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سوئدیها احمق هستند به نقل از لَنگرودی ،زن ایرانی
سوئد دموکراسی را ،با ظاهری دروغین از دموکراسی سالخی می کند
سوئد اولین کشور در جهان می باشد که کودکان نویسندگان را برای کنترل قلم آنان آشکارا ،آنهم مطابق
با حکم قضائی 1به گروگان میگیرد.

نفرت دولت سوئد نسبت به اسالم و مسلمانان در چند کلمه...
متخاصمان صحت و صادقانه بودن ادعاهای پدر بچه ها را به اجبار سوگند در دادگاه تصدیق کردند.
باقی داستان اعمال خشونت نرم باور نکردنی گروگان گیری کودکان مسلمان برای اهداف پنهانی که
دولت سوئد در مورد مسلمانان اعمال می کند.
باور دولت سوئد در مورد حق زندگی مشترک خانوادۀ مسلمان توسط وکیل ماریا توله بی به صراحت
در دادگاه ایراد شد :صدای ضبط شده در دادگاه را میتوانید در این صفحۀ اینترنتی بشنوید
https://www.kimyana.se/sv/jolebys-el-sverigesکه ترجمۀ آن میشود "مالقات و
همزیستی با فرزندان خود حق مسلم والدین نمی باشد"2
تا کیمیّای عشق بیابی و زر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

سیّد عیسی موسوی
www.kimyana.se
ISBN: 978 – 91 – 984136 – 1 – 8

 )1قاضی دانیل اریکسون پروندۀ شماره  MUF T11352-17در دادگاه :Södertörns Tingsrätt +46-8-56166000
"عیسی موسوی به تازگی  2کتاب در سوئد به چاپ رسانده ...همچنین به رسانه ها نامه فرستاده ...با توجه به این کتابها و نامه
ها مالفات مابین عیسی و فرزندانش مناسب نمی باشد" .به آخر کتاب رجوع شود .مدرک ف . 007
 ) 2یک پدر سوئدی فرزند دختر چهار سالۀ خود را آزار جنسی میداده ولی حکم دادگاه بر مالقات پدر و دختر چهار سالۀ او
بدون حضور و مراقبت دیگران بوده که مادر صرب آن دختر خردسال ،برای حفاظت از دختر خود سوئد را مخفیانه ترک کرد.
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چند کلمه
قبل از هر چیز دوست دارم خالصانه از هموطنان سوئدی خود عذرخواهی کنم ،همنوعان خودم در
سوئد ،بخاطر تیتر کتاب خصوصا برای عکسهای جلد آن .عذری که الرش ویکس 3از جامعۀ مسلمانان
هرگز نخواسته و نخواهد خواست!
تیتر و جلد کتاب فقط به آن شخص/اشخاصی برمی گردد که به شهروندان سوئدی بی حرمتی میکنند،
بخاطر مهربانی مان و حس اطمینان و کمک رسانی به آنهایی که شانس کمتری در زندگی داشته اند
میدهیم .امید بر اینست که تیتر و جلد کتاب موجب انزجار علیه فرد/افرادی شود که بخاطر رهایی از
قید و بندهای قومی ،فرهنگی گذشتۀ خود به فهم و شعور سوئدیها توهین می کنند.
این اشخاص پس از این باید متوجه بشوند که ما احمق نیستیم بلکه ما انسان هستیم .ما شاید در مورد
فرهنگ دیگران چیزی نمی دانیم ولی تمدنمان ما را مجبور به انسانیت و مهربانیت میکند .این عاقالنه
نیست همان شاخه ای را که برروی آن نشسته اید قطع کنید.
این کتاب همچنین نگاه تمسخرآمیزی به قوانین مردم فریبانۀ دولت سوئد دارد و همچنین رفتار
خدمتگذاران 4سازمان اجتماعی را تشریح می کند که به خیال خود فرهنگ دیگران را بهتر از خودشان
میشناسند .در نقطۀ مقابل افرادی به مانند لَنگرودی در تعجب کامل به حماقت و ساده لوح بودن این
کارمندان میخندند ،عافل از پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد.
البته تظاهر به ساده لوح بودن بسیاری از این کارمندان سازمان اجتماعی سوئد در واقع نشان از نفرت
این افراد به اسالم و مسلمانان دارد .جالب اینجاست که این کارمندان متنفر از اسالم از سوی دولت که
اهداف خود را دنبال میکند 5هم مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
این کتاب بر پایۀ اسناد و مدارک استوار است .البته این کتاب در واقع دستورالعملی است برای زنان
سودجویی که می خواهند از سیستم رفاهی در سوئد سوءاستفاده کنند .سیستم رفاهیی که برای مراقبت
از زنان و کودکان بی دفاع پایه گذاری شده است .زنان و کودکانی که شانس دیگری بغیر از دراز
کردن دست خود برای کمک ندارند.6
با این کتاب بعنوان مرجع و دفترراهنما ،شما زنان مسلمان در سوئد تضمین میشوید که ما "سوئدیهای
احمق" تمامی سعی خود را خواهیم کرد که شما ظاهر حق به جانب خود را در مقابل دوستان ،آشنایان
و بستگان خود ،هم در سوئد و هم در آن کشوری که از آن فرار کرده اید حفظ کنید .ما میدانیم که شما
زنان مسلمان نیازمند به موجه جلوه دادن خود در آن کشور مرجع هستی .حتی اگر شما سالهای متمادی
 )3الرش ویکس !هنرمندی! سوئدی که کاریکاتور پیامبر مسلمانان،حضرت مح ّمد (ص) ،را به فجیح ترین وضح ترسیم کرده
بود.
 )4ترجمۀ دقیق کلمۀ کارمند به سوئدی ،خدمتگذار است.
 )5پروژۀ هویت زدایی کودکان بطور خاص
) 6این هم جای بسی تعمق است که زنان در یک چنین کشور متمدنی نیاز به چماق دولتی برای حفظ امنیت دارند!
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را به مسافرت و خوش گذرانی با شوهر خود سپری کرده باشی ،ما مسائل را به گونه ای جلوه خواهیم
داد که جدایی شما موجه از نظر دیگران تلقین شود.
بطور مثال در گزارشها آمده بود که یکی از مشکالت عدیدۀ لَنگرودی 7بستگان ،دوستان و آشنایان او
در ایران بودند:
َلنگرودی توضیح داد ،از آنجایی که او می آید ( َلنگرود  -ایران) یک زن بدون دلیل طالق
-

نمی گیرد
َلنگرودی تشریح میکند ،که این قدم او حاصل یک زمان طوالنی تفکر (سنگین و سبک
کردن) بوده تا جرأت کند خود را از این زندگی مشترک برهاند چون َلنگرودی برای حرف
9
و حدیث فامیل خود در ایران نگران بود.
َمرد به برادر َلنگرودی اجازه نمی داد که وارد خانۀ آنان بشود و طی زمان مسافرت برادرش
درسوئد برادر َلنگرودی اجازه نداشت در خانۀ آنان زندگی کند .به همین خاطر َلنگرودی
بخاطر این عمل َمرد ،بسیار از برادرش شرمنده بود.10
8

-

-

ما حتی به تو بعنوان یک زن مسلمان کمک خواهیم کرد که از شوهر خود ،فردی که سالها با او زندگی
کرده ای بخاطر برادرت ،یک مسافر در سوئد که اجازه ندارد به خانۀ شما بیاید ،انتقام بگیرید.
مشکل لَنگرودی توسط گواهی تقلبی بدون پایه و اساس از طرف پلیس ِوست َبریا 11و سازمان اجتماعی
اِن ِش ِد 12و حتی دادگاه 13حل شد .گواهی هایی که طی زمان مبارزۀ بی وقفۀ َمرد یکی پس از دیگری
ُمهر بی آبرویی بر آن زده شد.
ما سوئدیها از مردان مسلمان بصورت بسیار قانونی تصویر کاملی از یک فرد متجاوز ،شخص زن –
کودک آزار به نمایش می گذاریم و اینرا هم در اذهان عمومی اثبات خواهیم کرد .تصویر از یک
هیوالی به تمام معنی که تو بعنوان یک زن مسلمان مجبور به سالهای سال زندگی بوده ای بدون در
نظر گرفتن این مهم که حاصل زندگی با یک چنین هیوال چیزی بجز مسافرتهای طوالنی مدت ،یک
مدرک دانشگاهی و دو کودک شاد 14و دوست داشتنی نبوده است .کودکانی که تا به آن تاریخ از زندگی
خود هرگز از قلم سیاه در نقاشیهای خود استفاده نبرده بودند.
این کتاب (دفتر راهنما) به شما زنان خارجی و مسلمان به عناوین مختلف ثابت خواهد کرد که شما نه
تنها از هرگونه پیگرد قانونی مبرا خواهید بود بلکه پدر فرزندانتان را به عناوین مختلف مقصر ،جانی
و متجاوز نشان خواهیم داد و برای اینکار نیازی به اثبات هم نداریم.
 )7لَنگرودی؛ زن ایرانی که این کتاب بر پایۀ دروغهای دانستۀ او تنظیم شده ،دروغهایی که زندگی  2کودک خردسال را ،برای
ابداالدهر تحت آزار روحی قرار خواهد داد.
 )8سازمان اجتماعی اِن ِش دِ ،گزارش  ، BoUتحقیق در مورد بچه و نوجوان.
 )9سازمان اجتماعی اِن ِش دِ ،گزارش  ، BoUتحقیق در مورد بچه و نوجوان.
 )10سازمان اجتماعی اِن ِش دِ ،گزارش  ، BoUتحقیق در مورد بچه و نوجوان.
Västberga )11
Enskede )12
 )13امتناع دادگاه (  ) https://www.kimyana.se/sv/tingsrätten-vagrar-ta-emot/از پذیرش صدای ضبط شدۀ کارمند
سازمان اجتماعی اِن ِش ِد که به وضوح شاهد بر جعل سند ارجاع شده به دادگاه بود.
 ) 14کودکانی که تا به آن تاریخ از زندگی خود هرگز از قلم نقاشی سیاه استفاده نکرده بودند.
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ما سوئدیها تضمین گذری بی خطر از عواقب قانونی هم به تو که یک زن مسلمان و خارجی هستی و
هم به کارمندانی که جعل اسناد میکنند خواهیم داد .همۀ اینها فقط برای آنکه تو جرأت کنی از پوستۀ
خود بیرون بیایی .ما سوئدیها توسط این دفتر راهنما ،دستورالعمل سوءاستفاده از سیستم رفاهی ،ضمانت
میکنیم که بخاطر جدایی شما از شوهرتان سیستم قضایی سوئد از هیچگونه تخلف کشوری یا تعهدات
جهانی خود مبادرت نخواهد ورزید تا زمانی که تو یک زندگی مشترک بی دغدغه را ترک کنی.
من این کتاب ،دفتر راهنما ،را به دخترانم (سیّده کیمیّا موسوی  8ساله و سیّده کیانا موسوی  6ساله)
تقدیم میکنم که بخاطر قلم من مجبور به ترک خانه و آشیانۀ خود شده اند و از عشق پدر بخاطر هر
آنچه را که شما میخواهید نامش را بگذارید -عدم اطالع ،حس نوع دوستی ،نفرت سوئدیها از اسالم
علل الخصوص ادارات و رسانه های دولتی ،محروم شدند.

این کتاب را تقدیم به دخترانم سیّده کیمیّا موسوی و سیّده کیانا موسوی میکنم.

-2017آگوست23-

سیّد عیسی موسوی
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مقدمه
ُجرم هنرمندانه ُجرمی است که در مالء عام بتوان مرتکب شد بدونه هیچگونه اثر جرمی و در نتیجه
بدون پیامد قضائی .باالتر از آن ُجرم قرن است که اگر بتوان ُجرم را به دیگران بعنوان نکتۀ مثبت
قبوالند و از دیگران هم خواست که این ُجرم را پیشۀ کار خود کنند!15
همه می توانند آفتابه دزد باشند ولی افراد زیادی نیستند که بتوانند کودکان را از محیط خانه و خانواده
بربایند و قابلیت آنرا داشته باشند که این آدم ربایی را موجه جلوه دهند ،هنری که دولت سوئد استاد
انجام آن میباشد .این کتاب با استناد به یک پروندۀ حقیقی و اسناد دولتی این هنر استادانۀ دولت سوئد را
در مقابل چشم جهانیان عریان میگرداند.
دولت سوئد در کمال بی شرمی جعل ُجرم علیه مسلمانان را سرلوحۀ کار خود قرار داده است .دولت
سوئد در لوافۀ نام عوام فریبانه و مردم پسند جرائم علیه کودکان و زنان ،ظاهری خوش برای جهانیان
ترسیم کرده و آن فرد ،پدر مسلمان ،دیگر از زنجیر این اَنگ نخواهد توانست که خود را برهاند.
اَنگ تنبیه کودکان و همسر دیگر پاک نخواهد شد و اثبات این ادعا را میتوان در اسناد این کتاب به
وضوح مشاهده کرد .در ضمن این ُجرم آنقدر در اذهان عمومی منضجر است که حتی مردان بی گناه
و تبرئه شده در سوئد جرأت و شهامت آنرا ندارند که به آسانی در این رابطه با دیگران صحبتی به
میان آورند.
این کتاب داستان بک رویداد واقعی را به قلم میکشاند ،جایی که پدر از خود و کردار خود با خانواده
اش مطمئن و اجازه نمی دهد که فرزندانش به اجبار از او ،دوستانشان و محیطی که به آن اُنس گرفته
اند جدا شوند .امتناع پدر از پذیرفتن این جنایت کودک آزارانه ،نتیجۀ ویرانگری برای دو فرشتۀ
کوچک او دارد ( 8ساله و  6ساله در زمان گروگان گیری).
مسلمان خانواده بدنبال کودکان ربوده شدۀ خود توسط دولت سوئد در مسیر سیاستمداران ،کارمندان
پدر
ِ
و اشخاصی قرار می گیرد که او را به سوی واقعیّت اینکه چرا هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد
از اهمیّت خاصی برخوردار است ،هدایت می کنند.
در این راه همچنین افشاء میشود که برای چه منظوری شکل خانواده در سوئد به صورت شکل کنونی
در آمده است .16این افراد هر کسی به نوبۀ خود و در موقعیت سیاسی ،اداری خود تعریف از یک نکتۀ
مشترک داشتند و آن هم این بود که چگونه یک تفکر به حق انسانی در مورد نیاز بشر به حقوق فردی
از طریق شرکتهای چند ملّیتی حریص به اسارت گرفته شده و توسط سیاستمداران خودفروش به اجرا
در آمده است.

)15معاهدۀ  ، 2030اهداف توسعۀ پایدار .به آخر کتاب رجوع شود.
 ) 16در اینمورد میتوانید به کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" از همین نویسنده رجوع کنید.
7
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نیاز و ضرورت هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد را سیاستمداران به ظاهر به رفاه اجتماعی
متصل می دانند ولی حقیقت پشت پرده سخن از مصرف گرایی دارد که فقط توسط غریبه ساختن
کودکان به هویت قومی ،فرهنگی ،دینی خود میّسر می باشد .به کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان
در سوئد "17برای افشای چگونگی این مهم رجوع شود.
زیست شناسی نژادی مفهوم شناخته شده ای در سوئد میباشد که ریشه در اوایل قرن  1900میالدی
دارد .مفهوم زیست شناسی نژادی به پژوهش در رابطه به شانس بهینه سازی اقشار مختلف مردم در
جامعه به کمک تدابیر زیست شناسی و همچنین فرهنگی اجتماعی ارتباط دارد .قابل ذکر است که
تحقیقات سوئد در مورد زیست شناسی نژادی منشأ افکار هیتلر در مورد نژاد برتر و حادثۀ تاریخی
کشتار یهودیان اروپا توسط هیتلر بوده است.
بطور مثال پس از سالها تبلیغ و تابوسازی علیه مسلمانان در سوئد یک مرد و یا زن مسلمان از نظر
اجتماعی خود را موظف به دست دادن با جنس مخالف میداند چونکه چیز دیگری بغیر از آن
غیرمتعارف و غیر اجتماعی میباشد خصوصا اگر آن فرد بخواهد موقعیت اجتماعی خود را حفظ کند.
این یک مثال بسیار ساده در مورد بهینه سازی اجتماعی اشخاص میباشد جایی که یک شخص مجبور
به چشم پوشی از معیارهایی میشود که برای آن فرد ارزش معنوی دارد .خوداجباریی که پس از طی
زمان نه چندان زیاد به یک قائدۀ اجتماعی تبدیل میشود .بله ،اینگونه است قوانین دمکراسی و شعار
حق انتخاب انفرادی در سوئد که بطور مخملی جای خود را به انتخاب تحمیل شدۀ اجتماعی میدهد.
کلمۀ "بهینه سازی نژادی" یک لغت کلیدی در برده داری نوین میباشد .از طریق روشهای مختلف
فرهنگی اجتماعی یک کاال ،دارایی ،اموال (در اینجا انسان – علی الخصوص مسلمانان) بهینه سازی
میشوند به یک کاال ،اموال به مراتب ارزشمندتر.
سوئد بطور تاریخی ،بدون توجه به نام خوش آوازۀ خود ،یَد طوالیی در برده داری دارد .برده از نظر
سوئدیها افرادی از نژاد پست تر می باشد و به همین خاطر سوئدیها بخود حق سوءاستفاده از این افراد
بدون حقوق مدنی بعنوان ابزار را می دهند.
روش هویت زدایی معموال با یک پروندۀ ساختگی جایی که یکی از والدین ،اغلب زن مسلمان با شهادت
دروغین ،فقط پایه گذاشته بروی کلمات ،کلماتی بی محتوا ولی با بار کیفری و بدون نیاز به هرگونه
اسناد و مدارکی.
پس از این پروندۀ ساختگی ،سیستم اداری سوئد آماده قانون شکنی نامحسوس ،هم قوانین کیفری کشور
و هم تعهدات بین المللی میباشند و تمامی قوانین و تعهدات حقوق کودکان و حقوق بشر کامال دانسته
نادیده گرفته میشود ،همه و همه بخاطر اینکه یک کودک مسلمان باید در سنین کودکی "بهینه سازی

 www.kimyana.se )17از طریق این آدرس میتوانید به کتاب دسترسی داشته باشید.
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نژادی" شود و نیاز به دور شدن از ریشه های دینی فرهنگی والدین خود را دارد .به همین دلیل پس از
سال  1994شکل جدیدی از بردگی نوین بوسیلۀ "بهینه سازی نژادی" در سوئد شکل گرفته است.
شما در این کتاب (دفتر راهنما) شاهد این خواهید بود که بر پایۀ چه اسنادی کودکان این پرونده به مانند
هزاران پرونده و کودک مسلمان دیگر ،به اسارت گرفته میشوند و در خانۀ زنان زندانی ،روشی برای
قطع تمامی ابعاد عالیق کودکان و همچنین اهرام فشار علیه پدر کودکان.
زندانی در زندان زنان ،جایی که همۀ زنان در آنجا شوهران خود را و کودکان پدر خود را مقصر صدا
میزنند ،شروع خوبی برای بهینه سازی و عادی شدن نفرت از مرد و پدر ،تأثیر منفی مادام العمر برای
کودکان به ارمغان دارد و همچنین نقش سالحی بازدارنده برای سوأالت آزاردهندۀ پدران ،رسانه ها،
سازمان حقوق کودکان و حقوق بشر را ایفأ می کند.
پس از سالها تبلیغ هدفمند علیه مسلمانان و جوسازی منفی دروغین برخورد مسلمانان با همسران و
فرزندان خود ،زندان زنان بطور خودکار برای اذهان عمومی سوئد معنی دفاع در مقابل خطر جانی
ب رای زنان و فرزندان از طرف مرد مسلمان ،پدر فرزندان را در بر دارد و همانطور که در کتاب
"هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" تشریح شده است ،فرقی نداشت که پدر این خانواده پس از 8
ماه کامال از تمامی تهمتها تبرئه شده بود .در کل زندان زنان بطور خودکار مترادف مردان خشن و
زنان تحت ظلم را در اذهان عمومی در خود نهفته دارد و جلودار هرگونه سوأل مزاحم و نامساعد از
افراد متفرقه.
حال اگر فرزندان در زندان زنان و مرد مسلمان به سیستم اجازۀ ُخردکردنشان را بدهد ،کودکان زودتر
از زندان زنان آزاد میشوند در غیر اینصورت باید کودکان آنقدر در آن محیط آلودۀ مالل آور بمانند تا
زمانی که پدر بی گناه و دلتنگ کمی آرام بگیرد و دیگر موی دماغ مسئولین نشود و درخواست قصاص
علیه سیاستمداران و خدمتکاران را کنار بگذارد.
در این پروندۀ خاص اسنادی وجود دارد که بر تنبیه کودکان (کیمیّا  8ساله و کیانا  6ساله) گواهی
میدهد .18کودکان َمرد در زمان اولیۀ ورود به زندان زنان توسط سازمان اجتماعی و پلیس مورد تنبیه
بدنی و آزار روحی قرار گرفته بودند .تنبیه کودکان در زندان زنان از طرف پدر کودکان به مراجع
قضائی سوئد اعالم جرم شده ولی همان مراجع قضائی که خود کودکان را مورد آزار جسمانی و روحی
قرار داده بودند از تشکیل پرونده تا به امروز جلوگیری کرده اند.
پدر کودکان حتی از افرادی که برای تنبیه فرزندانش دلیل و انگیزه داشتند نام برد ،افرادی که امرار
معاششان وابسته به شهادت دروغین کودکان بود .این افراد از طرف پدر مجرم به ارتکاب جرائم جدی
طبق قوانین کیفری سوئد شده بودند ،افرادی که نیاز به اثبات اتهامات وارده به پدر را داشتند ،به همین
دلیل اعتراف کودکان از اعتراف به اعمال خشونت پدرشان برای این افراد بسیار ضروری بوده است.
 )18مدارک ف 020
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این کارمندان طبق ادعای پدر بچه ها عبارت بودند از پلیس هانا اِریکسون ،آسپیرانت آنتون آندرشون،
دو محقق کودک در سازمان اجتماعی اِن ِش ِد نادیا چاک هورا و اُسکار نیلسون ،واحد خشونت
خانوادگی سازمان اجتماعی اِن ِش ِد فریبا روستا بعنوان رئیس گروه و دو مشاور زندان زنان لِنا
َیلمارشون و کارین هولم َبری.
پدر کودکان از تمامی این افراد بخاطرجرائم علیه قوانین کیفری سوئد ،منشور حقوق کودکان و منشور
حقوق بشر شکایت کرده بود ،دلیلی که حاال این افراد را نیازمند به اعتراف کودکان علیه پدرشان دال
بر خشونت از طرف پدر داشتند حتی در کمترین حد آن .کمترین حد خشونت و یا چیزی که آنها بتوانند
با آن پدر بچه ها را سر جایش بنشانند ،آرزویی که آنها با خود به گور بردند چونکه چیزی برای گفتن
وجود نداشت تا کارمندان بتوانند بوسیلۀ آن پدر بچه ها را حلق آویز کنند .بچه ها چیزی برای گفتن
نداشتند .به عبارت دیگر مادر بچه ها ،لَنگرودی ،همه چیز را از همان بنیان دروغ گفته بود.
خالصۀ کالم اینکه فقط با یک مثال تو بعنوان یک زن مسلمان می توانی با خیال راحت شوهرت را به
هر آنچه که دلت می خواهد مجرم کنی تا بتوانی از او رهایی یابی و یک زندگی آزاد داشته باشی .ما
سوئدیها روغن همه چیز را به تن مان خواهیم زد و ما بخوبی میدانیم که تو دروغ میگویی ولی ما هم
میدانیم که چگونه با اینگونه مسائل برخورد کنیم و چگونه یک َمرد مسلمان را برای سالهای سال به
زندان بأندازیم.
هدف از این دفتر راهنما اینست که تو زن مسلمان توجیه شوی که چگونه و به چه دالیلی می توانی در
سوئد خود را از دست شوهر مسلمان خود برهانی .این کتاب (دفتر رهنما) همچنین راهنمایی می کند
که یک زن مسلمان زیرک و با استعداد باید چگونه عمل کند.
یک زن مسلمان بدون استعداد صریعا تقاضای کمک می کند و به مانند هانیه 19خود را بالفاصله از
بابت مالی مغروز که باید برای بازپرداخت آن تا آخر عمر کار کند .مشکالت روحی بماند .در نقطۀ
مقابل این افراد زنان زیرک و باهوشی وجود دارند ،به مانند َلنگرودی ،که تا لحظۀ آخر از شوهری
که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد استفادۀ مالی میبرند ،زمان به مسافرت و خوشگذرانی می گذرانند
و وقتی که دیگر چیزی برای بُردن ندارند شروع به گرداندن چرخ اسالم ستیزی در سوئد میکنند .همین
روندی را که در این کتاب می خوانید.
دولت سوئد در کل به دنبال بردگان بدون ریشه میباشد ،بنابر
خروجی برای دولت سوئد
این این فروپاشی هستۀ خانوادگی با تمامی هزینه های آن برای دولت یک معاملۀ پُر سود میباشد.20
البته اختالف کوچکی در هزینۀ این دو گروه به چشم میخورد.

 )19همکالسی و دوست لَنگرودی که در کالس زبان با هم آشنا شده بودند .هانیه چهار ماه پس از ورودش به سوئد از شوهرش
بعنوان زن آزاری شکایت کرد! آن مرد بیچاره به مانند دیگر مردان تبرئه شد ولی هانیه پس از سالهای سال مشقت دوباره تن
به ازدواج داد تا بتواند در سوئد ماندگار شود.
 ) 20اصطالح "مادران تنها" اصطالحی متداول در سوئد برای تشریح زنان بدون همسری است که با چند فرزند ،کار و زندگی
سختی را طی میکنند .زنجیر بردگی خودساخته ای که متشکل از  9ساعت کار و بقیۀ روز نگهداری از فرزندان میباشد .اینگونه
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زنان مسلمان گروه اول که تصمیم به جدایی صریع الوقت میگیرند خرج بیشتری برای مالیات دهندگان
به شکل هزینه های رفاه اجتماعی و همچنین مالیات از دست رفته دارد در صورتی که تمامی اینگونه
مخارج در گروه دوم از طریق مرد خانواده در پوشش مالیاتی از قبل پرداخت شده بود .زنان گروه دوم
پس از جدایی مستقیما وارد بازار کار تخصصی شده و شروع به تولید مالیات برای دولت میکنند در
عین واحد که مرد هم به نوبۀ خود مالیات و نفقۀ کودکان را پرداخت میکند.
زن مسلمان به دنبال آزادی و رهایی از قید و بندها میباشد
خروجی برای زن مسلمان
بنابراین این کمک به ظاهر موجه برای امیال پنهانی او بُرد صد درصدی است .البته الزم به ذکر است
که زنان گروه اول چون از زیر صفر شروع کرده و نیاز به تهیۀ تمامی اقالم اولیۀ زندگی دارند معموال
از طریق خرید اقساط خود را برای مدت بسیار طوالنی مغروض بانکها میکنند و در اینجا سخنی از
کاالی جنسی یکبارمصرف بودن برای مردان سودجو ،در خاتمه سوءاستفادههای جنسی به میان نمی
آورم و اینکه پس از چند سال زجر نداشتن اقامت و دربدری ،تن به مردی میدهند که شاید هیچ عالقه
ای هم به او نداشته باشند ولی نیاز به اقامت مبرم تر از نیاز احترام به خود است .حال اینکه زنان گروه
دوم از قبیل َلنگرودی از قبل و با پول پدر بچه ها سرمایۀ معقولی کنار گذاشته که با آن میتوانند زندگی
آینده را از باالی خط صفر شروع کنند.
به جهنم! چه ربطی دارد که به سر یک مرد مسلمان چه می
خروجی برای َمرد مسلمان
آید! اصال به جهنم با آن شیطان صفتها! نقش آنان فقط در ورود زنان به سوئد ،تولید بچه بوده که انجام
شد ،حاال میتوانند به روستاهای خود در افریقا و یا به خاورمیانه 21برگردند.
ولی اگر بخواهیم عاقبت مردان و زنان را مد نظر داشته باشیم اغلب مردان پس از گذشت دوران
نقاهت ،همسرانی به مراتب جوانتر از همسر قبلی خود گزیده اند و خانواده ای مستقل با تمامی جوانب
یک زندگی خانوادگی را برای خود درست کرده اند .در حالی که زنان مطلقه در سوئد برای مردانی
که مالقات می کنند ارزشی بیشتر از یک شب روابط جنسی ندارند 22و این گروه از زنان هستند که به
شدّت فِمینیست می شوند.
بله ،اینجاست که تمامی این سرمایه
خروجی برای کودکان
گذاریها باید جواب بدهد .کودکان این پروژه "بهینه سازی نژادی از طریق هویت زدایی" در تمامی
عمر با توجه به شوک ناگهانی از دست دادن پدر ،دوستانی که با آنها بزرگ شده بودند و محیطی که
در آن اُنس گرفته بودند همیشه با ترس و اعتماد به نفس کمتری با مسائل برخورد خواهند کرد .همیشه
زنان خصوصا زنانی که متولد سوئد نیستند پس از سوءاستفاده های متعدد و یا اینکه فرزندانشان مورد تعرض قرار میگیرند پس
از  18سالگی فرزندان زندگی در انزوا را در پیش دارند .عکس جلد پشت کتاب گویای واقعیت اصطالح "مادران تنها" است.
 ) 21از این گروه مردان ایرانی بسیاری وجود دارند که دوباره به ایران برگشته اند ،چند سالی در ایران زندگی میکنند ،تجدید
فراش میکنند ،زندگی دیگری ،بجه های دیگری و عجیبتر آنکه دوباره به سوئد برمی گردند!
 )22بسیاری از زنان ایرانی وجود دارند که در تنهایی محض به سر میبرند و یا اینکه با یک سوئدی بسیار مسن تر که برایش
گذشتۀ جنسی زن فرقی ندارد زندگی مشترکی را شروع میکنند .برای مردان سوئدی مقرون به صرفه تر است که از این زنان
بجای زنهای تایلندی استفاده برند ،چونکه اینگونه زنان زبان سوئدی را تا حدی یاد گرفته اند ،وارد بازار کار شده و دیگر سربار
آن مردان سوئدی نمیباشند .در هر صورت نتیجۀ کار زنان مردستیزی میشوند که به دیگر زنان مسلمان می خواهند چگونگی
آزاد زیستی را بقبوالنند بدون بازگو کردن حقایق تجربیات تلخشان.
11

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

در واهمۀ از دست دادن عالیقشان میباشند که برای حفظ آن مطیع و فرمانبرداری را پیشه میکنند.
چیزی که دولت سوئد بطور هدفمند بدنبال آن است ،دقیقا همان ترس همیشگی شهروندان از سیستم
میباشد.
به نقل از نوم چومسکی" :23مردم ساالری واقعی خطری برای هر سیستم میباشد" (به معنی اینکه
دموکراسی واقعی برای هر حکومتی در طول زمان خطرساز است) .به عبارتی دیگر مردم ساالری
باید کنترل شده و در قالب چهارچوب تعیین شده ای باشد .نویسندۀ این کتابها حکم قضائی در مورد
ممانعت معاشرت با کودکان خود را بخاطر نگارش این کتابها و افشاگریهایش در چهارچوب از قبل
تعیین شده نبوده است .تنها نویسنده ای در جهان که بطور خاص بخاطر نگارش کتابهایش حق دیدن
فرزندان خود در سوئد را ندارد!24

 )23پروفسور نُوآم چومسکی زبان شناسی که در بسیاری از دیگر رشته ها تحقیقات جامعی دارد.
 )24آ –  001اصل حکم به این شکل نوشته شده است .کتابها را بخوانید و با حکم قضائی مقایسه کنید.
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زمنیۀ یک اتفاق
اولین چیزی که شما زنان خاورمیانه به آن نیاز دارید فقط کمی قابلیت هنرپیشگی ،در نقش شارالتان
بودن است تا ما سوئدیها بتوانیم نقش خودمان را بعنوان احمق بازی کنیم .سعی کنید ضرب المثلی را
بگوئید که توسط آن بتوانید مردی را که سالهای سال با او به خوشی و آرامی زندگی کرده اید بعنوان
دیوانه ای که دچار توهم است جلوه دهید.
این مثال میتواند هر آنچه که تو میخواهی باشد ،حتی المقدور به زبان خودت ،چیزی که ما درکی از
آن نداشته باشیم ،در اینصورت ما می توانیم نقش خود را بهتر بازی کنیم .برای مثال خود هیچگونه
ترسی به دل راه ندهید ،ما سوئدیها در هر صورت قیافۀ احمق به خود خواهیم گرفت ،چونکه تو در
واقع سعی در این داری آن چیزی را که ما سوئدیها به دنبال آن هستیم به ما بدهی و ما هم به همین
خاطر از تو ممنون و بازی تو را دنبال خواهیم کرد .در اینجا مثالی را که لَنگرودی از آن استفاده کرده
بود نام خواهیم برد ،برای اینکه تو متوجه و مطمئن شوی از اینکه چگونه به حماقت گرفتن ما سوئدیها
راحت و بی دردسر میتواند باشد.
این ضرب المثل از طریق نامۀ الکترونیکی 25که به وزیر تمدن سوئد 26از طرف نویسندۀ کتاب فرستاده
شده توضیح داده میشود؛
"پوست سر مسلمانان را تقدیم کردن

این روزهای دید و بازدید عیدی سال نو ،27پدر و مادرت که در ایران بزرگ شده اند و زندگی بزرگسالی
خود را در آنجا گذرانده اند ،مالقات خواهی کرد.
تو میتوانی مهمانی و کار را با هم ادغام کنی تا ُلوفن 28و چند تن دیگر از همکارانت را از ّشر
دادخواست نژادپرستی و کمک در گروگان گیری کودکان مسلمان نجات بدهی .فقط از پدر و مادرت
سوأل کن که ضرب المثل "کالغ میخواند" چه معنی دارد و در چه مواردی از آن استفاده میشود .این
همان ضرب المثلی است که َلنگرودی از آن برای تشریح دیوانگی و توهم َمرد استفاده کرده بود.
پس از آن تو میتوانی برای رئیس و دوستانت در دولت تعریف کنی که َلنگرودی در مورد عقل و شعور
سوئدیها چه افکار کوته نظرانه ای دارد .البته تمامی اظهارات عمدی دروغین َلنگرودی از ابتدا تا به
انتها نشان از این دارد که سیاستمداران دانسته مشوق گروگان گیری کودکان مسلمان توسط کارمندان
هستند " ...

 )25پوست سر مسلمانان را نقدیم کردن! در قرن نوزدهم وقتی که امریکاییها بطرف غرب امریکا پیش روی می کردند ،سرخ
پوستان سد راه خود را می کشتند و کاکُل سرشان را می بریدند با پوستش و آنرا بعنوان جایزه (تزئینی) در خانه به نمایش
میگذاشتند.
متولد ایران ،بزرگ شده در سوئد – وزیر تمدن سوئد از سال 2014
 )26اردالن شکرآبی
 )27کریستمس سال 2016
 )28نخست وزیر سوئد از سال 2022 - 2014
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در اینجا من در هر صورت نیاز دارم که برای هموطنان سوئدی خود این ضرب المثل را تشریح کنم
که چگونه زنان خارجی بدون در نظر گرفتن سالمت روحی معنوی کودکانشان از مهربانی ،ترحم،
ساده لوح بودن و یا حتی اسالم ستیزی متداول در سیستم اداری و جامعۀ سوئد سوء استفاده میکنند.
برای این ضرب المثل فارسی می توان ضرب المثل سوئدی "صحبت از جن شد ،جن ظاهر شد!" را
مترادف دانست .سناریو به این صورت رقم خواهد می خورد اگر من بخواهم به شعور یک ایرانی از
طریق اصرار اینکه آن فردی را که ما حاال حرفش را میزدیم و اکنون به ناگهان سر و کله اش پیدا
شده ،او را بخواهم جن غالب کنم و اصرار کنم که او جنی است که مویش را آتش زده ایم! و حاال ظاهر
شده است .در اینصورت تمام ایرانیها خیال خواهند کرد که من دیوانه هستم و از بابت روانی غیر
متعادل که عمدا سعی در گول زدن آنان دارم که اینچنین ادعای جن بودن شخصی را مصرانه دارم.
حال صحبت ریسک اینرا نمیکنم که دوستان و آشنایان شروع به زدن پس گردنی و یا لگد پراندن فقط
برای اینکه آنها هم شوخی در قبال این شوخی کرده باشند.
برای یک ایرانی ضرب المثل اینکه یک "کالغ میخواند" به مثابه این است که شخصی پشت سر شخص
دیگری صحبت میکند و در اینجا به معنی پشت سر صحبت کردن مادر زن َمرد ،حاجیه خانم فیتحیه
شریف پور را داشت و َلنگرودی اینرا بخوبی میدانسته .البته این موضوع کامال در سوئد برعکس
میباشد خصوصا اگر تو یک زن مسلمان باشی و شوهرت یک مرد مسلمان بدون در نظر گرفتن
کشوری که از آن آمده اید .به همین خاطر ادارات سوئد با تو زن مسلمان همخوانی خواهند داشت و
شوهرت را متوهم خواهند خواند.
مضطرب نباش ،ناراحت نباش ،خجالت نکش ،هر آنچه را که میخواهی به همان سبک خودت بگو.
هیچکس ،به معنی واقعی کلمه هیچکس ،عکس العملی در مقابل گفته های تو انجام نخواهد داد .برعکس،
30
کارمندان 29در سوئد نقش احمق را بخوبی بازی خواهند کرد و حرفهای تو را طبق دستورالعمل
خواهند پذیرفت.
برای اینکه تو با اطمینان خاطر در دروغهایت مصمم باشی این کتاب بر پایۀ اسناد واقعی ،بایگانی شده
در ادارات ،فیلم و صدای ضبط شده از کارمندان استواراست ،تا تو بدانی که بدون هیچ دقدقۀ خاطر
میتوانی دروغهای عمد خود را به کرسی بنشانی .تمامی این اسناد ،مدارک و صداهای ضبط شده از
افراد مسئول اداری و کشوری قابل پیگیری میباشد و برای عموم مردم طبق اصل علنیت باید در
اختیارعموم شهروندان که مایل به تحقیق میباشند قرار بگیرد .این گزارشها از  .1تیم خشونت .2
 BoU32 .3 ،FREDA31و همچنین صحن دادگاهها گرفته شده است.

 Tjänstemän )29ترجمه دقیق آن به فارسی میشود "خدمتکار"
 )30کتاب مستند "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" را از همین نویسنده بخوانید.
 ) 31استاندارد روش شناسایی و ثبت خشونت در خانواده که در سازمانهای اجتماعی کشور استفاده میشود.
 )32استاندارد تحقیقات از بچه و نوجوانان  0تا  9سال.
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این گزارشات ،با تمامی استانداردهای آن ،از عالیق و عقاید فرد یا افراد در امان نیست و بخاطر فرم
سوالها در خاتمه بصورت خاص یا عام بر علیه جنس مذکر علی الخصوص مردان خاورمیانه که
بصورت عامیانه مسلمان خوانده میشوند (حتی آنهایی که مسلمان نیستند) تنظیم میشود.
در این میان سیستم قضائی سوئد نقش بسیار مهمی در جعل اسناد و مدارک ایفا میکند و همچنین نادیده
گرفتن اسناد و مدارک که دال بر بی گناهی مردان داشته باشد .33تمامی و تمامی این نوشتار در زندگی
واقعی یک خانوادۀ سوئدی با پیشینۀ ایرانی اتفاق افتاده و قابل پی گیری و اثبات است .به عبارتی دیگر،
تمامی این نوشتار حقیقی مبباشد و ریشه در اسناد دولتی دارد.
هدف از این کتاب (دفتر راهنما) فهم راحتتر برای زنان خارجی میباشد که به چه سادگی و اطمینان
خاطر کشور سوئد تمامی قوانین کشوری و تعهدات جهانی خود را زیر پا میگذارد فقط برای اعتقاد
سوئدیها به این مهم که کودکان در دین اشتباه (اسالم) به دنیا آمده اند .البته مذهب هم دستاویزی بیش
نیست بلکه مهمتر از آن کودکان باید به مانند تعلقات دولت سوئد طبق نیازو انتظارات کشور در راستای
زیست شناسی نژادی بهینه سازی نژادی شوند و در خدمت دولت -کشور سوئد انجام وظیفه کنند.34
تو یک زن خارجی ،در اولین قدم میتوانی با سازمان اجتماعی تحت نظر شهرداری منطقۀ خود تماس
بگیری و در آنجا با کمک از سوألهای از پیش تعیین شده ( )FREDAبدون در نظر گرفتن روحیات
روحی روانی شخص تو ،کودکی -بزرگسالی تو جوابی داده شود .سپس تو بعنوان یک زن تحت ظلم و
ستم شوهرت (قالبا مسلمان) شروع به چرخاندن این چرخ دندۀ برده سازی نوین از فرزندانت می شوی.
دلواپس نباش .جرأت کن که تماس بگیری .تو بعنوان یک زن مسلمان اول از طریق جلسات غیر رسمی
و در محیطی دوستانه و آرام نیاز تو به آشنایی به روش اداری سوئد کمک خواهد شد و برای اینکه
اطمینان خاطر تو را بیشتر جلب کنیم این جلسات معموال با افرادی (غالبا زن) خواهد بود که به زبان
تو صحبت میکنند و از فرهنگ تو آشنایی کامل دارند .این اطالعات غیر رسمی میتواند آمادگی و زمینه
ای برای تو زن مسلمان باشد که در نظر داری بزودی و یا در آینده از شوهر مسلمان خود انتقام بگیری.
به تو در این جلسات غیر رسمی اطالع جامع از سیستم و پیشنهادات مختلفی خواهد شد و تو را تشویق
به گفتن اطالعات خاص و انجام دادن کارهایی که روح و روان خانوادگی را مغشوش کند مطلع خواهی
شد و همچنین به سوأالت و شبهات تو جواب داده میشود .تشویش احتمالی تو به هنگام شکایت توسط
تشریح روند پرونده و چگونگی استقبال از تو بطور موثق زدوده خواهد شد.
به تو اطالعات در مورد کلمات کلیدی داده خواهد شد که بسیار مهم است در هنگام شکایت زمانی که
وقت جلسۀ رسمی فرا میرسد ،ادا کنی .به تو همچنین قول داده خواهد شد که اینگونه پرونده ها با
همکاری دیگر قسمتهای سازمان اجتماعی برای یک نتیجۀ بهتر انجام میگیرد .در ارتباط با پروندۀ
 )33جعل اسناد قضائی در بخشی به همین نام آمده است.
 )34در ابعاد بزرگتر سوءاستفاده از حس ترحم بشری در مورد حقوق کودکان -زنان چگونه کشورهای مسلمان را حقیر و مجبور
به دنباله روی کورکورانه بدون گفتار واقعیت زندگی زنانی که این راه را رفته اند!
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لَنگرودی و سر و صدای پدر کیمیّا و کیانا ،اطمینان داده شد که پرونده محرمانه اعالم می شود و بدین
طریق جلوی همه گونه کنجکاوی از افراد متفرقه گرفته شد.
گزارش  BoUمتشکل از یک گزارش اجمالی ،مجموعه ای از دیگر گزارشات و یک تصویر کلی از
تحقیقاتی که از کودکان ،و والدین انجام میشود است .در این گزارش که بیشتر تمرکز به گفته های مادر
و بچه ها قرار دارد به یک پدر مسلمان تصویر یک موجود غیر قابل تصور به روی ُکرۀ زمین را
میدهند .حال زن مسلمان چگونه با اینچنین فردی در تمام این مدت زندگی کرده است خود قابل تعمق
است! یک موجود غیر قابل تصور که حتی نمیشود در یک اطاق با او بود چه رسد به اینکه با او زندگی
کرد و به مسافرت هم رفت!
این واقعیت که َلنگرودی با یک چنین َمردی در تمام مدت این  10سال زندگی و مسافرت میکرده و
اینکه چگونه از یک چنین پدری میتواند دو کودک شاد ،خوش برخورد و با اعتماد به نفس تربیت شوند
تأثیری در به تصویر کشیدن یک هیوالی مسلمان ندارد.
شما طی خواندن این کتاب در بهت کامل از چگونگی تفسیر سوئدیها از "بهترین کودکان مسلمان"
خواهید بود .شما شاهد نقض فاحش منشور سازمان ملل در مورد حقوق کودکان بخاطر دین اسالم،
حقوق کودکان مسلمان در مدارس سوئدی ،حق کودکان مسلمان در ارتباط با دوستانشان و محیطی که
در آن بزرگ شده اند .تمامی این جرائم نه تنها توسط ادارات دولتی بلکه زیر نظر مستقیم وزارت
مربوطه اعمال میشود ،فقط و فقط برای اینکه این کودکان در یک خانوادۀ مسلمان بدنیا آمده اند.
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موضوع
در ابتدا که َمرد اطالعی از موضوع ،چگونگی ،چرایی و هدف پروژۀ جداسازی فرزندان مسلمان از
ساختار خانوادگی نداشت ،بسیار ناراحت و عصبانی بود ولی یک مسئله را پس از  28سال زندگی در
سوئد بخوبی میدانست ،و آن این بود که باید همۀ صحبتها ،نوشتار و مدارک را بایگانی کند.
هر چه َمرد بیشتر مینوشت و چگونگی دروغهای لَنگرودی به سازمان اجتماعی اِن ِش ِد و پلیس ِوست
بَریا را افشاء میکرد ،کارمندان سازمان اجتماعی و پلیسها بیشتر از َمرد و روش نوشتاری ،گفتاری او
متنفر میشدند.
آن چند فردی که انتخاب و جرأت کردند که با َمرد تماس بگیرند حکایت از کنترل شدید در سازمان
اجتماعی اِن ِش ِد در رابطه با این پرونده داشتند .تمام جوانب این پرونده باید با رؤسا هماهنگی میشده
و هیچکس به هیچ طریقی حق زیرلبی حرف زدن (فاش کردن چیزی محرمانه) و یا اینکه بخواهند َمرد
را سرجایش بنشانند و قانون را در دست بگیرند نداشتند.
در واقع ،در شروع این پرونده ،مسئولین فکر میکردند که این هم یکی از آن بی نهایت پرونده هایی
سروصدای مسلمان نقش دارند .ولی
است که به سازمان اجتماعی می آید که در آن خارجی های پُر َ
بزودی توسط نامه های سمج ،خیره سرانه ،مستقیم و توهین آمیز ادبی َمرد متوجه شدند که َمرد توسط
همان گزارشهای سازمان اجتماعی و پلیس ضد و نقیضهای لَنگرودی در گزارشها را به اثبات میرساند.
َمرد توسط نامه های سرگشاده اشتباهات ،ضد و نقیضهای ادعاهای لَنگرودی در قسمتهای مختلف
اداری را به وضوح نشان میداد و نفرت دولتی علیه مسلمانان را به سخره گرفته بود .بزودی مسئولین
سیاسی اداری سازمان اجتماعی اِن ِش ِد متوجه شدند که هماهنگی میان این سازمان اسفناک بوده است.
کارمندان در حماقت خود و یا اینکه از روی تکبّر اینکه کسی جلودارشان نیست ،کلمات لَنگرودی را
همانطور که لَنگرودی تعریف کرده بود بروی کاغذ آورده بودند بدون آنکه توجهی به ضد و نقیضها
داشته باشند و هرگز هم فکر اینرا نمیکردند که َمرد بخواهد شخصا تمامی این گزارشات را واو به واو
بخواند و بدین سادگی بتواند ثابت کند که همگی چیزی بجز نمایش جلوی پردۀ "دنیافریبی" نیست .بطور
مثال جوابهای لَنگرودی که در گزارش یک قسمت از اداره گفته شده بود ،در قسمت دیگری همان
سوألها توسط لَنگرودی به گونه ای دیگر تعریف شده بود.
حاال دیگر رؤسا صحبت از کنترل بحران میکردند و از ُ
طرق مختلف محدود سازی خصارات ،همزمان
که نامه های سرگشادۀ َمرد به سیاستمداران و روزنامه نگاران ممتد و برایشان مشمئز کننده بود .به
نظر سیاستمداران و رؤسا َمرد اطالعی از پروژۀ هویت زدایی نداشته و نمیتوانست چیز دیگری بغیر
از ضد و نقیضها را نشان بدهد که در اینصورت بخودی خود از بین خواهد رفت و صدایش در اِکوی
خودش ُگم خواهد شد .بنابراین تصمیم رؤسا بر این شد که کارمندان به کار خود ادامه بدهند بطوری که
انگاری اتفاقی نیأفتاده و این ضد و نقیضها را ندیده اند .یک برخورد معمولی بی تفاوت مختص سوئدیها.
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در این راستا سیاستمداران و رؤسا تصمیم گرفتند که از این پس ،تمامی گزارشهای میان قسمتی این
پرونده باید با هم همخوانی و هماهنگی داشته باشد و همچنین تمامی گزارشها باید به یک سمت سوق
داده شوند و آن اینکه " َمرد شکاک بود به مانند همۀ مسلمانان دیگرَ ،مرد کنترل زن را در اختیار داشته
و اجازه نمیداده لَنگرودی شبها با دوستان مذکر خود بیرون برود و اینکه َمرد بسیار خشن در زندگی
خانوادگی بوده ،به مانند تمامی مسلمانان دیگر".
از نقطه نظر سیاستمداران و رؤسا خوشبختانه پرونده پس از مختومه اعالم شدن شک و شبهه در مورد
زن آزاری مزمن ،مهر محرمانه به آن خورده بود ،بنابراین افراد متفرقه اعم از روزنامه نگاران،
کنجکاوان و یا حتی خود َمرد هم دیگر اجازۀ دسترسی به پرونده را نداشت.
بله بدینگونه است خفقان حکومتی در سوئد.
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شروع یک روند
شما بعنوان یک زن مسلمان به هنگام شروع پرونده هرگز نیازی به نگرانی و یا اینکه بخواهی تردیدی
به دل راه بدهید را ندارید .شما بعنوان یک زن مسلمان از طریق جلسات غیر رسمی با کارمند سازمان
اجتماعی که معموال به زبان تو نیز صحبت میکنند ،برای تو تعریف خواهند کرد که چه بگویی و
چگونه رفتار کنی .این اطالعات ،زمینه ای برای آشنایی تو با سیستم اداری ،زوایای کمک به تو و
همچنین پایه ای در سطح فردی ،برای شروع روند یک خراب سازی دیگر ،از هم پاشیدگی یک خانواده
ای دیگر و در اینگونه پروندها دین شوهر مسلمان شما که در راستای تیغ اهداف اسالم ستیزی قرار
دارد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این پروندۀ بخصوص ،کارمند مؤنث سازمان اجتماعی اِن ِش دِ ،یک ایرانی ،مسئول قسمت خشونت
خانوادگی همان زنی بود که مأموریت تماس با لَنگرودی در جلسات غیر رسمی را داشته و در اینجا
اسم "خشونت ف" برای او انتخاب شده است.
َمرد پس از ماه ها تالش در تنها جلسه ای  2017.03.07که با تیم خشونت ف و یکی دیگر از همکارانش
"خشونت ب" را داشت در مورد جلسات غیر رسمی او با لَنگرودی سوأل کرد ولی از آنها هیچ جوابی
در اینمورد نشنید ،نه تأئید و نه تکذیب .خشونت ف نه تصویب کرد و نه منکر جلسات غیر رسمی او
با لَنگرودی قبل از تشکیل پرونده علیه َمرد شد ولی اگر فقط حرفهای لَنگرودی مالک باشد ،آنها دو
جلسۀ غیر رسمی در منطقۀ گلوبن استکهلم چند قدمی سازمان اِن ِش ِد داشته اند.
با توجه به تعریفات لَنگرودی و نوشتاری که در گزارشهای سازمان اجتماعی اِن ِش ِد آمده میتوان به
نتیجه رسید که لَنگرودی برای یک بار هم که شده به حقیقت ماجرای دو جلسۀ غیر رسمی را برای
َمرد تعریف کرده بود که در حقیقت هدف از تعریف این جلسات غیر رسمی بوجود آوردن عکس العملی
در َمرد بوده ،عکس العملی در قبال ،به قول آنان ،از دست دادن قدرت و به تحلیل رفتن قدرت نفوذ
َمرد بر لَنگرودی توسط همکاری با سازمان اجتماعی اِن ِش ِد طبق دستورالعمل خشونت ف.
واقعیتی را که خشونت ف به روی آن حساب نکرده بود ،آرامش و خویشتن داری َمرد در اعمالش بود
که صدالبته مطابق با تجربیات گذشتۀ سازمان اجتماعی و کال پیش داوری سوئدیها از مسلمانان نبود.
در واقع َمرد مخالف تمام پیش داوریها و پیش فرضها در کمال آرامش و خونسردی از لَنگرودی شکایتی
مبنی بر پخش دروغ ،تهمت و افتراء در پلیس سوئد 35به عنوان اولین مرجع قضائی تنظیم کرد.
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اول (خشونت ف)

از سالم ،احوالپرسی و اظهار ادب ایرانی میگذریم.
میتوانی از زندگی خودت کمی تعریف کنی؟ چگونه با هم آشنا شدید؟ چه زمانی
خشونت ف:
تو به سوئد آمدی؟ در سوئد چه کار میکردی؟ (سوأالت کلی و به ظاهر بی ضرر)
من در دانشگاه آزاد چالوس بعنوان ماما به دانشجویان چگونگی عملی وضع حمل
لَنگرودی:
کودکان را یاد میدادم و در یکی از دوره ها خواهر َمرد دانشجوی من بود .خواهر َمرد مرا بعنوان یک
کاندیدای مناسب برای برادرش به خانواده اش معرفی کرد .پس از اینکه خانوادۀ من از طریق خانوادۀ
َمرد در جریان قرار گرفتند ،من و َمرد اجازه گرفتیم که با هم تلفنی صحبت کنیم .خودت که بهتر
میدانی ،مراحل یک ازدواج سنتی.
َمرد به ظاهر آرام و دنیا دیده به نظر می آمد .همه چیز به ظاهر خوب به نظر می رسید و ما تصمیم
گرفتیم که َمرد به ایران بیاید تا ما شخصا همدیگر را ببینیم تا بتوانیم پس از آن تصمیمات بعدی گرفته
شود .پس از حضور َمرد در ایرانَ ،مرد با خانواده اش به دیدن خانوادۀ ما به خانۀ برادرم آمدند چونکه
من در آن هنگام در خانۀ برادرم زندگی میکردم.
خیلی زود متوجه شدم که مادرم مایل به این وصلت نمیباشد .مادرم معتقد بود که َمرد یک همسر مناسب
و ایده آل برای ازدواج با من نیست بنابراین کشمکش بین َمرد و مادرم در نزد من از همانجا شروع
شد ،البته َمرد با وقاحت کامل گفت که برای او نظر مادرم مهم نمیباشد چونکه َمرد خواستگار مادرم
که نبود و من هم با مزاح از کنار این حرف َمرد گذشتم.
مادر من فکر میکرد که من باید با کسی ازدواج کنم که یک مدرک دانشگاهی داشته باشد ،از طرف
دیگر َمرد هم از لجش نمیخواست از مدرکش در دانشگاه امریکا و یا اینکه ادامۀ تحصیلش در یکی از
معتبرترین دانشگاههای دنیا "ک ت اِچ "36در سوئد صحبتی به میان بیاورد.
َمرد تکه کالمش شده بود که "من میخواهم با تو ازدواج کنم نه با مادرت" و میگفت که حرف مادرم
برای او ارزشی ندارد بدون اینکه لحظه ای فکر کند که نظر مادرم برای من مهم بود .در عوض من
برای مادرم تعریف کردم که َمرد مدرک دانشگاهی دارد ولی دوست ندارد در اینمورد صحبت کند
چون َمرد معتقد نبود که مدرک در مورد ازدواج مهم باشد.
از طرف دیگر پدرم ،خواهر بزرگترم و برادرم فکر می کردند که َمرد مورد معقولی برای من میباشد.
خالصه اینکه مادرم دیگر نمی توانست مقابل همه ایستادگی کند و بالخره رضایت به ازدواج من و
َمرد داد.
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چیزی که بعدا پیش آمد و مادرم هرگز َمرد را نبخشید مسئله ای بود که دقیقا پس از ازدواجمان بود و
آن این بود که پس از خطبۀ عقد َمرد میخواست که یا من با او بروم به خانۀ او و یا اینکه َمرد در خانۀ
برادرم بماند ،جایی که مادرم می خواست من آنجا بمانم پس از عقدمان .این چیزی بود که َمرد هرگز
نباید به روی آن پافشاری می کرد چه برسد به اینکه بخواهد حرفش را هم به ُکرسی بنشاند.

