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 سنودنادوارد  متن سخنان
 در برابر نمايندگان رسانه ھا در فرودگاه مسکو

در عين حال . بھشت، و يک زندگی لوکس تا بيش از يک ماه پيش خانواده داشتم، خانه ای چون  . سنودن ھستممن اد«

خبر ھر کسی را در . و بخوانم يک قاضی، خبرھای شما را بجويم ، ضبط کنم  حقوقی ازۀداشتن اجاز می توانستم بدون

 .ير دھديتغ را نوشت انسانیاين يعنی داشتن قدرتی که می تواند سر. می خواستم وقتی که ھر

قانون اساسی ميھن من در باره حقوق بشر و  ١٢متمم چھارم و پنجم از بند .  نيز ھستیاين البته يک قانون شکنی پليد

رغم ه ب .ممنوع کرده اند یئديگر سامانی از اين دست را مبنی بر نظارتی چنين ريشه  فراوان توافق ھای نظامنامه ھا و

 چنين استدالل می کند که است، دولت امريکا ی امريکا چنين برنامه ھائی را غير قانونی اعالم کردهآن که قانون اساس

غير قانونی  نحوی از انحاء يک کاره  آگاه شدن از آن را ندارد، بۀتصميماتی که جھان اجاز تصميمات حقوقی محرمانه،

آنچه را که .  شوندءبيخ و بن فاسد می کنند و بايد افشا اين تصميمات بنيادی ترين اصول حقوقی را از. قانونی می کند را

 . تبديل به يک امر اخالقی ساخت،قوانين مخفی و محرمانه با ضد اخالق است نمی توان

افراد وظائفی بين المللی دارند، وظائفی که «:  اعتقاد دارم، در نورنبرگ اعالم شد١٩۴۵در سال  من به آن اصلی که

 از اين رو شھروندان وظيفه دارند برای پيش گيری از جنايت عليه صلح و .دارند  قرارفوق اطاعت از وظائف ملی

 ».انسانيت قوانين محلی را زيرپا بگذارند

تا اين روش نادرست را درست  برپا کردم دست به کاری زدم که آن را حق می دانستم، کارزاری من بر اساس اين اصل

من با يک دولت خارجی ھمدست . فروش رسانمه ب سته ام اسرار امريکا رانخوا ندوزم،ثروت بي من نخواسته ام. کنم

تا ھمه بتوانند در  آشکار کردم  اين ھا آنچه را که می دانستمۀجای ھمه ب. ام تا امنيت خود را تضمين کرده باشم نشده

 .کردمداد ی گستردن تمنا می شود و من از جھان  ما مربوطۀ موضوعی بحث کنند که به ھمۀبار

 سنگينی ۀ ما مربوط می شود ھزينۀھم من برای اين تصميم اخالقی، يعنی آگاه کردن ھمگان از جاسوسی، امری که به

 . پشيمان نيستم ذره ای از آنچه کرده ام بود، و درست که کردم کاری پرداخته ام، اما

سازند برای  ا درس عبرتیرن می خواھند م  امريکا و سازمان ھای اطالعاتی آنۀاياالت متحد از آن زمان دولت

و من برای  از من سلب تابعيت شد .مشابه کار من بکنند  کسانی که می توانند کاریۀھم شداری باشد برایوتا ھ. ديگران

 پرواز ۀکه اجاز را در فھرست کسانی قرار داده استن م دولت امريکا. تحت تعقيب قرار گرفته ام  سياسیۀابراز عقيد

پس  قانون بين المللی را که و اين خودش رفتار کند خالف قوانين ز ھنک کنگ خواست تادولت امريکا ا. ندارند

امريکا تھديد کرد که  .را پس بفرستدن  زير پا بگذارد و م،مجازنشمرده است يا نپذيرفتن آنھا را و فرستادن پناھندگان
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تحريم  پناھندگی سازمان ملل برای من بشود آن کشور راۀ اگر کشوری از حقوق بشری من دفاع کند و خواستار سامان

دستور داد تا  خود نظامی امريکا به ھمپيمانھای. نظير نداشته است که تا کنون کاری زده ب حتی دست. خواھد کرد

 ۀيافتن يک پناھند برای تا ھواپيما را آمدن سازند مجبور به فرودرا  ھواپيمای رئيس جمھور يک کشور امريکای جنوبی

امريکای التين را  نه تنھا منزلت  خطريست کهۀاين شدت عمل خطرناک نشان دھند. قرار دھند سياسی مورد بازرسی

 به او پناه بخواھد فارغ از تعقيب زندگی کند، پناه جويد و  را کهی، ھر ملت حقوق اساسی ھر فرد را تھديد می کند بلکه

 .تھديد می کند داده شود ،

. جھان پيشنھاد حمايت و پناه دادن کردند کشورھائی در سراسر تاريخی  اين تجاوز دور از تناسبرغمه با اين ھمه ، ب

 ليوی ، نيکاراگوئه، اکوادور، سپاسگذارم و آنھا را ستايش می کنموونزوئال، ب از روسيه، ويژهه و ب از اين کشورھا

و از آنجا . مخالفت برخاستنده ب حقوق بشر نھادن پابا زير قوی تر ايستادند و در برابر زيرا نخستين کشورھائی بودند که

 کشورھا سفر کنم يک يک اين در نظر دارم به.  جھان قرار گيرندۀبايد مورد ستايش ھم نيامدند در برابر تھديد کوتاه که

 .سپاسگزارآنھا ھستم ،آن کشورھا و دولت ھای آنھا بگويم به مردم تا

 که ئیحاضر به پناه دان من شده اند و تمام آنھا و يا که از من شده ئی حمايت ھاامروز اعالم می کنم که تمام دعوت ھا و

اعالم شد،   پيشنھاد پناھندگی ونزوئال که از سوی پرزيدنت مادورمثالً .  می پذيرمرسماً  را خواھند پذيرفت،ن م در آينده

را برای پناھندگی محدود سازد و  نتواند حق م نمی  روشن شده است و ھيچ کشوریاينک تقاضای پناھندگی من رسماً 

 دادند که برخی از دولت ھای اروپای غربی و امريکای شمالی آمادگی نشان که ديديم ھمان طور. ثير بگذاردأبر آن ت يا

را از ن اين تھديد ضد قانونی م. ھنوز چنين می کنند امروز ھم کاری غير قانونی بزننده بروند و دست ب فراسوی قانون

 .پذيرفتن پناھندگی که در قانون پيش بينی شده است، باز می دارد و ريکای ال تينبه ام رسيدن

از اين . و نبايد به موفقيت انجامد   ماۀھم اين دولت ھای قوی می خواھند خالف قانون رفتار کنند اين خطريست برای

 روسيه تا  پناھندگی ازۀاجازانجام سفر بی خطر به امريکای التين و نيز کسب  برای خواستار حمايت شما ھستم رو

قصد دارم امروز تقاضای  من. سفر قانونی شود برای قانون بدھند و خواست من آن کشور ھا تن به پذيرش مانی کهز

 .پاسخی مثبت دريافت کنم اميدوارم خود را برای روسيه مطرح کنم و

 .حال اگر پرسشی داريد ، در حد امکان به آن پاسخ خواھم گفت
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