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فورستناوسونیا با میالد از قبل سال در جامعه ساختمان 

اینجا جامعه و مردم و کلی، طور به کوویچان و شاونیگان عاشق ما که است این یکی افتاد. اتفاق دو کردیم می زندگی اینجا ما که زمانی 
ی و شدیم.  ی واقعا منطقه یک در بار، اولین برا ت و کردم نمی زندگی شهر استان دوم، و کردم. کشف را کوچکتر جامعه در زندگی لذ
ی  ی را روند ی برا ی مجوز اعطا ی آلوده خاک تن میلیون  500برا ب در دادن قرار برا ی سرآ ب ها و کرد. آغاز شونیگان دریاچه در آشامیدنی آ

هرم به که دارم یاد به زمان آن در  ت عمداً دولتی هیچ کند. نمی را کار این هرگز دولتی هیچ گفتم، شو نمی قرار خطر معرض در را دول
هد.  ی این د ت که نیست کار هند. می انجام ها دول س و د س پیش آنها سپ س و کردند صادر  2013آوریل در را مجوز نوی در را مجوز سپ
ت  ی واقعی عطف نقطه یک این و کردند. صادر  2013او بود.من زندگی برا

ت را من اینکه از همه، از اول سونیا:  ی هر که خوشحالم و متشکرم کردید دعو دیدم.را شما دو

ی  س و بگذرانید شاونیگان دریاچه در را سال یک و سال. یک برا ی برگردید. ویکتوریا به سپ ها کوچکترین بودند، ساله  5و  4ما بچه
ی  ها هد کوچک سفر یک فقط این که میکردیم فکر و ما، بچه بود.خوا

ی امروز که ممنون سونیا. سالم کریستال:  س در اگر بنابراین هستم، کار سر بیمارستان در من اومد هی است، صدا و سر زمینه پ عذرخوا
سال در آنچه درباره میآیید اینکه مورد در گذشته هفته سونیا، رویم! می ما اینجا در کنم. تعطیل را بیمارستان توانم نمی من کنم. می 
ی مورد در گذشته هفته چند در که تماسهایی و است وقوع حال در میالد از قبل  ها ی داده ت به نیاز و همهگیر هد بر مبتنی اقداما و شوا
ی کنید. . صحبت داشتهاید عمومی سالمت در علم  ژانویه در شما پیام چرا و هستید کسی چه اینکه مورد در کمی توانید می شروع، برا

که کنم می تعجب من اما بود عالی واقعا دیدنش بگویید؟ ما به بود واضح و بلند عمومی سالمت در موضوع این به نیاز مورد در  (2022)
ی چه شما  ی چه و بینید می را چیز ی شد باعث چیز ی سرمایه این رو کنید؟گذار

ب خیلی سونیا:  ی فرصتی که است خو ی چه اینکه گفتن با تو کریستال میکردم... فکر بهش داشتم باشید. داشته گفتوگو برا را تو چیز
ی؟ شروع رساند اینجا به  ت سوال این به پاسخ از مهمی بخش این میکنم فکر من و کرد طوالنیتر داستان به واقعاً این است... کوتاهمد

می فکر و رفتم  Shawniganدریاچه به  2011سپتامبر در من هستم. معلم یک من است. مرتبط کرد، سیاست وارد را من که آنچه 
هیم اینجا به که کردم  رسیدخوا
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یپروژه پادکست  قنار

من بیفتد. من جامعه در اتفاق این بگذارم و بیایم کنار نمیتوانستم که بود واضح واقعاً دو، اما ماندیم. بودیم، شاونیگان در هنوز ما یکی، 
و شد. لغو مجوز این خالصه، طور به بعد، سال چهار و کرد. ایستادگی مجوز آن مقابل در که جامعه ساختمان به شدم متعهد بسیار 
ی وقفه بی ما که است این شود می وصل امروز به که دلیلی  عنوان به  2014سال در من  -گویم می را این من و کردیم، تمرکز آن رو
ب منطقه مدیر  ی هر باید ما گویم، می  -کردم صحبت جامعه در نفر  500بزرگ، جمعیت مقابل در و شدم انتخا هیم می انجام که را کار د
که بود مهم واقعاً و میسازیم چگونه را آینده میکنیم، را کار این چگونه زیرا باشیم. داشته صداقت شفقت، مهربانی، صداقت، در ریشه 
شهایمان ریشه  ت خشم، در را تال ی بلکه باشیم، نداشته نفر ی حقیقت، رو هد رو یک این نهایت در که دانستیم می ما و کنیم. تمرکز شوا
ی  ی بسیار کار حقیقت گفتن است. قدرتمند بسیار نیرو آن... جریان در اما شد، لغو مجوز آن که رسیدیم جایی به ما و است. قدرتمند
ی نشانه ما که شدم متوجه  ی تصمیم در مشکل از ا هستیم.گیر

خوشحالم.شما با آشنایی از مل: 
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ی تصمیم و طبیعی منابع مورد در ویژه به میالد، از قبل سال در  ی تصمیم عصاره، گیر ت زمین، از استفاده مورد در گیر ی ایجاد با دول ی، حرفه اتکا ا
س  ی آژان ها و کسب و ها شرکت بنابراین، بود. کرده واگذار را عظیمی ها ی را خود متخصصان کار ت برا س و کردند استخدام نظار دولت به سپ
ت و کردند. توصیه  ی و نداشتند. خود از نمایندگی هیچ آنها کردند. می استفاده توصیه این از باید آنها که گرفت نظر در را قوانینی دول در ما که چیز

که کند می فکر دولتی نوع چه کردیم، فکر دوباره ما و داشتند. زباله دفن مالکان با مخفیانه معامله یک مهندسان که بود این کردیم کشف شاونیگان 
ب  ب قانون طبق اما است؟ خو بود.خو

حال.هر به من نظر به باشد. عمومی سالمت اصلی جنبه باید که سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل کریستال: 

ی تصمیم اصلی جنبه یک باید این قطعا. سونیا:  ت گیر ی تصمیم و سیاست با ما آیا رسیم؟ می نتایج آن به ما آیا باشد. کل در دول سالمت خود گیر
هی بودجه باید ما بخشیم؟ می بهبود را رفاه و  ی شاخص باید ما باشیم. داشته رفا کننده تعیین اجتماعی عوامل باشیم. داشته واقعی پیشرفت ها

ی باید سالمت  ت زمان از ماه  15ماه،  14طول در ما آنچه و باشند. عمومی سیاست محرکه نیرو هش ایم، دیده انتخابا و است. شفافیت مداوم کا
ی نوعی ... در افزایش  ت که آنچه درک واقعی دشوار شماست.سوال اولین به طوالنی پاسخ این و کند. می آگاه را تصمیما

ی تصمیم در نقص این که گرفتم تصمیم  MLAیک عنوان به خود نقش در واقعاً من بنابراین،  قانون نام به قانون یک اکنون ما کنم. برطرف را گیر
ی حرفه حاکمیت  ت که داریم ا ی حرفه اعتماد بر نظار هم را ا ی کار هنوز کند. می فرا ی زیاد به مشکل اما دارد، وجود زمینه این در دادن انجام برا
ت و است شده شناسایی و شناسایی وضوح  میبینم، تداوم یک بهعنوان را این من و رساند. می امروز به را ما این اما، است. انجام حال در اقداما

ی چه اینکه درک زیرا  ی وضعیت یک مورد در چیز ی عمومی بهداشت اضطرار چرایی و چگونگی درک میشود. دشوارتر روز به روز میکند، تصمیمگیر
ها،  ی ی چگونگی تصمیمگیر ها موفقیت اندازهگیر که کنم می فکر من و میشود. دشوارتر روز به روز باشند، داشته است قرار که نتایجی و خطمشی

ت که آنچه با باشید، شفاف ها داده با یکی، گوییم. می دولت به را چیز چند مداوم طور به ما  ،2020دسامبر از این ...  می مطلع را شما تصمیما
ی خواستار ما گذارد. می متفاوتی تأثیر مختلف جوامع بر ویروس این چگونه که باشید شفاف باشید. شفاف کند،  ها نحوه مورد در تفکیکشده داده

ی  ی جوامع بر تأثیرگذار ی-نظر از که میکنم فکر من بودیم. نژاد زیاد.بسیار کنیم، نگاه موضوع این به باید ما اجتماعی اقتصاد
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ی گویید می وقتی من، دیدگاه از سونیا:  ی بگویم توانم می است... شده بلندتر ما صدا ی اما است، بوده آنجا ما صدا تأکید آن بر واقعاً ما که چیز
است. هوا طریق از ویروس این انتقال هوا در بودن ویروسی کنیم. شروع این واقعیت از باید بیشتر، یا گذشته ماه یک در که است این ایم کرده 

ی تصمیم اصلی محرک این اگر و  ی بهترین کنیم. می ها سیاست درک و درک به شروع ما شود، سیاست گیر هزینهترین داریم، ما که فناور کم
ت این که راهحلی  ی و باید، دول ش ا ی هر که است این شود، متمایل آن به کا 5 منبع یک باید خانوار n پر مرتباً باید عرضه این و باشد. داشته
ی دفتر تیم با فقط من  -باشد باید است، االن که همینطور شود.  تا بگیریم، را  n95sتا هستیم تقال حال در ما میکردم، صحبت انتخابیهام حوزه

داریم.نگه ایمن را خود تیم و کارکنان 

است.عالی نه، کریستال: 
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هید اگر حتی است، این منظورم است. درست کریستال:  که واقعیت این نکنید... تامین را آنها و باشید وحشتناکی سیاستگذار میخوا
گفتی که کامنتی یاد منو و است کننده گیج واقعاً است. کننده گیج میشوند، خطر معرض در افراد شدن ایمنتر از مانع واقع در آنها 

ت از نمیتوان که بود این شما اولیه واکنش اینکه سونیا. میندازه  من و برساند. آسیب مردم از بخشی به که کرد اتخاذ سیاستهایی دول
مردم، از خاصی قشر گرفتن نظر در با حاضر حال در ویژه به هستیم. افتد، می اتفاق روز هر که تماس این در ما سه هر کنم می فکر 

