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آزادی عمل
در نورث ايست
ھدف از پروژه "آزادی عمل" ] [Taking Libertiesحمايت از نمايشگاھی بود
که بودجه آن از سوی ھريتيج التاری ] [Heritage Lotteryتامين میگرديد،
نمايشگاه آزادی عمل در نورث ايست از  24نوامبر  2010تا  30ژانويه  2011در
کتابخانه شھر نيوکاسل برگزار شد.
اين نمايشگاه ،که با ھمکاری کتابخانه بريتانيا ] [British Libraryبرگزار شد ،به
 900سال مبارزه برای دموکراسی در بريتانيا پرداخت ،و توجه ويژهای به سھم
نورث ايست در مبارزه برای آزادیھای مدنی و دموکراسی مبذول داشت .در اين
نمايشگاه نسخه  1832از قانون حقوق بشر ارائه شد ،که اين نسخه از سوی بايگانی
پارلمانی به شھر قرض داده شده بود و حاوی شرحی از مبارزات ،تظاھرات،
ارزشھا ،حقوق ،آزادیھا و مفھوم آنھا برای بريتانيايیھا بود.
به عنوان بخشی از نمايشگاه ،به بازديدکنندگان فرصت داده شد تا سرگذشتھای
شخصی افراد حاضر در پروژه "آزادی عمل" را ببينند و بشنوند .اين پروژه که با
حمايت مالی ھريتيج التاری برگزار شد ،به پناھندگان و پناهجويان از کشورھای
مختلف فرصت داد تا اطالعات بيشتری درباره تاريخچه حقوق بشر و آزادیھای
مدنی در بريتانيا بدست آورند .شرکت در مجموعهای از کارگاهھا به اعضای گروه
امکان داد تا درباره موضوعات مربوط به حقوق و ارزش بشر اطالعات بيشتری
بدست آورند و از سرگذشت يکديگر در سفر به بريتانيا آگاه شوند.
طی اين کارگاهھا ،افراد از تجربيات خود در کشورھايشان صحبت کردند و توضيح
دادند که چگونه در نورث ايست ساکن شدند .آنھا از موارد نقض حقوق بشر که از آن
رنج بردند صحبت کردند و از سختی مواجھه با تشريفات زائد اداری ھنگام ساکن
شدن در بريتانيا سخن گفتند .سرگذشت آنھا الحاقيه معاصر ارزشمندی به مطالب
تاريخی موجود در نمايشگاه بود و حفظ اين سرگذشتھا به نظر سودمند میآيد.

ناصرا )بنگالدش(

به منظور اينکه تعداد بيشتری از افراد از اين سرگذشتھای ارزشمند فرھنگی مطلع
شوند ،تصميم گرفته شد تا تجربيات پناهجويان ،پناھندگان و مھاجران در اين منطقه
جمعآوری شود ،تا گفتهھای آنان به گوش تعداد بيشتری از افراد برسد .اين امر به
تھيه دفترچهای منجر شد که ھماکنون آن را مطالعه مینماييد.
اين گفتهھا اکثر ًا توسط دانشآموزان  ESOLارائه شده است .اين افراد از
کشورھايی چون بنگالدش ،چين ،ھنگ کنگ ،ايران ،ترکيه ،لھستان و ھند
انتخاب شدهاند .اميدواريم که سرگذشت آنھا باعث ايجاد درک ھرچه بيشتر
از وضعيت پناه جويان ،مھاجران و پناھندگان شود و بر سھم اساسی اين
گروهھا در زندگی مردم اين منطقه تاکيد داشته باشد.

www.newcastle.gov.uk/libraries

ناصرا )بنگالدش(

من قصد دارم درباره آمدن پدرم به انگلستان بنويسم .پدر من شصت سال پيش به انگلستان آمد .او مدت زيادی را
در انگلستان بوده است.
او در ابتدا در لندن زندگی میکرد .وی در يک کارخانه کار میکرد .درآمد زيادی داشت .او در بنگالدش کار
نمیکرد چون بنگالدش پول زيادی نداشت.
پدرم اولين باری که در انگلستان بود درخواست داد تا برادر بزرگم برای زندگی نزد او برود .او موفق شد.
دومين باری که پدرم اينجا بود ،به ھمراه برادرم در شھر لستر زندگی میکرد .وی درخواست کرد تا من و خانوادهام به
وی بپيونديم و در اين کار موفق شد .حاال پدر من فوت کرده است.
اسم من ناصرا است .من از بنگالدش آمدهام .من  10سال پيش به انگلستان آمدم .پدرم ھمراه من به انگلستان آمد.
اولين بار ،من به مدت سه سال در لستر زندگی کردم .حاال مدت ھفت سال است که در نيوکاسل زندگی میکنم .من
خيلی خوشحالم زيرا میتوانم آزاد باشم.

