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 پیشگفتار
 

 

 

 .1سوئد اولین کشور در جهان می باشد که کودکان نویسندگان را برای کنترل قلم آنان به گروگان میگیرد

 

 ه اشمسلمان اجازۀ دفاع از خانواد ۀپس از اسرائیل، به پدر یک خانواد ی است کهسوئد دومین کشور

 .را نمی دهد

 

 ...م و مسلمانان در چند کلمهنفرت دولت سوئد نسبت به اسال

 

از که پدر بچه ها صحیح و صادقانه بودن ادعاهای متخاصمان به اجبار قسم در دادگاه اقرار کردند 

ری باور نکردنی گروگان گیو اعمال خشونت نرم  ،باقی داستان. تصدیق کردند بود بیان کردهاول روز 

 .مال می کنداعدر مورد مسلمانان که دولت سوئد است کودکان مسلمان برای اهداف مخفی 

 

وله بی به صراحت یخانوادۀ مسلمان توسط وکیل ماریا زندگی مشترک باور دولت سوئد در مورد حق 

 el-https://www.kimyana.se/sv/jolebys-صدای ضبط شده در دادگاه: در دادگاه ایراد شد

sveriges/ " 2نمی باشدمسلمان مالقات و همزیستی با فرزندان حق مسلم والدین" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: Södertörns Tingsrätt +46-8- 56166000در دادگاه  MUF T11352-17( قاضی دانیل اریکسون پروندۀ شماره 1

توجه به این کتابها و نامه  کتاب در سوئد به چاپ رسانده... همچنین به رسانه ها نامه فرستاده... با 2"عیسی موسوی به تازگی 
 ها مالفات مابین عیسی و فرزندانش مناسب نمی باشد".

سالۀ خود را آزار جنسی میداده ولی حکم دادگاه بر مالقات آن دو بدون حضور دیگران بود.  4( یک پدر سوئدی فرزند دختر 2

 د.مادر صزب آن دختر خردسال برای حفاظت از دختر خود سوئد را مخفیانه ترک کر
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 مقدمه
 

 .هنگامی که بتوان یک تئوری را ثابت کرد، آن دیگر تئوری خوانده نمی شود بلکه یک واقعیت است

ۀ واقعی یک پروند واقعیتی است که در این کتاب توسط" هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد"تئوری 

 .به اثبات میرسد

 

پدر مسلمان خانواده بدنبال کودکان ربوده شدۀ خود توسط دولت سوئد در مسیر سیاستمداران، کارمندان 

و اشخاصی قرار می گیرد که او را به سوی واقعیّت اینکه چرا هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

 .داز اهمیّت خاصی برخوردار است، هدایت می کنن

 

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 فرهنگی، دینی خود میّسر می باشد

 

جایی که پدر خانواده حاضر به قبول هویت زدایی این تئوری توسط یک واقعیت تلخ خانوادگی، 

در کمال تأسف مخالفت پدر با پروژۀ هویت زدایی دولت سوئد تغییر . کودکانش نیست به اثبات می رسد

 .ویرانگری در زندگی کودکان ایجاد می کند

 

پدری  .دندبرای اینکه پدر مجبور به همخوانی با سیستم شود کودکان مطلقا از مالقات با پدر محروم ش

 3 کودکان تا به این تاریخ. بیشتر وابسته تر به او بودند تا به مادرشان 3که کودکان طبق گواهی مدرسه

سال تمام نمی دانست  2روز در بی اطالیی مطلق از پدر خود میباشند و همچنین پدر  7ماه و  1سال و 

ا حتی اجازه ندارند تلفنی با هم صحبت آنه 21/اُکتُبر/2019امروز . آیا کودکان او در سوئد بسر می برند

 .کنند

 

ساله مجبور به ترک همبازیهای خود در مکان  6و  8این دو کودک دختر در زمان گروگان گیری 

زندگی و همچنین مهد و مدرسه که با آنان بزرگ شده بودند و با هم اُنس داشتند شدند، همزمان پدر 

عمل حیوانی ادارجات سوئد شروع کرده به امید برگرداندن ای را مقابل این  جانبهکودکان مبارزۀ چند 

 .دخترانش به محیطی که دخترانش در آن احساس آرامش داشتند

 

شما ضمن مطالعه شاهد گروگان گیری مطلق و نگهداری کودکان در محیطی بسیار شکنجه آور برای 

 .کودکان خردسال خواهید بود

 

 

                                                           
 طبق گواهی مدرسه: کیمیا روی زمین نشست، می گریست، و نمی خواست با مادر خود برود.( 3

 کیانا می گفت: من دوست دارم کنار بابا امشب بخوابم.

  محروم می باشند. 2016هر دوی کودکان از این حق مسلم خود از سال 
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 .می دهداین کتاب سه موضوع را مورد بررسی قرار 

 روش هویت زدایی .1

 کنترل و سرپوشی  .2

 هدف از هویت زدایی .3

 

 و ،سوئد بطور تاریخی، بدون توجه به تمدن کوتاه مدت و نام خوش آوازۀ آن، پر از وقایع برده داری

روبودن مردان، زنان و کودکان از محل سکونتشان و فروختن این افراد به دیگر کشورها همچون 

 .انگلیس و هلند می باشد

 

برده از نظر سوئدیها افرادی از نژاد پست تر می باشد به همین خاطر سوئدیها بخود حق سوءاستفاده 

 .از این افراد بدون حقوق مدنی بعنوان ابزار را می دهند

 

میالدی بوده و  1750تا  1600در سالهای در افریقا سوئدیها یکی از عوامل خرید و فروش برده 

ه داری که مورد استفادۀ اروپائیان در زمینۀ خرید و فروش برده و همچنین کاشف طرق متفاوت برد

 .همچنین برده داری هستند

 

خرید و فروش بردگان در قسمت کرانۀ  ،به نقل از تاریخ منسوخ سوئدیها نقش بسیار فعال در عرضه

اها می ز روستغربی افریقا ایفاء کرده اند تا به این حد که این سوئدیها بودند که افراد افریقایی را ا

این افراد ربوده شده طبق قراردادی که با انگلیس و هلند منعقد کرده بودند فروخته می شدند و . ربودند

البته در این ایام خود سوئدیها به نقل از . آن کشورها افراد ربوده شده را به امریکا منتقل می کردند

 .از اقیانوس اطلس گذراندنکشتی به امریکا محموله برده  50تاریخ منسوخ کمی بیش از 

 

از طریق اینترنت شما می توانید واقعیتهایی در مورد نقش سوئدیها در خرید و فروش بردگان در کرانۀ 

غربی افریقا مطالعه کنید ولی چیزی که در اینترنت نمی توان یافت و نیاز به تحقیقات عمیقتری دارد 

قوی بنیه افریقایی اعم از مردان، زنان و کودکان از افراد سالم و " ربودن"همان نقش فعال سوئدیها در 

این بردگان عرضه میشد به دیگر کشورها که مشغول داد و ستد با بردگان در . روستاهایشان می باشد

شهرهای بنا شده توسط سوئدیها در کرانۀ غربی افریقا و همچنین چند جزایر در اقیانوس اطلس تحت 

 .سلطۀ سوئدیها بودند

 

میالدی سوئدیها از طریق پایه گذاری موسسۀ زیست شناسی نژادی در شهر  1900در قرن پس از آن 

 مطالعات و استانداردهای. اوپساال استانداردهایی در مورد حفظ و همچنین بهبود نژاد برتر وضع کردند

تا  1930در سوئد اساس سیاستهای نژادی هیتلر در دهۀ در مورد نژاد برتر  پیشنهادی این موسسه

 . میالدی بوده که در آن مقطع میلیونها نفر از مردم یهود را در اروپا قتل عام کردند 1945

 

مفهوم زیست شناسی نژادی مرتبط است با تحقیق در مورد توانایی بهبود سازی نژادی میان جوامع 

 .مختلف با کمک گیری از اقدامات بیولوژیکی و همچنین فرهنگی اجتماعی
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بر این باور بودند که یک موسسۀ زیست شناسی نژادی کمک به  1921ال سوئد در س 4هر دو مجلس

 شهروندان. حفظ امنیت داخلی کشور خواهد کرد آنجا که دشمنان کشور همان شهروندان سوئدی هستند

 :سوئدی که در این راستا جزء دشمنان بحساب می آمدند عبارت بودند از

 افرادی که بصورت مادرزادی نقض عضو داشتند 

 ادی که مشکل برقراری ارتباط اجتماعی داشتندافر 

 افراد غیر عادی 

  جنایتکاران –تبهکاران 

 

الیحه ای توسط وکیل مجلس حزب دموکراسی اجتماعی ویلهلم بیورک در مورد نیاز  1921در سال 

دیگر نامهای تأثیر گذار و ُمّصر برای به ثبت . کشور به چنین موسسه ای به مجلس سوئد پیشنهاد شد

ندن چنین موسسه ای عبارت بودند از نیلس ُوهلین از حزب کشاورزی و همچنین دیگر وکیل حزب رسا

 .دموکراسی اجتماعی ادوارد وایرینسکی و آلفرد پترن بودند

 

این الیحه به تصویب مجلس سوئد رسید و توسط رئیس حزب دموکراسی اجتماعی یلمار  1922سال 

بته ال. ید لیندمن که در آنزمان رهبر جناح راست نامیده می شدهآرو( ُمدرات)برانتیگ و رئیس میانه رو 

ل رائو –رائول پترسون  –همچون یعقوب پترسون ( لیبرال)نامهای برجسته ای از حزب آزادی فردی 

به عبارتی دیگر، تمام احزاب سیاسی آنزمان در . هامیلتون و کنوت ِشلبری جزء امضاء کنندگان بودند

ایه گذاری چنین موسسه ای شدند که سالهای بعد تحقیقات و استانداردهای این پارلمان سوئد مسئول پ

 .موسسه مورد استفادۀ هیتلر برای نسل کشی یهودیان در اروپا شد

 

جنگ  2شرح مختصر اینست که سوئدیها بر جبر زمانه آموخته اند که در این قارۀ جنگ زده که بانی 

گیرند تا بدین طریق کشور خود را از گزند جنگ خانمان جهانی شده اند ظاهری عوام فریب به خود ب

 .سوز دور بدارند

 

از طریق فروپاشی " هویت زدایی کودکان مسلمان"در حال حاضر کشور سوئد در حال اجرای پروژۀ 

کودکان مسلمان بایستی به هر عنوان از کانون گرم خانوادگی جدا شده تا . ساختار خانوادگی می باشد

 اجتماعی والدین به پائینترین درجۀ تربیت خانوادگی تقلیل -یر گذاری دینی، فرهنگی بدین وسیله تأث

 .شکل جدیدی از برده داری مدرن در سوئد شکل گرفته است 1994بنابر این پروژه از سال . یابد

 

 :یک مثال ساده

 دوست"بود  بعنوان اینکه یکی از آنها گفتهفقط و فقط کودک را  4استکهلم، / در مدرسۀ لیل هولمن

بدون اطالع و اجازۀ والدین از مهد به محل ناشناخته و " ندارم به خانه بروم چون خواهرم مرا می زند

تنها جمالتی از این قبیل کافی است که چرخ این پروژه . برده و مورد بازجویی قرار دادند ای محرمانه

                                                           
 سال. 4سال انتخاب می شدند و مجلس دوم بمدت  8ت مجلس بود. مجلس اول به مد 2دارای  1970 – 1867سوئد بین سال ( 4
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لمان طی سالیان دراز از سوء طی این کتاب متوچه خواهید شد که والدین مس. را به چرخش درآورد

 .تبلیغ هدفمند هیچگونه حق قانونی در مورد فرزندان خود ندارند

 

پدر کُردی دختر خود را که زندگی آزادانه ای را  2002یک مثال سوء تبلیغ هدفمند اینست که در سال 

قتل غیرتی  علیهاین موضوع باعث میشود که از آنزمان به بعد تبلیغ . پیش گرفته بود به قتل می رساند

شدت بی سابقه ای به خود بگیرد و درخواست اینکه دختران مسلمان تحت حمایت ویژۀ ارکان دولتی 

از قبیل مدرسه، بیمارستان، سازمان اجتماعی، پلیس و غیره قرار بگیرند ولی چیزی را که فراموش 

 اقی از اقلییت مسیحی عراقبگویند این بود که این خانوادۀ ُکرد عرو جهانیان میکردند به ملت سوئد 

 !نه مسلمانان با غیرت! بودند

 

بوسیلۀ اینگونه ترفندها جُو بسیار مسمومی علیه اسالم و مسلمانان  1990پس از سوئدی سیاستمداران 

سسات دولتی و همچنین ؤکه م خواهید بوداین کتاب شاهد این مطالعۀ شما طی . نده ادر سوئد رقم زد

اهر مستقل ولی از طریق کمکهای اقتصادی وابسته به دولت از طریق انجمن های اجتماعی به ظ

 .تصمیمات مجلس موظف به اجرای پروژۀ هویت زدایی می شوند

 

در این پروژه  5SDسال قبل در سوئد اینست که تمامی احزاب بغییر از  100نقطۀ مشترک زمان حال با 

مان بر این است که این پروژه در سالهای هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد نقش موثری دارند و گ

 .آینده توسط دیگر کشورهای اروپایی دنباله روی شود

 

نقطۀ مشترک دیگر زمان حال با صد سال پیش در سوئد، نقش حزب دموکراسی اجتماعی بعنوان 

موتور این پروژه است که در واقع این سیستم برده داری مدرن را توسط دیگر احزاب راستی به پیش 

دنیا فریبی سوئدیها را به وضوح می توان دید و آن اینست که حزب  -ولی در اینجا عمق مردم. ی راندم

(SD ) آرای  %18دموکرات سوئد که به صورت آشکار از اسالم و مسلمانان متنفر است با توجه به

ق اوی حقوبه کناری گذاشته شده و آن احزابی که دایه ای حقوق کودکان، بشر، تس 2018مردم در سال 

فرهنگی و اینگونه مسائل مردم فریبانه را دنبال می کنند این پروژه را به پیش می رانند و بدین  -دینی

 . طریق ماسک بشر دوستانه را به چهره دارند

 

روش هویت زدایی معموال با یک پروندۀ ساختگی مقابل یکی از والدین، اغلب پدر خانواده، آنجایی که 

شهادت دروغین پایه گذاشته بروی کلمات، کلمات بی محتوا ولی با بار جرم بدون  مادر مسلمان خانواده

 .نیاز به هیچگونه اسناد و مدارک پایه گذاری می شود

 

سوئد پس از سالیان دراز آزمایش و خطا در مورد هویت زدایی کودکان مسلمان که در سوئد متولد و 

طور آشکارا مسلمانان را اعم از مونث و مذکر بزرگ می شوند به آن درجه از اطمینان رسیده که ب

 .مجبور به تماس جسمانی کرده اگر آن شخص میل به ادامۀ شغل دولتی خود دارد

                                                           
بعلت افراطی بودن نژادی در مجلس نمایندگانی دارند ولی به این نمایندگان حق انتخاب و  (SD)( حزب دموکراتهای سوئد5

ختصاص آرای مردم را به خود ا %17.4 2018حزب دموکراتهای سوئد در انتخابات سال  دخالت در تصمیم گیری را نمی دهند. 

 با این تعداد آرا سومین حزب  بزرک سوئد شدند. دادند. دموکراتهای سوئد
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مرتکب نقض قوانین کشور و همچنین نقض خودآگاهانه شما در این کتاب شاهد خواهید بود که سوئد 

 حقوق کودکان به طور عمده نقض. تعهدات بین المللی در زمینۀ حقوق کودکان و حقوق بشر می شود

مدرسه و یادگیری شرکت در مدارک موجود شهادت به نقض حق کودکان به . استشده " لغو"و یا کالً 

در طول زمان هویت زدایی کودکان در محیطی ناشناخته به دور از . در زمان هویت زدایی می دهد

 .تمامی دوستان و عادات پیشین مورد آزار روحی قرار می گیرند

 

شما شاهد این خواهید بود که در طول روند هویت زدایی کودکان مسلمان حق رفتن به مدرسه و کودک 

کودکان از حق هر آنچه که آنان را یادآور زندگی خانوادگی می کند محروم می شوند . ماندن را ندارند

ارند ان اجازه ندهیچ چیز حتی کفش و لباس هم این کودک. حتی خرسکی که با آن عادت به خواب داشتند

 .با خود ببرند

 

در طول روند هویت زدایی، کودکان بطور کامل از همه چیز و همۀ افراد و محیطی که در آن اَنس 

گرفته و از قبل می شناختند جدا شده و اجبار به اَنس به محیط جدید، افراد ناشناس، لباس نو و اسباب 

 .می گذارند ”رین برای فرزندانبهت”بازی متفاوت می شوند و اسم این را در سوئد 

 

شما شاهد این خواهید بود که کودکان مسلمان را از دیگر کودکانی که از دوران مهد کودک، دبستان و 

محیط خانه با هم بزرگ شده بودند و جشن گرفته و با هم شادی میکرده اند جدا شده، فقط و فقط بخاطر 

 .دوستان، محیط و ریشه و خاکی که در آن رشد کرده انداینکه کودکان اجبار به غریبه شدن با والدین، 

 

 .است ”بهترین برای فرزندان مسلمان”اینها تعریف سوئد از 

 

مواردی چند از حقوق کودکان که سوئد نسبت به جوامع بین المللی از طریق یونیسف تقبل به اجرای 

ونده پراز طریق این پا گذاشته و این چند مفاد را سوئد بطور کل زیر . است آن دارد، در زیر ذکر شده

 .که اینجا بعنوان مرجع ذکر شده در قسمت اسناد بطور کامل شرح داده شده است

 

الزم به ذکر است که قوانین مصوبۀ یونیسف حکم اجرایی در کشور سوئد ندارد ولی در کشور جهان 

 .سوم باعث رسوایی آن کشور بخت برگشته می شود

 

 .د در کنار تمامی تصمیمات مربوط به کودکان باشدبهترین منافع کودکان بای 

 .کودکان نباید از والدین مخالف خواستۀ خود کودکان جدا شوند 

والدین، دوستان، محیط زندگی، اشیاء متعلقه )به حق هر کودک برای حفظ حریم خصوصی  

 .کودکان باید احترام گذاشته شود( و غیره

 .ق فردی می باشندکودکان اموال والدین نیستند و دارای حقو 

اجرا  امتبطور را سیاستمداران که کشور را کنترل می کنند موظف هستند که حقوق کودکان  

 .کنند
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موضوع وحشتناک در اینست که برخی از این موارد بدون هیچگونه مبنایی مورد سوءاستفاده در پروژۀ 

شما بعنوان خواننده با توجه  این موارد هر روزه در سوئد نقض می شود و. هویت زدایی قرار می گیرد

به اسناد و مدارک می توانید قضاوت کنید آیا این چیزی است که شما در کشورتان می خواهید با پوست 

 و خون خود لمس کنید؟

 

 .رواج دهد -اینگونه رفتار با کودکان را کشور سوئد می خواهد به دیگر کشورها تلقین

 

 6سال و سیّده کیانا موسوی  8ا موسوی سّیده کیمیّ )امبر اسالم در نهایت، این دو فرزند من، نوادگان پی

کودک مسلمان دیگر در سوئد به گروگان گرفته شده اند تا آنان را از  هزارانهستند که مانند ( سال

 .6ماهیّت اجدادی خود جدا سازند

 

در سوئد از  من از طریق این کتاب سعی در آزاد نمودن کودکان خود و همچنین دیگر کودکان مسلمان

چنگ این پروژۀ خانمانسوز هویت زدایی را دارم زیرا که این حق هر کودکی است که در جامعه ای 

 .بدون تعصب نژادی، دینی طبق استانداردهای انسان دوستانه موجود بزرگ شوند

 

 د ازشما مسلمانان آزاد جهان می توانید با اعالم همبستگی، فرزندان من و دیگر مسلمانان را در سوئ

یک زندگی بدون هویت نجات دهید چرا که فردا از طریق مقررات جدید سازمان ملل نوبت هویت 

 .زدایی کودکان شما در کشورتان خواهد بود

 

 روی سخن این کتاب. کودکان ما در سوئد باید حق کودک بودن در محیطی بدونه دغدغه را داشته باشند

 .ری در همۀ اشکال آن می باشندبطرف تمام آزادگانی است که مخالف برده دا

 

من این کتاب را به دو دختر خود تقدیم می کنم که فعالیتهای اجتماعی سیاسی من باعث آزار و گروگان 

 . 7گیری آن از محیط امن خانه شد

 

 

 

 

 

                                                           
کنوانسیون حقوق کودکان: کشورهای عضو پیمان کنواسیون کودکان موظف به احترام به حق کودکان برای حفظ  8.1آرتیکل ( 6

 هویت خود از جمله حفظ نام و حفظ هویت اجدادی خود.
شکایت کردم. دلیل شکایت کودک آزاری توسط مربیان، استعمال مواد مخدر در  1996در سال  اولین وزیر در سوئد را من( 7

 میان مربیان و همچنین اختالس در فدراسیون تکواندوی سوئد بود.