سعی کردند که َمرد را متقاعد کنند که َمرد باید
و برادرم
مادرم
به سنت آنها احترام بگذارد و برود به خانه اش بدون همسرش ولی َمرد راضی نمیشد.
در آخر َمرد با وقاهت کامل به مادرم گفت که "او به دنبال همخوابی نیست" ولی لَنگرودی زن قانونی
او ست بنابراین طبق قانون همسرش باید به همراه او برود و یا اینکه او در کنار همسرش بماندَ .مرد
فکر می کرد که مزاح می کند و کال همه چیز را به سخره گرفته بود .هر چه برادرم سعی کرد که او
را قانع کند نشد که نشد .برادرم برایش توضیح داد که شرعی ،عرفی و قانونی من هنوز زن َمرد نبودم!
می دانی جواب َمرد چه بود؟ َمرد گفت؛ شرقی و غربی نمی دانم چیست ،فقط آنقدر می دانم که امشب
 60تا امضاء داده ام ،عقدنامه را میگفت ،و اینکه من زن قانونی او بودم .همه چیز را به شوخی گرفته
بودَ .مرد متوجه نمی شد که باید به حرف بزرگترها گوش کند .ای کاش فقط همین می بود؟ آنشب
بسیاری از مهمانها تصمیم داشتند خانۀ برادرم بخوابندَ .مرد باید آنشب از آنجا می رفت.
بله ،می دانم چه میگویی و چه کشیدید شما .میدانم در ایران چگونه است .بی چاره
خشونت ف:
تو ،شما حتما جلوی فامیلهایت و دوستانتان خیلی خجالت کشیدیدَ .مرد می خواست بدین طریق نشان
بدهد که او صاحب تو بودهَ .مرد می خواست قدرت خودش به روی تو را به ُرخ مادرت بکشد.
آره ،تو که می دانی در ایران چگونه است .این حرفها و این اعمال را در ایران
لَنگرودی:
نمی شود به بزرگترها گفت و انجام دادَ .مرد اصال توجهی به مهمانان ما نداشت که میخواستند در آنشب
در خانۀ برادرم بمانندَ .مرد باید آنشب از آنجا می رفت.
ما میتوانیم بگوئیم که از همان روز اول ازدواج ُرب و وحشت به دل شما انداخته
خشونت ف:
بود .و اینکه َمرد همیشه در صدد کنترل ،توهین و احترام نگذاشتن به تو در مقابل بستگان و دوستان
تو بودهَ .مرد تو را مورد آزارروحی قرار می داده ،به همین سادگی.
بله ،بلهَ ،مرد روح مرا می آزردهَ .مرد دائما تکرار میکرد که از لحاظ قانونی حق
لَنگرودی:
با اوست .پس از این واقعه مادرم دیگر هرگز چیزی مثبت از َمرد نمی گفت ،مسئله ای که مرا همیشه
می آزرده .حتی برادرم هم دیگر او را نبخشید.
به دفتر که آمدی نیازی نداری در این رابطه که مادرت و برادرت از َمرد خوششان
خشونت ف:
نمی آمده حرفی به میان بیاوری .فقط بگو که َمرد از همان روز اول شکاک بود و به خانوادۀ تو اطمینان
نداشت و سعی در کنترل تو داشته.
21

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

باشد.
لَنگرودی:
همچنان که َمرد به نظر مادرم احترام نمی گذاشت ،کارهایی را هم که مادرم دوست داشت از او ببیند
انجام نمی دادَ .مرد مهربان ،حاضر به خدمت ،سربزیر ،محتاط ،دلسوز و سخاوتمند بود ولی بشدت از
کارهایی که مادرم را خوشحال می کرد امتناع می ورزید.
َمرد حتی کارهای کوچک و بی اهمیت را هم بخاطر من انجام نمی داد .کارهایی به مانند اینکه
زیرپوشش را با پیراهن عوض کند .مادرم دوست داشت که َمرد خوش لباس باشد ،خصوصا وقتی که
مهمان داشتیم .مادرم دوست داشت که َمرد پیراهن و شلوار پارچه ای به تن داشته باشد ولی َمرد به
همانگونه که عادت داشت باشد با مهمانان معاشرت می کردَ .مرد حتی در بعضی موارد بدتر از معمول
لباس می پوشید وقتی که مهمان داشتیم .هر چند که َمرد بزرگان خانواده را با تواضع و بی پیرایه بودن
شیفتۀ خود می کرد با اینحال مادرم دوست داشت او را خفه کند.
بزرگترها َمرد را بخاطر رویۀ آرام و بی ادعای خود در برخورد با دیگران ،فردی که قسمت بیشتر
عمر خود را در اروپا گذرانده بود دوست داشتند و قصیده ها میگفتند ولی هیچ کدام اینها به چشم مادرم
نمی آمد.
خالصه اینکه َمرد در یک کالم می خواست به شما نشان بدهد که صاحب تو است.
خشونت ف:
اینکه تو برای َمرد هیچ ارزشی نداشتی و این امیال و خواسته های او بود که بر همه چیز و بر همه
فرد دیگر ارجعیت داشت.
 16ماه تمام 16 ،ماه تمام بین این دو نفر زجر کشیدم 16 .ماهی که منتظر اقامت
لَنگرودی:
بودم .هیچکدام از آنها کوتاه نمی آمدند و من نمی دانستم طرف کدامیک را بگیرم .آیا باید طرف مادرم
را میگرفتم که طی سالهای طوالنی در شرایط بسیار سخت ما را به دندان کشیده بود و سالم بزرگمان
کرده بود و یا اینکه طرف شوهرم را بگیرم که می خواستم تمام عمر را در کنار او باشم.
منظورت از شرایط سخت چیست؟
خشونت ف:
پدر من .وقتی که پدرم جوان بود مشکل مشروب خواری داشت .پدرم وقتی که
لَنگرودی:
مست بود کنترل نداشت و عادت داشت مادرم را کتک بزند تا از مادرم پول بگیرد .این فقط مادرم بود
که مسئولیت خرج را داشت و مجبور بود در بیرون کار کند ،پول بدست بیاورد و همچنین در خانه از
ما مقابل پدرمان مراقبت کند و اینگونه بود که مادرم و ما کتک میخوردیم .پدرم مشکل تریاک هم
داشت ،چیزی که تمام این مسائل را بیشتر مشکل و بغرنج می کرده.
وقتی که می خواهی پرونده را به جریان بگذاری این قسمت را هم به هیچ وجه
خشونت ف:
برای کسی تعریف نکن .حتی برای کسی دیگر هم تعریف نکن تا زمانی که پرونده در جریان است .آیا
َمرد از اعتیاد پدرت و ضرب و شتم شما خبر دارد؟
بلهَ ،مرد می داند.
لَنگرودی:
ُخب اشکالی ندارد .می توانیم بگوئیم که َمرد دروغ می گوید.
خشونت ف:
خالصه اینکه بخاطر دوران سخت مادرم در بزرگ کردن ما با یک چنین پدری
لَنگرودی:
من به هیچ وجه نمی توانستم خالف مادرم حرفی بزنم ،ما اینرا به او مغروض هستیم .من می دانستم
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که مادرم خوبی مرا می خواهد و دوست دارد که من میان خانواده ،بستگان ،دوستان و آشنایان سربلند
باشم.
در آنطرف قضیهَ ،مرد یک فرد تازه وارد به خانوادۀ ما بود و ما هنوز از او شناختی نداشتیم و َمرد
هم که تماما خالف انتظارات ما عمل می کرد .بطور مثال َمرد راضی نبود که من با خانوادۀ خودم
بیرون بروم.
بخاطر شکاک بودن؟ همۀ َمردان مسلمان شکاک هستند.
خشونت ف:
نه ،فکر نکنمَ .مرد می گفت که مادرم مرا با حرفهای دروغینش بر علیه او تحریک
لَنگرودی:
می کردَ .مرد نمی فهمید که من بطور مثال در طول گردشمان سعی می کردم تصویر مثبتی از َمرد
جلوه بدهم که َمرد یک شوهر مهربان و دلسوز زندگی است.
طی مدتی که من منتظر اقامتم بودم َمرد چهار دفعه به ایران سفر کرد .هیچکدام از آنها سفرهای موفقیت
آمیزی نبود چونکه آندو همیشه در راه تقابل با یکدیگر بودند و من هم این وسط نمی دانستم چه کنم و
چه بگویم .همزمان برادرم هم شروع به نامهربان بودن کرد و در دفاع از مادرم به پا خواست .بنابراین
در آخرین سفرَ ،مرد قسم خورد که دیگر به ایران تا زمان درست شدن اقامت من برنگرددَ .مرد معتقد
بود که ما بخاطر دیگران بدون دلیل با هم دعوا داریم ،و این ارزش آنرا نداشت که او برای نشان دادن
چگونه شوهر بودن خود به ایران بیاید .من هم همیشه فکر می کردم که مشکالت ما با آمدن من به سوئد
و دور شدن از مادرم و برادرم حل خواهد شد.
همزمان بستگان من شروع به سوأل پیچ کردن مادرم کردند که چرا رفتن من به سوئد اینقدر طول
میکشد ،که چرا من به سوئد نقل مکان نمی کنم و یا اینکه چرا دیگر َمرد برای مالقات به ایران نمی
آید؟ آیا َمرد همسر دیگری داشت؟! یا اینکه چیزی را از ما پنهان می کند؟
سوأالت آزار دهنده و اظهار نظرات شروع شده بود که توسط مسن ترها به گوش مادرم میرسید .برای
اینکه به این سوأالت و اظ هارنظرات خاتمه بدهیم ،مادرم تصمیم گرفت که من دیگر اجازه ندارم در
خانۀ برادرم زندگی کنم و باید برای زندگی به خانۀ پدرو مادر َمرد بروم .مادرم فکر میکرد که این
برای همۀ ما بهتر است که من با خانوادۀ شوهرم زندگی کنم که در نزدیکی همان شهری بود که برادرم
خانه داشت .بدینوسیله ما می توانستیم جلوی شایعه پراکنی و کند و کاو آزار دهنده را بگیریم.
بیچاره .می دانم چگونه است .ولی ،ما می توانیم بگوئیم که َمرد تو را مجبور به
خشونت ف:
زندگی با خانواده اش کرده بود چونکه َمرد به تو و خانوادۀ تو اعتمادی نداشت.
بله ،می توانم اینطوری هم بگویم .من خیلی شانس دارم که تو را بعنوان مشاور
لَنگرودی:
گرفته ام .تو هم با پوست و استخوان خود آداب و سنن ایرانیها را چشیده و تجربه کرده و متوجه می
شوی.
در ایران انتظار می رود که عروس در غیاب داماد در خانۀ والدین داماد زندگی کند .اگر من اینکار
را میکردم تمامی بستگان فکر می کردند که حاال آن رویۀ درست شروع شده است .بنابراین همانطور
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که مادرم گفته بود برای َمرد و خانوادۀ او تعریف کردم که دوست دارم به خانۀ آنان برای زندگی نقل
مکان کنم.
بدینوسیله ما جلوی شایعه پراکنی را گرفتیم و مادرم هم خوشحال بود .از طرف دیگر پدر و مادر َمرد
هم خوشحال بودند که من برای زندگی به خانۀ آنان رفته بودم چونکه َمرد تنها پسر خانواده بود و
بعبارت دیگر من تنها عروس خانواده .تو می دانی که در ایران چگونه است .حتی َمرد هم از این
پیشنهاد استقبال کرد و می گفت که دیگر برادر و مادرت موقعیت گذشته را ندارند و نخواهند توانست
تو را تحت تأثیر حرفهای خود قرار دهند.
نه ،این َمرد بود که از تو خواست به خانۀ پدر و مادر او نقل مکان کنی چونکه
خشونت ف:
َمرد شکاک بود و به خانوادۀ تو اطمینان نداشت .تو باید بدینصورت قضئیه را توضیح دهی ،دروغ هم
نگفتی با توجه به برخوردی که َمرد در روز اول با شما داشت.
باشد.
لَنگرودی:
تقریبا دو ماه پس از اینکه من به خانۀ والدین َمرد رفته بودم برادرم از طریق ارتباطاتش ترتیبی داد که
من از طریق سفارت فرانسه به همراه یک گروه موسیقی ویزای توریستی/نمایشی بگیرم .من برای
َمرد در مورد ویزای فرانسه صحبت کردم و َمرد هم خوشحال شد و مخالفتی نکرد.
روز قبل از مسافرتم َمرد به فرانسه رفت و هنگام ورود من در فرودگاه به استقبال من آمد .سه روزی
در پاریس ماندیم و گشتیم و پس از آن به سوئد رفتیم .یک ماه در سوئد با هم بودیم بدون اینکه دعوایی
یا اینکه صحبت تندی بین ما رد و بدل شود .همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت.
همه چیز خوب به نظر می رسیدَ .مرد ازدواج نکرده بود و مهمتر اینکه از روابط قبلی اش بچه ای
نداشت .من به محل کار َمرد می رفتم و خودم را در میان آنان خاص احساس می کردم چونکه شاگردان
بالغ َمرد بسیار به او احترام می گذاشت ند و وقتی متوجه شدند که من همسر او هستم مرا با آغوش باز
پذیرفتند .احساس خوبی داشتم .احساس غریبی نمی کردم در میان افرادی که حتی زبانشان را بلد نبودم.
نه ،نه ،نه .تو کسی را مالقات نکردی .تو اجازه نداشتی کسی را مالقات کنی .شما
خشونت ف:
خیلی کم بیرون می رفتید و َمرد جرأت نمی کرد تو را به دیگران نشان دهدَ .مرد شاید می ترسیده که
دوستان دختر قدیمی او تو را ببینند .شاید هم می ترسیده که تو کسی دیگر را مالقات کنی!
باشد.
لَنگرودی:
ُخب در سوئد پس از چند روزی َمرد تماس جالبی را جواب داد و تعریف کرد که در مورد اجازۀ اقامت
من بود که حاال آماده است و من می توانم به سفارت سوئد در ایران مراجعه کنم .37یک ماه خوش در
سوئد به سرعت برق گذشت و وقتش رسیده بود که به ایران برگردم وکارها را راست و ریس کنم .از
کارم استعفاء دادم ،بسنگان و دوستان را به جشنی دعوت کردیم و با همه خداحافظی کردم و به سوی
سوئد راهی شدم .همه چیز در ابتدا خوب بود و من سوئدی میخواندم .در کالس درس زبان با شاگردان
جدید هم از ایران و هم از کشورهای مختلف آشنا شدم که همگی به تازگی به سوئد آمده بودند چه به

 )37شرح کامل این موضوع را می توانید در کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" بخوانید.
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مانند من از طریق ازدواج و چه بعنوان مهاجر .من با دو زن ایرانی دیگر بطور شخصی در خارج از
محیط مدرسه شروع به مالقات کردم.
نه ،دوباره نه .تو اجازه نداشتی با کسی معاشرت داشته باشی .تو مجبور بودی که
خشونت ف:
مستقیما به خانه برگردی.
باشد.
لَنگرودی:
پس از اتمام درس زبان من دوست داشتم که به درسم ادامه بدهم ولی َمرد می خواست که من شروع به
کار کنمَ .مرد یک مغازه ای خرید که من برای مادرم و برادرم تعریف نکردم ولی در آخر مجبور شدم
که برایشان تعریف کنم که بزودی شروع به کار می کنم به مانند یکی از بستگان که در دانمارک پس
از ورودش شروع به کار کرده بود.
دوباره اختالفها شروع شدَ .مرد و مادرم به کت و کول هم زدند ،چون مادرم اصرار به این داشت که
من درس بخوانم و َمرد می خواست که من کار کنم بعدا و یا همزمان با کار درس بخوانم .مادرم از این
موضوع به سختی ناراحت بود از این موضوع که من نیاز داشتم کار کنم .مادرم به همین خاطر چند
روزی هم مریض شد ،آنطوری که از برادرم و خواهرم بعدا شنیدم .اینجا در سوئد هم ما در مخمصه
قرار گرفته بودیم ،مغازه را خریده بودیم ولی عامل کار کننده نداشتیمَ .مرد که خودش کار داشت و من
هم سعی در این داشتم که به خواست مادرم توجه کنم بدون اینکه بین آندو بدتر از این شود.
مگر نگفتی که در ایران ماما بودی؟
خشونت ف:
چرا! ولی هم خودم و هم بخاطر مادرم دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم.
لَنگرودی:
باالخره َمرد را راضی کردم که اجازه بدهد درسم را بخوانم.
پس بدینگونه بگو که َمرد می خواست در مورد آیندۀ تو تصمیم بگیرد و به همین
خشونت ف:
خاطر َمرد بر سر راه درس تو سنگ می انداخته .بله ،تو به این گونه بیان کنَ .مرد دوست نداشت که
تو درس بخوانی برای اینکه شکاک بود و فکر می کرد که تو در دانشگاه فرد دیگری را پیدا خواهی
کرد.
باشد.
لَنگرودی:
البته پس از آن هم َمرد واقعا سعی داشت که مرا سر کار بفرستد خصوصا اگر می خواستیم بچه دار
هم شویم .بنابراین ساده ترین راه این بود که من بخواهم ورزشی را که او مربی آن بود یاد بگیرم تا
بتوانم در کنار او کار کنم .بنابراین من شروع کردم که با او به سر جلسات تمرین بروم به مانند دیگر
شاگردان او.
بلهَ ،مرد می خواست در مورد آیندۀ تو تصمیم بگیرد و دوست نداشت که تو درس
خشونت ف:
بخوانی .بله ،اینگونه بیان کنَ .مرد هر کاری میکرد که تو نتوانی درس بخوانی.
باشد.
لَنگرودی:
البته من با تمرین و مالقات دیگران بسیار خوشنود بودم و فکر می کردم که مادرم هم از این موضوع
خوشحال می شود ولی با اینحال جرأت نکردم که برای او تعریف کنم و وقتی مجبور شدم که برای
مادرم تعریف کنم ،همانطور که انتظارش را داشتم مادرم به هیچ وجه از این نقشۀ ما خوشش نیامد.
مادرم فکر می کرد که من باید فقط روی درس متمرکز باشم.
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بنابراین این دفعه هم نقشۀ ما بهم خورد ولی این دفعه کامال مشکلتر بود که َمرد را راضی به اینکار
کنم .در شروع کار جواب َمرد اصال و ابدا نه بود و نه .چونکه َمرد می گفت تمرین عصرها هیچ گونه
تداخلی در درس روزانۀ من نداشتَ .مرد میگفت که تمرین مرا شادابتر و بدن مرا قوی خواهد کرد .در
ابتدا کامال غیر ممکن به نظر می آمد که َمرد متقاعد به این کار شود که من نخواهم به تمرین ادامه
بدهم.
َمرد اینبار می گفت که تمرین هم در معاشرت با سوئدیها مفید است و هم اینکه برای آینده خوب و مفید
می باشد که آگاه به سیستم و راه و روش زندگی در سوئد بشوم و بدینگونه سعی در متقاعد کردن من
داشت و به هیچ وجه راضی به اتمام تمرین من نمی شد .در هر صورت و با هزار زحمت َمرد راضی
به اتمام ادامۀ تمرین شد خصوصا وقتی که برایش تعریف کردم کیمیّایی در شکم می پرورانم َمرد
راضی شد که دیگر به تمرین نروم و فقط و فقط تمرکز به درس داشته باشم .بنابراین تمام وقت من در
مدرسه یا خانه می گذشت که بسیار کسل کننده بود.
قبول کرد چونکه َمرد فکر می کرد تو بعنوان مربی میتوانی مردهای دیگری را
خشونت ف:
مالقات کنی و به همین خاطر تو را محدود به خانه یا مدرسه کرده بود .حتما َمرد فکر میکرد اگر تو
بخواهی بیرون بروی حتما با دیگران مالقات خواهی کرد .شکی که تمام مردان ایرانی بخصوص
مسلمانان از آن زجر میبرند.
ولی اینطوری که تو تعریف میکنی واقعا داری تو َمرد را به یک معصوم شبیه می کنی .اینگونه ما به
هیچ جا نخواهیم رسید .سازمان اجتماعی به این گونه که تو تعریف می کنی نمی تواند به تو کمک
کند.در تمام مدت میگویی که " َمرد بخاطر تو و یا بچۀ در شکم تو نظر خود را عوض می کرده!" ما
در سازمان اجتماعی عادت داریم بشنویم که مردان مسلمان کنترل کننده ،شکات ،بی رحم و زن کتک
زن هستند .مردان شکاکی که زنانشان را می زنند و همچنین کودکانشان را .تو نیازی نداری مستقیما
اینرا بگویی ولی می توانی به آنطرف زاویه بدهی.
باشد.
لَنگرودی:
ولی َمرد هرگز اهمیت نمی داد که من با چه افرادی صحبت می کردم ،چیزی که واقعا مرا ناراحت
می کردَ .مرد طبق معمول ایدۀ خودش را داشت .من مردی را مالقات می کردم که َمرد دوست نداشت
من او را ببینم ولی هرگز جلوی مالقات مرا با او را هرگز نگرفت.
َمرد معتقد است که زنان باید برای خودشان احترام قائل باشند و یک زن متأهل نباید دیگر مردان را
مالقاتی بیش از حد معمول اجتماعی داشته باشد اگر آن زن برای خود شخصیت قائل است .اینکه یک
زن خودآگاه دارای متانت نمی تواند به مانند زنان بی بند و بار و بدکاره عمل کندَ .مرد زیر نظر داشت
ولی در عمل َمرد اهمیتی قائل نمی شد.
سال قبل َمرد برای مادرم و بستگانم تعریف کرد که من مرد دیگری را مالقات می کنم و کامال بی
شرمانه از آنها سوأل کرد که آیا این در خانوادۀ آنها مرسوم میباشد؟ آیا همسران آنان نیز با مردان
غریبه معاشرت دارند؟ چند نفر آنان ،مسن های خانواده بودند که خیلی به آنها برخورد .البته مادرم از
آن مرد مطلع بود و می دانست که من با او بیرون می روم ولی هرگز نزدیکی رخ نداد.
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یعنی چه نزدیکی رخ نداد! تازه هم زخ می داد ،به کسی ربطی نداشت .این حق و
خشونت ف:
حقوق کامل تو است که با هر شخصی که می خواهی معاشرت داشته باشی ،اینجا که ایران نیست .زیر
نظر داشتن تو هم نشان دهندۀ این بود که َمرد تو را از راه دور کنترل می کرده و می خواسته جلو دار
حقوق انسانی -حقوق فردی تو شود و اینکه اختیار بدن خودت را هم نداشته باشی .معلومه که َمرد
اهمیت می داده واال برای مادرت و بستگانت تعریف نمی کرد.
شاید هم اینطور باشد ولی َمرد به مانند مردان دیگر ایرانی عکس العمل نشان نمی
لَنگرودی:
داد .من که کال فکر می کنم این در طبیعت َمرد استَ .مرد نسبت به خانۀ کوچک مان بی تفاوت است.
َمرد نسبت به ماشین کوچکمان بی تفاوت است .برای َمرد فرقی نمی کرد که درسش را در سوئد به
خاتمه نرساندَ .مرد نسبت به همۀ آن پولی که در رابطه با مغازه از دست داده بود بی تفاوت بود،
ضرری که مجبور شد در طوالنی مدت بازپرداخت کندَ .مرد فقط پرداخت میکرد بدون اینکه قُر بزند
و من میدانستم که در آن زمان او چگونه تحت فشار بود.
به همان طریق هم َمرد نسبت به افرادی که من مالقات میکردم بی تفاوت بود .البته فرق میکرد اگر
کسی مزاحم من میشد و احساس بدی به من دست میداد ،در غیر اینصورت َمرد همیشه آرام و بی تفاوت
بود" .بی تفاوت" کلمۀ خوبی برای تشریح از َمرد است.
در واقع به نظر می آید که َمرد در مورد تو و احساسات تو بی تفاوت بوده ،به
خشونت ف:
همان طریقی که َمرد نسبت به احساسات مادرانۀ مادر تو بی تفاوت بوده.
بله ،من هم همین فکر را می کنم .تنها چیزی که َمرد نسبت به آن بی تفاوت نیست
لَنگرودی:
بچه ها هستند .بچه هایمان را شدیدا به شکل مریض گونه ای ،عاشقشان است.
به من کمک کن که بهتر بفهمم.
خشونت ف:
تو میگویی که َمرد مهربان ،دست و دل باز ،به افرادی که تو انتخاب میکنی که مالقات کنی عکس
العملی نشان نمیدهد ،ظاهرا بسیار خوب با بچه ها و مسلما در نگه داری از بچه ها و همچنین کار خانه
همکاری میکند که تو توانستی درست را تمام کنی با توجه به دو بچۀ خردسالَ .مرد حتی عکس لعملی
در رابطۀ تو با یک مرد غریبه هم نشان نداده ،پس مشکل تو کجاست؟ تو مطمئنی که َمرد مسلمان و
ایرانی است؟ تو فکر میکنی که چه چیز َمرد غیر قابل تحمل است؟ چرا با ما تماس گرفتی؟ بر پایۀ چه
اساسی می خواهی َمرد را تحت تعقیب قانونی قرار دهی؟
برادر من دو ماه دیگر برای مسافرت به سوئد می آید و َمرد اجازه نمی دهد که
لَنگرودی:
برادر من با زن و بچه اش به خانۀ ما بیایند .تو که می دانی ایران چگونه است! بستگان و دوستانمان
حاال سوأل میکنند که چرا َمرد اجازه نمی دهد برادرم و خانواده اش به خانۀ ما بیایند! برادرم در ایران
دکترا دارد و خیلی به او احترام می گذارند حاال فکرش را بکن که اجازه نداشته باشد به خانۀ ما بیایند!
سال پیش مادرم و دخترخاله ام پرستو اجازه نداشتند به خانۀ ما بیایند و حاال برادرم و خانواده اش!
متوجه می شوی در چه مخمصه ای قرار گرفته ام؟ دیگر َمرد خیلی غیر قابل تحمل شده است .من از
مادرم ،برادرم شرمسارم و جلوی بستگانم خجالت می کشمَ .مرد قسم خورده که دیگر هرگز با بستگان
و نزدیکان من زیر یک سقف نباشد و ایندفعه من حرفش را باور میکنم .از طرف دیگر من نمی توانم

27

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

بدون خانواده ام( 38پدرومادرم و بستگانم) زندگی کنم .مادرم چند سالی دیگر بیشتر با ما نیست و من
نمیخواهم آن سالها را از دست بدهم .من باید َمرد را از خانه بیرون کنم.
بیچاره تو! َمرد حق ندارد که تو و یا هیچ کس دیگر را مجبور به کاری کندَ .مرد
خشونت ف:
حق ندارد که تو را از دیدن خانواده ات محروم کندَ .مرد حق ندارد جلوی معاشرت تو را با افرادی که
تو می خواهی بگیرد چه اینجا و چه در ایران .آیا درست تمام شده؟
بله ،مدرک پرستاری را شش ماه پیش گرفتم .من حتی شروع به کار کرده ام .من
لَنگرودی:
حاال واقعا دوست دارم مادرم ،برادرم و اشخاصی را که دوست دارم مالقات کنم و رفت و آمد داشته
باشم به خانۀ خودم دعوتشان کنم.
من می خواهم که َمرد از خانه برود .برادرم دو ماه دیگر به سوئد می آید و َمرد هرگز قبول نمی کند
که برادرم به خانۀ ما بیاید .ایندفعه َمرد حرفش را عوض نمی کند ،قسم خورده.
َمرد حق ندارد به این شکل عمل کند .استیصال تو را می فهمم .تمام مردهای ایرانی
خشونت ف:
بدین گونه هستند .آنها فقط می خواهند قدرت خودشان را نشان بدهند.
همۀ فامیل حاال سوأل خواهند کرد که چرا برادرم به همراه خانواده اش حاال که
لَنگرودی:
به سوئد می آیند اجازه ندارند به خانۀ خواهرش بروند!
بله ،من میدانم ایران چگونه است و حرف و حدیثهای فامیل را متوجه میشوم.
خشونت ف:
همین حاال همه پشت سرتان پچ پچ میکنند .وضعیت مالی شما چگونه است؟ چه کسی خرج خانه را می
دهد؟
َمرد.
لَنگرودی:
تو که گفتی کار میکنی! حقوق تو چقدر است؟
خشونت ف:
بله ،من هم بعنوان پرستار شروع به کار کرده ام .من "آ" لایر حقوق دارم .البته
لَنگرودی:
شش ماه اول کار آزمایشی است.
َمرد هم کار میکند؟
خشونت ف:
نیمه وقت.
لَنگرودی:
بنابراین چرا میگویی که َمرد خرج کش خانه است؟
خشونت ف:
ولی این َمرد است که تمامی خرج خانه را میدهد.
لَنگرودی:
بلهَ ،مرد میتواند تمامی مخارج را بدهد ولی تو نیاز نداری که اینرا بگویی.
خشونت ف:
خوب گوش کن .به این طریق است که با حقوق تو تمامی مخارج ایاب و ذهاب خانه را میتوان پرداخت
کرد و کمی بیشتر ،بنابراین نیازی نیست که بگویی َمرد خرج خانه را میدهد.
اگر کسی سوأل کند و یا کنترل کنند چه میشود؟
لَنگرودی:
کسی؟ چه کسی آن کس میباشد؟ تو به ما مراجعه میکنی و این ما هستیم که باید
خشونت ف:
کنترل کنیم! چیزی که ما هرگز انجام نمیدهیم .دلیلی برای کنترل نمی بینیم.
بطور کلی دلیلی برای ما وجود ندارد که حرفهای تو را کنترل کنیم وقتی که حقوق تو برای تمامی
مخارج خانه کافی است همزمان که خیلی از مردهای مسلمان کار نمیکنند و بروی حقوق زنانشان

 )38خانواده در سوئد به معنای سگ ،گربه ،بچه ،زن و شوهر میباشد .بقیه را بستگان درجۀ اول تا چندم میخوانند.
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زندگی میکنند .اینرا ما میدانیم .هیچ دلیلی برای ما وجود ندارد که گفته های تو را زیر سوأل ببریم و
شروع به کنترل کنیم.
قوانین سازمان اجتماعی با قوانین کیفری کشور فرق دارد .ما که پلیس نیستیم .آن معنی که مدارک
برای سازمان قضائی دارد برای ما ندارد .ما برای آن چیزهایی که تو میگویی نیازی به مدرک نداریم
و به همان گونه باور خواهیم کرد .چرا نباید باور داشته باشیم؟ حقوق تو تمامی مخارج زندگی را تأمین
میکند .همه می دانند و من هم دوباره برای دیگران گوشزد خوااهم کرد که در ایران چگونه است و
مردان ایرانی چگونه سربار زنان خود هستند.
من میترسم.
لَنگرودی:
ُخب این که عادی است .همۀ زنان در شروع کار میترسند .خالصه اینکه صحبت
خشونت ف:
از یک زندگی نو میباشد .عادات جدید ،دوستان جدید ،مردم جدید ،ولی هیچ دلیلی برای ترس وجود
ندارد .ما که یکبار از ایران مهاجرت کرده ایم راحتتر میتوانیم خود را با شرایط ،محیط و مردم جدید
وفق دهیم .فقط به این فکر کن که برادرت دو ماه دیگر می آید ولی اجازه ندارد به خانۀ تو بیاید .چه
وقاهتی! تا کی میخواهی و یا میتوانی به این حقارت تن در دهی! در عوض بدینگونه که من میگویم،
تو میتوانی با برادرت و خانوادۀ او شاد و خوشحال در زمان مسافرت آنان باشی.
به هر حال می ترسم .آیا من می توانم بچه ها را با خودم داشته باشم؟ من بدون
لَنگرودی:
بچه ها نمی توانم زندگی کنم.
البته که می توانی .این تو هستی که بچه ها را خواهی گرفت .چیز دیگری اصال
خشونت ف:
در دستورالعمل کاری نیست .تو بچه ها را خواهی داشت.
حزانت بچه ها به اسم هردوی ماست .من ترسم از این است که َمرد بچه ها را ول
لَنگرودی:
نکند.
بنابراین چند سالی آب خنک در زندان آدمش خواهد کرد ،به مانند تمامی مردان
خشونت ف:
مزاحم ،حتی سوئدیها .به ما اطمینان داشته باش .ما کارمان را بلدیم و تو اولین و آخرین موکل ما نیستی.
من از این می ترسم که آشنایان و بستگانم در ایران چه خواهند گفت.
لَنگرودی:
تمام مردان مسلمان علل الخصوص مردان ایرانی مقصر هستند .ما می دانیم که
خشونت ف:
مردان جنایتکارهستند .ما فقط به نمایش می گذاریم آن جنایتهای بی نهایتی را که َمر ِد تو طی این سالها
مرتکب شده .به َمرد تمامی بار جنایات خودش را به او تحمیل خواهیم کرد .بدینوسیله آشنایان و بستگان
تو هم متوجه خواهند شد که تو چرا مجبور شدی خودت را از دست یک چنین هیوالیی برهانی.
من در هر صورت می ترسمَ .مرد دست بردار نیستَ .مرد اینجوری است تا شور
لَنگرودی:
قضیه را در نیاورد دست بردار نیست .خالصه در آخر کار َمرد می آید که بچه ها را از من بگیرد.
فراموش کن .اینجا ایران نیست .تو توی سوئد زندگی میکنی دختر .کوچکترین قدم
خشونت ف:
اشتباه و هولدورم بولدورم می اندازیمش پشت میله های زندان به مانند خیلی مردان شرور دیگر حتی
مردان سوئدی که پیشتر گفتم .دلواپس نباش .ما کار خودمان را بلدیم ،همانطور که تو در کار خودت
ماهر هستی .همه چیز به تو بستگی دارد که چطور و چه وقتی میخواهی این پرونده را به راه بأندازی.
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برای آشنایان و بستگانت در ایران هم ناراحت نباش .ما طوری جلوه خواهیم داد که این َمرد بود که
احمق و گناهکار در تمامی این مدت بوده .دلواپس این هم نباش که َمرد ول کن قضیه نیست ،ما تمامی
راههای ارتباطی او با تو و بچه ها را قطع خواهیم کرد .تیپ های مزاحم را کاری خواهیم کرد که پدر
تا آخر عمر بچه هایش را نبیند .ما حتی زمانی که نیاز باشد همه چیز را میتوانیم محرمانه اعالم کنیم.
بعدا در اینمورد توضیح میدهم.
حاال کمی از روابط خانوادگی توضیح بده .چیزی که کار خودت و بچه ها را راحتتر کند .آیا َمرد تو و
یا بچه ها را میزند؟
نه.
لَنگرودی:
توجه کن دوباره .تو نباید از َمرد یک معصوم جلوه دهی .این مشخصه که َمرد تو
خشونت ف:
و بچه ها را میزند! تو بهتر است که از جلد خودت بیرون بیایی حاال .من می دانم که اول کار مشکل
است که همه چیز را تعریف کنی ،ولی ما می دانیم که مردان مسلمان بالاستثنا زنان و فرزندانشان را
میزنندَ .مرد در هنگام عصبانیت چگونه میشود؟
َمرد صدایش تغییر میکند .چپ چپ نگاه میکند و دندانهایش را به هم میسابد .با
لَنگرودی:
اداره جات میدانم که دست به قلم است و هرگز دست بردار.
تو نگران این نباش که َمرد با اداره جات چگونه است .ما رامش میکنیم .ولی اینکه
خشونت ف:
َمرد دندانهایش را به هم میسابد برای شروع کار تو کافی نیست .با این دندان سابیدن من نمی توانم به
تو و فرزندانت کمک بکنم و تو مجبوری که برای برادرت خانه ای پیدا کنی وقتی که به سوئد می آیند.
تو که در جریان هستی چقدر گران و مشکل می توان در استکهلم خانه پیدا کرد آنهم در تابستان .اجازه
بده که به تو کمک کنم .ما خوب می دانیم که اول کار مشکل می توان همه چیز را تعریف کرد ،ولی
تو باید اول جرأت کمک کردن به خودت را داشته باشی تا ما بتوانیم دلیل موجه ای برای کمک به تو
داشته باشیم.
من میدانم که همۀ مردان ایرانی همسرشان را میزنند .آیا جای تعجب نیست که َمرد این کار را نمی
کند؟! شوهر من عادت داشت مرا بزند .من خیلی از زنان ایرانی را میشناسم که از شوهرشان کتک
میخورند .در حقیقت خیلی بیشتر از آنی است که تو فکرش را میکنی .من کامال مطمئن هستم که َمرد
هم تو را میزند و هم بچه ها را ولی تو میترسی که جواب صحیح بدهی .نترسَ .مرد دیگر به تو دسترسی
ندارد ،من اینرا به تو قول میدهم.
بله ،در حقیقت اتفاق افتاده که َمرد مرا بزند.
لَنگرودی:
آره ،من میدانم .تعریف این قضایا در اول کار همیشه سخت است .گفتی که َمرد
خشونت ف:
ورزش رزمی تعلیم می دهد؟ تکواندو؟ َمرد شاید هم حتی به تو لگد زده که تو جرأت گفتنش را نداری!
بله ،آنرا هم َمرد انجام داده .من بیاد می آورم که ...
لَنگرودی:
تو نیاز نداری که دیگر چیزی را بیاد بیاوری .من نمی خواهم که تو دیگر آن
خشونت ف:
دوران بد را مرور کنی .ما فقط میگوئیم که َمرد تو را در تمام طول ازدواجتان با مشت و لگد زدهَ .مرد
عادت داشت تو را بزند چونکه بسیار شکاک بود .همۀ َمردان ایرانی شکاک هستند.
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من نمی دانم!
لَنگرودی:
ما کال با افراد زیادی معاشرت نداشتیم .فقط چند خانوادۀ ایرانی بودند که ما مالقات میکردیم و چند
خانوادۀ سوئدی که اکثر از گروه شاگردان او بودند.
من ترسم از اینست که کسی کنترل کند.
آرام باش ،ما که پلیس نیستیم .ما هیج چیز را کنترل نمیکنیم .اگر تو فقط به حرفهای
خشونت ف:
خودت گوش کنی متوجه خواهی شد که َمرد چقدر برروی تو ،معاشرت تو کنترل داشته بخاطر شکاک
بودنش.
تو از ارتباط با یک گروه کوچک خانوادگی صحبت میکنی که همگی از شاگردان َمرد بوده اند .این
برای ما به این معنی است که َمرد شکاک بوده و اجازه نمی داده که تو با افراد دیگری مالقات داشته
باشی .شکاک بودن ارتباط با دیگران را محدود و تنگ میکند .کنترل کردن ارتباط با یک گروه کوچک
بسیار راحتتر از کنترل در یک گروه ارتباطی بزرگتر است .چرا همیشه با خانوادها شما ارتباط داشتید؟
و نه با مجردها و یا حتی زنان ،مردان مطلقه! چرا همگی از دوستان و شاگردان او؟ آیا هرگز اجازه
داشتی که تو با دوستان خودت بیرون بروی؟ اجازه داشتی شبهای تعطیل با دوستان مذکرخود بیرون
بروی؟
نه .البته ساعات کاری َمرد عصرها بود و با دو بچۀ خردسال نمیشد تکان خورد.
لَنگرودی:
از طرفی دیکر همکالسیهای من سنشان خیلی کمتر از من بود و وجه مشترکی با من نمیدیدند که
بخواهند ارتباط برقرار کنند.
نه دیگه .دیگه شروع کردی که دلیل و برهان برای کارهایی که اجازه نداشتی
خشونت ف:
انجام دهی بیاوری.
نه .قسم میخورم .دنبال بهانه نمیگردم.
لَنگرودی:
مسلما میتوانستید مراقب بچه بگیرید اگر فقط َمرد اجازه میداد که تو بیرون بروی.
خشونت ف:
متوجه میشوی؟ همۀ اینها نشانۀ اینست که شکاکی َمرد باعث شده بود که تو نتوانی زندگی آزاد خودت
را داشته باشیَ .مرد بسیار شکاک و کنترل کننده بوده و زندگی را بر تو تنگ کرده بود تا جایی که
حتی روابط اجتماعی تو را محدود کرده بود.
بله ،شاید.
لَنگرودی:
نه شاید ،بلکه همینطوری بوده .به تجربۀ من اعتماد کن .من زنان زیادی به مانند
خشونت ف:
تو را روزانه مالقات میکنم که به مانند تو زجر میکشند ،خفه می شوند بدون آنکه خود بفهمند که
سالهای سال است که خفه هستند .روابط زناشویی تان چگونه است .آیا میتوانی کمی در آن رابطه هم
توضیح دهی؟
سکوت.
لَنگرودی:
میدانم صحبت در اینمورد سخت است .حتی سوئدیها هم مشکل میتوانند در اینمورد
خشونت ف:
صحبت کنند ولی وقتی که شروع به صحبت میکنند چیزهای وحشتناکی آدم میشنود .بدتر از همه هم
مردان مسلمان و عادات جنسی مریضشان میباشد.
ُخب ،چه میتوانم بگویم ،عادی است.
لَنگرودی:
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منظورت از عادی چیست؟ عادی برای تو چیست؟ تو مگر میدانی که دیگران
خشونت ف:
چگونه روابط جنسی دارند؟ که تازه بخواهی آنرا عادی بخوانی!
من ماما هستم ،بنابراین میدانم که عادی و غیرعادی چیست.
لَنگرودی:
پس تو مجبوری حرفی را ابداع کنی.
خشونت ف:
سکوت.
لَنگرودی:
نگاه کن .چرا فکر میکنی که مردان مسلمان اجازه دارند با چهار زن همزمان
خشونت ف:
ازدواج کنند؟ همۀ مردان مسلمان انحراف جنسی دارند .آنها کارهایی را انجام ...
نمیتوانیم در مورد چیزهای دیگری صحبت کنیم؟ بلهَ ،مرد بچه ها را هم میزند!
لَنگرودی:
باشد ،در مورد چیز دیگری صحبت میکنیم .البته پیشنهاد من اینست که در مورد
خشونت ف:
روابط زناشویی تان با دوستانت صحبت کنی ،دوستانی که تو خودت را راحت حس میکنی .با دوستانت
در اوایل میتوانی در مورد ضرب و شتم صحبت کنی تا بتوانی کم کم در مورد مسائل زناشویی هم
صحبت کنی.
بخاطر بیاور که تو باید موثق جلوه کنی وقتی که به دفتر برای شکایت مراجعه میکنی .این موضوع
در مورد روابط جنسی خیلی مهم است ،چونکه َمرد نمی تواند خالف گفته های تو را ثابت کند .این
موضوع در مورد روابط جنسی خیلی مهم است چونکه َمرد عالرغم آسیب به بدن تو به اعتماد به نفس
تو هم آسیب میرساند .این موضوع در مورد روابط جنسی خیلی مهم است چونکه َمرد از طریق مجبور
کردن تو به روابط جنسی تو را تحقیر میکند .خویشتن تو را ُخرد میکند.
ما میدانیم که چقدر برای زنان مسلمان صحبت در مورد روابط جنسی مشکل میباشد .به همین خاطر
سوألهای غیرضروری و سخت از تو نمیکنیم ،فقط تو نیاز داری که بگویی مخالف خواستۀ تو ،حتی
برای یکبار ،مجبور به همخوابی بوده ای .این برای ما کافی است.
سکوت.
لَنگرودی:
باشد .میتوانیم برای اینبار از این موضوع بگذریم.
خشونت ف:
39
سکوت َ ...مرد بچه ها را میزند و من نمی توانم بینشان بروم .
لَنگرودی:
این خوبه .بچه ها هم نقش مهمی در شکایت تو خواهند داشت .همانطور که قبال
خشونت ف:
هم گفتم ،تمام مردان مسلمان زنان و فرزندانشان را میزنند .می توانی کمی بیشتر توضیح بدهی؟
َمرد میخواهد که بچه ها زود بخوابند ،هشت ،هشت و نیم ،ولی بچه ها اینرا دوست
لَنگرودی:
ندارند .به همین خاطر َمرد بچه ها را دنبال میکند و بروی باسن شان ،دستها و پاهایشان میزند.
کبود هم میشود؟
خشونت ف:
نه.
لَنگرودی:
بچه ها چه در این رابطه میگویند؟
خشونت ف:
هیچ! چیز زیادی نمیگویند .بچه ها فقط به پدرشان میخندند .بچه ها این موضوع
لَنگرودی:
را به شوخی میگیرند.
مدرسه متوجۀ این موضوع شده؟
خشونت ف:

 )39لَنگرودی در سخنانش با سازمان اجتماعی گواهی داده بود که " َمرد همیشه آرام است وقتی که کودکان در کنارش هستند"
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نه.
لَنگرودی:
البته این موضوع به ما ربطی ندارد .قسمت دیگری مسئول کودکان میباشد .محققان
خشونت ف:
کودکان باید در اینمورد تحقیق کنند ولی این خوبه که ما هم در اینمورد بدانیم .تمامی حماقتهای َمرد در
برابر تو و بچه ها به نفع اهداف تو میباشد .اخالق َمرد در خانه چگونه است؟ آیا َمرد عادت دارد بر
سر شما داد بزند؟ و یا اینکه َمرد عادت دارد که در هنگام عصبانیت چیزی را بشکند؟
نهَ .مرد آرام است .عجیب و غریب آرام است! بعضی اوقات َمرد به ُجکی ،لبخندی
لَنگرودی:
میزند ،آنوقت من از او میپرسم تمام وسع تو اینست که لبخندی بزنی وقتی که دیگران قهه قهه میزنند!
لجم را در می آورد.
تو با َمرد  10سال زندگی کرده ای .تو باید بدانی که چه چیزی َمرد را عصبانی،
خشونت ف:
ناراحت و یا دلخور میکند که در آن شرایط کنترل خودش را از عصبانیت شدید از دست میدهد؟
َمرد وقتی خشمگین است فقط کاری را که از او میخواهم به هیچ وجه انجام نمیدهد.
لَنگرودی:
البته بیشتر اوقات که گرسنه است عصبانی و ناراحت مزاج است ،بنابراین غذا همیشه آماده است وقتی
او به خانه میرسد.
پس تو باید غذا پختن را کنار بگذاری.
خشونت ف:
بلهَ ،مرد عصبانی میشود ولی هرگز در مورد غذا حرف نمیزند وقتی که غذا آماده
لَنگرودی:
نیست .وقتی غذا آماده نیست َمرد مظلومانه یک تکه نان به دندان میکشدَ .مرد اینقدر بی تفاوت است
نسبت به همه چیز! پس از آنهم دیگر آنروز کاری را که من میخواهم انجام نمیدهد .البته اینرا هم بگویم
که من هم دوست ندارم که َمرد شروع کند به غذا خوردن در بیرون از خانه.
چرا که نه! اگر َمرد بیرون از خانه غذا بخورد بهتر میفهمد آن وقت و عشقی را
خشونت ف:
که تو برای پختن غذا میگذاری بخاطر او.
آخه َمرد هم دوست ندارد بیرون بدون ما غذا بخوردَ .مرد بعضی وقتها که از
لَنگرودی:
بیرون غذا می خرد به خانه می آورد و با هم میخوریم .از طرفی دیگر ترس من از اینست که َمرد
بیشتر و بیشتر از من و خانوادۀ من کینه بدل بگیرد.
بله ،همین افکار پوچ زنانه است که به مردان مسلمان قدرت سوءاستفاده و کنترل
خشونت ف:
به روی همسران خود را میدهد .آنهم هر چهارتایشان! با این تفاصیل تو خودت مقصر هستی خانمی!
این تو و احساسات تو است که مهم است نه َمرد .آدم باید مواظب خودش و احساساتش باشد تا نیرو
داشته باشد دیگران را ت َر و ُخشک کند .تو که دیگر اوضاعت خرابتر از این حرفها است! َمرد کاری
کرده که تو خودت را مجبور به فرمانبرداری میدانی.
َمرد دوست ندارد وقتی بچه ها شبها دیر به تخت خود میروند.
لَنگرودی:
تو نیاز نداری که حرف را عوض کنی .آخه َمرد چه قدر میتواند نان صق بزند!
خشونت ف:
تو باید شروع کنی که دیگر برای َمرد غذا آماده نکنی .مگر تو کلفت َمرد هستی؟
طوالنی .قسم میخورمَ .مرد می آید که تا آخر عمر خود نان صق بزند اگر تصمیم
لَنگرودی:
به این کار بگیرد بدون اینکه کلمه ای به زبان بیاورد ولی بعدا به شکل دیگری انتقام خودش را میگیرد.
این اخالق َمرد است که مرا میترساند .همین حاال هم َمرد تکرار میکند که هر کاری دوست داری بکن.
هر بالیی را که میخواهی به سرم بیاوری به هر طریقی که میتوانی ،بیاور .من با تمام بدجنسی های تو
کنار خواهم آمد تا بچه ها  18سالشان بشود .پس از آن حتی یک ثانیه هم با تو نخواهم ماند.
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این که یک تهدید است! َمرد تو را کامال آشکارا تهدید میکند .تو که نمیدانی چه
خشونت ف:
بالیی به سر تو خواهد آمد وقتی بچه هایتان  18سالشان میشود .مگر نه؟ تو واقعا عمق تهدید را نمی
فهمی؟ َمرد تو را تهدید به قتل کرده .تو باید به حرف من که اینگونه موارد را بخوبی میدانم گوش کنی.
من شغلم کار با زنان مظلوم و بی پناه است .مردان مسلمان به محض اینکه متوجه میشوند کنترل را از
دست داده اند شروع به تهدید میکنند.
البته جای تعجب نیست اینکه تو اینرا بصورت تهدید نمیبینی ولی ما که کارمان اینست دقیقا میدانیم که
چه در انتظار تو است .تو فکر میکنی که َمرد متعهد است و میخواهد بخاطر دخترانتان تا  18سالگی
آنها "سن قانونی" در خانه بماند ،ولی ما بخوبی میدانیم که َمرد توسط بچه ها میخواهد کنترل خود را
حفظ کند .تو باید خودت را از این مخمصه آزاد کنی ،آزاد از یک چنین مرد عوام فریب!
آره ،تو حق داری .درست میگویی .من تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودم!
لَنگرودی:
معلومه که من درست میگویم .این شغل من است .هشت ساعت در روز و پنج
خشونت ف:
روز در هفته .همین امروز تا به اینجا تو سومین نفری هستی که من مالقات میکنم .یکی دیگر هم برای
بعد از ظهر خواهم دید .تو باید به من اطمینان کنی .به من و دانسته های من و تیم من در اینمورد.
بله تو حق داری .به نظر تو من حاال چه کار باید کنم؟
لَنگرودی:
به گفتۀ تو َمرد آرام ،البته بی تفاوت تشبیه بهتری است به نظر تو ولی کنترل کننده.
خشونت ف:
به همین خاطر تو باید کارهایی را انجام بدهی که َمرد نسبت به کنترل خود به روی تو و بچه ها شک
کند.
تو میتوانی در مورد این جلسۀ ما برای او تعریف کنی تا ببینیم عکس العمل او چه خواهد بود .باید
احساس از دست دادن کنترلش به روی تو و بچه ها را به او القاء کرد.
هیچ .به تو قول میدهم که هیچ عکس العملی از َمرد نخواهیم دید.
لَنگرودی:
ولی من به تو قول میدهم که این دفعه کامال متفاوت استَ .مرد رفتارش عوض
خشونت ف:
خواهد شد وقتی که بفهمد با کمک ما به تو در حال از دست دادن کنترل به روی تو و بچه ها است.
مردان به مانند حیوانات غریزی عمل میکنند .اگر مردان احساس کنند که کسی وارد محدودۀ آنها شده
بی حوصله و خشمگین میشوند .بنابراین تو باید کارهایی را انجام بدهی که محدودۀ او را تهدید میکند.
به َمرد بگو که با یک مذکر در سازمان اجتماعی صحبت کرده ای .بطور مفصل تمام چیزهایی را که
ما امروز در مورد آن صحبت کرده ایم برای َمرد تعریف کنی علی الخصوص در مورد روابط جنسی
تان بگو که برای آن مسئول سازمان اجتماعی که یک مرد بوده تعریف کرده ای .تعریف کن که تو
اینکار را بخاطر این کرده ای که دیگر از َمرد نفرت داری و اینکه َمرد یک خوک کثیف است .ولی
هرگز در مورد اینکه جلوی مادرت ،برادرت و بستگانتان خجالت کشیده ای و یا صحبتهایی از این
قبیل حرفی به میان نیاور .همان نقطۀ ضعف تو بهانه ای برای تحت فشار گذاشتن بیشتر تو در همان
موارد بخصوص خواهد شد .تعریف کن که َمرد دیگر هرگز دخترانش را نخواهد دید .تو با َمرد 10
سال زندگی کرده ای ،تا حاال باید متوجه شده باشی که چه چیزی تعادل فکری َمرد را به هم میریزد و
چه چیزی محدودۀ َمرد را تهدید میکند.
34

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

دیگر برای َمرد غذا آماده نکن .دیگر لباسهای َمرد را نشور .کال نسبت به َمرد بی تفاوت شو .بصورتی
عمل کن که انگاری َمرد وجود خارجی در آن خانه ندارد .بچه ها را مخصوصا در شبها به کارهای
متفرقه مشغول کنَ .مرد عصرها سرکار میرود و تو روزها .بنابراین پس از اتمام کار تو مستقیما به
خانه نرو .اجاره بده که َمرد دستپاچه بشود و به دنبال تو بگردد .به َمرد بگو که تو با آن فردی که نام
بردی می خواهی بیرون بروی ،همان شخصی که َمرد نسبت به او حساسیت نشان میدهد و برای مادر
و بستگان تو تعریف کرده .به َمرد بگو که تو با آن شخص میخواهی شبها بیرون بروی و یا اینکه اصال
میخواهی با او تمام شب را سپری کنی.
اگر میخواهی به هدفت نزدیک بشوی و برادرت را به خانۀ خودت بیاوری وقتی که برای دیدار به
سوئد می آیند ،باید سعی خودت را بکنی که تعادل َمرد را به هم بریزی .بدینصورت َمرد در آخر عمل
اشتباهی انجام خواهد داد و آنوقت است که ما به سر او میریزیم تا به آن حد که قادر نباشد انگشتی بلند
کند چه برسد به اینکه بخواهد با ما بجنگد.
من باید زن دیگری را مالقات کنم که در حال حاضر ما کمکش میکنیم .داره دیگر دیر میشه.
بله .این تنها چیزی است که من میخواهم ،اینکه َمرد از خانه برود.
لَنگرودی:
ما کی میتوانیم دوباره همدیگر را ببینیم؟
این بستگی به تو دارد .ولی تا جلسۀ دیگر از تو میخواهم که برای دوستانت ،البته
خشونت ف:
چرا که نه ،حتی برای افرادی که خوب نمی شناسی به مانند همکارانت ،که با چگونه َمرد شکاک،
کنترل کننده ،مریض جنسی ،عوام فریبَ ،مرد مسلمان مریض مجبور به زندگی هستی .برایشان تعریف
کن که دیگر قادر به ادامۀ زندگی با َمرد نیستی ولی هیچ چارۀ دیگری بغیر از تحمل نداری و نمی دانی
که به کجا و چگونه خودت را از این زندگی نکبت بار پُر خشونت و سرخوردگی در خانه خالص کنی.
همچنین برای مربیان مدرسه تعریف کن که َمرد بچه ها را کتک میزند.
حداقل یک شاهد باید برای خودت دست و پا کنی ،بنابراین خجالت نکش از تعریف کردن برای دوستان
و آشنایان .هیچ جایی هم برای خجالت نداری بخاطر آن ظلمی که به تو در خانه میشود .خیلی از زنها
هم همان جایی بودند که تو اآلن در آن هستی و تقاضای کمک کردند و حاال راحت بدون آقا باالسر
زندگی می کنند .بنابراین خیلی از زنها با تو احساس همدردی در مورد شرایطی که تو در آن هستی
خواهند کرد .خالصه اینکه شروع کن که برای دوستان و آشنایانت تعریف کنی.
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مطابق دستورالعمل
فیلم ایرانی یا انگلیسی ببینیم حاال که بچه ها خوابیده اند؟
نه .من می خواهم چیزی را تعریف کنم .من امروز با شخصی از سازمان اجتماعی