است.انجام حال در هایی سیاست 

ب، کریستال:  ی و خو ی تجار یا  Vitacoreاز را  n95sما است. کرده کار به شروع و شده جامد  Omicronزمان از تازگی به  n95sساز
Mask Strong Canada  ی خریدیم. می ی به من که دارد وجود مواقعی بنابراین، ندارم. خوبی مالی وضعیت من، برا کلمه واقعی معنا
ی را پول آن میگیرم تصمیم  ی به باشم، ایمن بیمارستان در میتوانم که جایی تا کنم سعی تا کنم خرج ماسک برا ها. سایر بها ی چیز برا
ی ام. خانواده  بیمارستاندر کار برا

یپروژه پادکست  قنار

ی کلمه است، ظالمانه این  ی معموال من که ا کنم.می استفاده آن برا

پاسخ عامه صحت مسئول از هم و بهداشت وزیر از هم ما است. دفاع غیرقابل کنید، نگاه آن به سیاسی منظر از اگر هم، باز و سونیا: 
ی  است.درست ایم، شنیده موضوع این به مختلفی ها

هزینه با مقایسه در هوابرد، برابر در ابزار مؤثرترین این داشتن از اطمینان هزینه است؟ درست است، کننده گیج کریستال. سونیا: 
ها،  ی سیستم در که فرسودگی و شغلی فرسودگی هزینه بیمارستان هد بهداشتی مراقبتها ی هستیم، آن شا ی که هزینها در اقتصاد برا

ی هنگام  ی باشند. کار محل در توانند می افراد زمان دادن دست از دارد. ، وجود بیمار ی ها سیاست ترین سخت از یکی این من برا برا
نمی ارائه عمومی بهداشت ابزار عنوان به و باید که آنطور را ها ماسک این ما داریم. قرار طیف این مقابل نقطه در ما اینکه است. درک 
ی همه کل در هوا در معلق ویروس یک به منطقی پاسخ یک این کنیم.  هد گیر که داریم سیاستهایی ما میالد، از قبل سال در بود. خوا

ی در ماسکها این پوشیدن از  ها ی پرخطر محیط میکند.جلوگیر

هم ادامه فراخوان این به هم باز و گردد. بازمی شفافیت بخش به این و است. دفاع قابل غیر نهایت در اما  هید اگر داد. خوا چنین میخوا
ی که را آنچه و باشید داشته سیاستهایی  هید... نشان مردم به میکند اطالعرسانی را شما خطمشیساز هید نشان ما به ند نوع چه که د

هید، انجام را تحقیقاتی  ی مید ت بگویید ما به میکنید. تکیه آن بر سیاستها این ایجاد برا می نشان که هستند کجا شده بررسی مقاال
هد  5 د n ی بسیار ابزار ها ی این در مؤثر نیستند.گیر همه بیمار

هند قادر آنها  ها بهترین به بود خوا ی نگرانی و باشند داشته دسترسی چیز کنند می حفظ را پاسخ این اساساً که کسانی همه مورد در زیاد
ی و واقعی شکلی به را عمرشان آخر سال سه که ندارد. وجود  ب لیاقت که شنوند می را ماه چند این هم هنوز و اند ساخته زمین رو نقا
درست؟ندارند. را زدن 

5 که شد گفته آنها به اند. داشته حضور پادکست این در که سرطانی بیماران جمله از کریستال:  n در را خودHealth Fraser  .نپوشند
ها به  ی باید که میشود گفته آن ی با سهالیه جراحی ماسکها ها ی باز سوراخ هایی همه به این زیرا بپوشند، را آن رو گفتی که چیز

ی است معلق هوا در که این تشخیص از آنها سونیا... برمیگردد،  ب و آلبرتا است. بوده  BCمختص این و میکنند. خوددار کانادا غر
ابتدا.از است. کرده هدایت ها ماسک علیه را جنبش این ابتدا همان از کلمبیا بریتیش اما هستند. آن در نیز 

ی کارکنان مانند  ی با که ما بهداشتی مراقبتها ها آن و نشستهاند مردهاند تنهایی به که خانوادهمان اعضا یپد ی را آ داشتهاند، نگه ما برا
ی را آن همچنان  ها به ما که میدارند... نگه ما برا هیم ماسک آن است.ظالمانه که داد. نخوا

شوند.می خود از مردم محافظت از مانع که جایی تا اند. کرده چندان دو را آن و مل: 
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ت کریستال:  هنده تکان اظهارا نگاه موضوع این به میافتد، اتفاق این میکردیم فکر پیش سال  5اگر است؟ درست مردم، از د
ها این آنها که است این شما منظور که میشدیم اینطور و میکردیم  ها را چیز کردند؟ر

ی  ها ی چیز ی زیاد ی تمایل من اما دارد، وجود کردن فکر برا در االن مثالً بریم؟ میتونیم کجا اینجا از چیست؟ ها حل راه که دارم این به زیاد
هایی اما فهمیدم. میگیرند، قرار مدارس اختیار  ی که معیار مشخص کامالً و مرموز دوباره، باشد داشته تواند می کسی چه اینکه برا

ی اما نیست.  هیم، انجام میتوانیم که کار ی د ب، بگوییم که است این مثال، برا ی دسترسی نقطه یک مدارس خو ها این برا هستند. آزمون
ی از یکی با کسی اگر  ش خانواده اعضا ی بسته اینجا در کند، می تجربه را عالئم که ا یک عنوان به شما اکنون دارد. وجود ها آزمایش از ا

ی آیا بفهمید که دارید را ظرفیت این خانواده  ی که بگیرید تصمیم خیر، یا هستند مثبت کووید به شما خانواده اعضا از محافظت برا
ی  ی چه خود تر گسترده جامعه و خانواده اعضا هید. انجام کار ی کنید. تست توانید می نشوید مثبت دیگر که زمانی تا د مسئول که چیز
است.

5 ماسک چیه؟ ابزار سونیا:  N ش یک. شماره ب، آموز ت، ها، داده خو ت اگر کنم مدیریت را خودم توانم می چگونه درک. اطالعا اطالعا
ی این وضعیت مورد در اولیه  ی تست سه، شماره دانم. نمی را گیر همه بیمار سریع.ها

س کریستال:  کنید.ایزوله را مناسب زمان توانید می سپ

ی و زبان از نادرست استفاده دلیل به دانشمند، یک عنوان به و محقق یک عنوان به من کریستال:  ها واکنش با بهویژه علم، بر مبتنی داده
هی یک عنوان به  -واقع در این و داشتم. مشکل بسیار میالد از پیش  انجام در حاضر، حال در حداقل گذشته، سال  10در که دانشگا

ت  ی واقعاً  -است کرده کار تحقیقا هند می انجام درک نظر از آنها که کار سالمت اعتماد و ایمان با کار این پایان در و است. وحشتناک د
هد چه عمومی  می آنها که زمانی به رسد چه کنیم. درک را خود خطر باید ما که است عمومی بهداشت در اساسی چیز یک این کرد. خوا
هیم. ادامه را زندگی و کنیم شناسایی را خود ریسک باید که هستیم مدیریتی" خود "مرحله در ما گویند  ی داده هیچ حتی ما و د معتبر
ی ریسک اگر که است معنی این به واقعاً بنابراین کنیم. استفاده آن از را خود ریسک بتوانیم که نداریم  و میروید اکنون دارید، کمتر

هایتان  هید. انجام را کار ب، نیستید، اگر و مید اطمینان میکردم، فکر من که است عمومی سالمت نقش این کنید. مرتب را آن باید خو
ی جامعه اینکه از  است.ایمن و سالم عادالنه، ا

ت مورد در کریستال:  ی از شما تجربه کنید. صحبت من با  BCدر سریع آزمایشا ی تست تماشا ی افکار من چیست؟ سریع ها دارم.زیاد

یپروژه پادکست  قنار

ی به عمومی سالمت اصل، در که است این منظورم سونیا:  هش معنا ی کا ش که دارد اذعان است. نابرابر مردم دست در ابزار و آموز
ی  ی بسیار نیرو ی مؤثر هش و سالمت نتایج بهبود برا ی کا ت در ریشه ما عمومی بهداشت رویکرد اگر اما است. نابرابر و دقیق اطالعا
س و بهروز و موثر  ها سپ هیم هدف این به باشد، نداشته ابزار ها آن مورد در ما همه البته، و رسید. نخوا به توجه با ایم. کرده صحبت ابزار
ی یک خودمدیریتی مرحله در ما که تصور این  ی به که هستیم ... جهانی گیر همه بیمار است ...دردسرساز خود خود

هر سونیا:  س از قبل درست دوستانم شو ی کریسم ش دیدن برا س به مادر ت همه بود. ندیده را او که بود سالی چند رفت، انگلی اقداما
ت تمام در خوشبختانه و احتیاطی  هی با اما ماندند. سالم مد ی از انبو انجام آنجا در مداوم طور به آنها زیرا آمدم، خانه به سریع آزمایشها
ی استان در ندارد. وجود ابزار این به دسترسی عدم میشوند.  اینجا، در اما است. نداشته وجود دسترسی مشکل کشور این سراسر ها
ی راه هیچ  -شوند می تر گران که رسد می نظر به و نیستند ارزان آنها و  -ندارید را آن هزینه پرداخت ابزار اگر مجدداً،  ی موثر دسترسی برا

ندارد.وجود ها تست این به 
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ی سونیا:  ی تصمیم این شد. تمام پوف نیست، جادو هد بر مبتنی گیر ت این باشیم خودمان اگر است. شوا هد. می ما به را قدر زمینه این در اگر د
ی به لطفاً، داریم، مدیریتی خود  ت تا داریم نیاز ابزار هانه تصمیما ی مسئوالنه و آگا است جمعی پاسخ یک این بگیریم. بزرگترمان جامعه و خانواده برا
هد می تشخیص که  نیستم.جدا خود جامعه افراد سایر از من د