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

11 

 
 

آخرین جمله ای را که به شما گفتم همیشه به یاد داشته . من از صمیم قلب از شما عذرخواهی می کنم

 "هرگز فراموش نکنید که من با تمام وجودم شما را دوست دارم" باشید

 

 صد دیر را مسجد کنم، صد دار را منبر کنم          ای کیانا در من نگر، زیرا که من ای کیّمیا،

 

  ز آغاز عهدی کرده ام، کین جان را فدای دخترانم کنم

 بشکسته بادا پشت جان، گر عهد و پیمان بشکنم

 

 

 

 

 Juni-02-2017   موسویسیّد عیسی 
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 رویا
 

آنها در صدد رام کردن . بدست اطراف یک اسب سفید حلقه زده اند چماقهفت فرد بد سیرت  -شش

این اسب شدیداً مورد ضرب قرار می گیرد تا به آن . اسب هستند ولی اسب تن به این موضوع نمی دهد

 .اشد ولی تن به تسلیم نمی دهدحد که حتی قادر به ایستادن بروی پاهای خود نمی ب

 

آن آدمهای بد ذات عصبانی تر، بی رحم تر و خسته تر می شوند ولی آنها هم بدونه وفقه و بی رحمانه 

دیگر صحبت از رام کردن اسب و سواری در میان نیست، بلکه حاال . اصرار به ادامۀ زدن اسب دارند

 . صحبت در شکستن ارادۀ اسب است

 

این دختر . از راه می رسد، کودکی بدون صورت، صورت کودک غرق در نور استبه ناگهان کودکی 

این کودک کوچک ولی شجاع ترسی از این . بر تن دارد 8کوچولو یک لباس سفید ساده به مانند لوسیا

آن دختر کوچولو بدون وحشت از آن اسب دّرندۀ وحشی تندخوی . اسب وحشی کتک خوردۀ زخمی ندارد

 .دستش را بطرف آن دراز می کند بطرف آن می رود و

 

بطور غیر منتظره ای آن اسب هم آرام می گیرد و دیگر لگدی نمی پراند، شیهه نمی کشد و یا اینکه 

. حاال آن اسب هم سرش را بطرف دست کودک پائین می آورد. برروی پاههای عقب خود نمی ایستد

میبرد و به آرامی صورت اسب را  دختر کوچولو دستهای خود را بطرف گونهای زخمی و خونی اسب

آن اسب از شدّت درد سرش را سریعاً از دستان کودک دور که نوازش می دهد ولی همین کافی است 

 .آن آدمهای بدذات گونۀ اسب را با چوبهای خود شکسته بودند. کند

 

ه به دوباراسب هم . دختر کوچولو دوباره دستانش را بطرف اسب دراز می کند و بطرف او می رود

 .طرف آن دختر کوچولوی سفید پوش می رود

 

دختر کوچولو در نهایت نرمی سر اسب را به آغوش میکشد و طنابی را که به گردن او بسته بودند باز 

میکند و او را از بند اسارت آزاد میکند ولی اسب دیگر تحمل ایستادن به روی پاههای له شدۀ خود را 

 دختر کوچولو. ی بدسیرت یکی از پاههای جلوی اسب را شکسته اندبه نظر میرسد که آن آدمها. ندارد

 .چند قدمی به عقب برمیدارد همزمان که آن طناب رها شده را در دست دارد

 

... دیگر به آنها اجازۀ زدن تو را نمی دهم... من اینجا هستم آقا اسبِ : دختر کوچولو زیر لب میگوید

 .حاال دیگه من مواظب تو هستم آقا اسبِ  ...دیگر از کنار تو دور نمیشم آقا اسبِ 

                                                           
سیزدهم ماه دسامبر هر سال، قبل از سال جدید، باور مردم این بود که شب سیزدهم شب خطرناکی  ( سانکتا لوسیا8

ماوراءالطبیعی به حرکت در می آیند و در آن شب حتی حیوانات میتوانند صحبت کنند! به همین خاطر بهتر بوده و جانوران 
 است که در این شب بیدار ماند.

البته سانکتا لوسیا "لوسیای مقدس" در جزیرۀ سیسیلی، ایتالیا، بدنیا آمده بود و به خاطر این حامی مقدس کودکان لباس سفید به 

 جی از شمع و شعر میخوانند، مراسمی که برای کودکان بسیار خوشحال کننده است.تن میکنند با تا
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اسِب زخمی و خسته نای ایستادن ندارد و درون چالۀ ِگل آلود آب می نشیند ولی به نظر میرسد که هنوز 

اسب سرش را خم نمی کند، با اضطراب به اطراف خود می نگرد نه بخاطر . ناراحت و آسیمه سر است

 .ه، بلکه به نظر میرسد که او دنبال چیزی میگردداینکه اون از آن آدمهای بدسیرت میترسد، ن

 

برای اینکه من . اآلن از راه میرسه( خواهر بزرگ)دختر کوچولوی سفید پوش به اسِب میگه؛ اون هم 

جادوگر . بتوانم اول فرار کنم خودش را به دام آنها انداخت ولی مطمئنم که او هم بزودی خواهد آمد

 .ی همیشه نگه دارهنمی تونه اون رو برا 9چاک هورا

 

دختر کوچولو اسب را محکم . به یک باره اسب رایحۀ عطری را در هوا حس میکند و بی تاب میشود

تر به بغل خود می فشارد و میگوید؛ آروم باش آقا اسِب آروم باش، من کنار تو هستم، دیگر کسی نمی 

ر آغشته از رایحۀ عطر دختر بزرگت ولی اسب طاقت نشستن ندارد برای اینکه هوا. تونه تو رو اذّیت کند

 .شده

 

اسب بیشتر و بیشتر از خود بی خود می شود، می خواهد بطرف آن دختر بزرگتر بدود ولی طاقت 

تمام بدن اسب دردآلود و آغشته به خون است، . رفتن دوباره از کنار دختر کوچولوی مهربان را ندارد

 .گتر از راه می رسد و اسب را در آغوش می کشدنیرویش رو به تحلیل است که به ناگهان دختر بزر

 .اسب سفید زخمی تمامی وجود دختر را در بدن خود حس می کند و جانی دوباره می گیرد

 

حاال دیگر اسب می تواند تا ابد بخوابد چون که او فرشتگان کوچولوی خود را از چنگال پلید سوئد 

 .نجات داده بود

 

 

 

 

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

لت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همۀ اعضای خانوادۀ بشری را منز 

به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعالم داشته است و برای اولین بار، حقوقی را برای 

تمامی انسانها فارغ از رنگ، نژاد، جنس، زبان، عقیده، اصالت، مورد شناسایی قرار داده و 

جهان شمولی، سلب ناشدنی و انتقال ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم  خصوصیاتی از قبیل

 .پیوستگی و تفکیک ناپذیری را برای این حقوق به رسمیت شناخته است

 

 بسمه هللا.... حال خود قضاوت کنید در مورد سوئد

 

 

                                                           
 استکهلممنطقه ای از نادیا چاک هورا سازمان اجتماعی اِن ِش ِد، ( 9
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 2005سایه 
 

 صبح بخیر قربان :آندرش

 !صبح بخیر آندرش، خبرهای تازه :فیلیپ

 .این رو برای ما فرستاده Xبله، لطفاً ببینید این َمرد چه نوشته، خبرنگار  :رشآند

 .در سکوت نامه را می خواند و شروع به خنده می کند" پادشاه کرد است؟"اوه  :فیلیپ

 

 پادشاه ُکرد است؟

ا دوست یهمین چند هفتۀ اخیر شاهزاده ویکتوریا مجبور شد یکی از این دو را انتخاب کند، یا پادشاهی، 

ی بود البته که انتخاب سخت. البته که شاهزاده خانم پادشاهی با تمام وسایل آسایشش را انتخاب کرد! پسر

 مگر نه؟

 .ولی من فکر می کردم که این فقط ُکردها، ترکها و اعراب بودند که برای دخترانشان تصمیم می گرفتند

هند دختران مسلمان را نجات بدهند؟ انجمن کجا هستند تمامی آن انجمن های  نان در سوئد که می خوا

 عراقکه خواهر پاِل را از  12کجا هستند؟ آن پلیس قهرمان" 11و فادیما را فراموش نکنید 10هرگز پاِل"

به سوئد قاچاق کرد حاال کجاست؟ همان پلیسی که خواهر و مادر پاِل را از چنگال ُکردهای زن آزار 

 "مردان حیوانات سخنگو هستند"مانهایی که می گویند کجاست؟ ه 13ROKSراستی، ! نجات داده بود

این فقط مسلمانان در سوئد هستند که اجازه ندارند در مورد آیندۀ . آه بله، شاهزاده خانم مسلمان نیست

پادشاه سوئد خوب می داند . تصمیم بگیرند( خانواده)شاهزادگان کوچک خود، در قلمرو پادشاهی شان 

ولوی او خوب است ولی آن ُکرد کارگر سادۀ دهاتی چه می داند چه چیزی چه چیزی برای شاهزاده کوچ

 !برای شاهزادگانشان خوب است

سالگی مورد قبول و احترام  20البته آن ُکرد بیچاره خوب می داند که شاهزاده کوچولوی او در سن 

نی هرزگی بخواهد در سن نوجوا ی ُکردهمکیشان ُکرد خود نمی باشد، حال که آن شاهزاده کوچولو

 .کند

                                                           
 ال یک دختر ُکرد که پدرش او را در عراق بخاطر روابط نامشروع در سوئد به قتل رساند.( پ10
 

رد دیگر اینبار از ترکیه دختر خود فادیما که شاخه ای از ادیان مسیحی بودند را در یک کُ  1999پس از قتل پاِل در سال ( 11

 سوئد، اوپساال، به قتل رساند. پس از این قتل انجمنی به نام "هرگز پاِل و فادیما را فراموش نکنید" در سوئد شکل گرفت.
 

اد تا پدر پاِل را متقاعد کند که دیگر کودکان خود را به در رابطه با قتل پاِل سوئد پلیس زنی را به آن روستا در عراق فرست( 12

 همراه مادرشان به سوئد بفرستد، که پدر پاِل هم قبول کرد. از آن پلیس زن در سوئد بعداً استوره سازی کردند.
 

فی کرد و هر عموی پاِل را که در سوئد زندگی می کردند، شریک جرم معر 2از جایی که دولت سوئد دستش به پدر پاِل ندرسید 

سال زندان محکوم کرد الزم به توضیح است که در آن مقطع زمانی حبس ابد برای قتل عمد که به اثبات می رسید  8یک را به 
 سال بود، حال که آن دو حتی در قتل شرکت نداشتند چه رسد به عمد یا غیر عمد بودن آن! 12فقط 

 
 ان و دختران در سوئدغیر دولتی برای اهدای پناهگاه برای زن سازمان( 13
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با یک فرد معمولی مثل  هم صد البته همین هم در مورد شاهزاده ویکتوریا صدق می کند چون اگر او

 .ازدواج کند دیگر مورد قبول هم کیشان خود نمی شود 14دانیل

 

سالی  3 یا 2سال میباشد نه فقط آن  70میداند که یک طول عمر ( دقیقاً به مانند پادشاه)آن ُکرد بی سواد 

که دختران و پسران در اوج آزادی جنسی و هرزگی می توانند در سوئد زندگی کنند و بخواهند هر 

آن ُکرد بدبخت راضی به تربیت یک زن در خلق مرد ستیز تحویل . کاری را به میل خود انجام دهند

 چگونه ROKSدر غیر اینصورت فکر میکنید . جامعه بدهد که حتی برای خود آن بچه هم مّضر است

 مورد قبول اجتماع کوچک خود بودند؟ ROKSتشکیل شده است؟ فکر می کنید اعضای انجمن 

 

فکر میکنید . را میدهند ROKSهمین دختران و زنان طرد شده از جامعه تشکیل گروهکهایی به مانند 

وئد سآنان مورد قبول هم کیشان خود بودند؟ سوأل اینست که چه تعداد از این افراد نامتقارن که جامعۀ 

 را به نابودی میکشانند، کشور سوئد می تواند در خود هضم کند؟

 

پس در این کشور آزاد، اجازه دهید که والدین بتوانند بچه های خود را بدانگونه که میخواهند و میتوانند 

هر قدر که خود را با سواد و تحصیل کرده تصور میکنید این حقیقت را فراموش نکنید که . تربیت کنند

آنوقت است که میتوان شاهد کاهش خشونت . س بغیر از والدین غم و غصۀ بچۀ خود را نمیخوردهیچک

البته این کار نیاز به یک زمان بیشتر از یک شب دارد، . بیمورد در اجتماع و میان خانوادهها بود

چونکه شما با این افکار به ظاهر مترقی و هوش مصنوعی خود در مدت زمان طوالنی خیلی چیزها 

 .را از پایه ویران کرده اید

آوریل 2005  

 

انگاری شوخ طبع است با . شخصیت جالب و سرگرم کننده ای به نظر می رسد :فیلیپ

آن ُکرد احمق فیزیکی وارد عمل می شود ولی پادشاه با نخ ابریشم . مقایسه ای صحیح ولی غلط انداز

 چیزهای دیگری هم نوشته؟. سر می برد

 .ولی از همکارانم خواستم که تحقیق کنندهنوز نمی دانم  :آندرش

ونه اینگ... خوبه، ترسم بر اینست که نوشته جات بیشتری از او پیدا خواهید کرد :فیلیپ

منو در جریان کار بگذار اگر بیشتر در مورد ... ماه تلفنش را شنود کنید 3فعالً تا ... افراد غالباً پُر کارند

 .کردهمسائل اجتماعی زمان حال بیشتر شوخی 

 .بله قربان، به محض پیدا کردن مقاالت بیشتر شما را در جریان میگذارم :آندرش

 چند روز دیگر

 قربان وقت دارید؟ :آندرش

 .بله بیا تو :فیلیپ

                                                           
سال اجازۀ  7دانیل ِوستلین صاحب باشگاه بدنسازی بود که شاهزاده ویکتوریا بِرنادوت در آنجا تمرین می کرد. دانیل ِوستلین ( 14

شرکت در جشنها را نداشت تا اینکه با پافشاری شاهزاده خانم و تمرینات الزم مفتخر به همنشینی با خانوادۀ سلطنتی سوئد شد. 

  لقب پرنس به ایشان احدا شده است.حاال
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در واقع بسیار هم . نوشته" پادشاه ُکرد است؟"اونی که در مورد . در مورد آن َمرد :آندرش

 .با طنز تیره و تلخبه همان نسبت سریع، قاطع . پُر کار بوده

 .اوکی، بگذار بشنویم :فیلیپ

 :نوشته هایی که تا به حال به دستمان رسیده عبارتند از :آندرش

 

 روش نادرست سیاسی 

 یک بَِرند؟" پِال" 

 سوئد این مادر نامهربان همه چیز را از شهروندان خود می گیرد 

 دورویی در مورد کودکان مهاجر که به حالت اغماع می افتند 

 خوان در زخماست 

 ایران مستعمرۀ سوئد؟ 

 ایران هماهنگ نیست 

 .ببینیم این در چه موردی است :فیلیپ

 

 روش نادرست سیاسی

هر وقت زمان استراحت سر کار در گفتگو با همکاران صحبت به سمت مسائل زنان در سوئد و جهان 

نم همکارانم چه فکری کشیده می شود، من آرام آرام درون صندلی خود فرو میروم برای اینکه می دا

در مورد ما مردان مسلمان خاورمیانه در این زمینه میکنند با اینکه تا به حال حتی یک بار هم در 

من از ایران و مسلمان هستم، همین کافیست، نیاز بیشتری نیست . اینمورد عقیدۀ خود را بیان نکرده ام

ه البته که مشخص است من ب. رم بشویددر اینمورد بیشتر توضیح بدهم برای اینکه شما متوجۀ منظو

 مگر نه؟! عنوان یک مرد مسلمان خاورمیانه ای فکر میکنم که جای خانمها در آشپزخانه است و بس

مصاحبت با همکارانم وقتی جالبتر میشود که صحبت بطرف همجنسگرایی میرود، چون دیگر به فرو 

 .یر میز رفتن داردرفتن در صندلی بسنده نمی توان کرد، اینمورد نیاز به ز

 

در حال حاضر مردان خاورمیانه در سوئد به هر دلیلی حلق آویز میشوند خصوصاً اگر آن مرد مسلمان 

 .هم باشد

احزاب و گروههای ( زنان و همجنسگرایی)جالب توجه اینست که در اینگونه مسائل و سواالت 

مسلمان خاورمیانه از آنان هم مورد مردان ! نژادپرست هم فکر میکنند که ما هم همکیشان آنان هستیم

پنداری آن همه احزاب عادی سوئد که از مردان مسلمان سوءاستفاده . سوءاستفاده تبلیغاتی قرار میگیرند

 .و سوءتبلغ میکنند کافی نیست

 

 و حاال در مورد زنان... 

