
کاِنکشنز   بارۀ در
سایر                و منابع اطلعات، با اجتماعی عدالت فعالنحوزز بین ارتباط وسیل ِنکشنز کا کانادایی ۀپروژز ۀ ۀ  

              . زبانهای  به هم مقاله چند و بوده انگلیسی زبان به ِنکشنز کا وبسایت مطالب بیشتر است  مردم
ای،            کره ایتالیایی، فارسی، هلندی، دانمارکی، چینی، عربی، ژاپنی، آلمانی، اسپانیولی،  فرانسه،

       . به         توان می نیز را موضوعات فهرست است موجود وبسایت این در سوئدی و پرتقالی  لهستانی،
نمود       جستجو اسپانیولی و آلمانی فرانسه، .زبانهای

سازمانهای               مورد در را بسیاری مطالب دارد که هم فعالی آرشیو در وبسایت، بر  کانکشنزعلوه
     . و          داوطلبان از متشکل تیمی کند می نگاهداری دارند فعالیت سابق دهه چندین که ۀمردمی  

در                دیجیتالی صورت به و نموده ترجمه و بندی فهرست خلصه، اسکن، را مطالب این  کارآموزان
         . دارد  احتیاج داوطلب نیروی بیشتری تعداد به همیشه ِنکشنز کا آورند .می

است      شرح این وبسایت     Connexions.org                                          :به های  مشخصه
ِنکشنز  کا تقویم

(        .    + موجود  آرشیو در گذشته سالهای رویدادهای فهرست المللی بین منتخب کانادایی  رویدادهای
(.است

ِنکشنز  کا راهنمای

(    : از          منتخبی فهرست اجتماعی عدالت زمین در فعال مرتبِط تشکیلت و مردمی ۀسازمانهای  
المللی        بین و کانادایی گروههای و ها  (.وبسایت

پدیا  ِنکسی کا

(          : عملگرایی،   به مربوط مفاهیم و ها جنبش رویدادها، اشخاص، اجتماعی عدالت  دائرةالمعارف
اجتماعی       عدالت و همبستگی مقاومت، گرایی، (.بنیاد

ِنکشنز  کا ۀکتابخان
مسائل                 ) از ای گسترده طیف به مربوط منابع سایر و فیلم ای، دوره مجلت اسناد، کتاب،  مقاله،

قابلیت                و ها فهرست سایر و شکل تاریخ، عنوان، موضوع، همراه به زیستی محیط و  اجتماعی
گسترده     مقیاس در جستجو (.های

تعهدات



 . کنند                می فعالیت اجتماعی عدالت و آزادی جهت در که است گروههایی و افراد پشتیبان ِنکشنز  کا
جهت                     در و استبداد علیه بر که است کسانی عمل و نظر دادن قرار دسترس در و حفظ ما  هدف

           . شکست     و ها پیروزی مبارزات، از بیشتر شناخت ما اعتقاد به کنند می مبارزه اجتماعی  تغییرات
نماید             می تر مجهز نو جهانی بخشیدن تحقق در را ما گذشته، .های

   ( و          (   ساخت طرح ، ِنکشنز کا آرشیو اسناد و کتابها دیجیتال غیر آرشیو نگاهداری بر علوه ِنکشنز  کا
      . در             تا کنیم می تلش ما دارد اقدام دست در نیز را اسناد بندیشدز فهرست و دیجیتالی ۀتوسع ۀ  

بشر،              جهانی حقوق بیان، آزادی مدنی، آزادیهای دموکراسی، قبال در خود کلی تعهدات ۀمحدودز  
جوامع              حفظ و ایجاد و زیست محیط برابر در مسئولیت اقتصادی، عدالت برابری،  سکولریسم،
اجتماعی                تغییرات زمین در گوناگونی های رویکرد و دیدگاهها منعکسکنندز که را ای گسترده ۀمنابع ۀ  

نمائیم    مشخص باشند . می

آوری                  گرد بر ای ویژه تأکید کانادایی، ای پروژه عنوان به اما است المللی بین ما گیری  جهت
داریم        کانادایی فعال نهادهای عملکرد و اسناد    . وسیع

ارزشها    تبیین

که     باوریم این بر ...ما

دسترس             تا -۱  در و نموده حفظ باید را اجتماعی عدالت استقرار برای مردمی جنبشهای ریخ  
داد    قرار آینده  .نسلهای

برای             -۲ که آنانی نظرات و ها شکست ها، کامیابی تجارب، خاطرات، نگاهداشتن  زنده
و               سرمشق میتوانند که است اهمیت حائز رو آن از اند کوشیده اجتماعی عدالت  استقرار

بگیرند         قرار آتی سالهای در آینده نسلهای بخش  .الهام

۳- "              " در   که است کسانی یاد نگهداشتن زنده برای تلشی و ارزشمند روایتی ها توده  تاریخ
می                بیهوده را هرمقاومتی و ممکن نا را موجود وضع تغییر که سیاسی فرهنگ نوعی  برابر

کردند   مقاومت . نمایاند
باید               -۴ را اجتماعی عدالت و تغییر برای رویکردها انواع تعدد، و جمعگرایی اهمیت به  نظر

       . که         است منابعی تشخیص ما نهایی هدف داد قرار دیگران دسترس در وسعت به و  حفظ
دهند            می انعکاس اجتماعی تغییرات برای را گوناگونی رویکردهای و نظرات    .  نقطه



تا               -۵ اند کوشیده متمادی لهای سا که انسانهایی شناخت و خودمان تاریخ شناخت برای  باید
سر                بر که دشواریهایی از و باشیم قائل ارزش بسازند بهتر دنیایی مردم های توده  برای

بیاموزیم           درس مشکلت باآن مقابله چگونگی و گرفته می قرار . راهشان
فردا               -۶ و امروز فعالن به باید و بوده ارزشمند درگذشتگان و سالخوردگان دانش و  تجربه

                 . شود  می تنیده تغییر برای ما جنبش که خردهاست و تجارب همین پود و تار از شود .منتقل

۷-           . به       را ها آرشیو محتوای که است این ما هدف است اهمیت واجد اطلعات حفظ و  تشریک
دهیم              قرار دیگران دسترس در است ممکن که جایی تا گوناگون زبانهای و .اشکال

  ۸-       . سایر          برمردمان که آنچه از آگاهی بگیرند قرار هم با ارتباط در باید مختلف مناطق  مردم
مبنای                 بر تا میکند کمک مردم به تغییر، ایجاد برای آنها تلش چگونگی و گذرد می  مناطق

کنند     عمل بومی جهانی ۀاندیش .  

آزادیهای             -۹ دموکراسی، چون یی ارزشها از پشتیبانی راستای در ما تلش ِنکشنز کا  آرشیو
زیست،            محیط اقتصادی، عدالت برابری، سکولریسم، بشر، جهانی حقوق بیان، آزادی  مدنی،

است     جوامع حفظ و .وایجاد

تماس

                                        Ulli Diemer  مسئول هماهنگی کاکِنشکشنز: اولی دیمر
                         connexions@connexions.org      :ایمیل

www.connexions.org