ی  همیتی واقعاً من برا ی به من کنند. می فکر چه صادقانه گذاران سیاست که ندارد ا همیت میگیرند قرار سیاستها این تأثیر تحت که افراد ا
هم،  ی زیرا مید ت از بسیار ها که کسانی اوقا ی هند، انجام را سیاستگذار با فقط نمیکنند، صحبت محل در مردم با ندارند، زمین به دسترسی مید
ها رویکرد است. بوده این و میکنند، صحبت ارشد مدیریت  این واقعیت اما بگیریم. نادیده را آن توانیم می ما کند. نمی حل را مسائل این که بار
هایی همه که است  ب ی دادهاند، انجام گذشته سال سه در آنها که انتخا ی برا ها هه مراقبت سیستم در جمله از میگذارند. تأثیر مسیح میالد بر آینده د
ی  ت واقعاً که هایی سازمان این تکلیف عمومی. سالمت به عمومی اعتماد و بهداشتی ها اینها شود؟ می چه کردند ضدعلمی و ساز مشکل اظهارا
هایی همه  ی میالد از پیش که هستند چیز هد سروکار آنها با آینده مدتی برا داشت.خوا

یپروژه پادکست  قنار

ت  ب و تصمیما ی انتخا ی بر من ها ت تواند می موارد برخی در و گذارد می تأثیر دیگر افراد رو ی تأثیرا تصمیم من اگر باشد. داشته دیگر افراد بر بد
ی شخص و کنم شرکت خود اجتماع در ریزم، می را ویروس این یا هستم ویروس این حامل که حالی در بگیرم  کجا به دانم نمی کنم، آلوده را دیگر
ی یا دادن دست از به آیا و شود می ختم  ت طوالنی بیمار ی شخص مد ب شاید شود. می ختم دیگر ی یک در نباید من اما بیرون بیام خو همه بیمار
ی کامالً که گیر  س این اگر است. مهم واقعاً جنبه یک این کنم. محاسبه است متمرکز فرد یک عنوان به من رو هیم دست از را ح افراد با عمیقاً که بد

ش هستند، مرتبط هم به جوامع و هستیم ارتباط در خود اطراف  هیم دست از را ویروس این علیه جمعی تال داد.خوا

-مدنی یا نیست، تاریخ که ناراحتم من خواندم. تاریخ کردیم. می صحبت نیز این مورد در ما کنم می فکر من و 

ش وضعیت مورد در من مل:  هستم.نگران بسیار  BCدر آموز

ی چه ما چیست، شهروند یک عنوان به ما مسئولیت که تصور این  ی جامعه به را چیز هد می ارائه که ا هستیممدیون د

ت این که است واضح کامالً رسد می نظر به و است کننده نگران کریستال:  است، نگرانکننده موضوع این نیست. نتایج این نگران لزوماً خاص دول
ب بر آنها تمرکز زیرا  ی، انتخا ی مسئولیت فرد ی این است. بوده فرد دادهاند. قرار فشار تحت بسیار خود همهگیر واکنش طول در آنها که است چیز
ی یک این که موافقم شما با من و  است.جهانی گیر همه بیمار

ی مطالعه دیگر روز یک من کریستال:  باعث این و هستید مورخ یک که کنید می اشاره شما سونیا، و نه، یا دیدید را آن شما دانم نمی و دیدم، ا
ی مفهوم را تاریخ حتی حاضر حال در مردم که است این واقعیت شود. می من خوشحالی  جایی در ما که است دلیل همین به و کنند نمی ساز
ی مطالعه آن هستیم. که هستیم  ت شمالی، آمریکا هده و کرد بررسی را کانادا و متحده ایاال ی هولوکاست به دانشجویان  1/3که کرد مشا اعتقاد
س حتی و ندارند.  ش از پ حال در ما هستیم. شکست حال در ما است. آمیز اغراق که بودند معتقد همچنان درصد  23کردند، ارائه که هایی آموز

هستیم.شکست 

هی/درون موضوع این تقویت روانشناختی، منظر از و شویم. دور پیوستگی هم به از توانیم نمی ما  هی برون گرو که است بوده تصمیمی بدترین گرو
BC  ی حد تا و است. گرفته ی تقسیم همه این وجود دلیل زیاد وجود اجتماعی مراقبت هیچ است. حاضر حال در میالد از قبل در بسیار مسائل و بند

ی این و جامعه با ارتباطی پل بدون است. نداشته  ی شما که شنوم می من که است چیز ش واقع در کنید، می کار آن رو در بفهمید تا کنید می تال
ی این و گذرد. می چه جوامع  هیم.انجام کنیم می سعی مل و من که است کار د

از نظر صرف معلم، یک عنوان به موافقم. من مل، و شدم. نگران کامال کریستال، شما مثل بالفاصله، و دیدم را تیتر آن من دادم. انجام من سونیا: 
س که کالسی  س را دبیرستان و دبیرستان  -میکردم تدری ت خود کالس به را سخنرانان هولوکاست، یادبود روز در  -میکردم تدری من میکردم. دعو
ی کامالً دانش این کنیم. می هدایت هولوکاست حول را واحد ما که شوم می مطمئن  ی ضرور است.مردم برا
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ی حوزه ها، سیستم  هد انتخاباتی هر در که شود می تکرار مواقعی در این و قضایی ها ی اکثریت شا ی عظیم ها ب این برا و هستید. حز
س من  ت از پ ی درصد  60آرا، درصد  40استانی، دارم. یاد به را  2013انتخابا ب یک به را ها کرسی اکثریت مردم درصد  24آوردند... را حز
س در  ی مجل ب آن و دادند. قانونگذار هد. پاسخ کسی به که دارد فرصت سال چهار اکنون حز داد. قرار بازخواست مورد را آنها توان نمی ند

ی هیچ  ت جز به سازوکار ی انتخابا ب آن که ندارد وجود بعد ب به را حز میزان کمترین داشتیم،  2020سال در که انتخاباتی بیاورد. حسا
ی مشارکت  هندگان را هه بود. درصد  50از بیش کمی داشتیم. کنون تا را د ی  NDPبه که بود  40د جمعیت درصد  25حدود هم باز داد. را

س کرسی  57/87و بود  ی مجل ی، مسئولیت به دستیابی تنها نه امر این است.  NDPقانونگذار ی به دستیابی بلکه پذیر قوه در همکار
همیتی آنها کند. می دشوار بسیار بسیار را مقننه  هند. نمی ا ی آنها د ب دو هر که است سال یک اکنون ندارند. کسی با صحبت به نیاز حز

ت طول در که است بهتر واقع در که میگویند اپوزیسیون  ب خطوط از فراتر اقلیت، دول مربوط موضوع این مرحله این در اما کنیم. کار حز
ی گذشته به  است.دور ها

ی یک در فقط نه و کنیم؟ توانمند را مردم چگونه کنم، می استفاده زیاد کلمه این از من آره. سونیا:  گیر.همه بیمار

ی این تمام با ما  ی مزایا ت درک واقعاً ما  -شهروند ایمداده دست از را انتخابا

شما.مثل درست است، چیز همه اساس این 

یپروژه پادکست  قنار

نداریمکه زمانی نداریم، دسترسی ها بیمارستان به موثر طور به که هستیم مکانی در که زمانی و 

ی به  هن که دلیلی و ندارد. وجود همدلی کلمه واقعی معنا هنگی میالد از قبل سال در و کند می درگیر را من ذ هما ی نا اینکه مورد در زیاد
ی به که است این دارد وجود بکنم باید چه  ی مهمانی است قرار کلمه واقعی معنا ی گروه برا ی همان این باشد. پذیر آسیب ها است چیز
ی افراد و هستند. مرتبط  NDPبا معموالً مردم که  ت این همه اینکه از قبل که هستند زیاد هد رخ اتفاقا به شوید، ملحق آن به شما و د

ها، از نادرست هستند. بودید سونیا در شما که جایی در نوعی  هید می که طور هر چیز که کنند تصور توانند نمی آنها کنید. بیان را آن خوا
ب این  ی کردهایم سعی فقط دادهایم، انجام را کار این مل و من و شود. می انجام ها انتخا هند انجام که را کار کنیم معنا و کنیم تجسم مید
ی جامعه هیچ زیرا است. خبر چه که بفهمند بتوانند مردم تا  ت بدون ا شود.نمی توانمند باز و شفاف اطالعا

هید را راستش کریستال:  س و بخوا ت سپ اون کرد. تغییر هورگان رفتار آوردند، بدست را اکثریت اینکه محض به رسید. نتیجه به انتخابا
ش ارائه حتی گفتم موقع  ی این او جمع. در ا به سال وقتی و باشد. همدل و مراقب بسیار کرد می سعی و داشت او با را مالیمت هوا
به توانست نمی که داشت خوبی احساس رفت... انگار کرد. تغییر توجهی قابل طور به واقعاً آورد، دست به را اکثریت او و رسید پایان 

ت  هد. پاسخ مردم سؤاال ی د ی دالیلی ارائه برا ب بسیار کنیم می عمل شکل این به چرا اینکه برا است.خو

هی من بله، کریستال:  ت گا ش و هورگان کمی اوقا هر ها آن در را او وقتی خیلی... او ام. کرده تماشا را ظا کردنش صحبت طرز بینم، می جا
ب و مردم با  ندارد.وجود همدلی هیچ  -کنم می صحبت من نظر به من و  -دارد حق من به  NDPگذارد. نمی احترام آنها به کردنش خطا

ی و کرده تحصیل افراد برید، می سود آن از شما آنچه دموکراسی، یک در کنیم؟ توانمند گسترده طور به را مردم چگونه  که هستند توانمند
ها من کنند. می کمک شما اجتماعی جامعه تقویت و ساختار در  ها و بار ی مهمترین شوم. نمی متوقف و ام بازگشته موضوع این به بار کار
ت که  ی همه این در دول هد انجام باید گیر هید می مردم از شما زیرا بود. اعتماد حفظ د ت به که خوا کنند. عمل یکدیگر نفع به جمعی صور

