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   صبا راھی

  ٢٠١۵ نومبر ١٩

  
  "فرانسوا ھوالند" به "حسن روحانی" ۀنام

    

    ھمان استکبار جھانی عزيز تروريست پرور که خود ما يکی از توليدات آن ھستيم"باسم شيطان رجيم"

  مين منافع آن خونخوار عزيز استأو عبادت اسالم عزيز ما ت کارگرُکش که تمام ذکر "باسم بورژازی جھانی"

 تروريست اعظم از "خمينی"باب عزيزم که مثل من نوکر استکبار جھانی است و  ار"ندفرانسوا ھوال"  اسم شماه ب

   .کشور ايشان به ايران صادر شد

ھا در ھر  ھر اقدامی عليه تروريست انجام ۀما آماد « :گويم  درلبيک به فرمان شما می"بنژوق بنژوق موسيو ھوالن"

  .»نقطه جھان ھستيم

 چرا که ما خواھان فرزندان بيشتر برای ؛ در اسالم عزيز و ساير اديان"لوژی سکسومای کاندوم لس" بپذير "سيلوو پله"

 روانه کردنشان به جبھه ھای جنگ ھای استکبار عزيز جھانی برای نابودی تروريسم ھستيم ھمانطور که نوکر اعظم

رژيم سرمايه داری جمھوری . شود و جمعيت ايران بايد دو برابر شود  داد که با يک گل بھار نمیا فتو"خامنه ای"

 طبق آمار اخير خودمان دويست ھزار .فرد در دنيا دارد توليداتی از قبيل کارتون خواب ھاه اسالمی توليداتی منحصر ب

ل پيش اعالم کرديم ده ميليون بيکار که ھر روز برتعدادشان می افزايم  که آمارشان از دستمان در رفته چند سا.نفر معتاد

لھی اسالمی که مثل  زنان خيابانی را ھم داريم که به برکت سرمايه داری ا. جنگ با تروريسم کنيمۀتا آنھا را ھم روان

 سود رسانی به تجارت جای صادر کردن آنھا به امارات عربی وه توانيم ب ی از اخالق نبرده است میئساير اديان بو

کار بگيريم توليدات ما منحصر به دين است ھمان چيزی که ه سکس در راه اسالم عزيز به خدمت نابودی تروريسم ب

  . تاز اخالق استهدشمن يک

  : فرمودند"خامنه ای"خاطر مبارکتان ھست رھبر عظيم شآن تروريست پيشه ما 

http://neweshtejat.blogspot.co.uk/2014/12/blog-post.html  

کنيد ما که زنجيرمان در  گيريد شما خودتان برنامه ھای ما را به ما ديکته کرديد و می آخر شما چرا ما را دست کم می

شود که يادتان رفته باشد پاقدون پاقدون پاقدون مای لنُگه يج ال اس دی زيادی ميزنيد دچار  دست شماست چطور می

 و ساير اربابان عزيزم  که ما چه خدماتی در راه بقای "سيلوو پله آی ام ريماندينگ يو" "سيلوو پله موسيو"آلزايمر شديد 

  .رسانم استکبار جھانی چه در داخل ايران در خارج انجام نداده ايم فھرست وار به عرض می
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 ۀم در دھاول از ھمه ھر چه ضد استکبار جھانی منظورم زندانيان سياسی در مملکت داشتيم را شکنجه کرديم و بعد ھ

 اجمعی ريختيم در ھمين اثن آنان را قتل عام کرديم و در گورھای دسته ۶٧ و ۶٣ و ۶٠خصوص در سالھای ه شصت ب

که از را  که قالده اش مستقيم دست خودتان بود ھمانی "خمينی"شما دستور فرموديد که با عراق جنگ ھشت ساله کنيم 

 بود سوار ارفرانس شما به ايران آورديد ھمان جاکشی که گفت ھيچ زير درخت نوفل لوشاتو که سی آی ای تربيتش کرده

احساسی برای آمدن به ايران ندارد که ھمين يک جمله نشانگر بی رحمی آن جالد اعظم بود که در رکاب او ما نوچه 

ده بودند را  کردھای غيور و دالور را که برای حقوق شان عليه حکومت بلند ش.ھايش به جنايات زيادی دست زديم رفتيم

