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توجیه ناموجه فن  
 

عدم ادعای با را » قضاییه« ایران زندانی شدن مجدد همکارمان قوه همانطور که انتظار یم رفت، 
 اش 

ی
او نقطه به نقطه این اتهامات نی اساس را رد   یم کند. وکیل توجیه رعایت مقررات حبس خانگ
ی نقص خواه خواهد کرد. زیرا فریبا عادل  های معمول و شناخته شده دستبند بدون در نظر گرفت 

کت خصویص نظارت و عدم اطالع مجوزهای  ونیگ او، عدم برقراری ارتباط با شر به این   جزن  الکت 
کت  ی ش قبور والدینش، شر ها صفحه از مقررات کافکان   تا آنجا که امکان رعایت ده اصوال و مانند رفت 

ام گذاشته است مربوط به های به محدودیت وجود دارد  . آزادی حرکت خود احت  . 
ی یادآوری یم  مه مت  در  300خواه را به های امنیت  محدوده تردد فریبا عادل کنیم که دستگاه چنت 
لش محدود کرده ا ی ده اند، در حایل که تصمیم طراف متی بوده   تریاولیه دادگاه شامل محدوده بسیار گست 

 .است. 
 

ادعا  در خصوص تخلفاتاخطاری است عرف آنچه که طبق در نهایت، فریبا عادل خواه هیچ گاه 
 
ی

ه است ، دریافت نکرد شده وی از مفاد حرص خانگ . 
 

فریبا عادلخواه به  . موضوع این نیست که باعث فراموشر اصل مطلب شود نباید  لغویاین انحرافات 
، حکم پنج سال حبس و 

ی
 خود عمل کرده یا نه. واقعیت این است که حبس خانگ

ی
مفاد حرص خانگ

 و  أساس و پایه ای نداشتهبه هیچ وجه،  ۱۳۹۸خرداد   ۱۴خواه در بازداشت فریبا عادل 
ی
اعمایل  جملگ

قانونی عادالنه و غت   ه است. بود  غت   
 

یم دانند. آنها از همکار ما برای اهداف خوب مات ایرانی این را فریبا عادلخواه نی گناه است و مقا
که مسئول آن است   موردیربیط به نه دارد و ربط به او  نهاستفاده یم کنند که  سوءخود  سیاش
او، که باعث شده است او از موسسات علیم و دانشگایه،  شانسان شنا فعالیت در زمینهدارد: 

ی الملیل جامعه کرده و مورد توجه  باالن  کسب   امتیازات، کشورهای دیگر فرانسوی و    بت 
تحقیقان 

د.   .قرارگت 
 

خشیم که در روز چهارشنبه با  و غت  قابل قبول بوده و » قضاییه« ایران باطل قوه بنابراین اظهارات 
خاموش نخواهد کرد ه است را اعالم حبس مجدد او در شاش جهان به وجود آمد  . 


