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اساسنامه کانون دوستداران فرھنگ ايران
تاريخچه
در ماه آپريل  ١٩٨٢جمعی از فرھنگ دوستان ايرانی در شھر واشنگتن دی سی "کانون دوستداران
فرھنگ ايران" را بنا نھادند .ھيئت موسس  ٩نفره در گردھمايی خود در دانشگاه جورج واشنگتن ھدف
کانون را به شرح زير اعالم کردند.
نگاھداری و گسترش فرھنگ ملی و مردمی ايران و ارائه آثار اصيل ھنری ,ادبی و علمی کشورمان برای
ايجاد تفاھم و نزديکی بيشتر ميان ايرانيان خارج از کشور.

ھيئت موسس ھمچنين به منظور دست يابی به ھدف اعالم شده به طرح اصول زير پرداخت.

 – ١اين کانون به ھيچ يک از گروھھای سياسی وابستگی ندارد .ولی آماده است که در راه نيل به ھدفھای
مردمی خود با تمام گروه ھای ايران دوست و مترقی در زمينه ھای فرھنگی ھمکاری کند.
 - ٢اين کانون موظف است برای حفظ استقالل خود از ھر نوع اقدام و يا تمايل از جانب اعضاء که به
نحوی ھويت مستقل کانون را مخدوش سازد و يا مغاير با اھداف آن باشد جلوگيری کند.

اساسنامه ای که در اوائل مجمع عمومی بر مبنای اصول باال به تصويب رسيد طی سالھای بعدی راھنمای
حرکات و فعاليت ھای کانون شد .در طی اين مدت به تناسب تغييراتی که در اوضاع فرھنگی ايران و
زندگی ايرانيان در آمريکا بوجود آمد و نيز بر مبنای گفتگو ھای درونی کانون ,اصالحاتی در متن اوليه
اساسنامه به عمل آمد .متن اصالح شده اساسنامه کانون در آپريل  ٢٠٠٣به تصويب مجمع عمومی کانون
رسيد .در اين مجمع "نظامنامه کانون" نيز مورد بحث قرار گرفت و تصويب شد.

فصل اول :کليات و اھداف
ماده  " – ١کانون دوستداران فرھنگ ايران"  ,از اين به بعد "کانون" ,يک سازمان مستقل فرھنگی است
که به ھيچ گرايش سياسی ,اجتماعی و دينی وابستگی ندارد و اعضای آن نيز با حفظ باور ھا و مرام ھای
شخصی خود تنھا در راه نيل به اھداف کانون با يکديگر اشتراک مساعی دارند.
ماده  - ٢اھداف

٢
الف :نگھداری و و گسترش فرھنگ ايرانی و دستاوردھای تاريخی و مردمی آن.
ب :برگزاری اجتماعات فرھنگی به منظور حمايت از آزادی بيان و فضای سالم برای تبادل نظر.
پ :تقويت فضای تفاھم و ھمبستگی ميان ايرانيان.
ماده  - ٣کانون آماده است در راه دستيابی به اھداف خود با تمامی افراد و گروھھايی که در تضاد با اين
اھداف نباشند ھمکاری کند.
ماده  – ٤کانون بعنوان يک سازمان فرھنگی مردمی و مترقی ايرانی در خارج از کشور ,مدافع آزادی,
حقوق بشر و صلح ,مخالف دخالت نظامی ھر کشوری در امور داخلی کشور ھای ديگراز جمله تجاوز
احتمالی آمريکا به ايران می باشد ,و در اين راستا با تمام نيرو ھای صلح دوست و مترقی ھمکاری خواھد
نمود ) .تصويب اين ماده در تاريخ  ٢٧جون سال  ٢٠٠٥می باشد(

فصل دوم :سازمانھا
ماده  - ٥تشکيالت کانون بر دو محور استوار است:
مشارکت اعضا و فعاليت نھاد ھای منتخب مجمع عمومی.
ماده  - ٦مجمع عمومی عاليترين مرجع تصميم گيری کانون به شمار می رود و آن اجتماعی است که به
صورت عادی ھر شش ماه يکبار ولی بصورت فوق العاده با شرکت اعضای رسمی کانون با حقوق و
رای مساوی تشکيل می شود.
تبصره  - ١مجمع عمومی ساليانه در ماه آپريل بر پا شده و انتخابات ھئيت مديره درآن انجام می گردد.
تبصره  - ٢مجمع عمومی ميان دوره ای شش ماه پس از انتخابات اعضای ھئيت مديره تشکيل می شود و
ھئيت مديره موظف است در باره فعاليت ھای شش ماه گذشته و برنامه ھای آينده به مجمع عمومی گذارش
بدھد و پاسخ گوی پرسش ھای اعضائ کانون باشد.
تبصره  - ٣ھر گاه اعضای ھئيت مديره و يا حداقل يک سوم از اعضای رسمی کانون لزوم تشکيل مجمع
عمومی فوق العاده را تشخيص دھند ,می توانند در خواستی امضا شده در اين مورد تھيه کرده و آن را به
ھئيت مديره ارئه دھند .ھئيت مديره موظف است حداکثر يک ماه پس از دريافت درخواست ياد شده نسبت
به بر پا کردن مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند.
تبصره  - ٤مجمع عمومی با حضور يک چھارم تعداد اعضای کانون رسميت پيدا می کند .چنانچه در
گردھمائی نخست حد نصاب الزم حاصل نشد ,در بار دوم که حداکثر يک ماه پس از مجمع نخست خواھد
بود با حضور ھر تعداد از اعضای رسمی شرکت کننده مجمع رسميت خواھد يافت.