 بعد رفتيم گنبد و بعد قيام آمل را و ھمينطور که .تار و مار کرديم البته بين خودمان بماند تلفات ما بيشتر از آنھا بود

رفتيم و با اطالع شما اپوزيسيون  ن مان بوديم به خارج ھم میامشغول نابودی تروريست ھای داخل منظورم مخالف

کرديم معروف ترين آنھا ترور سران حزب دموکرات در رستوران   میمنظورم تروريست ھاست را نيز ترور

 منتھی تروريست ھا به فرمان شما .ميکونوس است مثل ھمين تروری که داعشی ھا در رستوران پاريس انجام دادند

يدان دھد که به ی ھای نادان را خالی کند تا به شما مئمريکاای ھا و ئتا توی دل فرانسوی ھا و اروپامردم عادی را ُکشتند 

 بله داشتم . ھمراه کنيد تا سوری ھای بی خانمان را نابود کننداً مريکا را ھم علنا بيشتری کنيد و انگليس و ۀسوريه حمل

کردم که ترور ما در رستوران ميکونوس که بسيار جھانی ھم شد بعد ھولناک ترين ترور را در مورد يک  عرض می

ی مان را فرستاديم در منزلش ئد انجام داديم تروريست ھای حرفه م فريدون فرخزاآدم بسيار باسواد و روشنفکر به اس

 عزير دست "سلمان رشدی"توانست مثل   را به مسخره گرفته بود او می"خمينی" ۀتکه تکه اش کردند آخر او رسال

ت با رساله اش مردم  که داش"خمينی" خودتان به پيغمبرمان گير دھد که ھزار و چھارصد سال پيش مرد نه به ۀپرورد

کرد  بين خودمان آن جاکش ھم خوب فريبکاری می. خواست عملی کند داد تا ھر آنچه که استکبار می نادان را فريب می

  ...گفت مرگ بر استکبار جھانی بعد تا زير دماغش در ماتحت شما ھا بود ھاھاھاھاا از آن طرف می

اک بزنم  تريتهآلزايمر را کنار بزنيد که من مجبور نباشم ھی چند بسبله چند سال پيش که يادتان ھست يک لحظه ام شده 

 بود که بمب گذاشتيم و مردم عادری رو ُکشيتم انگاری که ما "ُکژا" عرض کنم رفتيم و "توژيح"ه شوم و اينھمه ئشتا ن

مديم القاعده و اخوان  سفيد بيرون آیھم دچار آلزايمر شديم خالصه ما از ھمه امتحاناتی که شما برای ما گذاشتيد رو

 "عيسی" منظورم ھمان جاکشی است که ما غايبش کرديم تا مردم را سرکار بگذاريم مثل ھمان "المھدی"المسلمين و 

ی که ئبله ما از تمام تروريست ھا..ھاھاکنند ھاھا  يک روز ظھور می"مھدی"شما که مردم را سرکار گذاشتيد که مثل 

کند داعش   تروريستم و بيرحمی ما فقط با صھيونيست ھای اسرائيلی برابری مینداده ايد تروريست تريشما پرورش 

رويم و مردم را   جاکش ھای خوبی ھستيم ھمينطوری راه می"عژب"سگ کيست  ما آخوندھا و کشيش ھا و خاخام ھا 

  گذاريم تا چرخ سرمايه داری روغن کاری شود با دورغ و شعبده بازی سرکار می

کنيم ما در ھمين مملکت خودمان يک پسر جوان ھفده ساله که نابغه رياضی ھم   ما سر به نيست میما ھمه جوره ھستيم

بود را گرفتيم و مادر و پدرش را چندين سال سرگردون کرديم يک روز گفتيم که شناسنامه پسرشان را بياورند تا ما 

شود فردايش به پدر و مادرش گفتيم پسر  پيدا نمیبدانيم که واقعا پسر آنھا است وقتی آوردند ما ھا که جاکش تر از مان 

فرماييد که ما چه مھارت ھای بی نظيری در  مالحظه می.. زنيد ھاھاھاھا چی شناسنامه چی در چه موردی حرف می