َمرد:
لَنگرودی:
مالقات داشتم.
مبارکه.
َمرد:
ما حسابی صحبت کردیم و من همه چیز را برای اون آقاء تعریف کردم.
لَنگرودی:
مبارکه.
َمرد:
من برای او تعریف کردم که تو چطوری مرا در تمامی این سالها کنترل میکرده
لَنگرودی:
ای.
مبارکه.
َمرد:
تو همیشه اینطوری هستی .تو هرگز اهمیتی به من نمیدهی حتی زمانی که من با
لَنگرودی:
تو ّجدی صحبت میکنم .اصال به حرفهای من گوش میکنی؟ من میخواهم تو را ترک کنم .بچه ها را هم
با خودم میبرم.
فیلم ایرانی ببینیم ،یا امریکایی؟
َمرد:
تو اصال احساس منو درک نمیکنی .میخواهی بفهمی که چرا من کال با سازمان
لَنگرودی:
اجتماعی تماس گرفتم؟ تو همیشه در مورد من و احساسات من بی تفاوت بوده ای.
بهتر نیست که بگویی هوس کرده ای که یک جّر و بحث جدیدی را شروع کنی!
َمرد:
بفرما ،مصرف شبانۀ منو بده ،به اینصورت هر دوی ما می آید که به راحتی شب را در آرامش بخوابیم.
تو همیشه اینگونه هستی .تنها چیزی که تو را دلواپس می کند بچه های تو است و
لَنگرودی:
َ
حاال که آنها خوابیده اند ،لم داده ای و هذیان میگویی .من برای تو هیچ ارزشی ندارم.
معلومه که تو برای من ارزش داری ولی من نمی خواهم که برای چندمین بار
َمرد:
وارد یک صحبت بی نتیجه با تو بشوم .برادر تو اجازه ندارد به خانۀ ما بیاید.
برادر من؟ من که در مورد برادرم حرف نمیزنم! تو فقط میخواهی مرا آزرده
لَنگرودی:
کنی .تو همیشه نسبت به برادرم حسادت میکرده ای .چرا نمیخواهی بدانی که ما امروز در چه موردی
صحبت کرده ایم!
چونکه بی نتیجه است .تو جایی بوده ای که نباید میبودی .تو متوجه نیستی با چه
َمرد:
افرادی سر و کار داری .تو به مانند همیشه کارهایی را که دوست داری خودسرانه انجام می دهی و
من هم تا حاال حتی سعی هم نکرده ام که جلوی تو را بگیرم .هر چند که تا به حال هم من تاوان کارهای
تو را داده ام .تمامی زندگی ما شاهد این حرف من است.
ُخب ،حاال بگو ببینم که من برای چه باید بیشتر از "مبارکه" بگویم؟!
اگر تو بیشتر به من توجه میکردی ،دیگر من نیازی به تماس با آنان را نداشتم.
لَنگرودی:
البته فرقی هم در رفتارت نمی کند که بخواهم کارهای تمامی این  10سال را بیادت
َمرد:
بیاورم .تو اونجا (سازمان اجتماعی) رفتی برای اینکه برادر تو دکتر سخیف خان اجازه ندارد به خانۀ
من در سوئد بیاید.
نه .به هیچ وجه هم اینطوری نیست .تو هیچ نمی فهمی .تو همیشه به برادرم حسادت
لَنگرودی:
میکنی.
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بنده خدا حتی موی درست و حسابی هم نداره که بخواهم به او حسادت کنم .ولی
َمرد:
چرا ،من خیلی هم خوب متوجه هستم .تو حاال دانشگاهت تمام شده ،به یک کار خوب مشغول هستی،
بچه هایمان کمی بزرگتر شده اند و میتوانند خودشان را ت َر و ُخشک کنند و اینکه من دیگر حاضر نیستم
خرج فامیل تو را بدهم .همۀ اینها دست به دست هم داده اند که تو همسر گرامی فکر کنی که دیگر
نیازی به من نداری .ولی چیزی را که تو نمی خواهی متوجه بشوی اینست که من بخاطر بچه ها اینجا
هستم و من هرگز کاری نمیکنم که دخترهایم در آینده بگویند که "بابا ،این تو بودی که خانواده را از
هم پاشیدی".
من واقعا خوشحالم و تشویقت هم میکنم که با سازمان اجتماعی ارتباط برقرار کنی ،آنها شاید بتوانند
راه حلی برای تو پیدا کنند ...
این تو هستی که احمقی.
لَنگرودی:
 ...سازمان اجتماعی شاید بتواند برای تو خانه ای دست و پا کند برای مدتی که
َمرد:
برادرت سخیف جان خودش را به ما تحمیل میکند ،تا تو بتوانی تابستان را با او و خانواده اش سپری
کنی .بعد از تابستان هم می توانی ادعا کنی که پشیمان شده ای و میخواهی سر خانه و زندگی خودت
برگردی.
این تو هستی که باید از این خانه گم شوی و برادرم بیاید اینجا .بچه ها را هم خودم
لَنگرودی:
اینجا نگه میدارم.
بسم هللا .شروع شد .من میروم پهلوی بچه هایم بخوابم.
َمرد:
نه .تو هیچ جا نمی روی .امشب باید حسابی صحبت کنیم.
لَنگرودی:
ما هر شب حسابی صحبت میکنیم عشق من .بفرما ،صحبت کن.
َمرد:
من و اون آقاء بیشتر از یک ساعت حرف زدیم .من همه چیز را برای او تعریف
لَنگرودی:
کردم و اون هم قول داد که " ُخردت بکند".
به او گفتی "منتظر نوبتش در صف بماند!".
َمرد:
آره ،شوخی کن ،به شوخی بگیر .تو هیج نمی فهمی .ایندفعه دیگر شوخی نیست.
لَنگرودی:
او بارها تکرار کرد که می تواند تو را ُخرد کند .این تو هستی که باید خانه را ترک کنی و برادرم بیاید
اینجا .وقتی برادرم و خانواده اش رفتند تو میتوانی دوباره به خانه برگردی.
سکوت.
َمرد:
ُخب ،چه میگویی؟ نمی توانی بخاطر من اینکار را انجام دهی!
لَنگرودی:
نُوب (نه).
َمرد:
بخاطر بچه ها.
لَنگرودی:
سکوت.
َمرد:
بخاطر بچه ها این کار را بکن.
لَنگرودی:
خودت می شنوی که چه داری میگویی؟ اینکه من از خانۀ خودم بیرون بروم برای
َمرد:
اینکه برادرت سخیف جان با شما به مدت یک ماه زندگی کند و اینرا هم بخاطر بچه ها انجام دهم! من
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همیشه به حسن 40و دیگران گفته ام که بچه ها برای تو وسیله میباشند .وسیله ای که تو به اهداف خودت
برسی.
من برای آیندۀ تو ناراحت هستم .من به او آقاء گفتم که لجباز هستی .او هم گفت که
لَنگرودی:
تو اولی نیستی که سازمان اجتماعی اِن ِش ِد ُخردش میکند .او قول داد که کسی حتی صدای فریاد تو
را هم نشنود .او حتی از زندان صحبت میکرد .به نظر می آمد که او کار خودش را خوب بلد بود.
مرسی برای دلسوزی تو .آدرس دفتر رو هم می دادی به او که زیاد دنبالم نگردد.
َمرد:
برای او تعریف کردی که دو خط تلفن دارم!
کوچولوی من؛ به او بگو که مواظب باشد ناخونهایش نشکند.
آره ،همه چیز را به شوخی بگیر.
لَنگرودی:
به هیچ وجه .برعکس بسیار هم جدی میگیرم ولی ایندفعه اشتباه گرفته اند .ایندفعه
َمرد:
به یک مسلمان کار بلد بند کرده اند .مسلمانی که راه و روش حقه بازی حقوق بشر را از خود آنها یاد
گرفته .یادت نره که من هرگز در کلنی هایی که برای خارجی ها ساخته اند زندگی نکرده ام.
عالوه بر آن من به آن سنی رسیده ام که سوئدیها "پیر َمرد "41میخوانند و پیر َمردان معموال بهانه جو و
غر ُ
غرو هستند باید به او میگفتی .مسلمان کاربلد ترکیب با پیر َمرد ُ
غر ُ
ُ
غرو ،آنهم از ایران ،چه شود!
مخلوطی در هم و برهم! چه شود! طنز این موضوع در اینست که تو با دروغهایت موجب مرگشان
میشوی.42
بلهُ ،جک بگو ،شوخی کن .بخند ،بزودی خواهی دید چه به سر تو خواهد آمد .ولی
لَنگرودی:
کدام دروغها؟ برعکس ،من به همانگونه که بود گفتم ،این "خشونت ف" بود که همه چیز را بطوری
تفسیر میکرد که منظیم با اهداف او شود .اونکارش را خوب بلد است.
"خشونت ف"! اینکه اسم زن است؟ آنهم ایرانی.
َمرد:
نه ،آقاء ،من منظورم اون آقاء بود.
لَنگرودی:
کوچولوی من ،اجازه بده برای تو توضیح بدهم .از سال  431992بصورت
َمرد:
روزمره ،کم و بیش  50نفر بچه ،نوجوان ،بزرگساالن ،پدر و مادر مالقات میکنم .سالی نیست که یکی
دو پدر و مادر به من اعتماد کنند و مسائل خصوصی خود را با من در میان میگذارند در رابطه با
مشکالتشان با سازمان اجتماعی.
به این صورت است که تو اآلن یک کارمند زن سازمان اجتماعی را مالقات کرده ای و همانطور هم
که از اسمش مشخص است او یک ایرانی است ،فقط برای اینکه بهتر بتواند با تو ارتباط برقرار کند و
اعتماد تو را به خودش جلب کند تا تو با خیال راحت پُر حرفی کنی .من حرف تو را باور میکنم وقتی

 )40حسن خجسته ساکن املش ،نانوایی در کومله.
 )41مفهوم "پیر َمرد" بصورت عامیانه در سوئد به افرادی گفته میشود که بر حسب عادت همه چیز را م ّکرر تکرار میکنند.
 )42ماه مه  2017تمامی  5کارمند قسمت خشونت خانوادگی به دلیل اینکه رؤسایشان به تخصص این گروه اطمینان نداشتند،
https://mitti.se/nyheter/valdsutsatta-slutarدادند
استعفاء
جمعی
دست
بطور
protest/?omrade=bandhagenarsta
 )43حال سال  2019می باشد به معنی  27سال پیش.
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که می گویی همه چیز و کمی بیشتر از همه چیز را هم گفته ای .اینرا هم مادران شاگردانم اعتراف
کرده اند وقتی که سازمان اجتماعی آنها را بر علیه شوهرشان ،پدر فرزندانشان تحریک میکردند.
در این لحظه تو بخاطر برادرت حتی راضی به کشتن من هستی و من نمی توانم جلوی تو را بگیرم.
سوئد کشور آزادی است که در آن انسانها حتی اجازه دارند شاخه ای را که به روی آن نشسته اند قطع
کنند! این چیزی است که تو در حال انجام آن هستی بدون اینکه سر سوزنی به دخترانمان فکر کنی.
حال بگذریم از اینکه برادرت سخیف جان یک تحصیل کرده در مقطع دکترا از ایران آنقدر فهم
اجتماعی ،آکادمی ندارد که بفهد وقتی به خانۀ من در سوئد خوش آمد نیست ،چرا دیگر تو و بچه هایمان
را به مخاطره بیأندازد .البته آینده چیز دیگری است وقتی که من به حساب سوئد رسیدم ولی به چه
قیمتی؟ مسرتی در آن نیست .دختران من می آیند که برای تمام عمرشان صدمه خورده باشند بخاطر
مبارزه بین من و سوئد بدلیل نمایشی که تو در حال اجرای آن هستی ،بخاطر برادرت سخیف جان که
اجازه ندارد به خانۀ من بیاید.

دائیی که حتی راضی به خرید ویزا شده و تا این حد می خواهد خود را

سخیف خان
به زندگی ما تحمیل کند.
در مورد نامه های تو به سفارت سوئد در ایران مطلع هستم .نامه هایت هیچ کمکی
لَنگرودی:
نمی کند.
آها ،پس زیر لبی حرف زده اند .کوچولوی من ،فکر میکنی من نامه مینویسم که
َمرد:
44
جوابش را اآلن بگیرم ! نتیجۀ نامه هایم را سوئد در  10سال آینده خواهد دید.
از طرف دیگر مضحک و غم انگیز اینست که تو چیزی برای تعریف نداری .آن چیزهایی را که تو
گه گاهی عادت به یاوه گویی داری چیزی نیست که من نتوانم ثابت کنم .آنوقت است که اتفاقهای بامزه
شروع میشوند .آنوقت است که کارمندان بخاطر آنکه خودشان را حفظ کنند با انگشت تو را نشان
خواهند داد که "این تو بودی که از اول دروغ گفتی .این تو بودی که بچه ها را خودکامه با خودت برده
ای".
توصیه میکنم که در مالقاتهای خودت با کارمندان جانب اطمینان را رعایت کنی .تو خودت اعتراف
میکنی که هر آنچه تو می گفتی ،خشونت ف ،به آن طریقی که مناسب منظور خود بود تحریف میکرد.
حاال هم اینرا بخاطر دخترانم میگویم که "تمامی مالقات خودت با کارمندان را ضبط کن" .این حق
قانونی توست .کارمندان در سوئد عادت دارند که راست راست در چشم تو نگاه کنند و دروغ بگویند.
تدابیر ایمنی را رعایت کن حاال که برادرت سخیف خان برای تو مهمتر از دخترانمان است.
تو عادت داری به همه مظنون باشی .تو به هیچکس اعتماد نداری.
لَنگرودی:
 )44در سال  2017دو کارمند سفارت سوئد در ایران ادر نهایت سکوت خراج می شوند.
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سکوت.
اگر تو میدانی سازمان اجتماعی چگونه عمل میکند چرا در صدد دعوا با آنان

َمرد:
لَنگرودی:
هستی؟
حاال که تو با آنان ارتباط برقرار کرده ای راه برگشتی وجود ندارد .سازمان
َمرد:
اجتماعی اِن ِش ِد و این سیستم کودک ربایی از خانواده ها راه چاره ای بغیر از شاخ به شاخ شدن برای
من نمی گذارند.
دو راه پیش روی من وجود دارد ،یکی اینکه خفه بمیرم و در نتیجه دخترانم را برای هرگز نبینم به
مانند هزاران پدر مسلمان دیگر در سوئد و راه دیگر اینست که به آن طریقی که میتوانم اعتبار و نام
خوب سوئد را جفت پا بروم روی سینه اش.
بنابراین طبق گفته های خشونت ف چند سالی در زندان آب خنک خواهی خورد.
لَنگرودی:
آنها عادت دارند بدینگونه دماغ مردان را به خاک بمالند .اصال چرا باید به آن نقطه برسیم که تازه
بخواهیم به فکر تدابیر ایمنی باشیم؟ و یا اینکه تو هرگز نتوانی بچه ها را ببینی .اجازه بده که برادرم با
خانواده اش در تابستان به خانۀ ما بیایند.
من که گفتم تو متوجه نیستی ما را داخل چه بازیی وارد کرده ای .با این کار تو
َمرد:
دیگر هیچ راه برگشتی وجود ندارد .حاال تمامی چشمها در مدرسه و مربیان اوقات فراغت متوجۀ
حرکات و رفتار بچه هایمان است و کوچکترین حرکت تند و بچه گانه ای به چشم ناامنی و خشونت در
محیط خانه تلقی میشود .کال آنقدر در اعصاب دخترهایم قدم آهسته خواهند رفت تا حرکتی از آنان سر
بزند .آنوقت است که نه من و نه تو بچه هایمان را خواهیم دید .همۀ اینها بخاطر تن لشی به نام دکتر
سخیف لَنگرودی 45که  10سال عازگار خودش را به خانوادۀ من در سوئد تحمیل کرده است.
 10سال تمام هر آنچه را که تو و خانواده ات به من تحمیل کردید پذیرفتم و بچه هایم برای تو اهرام
فشاری شده اند که انتها ندارد .فکر نمی کنی  10سال فرصت مناسبی برای برگشتن به انسانیت بوده؟
عمر نوح که ندارم! نه مرسی ،من حاال تصمیم خودم را گرفته ام .برادر تو سخیف خان اجازه ندارد به
خانۀ ما بیاید ،ما جایمان کوچک است .حاال که تو زندگیمان را به اینجا کشانده ای شاید عاقالنه این باشد
که تو به بازی خودت بخاطر برادرت ادامه بدهی .بدینصورت حداقل میتوانم مطمئن باشیم که بچه هایم
با تو خواهند بود .من هم با این غم خود کنار خواهم آمد تا روزی که دوباره دخترانم را به آغوش بکشم.
تو واقعا نمی دانی که دخترانم را وارد چه مخمصه ای کرده ای .تو فقط به این فکر میکنی که تو حاال
درست تمام شده ،یک شغل با حقوق خوب داری و میتوانی برای خودت با برادرت زندگی کنی .البته
بچه ها هم به آن سنی رسیده اند که خودشان بتوانند انتخاب کنند در کجا و با کی میخواهند زندگی کنند.
من به خدا قسم میخورم که تو پشیمان خواهی شد .تو نمی دانی که خشونت ف چه
لَنگرودی:
کارهایی میتواند با تو بکند.

 )45تو فکر میکنی به چه خاطری َمرد برادرت را زد؟
درگیری امروز ریشه در این دارد که برادرم مرا تشویق به طالق میکرده و اینکه مشوق من برای
ب لَنگرودی:
جوا ِ
یک زندگی مستقل .آ – 007
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کوچولوی من ،خوب گوش کن ،بخاطر بچه ها اینرا برای صدمین بار میگویم

" بچه ها را بگیر و برو یا بچه ها را بگذار و برو ولی به مانند آدم برو و هرکاری که میکنی انسان
باش".
شما زنهای ایرانی نمی دانید چگونه از آزادی خود لذت ببرید .تماست را با مادر زمین با تکیه بر
حرفهای خشونت ف از دست نده چون در اینصورت دخترهایمان می آیند که برای ابد سنگینی تجربۀ
تلخی را با خود به همراه داشته باشند ،آنهم بخاطر برادرت .سعی کن انسان باشی حداقل بخاطر بچه
هایمان.
تو  ............................من هرگز فراموش نمیکنم آنچه را که
لَنگرودی:
 ...........................من هرگز فراموش نمیکنم آنچه را که ................
از آن پدر 46همچین دختری تربیت میشود .سیب چندان دورتر از درخت نمی افتد،
َمرد:
ما سوئدیها عادت داریم که بگوئیم .در تمام این  10سال هر وقت حرفی برای گفتن نداشتی به همین
گونه حرف زده ای .از آن پدر دختر بهتری انتظار نمی رود .بله ،بهتر از این هم نمیشود وقتی که یک
اروپایی با یک دهاتی لَنگرودی ازدواج میکند .امشب هم موفق شدی .فیلم خوبی بود ،من میروم بخوابم
کنار بچه هایم.
( ..............................................پس از آن بصورت نیمه جیغ لَنگرودی
لَنگرودی:
میگوید؛ پشیمان خواهی شد).
َمرد در کمال خویشتن داری و آرامش روز بعد ،جلسۀ لَنگرودی با خشونت ف را بعنوان شیوع تهمت
و افتراء به پلیس شکایت میکند .پروندۀ شمارۀ -5000ک .16-582503

 )46حاجی محمد حسین اصفهانی زاده سخیف لَنگرودی ،یک دائم الخمر ،تریاکی ،شدیدا بی ادب و بد دهن که عادت داشت زن
و بچه هایش را در وقت و بی وقت به باد کتک و فحش بگیرد.
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جلسۀ دوم
پس از احوالپرسی
ُخب ،تعریف کن.
خشونت ف:
چیز زیادی برای تعریف ندارم ،همانطور که انتظار میرفتَ .مرد این مسئله را به
لَنگرودی:
شوخی گرفتهَ .مرد همچنان اجازه نمیدهد که برادرم به خانۀ ما بیاید و با ما طول تابستان را زندگی کند.
مگر از برادرت نام بردی! من که گفتم از برادرت و یا بستگانت نامی به میان
خشونت ف:
نیاور!
نه ،من چیزی نگفتمَ .مرد خودش حرف برادرم را پیش کشیدَ .مرد فقط حدس میزد.
لَنگرودی:
َمرد حدس نمیزند ،او میداند که نقطۀ ضعف تو چیست .به همین خاطر با خیال
خشونت ف:
راحت خاطرجمع از نفوذش بر روی تو است .از دوستانت تعریف کردی؟ شبها ،مردان ،خواستۀ تو
که با آنها بیرون بروی و غیره؟
نه ،به آنجاها نرسید.
لَنگرودی:
میبینی ،مشکل تو در همین است .در هر صورت این َمرد است که گفتگو را هدایت
خشونت ف:
میکند ،حتی زمانی که حرف بخصوصی هم نمیزند .این َمرد است که به کنترل خود مطمئن است و در
نتیجه بحث را به آن طرفی که میخواهد هدایت میکندَ .مرد از اعتماد به نفس ضعیف تو سوء استفاده
میکند .تو باید محکم سر پایت بأیستی.
حتی َمردان سوئدی هم پیله میکنند وقتی که میفهمند شریک زندگی شان میخواهند با غریبه ها بیرون
بروند .یک مرد ایرانی اگر تو را نکشد یک کتک حسابی خواهد زد .هرگز با دوستان پسرت بیرون
رفته ای؟
نه.
لَنگرودی:
میبینی ،اشتباهات زیادی انجام میدهی .حتی برای نمایش هم که شده باید چند ساعتی
خشونت ف:
در شب بیرون بروی علی الخصوص شبهای تعطیل و َمرد را با بچه ها تنها بگذاری.
کَک َمرد هم نمی گزدَ .مرد که برایش فرقی نمی کند .با کمال میلَ ،مرد دوست هم
لَنگرودی:
دارد که با بچه ها تنها بماند نسبت به اینکه من آنجا باشم.
چطور میدانی؟ مگر َمرد سعی میکند که بین تو و بچه ها فاصله ایجاد کند؟ ما به
خشونت ف:
این موضوع بسیا ر جدی نگاه میکنیم که اگر مردی از همسرش در مقابل کودکانشان بدگویی کند.
من فکر نمیکنم که َمرد از من بدگویی میکند .بچه ها که تا به حال چیزی نگفته
لَنگرودی:
اندَ .مرد معتقد است که زنان ،خصوصا متأهلش باید برای خودشان احترام قائل شوند .احترام به خود
چیزی نیست که بتوان به دیگران تلقین کردَ ،مرد عادت دارد که دائما بگوید.
ولی ایندفعه فرق داردَ .مرد چیزی نمی گوید چون که مطمئن است که تو هرگز
خشونت ف:
این کار را نخواهی کرد که با مردان دیگر بیرون بروی .دفعۀ دیگر تو باید به َمرد بفهمانی که تو با
یک شخص بخصوص بیرون خواهی رفت ،آنوقت است که عکس العمل َمرد را خواهی دید.
َمرد در حال حاضر می داند که من با شخص دیگری بیرون میروم که او مرا
لَنگرودی:
دوست داردَ .مرد ترتیب اثر نمی دهد .خانۀ آخرش همان حرفهای تکراری همیشگی در مورد احترام
به خود و این چیزها ،بیشتر نخواهد بود.
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تو هم از آن شخص خوشش می آید؟
نه کامال .جوانتر از من است.
َمرد احساس کرده که تو آن شخص را دوست نداری .تو اجازه نداری دست خودت

خشونت ف:
لَنگرودی:
خشونت ف:
را رو کنی.
دستم را رو نکرده امَ .مرد در حدس زدن خوب میباشد و فهمیده که من از اون
لَنگرودی:
شخص به آنگونه خوشم نمی آیدَ .مرد حتی برای مادرم و بستگانم هم تعریف کرده که من با شخص
دیگری بغیر از او بیرون میروم.
به َمرد ربطی نداردَ .مرد خواسته اینطوری تو را تحقیر کند .دیدی گفتم مردان
خشونت ف:
ایرانی وحشت دارند کنترل زنهایشان را از دست بدهند .به همین خاطر َمرد خواسته با این روش
تعریف برای بستگانت کنترل تو را در دستش داشته باشد .ما به این موضوع بسیار جّدی نگاه میکنیم.
برای َمرد در مورد خرج خانه صحبت کرده ای؟ اینکه تو تمامی خرج َمرد و بجه ها را میدهی؟
بله ،در اینمورد هم برایش مفصل تعریف کردم.
لَنگرودی:
ُخب.
خشونت ف:
هیج چی.
لَنگرودی:
چی چی هیچ چی! َمرد عصبانی نشد؟ مردان ایرانی عادت دارند شدیدا ناراحت
خشونت ف:
بشوند .مطمئن هستی که با یک مرد ایرانی زندگی میکنی!
مگر نه! در مورد خرج و مخارجَ ،مرد فکر میکند که شوخی جالبی است و اثبات
لَنگرودی:
خالف حرفهای من راحت است .به همین خاطر به اینگونه حرفها در مورد خرج و مخارج ترتیب اثری
نمیدهدَ .مرد فقط میگوید "مبارکه" اونوقت است که میخواهم َمرد را خفه اش کنم.
َمرد عمق ماجرا را درک نمی کندَ .مرد احتمالش را ضعیف میبیند که تو بخواهی
خشونت ف:
از کنار او بروی و بچه ها را با خودت ببری.
در مورد منَ ،مرد اهمیتی نمی دهد ولی در مورد بچه ها میگوید که بهتر است
لَنگرودی:
بصورتی انجام شود که بچه ها تغییری چندان احساس نکنندَ .مرد چندین بار گفت که بچه ها را با خودت
ببر یا اینکه آنها را اینجا بگذار و هر وقت که خواستی می توانی ببینیشان ولی این کار را به مانند یک
انسان شریف انجام بده .آنوقت بود که من کنترل خودم را از دست دادم و واقعا سعی کردم احساساتش
را جریحه دار کنمَ .مرد هم گذاشت و رفت کنار دخترانش ُخر و پُف کنان.
ببین ،من هم منظورم همین است .تو در چنگال َمرد حبس هستی .هر طوری که
خشونت ف:
َمرد دوست دارد تو را روی انگشتش میچرخاند .البته این به نوبۀ خود آزار روحی تلقی میشود ولی
همزمان نیاز به خشونت جسمانی علیه تو داریم .من باید راه چارۀ دیگری برایت به اندیشم.
غیر ممکن است بتوانیم از َمرد چنین عملی ببینیمَ .مرد شدیدا محتاط است وقتی که
لَنگرودی:
بچه ها دور و بر ما هستند.
همه نقطه ضعفی دارند ،همه به مانند من و تو از چیزی ناراحت میشوند و کنترل
خشونت ف:
خود را از دست میدهند .طی این  10سال تو باید متوجۀ این موضوع میشدی.
تو َمرد را نمیشناسی .تنها نقطۀ ضعف او بچه هاست .به همین خاطر دست از پا
لَنگرودی:
خطا نمیکند .اینها کال خانوادگی مریض بچه هایشان میباشندَ .مرد کامال ساکت و کم حرف ولی غیر
قابل پیش بینی است .راه حل های َمرد مرا به شگفتی می اندازد.
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غیر قابل پیش بینی! اوه ،این خوبه .غیر قابل پیش بینی برای ما به آن معنی است
خشونت ف:
که تو دائما در وحشت از َمرد بسر میبری ،برای اینکه تو نمیتوانی تشخیص بدهی چه هنگام َمرد
میتواند خطرناک بشود .تو و بچه ها دائما مواظب حرکات و رفتار خود هستید برای اینکه َمرد عصبانی
نشود ،مگر نه؟ به همین خاطر شما همیشه خود را با خواسته ها و روحیات َمرد وفق میدهید .آره ،این
خوبه ،اینرا ما میت وانیم در بسیاری از استداللهای خود استفاده کنیم.
بیاد بیاور چیزی که برای تو عادی است میتواند بسیار مهم و تهدیدی برای تو و بچه ها از نقطه نظر
ما باشد .چه چیزهای دیگری میتوانی از عادت َمرد برای ما تعریف کنی؟
ولی َمرد همیشه آرام است! فقط راه حلهای متفاوتی با دیگران دارد که به عقل هیچ
لَنگرودی:
بنی بشری هم نمیرسد ،چیزی که هم خوشم می آید و به َمرد افتخار میکنم و هم اینکه مرا بسیار میترساند
در رابطه با این کاری که در حال انجام آن هستم.
َمرد این عادت غیر عادی خودش را بعنوان یک نکتۀ مثبت میداند .بطور مثال وقتی که کیمیّا بخاطر
الیۀ آبی که پشت پردۀ صماخ جمع شده بود ،بد میشنوید ،طبق تجویز دکتر که به روی خیلی از بچه
های سوئدی با همین مشکل انجام میشود باید سوراخی در پردۀ گوش ایجاد میکردند که آب جمع شده
راه خروج داشته باشد .ولی َمرد راضی نشد که نشد .هر چه دکترها و من اصرار میکردیم میگفت که
شما نمیفهمید چه مشکالتی پس از عمل دخترم دچار آن خواهد شد ،خودم میدانم چگونه گوش دخترم را
معالجه کنم .حرصم را در می آورد.
وقتی که تعطیالت تابستانی مدارس شروع شد به مدت پنج هفته به اسپانیا رفتیم و پس از بازگشت گوش
کیمیّا التیام و به حالت عادی خود برگشته بود .پس از آن َمرد در روزهای سرد پائیزی ،زمستانی مداوم
مواظب بود که کیمیّا کاله و یا از گوشیهای محافظ ،گرم به سر داشته باشد وقتی به بیرون میرفتند.
خیلی اوقات هم پدر و دختر بخاطر گوشیهای محافظ به کت و کول هم میزدند ولی نتیجۀ کار خوب بود
و اینکه ما نیاز نداشتیم گوش کیمیّا را سوراخ کنیم به مانند خیلی از بچه های دیگر.
اینکه والدین باید از فرزندان خود مراقبت کنند وظیفۀ آنان میباشد از طرف دیگر
خشونت ف:
معلومه که َمرد غیرقابل پیش بینی بودنش را غیر عادی نمیداند .آدم مریض که متوجۀ بیماری روحی
خودش نیست!
من کامال برعکس شما فکر میکنمَ .مرد خود اظهار به این قابلیت خود دارد و ادعا
لَنگرودی:
میکند که حریف هرگز نمیتواند حدس بزند که قدم بعدی او چه خواهد بود.
َمرد فقط خودش را گول میزند و ظاهرا در گول زدن تو هم مهارت دارد.
خشونت ف:
تو بهتر میدانی .تو مطمئنا خیلی از اینگونه َمردها را مالقات کرده ای.
لَنگرودی:
همانطور که قبال هم گفتم ،ما هر روز چندتایی از این قبیل مردهای عوام فریب
خشونت ف:
را میبینیم .اول کار همۀ شان خشن و خطرناک به نظر میرسند ولی پس از مدتی به مانند کودکان شروع
به گریه میکند .به تو قول میدهم که َمرد تو هم بهتر از دیگران نباشد.
َمرد قسم خورده که آبروی سوئد را ببرد اگر کسی جرأت کند که به بچه های او
لَنگرودی:
دست درازی کند و من هم باورش دارمَ .مرد هرگز گریه نمیکندَ .مرد حتی روزی که مادرش را از
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دست داد گریه نکرد ولی مطمئن هستم هنگامی که دیگران نمیدیدنش بسیار غمگین و متأثر از ازدست
دادن مادرش بود.
زمانی که مادرش را ازدست داده بود حواسش سر جایش نبود ،افکارش متمرکز نبود ،تنها دفعه ای بود
که َمرد را در این  10سال اینگونه هواس پریش میدیدم! باورت میشود َمرد در عمق خواب و ُخر و
پُف آنچنانی ،جواب درست به سوألهایم میداد! باور کن! چندین بار امتحانش کردم ،انگاری که مغزش
بیدار و بدنش خواب بود! حاال بخاطر مادرش تمرکز نداشت ولی یک قطره اشک هم از چشمهایش
سرازیر نشد و هر وقت هم که به بچه هایم میرسید خود را شاد نشان میداد و با بچه ها بازی میکرد.
َمرد به عقیدۀ من به گونه ای مریض وار با وقایع کنار می آید .حاال خوبه که مذهبی نیست!
حاال هم اگر بچه ها را نبیند ،غم و غصه نخواهد خورد و اشک نخواهد ریخت ،ولی دمار از روزگار
همه در خواهد آورد .به تو قول میدهم که برای َمرد خودی و غریبه نخواهد داشت .از روی جسد همه
بخاطر دخترانش رد خواهد شد.
ناراحت َمرد و یا اینکه چه کاری َمرد میتواند انجام دهد نباش .ناراحت آیندۀ
خشونت ف:
فرزندانت هم نباش .فرزندانت عمری باقی برای زندگی دارند ولی تو وقت کرده ای که  40ساله بشوی.
تو باید کمی بیشتر به خودت فکر کنی و از زندگیت لذت ببری .ما هم بخوبی از تو و فرزندانت مراقبت
خواهیم کردَ .مرد دیگر نمیتواند تو و بچه هایت را تهدید کند.
ولی ما هنوز آزار جسمی تو را کم داریم .تو باید کاری بکنی که َمرد حداقل کشیده ای به تو مقابل
چشمان بچه هایت بزند .تو باید َمرد را به آن مرحله برسانی و وقت زیادی هم تا آمدن برادرت و خانواده
اش نمانده .هنوز غذا برای َمرد درست میکنی؟
نه ،دو هفته ای است که اینکار را نمیکنم.
لَنگرودی:
ُ
خب!
خشونت ف:
هیچَ .مرد خودش مسئولیت غذا پختن را به عهده گرفتهَ .مرد حتی سهم مرا هم
لَنگرودی:
کنار میگذارد که واقعا جلوی خودم خجالت میکشم.
به هیچ وجه نیاز نداری که خجالت بکشی .این احساس گناه زنانه است که زنان
خشونت ف:
را بدبخت کرده است و ما زنان را تبدیل به برده برای مردان .من از زنانی که نسبت به مردانشان
احساس گناه میکنند نفرت دارم .مردان فقط حیواناتی با قدرت تکلم هستند که نه درک دارند ،نه حس.
َمرد تو هم که به ظاهر بدتر از همه.
همانطور که گفتم تو باید کارهایی انجام دهی که َمرد نسبت به رابطۀ تان متزلزل شود .من در مورد تو
با همکارانم صحبت میکنم تا ببینم نظر آنان در اینمورد چه میباشد و اینکه یک وقتی هم برای تو رزرو
کنم .اگر اتفاقی قبل از موعد افتاد حتما با من تماس بگیر وگرنه اینکه من با تو تماس خواهم گرفت.
البته زمانی تماس میگیرم که تو سر کار باشی تا َمرد هیچگونه شکی به کارهای اداری تو نکند.
فکر میکنی که َمرد ترتیب اثری میدهد اگر هم بداند در مورد کارهای من؟
لَنگرودی:
َمرد می آید که ترتیب اثر بدهد .فقط آنطوری که میگویم عمل کن .کاری کن که
خشونت ف:
َمرد در مورد رابطۀ تان مردد شود .به َمرد بقبالن که تو دوست داری مردان دیگری را مالقات کنی
و همزمان بچه ها را ت َر و ُخشک نکن حاال که َمرد نسبت به بچه ها حساس است.
ببخشید ،من امروز کمی عجله دارم .باید در جلسه ای شرکت کنم که واقعا نمی خواهم ،ولی ،ولی.
بعضی وقتها آدم باید کارهای کمتر جالب را هم انجام دهد.
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خانه
در خانه لَنگرودی بیشتر و بیشتر رفتار غیرقابل تحمل بخود میگیرد .روزهای کاری لَنگرودی عادت
دارد حدود ساعت شش صبح بیدار شود برای اینکه به موقع سر کار ساعت هفت صبح حاضر باشد.
از طرف دیگر بچه ها انتخاب میکنند بیشتر و بیشتر کنار پدرشان بخوابند برای اینکه خود را تنها
احساس نکنند وقتی که مادرشان به سرکار میرود .مسئله ای که باعث آزرده خاطر شدن لَنگرودی
میشد.
َمرد عادت دارد کیمیّا را بعد از هفت صبح بیدار کند ،چونکه باید ساعت مقرر در مدرسه ،هشت و ده
دقیقه رعایت میشد .در حالی که کیانا وقت میکرد کمی بیشتر بخوابدَ .مرد کیمیّا را آماده میکند ،صبحانه
و همراهی کیمیّا تا مدرسه که دقیقا پشت خانه قرار دارد.47
پس از آن نوبت کیانا است که بیدار شود و همان روند شستن صورت ،مسواک ،شانه کردن موها توسط
َمرد ،چونکه کیانا دوست داشت پدر موهایش را شانه کند .صبحانه و رفتن به مهد غالبا سوار بر ُگردۀ
پدر ،چیزی که هر دو لذت میبردند .پس از آن نوبت َمرد میشد که به سر کار خود حاضر شودَ .مرد
بعنوان مدیر آزادی زمان را در مقابل حقوق کمتر برای خود خریده بود.
کمی بعد از سه بعدازظهر وقتش میشد که َمرد بچه ها را از مدرسه بیاورد .بچه ها عادت کرده بودند
که پس از مدرسه مستقیما به حمام بروند ،48همزمان که َمرد غذا را آماده میکرد .پس از دوش گرفتن
موقع آن میرسید که غذا خورده شود ،به موقع با تمام شدن کار لَنگرودی و به خانه آمدن او .به مانند
تمامی خانواده های دیگر بسته به خلق و خوی آن روز بچه ها آداب غذاخوری متغییر بود ولی اغلب
با یک  I-Padبه روی میز غذاخوری بخوبی پیش میرفت .این کار َمرد هم در گزارش سازمان اجتماعی
برعلیه َمرد استفاده شده بود.49
آن روزهایی که بچه ها غذا را دوست داشتند و از پدرشان تشکر میکردندَ ،مرد عادت داشت که بگوید
"اسم ادویۀ غذا عشق است ،عشق من به شما دخترهای قشنگم" .حرفی که باعث میشد دخترها خود را
به آغوش پدرشان بأندازند و ببوسندش .البته این جمله کامال مورد تنفر لَنگرودی بود که او خود را
همیشه مجبور به اظهار نظری در اینمورد میدید.

آین آهووان یک سال قبل ترسن شان کمتر بود و به راحتی کنار کیمیّا و کیانا
 )47پشت خانۀ َمرد صفحۀ آخر.
می دویدند ولی یک سال بعد که بزرگتر شده بودند فاصله را حفظ میکردند ولی سیبی را که دخترانم به سویشان قِل میدادند،
میخوردند( .اینرا برای دخترانم مینویسم که در آینده حین خواندن این کتابها ،مطمئن هستم که این صحنه ها بیادشان خواهد آمد).
 )48این روند نظافت بعنوان کاری منفی از نظر سازمان اجتماعی اِن ِش ِد تلقی شد و در گزارش آمده بود که "پدر بچه ها را
مجبور به دوش گرفتن پس از مدرسه میکند".
الزم به ذکر میدانم که شپش در مدارس سوئد جزء الینفک تحصیل شده ،واقعیتی که همه به آن واقف ولی بخاطر تابو بودن،
ایرانیها از آن حرفی به میان نمی آورند .این روند نظافت َمرد باعث شده بود که فرزندان َمرد دچار به شپش نشوند در حالی که
هر ترمین بالاستثنا حداقل  2دفعه کاغذ قرمز به شیشه ها بدین مضمون میزدند "شپش به مالقات ما آمده است"
 )49زمانی که تمام هوش و هواس بچه ها به  I-padشان بودَ ،مرد آنرا ،پس از چندین بار تذکر ،از روی میز برمیداشت و
میگفت "تا زمانی که غذا تمام نشده حق دیدن ندارید" دقیقا همان چیزی که در یک خانۀ سوئدی الصل متداول بود ولی در اینجا
به ضرر َمرد تمام شد!
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پس از آن وقتش میرسید که َمرد عجله به تمرین داشته باشد (مربی تکواندو) چونکه تعداد زیادی کودک،
نوجوان ،جوان ،بزرگسال و والدین منتظر باز شدن محل تمرین بودند .و این چیزی بود که واقعا با
رفتار لنَگرودی در مورد دیر آمدنش به خانه در این اواخر بسیار نامنظم و موجب نارضایتی والدین و
شاگردان بود .50لَنگرودی شروع به مالقات دوستانش پس از اتمام کار کرده بود بدون اینکه خبری از
خود به جا بگذارد و یا اینکه بگوید چه زمانی به خانه برمیگردد ،دلیلی برای تماس َمرد به لَنگرودی
با دو بچۀ خردسال در خانه ،مسئله ای که بسیار برای َمرد گران تمام شد.51
َمرد علی رغم میل باطنی خود بچه ها را کم کم آمادۀ این فکر و واقعیت میکرد که شاید آنها مجبور
باشند برای ساعتی در عصر در خانه تنها بمانند اگر مادرشان نتواند به موقع به خانه بیاید .این موضوع
َمرد را بسیار اندوهگین میکرد و تا حدی عصبانیَ .مرد احساس میکرد که مستحق این برخورد
لَنگرودی پس از ده سال نیست .طی این ده سال خرج و بَرج خانه از راه شغل َمرد تأمین میشده ولی
حاال که لَنگرودی درسش تمام شده و بچه ها کمی بزرگتر شده بودند لَنگرودی بخاطر برادرش آن روی
پنهان خود را داشت بخوبی به نمایش میگذاشتَ .لنگرودی نسبت به بچه هاَ ،مرد و خانه کامال بی تفاوت
و بی احساس شده بود.
جمعه میخواهم با همکارانم بیرون بروم.
َلنگرودی:
آفرین ،خوبه .کمی به هوای آزاد نیاز داری.
َمرد:
"ت" هم همراه ما می آید.
لَنگرودی:
به روشنی چشم مادرت .کی میخواهید با هم ازدواج کنید؟
َمرد:
خفه شو.
لَنگرودی:
سکوت.
َمرد:
بخاطر کارهای تو میخواهم از خانه دور شوم.
لَنگرودی:
خیلی وقت است که از هم دور شده ایم.
َمرد:
از خودت تشکر کن .این دسترنج تو است.
لَنگرودی:
سکوت.
َمرد:
اگر تو فقط کمی بیشتر به فکر من می بودی ،هیچکدام از اینها اتفاق نمی افتاد.
لَنگرودی:
سکوت.
َمرد:
تو حتی حاضر نیستی در اینمورد صحبت کنی.
لَنگرودی:
حرف هیچ مشکلی را حل نمی کند .این  10سال که نکرد! تو حاال درست تمام
َمرد:
شده و کار هم داری .تو دیگر نیازی به من و بچه های من نداری ،ولی امیدوارم که بخاطر بچه هایمان
که در شکم پرورانده ای بخوبی این مسئله را تمام کنی.
تو حتی دلت برای بچه ها هم نمیسوزد ،و اال ما کارمان به اینجا نمی کشید.
لَنگرودی:
 )50زمستان در سوئد میتوان گفت که از ماه اُکتبر شروع میشود ،به معنای  0درجه و حتی پائینتر از آن و کامال قابل درک،
عصبانیت مردمی که پشت در منتظر باز شدن درها بودند.
 )51طبق شهادت پیرزن کثافت مقصودلو از گرگان " َمرد به لَنگرودی زمانی که در خانۀ او بوده تماس میگرفته و سوأل می
کرده که کجاست و چرا به خانه نمی آید" .قاضی همین شهادت را بعنوان "کنترل" تلقی کرده و در حکم نوشته بود که َمرد
لَنگرودی را کنترل میکرده.
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من خسته هستم ،وقتش رسیده که بخوابم.
فرار کن تو فقط .فردا بعد از کار به خانۀ "ت" میروم .دوستان دیگر هم به آنجا

َمرد:
لَنگرودی:
می آیند.
سکوت.
َمرد:
شما چه کار میکنید؟
لَنگرودی:
ما هم یک سرگرمی پیدا میکنیم .فکر نمیکنم بچه ها بعد از مدرسه قدرت داشته
َمرد:
باشند بیرون بروند ،همین خانه لوس شان ( )mysaمیکنم .صبح بعد شاید رفتیم بیرون ،اگر اومدی و
ما خانه نبودیم.
شب به خانه برمی گردم ولی دیروقت.
لَنگرودی:
سکوت.
َمرد:
نمی دانم چه ساعتی .اصال شاید هم برای شب آنجا ماندم .تو که برایت فرقی نمی
لَنگرودی:
کند.
نه ،واقعا فرقی نمی کند .من واقعا در مورد تو دیگر اهمیتی نمی دهم .من در این
َمرد:
اواخر هر روز دیر به سر تمرین می رسم با تمامی آن افراد منتظر من در این سرما .چرا باید به تو
اهمیتی بدهم و اگر منظورت "ت" است ،من چه میتوانم بگویم وقتی که مادرت او را پسندیده و بی
شرمانه ادعا هم دارد که این حق تو است که او را مالقات کنی همزمان که با من متأهل هستی.

عروستان

مژگان اسمائیل پور که ج ای خودش را دارد ولی من تعجبم در اینست که

مادرت در ایران دیگر مردان را مالقات می کرده؟ وقتی که پدرت
افتاده بود! حاجی محمد حسین سخیف َلنگرودی.

مست الینقل اونجا

فیتحیه شریف پور برای من اروپایی شده و میخواهد که تو آزاد باشی
حاال مادرت
و هر آنکس را که خواستی مالقات کنی! جدای از مردی که ازدواج کرده ای و در خانه اش زندگی
میکنی؟
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دیگر واقعا وقتشه که خفه شوی .تو دوباره از حد و مرز خودت گذشته ای .تو
لَنگرودی:
روانی هستی .صدها دفعه به تو گفته ام که از یک روانپزشک کمک بگیر .تو مریض هستی.
و من هم صدها دفعه به تو گفته ام که برویم به آن آیت هللا یی که شما دنباله روی
َمرد:

اصفهانی زاده سخیف لَنگرودی مردان دیگری
او هستید .نه واقعا! خواهر تو مژگان
را در ایران مالقات میکند برای اینکه حاال فکر کند این رفتاری که تو مقابل من و بچه های من در
سوئد داری ،درست است! یادت می آید که خواهرت میگفت "آهَ ،مرد چقدر خوب است که تو اینگونه
به آرامی صحبت میکنی ،اگر االن مجید بود نصف ظروف آشپزخانه را شکونده بود!" بله ،من متوجه
نبودم که در طویله چگونه میبایست صحبت کرد! شماها فهم و لیاقت آرامش و آزادی را ندارید .ولی

(عباس) نیّری فالح (شوهر خواهرت) اجازه میدهد که
واقعا فکر میکنی که مجید
مژگان ،خواهرت ،مردان دیگر در لنَگرود را مالقات کند! کاری که تو اینجا خود را محق به انجامش
میبینی؟ مجید هم روانیست؟ حتی در خانۀ یک مرد مطلقه خوابیدن! مژگان شاید این کار را میکند! کی
میدانید؟ خواهر تو کامال برایش طبیعی و توجیح شده بود وقتی که گفتم تو "ت" را مالقات میکنی و من
هیچ نمی توانم انجام دهم .نمی دانم ،مجید اروپاییست ُخب!
شما واقعا در مورد سوئد و زنهای سوئدی چه فکری میکنید؟ حتی زنهای سوئدی هم اینکاری را که تو
میکنی ،انجام نمی دهند .خیلی از زنهای سوئدی رابطه ای در خفا ،حالیت میشه؟ در خفا ایجاد میکنند
ولی پس از مدتی تصمیم خود را میگیرند ،یا این یکی یا همان قبلی و هیچ ابایی هم در اینمورد ندارند.
ولی تو چی؟ تو هر دو را میخواهی همزمان داشته باشی و مادرت ،خواهرت مژگان ،برادرت دکتر
سخیف خان و دیگران از بستگانت تو را تشویق هم میکنند.
تو باید خفه شی .تو به مانند همیشه به همه چیز سوءظن داری.
لَنگرودی:
تو فکر میکنی زن حسن خجسته در املش ،مهیا ،مردان دیگری را مالقات میکند؟
َمرد:
برای حسن هم عادی به نظر می آمد کاری که تو با "ت" در سوئد انجام میدهی در تمام این سالها.
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دختران عباس شریف پور که همگی متأهل هستند این
یا اینکه دختر های دایی تو
کار را میکنند؟ آیا روحما و دیگر خواهرانش هم عادت دارند با مردان دیگر بغیر از شوهرانشان در
گلسار و املش مالقات داشته باشند؟ تا اینکه تو ،مادرت ،خواهرت که این کارها را میکنید بخواهد
برایشان عادی باشد!
اینجا در سوئد تو یکی را دو سال در خفا مالقات می کردی ،چیزی که همۀ آنها در ایران هم میدانند.
تازه خواب هم دیده بودی که در آتش میسوزی ،یادت می آید خواب خودت را؟ "ت" رو تو از سال
 2008مالقات میکنی عالرغم تمامی این سالهایی که من تذکر داده ام .تو ،مادرت ،خواهرت مژگان،
شوهرش مجید و حسن از املش همگی فکر میکردند که کار تو درست است! دوست دارم بدانم زنان
خودشان در لَنگرود و املش چگونه هستند .حاال من دیوانه ام یا آن آیت هللا یی که این کارها را برای
شما عادی میداند!
تو به همه سوءظن داری .تو دیوانه هستی!
لَنگرودی:
بله ،به من میتوانی ُمهر سوءظن را بزنی ولی به این صدای ضبط شده در خفا را
َمرد:
َ
توسط خودت سال پیش در ایران (لنگرود) ،خانۀ مادرت نمی توانی ُمهر سوءظن بزنی .بیادت می آید؟
آن جلسه ای که تو در خفا ضبط کردی بخاطر سوءظن مداوم خودت به من! تا حاال با تمامی این
صداهای در خفا ضبط شده چه به دستت آمده؟ چه چیزی را تا حاال توانسته ای ثابت کنی؟ اینکه من
آنی نیستم که تو در مورد من ادعا میکنی باشم؟! اینکه من همیشه روی یک خط مستقیم پیش میروم
بدون ترس از اینکه کسی بخواهد چیزی از من ضبط کند! خنده دار نیست این کارهای تو؟
آخرین صدای ضبط شده در خفا را بیاد می آوری؟ همانی که مادرت ،خواهرت مژگان ،شوهرش مجید
(عباس) نیّری فالح ،پسر خاله ات حسن خجسته از املش و دو نفر دیگر بودند .بیاد می آوری؟ طی
یک ساعت و نیم تنها چیزی که من گفتم رفاه و خوشی دو فرزندانم بود و تنها چیزی که تو اسمی از
آن نبردی همان بچه هایمان بود.
بیاد می آوری وقتی که من سوأل کردم تا چه حد آزاد می خواهید که او باشد؟ شما همگی می دانید که
او سالیان سال است که "ت" را مالقات می کند .اینکه خودتان زنانتان چگونه است! یک حد و مرزی
باید وجود داشته باشد .عکس العملشان چه بود! بله ،آنها در دهات لَنگرود معتقد بودند که تو باید آزاد
باشی و بالهای خود را باز کنی برای پرواز! حاال من میدانم زنان لَنگرود چگونه هستند.
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بله ،ادامه بده به دروغهایت برای سوئدیهای ساده لوح ،نه ساده لوح بلکه اسالم ستیز ،اینکه تو اجازه
نداشتی بیرود بروی و دیگران را مالقات کنی .هنوز دو رایالیت جا نخورده که چرا سوئدیها تظاهر به
باور حرفهای تو میکنند!
تو دروغ میگویی .تو به مانند همیشه دروغ میگویی .دیوانۀ روانی.
لَنگرودی:
بله ،من به مانند همیشه دروغ میگویم ،مگر نه؟ من حتی نمی دانستم که تو صدای
َمرد:
آنشب را ضبط کرده بودی .تو نباید فایل صدا را در همان کامپیوتری ذخیره میکردی که من هم از آن
استفاده میکنم .بله ،همون ،حاال یادت می آید؟
هیچکس اعم از مادرت ،خواهرت مژگان ،شوهرش مجید ،پسرخاله ات حسن و دیگران در خانوادۀ
تان نمی توانند ادعا کنند که من شکاک بودم و هستم و به همین دلیل اجازۀ نفس کشیدن به تو نمی دادم!
سر و سِری
و تو چه کار کردی با این آزادی خودت! بله ،با مردان دیگر بغیر از آنی که ازدواج کردی َ
به راه انداختن!