هید می مردم از شما  ی یا کنند پوشی چشم که خوا ب تا کنند، فداکار هند انجام را هایی انتخا سال در و است. بزرگتر خیر مورد در که د
ی هر فقط آمادهایم ما همه که ببینیم میتوانستیم  2020 هیم. داریم که را چیز ی را ها گلدان بود قرار باشیم. هم مواظب بود قرار بد برا
س و هستیم. هم با این در بگوییم بود قرار بکوبیم. درمان و بهداشت کارکنان   2021…سپ
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ها به موثر دسترسی  س ی چندین وقتی باشیم، داشته آمبوالن س آن در که میافتد اتفاق طبیعی بالیا ی هیچک ما نمیشود، حاضر مردم به کمک برا
س دیگر زیرا هستیم واقعی مشکل یک در ما میگیریم. قرار واقعی مشکل یک در  که است این مثل افتاد، اتفاق این وقتی ندارد. وجود جامعه ح

ی آنها تمرکز  ب، مورد… در است. مانده باقی جامعه رو ی حالت به را افراد بیشترین از گروه این توانیم می چگونه خو ی گونه این و برگردانیم؟ عاد ا
هیم می ما که است  ی به آنها و کنیم. کار آن با خوا ی کلمه واقعی معنا طوالنی کووید خواه کنند. می انداز چشم کنیم می مطرح ما که مسائلی همه برا
ی و میر و مرگ نرخ باشد، دلتا برخورد از قبل خواه باشد.  ی  11بیمار ما و داشت. وجود میالد از قبل سال در نژادپرستانه جوامع میان در برابر

ها آن آنها اما شدن، وارد که میدانستیم  ی به یا نمیپردازند. آن به میشود مطرح وقتی و میکنند انکار را چیز به آنها و پردازید می ها پرس تماشا
ی  ی سوال به دادن پاسخ از کلمه واقعی معنا گذارند.می هم کنار را آنها همه فقط آنها کنند. می خوددار

ت کریستال:  ی این نیز... دول ی است. کرده توجه من به  NDPو  Horganبا که است چیز ی که کسانی برا اند داده دست از را خود خانواده اعضا
ت شنیدن است. بوده سرد بسیار  ت هزینه گویی که کنند می اشاره ها مرگ آن به اکنون آنها شنیدن و است بوده سرد بسیار آنها اظهارا بوده تجار
ی دادن دست از خواه ما، جوامع به رساندن آسیب میزان تشخیص در ناتوانی و هستیم. حرکت حال در ما و است.  مراقبت تحت که خانواده اعضا
ت طوالنی  ها این تأثیر فرزند. دو آن دادن دست از یا اند بوده مد هد نسلی مرگ و دادم. دست از سالگی  12در را پدرم که میگویم من و بود خوا
ت ناکامی  هند نیاز حمایت به مردم اینکه گفتن یا موضوع این تشخیص در حتی دول جلو به رو حرکت در است قرار آنچه نکردن درک یا داشت خوا
ی برنامه در توانایی عدم این فقط این بیفتد... اتفاق  ت، ریز ش یا موقعیت درک یا بلندمد ی است. پذیر است.سخت دانم. نمی من تی؟ آ

ی بار کشد. می استان این در را نفر  6روزانه متوسط طور به که است سمی آنقدر که دارویی سونیا:  هبر ی بحران این در ر واقعی بسیار همپوشانی ها
س را همدلی شما که کنم می فکر من و است. توجه قابل بسیار و  ی با طرف یک از توانیم می چگونه کردید. لم ی نقش این در که افراد ی ها هبر ر

اما همدل. متقابال و باشند. پاسخگو و شفاف که باشیم داشته انتظار حال، عین در و کنند... تحمل را آن وزن و باشیم داشته همدلی هستند، 
ی هر که است هایی محدودیت تشخیص به قادر و آگاه همچنین،  ی مجموعه هر حتی یا دارد. زمانی چنین در فرد در من سازمانی. هر یا افراد. از ا
ی مصاحبه  ت خود سال آخر ها ی نظرا نهاما دادم، زیاد

ی من و سونیا:  ی در است. بوده عظیمی دادن دست از زمان این که رسد می خانه به واقعاً این ... کریستال. متاسفم، دادنت دست از برا از بسیار
ی این اما سطوح.  ی به خانواده هزاران برا ی این و است. بوده عزیزان از یکی دادن دست از معنا پر را آن توانید نمی شما که است عظیمی فضا
بشناسیم.رسمیت به و بپذیریم را ضرر این که است مهم واقعاً که کنم می فکر من بنابراین، و ماند. می شما با فقط فضا آن کنید، 

ی هیچ که دارد. ادامه ها سال که اوردوز بحران و کریستال:  اند.نداده انجام آن مورد در کار

هی حاضر حال در ما  ی را ت آوردن دست به برا مراقبت در  2020دسامبر در من مادربزرگ و است. وحشتناک این و نداریم.  BCدر دقیق اطالعا
ت طوالنی  ت مد س هیچ آوریم. دست به اطالعاتی توانیم نمی هنوز ما آوریم. دست به اطالعاتی نتوانستیم ما و کرد فو ت به ک ت از ما سواال دول
هد. نمی پاسخ  ها حال، این با د ی نه میکنند. رسیدگی مسائل به که میگویند و ایستادهاند آن ها آنها از دیگر که نیستند من مردم این من چیز

کنند.می مراقبت 

یپروژه پادکست  قنار

ی بار درباره اخیراً سونیا:  هبر ی در ر ها ی… شما کردهام. صحبت زیاد و کردهام فکر زیاد همپوشانی بحران چندین ما است. نبوده کووید فقط این رو
ت با مرتبط بحران  ب تغییرا ایم…داشته هوا و آ
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ی دقیقا. سونیا:  هش برا ت کا ی همه آن تغییرا ی گیر دارد.وجود آن بنابراین، کنیم؟ می چه بعد

هم می  هم می بشنوم، را سابقه بی کلمه دوباره خوا هم می من بشنوم. را شده بینی پیش کلمه خوا می اذعان کامالً من بشنوم. فعاالنه پایه یک خوا
ی مجموعه این که کنم  ی بحران و ها پدیده از امان بی ا ی سابقه بی ها است.داده قرار تأثیر تحت را ما که است بوده ا

یپروژه پادکست  قنار

ت خالف بر  ب در را آن کنم می سعی کنم، می فکر بسیار مورد این در من و از، عملیا هم. قرار روایت یک قال از یکی این که کنم می فکر من و د
ها که است احساسی این داریم. میالد از قبل سال در ما که است مشکالتی  ی به و گنجد. نمی گویند می ما به که داستانی در چیز این تایید جا
ت از روایت  افتد…نمی اتفاق مدارس در انتقال روایت این یا قطرا

هرا.ها، بیمارستان یا کریستال:  ظا

نبودند.غیرمنتظره لزوما آنها از یک هیچ اما کریستال: 

ی به توجه با که دانیم می ما سونیا:  هد ی داده از نظر صرف دارد، وجود که شوا هی و محدود، ها ی حوزه سایر به نگا تر شفاف بسیار که قضایی ها
هانه و  ی جمع در مؤثرتر و تر آگا ی اشتراک به و آور ی دسته یک در نوعی به که دانیم می ما نیست. منطقی واقعاً هستند، ها داده گذار از جدا بند

ی نداریم. قرار جهان بقیه  است.وقوع حال در جا همه همهگیر

ی بار آن به وقتی  هبر ت و دادیم فراخوان ما که اینجاست رسیدم... ر ی را  BCدر ما استان مردم دعو ما کردیم. تقویت مستقل علمی جدول یک برا
ی گروه  هم من اما است، کرده عمل مستقل علمی جدول یک عنوان به نوعی به که داریم را کووید مدلساز آن در خود نیاز مورد تخصص به میخوا

ی مستقل علمی جدول یک به ما که میکنم فکر من باشد. کووید از فراتر باید که کنم می فکر من کنم. اضافه جدول  ها این ارائه برا هنمایی و را
ها  ی لنز آن و توصیه ی برا ی در حاکمیت مهم بار پرتو در دولت تصمیمگیر ها داریم.نیاز همپوشانی بحران

ی وقتی که است این خاص طور به روایت این مورد در خشمگین نکته و کریستال:  ی وقتی اما دارد. را خود گیر همه  BCکند، می کار آنها برا آنها برا
ی همان کند، نمی کار  هند می انجام را کار ی یا مفهوم هیچ و هستند. دیگران که د ی ساختار ش برا ی رو ارزیابی حاضر حال در من ندارد. وجود آنها ها

ی  هم، می انجام بزرگ ها ی ارزیابی مانند د ی، صفحه  100ها هد که کنید مشخص باید شما کنید. دنبال را موارد این بتوانید باید شما و ا کجا از شوا
هایی از باید اند، آمده  ی هیچ و کنید. حمایت گویید می که چیز ت و است بوده یا است. نداشته وجود افراد این از انتظار یااند نکرده مالقا

ی و نه. نه، سونیا:  ت برا ی همه مورد در طوالنی مد هد ما و ایم. داده هشدار ها گیر ی که ایم بوده شا ی بیمار سرعت با دام و انسان بین مشترک ها
ی  هر بیشتر ت دارد. همراه به را نتایج این که هستیم شرایطی ایجاد حال در که دانیم می ما و شوند. می ظا ش نحوه خطرا ت پرور در صنعتی حیوانا
ی  ت کشاورز ی ناقل توانند می که حیواناتی به ما تجاوز نحوه و زیستگاه تخریب خطرا می انتقال قابل حیوان و انسان بین که باشند هایی بیمار

ی این شوند.  هد ما  .H1N1ابوال سارس. /AIDS. HIVاست. واقعی ریسک یک این و است. دام و انسان مشترک بیمار هش یا افزایش شا زمان کا
ی این بین ظهور بین  ی آخرین این گویند می ما به محققان که دانیم می ما ایم. بوده ها بیمار ی بنابراین، نیست. ما باز ی شدن آماده برا موج برا

ی  ی کنیم؟ می کار چه کووید بعد ی شدن آماده برا ی همه برا ی گیر کنیم؟می چه بعد

ی به ما مورخ. یک شناس، جامعه یک روانشناس، یک بر عالوه دانشمندان، بنابراین،  ها ی طیف دیدگاه در بتوانیم تا داریم نیاز آگاه افراد از وسیعتر
کنیم.حرکت پیچیده بسیار موقعیتی 

