بوفالو یا اسب آبی
در فضای مجازی در حال گشت و گذار بودم که کلیپی از حیات وحش نظرم را جلب
کرد  .آهویی از دست شیری فرار کرد و به گله ای بوفالو پناه برد  .بوفالوها اما او را
نپذیرفتند و شروع به صدمه زدن به آهو کردند  .در نتیجه آهوی صدمه دیده طعمه شیر
شد .
در ادامه آهوی دیگری را نشان داد که در حال شکار بوسیله کروکودیلی بزرگ بود  .در
لحظه آخر اسب آبی آمد و نجاتش داد و در کنارش ماند تا امنیتش را حفظ کند .
به این فکر فرو رفتم که این کلیپ چقدر شبیه زندگی من و زندگی پناهجویان دیگری که
در سوید زندگی می کنند  ،است .
ما خودمان را به شکل سربازان سازمان های حقوق بشری که در خط مقدم دفاع از آزادی
بیان و برقراری دموکراسی در کشورهای دیکتاتوری مثل ایران در حال مبارزه هستیم ،
می بینیم و سعی در نجات انسان های آزاده و بی گناه از زندان های مخوف رژیم های
استبدادی داریم  .گاهی خودمان را مدافعان دموکراسی در حال نابودی و گاهی به این فکر
می کنیم که در حال زیباتر کردن این جهان از استبداد و ستم به همنوعانمان هستیم .
وقتی که رژیم های دیکتاتوری شروع به صدمه زدن به ما می کنند و مجبور به ترک و
فرار از وطن می شویم  ،به این موضوع فکر می کنم که به عنوان یک سرباز زخمی و
آسیب دیده به ما پناه داده خواهد شد .
ولی نگاهی که سیاسیون نشسته بر صندلی کشورهای مدعی حقوق بشری به این سربازان
دارند  ،متاسفانه مهربانانه نیست .

وقتی به خودت می آیی  ،می بینی شاید گرفتار شدن در زندان های مخوف رژیم های
دیکتاتوری بهتر از آوارگی و در کشورهایی باشد که با نگاه های نا مهربانانه  ،شما را
نوعی مزاحم تلقی می کنند .
البته که این نوع نگاه از طرف مردم عادی نمی باشد و مربوط به سیاست کلی کشورهای
اغلب اروپایی است و غیر قابل باور !
به عنوان مثال ممکن است سالهای زیادی را در حال اثبات و ارایه مدارک به دفاتر مربوط
به اداره مهاجرت را بگذرانید  .امروز مدرکی جهت اثبات ارایه می دهید و تا سالها منتظر
تایید این مدرک به ادارات مختلف می روی  .پس از اثبات متوجه می شوی شرایط سیاسی
کشور تغییر پیدا کرده و باید روی مدرک دیگری شروع به کار کنی .
در کشور سوید پناهجویی می گفت " :آزادی بیان و دموکراسی از بدو تولد به مردم این
کشور به صورت رایگان هدیه شده است  ".برای همین هم هست که سیاست درستی در
قبال مبارزان آزادی اتخاذ نمی کنند .
می رسم به یک جمله از نیچه " :کسانی که در روشنایی زندگی کرده اند  ،امکان ندارد
عمق تاریکی را درک کنند ".
و در آخر من می مانم و این سوال مهم و اساسی :
آیا سیاست کشور سوید در قبال پناهجویان سیاست بوفالوست با اسب آبی ؟
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