
روزی که به مناسبت بزرگداشت آن سه شهید، 
به  مختلف  جناح های  از  سیاسی  چهره های  عموما 
دانشگاه میروند، سخنرانی میکنند و شعار میدهند. 
و نهایتا در کف زدن موافقان و هو کشیدن مخالفان با 
شعارهای تو خالی و سیاسی حرفشان را تمام میکنند 
و چه راحت این دانشجویان ساده دل، سیاه لشکر 
آن ها. نردبان  صدایشان  و  میشوند  دیگران 

میزان مشکالت موجود در جامعه و افکار عمومی 
به دانشجو جهت میدهد. دانشجو میداند جامعه اش 
این همه  از  و  از فساد خسته  فقیرتر شده میداند 
ثبات  افق  نداشتن  از  و  اختالف طبقاتی خشمگین 
اقتصادی در آینده مضطرب است. چنین شرایطی 
سیاسی  فعالیت های  تا  میکند  مناسب  را  زمینه  
موجود  وضع  به  که  چرا  شود  رادیکالی  دانشگاه 
دانشجو  است.  درگیر  آن  با  و  نمیدهد  رضایت 
محافظه کار نیست و با شوری که دارد هزینه دادن 
فاقد  حرارت  و  شور  این  اگر  اما  مبپذیرد  هم  را 
بصیرت و بینش سیاسی الزم باشد که تقریبا اکنون 
سیاسی  جناح  یک  توپخانه ی  میشود  است  چنین 
علیه جناح دیگر. ابزار تبلیغی که جریانات سیاسی 
عامدانه تحریکش میکنند و با شارژ و باردار کردن 
عاطفه اش به شکلی احساسی، ازین شور و حرارت 
دست  برای  هست،  او  در  که  گرایی  آرمان  و 
میکنند. استفاده  آن  حفظ  یا  و  قدرت  به  یافتن 

حال باید دانشجو چه کند؟
یکدیگر  از  ها  جناح  هیوالسازی  همه  این  میان 
عزم  و  ندارد  را  آن  تاب  دانشجو  که  شرایطی  و 

منعش  یا  که  بزرگانی  میان  تغییرش!  به  دارد 
را  او  که  آن ها  و  سیاست  در  دخالت  از  میکنند 
در  و  میدانند  قدرت  به  رسیدن  برای  ابزاری 
خود!! جناح  سیاسی  پیاده نظام  به  تبدیلش  پی 

دانشجو باید خود را از سیاست بازی دور بدارد، 
باید صدای مردم باشد و نه ابزار جریانات سیاسی 
است.  سیاسی  بینش  یک  طالب  خود  این  که 
دانشجو باید مطالعه داشته  باشد، تاریخ بداند و در 
مقابل هر رویدادی مکث و تامل کند و در پس هر 
حادثه ای ریشه ها و علل آن را ارزیابی کند. یعنی 
قدرت تحلیل و بینش سیاسی مقدم بر کار سیاسی  
است چرا که او را در مقابل این همه فرصت طلب 
و بزنگاه، واکسینه میکند. بعد میتواند اما و اگر کند 
بپرسد و مطالبه گر باشد فریاد زند و فریاد سازد. 
حرکت های  میتواند  آگاهی  با  بالقوه  نیروی  این 
اجتماعی موثری ایجاد کند و او باشد که بر سیاست 
و جریانات سیاسی اثر میگذار نه بالعکس. مینویسم 
ازینکه  قبل  بداند  را  این  دانشجو  که  امید  این  به 
عمر حضورش در دانشگاه تمام شود قبل ازینکه از 
بازی کردن در زمین جناح های مختلف سرخورده 
سیاست  که  امید  این  به  شود.  زده  سیاست  و 
براند. دانشگاه  از  را  بازان  سیاست  و  بداند 

این روزها، آن سه قطره خون کمی مظلومند. در 
ایامی که به نام خودشان است و به کام دیگران. 
جرمشان این بود که نخواستند فقط مدرکی گیرند، 
خودشان  زندگی  به  سرشان  و  کنند  پیدا  شغلی 
داریم  نگاه  سینه  در  را  آتش  سه  این  باشد.  گرم 
صدای  دانشجو  بدانیم.  مردم  برای  را  خود  و 
عدالت، آزادی و امید است و نگاه مردم هم به او.