 یخواهیم با زناندر طول تمامی این سالها نتوانستم متوجه بشوم این چیست که ما مردان داریم ولی نم

ولی جدًا چه چیزی است که َمردها ! تقسیم کنیم؟ من که حتی بدنم را اجازه میدهم زنان به غارت ببرند

 انجام میدهند و زنان نمیتوانند آنرا بهتر انجام دهند؟

اگر مردان سریع میدوند، زنان سریعتر . اگر َمردان مشروب میخورند، زنان تحمل بیشترش را دارند

 .اگر َمردان درس میخوانند، زنان مّصرتر و با هوش تر از َمردان درس میخوانند .میدوند
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حتی در نفرت هم زنان از . حتی یک مورد هم نمیتوان مثال زد که زنان نتوانند آنرا بهتر انجام دهند

اظهار کرد، َمردان حیوان هستند و تا  ROKSمگر همین چند هفتۀ قبل نبود که . مردان پیشی میگیرند

ی مگر کسی ُجرأت داشت نظر دیگر" نظر شما چیست؟"جایی پیش رفتند که مستقیماً همه پُرسی کردند 

 بدهد؟ پس این زنان دیگر دنبال چه هستند؟

 

من به شخصه فکر میکنم که دیگر برای همۀ ما َمردان از هر نوعش وقتش رسیده که حرکتی از خود 

 "!انجمن نه به زنان"بدهیم ( با بچه... متأهل ) 15بزنیم و تشکیل یک انجمن به مانند آل باندی

اینها  "دوستان"سوئدی وظیفه دارم که به دیگران حق تقدم بدهم ولی \البته من به عنوان یک مرد ایرانی

کسی چه میداند شمارۀ چند   16گوستاف دیگر شوَرش را دَر آورده اند، بهتر نیست که در میدان کارل

فقط ما را راحت بگذارید، ..." ه میخواهید بگیرید، حقوق، کار، بچه ها هر چه را ک"جمع شویم با شعار 

 .در ضمن دست به کانال ورزش هم نزنید

 

من به شخصه کاناپۀ خودم را به آن میدان می آورم، آبجو در یک دست و کنترل تلویزیون در دست 

ا همان جایی که هست هفته اجازه می دهم جورابها به همان شکل وسط اطاق بماند و یا جعبۀ پیتز. دیگر

اگر " عزیزم"البته ) Bitchهر چه را که میخواهید ببرید با خودتان ولی ُقر کمتر بزنید ... ها بماند 

 (نمیخواهید انگ تجاوز به شما بزنند

  2005 ژوئن

 

مسائل زنان چاقوی دو لب تیز میباشد که میتواند در آینده ایجاد خطر کند همانطور  :فیلیپ

 .اینجا توضیح میدهد که اون در

 .یا اون نمی فهمد از چه دارد صحبت میکند و یا اینکه خیلی بی پرواست :آندرش

ن شایاون متوجۀ عالمتهایی میشه که دیگران برا! و یا اینکه یک آنالیز کنندۀ خوبیه :فیلیپ

 استفاده کنیم؟ می توانیم از او. زمان میبره که متوجه بشن

ظاهراً فقط خوب و بد براش . اد کمی ساده لوحانه فکر میکنهبه نظر می. شک دارم :آندرش

 .آن قسمت خاکستری رو نمی بینه. وجود خارجی دارند

ضربلمثل رو . خوب یا بد ولی هرگز چیزی بین این دو تا. درست همینه که خوبه :فیلیپ

 (هر دو میخندند(" )اَبَدی یه)صداقت تا آخر می مونه "فراموش نکن که میگه 

 (هر دو میخندند! )در اینصورت سیاستمدارانمون روزشان به شب نباید بِکشه :آندرش

ماه شنود کنید همانطور که قبالً  گفتم و اینکه یک  3در هر صورت، فعالً برای  :فیلیپ

 .آنالیز شخصیتی از روی نوشته ها و شنود تهیه کنید

 .چشم قربان :آندرش

 

                                                           
 سریال تلویزیونی در امریکا( 15
معروف به پادشاه جنگ که نژادپرستان همیشه برای تظاهرات دور آن جمع می شوند. البته همین  کارل دوازدهم( 16

سال در  5ناه آورد و شکست خورد به ترکیه پ 1707نژادپرستان یادشان رفته که این آقا کارل دوازدهم وقتی از روسیه در سال 

 ترکیه خورد و خوابید و پذیرایی شد.
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 بعدچند ماه 

 .تقربان؛ آنالیز آماده اس :آندرش

 کدامشان؟ :فیلیپ

 "پادشاه ُکرد است؟"همان َمرد که نوشته بود  :آندرش

 (.سکوت)آه بله، بده ببینم  :فیلیپ

 !با اعتقای بیش از حد به دموکراسی داوکی، به نظر عادی می رس

 دستور چه می فرمائید؟ شنود رو ادامه بدیم؟ :آندرش

 تا حاال از شنود چه دستگیرمان شده؟ :فیلیپ

میشه گفت یک بار . تحویل سال مسیح ازدواج کرده. یز زیادی دستگیرمان نشدهچ :آندرش

خانمش هم اقدامات اولیه گرفتن اقامت رو انجام داده و منتظر . در روز با همسر جدیدش صحبت میکنه

 .اجازۀ اقامت هستند

 همسر جدیدش؟ قبالً هم ازدواج کرده؟ :فیلیپ

در  همسر قانونی دیگری. رابطه نتونستیم پیدا کنیمنه، و یا اینکه ما چیزی در این  :آندرش

 .کار نیست و بچه ای هم به نام او ثبت نشده

 ؟دکه بدرد ما بخورد چیزی وجود ندار :فیلیپ

تماس نمی زیاد با دوستان و آشنایان ! نه، به نظر میاد که آدم درون گرایی باشد :آندرش

ش به درازا میکشه و یکی دو تا ُجک میشه از یاالبته هنگامی که با همسرش صحبت میکنه حرفه. گیرد

، دخالصه اینکه زیاد با دیگران شوخی نمیکن. دشنید ولی در مقابل دیگران فاصله اش رو حفظ میکن َمرد

ولی خشک و بی  ود، ولی در مورد مسائل ّجدی بطور ّجد وارد بحث میشویدفحش و بد و بیراه نمیگ

آدم  کخالصۀ موضوع ایِنه که؛ واقعاً ی... چیزی بین آن  ، یعنی درست یا غلط نهدروح حرف میزن

 .خسته کننده ای به نظر میرسه بر خالف خیلی از ایرانیها

 شاید داره چیزی رو پنهان میکنه؟ :فیلیپ

نه قربان، واقعاً فکر نمی کنم چیزی رو پنهان میکنه، شخصییتش همینه، که البته  :آندرش

 .تو آنالیز هم به آن اشاره شده

چیزهایی رو که در مورد ایران مینویسه و یا اینکه سوئد . دیهن ادامه بدابه شنودت :یلیپف

. ماه بصورت پراکنده شنود کنید 3هر سال به مدت . درو با ایران مقایسه میکنه، پریشان خاطرم میکن

 .همچنین حساب بانکیش رو هم پایان هر سال کنترل کنید

، به محض اینکه چیز نامتقارنی در شنودها و یا حساب بانکیش پیدا سال ادامه بدین 10این کنترل رو تا 

 .کردین، خبرم کنید

 .چشم قربان :آندرش
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 2016سایه 
 

 قربان وقت دارید؟ :آندرش

 .بیا تو :فیلیپ

 رو بیاد دارین؟" پادشاه ُکرد است؟"قربان اون َمرد که نوشته بود  :آندرش

ه بندیهای زیرکانه رو فراموش کرد؟ دوباره سر باال اوه بله، چطور میتوان آن جمل :فیلیپ

 آورده؟

 .این دفعه پا رو دُم دولت گذاشته! ن هم با بوق و ُکرناآبله،  :آندرش

دیر یا زود چهرۀ واقعی شون . همه شون تِروریستند! اوه، مشخصۀ همۀ ایرانیها :فیلیپ

 .رو نشان میدهند

ر از واقعییت است ولی در اینمورد چیزی این که کمی به دو! تروریست؟ همه شون :آندرش

یک فرد "براشون نوشته  َمردرو نگران کرده قسمتی از آن نامه ای است که  17که محافض های لُوفّن

ساله مثل من یا خودش رو در مشروب غرق میکنه و یا اینکه دست به کاغذ و قلم میبره، ولی بترس  50

البته جرقه هایی رو در این زمینه تا به . ردم رو ِله میکنهرا برمیداره و مَ  18از اون جوانکی که کامیون

 ("19تومبا و اوپساال)حال دیده ایم 

همانطور "زیر لب زمزمه میکند ( میخواند و به فکر فرو میرود)بزار ببینم  :فیلیپ

 شنود هنوز ادامه داره؟". لبه زیرکانه و دو

امسال اولین . ول امسال نمام شدسال شنود داشتیم که آنهم ا 10نه قربان، دستور  :آندرش

 .سالی بود که ما بطور پراکنده شنود نکردیم

 سال پیدا کردین؟ 10چیزی خالف معمول طی این ! جالبه، همیشه همینطوریه :فیلیپ

بی نهایت عاشق . به همان ترتیب صادق، زیرک و خسته کننده. نه َمرداز  :آندرش

 .فرزندانش

ک گوش ی. است کواندو موازی با سازمان ورزش سوئد به ثبت رساندهناگفته نماند که یک فدراسیون  ت

هم با اون همعقیده شد که  20در این رابطه فردریک راین فلدت. مالی حسابی هم به سازمان ورزش داد

خالصه اینکه آنطوری که اون " بهترینها باید در مسابقات بین المللی از طرف سوئد شرکت کنند" 

 .میخواست شد

 ؟هست هق آندو فدراسیون تکواندو چفر :فیلیپ

                                                           
 2018-2014نخست وزیر سوئد  استِفان لُوفّن( 17

 
هفت ماه پس از نوشتن این نامه به نخست وزیر سوئد  2017مرد مسلمانی که در سوئد در ماه آوریل  رحمت آکی لوف( 18

فرد دیگر تقص عضو و مجروح  12انسان فوت کردند و  5ن ماجرا َمرد را زیر گرفت. در آ-زن-با کامیون مردم بی گناه، کودک

 شدند.
 

یکی از مناطق حومۀ استکهلم که به خاطر کودک ُربایی دولتی ساختمان سازمان اجتماعی آن منطقه  تومبا( 19

 رو به آتش کشیدند
ش از طریق شخص یکی از شهرهای دانشگاهی قدیمی سوئد که کودکی رو که دولت روبوده بود، والدین اوپساال

 ثالثی روبودند و به کشورشان انتقال دادند.
 2014-2006نخست وزیر سوئد  راین فلدت فردریک ( 20
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که مربیان فدراسیون ما کودک آزار  ویدبه شوخی ولی کامالً مشمئز کننده َمرد میگ :آندرش

 .ما دزدی هم نمی کنیم اینکهجنسی نیستند و 

 ؟دواقعیتی هم در گفته هاش وجود دار. آزار دهنده مثل همیشه :فیلیپ

بته ممکن ال. کلمات و جمالتش اذیّت کننده هستند بله قربان، البته تصدیق میکنم که :آندرش

ا و اینکه آی. است که شوخیهای بی مزه و تلخ مثل شوخی های ُوودی آِلن باشه ولی کامالً صادقانه است

 .درست میگوید "بله"م ویواقعیتی پشت کلماتش وجود داره یا نه باید بگ

 

سال زندان برایش بریدن و جرمش  4ش را به تازگی یک مربی تکواندو وابسته به سازمان دولتی ورز

ن یکی از شاگردا)همخوابی با کودکان -سال پیش گفته بود سوءاستفادۀ جنسی 7هم همانطور که اون 

و قسمت دیگرش که ما دزد نیستیم، گندش خیلی وقته که باال زده که رئیس فدراسیون ( دختر باشگاه

 .تا به حال 90اسیون رو میدوشه، از دهۀ تکواندو وابسته دولت، فرنس بوو، سالهاست که فدر

 

البته اون طبق معمول برعکس فکر میکنه و به همۀ مربیانش گوشزد میکنه که ما بعنوان مربی نسبت 

ناتوانی تکنیکی فدراسیون دولتی رو هم . به شاگردانمان صداقت و درست کاری رو بدهکار هستیم

ان را ناچار به حذف قدم به قدم آرشیوشان کرد که در آنقدر با کنایه هایش و اسنادش افشاء کرد که آن

 .واقع تأئیدی شد به درستی حرفهای او

 

سال که من نمیدانم؟ حاال دیگه مطمئنم  10چیز دیگری هم وجود داشته طی این  :فیلیپ

 چرا قبالً گزارش ندادی در مورد اون؟. که چیزهای بیشتری بغیر از اینها هم هست

همه حق تشکیل فدراسیون و حزب را . الف قانون انجام نمیداداون هیچ کار خ :آندرش

 .دارند

ی کسی نامۀ دولت! ولی کسی با نخست وزیر در رابطه با این کارها تماس نمیگیره :فیلیپ

تونه دست  البته اینطوری دیگه کسی نمی! فقط خواسته نشان بده که درست میگفته! نمیگیره که اون گرفته

 گفتی حزب؟. بهش بزنه

البته حزب خودش رو در آسمان هفتم برای . بله، یک حزب هم به ثبت رسانده :ندرشآ

د حدس بزنی. دیگران تعریف میکنه چونکه این حزب به عقیدۀ اون ده ها سال قبل از زمان خودش است

 ."شکستن وعده های انتخاباتی جرم است"چه چیزی رو بعنوان اولین تعهد حزب خودش انتخاب کرده؟ 

با کجاش فکر ! اگر چیز دیگری میگفت غیر عادی بود( به ّجد به خنده می افتد) :فیلیپ

در اینصورت تکلیف ما با ( زیر لب زمزمه می کند" شکستن وعده های انتخاباتی جرم است)"میکنه؟ 

( انسیاستمدار)اینهمه سیاستمدارانی که بغیر از دروغ قول دیگری نمیدهند چیست؟ این خودفروشان 

 .هم کشور رو به سرمایه داران چند ملیّتی فروخته اند هم خودشان و

 

 180000که حقوقشان بیشتر از ! دیگه چی میگه؟ زندانهامونو با کت و شلواریهای کراوات زده پُر کنیم

 .کت و شلوار کراواتهائی که موجب تخریب محیط زیست به عناوین مختلف میشوند! کرون در ماه هست

 .ما و شامهای مجلل با جیب من و تو چه آسیبی به محیط زیست می رسانندفقط به تاکسی سواری، هواپی
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ل و در زندان قُ  اصد البته که کشور مطمئن تر می شود اگر ما بتوانیم همۀ آنها ر :آندرش

در برنامه های حزبی خودش  َمردولی شوخی به کنار، خیلی چیزهایی رو که (. می خندد)زنجیر کنیم 

انده سیاستمداران دیگر کشورها، با آنهمه جامعه شناسان، متخصصان، به ثبت رس 2013در سال 

 .استراتژیستها و آینده نگران گفتند و انجام دادند و به قدرت رسیدند

 شوخی می کنی؟ :فیلیپ

برنامه های حزبی که . که شکی نیست َمرددر هوش و زیرکی . نه قربان، اصالً  :آندرش

ال سیاستمداران احزاب سوئدی دارند با سالم و صلوات و آرام به ثبت رسانده حا 2013در سال  َمرد

 .آرام در موردش صحبت می کنند

 

برنامه هایی چون سیاستهای کاری، مدرسه، امور بیماران، بازنشستگان، سود در رفاه اجتماعی، 

 . حفاظت محیط زیست، قوانین مهاجرتی، تقلیل حقوق و بسیاری چیزهای دیگر

 .آنها رو از هم جدا می کنهفقط یک چیزی است که 

 

ی نم َمردهنوز تسلیم منطقۀ خاکستر نشده؟ ! ... ذار حدس بزنم؛ دروغ نگوئیمگب :فیلیپ

 .که در زمانی که ما در آن زندگی می کنم باید واقعیت منطقۀ خاکستری رو قبول کرد دفهم

 (می خندد)سالش بشه  50خوبه که حاال وقت کرده . کامالً  :آندرش

 حزب تک نفره اش چییه؟ اسم :فیلیپ

 اعادت داره که اسم حزب ر َمرد". گردهمایی ملی"رو گذاشته  حزبش اسم َمرد :آندرش

اینطوری توضیح بده؛ حاال که این کشور پُر از مردمانی با پیشینه های مختلف شده، بهتره که همگی 

و  بتوانند یک زندگییم و کشور رو به سمتی سوق دهیم که کودکان ما وجمع بش( کشور)دور یک میز 

 .که ما هم بتوانیم بازنشستگی نسبی خوبی داشته باشیم وقتی که زمانش می رسداینرفاه خوب و 

ر از یک خارجی و بدت. استفاده کنیم َمردمتأسفم که نمی توانیم از ! چیز بدی نمیگه :فیلیپ

یا ر و مادر سوئدی بدنآن یک مسلمان بهتر از یک سیاستمدار لعنتی فکر می کند که اینجا از یک پد

حاال با این تهاجم بدون خونریزی حتی نمی خواهم فکرش . فقط نگاه کن َسِر نسل سوئدی چه آمده. آمده

 .سال دیگر به سر میراث ژنیتیکی سوئد و ما سوئدیها چه خواهد آمد 20را بکنم که تا 

بدون خونریزی نامه  اتفاقاً در اینمورد هم اون به لُوفن در بهبهۀ بقول شما تهاجم :آندرش

ولی بدبخت نمی دانست که سرمایه داران بزرگ چند ملّییتی تصمیمهای دیگری برای . ای نوشته بود

به شش ماه نکشید که تمام پیش بینیهایش به واقعیت تبدیل شد وقتی که ملت کم کم . سوئد داشته و دارند

 .شروع کردند که از خواب زمستانی بیدار شوند

 د حاال دشمن هم داره؟این َمر :فیلیپ

ا ام. که یا دوستش دارند یا اینکه به خونش تشنه انداست از آن تیپ آدمهایی  َمرد :آندرش

شما نمی دانید چه حرفهایی که در مورد (. می خندد)هیچ دشمنی دشمن تر از خانوادۀ همسرش نیستند 

ئم تعریف و تحریف شدۀ آنان حرفها و عال. او نمی زنند و چگونه همسرش را تحریک به جدایی میکنند

 .کامالً متضاد آن چیزی است که ما از او می دانیم

 چرا تماس همسرش با خانوادۀ خودش را شنود می کنید؟! این که به ما ربطی نداره :فیلیپ

 .طبق دستور شما مبنی بر خالف مالی :آندرش
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 !زندگی خانوادگی؟ همسر :فیلیپ

 .عدم موفقییت مطلق. بله همسر، یک بدشانسی مطلق :آندرش

همه ( َلنگرودی)اون بدبحت همه چیز خودش رو برای فرزندانش قربانی میکنه، حال که مادر بچه ها 

ماه توی شکمش پرورانده، قربانی مادرش و انگلی به شکل برادرش  9چیز رو، حتی بچه هایی رو که 

 (.زاده سخیف لَنگرودیمهران اصفهانی )ازش نام می برد ( انگل)که َمرد اون رو به این اسم 

 

آرزوی برادرش ( لَنگرودی)متأسفانه همسرش . انگله آرزو داره با خانواده اش به سوئد مهاجرت کنند

 !انگله رو به شکل بسیار سخیفی می خواهد برآورده کند؛ از طریق سازمان رفاه اجتماعی سوئد

 

 !خودتان که مستحضر هستید چه بالیی قرار است به سر َمرد بیاد

سال تمام شده، بدون اینکه یک روز هم کار کنه حتی بدون وام  10اال که َلنگرودی درسش بعد از ح

حاال َمرد حق  .تحصیلی، حاال لَنگرودی می خواهد بخاطر آوردن برادرش خانواده رو از هم بپاشاند

برادرش وجود َمرد رو سد راه مهاجرت ( َلنگرودی)دایی بچه ها رو اَنگل صدا کنه؟ همسرش  ندارد

 .دنامی د

 

سالۀ بی سواد دیگر که میخواهد خودش رو  30برادر همسرش؟ چند سالشه؟ یک  :فیلیپ

 ؟!ساله جا بزند 16

البته قربان ما در اینمورد کمی شانس  .است سالش 49البته .بله برادر همسرش :آندرش

( هر دو میخندند) دزنساله جا ب 16ساله دیگر نمی تونه خودش رو بعنوان یک  49داریم، چون یک کچل 

 .یدک می کشد ا با خودو اینکه بیسواد نیست چون یک لقب دکتر

 از سوئد چی می خواهد؟ ردیگ اودکتر؟  :فیلیپ

 !یک زندگی خوب :آندرش

همۀ ما خوب میدانیم که هیچ ! یک زندگی خوب؟ اون که نصف راه رو رفته :فیلیپ

 جای. نی که حتماً انگلیسی هم بلد نیست نمی شودساله ایرا 49کارفرمایی حاضر به استخدام یک انگل 

 !گذاشته برادر همسرش یتعجب نیست که َمرد اسم انگل را رو

با اینهمه حقوق . بله شما درست میگوئید ولی در هر صورت بهتر از ایرانه :آندرش

ایران و  هر ساله هم می تونه بره. اجتماعی از پول مالیات من و شما راحتتر از ایران زندگی می کنه

 .الفش رو بیاد چون مطمئن هست که ما اینجا هر روز برای راحتی اون َسر کار میرویم

که یکی بیاد اینجا، با حقوق اجتماعی . آه که چقدر عصبانی کننده است این موضوع :فیلیپ

