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 Reports  گزارشھا

 
 Junge Welt -يونگه ولت
   کارمال نگرته:نويسنده
  حميد علوی: برگردان

  ٢٠٢٢ اگست ٢٦

 ھمچنان در زندان 

  
  بازداشت موقت پابلو گونزالس، روزنامه نگار باسکی تمديد شد :پولند

نگار   بازداشت موقت پابلو گونزالس، روزنامهۀ با تمديد سه ماھپولندی پرزميسل در ئ شنبه، دادگاه منطقه روز سه

  .ی موافقت کردئاسپانيا

ًتان عمومی، گزارشگر باسکی که قبال به طور منظم از دونباس گزارش می داد، قرار است در بنا به درخواست دادس

  .سلول انفرادی بماند

  .ی، بارتوش روگاال، به خبرگزاری افه اعالم کردپولنداين را وکيل مدافع 

 ٢٨الس از زمانی که در گونز. او به پورتال آنالين پوبليکو گفت که روگاال می خواھد نسبت به اين تصميم اعتراض کند

 . به سر می بردپولند در مرز اوکراين دستگير شد در زندانی در رززوو در جنوب شرقی روریبف

 دونباس گزارش داده بود، به دليل ۀ که از جبھ٢٠١۴گفته می شود اين روزنامه نگار که پس از کودتای ميدان در سال 

ی او، که تاکنون از دفاع از ئگونزالو بويه، وکيل اسپانيا. ی می ماند در زندان باقپولنداز » خطر فرار«احتمال وجود 
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ی علنی درباره اش ئکه شواھد ادعا بدون اين«گونزالس محروم شده، روز سه شنبه در توييتر گفت که موکلش ھنوز 

  ؟. دشو مذاکرات پشت درھای بسته در پرزميسل انجام می. با دنيای خارج تماسی نداشته است» منتشر شده باشد

و پوبليکو کار می کرد، متھم به جاسوسی برای روسيه  La Sexta ی مانندئاين روزنامه نگار که برای فرستنده ھا

 .است

.  را نقض کرده است و با اين اتھام او با مجازاتی تا ده سال زندان مواجه استپولند» منافع ملی«گفته می شود که او 

  .نکرده اندی ھنوز ھيچ مدرکی ارائه پولندمقامات 

ی و ئًادعاھای آنھا اساسا بر اين واقعيت استوار است که گونزالس در روسيه به دنيا آمده و دارای پاسپورت اسپانيا

  .روسی است

 سالگی به ھمراه مادرش که خود فرزند پناھندگان در اسپانيا بود به اسپانيا نقل مکان ٩ی والدينش، او در سن ئپس از جدا

  .کرد

 . و از آزادی او حمايت کردندءرا امضا  آن۴١٠٠٠او شده بود تاکنون بيش از  ستار رعايت حقوقطوماری که خوا

  .گونزالس تمام اتھامات عليه خود را رد می کند

، او ونج ۶در . توضيح داد که ھيچ تماسی با او نداشته است RNE یئشريک زندگی او اويھانا گويرينا در راديو اسپانيا

آنھا از من از خواستند که بگويم به چه دليل خواستار تماس با او . مالقات با گونزالس کردنی و ولفيتقاضای تماس ت

  .من ھمچنان منتظر پاسخ آنھا ھستم. ھستم

  .گويرينا دولت اسپانيا را به انفعال در اين پرونده متھم می کند

ان حاصل کنند که حقوق خواھد تا اطمين ھمچنين از مادريد و بروکسل می APDHE سازمان حقوق بشر اسپانيا

  .شود گونزالس رعايت می

ًی و بين المللی قبال اين بازداشت را به عنوان حمله به آزادی مطبوعات در ماه ئانجمن ھای روزنامه نگاران اسپانيا

  . محکوم کرده بودندچمار

  .متحد تسليم کرد ملل در عين حال گويرينا شکايتی را به کارگروه آژانس ناپديد شدگان از روی اجبار

گونزالس مورد بررسی قرار می » دستگيری خودسرانه« پوبليکو ھدف اين است که اطمينان حاصل شود که ۀبه گفت

  . را مجبور به مذاکره با آژانس کندپولندبويه که اين شکايت را نوشت، ابراز اميدواری کرد که اين امر دولت . گيرد

موکل ما به دليل داشتن » ھويت دوگانه«ی در مورد ئ بر اساس ناروشنی ادعاًاظاھر«بويه گفت که دستگيری گونزالس 

ھای جاسوسی که گونزالس را با آن  دھد که ادعای فعاليت اين نامه ادامه می». وی صورت گرفته است ۀتابعيت دوگان

  »بی اساس است«ً مرتبط کرده اند، کامال

 می»  او و تسليم کردنشۀشکستن اراد«ی فقط صرف پولندمات شنبه در توييتر گفت که تمام تالش مقا بويه روز سه

 .شود

 

 


