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اصــل مطلــب ایــن اســت كــه آمریــكا بــه شــدت تــالش و تبلیغــات می كنــد تــا وانمــود 
ســازد كــه ایــن جمهــورى اســالمی ایــران اســت كــه دشــمنی را بــا آمریــكا شــروع كــرده 

و حتــی تاریــخ آن را از اشــغال ســفارتخانه ى كشورشــان تعیيــن می كننــد!!
بعضــی از افــراد و گروه هايــى كــه دل در گــرو آمریــكا دارنــد نیــز بــه تبــع اربــاب 
كنــار می گذارنــد و همیــن حرف هــا را  خــود، همــه ى ســوابق تاریخــی مســتند را 
تكــرار می كننــد! درواقــع آنهــا می خواهنــد بــا تبرئــه ى آمریــكا و بــه تعبیــرى بــزك 
كــردن آن كشــور، راه مذاكــره و رابطــه بــا آمریــكا را بــاز كننــد تــا بــه عیــش و عشــرت 

ــا اهــداف سیاســی خــود برســند! ی
آیــا واقعــآ ایــران اســالمی، خصومــت و دشــمنی بــا آمریــكا را شــروع كــرده اســت؟ 
جمهــورى اســالمی تنهــا حــدود 43 ســال از عمــرش می گــذرد، ولــی آمریــكا كــه بیــش 
از یكصــد ســال اســت در ایــران حضــور دارد، آیــا ســابقه ى خصومــت و دشــمنی بــا 

ایــران دوره ى پهلــوى نداشــته اســت؟
شما نوجوانان عزیز كه آینده ى كشور اسالمی ایران به شما سپرده  

خواهد شد، چقدر تاریخ كشورتان را مطالعه كرده و با این بحث آشنايى دارید؟
مــا در ایــن كتــاب به طــور مختصــر و فشــرده و در عیــن حال مســتند و متقن و مكفی 
بــه ایــن مســئله پرداخته ایــم تــا میــزان صحــت ادعــاى آمریكايى هــا و هــواداران آن 
در ایــران مشــخص شــود. شــما نوجوانــان عزیــز به طــور ریشــه اى بــا علــت اختالفــات 
آمریــكا و ایــران آشــنا شــوید و بدانیــد كــه چــرا ملــت ایــران شــعار مهــم و مبنايــى و 
اســتراتژیك »مــرگ بــر آمریــكا« را رهــا نمی كنــد و رهبــر بیــدار و حكیــم ایــران اســالمی، 
كشــور را مــورد اعتمــاد نمی داننــد و مســئوالن را از مذاكــره مســتقیم برحــذر  آن 
داشــته و در مذاكــرات غیرمســتقیم نیــز بــه هوشــیارى و مراقبــت و فریــب لبخندهــا 
و ژســت هاى دوســتانه را نخورنــد رهنمــون ســاخته اســت. ایــن شــما و ایــن بحــث 

شــروع كننده ى دشــمنی و چرايــى شــعار »مــرگ بــر آمریــكا«.
مؤسسه ى فرهنگی هنرى قدر والیت  


