گزارش بازدید از پارلمانت ربیتانیا
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نفری از شهروندان افغانستانی تبار بریتانیایی برنامه بازدید از پارلمان بریتانیا را ترتیب داده بود .این بازدید
شناخت از سیستم سیاسی و پارلمانی انگلستان را برای شرکت کنندگان ممکن ساخت.
بعد از عبور چک های امنیتی ،با راهنما های بازدید که انتظار گروپ ما را در سالن ویستمینستر داشتند معرفی
شدیم و بعدآ به دو گروپ تقسیم شدیم تا در تشریح برای رهنما ها سهولت ایجاد گردد  .متعاقبآ بازدید از اتاق ایوان
نورمن در کنار ورودی تاالر ویستمنستر که ملکه برای افتتاح پارلمان از آن وارد ساختمان می شود  ،آغاز شد.
سپس به رخت کن ملکه رفتیم در جاییکه ملکه بریتانیا لب اس رسمی خود را می پوشد و تاج شاهنشاهی خود را بر
سر می گذارد.
در جریان بازدید  ،شرکت کننده گان با دلچسپی خاص سئواالت خود را از رهنما ها می پرسیدند چون برای
حصول اطالعات بیشتر در مورد تاریخچه پارلمان عالقمند بودند.
بازدید از محل مجلس لردها که در آن ملکه برای افتتاح پارلمان به انتظار می نشیند بسیار جالب بود .شرکت
کنندگان اهمیت نقش ملکه را به عنوان رئیس دولت در بریتانیا درک کرده و احساس تعلق بیشتری به جامعه
انگلیس پیدا کردند .مکان بعدی که از آن بازدید کردیم البی مرکزی بود که در آن رای دهندگان و بازدید کنندگان با
نمایندگان مجلس و اعضای مجلس لردها مالقات می کنند .این بخش برای شرکت کنندگان بسیار مفید بود ،چرا که
توانستند اطالعات بیشتری در مورد نحوه ترتیب مالقات با نمایندگان مجلس برای رسیدگی به مشکالت شان
بگیرند.
بازدید بعد از هفتاد و پنج دقیقه در سالن ویستمینستر به پایان رسید و در آنجا راهنماها توضیحات بیشتری در مورد
تاریخ و معماری پارلمان بریتانیا ارایه نمودند .مجلس در محل کاخ ویستمینستر که برای اولین بار توسط پادشاهان
انگلستان در قرن یازدهم میالدی مورد استفاده قرار گرفت بنا شده است .دو مجلس لردها و عوام از قرن
چهاردهم در انگلستان وجود داشته اند.
در پایان بازدید  ،خوشبختانه فرصت مالقات با خانم روداک عضو پارلمان بریتانیا را برای پرسش و پاسخ پیدا
کردیم .خانم روداک وزیر زنان بریتانیا در حکومت تونی بلر به پرسش های مهمی که شرکت کننده گان مطرح
نمودند پاسخ ارایه داشتند .این بازدید تجربه بسیار جالبی بود که برای اولین بار برای پناهنده گان افغانستان در
لندن راه اندازی گردید.