ناشناس )ترکيه(
وقتی کودک بودم مشکالت زيادی داشتم .به مدرسهای میرفتم که معلمان آن مردم ما را دوست نداشتند ،زيرا آن
معلمھا ترک بودند.
من در شرق ترکيه زندگی میکردم .در آنجا عدهای از مردم کرد و عدهای ديگر ترک بودند .شھر و منطقه من
کامالً کرد نشين بود و زبان کردی در آن رواج داشت .فرقه و آيين ما متفاوت بود .ما به مسجد نمیرفتيم و حجاب
)روسری برای زنان مسلمان( نداشتيم .اما وقتی به مدرسه میرفتم ،من و ساير مردمان ما به زبان کردی صحبت
نمیکرديم ،چون معلمانمان عصبانی میشدند.
گاھی ،معلمان ما میفھميدند که بچهھا به زبان کردی صحبت میکنند .به ما گفته میشد که اگر بعد از کالس،
بعضی از بچهھا به زبان کردی صحبت کردند ،ما بايد اين موضوع را به معلمان اطالع دھيم .زبان کردی
ھرگز به ما آموزش داده نشد ،و در عوض ما ترکی ياد میگرفتيم .من  5سال درس خواندم تا اينکه دولت
مدرسه را تعطيل کرد .بعد از آن مدرسه من به يک سربازخانه تبديل شد.
من به دليل مسائل سياسی به انگلستان آمدم ،زيرا در کشور خودم مشکالت بسياری داشتم .در انگلستان حقوق بشر
وجود دارد .من اينجا به ھمراه خانوادهام زندگی میکنم و بسيار خوشحال ھستم .انگلستان برای من و خانوادهام امن
است.

فھميده )بنگالدش(
من میخواھم درباره آزادی بنويسم .مادرم به من گفته است که در زمانھای قديم در کشورم ،زنان اجازه پوشيدن
بلوزھای کوتاه را نداشتند .حاال ھمه چيز بھتر است و مردم آزادی دارند.
من وقتی ازدواج کردم به انگلستان آمدم .من در خانه مادر شوھرم زندگی میکردم .او میدانست که من نمیتوانم
به زبان انگليسی صحبت کنم .به ھمين خاطر مادر شوھرم با شما صحبت کرد )گروه  (ESOLو گفت که من نياز
دارم انگليسی ياد بگيرم .او به جای من درخواست کرد تا در کالس  ESOLشرکت کنم.
ھمسرم آزادیھای زيادی به من داده است .من در بريتانيا رانندگی ياد گرفتهام .من لباسھايم را در خانه میدوزم،
پيراھن ،برقع و بلوز میدوزم .خانواده من از آزادی زيادی در اين کشور برخوردار ھستند .من از معلم خود،
جووان ،خيلی راضی ھستم .او بسيار مھربان ،ياریرسان و صميمی است.

کارگاھی در حال اجرا

ناشناس )چين(
پدر من در ابتدا به بريتانيا آمد زيرا در بنگالدش بسيار فقير بود .کشور ما بسيار فقير بود و موارد زيادی از نقض
حقوق بشر در آن وجود داشت .من اين شرايط را نديدم .اما پدرم گفت که به ھمين دليل به بريتانيا آمده است و او
مرد بسيار قابل اعتمادی است .کشور ما آزاد نيست ،اما به نظر من آزادی خوب است .او از خانوادهاش حمايت
کرده است.

