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گزارش از :اردشیر لطفعلیان – دبیر انجمن
تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند
روز یکشنبه بیستم ژانویه ،مجمع عمومی بنیاد فرهنگی دماوند دریکی از تاالهای مونتگمری کالج برای انتخاب هیئت
مدیرۀ جدید بنیاد طی دو سال آینده تشکیل جلسه داد .در اساسنامۀ اولیۀ بنیاد فرهنگی دماوند که وارد نهمین سال فعالیت
خود در منطقۀ واشنگتن بزرگ می شود ،تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره هرسال صورت می گرفت ولی با تغییراتی که
بیش از دو سال پیش در اساسنامه وارد شد و به تصویب مجمع عمومی که باالترین مرجع بنیاد است رسید ،این تجدید
انتخاب به صورت دو ساالنه در آمد .به موجب اساسنامۀ بنیاد ،نشست انتخاباتی مجمع عمومی به شرطی رسمیت و
اعتبار پیدا می کند که نصف به اضافۀ یک اعضایی که حق عضویت خود را پرداخته اند در گردهمایی حضور پیدا کنند،
در غیر این صورت مجمع باید ظرف حد اکثر یک ماه نشست دیگری برای این منظوربر گزار کند که در آن دیگر شرط
نصف به اضافۀ یک آراء مطرح نیست و انتخابات با هر تعدادی که حضور یافته باشند انجام می گیرد .با هوای فوق
العاده سرد بیستم ژانویه این نگرانی نزد مسؤالن احساس می شد که اکثریت اعضاء نتوانند در مجلس حضور یابند و
انتخابات به وقت بعدی موکول شود ،ولی جریان کار به گونه ای کامال متفاوت پیش رفت و مجلس سروقت با حضور
تعدادی به مراتب بیشتر از نصف به اضافۀ یک اعضای فعال بنیاد رسمیت یافت که این خود به عنوان یک نشانۀ دلگرم
کننده از انعکاس مثبت فعالیت های بنیاد طی دو سال گذشته در جامعۀ ایرانیان و ایرانی تباران منطقه واشنگتن بزرگ
تلقی گردید.
دکتر محمد اقتداری ،چهرۀ آشنای وفرهنگی سیاسی منطقه در نشست اخیر مجمع عمومی بنیاد فرهنگی دماوند مانند
چندین دورۀ گذشته ریاست جلسه را به عهده داشت و مجلس را طبق معمول با کفایت و تسلط اداره کرد .ابتدا اردشیر
لطفعلیان دبیر بنیاد در دو سال گذشته طی سخنان کوتاه خود ضمن اشاره به غیرانتفاعی بودن بنیاد وعدم وابستگی اش
به هیچ گروه دستۀ سیاسی تأکید کرد که تنها دغدغۀ دست اندر کاران آن ترویج و اعتالی فرهنگ غنی و دیرسال ایران و
پاسداری از دستاوردهای بزرگ و ارزشمند آن است .وی همچنین به طور فشرده از کارنامۀ فعالیتهای بنیاد در چندین
سال گذشته ،شامل برگزاری ده ها مجلس سخنرانی در مقوالت علمی و ادبی اجتماعی با شرکت استادان و دانشوران
برجسته ،اجرای زندۀ نمونه های زیبایی از موسیقی اصیل ایرانی ،سازمان دادن گرد همایی های متعدد هنری ،برپا داشتن
جشنها و آیین های ملّی و ترتیب برنامه های مشترک با مؤسسۀ روشن برای مطالعات فارسی دانشگاه در دانشگاه مریلند
یاد کرد .او همچنین توجه حاضران را به کیفیت باالی برنامه های اجرا شده در دو سال گذشته که با سخنرانی آقای تقی
مختار ،بنیانگذار و سردبیر هفتۀ ایرانیان در ژانویه  2016در زمینۀ آشنایی با زبان و روایت سینمایی آغاز شد و با گفتار
آقای بهراد توکلی موسیقی دان و استاد سه تار زیر عنوان "موسیقی ایرانی ،از سنّت تا مدرنیته" در نوامبر  2018پایان
یافت جلب کرد.
پس از این مقدمه در فرصتی که تعیین شده بود ،شرکت کنندگان نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود ک ّمی و کیفی
فعالیت های بنیاد ارائه کردند .آنگاه نامزدهای عضویت در هیئت مدیرۀ بنیاد که از پنج عضو اصلی و دو عضو جانشین
تشکیل می شود ،خود را معرفی کردند و انگیزه شان را در اقدام به این کار بیان داشتند .با مشخص شدن نامزدها و
نوشته شدن نامشان روی تخته ،برگهای رأی میان حاضران توزیع شد ورأی گیری مخفی انجام گرفت .آخرین مرحله جمع
آوری برگه ها ،شمارش آراء و نوشتن تعداد رأی هریک از نامزدها جلو نام او بر روی تخته بود.
پس از شمارش دقیق و نهایی ،اسامی خانم ها و آقایان زیر به عنوان کسانی که حائز بیشترین تعداد آراء شدند و هیئت
مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند را برای دو سال آینده تشکیل خواهند داد اعالم گردید
آقای حسین کشاورز ،آقای مسعود الفت ،خانم نرگس زاده حسین ،آقای اردشیر لطفعلیان ،آقای دکتر مهرداد معصومی ،
آقای مح ّمد رضا حاج علی گل و خانم فیرزۀ فوالدی.

در پایان مجلس قرار شد اعضای هیئت مدیرۀ منتخب در روز شنبه  26فوریه طی یک گرد همایی در بارۀ تقسیم مسؤلیت
ها از نو تصمیم گیری کنند و نظرات و پیشنهادهای اعضای جدید را در ارتباط با فعالیت های آیندۀ بنیاد فرهنگی دماوند
بشنوند.
این این گرد همایی در روز مقرر انجام گرفت و مسؤلیت ها برای دو سال آینده به شرح مشخص شدند:
آقای اردشیر لطفعلیان دبیر و سخنگوی بنیاد و مسؤل امور سخنرانی ها.
آقای حسین کشاورز معاون دبیر ومسؤل موسیقی و امور هنری.
آقای دکتر مهرداد معصومی مسؤل امور اداری مشتمل بر ادارۀ وبسایت و فیس بوک و مکاتبات بنیاد.
خانم فیروزۀ فوالدی مسؤل جلب حمایت و کمک مالی برای بنیاد.
آقای مسعود الفت مسؤل دیگر امور سخنرانی ها.
خانم نرگس زاده حسین مسؤل امور عضو گیری.
آقای مح ّمد رضا حاج علی گل مسؤل امور مالی و تدارکات.