همه چیز به جز کوهنوردی
روزی که کارنامه ی نهایی کنکورم آمد، رشته را که دیدم خیلی خوشم نیامد چون»آن اولین 
خواسته ی تجربی جماعت« نبود ولی »علوم پزشکی بابل« خوشحالم کرد، نه از این جهت که 
در بیست و چندمین دانشگاه علوم پزشکی کشور قبول شده ام، خوشی از جهت بابل بود.

بابل برای من مساوی بود با جنگل و دریا و مواهب خدادادی. یک دانشجوی شمال 
کشور در کلکسیونی که از خاطرات این جا جمع می کند، حتما چند قلم طبیعت گردی دارد 

که مرورش برای او خوشایند خواهد بود.
در جدیدترین طبیعت گردی، 97/9/9 ساعت 5:30 صبح، به نیت کوهنوردی با دخترهای 
دانشگاه روانه ی تربیت بدنی شدیم. همه با شال و کاله و پوتین و مجهز به خوراکی و یک 
لیست از اهنگ های محبوب.  آن قدر مجهز بودیم که سه چهار نفر از خواهران چادرها را هم 

در آوردند که مبادا حین صخره نوردی به دست و پایشان بپیچد.
ساعت 7 صبح از مقابل تربیت بدنی حرکت کردیم؛ و به همین بیهودگی 1/5 ساعت 
خواب دم صبح از کفمان رفت. ولی راننده ی ما کامال متوجه نیاز دانشجویان به خواب صبح 
جمعه بود و بیراهه ای زیبا و طوالنی را انتخاب کرد که بتوانیم تا ساعت 10 حسابی بخوابیم، 
در حالی که راننده ی بی مالحظه ماشین دیگر یک ساعت زودتر از ما، آن زبان بسته ها را در 

سرمای کوهستان پیاده کرده بود.
ساعت 10 صبح، در بهشت »سیاه بیشه« مهمان هنرنمایی های خدا شده بودیم. می 
گویند گوش خردمند صدای تسبیح طبیعت را هم می شنود، ما هم گوش ها را تیز کرده 

بودیم که خردمان را بسنجیم، ولی صداهای دیگری شنیدیم!
چند قدم آن طرف تر هیاهوی یک گردهمایی به گوش میرسید که لیدر میگفت قرار است 
آن جا حسابی خوش بگذرانیم؛ به نام »یاد یاران کوه «. اصوال وقتی به گردهمایی گروهی 
ورزشکار در دل کوه دعوت می شوید، توقع یک سری برنامه هایی را دارید مثال مسابقات 
ورزشی، تقدیر از قهرمانان، صحبت های یک ورزشکار، پزشک یا فعال محیط زیست یا حتی 
یک کمدین که موضوع گردهمایی را البه الی جوک های بعضا بی ادبانه اش تحویل شما 
دهد، ولی خالقیت حد و مرزی ندارد! ما که وارد جمع شدیم با خانمی زیبا و خوش آرایش 
لبخند  به  آقایان  با مقداری تعجب که در  آواز، و جمعیت  بودند زیر  مواجه شدیم که زده 
بودند. جان سپرده  کوه گوش  در  خانم  فریاد های  انعکاس  به  منتهی می شد،  ملیح  های 

سیاسی  حرف های  جامعه شناسانه  دیدگاه  از  که  بود  برنامه  ویژه ی  مهمان  بعدی  نفر 
اثبات  درد  به  که  حقایق  از  بخشی  کارگیری  به  و  مسلسل وار  انتقادهای  جنس  از  میزد، 
حرفمان میخورد. که »در اوضاع فاجعه باری به سر می بریم، دولت کارآمد بعد از فالنی 
ندیده ایم، دانشگاه ها را میتوانیم تعطیل کنیم از شدت بی تاثیری، توانایی تولید یک دمپایی 

را هم نداریم و .... در نهایت چاره ی کار ما همین فعالیت ها در جمع ها 
و سازمان های مردم نهاد است.« جای بسی حسرت که پشت کوه 
نبود که درباره ی حرف های ایشان نظر  کارشناس سیاسی دیگری 
دهد و شاید فلسفه ی »حرف های سیاسی کوهی« هم همین است.

همه ی  که  مراسم ها،  تمام  ثابت  پای  آخر،  انگیز  هیجان  آیتم  اما  و 
غرغر های سیاسی را می شورد و می برد، »آهنگ شاد« است.