 !امورات خودش را بگذراند و هنوز هم فکر کند که بهتر از ایران زندگی می کند

 .ود فروش خشم آدم رو به وجد می آورنداین سیاستمداران خ

بدون کار و وام تحصیلی تمام شده َمرد می ( َلنگرودی)حاال که درس همسرش  :آندرش

 .خواهد که با کمک لَنگرودی یک خانۀ بزرگتر بخرند

 .این که خیلی خوبه یک خانۀ بزرگتر بخرند. عقل سالم در بدن سالم :فیلیپ
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 یعنی َمرد اینقدر! اصالً کار نکرد؟ حتی وام تحصیلی هم نگرفت سال لَنگرودی 10راستی، گفتی طی 

پولداره؟ چیز مشکوکی در حساب بانکی اون پیدا نکردین؟ افرادی مشکوک یا مرموز در حسابش پول 

 واریز نمی کردند؟ اَنگله و یا کالً از ایران به حسابش پولی واریز نمی شده؟

 

هر )به همان اندازۀ خودش خسته کننده است  َمردحساب بانکی . نه، به هیچ وجه :آندرش

 .که کالً خون َمرد رو تا حاال مکیده( سخیف لَنگرودی)و انگله ( دو میخندند

همسرش لَنگرودی درس بخواند بدون وام ! پس این چطور می تواند ممکن باشد :فیلیپ

سوئد روی حقوق یک نفر توی  4؟ !سال تمام 10تحصیلی و حتی اکراه داشته باشد که کار کند، آنهم 

ن این غیر ممک! هم خونش را می مکیده( سخیف لَنگرودی)نفر زندگی کرده اند؟ تازه به قول تو انگله 

 .است در سوئد

ً با هوش است :آندرش بغیر از اینکه او کالً سیگار نمی کشد، مشروب نمی . َمرد واقعا

مبّرا است، توانسته طی زمان مجردی  خورد، قمار نمی کند و هم اینکه از دیگر افساد و فساد اخالقی

کامالً خودش را ببندد و زندگی مرفع برای خانوادۀ خود ایجاد کند همچنین با زیرکی توانسته برای 

البته خیلی برایش گران تمام شد به واسطۀ آن وامی که گرفته . لَنگرودی هم حقوق بی کاری مهیا کند

 .استخانواده اش بود ولی جور همه اش را خودش کشید چون عاشق 

حیف که نمی توانیم اطالعات حاشیه ای را به ! زیاد هم قانونی به نظر نمی آید :فیلیپ

 .برای اینکه به این موضوع خاتمه بدهیم( هیچ اطالعی در واقع، زیر لب زمزمه می کند)کسی بگوئیم 

رمایه ر را به سفکرش را بکن اگر ما می توانستیم زیر گوشی اطالعات بعضی سیاستمداران که کشو

 .داران بزرگ چند ملیتی فروخته اند به این و آن می گفتیم

شما خیلی خوب می دانید که آنها . قربان بهتره که کمی مواظب صحبتهایتان باشید :آندرش

به هیچ مقامی وقعی نمی نهند که در کارهایشان کنجکاوی و دخالت می کنند حتی اگر از نوادگان 

نکنید که آنها حتی ولیعهد خودشان را هم از سر راه برداشتند چون که خالف فراموش . خودشان باشند

 .عقیدۀ آنها خواست عمل کند

هر چه ُمسن تر می شوم بیشتر برای راهی که این کشور . بله بله حق با تو است :فیلیپ

لمان غما که شغلمان خنثی کردن و از بین بردن تهدیدات است، ما که ش. در پیش گرفته دلم می سوزد

اینست که عکس العمل به موقع در مقابل این تهدیدات انجام بدهیم، حاال از ترس مان خفه مانده ایم و 

در مقابل سرمایه داران چند ملّیتی خفه مانده و تسلیم شده ایم و با کمک این سیاستمداران کشور را تکه 

 .ه نوبت فروش کودکانمان رسیدهتکه، قدم به قدم با سکوت خود، خیانت خود، می فروشیم و حاال هم ک

 

. میلیارد کرون از دست دادیم 35در یک چشم به هم زدن ! به معاملۀ آخر شرکت برق با هلند توجه کن

یک کثافت هرزه که تقصیر را به گردن یک یک کثافت هرزۀ دیگر که جگر گفتن حقیقت به ملت را 

دیگر سوئدیهای سخت کوش مستقیم به جیب میلیارد کرون از پولهای من و تو و  35. ندارد می گذارد

 .پُر نشدنی سرمایه داران بزرگ چند ملّیتی

 

و حال ما باید جسد یکی را با بیل از روی زمین جمع کنیم چون بدبخت آنقدر با عقل و هوش نیست که 

 .افشاء کرد" نباید"بفهمد پروژۀ سرمایه داران بزرگ چند ملّیتی را 

 !هی مواظبتر باشمبله، تو حق داری که تذکر بد
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قربان، خودتان به ما یاد دادید که کنترل افکارمان قانون اول زنده ماندن در این  :آندرش

 .حرفۀ ما می باشد

نفری را می کشیده بدونه  4بله، داشتی توضیح می دادی که َمرد خرج یک خانوادۀ  :فیلیپ

وقه چیز برای قائم کردن نداره؟ معش یعنی می گویی که هیچ! کمک هزینۀ اجتماعی و یا اینکه تقلبی کنه

مگر میشه؟ هیچ چیزی که ما بتوانیم علیه اون ! ای؟ قماری؟ بدهکاری به نوزول خواران؟ هیج چیز

 استفاده کنیم و یا اینکه کمکش کنیم؟

 .بچه، بچه، بچه و فقط بچه. نه، هیچ چیز قربان :آندرش

میّا رو آمادۀ مدرسه می کند و میرساندش سر صبح کی. بچه تنها نقطۀ ضعفی است که ما از اون داریم

کالس به موقع، تازه بعد از آن سر فرصت کیانا را بیدار می کند، آماده اش می کند در نهایت خونسردی 

 5هم بچه هایش رو می آورد خانه، ساعت  3بعد به دفترش می رود ساعت . اغلب دیر به مهد میروند

 .شودبعد از ظهر هم کالس تکواندو شروع می 

 

ینکه خالصه ا. قربان پس از بچه دار شدن دیگر مقاله های جالبی ننوشته، در واقع هیچ مقاله ای ننوشته

قطه هیچ ن َمردما از . بدون بچه هایش نفس هم نمی کشد چه برسد به اینکه وقت خالف کردن داشته باشد

ار تحت فش ار َمردی توانیم خالصۀ کالم اینکه ما نه م. دضعفی نداریم و این کار رو مشکل تر میکن

 .بگذاریم نه اینکه در موردی کمکش کنیم بقول شما

 

بچه  .تنها چیزی را که ما با آن می توانیم تحت فشار بگذاریمش و یا اینکه کمکش کنیم کودکانش هستند

تا به حدی که  درا از خود بی خود می کن َمردسالمتی کودکانش  .او هستند 21ها تنها پاشنۀ آکی لیس

این را به وضوح از اولین نامه اش می توان خواند و . حاضر به شهید شدن برای بجه هایش است

 .همچنین حرکاتی که تا بحال در اینمورد انجام داده

 

و افسر وظیفه پاسگاه ِوست بَریا که ( هانا اِریکسون و آنتون آندرشون)پلیس  از دو هنوز هیچ نشده او

َمرد همچنین درخواست امنیت مقابل پلیسها کرده که خودش خیلی خوب . آن دستور را داده شکایت کرده

فقط با این کار خواسته ضرب شصتی به پلیسها نشان بدهد و . می داند با درخواستش موافقت نمی کنند

 .شهیدی برای کودکانش بسازدمیخواهد همانطور که گفتم او از خودش 

آنقدر زیرک نیست که خوبی خودش  درست است که َمرد با هوش است ولی بظاهر :فیلیپ

 .را بفهمد

بله، سفید یا سیاه ولی هیچگاه چیزی بین آندوتا، خاکستری وجود خارجی برایش  :آندرش

 .ندارد

 حاال به چه جرمی از پلیس ها شکایت کرده؟. درسته :فیلیپ

                                                           
اساطیر یونانی خدا "ته تیس")یک پری دریایی( برای اینکه پسر او "آکی لیس" جاودانه بماند  طبق  گویای "نقطۀ ضعف"( 21

ی خواهد ُمرد او را در رود "استیکز" که آن هم طبق اساطیر یونانی در در مقابل حرف ساحره ای که گفته بود پسرت در جوان

مرز زندگی و مرگ جاری است غوطه ور می کند ولی چون از پاشنه او را نگه داشته بود بنابر این پاشنۀ پای او نقطۀ ضعف 

 او می شود.
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فعالً اول کار اینجوری شروع کرده، برای آخر کار . خوب بلِد قربان ش رادرس :آندرش

 !ه کاری می خواهد بکندچ

 .سال بدون اینکه آموزش در اینمورد دیده باشند 9بازجویی از بچۀ زیر  .1

هنوز دورۀ پلیسی اش تمام نشده، ! آخر قربان آسپیرانت آنتون آندرشون چه قدر می تونه احمق باشه)

 !(در محل بازجویی کرده( کیمیّا)ساله  8هنوز پلیس نشده، از یک بچۀ 

 یه آسپیرانت؟ واقعاً؟  :فیلیپ

 .بله قربان، حاال بدتر هم میشه، به بقّیه اش گوش کنید  :آندرش

 مگر آسیستنتش همراهش نبود؟ :فیلیپ

 بود کهاین هانا . همه چیز از گور آن کسافت َمرد ستیز هانا اِریکسون بلند میشه :آندرش

 .کاسۀ داغتر از آش شده بود و لَنگرودی هم تا تیغش می بریده فرو کرده

ازجویی از بچه در فضائی بسیار نامناسب که حتی آسپیرانت آنتون آندرشون هم در آن به ب .2

 !راحتی جایش نمی شد

 .در ضمن تقاضای باز سازی این صحنه را کرده

 .بازجویی از بچه بدون حضور والدین .3

 (.َمرد کامالً حواسش هست که آسپیرانت احمق چه جرایمی مرتکب شده :فیلیپ)

 .که پلیسها او را در محل حادثه محکوم کرده اند نژاد پرستی، چون .4

ده امضاء کنن"احمق هانا نوشته که ! هانا اِریکسون در گزارشش چه نوشته اند کهحتی نمید َمردقربان، 

 ."و همکارم آنتون آندرشون احساس کردیم که این یک جرم با ریشۀ غیرتی می باشد( هانا اِریکسون)

 

آنوقت . ه بودبداند و حتی حاال هم نمیداند که در گزارش چه نوشته شدَمرد غیر ممکن بود که اینرا 

مرا در صحن صحنه محکوم کرده اند و در نتیجه پلیسها مجرم "که  دنامه می نویسمستقیماً توی شکایت

 !ِحس ششمش به او دروغ نمی گوید". به نژاد پرستی می باشند

 !(داینکه تجربه اش به او دروغ نمی گوی  و یا :فیلیپ)

 

فقط صبر کنید ببیند چه عکس العملی بعداً نشان میده، وقتی که گزارش رو به عین  :آندرش

 !ببیند

 (سالی که نِکوست از بهارش پیداست :فیلیپ)

بدونه دلیل دستور بازداشت دادن، تا بتوانند در کمال آرامش و حوصله شواهد ساختگی و  .5

 .پرونده سازی کنند

 .و چیزهای بیشتر .6

 .نکرده ولی مطمئن هست که چیزهای بیشتری هم وجود دارههنوز مشخص 

 

َمرد شاید با هوش باشه ولی همۀ کارها رو با این هوَشش خراب میکنه، هم برای  :فیلیپ

پلیس ها هم که کالً منتظر دعوا هستند ولی مطمئن هستم که فعالً نمی . خودش و هم برای بچه هایش

تر بیش َمرد راالبته حاال پلیس ها هم می آیند که . چه کار کننددانند که با این اعمال غیر متعارف او 

 .نندشابپیچ
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فعالً که ُمهر . پلیس ها هم شروع کرده اند به خرابکاری. بله همینطور است :آندرش

البته قربان، من و شما که می دونیم در هر صورت طبق . گذاشته اند روی پرونده امهرمانه ر

 .مسلمان را از بچه جدا کرددستورالعمل پروژه باید پدر 

هر قدر َمرد زیرک و حسابشده طبق قانون عمل می کند، پلیسها برعکس مبتدی  :فیلیپ

آخه کسی که از پلیس ها بدونه کمک وکیل شکایت میکنه عالمت اینه که من چیزی . تر عمل می کنند

مل کرد عمی بایستی که ر برای باختن ندارم، در اینصورت از چنین آدمهایی باید ترسید و محتاطانه ت

 .نه اینکه بیشتر سر به سرش بگذارند

نند واال انیم آنها نمی دامی د َمردآنچیزی را که ما از . بله با شما هم عقیده هستم :آندرش

آنها نمی دانند که َمرد چه قدر به بچه هایش وابسته است و لَنگرودی هم . محتاطانه تر عمل می کردند

 َمردفقط بچه هاش رو به  ودقربان نمی ش. تهدید به خود نمایش می دهدرا خشن و  َمردحرکات 

 .برگردانیم؟ آنوقت این قائله میخوابه و َمرد هم شمشیرش را غالف میکنه

 .یعنی بچه ها تمام وقت سرگرمش می کنند :فیلیپ

دی ودقیقاً، به مانند گذشته که تمام وقت َمرد وقف بچه هایش بود حتی وقتی که َلنگر :آندرش

 .هم آنجا زندگی می کرد

 .، نه نامه ای نه شکایتی و نه دردسر بیشتریبله، تمام وقت َمرد می آید که وقف بچه هایش بشود

البته مشکل دیگر سرمایه داران بزرگ هستند که این پروژه بغیر از سرمایه ای  :فیلیپ

سلمانانی که شروع به دعوا اگر ما بچه های م. که در این موضوع خرج کرده اند حیثیتی هم می باشد

می کنند یکی یکی تحویل پدرانشان بدهیم آن نتیجه ای را که آنان برایش حساب باز کرده اند عملی نمی 

 .شود به همین خاطر نمی دانیم که چه عکس العملی نشان خواهند داد

 .آنها باید راضی به بچه هایی که به دامشان می افتند باشند :آندرش

تا حاال دیدی که آنها راضی باشند به چیزی که ! وخ طبع هستی آندرشتو هم ش :فیلیپ

 .مهاجرت سوئدیهای تازه کرده اند ۀآنهم حاال که این همه پول، انرژی و پرستیژ خرج این پروژ! دارند

آنها با مشتهای آهنین پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد را پیش خواهند برد و تنها نتیجۀ 

 .اطاعت بدون چون و چراست( سیاستمداران)ان از عروسکهای خیمه شب بازی شان مورد قبولش

عمل میکنه و حاضر است برای  22ولی ایندفعه گیر آدمی افتادند که کامی کازی :آندرش

 .هر چیز به غیر از آزادی فرزندانش یعنی افشای پروژۀ هویت زدایی. بچه هایش بمیرد

هتر بینی آدمکهای پولدار این اجازه را به آنها نمی همینطوره، ولی تکبر و خود ب :فیلیپ

 .دهد که ببینند یکی از چنگشان در رفته باشد

لم در واقع لُوفِن باید از ق. بترسند آن در حقیقت قلم َمرد هست که محافظین و همچنین خوِد لُوفِن باید از

 .دم را لُوفِن و مشاورینش نفهمیدناین پیا. این َمرد بترسه نه آن جوانکی که با کامیون ملت رو له میکنه

کسی که همه . البته خودمانیم، این همان چیزی هست که شما هم می خواهید قربان :آندرش

 .چیز را لو بدهد و سوئد را از ّشر این سرمایه داران بزرگ چند ملیّتی نجات بدهد

 دی بغیر از آنهیچ تهدیَمرد . َمرد واقعیتی را تعریف کرده خوشایند من. آی گفتی :فیلیپ

قلم و کاغذی نیست که توسط آن سوئد را رسوا می کند، البته بخاطر اینگونه کودک ربایی خوشحال هم 

                                                           
 میزدند. به مانند موشکهای امروزی. خلبانان جنگ جهانی دوم که با هواپیما خود را به کشتی دشمن، آمریکائیان،( 22
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میشود که شخصی یا اشخاصی سوئد را نقره داغ بکنند و یا اینکه چند تا از کارمندان سازمان اجتماعی 

 .رو بُکشند

د شای. ت مجرمانۀ دیگران شودفعالً این که جرم نیست وقتی کسی خوشحال حرکا :آندرش

کسی معتقد باشد که این افکار پَست و فرومایه است در عین حال بدتر از این نیست که کارمندان سازمان 

 .اجتماعی بچه دزدی می کنند

حتی تو هم دوست داری ببینی تعدادی از این (. میخندد)منظورت را می فهمم  :فیلیپ

 تو با بچه هایت چگونه است؟وضع و اوضاع . کارمندان صدمه ببینند

سازمان اجتماعی هم می . آه، بچه هایم تصمیم گرفته اند که با من زندگی کنند :آندرش

همانهایی که یک روز بچه هایم را به زور از من گرفتند حاال . خواهد مرا مجبور به قبول این کار کند

و حاال  اون ۀبچ 2. خوشحال نیستاز طرف دیگر دوست دخترم . می خواهند به زور آنها را برگردانند

 .بچۀ من خانۀ ما حسابی تنگ شده و بچه ها هم روی اعصاب هم راه می روند 3با 

 

سازمان اجتماعی حسابی قاطی کرده و شده یک غدۀ سرطانی که شهروندان سوئدی را مورد حمله 

وکی، شیطان لعنتی، ا. اول خانواده را از هم می پاشاند چون که زنه چیزی می خواهد. قرار می دهد

 .آن چیزی را که می خواهی بگیر و برو ولی بچه ها را راحت بگذار تا ما هم تکلیف خودمان را بدانیم

 

زنهایی که واقعاً به کمک نیاز دارند اآلن جسدشان توی یک قبرستانی پوسیده اند  :فیلیپ

حالی که آنهایی که هیچ نیازی که این روزها خیلی حرفش در رسانه ها زده می شود در  23به مانند لوتا

 .به کمک ندارند نهایت سوءاستفاده از سازمان اجتماعی را می کنند

ً به مانند این پرونده که َمرد اجازه نمی دهد که دیگر لَنگرودی و یا . بله :آندرش دقیقا

 .برادرش خونش را به مکند، ببینید چه بالئی به سر بچه هایش دارد می آورد

ام مخارج لَنگرودی را قطع کرده چون اوالً َلنگرودی کار گرفته و ثانیاً بطور شرعی َمرد که دیگر تم

بصورت یکطرفه تقاضای طالق داده که ایران  لَنگرودی که از َمرد جدا شده آنهم بنا به درخواست خود

 .هم قبول کرده

هر چیز دیگر را می  البته ناگفته نماند که بدبحت َمرد تمامی خرج بچه ها، خانه، خوراک، برق، آب و

 .دهد ولی دیگر به َلنگرودی پول تو جیبی نمی دهد

َلنگرودی هم کار گرفته هم طالق یکطرفه، ! این که حتی بیشتر از منصفانه است :فیلیپ

 دیگر چه می خواهد؟

َمرد تقاضای طالق در دادگاه ایران  2011سال (. میخندد)جان َمرد رو می خواهد  :آندرش

حتی در سوئد َمرد طالق گرفت، خانه و کاشانه را به . لَنگرودی حاضر به طالق نشد را کرده بود ولی

نام لَنگرودی کرد و رفت که دوباره بنا به تقاضای َلنگرودی که بچه ها دلتنگی می کنند برگشت ولی 

رد مَ  حاال که درسش تمام شده و می تواند برادرش دکتر انگل را بیاورد ببینید چگونه بالیی دارد به سر

 !می آورد

                                                           
در خانۀ خودش توسط دوست پسر سوئدی االصل  2016.06.04ساله که به تاریخ  41لوتا رودهولم یک زن سوئدی االصل ( 23