ناشناس )ھنگ کنگ(
من میخواھم درباره کشورم ،ھنگ کنگ ،بنويسم .اين کشور جای آرام و زيبايی است .کشور من ساختمانھای
زيبا و رستورانھای فراوانی از کشورھای مختلف دنيا دارد .افراد متفاوتی در ھنگ کنگ کار و زندگی میکنند.
آنجا کشور آزادی بود.
من به ھمراه ھمسرم به اينجا آمدم .خانواده او مدتھا قبل برای زندگی به اينجا آمدند .زندگی در آنجا برای مردم
چينی بسيار دشوار بود .انگليسیھا از چينیھا خوششان نمیآمد .بعضی از انگليسیھا با چينیھا اختالف داشتند.
چينیھا بسيار سخت تالش میکردند .مدتھا قبل ،چينیھا نمیتوانستند به زبان انگليسی صحبت کنند.
حاال اکثر انگليسیھا از چينیھا خوششان میآيد ،زيرا اکثر آنھا میتوانند به زبان انگليسی صحبت کنند .آنھا با
ھم حرف میزنند و با ھم کار میکنند.
در بريتانيا ،آزادی ھست و اينجا بسيار آرام است .ھر سال ،شما میتوانيد در انتخابات شرکت کنيد و انتخاب کنيد
که به چه کسی رای دھيد و تصميم درست را بگيريد.

گفتگو درباره سرگذشتھای
زندگی در کارگاه

ناشناس )چين(
من میخواھم نامهای درباره نقض آزادی در کشورم بنويسم.
در سال  ،1989در پکن پايتخت چين ،دانشجويان تظاھراتی عليه رشوهگيری و فساد دولت ترتيب دادند .طی چند
روز ،اين تظاھرات بين تمام دانشجويان دانشگاهھای دولتی گسترش يافت .دولت ،ارتش را برای سرکوب
دانشجويان فرستاد .آنھا با استفاده از سالح گرم چند دانشجو را کشتند .اين يک ماجرای واقعی است.

ناشناس )بنگالدش(
ابتدا پدر شوھر من به بريتانيا آمد .او در لندن زندگی میکرد .او در يک رستوران کار میکرد .سپس ،چند سال
بعد ،شوھر من به لندن آمد .ھمسرم  10سال در لندن زندگی کرد .او  21سال پيش به نيوکاسل آمد .سپس به
بنگالدش بازگشت .او در سال  1995با من ازدواج کرد ،و سپس من در سال  1996به نيوکاسل آمدم .من  6سال
در کنار خانواده ھمسرم زندگی کردم ،سپس به خانه جداگانهای نقل مکان کردم ،و حاال من و شوھر و فرزندم در
خانه خودمان زندگی میکنيم.
 6سال پيش من آزادی نداشتم .حاال من از آزادیھای زيادی برخوردارم .ھمسرم مرد بسيار خوبی است ،او به من
میگويد که میتوانم شغل داشته باشم ،میتوانم به باشگاه ورزشی بروم ،و میتوانم زبان انگليسی ياد بگيرم.
انگلستان برای من خوب است .من میتوانم خودم به بيرون از خانه بروم .من نمیترسم.

ناشناس )لھستان(
من اھل لھستان ھستم .من به بريتانيا آمدم زيرا پيدا کردن شغل در کشورم بسيار مشکل است .من  4سال است که
اينجا زندگی میکنم و توانستم پس از مدتی کار رايگان در بريتانيا اولين شغل خود را پيدا کنم .من يک شغل نيمه
وقت دارم چون ھنوز در حال ياد گرفتن زبان انگليسی ھستم .من بايد امتحان رانندگی را پشت سر بگذارم تا
گواھينامه رانندگی بگيرم .اين امر به من کمک میکند تا کار بھتری داشته باشم.
من در بريتانيا بسيار آزاد ھستم ،خيلی بيشتر از کشور خودم .میپرسيد چرا؟ فقط يک دليل وجود دارد -شغل.