آهنگ محلی و پاپ پی درپی پخش می شد ، اول آقایان پیش قدم 
شدند و میان داری کردند، ولی با گذشت زمان یخ بقیه هم آب شد 

و خانم ها کم کم وارد میدان رقابت میشدند.
از حضار تصمیم  و معدودی  بنده و دوست گرام  بود که  این جا   
مینی  تا  شویم،  مرخص  بزرگواران  محضر  از  مرحله  همین  در  گرفتیم 

بوس مذکور بیاید ببردمان.

سه قطره خون

«فراخوان»
متن به  را  ستون  دو  دماسنج،  ام   19 ی  شماره   در 
همسر اجازه ی  »قانون  درباره ی  شما  ارسالی   های 
ایم، داده  اختصاص  کشور«   از  زن  خروج   برای 
موضوع این  در  را  متفاوت  دیدگاه  دو  داریم   بنا 
تاریخ تا  را  خود  های  متن  توانید  می  کنیم.    چاپ 
کنید. ارسال  تلگرام  در  زیر  آیدی  به  بهمن   1۳ 
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 دوباره شانزده آذر و دوباره روز دانشجو، 
یگانه روز پر و بال دادن به روح مطالبه گر دانشجو، هرچند تشریفاتی!!!
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و  فرد  هر  اصلی  مطالبات  از  باشد،  که  نوعی  هر  و  شکلی  هر  در  آزادی 
جامعه ایست اما با توجه به امر تفاوت فرهنگ ها و سنن این آزادی به شکل های 
مختلف تلقی می شود . آنچه که بین همه ی جوامع، مشترک است و مهم ترین 

نوع آزادی به شمار می رود، آزادی در بیان و افکار است.
در کشور ما نیز، قوانین متعددی در باب مساله ی آزادی وضع شده است 
تمام جهان مشاهده  در  که  آنچه  و  بر می گیرد  در  نیز  آن را  جنبه های  و همه ی 
جوامع  در  قوانین  این  اجرای  نحوه ی  است،  روز  مهم  مساله ی  و  می شود 
مختلف است که در بسیاری از موارد؛ حتی در اقسام کشور های پیشرفته دچار 

نقض هایی می شود.
نمونه ی این موارد در اعتراضات اخیر فرانسه دیده می شود که با سرکوبگری 
نیز همراه بوده است، حتی نمونه هایی از نقض قوانین مربوط به آزادی بیان را در 

سخنان دکتر شریعتی در 50 سال قبل می توانیم مشاهده کنیم.
اما رسانه های ضد انقالب و خارجی علی رغم مشاهده ی نتایج اعتراضات در 
کشور  های خارجی، دعوا و سرکوبگری آنها را نادیده می گیرند و بعضا سانسور 
می کنند اما در جمهوری اسالمی عکس آن را اعمال می کنند. فرضا در جریانات 
جنبش سبز برای ایران به طرز اغراق امیزی، فرافکنی کرده و ایران را به انواع 

اتهام های بین المللی و نقض حقوق بشر و ... متهم نمودند.
محیط  در  بیان  آزادی  نوع  سطحی ترین  موارد،  این  همه ی  از  سوای 

دانشگاه مطالبه می شود.
دانشجو به عنوان یک عضو فعال باید در این محیط، پویایی خود را به حد اعال 
برساند و آمادگی پذیرش مسئولیت های بعدی را کسب کند و یک نسل پویا 
و متحرک برای آینده رقم  زند و دانشگاه به عنوان اولین فضایی که به دانشجو 

هویت می بخشد باید چنین محیطی را فراهم کند.
ما،  امروز  جامعه ی  در  چرا  که  است  این  بحث  قابل  و  مهم  موضوع  اما 

دانشجویان تمایلی به حضور در عرصه های اجتماعی و سیاسی ندارند؟
پاسخ به این سوال را در وهله ی اول باید در پیشینه ی آموزشی دانشجویان 
جست و جو کرد. آنچه مقدر شده، این واقعیت است که از بدو فرایند آموزش 
به جای این که دانش جویان را به بحث و بررسی در موضوعات مختلف اعم از 
صنفی و اجتماعی و حتی سیاسی شرکت دهند، آنها را ناگزیر به حفظ و به خاطر 
تفکر و  از  تا حدی  بدون شک  این مورد  سپردن موارد مکتوب می نمایند که 

پویایی فرد می کاهد.
  از طرف دیگر عده ای از اندک دانشجویانی که 
جوانی  دوران  تا  را  بحث ها  این  به  خود  گرایش 
حفظ می کنند، از ترس ستاره دار شدن و از دست 

منع  می کنند  را  خود  پیش رو  موقعیت های  دادن 
این بحث  به  باشند. در حقیقت  که در چنین فضایی فعال 

میرسند که در دانشگاههای ما شاید آزادی بیان باشد اما 
آزادی پس از بیان نه. 