ها اگر کریستال:  ی را داده بدانیم؟بگیریم، یاد است قرار که را درسهایی میتوانیم چگونه نکنیم، جمعآور
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هده را مثال و کریستال:  ی اعالن کنید، می مشا ی اعالن اما ندارد وجود کووید ها و گرفتیم تصمیمی چنین دنیایی چه در دارد. وجود شپش ها
ت این حتی و نبودند؟ آن درگیر بزرگتر مقیاس در مردم چگونه  ب، کنیم. زندگی آن با است قرار ما مورد در تصمیما محدودیت مردم از درصد  54خو

هند،  هیم... ادامه آن به ما بنابراین نمیخوا هند مردم اکثریت اگر که برگشتهایم جایی به ما مید بازمیگردیم؟ آن به ما بکشند، را اقلیت یک بخوا
رسد.می نظر به مشکلی تاریخی نظر از که دلیلی 

س به آینده هفته وقتی و  -کردم مطرح را موضوع این وقتی سونیا:  هم ادامه موضوع این به بازگردیم، مجل از اعتماد جلب چرا که این  -داد خوا
ی بسیار پاسخگویی و شفافیت طریق  بسیار تجربه هستیم. موضوع این گذراندن حال در چیز هر از قبل ما همه که است دلیل این به است ضرور

ی و هم با زا استرس  چیست؟ میشود گفته من به که این یا میگیرم یاد چقدر واقعاً که است سوال این از اضافی استرس نداریم نیاز ما که چیز
ی با این چرا  ی در من که چیز ها ندارد؟مطابقت شنوم می دیگر جا

ی مسئولیت بخش این و سونیا:  ت که باشیم داشته انتظار باید ما است. پذیر هد و ها داده با و باشد صحیح و دقیق تایید قابل طور به اطالعا شوا
باشد.کارآمد و سالم دموکراتیک جامعه یک در ما عملکرد نحوه در اساسی نکته یک باید آن مانند شود. پشتیبان 

ی تشخیص در ناتوانی و کریستال:  ی است. غیرمسئوالنه واقعاً واقعاً، دارند، آنها که تأثیر ی برا ی دکتر مانند افراد بیان دیروز مانند و بروند باال که هنر
ما، عمومی بهداشت مسئول و است. آشکار اشتباه یک این ندارد. اشکالی این گیرند. نمی کووید یکدیگر از بیمارستان اتاق یک در افراد که کنند 

ی در ما است. نیامده بیرون آن از چیز هیچ و بگوید. را این و برود آنجا به که داشت اجازه دیروز ما، عمومی سالمت کل نماینده  ی جا که هستیم. بد
ی  ی جا است.بد

ت به حاضر  هایی دیگران که زمانی حتی خداییش، و است. نبوده آن با مالقا معنا را ها آن چگونه دانند نمی واقعاً که شنوند می و بینند می را چیز
ش حتی کنند،  ی تال ی بستن برا هایی اطراف در حصار ی است. اشتباه کار این که دانند نمی یا است. سخت بسیار دارید نیاز که چیز مردم از بسیار
ها چگونه بفهمند تا میبرند زمان  هند، تغییر را داده ها اینکه یا مید ت دیگر افراد با چگونه داده سال دو میکنند. چه صحنه پشت در یا دارند تفاو

ی  هایی باید هنوز من و است کشیده طول پیگیر ی را چیز ت بفهمند تا بگیرم نظر در مردم برا ی زیرا است. افتاده اتفاق چگونه تغییرا مردم از بسیار
ت  ها شنوند. می را اخبار شعار یا مطبوعا ی  700اوه آمدند، بیرون پرس آن از خیلی ی بیمارستان در که نفر کووید واقعاً درصد  60شدهاند، بستر

ی این ندارند.  ت که نیست چیز ی مجموعه پرس دستگاه اند. گفته مطبوعا ی داده از دقیق ا طور به آنها که جایی داشت، اختیار در را ماه یک ها
ت ها بیمارستان در خاص  ی اند، گرفته گروه آن از را آنها اکنون که دادند، انجام انبوه نظار ت مطمئناً که جایی هفته، خاص دوره آن برا جمعی نظار
ی هفته این االن اما دادند. می انجام  ی فردا و میشه اعمال ها بیمارستان شماره رو ی آنها اگر حتی میشه. اعمال ها بیمارستان شماره رو ها چیز
هند. نشان را متفاوتی بسیار  ی د کند.مبهم پیش از بیش است، وقوع حال در آنچه تا شد باعث دادند، انجام گذشته ماه دو در آنها که کار

یپروژه پادکست  قنار

هایی به توانم نمی چرا دارم؟ نگه ایمن را ام خانواده چگونه سونیا:  توانم می فزاینده طور به که باشم داشته دسترسی ابزار
هم تشخیص  کند؟می کمک زمینه این در که د

دارم؟نگه ایمن را ام خانواده چگونه مل: 
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است.اوج در قطعیت عدم کریستال: 

هند. تشخیص را آن توانند می آنها کنید می فکر شما که نقطه، این در زمین کره کل کریستال:  ی این در د نمی ما که جهانی گیر همه بیمار
هایی هستیم متصل هم به همه که واقعیت این از توانیم  هد که همانطور و یابیم. ر ت تشدید شا ب تغییرا هم با همه هستیم، هوایی و آ

ی راه خیلی نکنیم، عمل هم با همه که زمانی تا و کنیم. می تماشا را آن  هیم دور برد.نخوا

است.فروتنی کند، می عمل همدلی به آنجا در و اید، کرده شناسایی را آنجا خوبی به شما کریستال: 

ش میانه در که زمانی میگفتم شاونیگان در سونیا:  ی و تال ی بودیم، بیپایان نبرد گوییم، می ما و کردیم. بیان میخواستیم که را آیندها
ب شامل  Shawniganدریاچه آینده  س این ما و است. متصل جامعه یک و سالم آشامیدنی آ هیم که داریم را ح تا برسیم، کجا به میخوا
ی از را ما  ها هیم. عبور سخت واقعاً مسیر ی مورد در ما د ها ی از پر که میکنیم صحبت کمپرسی کامیون ب در مطمئناً که هستند مواد آ

هید، خود آشامیدنی  ی و میخوا ها در ژانویه صبح  5:30ساعت در که افراد ها این ورود از میکنند سعی ایستادهاند، جاده به کامیون
ی ما حوضه  ش یک این کنند. جلوگیر افراد در ما آنچه کنم می فکر من و کنم. می فکر آن به حاضر حال در من اما بود. سخت و طوالنی تال

ی مکان در  ی ها هبر ی آینده بگویند من به که است این داریم نیاز ر برویم.است قرار کجا بگو من به برسیم؟ آن به هم با است قرار که ا

ت قطعیت. عدم سونیا:  ش حاضر حال در که است واضح غلط اطالعا ی تال هنگ بسیار ها ی... هما می اساساً اتاوا در کاروان برا
کنیم.عمل قانون از خارج توانیم می ما گوید 

ی این و بینید. نمی را خود از بیرون زیرا ندارید، همدلی واقعاً ندارید فروتنی سطحی در وقتی  زمانی تا بینیم، می اکنون ما که است چیز
ی که  ب من برا هد نمی اجازه که دارد. وجود امر این در استثنایی افزایش یک است، خو ی جامعه د نشان ما به تاریخ که همانطور کارآمد، ا

ت باشیم، خودمان خاطر به همه اگر است. داده  ی مد هد دوام زیاد آورد.نخوا

هیم می ما بازمیگردد. بزرگ اصول به این که میزنم حدس من و سونیا:  ی سیاست مدیریت، در جمعی طور به خوا ی تصمیم و گذار گیر
ی چه به خود  دادن رخ حال در کانادا سراسر در آنچه دیدن هستیم، ما همه که همانطور میکنم، فکر من هم، باز و یابیم؟ دست چیز

هنده است،  اطرافاست. آزارد

ایم.گرفته گروگان که هستیم غیرممکن مکان این در االن ما شود. می داده اجازه آنها به جهاتی به و کریستال: 

یپروژه پادکست  قنار

ی از جهان  تبسیار جها

هستیم.وابسته و مرتبط هم به عمیقاً ما سونیا: 

ها به اعتماد این که داریم نیاز ما و است. کننده نگران این گوید می و کند می نگاه این به من درون مورخ و سونیا:  ت و نهاد نظام و دول
ی  ایم. گرفته یاد بیشتر زمان آن از یا ایم کرده اشتباه ما بگویند که داریم نیاز مردم توانایی و فروتنی به ما و شود. بازیابی ما سیاسی ها
ی هم با بیشتر که است آن وقت بله، داریم کمک به نیاز یا بکشد. طول که چه هر  ی که است رسیده فرا آن زمان بله، کنیم. همکار ها صدا

هایی به ما البته که کنید تصدیق را انسانیت فقط اند. شده خسته مردم سال، دو کنید. وارد تازه و جدید  هیم جا س هیچ که رسید خوا ک
ی تصمیم در  ش ارزیابی و گیر ها از ا هید. می دست به را باتوم که است وقت آن نیست. کامل چیز گویید می شما که است وقت آن د
هم می و کنم. می کار خدمت محل از همه از اول من  هم.می انجام را کار بهترین که شوم مطمئن خوا د
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ی اصالح  ی حمایت غذایی. امنیت جنگلدار ی مسکن روانی اجتماعی/ها ی دارد. ادامه همه برا ی گذار و پاک انرژ س من، نظر به اما اقتصاد به سپ
هیم که جایی عنوان به که میکنیم حرکت نتیجه چهار این سمت به آیا که میپرسیم را سوال این خود از و میکنیم نگاه سیاستها آن  به میخوا
ی آن میکنم فکر من و کردهایم؟ بیان برسیم آن  ی یک در کسی هر از که است چیز هبر همبسیار سیاسی ر میخوا

ب خیلی کریستال:  ی.پسش از خو برآمد

یپروژه پادکست  قنار

ب در ما کشیدم. پیش سال یک را این دارم. چیز یک من کنید، شوخی من به اگر  این مورد در ما کنیم. می صحبت سیاست از زیاد سیاسی احزا
س اما هستند. مهم واقعا آنها که کنم می فکر من و کنیم. می صحبت سیاست آن و سیاست  ی وسیله پلی ی ا است. جایی به ما رساندن برا