پريسا )ايران(
اسم من پريسا است .من اھل ايران ھستم .میخواھم درباره آزادیھای مدنی در کشورم بنويسم .در ايران ،زنان از حقوق
کمی برخوردار ھستند .زنان نمیتواند لباسھای رنگھای روشن بپوشند ،مانند قرمز ،سبز و غيره .وقتی آنھا کار
میکنند ،حتی وقتی فقط به بيرون از خانه میروند ،بايد حجاب داشته باشند .اگر لباسھای شما مناسب نباشند ،آنھا میتوانند
شما را به زندان بفرستند يا شما را جريمه کنند.
من مدرک دانشگاھی در رشته روانشناسی از ايران دارم .من تحصيالت خود را به پايان رساندم و  2سال در جستجوی
کار بودم .در نھايت ،شغلی در يک مدرسه پيدا کردم .من ملزم بودم دو امتحان شفاھی را پشت سر بگذارم و سپس آنھا
فردی را فرستادند تا کامالً درباره من و خانوادهام تحقيق کند .در آخر ،اين تحقيقات بسيار مھمتر از صالحيتھای من بود.
مصاحبهھای زيادی درباره مذھب ،نظر درباره دولت و نحوه لباس پوشيدن در محيط کار و خارج از خانه انجام
دادم .من مجبور بودم خودم را با سه اليه لباس بپوشانم تا در مدرسه کار کنم  -حتی انگشتانم را .اين واقعا ً
وحشتناک بود زيرا من نمیتوانستم به راحتی حرکت کنم .حقوق من بسيار کم بود .من نتوانستم بيش از يک سال
اين شرايط را تحمل کنم.
در ايران ،مردم حق ندارند لباسھای خود و نحوه آرايش و مدل موھای خود را انتخاب کنند .اين يکی از حقوق
اوليه ھر انسانی است .اما در کشورھای ديگر ،مردم از اين حقوق حداقلی برخوردار ھستند ،آنھا میتوانند
لباسھای خودشان را انتخاب کنند.
گروه "آزادی عمل"

بنگالدش(
عبيدا
خالد) )ايران(
پدر ھمسرم شصت سال پيش به انگلستان آمد .او در برادفورد زندگی میکرد .ھم اکنون او ساکن نيوکاسل است.
او در يک کارخانه کار میکرد .حاال وی يک بازنشسته مستمریبگير است .شوھرم سی سال پيش به انگلستان
آمد .او در يک رستوران کار میکرد .حاال او يک تاکسی دارد.
در کشور من ،قانون خيلی خوب نيست .گاھی بسيار آزاردھنده است .بعضی از مردم توانستند با قانون کنار بيايند.
برخی ديگر به قانون اھميت نمیدادند .در گذشته ،وقوع جرم در کشور من بسيار شايع بود .حاال ،خيلی شايع
نيست.
در انگلستان ،اعمال قانون بسيار خوب است .در انگلستان ،ھمهچيز به موقع است .دولت با ھمه با احترام رفتار
میکند .در اين کشور ،ھواپيما ربايی و سرقت بسيار نادر است .در کشور من ،ھواپيماربايی و سرقت و قتل بسيار شايع
بودند ،اما حاال اينطور نيست.
شوھر من خوب است .وقتی به بيرون از خانه میروم از آزادیھای زيادی برخوردارم .شوھرم مشکلی ايجاد
نمیکند .من زندگی آزاد را دوست دارم .من زندگی بدون آزادی را دوست ندارم.