و عده ی دیگر نیز در بعضی موارد به همان سرنوشت 
گفته شده دچار خواهند شد.

در  دانشجویان  از  عده  آن  آیا  که  می ماند  سوال  این  و 
بدترین حالت اعتراض نیز مستحق مجازات هستند یا خیر؟

من یک منتقدم...

پدیده ای  ظهور  به  منجر  مجازی،  فضای  و  رسانه  گسترش 
اسم  به  که  هایی  سلبریتی  است.  شده  سلبریتی  نام  به 
دلیل شهرت  به  و  میشوند  مردم  زندگی  وارد  هنر  و  فرهنگ 
و محبوبیتی که دربین عوام دارند، درجامعه نقش گروه مرجع 
روی  و  میدهند  جامعه شکل  افراد  نگرش  به  میکنند.  ایفا  را 
های  فیلم  ساخت  با  نیز  رسانه  حوزه  میگذارند.  تاثیر  آن 
ایجاد شده توسط سلبریتی ها دامن میزند  بر نگرش  گوناگون 
به سمت هدف خود سوق میدهند. را  گروه، جامعه  و هردو 

بودیم.  تلوزیون  قاب  در  عجیبی  اتفاق  شاهد  پیش  چندی 
آقای  رسانه؛  اصحاب  از  نفر  دو  بین  نامناسب  لفظی  جدال 
تلوزیون.  مجری  پور  ظلی  آقای  و  سینما  منتقد  فراستی 
جامعه  ساز  فرهنگ  قشر  از  بخشی  افراد  این  از  هرکدام 
به  احترام  و  نکته  این  به  توجه  جای  به  اما  میشوند  محسوب 
راندن  حاشیه  به  و  خود  افکار  از  دفاع  برای  مخاطب،  شعور 
طرف مقابل برای اثبات پیروزی، به زشت ترین حالت ممکن 
گرفتند.  کنایه  و  توهین  باد  به  را  دیگر  یک  مخاطبان،  برابر  در 
تا با دوسوال اساسی مواجه شویم؛  همین مسئله باعث شد 
آیا سلبریتی ها میتوانند الگوی حقیقی جامعه محسوب شوند؟! 

اجتماعی  مفاهیم  ارزش گذاری  حوزه  در  حد  تاچه  رسانه 
سواالت  این  به  پاسخ  برای  است؟  کرده  عمل  موفق 

فعالیت رسانه و برخی سلبریتی ها را بررسی میکنیم.
جالب  بسیار  سلبریتی ها  این  از  بعضی  عملکرد 

توجه است. تشکیل کمپین های به ظاهر انسان 
مردمی  های  کمک  جمع آوری  مانند  دوستانه 
فعالیت های  بارزترین  از  یکی  افراد محروم  برای 
اجتماعی این افراد میباشد. اما چرا به ظاهر؟ اگر 
پیگیری  را  آنها  رفتار  بدون هیچ آسیب شناسی 
کنیم در قبال این کارها از آنها حمایت خواهیم 
امر  این  متوجه  کنیم  دقت  کمی  اگر  اما  کرد 
خواهیم شد که عمده فعالیت های این افراد 
در چهارچوب انتشار تصاویر است تا با پخش 
آن در ابتدای امر خود را به نمایش بگذارند. 
ما  کرمانشاه،  زلزله  ماجرای  در  مثال  برای 
فراوانی  نقدی  های  کمک  آوری  جمع  شاهد 
این  سرنوشت  اما  بودیم  افراد  این  سوی  از 

که  هایی  سلبریتی  همان  شد؟  چه  ها  پول 
های  کمک  آوری  جمع  خبر  با  را  مجازی  فضای 

مردمی پر کردند و مدام با زلزله زدگان عکس 
این  درد  کاهش  در  نقشی  چه  انداختند، 