س  2020دسامبر اواخر در را سیاستی بزرگ بحث این ما بنابراین، برسیم؟ کجا به کنیم می سعی  ت از پ ب، اوه مثل من و داشتیم. انتخابا خو
هبر یک که است هفته شش  هستم.سیاسی ر

ت این همه میتوانم چگونه میکردم... سعی من بنابراین، مهمه. خیلی سونیا:  به که کنم تبدیل جایی به را آنها و بگیرم نظر در را سیاست قطعا
هم نشان شما به من میبینم. آینده عنوان  من که است میالد از قبل سال همان این ببینم. را آن بتوانم که دارم می نگه جایی را این من داد. خوا

ی دارد. وجود ستون چهار باشیم. داشته دارم دوست  ها از ما کنند. برآورده را خود کامل پتانسیل توانند می همه و شود می برآورده همه نیاز
ی سیستم  ی که طبیعی ها و متصل امن، سرزنده، ما جوامع و همسایگان کنیم. می محافظت هستیم وابسته آنها به خود رفاه و سالمت برا
ت، هستند. پذیر انعطاف  ی نظام دول ی و سیاسی ها ها س و بود.  2021ژانویه اوایل این بنابراین، هستند. اعتماد قابل ما نهاد آن داخل در سپ
ت  ی  ECEدارد. وجود سیاست قطعا ش همه برا ی رونق پر عمومی آموز ضد قانون. بومی مردم حقوق اعالمیه/انصاف. العمر. مادام یادگیر

نژادپرستی

هید می رسیدید آنجا به وقتی و کریستال:  ی باشید؟ کسی چه خوا ی گرافیک در من که چیز ی نیز میالد از قبل سال یک که بینم، می شما زیبا برا
ها آن کنم، می آرزو آنجا در ام خانواده  ی چه این باشد. پایه باید چیز شهایی اگر و هستند. اولیه اصول اینها است. سخت چیز که ندارید را ارز
ی دائماً  ها آن برا ش یک مانند میجنگند... چیز ی ارز ی من برا ی واقعاً است، برابر ت از برخی باید من که باشد معنا بدان این خواه مردم. برا امتیازا
ی را کار این حاضرم  %100کنم، فدا را خود  ی برا هم. انجام برابر ی اما د ی از دقیقی درک که افراد ها ش هند کجا به یا ندارند، خود ارز بروند، میخوا
هند یا  هد سخت بسیار برایشان سونیا... میگویید، شما آنچه و باشد... شکلی چه دنیا میخوا کنید معنا است جریان در که را چیز همه بود. خوا

ی  ی سیاست ایجاد برا ش در اگر فهمید. نمی را بودن جامعه یک معنی اگر دارد. وجود کجا دانید نمی حتی اگر آنجا به رسیدن برا ی تال ایجاد برا
س نیستید، جامعه یک  ی همه اینها پ ها و ندارند. آن در ریشه خیلی و روند می و آیند می که هستند سیاستی از بخشی آنها هستند. شناور چیز
ب نوع این میکنم فکر چون دارید. شود می منتهی آن به چیز همه آنچه از را تصویر این شما که دارم دوست من  سایر در حاضر حال در چارچو

ب  ی حزبی مسائل از میکنم سعی و  -ندارد وجود احزا ی در حداقل ندارم. حزبی واقعاً زیرا کنم، دور هبر به موضوع این گفتن به حاضر آنها ر
است.کننده گیج باعث این و نیست صراحت 

است؟درست کند، می حفظ را فروتنی کریستال: 

س این شود؟ می شکلی چه هستیم آنجا وقتی برویم؟ کجا هم با است قرار کنید می فکر بگویید ما به که است این نقش  تجربه چیه؟ شبیه ح
ی  هم می که است شده زیاد آنقدر ما سیاست کنم می فکر چیست؟ مردم برا توانم می اینگونه و بیاورم پایین را آنها و بگیرم هدف را حریفم خوا

هم می که لباسی  چیست؟شما رانندگی دید باشی؟ آنجا خواستی می چرا که اینجاست سوال باشم. خوا

ی بچه داشتن و طنز. سونیا:  کند.می مسخره مرا امان بی نوجوان ها
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یپروژه پادکست  قنار

س بله، مل:  ی مردم بنابراین، داد. تغییر شکوفایی سمت به را ها دروازه تیرک آن باید پ ها هند دست از را خود اساسی نیاز میتوانند مردم و نمید
ی اولیه اصول از  باشند.برخوردار جامعه این در پیشرفت برا

هم نیز را پایه درآمد که دیدهایم را مطالعاتی ما و کریستال:  مورد در مردم و مانند. می زنده آنها مانند. می زنده درآمد آن با افراد این میکنند. فرا
س کنند، می سوال کنند می چه پولشان با اینکه  کنم. نمی فکر سؤال این به معموالً من بنابراین، کنید. می چه پولتان با که پرسد نمی شما از هیچک
ی نباید مردم اما  ی و من دیدگاه من، نظر از بجنگند. زندگی برا ی باید ما و است ارزشمند زندگی همه که است این در من مبنا جایی تا زندگی تمام برا
ی این به واکنش در حداقل ایم، گرفته فاصله آن از ما و کنیم. مبارزه توانیم می که  ش تمام ادامه فقط این اما خاص. طور به گیر همه بیمار هایی رو

ت این طول در که است  ی اکنون است. شده رفتار اند، شده گرفته نادیده عمداً که جوامعی با مد هها اینها اما است. شده بزرگ ما همه برا و را
هایی  داشتند.سروکار آن با قبالً که است چیز

هیم. قرار سیاسی بزرگتر تصویر در را سیاسی واکنش نوع که است مهم واقعاً که است دلیل همین به کنم می فکر من و سونیا:  هدف هم باز که د
ی مورد در وقتی است؟ کرده خدمتی چه چیست؟ حکومت از  ت از نمیتوانند که میکنیم صحبت افراد ی و شوند خارج بقا حال مل به که مطالعها

هی مغز… رشد بر آن تأثیر کردید، اشاره  ی چه مجموعاً ما که است این دارم موضوع این به من که نگا هیم؟ دست از را چیز کارآفرینان، هنرمندان، مید
ی معلمان، نویسندگان، و دانشمندان مخترعان،  هم ما جوامع در ما، جوامع در ما، جهان در را ثروتی کنند، پیشرفت بتوانند اگر که افراد کنند، می فرا

شویم؟می محروم آن از که هستند؟ کسانی چه 

ی به کریستال:  ی آن از ما واکنش، جا کنیم.می جلوگیر

ی و مل:  هد ی ضربه بر دال شوا ش حال در که دارد وجود کودکانی در مغز ضعیف رشد و مغز ی تال یک فقط آنها هستند. فقر در ماندن زنده برا
ت در بزرگ مطالعه  هند می پول مادران به آنها دادند. انجام متحده ایاال ی اندازه را نوزادان مغز عملکرد و د وقتی که دریافتند آنها و کنند. می گیر

برد.می بین از را فقر از ناشی استرس زیرا شود می بهتر بسیار مغز عملکرد گیرد می پول مادر 

ی بگویم، صادقانه و مل:  ی که چیز هد می نشان ما به دارد، ستون چهار شما کاغذ رو ی شکوفایی سمت به را دروازه تیرک چگونه که د همه برا
هیم. حرکت  ی به د بمونیزنده فقط اینکه جا

می اجتماعی درس کالس یک داشتم من گذراندم. را عالی دوره یک بودم آموزشی برنامه در که زمانی درسته؟ میدونی، کالست تو اینو تو سونیا: 
ها از او زیرا بود، شگفتانگیز مربی دارد؟ معنی چه این کردم می فکر و ساختم  هه س تجربه د ی و میکرد استفاده خود تدری ها عنوان به او داستان

استمهم که گفت او اساسا، و بود. فوقالعاده مادر یک و معلم یک 

ت و کریستال:  ها مورد در که درآمد کم شرایط در ویژه به مالی، ناراحتی که گوید می تحقیقا ی استرس از یکی کنید، می صحبت نیاز سطح ها
ی  باشید.داشته توانید می که است باالتر

پتانسیل.بینند. می اینگونه را آن معلمان کنید. می نگاه آن به معلم یک عنوان به شما مل: 

هایی آن  ی ما آنچه مورد در شما کاغذ در که چیز هیم می  BCبرا باشد.پلتفرمی هر اساس باید این دارد؟ وجود خوا

ی تعداد وقتی بپرسیم، خود از باید همچنین ما سونیا:  ت در مردم از زیاد ی چه مجموع در ما هستند، بقا حال هیم؟ می دست از را چیز وقتی د
ی کنند می سعی فقط مردم  ها ش غذا، سرپناه،  -باشند داشته را خود اولیه نیاز اولیه.آموز
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ی اگر که میدانم من دو، اما سونیا:  ی چه باشیم، داشته متفاوتی جهتگیر هیم. انجام میتوانیم کار ها را آن من ام. دیده را آن من د و بار
ها  ی بچه این با بار می را کار این اما گذراند، نمی را  11تاریخ کالس هرگز که کند فکر است ممکن کسی چه ام. کرده زندگی باورنکردنی ها
کند؟

ها  ی به تنها نه آن ی پول اندازها ی هزینه این بروند...  Playlandبه بتوانند کالس افراد همه که کردند جمعآور همه و بود، دالر  ۲۰همه برا
ی مورد در تا بودند شده وارد که هایی سازمان از تا دو به که بود مانده باقی پول آنقدر و بروند. باید نداشتند مالی توانایی اگر حتی  که کار
سازند.می بمبئی در دبستانی پیش آنها بود. هند در یکی کنند. صحبت ما با دادند می انجام 

ی بگویم... صادقانه اما ام. گذاشته اشتراک به توییتر در را آن قبالً و ام گذاشته اشتراک به مل با را این من کریستال:  سخت بسیار من برا
ی این در مدارس از که است  ش به و گیر همه بیمار ی رو ی واقعاً من زیرا شود، استفاده روان سالمت روایت با ازدواج دیگر ها مدرسه برا