سالۀ خود به قتل رسید. پلیس یا سازمان اجتماعی با توجه به شواهد متعدد، اسناد پزشک قانونی و امثالهلم هیچگونه کمکی  33

 و نگرد تا آخر اینکه توسط دوست پسرش به قتل رسید.به ا
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َمرد مغرورتر از آنست که تقاضای مالی . بله، لَنگرودی کار گرفته با یک حقوق خوب بعنوان پرستار

ن عمل نکرد پرستاری آداشته باشد، تنها چیزی که َمرد می خواهد و لَنگرودی هرگز به  لَنگرودیاز 

قبضه کند نه چیز دیگر، به مانند  حاال هم بچه ها را گروگان گرفته تا روح َمرد رو. از بچه ها بود

اگر او دخترانش را دوست می داشت . خرفاتی که حاال ادعا می کند به مانند دوست داشتن دخترانشزم

 . بخاطر برادرش این همه دروغ بار پلیس و سازمان اجتماعی نمی کرد

 

اجتماعی اینست لَنگرودی خوب می داند که َمرد اینگونه قبض روح می شود و دستورالعمل سازمان 

 "!حرف زن مسلمان را باور کنند بدون اسناد و مدارک"که 

 

اول واردات مسلمانان از طریق . آه که هیچ چیز نباید در این کشور لعنتی ساده باشد :فیلیپ

جنگ و خونریزی که به راه می اندازند چونکه هیچ آدم عاقلی بطور طبیعی کشور و خانۀ گرم و نرم 

د سرد قطبی نمی گذارد که مهاجرت کند و بعداً هم این پروژۀ هویت زدایی را به خودش را بخاطر سوئ

 .راه می اندازند چونکه سود سرمایه داران در این است

 

فقط صبر . حاال هم یک احمق بدبخت با ایمان کورکورانه به دموکراسی همه چیز را از کار می اندازد

دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد با این آدمی که  .کن تا این آینده نگری من به واقعیت بپیوندد

 .ما می شناسیمش

َمرد بی عقل تر از آنست که غرورش را جلوی . بله من هم به حرف شما معتقدم :آندرش

 .دور کرده استَمرد یک کشور خم کند چه برسد به لَنگرودی حاال که بچه هایش را هم از 

 

من واقعاً احساس همدردی با این َمرد دارم، جدا . پرونده جدا کنید قربان شما بهتر است که مرا از این

َمرد به مانند من اّول مجبور به ترک بچه هایش میشود، خانه و زندگی دیگری مهیّا میکند، . از دینش

دوباره مادر بچه ها از حسادت آن هم توسط سازمان اجتماعی بچه ها را روی سرش خراب میکنند و 

 .دگی دومشسعی در خرابی زن

 

کودک مسلمان، نوادگان محّمد را باید هویت زدایی کند و نمی توانند خالف  2سازمان اجتماعی فعالً 

 .بدین ترتیب من امکان دارد در اینمورد خطایی از من سر بزند. دستورالعمل رفتار دیگری داشته باشند

 

ً َمرد خانه و کاشانۀ دیگری ب :فیلیپ ر پا میکند؟ نه، من اینطوری فکر می کنی؟ واقعا

و یا  گرداندمیَمرد آنقدر دنبال بچه های خود میدود یا آنها را بر! عمل کندَمرد اینگونه فکر نمی کنم که 

من از این می ترسم نه از خطایی که شاید از . اینکه ما به دستور مجبور به کشتنش شویم، طبق معمول

 .ر بشویمبهتر است که ما دست به کا. تو سر بزند که نمی زند

 بخاطر قلمش این پرونده محرمانه بشود. 
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 به کسی حمله نمی کند، به خوبی قدر . تلفنها، اینترنت و خانه اش را زیر نظر داشته باشید

من میخواهم . آزادیش را می داند برای فریادهای بلندی که سر خواهد داد آنهم توسط قلمش

 .حتی افکارش را هم بشنوم

 و خانوادۀ کوچکش می توانی َمرد رید و هر چیزی که در مورد همۀ ابزار را به کار بگی

 .جمع کنی باالخص وضعیت مالی

 

به مافوق خودم هم پیشنهاد از میان بردن و یا اینکه برگرداندن سریع کودکانش را میکنم، البته اگر 

 .دوست داشته باشند که گند این پروژه در نیاید

 

نمی فهمد خوبی خودش و ! نتظارش استبدبخت بی عقل نمی داند چه در ا :آندرش

کودکانش در چیست ولی مطمئن هستم که ته و توی این پروژه را در می آورد و ما مجبور به از بین 

 .بردن شخصی می شویم که باور داریم برای آیندۀ سوئد مفید می باشد

وش ن خودفرشخصاً فکر می کنم که َمرد دلسوز تر از سیاستمدارا. با تو هم عقیده ام :فیلیپ

 .ما نسبت به سوئد عمل می کند

 

ُخب، حاال برو دنبال کارها را بگیر، همانطور که معلومه َمرد شروع کرده ولی بهتر اینست که زیادی 

 .از ما پیشی نگیرد

 

 .بله قربان، انجام می شود :آندرش
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 "اِچ"بازجو 
 

توضیحات زیر از صدای . میزندتلفن زنگ  2016.09.12دوشنبه بعد از ظهر  :َمرد

 .ودکرده باست که َمرد طبق بازجویی تلفنی بطور کامالً قانونی ضبط  "اِچ"ضبط شدۀ َمرد و بازجو 

 

من محقق  .من برای دادستانی کار می کنم. است و بازجو می باشم" اِچ"اسم من  سالم،"

 ".در بخش خشونت در روابط خانوادگی هستم

 

 .سی متعارف بازجو در مورد وقایعی که رخ داده بود صحبت میکندپس از سالم و احوال پر

 

 تصویر تو از این وقایع چیست؟ ":اِچ"بازجو

 .تصویر خودم را به بازجوی قبلی توضیح داده ام :َمرد

شهروند سوئدی را در سوئد از هم پاشیده  4ولی َمرد دوباره توضیح می دهد که یک خارجی زندگی 

د که سفارت سوئد در ایران در مقابل رشوه ویزا صادر می کند که این در َمرد توضیح می ده. است

 .24سوئد جرم می باشد

 .دور از عقل به نظر می رسد ":اِچ"بازجو

دور از عقل یا نه، من چیزی نمی گوییم که نتوانم آنرا به کمک اسناد و مدارک  :َمرد

رده ام که کمیته ای در اینمورد تشکیل من از وزیر امور خارجه مارگوت والستروم تقاضا ک. ثابت کنم

. مدارک مرا بطور بیطرفانه مورد مطالعه قرار دهند که تا بحال جرأت این کار را نداشته اند وبدهد 

 .همۀ مدارک من برای آینده گان در جای امنی قرار دارد

 !پس تصمیم نداری دست از سر قضیه برداری ":اِچ"بازجو

دولت نمی تواند کودکانم را گروگان بگیرد و بعد . باشییک چیز تو باید مطمئن  :َمرد

 .فکر کند که من جلویش سجده می کنم و نقش مرده بازی می کنم

 می دانی که برادر زن تو تقاضای عدم اجازۀ مالقت کرده؟ ":اِچ"بازجو

 ُجک روز یا ُجک سال؟( می خندد) :َمرد

 .این یک ُجک نیست! به هیچ وجه ":اِچ"بازجو

 ن چیزی که تو می گویی مسخره نیست؟ای :َمرد

 چه چیزی مسخره است؟ ":اِچ"بازجو

ً باید برای  :َمرد که یک خارجی با ( می خندد)بنویسم ( SD)این چیزی هست که حتما

ویزای خریداری شده وارد سوئد می شود و تقاضای محدود کردن رفت و آمد یک شهروند سوئدی را 

نی واقعاً فکر نمی کنی که این مسخره است؟ آدم میتواند از این تو که در این رابطه کار می ک! دارد

 .یک جک در مورد سعی سوئدیها برای ساده نشان دادن خود نام ببرد

                                                           
نفر از کارمندان خود را بجرم  2آقائی مطلع می شود که سفارت سوئد در ایران در سکوت کامل  2018سال بعد تابستان  2( 24

 رشوه خواری و فروش ویزا اخراج کرده است.
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من اجازه ندارم فکری بکنم ولی تو خودت چه فکری می کنی؟ ما نیاز داریم که  ":اِچ"بازجو

 تو را محدود به رفت و آمد در سوئد کنیم؟

یک خارجی با ویزای خریداری شده که چند روز . فکری نمی کنممن هم هیچ  :َمرد

تو با کمال میل میتوانی حکمی ! دیگر کشور را ترک میکند، میخواهد مرا در کشور خودم محدود کند

 .در این رابطه بدهی و مرا محدود کنی

 

رق میکند و ساله ای مثل من یا خودش را در مشروب غ 50"می دونی چیه؟ من به لُوفن نوشته ام که 

 ؟ به نظر تو من کدام تیپ هستم؟"اِچ"تو چی فکر می کنی " یا اینکه قلم و کاغذ به دست می گیرد

 (می خندد! )آنوقت یک چیزی هم در مورد من می نویسی. من هیچ فکری نمی کنم ":اِچ"بازجو

من آن تیپی هستم که با کمال . مطمئن باش که یک چیزی می نویسم( می خندد) :َمرد

 .ل رو به قلم و کاغذ می آورم و بسمی

 .پس منظور تو این است که احتیاج به محدود کردن تو نیست ":اِچ"بازجو

در ... آنها . همکاران تو مجرم به نژادپرستی هستند... منظور من اینه که پلیسها  :َمرد

پیش پای شما  .صحن مرا مجرم شناختند و حکمی به من دادند و حکم را هم در آِن واحد اجراء کردند

 .را به جرم بازجویی از کودکان و چند مورد دیگر شکایت تنظیم کرده ام... آنها 

 .بهتر است که مواظب صحبتهایت باشی ":اِچ"بازجو

ببخشید که جلوی یک خانم اینقدر با احساس صحبت می کنم ولی کسی که به بچه  :َمرد

 .نیست... چیزی جز حمله می کند برای اینکه به اهداف خود برسد برای من 

به تو قول می دهم که آسپیرانت آنتون آندرشون بدونه کارت و دامن پلیسی حتی جرأت نگاه کردن به 

 .چشم دیگران را هم ندارد

مادر بچه های تو َلنگرودی می گوید . در مورد او صحبت کردن دیگر بس است ":اِچ"بازجو

 .که تو اجازه نمی دادی لَنگرودی شبها بیرون برود

مادرش حاجیه خانم فیتحیه شریف پور هم همین سؤال رو داشت که چرا اجازه  :َمرد

همان حاجیه خانمی ! کودک خردسال شبها با دوستان خود به عشق و حال برود 2نمی دهم دخترش با 

حاجیه خانم فیتحیه شریف پور بی شرمی را تا جایی پیش می ! که شب و روز سرش توی قرآن است

چرا به دخترم اجازه نمی دهی ! یعنی اینکه ما اجتماعی هستیم" اَمو اجتماعی هی سیم"ت بُرد که می گف

 !که با دوستانش شبهای جمعه و شنبه بیرون برود و کمی هوا بخورد

 مگر مادر لَنگرودی ایران زندگی نمی کند؟ ":اِچ"بازجو

 ایی تر از منبله ولی همانطور که می بینی حاجیه خانِم فیتحیه شریف پور اروپ :َمرد

 .سال زندگی می کنم 30است که اینجا دارم 

 حاال چرا اجازه نمی دادی لَنگرودی شبها با دوستان خود بیرون برود؟ ":اِچ"بازجو

واقعاً لَنگرودی هم همین را گفته؟ حرف مادرش حاجیه خانم را تکرار کرده؟ واقعاً  :َمرد

 تان پسر خود بیرون برود؟لَنگرودی گفته که من اجازه نمی دادم شبها با دوس

 .بله، این چیزی است که لَنگرودی برای پلیسها تعریف کرده است ":اِچ"بازجو

لَنگرودی چند بار می خواسته بیرون برود ولی هرگز نگفت که دوستانش پسر  :َمرد

 !بودند یا دختر، جالبه
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 ؟پس این چیزی را که لَنگرودی برای پلیسها تعریف کرده درسته ":اِچ"بازجو

لَنگرودی برای پلیسها تعریف کرده که شغل من چی است؟ لَنگرودی تعریف " اِچ" :َمرد

نفر رو می دهد؟ َلنگرودی تعریف کرده که من عصرها کار می  4کرده که کار من غذا، لباس و تفریح 

 کنم؟

 

خردسال  بچۀ 2با . من همیشه فکر می کردم که َلنگرودی بهانه جویی می کرده و به دنبال دعوا بوده

عقل سالم . بچۀ خردسال داریم 2واقعاً لَنگرودی می خواسته شبها برود بیرون؟ تو حتماً می دانی که ما 

 تو چه می گوید؟

 

برای اینکه هر بار در اینمورد شروع به دعوا می کرد ! در اینصورت لَنگرودی پول را انتخاب کرده

باشد، من اینجا با بچه ها می مانم تو می توانی ": من عادت داشتم لباسهایم را در بیاورم و بگویم که

 !"بروی بیرون

 !پس می گویی لَنگرودی خودش انتخاب می کرد که خانه بماند ":اِچ"بازجو

آنطوری که من اآلن متوجه می شوم نه، این نیاز به پول بود که لَنگرودی را  :َمرد

چون من عصرها سر کار می رفتم و مجبور به نشستن در خانه و فرستادن من به سر کار می کرده، 

امروز آنطوری که از شواهد بر می آید، نه برای . دوست نداشتم کودکان خردسالم تنها در خانه بمانند

من، نه برای کودکان خردسالم و نه به خاطر خودش خواسته در خانه بماند، بلکه بخاطر درآمد من خود 

ۀ این سالها در حسرت بیرون رفتن با دوستان پسرش لَنگرودی هم. را مجبور به نشستن در خانه دیده

که آن هم لَنگرودی بعداً برایش راه حلی پیدا کرد که شبها بیرون ! طبق گفته های ثبت شده در پلیس بوده

 .برود

 

 لَنگرودی یا پلیسها که می خواهند ُجرم سنگین خود! البته ناگفته نماند که اینجا یکی دارد دروغ می گوید

خانم سالمند همسایه بعضی اوقات از کودکانم نگهداری می کردند وقتی  2کنند، چون که  را سرپوشی

 .برای شهادت سخنانم به دادگاه خواهم آوردشان .که من سرکار بودم و لَنگرودی بیرون با دوستانش

شاید هم این تو هستی که حقیقت را نمی گویی؟ درضمن همۀ اینها گزارش پلیس  ":اِچ"بازجو

 .بهتر است تو بدانیاست که 

. اهد می باشدوزمان نشان می دهد که ادعاهای من صادقانه و از روی اسناد و ش :َمرد

 .واقعیت زبان سادۀ خودش را دارد

 واقعیت چه کسی؟ ":اِچ"بازجو

یکی از آن دو را . واقعیت آن دو پیر زنی که شبها مراقب دختران خردسالم بودند :َمرد

چرایش را می توانید . چرا با کمال میل از دختران خردسالم مراقبت میکرد می توان با شواهد حدس زد

البته  .از مادرش حاجیه خانم فیتحیه شریف پور و یا از پسرخاله اش حسن خجسته از املش سوال کنید

 !در اینمورد مدارک بیشتری در دست دارم

واقعیت آنها را کسی نمیتواند انکار . از دیگر واقعیتها میتوانم از مدارک بایگانی شده ادارات نام ببرم

 . کند
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از دیگر واقعیتها میتوانم از نیامدن مادرش فیتحیه و دختر خاله اش پرستو خان عمویی نام ببرم که من 

راضی به آمدنشان به خانه ام نبودم و نیامدند و امسال هم راضی به آمدن برادرش به خانه ام نبودم که 

 .یل همین تماسی که تو گرفتیدل! نتیجه اش را تو میبینی

یعنی به عقیدۀ تو هرآنچه را که او ادعا میکند بخاطر اینست که خانوادۀ لَنگرودی  ":اِچ"بازجو

اجازه نداشت به خانۀ تو بیاید؟ و اینکه هر آنچه را که تو ادعا داری بروی کاغذ مکتوب است؟ و شاهد؟ 

 این چطور میتواند ممکن باشد؟

چیزی را که . ست چون لَنگرودی چیز دیگری برای گفتن نداردکامالً ممکن ا :َمرد

ی من حت. ادارات دولتی به آن عکس العمل نشان میدهد چند کلمه میباشد که من واکسنش را قبالً زده ام

 .برای لَنگرودی کار خلق کرده ام چون که میخواستم بیرون برود و درآمد داشته باشد

دی تعریف کرده که تو بخاطر شکاک بودن به او اجازه کار خلق کردی؟ لَنگرو ":اِچ"بازجو

 .نمی دادی که کار  کند

 .و شما هم بخاطر مسلمان بودن من حرفش را باور کردید :َمرد

من نه تو را دیده ام نه زن سابق . من نمیدانم که پلیسها چگونه با تو رفتار کرده اند ":اِچ"بازجو

من  .طبق گفته های َلنگرودی نوشته اند برای تو میخوانمتو را، من فقط از روی گزارشی که پلیسها 

 .میخوانم و جواب تو را مینویسم، ثبت میکنم

 .عذر خواهی میکنم ولی از اینکه بچه هایم را نمیبینم بسیار ناراحت هستم :َمرد

در اینصورت بهتر است که به سوالهای من در کمال آرامش و خونسردی . میفهمم ":اِچ"بازجو

 .ی تا من بدانم چه کار باید بکنمجواب بده

سعی من بر  2007راستی، این را بگویم که از سال . بفرمائید، من گوش میکنم :َمرد

 .این بوده که َلنگرودی را سر کاری بفرستم

 

تو در ایران زن گرفتی، این وظیفۀ تو است که خرج خانواده "لَنگرودی از طرف دیگر همیشه میگفت 

 !دی اینگونه ادعا میکند که شما به ثبت رسانده ایدحاال لَنگرو" را بدهی

 

یک سالی که از اجازه ندادن مادرش و دخترخاله اش پرستو خان عموئی میگذرد همیشه تهدید کرده 

 .است که این و آن را به پلیس خواهم گفت

 

ه آنها ب (َلنگرودی)من : "تکرار میکرد این بود که میگفتمکرراً بطور مثال یکی از حرفهایی را که 

و من هم همیشه جوابم این بود " میگویم که تو توی سر من میزنی برای اینکه رد پایی به جا نگذاری

احمق من هم از آنها میخواهم که موهای تو را از ته کوتاه کنند تا مشخص شود که زخم یا کبودی :"که

رش که تو فک حماقتیی نه به آن ادارات سوئدی شاید احمق باشند ول. تازه یا کهنه در سر خود داری یا نه

 .اینگونه صحبت ها را ما در این سال آخر خیلی داشته ایم" را میکنی

 

 !مشخصاً اینطور که به نظر می آید اداره جات دوست دارند که احمق باشند

 .نه ما دوست نداریم احمق باشیم ولی ما ریسک هم نمیکنیم ":اِچ"بازجو
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که سوئدی  25مسلمان شما ریسک نمیکنید ولی لوتامقابل یک . بله تو حق داری :َمرد

 .الاصل است فقط استخوانهایش در قبرستانی باقی مانده

 

منابع، منابع، چرا شما دوست دارید برای کسانی که به کمک نیاز ندارند و اینگونه آشکارا دروغ 

 میگویند منابع ملی را به هدر میدهید؟

 .از سیاستمداران سوال کن ":اِچ"بازجو

 .بله، همانطور که گفته ام به آنان از قبل نوشته ام :ردمَ 

 هفتۀ دیگر با تو. ُخب، من فکر میکنم به تمام سوالهایم در این زمان پاسخ داده شده ":اِچ"بازجو

 .تماس میگیرم

پس از چند روز َمرد نامه ای از پلیس دریافت میکند با مضمون اینکه تقاضای ممنوعیت تماس با این 

 .یشودافراد رد م

 دکتر مهران اصفهانی زادۀ سخیف لَنگرودی 

 همسرش مژگان اسمائیل پور 

 پسرشان آروین اصفهانی زادۀ سخیف َلنگرودی 

 مادر بچه ها 

 شکایتی که. دریافت میکند" زن آزاری مزمن"پس از آن َمرد ابالغیۀ حضور برای بازجویی به اتهام 

 ".حرف مقابل حرف قرار دارد"وجیه اینکه مختومه اعالم میشود با ت 2016اُکتبر  11به تاریخ 

 

میتوانست برای َمرد  26سال زندانی 6به عبارت دیگر َلنگرودی در مقابل این همه ادعا و جرمی که تا 

 از !به همراه داشته باشد، حتی در یک مورد هم نتوانست ادعاهای خود را نشان دهد، ثابت کردن بماند

ن اهم بدون سر و صدا سرپوشی شد و کودکان همچننگرودی علیه دروغهای لَ طرف دیگر مدارک َمرد 

از روز اول تا روزی که شکایت مخطومه اعالم شد حتی به یک ماه کشیده  .در گروگان دولت سوئد

 .ادامه میدهد 2019 اُکتُبر 23این تاریخ  تا بهنشد ولی دولت سوئد همچنان به ایزوله کردن کودکان 

 

د این خواهید بود که در واقع ادعاهای تهی یک زن مسلمان در سوئد شما بعنوان خوانندۀ کتاب شاه

به َمرد عالرغم . ارزش مدنی بیشتری از مدارکی که در آرشیو ادارات دولتی بایگانی شده بودند دارد

 !شکایتش هیچگونه حقی برای اعادۀ حیثیت داده نشد

 

که دولت سوئد پس از این شکست متوجه خواهید شد " کنترل بحران و سرپوشی"شما بزودی در قسمت 

بی پناه َمرد حمله میکنند و مهر محرمانه به آن طرف قضایا می خردسال غیر متعارف، به دختران 

 .نهند

 

                                                           
در خانۀ خودش توسط دوست پسر سوئدی  06.04.2016ساله که به تاریخ  41یک زن سوئدی االصل  لوتا رودهولم( 25

سالۀ خود به قتل رسید. پلیس یا سازمان اجتماعی با توجه به شواهد متعدد، اسناد پزشک قانونی و امثالهلم هیچگونه  33االصل 
 کمکی به او نگرد تا آخر اینکه توسط دوست پسرش به قتل رسید.

