
 اشتراک خدمات اطالعاتی) CONNEXIONS(کانکزيون
 

 آن  online( کتابخانۀ مرکزی و درون خطی  مرکزبايگانی )اشتراک خدمات اطالعاتی  CONNEXIONS کامل نام( کانکزيون
از انجمن    ليست فرهنگنامه جامعی پروژه غير انتفاعی شامل اين همچنين . ميباشد برای دگرگونيهای اجتماعی کانادا جنبشهای )الين

 .است  )NGO(  سازمان های غير دولتی های کانادائی و بين المللی و
 

درگير فعال  در ارتباط با مسائل فقر شهری و روستائی   پايه گزارانبرای 1975 سال در  با عنوان مرکز اطالعات تهاتری ملی
تغيير ) CONNEXIONS( به کانکزيون1978 در سال.  نام پروژه اشتراک خدمات اطالعاتی کانادا خوانده ميشد , تأسيس گرديد

ايده ها و  , يافت تا با روشنی بيشتری بتواند به شناسائی پروژه که هدف آن اتصال فعاالن پايه گزار با يکديگر و از طريق اطالعات
ر و مسائل ديگر حقوق بش, صلح, توانمندسازی زنان, جهان سوم, توسعه, حوزۀ پروژه به حقوق بوميان. اقدام بنمايد مسائل موجود
که از طريق دريافت اسناد و عمدتا  از    , CONNEXIONSکانکزيون  اطالعات پروژه به طور خالصه از خبرنامۀ . گسترش يافت

نسوخ چاپ شده مبتنی بردو دهۀ اول حيات  .به صورت فهرست وار منتشر می يافت, شرکت کنندگان در سراسر کشورابتياع ميشد
گزارشات و کتب , مقاالت,  اسناد4000 با اقدام به خالصۀ انتشار محتوای بيش از CONNEXIONS کانکزيون,حاکی از اينستکه

به يک منبع کليدی و شبکه گزار کانادائی برای فعاالن و محققان مربوط به مسائل  وهچنين نمودارهای سازمان ها و پروژه ها 
 .اجتماعی شده بود

 
به طور گسترده ای منبع اطالعاتی در جايگزينی   ,CONNEXIONS کانکزيون  انتشارات ساالنۀ1990 و 1980در سالهای دهۀ 

نظير جنبش تغييرات   شامل مسائل جاریCONNEXIONSترکيب مقاالت ساالنۀ  کانکزيون . های اجتماعی و محيط زيست بوده
کانکزيون  چاپ نسخه ساالنۀآخرين. اجتماعی با فهرست منابع و ليست فرهنگ نامه گسترده ای از فعاالن پايه گزار می باشد

CONNEXIONS ظاهر شده1994 در سال . 
 

هم زمان به طور اصولی   , يافت انتقال)  آن الينonline(  به درون خطی CONNEXIONS کانکزيون 1990در اواسط سالهای  
 گزاری برنامه نمره وسعۀشروع به ت, ) آن الينonline( با افزودن منابع جديد کانادائی و بين المللی به کتابخانۀ درون خطی   

 -) آن الينonline(  درون خطی CONNEXIONSهم اکنون کانکزيون  .مجموعۀ نسوخ قابل چاپ مبتنی بر منابع خويش نمود
]www.connexions.org [ جايگزينی , عدالت اجتماعی, آزادی های مدنی,  اسناد مربوط به حقوق بشر 10,000ميزبان بيش از

مسائل مربوط به پايه گزاران اوليۀ ملت  , حقوق جنسی مرد و زن, همجنس گرائی مرد و زن ,  مسائل زنان,دموکراسی, های اقتصادی
اما تعداد فزاينده ای ازسر   , اکثر مقاالت به زبان انگليسی بوده. جايگزينی سبک های زندگی و مسائل محيط زيست می باشد, و بوميان

 . پرتغالی و لهستانی ترتيب داده شده , آلمانی, اسپانيائی, های ديگر مانند فرانسهفصل موضوع مقاالت و همچنين فهرست ها به زبان 
 

راهنمای   ترين جامع ,نباشد مرکزبايگانی وسيعترين اگر)  آن الينonline(  درون خطی CONNEXIONSکتابخانۀ  کانکزيون 
کتابخانۀ کنگره وموضوعات طبقه بندی شدۀ از  عالوه برسودمندی .  استبشر درسيرتغيير زندگی اجتماعی موجود  بايگانی مرکز

Dewey Decimal,   کانکزيونCONNEXIONSتوسعه سر فصل مسائل رابا 20,000از   طراحی پايگاه کنترل واژگان بيش 
 .از کارشناسان و سخنرانان کانادائی استفاده می نمايد, آن منابع در ارتباط با  CONNEXIONSکانکزيون  دادن  

سردبيرمنبع    Barrie Zwickerاززمانيکه,است شده   آغاز  1993 سال از منابع اين  با CONNEXIONS کانکزيون  همکاری
  درخواست  CONNEXIONS  ,Ulli Diemerازهماهنگ کنندۀ کانکزيون,منتقدين رسانه ها و فعالين صلح  از  يکی,انتشاراتی

 را از انجمن های کانادائی)  آن الينonline( به منظور توسعه يک فرهنگ نامه درون خطی   پروژه مشترکی رهبری که نمود 
 .بپذيرد