در خانه در نيوکاسل

خالد )ايران(
من ھفت سال پيش به بريتانيا آمدم .طی سه ماه اولی که در بريتانيا بودم ،اداره مھاجرت اثر انگشت من را در
محل قبلی که بودم پيدا کرد ،در آلمان .اداره مھاجرت تصميم گرفت تا من را به آلمان بازگرداند .من در يک
پانسيون مھاجران در لندن بودم و مجبور بودم پانسيون را ترک کنم تا پليس بتواند من را با امنيت کامل به آلمان
منتقل کند.
من نمیدانستم که چه کاری میتوانم و نمیتوانم انجام دھم تا آنھا من را به آلمان بازنگردانند.
اما من تصميم گرفتم تا در بريتانيا بمانم .مشکل چگونگی تغيير دادن تصميم اداره مھاجرت بود .اين کار برای من
بسيار دشوار بود -سختترين کار در طول زندگیام .چه کار بايد میکردم؟
وقتی افسر مھاجرت من را به فرودگاه برد ،من بسيار خونسرد بودم .خيلی سراسيمه نشدم .چند دقيقه اول که در
فرودگاه بودم ،باعث شدم تا فرودگاه پر از پليس و افسران مھاجرت شود -من يک پنجره را شکستم و ھر دو
دست ،سينه و شکم خود را با تکهھای شيشه بريدم .به پليس گفتم که اگر يک قدم جلوتر بگذارند ،گردن خود را با
شيشه میبرم -فقط مترجم کنار من بود.
پس از چند ساعت که شيشه را روی گردن خود نگه داشته بودم ،تصميم گرفتم تسليم شوم زيرا اداره مھاجرت
فاکسی برای من فرستاد و به من اطالع داد که اگر به اين کار ادامه ندھم ،آنھا من را اخراج نخواھند کرد.
چند سال قبل ،يکی از دوستانم با نام طاھا ،پنج سال در انتظار تصميم وزارت کشور بود .او در آن پنج سال گذشته
ھيچ خبری دريافت نکرده بود و بسيار عصبانی و خيلی ناراحت بود.
يک روز او از خواب بيدار شد ،يک تکه چوب درخت با خود برداشت و وارد کالنتری شد و شيشهھای در جلويی
را شکست .پليس او را دستگير کرد و از او پرسيد که چرا شيشهھای پنجرهھا و در اصلی را میشکند .او پاسخ
داد" ،من مدت زيادی در انتظار تصميم اداره مھاجرت بودهام ،و ھيچ خبری از آنھا دريافت نکردهام ،من  5سال
است که ھمسر و خانوادهام را ترک کردهام و اداره مھاجرت ھنوز من را در انتظار گذاشته است .من سعی کردم
با کمک مشاور حقوقی و عضو پارلمان پاسخی دريافت کنم ،اما تصميمی درباره من گرفته نشد .من بسيار
خشمگين و عصبانی ھستم .من میخواھم که پليس کاری برای من بکند زيرا ديگر نمیتوانم صبر کنم".

پائول )ھند(
اسم من پائول پاتل است .من اھل شھر گجرات در ھند ھستم .من میخواھم درباره کشورم بنويسم -درباره
دموکراسی ،سيستم دولت ،نقض حقوق بشر و تخطی از قوانين و مقررات.
در کشور من ،افرادی که قانونشکنی کنند مجازات میشوند .در کشور من قوانين مختلفی وجود دارد ،مانند ممنوع
بودم مصرف مشروبات الکلی به ھنگام رانندگی .برای فروش مشروبات الکلی به مجوز يا پروانه نياز است ،در
غير اين صورت امکان اين کار وجود ندارد .ھر فردی که مشروبات الکلی را پنھان کند يا به صورت پنھانی آن
را توليد کند مجازات میشود و ممکن است دستگير شود .پليس آنھا را دستگير میکند و آنھا بايد به دولت جريمه
پرداخت کنند -و دادگاه میتواند تصميم بگيرد که به عنوان مجازات ،آنھا را به زندان بفرستد ) 3يا  6ماه(.
بسياری از افراد قانونشکنی میکنند .کسی اجازه ندارد در اتوبوس غذا بخورد يا نوشيدنی بنوشد يا سيگار بکشد،
اما گاھی افراد در اتوبوس سيگار میکشند و اين مسئله مھمی نيست چون پليس اقدامی نمیکند .بعضی از افسران
پليس رشوه قبول میکنند و اجازه اين کار را میدھند و بعضی افراد رفتار بد را ترجيح میدھند .آنھا از مردم فقير
متنفر ھستند.
يک بار وقتی در ھند بودم ،سوار اتوبوس شدم .اتوبوس بسيار شلوغ بود و مردم نمیتوانستند بنشينند و مجبور
بودند بايستند .يک مرد از کلمات بسيار بدی استفاده میکرد .من بسيار عصبانی شدم و موضوع را به کنترلچی
اتوبوس اطالع دادم .اين تجربه بسيار بدی بود ،چون آن مرد با من مشاجره کرد و فرياد میکشيد .مرد مسخره.

سپاسگزاری
خدمات کتابخانه شھر نيوکاسل مايل است از جووان پاتيسون و کريس تيلور از سوپرکراش
فيلمز ] [Superkrush Filmsبه خاطر کمکھای ارزشمندشان تشکر کند.
مھمتر از ھمه ،مايليم از افرادی که اجازه دادند گفتهھايشان را در اين صفحات منتشر کنيم ،سپاسگزاری
نماييم .بدون ھمکاری آنان ،انتشار اين دفترچه ممکن نمیشد.

(پائول )ھند
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