 
 سال میباشد. 16 بطورمتوسط حبس ابد در سوئد (26
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 اسفناک
 . (در این قسمت خوانندگان با خود اطالعاتی به همراه می دارند که َمرد در این مورد میدانست)

 

ی توان به عمق مسلمان آزاری و بدرفتاری با کودکان با توجه به درک صحیح از شواهد و مدارک م

مسلمان در سوئد پی برد و در نتیجه پی برد به خشم و بیقراری َمرد در نامه هایی که به نخست وزیر، 

وزراء مختلف که در این رابطه مسئولیتی دارند و همچنین سیاستمدارانی که پروژۀ هویت زدایی 

 .ت و ِحدّت به پیش می رانندکودکان مسلمان در سوئد را با شدّ 

 

طبق این پروژه کودکان مسلمان باید به هر عناوینی از پدرشان جدا شوند تا تأثیرگذاری اعتقادات پدر 

 .به حداقل ممکن برسدو محیط خانواده 

 

در خاتمه از خود سوال خواهید کرد که آیا کشور دیگری در دنیا میتوان پیدا کرد که به اینگونه واضح 

را قوانین به تصویب رسیدۀ خود را زیر پا میگذارند؟ حتی قوانین اساسی را؟ تعهدات بین المللی و آشکا

 !بماند

 

 .قربان این رسواه کننده است حتی با استانداردهای ُکرۀ شمالی :آندرش

 از چه صحبت میکنی؟ :فیلیپ

ی فر سختما یک س. بزودی متوجه میشوید، فقط به این اسناد و مدارک نگاه کنید :آندرش

 .در پیش خواهیم داشت

در یک فرصت مناسب خواهم . تمامی سفرهای ما سخت است. بگذارش روی میز :فیلیپ

 .خواند

 .قربان، پیشنهاد میکنم که با دقت و حوصله بخوانید :آندرش

 در مورد کدام پرونده است؟ :فیلیپ

 . َمرد قربان، َمرد :آندرش

 .داً میخوانمبگذارش روی میز بع. آه آن بدبخت :فیلیپ

 .ولی قربان، عجله است نمیتوان وقت را تلف کرد :آندرش

من حاال . اولین نوۀ من چشم به جهان گشوده! آندرش، خراب کن اوقات خوش :فیلیپ

 . احساس زیبایی است هر چند که فکر میکنم پیر شده ام. پدربزرگ شده ام

ن اوقاتی را که بخاطر این شغل لعنتی و این خاطراتم را مرور میکردم، خاطراتم را با کودکانم و همۀ آ

 .کشور با فرزندانم از دست داده ام

 تینا بچه دار شده؟. تعریف نکرده بودید نوه دار میشوید. تبریک میگویم قربان :آندرش

ولی بله، تینا صاحب . در شغل ما بهتر است که خانواده را وارد این ماجراها نکنیم :فیلیپ

 را "موده"روشن کرد و اسم  05.45وجود ما را امروز صبح ساعت " 27موده. "یک پسر کوچولو شده

 .نده ابرایش انتخاب کرد

                                                           
 "موده" اسم پسر "تور" خدای رعد بنابر عقاید باستانی اسکاندیناوی. (27

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

36 

تینا  .تینا میداند چگونه پدرش را افسون کند". تور"پسر " موده. "اسم اصیل قربان :آندرش

 ".28سیو"به جای " موده"مادر 

 .ر شدهها ها ها، بله، تینا دختر کوچولوی من خودش حاال یک ماد :فیلیپ

قربان، من نمی خواهم خوشی شما را خراب کنم ولی شما نیاز دارید که این مدارک  :آندرش

 پلیسها واقعاً حماقت خود را بیشتر از گذشته تثبیت. واقعاً وحشتناک است. را در اسرع وقت مطالعه کنید

ولی َمرد یکی پس از ببخشید از این مثالم . َمرد به معنای کلمه ترتیب شان را خواهد داد. کرده اند

دیگری ترتیبشان را خواهد داد و این چیزی بیشتر از حق شان نیست برای پلیسهایی که در یک جامعۀ 

 .مدنی زندگی می کنند

ه این اشتباه تمام پلیسهایی شده ک. یعنی تا این حد؟ البته این که خبر تازه ای نیست :فیلیپ

 .داً دور شده انددر این بی قانونی ها از واقعییات روزانه شدی

بله قربان همانطور که گفتم از بد هم بدتر، َمرِد دروغهای لَنگرودی را شدیاً منظم  :آندرش

 .و سیستماتیک افشاء میکنند

 

برای هر دروغِ لَنگرودی، َمرِد یک مدرکی جادو کرده که بدتر از همه در آرشیوهای همین ادارات 

ین خاطر به هم. آنها نمی تواند شک کند و یا زیر سوال برددیگر کسی به صّحت . سوئد بایگانی شده اند

الغیرالمستقیم اتهام پلیسها به نژادپرستی اثبات  نقض اصل بودن مدارک غیر ممکن است در نتیجه من

 .میشود

 

چیز دیگری انتظار داشتی؟ ما که می دانیم با کی طرف هستیم ولی نمی دونیم قدم  :فیلیپ

 .می تواند باشد بعدی این پلیسهای احمق چه

 .فقط صبر کنید تا عکس العمل َمرد را نسبت به زدن کودکانش ببینند :آندرش

 چی می خواهی بگویی؟ این دیگر در چه موردی است؟! چی؟ :فیلیپ

قربان همانطور که شما گفتید این احمقها به ثبت رساندند که َمرد دخترهایش را تا  :آندرش

 .اکتبر می زده 15

 ؟!وَ  :فیلیپ

سپتامبر  14؟ آخرین روزی که َمرد بچه های خودش را دیده بود قربان اکتبر 15 :درشآن

 .یک ماه تمام قبلش! بود

 .فکر می کنند َمرد متوجه نمی شود؟ اوه چه احمقهایی! اوه خدای من چه احمقهایی :فیلیپ

 حاال پلیسها، سازمان اجتماعی و یا اینکه خانۀ زنان واقعاً بچه ها را زده اند؟

قربان با اطمینان کامل نمی توانم بگویم، ولی شخصاً فکر نمی کنم که آنها همچین  :ندرشآ

حاال تمام سازمان پلیس تمام قد مقابل . این پرونده با پرونده های دیگر فرق می کند. کاری کرده باشند

 .َمرد و کودکانش قرار دارند

پلیسها به َمرد یک مدرک مهم  نیم قد یا تمام قدفرق زیادی ندارد، مهم اینست که :فیلیپ

 :حاال َمرد در کمال اطمینان می تواند ادعا کند که! یک مدرک مهم دولتی. داده اند

                                                           
 "سیو" زن "تور" مادر "موده" طبق اساطیر باستانی اسکاندیناوی. (28
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البته فکر نمی کنم که خودش مشکلی . مقصران را معرفی کنید –شما دختران مرا زده اید  .1

 .در معرفی مقصران داشته باشد

 .دولت سوئد به اسالم و مسلمانانیا اینکه یک مدرک معتبر دیگر برای اثبات نفرت  .2

 .در هر دو صورت اعتبار کشور سوئد زیر سوال می رود

 

َمرد با کلمات خود آنها را به . بله پلیسها در بد مخمصه ای خود را قرار داده اند :آندرش

پلیسها از روی لج و غرور برای اینکه به او نشان بدهند چه کسی تصمیم می گیرد، . دار خواهد آویخت

 .ن هم به اشتباه به او مدرکی دادند که می تواند چهرۀ واقعی سوئد را برای همه آشکار کندآ

چه احمقهایی، ما در خط اول جبهه پی همه چیز را به خود می مالیم که اعتبار و  :فیلیپ

سال اخیر برای خودمان ساخته ایم حفظ کنیم حاال پلیسها  100اسم خوب سوئد را که به سختی طی 

 . غرور و فساد اداری همه چیز را ویرانه میکنندبخاطر 

 .حاال َمرد میتواند به راحتی ادعا کند که او فقط قسمت باالیی کوه یخی است که سر از آب درآورده

 .بله، پلیسها تصمیم گرفته اند که او را سرجایش بنشانند :آندرش

 .را با خشونت می دهد پیر َمرِده جواب خشونت. ولی َمرد که اینچنین عمل نمیکند :فیلیپ

نبین که دستهایش از پشت بسته میشوند هر وقتی که پلیسی قبل از حرف زدن کارت پلیسی خود را به 

 .دوست دارم ببینم احمقی را که این اشتباه را بکند که کارتش را نشان او ندهد. ُرخش میکشند

مهمتر از قانون و همانطور که فرمودید غرور شغلی برای این بی سوادها فعالً  :آندرش

ه ما نطوری کآ! پلیسها نمی فهمند آن خصارت معنوی را که َمرد میتواند به سوئد بزند. کشور می باشد

 .به آن واقف هستیم

 

داری که َمرد پن! قربان فقط به شکایتهایی که َمرد چند ماه قبل از اینکه همۀ اینها اتفاق بأفتد نگاه کنید

ی پلیسها پندار. نی کرده چندین ماه قبل از اینکه این گندکاری باال بیایدتمامی این اتفاقات را کارگردا

اگر کسی شکایتهای ثبت شدۀ َمرد در پلیس را مطالعه . سناریویی را که او نوشته دارند دنبال میکنند

 .شکایتهای دقیق و هدفمند. میکرد بخوبی میتوانست جلوی خیلی از اشتباهات را بگیرد

 

روژه پروژه، پ. میدانیم که برای چه پلیسها به شکایتها ترتیب اثر ندادندهر دوی ما  :فیلیپ

 .کلید رمز است

 . رفتار بی احترامانۀ َمرد بار منفی برای او و کودکانش دارد :آندرش

 مسلمانی که جلیقه به تن میکند. شوندو مطیع موافقم، توی سوئد مسلمانان باید رام  :فیلیپ

 .د با او برخورد شود حال فرقی ندارد جلیقۀ بمب باشد یا جلیقۀ قلمبرای جامعه مّضر است و بای

بله همانطور است که شما میگویید ولی آیا سیاستمداران چیزی در این رابطه  :آندرش

میفهمند؟ یک مسلمان با کمال میل جلیقه به خود می بندد برای آرمانش و چه چیزی باالتر از آرمان 

 .خانواده برای یک مسلمان

ً  :یپفیل  .واقعا

من هم این مدارک را به موقع . ترتیب یک جلسه با پلیس را بده ولی در مورد شنود ما تعریفی نکن

 .مطالعه خواهم کرد
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 شما هم حضور پیدا میکنید؟. بله قربان، هماهنگی الزم را انجام میدهم :آندرش

 .نه، دوست ندارم موجب شک و تردیدشان بشوم :فیلیپ

 ر مورد اشتباه زمانی زدن کودکانش اطالع دهم؟اجازه دارم د :آندرش

 .نه، ما اجازه میدهیم که آنها کار خودشان را پیش ببرند و ما کار خودمان را :فیلیپ

 .راستی به تینا هم از طرف من تبریک بگوئید. چشم قربان، انجام میشود :آندرش
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 زن آزاری مزمن
 

 همانی هستی که َلنگرودی میگوید؟تو واقعاً  :وکیل

 .سوال کن! ببینیم و تعریف کنیم :َمرد

سال با لگد، مشت  10لَنگرودی در شکایتش توضیح داده که تو لَنگرودی را بمدت  :وکیل

 .و سیلی میزدی

یر گ( پلیسها، هانا اِریکسون و آنتون آندرشون)تا مغز متنفر از اسالم  2لَنگرودی  :َمرد

تربیت شده بود، توانست پلیسها را حسابی "" اف" 29گروه وحشت"جایی که قبالً توسط  آورده بود و از

 .خنده دارتر از این که گفتی وجود ندارد. خر کند

 

را ببینم، وقتی که به عمق سوءاستفادۀ َلنگرودی و برادرش دکتر  30پلیس احمق 2دوست دارم قیافۀ آن 

 .سخیف لَنگرودی پی میبرند

 ودی چه نقشی در این رابطه دارد؟برادر لَنگر :وکیل

دکتر سخیف َلنگرودی در دیدارش از سوئد اجازه نداشت به خانۀ من بیاید و با  :َمرد

 .کشیده ای که به دکتر زدم خیلی برایشان گران تمام شد

آیا تو لَنگرودی را حتی برای یک بار با لگد، . پس وارد ماجرای برادرش نمیشویم :وکیل

 ؟مشت و سیلی زده ای

 ! نمیبینی اوج وجد مرا؟ که چقدر از این حرف خوشحال هستم :َمرد

 .خیلی ساده، موقعی که دیدمش جایی از بدنش را فشار میدهم

همانجا . ه ، مگر دیوانه شده ای؟ تو اجازه نداری چنین کاری بکنی_________نَ  :وکیل

 .تو را کت بسته به جرم زدن لَنگرودی خواهند برد

 . ار بدهم نه اینکه بزنمشمن گفتم فش :َمرد

وری هم مقصر طیک مرد مسلمان همین . فشار با زدن هیچ فرقی برای آنها نمیکند :وکیل

 !بشمار میرود، چه برسد به اینکه تو بخواهی جلوی چشم آنها لَنگرودی را فشار بدهی

، اگر کسی همانجا جلوی چشم همه بخواهد نقطه ای از بدن لَنگرودی را فشار بدهد :َمرد

دقیقه خواهد دید که آن نقطه از بدن لَنگرودی کبود خواهد شد البته کبودیی که با کبودیه  10ظرف مدت 

 .دهدبتشخیص میتواند زدن فرق دارد و اینرا پزشک قانونی 

 "مویرگهای بدن َلنگرودی به مانند خیلی از زنان دیگر شکننده و حساس میباشند و سریعاً پاره میشوند"

 ...ی که حاال تو میگوی

 لَنگرودی میگوید :وکیل

سال به همان شکلی که او میگوید من او  10و حاال لَنگرودی میگوید که من او را  :َمرد

 ! نمیتواند نشان بدهد، چه برسد به کبودی؟" قرمزی"را زده ام ولی حتی یک 

 !دروغگویی هم حدی دارد! سال؟ شوخی هم حدی دارد 10

 مشکل خون مردگی دارد؟راست میگویی؟ لَنگرودی  :وکیل

                                                           
 فسمتی در سازمان اجتماعی اِن ِش ِده( 29
 هانا اِریکسون و آنتون آندرشون( 30
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 .بله که راست میگویم و ثابت کردنش هم کاری ندارد :َمرد

 .سال با لَنگرودی به خوبی، متانت و گذشت رفتار کردم، چیزی که او الیقش نبود 10من 

 را نمیتواند نشان بدهد؟ " قرمزی"سال لَنگرودی را با لگد و مشت زده ام ولی حتی جزئی ترین  10من 

 

سال با لَنگرودی با متانت و مهربانی رفتار کردم بدون آنکه او لیاقتش  10انۀ آنست که من این خود نش

سوئدیها احمق هستند به نقل از "این تهمت لَنگرودی ایدۀ اسم کتاب دومم را جور کرد  .را داشته باشد

 "لَنگرودی زن ایرانی

 کتاب دوم؟ نویسنده هستی؟ :وکیل

بله کتاب دوم که هر . خواهم شد نویسنده همه هایم چرای بنه، نویسنده نیستم ولی ب :َمرد

 .نوشته خواهد شددو را برپایۀ اسناد و مدارک 

 

من اولین پدری نیستم که کودکانم را دولت سوئد به گروگان میگیرند ولی امیدوارم آخرین پدری باشم 

که االن به مانند من حال  اینرا من به کودکانم نیز مغروض هستم. که زنده مرده بودن را تجربه میکنم

 .و روز خوشی ندارند

 

همۀ اینها برای چه؟ برای اینکه من اجازه ندادم دکتر سخیف لَنگرودی وارد خانۀ من شود؟ به همین 

خاطر باید دولت سوئد اجازه بدهد که لَنگرودی از من انتقام برادرش را توسط سوءاستفاده از بچه های 

 ه ها پس چه میشود؟من از من بگیرد؟ حق و حقوق بچ

 اسم کتاب اولت چیست؟ اون کتاب در چه رابطه ای میباشد؟ :وکیل

دولت سوئد کودکان را از کانون خانواده " هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" :َمرد

 .به وکیل قول میدهم که کتاب بچه ننویسم. جدا میکند و بدینوسیله کودکان را از هویت خود و ااِل آخر

 .ان گیری کودکان مسلمان در سوئد باید خاتمه یابداین گروگ

به همین خاطر تمامی این جلسات، تلفن ها و نامه نگاری ها را نُت برداری، ظبط و بایگانی میکنم که 

 .کسی نتواند بگوید که من دروغ میگویم

چرا گروگان گیری؟ منظورت از گروگان گیری چیست؟ بچه های تو در کمال  :وکیل

 .در خود زندگی میکنندآرامش با ما

میخواهم امشب کنار بابا "در کمال آرامش؟ کیانای من آخرین حرفش این بود که  :َمرد

چاره ای جز رفتن . و کیمیّای من نمیتوانست دل از من بَِکنَد و دوباره مرا در آغوش گرفت" بخوابم

م و بابا زنگ بزنید، من می آی بروید، به سوالها جواب بدهید بعد به"نداشتند چونکه به آنها گفته بودم 

، نه کیانا توانسته در 31نه کیمیّا توانسته بابا را بغل کند 2016.09.14از تاریخ ". شما را می آورم