 
 نيز CONNEXIONS کانکزيون  درمحل دسترس قابل جداگانه  منبع يک که CONNEXIONS های کانکزيون  انجمن راهنمای
 .د ميباش موضوعات  فهرست 20,000 باالتراز با کانون 5,000 از بيش شامل اکنون هم ,ميباشد

 
 که شامل ليست جامع ترين وقايع CONNEXIONSکانکزيون  تقويم دارنگاهداری  عهده  نين همچCONNEXIONSکانکزيون 

 .کاناداست ميباشد مربوط به تغييراجتماعی
 

معتقدند که تنهاراه حل  کسانيکه"با ويژه گی منابع برای  ,مسائل اسرائيل و فلسطين  از تلفيقی گسترده  CONNEXIONS کانکزيون
 به محدوده های فلسطينی اشغال اسرائيل به رسميت شناختن متقابل و پايان دادن, احترام به حقوق بشر, پايان درگيری بر اساس عدالت

 .مينمايد توليد "است پذير امکان
 



 تا به امروز 1649از جمله بيانيه های سياسی از , نگاهداری مجموعه های تخصصی ديگر  CONNEXIONS هچنين کانکزيون 
 . بعهده دارد

 
 توسط    1980 تا 1976که از سال  خبرنامه سوسيالستی ليبرال, ميزبان بايگانی کاملی از تهديد سرخ CONNEXIONS کانکزيون 

 شده  تأسيس مترقی جامعه روزنامۀ ,اخبار هفت از بخشی بايگانی دار عهده  همچنين ميباشد و  شد  منتشر جمعی آزاديخواه سوسياليست  
 .ميباشد,گرديد تورنتو  طلب اصالح شهردار بعدها که تورونتو  شهر انجمن ضو ع ,سوول جان با ارتباط در اجتماعی فعاالن توسط 

 
 سياسی گرايش

 
 طيف از  گوناگونی و  تنوع شامل که ,مينامد گرارا کثرت چپ  خود راCONNEXIONSکانکزيون  ,سياسی گرايش درتوصيف

ما در انتخاب کدام نوشته برای گنجاندن تعصبات "  که نويسندگان  رهنمون های دررعايت . سياسی ميگردد خواهانه  مترقی های
بوده و    مختلف نظرهای  ما تالش به مصرف موضوعاتی داريم که شامل نقطه ;انتخاب ميشود  CONNEXIONSدرکانکزيون 
 خوانند ب  کنيممي تهيه کهرا  گانمان خالصه ای از آثاری خوانند  ما سعی ميکنيم که .باشد داشته  اهداف و استراتژی متنوع  با پيشنهاداتی

 که راهنمای انتخاب ازاصول کلی  با شناسائی CONNEXIONS کانکزيون  ".سپاريم می خودشان به را خوانندگان قضاوت و
 راکه اسنادی  ,قاعده عنوان  به .گيرد  تصميم میCONNEXIONSدر کتابخانه کانکزيون  مطالب  گنجاندن در مورد لزوم اوست 
  شاملCONNEXIONSکانکزيون  اصول   .نميشود شامل است  شده  نوشته گرا مدرن  اي و تروتيکييست ,لنينيست انداز  چشم دريک
 کانکزيون  .باشد می دموکراتيک اصول  و  گرائی دنيا  ,مطبوعات آزادی, آزادی بيان , حقوق بشر ,مدنی های آزادی  به قوی تعهد

CONNEXIONS  نژاد  يا و  قوميت ,جنسی گرايش ,جنسيت اساس  بر ظلم و تبعيض اشکال  کليۀ به و سانسور با را خودمخالفت 
 .کرده اعالم

 
 و کارآموزان جذب که ميکند اجرا اجتماعی عدالت  اساس  بر المللی  بين کارآموزی های برنامه CONNEXIONS کانکزيون 

 ,تصاوير و اسناد  پويش  , الکترونيکی بايکانی درتوسعه کارآموزان  .ميباشد کانادا  سراسر  از همچنين و  مختلف کشورهای از داوطلبان  
 به جستجو مورد  های واژه  و  لغات شده  کنترل ترجمۀ فرايند  درCONNEXIONSکانکزيون  .مينمايند کار بازاريابی و نگارش
 .ميباشد نمايند کمک موضوع  بدين  که بيشتر داوطلب  افراد بدنبال و است آلمانی  و  اسپانيائی  ,فرانسه های زبان

 
 مکان

 
 .است شده  واقع  کنزينگتون بازار نزديکی در تورنتورشه مرکز  درCONNEXIONSکانکزيون 

 
 مرتبط منابع و بيشتر مطالعات

  
 ها رسانه  مشخاتCONNEXIONSکانکزيون 
  CONNEXIONSکانکزيون  کننده  هماهنگ Ulli Diemer با مصاحبه

   CONNEXIONSکانکزيون  اصول 
 

 خارجی اتصاالت
 

 )سازمان سايت) (ين آن الonline(  درون خطی CONNEXIONSکانکزيون 
  کتابخانه   CONNEXIONS کانکزيون 
  تقويم  CONNEXIONSکانکزيون 
 سرخ تهديد بايگانی
 اخبار هفت بايگانی
 منابع