مشکالت  بپذیریم  باید  کردند؟  ایفا  افراد 
جامعه برای سلبریتی ها تبدیل به ابزاری 
افراد  خوداین  محبوبیت  افزایش  برای 
این  به  نسبت  حالیکه  در  است  شده 

سطح  باالبردن  که  دارند  غفلت  موضوع 
به  قیمتی؟  چه  به  خود  اجتماعی  مقبولیت 
مردم؟!!! مصیبت  دادن  نشان  قیمت 

بعضی  ترویج  با  عمومی  اذهان  تشویش  دیگر،  مثالی  در  یا 
و  قوانین  چهارچوب  از  خارج  که  فکری  های  گیری  جهت 
حمایت  شاهد  قبل  مدتی  است.  جامعه  یک  های  ارزش 
همدردی  ابراز  و  تروریستی  های  چهره  از  افراد  این  آشکار 
با  افراد  این  از  هایی  عکس  پخش  و  آنان  خانواده های  با 
با  که  سلبریتی  یک  بودیم.  کشور  نظم  زننده  برهم  عاملین 
جامعه  بطن  وارد  دوستی  انسان  و  سازی  فرهنگ  ادعای 
نماید؟ رفتار  متناقض  چنین  این  است  ممکن  چگونه  میشود 

مناسب  چندان  هم  رسانه  عملکرد  سلبریتی ها،  از  جدای 
حال جامعه نیست. سینما در طی سال های گذشته، با ساختن 
فلیم های مختلف علی الخصوص در حوزه طنز، با محتوایی فاقد 
ارزش های اجتماعی به فرهنگ جامعه آسیب وارد کرده است.

ترویج  کننده،  ناامید  شکل  به  کشور  وضعیت  دادن  نشان 
اسم  به  که  عرف  از  خارج  واژگان  از  استفاده  غربی،  فرهنگ 
طنز به مردم خورانده میشود، نمایش تصاویری که اگر واژه ی 
همین  اما  ایم.  نگفته  گزافه  ببریم  کار  به  آن  برای  را  مبتذل 
اصحاب رسانه بدون توجه به مخاطب و اثر گذاری اجتماعی 
آن، از همه این موارد برای افزایش فروش فیلم 
میکنند. استفاده  سینما  های  گیشه  در 

رسانه ای که با ادعای فرهنگ 
میشود  جامعه  وارد  سازی 
هم  کالنی  های  هزینه  و 
خود  داشتن  سرپانگه  صرف 
داردکه  هدفی  چه  میکند، 
از  هایی  رفتار  باچنین  ما 
میشویم؟ مواجه  آنها  جانب 

یک  سوال  این  پاسخ 
به  ها  سلبریتی  است:  جمله 
هستند.  شدن  دیده  دنبال 
رسانه  که  محبوبیتی  و  شهرت 
آورده  دنبال  به  افراد  این  برای 
سمت  این  به  را  افراد  این  است 
ماندن  باقی  برای  که  میکشاند 
فراموش  و  مردم  اذهان  در 
برای  ای  وسیله  هر  از  نشدن، 
میکنند. استفاده  شدن  اول  تیتر 

توجه  بدون  که  هستیم  ما  این 
موج  بر  سوار  مسئله،  این  به 
به  آنها  جانب  از  که  حوادثی 
سمت ما می آید به هر سمت 
میشویم  کشیده  سویی  و 
میشود  باعث  امر  همین  و 
به  جامعه  یک  های  ارزش 
عده ای  خودخواهی  دلیل 
میشود. کشیده  تباهی  به 

#سلبریتی_نباشیم

انتخابات مجلس  قانون فعلی  بر کشور کسی پوشیده نیست که 
تا  است  نیازمند  که  دارد  متعددی  ایرادات  اسالمی  شورای 

دست خوش بازنگری اساسی  شود.
گوش  به  انتخابات  شدن  استانی  زمزمه  که  است  سالی  چند 

می رسد اما در هیچ زمان به اندازه االن جدی بنظر نمی آمد.
امور داخلی مجلس،  و  از پشت درهای کمیسیون شوراها  حال 
انتخاب  یا شهرستانی   _استانی شدن  صدای تصویب طرح استانی 