قسمتی از خانوادۀ اروپایی سخیف لَنگرودی در روستای لَنگرود – گیالن
رابطۀ من با "ت" هیچ معنایی نداشت .یک رابطۀ جنسی که نبود.
َلنگرودی:
بله ،تو اینرا قبال هم گفته بودی .بیا این را برای دائی خودت عباس شریف پور در
َمرد:
املش ،روحما و چهار تا دختران متأهلش تعریف کن .من نمی دانم ،شاید زن دائی تو در املش با مردان
سر و سِری دارد بدون اینکه جنسی باشد .و یا اینکه دختران متأهل دائی تو عادت دارند مردان
دیگری َ
دیگری را بغیر از شوهرانشان در املش و یا جای دیگر ببینند؟! بدون اینکه روابط جنسی باشد!؟
تو باید خفه شی .فقط خفه شو.
لَنگرودی:
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تو ظاهرا فراموش کرده ای که بخاطر اعتقاد تو به اسالم! ،پاکی و نجابت! ،نماز
َمرد:
و قرآن تو ،گول تو و خانواده ات را خورده بودم! تو ظاهرا فراموش کرده ای که من از تو سال 2011
در ایران و در سال  2012در سوئد جدا شده ام! تو ظاهرا فراموش کرده ای که من همه چیز را به نام
توی بی جهیزیه کرده بودم و لباس تنم را برداشته و رفته بودم! تو ظاهرا فراموش کرده ای که چرا
تمام پس اندازم ،حقوقم و این اواخر وام شخصی را هم روی این زندگی شکست خورده گذاشته ام!
بله ،تو حق داری! من باید خفه بمیرم وقتی که برای شخصی اهمیّت قائل نیستم .خیلی وقته که م ِن به
قول تو روانی برای تو و دوستان پسر مخفی و آشکار تو اهمیّتی قائل نیستم به شادی روح اقوامت در
ایران .ولی من فراموش نکردم که این تو بودی که تماس گرفتی و میخواستی که من برگردم ،چونکه
بچه هایم برایم دلتنگی میکردند به گفتۀ تو!
تنها چیزی را که من اآلن از تو میخواهم ،حاال که بچه ها کمی بزرگتر شده اند و میتوانند روی پای
خود بأیستند ،بهتر متوجۀ قضایا میشوند و اینکه درس تو تمام شده با خرج من و میخواهی راه خودت
را در زندگی پیدا کنی ،اینست که راه خودت را بروی بدون اینکه بچه ها تغییر زیادی در زندگی
روزمرۀشان احساس کنند .بچه ها نیازی ندارند برای بازی تو بخاطر برادرت زجر بکشند .انسان باش
و کاری کن که بچه هایم زیاد آزار روحی نبینند .یک بار دیگر با تشدید میگویم و آن اینست که بچه ها
را بردار و برو ،و یا آنها را با من بگذار ،ولی هر کاری که میکنی انسان باش و کار انسانی را انجام
بده.
تو فقط یک بازندۀ بد هستی .تو می آید که چند سالی آب خنک بخوری.
لَنگرودی:
حاال برو نمازت را بخوان و قرآنت را ورق بزن ،ابزاری که مرا تا به این حد
َمرد:
فریفت.
یک روز در ژوئن
یک روز در ژوئن َ 2016لنگرودی به خانه می آید بسیار شاد و هیجان زدهَ .مرد در مورد جلسۀ
لَنگرودی با سازمان اجتماعی خبر داشت .این دفعه رسمی و در ادارۀ سازمان اجتماعی اِن ِش ِد.
سر زنده
َمرد در آشپزخانه مشغول آماده کردن غذا برای فرزندانش بود وقتی که لَنگرودی با نشاط و َ
به خانه می آید.
قبرم را چقدر عمیق کندی؟
َمرد:
از خنده روده بُر میشود و از آشپزخانه بیرون میرود بدون اینکه چیزی بگوید.
لَنگرودی:
به آماده کردن غذا برای فرزندانش ادامه میدهد.
َمرد:
دوباره وارد آشپزخانه میشود ،بطرف َمرد خم میشود و نجوا کنان میگوید "دلم
لَنگرودی:
برایت می سوزد"
بعد به اطاق نشیمن میرود و روبروی بچه ها با خوشحالی دقیقا به مانند یک سال پیش مادرش میرقصد.
بدون ای نکه چیزی بگوید ،لبخندی میزند و ادامه میدهد غذا برای فرزندانش آماده
َمرد:
کند.
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تشویق به ارتکاب جرم
سپتامبر  2016از طریق پُست َمرد نامه ای دریافت کرد" .آدرس موقت!" َمرد مات و متحیر کنجکاو
میشود .آدرس موقت لَنگرودی که باید مخفی بماند در صندوق پُستی َمرد چه کار میکند؟ َمرد در وحلۀ
اول فکر میکند که این هم یک بازی شیطانی دیگر لَنگرودی است ولی چون شواهدی در میان نبود،
َمرد به خود می قبوالند که این یکی دیگر از همان اشتباهات معروف خانمان برانداز ادارۀ پُست است.
َمرد تصمیم می گیرد که نامه را باز نکند.
در زمان بازجویی پروندۀ "زن آزاری مزمن" پس از آنکه بازجو به اتمام سوألهای خود رسیده بود،
َمرد نامۀ در بسته را که در مورد آدرس موقت بود بیرون آورد و آنرا نشان بازجو دادَ " .لنگرودی
برای من کامال بی اهمیّت است" .لَنگرودی میتواند به جنگل برود 52و اینرا خودش خوب میداند ولی
لَنگرودی موظف است که فرزندانم را به مدرسه برگرداند .وکیل َمرد ،حاضر در بازجویی ،به ناگهان
نامۀ "آدرس موقت" را از دست َمرد می قاپد و جلوی چشمان بازجو آنرا می چرخاند و می گوید"نامه
کامال بسته است ،نشانی از باز شدن در آن نیست و در نزد من می ماند".
َمرد در ادامه تشریح میکند که من هرگز به فرزندانم این خیانت را نمی کنم که خودم را نشان آنها بدهم،
وقتی که می دانم نمی توانم بچه هایم را با خود به مالیمت ببرم .بر عکس آنچه که قانون حزانت مشترک
حکم میکند و اینکه حقوق من و فرزندانم چگونه ظایع میشود ،من بخاطر فرزندانم مجبور هستم که بر
روی دلم پا بگذارم و به مانند ایرانیان شارالتان بازی در نیاورم.
تابستان 2017
شخصی با َمرد تماس میگیرد و ادعا میکند که اطالع مهمی در مورد پرونده دارد" .اون "53در مقابل
اطالعات میخواهد که نام "اون" از کتابها برداشته شود و اینکه در کتابهای آتی هم نامی از "اون" برده
نشود.
مالقات
پس از اتفاقات  9سپتامبر  2016خیلی زود متوجه شدیم که تو آنی نبودی که
اون:
لَنگرودی و خشونت ف پیش تر در مورد تو تعریف کرده بودند ولی این هم کامال غیرعاقالنه از تو
بود که پلیس هانا اِریکسون و آسپیرانت آنتون آندرشون علی الخصوص رئیس شان را برای جرایمی
که در مورد فرزندان تو مرتکب شده بودند با آن عجله شکایت کنی.
54

ما واقعا میخواستیم پرونده را مختومه اعالم کنیم ولی پلیس هانا اِریکسون شروع به تهدید لَنگرودی و
ما کرده بود بخاطر پرونده ای که ما دو ماه قبل در مورد خانوادۀ تو به ثبت رسانده و در جریان بود.

" )52به جنگل رفتن" ضرب المثل سوئدی که مترادف فارسی آن میشود "برو به جهنم"
 )53در زبان سوئدی به مانند انگلیسی برای تعریف مذکر و مؤنث از ( )Hanبه معنی مذکر و ( )Honبه معنی مؤنث استفاده
میشود .به تازگی در زبان سوئدی سعی به عرضۀ کلمۀ ( )Henدارند به معنای "اون" که نه مذکر باشد نه مؤنث.
 )54سیلی که َمرد به گوش دکتر مهران اصفهانی زاده سخیف لَنگرودی نواخته بود.
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در آنزمان ما هنوز وقت نکرده بودیم که با تو صحبت کنیم همزمان که هیچ دلیل و شواهدی هم وجود
نداشت که به سخنان َلنگرودی شک کنیم.
بله ،اعتراف میکنم که دو ماه قبل تر با توجه به حرفهای لَنگرودی و تصویرمان از مردان مسلمان،
احساس بسیار مطمئن در مورد این پرونده داشتیم ،ولی بعدا با توجه به تمامی حرفهای ضد و نقیض
لَنگرودی که تو در نامه هایت به سیاستمداران مسئول و رؤسای ما به آن اشاره داشتی ما هم شروع به
سوأل کردیم مستند بودن حرفهای لَنگرودی را.
ما خودمان هم متوجۀ این موضوع شدیم ،دلیلی که نمی خواستیم این پرونده را به مراحل بعدی ،دادگاه
و غیره بکشانیم .ما همه انسان هستیم .55در عوض پلیس هانا اِریکسون تا خِ رخِ ره مغروض اشتباه خود
شده بود .اشتباهی که نه تنها خود او را در بر می گرفت بلکه آتشش آسپیرانت آنتون آندرشون را هم
می سوزاند ،بخاطر تشخیص اشتباه هانا.
حضور آسپیرانت آنتون آندرشون در محل حادثه بیشتر جنبۀ تعلیمی و یادگیری داشت تا اجرایی .این
یک قسمت از تعلیم دانشگاه پلیس بود ،مأموریتی که به پلیس هانا اِریکسون واگذار شده بود .مأموریتی
که به فاجعه منتهی شد و کامال خالف قوانین عمل کرده بود.
ای کاش فقط قضیۀ آسپیرانت آنتون آندرشون بود و همه چیز به همین جا ختم میشد! از جایی که رئیس
شان (افسر نگهبان آنروز) دستور جلب تو را صادر کرده بود ،او هم با توجه به نفرت پلیس هانا
اِریکسون به هر چه که تو اسمش را می گذاری ،اعتماد کرده بود و ناخواسته طبق خواستۀ پلیس هانا
اِریکسون دستوری را صادر کرده بود که حاال حاملۀ عواقب 56شومش بودند .عواقبی که تو آن را
گروگان گیری نام گذارده بودی.
خالصه اینکه پروندۀ شما در ابتدای کار کالف سردرگمی بود .بهترین تشریح از وقایع آنزمان اینست
که ما همگی در شُک بودیم .تجربۀ ما از مردان مسلمان بطور معمول افرادی با قدرت تکلم نامفهوم که
عالوه بر محدود بودن دایرةالمعارف ،آن لغاتی را هم که میدانستند با توجه به فرهنگ خود جمله بندی
و اداء میکردند .اینگونه سخنوری و نوشتن طبیعتا ما قادر به درکش نبودیم و اغلب موجب سوءتفاهم
بیشتری میشد.
جایی که یک مرد مسلمان ،غالبا بدلیل این ضعف خود آرام و بی صدا هنگام تماس با ادارات عمل
میکرد ،تو بسیار خشن و صریح ،همزمان مبتنی بر استدالل و اسناد در صحبت و نوشتن بودی .این
دلیلی بود که کسی در اوایل کار نمی دانست چه عمل و روشی میشد در مورد پروندۀ شما اتخاذ کرد.
سر و صدا ،پلیس هانا اِریکسون فکر بکری کرد .پیشنهادش این
حاال با توجه به این گذشتۀ کوتاه و پُر َ
بود که َلنگرودی بزودی نامۀ تغییر آدرس موقت را از ادارۀ مالیات توسط پُست دریافت خواهد کرد،
 )55به معنای انسان جایزالخطا است.
 )56مترادف "زیرش زاییده بودند"
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نامه ای را که ما میتوانیم در جعبۀ پُستی خانۀ تو بأندازیم .چیزی که همگی در سازمان اجتماعی با آن
مخالفت کردند ،البته در ابتدای کار! پلیس هانا اِریکسون خاطرنشان کرد که ما هم در این موضوع
شریک جرم هستیم و برای َمرد هم فرقی نمیکند چه کسی مجرم استَ .مرد همۀ ما را شریک در ربودن
فرزندانش میداند و از نامه ها که بر می آید سر همۀ مان را روی سینۀ مان خواهد گذاشت .بنابراین
بهتر است که متحد باشیم ،در مقابل َمرد به مانند کوه بأیستیم و شرایط ارتکاب به جرم واقعی را برای
َمرد مهیا کنیم.
در اینصورت َمرد با توجه به سختیها ،عدم توانایی نامه نگاری آزادانه و همچنین عدم دسترسی به
اینترنت در زندان و از دست دادن خانه و کاشانه ،بزودی خسته و محدود میشود و همه چیز را رها
میکند .با توجه به مشکالتی که ما بصورت متحد میتوانیم جلوی راه او ایجاد کنیمَ ،مرد به مانند دیگر
پدران پس از گذشت چند ماهی ،همسر دیگری انتخاب خواهد کرد و بچه های دیگری وقت او را به
خود اختصاص خواهد داد و بدینصورت ما و بچه های اولی را به خیال خود خواهد گذاشت.
در ابتدا این حرف پلیس هانا اِریکسون عاقالنه به نظر میرسید .هانا اِریکسون از واقعیتی صحبت
میکرد که روزمرۀ کاری ما از آن تشکیل شده بود .با توجه به پرونده های قبلی که ما در رابطه با دیگر
خانواده های مسلمان داشتیم .هیچکس تا به این لحظه اینطوری که تو برخورد کردی و میکنی با ما
برخورد نکرده بود.
بله ،بهتر این به نظر می رسید که با هم متحد باشیم و هماهنگ سد راه تو بشویم .البته در حال حاضر
ما واقعا تو را تحسین میکنیم بخاطر عشقت به فرزندانت و ه ّمت پایان ناپذیر برای دفاع از حقوق خودت
و فرزندانت تا جایی که ما واقعا احساس خفگی میکنیم و دیگر نمیتوانیم دماغمان را باالی سطح آب
نگه داریم.
آروم ،بادکنک بزودی می ترکد!
َمرد:
قصد تملق ندارم .در هر صورت ،ما با نظر گذاشتن نامۀ تغییر موقت آدرس به
اون:
خانۀ تو توسط شخصی از این گروه موافقت کردیم.
شخصی؟ چه شخصی آن شخص بود؟! من اسم میخواهم.
َمرد:
َ
َ
عاقالنه این بود که لنگرودی خودش این کار را انجام بدهد .لنگرودی کلید آپارتمان
اون:
را هنوز در اختیار داشت و اینکه سوءظن همسایگان را هم برنمی انگیخت وقتی که لَنگرودی به خانه
می رفت .ما با بی میلی این پیشنهاد را پذیرفتیم که لَنگرودی این کار را انجام بدهد.
چرا با بی میلی؟
َمرد:
اول اینکه ما از این میترسیدیم که تو به ناگهان ظاهر شوی ،حتی که ما کامال روال
اون:
زندگی تو را میدانستیم.
ما با مسکن پنهانی َلنگرودی موافقت کرده بودیم ،بنابراین َلنگرودی اجازه نداشت که در آن اطراف
پرسه بزند .حاال سالمت لَنگرودی و بچه های تو زیر نظر و محافظت ما بود .اگر تو دست بر قضا در
محل زندگیت پیدایت میشد و درگیری پیش می آمد همه شروع به سوأل میکردند که َلنگرودی آنجا چه
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کار میکرده بدون هماهنگی و محافظ .از طرف دیگر اگر تو پیدایت میشد و وجود لَنگرودی را نادیده
میگرفتی دیگر جایی برای استدالل ما در مورد َمردی خشن ،کنترل کننده زن آزار مسلمان باقی نمی
گذاشت.
دوباره پلیس هانا اِریکسون پیشنهاد کرد که هماهنگی های الزم را انجام میدهد و خودش شخصا
محافظت َلنگرودی را به عهده میگیرد زمانی که سر و کلۀ تو به ناگهان پیدا شود .پلیس هانا اِریکسون
ادعا کرد که آنوقت بدون در نظر گرفتن عکس العمل تو نسبت به حضور لَنگرودی ،او وارد عمل
خواهد شد و تو را دستگیر خواهد کرد .در ضمن اینرا هم بگویم که پلیس هانا اِریکسون ادعا کرد که
"می دانم پس از دستگیری َمرد چگونه عمل کنم"؟!
مشکل دیگر این بود که اگر تو میخواستی نامه را باز کنی و به مسکن پنهانی زنان بروی! مسکن
پنهانی زنان دیگر معنی ندارد اگر اشکار شود! تمام مفهوم و سعی اینست که پنهان بماند .آنوقت چگونه
ما میتوانستیم توضیح بدهیم که تو چگونه آدرس را به دست آورده ای؟
"پُست دوباره گیج بازی در آورده" جواب پلیس هانا اِریکسون این بود و ما هم فکر کردیم که "بله،
میتوان اینگونه هم توجیح کرد" در اینصورت این اولین باری نبود که پُست گیج بازی در می آورده.
پلیس هانا اِریکسون هم گارانتی کرد که او در اوقات فراقت خود میتواند در خانۀ پنهانی زنان بماند و
از لَنگرودی و بچه ها مراقبت کند .در اینمورد هم کسی از کارمندان خانۀ پنهانی زنان شکی به دل راه
نمیدادند در مورد حضور تقریبا دائمی پلیس هانا اِریکسون چونکه آندو از قبل رابطۀ شخصی برقرار
کرده بودند.
همگی به جنگل بروید .این که تشویق به جرم است؟ جرمی که پیگرد قانونی دارد
َمرد:
طبق قوانین کیفری سوئد! آیا میتوانی بشماری که تا حاال سیستم سازمان اجتماعی و پلیس سوئد چند
فقره جرم علیه فرزندان من و من مرتکب شده است؟
در هر صورت پلیس هانا اِریکسون می آمد که زیر قرار بگیرد .زیر بودن چیزی است که زنان در
سوئد در هر صورت انجام میدهند؟ پلیس هانا بدون کارت پلیسی زن بدکاره ای بیش نیست!
از بخت خوش هیچ کدام از آنها اتفاق نیافتاد.
اون:
تو اینرا خوش شانسی میخوانی؟ شما هنوز نفهمیده اید! مگر نه؟ هیچ رابطه ای با
َمرد:
شانس نداشت .ای ن تأمل من در مورد بچه هایم ،به مانند همیشه دلیلی بود که هیجانی عمل نکنم و نامه
را به حال خود بگذارم .به جهنم با همۀ شما! تعریف کن ببینم چگونه میتوانی ادعاهایت را ثابت کنی؟
اسناد؟ عکس ،فیلم ،صدا؟
نه ،هیچ چیز.
اون:
تو که فکر نمیکنی من احمق هستم؟
َمرد:
تو فکر میکنی من به یک دروغگوی آدم ربایی به مانند تو که میخواهد جان سالم از رسوایی در ببرد
اعتماد میکنم! به این سادگی ها هم جان سالم بدر نمی بری .آیا آماده هستی که در مورد ادعاهای خودت
شهادت بدهی؟
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نه ،نه ،نه .هرگز در عمرم .با این کارم زیر سند مرگ کاری خودم را امضاء
اون:
کرده ام .در اینصورت حتی این مالقاتمان را هم انکار خواهم کرد.
لعنتی ،تو به پیشرفت شغلی ات فکر میکنی؟ تو فکر میکنی من به تو و قماش تو
َمرد:
اعتماد میکنم!
(پس از آن َمرد ضبط صوت را به باال می آورد و روی میز می گذارد" .اون" صورتش قرمز میشود
به مانند کنسرو لبو پس از آنکه متوجه شد که َمرد همۀ صحبتهای مابین را ضبط کرده).
سکوت.
اون:
نه ،تو متوجه نمی شوی و من هم نمی توانم به تو هیچ قولی بدهم.
َمرد:
ولی تو قول داده بودی.
اون:
بله ،برای یک اطالع موثق .تو آمدی اینجا به خیال خودت که میتوانی از ربودن
َمرد:
بچه های من قِصر در بروی پس از آنهمه بالیی که بر سر من و فرزندانم آورده اید!
به هیچ وجه .من به هیچ وجه نیازی نداشتم که به اینجا بیایم .فقط خودت فکر کن!
اون:
من چگونه میتوانستم در مورد آن نامه بدانم و حاال هم بدون تعریفات من ،تو چیزی بغیر از یک نامۀ
باز نشده و اشتباه ادارۀ پست نداشتی .تو حاال میدانی که آن نامه در چه موردی بود و چگونه راهش را
به خانۀ تو پیدا کرده بود.
با تعریفات تو تنها چیزی که ثابت میشود اینست که ادارۀ پُست در هر صورت
َمرد:
کارش را درست انجام میدهد.
تو حاضر نیستی در زمان دادگاه احتمالی شهادت بدهی و یا اینکه میتوانی صحت ادعاهای خود را
بوسیلۀ اسناد تظمین کنی .سوأل واقعی اینست که ،آیا این هم یکی از بازیهای دیگر تو و همدستانت
میباشد که برای من ترسیم کرده اید؟
نه .به هیچ وجه .من هیچ دلیلی برای دروغگویی ندارم و تو هرگز نمی توانی اینرا
اون:
در یک دادگاه مطرح کن .تو هیچ چیزی در مورد بازیهای پشت پرده علیه خودت را نمی دانی.
اوه بله ،تو تمام دلیل تاریخ را داری که دروغ بگویی .تو و دوستانت تمام دالیل
َمرد:
دنیا را دارید که دروغ بگوئید.
و اینکه بازیهای پشت پرده! لباس ،کفش و کاله ،غذا ،آب و دانه برای یک ُمرده معنایی ندارد .فرقش
در اینست که کرمها چقدر زود تنش را تجزیه کنند و به تو قول میدهم تجزیۀ تن من برای شما سخت
خواهد بود .فقط صبر کن و ببین .من نیازی به دادگاه ندارم تا بتوانم شما را رسوا کنم.
متوجه میشوم چگونه فکر میکنی .به هر صورت تو حاال میدانی که هدف این نامه
اون:
در خانۀ تو به چه منظوری بوده.
خودت را ستایش نکن .اگر تو و قماش تو میدانستید که من چگونه فکر میکنم
َمرد:
هرگز به خود اجازه نمی دادید و جرأت نمیکردید این بازی را به راه بأندازید ،بازیی که سرمایه اش
نور چشمان من بود.
من سوگند یاد میکنم که تعریف من صادقانه بوده ولی جرأت نمیکنم که این حرفها
اون:
را علنی کنم .به هر حال نه حاال .ببین تو را چگونه به صالبه کشیده اند! به تو قول میدهم که اگر آنها
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را افشاء کنم با من رفتاری بس ناجوانمردانه تر خواهند داشت .در آینده شاید ،وقتی که همه چیز افشاء
شد ،شاید من هم جرأت کنم که صحبتهای تو را تصدیق کنم .مرسی از وقتت.
(اون از جایش بلند میشود و میرود بدون اینکه خداحافظی کند).
بقیۀ داستان این خانواده را شما میتوانمید در کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" بخوانید.
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نفرت نسبت به مسلمانان!57

در این بخش از کتاب بطور اجمالی از اهرامهای نهادینه ساختن نفرت علیه اسالم و مسلمانان نام برده
و توضیح کوتاهی داده خواهد شد ولی تمرکز این کتاب بر روی مراجع قضائی ،علی الخصوص
دادگاههای سوئد نهفته است ،سازمانی که باید مستقل از گرایشات اجتماعی -حزبی ،پیشرو عدل و قانون
بطور یکسان در اجتماع سوئد و یا هر تمدن مترقی دیگری باشد.
شیوۀ زیرکانه و استادانه ای را که کشور سوئد توسط آن نفرت علیه مسلمانان را در دولت و مردم سوئد
نهادینه کرده است ،شاهکار تعامل هماهنگ بین انجمن ها ،رسانه ها ،مراکز تحقیقاتی و دستگاه قضائی
است.
مراجعی که نهادینه ساختن نفرت علیه مسلمانان را در بصورت هدفمند دنبال میکنند عبارتند از:
 .1انجمنهای مردمی
 .2رسانه های دولتی
 .3مراکز تحقیقاتی
 .aخصوصی
 .bدولتی (دانشگاه ها)
 .4سازمانهای دولتی
 .aسازمان اجتماعی
 .bسازمان پلیس
 .cدادستانی
 .dدادگاهها
 .1انجمنهای مردمی
اینگونه انجمنهای به ظاهر خیریه ،به نامهای متعدد کودک -بشر -زن دوستانه ،هم از اعضای خود
کمک مالی دریافت میکنند و هم از دولت .انجمنها برای دریافت کمک مالی از مراجع دولتی -شهرداریها
موظف به اجرای دستورالعملی که دولت و شهرداری مربوطه وضع میکنند هستند .این خود گویای این
اصل ا ست که اینگونه انجمهای مردمی هرآنگونه که اعضاء آنها خواسته باشند قدرت عمل ندارند ،و
در واقع چیزی بغیر از دست دراز برادر بزرگ (دولت) نمی باشند.
بطور مثال در صفحۀ اینترنت تلویزیون رسمی/دولتی سوئد این مطلب به تاریخ  2019.06.26به چاپ
رسیده است .دوباره این یک ایرانی است که به جنگ مخملی نفرت از اسالم میپردازد.

:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/vi-har-haft-flera-killar-fran-linkoping-somهوشیار کفاشی (har-skickats-pa-uppfostringsresor
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پسران از لین شوپینگ 58به سفر تربیتی فرستاده میشوند

باز هم این یک ایرانی است که در خط مقدم نفرت علیه اسالم و مسلمانان قد علم کرده .اینبار بدین
مضمون که "برخی از پسران نگران سفر به خارج از کشور هستند .برخی دیگر هم دلواپس از این
هستند که نمی دانند چه در انتظارشان است.

-

-

-

-

ما چندین پسر از لین شوپینگ داشته ایم که به سفرهای تربیتی 59فرستاده شده اند ،هوشیار
61
کفاشی 60میگوید ،مسئول و پاسخگو برای مؤسسۀ غیر دولتی که علیه سرکوب غیرتی
فعالیت میکند.
چند سال قبل آ ماری در شهرداری لین شوپینگ گرفته شد که در آن مشخص شد که 17
شاگرد ابتدایی پس از مرخصی ناپدید شده بودند .بسیاری از آنان پسر بودند ولی تمرکز به
روی دختران قرار گرفت ،هوشیار کفاشی میگوید.
او (هوشیار کفاشی) توضیح میدهد که والدین از کشورهایی با حس قوی سرکوب غیرتی
نمیخواهند از دولت تقاضای کمک کنند وقتی که میبینند فرزندانشان به راههای خالف کشیده
میشوند .به جای آن فرزندانشان را به بستگانشان در میهن خود می سپارند .اینکار اغلب در
زمان تعطیالت سال نو و تابستان انجام میشود.
62
به همین خاطر ما باید از مسافرت کودکان به خارج از کشور جلوگیری کنیم ".

همین سطر معنی دیگری بغیر از حصر خانگی کودکان مسلمان ندارد .زمانی که یک خانوادۀ سوئدی
اجازۀ مطلق دارند که در هر کجای این دنیای خاکی سکونت اختیار کنند ،حتی در سرزمینهای جنگ
زدۀ اشغالی فلسطین ،والدین مسلمان حتی در حد حق دید و بازدید خانوادۀ خود در سرزمینهای مادرزادی
خود را ندارند! کودکان مسلمان نباید با اقوام مسلمان خود تردد داشته باشند ،ترددی که باعث َخلَع در
روند پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد میشود.
این نکات به ظاهر بیضرر و دوستانه را باید با بافت جامعۀ سوئد مقایسه کرد .در سوئد وقتی یک مذکر
سوئدی الصل ،مؤنث سوئدی الصلی را به قتل میرساندُ ،جرمش حسادت عشقی نام دارد ولی اگر مذکر
مسلمانی ،مؤنت خود را حتی در حد در خانه نگه داشتن باشد ،اسم ُجرمش سرکوب غیرتی میباشد چه
رسد به اینکه همسر خود را بزند و یا بدتر از آن به قتل برساند!

 )58شهری در سوئد
 ) 59چون والدین در سوئد حق پیچاندن گوش فرزندانشان را ندارند ،از تعطیالت سال نو و تابستانی استفاده میکنند و فرزندانشان
را به کشور مبدأ خود میفرستند تا در آنجا بتوانند گوش بچه های نافرمان که در حال بیراحه رفتن هستند بتوانند کمی بپیچانند!
 )60شهروند ایرانی الصل.
 )61پس از قتل ِپال توسط پدرش در عراق  1999و قتل فادیما دختر مسیحی در اُپساال توسط پدر مسیحی خودش در سوئد ،2002
کلمۀ "سرکوب -خشم -قتل غیرتی" اصطالحی شد برای سرکوب و جعل جرائم علیه مسلمانان!
معاهدۀ  2030سازمان ملل آن جرم قرن میباشد که دخترانتان را با توسل به تعریفات خوشایند از دست آداب و سنن قومی ،ملی،
فرهنگی ،دینی رهانیده میشوند .بی بند و باری بجای عفت ،شیطان پرستی بجای یکتا پرستی.
 ) 62این چیزی بغیر از پیش زمینه ساختن برای حصر خانگی کودکان مسلمان در سوئد نمیباشد .یک روند عادی در سوئد برای
نهادینه ساختن امیال دولتی .بزودی کودکان مسلمان مجبور به حصر خانگی خواهند شد ،کامال در راستای هویت زدایی کودکان
مسلمان در سوئد.
60

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

تفهیم زدن همسر و کودکان بطور خاص در سوئد علیه مسلمانان از ُ
طرق مختلف در اذهان عمومی
نهادینه شده است .یکی از آنها همین داستانی است که در باال به نقل از یک ایرانی گفته شد و استدالل
رسمی دولت ،ادارات ،رسانه های دولتی و سازمانهای غیر دولتی که از دولت کمک هزینه دریافت
میکنند اینست که؛ اسالم تنبیه بدنی همسر و کودکان را بخاطر غیرتی بودن تشویق میکند! مطلب باال
نمونۀ هزاران مطالبی است که نفرت علیه مسلمانان را بصورت نامحسوس نهادینه میکند.
به مانند نگارش درج شده در باال مثالهای زیادی میتوان زد که در آن بطور نامحسوس صحبت از
کودک آزاری میشود که طبق تفهیم قبلی مختص مسلمانان است ،روشی که نهادینه کردن نفرت علیه
اسالم و مسلمانان بدون اعتراض جامع عمل به خود می پوشاند.
دیگر موضوع زیرکانه در گزارش باال اینست که این صحبتها از فردی/افرادی برون می آید که خود
را بعنوان یک ایرانی ،ی ک مسلمان آشنا با فرهنگ و دین میداند که از چه صحبت میکند و بطور
خودکار میبایستی به سخنان آنان و راههای پیشنهادی آنان برای حل معضل کودک آزاری میان مسلمانان
استفاده بُرد ،بدون آنکه تخصص آنها زیر سوأل برود و یا اینکه دلیل سخن شان مورد سوءظن قرار
بگیرد .بسیاری از این افراد حتی در کشورهایی که ادعای شهروندی آنرا میکنند به مسافرت نرفته اند،
چه رسید به اینکه در آنجا زندگی کرده باشند.
"جرایم غیرتی" مختص مسلمانان در سوئد از طریق این چنین مقاله هایی ،از افرادی با چنین پیشینه
ای ،روزانه توسط رسانه های دولتی در وجود شهروندان نهادینه میشود و بدتر از همه اینست که
بسیاری از این افراد پیشینۀ ایرانی دارند! و سوئدیها با استناد به آنان خود را محق هر ُجرمی علیه
مسلمانان میدانند.
یکی از اینگونه انجمنها و طریقۀ نوشتار آنان را از زبان یک ایرانی،هوشیار کفاشی ،چاپ در روزنامۀ
یکی از استانهای سوئد در صفحۀ قبل را خوانده اید .دیگر انجمن در این راستا انجمن هرگز " ِپال و
فادیما را فراموش نکنید" است که از قتل یک دختر در کشوری دیگر (عراق) و همچنین قتل دختر
مسیحی دیگری را برای سرکوب اسالم و مسلمانان استفاده میبرند .دین مسیحی فادیما برای بسیاری از
مردمان سوئد ناشناخته است و چون فادیما دختری با موی سیاه و ریشه در ترکیه دارد ،بطور خودکار
مسلمان خوانده میشود ،و رسانه های دولتی سوئد نه تنها دانسته بلکه با کمال میل از تعریف واقعیت
دینی فادیما تفره میروند.
حاال فادیما دست آویزی شده برای نفرت از اسالم ،دینی که به پدر و یا برادر خانواده اجازه میدهد که
دختران /خواهران بی عفت خود را به قتل برسانند ،بدون آنکه صحبتی به میان آورند که آن دین ،دین
مسیحی این خانواده بوده است! به همین سادگی.
 .2رسانه های دولتی
رسانه های دولتی مسئول پرو بال دادن و تکرار مداوم مقاالت اینگونه انجمنهای به ظاهر مستقل و
مدافع حقوق کودکان ،بشر و زنان میباشند.
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از طرفی دیگر کلمۀ "خودسانسوری" در بین خبرنگاران بسیار متداول میباشد و خود اعتراف به این
عمل دارند و هرزگاهی هم در مالء عام در مورد نیاز به "خود سانسوری" با هم به بحث و گفتگو می
نشینند.
بطور مثال:
الرش ویلکس یک !هنرمند! سوئدی که برای اولین بار در سال  2007در یک روزنامۀ سوئدی
کاریکاتور حضرت مح ّمد (ص) را به اشکال فضیحانه ای ترسیم کرده بود ،برای مدتی در تمامی رسانه
های سوئد و دانمارک به نمایش گذاشت .قابل ذکر است که !هنرمند! الرش ویلکس را خیلی ها در دنیا
تصور میکنند که دانمارکی باشد! ولی ایشان در سوئد از یک پدر و مادر لیتوانی و سوئدی بدنیا آمده
است.
63

پس از اعتراضات گستردۀ مسلمانان دنیا ،دیگر آن کاریکاتورهای این !هنرمند! سوئدی در رسانه های
دولتی سوئد به چاپ نرسید ،عالرغم اعتراضات گستردۀ سیاستمداران سوئدی بعنوان نقض آزادی بیان
و نقض آزادی چاپ .همزمان اینکه الرش ویلکس تحت حفاظت قرار گرفت و حاال از اینکه جان او
در خطر است رسانه های دولتی سوئد استفادۀ تبلیغاتی علیه مسلمانان میبرند!
بیاد داشته باشید که دولت سوئد پس از ممنوع کردن !هنر! الرش ویلکس در رسانه های دولتی ،اجازۀ
نمایش و تدریس !هنر! الرش ویلکس را در دانشگاه های مختلف میداده و هرگز از این کاریکاتورهای
به نمایش گذاشته شده از طریق رسانه های دولتی و دانشگاه ها نه تنها عذر خواهی نکرده بلکه اینرا
حق مسلم آزادی بیان و آزادی چاپ میداند و از مسلمانان انتظار دارند که از سوئد عذر خواهی کنند و
اجازۀ بازپخش آنرا بدهند!
جالبتر از همۀ این سخنها اینست که بدانید ،رسانه های دولتی سوئد در مقطع حساس ساکت مانده و
تمامی بار نفرت مسلمانان علیه این کاریکاتورهای یک !هنرمند! سوئدی را دانمارکی ها به دوش
کشیدند! با مقایسه به این اسالم ستیزی آشکار در رسانه ها ،اُرگانهای دولتی و اهانت آشکار دولت سوئد
نسبت به دو میلیارد پیروان مذهب اسالم به نام آزادی بیان ،کودکان َمرد به گروگان گرفته میشوند
بخاطر نگارش کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" و همین کتاب راهنما برای زنان مسلمان
که میخواهند از نفرت نهادینه شده علیه اسالم و مسلمانان در سوئد سود ببرند!
اینکه کودکان نویسنده ای به اینگونه آشکارا و خالف قوانین اساسی سوئد ،گروگان کتابهای پدر خود
در سوئد میشوند ،آگاهانه و هدفمند در معرض "خودسانسوری" قرار میگیرد.
در مرحلۀ جعل جرم توسط دادگاهها در سوئد بیشتر با جنبه های متفاوت این گروگان گیری آشنا خواهید
شد که َمرد بخاطر نوشتن و چاپ کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" طبق حکم قضائی
اجازۀ دیدن فرزندانش را از سال  2016ندارد.
Nerikes Allehanda (NA) )63
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آزادی بیان و چاپ برای الرش ویلکس ولی گروگانگیری کودکان َمرد به جرم آزادی بیان و چاپ در
سوئد!

 .3مراکز تحقیقاتی
.a

سازمانهایی که با کمک مالی شرکتها در واقع حافظ منافع
خصوصی
شرکتها در قبال دولت عمل میکنند .در حیطۀ بحث این کتاب نمیباشد.

 .bدولتی (دانشگاهها)
مراکز تحقیقاتی دانشگاهی در سوئد ،یکی از مهمترین مراجع جمع آوری و دسته بندی اطالعات موثق
و در نتیجه رسیدن به پیشنهادی در ارتباط با راهکارهای آن مورد که زیربنای برنامه ریزی آیندۀ
کشور سوئد توسط سیاستمداران رتبۀ عالی استفاده میشود .سیاستمداران مکررا در استدالل های خود
به نتیجۀ تحقیقات و راهکارهای پیشنهادی آنان رجوع کرده و همچنین مردم را به آن تحقیقات ارجاع
میدهند.
این مراکز تحقیقاتی در امور اجتماعی و صنعتی به حدی در ساختار آیندۀ کشور نقش دارند که برای
آن یک وزیر 64ویژه در دولت صندلی دارد.
بطور مثال:
دولت سوئد از طریق این وزارت به دانشگاه لین شوپینگ مأموریتی الحاق کرده و به این دانشگاه
مسئولیت تحقیق در آنچه که به اصطالح "آرامش کودکان "65خوانده میشود.
در صفحۀ اینترنتی این مؤسسۀ تحقیقاتی آمده است که "آرامش کودکان -یک مرکز دانش ملی با هدف
جمع آوری و انتشار دانش در مورد خشونت و سایر سوءاستفاده ها علیه کودکان است .این یک مأموریت
دولتی است که به دانشگاه لین شوپینگ محول شده و در بخش پزشکی بالینی و تجربی در ساختمان یو
اِس محوطۀ دانشگاه لین شوپینگ وجود دارد".
َمرد مدارک پروندۀ خود را که همگی در سازمانهای مختلف سوئد بایگانی شده اند و مرجع موثقی
برای تحقیق ،تفحص و جمع آوری شواهد است را برای این مرکز تحقیقاتی ارسال داشت و یادآور شد
که این عدم توازن و یکسان بودن در مقابل قوانین در سوئد در مراجع مختلف اداری در بسیاری از
پرونده ها علیه مردان مسلمان در سوئد مشترک است ،واقعیتی که در واقع به کودکان آسیب میرساند
تا به والدین آنان.
حال شما فکر اینرا بکنید که یک چنین مؤسسه ای با مأموریت دولتی امتناع از پذیرش مدارک بایگانی
شده داشته باشد! این مرکز تحقیقاتی در دانشگاه لین شوپینگ که در حقیقت میبایست به جّد به دنبال

 )64وزیر کنونی آن خانم ماتیلدا اِرن کرانس میباشد.
www.barnafrid.se )65
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مدارکی موثق و ریشه یابی برای یک تحلیل درست باشد در کمال تعجب این اسناد را نه تنها پس زد
بلکه حتی حساب توئیتری َمرد را هم مسدود کرد! که دیگر به هیچ طریقی این مدارک به دست آنان
برای تحلیل درست از وقایع جامعه علیه کودکان مطلع نشوند!
آیا این مرکز تحقیقاتی در دانشگاه لین شوپینگ متوجۀ اهمیّت حوادثی که در ضمیر ناخودآگاه کودکان
در درازمدت تأثیر منفی در روابط اجتماعی ،خانوادگی کودکان خواهد داشت نمی باشند؟
حال خود حساب کنید نتایجی بدینگونه مغرضانه را که میخواهد زیربنای سیاست آیندۀ کشور سوئد شود
در اختیار سیاستمداران برای سازۀ آیندۀ نه تنها این کشور بلکه از طریق مراجع بین المللی در رابطه
با "آرامش کودکان" به دیگر کشورهای دنیا علی الخصوص مسلمانان در معاهداتی به مانند معاهدۀ
 2030دیکته شود!
.4

سازمانهای دولتی
در فصلهای بعدی موثقا به جعل جرم در
 .aسازمان اجتماعی
این سازمان اشاره میشود .در اینجا فقط کافی است که اعتراف کارمندی را پس
از پنج ماه یادآور شوم "بچه های تو در خانۀ زنان جاگذاری نشده اند ،مادرشان
انتخاب کرده که کودکان را با خود ببرد "66با توجه به حکم دادگاه از سال 2012
دال بر حزانت مشترک این به این معناست که تو میتوانی کودکانترا هر زمان
که خواستی ببینی ،اگر جایشان را بلد باشی! که این به خودی خود اعترافی است
به کمک به ارتکاب جرم با توجه به حکم حزانت مشترک.
.b

به تاریخ  2016.10.20سازمان اجتماعی اِن ِش ِد به نقل از
پلیس
لَنگرودی گواهی پلیس را به ثبت میرساند ،بدین مظمون که "پلیس میگوید که
مدارکی برای اثبات جرم َمرد نداریم"67

آیا اعتراف و گواهی باالتر از این گواهی دال بر بی گناه بودن یک شهروند وجود دارد؟
دقیقا همان مفادی را که َمرد دو سال قبل یکبار از آن تبرئه
 .cدادستانی
شده بود ،دوباره به جریان گذاشته و این دفعه حق وکیل ،هم در بازجویی و هم
در دادگاه ،از َمرد گرفته شد! مفادی که َمرد در دادگاه از آن بعنوان "کاه و
یونجه برای افراد اسالم ستیز" نام برد.
.d

دادگاهها
کشور سوئد"

کافی است که فقط بگویم "ارتکاب جرم علیه قانون اساسی

68

 ) 66مطابق با حکم حزانت مشترک ،مادر حق انتخاب ربودن کودکان را نداشته است .به سند ف –  004آخر کتاب رجوع شود.
 )67به سند ف –  002در آخر کتاب رجوع شود.
 )68به سند ف –  001در آخر کتاب رجوع شود.
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جعل جُرم (پرونده سازی توسط دولت سوئد بر علیه مسلمانان)
ُجرم ماهرانه جرمی است که در خفا بتوان مرتکب شد بدونه هیچگونه پیامد قضائی ،ولی ُجرم قرن آن
است که بتوان آن ُجرم را به دیگران بعنوان نکتۀ مثبت قبوالند و از دیگران هم خواست که این ُجرم
را پیشۀ کار خود کنند!
دولت سوئد در کمال بی شرمی جعل ُجرم علیه مسلمانان را سرلوحۀ کار خود قرار داده است .دولت
سوئد در لو افۀ نام عوام فریبانه و مردم پسند جرائم علیه کودکان و زنان ،ظاهری خوش برای جهانیان
علم میکند و آن مرد ،پدر مسلمان دیگر از زنجیر این اَنگ نخواهد توانست که خود را برهاند.
با اینکه َمرد قصۀ ما در این پرونده ،در همان ابتدای کار ،مبرا از زدن همسر و کودکانش توسط
تحقیقات جداگانۀ دولتی شده بود با این حال اظهار نظر همگانی در نظر اول همان است که تو همسر و
کودکانت را میزده ای! اَنگ زدن کودکان و همسر برای یک َمرد مسلمان دیگر پاک نخواهد شد و
اثبات این ادعا را میتوان در اسناد زیر به وضوح مشاهده کرد.69
این مبحث ،جعل ُجرم دولت سوئد مقابل مسلمانان را بطور اخص به اثبات میرساند .این اسناد و احکام
نه تنها جعل ُجرم بلکه اثبات کنندۀ "سوئد دومین کشور در جهان است که بطور اخص مسلمانان حق
ندارند از خانواده ،کودکان خود دفاع کنند".
بیاد بیاورید که نفرت علیه دین اسالم و مسلمانان در سوئد از ُ
طرق مختلف از قبل نهادینه شده و استدالل
رسمی در دولت ،ادارات ،رسانه های دولتی و همچنین انجمن های مردمی که توسط دولت تأمین مالی
میشوند ،اینست که اسالم تنبیه بدنی همسر و کودکان را تشویق میکند! این قسمت از کتاب (جعل ُجرم)
با استناد به یک پروندۀ حقیقی و اسناد دولتی این هنر استادانۀ دولت سوئد در مقابل چشم جهانیان عریان
میگردد.
از دیگر روشهای نهادینه کردن نفرت علیه مسلمانان بخاطر دین اسالم از طریق مراجع قضائی ،توسط
جعل جرم ،صورت میگیرد که بدون هیچگونه اسنادی ،آمار مجرمین مسلمان را با هر حکمی افزایش
میدهند.
در سوئد این طبیعی است که پس از صدرو حکم دیگر از محتوا ،مدارک ،شواهد و شاهدین آن سخنی
به میان نیاید .در این پروندۀ بخصوص که پدر حزانت را با حکم دادگاه از دست داده بود ،کامال از
دیدگاه یک سوئدی مشخص است که پدر فرزندان خود را زده بوده و حاال قاضی بشر دوست فرزندان
را از َمرد گرفته است .دیگر از جعل گواهی از ادارات گوناگون علیه یک پدر مسلمان و یا وجود
گواهی مثبت مدرسه و صدها مدارک به نفع یک پدر مسلمان صحبتی به میان نمی آید و دیگر گفته

 )69شخصا در اینمورد حتی با نشان دادن حکم ممانعت معاشرت با کودکانم انحصارا بخاطر نگارش کتاب ،مردم به سختی این
واقعیت را قبول میکنند آنهم از کشوری به نام سوئد! سوئد مهد آزادی بیان! مهد حقوق کودکان!
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نمیشود که آن قاضی متنفر از اسالم (آندرش اِ الرشون) بخاطر نفرت خود این همه مدارک را نادیده
گرفته بود.
البته همانطور که تا حاال مطالعه کرده اید در این پروندهَ ،مرد توانست ثابت کند که کودکان َمرد خالف
قوانین اساسی کشور سوئد گروگان قلم پدر خود بخاطر نگارش کتاب و نامه به رسانه ها شده اند .به
همین خاطر دلیل محکمی برای اثبات جعل جرم دولتی.
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چگونگی روند دادگاه ها
دادگاه اولیه
نمایندگانی دارند.

متشکل از یک قاضی و سه مشاور 70وابسته به احزاب رسمی سوئد که در مجلس

هر یک از این مشاورین ایدئولوژی حزب مطبوع خود را در ذهن ناخودگاه خود به همراه دارند و با
توجه به نهادینه شدن تفکر تنبیه کودکان و زنان مبنی بر دستورات دینی ناخودآگاه و بصورت مخملی،
دلیلی مظائف بر نابرابری مردان مسلمان در مقابل قانون در سوئد است.
دادگاه تجدیدنظر متشکل از سه قاضی که میبایستی به قوانین بیشتر مقید باشند ولی برای اینکه
پرونده ای به تجدید نظر این سه قاضی برسد اول باید اجازۀ رجوع به دادگاه تجدیدنظر صادر شود که
اساسا پرونده های خانوادگی مسلمانان راهی به این قسمت ندارند.
در این مرحله برای اینکه مجوز بررسی مجدد صادر شود میبایستی یکی از موارد زیر در پرونده
صدق کند.
 )1آیا دلیلی برای تردید در صحت نتیجه گیری دادگاه اولیه وجود دارد؟
 )2قضاوت در مورد صحت نتیجه گیری دادگاه اولیه بدون صدور مجوز امکان پذیر نیست.
 )3برای هیئت مدیرۀ راهبردی قضائی مهم باشد که پرونده در مرجع دادگاه عالی قضائی
بررسی شود.
 )4دالیل خاصی براس رسیدگی به درخواست تجدید نظر وجود داشته باشد.
به عبارتی دیگر؛ نقض قوانین اساسی کشور سوئد دلیل کافی برای هیئت مدیرۀ راهبردی قضائی نیست
که اجازۀ دادرسی مجدد به پرونده های َمرد داده شود!؟ به عبارتی دیگر؛ نقض حقوق کودکان و حقوق
بشر بر ای هیئت مدیرۀ راهبردی قضائی نیست که اجازۀ دادرسی مجدد به این پرونده داده شود!؟
البته شهروندان میتوانند از عدم اجازۀ دادگاه تجدیدنظر به دیوان عالی قضائی شکایت ببرند ،که این
چیزی بجز نمایش وجهه ای ظاهر فریب نمیباشد .برای بررسی در دیوان عالی قضائی هم باید اول
اجازۀ رجوع پرونده صادر شود ،کاری عمال غیر ممکن تر از دادگاه تجدیدنظر و بنابراین نشدنی!
دیوان عالی قضائی به دلیل نقش راهبردی قضاوت در دیوان عالی کشور ،به ندرت پرونده های
خانوادگی مسلمانان راه به این مرحله پیدا میکنند ولی شرایط رسیدگی به پرونده ها همان شرایطی است
که دادگاه تجدید نظر در لیست خود دارد و اینجا هم نقض قوانین اساسی کشور دلیلی برای صدور
مجوز نیست!؟

 )70هیئت ژوری عمال تصویری فریبکارانه از این مشاورین میباشد .بنابراین با توجه به شواهد میتوان بدون اقراق ادعا کرد که
احکام علیه مسلمانان دردادگاه اولیه بیشتر سیاسی میباشد تا مدنی.
67

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

در مورد این پروندۀ خاص که یک پدر مسلمان مرتکب هیچ ُجرمی نشده بلکه این دادگاه اولیه بود که
مرتکب نقض قانون اساسی سوئد شده بود دلیل موثقی برای تردید در صحت نتیجه گیری دادگاه اولیه
نبوده که طبق آن بتوان مجوز تجدید نظر در دیوان عالی قضائی را صادر کرد! مابقی خفقان شهروندان
مسلمان در سوئد را خودتان میتوانید حدس بزنید.
متوجه که میشوید؟ قانون وجود دارد ،ولی در مورد یک خانوادۀ مسلمان اجراء نمی شود .آیا در کشور
شما هم روند امور قضائی به همین گونه است؟ آنهم علیه یک گروه مشخص؟

اِستِفان لینداِسکوگ
رئیس دیوان عالی قضائی
2018 – 2016

آندرش اِکا
رئیس دیوان عالی قضائی
– 2018

آندرش پِرکِ لِو
دادستان ُکل کشور – 2018
رئیس دادگاه تجدید نظر – 2018

پِترا لونده
رئیس دادگاه سودِرتورن – 2018
دادستان ُکل کشور – 2018
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جعل جرم توسط دادگاهها
زمانی که حکمی صادر میشود ،شنوندگان نتیجۀ حکم را قضاوت میکنند نه سخن ها و مدارکی که در
طول دادگاه و در صحن دادگاه تشریح شده بود .این کتاب این موضوع مردم فریبانه را به چالش میکشد
و خوانندگان را به چگونگی واقعی عدالت قضائی سوئد آشنا میسازد .در این کتاب تمامی پرونده هایی
که در دادگاه های سوئد برعلیه َمرد حکمی صادر شده بطور اجمال بررسی میشود.
 )1زن آزاری مزمن
َمرد در شروع پرونده متهم به زن آزاری مزمن از تاریخ  2007.01.01تا به تاریخ 2016.07.11
شده بود که مجازات آن زندانی از  9ماه تا  6سال در سوئد میباشد .بیاد داشته باشید که حبس ابد برای
قتل عمد  16سال است و نسبت آنرا با زن آزاری مزمن بسنجید.
71

72

در این پرونده صحبت از َمردی است که همسرش را  10سال عازگار با لگد ،مشت و سیلی مورد
73
ضرب قرار میداده ولی دریغ از یک قرمزی چه رسد به کبودی ،آنهم از زنی که از رگهای عنکبوتی
زجر میبرد .بنابراین پروندۀ زن آزاری مزمن ناشی از  10سال تنبیه بدنی ،پس از سه هفته مختومه
اعالم شد .دریغ از یک قرمزی چه رسد به کبودی! اولین تیرشان در مورد َمرد به سنگ خورد!
اشتباه نکنید ،پرونده هنوز تمام نشده! چرا؟ چونکه در سابقۀ قضائی َمرد این دادخواست به چشم
میخورد ،نه برائت از آن! ُکل روند این پرونده از شروع تا به اتمام  27روز بیشتر طول نکشید ،با
اینحال این دادخواست در پروندۀ مرد باقی مانده است.
با اینکه فقط  36روز پس از ربودن کیمیّا و کیانا پلیس گواهی کرده بود که "هیچ مدرکی بر علیه َمرد
در دست نیست" با اینحال این جمله به معنای اینست که " َمرد به حتم مجرم میباشد ولی ما مدرکی در
دست نداریم"! بله ،اینگونه است نفرت از اسالم در سوئد .یک مسلمان هرگز بی گناه نیست ،حتی اگر
بی گناهی یک مرد مسلمان از طریق عدم وجود دُم خروس ثابت شود!
 )2تنبیه کودکان
تالش برای جعل ُجرم در مرحلۀ دوم در این پرونده بر روی تنبیه کودکان متمرکز شد .طبق
دادخواستی 74در اینمورد آمده بود که َمرد فرزندانش را روزانه میزده و در این مورد مادر نمی تواند
حافظ منافع کودکان باشد ،بنابراین کودکان تحت حمایت یک وکیل قرار گرفتند و کل پرونده هم ُمهر
محرمانه به آن خورد! در همین راستا فرزندان َمرد در محیطی نگه داشته شدند که در آن همگی بچه

 ) 71این جرم شامل زدن زن ،توهین ،احترام نگذاشتن ،تحقیر کردن ،کنترل کننده ،آزار دادن و از اینگونه جرائم علیه حقوق
زنان.
 )72پروندۀ شماره آم –  16 – 93078که به تاریخ  2016.10.11مختومه اعالم شد .به سند آ –  013آخر کتاب رجوع شود.
 Ådernät )73اُدِرنِت مترادف آنرا به فارسی میتوان رگهای عنکبوتی خواند و گویای مریضی پاره شدن مویرگها بر اثر برخورد
به جایی ،هر جایی ،و در نتیجه کبودی میباشد .البته فرق بین کبودی رگهای عنکبوتی و کبودی ضرب توسط پزشک قانونی قابل
تشخیص است.
 )74پروندۀ محرمانه ب  17 – 4989به تاریخ  2017.06.21مختومه اعالم شد.
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ها تعریف از تنبیه توسط پدر خود داشتند .فرزندان َمرد در یک چنین محیط مالل آور و آزار دهنده ای
پس از شش ماه و با توجه به تمامی تالشها چیزی برای گفتن نداشتند و این پرونده هم به نفع َمرد
مختومه اعالم شد.

الزم به ذکر است که در تحقیقات سازمان اجتماعی اِن ِش ِد 75به نقل از معلم گواهی شده بود که "روز
چهارشنبه  2016.09.14که َلنگرودی به دنبال کیمیّا آمده بود ،کیمیّا نمی خواست با مادر خود برود،
در عوض بر روی زمین نشست و گریست" .مضاعف بر آن وقتی که َمرد از َگرد راه میرسد و بچه
های خود را در انتظار مترو میبیند ،به طرف آنان میرود کیانا شروع به صحبت میکند و میگوید که
"من امشب میخواهم کنار پدرم بخوابمَ ."76مرد از بچه ها میپرسد مگر کجا میروند؟ لَنگرودی جواب
میدهد به سازمان اجتماعی برای جواب به سوأالتشان! و َمرد هم مشکلی در اینکار نمی بیند و از بچه
ها میخواهد که پس از اتمام سوألها به بابا زنگ بزنند تا به دنبالشان برود (تصویر و صوت موجود
است).
زمانی که کودکان خود را با پدرشان مطمئن احساس میکردند و به آن سنی رسیده بودند که میتوانستند
انتخاب کنند پدر را انتخاب کرده بودند نه مادر را .با این حال پدر متهم به تنبیه هر روزۀ فرزندانش
شد به مانند تمامی پرونده های مشابه علیه مسلمانان در سوئد.
در نتیجه با مختومه اعالم شدن این پرونده تمامی این شکایات چیزی بغیر از تهمت و افتراء نبوده و
سعی در جعل اینگونه جرائم و جعل مدارک الزم برای تغییر محل زندگی و مدرسۀ فرزندان توسط
افرادی که در گروگان گیری کودکان َمرد همکاری داشتند (سازمان اجتماعی اِن ِش ِد و پلیس استکهلم)،
طبق قوانین کیفری کشور سوئد در کاپیتل هفت پاراگراف  4مجازاتی تا چهار سال زندانی دارند.
خواب دیدید خیر باشد! در عوض در سابقۀ قضائی َمرد دادخواست تنبیه کودکان ثبت شده نه برائت از
آن! و یا توضیح چگونگی پرونده! یک مسلمان دیگر در آمار تنبیه کودکان! متوجه میشوید؟
 )3سیلی به دکتر مهران سخیف لَنگرودی

در توضیحات شروع پرونده ،صفحۀ اول توضیحال اولیه آمده که "سخیف َلنگرودی خواهرش را
تشویق به جدایی و آزاد سازی خود از َمرد میکرده و اینکه به عقیدۀ َمرد سخیف َلنگرودی در زندگی
شخصی شان دخالت میکرده."77
دلیل سیلی به دکتر سخیف از زبان لَنگرودی به تاریخ  2016.09.09در بازجویی 78توسط آسپیرانت
آنتون آندرشون در محل حادثه "درگیری امروز ریشه در این دارد که دکتر سخیف َلنگرودی خواهر
خود را تشویق به طالق میکرده و اینکه مشوق َلنگرودی برای یک زندگی مستقل".
 )75حقوق خانواده – جنوب شرقی استکهلم ،توسط اِستینا لیندستد به تاریخ  2016.11.15صفحۀ  17از 20
 )76پس از سیلی َمرد به دکتر سخیف لَنگرودی ،هر زمان که لَنگرودی را میدیده تماس خود با َلنگرودی را ضبط میکرده.
بدینوسیله صدای کیانا که میخواسته کنار پدرش بخوابد جاودانه میشود.
 )77به آخر کتاب رجوع شود آ – 005
 )78پروندۀ  – 5000ک  16 – 1114891به تاریخ  2016.09.09ساعت  17.40صفحۀ  .13آ – 007
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بازجویی از لَنگرودی به تاریخ  2016.09.16در همین پرونده صفحۀ  15آمده "برادر َلنگرودی او را
تشویق به طالق میکرده" و چند خط پائین تر در همان صفحه آمده که " َمرد در طول مدت مسافرت
دکتر سخیف َلنگرودی در سوئد همیشه نگران ربوده شدن فرزندانش به ایران بوده"79
برادری که خواهرش را با دو بچۀ کوچک تشویق به جدایی ،آزادی بی قید و بی بند و باری میکند فقط
و فقط بخاطر اینکه خود دکتر و خانواده اش بتوانند به سوئد بیایند و َمرد را سد راه خود میدانستند .شما
زنان مسلمان که میخواهید از سیستم رفاهی ما سوءاستفاده کنید ،موضوع "آزادی بی قید" دلیل موثقی
برای شما در سوئد است.
در صفحۀ  12به نقل از پیر خرفت فرنگیس مقصودلو "من شنیدم که کسی میزند "!80این پیرزن بی
خدا حاضر شده بود که از !شنیده هایش! نه دیده هایش برعلیه َمرد شهادت بدهد .یک پیر زن هفتاد سالۀ
کر از شنیده هایش میگوید! از حادثه ای که نه حرفی رد و بدل شده ،نه فحش و فضاحت ،شنیده های
پیرزن  70سالۀ کر کامال قابل پذیرش از قُضات سوئدی تا زمانی که در رابطه با مردان مسلمان است.
در گزارش همین پرونده در صفحۀ  18آمده که دکتر سخیف َلنگرودی بخاطر سیلی "صورتش میسوخته

این عکس دقایقی پس از نواختن سیلی به صورت
و سر درد گرفته بود" .حیوانکی!
دکتر توسط پلیس گرفته شده بود ،و تقاضای  7000کرون سوئدی بعنوان غرامت کرده بود.
پس از  10سال تحمل با تمامی تحریکات دکتر سخیف برای جدایی به قصد منافع شخصی ،بدون توجه
به دو کودک دختر میتوان به حق نتیجه گرفت که مسلمانان در سوئد حق دفاع از فرزندان خود را
ندارند و در عوض این َمرد بود که یک ماه در زندان نشست و مورد شکنجه قرار گرفت.81
دولت سوئد پس از اسرائیل دومین کشور در جهان است که در آن یک مسلمان "حق" ندارد که از
کودکان ،خانه و زندگی خود دفاع کند .دولت سوئد پس از اسرائیل دومین کشور در جهان است که
اجازه می دهد شخصی به نام الرش ویلکس کاریکاتور حضرت مح ّمد (ص) پیامبر دو میلیارد مسلمان
را به هرگونه که میخواهد ترسیم کند ولی یک مسلمان حق ندارد کتاب مستند "هویت زدایی کودکان
مسلمان در سوئد" را به نگارش در آورد.