ش معلمان و  وبودم، نوجوان مادر و پدر یک من و هستم. قائل ارز

ب پروژه دومی و  ها بنابراین، و بود. کنیا در آ ب، گفتند، بچه ی پول نیازمان از بیشتر ما خو نداریم، نیاز پول این به ما کردیم... جمعآور
هیم بنابراین  ها به را پول این میخوا هیم سازمان ی سراغ به بتوانند تا بد ها ی بچه ی بروند. دارند، نیاز پول این به که دیگر نمونه این من برا

ی  ی، از بود ا به شما اینکه تشخیص و  –جهانی جامعه بلکه درس، کالس در فقط نه  –تر وسیع جامعه یک در خود دادن قرار توانمندساز
ت تا کنید، می کار جمعی طور به که زمانی دارید، را ظرفیت این فرد یک عنوان  ی شگفت واقعا اتفاقا میکنم احساس و بزنید. رقم را انگیز
 8کالس در زیرا کنم تحمل را سوال دوره توانم می من یک، بودم. خوشبخت بسیار بودم معلم اینکه از شوم، قلمرو این وارد اینکه از قبل 
ام.بوده جایگزین معلم 

شماستنگرانی کمترین این داشتید. کار و سر نوجوانان با شما کریستال: 

ی  هید می انجام خود کالس در شما که کار ی همه به توانید می آنجا از کنید. می ایجاد جامعه یک که است این د ها پیدا دست دیگر چیز
ب این نوعی به بنابراین، کنید.  هیم درسی برنامه به است. مشابه بازتا هیم جبر به رسید. خوا هیم تاریخ درس به رسید. خوا به رسید. خوا
ی درس  ی شما آن در که کنیم می ایجاد را مکانی ابتدا اما رسیم. می انگلیسی ها ی برا ی که جایی باشید، ایمن یادگیر ها برآورده شما نیاز
هده هستید که را آنچه و شود می گذاشته احترام شما به که جایی شود، می  جامعه این از بخشی را خود شما همچنین و کنید ... می مشا
س این از هم و میکنید مشارکت بزرگتر تصویر در هم شما بنابراین، و بینید. می درس کالس این و  هنگامی میبرید. بهره اجتماعی ح
س به من که  ما که بود معنی این به کالس در جامعه ساختمان در اولیه کار آن زیرا است باورنکردنی چیز یک این شدم، نزدیک چنین تدری

کنیم.معجزه گروه یک عنوان به توانیم می اساساً 

یپروژه پادکست  قنار

کرده برقرار ارتباط قبلی معلم با قبالً آنها و شدم وارد سال از بعد نیم و هفته یک حدود من بود. هشتم کالس من عالقه مورد داستان 
ادامه او رویکرد به کردم سعی من باشه. کردم، فکر و بودم جدید نسبتاً معلم یک زمان آن در من بودند؟ شما به شبیه آنها بنابراین، بودند. 
هم  هد کارساز قطعاً این که کردم فکر و د جبر با ما رسیدیم... سال آن مه ماه به که زمانی و شدیم. آشنا هم با تازه و کردم توقف بود. نخوا
ت را مدرسه کل و داشتیم وسطایی قرون نمایشگاه یک میشویم، خارج پارک از  ی و کردیم، دعو ها ی واقعاً کار داده انجام خارقالعادها

هی بودیم.  هیم میگویند و میآیند دانشآموزان از گرو هید می اگر است. شلوغ سرم انگار من و برویم، پلیلند به میخوا را کار این خوا
هید، انجام  هی را چیز همه باید د این به مربوط این بنابراین، بیایند. بتوانند همه تا کنید مالی کمک باید شما حال، هر به و کنید. سازماند

ی جمع شما دارد. را رفتن مالی استطاعت کسی چه که نیست   10حدود عرض در دادند. انجام آنها بیایند. همه تا کنید می مالی کمک آور
ی جمع دالر هزار دو روز  ش از آنها کردند. آور ی رو ش کردند، استفاده مختلف ها ت فرو ش و شکال ها.انواع و شیرینی فرو چیز
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ت اما است؟ درست شناسم، نمی را معلمی من سونیا:  منابع و حمایت احساس رود می درس کالس به که معلمی اینکه و آن بین تفاو
ی و دارد  هایی مورد در نگرانی به نیاز هد. سالمتی و رفاه به را تمرکز این بتواند اینکه اما باشد... آنها نگران نباید که نیست چیز ی بد یادگیر

ی این آنها... آموزان دانش  ی باید ما که است چیز ش آن برا کنیم.تال

این اینجا در من حضور اصلی دالیل از یکی برگشتم. کلونا جوان والدین برنامه به آوردم دنیا به سالگی  16سن در را پسرم اینکه از بعد من 
ی که است  ت معلم باشید، مجاز روانشناس یک و کنم. دریافت را خود دکترا ی من،  12تاریخ و  11اجتماعی مطالعا ی آقا گیبسون لیندز
ی اولین از یکی واقعاً او است.  می شخص یک عنوان به را من که داد. نشان را من شرط و قید بی مثبت توجه که بود من زندگی در افراد
آن از قبل براستی. داد. تغییر را من زندگی مسیر و ببینم. را پتانسیل این کرد کمک من به و دید توانستم می آنچه در را پتانسیل دید، 
ی است قرار و دارم بعد درجه سه اکنون من و شوم. سرآشپز داشتم قصد  ها هم انجام دنیا در را متفاوتی بسیار کار از بیشتر بسیار و د
هم دستیابی داشتم که آنچه  ت آن از یکی خاطر به این و داشت. خوا ی و نداشتم جامعه من است. جامعه ایجاد و تجربیا هایی از بسیار بچه
ی از که  ها ی چنین هرگز آنها ندارند. جامعه میآیند محروم مکان را آن واقعاً که بگیرید قرار موقعیتی در اینکه و اند. نکرده تجربه را چیز

ی تواند می ارتباطی چه و ببینید را اتصال امکان و بسازید  ی باشد؟ مفید جهان برا ها ی شگفت کار هد، می انجام انگیز این واقعا سونیا. د
ی نسخه فقط من داستان و شما داستان و کند. می را کار  هستند.آن از کوچکی ها
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را این کردهام سعی من االن همین میکنم فکر ناراحتی. و غم درد. دادن. دست از اندوه. و غم هستیم. کجا در که کنید تصدیق و سونیا: 
ی تنها این اما کنم، بیان  ی یا میافتد، اتفاق حاضر حال در که هستیم غمگینی حال در ما که نیست چیز ما دادهایم. دست از که چیز

ی همچنین  ی آینده برا ی یک باید که خوریم می غصه ا ها سر آینده به متفاوتی نگاه ما پیش سال  20که بپذیریم، آینده آن مورد در را چیز
ت داریم.  هایی از یکی و هستیم. اینجا ما حاال و رسید. می نظر به متفاو گفتیمکه چیز

ی بود. معلم آن آنها تحصیلی دوران از مقطعی در دارد. معلم یک درباره داستانی کسی هر این… میکنم فکر من اما سونیا:  مک آقا
ی نام  ب این به من کردید. صحبت ما آموزشی سیستم مورد در نگرانی مورد در شما مل، به گردد برمی این و من. برا فکر المثل ضر
هد. غذا فرزندانش به تواند نمی گرسنه مادر یک که کنم می  چه هستند، استرس از باالیی سطوح چنین با مکانی در ما معلمان اگر بد

ی  ی چیز هند؟ خود آموزان دانش به که گذارد می باقی آنها برا ی همه مورد در فقط من و بد کنم.نمی صحبت گیر

ی این بخشند. می بهبود را همه روانی سالمت که هستند مدارسی اینها و کریستال:  توانستیم می ما کند. می ناامید را من که است چیز
ی فقط بنابراین، دارد. وجود آنجا به رسیدن توانایی باشیم. داشته را آن  دارید، جامعه از که چارچوبی به همچنان و آوریم، می فشار آن برا
هیم آنجا به ما اجتماع بدون زیرا جامعه ساختن ادامه از پردازید. می  ی تعداد کنم می فکر من و رسید، نخوا دارد. وجود آنجا در ما از زیاد
ت دریافت حال در این  ش به کلما ب در آن دریافت و است. صحیح رو همه که کنم می فکر من و مناسب افراد به رسیدن و مناسب. قال
ی همه ادامه با ما  هیم ادامه کار این به آینده و گیر ی همه که آنجایی از داد. خوا ی آنقدر ما مواقع برخی در گیر هیم متمرکز آن رو بود، نخوا
ی هنوز و  ت از بسیار کوتاه ضرر یک با ما اینکه آنهاست. مهمترین از یکی اقلیم تغییر کرد. مقابله آنها با باید که دارد وجود دیگر مشکال

ت  کنیم.مقابله آن ضرر با اینکه بدون هستیم روبرو مد

اید ...کرده تمام را خود سهم زیرا ندارید دسترسی فتوکپی دستگاه به وقتی ندارید ... منابع وقتی دارید ... خود کالس در بچه  35وقتی 

هیم، قرار هدف را اقلیم تغییر واقعاً ما اگر  هی ند ت گا ی باید فعال رسد. می نظر به بیهوده نیمه اوقا کنیمکار

هرم کریستال:  ی مرتباً خوا هایی درسش کالس برا خرد.می چیز
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ش خانه من رفتن از قبل درست من خالکوبی هنرمند کردم، مکان نقل من که زمانی کلونا در کریستال:  دالر هزار  300او و فروخت را ا
ی شرکت از پیشنهاد چهار شرط. بدون کرد، دریافت درخواستی قیمت از بیش  ی که خانواده یک یا فرد یک نه مختلف. ها ارائه پیشنهاد
هند می فقط آنها و داد. می  ی و کنند پاک را آن خوا ها ی چیز هند. قرار آنجا در را دیگر خانواده کدام هیچ که داشت پیشنهاد  8هم با او د

نبودند.