کند تا سود بيشتر داشته باشد خالصه ما  ی که سرمايه داری توليد میئھابی شرافتی، بی اخالقی داريم ھمان خصلت 

شود اول انقالب اينھا را ثابت کرديم حتی بچه ھای خودمان را ضدانقالب  فرزند و زن و  مادر و خواھر سرمان نمی

 خودت مدام گفتيم "موسيو ھوالن ژان"خطر افتد ه معرفی کرديم و اعدام کرديم تا مبادا منافع استکبار جان جھانی ب

  ھمان استکبار عزيزمان بود که اگر او نبود و نباشد مردم ما را قيمه قيمه می"منژورمان"ر است ولی اسالم در خط
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 جانی است او بچه ھايش را اعدام نکرد در کنند البته ما يک آخوند داريم که از ھمه ما جاکش تر است اسمش رسماً 

 اش در زندان است ھمه بچه ھايش "مھدی"الن  ھمه را مثل خودش دزد و فاسد بار آورد ا"خامنه ای" ۀعوض مثل بچ

 ما که جرم سياسی ندارد مشکل اقتصادی "مھدی"خواھند کانديد مجلس شوند فاطمه دخترش با بی شرمی می گويد  می

بيند ما چه جاکش  گويند مشکل ما سياسی نيست می است ھاھاھاھا خون ملت رو ميکده اند و در شيشه کرده اند و می

 وقتی به ما خون آلوده به ايدز فروختيد ما جيکمان ھم در "ھوالن ژان"يادت ھست .... ريم و ھستيمی دائھای حرفه 

 فروشد که جان مردم ما را به خطر می  فنالند به ما وسايل مخابراتی می.نيامد تازه تشکر ھم کرديم ما خيلی جاکشيم

 "ھوالن ژان"دھد  ايل شکنجه در اختيار قرار میيد ھمه جور وسئلمان که ديگر نگوااندازد ما ممنون شان ھم ھستيم 

   مريکا بکنيداسفارش مخصوص ما را به استکبار اعظم 

دانم که تو ھم مثل من نوکر استکبار ھستی تا نانت را در خون مردم بی گناه بزنی و   ارباب عزيزم می"ژوالن ژان"

  بخوری اما ھوای ما را داشته باشيد

مريکای جھان خوار عزيزمان وقتی کارتان اخوريم ولی قول دھيد که ھم شما ھم  م می جان ما به سر شما قس"ھوالن"

 دنيا برای ما فراھم کنيد ما ۀ در نياورند يک جای امن در يک گوش"قدافی" و "صدام"با ما تمام شد دخل ما را مثل 

که خودمان ھر کار غير اخالقی  یترسانيم در حال خوريم ما ھميشه مردم نادان را از کمونيسم می دردتان میه ھميشه ب

يم که کمونيست ھا خواھر و مادر نمی ئگو دھيم مدام می و بی شرفانه است در حق زن و خواھر مردم انجام داده و می

  ولی اگر شما ما را حمايت نکنيد مردم ما را از قيمه ھم ريز تر می.ی ھستيم ھاھاھائ عجب جاکش ھای حرفه .شناسند

ی ی ھم که عمامه ندارند با روسری زنان آويزانشان ميئکنند آنھا مان از تير چراغ برق آويزانمان میکنند با عمامه ھاي

کنند ھمان روسری که ما به زور سرشان کرديم البته يک عده خيرخواه ما يک تريبونالی درست کرده اند که جان ما را 

خاطر استکبار عزيزمان چنان خونشان را در شيشه در سر بزنگاه نجات دھند ولی ما اين مردم را می شناسيم آخر به 

   کرده ايم که وقتی روزش برسد ھيچ چيز جلودارشان نخواھد بود دادگاه تريبونال که پشم است

ما «:به نمايندگی از تمام جاکش ھای تروريستی که شما پرورش داده ايد بگويم که را  خودۀبار ديگر مايلم ارادات نوکران

 بلکه برای ،البته نه برای نابودی داعش ھاھاھا. »ھا در ھر نقطه جھان ھستيم امی عليه تروريستآماده انجام ھر اقد

ن سياست ھای شما و دخالت ھای نظامی شما ان ضدسرمايه داری و مخالفانابودی مردم بيجاره بدبخت و نيز مبارز

