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 بازداشت یک پژوھشگر فرانسوی در ایران

 

 

 

و  "سیاسی جوامعتحلیل  بنیاد"عضو موسس و در پاریس،  CERI-Sciences Poوھشگر عالی ژپفریبا عادلخواه، 
 .است ر شدهدر ایران دستگیژوئن  5، در "سیاسیجوامع  شبکھ اروپایی برای تجزیھ و تحلیل "

زمانی کھ وزارت امور خارجھ فرانسھ و سفارت فرانسھ در تھران  مطلع شدند، اوژوئن از دستگیری  25 ویھمکاران 
 .شدند خبردارن اوناپدید شد از

ابراز ،آنھا مجدانھفرانسوی برای اقدام محتاطانھ اما  امھایقمدیپلمات ھا و  از،مانبا ھمکار  ھمبستگیما در عین ابراز 
 می نماییم.قدردانی  و سپاس

سناریو کھ احتماال  ،» استراتژی تنش«و بھ  نشویمکردیم تا مانع تالش ھای آنھا  اختیارما سکوت  در ابتدا،آنھابھ توصیھ 
واشنگتن و میانجیگری کھ فرانسھ بین  وبین تھران در تالش ھستند تا از آن در جدال عادلخواه  فریبادستگیری  پردازان

ھیچ توجیھی برای  چراکھ متصور میباشداین فرضیھ  بھ ھر حال، استفاده کنند، دامن نزنیم.اده استدو طرف انجام د
نبوده ارتباط و با ھیچ سرویس اطالعاتی در داشتھفعالیت ھای دانشگاھی  تنھا شانھمکار ما وجود ندارد.ای دستگیری

 .فعالیت سیاسی در ایران انجام نمی دھد ھیچ گونھو
ران و یا بخشی از ایکھ دستگاه ھا امنیتی   است چانھ زنی ھای سیاسی انجام گرفتھ و یا بھ این علت دستگیری اویابرای

 .بر نمی تابندرا   آزادی علمی و تحقیقات آن دیگر
و  کھ با گذشتھ کسانی  برایو استاعتبار  بیجاسوسی یا بی ثبات سازی،  تاامداق با دادن وی ارتباط ھر گونھ

  . ای بیش نمی باشد حکھضمدارند،فعالیتھایش آشنایی 
خود بھ  بھ اعتماداز یک سو  خبر بازداشت او، ما در مورد ھادر شبکھ ھای اجتماعی و رسانھ  با توجھ بھ اطالع رسانی

ھمراه با تمام کسانی کھ در  ،از سوی دیگر تاکید کرده و ازبرای بھ دست آوردن آزادی اواقدامات مقامات فرانسوی 
برای تکمیل نشان داده اند،گیری او تاز دسو انزجار خود را کرده  ماعال با فریبا عادلخواه  را ودخ جھان ھمبستگی

 در مورد شرایط بازداشت او تالش خواھیم بود. اطالعات 
تاثیر  درک ما از جامعھ ایراندر کتاب است کھ عمیقا  چندینو مقاالت متعددنویسنده  و فریبا عادلخواه، انسان شناس

)؛ Karthala ،1991ایران (  اسالمی زنان .حجاب تحت پوششانقالب کتاب " . از جملھ آثار او می توان ازندا شتھگذا
 .یاد کرد )Karthala ،2012( ) و ھزار و یک مرز ایرانKarthala ،1998مدرن بودن در ایران (

 
و بطور پیوستھ بھ  تقر شدمسپس از آن بھ دالیل شخصی در پاریس  و آمد فرانسھ بھ 1977در سال تحصیل  اوبرای

(بازجویی، مصادره قرار گرفتارعاب وتھدید و مورد  ادر این مدت او بارھ  تحقیقات میدانی خود در ایران ادامھ داد.



 

و الزمھ ای  کمک ودر عین حال ادامھ پژوھش او نشد چرا کھ او این را حق خودمی دانست اما این مانع از  گذرنامھ) 
 . شکشور مادریبرای 
ای بھ فارسی برای محمود سرگشاده ای ، وی نامھ1388از دستگیری کلوتید رایس، دانشجوی مقطع دکترا، در سال  پس

نویسد کھ خواندن این نامھ پیشگویانھ در موقعیت فعلی، نژاد، رییس جمھور وقت جمھوری اسالمی ایران میاحمدی
 بسیار تکان دھنده و متأثر کننده است.

https://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092724print.php 
گیرد تا پژوھش میدانی را در ایران کنار بگذارد و تحقیقات خود را با تکیھ بر فریبا عادلخواه در آن زمان تصمیم می

خود، یعنی پژوھش میدانی در شرایطی دشوار و خطرناک، بر جامعھ افغانستان متمرکز کند.  روش پژوھش ھمیشگی
قابل دسترس است و ھمچنین چندین مجلھ  CERIاین تحقیقات، چندین مقالھ و نظریھ است کھ تمام آنھا در سایت  ثمره

علمی و سرفصل کتاب بھ آن اختصاص داده شده است. 
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude 

ھای خود را در ایران از سر ز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمھوری، فریبا عادلخواه پژوھشپس ا
زمان شروع بھ تحقیق درباره روحانیت شود. وی ھمگیرد و بھ منظور آشنایی بیشتر با فقھ، در شھر قم مستقر میمی

کند. در واقع این تحقیقات در ادامھ نستان و عراق میھای آن در ایران، افغاشیعھ و بھ طور مشخص مسئلھ دین و گرایش
 ھای وی بھ نام ھزار و یک مرز ایران است.یکی از کتاب

ھای ھای ادبی وی است. عادلخواه در سالدر کارنامھ کاری فریبا عادلخواه، آنچھ کمتر کسی از آن خبر دارد، فعالیت
 کرد.و رنسانس را از فرانسھ بھ فارسی ترجمھ می اخیر با نام مستعار، شعرھای عرفانی اواخر قرون وسطی

ھایی کھ انجام داده است و ھم بھ جھت داشتن شخصیتی محترم و درستکار، خاطر کیفیت پژوھش فریبا عادلخواه، ھم بھ
 محققی سرشناش برای ھمگان است.

شبکھ اروپایی برای "شد،  شک ناروا و منزجر کننده است. از ھفتھ پیش کھ خبر دستگیری وی علنیبازداشت او بی
زده است و آن را صریحاً المللی از این دستگیری شگفتھمچون کل جامعھ علمی بین تجزیھ و تحلیل  جوامع سیاسی"، 

 شرط فریبا عادلخواه را خواستار است.کند و آزادی بیمحکوم می
ی اسالمی و خطری کھ ارزش شمرده شدن حق آزادی پژوھش از طرف مسئوالن جمھوربا در نظر گرفتن بی

دانشگاھیان با رفتن بھ ایران با آن مواجھ ھستند، "شبکھ اروپایی تحقیقاتی جوامع سیاسی" از تمام مؤسسات علمی و 
جز پذیرش دانشجویان ایرانی و با ابراز ھمدلی با تمام استادان و محققان ایرانی کھ خواھد کھ بھدانشگاھی اروپایی می

را در اسرع وقت با این  امنیت جمھوری اسالمی بھ کار خود ادامھ دھند، ھرگونھ ھمکاری مجبورند زیر نظر دستگاه
 کشور قطع کنند.
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