 )79دکتر سخیف لَنگرودی بخاطر مشکالت مشروب خواری و اخالقی در ایران – نوشهر بخاطر رهایی از عواقب قضائی ،به
خبرچین سپاه تبدیل شده بود و ترس َمرد از سوءاستفادۀ دکتر سخیف لَنگرودی از روابط خود در سازمان اطالعات سپاه بود.
شکایت شمارۀ  – 5000ک  16 – 916004به تاریخ .2016.07.29
 )80به آخر کتاب رجوع شود آ – 006
 )81شوخی نمیکنم ،دروغ نمیگویم .جدا از شکنجۀ روحیَ ،مرد مورد شکنجۀ جسمی در زندان قرار گرفت و دکتر از به ثبت
رساندن آثار جرم ،چه نوشتاری و چه تصویری ممانعت کرد .پرونده ای به این مضمون در جریان است.
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 )4حزانت کودکان
در مورد حزانت کودکان به تاریخ  2016.12.13در جلسۀ شفاهی در صفحۀ  6حکم دادگاه ت -12484
 16آمده که "عامل جدایی قطعی والدین ،سیلی بود که َمرد به برادر َلنگرودی زده" و همچنین به
صراحت در صفحۀ  7آمده که "شک و شبهۀ تنبیه کودکان فاقد هرگونه حمایت بیطرفانه است ،در
عوض تحقیقات صحبت از این دارد که َمرد فرزندانش را مورد تنبیه قرار نداده است .از تحقیقات،
82

خصوصا گواهی مدرسه ،میتوان نتیجه گرفت که َمرد در تعلیم و تربیت فرزندانش بسیار کوشا و مراقب
بوده".
با توجه به این اظهارات قاضی گوستاف لینداِستد از پرونده برداشته میشود و ادامۀ این پرونده به گردۀ
قاضی آندرش  .اِ  .الرشون گذاشته میشود.
در جلسۀ نهایی پروندۀ حزانت شاهدی که برای لَنگرودی شهادت میداده ،پیرزن ُخل مزاج فرنگیس
مقصودلو از گرگان بجای اینکه اعتدال روحی او مورد بررسی قرار گیرد شهادت بر این داد که از
کودکان این خانواده مراقبت میکرده تا لَنگرودی بتواند عصرها بیرون برود و همچنین در جواب
سوأالت َمرد از این پیرزن خرفت در دادگاه شهادت داده که هرگز در تن َلنگرودی کبودی ندیده ،لباس
لَنگرودی هرگز پاره نبوده ،موهای َلنگرودی هرگز ژولیده نبوده و یا آرایشش نریخته بود در تمام این
هفت هشت سالی که َلنگرودی برای گریه به خانۀ او میرفته!

 ،از پیر زن سوأل میکند؛ به نظر تو چرا
در این زمان وکیل لَنگرودی ،توله بی
احتیاج بود وقتی که َمرد به تلفن لَنگرودی تماس میگرفته تو از دور سالم بفرستی؟ در پاسخ به این
سوأل توله بی ،فرنگیس مقصودلو اظهار میدارد ،برای اینکه َمرد فکر نکند َلنگرودی در جای دیگری
بغیر از خانۀ من است! آنوقت َمرد خود را قاطی این ماجرا میکند و میگوید ،وقتی من با پسر تو تماس
میگیرم (یکی از دوستان سابق َمرد) همسرش که سوئدی است از دور داد میزند به َمرد سالم برسان.
آیا او هم میخواهد بگوید که شوهرش در خانۀ خودش است! نه جای دیگر؟
این موضوع موجب پوزخند قاضی و هیئت ژوری میشود ولی قاضی دقیقا همین مورد را در تشریح
حکم خود بعنوان نشان کنترل َمرد از لَنگرودی ثبت میکند!
قاضی طبق اسناد ارائه شده توسط َمرد برگرفته از ادارۀ مالیات به این نتیجه رسیده بود که َلنگرودی
هرگز با آن درآمد نمی توانسته مخارج خانه را تأمین کند .این مسائل به اضافۀ مختومه اعالم شدن زن

 )82پروندۀ ت  16 – 12484دادگاه سودرتورن – استکهلم
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آزاری مزمن هیچ تأثیری در روند این پرونده به نفع َمرد نداشته و قاضی آندرش  .اِ  .الرشون حکم
حزانت منفرد به نفع لَنگرودی میدهد!
َمرد با توجه به همۀ شواهد و مدارک به نفع او تقاضای تجدید نظر را به دادگاه تجدید نظر فرستاد.
دادگاه تجدید نظر به نوبۀ خود پرونده را برای بررسی مجدد حق معاشرت و نه حق حزانت با کودکان
را به دادگاه اولیه ارجاع داد.
 )5حق معاشرت
در اینجاست که دولت سوئد در کمال آرامش ،مطمئن از نام
مرحلۀ اول دادگاه (شفاهی)
خوب خود در مراجع بین المللی با توجه به عدم وجود هرگونه جرمی رأی 83به انکار معاشرت َمرد با
کودکان را در مرحلۀ اولیۀ دادگاه صادر میکند .اینبار نه به جرم تنبیه کودکان یا مادرشان بلکه به جرم

نوشتن کتاب و فرستادن نامه به رسانه های گروهی! صادره از قاضی دانیل اِریکسون!

بله درست خواندید "بخاطر نوشتن کتاب و فرستادن نامه به رسانه ها َمرد اجازۀ دیدن فرزندانش را در
سوئد ندارد" .قوۀ قضائی کشور سوئد در یک ضربه َمرد را تبدیل به اولین نویسنده در دنیا میکند که
بخاطر نوشتارش اینچنین از حقوق بشری خود منع میشود! حتی عربستان سعودی و مصر جرأت
صدور اینچنین حکمی را ندارند .ولی سوئد در کمال آرامش چنین حکمی را صادر میکند برای اینکه
میداند فریادهای َمرد در سیستم سانسور رسانه های دولتی و شهروندان غیور سوئدی بخار خواهد شد
و به جایی نخواهد رسید.
چه کسی در دنیا باور خواهد کرد که َمرد بخاطر نگارش کتابها در سوئد ،آنهم در سوئد! حق دیدن
فرزندانش را ندارد؟ تمامی اذهان بطور خودکار به طرف تنبیه کودکان سوق خواهد خورد.
به یکباره َمرد در تاریخ معاصر ،نه تنها فقط در کشور سوئد بلکه در کل دنیا به تنها نویسنده ای تبدیل
شد که بخاطر نگارش و نشر کتاب ،حق مالقات با کودکان خود را از او گرفتند .مطابق با حکم دادگاه
فرزندان َمرد را در محلی مخفی از او سکنی دادند .تمامی حقوق انسانی َمرد و کودکانش از آنها سلب
میشود و کودکان َمرد هم مطابق با پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان از پدر و فرهنگ پدر برای
بهینه سازی اجتماعی جدا میگردند حتی اگر به قیمت اسم خوب سوئد و خالف قوانین اساسی سوئد تمام
شود.

 )83پروندۀ شمارۀ موف ت  17 – 11352به تاریخ 2017.09.27
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بدینصورت َمرد تبدیل به اولین نویسندۀ جهان در دنیای مدرن شده که دولتی مستقیما با یک حکم قضائی
فرزندان نویسنده ای را بخاطر نگارش کتابهایش به گروگان میگیرد .اینگونه است خفقان برای
شهروندان مسلمان در سوئد .حتی با توجه به عدم هرگونه جرمی و تبرئه از تمامی تهمتها و شبهات
عل یه یک مرد مسلمان و حتی با وجود اظهارات سریع در مورد دخالت دکتر مهران سخیف لَنگرودی
در زندگی خصوصی َمرد ،همیشه دلیلی برای محروم کردن مسلمانان از حقوق مدنی آنان و از هم
پاشیدگی خانواده وجود دارد حتی اگر این دالیل نگارش کتاب ،خالف قانون اساسی 84سوئد باشد.
این حکم بطور واضح ناقض دو قانون از چهار قانون اساسی کشور سوئد است ولی عالرغم تمام
تالشهای َمرد برای اعادۀ حق خود و کودکانش با برخورد شدیدتر دولت سوئد و مراجع قضائی سوئد
مواجه شدَ .مرد درخواست تجدید نظر این حکم خالف قانون اساسی سوئد را تا دیوان عالی قضائی هم
کشید ولی نه دادگاه تجدیدنظر و نه دیوان عالی قضائی کشور سوئد حتی اجازۀ بررسی این پرونده را
ندادند .همگی این مراحل بدون حق وکیل در دادگاه! بله ،درست خواندید ،دولت سوئد حتی حق وکیل
به یک نویسنده را هم نمی دهد.
این حکم بطور واضح ناقض تمامی قوانین بین المللی حق وق بشری است که سوئدیها دائۀ آنرا دارند و
دلیل سرکوب و سرکوفت به بسیاری از کشورهای مسلمان به مانند عربستان سعودی و مصر تا آنان
را در مهار خود نگه دارند .از طرف دیگر سوئد با اشراف کامل به ارتکاب جرائم کشوری و بین
المللی خود ،بخاطر نام خوش آوازۀ خود و نهادینه شدن نفرت علیه اسالم و مسلمانان در سوئد ،از
پیگرد جهانی تا به اکنون مصون مانده است.
واقعیت دیگری که در این رابطه باید برای جهانیان عریان شود موضوع منشور سازمان ملل در مورد
حقوق کودکان 85است که کشور سوئد در سال  1989پذیرفته بود ولی کماکان در این کشور اجرائی
نشده است .حال اگر منشوری از سازمان ملل در کشورهای مسلمان اجراء نشود چه بلوایی که به پا
نخواهد شد!
 )6اغتشاش در حکم
در راستای جعل ُجرم منع معاشرت با کودکان بخاطر نگارش کتاب در سوئد ،قاضی دانیل اِریکسون
که حکم به ممانعت معاشرت کودکان بخاطر نگارش کتاب صادر کرده بود بسیار خشمگین از اعتراض
َمرد بوده و اعتراضات این پدر را بعنوان "اغتشاش در حکم" نام گذاری کرده و َمرد را دوباره به
دادگاه کشانید دوباره بدون حق وکیل در دادگاه.86

 )84قانون اساسی سوئد از چهار اصل تشکیل شده است:
امور حکومتی مصوبۀ سال  1974شکل جدید برگرفته از مصوبۀ .1809
.1
ترتیب جانشینی پادشاه مصوبۀ .1810
.2
آزادی چاپ مصوبۀ .1949
.3
 .4آزادی بیان مصوبۀ .1991
 )85به آخر کتاب قسمت مدارک رجوع شود.
 )86پروندۀ شمارۀ ا ُ 17 – 11508
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البته َمرد مداوم ُجرم قاضی به قوانین اساسی کشور سوئد را خاطر نشان میکرد و در رسانه های
اجتماعی و نوشتارش به رسانهای دولتی ،سوئد را دائما با کشور عربستان و مصر مقایسه میکرد،
مسئله این که بیشتر باعث نفرت دستگاه قضائی و رسانه های دولتی از َمرد و مبارزات او برای عریان
نمودن کشور سوئد در نفرتشان علیه اسالم ،کشوری که دائه حقوق کودکان و حقوق بشر را بدون در
نظر گرفتن تعلقات دینی ،فرهنگی ،نژادی ،قومی دارد.
در ُکل سوئدیها در شأن خود نمیدانند که با کشورهای مسلمان به مانند عربستان و مصر مقایسه شوند!
دلیل مظاعف نفرت از َمرد.
این حکم هم تا دیوان عالی قضائی ا ُ  18 – 671بدونه نتیجه پیش رفتَ .مرد محکوم به پرداخت 1000
کرون سوئدی شد .در اینجا مبلغ جریمه مهم نبود بلکه ُجرمی به ُجرمهای ثابت نشدۀ َمرد اضافه کردن
مد نظر بود .اعتراض علیه بی عدالتی در سوئد ،اعتراض علیه جرائم قانون اساسی در سوئد ،اعتراض
علیه خفقان بیان و چاپ در سوئد "اغتشاش در حکم" علیه یک مرد مسلمان ،یک نویسنده خوانده میشود.
و جرم دیگری به آمار جرائم مسلمانان افزوده میشود.
همگی این مراحل بدون حق وکیل در دادگاه سوئد! این موضوع در کشور شما چگونه میباشد؟
 )7حق معاشرت
در این مرحله است که یک قاضی با سه دستیار که از احزاب
مرحلۀ دوم دادگاه
مختلف سیاسی در سوئد هستند به قضاوت میپردازند .سیستم قضائی سوئد اشراف کامل به دروغ بودن
ادعاهای زنان ،علی الخصوص زنان مسلمان دارد .بدینرو اقامۀ قسم در دادگاه از طرفین روند عادی
کاری نیست ،چیزی که َمرد دادگاه را مجبور به اقامۀ آن کرد.
بدینوسیله طرفین مغروض بار قضائی ادعاهایشان شدند .در آنجا بود که دو نکتۀ دیگر از دروغهای
سرک نمیکشیده
لَنگرودی توسط خود لَنگرودی افشاء شد .یکی اینکه َمرد هرگز در محل کار لَنگرودی َ
و دیگری اینکه َمرد همیشه مشوق کار لَنگرودی بوده و دو کار برای او مهیا کرده بود.
در این مرحله که ادامه ای از مرحلۀ قبل (شفاهی)ُ ،جرم قاضی علیه قانون اساسی کشور سوئد بوده،

راه دیگری بغیر از
این محکمه قاضی ماری لوئیسه اولِن ،رئیس قضات بخش ،4
صحه گذاشتن بر حکم قاضی دانیل اِریکسون نداشت .قاضی دانیل اِریکسون از زیر دستان قاضی ماری
لوئیسه اولِن بوده ،و اینها هم اجازۀ معاشرت َمرد ،حاال یک نویسنده نه یک پدر مجرم را با کودکانش
ندادند! با اینکه اعتراف به دروغها برای اولین بار در دادگاه و به اجبار قسم فاش شده بود!
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با توجه به جرم قاضی دانیل اِریکسون علیه قوانین اساسی سوئد ،شهادت لَنگرودی دال بر دروغ بودن
ادعاهای خود ،اسناد و مدارک دولتی نه تنها دادگاه تجدیدنظر ،بلکه دیوان عالی قضائی هم اجازۀ
بررسی مجدد معاشرت با کودکان را نداند! بدین گونه حق معاشرت یک پدر ،یک نویسنده از کودکانش
بخاطر نگارش کتاب از آنان سلب میشود بدون حق وکیل در دادگاه .این موضوع در کشور شما چگونه
است؟
 )8اعتراض به حکم حزانت
َمرد تصمیم میگیرد که از راه دیگری وارد شود .ارتکاب ُجرم به قانون اساسی ،دو حقیقت فاش شده
در مرحلۀ دوم دادگاه معاشرت با فرزندان ،به انضمام حقایقی که در دادگاه حزانت قاضی به آن رسیده
بود و همچنین شهادت پیرزن ُخل مزاج ،فرنگیس مقصودلو از گرگان ،در رابطه با نگهداری فرزندان
َمرد برای اینکه َلنگرودی بتواند عصرها با دوستان خود بیرون برود دالیلی قانونی برای شکایت علیه
حکم قبلی حزانت 87شد.
با توجه به اعترافات جدید و اینکه کال آخرین حکم خود خالف دو پایه از چهار پایۀ قانون اساسی سوئد
میبودهَ ،مرد مطابق با قانون دادخواستی را به عنوان "اعتراض به حکم حزانت" طبق عرف تنظیم
میکند.
الزم به ذکر است که در این مرحله َمرد با بسیاری از وکال تماس برقرار کرده بود و پس از کمی
توضیح و اینکه حکمی بعنوان ممانعت معاشرت با فرزندانش بخاطر نگارش کتاب در دست دارد ،وکال
از همکاری در این پرونده به عناوین مختلف تفره می رفتند .البته این هم یک پدیدۀ بسیار آشنا در سوئد
است که جهانیان آنرا باور ندارند و آن اینکه وکال در سوئد جرأت نزدیک شدن به بعضی از پرونده ها
را ندارند بخاطر عواقب 88آن که در حوصلۀ این کتاب نمیگنجد.
با توجه به تمامی این موارد و حتی اعتراف َلنگرودی دال بر دروغ بودن ادعاهای خود ،اسناد و مدارک
دولتی نه تنها دادگاه تجدیدنظر ،بلکه دیوان عالی قضائی هم حتی اجازۀ بررسی مجدد حزانت را نداند!
این موضوع در کشور شما چگونه است؟

 )87پروندۀ شمارۀ ا ُ  18 – 1591به تاریخ 2018.04.26
 ) 88مورد بایکوت سیستم قضائی قرار میگیرند و پرونده ای به آنان واگذار نمیشود و یا اینکه موکلینشان همیشه بازنده هستند.
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شروع مبارزه ای دیگر
پنجم سپتامبر َ 2018مرد نامه ای ناشناس دریافت میکند .در آن نامه تایپ شده بود که "فکر میکنم
دخترانت به مدرسۀ اِک تورپ در منطقۀ ناکا می روند" .در اینجا فصل جدیدی از مبارزات َمرد برای
فرزندانش شروع میشود.
َمرد در ابتدا فکر میکند که آیا این هم یکی دیگر از مینهایی است که دولت (شهرداری منطفه) به زیر
پای َمرد گذاشته به مانند نامۀ تغییر آدرس موقت! به همین خاطر َمرد با احتیاط و از طریق ایمیل نامه
ای به مدرسه ،مسئولین شهرداری منطقۀ ناکا و دولت مینوسد و آنان را از محتویات نامۀ ناشناس مطلع
و همزمان درخواست قانونی تحویل و رفع اسارت کودکان را میکند.
َمرد پس از تحقیقات مفصلتری متوجه میشود که دختران او به مدرسۀ اِس کورو میروند که

در نزدیکی همان مدرسه ای بود که خبرش در نامه ذکر شده
بودَ .مرد مطابق با قوانین و حقوق شهروندی چادری اعتراض آمیز در کنار مدرسه بر پا میکند ،چیزی
که باعث میشود دولت سوئد پروندۀ جعلی دیگری در مقابل َمرد به جریان بأندازد .ولی برای چه جرمی؟
دیدن فرزندان پس از دو سال گروگان گیری؟ هیچ مانع قانونی بغیر از نگارش کتابها مابین پدر و
دخترانش وجود نداشت ،چگونه می توانستند جلوی مالقات آنها را بگیرند؟
در وحلۀ اول مسئولین مدرسۀ اِس کورو در نهایت دستپاچگی به نام "بهترین کودکان!" کودکان َمرد
را در اطاقی حبس کردند .دو بزرگسال را مراقب و مسئول حرکات کودکان نهادند و پرده ها را پائین
کشیدند .چرخ خفقان در سوئد شروع به گردش در آمد به نام "مادر بچه ها بعنوان فردی که مسئول
حزانت است تقاضای ممنوعیت تماس دارد"
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 )9ممنوعیت تماس
دوباره حق وکیل از َمرد گرفته شد! بله در کشور سوئد یک نویسنده که کودکانش توسط دولت بخاطر
نگارش کتاب به اسارت گرفته شده اند حق وکیل نه تنها در بازجویی بلکه در صحن دادگاه را هم ندارد.
دوباره! بله ،درست خوانده اید! نه در زمان بازجویی و نه در زمان تشکیل دادگاه حق حضور وکیل
مدافع به َمرد داده شد!؟ َمرد نداشتن حق وکیل در این پرونده را اجبارا در پروتوکل دادگاه به ثبت
رسانید.
89

واقعۀ جالبی در هنگام بازجویی بوجود آمد که نه تنها بسیار غیر معمول از نظر قضائی باید باشد بلکه
از جهت اذهان عمومی هم مهم است که نقل شود.
َمرد از کمیساریه یوهان آندرشون تقاضا کرد که دادخواست را بخواند و چون دادخواست
o
در پنج صفحه بطور مفصل تنظیم شده بودَ .مرد بدون حق به حضور وکیل در بازجویی،
درخواست وقت بیشتری برای مطالعه کرد تا بتواند در آرامش به مفاد مطرح شده جواب
صحیح بدهد.
پاسخ کمیساریه یوهان آندرشون این بود که پرونده محرمانه است و من حتی نمیتوانم آنرا
به دست تو برای نگه داشتن بدهم!
 oپس از بازجوییَ ،مرد طبق معمول به همه کس و همه جا مینویسد که چرا یک پروندۀ
خانوادگی نیاز دارد محرمانه باشد؟
پاسخ دادستان ،ماتیاس بیورک ،در این رابطه جالب بود! و آن اینکه هیچ چیز در این پرونده
محرمانه نمیباشد!
ای کاش فقط به همین جمله ختم میشد! کمیساریه یوهان آندرشون آنچه را که در بازجویی نوشته بود
را برای تائید خواند و میرسد به جمله ای به این مضمون که " َمرد میگوید که او به قانون ممنوعیت
تماس احترام نخواهد گذاشت"! که َمرد درجا ادامۀ خواندن بازجویی را قطع میکند و میگوید:
 oاین ضبط صوت را روی میز نمی بینی؟ مایل هستی که کل بازجویی را برای بازپخش
بگذارم؟ من بارها و بارها در همین بازجویی گفته ام که "خودم را همیشه در چهارچوب
قانون نگه خواهم داشت حتی در مورد ممنوعیت تماس".
کمیساریه یوهان آندرشون جمله را تغییر میدهد.
َمرد خوشحال از این موضوع دوباره برای همه مینویسد و ماجرا را شرح میدهدَ .مرد همچنین یادآور
میشود که تمامی سخنان بین َمرد و کمیساریه یوهان آندرشون طبق قوانین ضبط شده است و اگر
شخصی شک در ادعای َمرد دارد َمرد میتواند آنرا برایش بفرستد.
اینکه دادستان همان تهمتها ،دروغها و افتراء را که َمرد یکبار از تمامی آنها با توجه به اسناد و مدارک،
شهادت پیرزن همسایه و اعترافات َلنگرودی به اجبار قسم در دادگاهَ ،مرد تبرئه شده بود ،خود نشان
موثق دیگری از نهادینه بودن نفرت علیه مسلمانان در سوئد را دارد.

 )89پروندۀ شمارۀ ا َ  18 – 6361به تاریخ 2018.10.23
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به دلیل اینکه قوۀ قضائی سوئد بی عدالتی را به سرحد نهایت خود رسانده بود َمرد دادخواستی علیه
دادستان ماتیاس بیورک تنظیم کرد ،بعنوان گروگان گیری کودکان َمرد و تشویق به جرم.
در جلسۀ دادگاه َمرد متوجۀ این میشود که دولت (سیستم قضائی) َلنگرودی را داخل اطاق دیگری نگه
داشته که از طریق فیلم (صوتی تصویری) در دادگاه حضور داشته باشندَ .مرد قبل از شروع دادگاه در
حضور قاضی و هیئت ژوری میخندد و اضهار میکند که "این هم یکی از روشهایی که نفرت هیئت
ژوری را نسبت به مسلمانان قلقلک بدهند!" خودتان میتوانید چهرۀ هیئت ژوری را تصور کنید پس از
شنیدن این جمله .رفتار کامال تحقیر آمیز َمرد نسبت به نفرت نهادینه شده نسبت به مسلمانان در سیستم
قضائی سوئد غیر قابل انکار بود.
لَنگرودی با وکیل ماریا توله بی که واقعا نمیخواست در چهارچوب تصویر قرار بگیرد ،در اطاق
دیگری 90بودند ،حضورشان برروی پردۀ تصویری بزرگ در سالن دادگاه! در سالن دادگاه در روبروی
َمرد دادستان دیگری به نام دانیل سونه سون مسئولیت پرونده را پس از شکایت َمرد از دادستان قبلی
ماتیاس بیورک بعهده گرفته بود .تمامی جایگاه مخصوص پُر شده بود از قاضی ،سه نفر هیئت ژوری
و دو دستیار .همه با اُبُهت مقابل یک پیر َمرد  52سالۀ تنها که به نوبۀ خود هیچگونه اهمیتی برای این
نمایشنامۀ بدون نقض قائل نبود.
خالصه اینکه پس از قید در صورت جلسه که َمرد ،یک نویسنده با کودکان در اسارت نگارش کتابهایش،
اجازۀ وکیل مدافع نداشته و قاضی از لَنگرودی درخواست میکند که شروع کند در مورد زوایای
دادخواست خود توضیح بدهد و اینکه چرا تقاضای ممنوعیت تماس کرده است!
دوباره همان حرفها و همان تهمتها .تهمتهایی که َلنگرودی خود به اجبار قسم در دادگاه مجبور به
اعتراف عدم صحت آنها شده بود! َمرد به نوبۀ خود حکم عدم معاشرت بخاطر نگارش کتاب را بعنوان
آزار و اذیت دینی یادآوری کرد و از مفادی که یکبار تبرئه شده بود ولی دوباره همان مفاد توسط
دادستانی جدید به جریان درآمده بود و َمرد در صحن دادگاه از آن بعنوان کاه و یونجه برای افراد متنفر
از اسالم و مسلمانان یاد کرد.
در البالی توضیح دالیل َلنگرودی یک جمله َمرد را بسیار متأثر کرد و بدون اینکه برای کسی در
مورد آن توضیح بدهد و یا اینکه چرائ ی آنرا تعریف کند ،در همان صحن دادگاه تصمیم خود را برای
اتمام اعتراض خود مقابل مدرسه را به آینده موکول میکند.
لَنگرودی توضیح می داد که یکی از دخترانشان تپش قلب گرفته و هر روزه با تشویش به مدرسه میرود
و َمرد میدانست که لَنگرودی در مورد دختر بزرگش ،کیمیّا صحبت می کرد.

َ )90مرد و دادستان دانیل سونه سون در راهرو با هم صحبت میکردند و صدای هیجان وار آماده سازی لَنگرودی توسط چند زن
در بسته منظور اینست که کسی صداها را نشنود!
به وضوح در راهرو شنیده میشد! دانیل پیشنهاد کرد که از اینجا دور شویمِ .
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البته همین توضیح میبایستی برای سیستمی که خود را مدعی حقوق کودکان میداند بازگو کنندۀ مادری
بی رحم باشد که بجای اینکه به دختران بگوید بروید به پدرتان پس از دو سال سالم بگوئید ،از مسئولین
مدرسه میخواهد که کودکان را در اطاقی حبس کنند.
بنابراین َمرد با خود تصمیم میگیرد که تا اطالع ثانوی اعتراض خود را جلوی مدرسه به تعویق بیأندازد
چونکه هدف تمامی این اعتراضات دیدن دخترانش بود نه به تشویش انداختن آنان .البته محدودۀ
ممنوعیت تماس ُجک مسخره ای بیش نبود .91خودتان فکرش را بکنید ،نویسنده ای که کودکانش بخاطر
نگ ارش کتاب به گروگان گرفته شده بودند حاال میخواستند رفت و آمد او را در مناطق مختلف کشور
محدود کنند .این کارشان تصویر خوبی نمی توانست در توئیتر داشته باشد.
َمرد از نوشتار مجدد دادستان از مفاد یکبار تبرئه شده ،بعنوان خوراک تقویتی حیوانات برای افراد
متنفر از ا سالم و مسلمانان یاد کرد و اظهار کرد که در این داستان دو نکتۀ جدید وجود دارد که یکی
مایۀ مسرت و دیگری مایۀ تأثر بوده و از قاضی اجازه خواست که در مورد آن دو توضیح دهد.
 .1در این خوراک تقویتی دام...
مواظب باش ،اینقدر بی مهابا صحبت نکن ،احترام یادت نرود...
قاضی:
چگونه می توانم احترام به مواردی داشته باشم که لَنگرودی به زور سوگند اعتراف
َمرد:
به دروغ بودن آنها کرده است؟
چگونه احترام به خوراک دامی بگذارم که در آن لَنگرودی به نقل از رسول یگانه ،مردی ایرانی تبار
از تبریز ادعا می کند که " َمرد گفته بود که میخواهم شمشیر بیاورم و همه را بکشم؟"
َمرد کتابها را باال میگیرد و به حضار نشان میدهد و میگوید؛ ادبیات من اینست نه شمشیر و ُکشت و
ُکشتار .دقیقا به خاطر همین جمله ،هجویات دادستان را خوراک تقویتی دام میخوانم که وکیل َلنگرودی،
توله بی ،در تولید آن مهارت خاصی پیدا کرده است.
تمام داستان به قول َمرد از این قرار بود که زن رسول یگانه ،مژگان از اَهر -ایران ،را در مدرسۀ
دخترانش میبیند که جواب سالم َمرد را ندادَ ،مرد جلو میرود و به او میگوید؛ حاال جواب سالم مرا هم
نمیدهی! یادت رفته که سوأل کردی اگر تو (مژگان) زندان رفتی ،من ( َمرد) می آیم مالقاتت؟ به نظر
تو چه کسی و به چه منظوری مالقات یک زندانی در سوئد میرود92؟ حاال جواب سالم مرا هم نمی
دهی؟ الس زدن های بی وفقه ات یادت رفته؟ که هیچوقت هم تحویل نمیگرفتم!
حاال برای دادگاه شوهرش غیرتی شده و بدینگونه میخواهد تالفی کند! لَنگرودی به کمک وکیلش ماریا
توله بی که حاال خودش را خارج از چهارچوب دوربین مخفی کرده 93بخوبی میداند که شما سوئدیها به
 )91به آخر کتاب رجوع شود ف 021
 )92به زندانیان با توجه به درجۀ حفاظتی زندان ،اجازه داده میشود که آشنایان خود را برای همخوابی هفته ای یکبار مالقات
کنند.
 )93لَنگرودی تقاضای ویدئو کنفرانس داده بود! َمرد قبل از شروع رسمی دادگاه از قاضی در حضور هیئت سیاسی سوأل کرده
بود که منظور این کار چه بوده؟ قاضی ادعا کرد که آنان تقاضا کرده و طبق قانون قاضی هم پذیرفتهَ .مرد یادآور شد که تو
تقاضای مرا برای حق وکیل در دادگاه نپذیرفتی ولی تقاضای آنان را که در جهت قِلقِلک نفرت شما به مسلمانان است را پذیرفتی!
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چه کلماتی تظاهر به عکس العمل میکنید .آیا اسم کتاب من "سوئدیها احمق هستند به نقل از لَنگرودی،
زن ایرانی" واقعا توهین است؟ یا گویای واقعیت؟ مطمئن باشید که از این موضوع در کتابم نام خواهم
برد.
در خالل این صحبتها قاضی چندین بار به َمرد تذکر می دهد که عفت کالم (خوراک تقویتی دام) را
رعایت کند.
 .2ولی جمله ای که مرا بسیار متأثر کرده و البته مدرکی است در مورد چگونگی بی رحمی
لَنگرودی نسبت به فرزندانم ،ادعای " َمرد کاری کرده که ( )I-Padکیمیّا کار نکند".
لَنگرودی به این گونه نفرت فرزندانم را علیه من تحریک میکند ،مطلبی که در این خوراک تقویتی
حیوانات دفعه به دفعه به چشم میخورد.
نه تنها لَنگرودی بلکه تمامی افراد دور و بر ما میدانند که من از اجناس ا َ ِپل خوشم نمی آید و هرگز از
اجناس این شرکت استفاده نکرده و نمیکنم ،از طرفی همیشه بخاطر عالقۀ لَنگرودی و بچه هایم برایشان
اَقالم ا َ ِپل خریده ام ولی هرگز هیچگونه عملیاتی با آن انجام نداده ام .لَنگرودی خیلی خوب میداند که من
هیچگونه شناسه ای در ا َ ِپل نمی دانم ولی اینگونه برای شما تعریف میکند.
اینکه َلنگرودی اینچنین برای شما تعریف میکند در همان دسته بندی "سوئدیها احمق هستند" میباشد
ولی اینکه اینگونه به فرزندانم تلقین میکند شکنجۀ روحی فرزندانم است که شما باعث بانی آن هستید.
َمرد سپس به دفعات یادآور کاریکاتورهای الرش ویلکس 94شد که بخاطر توهین به پیامبر اسالم 24
ساعته به نام آزادی بیان مورد محافظت است ولی کتابهای َمرد که نفرت سوئد به اسالم و مسلمانان را
افشاء میکند موجب گروگان گیری فرزندانم شده ،و شما اجازه میدهید که لَنگرودی نفرت کودکانم را
بر علیه من تحریک کند.
َمرد عالوه بر معرفی مدا رک و اسناد گروگان گیری فرزندانش یاد آور شد که قاضی و هیئت سیاسی
ژوری موظف هستند که طبق قوانین کیفری مصوبه در سوئد ،به قوانین احترام بگذارند خصوصا که
در این گروگان گیری قوانین کیفری مسئولین را موظف به "گزارش خطای قانونی" میکند .در سه
کاپیتل مختلف در قوانین کیفری سوئد این مهم بر ُگردۀ شهروندان عادی و مسئولین گذاشته شده است.95

قاضی سوأل کرد منظورت چیست و َمرد در جواب گفت؛ سیستم اسالم ستیز سوئد بدینصورت تصویر فردی خطرناک که زن
مسلمانش از او میترسد و جرأت نمیکند در یک اطاق با او باشد را جلوه میدهد بدون اینکه حرفی به میان آورده باشد .و همین
یعنی شروع منفی در دیدگاه سیاستمداران هیئت ژوری .در اینصورت تو باید تقاضای مرا برای حق وکیل در دادگاه بپذیری .و
بدین صورت بود که قاضی مجبور شد در پروتوکل جلسۀ دادگاه ذکر کند که َمرد ،یک نویسنده ،اجازۀ داشتن وکیل در دادگاه را
ندارد.
 )94الرش ویکس یک شهروند سوئدی که به نام آزادی بیان توهین به جامعۀ اسالم ،کاریکاتورهایی از پیامبر مسلمانان ترسیم
کرد که بسیار مورد اعتراض جهان مسلمان قرار گرفت ولی سوئد بجای غذرخواهی  24ساعته مورد محافظت قرار دارد در
نقطۀ مقابل نگارش "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" تنها عامل گروگان گیری فرزندان نگارندۀ کتاب شده بود.
 )95برپایۀ این قوانین َمرد سکوت مسئوالن اعم از رئیس مجلس تا پائین ترین حد کارمندان را متهم به گروگان گیری فرزندان
خود میداند و شکایت بر علیه شان تنطیم میکند.
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حکم
نتیجۀ کار طبق معمول ادامۀ گروگان گیری فرزندان یک نویسنده ،که بر پایۀ اسناد تصمیم به عریان
نمودن اشک تمساح کشور سوئد در مورد حقوق کودکان مسلمان و حقوق بشر گرفته است و یک ُجرم
دیگر به پروندۀ َمرد اضافه شد همزمان که دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی قضائی اجازۀ بررسی مجدد
به پروندۀ بدون حق وکیل مدافع را ندادند .و حکم دیگری به مجموعۀ آمار مسلمانان خالف کار در
سوئد افزوده شد.
 )10ممنوعیت تماس( 96شمارۀ )2
توضیح اینکه ممنوعیت تماس یک محدودیت شش ماهه دارد ،به عبارت دیگر دولت سوئد میتواند هر
شش ماه ُجرمی به ُجرم َمرد اضافه کند و َمرد را بعنوان یک جانی بالفطره به جهانیان بنمایند نه یک
نویسنده.
تفاوت این دفعه با دفعات پیشین پس از تمامی افشاگریهای َمرد در تویتر این بود که به َمرد برای اولین
بار حق وکیل د ر بازجویی و دادگاه را دادند ،و ایندفعه بسیار محتاطتر عمل کردند .با اینحال ُجرم
ایندفعۀ َمرد بیشتر برروی افشاگریهای َمرد در توییتر مورد توجه دادستانی بود نه حفاظت از کودکان
و اینکه "امکان ارتکاب به ُجرمهایی که َمرد امکان دارد در آینده در شرایط خاص مرتکب شود!"97
ایندفعه دادخواست در یک صفحه تنظیم شده بود.
در زمان بازجویی اینبار در حضور وکیلَ ،مرد درخواست کرد که پرونده در مرحلۀ تحقیقاتی مختومه
اعالم نشود و به دادگاه ارجاع شود .دلیلش را سوأل کردند و َمرد تشریح کرد که شما اینرا امروز
مختومه اعالم میکنید ولی در عمل لَنگرودی میتواند فردا شکایتی دیگر تنظیم کند ولی اگر رأی دادگاه
به نفع من باشد برای لَنگرودی تکرار چنین عملی ،غیر ممکن که نه ،ولی مشکلتر خواهد شد .بازجو
در تماس با دادستان پس از کمی باال و پائین و اعتراض پذیرفتند ،مجبور شدند که پرونده را به دادگاه
بفرستند.
وکیل َمرد از دادستانی خواست که دادستان مشخص کند که  - 1چه ُجرمهایی مورد نظر دادستانی
میباشد که َمرد در  - 2آینده 98امکان مرتکب شدن به آنرا دارد و یا اینکه  - 3شرایط خاص شامل چه
شرایطی است! درخواستی که نه تنها در دادگاه بلکه هنوز در زمان نگارش جوابی بس مبهم تر نمیباشد.
جواب بدین مضمون بود که "دادستان با من (وکیل َمرد) تماس گرفت و گفت که شرایط خاص این است

که َمرد در مورد این پرونده در توئیتر خود مینویسد و اینکه زمان زیادی از ممنوعیت تماس قبلی
نگذشته است! ادعا نمی شود که َمرد نسبت به کسی مرتکب جرمی شده و یا اینکه از قانون ممنوعیت
تماس سرپیچی کرده".

 )96پروندۀ شمارۀ ا َ 19 – 6385
 )97پروندۀ آاِم –  19 – 44465نزد دادستانی به تاریخ 2019.04.25
 )98در اینجا مایلم که خوانندگان این کتاب کمی به عدم وجود اصل برائت برای مسلمانان در سوئد باندیشند!
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آیا این ادعای دادستان بغیر از اعتراف به خفقان و حق سکوت یک نویسنده در سوئد چیز دیگری می
باشد؟
َمرد در مقابل اسناد را به ترتیب زیر در صحن دادگاه تشریح کرد:
 .1سند مختومه شدن تهمت تنبیه کودکان ب  17 – 4989به تاریخ 2017.06.21
 .2سند تنبیه کودکان در خانۀ زنان ا ُ اِم  8494/2017و َمرد اضافه میکند؛ نه تنها من کودکانم
را تنبیه نکرده ام بلکه شما با سکوتتان شریک جرم تنبیه کودکانم در خانۀ زنان هستید.
 .3سند ممانعت معاشرت با کودکان بخاطر نگارش کتاب ت  17 – 11352به تاریخ
99
2017.09.27
بنابراین حضور ما در اینجا بدلیل تنبیه پدر از فرزندانش نیست ،حضور ما در اینجا بدلیل تهدید پدر از
بچه ها و یا هر شخص دیگری نیست ،بلکه این محاکمۀ یک نویسنده برای نوشتارش است که در آن
مجازاتی کمتر از گروگان گیری فرزندانش نیست.
(حکم قید شده صحت این ادعا را ثابت میکند و اسناد به ذیل زیر هم که در داگاه خوانده شد عدم خواست
دخترانم به همراهی با مادرشان را به اثبات میرساند .به عبارتی دیگر فرزندانم خالف میل خود اجبار
به ندیدن پدر دارند).
 .4سند حزانت مشترک کودکان در زمان گروگان گیری که قدرت اجرائی داشته ولی زیر پا
گذاشته شده بود .ت  11 – 12172به تاریخ 2012.07.12
100
 .5سند تحت حفاظت نبودن کودکان توسط سازمان اجتماعی اِن ِش ِد
به این معنا که دلیلی برای جدا نمودن فرزندان از پدر ،مدرسه و محیطی که در آن بزرگ شده بودند
وجود نداشته است.
 .6سند اینکه "کیمیّا نمیخواسته با مادر خود برود ،از روی استیسال کیمیّا روی زمین نشست
و گریست"101
 .7سند اینکه "کیانا میخواسته کنار پدرش بخوابد"102
 .8خواندن قسمتی از کتاب قوانین کیفری سوئد که شهروندان و مسئوالن را موظف به اعالم
ُجرم علیه " خطای قانونی" توسط مراجع قانونی میکند.
 .9خواندن قوانین سازمان ملل ،اتحادیۀ اروپا و همچنین قانون اساسی در سوئد در رابطه با
"اصل برائت"103
 )99همین سه سند در هر کشور متمدن دیگری کافی است که حکم را به نفع َمرد صادر کنند ولی در سوئد دستورالعمل قضائی
در مقابل مسلمانان به گونه ای دیگر است.
 )100گابریال مارتینسون مشاور سازمان اجتماعی اِن ِش ِد قسمت خشونت خانوادگی به تاریخ 2017.02.17
 )101اِستینا لِندین مشاور سازمان اجتماعی اِن ِش ِد قسمت مشاور خانواده صفحۀ  17از  20به تاریخ 2016.11.15
 )102تصویر و صدای ضبط شده به تاریخ 2016.09.14
 )103اصل برائت:
 )aسازمان ملل آرتیکل 11
 )bاتحادیۀ اروپا ،حقوق بشر ( )EKMRآرتیکل 6.2
 )cاتحادیۀ اروپا ،حقوق پایه ای شهروندان آرتیکل 48.1
 )dامور حکومتی مصوبۀ  1974آرتیکل 2:23
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در این مقطع از کتاب برای شما نباید جای تعجب باشد که مطلع شوید در حکم دادگاه 104هیچکدام از
این اسناد مورد ارجاع واقع نشد در عوض قاضی مالین ویکتور حکم بر این داد که "احتمال ارتکاب
به ُجرمهایی که َمرد امکان دارد در آینده در شرایط خاص مرتکب شود "105و صد البته که هنوز
مشخص نشده که چه ُجرمهایی مورد نظر دادستانی و قاضی بوده که َمرد در آینده میتواند مرتکب آن
شود! و یا اینکه چه شرایطی میتواند شرایط خاص باشد که َمرد مرتکب ُجرم شود! این موضوع در
کشور شما چگونه است؟
َمرد طبق معمول صدور این حکم را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد با نوشته ای بدین مظمون؛

"دادگاه تجدیدنظر استکهلم به دفعات نشان داده که قانون برای همۀ شهروندان
یکسان نیست.
در مورد پروندۀ گروگان گیری فرزندانم بخاطر نگارش کتاب و نامه به رسانه ها ،دادگاه تجدیدنظر
استکهلم مرتکب جرح و فساد اداری شده است.
در کتابها اسم قاضی های دادگاه تجدیدنظر استکهلم که مرتکب به جرم کمک در گروگان گیری
فرزندانم ،جرح و فساد اداری شده اند ،آورده شده است به همین خاطر بسیار نامناسب و حتی غیرقانونی
است که اگر این پرونده توسط آن قاضی ها مورد بررسی قرار بگیرد.

از طرف دیگر از رئیس وقت دادگاه تجدیدنظر استکهلم ،آندرش پِر ِکلِو ،که در آن زمان دادستان کل
کشور بود به همین عناوین از او شکایت کرده ام.
امیدوارم به اهمیت این نامه پی ببرید ،چونکه هر عمل غیر قانونی علیه من و فرزندانم اینبار نام
"جلوگیری از عدالت" را به خود خواهد گرفت".
البته وکیل َمرد هم نامه ای جداگانه به دادگاه تجدیدنظر استکهلم فرستاد که در آن بیشتر از قانون صحبت
شده بود تا یادآوری جرائم! اینبار دادگاه تجدیدنظر استکهلم در کمال تعجب رأی به قبول تجدید نظر
داد!؟

 )104پروندۀ شمارۀ ا َ  19 – 6385به تاریخ 2019.05.14
 )105به آخر کتاب رجوع شود .ف
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دادگاه تجدیدنظر (ممنوعیت تماس-شمارۀ )2
سوألهایی که وکیل َمرد در جلسۀ تجدیدنظر از لَنگرودی داشت.
 .1میخواهی در مورد مشروب خواری پدرت ...
اعتراض .این سوأل چه ربطی به موضوع ممانعت معاشرت دارد؟
(دادستان:
اگر اجازه بدهید دلیل نفرت لَنگرودی از َمرد را خودتان در سوألهایم پیدا خواهید
وکیل:
کرد.
رو به وکیل میکند و میگوید؛ ادامه بدهید .سپس رو به لَنگرودی میکند و میگوید؛
قاضی:
ولی شما هم نیاز به جواب و توضیح ندارید ،اگر دوست نداشته باشید).
 .1بله ،تکرار میکنم؛ دوست داری برای ما در مورد مشروب خواری پدرت تعریف کنی؟
زمانی که بچه بودی! (بیاد داشته باش که قسم خورده ای).
 .2می خواهی اعتیاد به تریاک پدرت را برای ما تعریف کنی؟
 .3می خواهی در مورد بددهنی شدید پدرت برای ما تعریف کنی؟ حتی زمانی که مست یا
خمار نبود! از زمان بچگی خودت و تا زمان مرگش!
 .4می خواهی برای ما تعریف کنی ،عکس العمل مادرت را در زمانی که مورد تنبیه پدرت
قرار می گرفت؟ حتی زمانی که پدرت مست و الینقل نبود!
 .5می خواهی برای ما توضیح دهی ،مادرت درآمدش را کجا پنهان میکرد برای اینکه پدرت
آنها را خرج مشروب و تریاکش نکند؟ تا شما بتوانید غذا روی سفره داشته باشید!
 .6می خواهی برای ما تعریف کنی که عکس العمل تو در مقابل تنبیه پدرت چه بود؟
لَنگرودی بعنوان یک بچۀ تنبیه شده در زمان کودکی و نوجوانی ،لَنگرودی که شاهد تنبیه جسمی و
روحی مادرش بوده حتی زمانی که خودش مادر شده بود ،لَنگرودی که تجربۀ پدری خشن و ظالم را
داشته حتی در حالت عادی بدون تأثیر از مشروب و یا تریاک ،مطمئنا فکر میکند که وجود پدر در
خانه زیادی و غیر ضروری میباشد ،و تا به اکنون رفتار لَنگرودی در قبال فرزندانش این ادعا را ثابت
میکند.
سوأل اینجاست که آیا َمرد مشروب میخورده؟ تریاک میکشید؟ کال معتاد به چیزی؟
َمرد حتی سیگار نمی کشد چه رسد به خالف بیشتر از آن .آیا گناه موکل من چیزی بغیر از عشق بی
حد او به فرزندانش است؟ چیزی که تو در دوران کودکی خودت تجربه نکرده بودی! تنها راهی که تو
میتوانی نظر َمرد را به خودت جلب کنی و َمرد را در خشونت خودت نگه داری همان گروگان گیری
فرزندان َمرد است که حتی نمیخواستند با تو بیایند.
سوأل
(نوشتار داخل پرانتز برای اطالع وکیل بوده که اگر لَنگرودی دروغی در اینمورد بگوید ،بتواند گوشزد
کند).
(دو سال)
 .1چند سال در دبیرستان بزرگساالن اُسو در سوئد درس خوانده ای؟
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 .2چگونه وارد رشتۀ تحصیلی مهندسی ابزارآالت پزشکی شدی؟
آیا این صحیح است که َمرد پس از دو سال تحصیل تو در دبیرستان بزرگساالن حوصله اش از به دنبال
نخود سیاه رفتن تو ،طبق دستورالعمل برادرت دکتر سخیف از ایران ،سر رفته بود و ده عدد نامه به
ده رشته ای که خودت انتخاب کرده بودی نوشت ،تو امضاء کردی و فرستادی به دانشگاههای مربوطه
تا توانستی وارد رشتۀ مهندسی ابزارآالت پزشکی بدون آزمون شوی؟ ((بله) یادت باشد که نامه ها در
ادارات بایگانی میشود و تو سوگند یاد کرده ای).
(بهار و پائیز )2015
 .3چند ترمین وام تحصیلی گرفتی؟
آیا این صحیح است که تو به َمرد گفتی که وام تحصیلی پائیز  2015تو تصویب نشده! در صورتی که
وام تحصیلی تصویب شده بود و تو آنرا مخفیانه در حساب دیگری متعلق به خودت واریز میکردی؟
(بله ،یادت باشد که تو سوگند یاد کرده ای) وارد جزئیات نمیشویم که تو ادعا داشتی
خرج خانه را تو میدادی!
(دسامبر )2015
 .4چه تاریخی مدرک پرستاری را گرفتی؟
(در طول زمان ژانویه تا اواسط مارس
 .5چه تاریخی گواهی نامۀ خودت را گرفتی؟
)2016
 .6چه تاریخی شروع به کار بعنوان پرستار کردی؟ (اول آپریل )2016
(مارس )2016
 .7چه تاریخی تقاضای طالق یکطرفه کردی؟
َمرد فرزندانتان را از زمان حاملگی تا به حال میزده ولی تو بعد از اتمام تحصیلت ،تقریبا بدون وام
تحصیلی یعنی به خرج َمرد ،پس از گرفتن گواهینامه و بسیاری چیزهای دیگر ،تازه تصمیم گرفتی که
از فرزندانت مراقبت کنی؟ چه اندازه تو در رفتار و گفتارت صادق هستی؟ چرا به مانند دوستت هانیه
(خانۀ زنان پس از  4ماه ورودش به سوئد) عمل نکردی و در اصراع وقت خودت را از چنین هیوالیی
نرهاندی؟ هیوالیی که تو را از روز اول ازدواجتان زیر مشت و لگد گرفته بود!
و یا اینکه زندگی واقعی شما مطابق با گفتۀ قاضی گوستاو لینداِستد بوده که در توضیحات حکم ت
 16-12484آمده" 106شُبهاتی که پس از جدایی والدین در مورد تنبیه کودکان مطرح شده بود پایۀ بی

طرفانه نداشته ،در عوض تحقیقات ثابت میکند که َمرد کودکانش را نزده و بصورت فعال در تعلیم و
تربیت فرزندانش نقش داشته خصوصا از مشاهدات مدرسه اینگونه میتوان نتیجه گرفت".
سوأل
.1
.2
.3

آیا در دادخواست طالق ایرانی خودَ ،مرد را مرتد معرفی کرده ای؟ (بله)
آیا در دادخواست طالق ایرانی خود ،ادعا کرده ای که َمرد تو را از اجرای فرائض دینی
منع و حتی جلوگیری میکرده؟(بله)
به نظر تو مجازات یک فرد ُمرتد که از اجرای فرایض دینی همسرش جلوگیری میکند در
( َمرگ)
ایران چیست؟

 )106به آخر کتاب رجوع شود ،مدرک ف 2 – 014
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تو ایرانی هستی و خیلی خوب میدانی که مجازات افراد ُمرتد در ایران مرگ است! و حاال تو در سوئد
دادخواست برعلیه َمرد تنظیم کرده ای که او مسلمان متعصب است که می خواهد فرزندانش را به ایران
ببرد؟! تو واقعا در مورد ما سوئدیها چگونه افکاری داری؟
سوأل
 28 .1سپتامبر ( 2016چهارده روز پس از ربودن کودکان) بدون اعالم قبلی و حتی با وجود
نیاز مبرم تو به خانۀ محافظت شده ،مخفیانه وارد خانۀ َمرد شدی  ...تمامی طالهای خودت
را برداشتی ولی حتی یک عدد ،تکرار میکنم ،حتی یک عدد عروسک پولیش فرزندانتان
را با خود نبردی! چرا؟ (بیاد بیاور که تو سوگند یاد کرده ای).
چرا فقط آن عروسک پولیشی را که بچه ها با آن در کنار خود احساس آرامش میکردند و به خواب
میرفتند با خود نبردی؟
 .2چرا ( )I-padکیانا را با خود نبردی؟ تو که می دانستی کیانا بیشتر با ( )I-padمأنوس بود!
آیا این روش توست که از بچه های خودت بخاطر نخواستن آمدن با تو ،اینگونه انتقام بگیری؟
 به نقل از معلم "کیمیّا روی زمین نشست ،گریست و نمی خواست با مادرش برود" صدای ضبط شدۀ کیانا در روز گروگان گیری "من امشب میخواهم کنار پدرم بخوابم" به نقل از مدرسه "بچه ها دختران پدر هستند". -به نقل از مدرسه " بچه ها به طرف پدرشان می دوند و خود را در آغوش او پرت میکنند

وقتی که پدر به دنبال آنها می آید ولی بچه ها کمی بهانه گیر می شوند وقتی مادر به دنبالشان
می آید".
آیا این کار تو ،اینکه بچه ها را از پدرشان محروم کنی ،روش توست که از بچه هایت انتقام بگیری؟
یا روش انتقام تو از َمرد است؟ برای کشیده ای که به برادرت زد که به خانۀ َمرد نیاید؟ فکر نمیکنی
بچه هایتان بیشترین آسیب را بخاطر حس انتقام تو دیده اند؟
سوأل
 .1آیا تو یک ابالغیه از دادگاه در ایران گرفتی؟
از روی تعریفات تو در نامۀ دادستانی و نامه به دادگاه به نظر میرسد که این ابالغیه به موقع به دستت
رسیده بود! چرا جواب دادگاه ایران را ندادی؟ که این ابالغیه را دریافت کرده ای ولی تصمیم نداری
در آن حضور پیدا کنی!
107
تو که بخوبی میدانی َمرد شهروندی ایرانی خود را پس داده فقط و فقط که تو نتوانی از کارت " َمرد
میخواهد بچه های مرا به ایران برباید" استفاده کنی! چرا از حقه ای به این آشکارا استفاده میکنی؟ َمرد
درست میگوید که تو ما را احمق فرض میکنی.

