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   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١٣ جوالی ٠۶

  در مسکو»ادوارد سنودن« ۀاطالعي
  

 »ادوارد سنودن«مريکا، ا پايگاه اطالعاتی ويکی ليکس امروز اطالعيه ای از جانب ھمکار سابق دستگاه جاسوسی

مريکا را به رياکاری توصيف ادر اين اطالعيه وی از کليه حاميان خويش سپاسگزاری نموده و دولت . منتشر ساخت

    دری- مزبور به زبان فارسیۀذيالً برگردان اطالعي. می کند

ض خطر می باشد من ھنگ خاطر افشای حقيقت در معره يک ھفته پيش، پس از آنکه روشن شد آزادی و امنيت من ب«

اين را که ھنوز آزاد ھستم  مديون دوستان تازه و قديمی خويش می باشم، مديون خانواده ام و . کنگ را ترک کردم

من زندگی خويش را به دست آنھا سپردم و آنھا نيز با اعتمادی . کسانی که ھرگز آنھا را نديده و شايد ھرگز نخواھم ديد

  .اسخ دادند و تا عمر دارم مديونشان ھستمکه به من کرده اند بدان پ

شنبه گذشته رئيس جمھور، اوباما در مقابل جھان اعالم نمود که او با توجه به مورد من اجازه نخواھد داد روابط در پنج

که گفته بود از اينکار  با اينحال گزارش شده است که شخص رئيس جمھور با اين.  ديپلماتيک برقرار گردندۀمخفيان

ی را که از آنھا تقاضای حفاظت کرده بودم زير ئری می کند به معاون خود دستور داده است رھبران کشورھاخوددا

  .فشار بگذارد تا آنھا تقاضای پناھندگی مرا رد کنند

اينھا . اينگونه فريبکاری ھيچ ربطی به عدالت ندارد، ھمانگونه که جريمه نمودن پناھندگان نيز به عدالت ربطی ندارد

که مرا بترسانند بلکه کسانی را که پس از  مقصود آنھا ترساندن است، اما نه اين.  بد و قديمِی فشاِر سياسی ھستندوسايل

  .من پا به عرصه خواھند نھاد

يد ئسفانه اين حق که با تأأمت. مريکا يکی از قوی ترين مدافعان حق پناھندگی بوده استا ۀاز دھھا سال پيش اياالت متحد

 جھانی حقوق بشر تثبيت گشته است از جانب دولت کنونی کشور متبوع من مخدوش می ۀ اعالمي١۴ ۀمريکا در مادا

که   مورد استفاده قرار داده است و با اين،دولت اوباما با اخذ اين ستراتژی حق شھروندی را به صورت اسلحه. گردد

را فاقد شھروندی ن ه است و بدين گونه م گذرنامه ام را يکجانبه لغو نمود،من به خاطر ھيچ کاری محکوم نگشته ام

حقی . را از بھره مندی يکی از حقوق اوليه بازداردن دولت بدون در دست داشتن حکم دادگاھی می کوشد م. نموده است

  .حق درخواست پناھندگی:  افراد متعلق استۀکه به ھم

ما يا بی کشوريم يا زندانی ھستيم و . يم نداردير من، برادلی مينينگ يا توماس دراکه بظگری نءدولت اوباما از ھيچ افشا

عمومِی آگاه و خشمناکی که خواھان دولتی مبتنی بر قانون ۀ نه، بلکه دولت اوباما از شما می ترسد، از عرص. يا ناتوان
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 آن است که دولت کنونی از اين ۀعمومی است و شايستۀ زيرا برخورداری از قانون اساسی حق عرص. اساسی باشد

  .مومی بھراسدعۀ عرص

  ».من نسبت به باورھای خود پابرجا بوده و نسبت به فعاليت ھای فراوان مردم تحت تأثير ھستم

  

  درخواست پناھندگی

اين کشورھا . ی را نيز منتشر ساخته است که سنودن از آنھا تقاضای پناھندگی نمودهئويکی ليکس فھرستی از کشورھا

لمان، ھندوستان، ايتاليا، اند، فرانسه، ، بوليوی، برزيل، چين، کوبا، فنلريشتا« شامل »ايسلند« و »اکوادر«عالوه بر 

درخواستنامه ھای پناھندگی به .  می باشند»، روسيه، اسپانيا، سويس و ونزوئالپولند، ارویلند، نيکاراگوئه، ناايرلند، ھ

 اين خواھش که به سفرای کشورھای ، عالوه برجنساً تحويل داده شد در مسکو »ِشِرِمتيِو«کنسول روسيه در فرودگاه 

  . در مسکو ارائه گردندنيزمزبور
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