

 



 

 ۳۲کانون دوستداران فرهنگ ایران در 
ماه آوریل سال ۱۳برابر با  ۱۲۳۱فروردین 

در شهر واشنگتن تأسیس گردید.  ۱۸۹۳
هیئت موسس این کانون آقایان: محمود 

گودرزی، بیژن نامور، شهریار صالح، 
ارسالن حمیدی، حسن سهرابی، بهرام 

محمودی، مسعود موسوی، جهانگیر برومند 
تا به  تاسیسو نادر مجد بودند.  از بدو 

امروز تالش و پی گیری ایرانیان بسیاری از 
طریق شرکت در پیشبرد مسئولیتهای کانون 
توانسته است این مجموعه را پابرجا و فعال 
نگاه دارد. پابرجا ماندن این کانون با قدمتی 

بیش از چهار دهه، گواه این است که 
ایرانیان میتوانند در یک مجموعه براساس 
بینش های واقعگرایانه و درک از شرایط 

 مشخص به فعالیتهای دراز مدت ادامه دهند.
کانون یک انجمن غیر انتفاعی و مستقل 

است که اعضاء با قبول قرارداد اجتماعی آن 
یعنی اساسنامه از طریق مشارکت داوطلبانه 

در کمیته ها و عضویت در هیئت مدیره 
منتخب مجمع عمومی اهداف کانون را به 

 پیش می برند.
  

 اهداف كانون
نگاهداری و گسترش فرهنگ ایرانی  -الف 

 و دستاوردهای تاریخی و مردمی آن
حمایت از آزادی بیان و فضای سالم  -ب 

 تبادل نظربرای 
تقویت فضای تفاهم و همبستگی میان  -پ 

 ایرانیان
دفاع از آزادی ، حقوق بشر وصلح و  -ت

مخالف دخالت نظامی هر کشوری درامور 
 داخلی کشورهای دیگر

 برنامه های کانون
 مناظره، و بحث آزاد، جلسات رسمی سخنرانی

شب، در حال  ۰۷تا  ۰۳:۷هردوشنبه از ساعت 
حاضربه طریق مجازی برگزار میشود. کانون 
همچنین برنامه های گردهمایی به مناسبت های 
مختلف به شکل برگزاری جشن ها و پیک نیک 

 در اماکن عمومی برگزار می کند.
 

 رموز پایداری کانون
کانون دوستداران فرهنگ ایران  دگراندیشی 

اعضاء را نقطه قوت خود میداند و از مناظره و 
بحث های جناحهای فکری متفاوت همراه با احترام 

متقابل پشتیبانی میکند. عالوه بر تقویت تحمل 
دگراندیشی، ساختار کار جمعی / کمیته ای و تالش 

در جهت یک سازمان آموزنده از رموز پایداری 
 این کانون میباشد.

 
 تماس با کانون

 تارنما
http://kanooneiranian.org/ 
 ايميل

kanoon.iranian@gmail.com 
 فیس بوک
https://www.facebook.com/kanooneiranian  
 یوتیوب

https://www.youtube.com/@KanooneIranian 

ر  توییت 
https://twitter.com/kanooniranian 
 اینستاگرام
https://www.instagram.com/kanoon.iranian/ 

 کانالرتلگرام
https://t.me/Kanooneiranian_DC 

 

 

 برخی سخنرانان قبلی کانون 

https://www.youtube.com/@KanooneIranian
https://twitter.com/kanooniranian
https://us02web.zoom.us/j/7032021982?pwd=R1QzdnFBQzdvdzJjY1YvQXFJcXdpUT09#success