 .آغوش مطمئن و گرم پدر بخوابد

 

یا  !این حیوانّیت برای چه؟ برای اینکه دکتر سخیف لَنگرودی اجازه نداشت به خانۀ من در سوئد بیاید

 ؟!سوئد برنامه ای دور از چشم همگان را در مورد مسلمانان دنبال میکنداینکه دولت 

 

                                                           
 به مدارک آخر کتاب رجوع شود.( 31
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گروکان  .این گروگان گیریها آنقدر عادی شده که دیگر مردم و حتی نیروی انتضامی وقعی به آن نمینهند

 .گیری توسط دولت سوئد عادی سازی شده است

اول تضاد و درگیری مشخصۀ رابطۀ بین شما از روز "لَنگرودی ادعا میکند که  :وکیل

بود به دلیل اینکه تو بسیار شکاک و کنترل کننده بودی و از همان روز اول از لَنگرودی خواستی که 

به همراه پدر و مادر تو زندگی کند تا اینکه اجازۀ اقامت او آماده شد، چون که تو به خانوادۀ لَنگرودی 

 "اطمینان نداشتی

با این وضعییت چرا صبر کردی : "سوال نکرد کهو هیچ آدم عاقلی از لَنگرودی  :َمرد

تا به سوئد بیایی، شهروند سوئد بشوی، دانشگاه بروی با پول َمرد بدون وام تحصیلی، مسافرتهای متعدد 

 !"سال یادت بیاید که این َمرد از اول چگونه بوده 10با و بدون خانواده بروی و بعد از 

بته اگر همزمان کار هم میکرده نمیشود گفت مدرک دانشگاه بدون وام تحصیلی؟ ال :وکیل

 .که با خرج تو بوده

وقتی من میگویم با پول من بدون وام تحصیلی یعنی اینکه ! خواب دیدی خیر باشد :َمرد

 .لَنگرودی حتی سر کاری که من برایش ایجاد کرده بودم نمیرفت. لَنگرودی هیچوقت کار نمیکرد

ایران زن گرفتی، این وظیفۀ تو است که خرج خانواده را  تو از"لَنگرودی عادت داشت که بگوید 

 .خواهم کرددر اینمورد به موقع تعریف ". بدهی

میدانی که یک سوئدی نمی فهمد آنچیزی را که تو میگویی؟ برای یک سوئدی این  :وکیل

غیر ممکن است که در سطح دانشگاه درس بخواند بدون وام تحصیلی و یا اینکه همزمان با درس 

 .اندن کار نکندخو

 تو شکاک بودی یا نه؟. ولی در حال حاضر سوال این نیست

 .2006سازمان هیئت مدیرۀ اجتماعی  :َمرد

 آنها چه نقشی در این زمینه دارند؟ سوال اینه که آیا تو از اول شکاک بودی یا نه؟ :وکیل

 .من تعریف میکنم. تحمل، آقای وکیل باید تحمل داشته باشد :َمرد

کن، تو اینجا هرقدر که دلت میخواهد میتوانی کشش بدهی و من برای هر  گوش :وکیل

دقیقه که تو از من درخواست صبر و بردباری داری پولش را میگیرم ولی بازجو جواب مشخص و 

 .کوتاه میخواهد

 2006است که در سازمان هیئت مدیرۀ اجتماعی سوئد در سال  بدین صورتباشد،  :َمرد

از این مدارک . که نشان میدهد لَنگرودی بعنوان ماما در ایران کار میکرده مدارکی به ثبت رسیده

بخوبی مشخص است که لَنگرودی تا روز آخر قبل از آمدنش به سوئد بصورت شیفت کار میکرده 

 .است

 

 عصر و شبها میباشد؟ مشخصۀ –به نظر تو احتیاج دارد که توضیح بدهم شیفت به معنای کار در روز 

در کتاب لغت سوئد اینست؟ من بزودی تعریف خواهم کرد که من چقدر سعی بی نتیجه  یک مرد شکاک

به  2007کردم که لَنگرودی در سوئد سر کار برود به محض اینکه دروس اولیۀ زبان سوئدی در سال 

 آیا این مشخصۀ یک مرد شکاک است؟ عقل سالم چه میگوید؟. اتمام رسیده بود

 .پس تو انکار میکنی :وکیل

 .به شدیدترین وجه :ردمَ 
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در مورد اینکه تو مجبورش کردی با ". نه"احتیاجی به این حرف نیست فقط بگو  :وکیل

 والدین تو زندگی کند چه میکویی؟

من مهندسی معکوس برایت تعریف میکنم آنوقت تو میتوانی . آزار دهنده، خنده دار :َمرد

 .چک کنی" 32ُک اُو"با 

 ؟دولت نظارت برُک اُو؟ کمیتۀ  :وکیل

 .نظارت بر دولتبله، ُک اُو همان کمیتۀ  :َمرد

همان سالی که  2005سال . پس از تحقیق در این زمینه، ماشین حساب را جلو آوردم 2006اوایل سال 

پرونده به سازمان مهاجرت استکهلم ارجاع شده  23000ما تقاضای اقامت برای لَنگرودی کرده بودیم، 

 .کارمند 68بود تقسیم به 

 

روز  3هفته در سال کار کرده و هر هفته فقط  40کارمند که  60پرونده را تقسیم به  23000ر ما اگ

 !ساعت کاری 8پرونده در  3،2کاری، نتیجۀ کار 

 

نوشتم و سوالم این بود که چرا  مجلس نظارت بر دولتبه کمیتۀ  4 –پس من یک نصف صفحۀ آ 

البته خاطر نشان کردم که در تئوری هر سال  !اشدماه منتظر اجازۀ اقامت خود ب 14لَنگرودی باید 

کارمند که من برایشان  60کارمند بودند نه  68روز در هفته و اینکه  5هفتۀ کاری،  47کاری متشکل از 

 .حساب کرده بودم

 

قائم مقام سازمان " X"کمتر از یک هفته تماس تلفنی را جواب دادم که خانمی از آنطرف تلفن خودش را 

ایشان حامل این خبر بود که اقامت َلنگرودی آماده است و از هم اکنون . تکهلم معرفی کردمهاجرت اس

 .میتواند به سفارت سوئد در تهران مراجعه کند

به ناگهان دستپاچه شد و گفت " X"پس از تشکر به او گفتم که لَنگرودی برای مالقات به سوئد آمده که 

پیشنهاد کرد که اجازۀ اقامت " X"به همین  خاطر . ج شودکه طبق قانون لَنگرودی باید از کشور خار

لَنگرودی را میتواند به سفارت سوئد در دانمارک بفرستد که بدین صورت ما دچار دردسر نخواهیم 

 .شد

 

پس از تشکر دوباره توضیح دادم که َلنگرودی از طریق فرانسه وارد اروپا شده و مجبور است که به 

 .دوباره با مهربانی پیشنهاد کرد که اجازۀ اقامت را میتواند به فرانسه بفرستد "X"آنجا مراجعه کنیم که 

با مشورت با لَنگرودی دوباره تشکر کردم و گفتم که لَنگرودی هنوز از کارش استفاع نداده و اینکه 

 همانسپس از او خواهش کردم که اجازۀ اقامت را به . نیاز به خداحافظی با فامیل و دوستان را دارد

 .سفارت سوئد در ایران بفرستد

 

"X " هم پذیرفت و خاطرنشان کرد که از همین فردا اجازۀ اقامت َلنگرودی در سفارت سوئد در ایران

 .تشکر کردم و تماس تمام شد. منتظر لَنگرودی است

                                                           
32 )Konstitutions Utskott   میباشد.و وزراء یکی از وضایفش مواخضۀ دولت 
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ماه آخر لَنگرودی را مجبور کرد که با خانوادۀ  5 – 4آقای وکیل متوجۀ موضوع شد؟ مادر لَنگرودی 

ن زندگی کند تا من مجبور شوم کار لَنگرودی را در اینجا تسریح کنم و همانطور که میبینی کاری م

 .بود که هیچکس دیگر انجام ندادهکارستان، کردم 

 

. ماه که لَنگرودی منتظر اقامت بود 16از یک محدودۀ ! ماه آخر 5 – 4متوجه شدی که گفتم : راستی

 .د هستنداینرا همۀ تک و طایفۀ لَنگرودی شاه

 بقیۀ ماهها را کجا زندگی میکرده؟ :وکیل

لَنگرودی به کارش به مانند قبل ادامه می داد و به مانند قبل . بله این سوال درسته :َمرد

با برادرش دکتر مهران اصفهانی زادۀ سخیف َلنگرودی و خانوادۀ او زندگی می کرده همان برادری 

 .انۀ من در سوئد بیایدسال تحملش اجازه نداشت به خ 10که پس از 

 

بغیر از این واقعیت که لَنگرودی تمام وقت کار می کرده و تمام وقت با برادرش زندگی می : راستی

 !کرده متوجۀ ناگفته ها شده ای؟ لَنگرودی به تنهایی به فرانسه آمد

 

ین که سط اآیا یک آدم شکاک به گفتۀ لَنگرودی اجازه میدهد همسرش ویزا از سفارت فرانسه بگیرد تو

 .برادرش او را در یک گروه موسیقی جا زده که برای کنسرت در فرانسه به آنجا مسافرت می کردند

ن هم تنها حتی موقع رفت. با یک گروه موسیقی به فرانسه آمد و من آنجا به استقبالش رفتم تنهالَنگرودی 

 یک آدم شکاک اینگونه است در سوئد؟ .از فرانسه برگشت ایران

 

ز همۀ اینها در ایران رسم است که عروس با خانوادۀ داماد زندگی کند خصوصاً اگر داماد کنار بغیر ا

همۀ فامیلها و دوستانش میتوانند این . یعنی همان کاری که َلنگرودی نیاز به انجام آن نداشت. او نباشد

د د این مادرش بوخالصه وقتی هم که َلنگرودی شروع کرد که با والدین من زندگی کن. را گواهی کنند

 .که او را مجبور به اینکار کرد، تازه حتی پس از آن هم َلنگرودی بصورت شیفت کار میکرده است

 

سوئدیها دروغ را میشنوند، دروغ بودن مسئله را حدس میزنند ولی انتخاب میکنند که دروغ را باور 

 !دهگوناگون سوئد به ثبت رسی از پذیرفتن مدارکی که در سازمانهایمی ورزند کنند و سرسختانه تمرد 

در تعجبم که این همه پیش داوری علیه مسلمانان برای چیست؟ سوالی که مرا رنج میدهد ولی  چرا؟

 .هنوز جوابی برایش ندارم

آن چی؟ آیا کنترل ! کنترل کننده. جوابم را در مورد شکاک بودن گرفتم. می فهمم :وکیل

 کننده بوده ای؟

بخاطر . را با خیال راحت بگیرم MRIنتوانستم یک عکس  َمن بَدبخت که حتی :َمرد

از یک مقیاس  4حد خونریزی . پارگی یکی از رگهایم در مثانه به معنای واقعی خون ادرار می کردم

 .مدارک بیمارستانی شاهد این حرف است. بود 4

چه هست و به چه طریقی میتواند ثابت کند که تو کنترل کننده  MRIُخب قضیۀ  :وکیل

 بوده ای؟ ن
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اینکه من کنترل کننده بودم یا هر چیز دیگر خودت می توانی پس از حرفهای من  :َمرد

 .ر به اسناد و مدارک استانتیجه گیری کنی، نتیجه ای که استو

 

چگونه می تواند به این قضیه کمک کند فقط قسمت کوچکی از جهنمی بود که مادر و  MRIولی قضیۀ 

ودی برای من و کودکانم ساخته بودند و دخترانم تنها و تنها دلیلی بودند که برادر لَنگرودی توسط َلنگر

 .همیشه طرف دیگر صورتم را برای سیلی خوردن آماده می کردم

 

MRI رودی بیشتر نشان دهندۀ این است که َلنگ بر لَنگرودی بوده،من  نداشتن بغیر از اینکه نشانۀ کنترل

 امیال و خواسته های زمانیکهیافته بودند َسر سازش نداشت حتی با کودکانی که در شکم او پرورش 

 .در اولویت بودند خودش

 

وقتی که به من یک وقت اورژانسی در یک عصری داده شد، انتظار من از لَنگرودی این بود که عصر 

ولی دقیقاً همان عصر لَنگرودی امتحان در ( ساله 5ساله و  7)خانه بماند و مواظب کودکانم باشد 

خودت که خوب می دانی هر چند هفته یک امتحانی در همان درس وجود دارد برای . شگاه داشتدان

افرادی که بدالیل مختلف آن وقت قبلی برایشان مناسب نبوده ولی با این همه لَنگرودی انتخاب کرد که 

 .واسته بودمکودکانم را تنها بگذارد ولی امتحان را از دست ندهد مخالف آنچیزی که من سریحاً از او خ

 .اورژانسی خود برسم MRIخالصه اینکه یکی از همسایگان از کودکانم مراقبت کرد تا من بتوانم به 

 .بچه ها با همسایۀتان بودند! پس بچه ها تنها نبودند :وکیل

 – 15.00)مادری که حتی راضی نبود چند ساعتی . همسایه بله ولی نه مادر :َمرد

وقتی که خواسته های خودش چیز دیگری با آنان وقت سپری کند بودند  که بچه ها در خانهرا ( 20.00

واقعاً من َلنگرودی را کنترل می کریم؟ حتی یک وقت اورژانسی هم نمی توانست او را با کودکانم  .بود

 .نگه دارد

 "تو مشکل همکاری و برقرار کردن ارتباط"ادعای بعدی  :وکیل

مشکل همکاری من بود یا او؟ این ادعا را نشانۀ  MRIبنظر شما قضیۀ . سکوت :َمرد

در حقیقت از طریق اسناد دوست دارم تو بگویی من چگونه . اجازه می دهم خودت جوابش را پیدا کنی

 .آدمی هستم در رابطه به مشکل همکاری و برقراری رابطۀ اجتماعی

. یمای برساین به نفع تو نیست که به من یا دیگران اجازه بدهی خودمان به نتیجه  :وکیل

 .زنی به تو اتهام زده، اتهاماتی که حتی نیاز به اثباتش را ندارد

 .با توجه به دیدگاه سوئد نسبت به اسالم و مردان مسلمان تو در موقعیت خوبی قرار نداری

تو از طریق دیگر توضیحات ریشه در مدارک متوجه خواهی شد که چه کسی  :َمرد

 .ته استمشکل همکاری و یا مشکل ارتباطی داش

در غیر اینصورت بازجو فکر . فقط به یاد داشته باش که مقابل بازجو آرام باشی :وکیل

میکند که تو یکی از همان مردان مسلمان خشن و پرخاشگر هستی و به همین خاطر حرفهای لَنگرودی 

 .اشدببرایش بیشتر تاثیر گذارتر میشود حتی اگر هیچگونه مدرکی دال بر صحیح بودن سخنانش داشته 
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مرسی از راهنمایی و من انجامش خواهم داد ولی من با بازجو قبالً صحبت کرده  :َمرد

ولی واقعاً در یک جامعۀ مدنی که سوئد ادعا میکند یکی از  .ام وقتی پای محدودیت تماس در میان بود

 ؟!ردذآنهاست انسان نیاز دارد نقش مرده را بازی کند تا خرس از کنارش بدون صدمه زدن بگ

 (هر دو میخندند. )جامعۀ مدنی نه سوئد :وکیل

. سالته 50ساله است نه تو که  18این چیزی که تو میگویی صحبتهای یک جوان . شوخی به جای خود

 .داشتید، آن زمان سالهاست که گذشته 1979انقالب شما ایرانیها سال 

 "تو بخاطر شکاک بودن اجازۀ کار به او نمیدادی"ُخب ادعای بعدی 

 .سندیکای شرکتهای کوچک. لَنگرودی هیچگونه شرم و حیایی در بدن خود ندارد :َمرد

 ُخب این دیگر چی هست؟ :وکیل

. میگرفته 2011لَنگرودی حقوق بی کاری از سندیکای شرکتهای کوچک از سال  :َمرد

 کسی نپرسید چگونه کسی که بخاطر شکاکی شوهرش اجازۀ کار نداشته حقوق بی کاری میگرفته؟

ای خریدم که او در آن کار بکند تک تک کرون آنرا باختم  مغازهبه این قرار است که من با وام بله 

 .چونکه لَنگرودی راضی به کار نمیشد حتی با توجه به تفاهم داشتن در مورد کار

 چرا ابا از کار کردن داشت؟ :وکیل

تهیه شریف مادر لَنگرودی حاجیه خانم فی. لَنگرودی دوست داشت درس بخواند :َمرد

پور دوست داشت که دخترش ادامۀ تحصیل بدهد بدون در نظر گرفتن برنامۀ شخصی ما در زندگی 

 .و اینکه من و لَنگرودی در مورد کار تفاهم داشتیمدر سوئد خصوصی ما 

 مگر نگفتی که لَنگرودی در ایران ماما بود؟ :وکیل

داشت که مدرک خود را تبدیل بله ولی لَنگرودی در سوئد نیاز به یک سال و نیم  :َمرد

 .به مدارک سوئدی تبدیل کند

 

بنابراین تصمیم گرفتیم که شروع به کار کند ولی مادر لَنگرودی حاجیه خانم فیتهیه شریف پور از ایران 

آنها در ایران نیست که لَنگرودی بعنوان کمک پرستار و یا در کافی شاپ کار ! شأن!میگفت که در 

به مانند هر خانوادۀ سوئدی دیگر که در سن . واند مدرک مامائی خود را تبدیل کندو در کنار آن بت! کند

 .بزرگسالی کار و وام تحصیلی توأم با درس است

 

پیشنهاد من این بود که مغازه دار شویم و بدین صورت کار شنیع کمک پرستاری و یا کافی شاپ به 

پس ! فیتهیه شریف پور هم موافقت کرد خودی خود از میان می رفت و مادر لَنگرودی حاجیه خانم

این هم مدرکش که در هر صورت لَنگرودی امتناع به کار کرد حتی که موافقت به . مغازه ای خریدیم 

 .بعداً فهمیدم که حاجیه خانم کالً با این کار مخالف بود. این کار کرده بود

 

 !کرون باختی 170000یعنی طبق این مدارک  :وکیل

کرون بلکه خیلی بیشتر چون مجبور بودم که پول اجاره، برق،  170000نه تنها  :َمرد

سعادت من بود  33البته این ختم ماجرا نبود ولی تسکین این گیر و دار کیمیّای. آب و غیره را هم بدهم

 .که چشم به دنیا گشود ولی همزمان ما بیشتر به پول نیاز داشتیم

                                                           
 مس را تبدیل به زر کرد. دما، ماده ای فرضی که به وسیلۀ آن می توان هر فلز پَست مانندِ در باور قُ کیمیّا ( 33
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نشود؟ بدین طریق او هم می توانست مربیگری کند و پس به این فکر رسیدیم که چرا لَنگرودی مربی 

 پس با تفاهم هم. کمک خرج خانواده باشد چون لَنگرودی دوست نداشت کمک هزینۀ تحصیلی بگیرد

چون حاجیه خانم از ایران فکر ! قرار شد این کار را بکنیم و او شروع به تمرین کرد، زهی خیال باطل

 .هدر میدهدمیکرد که تمرین وقت لَنگرودی را به 

 

جان کالم اینکه با تحت فشار قرار دادن لَنگرودی از طرف مادرش و برادرش سخیف َلنگرودی او 

البته  .لَنگرودی هیچگاه حاضر به بهتر شدن اقتصاد خانواده نشداینکه خالصه . دیگر تمرین نمیکرد

 .من بدنیا آمد 34اینبار در نهایت خوشحالی من کیانای

 .ر که برای او مّهیا کردم با امضاء خودش که آن هم باری شد به شانه های مناین هم سومین مدرک کا

ً او یا خانواده ام را . حاال برمیگردم به آن سوالهای قبلی :َمرد " کنترل"آیا من واقعا

