
 

 

 

   2022اپریل ،  15برا : 

 

 جوامع و اعضای عزیز سلوفود 

  

  2022جوالی    17و    16العاده( را که به  تاریخ  المللی سلو فود )و اولین کنگره فوق، هشتمین کنگره بینبر اساس این نامه  

 در پولنزو، ایتالیا، در دانشگاه علوم گوارش برگزار خواهد شد بطور رسمی دور هم جمع میشویم . 

ده است و این دیگر گونی در سایه سایر  در دوسال اخیر به اثر شیوع بیماری واگیر کرونا جهان دیگرگون و وارونه گردی

بحران ها همچون روند روبه افزایش تغیرات آب هوای و تمام درگیری ها و جریانات مهاجرتی متعاقب آن ، این کنگره  

 باید بیش از هر چیز فرصتی باشد برای تامل و محرکی باشد برای آینده مان . 

دو که به کنگره چنگدو مشهور است، ما یک مدل انجمن یا جامعه   در جریان برگزرای آخرین کنگره سلوفود درشهر چنگ 

سلوفود را راه اندازی کردیم، که این خود ابزاراساسی برای نشان دادن تنوع جنبش ما است ، از آن زمان به بعد، هزاران 

ل در جنبش بازی  اند و به هزاران نفر این فرصت را مهی نموده است تا نقشی فعاانجمن در سرتاسر جهان تأسیس شده

بدین اساس با تائسیس این انجمن ها ،اتحادیه جهانی سلوفود قوی تر و غنی تر    از ایشان قدردانی می نمایم .  کهنمایند  

گردیده و خود را به عنوان شبکه ی به نمایش میگذارد که  به ارزش تنوع  و ارتباطات اهمیت قائل است. حال زمان آن 

را به اتمام برسانیم و بطور رسمی حق نماینده این جوامع را درین جنبش به رسمیت بشناسیم و    است  که این فرایند انتقالی

این انعکاسات برای سلوفود اجازه خواهد داد  تا این جنبش نقش بارز تر و فراگیر تر را ایفا کند و این خود میتواند ایفای 

تاثیر گذار تر در رویا روی با چالش بزرگ عصر تر و  از تامل و تغیر که در چنگدو  نقش فعال  این مرحله  ما باشد. 

ادامه خواهد یافت و در مراحل مختلف نیاز به حضور شما به شکل  تا برگزاری کنگره پیش رو توسعه و  اغازگردید 

 حضوری یا آنالین دارد. 

جون با همراهی و نظارت اعضای  ماه  مجموعه از نشست های منطقه ای ، ملی و بین قاره ای از همین اکنون تا اواسط   

سلوفود برگزار می شود که در آن، آینده سازمان مان مورد بحث قرار خواهد گرفت و ما سناریوهای سیاسی و سازمانی  

مورد نیاز برای تبدیل شدن سلو فود به صدای هدایت کننده تغیر بر سیستم غذایی در سطح بین المللی را تجزیه و تحلیل 

جوالی با اقدامات تشکیالتی که در ادامه به تشریح آن پرداخته    26و    25ا خود کنگره به تاریخ های  خواهیم کرد و بعد

میشود برگزار خواهد شد. پس از کنگره دو ماه دیگر زمان خواهیم برد تا در مورد چالش های بزرگی که سلوفود باید در 

را انجام دهد ، بحث و تحلیل کنیم و همه این کارها سپس   سراسر جهان به آن روبرو شود و اینکه چگونه می تواند این کارا

به اشتراک گذاشته خواهد شد.    2022ماه سپتمبر سال     26تا    22از    Tera Madreدر تورین در گرد همایی بین المللی  

, سندی که به دنبال اعالمیه چنگدو و اقدامات آن انجام شده بدون    Call to Actionاین سفر بر اساس دیدگاه سیاسی  

 1989فراموشی تمام اسناد تصویب شده در تاریخچه و کنگره های قبلی این سازمان که از آغاز امضاء مانفست سال  

توام با تعقیب موارد فصیله شده در   2019ائی در سال  ( توسط کمیته اجر  Call to Actionشروع می شود . این سند )

به طور گسترده جهت مشارکت برای اصالح در   2020به رشته تحریر در آمده و در سال    2017کنگره چنگدو در سال  

ابراز داشته اند و ازآن به بعد در  را  نفر نظریات اصالحی خویش    300شبکه سلوفود به اشتراک گذاشته شد و بیش از   

سال    30لیت های روزانه خویش عملی می نمایند . این سند دیدگاه فلسفی سیاسی را تائید می نماید که درمدت بیش از  فعا

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/EN_Calltoaction_doc_A4.pdf


 

 

تاریخ سلوفود توسعه یافته است ، و شامل نکات مهمی است که فعالیت این جنبش را نظام مند ساخته و اهداف میان مدت 

ا مشخص میکند . این سند نشان دهنده تمایل جنبش ما به کار برای اطمینان و بلند مدت آن را برای آینده غذا و سیاره مان ر

ازدسترسی همه به مواد غذایی مفید برای شان ، مفید برای افراد که آنرا تولید میکنند ومفید برای کره زمین است میباشد  

، تولید    شآموز  -2و فرهنگی    حفاظت از تنوع زیستی  -1جنبش را این چنین تعریف میکند :   و عالوه بر این الولیت ها

 تاثیر گذاری بر سیاست های بخش دولتی و خصوصی. –  3انگیزه و بسیج عموم مردم و 

از نقطه نظر رسمی ، همچنین کنگره در مورد دستورالعمل ی استراتیژیک برای سال های آینده ، ترسیم ساختار وظیفوی  

که مسئولیت هدایت و توسعه این انجمن را در چهار سال  آینده به   جدید سلوفود و انتخاب هیئت حاکمه یا ا جرایی جدید را 

 عهده خواهند داشت بحث می نماید.     