٣
تبصره  - ٥حذف و ايجاد تغييرات در ماھيت مفاد موجود اساسنامه بر مبنای حداقل کسب دو سوم آرائ
اعضای حاضر در مجمع عمومی امکان پذير است.
تبصره  - ٦ھر گونه پيشنھاد تغيير اساسنامه برای طرح در مجمع عمومی بايد حداقل يک ماه قبل از
تشکيل مجمع عمومی به صورت کتبی در اختيار ھئيت مديره قرار گرفته باشد.
تبصره  - ٧ھئيت مديره موظف است دو ماه پيش از مجمع عمومی ساليانه ليست اعضا رسمی واجد
شرايط برای شرکت در مجمع عمومی و انتخابات را تعيين کند.

ماده  – ٧وظايف مجمع عمومی
الف بررسی گزارش فعاليت ھای اعضای ھيت مديره و رای گيری بمنظور رد و يا تاييد آنان.
ب تعيين خط مشی کانون برای دوره جديد.
پ اصالح و تغييرات اساسنامه.
ث انتخاب اعضای ھئيت مديره.
تبصره مجمع عمومی فوق العاده منحصرا نصبت به اموری که به خاطر رسيدگی به آن تشکيل شده است,
اخذ تصميم خواھد کرد.

ماده  - ٨ھئيت مديره و وظايف آن.
الف ھئيت مديره متشکل از پنج عضو رسمی و دو عضو علی البدل است و از طرف مجمع عمومی برای
مدت يکسال انتخاب می شوند .اعضای ھئيت مديره بصورت جمعی و فردی در برابر مجمع عمومی
مسئول خواھند بود.
ھئيت مديره موظف است برای يشرفت امور کانون کميته ھای تخصصی وکاری الزم را توسط ھر يک از
اعضای ھئيت مديره تشکيل دھد.
تبصره  - ١جاسات ھئيت مديره حداقل يکبار در ماه تشکيل خواھد شد تا به امور کانون رسيدگی کند.
برای رسميت يافتن جلسه حضور سه نفر از اعضای ھئيت مديره ضروری است.
تبصره  - ٢ھئيت مديره موظف است برای برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده در موعدھای
مقرر اقدام کند.

٤
تبصره  - ٣ھئيت مديره از طريق وصول حق عضويت و در آمد ھايی که از فعاليت ھای فرھنگی و
برگزاری جشن ھا و نظاير آنھا عايد می شود ,ھزينه ھای کانون را تامين می کند.
تبصره  - ٤ھئيت مديره موظف به جمع آوری مدارک مربوط به فعاليت ھای ھئيت مديره و مجمع
عمومی کانون می باشد.
تبصره  - ٥ھئيت مديره موظف است حق عضويت ساالنه اعضاء را تعيين کند.

فصل سوم عضويت و شرايط آن
ماده  - ٩عضويت
افراد داوطلب عضويت در کانون با پذيرفتن اساسنامه و پرداختن حق عضويت ساالنه به عضويت کانون
پذيرفته می شوند .اعضای جديد دو ماه بعد از پذيرفته شدن در کانون ,به عضويت رسمی کانون در می-
ايند و داری حق رای خواھند شد و تا قبل از آن موقت محسوب می شوند.
تبصره  - ١عضو رسمی پس از يک سال عضويت و شرکت در فعاليت ھای کانون از حق انتخاب شدن
برای ھئيت مديره برخوردار می شود.
تبصره  - ٢اعضای رسمی ھيجده سال به باال دارای حق رای می باشند و داشتن حداقل  ٢١سال شرط
سنی عضويت در ھئيت مديره است.
تبصره  - ٣کليه اعضای کانون می توانند در جلسات ھئيت مديره ,بدون داشتن حق رای شرکت کنند.
ماده  - ١٠شرايط عضويت
الف پر کردن فرم درخواست عضويت و پذيرش اساسنامه.
ب پرداخت حق عضويت ساالنه.
تبصره  -دانشجويان و دانش آموزان نصف حق عضويت را می پردازند.

فصل چھارم :انتخابات
ماده  - ١١اعضای رسمی کانون مطابق شرايط ذکر شده در فصل سوم ماده  ) ٨عضويت( از حق
انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند.
ماده  - ١٢انتخاب ھئيت مديره با رای مخفی اعضای رسمی صورت می پذيرد و ھر فرد بطور جداگانه
و با کسب اکثريت آرا انتخاب می شود.

تبصره  - ١نامزد ھای عضويت در ھئيت مديره موطفند مراتب آمادگی خود را شخصا در مجمع عمومی
اعالم و برنامه ھای خود را در جھت پيشبرد امور کانون ارائه دھند.
تبصره  - ٢اعضاء ھئيت مديره می توانند بطور مکرر برای عضويت در ھئيت مديره انتخاب
شوند.
ماده  - ١٣اين اساسنامه در چھار فصل ,دوازده ماده ,نوزده تبصره و دو متمم به ھمراه
تاريخچه در  ٢٨آپريل سال  ٢٠٠٣ميالدی به تصويب مجمع عمومی کانون دوستداران فرھنگ
ايران رسيده است.

متمم يکم
اعضای کانون حق دارند نظرات فردی يا گروھی خود را بصورت کتبی يا شفاھی به ھر نحو که
می خواھند ,در کانون پخش کرده و ھيجکس حق جلوگيری از آن را ندارد.

متمم دوم
اخراج اعضاء از ھئيت مديره و کميته ھا و کانون فقط در حيطه اختيار مجمع عمومی است.

