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  »اکوادور«به رئيس جمھور » سنودن«نامۀ 
برد، برای اولين  سکو به سر می مميدان ھوائی ترانزيت ۀاکنون در محوط مريکا که ھماھای جاسوسی  گر برنامهءافشا

ھای جديدی  گریءمن آزادم تا افشا: بار از زمان گريختن به روسيه در ھشت روز پيش سکوت خود را شکست و گفت

 .مريکا انجام دھمادر خصوص اقدامات جاسوسی 

 پيمانکار پيشين ،»ادوارد سنودن« بدون تاريخ ۀ نام]دری [- انگليسیۀآيد ترجم به گزارش رويترز، آنچه در ذيل می

 .ی نوشته شده استئ است که به زبان اسپانيا»اکوادور«، رئيس جمھوری »آ رافائل کوره«مريکا به اآژانس اطالعاتی 

رھبران کمی در دنيا وجود دارند که خود را برای احقاق حقوق انسانی يک فرد، در برابر قدرتمندترين دولت دنيا به « 

من بايد احترام عميق خود را به شما ابراز .  و مردم آن برای دنيا مثال زدنی است»اکوادور«خطر بيندازند و شجاعت 

 .ام صميمانه تشکر کنم کنم و از اقدام دولت شما در بررسی تقاضای پناھندگی سياسی

اين سيستم جھانی بر زندگی ھر بشری که . مريکا بزرگترين سيستم نظارتی دنيا را ساخته استا ۀدولت اياالت متحد

المللی را ضبط، تجزيه و   بينۀثير گذاشته است و عقايد پنھانی ھر عضو جامعأوچکترين تماس با تکنولوژی داشته تک

 خودکار، فراگير و غير  اين نقض بزرگ حقوق بشر جھانی است که يک نظام سياسی جاسوسی. دھد تحليل و انتقال می

 .بخشد گناه استمرار می مجاز را عليه افراد بی

ای که من   را برای کشورم و دنيا آشکار ساختم، در حالی که مردم حمايت خود را از جرقه طبق اين عقيده من اين برنامه

جوی  و مريکا با يک جستا ۀم، با جرأت اعالم کردند، دولت اياالت متحده اعدالتی زد در خصوص اين نظام پنھانی بی

ام برای مسافرت و حق زندگی  ام، آزادی  برای من از دست دادن خانوادهاش غيرقانونی به من پاسخ داد که ھزينهۀ گسترد

 .آميز بدون ترس از تجاوز غيرقانونی بود مسالمت

اند، ھرچند  ترسند سکوت کرده مريکا و تھديدھايش میای که از دولت ئھا دولت. در حالی که من با دو پيگرد مواجھم

 رايزن شما "فيدل ناروائز"اقدام قاطع . ی را برقرار و از آن دفاع کند برخاست تا حق انسانی برای پناھندگ»اکوادور«

توانستم خطر مسافرت بدون  من ھيچ گه نمی. کنگ حفظ خواھد شد در لندن، تضمين کرد که حقوق من با رفتن از ھنگ

د اطالعاتی را که مورد دار دولت شما من آزادم و قادر خواھم بو اکنون به خاطر حمايت ادامه. اين اقدام را به جان بخرم

 . جھانيان است، منتشر کنمۀعالق

اگر ھر کدام . مھم نيست چند روز ديگر زنده باشم، من به جنگ برای عدالت در اين دنيای نابرابری متعھد خواھم ماند

 . تشکر کند»اکوادور«از روزھای پيش رو کمکی به بھتر شدن دنيا کند، جھان بايد از مبانی 
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من را از دولت خود و مردم جمھوری اکوادور و نيز تحسين شخصی مرا از تعھد شما به آنچه درست لطفا سپاسگزاری 

 ».دي بپذير،است به جای آنچه مورد پاداش است
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