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بدنبال نامه سرگشاده و ابراز نگرانی ھشت نفر از استادان سرشناس ایرانی در دانشگاھھای شھر تورونتو كه متن آن در زیر این 

رسانه ھای كانادائی درتورونتو خبر دادند كه این مركز توسط فاضل :ریجانی و ھمسر وی آرمان طبری پور و یك سرمایه  ،خبر آمده

:ریجانی محلی را برای این مركز در شمال شھر تورونتو كه از مراكز زندگی . بوجود آمده ١٩٨٨ری در دار ایرانی بنام علی مختا

یكی از . ھزار د:ر بنام یكی از شركت ھای خود موسوم به فرھنگ ایران خریداری كرده است ٨٢٧ایرانيان نيز ھست نقدا به مبلغ 

ستار باللخره می پذیرد كه این مركز از سفارت ایران در اتاوا پول دریافت می مسئولين مركز در سئوال و جواب به خبرنگار تورونتو ا

نام  ،استادان ایرانی خواستار شده اند كه این مركز ھدف واقعی خود. اما ادعا می كند كه مركز مستقل از سفارت است ،كند

ه گوئی یك نھاد آكادميك است تغيير داده و درج ونام فریب دھنده خود را ك ،مدیران شركت و منابع مالی خود را رسما اعTم دارد

   .اطTعيه ھای فریب دھنده در تارنمای خود را پایان دھد
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از خانه ای در خيابان شپرد در تورونتو با تار نمائی بنام می نامد » مركز ایران شناسی«چندی است كه نھادی كه خود را 

Iranology.ca این مركز با  ،كانادائی دانشگاھھای تورونتو|آكادميك ھای ایرانی ،برای ما امضاء كنندگان زیر. به فعاليت پرداخته است

اطTعی نيز نداریم كه . شناخته استنا ،نام فریب دھنده اش كه گوئی مركزی برای پژوھش و تدریس در زمينه ایرانشناسی است

كاركنان این مركز منظما با دانشجویان ایرانی تماس برقرار می  ،با اینحال. ھمكاران دانشگاھی دیگری در این مركز فعال باشند

  .كنند و وعده پرداخت ھزینه ھای ایجاد كTس فارسی و برنامه ھای فرھنگی را می دھند

بطور جدی نگران اھداف و برنامه ھای این مركز  ،نه ھای مختلف ایران شناسی اشتغال داریمما كه به تحقيق و تدریس در زمي

ھستيم و خواستارآن ھستيم كه این مركز ماموریت واقعی خودرا آشكار كرده و نام پایه گذاران این مركز را ھمانگونه كه در ثبت 

ھم چنين مركز باید نام مسئولين و مشاورین فعال در . م نماید ذكر شده در سایت خود اعIndustry Canada Tوزارت صنایع كانادا 

بعTوه مركز باید تغيير نام فریب . این مركز را بر مT كرده و از ھمه مھمتر منابع مالی داخل و خارج از كانادا را بطور آشكار اعTم دارد

ده از اطTعيه ھای فریب دھنده در تارنمای خود را خاتمه دھنده ای را كه برای خود برگزیده بطور جدی مورد توجه قرار داده واستفا

  .دھد 

  

  )بيرتيب حروف الفبا(امضاء كنندگان 

  استاد بازنشسته دانشگاه تورونتو ،دكتر رضا براھنی

  استاد دانشگاه تورونتو ،دكتر رامين جھانبگلو

  استاد بازنشسته دانشگاه تورونتو ،دكتر امير حسن پور

  دانشيار دانشگاه تورونتو/داستا ،دكتر مينو درایه

  استاد دانشگاه یورك ،دكتر سعيد رھنما

  استاد دانشگاه یورك ،دكتر فرخ زندی

  استاد و معاون مطالعات اجتماعی و حرفه ای دانشگاه یورك ،دكتر ھایده مغيثی

  دانشگاه تورونتو ،دكتر شھرزاد مجاب رئيس نيو كالج
 


