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اعتقال باحثان فرنسيان يف إيران
أخذت يومية "الفيجارو" عىل عاتقها مسؤولية ر
خب اعتقال الباحث روالن مارشال يف إيران ،والذي
نش ر
كنا قد أثرنا كتمانه تماشيا مع توصية وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ،بعدما كانت بعض شبكات
التواصل االجتماع اإليرانية قد أعلنت منتصف يوليوزّ /
خب اعتقال فاريبا عدلخاه .وبمجرد إبالغنا
تموز ر
ي
السلطات الفرنسية باألمر يوم  25يونيو/حزيران ،تجندت ر
مباشة وعىل أعىل مستوى ،من أجل إطالق
الخب تفاديا ألية مزايدات من حول هذه
شاح زمالئنا ،وقد بدى لها أنه من المستحسن عدم إشاعة ر
المسألة يف طهران.
وكنا نشاطرها أيضا نفس الموقف آنذاك وذلك انطالقا من تجارب زمالء أجانب تعرضوا لنفس
والت أظهرت أن التعبئة اإلعالمية "الغربية" كانت إما عديمة الجدوى ،أو أسوء من ذلك ،ذات
المشكل ،ي
لمييي وإطالة أفق اإلفراج
مفعول معاكس قد يتسبب يف تدهور ظروف احتجاز وحبس المعتقلي ِ
الع ِ
عنهم .يبدو أن تاري خ االعتقال المبامن لفاريبا عدلخاه وروالن مارشال يرجع إىل يوم  5يونيو/حزيران.
وقد واصلت السلطات الفرنسية جهودها طوال الصيف .ولم تنجح بتمكي سوى روالن مارشال من
الحماية القنصلية دون فاريبا عدلخاه ،حيث إن الحكومة اإليرانية ال تعبف للباحثة بجنسيتها
محام وما زاال إىل اليوم يخضعان لالستنطاق
الفرنسية .وتجدر االشارة إىل أن زميلينا يتمتعان بمؤازرة
ي
داخل الجناح التابع للحرس الثوري داخل سجن إيفي.
ال نود إصدار أي تعليق عىل ما تحدثت عنه "الفيجارو" بخصوص مفاوضات محتملة بي باريس
وطهران بشأن فاريبا عدلخاه وروالن مارشال ،إذ ليست لدينا أية معلومة مؤكدة تفيد بصحة هذا األمر.
نذكر أن اعتقاالت الباحثي واألكاديميي األجانب قد تزايدت يف اآلونة األخبة ،وأن ما تتعرض له فاريبا
عدلخاه وروالن مارشال ليس حالة معزولة .فحسب علمنا ،عدة جامعيي إيرانيي يوجدون حاليا رهن
االعتقال ألسباب سياسية ،تحت ذرائع واهية.
يف الوقت الذي نتضامن فيه مع زميالنا ،نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا للدبلوماسيي والمسؤولي
الفرنسيي عىل كل ما بذلوه من مساع يقتضيها التكتم والحزم.

ه أكاديمية بحثة،
ال يوجد ر
مبر لحبس فاريبا عدلخاه وروالن مارشال .ذلك أن أنشطة هذين األخبين ي
سياس يف إيران .كل
ات عىل اإلطالق ،وال يزاوالن أي نشاط
وليس لهما أي صلة بأي جهاز استخبار ي
ي
ادعاء أو زعم يروم ربط هاذين الباحثي /الزميلي يف عمليات التجسس أو زعزعة االستقرار لن تكون له
والشخص لو
المهت
أي مصداقية ،بل إنه سيشكل مبعثا للتندر وللضحك لكل من يعرف خط مسارهما
ي
ي
ه أن الحرس
لم يتعلق األمر هنا تحديدا بحريتهما وبسالمتهما الصحية والبدنية .الحقيقة المرة ي
يعتبهما رهينتي يساوم /يقايض من خاللهما حول أشياء نجهلها وليست للباحثي أية عالقة
الثوري ر
اإلقليم الذي أنشأته إدارة ترامب يف خضم عملية
بها ،وذلك يف إطار لعبة سياسية مرتبطة بالسياق
ي
استعراض القوة بينها وبي إيران.
الت أبدته سلطات طهران حيال الحرية األكاديمية والعلمية ،والخطر الذي
وإذ تسجل االزدراء ي
يواجهه األكاديميون الذين يتوجهون إىل إيران ،فإن الشبكة األوروبية لتحليل الجمعيات السياسية
تدعو المؤسسات العلمية واألكاديمية إىل الوقف الفوري لجميع أشكال التعاون مع هذا البلد،
تعت عن تضامنها األخوي مع األساتذة والباحثي اإليرانيي
باستثناء التحيب بالطلبة اإليرانيي ،و ر
الذين يواجهون تعسف جهاز األمن يف الجمهورية اإلسالمية.

