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 Science Marchشاهد یک تجمع اعرتاضی در دفاع از علم و جهانبینی علمی بود.  شهر جهان ۴۰۰یش از شهر بروکسل مانند ب ۲۰۱۷آوریل  ۲۲شنبه 
های راست و ارتجاعی به علم و دانش پیشنهاد جریان یجهانبینِی علمی در برابر حملهیِن ای بود که از سوی جمعی از محققین، دانشمندان و مدافعبرنامه

 اعرتاضی موارد زیر بود: یهشده بود. شعارهای اصلی این برنام
 علم برای همه است.         -
 علم همکاری برش است.         -
 علم انرتناسیونالیستی است.          -
 ما، سالمتی و وجود ما است. یعلم حیاِت آینده         -

های راست افراطی رو به رشد در اروپا رود، دولت ترامپ در آمریکا و جریانصورت یک کارزار به پیش میهکه اکنون ب حرکتیکی از مهمرتین آماِج این  
خود در حال زدودِن علم و جهانبینِی علمی  آلیستیگرا، متافیزیکی و ایدههای واپسو ترویج ایدئولوژی فاشیستی و مذهبی های راسیستی،که با طرح است

های این برنامه قید شده بهداشِت عمومی، آموزش پایه و عالی و ... در فراخوان زنان، یههای زیادی در مورِد محیط زیست، مسالاز جوامع هستند. مثال
ها برای از های کوتاه مدت و بلندمدت آنمستقیم کرده و از نقشه یهای راست رو به اوج در جهان و مشخصا دولت ترامپ اشار هبود که به نقش جریان

 کنند پرده برداشته بود.  بین بردِن مراکزی که علم و جهانبینِی علمی را تبلیغ می
در میدان آلربتین گرد هم  ها، افراد مرتقی و ...جویان دانشگاهانشمندان، دانشگران، دها، پژوهشاز اساتید دانشگاه نفر ۳۰۰در بروکسل جمعیتی حدود 

رسید متاسفانه فعالین سیاسی در این تجمع حضور نداشتند و به نظر می علمی این مبارزه را تقویت کردند. یهآمده و با شعارها و سخ�انی چندین چهر 
 –جواناِن بلژیک و سازمان زنان هشت مارس (ایران  یهرفقای کمیت اند.جدی نگرفتهو فاشیسم را آلیسم اهمیت جایگاه علم در تقابل با عروج ایده

که چرا این خود توجه حارضین را به سطح دیگری از مبارزه جلب کردند. اینهای و بیانیه سیاسیافعانستان) نیز در این برنامه رشکت کرده و با شعارهای 
بزرگرت در مقابل سیستم موجود باشد. در این برنامه شعارهای متعددی در دست رشکت  یهکه چرا باید بخشی از یک مبارز مبارزه باید ادامه یابد و این

ما نیز با رفقای  ...و  !»برشیت در خطر است«، !»لم در خطر استع«، !»علم و نه سکوت« ،»من علم را دوست دارم!«ی شد مانند: کنندگان دیده م
نه به یک «،!»علم را عظمت ببخشیم«، »نه! به نام برشیت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد!«حارض بودند:  !»به فاشیسمنه «شعارهای کارزاِر 

و پوسرتهایی از این کمپین را با خود برده بودند. خوشبختانه استقبال رشکت  !»محیط زیست را عظمت ببخشیم (و نه آمریکا را)«، »آمریکای فاشیست
 های ما خوب بود. شعارها و تراکتکنندگان از 

همبستگی و تاثیرگذاری بر قرش  ،همکاری یهگرا و ارتجاعی اهمیت داشت و هم از زاویهای واپسرویارویی با جریان یهزاوی از همرشکت در این برنامه 
رفقای ما از همراهی و رشکت در این برنامه تقویِت د و هدف نکنمعینی از جامعه که بر اهمیِت جهانبینی علمی و رویکرِد علمی به جهان پافشاری می

 چنین سیاستی بود.

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