مجلس به گوش می رسد.
بعید نیست در ایام واپسین مانده به انتخابات، شاهد این باشیم 

تا این طرح در صحن علنی هم رای بیاورد.
موجب  به  که  شود  عنوان  باید  طرح  این  مختصر  توضیح  جهت 
جای  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی  نامزدهای  طرح  این 
نامزد می شوند. استان خود  برای  باشند  نامزد یک شهرستان  آنکه 

حدود  تغییر  طریق  از  که  هستند  عقیده  این  بر  طرح  این  طراحان 
سطح  به  شهرستان ها  فعلی  سطح  از  انتخابیه  حوزه های  مقیاس  و 

احزاب  و  مردم  میزان مشارکت  افزایش  استان موجب 
آمیز  خشونت  های  رقابت  کاهش  انتخابات،  در 

دغدغه  سطح  و  می گردد  قومی  و  فرقه ای 
مسائل ملی به منازعات شهرستانی تقلیل 
انتخابات  شدن  استانی  واقع  در  نمیاد. 

رنگ  پر  به  منجر  اسالمی  شورای  مجلس 
می شود.  احزاب  نقش  و  فعالیت ها  شدن 

این  رسد  می  نظر  به  دیگر  نگاهی  از  اما 
طرح می تواند موجب تشدید تمرکزگرایی 
کم توجهی  و  استان ها  مراکز  سمت  به 

و  حاشیه ای  و  کم جمعیت  مناطق  به 
تمرکز  نگاه  این  با  و  شود  آن  انزوای 

برای  به مراکز استان ها  کاندیداها 
یافتن  اولویت  و  پیروزی  کسب 
سایر  بر  استان  مراکز  مطالبات 

مناطق به دلیل تعیین کنندگی در نتیجه 

انتخابات، باعث کاهش مشارکت مردم مناطق کم جمعیت به دلیل 
میگردد. انتخابات  نتایج  در  جمعیت  کم  مناطق  در  تاثیرگذاری  عدم 

نخبگان  و  مردمی  مستقل،  چهره های  انتخابات،  شدن  استانی  با 
نمایندگان  سایر  با  رقابت  در  مالی  توان  فاقد  اما  استان  سطح  در 
را  عرصه  داری  سرمایه  بلوک های  و  سیاسی  احزاب  به  متعلق 
شود،  مردم  حضور  صحنه ی  باید  که  انتخابات،  صحنه ی  و  می بازند 
این  همچنین  می شود.  ثروت  و  قدرت  باند های  حضور  صحنه ی 
طرح احتمال انتخاب آگاهانه را به شدت کاهش می دهد زیرا مردم 
را  نامزدهای یک استان  بررسی همه  برای  را  انگیزه الزم  و  فرصت 
را دچار مشکل می کند. امر مسئله شایسته ساالری  این  و  ندارند 

با توجه به معایب فوق به نظر می رسد این طرح نمی تواند کیفیت 
نظام انتخابات فعلی مجلس را افزایش دهد. تنظیم این نظام نیازمند 
مطالعات جدی در حوزه حقوق اساسی و جامعه شناسی سیاسی است.

اینکه  بر  زعم  با  نگارنده  مجموع  در 
مجلس  انتخابات  قانون  دارد  باور 
اما  است  عمده  تغییرات  نیازمند 
طرح استانی شدن انتخابات را خالف 
ساالری  مردم  و  اجتماعی  عدالت 
این  پیشنهادی  راهکار  میداند.  دینی 
شورای  مجلس  انتخابات  تا  است 
انتخابیه  حوزه های  قالب  در  اسالمی 
حق  یک  دارای  حوزه های  برای  فعلی 
اکثریتی  نظام  بر  مبتنی  انتخاباتی  رای؛ 
را  ای  قبیله  قومی  های  نزاع  تا  باشد  داشته 
از  بیشتر  های  حوزه  سایر  در  و  نکند  تشدید 
گردد  استفاده  تناسبی  نظام  از  رای،  حق  یک 
به  رایی که کسب کردند  بر اساس  احزاب  تا 
همان نسبت صاحب کرسی در مجلس شوند. 
شصت   x حزب  اعضای  اگر  نمونه:  عنوان  به 
کرده  را کسب  y چهل درصد  و حزب  آرا  درصد 
اند ، 6 نفر از حزب x و 4 نفر از حزب y به مجلس 
نشود. گرفته  نادیده  y هم  آرای حزب  تا   ، یابند  راه 

تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
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