ی را تو من سونیا، کریستال:  ی برا هی می انجام که کار و صداقت شما، مانند من زیرا است، سخت خیلی سیاست کنم. می تحسین د
ی این بگویم، توانم می من آنچه از و کنم. می دنبال را شفافیت  و دارند. آن انجام در سعی حاضر حال در مردم اکثریت که نیست چیز
ی که خوشحالم و هستید آنجا شما که خوشحالم است. سخت  ی دیدگاه با افراد ی همان این زیرا هستند. ها سمت آن در مشابه ها چیز
داریم.نیاز ما که است 

ی  ی چشم توانید نمی شما که است این ما کوچک تیم در موارد از بسیار ی امیدوارکننده انداز در صادقانه حقیقت یک با اینکه مگر بسازید آینده برا
کنید.شروع هستید اکنون که جایی مورد 

ی قیمت از بیش دالر هزار  570گرفتند. پیشی دالر هزار  570او از دیگر نفر  35و بخرد خانه یک کرد سعی برادرم مل:  هیچ پیشنهاد
کند.کار آن با تواند نمی معمولی کانادایی 

ی به ما  ها آن در تا شوند کار به دست اکنون که داریم نیاز افراد کنند.ایجاد را تغییر واقع در و بگذارند قدم چیز

ی حالت به عجله با توانیم نمی ما و کریستال:  ی که برگردیم عاد ی که شکست. را مردم از بسیار ش ها خیلی برا ی همه نبود. قائل ارز گیر
هم یک تا بودند جمعیت آن در که را موجود شده گرفته نادیده جوامع سادگی به این نکرد. ایجاد را مسائل این از یک هیچ  بزرگ درجه د
ی حالت به و نکنیم عجله بیایید است. خط در آنها زندگی اکنون که جایی کرد.  برگردیمعاد

ت منظورم... دیدهایم... دستمزد افزایش میزان مقابل در مسکن قیمت با که تورمی مقدار و کریستال:  ناپایدار است. پایه ریاضیا
هد پایان به و است.  فقطاین رسید. خوا

برویم.عمل به شفافیت و صداقت از باید ما 

ت  ی از پر و اجتماع از پر که متفاو همیت یکدیگر به واقعاً که است افراد هند. می ا آماده ما افتاد، اتفاق موارد این که زمانی بنابراین، د
ی چه ما جامعه از که دانیم می ما نیست. تقسیم نیست، تقال این هستیم.  هیم آن به و رود می انتظار می ما به را امید این رسید. خوا

هد. د

ی کنم می فکر من و برسیم؟ کجا به تالشیم در ما  -است هدف این و است. عمل است. شفافیت صداقت، این سونیا:  نمی که کار
هیم انجام توانیم  من میکنم، نرم پنجه و دست موضوع این با همیشه من و نیز، ما اما باشیم. منفعل مواقعی چنین در که است این د
ها بقیه مثل هم  هم می من نمیشوم. ترس یا عصبانیت تسلیم همیشه و هستم انسان این به را تالشم و کار که بیاورم فشار خودم به خوا

ی برسیم؟ آن به توانیم می کجا که کنم هدایت مکان  ب میزم رو را آن توانید نمی که خوشحالم است، نامرتب خیلی من میز دارم کتا
ب یک این اما ببینید.  ت توانیم می ما همه  -است زیبا کتا هیم: نجا ی هایی حل راه و شجاعت، حقیقت، د ب بحران برا زنان همه هوا. و آ

ی کننده، مشارکت  ب این پوست. رنگین زنان از بسیار چشمانداز بنابراین  –آن کنار در اما است. امیدوارکننده و زیبا و کننده خیره کامالً کتا
ی  ی امیدوارکنندها ی حقیقت اینجا و دارد وجود آینده برا و  – Fracking Water: Slickدارد وجود هستند کجا اینکه مورد در صادقانها

Industry. Powerful World's the Against Stand Insider's One  نگاه این در است. ترکیب همان این که کنم می فکر من و
هد ما سخت،  ی شرکتی شا ی خصوصی و ساز ی مراقبت ساز هد ما هستیم. بهداشتی ها ی شا ها متضاد انواع که هستیم شرکتی سود
ی مقاله گذشته روز دارد. همراه به را سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل  یک مسکن که زمانی تا و خواندم. مسکن بحران مورد در ا

ی  ی سرمایهگذار ها است، سودآور تجار هی هیچ کنند. رقابت آن با نمیتوانند انسان تامینی صندوق یک مقابل در بتوانید که ندارد وجود را
بروید.باال 

حاضر؟حال در خصوص به مانید، می باقی سیاست در چگونه که پرسند می من از مردم سونیا: 
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ی فقط مل:  ش ا ی افراد کا ی فرصتی توانستند می بیشتر ی تجربه و شما با گفتگو برا هبر ی به ما باشند. داشته واقعی ر ها ی صدا ی مانند بیشتر صدا
شنوند.می مردم عموم که نیست پیامی این زیرا شوند. تقویت آنجا در تا داریم نیاز شما 

ها، همه میکنم فکر من و سونیا:  ی این ی... به پاسخ درباره گفتگو تکمیل برا مانند سالمت، تعیینکننده اجتماعی عوامل به وقتی همهگیر
ی  ی و ارزیابی و دیدن به کنیم شروع میتوانیم برمیگردیم، واقعی پیشرفت شاخصها و میبرند. کجا به را ما سیاستها این که درستی اندازهگیر

هی مسیر به را ما اگر  داشته را راه نقشه این میتوانیم صورتی در تنها ما اما کنیم. حرکت دیگر جهت در و شویم جابجا بیایید باشه. برند؟ می اشتبا
ی مورد در اصول برخی سر بر که باشیم  هیم که مقصد برسیم.توافق به میخوا

س یک واقعاً این و کنید تکیه یکدیگر به باید و دارید مشترک خارجی دشمن یک  ت ح ی طعنه و خاص طور به او کند ... می ایجاد وحد مورد در آمیز
ها دولت بود.  On Carry and Calm Keepشعار داستان دار خنده قسمت کرد. می صحبت دوم جهانی جنگ طول در بریتانیا  را پوستر میلیون

پ زمان آن در  س پدیده یک این نشدند. توزیع واقع در اما کرد، چا ی این اما رسانی. پیام که بود جنگ از پ نهایت در تاریخی، نظر از گیر، همه بیمار
ی و کند. می جدا یکدیگر از را ما و کشاند می انزوا به را ما زیرا است، کرده تضعیف را اتحاد و پیوند  ی گویید می وقتی ملود ش ا می مردم کا

ی معمولی سال یک بشنوند... را این توانستند  ت و جوامع به سفر گذشته، سال من، برا ی مالقا ی بود. مردم با حضور همایی برگزار ی گرد بزرگ، ها
ی زوم جلسه به پایان در سالم، است. دشوار بسیار کار این انجام اما برگشت... و رفت فرصت داشتن  ت بیایید، دیگر حال در شما زوم روز جلسا
ی حاضر  ی برا ب افراد از بسیار ت این بتوانیم باید ما است... این که میدانم اما نیست. جذابی انتخا در بتوانیم و باشیم داشته گستردهتر را مکالما
ی فوراً که باشیم داشته مکالماتی سیاست مورد  ی با که شوید مطمئن و بیندازید خطر به را خود قلمرو و بکشید باال را خود مشتها بلندترین صدا
ش و شنیدن واقع، در اما میزنید. فریاد  ی و جست و دادن گو ماستمشترک که جایی جو

ی  ی بحث این انجام برا مهم.ها

ت را من که شدم متاثر واقعاً من سونیا:  ها نوع این به ما کنم می فکر من سپاسگزارم. گفتگو این از واقعاً و کردید دعو نیاز بیشتر و بیشتر گفتگو
ی را شما من و داریم  کنم.می تحسین فضا این ایجاد برا

ت میزان چه و زمانی چه  ی باالترین به را آسیب بیشترین نیست قرار که دانیم می ما متأسفانه، و کند. می وارد خسار ها این که افراد را چیز
کند.وارد گرفتند، تصمیم 
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هاست... از یکی این و سونیا:  ت چیز ی شیوه مورد در مورخ یک عنوان به و بود  CBCدر یکشنبه صبح میالن مک مارگار یک معموالً ها جنگ که ا
توچون کرد. می صحبت آورد می هم گرد را جمعیت 

ی پادکست در امروز اینکه از  ت کسب برا ش و اطالعا شروع نقطه این زیرا سپاسگزارم. بسیار کردید صحبت ما با و گذاشتید وقت مردم آموز
است.مردم به صادقانه رسانی اطالع اساسی، 

نیست.الزم صداقت است تقویت حال در آنچه یا تقویت زیرا است سخت اگرچه کریستال: 

ی این و کریستال:  ی به من برا ی این هستیم. آگاه جمعیتی ما اینکه است. دموکراسی معنا که این نه است. وقوع حال در که است اتفاقاتی از جدا
ت که باشیم جمعیتی ما  همیتی چندان که است شده ارائه مقاماتی توسط که را غلطی اطالعا هند، نمی ا که است دموکراسی این زنیم. می فریاد د

ب و درک حال در که کنیم احساس و بدانیم  جدا آن از تو که کنم می گمان من و کنیم. حرکت آن سمت به امیدوارم و هستیم. زمینه این در انتخا
هی  ی حاضر حال در شما سونیا. بود، خوا کنم.می قدردانی آن از من و هستید صادقی صدا
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ت آنجا به رسیدن نحوه در ما شاید داریم؟ توافق آن در که کنیم شروع توانیم می کجا از زمین؟  بتوانیم اگر اما باشیم، داشته هایی تفاو
ی سیستم سالم، افراد سالم، جوامع مورد در  ت این در کنم می فکر برسیم، توافق به اعتماد قابل دولت یک و سالمت طبیعی ها صور
برداریم.را هایی گام توانیم می 

ی هر از سونیا:  متشکرم.بسیار شما دو

گذاشتید.که وقتی از ممنون کریستال: 

Crystal:  س و ی سپ ها رو ها فهمیدید، را هدف وقتی کنید. راست کلیک خطمشی هند دنبال خطمشی کامال.شد. خوا

یپروژه پادکست  قنار
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