 )107در سوئد برای محدود کردن اختیارات خانواده علی الخصوص پدر ،حتی خانواده هایی که مشکلی ندارند ،انگ خروج و
نیامدن دوبارۀ کودکان به سوئد را میزنند .این کار سوئدیها را چیزی بغیر از حصر خانگی کودکان مسلمان نمیتوان خواند.
کشوری که خانواده های سوئد اجازه دارند در هر کجای دنیا سکونت اختیار کنند ،خانواده های مسلمان اجازه ندارند از کشور
خارج شوند! این مهم در امر "هویت زئایی کودکان مسلمان در سوئد" تأثیر بسزایی دارد.
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آخرین سوأل
در طول تمامی این ساعات ،روزها ،هفته ها ،ماه ها ،سالها ،آیا کیمیّا و کیانا از تو در مورد پدرشان
سوأل نکردند؟ درخواست آنان که پدر خود را ببینند! جواب تو به فرزندانت چه بود؟ دروغهای بیشتر!
هدف از ای ن سوألها این بود که نشان بدهم ما به والد اشتباه اعتماد کرده ایم که مسئولیت تعلیم و تربیت
فرزندان را به دست بگیرد .یک پدر که نمی داند چگونه دلتنگی خود را نسبت به فرزندانش کنترل کند
و مطابق شدت عشقش به فرزندانش هیچگونه حد و مرزی در روابط اجتماعی و یا احترام برای هیچ
شخصیتی قائل نیست ،در مقابل مادری که بخاطر خودخواهی و حس انتقام برادرش ،غریبه ای که حتی
محل سکونتش در سوئد نیست ،کامال بی احساس و بی تفاوت نسبت به نیاز فرزندانش برای بودن با
پدر.
طبق حکم صادره از قاضی آندرش  .اِ  .الرشون در مورد حزانت ت  16-12484به تاریخ
" 2017.05.11حزانت بر ُگردۀ َمرد به معنی معاشرت با هر دو والدین ولی حزانت بر ُگردۀ َلنگرودی
به معنی هیچ معاشرتی" با اینحال حزانت به لَنگرودی واگذار میشود بسیار سوأل برانگیز است .این
چنین مادری به وضوح کامال در تضاد با تالش ما (سوئد) در رابطه با استانداردی است که ما آنرا
"بهترین کودکان" در سوئد میخوانیم .از یک چنین مادری با چنین گذشتۀ کودکی ،نوجوانی و
بزرگسالی ،و این چنین عملکردی قبل و بعد از ربودن کودکان ،بطور حتم نمی توان انتظار داشت که
با فرزندان خود رفتار بهتری در آینده داشته باشد.
برای هر روز که میگذرد ،ما به یک چنین مادری شانس مظاعف مسمومیت افکار کودکان نسبت به
پدرشان را میدهیم .ترساندن کودکان از دروغ اینکه پدر میخواهد آنها را به ایران ببرد ،ترساندن کودکان
از دروغ اینکه آنها هرگز مادرشان را نخواهند دید بدون اینکه در این سن کم کودکان توانایی استدالل
اینرا داشته باشند که این مادر است که اجازۀ مالقات کودکان با پدر را طی این سه سال در همین کشور
به کودکان نداده است .از بین بردن یک رابطۀ خوب به نقل از مدرسه و به ثمر نشاندن یک رابطۀ
داغان بین پدر و کودکان که ما مصوب آن هستیم.
رأی دادگاه تجدید نظر
 .1با ممنوعیت تماس موافقت نمی شود.
 .2هزینۀ وکیل توسط دولت پرداخت شود.
 .3هویت محرمانه محفوظ میباشد.
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دیوان عالی قضائی
َمرد معترض به نکتۀ سوم ،حکم را برای بررسی مجدد به دیوان عالی قضائی ارجاع میدهد ،با استناد
به اینکه:
 .1طبق سازمان اجتماعی " تصمیم به حقاظف فرزندان گرفته نشده ،مادر انتخاب کرده که
فرزندان را با خود ببرد"
 .2طبق گواهی پلیس به تاریخ " 2016.10.20اثبات موارد شکایت به دلیل عدم وجود مدارک
علیه َمرد مشکل میباشد"
 .3مختومه شدن تهمت تنبیه کودکان ب  17 – 4989به تاریخ 2017.06.21
 .4نگارش کتاب دلیل جلوگیری از معاشرت طبق حکم ت  17 – 11352مصوبه
2017.09.27
بدین صورت هیچگونه دلیل قانونی وجود ندارد که کودکانم هویت محرمانه داشته باشند.
متن نوشتار وکیل َمرد به دیوان عالی قضائی بدین صورت است:
"هویت محرمانه در رابطۀ مستقیم با احتمال خطر میباشد .دادگاه تجدید نظر در
حکم خود به این نتیجه رسیده بود که خطری لَنگرودی یا کیمیّا و کیانا را تهدید نمیکند ،بنابراین حکم
بر انقضای درخواست دادستان مبنی بر ممنوعیت تماس صادر کرده است .بنابراین وجود هویت
محرمانه کمی دور از منطق به نظر میرسد وقتی که نیازی به ممنوعیت تماس نیست"
حکم
با این وصف دیوان عالی قضائی اجازۀ بررسی مجدد را صادر نمیکند! و مسلمان دیگری در آمار
مردان متعرض و زن مسلمانی در آمار نیاز به هویت محرمانه داشتن اضافه میشود.
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اطمینان خاطر
بعنوان یک زن مسلمان تو برای اثبات ادعاهای خود نیاز به ارائه اسناد و مدارک نداری .کال هیچ
نیازی به اثبات گفته هایت نیست و نکته های زیر این ادعا را به اثبات میرساند .نکته های زیر عالرغم
اثبات عدم نیاز تو زن مسلمان به مستند بودن ادعاهای خود ،بازگوکنندۀ مصونیت کیفری هم هستند
حتی در مواردی که خالف تهمت و افتراء متکی بر اسناد و مدارک به اثبات میرسد.
 .1تغییر غیر قانونی آدرس َمرد 03-03-2016
لَنگرودی خودسرانه سعی در تغییر آدرس َمرد داشت .در این رابطه ادارۀ ثبت احوال طی تحقیق (آرشیو
 1839323873به تاریخ  )17-05-2016به این نتیجه رسید که لَنگرودی آگاهانه قسم دروغین به
وجدان خود خورده .در نتیجه ادارۀ ثبت احوال اجازه به تغییر آدرس َمرد نداد.
این عم ل خودسرانه به خودی خود پیامد کیفری به همراه دارد مضاعف بر آن اگر فرد "قسم بر
صداقت 108نوشته هایش" را گواهی کند ،جرم فرد طبق قوانین سنگین تر خواهد شد .اینرا میتوان با
پیگرد قانونی شخصی به نام مونا ساحلین مقایسه کرد .خانمی که حدودا  30سال است که در دولتهای
متفاوت "سوسیال دموکراتها" نقش کلیدی و وزارت داشته ولی بعنوان امضاء دروغین "قسم بر وجدان"
تحت پیگرد قانونی قرار گرفت .به وضوح این قانون در مورد زنان مسلمان صدق نمیکند.
 .2ادارۀ ضبط اموال
لَنگرودی از ادارۀ ضبط اموال با توصل آگاهانه به ادعای دروغین پرداخت هزینۀ زندگی از آن اداره
تقاضای حکم تخلیۀ َمرد را داشت.
در این رابطه ادارۀ ضبط اموال با توجه به مستندات َمرد متکی بر رسید مخارج و رونوشت بانکی به
نتیجه رسید که لَنگرودی با آگاهی کامل ادعایی خالف قانون داشته ،بنابراین این تقاضا را مختومه
اعالم کرد .فرم درخواست این اداره نیز در مکان امضاء "قسم بر صداقت نوشته ها" قید شده است.
 .3اتهام زن آزاری مزمن
تهمت تنبیه همسر در طول  10سال زندگی مشترک به همان تهمت و افتراء پس از پیش تحقیقات نزد
پلیس ختم شد ،109بدون هیچگونه پیامد! در حالی که در چندین مفاد جرائم کیفری تهمت و افتراء جرم
محسوب شده و میبایست تحت پیگرد قانونی قرار میگرفت.

 )108در سوئد فرمهای اداری از طریق اینترنت به مقصد میرسد .در خاتمۀ این فرمها در محل امضاء نوشته شده که "من صحت
و صدق مندرجات این فرم را به وجدان خود قسم میخورم که صحیح است" که این گواهی با سوگند در یک دادگاه هیچ فرقی
ندارد و بار کیفری دارد.
 )109شماره پروندۀ  – 5000ک  16 – 831684به تاریخ 2016.10.11
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 .4علی رغم عدم وجود مدرک و حتی با توجه به اعتراف پلیس 110به "عدم وجود مدرک"،
پلیس استکهلم تصمیم به گروگان گیری کودکان گرفت!
 .5پلیس حکم حزانت مشترک 111را زیر پا گذاشتند.
 .6پلیس جرم خودکامگی در مقابل کودکان را نادیده گرفتند.
 .7پلیس کودکان را در شرایط کامال بی دفاع و بدون مدرک محکمه پسند مجبور به ترک
عادات ،دوستان ،مدرسه و پدر کردند.
 .8پلیس مانع حضور کودکان در مدرسه به مدت  3ماه شدند .بنابراین عالوه بر حقوق انسانی
کودکان ،حقوق مدنی کودکان هم نقض شد.
 .9پلیس خودکامانه از طریق محصور ساختن کودکان جلوی ارتباط و مالقات با پدر ،دوستان
و مدرسه کودکان را مورد آزار روحی قرار دادند.
 .10پلیس مانع حق انتخاب کودکان در زندگی کردن با فردی که کودکان طبق گزارشات ،گواهی
و صدای ضبط شده خواستار (پدر) آن شده بودند.
 .11سازمان اجتماعی اِن ِش ِد حکم حزانت مشترک 112را زیر پا گذاشتند.
 .12سازمان اجتماعی اِن ِش ِد جرم خودکامگی در مقابل کودکان را نادیده گرفتند.
 .13سازمان اجتماعی اِن ِش ِد کودکان را در شرایط کامال بی دفاع و بدون مدرک محکمه پسند
مجبور به ترک عادات ،دوستان ،مدرسه و پدر کردند.
 .14سازمان اجتماعی اِن ِش ِد ما نع حضور کودکان در مدرسه به مدت  3ماه شدند .بنابراین
عالوه بر حقوق انسانی کودکان ،حقوق مدنی کودکان هم نقض شد.
 .15سازمان اجتماعی اِن ِش ِد خودکامانه از طریق محصور ساختن کودکان جلوی ارتباط و
مالقات با پدر ،دوستان و مدرسه کودکان را مورد آزار روحی قرار دادند.
 .16سازمان اجتماعی اِن ِش ِد مانع حق انتخاب کودکان در زندگی کردن با فردی که
113
 .17پروندۀ محرمانۀ "شک به تنبیه کودکان توسط پدر" به تاریخ  2017.06.21مختومه
اعالم شد ،بدون عواقب برای دادخواست دروغین.
 .18محققان کودک نزد پلیس در منطقۀ ناکا ،یکی از مناطق حاشیۀ استکهلم ،در بازجویی های
خود از کیمیّا و کیانا گواهی کردند که کودکان از تاریخ  2016.09.14تا تاریخ
 2016.10.15مورد ضرب 114و شتم در خانۀ زنان قرار گرفته بودند.
115
 .19حکم جلوگیری از معاشرت پدر و فرزندان بخاطر نوشتن کتاب و نامه به رسانه ها
صادر میشود!
 .20اتهام تنبیه کودکان
طبق قوانین در سوئد کودکان میبایستی ظرف مدت سه ماه بازجویی شوند .در این پروندۀ خاص کودکان
َمرد آنهم به زور نامه های پی در پی َمرد مبنی بر لزوم بازجویی از کودکان و پایان بخشیدن به گروگان
 )110سازمان اجتماعی اِن ِش ِد قسمت بچه و نوجوان ( )B o Uتحقیقات قوانین سازمان اجتماعی کاپیتل  11پاراگراف  ،1صفحۀ
 3از  11به تاریخ 2016.10.20
 )111دادگاه سودرتورن پروندۀ شمارۀ ت  11 – 12172به تاریخ 2012.07.12
 )112دادگاه سودرتورن پروندۀ شمارۀ ت  11 – 12172به تاریخ 2012.07.12
 )113به آخر کتاب قسمت مدارک رجوع شود.
 )114به آخر کتاب قسمت مدارک رجوع شود.
 )115به آخر کتاب قسمت مدارک رجوع شود.
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گیری و اتمام نگهداری کودکان در آن محیط مالل آور ،کودکان در خاتمه پس از  7ماه توسط نیروی
ویژۀ پلیس متشکل از روانشناسان -جرم شناسان کودکان که تخصص در بازجویی از کودکان زیر 9
سال را دارند بازجویی شدند ،که آنهم مطابق با گفته های َمرد بر عدم تنبیه کودکان صحه گذاشته شد و
پرونده مختومه اعالم شد.
نتیجه؟
هیچ! نتیجۀ بازجویی هیچ چیز دیگری بغیر از مهر اتهام بر پدر و برمال شدن دروغهای لَنگرودی در
بر نداشت! نتیجه ای بغیر از افشاء نفرت نهادینه شدۀ مراجع اداری سوئدی نسبت به مسلمامان نبود.
بنابراین این پرونده هم به نفع َمرد مختومه اعالم شد.
ولی فراموش نکنید که در هر صورت اسم َمرد ،یک مسلمان دیگر در آمار تنبیه کودکان سال 2016
به ثبت رسیده است .فراموش نکنید که اسم دو کودک مسلمان دیگر در آمار بازجویی از کودکان مسلمان
تنبیه شده در سال  2016به ثبت رسیده است.
این موارد در یک کشور متمدن و پیشرفته موجب نابودی حتی ماده کرگدنها میتوانست بشود ولی در
سوئد میتواند دلیلی برای تشویق شما زنان مسلمان باشد .بی شرمانه دولت سوئد اصرار در نمایش
تصویر دموکراسی از خود دارد و اینگونه نقض حقوق کودکان و حقوق بشر بر پایۀ آزار دینی را در
قالب کودک دوستی و انسان دوستی میخواهد به دیگر کشورها نه تنها بقبوالند بلکه صادر هم کند ،حتی
کشورهای مسلمان!
این نکات قوت قلبی برای شما زنان مسلمان در سوئد است که اینگونه پرونده ها هیچگونه ارتباطی با
عشق یک مادر به کودکانش ندارد ،بلکه نفرت دولت سوئد از اسالم و مسلمانان از طریق کمک به تو
ارضاء میشود .تو در واقع در راستای پروژۀ سوئد در مورد هویت زدایی کودکان مسلمان عمل میکنی.
بله ،اینگونه است حقوق کودکان در سوئد .حکم انکار حق معاشرت پدر و فرزند بخاطر نگارش کتاب
به وضوح ثابت میکند که دولت سوئد آشکارا کمر همت به فروپاشی خانواده های مسلمان بسته است،
تا به آن اندازه که حاضر است اصل آزادی بیان و اصل آزادی چاپ ،تعهدات حقوق بین المللی منشور
کودکان و منشور حقوق بشر را زیر پا بگذارد در صورت عدم توانایی جعل جرم علیه یک پدر مسلمان.
تمامی موارد ذکر شده در باال در یک کشور مدنی منجر به پیگرد قانونی مسئولین میشود در هر پُست
و مقامی ولی نه در سوئد و نه در ارتباط با یک خانوادۀ مسلمان.
اگر یکی از این موارد برحسب فرهنگ به طور مثال در عربستان و یا مصر نقض شود همین سوئد
پرچم دار حقوق کودکان -بشر و امثالهم میشود ولی جرائم در این حیطه در سوئد با این شدت و شقاوت
سانسور میشود .حاال لَنگرودی هر کجا که میرود فقط کافی است که بگوید "آدرس او مخفی میباشد و
دادگاه هم فرزندان را به او داده است" این جمله به گوش یک سوئدی به معنای ُجرم غیرتی که فقط
مسلمانان مرتکب آن میشوند و این بیچاره زن تحت تعقیب و آزار شوهر مسلمانش میباشد!
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تمامی موارد ذکر شده برای زنان مسلمان که میخواهند از سیستم پشتیبانی اجتماعی ،رفاهی ،ساختاری
که برای زنان مورد ظلم و ستم دیدۀ سوئدی ایجاد شده سوءاستفاده کنند ،مدرک خوبی است برای
اطمینان خاطر که هیچگونه قانون ،چه کشوری و چه تعهدات بین المللی سوئد را موظف به احترام به
حقوق کودکان مسلمان و حقوق بشر نمیکند.
جو منفی علیه مسلمانان ،در واقع علیه دین اسالم ،بدانگونه ماهرانه از طریق رسانه های گروهی و
ُ
دستگاههای قضائی در سوئد نهادینه شده که ضمیر ناخودآگاه شهروندان سوئدی هرگونه تهمتی علیه
مسلمانان را بدون تعجب می پذیرند ،خصوصا مردان مسلمان را بصورت خودکار مجرم میدانند.
شهروند ان سوئدی بصورت هیپنوتیزم شده ای جمعی توافق دارند که مردان مسلمان همگی بال استثناء
همسر و کودکان خود را تنبیه میکنند.
به نقل از مکانیزم تبلیغاتی دولت سوئد با استناد بر آمار قضائی ،این دین اسالم است که مقصر و
گناهکار میباشد .به نقل از مکانیزم تبلیغاتی دولت سوئد با استناد بر آمار قضائی ،این دین اسالم است
که به پیروان مذکر خود می آموزد که در ُکل چگونه رفتاری می باید با جنس مؤنث و کودکان داشت!
همزمان اینکه دین اسالم به پیروان مؤنث خود می آموزد که رفتاری فرمانبردارانه نسبت به مردان
اتخاذ کنند.
اینگونه است دستورالعمل ناننوشتۀ دولت سوئد به سازمان اجتماعی ،مراجع قضائی ،رسانه های تحت
کنترل دولت و انجمن های فِمینیستی (غیر دولتی) که کمک هزینۀ دولتی میگیرند .در نتیجه کامال
طبیعی است که برداشت شود که تمامی کمکها باید معطوف زنان مسلمان باشد در کشوری که زنان
سوئدی به مان ند مور و ملخ توسط همسران سوئدی خود به قتل میرسند 116و مورد تنبیه بدنی ،آزار
روحی و مورد تجاوز قرار میگیرند.

 )116چند نمونۀ سالهای اخیر پس از :2016
لوتا رودهولم
یوسفین نیلسون
گرن جسد زن را به آتش کشید
میکائیل ا ُ ِ
و بسیار موارد دیگر که در حوصلۀ این مبحث نیست.
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تحقیقات
در این مبحث شما به عنوان زن مسلمان به عباراتی گرفته شده از گزارشها آشنا میشوید .شما در عمل
متوجه خواهید شد که این مهم نیست که چه میگوئید ،مهم اینست که خود را از دست یک مرد مسلمان
برهانید .حاال شما میتوانید خود مقایسه کنید دالیلی که موجب شد سازمان اجتماعی اِن ِش ِد قسمت
خشونت خانوادگی تدابیری اتخاد کند که یک زن مسلمان نیازمند به کمک ضروری برای فرار از مرگ
و چنگال این چنین دزخیمی برهاند.
همزمان در کنار این دالیل بعنوان مرجع ،سخنان َلنگرودی را که در گزارشهای دیگر ادعا شده بود
در کنار هم میگذارم تا خود متوجه بشوید که هیچگونه عالمت سوألی بوجود نمی آید.
تحقیقات مطابق با قوانین خدمات تأمین اجتماعی کاپیتل  11پاراگراف )SoL( 1
قسمت خشونت خانوادگی
کیم شَرن کویست
مأمور رسیدگی
50820159/8/0047
تلفن
2016.10.20
تاریخ
سه جمله تشریح کنندۀ نیاز مبرم لَنگرودی برای جلوه دادن َمرد بعنوان یک هیوال.

 .1لَنگرودی تعریف میکند که "عمل امروز او(تماس با سازمان اجتماعی) حاصل یک فرایند
دراز مدت بوده تا جرأت کند از این زندگی خود را برهاند ،چونکه او ( َلنگرودی) در مورد
افکار و حرفهای خانواده ها و بستگان (در ایران) و چگونگی رفتار آنها با او (لَنگرودی)
دلواپس بود".
 .2لَنگرودی توضیح داد که "از آنجایی که او می آید یک زن بدون دلیل طالق نمی گیرد".
 .3لَنگرودی گفت که " َمرد اجازه نداد که برادر َلنگرودی در خانۀ آنها زندگی کند و به همین
خاطر َلنگرودی بسیار از برادرش خجالت می کشیده".
همانطور که متوجه میشوید ،شما حتی نیازی ندارید که دلیل اصلی خود را کتمان کنید .هر دلیل در هر
صورت در سوئد موجه میباشد .نگرانی شما برای حرف و حدیث ،افکار و رفتار بستگانت در کشور
مبدأ (ایران) دلیل موجه ای برای ما سوئدیهای احمق است! به همین خاطر ما کاری میکنیم که تو را
بیچاره و مفلک نشان دهیم و نیاز مبرم تو به رهایی از یک چنین مسلمان هیوالیی! تو بعنوان زن
مسلمان نیازی به صحبت در مورد شور و شوقت به جدایی دقیقا پس از اتمام درست را نداری و یا
اینکه چرا تا بحال از کودکانت که پدرشان هر روزه آنها را می زده محافظت نمی کرده ای!
ضد و نقیضها
جمالت پُر رنگتر ادعاهایی است که سازمان اجتماعی قسمت خشونت خانوادگی بیشتر برروی آن
متمرکز شده بود .دالیلی مبرم برای نیاز به محافظت از یک زن مسلمان تحت ستم! سطرهای پائین این
جمالت پُررنگ شده ادعاهای لَنگرودی در زمانی دیگر ،در گزارشی دیگر در رابطه با همین پرونده
است.
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َمرد لَنگرودی را به دفعات می زده و تهدید به مرگ می کرده ،چیزی که جلوی چشم بچه
ها انجام میشده.
" َلنگرودی اعتراف کرد که بیشتر صحبت از آزار روحی بوده و هرگز جلوی بچه ها انجام نمی شده".
طبق گزارش ()BBiC117 2016.07.15
"خشونتی که َلنگرودی تشریح میکند روحی بوده و هرگز جلوی بچه ها نبوده" .طبق گزارش ( BBiC
)2016.07.21
"مادر ( َلنگرودی) همچنین میگوید که پدر ( َمرد) همیشه در حضور بچه ها آرام بود" .دفتر گزارش
118
تحقیق از بچه ها 2016.09.13
 لَنگرودی جرأت نمی کند که به خانۀ خودش برود برای اینکه ریسک وجود دارد که َمردآنجا باشد ،که در این صورت َمرد به او صدمه خواهد زد .صفحۀ یک از یازده کیم شَرن
کویست.
در صورتی که در همان بررسی صفحۀ دو از یازده همان محقق مینویسد " َلنگرودی تقاضای ماندن در
همان خانۀ خود را دارد" .چند سطر پائینتر:
 oسازمان اجتماعی با خانۀ محافظت شدۀ لَنگرودی موافقت کرده و لَنگرودی
میپذیرد که در خانۀ محافظت شده زندگی کند.
 oبه تاریخ  2016.09.28لَنگرودی به خانۀ َمرد میرود ،همان خانه ای که
لَنگرودی از آن فراری است ،و تمام طالهای خود را میبرد در صورتی که حتی
یک عروسک پولیش بچه ها را با خود نمی برد.
ماریا توله بی وکیل لَنگرودی به تاریخ  2016.10.04در فرم دادخواست مینویسد " َلنگرودی تقاضای
ماندن در همان خانۀ خود را دارد".
نتیجه اینکه؛ لَنگرودی که ادعا میکرد َمرد جانی بالفطره میباشد و به لَنگرودی بی درنگ صدمه خواهد
زد ،119لَنگرودی که پیشنهاد خانۀ محافظت شده را پذیرفته بود ،لَنگرودی که نیاز به محرمانه بودن
آدرس خانه اش را پس از سه سال دارد ،هنوز به نقل از محقق سازمان اجتماعی اِن ِش دِ ،قسمت
خشونت خانوادگی کیم شَرن کویست و وکیلش توله بی ،میخواهد در همان خانه ای زندگی کند که از
آن فراری است! همان خانه ای که َمرد آدرسش را دارد و از آن بدتر کلیدش را هم دارد!
لَنگرودی از سازمان اجتماعی و وکیل توله بی کمک گرفت که َمرد را هیوال جلوه دهد در راستای نیاز
و ضرورت تصویری موجه از لَنگرودی در برابر بستگانش در ایران! ما سوئدیهای احمق با کمال
میل اینکار را میکنیم و هزینه اش را هم میپردازیم حتی اگر به قیمت نام خوب کشور سوئد تمام شود.

 )117بهترین بچه ها در مرکز به تقصیل در کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" تشریح شده است .از طریق این صفحه
 www.kimyana.seمیتوانید کتاب را پیاده و نسب کنید.
 )118یک روز پیش از گروگان گیری کودکان.
 )119این جملۀ کلیشه ای را میتوان در تمامی اینگونه پرونده های زنان مسلمان در سوئد یافت .این جملۀ کلیشه ای را لَنگرودی
هنوز در خوراک تقوییتی دام به خورد اسالم ستیزان سوئد میدهد.
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بیاد بیاورید که هیچ صحبتی در مورد عذاب و رنج کودکان نیست .بیاد بیاورید سخنرانیهای سوئدیها
برای جهانیان در مورد "بهترین کودکان" در داخل سوئد هیچ معنایی برای خود سوئدیها ندارد .فقط
خراب نمودن و محکوم نمودن اسالم و مسلمانان هدف است .سعی همه گانی در اینست که لَنگرودی
را از چنگال یک چنین دژخیم مسلمانی برهانند .بچه ها فقط دست آویزی برای موجه نشان دادن نفرت
به اسالم و مسلمانان در سوئد است و فرقی ندارد که کودکان چگونه از این جدایی زجر میبرند.
 خانوادۀ لَنگرودی در ایران بسر میبرند و لَنگرودی آنها را بسیار کم میبیند.شما خودتان قضاوت کنید که چه قدر کم لَنگرودی خانوادۀ خود در ایران را میدیده! تماس تلفنی روزانه
بماند.
 oآپریل  2006مهاجرت به سوئد
 oفوریه  ،2007کمتر از یکسال برادرش دکتر مهران سخیف به خانۀ َمرد در
سوئد می آید.
َ
 oژانویه  ،2008کمتر از یکسال پس از برادرش ،مادر لنگرودی کمی قبل از
تولد کیمیّا به خانۀ َمرد می آید و به مدت شش ماه در سوئد و در خانۀ َمرد میماند.
 oاکتبر  2009کیانا به دنیا می آید و چهار ماه بعد ...
 oفوریۀ  2010لَنگرودی با بچه ها به ایران رفت.
 oژوالی  2011برادرش دکتر مهران سخیف با خانواده به مدت یک ماه در خانۀ
َمرد میمانند.
 oدسامبر  2011خانوادگی به مدت پنج هفته به ایران رفتند.
 oژوئیه " ،2012حتی اگر مادرم هم بمیرد به ایران نخواهم آمد/لَنگرودی" ولی
َمرد طبق برنامۀ قبل با بچه ها به ایران میرود.
 oپائیز  2013وقت مرگ پدرش ،چهار دفعه ،هر دفعه به مدت یک هفته َلنگرودی
به ایران رفت و َمرد با بچه ها در سوئد بودند.
 oدسامبر  2013خانوادگی به مدت پنج هفته به ایران رفتند.
 oتابستان  2015خانوادگی به مدت ده هفته به ایران رفتند.
 oتابستان  2016ورود بی اجازۀ دکتر مهران سخیف به خانۀ َمرد ،ربودن فرزندان
َمرد و حکایاتی که در حال مطالعۀ آن هستید.
 oصحبت از مسافرت در اروپا در این مبحث نمیگنجد.
 لَنگرودی قسمت اعظم خرج خانه را متحمل میشود (واقعا؟).لَنگرودی اضافه میکند که " َمرد بعضی اوقات غذا ،لباس و اسباب بازی بچه ها را پرداخت میکند"
گواهی ادارۀ مالیات در مورد درآمد لَنگرودی سال به سال:
ناخالص ،از این مبلغ  % 30مالیات کم شود
همان سالی که لَنگرودی در تشکیالت َمرد استخدام بود
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2012
 67 000:2011
 62 000:َ
بیاد داشته باشید که لَنگرودی هیچگونه درآمد دیگری نداشته است .بیاد داشته باشید که لنگرودی
هیچگونه درآمدی قبل از  2011نداشته .بیاد بیاورید که لَنگرودی در سال  2006به سوئد نقل مکان
کرده بود.
عالوه بر عقل سلیم َمرد توانسته بود از طریق رسیدهای مختلف و رونوشت از صورت حساب بانکی
دروغهای لَنگرودی را به اثبات برساند.
َمرد در حوالی سال جدید  2014/2015از خانه رفت و لَنگرودی قرارداد خانه به اسم او
زده شد.
پس از جدایی در سال  2012در سوئد و حکم حزانت مشترکَ ،مرد یک ال قبای خود را برمیدارد و
از خانه میرود و طبق گواهی سال َ 2012مرد تقاضا کرد که قرارداد خانه به اسم َلنگرودی ثبت شود
و بدین ترتیب قرارداد خانه به اسم لَنگرودی در سال  2012ثبت شد.
َمرد به درخواست َلنگرودی ،مبنی بر اینکه دختران برای پدرشان دلتنگی میکنند ،دوباره به خانه
برمیگردد ولی حتی در همان زمان کوتاه غیبت و حتی پس از آن تمامی مخارج خانه را میپرداخته.
 این لَنگرودی بود که اجاره ،مخارج زندگی ،غذا و چیزهای دیگر مورد نیاز خانه راپرداخت می کرده.
جدا! با آن درآمد؟ َمرد از هوش و ذکاوت کیم شرن کویست در تعجب بود .یک انسان با یک هوش
معمولی می بایست آزرده خاطر میشد و احساس اهانت به او دست می داد از شخصی که ادعا می کند
تمام خرج خانه را می دهد با آن درآمد سالیانه؟
حقیقت امر این بود که در سال  2015مادر لَنگرودی و دخترخاله اش ،پرستو خانعمویی از کومله،
اجاره نداشتند که به خانۀ َمرد بیایند و به همین خاطر نصف شب به پلیس زنگ زد ،و دو پلیس در
اصرع وقت خود را به خانۀ آنان رساندند .پلیس مذکر که با َمرد صحبت میکرد ،نشانی از یک َمرد بی
ثبات پرخاشگر متوهم نیافت ،چیزی که لَنگرودی در تماسش با  110اظهار کرده بود همزمان که دو
کودک کم سال در اطاق کناری در کمال آرامش در خواب بودند!
پلیس از َمرد توضیح خواست و جواب َمرد بیشتر از دو جمله نبود:
 .1این همسایگان نبودند که به شما زنگ زدند ،به این معنا که ما در جنگ و دعوا نبودیم.
 .2دو کودک خردسال در اطاق بغلی در خواب خوش هستند ،به این معنا که ما حتی با صدای
بلند هم حرف نمی زدیم.
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َمرد و پلیس با هم سی دقیقه ای نشستند و به تلویزیون خیره شدند بدون اینکه حتی کلمه ای دیگر بگویند.
در حالی که پلیس زن در آشپزخانه از حرفها و گریه های لَنگرودی کامال تحت تأثیر قرار گرفته بود،
به اطاق نشیمن آمدند و پلیس زن شروع به وراجی کرد .تنها جواب َمرد یک جمله بود!
 "هر آنچه را که لَنگرودی به تو گفته واقعیت خالفش را ثابت می کند"َمرد مجبور شد که دقیقا همین جمله را یکبار دیگر تکرار کند و در آنموقع بود که پلیس زن هم کوتاه
آمد و از خانه رفتند.
دیگر جمالتی که لَنگرودی در پرونده گفته بود و حتما به درد تو هم خواهد خورد به شرح زیر میباشد.
َمرد تمام جوانب زندگی لَنگرودی را کنترل می کرده.

 دوستان لَنگرودی او را تشویق به شکایت نزد پلیس کردند و حاال که لَنگرودی شکایت
120
کرده ،هیچ کدامشان جرأت شهادت مقابل َمرد را ندارند .آنها از َمرد و خانوادۀ َمرد
میترسند!
َمرد به مرور زمان بیشتر کنترل کننده و پرخاشگر شده بود.

َ
 در ابتدا لنگرودی فکر می کرد که کنترل َمرد از روی عشق می بوده  ...ولی حاال بعد از
این همه ماجرا لَنگرودی متوجه شده که همه چیز در رابطه با نیاز به احساس قدرت و
کنترل بوده نه عشق.
 لَنگرودی سال  2005به خانۀ والدین َمرد رفت برای اینکه از شکاکی َمرد بکاهد ولی این
نه تنها کمک نکرد بلکه وضعیت را تشدید کرد و روحیۀ شکاکی َمرد وخیم تر شد.
َمرد شروع کرد که لَنگرودی را در معرض خشونت جسمی قرار دهد با لگد ،مشت و سیلی.

َمرد لَنگرودی را میزده حتی زمان حاملگی لَنگرودی.

َمرد از ادامۀ تحصیل َلنگرودی جلوگیری می کرده ولی لَنگرودی حاضر به قبول این امر

121
نشد و عالرغم تهدید َمرد به درس خود ادامه داد .
َمرد در قسمت اعظم زندگی مشترکشان خشونت فیزیکی اعمال میکرده ولی لَنگرودی هرگز

جرأت نکرد که به پلیس گزارش بدهد و یا اینکه از درمانگاه کمک بگیرد.
 لَنگرودی اجازه نداشت بیشتر از ساعت ده شب بیرون بماند.
َمرد می گفت که او می زند تا لَنگرودی اعتراف کند.

َمرد با مشت به صورت و بدن لَنگرودی می زده و همچنین سیلی میزده ...لَنگرودی بدنش

کبود میشده از ضربه ها ،هُل دادن ها ،محکم نگه میداشت ،مویش را میکشیده ،با کف دست
به بدن و دستهای َلنگرودی میزده و به دفعات لگد هم میزده.
َمرد لَنگرودی را در ایران میزده ،چونکه تنبیه زنان در ایران بیشتر پذیرفته شده است.


 )120خانواده و بستگان َمرد در ایران زندگی می کنند.
 )121همین جمله به خودی خود تمامی ادعاهای دروغین لَنگرودی را برمالء میکندَ .مردی که لَنگرودی را شب و روز میزده،
شکاک بوده و غیره با این حال لَنگرودی برروی حرف خود میماند و درسش را ادامه میدهد ،درسی که  7سال ادامه داشتَ .مرد
 7سال تهدید کرد!
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َمرد میگفت که لَنگرودی احمق و دیوانه استَ .مرد شکاک ،کنترل کننده و عوام فریب بود.
این َمرد بود که تصمیم میگرفت ،قدرت و کنترل داشت.
َمرد لَنگرودی را به َمرگ تهدید کرده بود و همچنین تهدید به تنبیه میکرده.
َمرد ادامۀ تحصیل لَنگرودی در سوئد را ممنوع کرده بود.
َمرد میگفت که لَنگرودی پشیمان خواهد شد.
َمرد میگفت که لَنگرودی را به قصد ُکشت خواهد زد.
َمرد میگفت که حاال خیالت راحت شد که مدرکت را گرفتی! این مدرک آخر قاتل جانت
خواهد شد.
َ
َمرد توهین آمیز نسبت به لنگرودی در حضور فرزندان و دیگران صحبت میکرده.
َمرد پس از طالق نمی توانست نیاز خود به کنترل را رها کند.
َمرد مکرر در محل کار لَنگرودی پرسه میزده.122

(از جایی که این جمله برای َمرد بسیار کریح احساس میشد ،بدینگونه اعتراض خود را در کتاب ابراز
کرد)
اسم من سیّد عیسی موسوی ساکن سوئد -استکهلم از سال  1988در خیابان سوکن  12263 ،366اِن
ِش ِد هستم .تصویر مرا به همراه دخترانم در اول کتاب میبینید .سوأل من از همکاران لَنگرودی که در
بیمارستان داحلنز اِن ِش ِد کار میکنید اینست که آیا شما ،حتی برای یکبار ،مرا در پیشخوان ورودی
بیمارستان دیده اید؟ چه برسد به اینکه در راهروی قسمت کاری او مرا دیده باشید! آیا حتی برای یکبار
شنیده اید که من به او در زمان کارش زنگ بزنم؟
من همین سوأل را از هم شاگردیان لَنگرودی در دبیرستان بزرگساالن ا ُ سو  2009 – 2007و همچنین
در دانشگاه تا زمان  2015.12.31دارم .آیا شما مرا هرگز در راهروهای دبیرستان یا دانشگاه دیده اید
که از کسی سراغ لَنگرودی را بگیرم؟
البته چندین و چند بار اتفاق می افتاده که َلنگرودی نمیتوانسته در خانه به موقع حاضر شود ،تا من
بتوانم سر کار خود در عصرها به موقع حاضر شوم .بنابراین لَنگرودی عادت داشت که تماس بگیرد
که آیا من می توانم دنبال او بروم! در اینگونه مواقع من و بچه هایم عادت داشتیم با هم به دنبال او
برویم بدون اینکه حتی از ماشین پیاده شویم.123
َمرد هنوز هم به دنبال آن است که بداند من با چه کسانی معاشرت میکنم.

َمرد از وجود کودکان سوءاستفاده میکند چون این تنها راهی است که َمرد می تواند بر روی

لَنگرودی کنترل داشته باشد.
 لَنگرودی همچنین توضیح میدهد که او نگران امنیت دختران است.

 )122خالف این جمله را لَنگرودی دز سپتامبر  2017در جلسۀ دادگاه به زور سوگند اعتراف به دروغ بودن ادعای خود میکند.
 )123پس از چاپ این مطلب در کتاب بود که لَنگرودی به اجبار سوگند در حضور همگان اعتراف کردَ :مرد به سر کار او نمی
آمده و در پارکینگ به همراه کودکان منتظر لَنگرودی می مانده.
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(گواهی معلم :کیمیّا برروی زمین نشست ،میگریست و نمی خواست به همراه لَنگرودی برود .کیانا
گفت :من میخواهم امشب کنار پدرم بخوابم.
لَنگرودی نگران امنیت دختران بود در حالی که دختران انتخاب کرده بودند که با لَنگرودی نروند و در
آغوش گرم و مطمئن پدر خود بخوابند).
َ
 آزار روحی بیشتر از هر چیز دیگر به لنگرودی صدمه میزده.
 لَنگرودی جرأت نمی کرد که برای کسی تعریف کند ،حتی خانوادۀ خودش!
(به ناگهان دست غیب از طریق آن پیرزن کثیف نماز و قرآن خوان ،فرنگیس مقصودلو از گرگان،
برای کمک به لَنگرودی بیرون می آید! به ناگهان فرنگیس مقصودلو از گرگان برای دادگاه تعریف می
کند که لَنگرودی  8 – 7سالی است که برای او گریه زاری می کند! و لَنگرودی در مورد تنبیه بدنی و
روابط آشفته تعریف میکرده! در جواب سوأالت َمرد از آن پیرزن کثیف ،فرنگیس مقصودلو از گرگان،
بدینگونه اظهار میدارد:
نه
 )1آیا موهای َلنگرودی آشفته بوده در این  8 – 7ساله؟
نه
 )2آیا آرایش لَنگرودی به هم ریخته بوده در این  8 – 7ساله؟
نه
 )3آیا لباسهای لَنگرودی پاره بوده در این  8 – 7ساله؟
نه).
 )4آیا کبودی در بدن لَنگرودی دیدی در این  8 – 7ساله؟
دلواپس نشو! با این حال تو نیازی نداری که ناراحت چیزی باشی .قاضی می آید که تمامی این ضد و
نقیضها را نادیده بگیرد ،سندش همان حکم حزانت به َلنگرودی توسط قاضی آندرش اِ الرشون.
 لَنگرودی بیان میکند که او این خشونت َمرد را در خود سرکوب میکرده و اینکه آنقدر
مدت طوالنی شده بود که دیگر بظاهر عادی به نظر میرسیده و فکر می کرده که "خیلی
خطرناک نیست"
 در جواب سوأل اینکه لَنگرودی فکر می کند در چه مقیاسی این خشونت برای او مضّر
بوده ،می گوید "پنج" یعنی باالترین مقیاس آسیب.
 در جواب سوأل اینکه لَنگرودی تا چه حد از َمرد می ترسد ،جواب میدهد "پنج" یعنی
باالترین مقیاس ترس.
 لَنگرودی میگوید درک او از خطری جدی که تهدیدش می کرد بسیار کم بوده چونکه
هیچگونه تجربۀ شخصی قبلی در این رابطه نداشته است.

حاج مح ّمد حسین اصفهانی زاده سخیف لَنگرودی میباشد،
این عکس پدر لَنگرودی
در نتیجه یک مرجع مقاسیه برای لَنگرودی.
برای این ادعا َمرد تمامی همسایگان در لَنگرود و بستگان و آشنایان لَنگرودی را به شهادت میخواند.
همۀ این افراد میدانند که پدر لَنگرودی ،یک مشروب خوارۀ معتاد به تریاک ،شدیدا فحاش ،عادت داشت
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زن و بچۀ خود را مورد آزار بدنی قرار دهد ،چیزی که از آگاهی َمرد مخفی نگه داشته شده بود .این
پدر فحاش حتی در زمان عادی که مست نبوده ،پدری که به اعتراف لَنگرودی حتی در این سن به
هنگام عصبانیت مادرش را میزده ،اینگونه پدر را میتوان در کمال آرامش یک مرجع مقایسه دانست.124
بله ،زمانی که لَنگرودی هنرپیشگی و شارالتان بازی ایرانی را پس از به اتمام رساندن درسش پیشه
کرد ،اطالع و تجربۀ کامل از چگونگی تنبیه پدرانه داشته و اینکه یک مادر تنبیه شده چگونه رفتار و
اعمالی دارد( .شروع به دلسوزی در مورد لَنگرودی نکنید چون خود او با کمک دولت سوئد حاال
مرتکب جرم نسبت به دو کودک بی پناه شده است).
دقیقا به همین خاطر است که َلنگرودی حاال پس از اتمام درسش فکر می کند که فرزندان به پدر نیازی
ندارند ،چونکه خودش با یک چنین پدر حیوان صفتی زندگی میکرده  ،پدری که وجودش در خانه
زیادی بوده .پدری که برروی درآمد مادرش زندگی می کرده و با درآمد مادرش بساط تریاک و مشروب
را ُمهیّا می کرده و بدتر از آن مادرش حاجیه خانم فیتحیه شریف پور را هم تنبیه بدنی می کرده.
لَنگرودی که خودش عشق پدر را تجربه نکرده بود حاال نمی تواند احساس بچه ها را نسبت به پدر
خود ،را درک کند .شاید هم لَنگرودی تا حدی از کودکان خود انتقام میگیرد چونکه طبق گواهی مدرسه؛
 "دختران ،مشخصا دختر بابا هستند" و یا اینکه "دختران به طرف پدر میدوند و خود را به آغوش پدر می اندازند در حالی که دختران کمیبهانه جو می شوند وقتی مادر به دنبالشان می آید".
اینها تنها جزئی از عشق کودکان به پدر و بالعکس بوده ،چیزی که لَنگرودی آنرا هرگز تجربه نکرده
بود و حاال عشق پدر و فرزند ،موجب آزار روحی لَنگرودی می شده.
از هم پاشیدن مرکز خانواده ،جدایی کودکان از شخص مورد عالقۀشان ،جدا کردن کودکان از کودکان
دیگری که با هم بزرگ شده بودند و یا جدایی از محیطی که به آن اُنس گرفته بودند ،اجبار کودکان به
دوستان جدید ،محیط جدید بدون حمایت پدر 125را سوئدیها "بهترین کودکان مسلمان" میخوانند.
وقتی که تحقیقات بر پایۀ ( 126)FREDAارزیابی خطر به تاریخ  2016.09.03انجام شد ،درجۀ خطر
و تهدید شش ( )6بوده ،بدین معنی که "تهدید افزایش خطر متغییر است" ولی وقتی که همین تحقیق فقط
ده روز بعد یعنی به تاریخ  2016.09.13انجام شد به ناگهان درجۀ تهدید به هفده ( )17رسیده بود!

 )124بزرگترین اشتباه َمرد باور به نماز و قرآن خواندن خانوادۀ لَنگرودی بود که به اعتقاد َمرد انسان را از اعمال زشت مبرا
می سازد.
 )125پدر برای تمامی کودکان مظهر قدرت و منبع اعتماد به نفس میباشد و مادر مظهر عشق و مصالمت .و صد البته که تمامی
کوشش سوئدیها در راستای تخریب اعتماد به نفس کودکان است .دلیل این امر را میتوانید در کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان
در سوئد" مطالعه کنید.
 )126ف آر اِ د آ – محفف روشهای استاندارد شده برای کارکنان خدمات اجتماعی در رابطه با خشونت درون خانوادگی است.
گروه مورد نظر ( )FREDAاین تحقیقات بزرگساالنی هستند که در معرض خشونت خانوادگی قرار گرفته اند .البته در بعضی
موارد منطقی میتواند ابزار مناسبی برای افراد زیر  18سال که مورد خشونت و یا احتمال خشونت خانوادگی میرود هم مورد
استفاده قرار بگیرد.
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بدین معنی که "خطر جدّی قریب الوقوع است"! بدین ترتیب پس از ده روز آزمایش و خطا ،تعلیم و
تربیت ،خطر را به قریب الوقوع تبدیل کردند ،به معنای موجه بودن نیاز به خانۀ محافظت شده!
همین مثال به تنهایی گویای تالش بی مهابا و بدون پردۀ پروژۀ هویت زدایی توسط از هم پاشیدن مرکز
خانواده میباشد و درسی برای شما زنان مسلمان که سوئدیها حتی از دروغهای آشکار شما هم نهایت
استفاده را خواهند برد .بنابراین هیچگونه جوابی مورد موأخزه قرار نمیگرد و شما بعنوان یک زن
مسلمان نیاز به دلهره نداری.
بعنوان مثال در این پرونده کسی از لَنگرودی سوأل نکرد که پس از  10سال مشت و لگد ،مقیاس تهدید
فقط شش بوده! و چه اتفاقی در این ده روزه افتاده که به ناگهان این مقیاس تهدید به هفده رسیده است؟!
یعنی خطر َمرگ قریب الوقوع!
بنابراین مهمترین مسئله در رابطه با سواالت ( )FREDAاین است که شما زنان مسلمان به تمامی
سوأالت زیر یک پاسخ بدون توضیح و فقط "بله" بگوئید و بس .در اینصورت دولت از طریق سازمان
اجتماعی و کامال بطور قانونی می تواند همسر شما ،پدر فرزندانتان را در حصاری فتح نشدنی قرار
دهد ،چیزی که لَنگرودی در جلسۀ اول سوأالت قصور ورزید.
سواالت بدین شرح است:
 )1آیا تنبیه بدنی طی زمان خشن تر شده/یا اینکه دفعاتش بیشتر شده؟
 )2آیا تو در سالهای اخیر رابطه ات را بریده ای و یا به کل تمام کرده ای؟
 )3آیا او (شوهر) بیکار است؟
 )4تصور تو حاال اینست که او تو را به مرگ تهدید میکند؟
 )5آیا او (شوهر) تو را مورد تنبیه بدنی قرار داده که تو تا به حال به پلیس گزارش نداده ای؟
 )6آیا او (شوهر) تو را مجبور به همخوابی کرده که تو راضی به آن نبوده ای؟
 )7آیا او (شوهر) تمامی و یا قسمتی از کارهای تو را کنترل میکند! مالقات تو با دوستان و
بستگان؟
 )8آیا او (شوهر) دائما شکاک است به شکلی که تفهیم تو خشونت دائمی اوست؟
 )9آیا او (شوهر) تو را هنگام حاملگی زده است؟
 )10تصور تو اینست که او (شوهر) میتواند تو را بکشد؟
 )11آیا او (شوهر) تو را تعقیب می کند؟
همانطور که متوجه می شوید این سوألها از زنان سوئدی پرسیده نمیشود ،به همین خاطر زنان سوئدی
بصورت مور و ملخ توسط مردان سوئدی به قتل میرسند 127ولی شما زنان مسلمان نیازی به نگرانی
ندارید .فقط به سوأالت باال جواب مختصر "بله" را بدهید .هیچ اولیاء اموری هیچگونه سوأل کنترلی
 )127در قسمت پایانی کتاب فصلی به نام حقوق واقعی زنان و کودکان در سوئد وجود دارد مدرک موثقی ،نمایانگر دروغ و
فریب جهانی سوئدیها میباشد.
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نخواهد کرد .کسی از تو سوأل نخواهد کرد واقعیت "بله" تو را .ادامه بدهید سوئدیها را نادان تلقی کنید
و مطمئن باشید که ما سوئدیها هم در این نقش خود احساس خوبی داریم.
کسی از شما سوأل نخواهد کرد که چگونه توانستی با این چنین هیوالیی بچه دار شوید ،هیوالیی که
اخالق هیوالنایه اش را دقیقا در همان روز عروسی به نمایش گذاشته بود! کسی از تو سوأل نخواهد
کرد که چگونه توانستی به زندگی با چنین هیوالیی ادامه بدهی ،حتی پس از گرفتن شهروندی سوئدی
خود و یا اینکه چگونه توانستی با چنین هیوالیی به تعطیالت خارجی آنهم هفته های طوالنی بروی.
کسی از شما سوأل نخواهد کرد چگونه جرأت کردی با چنین هیوالیی به ایران ،جایی که می توانسته
تو را ممنوع الخروج کند ،جایی که تنبیه زنان پذیرفته شده است بروی؟ کسی از شما سوأل نخواهد کرد
که چرا ده سال صبر کردی ،مدرک دانشگاهی گرفتی و غیره بعدا به فکر جدایی از یک چنین هیوالیی
افتادی! فقط جوابت "بله" به سوألها باشد.
شما بعنوان یک زن مسلمان نیازی ندارید ترسی به دل راه بدهید ،هیچ سوئدی چیزی به تو نمیگوید،
کمتر از آن سوأل میکنند "تو واقعا در مورد خِ َرد و شعور ما چه فکری میکنی!"
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تدابیر امنیتی
مأمور رسیدگی
تاریخ

کیم شرن کویست
2016.10.20

تلفن 0046850820159

"برآورد میشود احتمال خطر اینکه َلنگرودی در معرض خشونت قرار بگیرد زیاد باشد در نتیجه برنامه
ریزی و تفکر امنیتی در اطراف محیط زندگی در آن خانۀ محافظت شده ضروری است."128
شما بعنوان یک زن مسلمان میتوانید کامال احساس امنیت کنید در رابطه با سیستمی که ما "سوئدیهای
احمق" سازمان دهی کرده ایم برای زنانی که واقعا نیازمند به این سیستم هستند به مانند لوتا ،یوسفین و
دیگر زنان اکنون به خاک سپردۀ سوئدی .شما بعنوان یک زن مسلمان بطور خودکار در زمرۀ
نیازمندترین قرار خواهید گرفت بخاطر مسلمان بودنتان.
کمکهایی که در زمان حال و نه یک ثانیه دیرتر به شما ارائه میشود عبارتند از:
" )1حق تقدم" در مبادلۀ مسکن.
" )2حق محرمانه بودن" برای اینکه دیگران را از پروندۀ شما دور نگه داریم.
 " )3در طول زندگی در خانۀ محافظت شدۀ زنان ،دریافت پشتیبانی عملی و حقوقی ،حتی
حمایت مکالمه ای بر مبنای تناقض حزانت کودکان".
 " )4ارائۀ کمک تخصصی برای تشریح خشونت بصورتی که لَنگرودی متوجۀ عمق ظلمی که
در آن بوده بشود"( .به عبارتی دیگر به شما بعنوان یک زن مسلمان بصورت تخصصی یاد
داده خواهد شد که چگونه دروغ بگویید).
" )5ارائۀ کمک تخصصی برای درک پیامدهای خشونت ،درک خلق و خوی خود در ارتباط
با خشونتی که لَنگرودی عادت روزانه اش شده بود"( .حال اگر پدرش را فراموش کرده
بود!)
َ
" )6نمایان کردن و روشن ساختن خشونتی که لنگرودی با آن زندگی می کرده و این اصل که
اینگونه خشونتها جرم میباشد"( .شما بعنوان یک زن مسلمان یاد خواهید گرفت که چگونه
میتوانید یک زندگی روزمرۀ عادی را تحریف کنید به شکل و شمایلی که یک سوئدی انتظار
آنرا دارد ،تشریح یک زندگی جهنمی!).
" )7مشخص کردن اینکه چه کسی مسئول این خشونت است" .شما بعنوان یک زن مسلمان
یادخواهید گرفت که تمامی مسئولیتها را به گردن هیوالیی به نام َمردی بأندازید که ده سال
با او زیر یک سقف زندگی کرده اید ،هیوالیی که هیچگونه حد و مرزی برای رفتار خالف
اخالقی شما قائل نشده بود و همۀ اینها بدون نیاز به اسناد و مدارک موثق.129

 )128پس از  16ماه لَنگرودی به زور سوگند در دادگاه ،که اظهارات دروغین پیگرد قانونی به همراه دارد ،اعتراف به دروغ
بودن ادعاهای قبلی خود کرد.
 ) 129لوتا رودهولم زن سوئدی العصلی که با توجه به عکسهای متعدد تنبیه بدنی ،گواهی پزشکی قانونی و چندین شاهد عینی بر
علیه شوهر سوئدی العصل خود مستحق کمک نشد! لوتا کمی بعد توسط شوهرش به قتل رسید.
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 " )8عواقب خشونت را کاهش دادن از طریق حمایت و کمک به اینکه خود را دوباره پیدا
کردن ،اینکه دوباره کنترل زندگی خود را به دست گرفتن و فضای باز زندگی خود را
دوباره بدست آوردن".
سوأل اینست که آیا لَنگرودی مستحق این مزایا بود؟
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دفتر گزارش روزانه
لیندگرن
مالین
ِ

معاون بخش تحقیقات از کودکان زیر  9سال
سازمان اجتماعی اِن ِش ِد

دفتر گزارش روزانه به همراه تحقیق بر پایۀ (" )BBiCبهترین بچه ها در مرکز" توسط محققان کودک
زیر  9سال ،نادیا چاک هورا و اُسکار نیلسون .دفتر ثبت گزارش روزانه متشکل از تماسهای اداری
در رابطه با این پرونده است ولی گزارش (" )BBiCبهترین بچه ها در مرکز" توسط محققان کودکان
بر پایۀ جلساتی است که با والدین و کودکان برگزار می شده است.
صرتر از همه در جعل اولیۀ پروندها نقش داشتند ،بدونه هرگونه مستنداتی .این دو،
محققان کودک م ّ
ُ
نادیا چاک هورا و اسکار نیلسون ،در این پرونده پا را هم فراتر از این می گذارند .نادیا چاک هورا و
اُسکار نیلسون گواهی دروغ به دادگاه مینویسند "در زمان تحقیقات مشکل میشد با َمرد در مورد نیاز
بچه ها صحبت کرد" در صورتی که اُسکار نیلسون در جلسۀ سوم به ستوه آمده بود از اینکه َمرد فقط
در مورد فرزندانش و نیاز آنان صحبت می کرد.
اُسکار نیلسون در جلسۀ سوم به تاریخ  2016.10.17به مدت دو دقیقه چند جمله را مکررا تکرار
میکند "تمامی صحبتهای تو در رابطه با فرزندانت است ،ما میخواهیم از تو بشنویم که تو چه میخواهی".
این ادعای َمرد در مورد گواهی دروغین اُسکار نیلسون به دادگاه در صفحۀ اینترنتی قسمت فایلهای
صوتی برای شنیدن عموم موجود است به نام "دادگاه امتناع به دریافت این مدرک دارد"130
مدارک بیشتر ،صدای ضبط شده "کلمه به کلمه"
نادیا چاک هورا
اقدام به محافظت به معنای آن است که اگر والدین نتوانند از
 دقیقۀ 17.15کودکان خود محافظت کنند و نیاز باشد فرزندی را از والدین جدا کنیم ،ولی در اینمورد ما
فکر نکرده ایم که چنین کاری را انجام دهیم.
نه ،همانطور که گفتم ما اقدام به هیچگونه تدابیر محافظتی
 دقیقۀ 17.34نکرده ایم.
131
ما مستندات کافی نداریم  ،به همین خاطر تصمیمی برای
 دقیقۀ 22.53محافظت نگرفته ایم.
اُسکار نیلسون
در این پرونده قانون محافظت اجباری را نمی توان اتخاذ
 دقیقۀ 17.42کرد .قانون محافظت اجباری در این پرونده جریان ندارد.

https://kimyana.se/tingsratten-vagrar-ta-emot/ )130
 )131با توجه به اعتراف مستقیم نادیا چاک هورا در مورد عدم وجود مدارک ،به لَنگرودی اجازه داده شد که کودکان را با خود
ببرد! کامال خالف حکم حزانت مشترک.
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اینجاست که ما یکدیگر را متوجه نمیشویم! این ما نیستیم که
 دقیقۀ 18.05تصمیم گرفته ایم بچه ها به خانه نیایند ،این مادرشان است که با توجه به حزانت تصمیم
گرفته است که کودکان را با خود ببرد.
معنی حکم دادگاه در مورد حزانت مشترک چیست؟
سوأل:
هیچ اجباری در این پرونده وجود ندارد ،بنابراین قانون
 دقیقۀ 20.21محافظت اجباری اتخاذ نشده و ما هیچ اقدامی اجباری اعمال نکرده ایم.
و اِال آخر ...
بیاد داشته باشید که این کتاب بر اساس واقعیت پایه بر اسناد و مدارک نوشته شده است .بنابراین برای
تمامی ادعاهای این کتاب مدارکی بایگانی شده موجود میباشد.
پدر دو تقاضا دارد؛ یکی اینکه در روند این پرونده تعجیل
تماس:
2016.08.16
شود بعلت اینکه در روند زندگی دو کودک خردسال نباید خدشه وارد شود ،دوم اینکه هرچه زودتر با
محققان کودک جلسه ای برقرار شود.
لَنگرودی تعریف میکند که َمرد در زمان اداری کار میکند و
حضور:
2016.09.13
همچنین شبها ساعت ( 20 – 18مربی تکواندو)َ .لنگرودی همچنین تعریف میکند که پدر میتواند مراقب
فرزند انش باشد ،کودکان را تر و خشک کند ،غذا ،نظافت و همچنین که پدر با فرزندان مهربان است.
لَنگرودی میگوید که او هیچگونه دلهره ای در مورد بچه ها
حضور:
ارزیابی امنیتی
ندارد زمانی که بچه ها با پدرشان تنها هستندَ .لنگرودی همچنین میگوید که پدر همیشه آرام است وقتی
که فرزندانش کنار او هستند.
لَنگرودی تعریف میکند که بچۀ بزرگتر (کیمیّا) تعریف کرد
حضور:
2016.09.14
که پدرشان از او و دختر کوچک (کیانا) سوأل کرد که چرا به خانه نیامدند ،همزمان بچه ها با هم گفتند
که آنها می ترسیدند که تو (پدر) مامان را بزنی".
چیزی را که َلنگرو دی برای سازمان اجتماعی فراموش کرد که تعریف کند مابقی داستان ضبط شده
بود که پدر در ادامۀ حرف بچه ها سوأل میکند " مگر من هرگز مادرتان را می زده ام؟ و بچه ها در
جواب همزمان با هم با آهی از دل میگویند "نهه"".
ولی قسمت مهمتر و مهیج تر فیلم همین مکالمۀ پدر با دخترانش افشاءگر دروغ بزرگتریست و آن اینکه
لَنگرودی خود در آنجا حاضر بوده! بله ،لَنگرودی خود حاضر در صحنه بوده ،نه اینکه بچه ها مسئله
ای مخفی را برای مادرشان برمالء کرده باشند .ولی بدین شکل ادعا شد که َلنگرودی از یک صحبت
پشت پرده روبرداری کرده ،در حالی که خود لَنگرودی در این سوأل و جواب شاهد بوده وقتی که پدر
از دخترانش سوأل کرد که چرا زودتر به خانه نیامدند و جوابی که دخترها به پدر داده بودند.
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دروغی دیگر! لَنگرودی قصه ای را از طرف دختران تعریف میکند که خود عینا و حضورا شاهد آن
بودهَ .لنگرودی بدینگونه وانمود ک رد چون که مطلع بود حرفهایی را که از جانب کودکان به سیستم
خورانده میشود از ارزش بیشتری برخوردار است.
این نکتۀ مهمی برای شما زنان مسلمان میباشد که باید به دقت به آن توجه کنید .بنابراین هرآنچه را که
شما می خواهید بر علیه همسران مسلمانتان بگوئید به گونه ای تشریح کنید که انگاری فرزندانتان حامل
آن خبر می باشند.
( َل نگرودی در این گزارشها چندین مورد از این مسائل را از طرف بچه ها گفته ولی در مبحث این
کتاب مستند این تنها نکته ای است که از طریق ضبط سمعی بصری می توان اثبات کرد .بنابراین از
توضیح دیگر مثالها خودداری میکنم).
تو بعنوان زن مسلمان متوجه می شوی که هدف جدایی تو علی الخصوص کودکانت برای همیشه از
شوهر و پدر بچه ها میباشد! برای اینکه بدانی به چه دلیلی سوئد مصرانه تالش میکند که پدر بجه ها
را از خانواده حذف کند میتوانید به کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" رجوع کنید که بطور
مفصل در این رابطه اهداف و طریقۀ جدا سازی توضیح داده شده است.

