ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در دﻓﺎع از ﻋﻠﻢ
ﺷﻨﺒﻪ  22آورﯾﻞ  – 2017ﺑﺮوﮐﺴﻞ

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۲آورﯾﻞ  ۲۰۱۷ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﱰاﺿﯽ در دﻓﺎع از ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدScience March .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦِ ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽِ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی راﺳﺖ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻋﱰاﺿﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮد:
ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﴩ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ِ
ﺣﯿﺎت آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و وﺟﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آﻣﺎ ِج اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ در اروﭘﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی راﺳﯿﺴﺘﯽ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی واﭘﺲﮔﺮا ،ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد در ﺣﺎل زدودنِ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽِ ﻋﻠﻤﯽ
ِ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﺎﻟﯽ و  ...در ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه
از ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮر ِد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی زﻧﺎن،
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی راﺳﺖ رو ﺑﻪ اوج در ﺟﻬﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ اﺷﺎرهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺮده و از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آنﻫﺎ ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدنِ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽِ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ،داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﱰﻗﯽ و  ...در ﻣﯿﺪان آﻟﱪﺗﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻢ
آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺳﺨ�اﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﻬﺮهی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻋﺮوج اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .رﻓﻘﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺟﻮاﻧﺎنِ ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان –
اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﴍﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﴐﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزه ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهی ﺑﺰرﮔﱰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در دﺳﺖ ﴍﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻣﻦ ﻋﻠﻢ را دوﺳﺖ دارم!«» ،ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ ﺳﮑﻮت!«» ،ﻋﻠﻢ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ!«» ،ﺑﴩﯾﺖ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ!« و  ...رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﺎرزا ِر »ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ!« ﺣﺎﴐ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻧﻪ! ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﴩﯾﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد!«» ،ﻋﻠﻢ را ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ!«»،ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ«» ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ )و ﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را(!« و ﭘﻮﺳﱰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﴍﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد.
ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ از زاوﯾﻪی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی واﭘﺲﮔﺮا و ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ و ﻫﻢ از زاوﯾﻪی ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻗﴩ
ِ
ِ
ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و روﯾﮑﺮ ِد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺪف رﻓﻘﺎی ﻣﺎ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻠﮋﯾﮏ

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﺭﺱ )ﺍﯾﺮﺍﻥ  -ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ(  -ﺑﻠﮋﯾﮏ

