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ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻋﺎﻟﯽ  CERI-Sciences Poدر ﭘﺎرﯾﺲ ،و ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺲ "ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ" و
"ﺷﺒﮑﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ" ،در  5ژوﺋﻦ در اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﮑﺎران وی  25ژوﺋﻦ از دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﺗﮭﺮان
از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن اوﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ اﺑﺮاز ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎرﻣﺎن،از دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﺤﺘﺎطﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﻣﺠﺪاﻧﮫ آﻧﮭﺎ،اﺑﺮاز
ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ آﻧﮭﺎ،در اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻼش ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﮫ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻨﺶ « ،ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ﭘﺮدازان دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه در ﺗﻼش ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آن در ﺟﺪال ﺑﯿﻦ ﺗﮭﺮان و واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﯿﻦ
دو طﺮف اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،داﻣﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ.ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﻤﮑﺎر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺳﺮوﯾﺲ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮده
وھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی اوﯾﺎﺑﺮای ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
آن دﯾﮕﺮ آزادی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ.
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎط دادن وی ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ وﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ،ﻣﻀﺤﮑﮫ ای ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ او ،ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﮫ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن آزادی اوﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و از از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟﮭﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه اﻋﻼم ﮐﺮده و اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ،ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزداﺷﺖ او ﺗﻼش ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎس و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد وﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﯿﻘﺎ در درک ﻣﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ آﺛﺎر او ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺘﺎب "اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺠﺎب .زﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )(1991 ،Karthala؛
ﻣﺪرن ﺑﻮدن در اﯾﺮان ) (1998 ،Karthalaو ھﺰار و ﯾﮏ ﻣﺮز اﯾﺮان ) (2012 ،Karthalaﯾﺎد ﮐﺮد.
اوﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل  1977ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ آﻣﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان اداﻣﮫ داد .در اﯾﻦ ﻣﺪت او ﺑﺎرھﺎ ﻣﻮرد ارﻋﺎب وﺗﮭﺪﯾﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﺼﺎدره

ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ( اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﮫ ﭘﮋوھﺶ او ﻧﺸﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ او اﯾﻦ را ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﯽ داﻧﺴﺖ ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﮏ و ﻻزﻣﮫ ای
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎدرﯾﺶ.
ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﻠﻮﺗﯿﺪ راﯾﺲ ،داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ،در ﺳﺎل  ،1388وی ﻧﺎﻣﮫ ای ﺳﺮﮔﺸﺎدهای ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
https://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092724print.php
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ را در اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
روش ﭘﮋوھﺶ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻮار و ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم آﻧﮭﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  CERIﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺮان از ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻘﮫ ،در ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .وی ھﻢزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺷﯿﻌﮫ و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﻦ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی آن در اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اداﻣﮫ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺰار و ﯾﮏ ﻣﺮز اﯾﺮان اﺳﺖ.
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ،آﻧﭽﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از آن ﺧﺒﺮ دارد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ادﺑﯽ وی اﺳﺖ .ﻋﺎدﻟﺨﻮاه در ﺳﺎلھﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ،ﺷﻌﺮھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اواﺧﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و رﻧﺴﺎﻧﺲ را از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ،ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺤﺘﺮم و درﺳﺘﮑﺎر،
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎش ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎزداﺷﺖ او ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎروا و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ" ،ﺷﺒﮑﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ" ،ھﻤﭽﻮن ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﮕﻔﺖزده اﺳﺖ و آن را ﺻﺮﯾﺤﺎ ً
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و آزادی ﺑﯽﺷﺮط ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯽارزش ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺣﻖ آزادی ﭘﮋوھﺶ از طﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻄﺮی ﮐﮫ
داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ" ،ﺷﺒﮑﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ" از ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﮕﺎھﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ اﺑﺮاز ھﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﻤﮑﺎری را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
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