
بھ UP خوش آمدید

یادداشت سردبیر
اکنون گوش کن!

دودحمان تاناکما

ما در حال تکمیل کردن چاپ دوم خبرنامھ UP خود در ھفتھ طوفان ھای ماه فبروری کالیفرنیا با 
برف باری در الس آنجلس و سن خوزه استیم، در ھمین حال در چندین شھر دیگر نیز آب و ھوا 
غیرعادی را تجربھ می کنند. در ھمین، ھوا در واشنگتن دی سی 80 فارنھایت درجھ بود... در 

ماه فبروری. تغییرات اقلیمی یکی از مسائل اضطراری است، کھ دولت ما و جھان ما با آن مواجھ 
است و زنان معموال تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی را شدیدتر از دیگران احساس می کنند.

«بھ یاد داشتھ باشید کھ زنان نھ تنھا در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر ھستند؛ بلکھ بازیگران یا 
عوامل موثر تغییر در رابطھ با کاھش و سازگاری نیز ھستند. زنان معموالً دارای دانش و تخصص 

قوی ھستند کھ می تواند ازین دانش و تخصص آنھا در کاھش تغییرات اقلیمی، کاھش آفات و ستراتیژی ھای سازگار 
استفاده شود. عالوه بر این، مسئولیت  ھای زنان در فامیل ھا و جوامع، بحیث ناظرین منابع طبیعی و خانگی، آنھا را 

بھ خوبی در جھت کمک بھ ستراتیژی ھای معیشتی متناسب با واقعیت ھای محیطی تغییر می  دھد.“ دیگر ببینید

زنان معموالً محرک ھای تالش ھای مؤثر برای کاھش گرمایش جھان ھستند. بھ ھمین دلیل، ما بطور خاص از اینکھ 
پائوال گیانتورکو (Paola Gianturco) کھ بھ حیث مھمان در پادکست UP شرکت کرد، سپاسگزار استیم. پائوال 

(Paola) و نواسھ اش، اوری سانگستر (Avery Sangster)، نویسنده مشترک کتاب
COOL: Women Leaders Reversing Global Warming (رھبران زن کھ گرمایش جھانی را اصالح 

می کنند) است.

لطفاً بھ پادکاست را بشنوید کھ در مورد پائوال و در بارۀ کارھای قابل توجھ او بیشتر بدانید و برای وصل شدن با 
کار او و ویبسایت COOL لینک ھای خبرنامھ کلیک کنید. بدانید کھ زنان در کالیفرنیا و سراسر جھان برای مقابلھ 

با گرمایش جھانی چھ می کنند و بیاآموزید کھ شما نیز درین مورد کدام کار را انجام داده می توانید. ادامھ دارد...

بلند کردن صداھا و دیدگاه ھای 
زنان برای یک جھان بھتر
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ھدف ما این است کھ صدا و دیدگاه ھای زنان را برای یک جھان بھتر 
باال ببریم. ما این کار را از طریق گفتگو و داستان سرایی انجام می 

دھیم. ما توسط کمیسیون وضعیت زنان و دختران کالیفرنیا تمویل می 
شویم. امکانات نامحدود اولین سلسلھ پادکست خود را در ماه سپتامبر راه 

اندازی کرد و صداھا و دیدگاه ھای 6 زن برجستھ اھل کالیفرنیا را بھ 
اشتراک گذاشت. برای کسب معلومات بیشتر و گوش دادن اینجا کلیک 

.https://www.calgalsmedia.io کنید



 POD Center ازمرکز (Leigh Ann Simmons) با توجھ بھ صحت و رفاه، ما ھمچنین از اینکھ داکتر. لی آن سیمونز
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس و داکتر. صدیق از ابتکار صحت (Sehat Initiative) کھ کارشان بھ نیازھای صحی و رفاھی مھاجران 
می پردازد، بھ عنوان مھمان داریم. ویبسایت ھای آنھا نیز در خبرنامھ گنجانیده شده اند. ھمچنان ما از کمیسیون کالیفرنیا در مورد 
وضعیت زنان و دختران برای حمایت آنھا از کار ما تشکر میکنیم. گزارش ساالنھ سال 2022 آنھا را بخوانید تا بیشتر در مورد 

وضعیت زنان و دختران در کشور ما بدانید.

از آنجا کھ اھمیت مربیگری در جریان گفتگوھای UP ما ذکر شده است، ما با استاد من (لوسی مورس رابرتز)، داکتر. مایکل ناگلر 
(Michael Nagler). از جملھ پروژه ھای متعدد، او در حال حاضر با زنان ایرانی برای ترویج تغییرات بدون خشونت در ایران 

ھمکاری می کند.