"هیچ معلمی در خانۀ زنان وجود ندارد ،یک داوطلب که معلم
تحقیق:
2016.09.19
است هرزگاهی در هفته میتواند بیاید و تدریس کند".
روز بعد؛ "پدر تماس میگیرد ،پدر می گوید که سازمان
تماس:
2016.09.20
اجتماعی مرتکب جرم علیه قوانین مدارس میشود ،برای اینکه بچه ها پس از چهارشنبه به مدرسه نرفته
اند .پدر احساس میشود که بسیار عصبانی است در زمان مکالمه".
در این قسمت در عمل متوجه میشوید که ادارات می توانند هرگونه قانون شکنی را مرتکب شوند بدون
بار قضائی .البته ناگفته نماند که حتی در اینصورت هم این مرد مسلمان است که مهر منفی به نام
عصبانیت بر او زده میشود .یک مرد مسلمان در سوئد حق ندارد از کودکان خود دفاع کنند دقیقا به
مانند وقایعی که ما شاهد آن در اسرائیل هستیم.

" َلنگرودی تعریف میکند که او مدرسۀ قبلی کودکان و
تماس:
2016.10.31
همچنین کالسهای اوقات فراقت آنان را به دلیل اینکه دخترها دیگر به مدرسۀ قبلی نخواهند رفت ملغی
کرده است".
"روز اول مدرسه است!" این گواهی بدین معنی است که
تماس:
2016.11.07
فرزندان َمرد سه ماه پس از شروع مدارس در سوئد وارد مدرسه میشوند! کامال خالف قانون.
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در این موضوع چند نکته نهفته است .در درجۀ اول طبق حکم حزانت مشترک پدر یا مادر بطور
خودسرانه اجازه ندارند مدرسۀ کودکان را تغییر دهند .خودکامه بودن نسبت به کودکان ،خود جرم است
و زمانیکه این خودکامگی تحمیل تغییر مدرسه و دوستان هم باشد یک جرم مضاعف به شمار میرود.
دوم سوأل اینکه لَنگرودی چگونه موفق به تغییر مدرسه شد؟! طبق قوانین مدیر مدرسۀ جدید و حتی
مدیر مدرسۀ قدیم موظف میباشند رضایت والد دیگر را در این تغییر و تحول داشته باشند ،در غیر
اینصورت این جابجایی غیر قانونی میباشد .حال اگر دستور این تغییر و تحول از طریق ادارات دیگر
صادر شده باشد ،به مانند سازمان پلیس و یا سازمان امور اجتماعی اِن ِش ِد مدرک دیگری است برای
شما زنان مسلمان دال بر اینکه همگی ادارات بسیج میشوند تا انسجام یک خانوادۀ مسلمان از هم گسسته
شود و همۀ اینها بدون هیچگونه عواقب کیفری در کشوری که دائۀ جهانی حقوق کودکان و بشر را
دارد.
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جهان فریبی دولت سوئد
 )1قوانین کشوری
تا به اینجا نباید جای هیچگونه شکی برای شما در مورد جهان فریبی دولت سوئد باقی مانده باشد .جرائم
دولت سوئد در این پرونده به شرح زیر میباشد ولی این جرائم مختص این پرونده نیست .این جرائم در
روند تمامی پرونده هایی که در ارتباط با یک خانوادۀ مسلمان است به وضوح به چشم میخورد .در
عوض چیزی که در این پرونده بچشم نمیخورد انگ ربودن بچه ها به کشوری که پدر از آنجا مهاجرت
کرده ،موضوعی که َمرد با هوشیاری سیستم را خلع صالح کرده بود.
اینگونه انگ بدون پایه و اساس اولین چیزی است که در اینگونه پرونده ها ،مختص مسلمانان ،به چشم
میخورد ،دلیلی برای حصر خانگی تا سن  18سالگی کودکان و تا آنزمان هویت زدایی کودکان به
خوبی رقم زده میشود .البته این موضوع خود نشان دیگری از اعمال غیر قانونی نقض حقوق شهروندان
مسلمان در سوئد را دارد .کشوری که آزادی فردی و خانوادگی از ارکان اصلی حقوق شهروندی است
و بر تمامی موارد اجتماعی دیگر اُلویت دارد ،یک خانوادۀ مسلمان حق تصمیم به جابجایی آزادانه به
مکان دلخواه خود را ندارد.
کشوری که در آن هر خانوادۀ سوئدی العصل اجازه دارند به هر جای دنیا آزادانه نقل مکان کنند ،حتی
مناطق جنگ زدۀ اشغالی فلسطین ،والدین مسلمان اجازه ندارند فرزندانشان را به کشور مبدأ خود ببرند
حتی برای تفریح! به همین خاطر َمرد مجبور به تقاضای ترک تابعیت ایرانی خود شد که لَنگرودی و
وکیلش توله از این موضوع که برای سیستم اسالم ستیز سوئد جا افتاده است ولی قانونی نیست ،نتوانند
بر علیه َمرد استفاده کنند.132
َمرد از این موضوع ،انگ ربودن کودکان به کشور مبدأ ،در نوشته های خود بعنوان "حصر خانگی"
شهروندان مسلمان نام میبرد .حصر خانگی کودکان و پدران مسلمان در سوئد .یک زندان با میله هایی
از نفرت علیه اسالم و مسلمانان.
قوانین کیفری سوئد که سیاستمداران منطقه ای ،قاضی ،دادستان ،کارمندان پلیس ،کارمندان ادارۀ
اجتماعی و دیگر ادارات که در رابطه با این پرونده نقض کرده اند عبارتند از:
جرائم علیه آزادی و آرامش
کاپیتل 4
هتک هرمت
کاپیتل 5
جرائم علیه خانواده
کاپیتل 7
جعل اسناد
کاپیتل 14

 )132تا به امروز  2019.07.12لَنگرودی به همراه وکیلش توله با اِشراف کامل به اینکه َمرد تقاضای ترک تابعیت را داده در 2
مرحلۀ جداگانه سعی بر این داشتند که بقبوالنند که َمرد در این رابطه دروغ میگوید و هر  2مرتبه را َمرد با مدارک دروغ آنان
در دادگاه را افشاء کرده و هر  2مرتبه را به مراجع قانونی بعنوان شهادت دروغین در دادگاه از آنها شکایت کرده ،شکایاتی
بدون ثمر طبق معمول برای مردان مسلمان در سوئد.
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سوگند دروغ ،پیگرد دروغین ،بیانیه ای دروغین
تالش ،تدارک ،جوسازی ،شرکت در جرم

مطابق با اهداف کشور سوئد "مسلمانان هرگز بی گناه نیستند" هرچند که اصل برائت مصوبۀ جهانی
به تأئید دولت سوئد هم رسیده باشد و صد البته که در عمل چیز دیگری انجام میشود.
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اصل برائت
قانون برائت در قوانین اساسی سوئد جایگاه ویژه ای دارد که سوئد را موظف به تبعیت از قوانین
سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا در رابطه با اصل برائت می کند.
اعالمیۀ حقوق بشر سازمان ملل ،آرتیکل 11

”هر فردی که به جرمی متهم شده باشد ،حق دارد تا زمانی که گناه او بطور قانونی در دادرسی عمومی
اثبات نشود ،در جایی که شخص از تمامی ضمانتهای امنیتی قانونی الزم برای دفاع از خود برخوردار
باشد (بیاد بیاورید که َمرد داستان ما ،تا به اینجا ،حتی حق وکیل مدافعه در دادگاه را هم نداشت) ،بی
گناه تلقی شود”.
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر ،اتحادیۀ اروپا آرتیکل 6.2

” هر شخصی که به جرمی متهم شده باشد ،باید تا زمانی که مقصر بودن وی به طور قانونی اثبات
شود ،بی گناه تلقی شود”.
قانون اساسی اتحادیۀ اروپا ،آرتیکل 48.1

” هر شخصی که به نقض قانون متهم شده باشد ،تا زمان به اثبات رسیدن گناه خود ،می بایستی بی گناه
تلقی شود”.
قانون اساسی سوئد ،قانون دولت آرتیکل 2:23

” معاهدۀ اتحادیۀ اروپا در مورد حقوق بشر ،در قوانین سوئد معتبر می باشد و طبق آرتیکل  2:23هیچ
قانون و یا دستورالعملی حق تضاد با معاهدۀ حقوق بشر اتحادیۀ اروپا را ندارد".
پس از یک درگیری خانوادگی ،در این مورد بخصوص با دائی بچه هاَ ،مرد و یا هر مسلمان دیگری
مشمول "اصل برائت" در سوئد نمی باشند .در این پرونده فرزندان َمرد بطور غیر قانونی ،خالف حکم
حزانت مشترک صادره سال  ،2012و مخالف اصل برائت ،در تاریخ  2016.09.14با کمک دولت
به اسارت برده شدند و پس از یکسال با توجه به عدم ارتکاب جرم ،نگارش کتابهای َمرد دست آویزی
شد برای به گروگان گرفتن کودکان مقابل کلمات و افشاگری َمرد.
 تحقیقات مقدماتی ظن "زن آزاری مزمن" در تاریخ  2016.10.11مختومه اعالم شد. تحقیقات مقدماتی تهمت "تنبه کودکان" در تاریخ  2017.06.21مختومه اعالم شد. حق ندیدن کودکان بنابر حکم دادگاه به تاریخ  2017.09.27بخاطر نگارش کتاب.تا به تاریخ امروز َ 2019.10.27مرد حتی اجازه ندارد تماس تلفی با کودکانش داشته باشد.
" مسلمانان در سوئد هرگز بی گناه نیستند ،حتی اگر خالف آن ثابت شود"
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قوانینی که حتی یک رهگذر را مجبور به گزارش میکند
در سه بخش قوانین کیفری سوئد این مهم که هر شهروندی اجبار به گزارش اعمال خالف قانون دارد
ذکر شده است .اول اینکه در کاپیتل  15پاراگراف  ، 9دوم در کاپیتل  20پاراگراف  1و سوم در کاپیتل
 23پاراگراف .6
شما بعنوان یک زن مسلمان دوستان با نفوذی دارید که خالف همۀ این قوانین عمل کرده ،نه بخاطر
عشقشان به حقوق کودکان ،حقوق بشر و یا به شما ،بلکه بخاطر نفرتشان از اسالم.
افرا دی که در صفحات بعدی از آنها نام برده میشود با درج عکس ،تمامی آنان این قوانین را زیر پا
گذاشته اند .آن اشخاص اعم از کارمندان ،مدافعان قانون و سیاستمداران با توجه به موقعیت شغلی خود
موظف بودند و هستند که جرائم خالف قانون را گزارش دهند و همچنین مقدمات جلوگیری از جرائم
بیشتر را مهیا سازند.
این افراد نه تنها گزارش ندادند و مقدمات جلوگیری از گروگانگیری را مهیا نکردند ،بلکه خود مرتکب
جرائمی از قبیل تهمت و افتراء ،اتهامات دروغین ،صدور گواهی دروغین ،اظهارات دروغین و غیره
شده اند .بنابراین با توجه به قوانین کیفری سوئد و تعهدات بین المللی ،این افراد مرتکب کودک ربایی
و به اسارت گرفتن دو کودک خردسال که یک سال بعد قربانی نگارش کتاب پدرشان از تاریخ -2016
 14-09شده اند .واقعیت کودک ربایی خود معضلی شده برای این افراد که نخواهند از قانون دفاع کنند
چون خود آنان در این گروگان گیری سهیم بوده اند.
یک مسلمان وارداتی ،بردۀ نوین ،که جای خودش را در جامعۀ سوئد نمی داند و بدتر از آن اجتناب
دارد که به جایگاه اجتماعی خود بسنده کند ،باید انتظار اینرا داشته باشد که تمامی سیستم اداری کشور
سوئد بر علیه او اقدام خواهد کرد! تنها فرق سوئد با دیگر دیکتاتورهای دنیا در این است که در سوئد
این کودکان هستند که هزینۀ فعالیتهای اجتماعی پدر خود را میپردازند.
البته تفاوت کشور سوئد با کشورهایی که سوئدیها آنان را دیکتاتور میخوانند ،به مانند عربستان سوئدی،
مصر و امثالهم ،اینست که در سوئد کودکان جریمۀ فعالیتهای سیاسی والدین را از طریق محرومیت
عالیق خود و محرومیت از محیطی که در آن احساس امنیت به کودکان میداد.
قاضی دانیل اِریکسون بی مهابا و وقیهانه در حکم خود به ثبت میرساند که " َمرد به تازگی دو کتاب به
نشر رسانده َ ...مرد نامه به رسانه ها فرستاده  ...بنابراین َمرد حق ندارد که با فرزندان خود معاشرت
کند" .البته جای آن دارد که گفته شود قوانین اساسی سوئد بر چهار پایه استوار است که دو پایۀ آن یکی
آزادی بیان است و دیگری آزادی نشر! قاضی دانیل اِریکسون موفق شد دو پایه از این چهار پایه را به
یک ضرب با خاک یکسان کند!
و جالبتر اینکه نه مجلس و نه دولت ،مراجع قانونی که باید پاسدار قوانین اساسی باشند و یا حتی رسانه
ها و یا فردی بر این موضوع معترض نیست! حال اگر این مسئله در کشوری به مانند عربستان و یا
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مصر میخواست اتفاق بیافتد گوش فلک تا به حال هزاران بار کر و هزاران بار ترمیم برای کر شدن
جدید!
شما بعنوان یک زن مسلمان میتوانید به آسانی با توجه به اینهمه مدارک و نقل قول به نتیجه برسید که
شما در کمال آرامش میتوانید انتقام برادرت و یا هر شخص دیگری را از شوهرت ،پدر بچه هایت و
یا آن دینی که از تو نجابت و عفت میخواهد ،را بگیری .چرا نه انتقام پدرت را از طریق آزار بچه
هایت و پدرشان بگیری! پدری که تو را مورد آزار جسمی و روحی قرار می داده حاال ما در سوئد به
تو این شانس را میدهیم که شوهر خودت را قطعه قطعه کنی!
لیست اسم سیاستمداران و کارمندانی که حاضرند برای انتقام شما تمامی قوانین کشوری و تعهدات بین
المللی را زیر پا بگذارند خیلی بیشتر از آنهایی است که در رابطه با این پرونده در این کتاب مستند
آمده است.
کسی اهمیتی به نقض حقوق کودکان نمی دهد چونکه این کار در راستای آیندۀ اروپا انجام میشود.
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 )2قوانین بین المللی
قوانین بین المللی که سیاستمداران در ردۀ دولت در این پرونده نقض کرده اند عبارتند از:
این منشور را کشور سوئد در سال
نقض منشور حقوق کودکان سازمان ملل
 1989به امضاء رسانده و طبق آن متعهد و موظف به اجراء از همان سال بوده است ،ولی بشنوید و
باور کنید که این منشور هنوز در سوئد به تاریخ امروز  2019.10.27قدرت اجرائی ندارد.
ناگفته نماند که در سال  2018در پی نوشتار پی در پی َمرد در این مورد بطور سریع این منشور در
مجلس سوئد به شکل کامل خود ،بدون هرگونه تغییری ،133به تصویب رسید و تصمیم بر این شد که
منشور حقوق کودکان سازمان ملل از سال  2020اجرایی شود .در هر صورت سیاستمداران در دولت
و مدیران اداری از سال  1989موظف به اجرای این قوانین بوده اند.
حال سوأل براینست که اگر یک کشور مسلمان اینگونه عمل میکرد هجوۀ رسانه ای چگونه شکلی بر
علیه آن کشور مسلمان میگرفت؟
اینکه پدری ،نویسنده ای حق دیدن فرزندانش را بخاطر
نقض منشور حقوق بشر
نگارش کتاب در سوئد نداشته باشد خود گویای عدم وجود حقوق بشر در سوئد است.
اینکه الرش ویلکس کاریکاتور حضرت مح ّمد (ص) ،پیامبر  2میلیارد مسلمان معتقد را به هرگونه که
میخواهد به تصویر بکشاند ،آنهم به فجیح ترین وضع ممکن ،و از او  24ساعته محافظت شود ،خود
گویای نفرت سوئدیها از اسالم است.
اینکه کتاب "آیه های شیطانی" سلمان رشدی به کرار چاپ شود و در اختیار عموم مجانی قرار بگیرد
آزادی بیان است ولی کتاب "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" نه تنها کسی راضی به چاپش
نمیشود بلکه فرزندان نویسنده هم طبق حکم دادگاه در سوئد به گروگان گرفته میشوند.
نقض قانون اساسی اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق شهروندی 48.1
چیزی مشابه منشور حقوق بشر سازمان ملل.
نقض حقوق بشر مصوبۀ اتحادیۀ اروپا 6.2
چیزی مشابه منشور حقوق بشر سازمان ملل.

 ) 133اینگونه معاهدات در سوئد روند طوالنی دارد و اینکه این معاهده بدون هیچ سر و صدایی و بدون هیچ تغییر و تفحصی به
تصویب رسید نشان بر دستپاچگی سیاسی در این زمینه دارد.
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شکایت به دادگاه اتحادیۀ اروپا – نقض حقوق بشر در سوئد
نتیجۀ شکایت فقط در یک جمله
ها و امثالهم بوجود آمده اند"
فقط در یک کلمه

"اینگونه سازمانها برای سرکوب مسلمانان ،آفریقائیها ،چینی
"استثمار"134

دادگاه حقوق بشر اتحادیۀ اروپا با توجه به آن همه اسناد و مدارک حکم بر این صادر کرد که "حکم
صادره در سوئد مبنی بر منع دیدار فرزندان بخاطر نگارش کتاب در راستای اختیارات این کشور
میباشد ،بنابراین کشور سوئد در حیطۀ اختیارات خود عمل کرده است" .حال سوأل اینست که آیا به
عربستان سعودی و مصر هم همین حقوق را خواهند داد اگر آنها اینگونه با نویسندگان خود برخورد
کنند؟

 )134به مدارک آخر کتاب مراجعه شود .آ – 014
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دیوان عالی اداری
در این قست از کتاب یادآوری می شود که هیچگونه اداره ای به هیچگونه دادخواستی با وجود تمامی
مدارک ،در راستای قانون به نفع حق (مرد مسلمان) عمل نخواهند کرد .تمامی تالشها و منابع مالی،
حقوقی در راستای سرکوب یک مرد مسلمان خصوصا از نوع یاقی آن بکار خواهد گرفته شد .این خود
قوت قبلی برای شما زنان مسلمان است تا بتوانید با آرامش خاطر کانون خانواده را از هم بپاشانید.
در سوئد دادخواست علیه سازمانهای دولتی مسیری متفاوت با شکایات جرائم مدنی ،کیفری طی میکند.
برای طرح اینگونه دادخواستها میبایست به دادگاه دیوان عالی اداری مراجعه کرد که در سطح استان
و سپس کشوری در صورت عدم رضایت از حکم.
دیوان عالی اداری مسئول بررسی جرائم ادارات میباشد .هیچ مرجع قضائی به آنگونه که در قانون نام
برده شده است انجام وظیفه نمی کنند حتی این دیوان عالی! البته در کمال صداقت میبایست اعتراف
کرد که " دیوان عالی اداری" حتی برای خود سوئدیها هم بدینگونه عمل میکند که این به نوبۀ خود
خفقان ،ظلم و ستم گستردۀ دولت سوئد در رابطه با شهروندان خود را به اثبات میرساند.
سازمان بیمۀ اجتماعی

بِگلِر
آن-ماری
مدیر کل سازمان بیمۀ اجتماعی
عالرغم تمامی مدارک و اسناد که کودکان خالف میلشان ،قوانین کشوری ،قوانین بین المللی ربوده
شده بودند و این مهم که کودکان هنوز مطابق قانون در آدرس محل سکونت ثبت شده و َمرد بعنوان پدر
مطابق با قوانین اجازۀ تغییر محل زندگی و آدرس فرزندانش را نمی دهد ،بنابراین هیچگونه دلیل
قانونی برای پرداخت نفقه وجود ندارد .در واقع پرداخت نفقه در این مرحله به مانند تشویق گروگان
گیری فرزندان مسلمان است.
عالرغم نامه نگاری با این شخص که مدیریت این سازمان را بر عهده داشت ،تمامی مدارک و اسناد
برخالف قوانین مصوبه نادیده گرفته میشود و چرخ شکنندۀ دولتی به چرخیدن خود ادامه می دهد که
پس از  2.5سال ،منجر به مصادرۀ اموال و حتی درآمد َمرد شده است .تمامی اشکال برخورد با یک
شهروند بی گناه بر محور مردم /دنیا فریبی استوار است و برای افرادی که از بیرون و بدون اطالع
از جزئیات به قضایا نگاه میکنند قانونی و منصفانه تلقین میشود .ولی در واقع و در پشت پرده از اسم
این قوانین بعنوان سرپوش برای جرائم خود ،سرکوب یاقییان و عوام فریبی جهانی سود میبرند.
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برای پدرانی که با توجه به اسناد و مدارک واضح و بی نهایت ،بدون هیچگونه نشانی از تنبیه کودکان
و کامال خالف میل کودکان خردسال بی دفاع ،اجبار به دوری از فرزندان داشته و باید به گروگان
گیران که افرادی بغیر از کارمندان دولت نمیباشند ماهیانه نفقه هم پرداخت کنند! بطور واضح این
چیزی بغیر از تشویق سیستم گروگان گیری نیست که َمرد در مبحث دادخواست خود در دیوان عالی
اداری مطرح کرده بود.
دادگاه اداری در رابطه با نفقه پروندۀ شمارۀ 11674 – 17
این دادخواست برعلیه سازمان بیمۀ اجتماعی 135تنظیم شده بود .الزم به توضیح است که در سوئد روال
بر این مبنا میباشد که پول خودتان یک چرخۀ اداری را باید طی کند تا به دستتان با مِ نّت برسد!
متن دادخواست
"ادارۀ بیمۀ اجتماعی اجازه ندارد که ربودن کودکان مسلمان در سوئد را مدیریت کند و بدینوسیله صحه
بر تبلیغ نفرت ادیانی زند .قوانین ادارۀ بیمۀ اجتماعی نمی تواند در راستای سرپوشی ربودن فرزندانم
و همچنین جرائم نفرتی که پلیس و سازمان اجتماعی اِن ِش ِد مرتکب شده اند به کار گرفته شوند.

حکم حزانت مشترک نادیده گرفته شده و مضحکتر اینکه چهار ماه قبل از ربوده شدن فرزندانم به
سازمانهای مختلف خطر وقوع این مهم را گزارش داده بودم .فرزندانم عالرغم حکم حزانت مشترک
توسط گواهی دروغین و همکاری تدارکاتی پلیس و سازمان اجتماعی از تاریخ  2016.09.14ربوده
شده اند و پس از یک سال تقلب و دروغ ،حزانت کودکانم را خالف قوانین مدنی سوئد به اسم مادر
فرزندانم به ثبت رسانده اند.
مهم است که قاضی به اسنادی که پس از ربوده شدن کودکانم برمالء شده توجه کامل داشته باشند.
 .1در ابتدا دادخوا ستی بعنوان زن آزاری تنظیم شد ،دادخواستی که پس از سه هفته مختومه
اعالم شد.
مفاد این دادخواست تدریجا از طریق مدارک ،شاهدین و اقرار متشاکی پس از ادای سوگند برای بیان
حقیقت ،اثبات شد که تهمت ،افتراء و دروغی بیش نبوده است.
 .2پروندۀ محرمانۀ تهمت تنبیه کودکان پس از تحقیقات مفصل ،بازجویی تخصصی از کودکان
با پشتیبانی وکیل کودکان ،ثابت شد که دروغی بیش نبوده و پرونده مختومه اعالم شد.
 .3طبق گواهی پلیس به ثبت رسیده در سازمان اجتماعی اِن ِش ِد به تاریخ  2016.10.20به
مضمون " مادر به نقل از پلیس اعتراف میکند که مدرکی وجود ندارد ،اثبات جرائم مشکل
است"
به همین خاطر این روز را من بعنوان روز گروگان گیری فرزندانم مشخص کرده ام .روزی که همه
بر صحت دروغ آگاهی یافتند ولی گروگان (کودکانم) را آزاد نکردند!

 ) 135نفقه در سوئد به ادارۀ بیمۀ اجتماعی پرداخت می شود و از آن طریق به دست مادر بچه ها می رسد ،یکی دیگر از این
هزارپای ارگانسم کنترل.
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 .4مضمون گواهی کارمند مسئول سازمان اجتماعی اِن ِش دِبه تاریخ  2017.02.17بدین شرح
است" :فرزندان تو در خانۀ امنیتی قرار داده نشده اند .مادرشان انتخاب کرده که کودکان را
با خود ببرد"
طبق حکم دادگاه  T12172 – 11به تاریخ  2012.07.12مبنی بر حزانت مشترک ،مادر فرزندانم
حق نداشته به تنهایی تصمیم به یک چنین کاری بگیرد.
 .5جعل گواهی محققان کودک به دادگاه که در سایت اینترنتی  www.kimyana.seبعنوان
"دادگاه امتناع به دریافت این مدرک دارد" برای شهادت عموم مردم وجود دارد .شما هم
لطفا این مهم را مورد توجه قرار دهید.
 .6طبق گواهی معلم از مشاهدات عینی ،چهارشنبه " 2016.09.14مادر به دنبال کی ّما آمد،
کیمیّا نمی خواست با مادرش برود ،روی زمین نشست و گریست".

یکی دیگر از اسنادی که ثابت میکند فرزندانم خالف میل باطنی خود مجبور به همراهی مادرشان شده
اند.
ضبط تصویر و صدا نشان دیگری بر اجبار فرزندانم به ترک پدر دارد وقتی که کیانا خواستۀ باطنی
اش "خوابیدن در آغوش پدر" بوده.
جمع بندی
سازمان بیمۀ اجتماعی با درخواست بی پایه نفقه در واقع ربایندگان فرزندانم را تشویق به ادامۀ جرم
علیه فرزندانم و من کرده است .توسط پرداخت نفقه ادارۀ بیمۀ اجتماعی شریک جرم در موارد زیر
است.
 .1ربودن فرزندانم بخاطر دین والدین ،اسالم ،که به خودی خود در سوئد مترادف با مجرم
شده است.
 .2جرائم قوانین مدارس.
 .3جرم علیه حکم حزانت مشترک
 .4ضمیمۀ  5را مالحظه کنید ،دادخواست جرح در رابطه با پروندۀ ت 17-11352
 .5مشارکت در سرپوشی جرائم سازمان یافتۀ ربودن کودکان مسلمان در سوئد
 .6نفرت قومی ،دینی
 .7قانون کیفری آرتیکل  15پاراگراف  ،9آرتیکل  20پاراگراف  1و آرتیکل  23پاراگراف 6
همگی در رابطه با مسامحه در جلوگیری از جرم.
 .8قوانین سازمان اجتماعی آرتیکل  14پاراگراف 1
احترام به قانون تبرئۀ کارمندی 136به جای خود ،ولی این کارمندان دانسته مرتکب جرائم کیفری شده
اند .عملکرد اداری این کارمندان بر حسب اتفاق و اشتباه نبوده بلکه بطور مشخص و روشن غیرقانونی
و سرپوشی جرائم از طریق خفقان مظاعف به من و کودکانم بوده است.

 )136این قانون نقطۀ عطف و غرور سیاسی اُلوف پالمه ،نخست وزیر به قتل رسیدۀ سوئد در سال  ،1986که توانسته بود این
قانون را از مجلس بگذراند .مطابق با این قانون ،کارمندان از بار قضایی اشتباهات در حین اجرای مأموریت مصون میباشند.
119

راهنمای زنان سودجو

www.kimyana.se

قوانین سازمان بیمۀ اجتماعی نمی تواند و نباید در راستای گروگان گیری کودکان در سوئد عمل و
همزمان گروگان گیران را حمایت مالی کند.
استکهلم  25ژانویه 2018
سیّد عیسی موسوی
حکم
َمرد موظف به پرداخت نفقه میباشد حتی برای کودک به گروگان گرفته شده!
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کانون وکال
مدیر کل کانون وکال

آننه

رام َبری

می یا اِدوال این سوالندِر

مدیر کل سازمان مجمع اخالقی وکال تا سال 2019

مدیر کل سازمان مجمع اخالقی وکال پس از 2019

کانون وکال یک نهاد دولتی که وظیفه اش حاصل اطمینان از پیروی وکال از قوانین مدنی کشور در
چهارچوب موارد اخالقی که به تصویب در اساسنامۀ این کانون رسیده است .اساسنامۀ کانون وکال زیر
نظر دولت تعیین شده است.

در سایت این کانون آمده است که "قوانین کانون وکال در قانون مجازات تنظیم شده و اساسنامۀ این
سازمان توسط دولت تعیین میشود".
َمرد دادخواستی (دادخواست شمارۀ :د –  )1093/2017مطابق با قوانین اخالقی این سازمان تنظیم
کرده که پس از یک سال و نیم جوابی بغیر از مختومه اعالم کردن پرونده نداشته ،عالرغم اسناد و
مدارک بسیاری که صحه بر تخلفات اخالقی وکیل توله بی حتی در صحن دادگاه بوده!
وکیل ماریا توله بی در عملکرد حرفه ای خود می بایستی اطمینان حاصل میکرد که موکلش مطابق با
قوانین کشوری عمل میکرده و خود وکیل هم در عملکرد حرفه ای خود موظف به احترام و رعایت
بغیر از قوانین کیفری بلکه موظف به احترام و رعایت قوانین اخالقی کانون وکال میبوده.
صد البته که جای هیچگونه نگرانی نیست .وکیل خودش تمامی قوانین را بدون پیگرد قانونی زیر پا
خواهد گذاشت ،هم قوانین کیفری و هم آداب اخالقی مصوبۀ کانون وکال را ،فقط و فقط برای اینکه تو
را از چنگال یک هیوالی مسلمان برهاند .این شکایت نامه به کانون وکال سند دیگری برای شما بعنوان
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یک زن مسلمان می تواند باشد که یک وکیل در رابطه با مسائل خانوادگی مسلمانان با دستان باز همه
گونه قوانینی را زیر پا میتواند بگذارد ،هم کیفری و هم اخالقی بدون هیچگونه پیگرد قانونی.
شکایت
پروندۀ شمارۀ

د 1098/2017

دستیاری در جرم
دو دختر بچۀ هشت و شش ساله
موضوع:
خودکامگی با کودکان ،جرم علیه قوانین مدارس ،دستیاری در ربودن کودکان ،ربوده شدن از پدر
عالرغم میل فرزندان (گواهی موجود است) ،جدایی از دوستان و محیط اُنس گرفته عالرغم حکم
حزانت مشترک ،مشارکت در هتک حرمت و شهادت دروغین.

"در طول تمامی روند پرونده من طبق
ماریا (می یا) توله بی
وکیل:
منافع موکلم عمل کرده ام ،کامال مطابق با قوانین سوئد و با رعایت اصول اخالقی کانون وکال"
َلنگرودی
ارباب رجوع:
 .1لَنگرودی تعریف کرد که بنابر "اظهار پلیس اثبات موارد شکایت به دلیل عدم وجود مدارک
علیه َمرد مشکل می باشد" این اقرار فقط  36روز پس از گروگان گیری در گزارش سازمان
اجتماعی اِن ِش ِد  2016.10.20بخش بچه و جوانان ،توسط کیم شرن کویست
 0850820159به ثبت رسیده بود
با توجه به این گواهی ،وکیل توله بی مطلع از بی گناهی َمرد در اوایل روند این پرونده بوده است.
اینکه وکیل توله بی ،حق قانونی معاشرت پدر و فرزندان را با توجه به واقعیت بی گناه بودن َمرد منکر
میشود ،به نقل از وکیل توله بی "مطابق با منافع موکلش" ولی کامال " خالف قوانین کیفری سوئد"!
با توجه به آگاهی از این اقرار پلیس ،وکیل توله بی مرتکب جرایم ذیل "مطابق با قوانین سوئد" شده
است:
کمک به ربودنی فرزندانم
کمک به نقض قانون مدرسه
سرپوشی از تنبیه کودکانم در خانۀ زنان
کمک به آزار و رنج روحی کودکانم
غفلت در جلوگیری از ارتکاب جرایم کیفری مطابق با قانون کاپیتل 23 – 20 – 15

 .2لَنگرودی توضیح داد "با توجه به اینکه از جایی که او می آید ( َلنگرود) زنان طالق نمی
گیرند  ...و اینکه خانوادۀ او چه میخواستند بگویند و چگونه می خواستند در مقابل این طالق
عکس العمل نشان دهند" گزارش سازمان اجتماعی اِن ِش ِد  2016.10.20بخش بچه و
جوانان ،کیم شرن کویست 0850820159
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بنابراین وکیل توله بی به دروغین به موکل خود کمک کرده که تصویری از یک هیوال از َمرد به
دیگران به نمایش بگذارد ،بخاطر موجه جلوه دادن طالق موکلش به بستگانش (در ایران)؟! البته این
به نقل از وکیل توله بی "مطابق با منافع موکل" ولی کامال مخالف با قوانین اخالقی مصوبۀ کانون
وکال.

َ " .3لنگرودی کامال شرمسار برادرش دکتر سخیف َلنگرودی بخاطر اینکه اجازه نداشت به
خانۀ َمرد بیاید و همچنین کشیدۀ َمرد به دکتر سخیف َلنگرودی ،بوده است" گزارش سازمان
اجتماعی اِن ِش ِد  2016.10.20بخش بچه و جوانان ،کیم شرن کویست 0850820159
آیا وکیل توله بی به موکل خود کمک کرده که لَنگرودی انتقام برادرش را از َمرد بگیرد؟ توسط فرزندان
خردسال َمرد؟ البته به نقل از توله بی "مطابق با منافع موکلش" ولی کامال مخالف قوانین سوئد و اصول
اخالقی کانون وکال.
" .4مادر (لَنگرودی) مدرسۀ دیگری را برای کودکان خود پیدا کرده است  ...بچه ها پس از
تعطیالت پائیزه مدرسه را شروع می کنند" گزارش سازمان اجتماعی اِن ِش ِد
 2016.10.31نادیا چاک هورا ،محقق کودکان  9 – 0سال.
با توجه به حکم دادگاه ،ضمیمۀ  ،2وکیل توله بی به موکل خود کمک کرده که مرتکب جرم خودکامگی
با کودکان شود .البته "مطابق با منافع موکلش" ولی کامال مخالف با قوانین سوئد و در تضاد با اصول
اخالقی کانون وکال.
" .5مادر ( َلنگرودی) تعریف میکند که مدرسه و همچنین مکان پس از مدرسه سابق را فسخ
کرده ،چونکه بچه ها میخواهند مدرسۀ جدیدی را شروع کنند " گزارش سازمان اجتماعی
اِن ِش ِد  2016.10.31نادیا چاک هورا ،محقق کودکان  9 – 0سال.
وکیل با توجه به حکم دادگاه میدانسته که موکلش مرتکب جرم میشود وقتی که حزانت کودکان تنها با
او نمیباشد ،با این حال وکیل توله بی آنرا در راستای منافع موکل خود میخواند ولی کامال خالف قانون
کیفری و همچنین خالف مصوبۀ اخالقی کانون وکال.
 .6جواب اینکه "به وکیل سابق َمرد جواب داده شد" در نامه ای به تاریخ  07-11-2016طی
سه خط توله بی در آن نامه موفق به گواهی سه دروغ شده است که وکیل توله بی به عدم
صحت آن آشنایی کامل داشته .این نامه در جواب وکیل َمرد در مغایرت مستقیم با گواهی
سازمان اجتماعی اِن ِش ِد و گواهی پلیس دال بر عدم وجود مدارک علیه َمرد ،پدر کودکان،
است! همۀ اینها به گفتۀ توله بی "مطابق با منافع موکلش" ولی کامال مخالف قوانین کیفری
سوئد و مخالف مصوبۀ اخالقی کانون وکال.
نامه ای را که توله بی به تاریخ  2016.11.07به وکیل من فرستاده شامل سه دروغ در همان چند سطر
بوده که وکیل توله بی به عدم صحت آن آشنایی کامل داشته و این عمل خالف قانون با هیچ استانداردی
نمیتوانسته در راه منافع موکلش با دو کودک خردسال خواند.
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حتی حاال هم توله بی سعی در گمراه کردن کانون وکال به شرح زیر دارد:
 )aجواب موثق به پیوستها نمی دهد.
 )bدوباره َمرد را بعنوان یک مسلمان عصبانی ،یک مسلمان غیرتی معرفی میکند بدون اینکه
یادآوری کند که طبق حکم قاضی گوستاف لینداِستد ت" 16-12484شبهاتی که در مورد
زدن بچه ها پس از جدایی زوج به میان آمده فاقد اعتبار میباشد"
 )cچشم پوشی از حقیقتی که پیش تحقیقات زن آزاری مزمن به تاریخ  2016.10.11مختومه
اعالم شده بود ،بیشتر از یک ماه قبل از تغییر غیر قانونی مدرسۀ بچه ها.
 )dچشم پوشی از حقیقت مختومه شدن پیش تحقیقات تهمت تنبیه کودکان.
 )eچشم پوشی از گواهی پلیس در مورد تنبیه کودکان در خانۀ زنان.
 )fگمراه کردن از طریق کتمان این حقیقت که موکل او مرا بعنوان "مرتد" به سفارت جمهوری
اسالمی معرفی کرده و یک مسلمان تعصبی به ادارات سوئد.
 )gگمراه کردن از طریق اشارۀ مرموزانه به پیشینۀ قومی ،فرهنگی من.
 )hدخالت در ممانعت از مالقات من و فرزندانم و موکل خود را تصمیم گیرنده معرفی کردن.
بیاد بیاورید که من طبق قانون حزانت کودکانم را دارم.
 )iوکیل و موکل در حال حاضر طبق ضمیمۀ  3و  12مرتکب جرم خودکامگی با فرزندان
من هستند و حکم دیگری ت 16-12484که میگوید "مهم است که دیدار بین پدر و فرزندان
هر چه زودتر میسر شود".
آیا حتی یکی از اینها مطابق قوانین کیفری سوئد است؟ آیا حتی یکی از اینها مطابق قوانین اخالقی
کانون وکال است؟ با توجه به تمامی جرایم که موکل توله بی مرتکب شده است آیا میتوان آنرا به نام
"مطابق با منافع موکل" خواند؟
شواهد بسیاری برای وکیل وجود داشت که تعریفات موکلش را با احتیاط بیشتری مطالعه کند ولی به
جای آن ،وکیل توله بی انتخاب کرد که دانسته دروغ بگوید و در گروگان گیری دو کودک خردسال بی
دفاع نقش مؤثرتری ایفاء کند .مدارکی را که من به تاریخ  19دسامبر  2017به کانون وکال فرستادم
(ضمیمۀ  2در  3صفحه) این ادعا را ثابت میکند.
با استناد به مفاد زیر برگرفته از آئین نامۀ کانون وکالت ،وکیل ماریا توله بی کامال خالف منافع موکلش
و آئین نامۀ اخالقی کانون وکالت عمل کرده است.
6.2.1

"امتناع از ارائۀ مدارکی که میداند نادرست و غلط است و همچنین ردکردن
مدارکی که بر صدق آن واقف است" از وظائف اخالقی وکال میباشد .ولی
با توجه به اعتراف موکلش به زور سوگند دیگر شکی در جرائم خود دانستۀ
وکیل توله بی نیست.

با این تفاصیل ،آیا کسی در کمیتۀ انظباطی کانون وکال میتواند ادعا کند که وکیل ماریا توله بی مقصر
نیست؟ جرائم بیشتری از آئین نامۀ اخالقی کانون وکالت که میتوان برعلیه وکیل ماریا توله بی به اثبات
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رساند به این شرح است 6.1.2 – 6.1 – 5.4 – 5.3 – 5.2.1 – 5.1 – 2.4 – 2.1.1 .این مفاد برگرفته
از آئین نامۀ اخالقی کانون وکالت است که میتوان با توجه به اسناد ارسال شده به اثبات رساند.
طبق آئین نامۀ کانون وکالت "وکیل اجازه ندارد از یک عمل نادرست حمایت کند" عملی که وکیل توله
بی به وضوح مرتکب آن شده و به گروگان گیری فرزندانم از تاریخ  2016.09.14بدون هیچ عذر
قضائی کمک رسانده است.
وکیل توله بی بعنوان متخصص در این زمینه اجازه ندارد که از خود سلب مسئولیت کند .انتظار یک
موکل با دو کودک خردسال از یک وکیل همان تخصصش می باشد که مرتکب جرم بیشتری نشود .آیا
وجود کانون وکال متضمن این واقعیت نیست؟ وکیل ماریا (می یا) توله بی به اسم موکل خود مرتکب
جرایم کیفری وحشتناکی "هم خالف قوانین کیفری سوئد و هم خالف قوانین اخالقی کانون وکال" نسبت
به دو کودک خردسال شده است.
اِن ِش ِد 31 ،جوالی 2017
سیّد عیسی موسوی

حکم (کانون وکال )D-2017/1093
"در مقابل اعتراض وکیل ماریا توله بی به دادخواست عیسی موسوی ،مدارک ارائه شده نتوانسته ثابت

کند که وکیل تخلفی در برابر وظایف خود نسبت به منافع موکلش که در رابطه با پروندۀ حزانت باشد،
اقدامی خالف قانون علیه َمرد انجام داده باشد که مستحق تدابیر انضباطی باشد .بنابراین دادخواست
َمرد هیچگونه پیامد انضباطی علیه وکیل ماریا توله بی به همراه نخواهد داشت".
وکیل ماریا توله بی بهتر از این نمیتوانست نفرت مقابل مسلمانان و حق والدین مسلمان نسبت به فرزندان
خود را بهتر از این در یک جمله در دادگاه تشریح کند "معاشرت با فرزندان یک حق پایه ای برای
والدین مسلمان نیست"  https://kimyana.se/jolebys-el-sveriges/با اینحال حکمی از کانون
وکال بدین مضمون از او و جرم او محافظت میکند!
یک پدر مسلمان بصورت هدفمند از ادارات دولتی و از زوایای مختلف مورد حمله قرار میگیرد .دیگر
ادارات دولتی که باعث تشویق گروگان گیری ،و کمک در سرپوشی از طریق خفقان مخملی در سوئد
میشوند به شرح زیر میباشند.
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( )IVOبازرسی بهداشت و مراقبت
( )IVOبازرسی بهداشت و مراقبت – یک مؤسسۀ دولتی نظارتی با مسئولیت رسیدگی به نقض قوانین
و مقررات مربوط به رفاه اجتماعی در همۀ زمینه ها.

هولت باک لوند
گونیال
مدیر کل بازرسی بهداشت و مراقبت
این سازمان تمامی شکایتهای موثق را هدفمند مختومه اعالم کرد .رویه ای که بطور دائم و خودکار تا
بحال رویۀ برخورد با اینگونه پرونده هاست.
این سازمان با کنار گذاشتن قوانین و اجراء نکردن دستورالعملهای مصوبه نقش بسیار مؤثری در
پروژۀ "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" ایفاء میکند.
بیاد بیاورید که "سوئد  ...با ساختارهای پنها نی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را
فراهم آورده است".
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سازمان مصادره
این سازمان که چیزی بیشتر از یک ّشر ّخر دولتی نیست خیلی زود به پرونده ها برای مشوش کردن
شهروندان متصل میشوند که در کل با مصادره کردن اموال یک پدر مسلمان او را بغیر از ورشکستگی
مالی ،مجبور به پرداخت هزینه های معنوی هم میکند.

کریستینا گالِربرانت هاگبَری
مدیر سازمان مصادره

سیسیلیا ِهگِ تورن موگِن
معاون مدیر سازمان مصادره

سِن یوناس بَری ستروم
رئیس ستاد سازمان مصادره

اُلریکا لیندن
رئیس امور قضائی

َمرد از سال  2017بعنوان شهروند بدون اعتبار در این سازمان به ثبت رسیده است .این به معنای
هیچگونه حق دارایی ،منقول و غیر منقول است و البته حق خرید اعتباری هم از او گرفته شده است
حتی با وجود درآمد ماهیانه! البته َمرد بعنوان عیدی سال ( 1398فوریۀ  )2019حقوق خود را هم در
مصادرۀ این سازمان دارد .بله ،اینگونه است حقوق مردم ساالری و حقوق شهروندی یک مسلمان در
سوئد.
ولی از همه مهمتر مطلبی را که باید در ال به الی این سطور خواند ،اینست که دولت سوئد از طرفی
تمامی منابع مالی یک فرد را مسدود میکند ،سپس ادعا دارد که تو میتوانی وکیلی به خدمت بگیری و
از حق خودت دفاع کنی! با کدام منبع مالی؟
از طرف دیگر الزم به توضیح است که در این پرونده بخاطر جرائم درجۀ 137اول میبایستی وکیل
تسخیری از حقوق َمرد دفاع میکرد که همانطور که مطالعه کردید این اجازه به َمرد داده نشد.

 ) 137جرائم در سوئد دو قصم میباشند؛ یکی جرائمی کیفری و دیگری جرائم مدنی .که اولی در صورت عدم توان مالی وکیل
تسخیری موظف به دفاع است ولی جرائم مدنی میبایستی از خود شخص هزینه شود.
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سازمان مسکن
در اینگونه موارد معموال این مرد مسلمان است که از خانه بیرون انداخته میشود ولی در اینمورد
لَنگرودی پس از امتحان تمامی موارد قانونی که در خاتمه به نفع َمرد تمام شده بود ،و این واقعیت که
لَنگرودی به میل خود از خانه رفته و در خانه ای !محافظت شده! زندگی میکرده ،بنابراین َمرد به
زندگی در محل سکونتش ادامه داد .با این حال سازمان مسکن ،آنهم طبق قوانین مصوبۀ این سازمان
و کشور و مضاعف بر آن مطابق توافق فی مابین در دادگاه که خانه به َمرد واگذار شده بود ،حاضر
نبود که خانه را به َمرد واگذار کند!
با اینحال َمرد مراحل سخت و غیر ضروری را طی می کند تا آنچه را که از آن او بوده دوباره به دست
بیاورد.
سازمان مسکن استکهلم یک شرکت وابسته به شهرداری استکهلم میباشد ،بنابراین رؤساس سیاسی این
مارگارتا بیورک
شرکت توسط شورای تصمیم گیرندۀ استان استکهلم ،اِوا لوئیس اِر َلندسون-اِس لوراچ،
ِ
و ماتس بَری لوند انتخاب شده بودند.
سیاستمداران

بیورن یونگ ،معاون

کادیر کاسیرگا ،رئیس
کارمند

گرن
اِوا نی ِ
مدیر

گرن
اِوا لِن ِ
رئیس قسمت اقامت

لینوس یوهانسون
رئیس ستاد سازمان مسکن

بیاد بیاورید که "سوئد  ...با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را
فراهم آورده است".
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سیاستمداران و کارمندان مسئول
مجرمین ربودن و گروگان گیری کیمیّا و کیانا
 )1قوانین کشوری
ممانعت در جلوگیری از ارتکاب به جرم
طبق قوانی ن کیفری سوئد حتی عابرین هم موظف به اعالم جرمی که در خیابان در حال وقوع است به
پلیس می باشد .شهروندان میبایستی که به اولین مرجع قضائی ،پلیس ،که مستقیما در رابطه با شهروندان
است ،مراتب را اعالم کنند .در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و با توجه به شدت جرم جریمۀ نقدی
یا زندانی خواهند شد.
طبق قوانین کیفری سوئد کارمندان موظف به اعالم جرم که ادارات و یا همکارانشان مرتکب میشوند
هستند .در غیر اینصورت با توجه به شدت جرم جریمۀ نقدی و یا زندانی دارد .همچنین اقامۀ دعوی
دروغین ،شهادت دروغ در دادگاه ،گواهی دروغ به دادگاه ،اظهارات دروغین در دادگاه تا هشت سال
زندانی دارد در کشوری که حبس ابد بطور متوسط  16سال است.
ولی شما بعنوان یک زن مسلمان پشتیبانهای قدرتمندی داری که از تصمیم شما برای پاشیدن محور
خانوادگی تمام قد پشتیبانی می کنند .دولت تمامی سعی خود را انجام خواهد داد برای رهایی شما از
دست هیوالیی که سالها با او به آرامی زندگی کرده ای و به مسافرت رفته ای ،کسی که موجبات درسی
شما را هم فراهم کرده بود.
این افراد نه تنها بعنوان یک عابر به این وظیفۀ خود عمل نکرده اند ،بلکه بعنوان قانونگذار ،سیاستمدار
و کارمندان اداری خود مرتکب اقامۀ دعوی دروغین ،شهادت دروغ در دادگاه ،گواهی دروغ به دادگاه،
اظهارات دروغین در دادگاه شده اند .به همین خاطر تمامی این افراد با توجه به اسناد و مدارک ،فیلم
و صدای ضبط شده مرتکب گروگان گیری کیمیّا موسوی  8ساله و کیانا موسوی  6ساله از تاریخ
 2016.09.14بخاطر همین کتابی که شما در خاتمۀ مطالعۀ آن هستید شده اند و باید پاسخگوی َمرد و
فرزندانش در برابر دنیای اسالم و خدای نداشتۀشان باشند.
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حلقۀ اول گروگان گیری
سیاستمداران و کارمندانی که در حلقۀ اول گروگان گیری کیمیّا و کیانا در منطقۀ اِن ِش ِد از استکهلم
نقش ایفاء کرده اند و جلوگیری کرده اند که قانون بطور یکسان برای تمامی شهروندان اعمال شود
عبارتند از:
شهردار منطقۀ اِن ِش ِد (استکهلم  -سیاستمدار)
سیاستمدار

والتر
اُلف
شهردار – حزب سوسیال

گوستاو یوهان سون
معاون شهردارُ --مدرات

پروین عراقی (ایرانی)
رئیس سازمان اجتماعی
مدیر کل منطقۀ اِن ِش ِد مسئول مستقیم کارمندان که قوانین را بطور یکسان رعایت کنند.
کارمند

لِنا

لونداسروم – استولتز
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مسئول بررسی کودکان زیر  9سال منطقۀ اِن ِش ِد
کارمند

اُزگل

نادیا

چاک هورا

مالین

لیندگرن رئیس این  2تا

آن-کریستین

گوالنس

نیلسون

رئیس بخش افراد زیر  18سال (عکس وجود ندارد)

مدیران بخشهای سازمان اجتماعی اِن ِش ِد
ِکلِمِ تس
اُلریکا
ُ
گلدرینگ
کریستینا
پاالشیوش
میلتون
اِس شیلس – ِپترسون
بیرگیتا
تاکِسون
شرشتی
کانانن
لیف
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بخش خشونت خانوادگی سازمان اجتماعی اِن ِش ِد
سکوت و مخفی کاری در این بخش بسیار ریشه دارد .زنهای بی پناه مسلمان پس از گرفتار شدن در
این بخش مورد آزار جنسی قرار میگیرند و اینجا چاره ای به جز در اختیار گذاشتن بدن خود ندارند،
در غیر اینصورت همان بالیی که به سر مردان می آید به سر آنان خواهد آمد و کودکان هم به خانواده
های دیگری سپرده میشوند .بسیاری از این کودکان در خانوادۀ جدید خود مورد سوءاستفادۀ جنسی،
ضرب و شتم قرار می گیرند .شاهدین مرد ،زن و کودک که این ادعا را شهادت میدهند بطور ناشناس
در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.

