
     
  

  با نظر دکترابراهيم يزدی
  وزير امور خارجه

  موافقت مشروط داريم

 17 شنبه چهار،50دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ريالپانزدهشماره   ـ تک1358 ماه مرداد

  
» کيهان«آقای دکتر يزدی، وزير امور خارجه، در يک مصاحبه اختصاصی با روزنامه 

 ميليارد دالر بابت خريد اين 5تاکنون ايران « : ته است کهاظهار داش)  مرداد ماه13شماره (
 خرج برمی  ميليون دالر500ری آن ها هر سال پرداخته و نگهدا) 14اف ـ (هواپيما ها 

. . .  ميليارد دالر به ميزان قيمت اين هواپيماها افزوده می شود50دارد، يعنی ظرف ده سال 
دازد، حداقل به چهار صد مستشار آمريکايی نياز اگر دولت ايران بخواهد اينها را بکار بين

و هيچ کشوری نمی تواند ادعای استقالل . داريم و اين امر به شدت ما را وابسته می کند
   ».تا اين اندازه به آمريکا و کشور ديگری وابستگی داشته باشدداشته باشد، در حالی که 

فانه آقای وزير امور خارجه، ولی متاس. اين سخنان آقای دکتر يزدی مورد تاييد ماست
.  کرده است14ف ـ از اين ديدگاه درست، نتيجه گيری محدودی فقط در مورد جنگنده های ا

 را نگهداريم، زيرا نگهداری آن 14نمی توانيم هواپيماهای اف ـ «ير خارجه ـ ما ـ به گفته وز
بق از خريد اين قصد شاه سا. . . ها باعث تشديد و استمرار وابستگی به آمريکا می شود

  .»هواپيماها صرفا کمک به کمپانی های سازنده اين هواپيماها بوده است 
ولی قصد شاه سابق از خريد اين هواپيماها نه تنها اين هواپيماها، بلکه ديگر سيستم 
های اسلحه تهاجمی، ايفای نقش ژاندارم منطقه برای امپرياليسم آمريکا، تبديل ايران به پايگاه 

 را 14بنابراين ما، نه فقط نمی توانيم هواپيماهای اف ـ . د همسايگان بوده استض بر تجاوز
ام سيستم های تسليحات تهاجمی نگهداريم، بلکه بايد تمام قراردادهايی را هم که مربوط به تم

 لغو کنيم، از ادامه خريد يدکی برای چنين سيستم هايی، که آن ها نيز قهرا همراه با است
 خودداری کنيم، تا استقالل هستند» استمراروابستگی« آمريکايی و موجب پذيرش مستشاران
سياست مستقل  کشور را تامين کنيم و به جای سياست نظامی گری تهاجمی، سياسی ـ نظامی

  . در پيش گيريمملی تدافعی
اين است  )14به جز هواپيماهای اف ـ (استدالل دولت در مورد سيستم های تسليحاتی 

قطعات يدکی حفظ نکنيم، آن ها به آهن پاره تبديل » مستمر« را با خريد که، اگر آن ها
  .خواهند شد و در نتيجه دولت از لحاظ مالی متضرر خواهد گرديد

» مستمر«آقای دکتر يزدی، از کسانی که مخالف اين سيستم های تسليحاتی و خريد 
قطعات يدکی برای آن ها هستند، طی ) واژه مستمر از مصاحبه نخست وزير نقل شده است(

  .»نظر صريح خود را اعالم دارند«مصاحبه خود خواسته است که 



تی برای اجرای سياست نظر صريح ما چنين است، مادام که اين سيستم های تسليحا
نظاميگری تهاجمی خريداری شود و حفظ آن ها از طريق خريد قطعات يدکی، که ضرورتا 
بقای مستشاران آمريکايی را به همراه دارد، اصوال همراه با استمرار و وابستگی است، 

    . تمامی قراردادهای مربوط به اينگونه تسليحات بايد لغو گردد
 اين بابت متحمل خواهيم شد، بايد گفت اين کفاره در مورد ضرر مالی که از

رداخت، زيرا اگر ما در اه مخلوع است، که به ناچار بايد پبزهکاری رژيم دست نشانده ش
داريم و واقعا خواستار تامين » گرم و قوی«واقع، به گفته وزير خارجه، سياست امپرياليستی 

ريز از ضرر مالی معين، به دنبال اين استقالل سياسی ـ نظامی کشوريم، نمی توانيم برای گ
بر ما تحميل شود و ضمنا وابستگی » مستمرا«ضرر راهی را بپيماييم که ضررهای ديگری 

  .يابد» استمرار«ما 
 مردم ايران به آن )ملی(اگر قرار است که ما برمبنای حکم انقالب ضد امپرياليستی 

ی يافته، استقالل کشور را تامين کنيم، به تغيير بنيادی سياسی اقدام کنيم، که از وابستگی رهاي
ناچار بايد ضرر معينی را متحمل شويم، با علم به اين واقعيت که، اين ضرر موقت است و 
در آينده، برمبنای سياست مستقل ملی، صدها و هزارها بار بيش از اين ضرر موقت، نفع 

  .خواهيم برد
رهايی کامل از وابستگی، برای تامين استقالل سياسی ـ نظامی کشور و  خالصه

م قراردادهای تسليحاتی، ابطال سياست نظامی گری و اتخاذ سياست مستقل تدافعی بايد تما
 مشروط به قيود و شروطند، لغو گردند و تمام مستشاران نظامی آمريکايی از که همه آن ها

   .ايران اخراج گردند
می با آمريکا است، که اين قراردادهای اسارت بخش، قرارداد دوجانبه نظا» مادر«

نظر «در واقع بايد آن را قرارداد يک جانبه مستعمراتی ناميد، که به گفته وزير خارجه
عملی که مردم ايران از فردای پيروزی انقالب (داده شده » وزارت خارجه در مورد لغو آن

 که رانه،و ما اميدواريم که لغو اين قرارداد ننگين و تحقيرآميز واستيالگ) در انتظار آنند
وجودش امنيت و استقالل کشور ما را تامين نمی کند، بلکه برعکس آن را در معرض خطر 

 .قرار می دهد، بی درنگ اعالم گردد


