
 روایت رایزنی بررسی نام خیابان دانداس
 

باعث اعتراض و قیام در شھرھای سراسر  2020مرگ جورج فلوید، برونا تیلور و رجیس کورچینسکی پکت در سال 
ھمزمان با اعتراض مردم بھ نظام سلسلھ مراتبی و نژادپرستی  شد. کشور ماآمریکای شمالی، سرتاسر جھان و اینجا در 

ھا سرنگون شده و کند، مجسمھطلب دشوارتر میمع عدالتپوستان، بومیان و سایر جواساختاری کھ زندگی را برای سیاه
ھای تاریخی و ھمچنین سلب افتخار از کسانی شدند کھ متھم بھ اعمال نژادپرستانھ معترضین خواستار برگزاری گرامیداشت

 داری ھستند.و حمایت از برده
 

ند، احساس فوریت و اضطرار را بھ شوطلبی برای کسانی کھ ھمچنان قربانی نژادپرستی ساختاری میموضوع عدالت
این رویکرد در امر برنامھ ریزی، طراحی و مدیریت فضاھای  سازی اضافھ کرده است.گفتگوھا در مورد اھمیت مکان

دھنده فراگیری و احساس تعلق ھستند، تر کھ ترویجھا با ھدف ایجاد فضاھای شھری امنشود تا این مکانعمومی باعث می
رسد پارکی بھ نام کسی کھ مردم را بھ بھ نظر نمی پوست و بومی در تورنتو، از نو تصور شوند.مع سیاهبھ ویژه برای جوا

ھایی روزی بومیان کانادا سھیم بوده، محیطای بھ افتخار شخصی کھ در تاسیس مدارس شبانھکشید یا موسسھبردگی می
 د.پوست و بومی جامعھ ما باشنخوشایند و پذیرا برای اعضای سیاه

 
در این دادخواست کھ بھ امضای  .ایجاد شد با ھدف تغییر نام خیابان دانداس دادخواست آنالین، یک 2020در ماه ژوئن 

دانداس متھم است کھ  سیاستمدار اسکاتلندی، ھنری دانداس اعتراض شد.نفر رسید، بھ ھمنامی خیابان با  14000بیش از 
ھای آتالنتیک بر عھده داشتھ، و باعث شده بیش از نیم میلیون نقشی اساسی در بھ تاخیر انداختن روند لغو تجارت برده

ار جان توری از مدیر در پاسخ بھ این دادخواست، شھرد پوست دیگر در امپراتوری انگلیس بھ بردگی گرفتھ شوند.سیاه
خواست برای بررسی موضوع و ارائھ گزارش، یک کارگروه متشکل از کارکنان شھر، از جملھ واحد شھر کریس مورای 

 پوستان و دفتر امور بومیان، ایجاد کند.مقابلھ با نژادپرستی ضد سیاه
 

مدیر شھر را در پاسخ بھ دادخواست تغییر نام خیابان دانداس بھ  گزارشسپتامبر، شورای شھر بھ اتفاق آرا  30در تاریخ 
پوست، ھای عمومی فراگیر با اھالی تورنتو و جوامع سیاهدر این گزارش تعھد بھ برگزاری رایزنی تصویب رساند.

 طلب رعایت شده است.دسترسی برابر و سایر جوامع عدالتبومیان، جوامع خواستار 
 

 یک نام چھ مفھومی دارد؟
 

دھد تا بررسی کنید کھ آیا بھ تصور شما خیابان دانداس باید تغییر نام دھد یا خیر، و اگر روند رایزنی بھ شما امکان می
 اینطور است، چطور:

 
  اضافی از طریق پالک و عالئم راھنماحفظ نام خیابان دانداس، اما افزودن اطالعات تاریخی 
 اند (بھ غیر از نداس نامگذاری شدهتغییر نام اموال و امالک شھری کھ بھ نام داTTC( اما حفظ نام خیابان ،

 دانداس
 اند.تغییر نام خیابان و کلیھ اموال و امالک شھری کھ بھ نام دانداس نامگذاری شده 

 
کنیم تا بھ این مربوط بھ نحوه نامگذاری ماست و افرادی کھ انتخابشان می دانداس است.اما موضوع چیزی بیش از خیابان 

ایست کھ در آن دھنده جامعھھای ما نشانآیا نام شوند، و چھ افرادی خیر؟چھ افرادی بازنمایی می آنھا احترام بگذارید.
ھایی برای ایجاد یک نین بھ دنبال ارائھ توصیھھا ھمچاین رایزنی ای کھ آرزو داریم باشیم؟کنیم و جامعھزندگی می

ھای شھری و سایر چارچوب کلی یادبود برای شھر تورنتو است، از جملھ اصول راھنمای نامگذاری و تغییر نام دارایی
 ھای قدردانی.فرم

 

https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3


ژادپرستی علیھ جوامع پوستان و نھای عمومی با تعھد شھر برای اقدام جھت مقابلھ با نژادپرستی ضد سیاهبررسی و رایزنی
این تعھد دربرگیرنده مواردی است مانند، تصویب قریب بھ اتفاق برنامھ عملیاتی تورنتو برای مقابلھ  راستا است.بومی ھم

و بھ رسمیت شناختن دھھ بین المللی سازمان ملل متحد  2017پوستان در شورای شھر در سال با نژادپرستی ضد سیاه
ھای عمومی ھمچنین شامل رایزنی و تعھد مداوم شھر بھ روند حقیقت و آشتی جوامع بومی. برای مردم آفریقایی تبار

 شود، از جملھ جوامع خواستار دسترسی برابر و زنان است.طلب نیز میبازنمایی سایر جوامع عدالت
 

 
 آورید:شما بھ این طریق قادر خواھید بود نظر خود را بیان کنید، و اطالعات بیشتری بھ دست 

 
  یمیزگرد سخنرانبرنامھ 
 شھرداریعمومی  جلسات تلفنی 
  جلسات و گفتگوھا با ذینفعان اصلی، از جملھ حلقھ مشارکت و پاسخگویی شھر، کمیتھ مشاوره امور بومیان، حلقھ

طلبی و فراگیری، و ھمچنین پذیری تورنتو و گروه مشاوران عدالتسازی بومیان، شورای مشاوره دسترسیمکان
 ھای اجتماعیھای بھبود کسب و کارھا و سازمانمع تاریخی، گروهجوا

 ھا و معاھدات، از جملھ جلساتی برای مالکان اصلی سرزمینMississaugas of the Credit First 
Nation ،Haudenosaunee  وHuron-Wendat 

 یک نظرسنجی افکار عمومی 
 یک صفحھ اینترنتی با یک نظرسنجی آنالین 
 تلفن اختصاصی برای نظر دادن یک ایمیل و خط 

 
 toronto.ca/dundasreviewاطالعات بیشتر در 

https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/dundas-street-name-review/
https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/dundas-street-name-review/
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