روستا
فریبا
رئیس بخش خشونت خانوادگی
شرن کویست
کیم
مارتینسون
گابریال
دو نفر دیگر که من اسمشان را نمی دانم.
ماه مه  2017همگی استفاء دادند بدلیل اینکه رؤسا به صالحیت شغلی شان اعتماد نداشتند.

https://mitti.se/nyheter/valdsutsatta-slutarprotest/?omrade=bandhagenarsta
پلیس منطقۀ جنوبی استکهلم ِوست بَریا
اِریکسون
هانا
آندرشون
آنتون
ن.ن (اسمش تا به حال فاش نشده)
یَلم روت
کریستوفر
شِل َمن
سوسان
ِ
اسحاق سون
کارولین
آندرشون
یوهان
اِریکسون
سوفیا
هاگا
اُلریکا

گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
رئیس پلیس  -گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
رئیس گروه  -گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
رئیس ؟ گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
بازرس  -گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
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شهردار منطقۀ ناکا (استکهلم)
خانۀ جدید کی ّمیا و کیانا در منطقۀ ناکا قرار دارد .به عبارت دیگر این منطقه از استکهلم خالف قوانین
سوئد و همچنین خالف تعهدات بین المللی وسایل گروگان گیری را مهیا کرده اند.
سیاستمداران

اِوا اُه بوم اِکدال
مارتین هِد َمن
گرنینگر
ماگنوس
کارل-
ِ

رئیس شورای تصمیم گیرندۀ شهرداری ناکا
معاون اول شورای شهرداری ناکا
معاون دوم شورای شهرداری ناکا

هیئت مدیرۀ شهرداری ناکا
سیاستمداران

ماتس گِرداُو
رئیس

گونیال گرودِوال
عضو
فیلیپ ویلیاندر
یوهان کروگ
کارین تِلیستِد

کاترین بَری اِنستروله
عضو

هانس ِپتِرش
عضو
عضو
عضو
عضو
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هیئت مدیرۀ سازمان اجتماعی ناکا (سیاستمداران)

ِهلِنه اِسکانتز
مارتین هِد َمن
آندریاس فالک

رئیس
معاون اول
معاون دوم

مدیر کل شهرداری ناکا
کارمند

لِنا

داهل اِسند

سازمان اجتماعی شهرداری ناکا (کارمند)
کارمند

آنه-لی سودِرلوند
رئیس

لینا بلوم َبری
جانشین موقت
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شورای تصمیم گیرنده -استان استکهلم
این سیاستمداران باید در ارتباط مستقیم با شهروندان باشند و مسئول هستند که نظارت بر امور اجرایی
کارمندان داشته باشند .اینک ه قوانین بطور یکسان در مورد همۀ شهروندان بدون توجه به نژاد ،دین،
فرهنگ ،تعلقات جنسی ،اجتماعی و امثالهلم ،در راستای قوانین اساسی اعمال شود.
برخی از این سیاستمداران با مهربانی کامل جواب دادند که نمیخواهند مطلع از این وقابع خالف قانون
شوند .برخی دیگر کال این اطالعات را به سطل آشغال می ریختند بدون در نظر گرفتن وظیفۀشان
نسبت به شهروندان و دستورالعمل کاری شان که ممانعت از آن آنها را شریک جرم می کند.
بله ،طرز تفکر اینکه ،یک مسلمان احمق دیگر که بزودی خسته می شود! زهی خیال باطل.
شورای تصمیم گیرندۀ استان استکهلم (سیاستمداران)
سیاستمدار

اِوا لوئیس
رئیس شورا

اِرلَندسون اِس لوراچ

ماتس
معاون دوم شورا

َبری لوند

مارگارتا
ِ
معاون اول شور
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هیئت مدیرۀ شهرداری استکهلم (سیاستمداران)
سیاستمدار

آن نا ُکنیگ ِیرل میر
کارین َون ُگرد
معاون اول
رئیس 2018 – 2014
مدیر کل شهرداری استکهلم مسئول مستقیم کارمندان که قوانین را بطور یکسان رعایت کنند.
کارمند

اینگال لیند
مدیر کل

یورل
فردریک ِ
ِ

مارگارتا اوستراند
ِ
معاون اول

معاون دوم

سازمان اجتماعی شهرداری کل استکهلم
کارمند
رئیس
ها ّمار
یی لیز
؟
اِس َورد
ی نی
ِ
خانۀ زنان – منطقه ناشناخته!
َیلمارشون
لِنا
هولم َبری
کارین

گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
گروگان گیر ،جعل اسناد ،شهادت دروغین
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سازمان پلیس
این سازمان نقش بسیار فعالی در هویت زدایی کودکان مسلمان ایفاء میکند .سازمان پلیس سوئد پیش
فرضها را در مورد مسلمانان در کارمندان خود نهادینه کرده و "اصل برائت" را بطور کل نادیده می
گیرد.
در این پرونده به اثبات رسیده که سازمان پلیس سوئد گواهیهای متعددی خودکامانه و بر اساس پیش
فرضها جعل کرده است .در این پرونده به اثبات رسیده که سازمان پلیس سوئد مصممانه جعل غیر
قانونی گواهی سازمان پلیس و همچنین امتناع از تنظیم دادخواست و یا تحریف دادخواست جعل جرم
اسناد دولتی را سرپوشی کرده است.
دادخواستهای َمرد عالرغم شواهد و مدارک کافی ،بالفاصله مختومه اعالم میشد و حتی در بعضی
موارد شکایات پس از  2دقیقه مختومه اعالم میشد .پلیس همچنین در برخی موارد خالف دستورالعمل
و موظفات واگذاری شده به سازمان پلیس از تشکیل دادخواست امتناع میورزید .همۀ این حرکات چیزی
به جز کارشکنی و سعی در سرپوش گذاشتن جرائم درون سازمانی پلیس نبوده است.

دان ایلیاسون
رئیس پلیس2018 – 2014

ماتس لوفوینگ
رئیس بخش عملیاتی
کشور ،معاون رئیس پلیس

آندرش
رئیس پلیس

اولف یوهانس سون
رئیس پلیس استان استکهلم
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کریستینا وییه
رئیس ستاد
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اِوا اورشتاد رادنِر
رئیس ستاد رئیس پلیس

اِببا اِسورنِر آرویل
رئیس تحقیقات ویژه

کاروال آحلستروم مِ تته
رئیس ارتباط

مارتین وال فریدسون
رئیس قسمت قضائی

پیا شونه ُگرد داحلبوم
معاون رئیس پلیس استکهلم

الرش هال بَری
رئیس ستاد پلیس استکهلم

لِنا فری لِمو
رئیس مرکز مطالعات و توسعۀ استکهلم

گونیال اِسراحن لیندستروم کایسا مولِر
رئیس بخش کارمندان
رئیس بخش قضائی
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آندرش حال
رئیس

ماتس بَری گ ِِرن
رئیس

یارل هولم اِستروم
معاون رئیس پلیس منطقه

پترا اِستن ُکال
رئیس تحقیقات

آن-لوئیس شِم په
رئیس بخش عملیاتی

هوکان ج.اِریکسون
رئیس بخش تحقیقات

پرونده علیه مسلمانان در مورد حفظ نظم و قانون در سوئد نیست بلکه هر چیز دیگر بغیر از برابری
در مقابل قانون برای شهروندان مسلمان در سوئد است.
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اِببا اِسورنه آوریل رئیس بخش تحقیقات ویژۀ پلیس
این بخش ویژۀ پلیس جرائم سیاستمداران ،وکالی مجلس ،کارمندان عالی رتبه ،پلیس و اینگونه افراد
حساس را طبق دستورالعمل در حیطۀ کاری خود دارد.
در رابطه با گروگان گیری کودکان َمرد بخاطر نگارش کتاب این بخش ویژۀ پلیس خودکامه محتوای
دادخواست و همچنین تیتر جرائم را عوض میکند و تا به امروز .2019اُکتبر 27.از طریق این روش
کارشکنیَ ،مرد و کودکانش را از حقوق خود محروم کرده است .بسیاری از سیاستمداران و کارمندان
عالی رتبه در رابطۀ مستقیم کاری ،رئیس این فرد مسئول بوده و بسیار طبیعی است که اگر ایشان
شخصا با تعدادی از رؤسا و یا زیر دستان خود در یک سطح خانوادگی مالقات خصوصی هم داشته
باشد ،که البته این هم چیزی بغیر از یک رفتار انسانی اجتماعی نیست.

بخش ویژۀ پلیس مسئول تح قیق بر جرائم گروه شغلی کشوری به شرح زیر میباشد:
 .1پلیس
 .2افسر پلیس غیر نظامی
 .3پیمانکار پلیس
 .4دانش آموزان پلیس
 .5کارمندانی که خود مسئولیت تحقیقی دارند به مانند ،ادارۀ مالیات ،ادارۀ گمرک ،گارد ساحلی.
 .6کارمندان دادستانی و سازمان تخلفات اقتصادی
 .7قضات
 .8وزراء
 .9کارمندان مجلس
 .10کارگزاران حقوق دولت
 .11وکالی مجلس
 .12رئیس مجلس
 .13هیئت مدیرۀ بانک مرکزی
 .14اعضای هیئت اجرائی بانک مرکزی
 .15اعضای هیئت بررسی انتخابات
 .16اعضای هیئت تجدید نظر مجلس
 .17اعضای خانوادۀ سلطنتی
اصطالح فارسی؛ هر چیز که به گندد نمکش میزنند ،وای به روزی که به گندد نمک.
سوئد قهرمان ساخ تارهای دروغین است که توسط آن برده داری مدرن را بنیان نهاده است.
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دادستانها – استکهلم
در سایت دادستانی 138در مورد مراحل طرح دعوی در دادگاه به این گونه توضیح داده شده است که:
”عملکرد خوب قوۀ قضائی یکی از پایه های مهم جامعۀ مردم ساالری است .امنیت قانونی 139شهروندان

حامل اینست که شهروندان باید بتوانند به سیستم قضائی متشکل از قانونگذار ،ادارات و دادگاهها
اطمینان کنند”.
این دادستانها بطور کلی جرایم کیفری را نادیده گرفته اند و امتناع از اجرای قوانین بطور یکسان برای
تمام شهروندان داشته اند .برای سنجش مجازات و آگاهی در وخامت جرایم مرتکب شده می توان به
کاپیتل  29قوانین کیفری سوئد مراجعه کرد .دادستانها با امتناعشان در اجرای قانون مجرم به سرپوشی
و جرایم کیفری زیر میباشند:
 )1کاپیتل  4نقض آزادی و آرامش
 )2کاپیتل  5هتک حرمت ،افتراء
 )3کاپیتل  7جنایت علیه حریم خانواده
بی اعتمادی و تحریف
 )4کاپیتل 10
جعل و تقلب
 )5کاپیتل 14
دروغگویی ،محکومیت دروغین ،اظهارات دروغین،
 )6کاپیتل 15
سوء رفتار شغلی
 )7کاپیتل 20
سعی کردن ،تدارک ،جؤ سازی و مشارکت در جرم و جنایت
 )8کاپیتل 23
دادستان بنابر اصولی درجه بندی دارد.
140
دادستان معمولی
141
دادستان باالتر که میتوانند در دادگاه تجدید نظر هم نقش دادستانی داشته باشد.
142
رئیس دادستان
143
معاون دادستان ارشد
144
دادستان ارشد
افراد متعددی میتوانند عنوان رئیس دادستان را داشته باشند ولی دادستان کل کشور فقط یک فرد می
تواند باشد .تا سال  2018آن فرد آندرش پَر ِکلِو 145بود و از آن به بعد ِپترا لوند 146است .قابل توضیح
( https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/
 ) 139امنیت قانونی بدین معنی است که شهروندان در مقابل تهمت و افترأ دل بخواه محافظت شنوند .بطور مثال بدون مدارک
کافی تحت تعقیب قانونی قرار نگیرند و یا اینکه بدون دلیل محکوم نشوند و اینکه همۀ شهروندان بدون در نظر گرفتن موقعیت
اجتماعی و یا بدون توجه به منشأ در مقابل قانون یکسان باشند.
140
( Åklagare
141
( Kammaråklagare
142
( Chefsåklagare
143
( Vice överåklagare
144
( Överåklagare
145
( Anders
Perklev
146
( Petra
Lundh
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است که ِپترا لوند رئیس همان دادگاهی بود که حکم "ندیدن فرزندان را بخاطر نگارش ،چاپ و توضیع
کتاب در سوئد" را صادر کرده بود.

پَر ِکلِو
آندرش
دادستان کل کشور تا 2018

لوند
ِپترا
دادستان کل کشور از 2018

لیندکویست
پَر
مدیر بازرسی دادستان
بیورک
ماتیاس
شامِ ر
هاوجین
لیدبَری
ماتهیاس
سن
دانیل
یون ُ
آرنِل
آنا
مینور
سوفیا
سونه سون
دانیل
َبرین دال
یوناس

کا ِورگارد
سوسانه
معاون مدیر بازرسی دادستان
دادستان باالتر
دادستان باالتر
دادستان باالتر
دادستان باالتر
دادستان باالتر
دادستان باالتر
دادستان باالتر
دادستان باالتر

لِنا
ماتس
اِلیزابت
گونار

کاست لوند
اِریکسون
براند
مِ رکِل

رئیس دادستان
رئیس دادستان
رئیس دادستان
رئیس دادستان

اِوا
ماتس
آسترید

نیلسون
سن
سِون ُ
اِکلوند

معاون دادستان ارشد
دادستان ارشد
دادستان ارشد
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دادگاهها – استکهلم
در سایت دادگاه 147چنین آمده است "دادرسی در یک دادگاه بی طرف حق اساسی هر شهروند است"
ولی به نظر میرسد که در سیستم دادگاههای سوئد آزار مسلمانان نهادینه شده است.
در ُکل ،قاضی ها با ندیده گرفتن جرایم مرتکب شده ،خود مرتکب جنایت علیه دو کودک بی دفاع طبق
قوانین کیفری به شرح زیر در سوئد شده اند.
 )aنقض حقوق کودکان
 )bنقض آزادی و آرامش کودکان
 )cنقض حقوق حریم خانواده
 )dصحه بر دروغگویی ،محکومیت و اظهارات دروغین
 )eهتک حرمت و افترأ
سیلی دکتر سخیف َلنگرودی

پروندۀ ب  16-11958قاضی گلشنک فتاحیان
 )1دادگاه اولیه (سودِرتورن)
قاضی اجازه داد که شاهد (خواهر سخیف) بدون سوگند شهادت دروغین بدهد .قاضی مطمئن بود که از
این شاهد چیزی بغیر از دروغ نمی توان انتظار داشت.
این تنها میتواند در سوئد اتفاق بأفتد و اسمش عدالت برای مسلمانان سوئد است!
 .aدادگاه تجدیدنظر پرونده ب 17-37
کریستینا یاکوبسون اُسا بوک اِستروم رونیا ویلدنستام
قضات
ُ
پر-اکه اولوفسون
نیزل
آن-ماری ِ
پرونده ب 17-3526
 .bدیوان عالی قضائی
الرش اِدلوند
قاضی
فردریکا بلوم
معرف
حزانت
 )2دادگاه اولیه (سودِرتورن)
آندرش اِ الرشون
قاضی
تاینا ویرتا
رونی فِریتیوف
هیئت ژوری
 .aدادگاه تجدیدنظر

پرونده ت 16-12484
بیرگیتا مای بی
پرونده ت 17-4733

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/
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اِریک اُستروم
پرونده ا ُ 17-3378

ت ِِرسه لیندِروت
مونیکا شِمپه
قضات
 .bدیوان عالی قضائی
آندرش اِکا
قاضی
ف ِِردریکا بلوم
معرف
از این پس قاضی ها مضاعف بر جرایم نامبرده شده مرتکب جرم علیه دو بند از چهار بند قانون اساسی
و جرح طبق قوانین کیفری سوئد شده اند.
 )aنقض آزادی بیان
 )bنقض آزادی چاپ
 )cجرح
حق دیدن کودکان

پرونده ت 17-11352

 )3دادگاه اولیه (سودِرتورن)
اِریکسون
چون هیچ جرمی علیه کودکان مطرح نبود ،قاضی دانیل اِریکسون نوشتن و چاپ کتابها را جرم دانست
و به همین دلیل حق دیدن کودکان را از َمرد سلب کرد ،کامال بر ضد قوانین کیفری ،قوانین اساسی
سوئد و همچنین مخالف تعهدات بین المللی سوئد در این راستا.
پرونده ت 17-11352
اِبتسام زینو

قاضی ماری-لوئیس اولِن (جرح)
کِنت یوهان سون
هیئت ژوری
کویست
 .aدادگاه تجدیدنظر
توماس ِهدِستراند
آگنِتا مونتر
قضات

قاضی
معرف

 .bدیوان عالی قضائی
گودموند توییر
آن نا اُبَری

قاضی دانیل

اِستِفان

بلوم

پرونده ت 18-994
مایا ُمهل
پرونده ا ُ 18-750

دادرسی مجدد
َ
در روند پروندۀ حق معاشرت با کودکانَ ،مرد دادگاه را اجبار به قبول ادای سوگند اجباری از لنگرودی
کرد که در نتیجه تمامی حرفهای َمرد و لَنگرودی بار قضائی داشته باشد .بدینوسیله لَنگرودی اجبار به
اقرار دروغ بودن مفاد شکایات وی علیه َمرد از شروع ُکل قضایا شد .با استناد به اقرار دروغ،
َمردطرح دعوی دادرسی مجدد را به جریان گذاشت.
نتیجه؟ هیچ! هیچ به معنای واقعی کلمه .هیچ تغییری در روند گروگان گیری داده نشد!؟
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پرونده ا ُ 18-1591
دادگاه تجدیدنظر
کریستینا یاکوبسون کاترین بیورک َمن کامیال الرشون
گرن
یوسِفین ا َ ِپل ِ
پرونده ا ُ 18-2294

 .aدیوان عالی قضائی
ِپتر آسپ
دانیل بَریِر

شروع مبارزه ای دیگر!
توسط فردی ناشناسَ ،مرد از مدرسۀ کودکان و محل زندگی فرزندانش مطلع میشودَ .مرد مطابق با
قوانین چادر اعتراضی در کنار مدرسۀ کودکان برپا میکند که موجب اعتراض اشخاص عادی و خشم
پلیس میگردد .ولی از جایی که هیچگونه محدودیتی مابین َمرد و کودکان وجود نداشت ،مراجع انتظامی
اجازۀ جلوگیری از اعتراض َمرد را نداشتند .بنابراین َمرد مطابق با قانون به اعتراض خود ادامه داد.
به همین خاطر ادارات در سوئد بازی دیگری را شروع کردند و شروع به جعل قانونی محدودیت میان
َمرد و فرزندانش پس از دو سال! ایندفعه به نام ممنوعیت تماس بدون ارتکاب جرم.
ممنوعیت تماس (شمارۀ یک)
تمامی مراحل این پرونده اعم از بازجویی ،دادگاه اولیه ،دادگاه تجدید نظر ،دیوان عالی قضائی بدون
حق وکیل در روند این پرونده.
با توجه به تمامی اسناد و مدارک گروگان گیری کودکان بخاطر نوشتن کتاب حکم بر علیه َمرد صادر
شد.148
پرونده ا َ  / 18-6361ا َ / 18-6364ا َ18-6366

 )5دادگاه اولیه (ناکا)
بیورن مالم کویست
قاضی
ماگنوس شوبلوم
لیلیان نیلیندر
هیئت ژوری

قاضی
معرف

قاضی
معرف

شِشتین اُهمان موبری

 .aدادگاه تجدیدنظر پرونده ا ُ ا َ 18-10058
کارل اِیمفورش
سِوون یوهانیسون آننه مِ لکِویست
مارتینا رادیک
 .bدیوان عالی قضائی
آن-کریستین لیندِبالد
هامر
کارین آهل اِستراند اوکس
ِ

پرونده ا ُ 18-5682

 )148درخواست اذهان عمومی نیاز مبرمی برای منع اعتراضات َمرد و جابجایی او از جلوی مدرسه داشت.
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ممنوعیت تماس (شمارۀ دو)
با توجه به تمامی اسناد و مدارک گروگان گیری کودکان بخاطر نوشتن کتاب ،که پیشتر به صمع رسید،
حکم بر علیه َمرد صادر شد.
 )1دادگاه اولیه (سودِرتورن)
مالین ویکتور
قاضی
کریستر اِلمبری
هیئت ژوری

پرونده ا َ 19-6385
هوفود
کاتارینا اِسوین
ُ

کاییا تامِ لین

 )2دادگاه تجدید نظر
حکم ممنوعیت تماس را ملغی ،ولی محرمانه بودن آدرس را نگه داشت!
149
ِپتر اِستروم بَری میکائیل هاگِل روت ِلسو نیلسون نانی نی
فضات
نانا سوندکویست
معرف
 )3دیوان عالی قضائی
یونی ه ِّره
قاضی
آنّا بَری لوند
منشی
ِسترم
نویسندۀ صورت جلسه
هلِنا بَری ا ُ
با توجه به هیچ نشانی از تهدید ،طبق نوشتار وکیل َمرد ،حکم بر پایداری محرمانه بودن آدرس دادند!
با اینکه همه میدانند که َمرد محل زندگی کودکانش و لَنگرودی را از همان سال  2018زمانی که نامۀ
محرمانه را دریافت کرد میداند.
جریان حقوقی علیه مسلمانان در سوئد در مورد همه چیز است بغیر از حفظ و برقراری نظم و قانون.
همه چیز دیگر بغیر از برابری حقوقی مقابل قانون.
مسلمانان در سوئد تبدیل به آن بردگان نوینی شده اند که به مانند وسیله ای بی تفکر بدون اینکه خود
متوجه شرایط نامساوی حقوق شهروندی خود نسبت به شهروندان سوئدی الصل بشوند .این جمله
(مسلمانان ،بردگان نوین) در کتاب دیگری از اطالعات بدست آمده از فیلیپ به نگارش میرسد.

149

) Leo Nilsson Nannini
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مسامحه در جلوگیری از جرم قضائی
 )2قوانین بین المللی
عکسهای سیاستمداران ،وکالی مجلس و کارمندان به ترتیب نقششان در ادارۀ کشور و در نتیجۀ یکسان
نبودن قانون برای تمام شهروندان که در گروگان گیری فرزندان َمرد ،کیمیّا و کیانا ،نقش داشته اند.
تمامی این افراد از روز اول مطلع از گروگان گیری فرزندان َمرد از همان سال  2016بوده اند ولی
بنا به داالیل واضح و تشریح شده در کتاب به دفاع از قانون ،قانونی که خود در مجلس به تصویب
رسانده اند ،امتناع می ورزیدند.
تمامی این افراد با توجه به قوانین کیفری سوئد آرتیکل  15پاراگراف  ،9آرتیکل  20پاراگراف ،1
آرتیکل  23پاراگراف  ،6و با توجه به سکوتشان در این جرم شریک بوده اند .این پرونده یکی از
هزاران پروندۀ مرتبط با مسلمانان است که اینان انتخاب به سکوت میکنند.
مطابق با این آرتیکلها و پاراگرافها ،به عبارتی دیگر ،کمترین انتظاری که میتوان از یک شهروند
داشت اینست که حتی بعنوان عابر وقتی جرمی اتفاق می افتد آنرا حداقل از طریق تماس ،نه شخصا و
حضوری بلکه تلفنی و ناشناس ،به مراتب قضائی ارجاع دهند .این مسئولیت به مراتب حساستر برای
وکالی مجلس است که خود قانونگذار در سوئد میباشند.
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دولت سوئد
دولت سوئد این نهاد اجرایی کشور مسئولیت اجرای قوانین مصوبۀ مجلس بطور یکسان و بدون در
نظر گرفتن نژاد ،تعلقات دینی ،فرهنگی،کشوری ،جنسیت ،رنگ پوست و غیره را دارد و یکی از آن
مسئولیتها جلوگیری از تجاوز به حقوق کودکان ،حقوق شهروندان و احترام به کانون خانواده میباشد.
مسئولین دولتی به اینگونه در صفحۀ اینترنتی دولت 150در مورد خود توضیح داده اند.

نخست وزیر

اِستِفان لُوفن

151

" کشور ما باید یک نیروی پیشران و الهام بخش در جهان باشد .آنجایی که ما شکافها را پوشانده و به
آزادیهایی که به فرزندانمان قولش را داده ایم ،جامع عمل بپوشانیم .جایی که ما بطور مشترک در محیط
زیست ،دانش و تکنی ک پیشرو ،سرمایه گذاری کرده و امنیت در حال و امید به آینده را به ارمغان
داشته باشیم".

مورگان یوهان سون

وزیر قضائی و امور مهاجرتی

152

"همۀ جوامع میتوانند برای افراد محدود آزادی ایجاد کنند .اما آزادی برای اکثریت مردم فقط در یک
جامعۀ برابر میتواند تحقق یابد".

آندرش ای ِگ َمن
وزیر کشور2018-2014
" هنگامی که ضعف در فردیت میباشد ،با هم بعنوان یک جامعه باید تا حد ممکن قوی باشیم".
153

150

https://www.regeringen.se/
(Stefan Löfven
152
(Morgan Johansson
153
(Anders Ygeman
151
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بری154

وزیر کشور -2018

اُسا
2018-2014
"یعنوان یک وزیر در یک دولت زن َورانه ( )feministمن میخواهم یک ُمدل رفاه مدرن را توسعه
ِرگ نِر

155

وزیر اجتماعی (کودکان ،افراد مسن ،برابری اجتماعی)

دهم .مسائل حقوقی ،شانس تأثیر گذاری و حمایت از افراد آسیب پذیر نقطۀ مرکزی میباشد .هدف یک
سیاست روشن برابری اجتماعی ،تقویت از مشارکت اجتماعی و در دسترس بودن در جامعه است.
حقوق ،کیفیت زندگی و امنیت کودکان ،حضور مؤثرتر در مراقبت از سالمندان".
(این خانم به سمت معاون زنان سازمان ملل انتصاب شده است .مجرمی که از مسلمانان و اسالم نفرت
دارد که این خود نشاندهندۀ ماهئیت اسالم ستیزی سازمان ملل برای جوامع مسلمان چیزی بغیر از
نفرت به ارمغان نخواهد داشت.
از روزی که این خانم معاون سازمان زنان سازمان ملل شده وظیفۀ خود میدانم که برای سازمان ملل
و دیگران از طریق تویت اطالع رسانی کنم که خانمی را که شما استخدام کرده اید چگونه موجب آزار،
اذیّت و تعقیب مسلمانان را در سازمان زیرمجموعۀ خود نهادینه کرده بود .این انتخاب سازمان زنان
ملل برای جوامع مسلمان چیزی بغیر از نفرت به ارمغان نخواهد آورد.
در قسمت آخر این کتاب مستند ،جنایات این زن بعنوان وزیر سازمان اجتماعی سوئد به نام "حقوق
واقعی زنان و کودکان در سوئد" آشنا به تن فروشی اجباری دختران کم سال زیر  ،15که به دالیلی به
مانند همین پرونده تحت حمایت سازمان اجتماعی قرار داشته اند خواهید شد.
درآمد بدست آمده از تن فروشی اجباری این کودکان معصوم در این گونه خانه های "تحت الحفظ" به
جیب کارمندان آن میرفته است .حاال این خانم میخواهد به مسلمانان یاد دهد که چگونه زنان ،دختران
مسلمان در کشورهای مسلمان باید تربیت شوند).

154

) Mikael Damberg
 Åsa Regnér )155این زن متأهل نمیباشد ولی دو فرزند دارد .در سوئد اینگونه بودن بسیار متمداول است .حال فکرش را
بکنید که این زن اینگونه فرزند داشتن را برای مسلمانان میخواهد به اسم برابری زن و مرد به خورد جوامع مسلمان بدهد!
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گِرن156

هالِن ِ

لِنا
-2018
" مراقبت و پرستاری باید کارساز باشد صرف نظر از اینکه شما کی هستید یا در کجای کشوری که
وزیر اجتماعی (کودکان ،افراد مسن ،برابری اجتماعی)

زندگی می کنید .من این را مهمترین وظیفه خود در سالهای آینده می دانم .این یک موضوع رفاه
اجتماعی است و شهروندان سوئد انتظار بهترین کیفیت بهداری ،مراقبت و نگهداری را دارند .ما آن
را به واقعیت تبدیل خواهیم کرد".

وال اِستروم

مارگوت
"سوئد دارای یک شأن قوی در جهان است .ما با عالقۀ صادقانه و تعهد بلند مدت جهانی به این درجه
157

وزیر امور خارجه 2019-2014

رسیده ایم .اعتبار باالی ما در رابطۀ منطفی بین المللی با دیگر کشورها پایه نهاده شده بر روی سیاست
خارجی هدفمند در زمینه هایی همچون امنیت ،حقوق بشر ،مردم ساالری ،کمک به دیگر کشورها و
توسعه .ما باید از این موضوع فایده برده و آنرا بیشتر توسعه دهیم".
( سوئد حاال رئیس سازمان اتمی سازمان ملل شده و با توجه به اینکه سوئد به متنفرین از اسالم و
مسلمانان جایزه میدهد فکر میکنید که سوئد چگونه در این سازمان عمل کند! مقدمۀ کتاب یادتان باشد.
ربودن کودکان آفریقایی ،تحقیقات نژادی که بدرد هیتلر خورد و حاال هویت زدایی کودکان مسلمان که
از حاال در  2030وجود دارد)

156

) Lena Hallengren
(Margot Wallström

157
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وزیر امور خارجه -2019

لیند158

ِ

"از آنجایی که تعداد بیشتری از دموکراسی ها در سرتاسر جهان به چالش کشیده می شوند  ،سوئد باید
همچنان صدایی قوی و قابل احترام برای صلح  ،آزادی و حقوق بشر باشد .سیاست خارجی ما باید
در همکاری با دیگران  ،در منطقه نزدیک ما و در سطح جهانی به تقویت امنیت و ایمنی کمک کند.
اینگونه است که ما از حقوق اساسی دموکراتیک و امنیت مشترک در سراسر جهان محافظت می
کنیم".
(ربودن کودکان آفریقایی ،تحقیقات نژادی که هیتلر از آن استفاده کرد و حاال هویت زدایی کودکان
مسلمان که از حاال در  2030وجود دارد این خانم اینچنین خود و کشور سوئد را به گونه ای دیگر جلوه
میدهد).

آلیس باه کونکِه

159

وزیر فرهنگ و مردم ساالری (دموکراسی) 2018-2014

" فرهنگ بیشتر برای تمام اقشار مردم در کشور و یک سیاست مردم ساالری که افراد بیشتری را
تربیت به مشارکت اجتماعی میکند .اینها اساس اولویتهای سیاسی من است".
وزیر فرهنگ مسئول رعایت حقوق بشر در سوئد و همچنین سوأالت حقوق بشر را در میز وزارت
خود دارد .عالوه بر آن در حیطۀ ورزش هم این وزارتخانه است که انجام وظیفه میکند.

آماندالیند

160

وزیر فرهنگ و مردم ساالری (دموکراسی) -2018

" دموکراسی ما باید ارتقا یابد  ،آزادی روزنامه نگاران و هنرمندان محافظت شود  ،و صرف نظر از
اینکه در یک شهر بزرگ زندگی می کنید یا در حومه شهر  ،باید به تمرین و تجربه فرهنگ و ورزش
دسترسی داشته باشید".
( ...جهانفریبی ایشان هم به اینگونه!)
158

) Ann Linde
(Alice Bah Kuhnke
) Amanda Lind

159
160
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لیندهاگِن161

وزیر برابری شهروندان -2018

" ما هرگز نمی توانیم بپذیریم که مردم بر زندگی خود قدرت ندارند .دولت برای افزایش برابری در
همه سطوح  ،تقویت حقوق كودكان  ،مبارزه با خشونت خانوادگی ،خشونت و ظلم مربوط به جرائم
ناموسی تالش می كند .ما به وضوح در برابر ارزش برابر همه انسانها ایستاده ایم".

161

) Åsa Lindhagen
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رؤسای مجلس
طبق قانون در سوئد رئیس مجلس فرد دوم پس از پادشاه که فقط قدرت نمادین دارد میباشد .بنابراین
اولین قدرت سیاسی در کشور سوئد رئیس مجلس است و پس از آن معاونینش که به مراتب از احزابی
که بیشتر رأی آورده اند انتخاب میشوند.
در بند اول قانون اساسی سوئد (شکل دولت) نقش مجلس بدین گونه تشریح شده است "تمامی قدرت
عمومی در سوئد ،از مردم به مجلس که نمایندگان مردم هستند محول میشود"

آحلین
اُربان
رئیس مجلس 2018 – 2014

ِسترم
توبی یاس
بیل ا ُ
معاون اول مجلس 2018 – 2014

سودر
بیورن
معاون دوم مجلس 2018 – 2014

چنگیزیان
اِسابِال
معاون سوم مجلس 2018 – 2014
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ک اُو)
کمیتۀ نظارت بر دولت ( ُ
ک اُو موظف بازبینی و کننترل اعمال دولت که آیا دولت قوانین را دنبال میکند".
" ُ
وکالی مجلس اعضای کمیتۀ انضباطی موظف هستند که از موسسۀ اجرایی (دولت) در مورد جرایمی
که دولت مرتکب میشود بازخواست کنند .این وکالی مجلس عضو کمیتۀ قانون اساسی ،جرایم کیفری
ارگانهای دولتی ،جرایم حقوق کودکان ،جرایم حقوق شهروندان ،جرایم بین المللی حقوق کودکان ،جرایم
بین المللی حقوق شهروندان که موسسات اجرایی دولتی مرتکب شده اند نادیده گرفته اند.

آندریاس نورلِن
رئیس

بیورن ُون سی دُو
معاون

هانس اِکستروم
عضو

ِورونیکا لیندهولم
عضو

یوناس میالرد
عضو

مارییا آبراهامسون
عضو

یوناس گونارسود
عضو

پر -اینگوار یونسون
عضو

اگنِتا بوریه سون
عضو

پاتریک ِرسلُو
عضو

اِمانوئل اُز
عضو
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آنیکا اِنگبلوم
عضو
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فردریک اِریکسون
ِ
عضو

تینا آکِلوفت
عضو

الیال نَراقی
عضو

کارین یَمتین
عضو

میا سی دُو موله بی
عضو

تو ِو اسکونبری
عضو

این  18نفر اعضای کمیتۀ انضباطی کشور سوئد با سکوتشان سالهاست که مهر برحق به این جرایم
زده اند که ریشه در اسالم ستیزی این افراد دارد.
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حقوق واقعی زنان و کودکان در سوئد
زنان سوئدی که توسط شوهران سوئدی خود به قتل رسیده اند
در رابطه با این زنان ،عکس بدن کبود ،شاهدین عینی ،گواهی پزشکی موجود بوده ولی دولت از
طریق سازمانهای وابسته اقدامی علیه آن مردان انجام نداد تا اینکه زن سوئدی خود را به قتل
رساندند.
لوتا رودهولم که توسط دوست پسرش زیر مشت و لگد او جان به جان آفرین تسلیم کرد!
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/d%C3%B6md-till-18%C3%A5rs-f%C3%A4ngelse-f%C3%B6r-mord-%C3%B6verklagar/arBBLrtni?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout
یوسِفین نیلسون بخاطر آزار روحی خودکشی کرد.
https://www.msn.com/sv-se/noje/kandisnyheter/josefin-nilssonmisshandlades-brutalt-%E2%80%93-nu-v%C3%A4xer-raseriet-mot%C3%B6rjan-ramberg/ar-BBVa34g?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout
بدون اسم! مردی که زنش را کشت ،سوزاند و در سطل آشغال انداخت.
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/d%C3%B6md-till-18%C3%A5rs-f%C3%A4ngelse-f%C3%B6r-mord-%C3%B6verklagar/arBBLrtni?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout
ما ِد لین ،اسم فامیل ندارد .شوهرش پس از قتل او را در قالب بتون قرار داد و در جنگلی گذاشت.
https://www.expressen.se/nyheter/krim/susannes-dotter-gots-in-ibetong-domde-mannen-smet-trostlost/
کودکانی که از خانواده ها گرفته شده اند و در خانه های کودکان توسط کارمندان مجبور به تن
فروشی شدند .پول حاصله را کارمندان به جیب میزدند .همچنین این کودکان مجبور به فروش مواد
مخدر هم بوده اند.
در این خانۀ کودکان اسم از  5دختر برده میشود که از طرف کارمندان اجبار به تن فروشی و فروش
مواد مخدر شده بودند.
http://www.lokaltidningen.se/2019-03-22/-Kriminella-driver-HVB-hemd%C3%A4r-unga-utnyttjas-4469729.html#.XJZ2lsEzA0A.twitter
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 پس از خانۀ کودکان صحبت میکند،این بچه از مشکالت روحی خود ش
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRJL3J/jag-har-fler-trauman-nu-det-ar-det-varsta
 خودکشی موفق در خانۀ کودکان، سال13 یاسمین
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kAQlX/jasmine-13-behovde-vard-lastes-in-och-tog-sitt-liv
 خودکشی موفق در خانۀ کودکان، ساله16
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0El9Q/pojke-i-tvangsvard-tog-sittliv
 ساله تن فروشی13 دختر
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7261111
 سالگی تن فروشی میکرده14 دختری که از
https://www.expressen.se/nyheter/qs/sara-har-salt-sin-kropp-sedan-honvar-fjorton/
 سالگی تن فروشی می کرده12  ساله که از15 دختر
https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/ng7JEd/gabriella-salde-sinkropp-som-15-aring
 رابطۀ جنسی در سوئد، ساله را از آلمان ربود13 مرد سوئدی دختربچۀ
https://www.expressen.se/gt/han-misstanks-for-valdtakt-pa-flicka-nufaller-domen/
 سالۀ خود را به قتل رساند4 پدری در سوئد دختر
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/dr%C3%A4nkte-sin-dotteramelia-4-%E2%80%93-s%C3%A4ger-att-%C3%A4nglar-tvingade-henne/arBBR1EIx?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout
 فرزند خود را به قتل رساند2 ورزشکار سوئدی
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/tre-personer-doda-isala-polisen-utreder-mord-/
 در سلول مملو از آب در زندان درگذشت، بدون لباس، روز بدون غذا19
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7037677
یک هفته بدون آب در سلول پاسگاه درگذشت
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6anq1/23-aring-dog-av-torst-hakteschef-frias
 دوست پسر او که زیر مشت و لگد لوتا را کشته بود به حبس ابد، لوتا رودهولم،فقط در مورد اول
! در بقیۀ موارد کسی مسئول این جرائم و جنایات نشد.محکوم شد
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پس از سال  2016قتل ،تجاوز ،ضرب و شتم در خانواده های سوئدی بسیار بیشتر از آنچه است
که در اینجا آورده ام .لیست کاملتری را میتوانید در سایت  /https://kimyana.se/faبه زبان
فارسی مطالعه بفرمائید.
بیاد بیاورید که جمعیت سوئد کمی بیشتر از  9میلیون شهروند که حدودا  % 15از شهروندان آن
پیشینۀ قومی غیر سوئدی دارند .چرائی وجود این  % 15را میتوانید در کتاب "هویت زدایی کودکان
مسلمان در سوئد" از همین نویسنده بیابید.
بنابراین این حجم جنایات برای یک جمعیت  8میلیونی که قسمت فوقانی کوه یخی را شما مشاهده
میکنید که هرزگاهی سر از آب بیرون میزند ،بسیار وحشتناک است .به همین خاطر فرزندان غیور
این کشور ،روزنامه نگاران متعهد با تمامی سعی خود جلوی همگانی شدن این اخبار را میگیرند.
در نقطۀ مقابل همین فرزندان غیور و روزنامه نگاران معتقد و مؤمن به سوئد با اشاره به کوه یخی
که زیر آب در کشورهای مسلمان در جریان است آنرا به روشنی روز به همه می شناسانند .صدالبته
که این خود تاکتیکی برای پوشاندن جرائم خود میباشد ،تاکتیکی که مسلمانان فهم و درک سیاسی
افشاء آنرا ندارند.
یک مثال ساده
پس از قتل خاشقی توسط عربستان سعودی ،روزنامه نگاران ،فعاالن آزادی بیان -حقوق بشر-
حقوق نویسندگان ،همگی و همگی جلوی سفارت عربستان در سوئد همایشی به پا کردند که پُر شده
بود از رسانه های دولتی سوئد و انجمنها که برای اخبار روز و شب خود خبر و مصاحبه جمع
میکردند.
آنجا یک عدد َمرد https://kimyana.se/khashoggi/ ،یک نویسنده که کودکانش گروگان
کتابهایش در سوئد هستند هم برای کودکانش به پا خواسته بود .اگر شما چیزی در رسانه های سوئدی
دیدید یا شنیدید ،سوئدیها هم دیده اند و شنیده اند!
مسلمانان به بردگان مدرنی تبدیل شده اند بدون اینکه خود متوجۀ آن شده باشند ،به این میگویند
قدرت استادانۀ جهان فریبی سوئدیها .این مقوله در کتاب "مسلمانان ،بردگان نوین" تشریح خواهد
شد.
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معاهدۀ 2030
معاهدۀ  2030متشکل از  17مفاد است .در راستای مطالب این کتاب مستند ،مادۀ شمارۀ پنج آن
هدفی است که سوئدیها مصرانه دنبال میکنند و میخواهند به مردمان دنیا از طریق مخملی ،اجبار
رسانه ای ،بقبوالنند که زنان و دختران این جهان پهناور با تنوع وسیع ملی ،دینی ،فرهنگی ،دنباله
رو آن باشند.
شعار بدن من ،اختیار من در سوئد کاربردی عملی بدینگونه دارد که نیاز جنسی 162زنان و مردان
هیچ حد و مرز و حریمی ندارد .آیا شما هم در کشورتان اینگونه میخواهید؟
بیاد بیاورید که جُرم قرن جُرمی است که بتوان آن جُرم را به دیگران بعنوان نکتۀ مثبت قبوالند و
از دیگران هم خواست که این جُرم را پیشۀ کار خود کنند!
معاهدۀ  2030مادۀ شمارۀ 5
 )5.1حذف تمام اشکال تبعیض علیه همۀ زنان و دختران در همه جای دنیا.
 )5.2حذف تمام اشکال خشونت مقابل تمام زنها و دختران ،هم در انظار
عمومی و هم در خانه (خصوصی) ،از جمله قاچاق زنان ،163استثمار جنسی 164و انواع دیگر بهره
برداری.
 )5.3حذف تمامی اشکال مضّر رسم و رسوم به مانند کودک همسری ،ازدواج
زودهنگام ،165ازدواج اجباری و مثله کردن آلت تناسلی دختران.166
 )5.4تمجید کردن و ارزش قائل شدن کار مراقبت و خدمات بدون دستمزد در
خانه توسط ا رائۀ خدمات عمومی ،زیرساختهای حمایت و امنیت اجتماعی و همچنین حمایت از
مسئولیت مشترک در خانه و خانواده مطابق با آنچه که مناسبت ملی دارد.167

 ) 162خیلی از موارد را در همین سوئد میتوان شمرد که اختالف فاحشی مابین مردان و زنان وجود دارد .یکی و ساده ترین
آن حقوق نابرابر مردان و زنانی است که شغلشان ،سابقۀ کاریشان ،سنشان یکیست ولی حقوقشان فرق میکند! و این فقط
نیاز جنسی زن است که آزادی کامل در آن دارند .آیا این هم به نفع مردان نیست؟
 )163اِپ استِین ( )Epsteinمردی که با دختران بسیار جوان را برای اشخاص بسیار بسیار مهم ،به مانند رؤسای جمهور،
سیاستمداران ،دانشمندان مطرح جشن برگذاری میکرده! زمزمه بود که برای موساد کار میکرده و امروز 2019.08.10
پس از چندی سروصدا خبر رسیده که خود را !حلق آویز! کرده؟!
 ) 164چند صباحیست که در اروپا صحبت از ارتقاء غیرقانونی تن فروشی زنان به درجۀ شغل قانونی است .استدالل بر
اینست که دیگر پلیس مزاحم زنان خودفروش نخواهد شد! حال فکرش را بکنید زنان مسلمانی را که به اروپا پناه آورده اند
در صورت عدم اشتغال میتوانند به شغل شریف تن فروشی بپردازند! این شغل نیازی به دانستن زبان آن کشورهم ندارد،
بنابراین از همان روز اول میتوانند مشغول کار شوند ،مالیات بپردازند و برای پیری خود پس انداز کند .بنابراین هیچ نیازی
به سرپرست مرد و آقا باالسر نخواهند داشت .اینست منظور از حذف استثمار جنسی در سوئد/اروپا.
 )165صحبت از دختر سوئدی میباشد ،سابینه ،که در  14سالگی نطفه بسته شد ،در  15سالگی فارغ و در  16.5سالگی
مادری خوشحال با فرزند شاد پسر زندگی را به خوشی سپری میکند ولی این موضوع برای مسلمانان باید به گونه ای دیگر
باشد!
https://www.expressen.se/kvallsposten/sabine-17-ar-och-mamma/
 )166به ظاهر رسمی است که در سومالی ،اتیوپی و آن قسمت از دنیا انجام میشود!
 ) 167توجه کنید که صحبت از مناسبت ملی است و نه فرهنگی .مناسبت ملی شاید روزی صالح باشد که تغییر کند و مطابق
با آن فرهنگ دیر یا زود تغییر خواهد کرد .در صورتی که حملۀ مستقیم به فرهنگ امکان تغییر را به راحتی نمی دهد.
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 )5.5تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و همچنین فرصتهای مساوی برای
مدیریت و رهبری در کلیۀ سطوح تصمیم گیری سیاسی ،اقتصادی و زندگی عمومی.168
 )5.6تضمین دسترسی همگانی به سالمت جنسی (همخوابی) و سالمت تولید
مثل و همچنین حقوق تولید مثل "مطابق" با توافقنامه ها و برنامه های عملی برگرفته از کنفرانسهای
بین المللی در مورد جمعیت و توسعه ،بستر پکن (چین) و همچنین اسناد نهایی از کنفرانسهای
بازنگری.
.5آ) انجام دادن اصالحاتی که به زنان حق میدهد که حقوق مساوی در زمینه
های منابع مالی ،فرصت تملک و کنترل زمین و دیگر اشکال امالک ،اموال و دسترسی به خدمات
(نه فرهنگی)
مالی ،ارث و منابع طبیعی ،مطابق با قوانین ملی.
.5ب) افزایش استفاده از فناوری مطلوب ،به ویژه فناوری اطالعات و
ارتباطات که در راه حمایت از توانمندسازی زنان میباشد.
.5س) اتخاذ و تقویت سیاستهای بنیادین و قوانین معقول قابل انجام برای حمایت
از برابری و ارتقاء ویژگی فردی تمام زنان و دختران در همۀ سطوح.169

( )168نه فرهنگی) .زنان سوئدی در سن  40سالگی پس از اتمام ُرخ زیبا و پیشرفت شغلیشان ،همکاران مذکر خود را به
نام سوءاستفادۀ جنسی در  20سال قبل تحویل مراجع قضائی کشور میدهند .اینگونه است واقعیت این بند از معاهدۀ 2030
درمورد زنان درسوئد.
 )169در این کتاب بخوبی متوجه میشوید که چگونه اعتماد به نفس زنان و دختران پس از اینگونه تخلل در زندگی شخصیشان
دچار تزلزل میشود.
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آخرین مطلب
در این کتاب سعی شده است که بطور منظم و دقیق واقعیت بدون پردۀ نفرت سوئدیها نسبت به اسالم
را برای شما زنان مسلمان تشریح کنیم و بدانید که تنها جمله ای را که شما نیاز به ادای آن هستید
اینست که بگوئید "شما با یک َمرد مسلمان زندگی میکنید" مابقی روند را به دولت سوئد بسپارید.
همانطور که شاهد هستید ،سوئدیها نقش احمق را بازی خواهند کرد و به افرادی به مانند َلنگرودی
اجازه خواهند داد که جان سالم از تمامی دروغهای خود در ببرند و هرگونه دیدار و یا صحبت با
کودکان را کامال از پدر مسلمانشان قطع کنند فرزندانی که "میخواستند با پدر خود بمانند و در
آغوش پدر خود بخوابند”.
مابقی روند را سیاستمداران و مسئوالن در کلیۀ ادارات به مانند پلیس ،سازمان اجتماعی ،تأمین
اجتماعی ،مصادرۀ اموال ،مسکن و حتی انجمن های غیر دولتی و غیره به عهده میگیرند.
امیدوارم توانسته باشم به شما زنان مسلمان تحت ظلم خدمتی کرده باشم!
به عنوان یک زن مسلمان نیاز ندارید که نگران جرائم کشوری و بین المللی باشید که
ادارات مرتکب میشوند.
 به عنوان یک زن مسلمان نیاز ندارید که نگران جنایات ملی و بین المللی باشید که علیهفرزندان خود مرتکب میشوید.
اکنون لَنگرودی بعنوان یک زن آزاد مسلمان؛
  18هفته مرخصی در سال را جایگزین  5هفته کرده است.  0ساعت نیاز به کار را جایگزین  9ساعت کار اجباری در روز کرده است.  0مسئولیت خانه و فرزندان را جایگزین  %100مسئولیت کرده است. و امثالهلم.نتیجه برای ما سوئدیهای احمق؛
 اعتماد به نفس  2کودک را برای تمامی عمر آن دو کودک از بین برده ایم و در نتیجهتشویش آن اعتراضی را که در آینده میتوانست بر علیه ما انجام دهد نخواهیم داشت.
 دو کودک را بدون ریشه و عالیق فرهنگی کرده ایم حتی نسبت به سوئد. تا سن بازنشستگی هر سه ،بردۀ دائما در کار و مصرف برای خود خریده ایم.چه کسی احمقتر است؟ لَنگرودی یا ما سوئدیها!
مسلمانان آن بردگان نوینی شده اند بدون آنکه خود متوجۀ آن شده باشند .سوئد ساختارهای پنهانی
ابداء کرده است که اشکال جدید برده داری و برده فروشی را ممکن ساخته به شکلی که حتی
مسلمانان از آن استقبال میکنند! بنابراین پرونده های قضائی در سوئد علیه مسلمانان در مورد هر
چیز دیگری است بغیر از برابری حقوقی در برابر قانون.
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وکیل ماریا توله بی نمی توانسته بهتر از این نابرابر حقوقی مسلمانان و نفرت هدفمند در دادگاههای
سوئد علیه مسلمانان را بهتر از این تشریح کند" :مالقات و همزیستی با فرزندان خود حق مسلم
والدین نمی باشد"170
صدای ضبط شدۀ وکیل ماریا توله بی در دادگاه که این ادعا را داشت میتوانید در این صفحۀ اینترنتی
بشنوید  https://www.kimyana.se/sv/jolebys-el-sverigesکه ترجمۀ آن میشود.
جنایت قرن جرمی است که در انظار عمومی انجام شود که نه تنها عکس العمل عمومی را به دنبال
نداشته باشد بلکه تحصین برانگیز هم باشد .این شعبده بازی قرن را سوئدیها بخوبی در مورد هویت
زدایی کودکان مسلمان در سوئد نه تنها نشان داده اند بلکه جامع عمل هم به آن پوشانده اند.
شخص ،اشخاص ،گروه ،فرقه و یا دولتی در دنیا جرأت ارتکاب ربودن فرزندان از خانه و خانوادۀ
خود ،اینچنین جرم منفوری را ندارند در حالی که سوئدیها این جرم منفور را نه تنها مثبت بلکه
"ضروری" هم به دیگران قبوالنده اند!
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ISBN: 978 – 91 – 984136 – 1 – 8

 ) 170یک پدر سوئدی فرزند دختر چهار سالۀ خود را آزار جنسی میداده ولی حکم دادگاه بر مالقات پدر و دختر چهار سالۀ
او بدون حضور و مراقبت دیگران بوده که مادر صرب آن دختر خردسال ،برای حفاظت از دختر خود سوئد را مخفیانه
ترک کرد.
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پشت خانۀ َمرد .این دو آهو همبازی کیمیّا و کیانا در دو سال پیاپی بودند .با هم میدویدند و شاد بودند.
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مدارک
ف –  )001مختومه شدن شکایت "زن آزاری مزمن" پس از  26روز.
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ف –  )002گواهی پلیس مبنی بر اینکه مدرکی برای اثبات تهمتها و افتراء ندارند .فقط  36روز
پس از گروگان گیری کیمیّا و کیانا.
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ف –  )003گواهی سازمان اجتماعی مبنی بر اینکه کیمیّا و کیانا تحت حفاظت نیستند و اینکه
مادرشان انتخاب کرده که بچه ها را با خود ببرد.
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ف –  )004طبق این حکم مادر بچه ها حق نداشت خودمختارانه انتخاب کند که بچه ها را با خود
ببرد و وظیفۀ سازمان اجتماعی این بوده که به مادر اجازۀ این کار را ندهد.
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ف –  )005کیمیّا نمیخواست با مادر خود برود ،طبق گواهی مدرسه.
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ف –  )006مختومه شدن افتراء تنبیه کودکان.
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ف –  )007حکمی که کودکان َمرد را گروگان قلم پدرشان در سوئد کرد.
حکمی که َمرد را به تنها نویسندۀ دنیا تبدیل کرد که اینگونه آشکارا بخاطر نگارش کتاب اجازۀ
دیدن دختران خود را ندارد.
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ف –  )008اعتراف به این که برادرش دکتر سخیف لَنگرودی خواهرش را تشویق به جدایی و
تشکیل یک زندگی مستقل میکرده.
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ف –  )009آسیب دکتر سخیف َلنگرودی
دکترای عمران از دانشگاه شریف تهران ،استاد دانشگاه آزاد چالوس ،دکترایی که فهم و درک آنرا
نداشت که به خانۀ شوهر خواهرش در سوئد خود خوش آمد نبود .دکترایی که بخاطر مهاجرت به
سوئد خواهرش را تشویق به جدایی و زندگی ؟آزاد؟ میکرده! دکترایی که بخاطر اعتیادش به
مشروب در ایران برای سپاه نوشهر خبرچینی میکرده.
دکتر مهران اصفهانی زادۀ سخیف لَنگرودی
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ف –  )010درخواست غرامت دکتر مهران سخیف لَنگرودی.
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ف –  )011مادر بچه ها بعنوان شاهد کتک خوردن برادرش دکتر سخیف َلنگرودی.
لَنگرودی در شهادتش اعتراف میکند که برادرش او را تشویق به جدایی و زندگی مستقل میکرده.
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ف –  )012اعتراف دیگر لَنگرودی از تشویق برادرش به جدایی و استقالل!
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ف –  )013شهادت از شنیده ها! مقصودلو از گرگان!

176

کتاب راهنمای زنان سود جو

www.kimyana.se

ف –  )1-014قاضی گوستاو لینداِستد
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ف – )2-14
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ف –  )015نامۀ وکیل توله بی به وکیل َمرد ،سه دروغ در سه خط!
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ف –  )016اتحادیۀ اروپا -دادگاه حقوق بشر!
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ف –  )017معاهدۀ  -2030مفاد 5
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ف –  )1-018منشور حقوق کودکان سازمان ملل که در این پرونده نقض شده است.
در سه صفحه.
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ف – )2-018
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ف – )3-018
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ف  )020مدرک تنبیه بدنی کودکان هشت و شش ساله در زندان زنان سوئد.
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ف  )021محدودۀ ممنوعۀ مدرسۀ اِس کورو
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