این قسمت دوم از پادکست ھا پر از ایده ھای الھام بخش برای ھمھ است. مھمانان پادکاست ما ایده ھا
در مورد فرصت ھای نامحدود کھ برای زنان ایجاد می شود، صحبت می کنند. آنھا در صحبت 
ھای شان مثال از قدرت زنان برای ایجاد تغییرات مثبت بسیار ضروری درین جھان از بھبود 

صحت و رفاه گرفتھ تا دگرگونی آب و ھوا و جنبش ھای غیر خشونت آمیز برای تغییرات 
اجتماعی/سیاسی برجستھ می کنند.

Leigh Ann Simmons .داکتر
 Simmons .یک از مصاحبھ شویندگاه ما کھ بھ زبان انگلیسی صحبت می کند، داکتر
Leigh Ann، کھ اولین دریافت کننده جایزه تاثیر زنان و بشردوستانھ دانشگاۀ کالیفرنیا 

دیویس، ایده ھای بسیار مرتبط و پیشگویانھ مربوط بھ رفاه زنان و خانواده ھا را در 
جریان مصاحبھ بھ اشتراک می گذارد. ما چند چت جایزه کوتاه را برای برجستھ کردن 

قدرت نھ، نابرابری ھای صحی، مراقبت ھای پس از والدت و بسیاری موارد دیگر 
اضافھ کردیم. ایده ھای بسیار زیاد ارائھ شده اند، کھ درینجا ھمھ را خالصھ کرده نمی 

توانیم. گوش کنید و ازین زن شگفت انگیز الھام بگیرید.
داکتر. صدیق

یکی از مصاحبھ شوینده ھا کھ بھ زبان دری صحبت کرده، داکتر. محمد ”صدیق“ حضرت 
زی ھست با ما در پادکاست شرکت کرده است کھ در مورد کار خود با مھاجرین در 

کالیفرنیا صحبت کنند. در مصاحبھ او بھ این تکرار شده است کھ مھاجرت ختم شدن قصۀ 
یک فرد نیست. این یک فصل جدید در زندگی یک شخص است. مھاجرین استرس را 

تجربھ خواھند کرد و باید بھ دنبال منابع مفید باشند و با دیگر افراد کھ در شرایط مشابھ 
استند، صحبت کنند. ھمھ ما باید نگاه کنیم، گوش کنیم، یاد بگیریم و نعمت ھا و فرصت 

ھای جدید را برای خود و فامیل خود کشف کنیم.

رخسار صمیمی
ھمچنان بھ زبان دری (Rukhsar Samimi)، رخسار صمیمی، یک محصل 

در دانشگاه آسیایی زنان (AUW)، اھمیت و قدرت حمایت فامیل برای تحقق 
پتانسیل خود و قدرت مردساالری برای بازدارندگی از دنبال کردن رویاھای خود 
را بھ اشتراک می گذارد. پیام او برای سایر زنان و دختران بر اساس اینکھ آنھا 

حق تعلیم و تحصیل دارند و باید برای حقوق خود مبارزه کنند.

گفتن "نھ" یک فضای برای 
"بلی" بھتر را ایجاد کرده 

می تواند."

فرصت ھای جدید را 
کشف کنید.

اگر دختران بھ تالش برای رسیدن بھ 
رویاھای خود ادامھ دھند، روزی بھ این 
آرزوھا و خواب ھای خود خواھند کرد.



نھایی فکر 

منابع
گفتگو ھا را عمیقا گوش کنید و این منابع الھام بخش را ببینید.

”"زمانی کھ زنان در اتاق حضور دارند، ھمیشھ راه حل ھای ھیجان انگیز و ھمچنان راه حل 
ھای خالق و مبتکرانھ وجود دارند کھ اگر زنان ازین گفتگو ھا خارج باشند، معموالً این راه حل 

ھا ظاھر نمی شوند.“
Leigh Ann Simmons .داکتر

ما چگونھ می توانیم، بھ حیث 
زنان، بھتر در گفت وگوھای 

تغییر شرکت کنیم و راه حل ھای 
ابتکارانھ برای مھم ترین چالش 

ھای صحت و سالمتی روانی 
خود بھ اشتراک بگذاریم?

پائوال گیانتورکو

داکتر. صدیق

ابتکار صحت

دانشگاۀ آسیایی برای زنان 

مرکز میتا برای مبارزه عدم خشونت 

داکتر. مایکل ناگلر
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رخسار صمیمی

www.paolagianturcoauthor.com
www.coolreversingglobalwarming.com

www.coolreversingglobalwarming.com/act

www.sehatinitiative.org

www.mettacenter.org
vimeo.com/ondemand/thethirdharmony
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