  .استکباران جھانی

مله قرار دھيم و چندين نفر از آنھا را بُکشيم شکر الھی ح مورد که اجازه داديد کمپ مجاھدين را دوباره در خاتمه از اين

کنيم گور پدر مردم خودمان کردند راستی  کنيم و بيشتر به شما سودرسانی می داريم در قراردادھای بعدی جبران می

ط آدم ُکش ھای دانم که کشتار مردم بی دفاع پاريس را توس خوبی میه  جان ب"موسيو ھوالن"يکی از قبله ھای عالِم من 

که  يم اينکار را کرديد تا چند ھدف را دنبال کنيد اول اينئگو ی خود ما ترتيب داديد ولی ما به کسی نمیئحرفه 

ی تا بتوانيد مردم نادان خودتان را عليه سيل پناھندگان که از دست داعش و ما و ئ سوريه ۀبگذاريدش به گردن چند پناھند

 تروريست اختصاص ألۀ سران کشورھا را به مسجلسۀجای پاسخ مطالب مھم ه  بعد ھم ب،يدکنند علم کن امثال ما فرار می

يم که از تروريست ئين خودمان باشد ما به کسی نمی گودھيد تا روسيه را که خودتان بمب در داخل ھواپيمايش گذاشتيد ب

گذاريد و تا  ی ما را به حساب آنھا میکنيد و ترورھا ی خودما استفاده کرديد چرا اينقدر داعش را گنده میئھای حرفه 

يد که ما متحد روسيه ئزند امروز بگو زند و بيمارستان را می گفتيد که روسيه داعش را نمی ديروز ھم به مردم دنيا می

   .ی شما ھستيد و چه استکبار جھانی قحبه ای داريم دورغ و تردستی رديفئشويم عجب جاکش ھا برای زدن داعش می
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ردم که سفر مرا ھم به تعويق انداختيد تا امتيازات بيشتر بگيريد ما که مملکت را دو دستی به شما ھا ک بله عرض می

  ھی مانده تا بخوريم که شما ما را به غالم حلقه به گوشتان باور داشته باشيدوفروخته ايم ديگر چه گُ 

: خطاب به شما برای فريب مردم ايران گفتم اين جمالتی که من "کانسيدرنيگ" جاست شما "سيلووپله سيووپله" عالم ۀقبل

 انجام ھر اقدامی عليه تروريستھا در ھر ۀکنيم  آماد ما به عنوان ملتی که با آثار شوم تروريسم آشنا ھستيم، اعالم می"

 نفر را در ايران به جرم تروريست اعدام کرده ٢٠٠٠من خودم يک تنه از وقتی رئيس شدم حدود ."  جھان ھستيمۀنقط

  :خواھيد تازه گفتم ز اين باالتر میام ا

تا به اين . »ھای امنيتی و اطالعاتی با فرانسه در روند مبارزه با تروريسم است جمھوری اسالمی ايران آماده ھمکاری«

  فھيمد چه کسانی ھستند وسيله دخل بقيه را ھم دربياوريم منظور از بقيه ھم که می

موريت أ ديگه ای بزنم تا مردم ما ما را قيمه قيمه نکرده اند متۀبايد برم بسگی از سرم پريده ئش جان ن"سيووپله ھوالن"

 حساب کتاب .گذاريم داعشی ما را استارت کنيد تا سر آنھا را با اسالم در خطر است گرم کنيم ميُکشيم و اسمشان را می

سال نيست که استکبار توليد  ه يکَکشيد داعشی ک که نبايد پس بدھيم نادان ھا ھم نمی پرسند پس اگر اينھمه داعشی می

ما که از ھمين . شود شروع کنيم تا ھم ما باقی بمانيم ھم استکبار جھانی کرده پس چطور اينھمه زيادتر و پرقدرت می

  امروز شروع کرديم عده ای را در کرمانشاه کشتيم و گفتيم داعشی بودند

  باقی بقايت جان ملتم فدايت

   جاکش عالم"سوپق"

   تروريست روحانی حسن

  

  مبر دوھزار و پانزده برابر  ھيجدھم نو

 .ش.  ھ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان٢٧چھارشنبه 

 

 

 

 

 
 

   


