
 ورود عمو سام با ذلت اما با  پررویی در حالیکه توسط بسیجی ها محاصره شده

 من رئیس همه دنیام. همه باید به من احترام بزارن آمریکا:

 تو باید به سزای اعمالت برسی و بمیری  ایران:

 آخه چرا. من که با شما دوستم. بین براتون عروسک میارم، فیلمای وحشتناک می سازم .... آمریکا:

چه دوستی . اون عروسکاتم به درد خودت می خورن. ما خودمون عروسکای قشنگ داریم. دارا و سارا داریم. تازه اگه چیزی هم نداشته  ایران:

 باشیم از تو ظالم زورگو چیزی نمیگیریم.

 مگه من  چی کار کردم؟ !چرا آخه آمریکا:

 یادت رفته چه جنایتایی کردی؟  ایران:

 جنایت! من که جز خوبی در حق شما کاری نکردم. آمریکا:

 پس گوش بده تا برات بگم ایران:

 ستی ایران هر بفربا اون قرار گذاشتی سربازای زورگوتو  یادته  المی بود که نوکری تو رو میکرد یادت رفته؟قتی که تو ایران یه شاه ظاون و

غلطی دلشون میخواد بکنن و هیچ کس هم کاری بهشون نداشته باشه. یادت رفته وقتی امام خمینی عزیزما می خواست نقشه شما رو لو 

 !شاه ظالم با کمک شما امام ما رو از کشور بیرون کرد و برد ترکیهبده 

 و می کردید؟یادت رفته سفارت شما شده بود جاسوس خونه و جاسوسی مردم ایران 

 نافقا کمک کردی تا به ایران حمله کنن و مردم ایرانو بکشن؟یادت رفته به صدام و م 

 یادت رفته هواپیمای ما رو روی آسمون با موشک زدید و زن و بچه بی گناهو کشتید؟ 

 تازه فقط اینا نیست 

  باباشو کشتید؟با کمک اسرائیل دانشمندای ما رو کشتید. مگه آرمیتا چه گناهی کرده بود که 

    آخه انرژی هسته ای به چه درد شما می خوره؟ خوب اون دانشمندا نباید سراغ انرژی هسته ای می رفتن. فقط ما حق داریم انرژی  آمریکا:

 هسته ای داشته باشیم. چون ما رئیس دنیاییم

 شما هیچ چی نیستید جز یه مشت زورگو. حاال صبر کن هنوز تموم نشده ایران:

 ستان کمک کردی تا مردم بی گناه یمنو بکشهبه عرب 

 داعشو درست کردی که آدمای بی گناهو سر ببره و بکشه. حرم امامای ما رو خراب کنه 

 و بکشهعراقی ر به صدام بمب شیمیایی دادید تا زن و بچه بی گناه 

 تو ژاپن بمب اتم انداختید هزاران نفر از زن و بچه و مرد رو کشتید 

 حاال میگما بیا با هم دوست بشیم و باهم مذاکره کنیم. آمریکا:

مگه اونایی که با تو دوست شدن چه گلی به سرشون زدی.مردم بیچاره عراق و افغانستان که با تو مذاکره کردن! آخرش چی شد؟ کشورشون  ایران:

شن. من به مذاکره با تو احتیاجی ندارم. تو مثل یزیدیا هرج و مرج شده . داعش تو کشوراشونه. هر روز تو کشورشون بمب منفجر میشه و کشته می

 هستی . منم یه بچه مسلمونم و پیرو امام حسینم. مثل رقیه و حضرت زینب. گول تو رو نمی خورمو هرگز زیر بار زور نمی رم. 
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