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گزارش تصویری فعالیت ستادهای شهرستانی دکتر روحانی در گیالن

صفحه آخر

ســخنرانی حسین 
مرعشی سخنگوی 
حزب کارگزاران با 
حضور پرشور مردم 
در ســتاد مرکزی 

شهر رودبار

سخنرانی دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری و نماینده 
تهران در مراسم ستاد جوانان انتخاباتی دکتر روحانی در لنگرود

مراسم افتتاح ستاد کارگری دکتر روحانی در خانه کارگر گیالن 
با حضور حســن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت  
گیالن، محمد زالفی و پرویز شکوری معاونین ستاد روحانی در 

گیالن

 سخنرانی  دکتر سهیال مدارایی ، قائم مقام جبهه اصالحات 
ایران و دبیرکل حزب مشارکت های مردمی گیالن در ستاد 

مرکزی دکتر حسن روحانی در شهرستان بندرانزلی

 اســتقبال باشــکوه مردم شهرستان 
تالــش از غالمعلی جعفرزاده نماینده 
رشــت در مجلس در مراسم افتتاح 
ستاد مردمی دکتر حسن روحانی در 

تالش

پوپولیسم روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و عالیق مردم عامه در برابر گروه نخبه.
به عبارتي زماني که در جامعه اي بخواهند درباره موضوعي تصمیم بگیرند به جاي اینكه ســراغ خردمندان، بزرگان فكر واندیشه و کارشناسان و افراد 
داراي تخصص بروند، با توجه به مزاج عمومي تصمیم میگیرند. در واقع پوپولیســم یك نوع مزاج کوتاه مدت اســت؛ تصمیمگیري بر اساس آنچه که 

امروز و احتماال دیروز و شاید هم فردا میخواهد اتفاق بیفتد!
پوپولیسم در ایران حداقل دو منبع یا دو ریشه تاریخي دارد؛ نخست، »فقر اقتصادي« و دوم، »فقر فرهنگي و فكري«.

 پوپولیسم نقطه معکوس با مشورت:
پوپولیسم، ضد مشورت است و همچنین ضد تبادل فكر و با استدالل کار کردن.

در علوم انســاني، کســاني میتوانند بهتر عمل کنند که از انسان، شناخت عمیق تري دارند. مستقل از جغرافیا، نظام فكري، تاریخ و ویژگیهایي که در 
یك ساختار میتواند باشد، فهم »خود انسان« بسیار مهم است. اینكه ما درك کنیم چرا انسان طغیان میكند، چرا راستگو نیست چرا خود محور است 

و بسیاري از چراهاي دیگر.
 ویژگی های پوپولیسم 

۱. جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های کلی و مبهم، و معموالً با شعارهای ضد سرمایه داری.
۲. پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی توده مردم به اعمال فشار مستقیم بر حكومت.

۳. بزرگداشت و تقدیس مردم  با اعتقاد به اینكه هدف های سیاسی باید به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان های سیاسی پیش برود.
پوپولیسم دارای مشــخصات عوام فریبی، تقدیس شــخص رهبر فرهمند، تعصب، تكیه بر توده های محروم، نداشتن ایدئولوژی مشخص،ضدیت با 
ملی گرایی اســت. توسعه خواهی و پر و بال دادن به نیروهای وابســته به بازار داخلی و گاه آزادی های سندیكایی و دموکراتیك از خصلت های عمده 

دوران پوپولیسم است.

نیشخندریشه های پوپولیسم در ایران

حمایت ورزشکاران گیالن از دکتر حسن روحانی

استاد بابک بردبار، داور سه ستاره بین المللی و تنها داور بوکس حرفه ای تاریخ 
بوکس ایران با حضور در ستاد ورزشکاران گیالنی از دکتر حسن روحانی اعالم 

حمایت کرد

علی نظرمحمدی سرمربی جوان و موفق سپیدرود رشت که با این تیم به لیگ 
برتر صعود کرد، با حضور در ستاد ورزشکاران، از دکتر حسن روحانی حمایت 

کرد.


