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 طنزشعر 
 ؟؟انتخابات یا فریبآبات

 

 

 برادران گرامی سالم! 
 که از یهای صرف همان هل انتخابات نواخته شده ود   ازینکه باز امان. گزند روزگار در از حفظ خداوند باشید و در

رخصت  یاستعف ۀولیت شان به بهانإبی مس آمد و در وظایف پر چند سال به این طرف کاندید بوده اند بازهم از
با  شان ادامه بدهند و مصرف دولت به مبارزات انتخاباتی سابق با پول ومی خواهند مثل  باز تفریحی گرفته اند و

بلکه برای نه برای خدمت  ،بی شرمانه به اصطالح می خواهند خودها را کاندید کنند ها سف که بازهم عین آدمؤت
 .شان نوش خود وعیش و صلح، فریب مردم  ۀبهان ۀادامه سلایر ناجوانمردان قدرت و اندوزی و زر ۀادام

 
  

 طنزشعر 
 ؟؟انتخابات یا فریبآبات

  
 ال رأی داده ایمـک ول وـــپن و َپکبرچ  ا رأی داده ایمــم د وــدیــد کانــردنــک

 ده ما رأی داده ایمـهرکس که پیش آم ی داده ایمأا رـپ بر مردماِن بی سر و
 

*** 
 یشه حمایت نموده اندـان همـیـانـج از  خیانت نموده اند د وــته انـخدمت ِبگف

 ها رأی داده ایمبه کی گی که مابِین ساد ارت نموده اندــداِر ما همه غـو ن دار
 

*** 
پ نموده اند پ ودر پشِت پرده کاِر خَ    ب نموده اندــلـقـار تــــد بـنـکه چ آنان  چ 

 ی داده ایمأشما ر از ما وــِر چی بــبه نموده اند تصاح ب خویشزمین به  ملک و
 

*** 
 نژاِد شان وم وـد بیش به قـدل بسته ان  راِد شانـــود خدمِت ملت م  ـبـرگاه نـه
 ال اینکه : چرا رأی داده ایمإـباشد س خویشتن به کس َنب َود اعتماِد شان زـج  

 

*** 
 َود افتخاِر شانــــــخدمت برای غیر ب    شان شعار صداقت بر این همه که نیست

 رأی داده ایم صفا بیهوده ما به صدق و ده اعتباِر شانـیچ شـو هـزِد همه چــن
 

*** 
 یچ کارـردند هـل نکِل چند ساوـــط در ِل پارسا دیروز و امروز بدتر است ز

 همه جا رأی داده ایم با چشِم بسته در به بیگانه اختیار یر وـِبسپ رده اند به غ
 

*** 
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ی نی روِز بِهتری به پایان مَیسر است جنگ آخر ونی بهر  سر استغریبان م 
َیسر است  اینکه چرا رأی داده ایم تقصیر ماست خود کرده را نه درد و نه درمان م 

 

*** 

 به ما جفا و گردید سر به سر همه جور د اعتنا به ماـــــشه ـن ازده سالــدر ی  
 مـچه ما رأی داده ایدانم نه اینکه بهرِ  ها به ما سال ظلم شد از امروز نیست،

 

*** 
 

 وزیر اند وکیل است یاهم بی تفاوت  گویی که ملت اند همه نزد شان اسیر
 ما رأی داده ایم وعده و آنها سپرده   رـمرگ و می همگان قتل وعادی شدست بر

 

*** 
 اند به بیگانگان اجیر گشتهزانرو که   بین شان که نیست یکی آدِم خبیر در
 ال رأی داده ایمـــوک صد امید بر با  یان گشته ایم سیرـتـزدول دولت و از
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