همانطور  ما یک سند مفصل تهیه نموده ایم که در قالب پرسش و پاسخ تحریر یافته که کل روند کنگره را توضیح می نماید .  

شدت نا مشخص بین المللی ، و همچنین عدم امکان برگزاری یک  که خواهید دید، بیماری همه گیر طوالنی مدت و جو به  

با درک این مهم که بیشتر ازین گفتگو و تبادل    کنفرانس ترکیبی به دلیل محدودیت های تحمیل شده توسط قوانین ایتالیا، توام

هیم که تا حدودی متفاوت  را دیگرنمی توان به تاخیر انداخت.من و کمیته اجرایی را متقاعد ساخت که کنگره ای را تشکیل د

نفر ( شرکت خواهند داشت،    50درین نشست رسمی تعداد محدودی از نماینده گان ) در مجموع    از نسخه های قبلی باشد.

و این بدان معنا نیست که تعداد نماینده گان نسبت به تنوع بی شمار این شبکه کمتر است. در این نشست رسمی کوشش 

ن صورت گرفته و ماسعی نمودیم که همان معیار های نماینده گی جغرافیایی و موضوعی را زیادی در تعریف نماینده گا

حفظ کنیم که در ترکیب رای گیری کنگره بین المللی چنگدو کمک نمود . لذا  به  دلیل موجودیت نماینده گان جغرافیایی و  

کشور( و به دلیل تصویب این معیارات    30  ازنماینده    50موضوعی ، اهمیت این معیار ها برای شبکه بین المللی ) وحضور

 در کنگره قبلی، تالش جدی صورت گرفته است. 

 Slowطوریکه در سند پرسش و پاسخ مالحظه خواهید فرمود از کنگره خواسته می شود تا به تغیر در ماهیت حقوقی  

Food International     رای دهد، این به معنای تبدیل شدن نهاد حقوقی ایتالیاییSlow Food International    به یک

(  یعنی یک سازمان غیر انتفاعی است که ویژگی های الزم برای پیگیری اهداف سلوفود  Foundationبنیاد مشارکتی )  

شبکه  و جامعه مدنی است که امروز با   این به معنای فراگیر بودن و اجازه عضویت رسمی برای همه اجزای  ، را دارد

دهد تا کامالً یکپارچه نیستند. تغیر به یک بنیاد مشارکتی به ما این امکان را می  (   Slow Food)ما  نهاد  مدل و چارچوب  

 به آنچه که در چنگدو متعهد به دستیابی به آن هستیم دست یابیم و با ایجاد شبکه بازاجازه عضویت رسمی سلو فود را نه

 Slowها و افراد با ماهیت متفاوت نیز فراهم کنیم ودر نهایت، این امر به فقط برای افراد فیزیکی، بلکه برای سایر گروه

Food  ( اجازه می دهد تا با قوانین جدید ایتالیا در مورد سازمان های سکتوری سومیThird Sector Organizations   )

 همسو شود.  

ه هیئت مدیره بنیاد سلوفود ، هیئت بازرسان و هیئت داوران رای دهند . قوانین کنگره بیان  از کنگره خواسته می شود تا ب

می کند که نامزد های هیئت مدیره جدید همراه با پیشنهادات برای برنامه چهار ساله و دستورالعمل های سیاسی و سازمانی  

به کمیته اجرائیه که وظیفه شان در    2022می    31تاریخ    CETبعد از ظهر    11:59مرتبط  به شکل کتبی باید تا ساعت  

حال ختم شدن است در مقر دفتر بین المللی سلوفود مراجعه نمایند . در ویب سایت این شبکه شرایط برای نامزدی در هیئت  



 

 

 به شکلمدیره ، هیئت بازرسان و هیئت داوران دردسترس است اما به یک نکته بسیار مهم باید توجه نمود که نامزد ها  

هستند نه فردی )هر کاندید برای احراز پست باید اعضای تیم و یا گروپ خویش را برای دریافت قبال تعین نماید( .    تمی

یکبار دیگر میخواهم یاد آوری نمایم که برگزاری این کنگره یک فرایند مهم برای آینده سلوفود خواهد بود، هم چنانیکه این 

 . Terra Madre- 2022و در لحظه تعین کننده دیگری به اوج خود می رسد سفر تا ماه آینده ادامه خواهد داشت 

 بطور خالصه این اسناد را درویب سایت زیر دریافت خواهید نمود :

 -structure/international-us/our-https://www.slowfood.com/about(

) 2022/-turin-congress-international-food-slow-congress/8th   

 . اینفوگرافیک روند جمعی ماه آینده را توضیح می دهد •

 .  The Call to Actionبا نام خالصه  - ”An Urgent Call to Slow Down“سند سیاسی ما  •

 سند پرسش و پاسخ در مورد کنگره و روند تغیرسلو فود به عنوان یک شخصیت حقوقی.  •

 قوانین کنگره.  •

 شرایط نامزدی به هیئت مدیره  •

 شرایط احراز نامزدی به هیأت بازرسان   •

 . شرایط نامزدی به هیئت داوران •

 با ما در تماس شوید .   international@slowfood.itید لطفا درین آدرس اگر کدام پیشنهاد و یا انتقادی دار

 

 با احترام صمیمانه  

 

 کارلو پیترینی  
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