سرباز زد که باعث از دست دادن  2007میکردم؟ لَنگرودی به معنای واقعی کلمه از کار کردن از سال 

 .آمدم و تا حدی که این اواخر نیاز به قرض از بانک و دوستان داشتمپس اندازم، در

 

مشکل همکاری و ایجاد "واقعاً من "! مشکل همکاری و ایجاد رابطه داشتم"حاال تو خودت بگو من 

مشکل همکاری و ایجاد "؟ اونی که خودش را با تمام شرایط وقف میدهد نمیتواند از جنس "رابطه داشتم

مشکل همکاری و "که حتی یک میلیمتر کنار نمی آید میتوان دارای را موالً شخصی مع .باشد" رابطه

 .خواند نه من" ایجاد رابطه

 

واقعاً من شکاک بودم؟ کسی که ایجاد کار برای همسرش میکند آنهم کارهایی که دائماً با دیگران در 

 کاک است؟ارتباط است به مانند مغازه و مربیگری واقعاً میتوان گفت که آن مرد ش

ید پیشنهاد من اینست که تو مف. من واقعاً متأسفم برای مشکلی که برای تو پیش آمده :وکیل

 .جواب بازجو را بدهی" نه"و مختصر با یک 

 .سعی میکنم :َمرد

 ".چشم، من جواب مختصر میدهم"میخواهم بشنوم . سعی میکنم فایده ندارد :وکیل

 .جواب بازجو را خواهم داد "نه"چشم، من مفید و مختصر با یک  :َمرد

تو درس خواندن "پس از همۀ اینها دشوار میتوان پرسید ادعای بعدی را . مرحبا :وکیل

 "!لَنگرودی را سخت میکردی تا به حدی که یک ترمین را از دست داد

سال از کار کردن امتناع ورزید فقط بخاطر درسش، حاال این  10آه، لَنگرودی  :َمرد

 ی چرخش می گذاشتم؟من بودم که چوب ال

 

سال درس خواندن از دبیرستان تا دانشگاه  8یک مدرک دانشگاهی پس از . من این کار را نکردم" نه"

فرشتۀ کوچکم گواهی به نهایت همکاری من را در  2بدون وام تحصیلی و امتناع از کار و همچنین 

                                                           
 (600)حافظ:   دختر، بود دخترکه کیمیّای سعادت  دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

 
 جمین و باالترین عنصر وجود.کیانا به معنای جوهر، اصل، پن( 34

 (172قهر کرده ست مر کیانا را )خسروی: شاعران بی دیوان:  همۀ آزادگی و همت تو
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م َلنگرودی شاید دو کودکان .هدۀ من بوداقتصادی، کودکانم، و حتی کار خانه، غذا بع. تمام زمینه ها میدهد

 .را بعنوان خرابکاری در درس خواندنش میخواند

 

هفته مرخصی در کنار ساحل آفتابی اسپانیا را کنار بگذاری چون که کار تمرینی دانشگاه  5وقتی که 

مکاری این ه. بلیط های خریداری شده، محل سکونت رزرو شده همه بر باد. هفته بود 5دقیقاً در همان 

نیست؟ تمامی پولهای از دست رفته و خوشی در آفتاب و گرما که جایش را به برف و سرما در سوئد 

 داد، آیا اینها نشانِی دال بر همکاری نیست؟

حاال در مورد ترمین از دست رفته بگذار اول بگویم که لَنگرودی هیچ شرم و حیایی در بدنش ندارد، 

چه زمانی پدرش به درک واصل شد؟ در طی همان ترمین از دست  بعداً میتوانی از لَنگرودی بپرسی

 رفته نبود؟ 

 

هر دفعه به مدت یک هفته برای اینکه با پدر ! بار به ایران سفر کرد 3همان ترمین نبود که لَنگرودی 

 !به اضافۀ یک هفتۀ دیگر که پدرش را کفن و دفن کند! سرطانیش باشد؟ که از او مراقبت کند

شدیداً فحاش و کسی که تا روز . یک مشروب خوارۀ معتاد به تریاک. یتوان به او گفتپدر به زور م

من  .آخر مادر لَنگرودی حاجیه خانم فیتحیه شریف پور را می زده، بنابر گفتۀ لَنگرودی به هر حال

 .شخصاً ندیدم که پدرش حاجیه خانم را بزند ولی همچنان دور از او هم نبود

 

بد دهنی بکند که جوابش را کف دستش گذاشتم، هر آنچه که گفت آینۀ برگردان یکبار سعی کرد با من 

منظورم را خوب فهمیده . سال جرأت نکرد وارد اطاقی شود که من در آن بودم 2. شدم به اضافۀ بیشتر

همین پدر گور به گور شدۀ َلنگرودی مسبب تمامی این عمال غیر انسانی َلنگرودی با کودکانم است . بود

لَنگرودی با یک چنین پدر مشروبی، تریاکی، بد دهن و مادر کتک زن یاد گرفته که پدر در خانه چون 

 .یک موجود اضافه است

 

جواب اینکه من باعث شدم لَنگرودی یک ترمین را از دست بدهد این است که به پاسپورت ایرانی او 

 لَنگرودی. مینه استزو در این پاسپورت ایرانی لَنگرودی نمایانگر تمامی دروغهای ا. مراجعه کنید

هیچ شرم و حیایی در بدن خود ندارد که از یک چنین دروغ واضح ای بر علیه من و کودکان به گروگان 

 .گرفته شدۀ من استفاده میکند

 میتوانی این قضیه را ثابت هم کنی؟. ُخب دلیل ترمین از دست رفته را فهمیدم :وکیل

کر به مغزش خطور کند که من حرفی را بدون مدرک آقای وکیل هرگز نباید این ف :َمرد

بله، من این دروغ بدون شرم لَنگرودی را هم بمانند دیگر دروغهای او میتوانم همانطور که . میزنم

 !"پلیس مرزی ایران. "اشاره کردم با پاسپورت او، ثابت کنم

از  حاال پس. دوباره رمزی صحبت میکنی، چیزی که باعث نگرانی من میشود :وکیل

ه؟ ثابت میکنی، ولی چگونایران یک ساعت متوجه میشوم که تو دروغ َلنگرودی را توسط پلیس مرزی 

 .تو اول باید توضیح بدهی چگونه، نه برعکس

پاسپورت ایرانی در موقع ورود به : "به اینصورت است که. معزرت میخواهم :َمرد

ورد میتوانیم پاسپورت لَنگرودی را در اینم" ایران و خروج از ایران مهر ورود و خروج میخورد

 .بعنوان مدرک احضار کنیم
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لَنگرودی ! سال تحصیل؟ حتی از دبیرستان 8ولی چرا . نه، به این کار نیازی نیست :وکیل

 .بعنوان ماما نیازی به این کار نداشت

برای اینکه برادرش سخیف لَنگرودی از ایران خط . برای اینکه مامایی کافی نبود :َمرد

ساله  1,5بنابراین راه . برای اینکه من لولوی سر خرمن بودم. د که لَنگرودی در سوئد چه کار کندمیدا

 !حاال ادعا میکند که بخاطر من یک ترمین را از دست داده و من کنترل کننده بوده ام. ساله رفت 8را 

سال او را به  8ش این خنده دار نیست که من به عقیدۀ لَنگرودی مجرم به یک ترمین هستم ولی برادر

 عقب انداخت؟

 

سال خط گرفتن از برادرش دکتر سخیف لَنگرودی از  2اینرا هم توضیح بدهم که لَنگرودی پس از 

الم خالصۀ ک. ایران خودم هم از دبیرستان خواندنش خسته شده بودم و دخترانم هم کمی رشد کرده بودند

رشتۀ گوناگون  10انتخاب خودش از  پیشنهاد من وولی با اینکه هنوز میخواست ادامه به دبیرستان بدهد 

نامه هایی را که نوشته بودم . نامه ای برای آن دانشگاهها نوشتم که لَنگرودی وارد یکی از آنها شد

 .شد مطمئنن بایگانی شده KI-Huddingeموجود میباشد و یکی از آنها را که لَنگرودی توسط آن وارد 

 ش نکردی؟چرا زودتر اینکار را برای :وکیل

چونکه لَنگرودی و برادرش دکتر سخیف لَنگرودی از ایران فکر میکردند که  :َمرد

 .(هر دو میخندند) من هم کامالً سوئدی وار اجازه دادم در حماقتشان بمانند! سوئد را بهتر میفهمند

ولی ما نیاز به درخواست پاسپورتش ( میخندد)شرارت لذت را در چشمانت میبینم  :وکیل

 .حال که موثق شده ما می توانیم عدم صحتش را اثبات کنیم" نه"اریم، فقط بگو را ند

 

ولی بی شرمی مطلق در . لَنگرودی واقعاً دورخیز کرده که به معنای واقعی کلمه به تو آسیب برساند

به نظر تو چرا لَنگرودی ! جامعۀ مدرن مدنی ما اینست که لَنگرودی نیازی به اثبات حرفهایش ندارد

 قدر از تو متنفر شده است؟این

من زمانی . من بعنوان یک انسان سرم را برای هیچ مقام و مسلکی خم نمیکنم :َمرد

باشد و من برای برادرش دکتر سخیف " انسان"برای یک شخص احترام قائل میشوم که آن شخص 

 .لَنگرودی تره هم ُخرد نمیکردم

بازجو و یا هر سوئدی دیگر این  وارد اینگونه مسائل نمیشویم چون نه من و نه :وکیل

نه که ما نفهمیم ولی عادت نکرده ایم که فردی برای مقام یا پول ما بخواهد به ما . حرف تو را نمیفهمد

 . ، و برعکساحترام بگذارد

 دخترهای سوئدی چه؟ :َمرد

خاتمه میدهیم این . بله ولی آن دیگر اسمش احترام نیست، آن یک معامله است بله، :وکیل

 .بت راصح

 

 ولی به نظر تو ریشۀ نفرت لَنگرودی در احترام نگذاشتن تو به پدر و مادر و برادرش بود؟

بله، البته اینرا بگویم که هیچوقت و هیچوقت به آنان پرخاش نکردم، حرف بد  :َمرد

نزدم، بی احترامی نکردم ولی تصدیقشان هم نمیکردم وقتی که حرفی خالف تجربیات من میزدند که 

 .و یا اینکه تعظیم و تکریم بیهوده نمیکردم. یک نوع بی احترامی برایشان حساب میشداین 
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فقط همین؟ این که دلیل نفرت . از بی پروا صحبت کردنت اینرا متوجه شده ام :وکیل

؟ دوباره میپرسم، آیا تو او را زده ای؟ در برابر دوستان به او بی حرمتی کرده ای؟ حتی در !نمیشود

 زرده ای؟ عکسی، اس ام اس، شاهد؟خفا او را آ

من بغیر از احترام و مهربانی با لَنگرودی به گونۀ دیگری رفتار نمی . نه، نه، نه :َمرد

اگر کشیده ای هم به . کردم و اینهمه اسناد و مدارک نشانۀ همین برخورد خوب و تحمل زیاد من است

یک عمل و . بود ، صبر و بردباریسال تحمل 10گوش برادرش دکتر سخیف لَنگرودی نواختم پس از 

و حاال هم اینکه برادرش دکتر سخیف لَنگرودی اجازه نداشت به خانۀ من بیاید . عصبانیت عانی نبود

 .بزرگترین بی حرمتی در ایران حساب میشود

اینجا سوئد است . باشد به هم خوردهکالً به نظر می آید که لَنگرودی قطب نمایش  :وکیل

مالیاتی که باید به نفع زنان واقعاً نیازمند . زنان باعث حیف و میل مالیات ما میشوند اینگونه! نه ایران

خیلی از آن زنان نیازمند جسدشان در قبرستانی در حال تجزیه هست فقط بخاطر زنانی به . خرج شود

 .است کاغذ دیواری هر خانه ای شده" لوتا رودهولم"حاال هم که قضیۀ . مانند لَنگرودی

ه همین مسخر. کامالً قابل فهم است که مالیاتهای ما باید خرج نیازمندان شود. وافقمم :َمرد

بازیهای لَنگرودی برای برادرش دکتر سخیف َلنگرودی یک خارجی در سوئد چقدر برای جیب من و 

 تو خرج دارد؟

 (.میخندد)البته برای من بد نشده، منبع درآمد من است  :وکیل

 .طعنۀ جالبی بود :َمرد

 "تو امور مالی لَنگرودی را کنترل میکردی"ُخب، حاال ادعای مسخرۀ دیگر  :یلوک

لَنگرودی امتناع از کار داشت، وام تحصیلی ! کدام مال؟ چه برسد به کنترلش :َمرد

امورمالی؟ این هم سند مالیاتی به ثبت رسیدۀ َلنگرودی از ادارۀ مالیات که /نمیگرفت، بنابراین کدام مال

 .هستند" 35بروتو"همانطور که می دانی این ارقام . َلنگرودی را افشاء میکند" ییدارا"به وضوح 

 هنوز آماده نشده 2016 

 کرون 19,080 2015 

 کرون 70,700 2014 

 کرون 124,300 2013 

 کرون 67,000 2012 

 کرون 62,000 2011 

در  2006نگرودی از سال بیاد داشته باش که لَ . لَنگرودی نداشته 2011هیچگونه درآمد دیگری قبل از 

بیاد داشته باش که این درآمدها از حقوق بی کاری است که من از طریق مغازه . سوئد زندگی میکند

 .برای لَنگرودی جور کرده بودم

 

با آن درآمد ذکر شده در این گواهی، آنهم از پول من بخاطر آن مغازۀ وام دار توانست از سندیکای 

با این حال  !گیرد، دیگر جایی برای کنترل منابع مالی لَنگرودی بودشرکتهای کوچک حقوق بیکاری ب

 5، 2014هفته تابستان  10، 2013هفته  5. ما به مسافرتهای خارج از کشور اغلب به اسپانیا میرفتیم

                                                           
 میباشد که از ارقام باال کم میشود. %30درآمد ناخالص؛ مالیات شهرداری استکهلم  (Brutto)بروتو ( 35
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که برخورد به کار تمرینی از طرف دانشگاه در بیمارستان و آنهمه پولها به هدر  2014هفته سال نو 

برادرش دکتر سخیف لَنگرودی به اینجا آمد  2016. به ایران 2015 یتابستانمسافرت  هفته 10. رفت

همه و همۀ این مسافرتها با پس اندازی که  .آنهم به خرج من و نتیجه اش شده گروگان گیری کودکانم

 .از قبل داشتم، حقوقم و همچنین وام

 

مادر لَنگرودی بعد از تولد کیّمیای من به حاجیه خانم فیتحیه شریف پور،  2008بغیر از همۀ اینها سال 

به  2010بغیر از همۀ اینها لَنگرودی قبل از آن درآمد در ژانویه سال . ماه با ما زندگی میکرد 6مدت 

بغیر از همۀ اینها لَنگرودی با آن . هفته تنها با فرزندانم به ایران رفت، من مشغول کار بودم 3مدت 

ه یک هفته به مالقات پدر گور به گور شدۀ مریضش می رفته و هر بار هر دفع 4درآمد گواهی شده 

از پول خودش فکر میکنی؟ ای الهل ظاهر . دفعه هزاران کرون برای مریضی پدرش خرج میکرده

 .گواهی ادارۀ مالیات جلوی روی توست

 

ه نقل با همۀ این اوصاف یک َمرد مسلمان خاورمیانه همیشه زنش را میزند و همیشه دروغ میگوید ب

 .از سیستم قضائی سوئد

 .بر روی قضیه متمرکز باش :وکیل

 . ببخشید :َمرد

با توجه به رونوشت مالیاتی لَنگرودی آیا این او نبود که دارایی مرا کنترل میکرده و از مهربانی من 

دی وسوءاستفاده؟ امتناع از کار لَنگرودی باعث میشد که ما جمع و جورتر زندگی کنیم با این حال َلنگر

کدام دارایی؟ یک بار دیگر ! حاال کامالً بدون شرم و حیا ادعا دارد که من دارایی او را کنترل میکردم

 را کم کن ببین چیزی ازش میماند؟ %30به آن گواهی ادارۀ مالیات نگاه کن، 

 

با خانوادۀ خودش به سوئد  آمده بود کلی برایش  2011تازه برادرش دکتر سخیف لَنگرودی که سال 

کرون خرج رو  70000خرج کردم و حاال این هم رونوشت خرج اینبار دکتر به همراه خانواده اش 

لَنگرودی با آن رونوشت مالیاتی از سر قبر بابایش پول آورده بود که خرج برادرش . دست من گذاشت

 !لَنگرودی که حتی جهیزیه به خانۀ شوهر نداشت که بیاورد دکتر سخیف َلنگرودی کرد؟

 .بر روی قضیه متمرکز باش :وکیل

 .چشم :َمرد

تا وقتی که دخترانم کنار من بودند . ولی با گروگان گیری کودکانم دیگر تحمل، تحمل کردن را ندارم

حاال که دخترانم را به گروگان گرفته اند و با . میگفتم که سگ خورد، پول به خودی خود ارزشی ندارد

پا را گشت بنابراین بیشتر از منصفانه نیست که پول مرا پول من این انگل با خانواده اش تمام ارو

 .برگردانند، من با خواهرش ازدواج کردم نه با زن و بچۀ دکتر مهران اصفهانی زادۀ سخیف لَنگرودی

 .روی قضیه متمرکز باش :وکیل

مثالً این یکی را . خالصه این هم قسمتی از جواب ادعای بی ریشۀ لَنگرودی است :َمرد

که به ایران رفتیم َلنگرودی برایشان کادوئی خرید  2015این یک لیست اسم از افرادی که ما ! نگاه کن

این طرف اسم تک و طایفۀ لَنگرودی است طرف دیگر فامیل . با دست خط خودش که کسی از قلم نأفتد

 .من
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گواهی حقوق تمام سالش طبق ! ؟ تازه ادعا دارد که من او را کنترل میکردممتوجه میشویفرقش را 

 .ادارۀ مالیات کمتر از خرج این لیست بود

 

لَنگرودی کامالً واقف به نفرت ادارات سوئد نسبت به اسالم و مسلمانان است بالخص مردان مسلمان 

ا این ب. و این ادارات متنفر از اسالم تمامی وسایل گروگان گیری کودکانم را در اختیار او گذاشته اند

ی بهترین برای بچه ها"ی شرمی اسم گروگان گیری را گذاشته اند حال ادارات سوئدی با کمال ب

 ".مسلمان

 

یک سوالی خیلی اذیتم میکند و آن اینست که چرا دولت سوئد اینقدر نسبت به اسالم نفرت نشان میدهد 

 و اینقدر برای نفرتش خرج میکند؟

ز نداری که تو به هیچ وجه نیا. روی یک خط مستقیم راه برو. از قضیه دور نشو :وکیل

 .من اینکار را نکردم" نه"به بازجو فقط بگو . برای بازجو اینها را باز کنی و نشان بدهی

 

من به حرفهای تو گوش میکنم . هفته پرونده مختومه اعالم میشود 2به تو قول میدهم که ظرف حداکثر 

ر بر فرض محال من گوش میکنم برای قدم بعدی که اگ. که مطمئن شوم با چه شخصی سر و کار دارم

کار به جاههای باریکتری کشیده شد مطمئن باشم که برای تمامی گفته های لَنگرودی مدرک موثقی 

 .وجود دارد

این پرونده مختومه اعالم خواهد شد اگر لَنگرودی عکسی . در هر صورت نیازی به نگرانی نیست

 .نشان ندهد

 عکس؟ چه عکسی؟ :َمرد

 .کبودی و امثالهم :وکیل

طی تمامی این سالها نه تنها مواظب َلنگرودی بودم بلکه خانواده اش . راموش کنف :َمرد

فکر میکنی که من نمی دانستم چه به سر من خواهد . را هم در ایران کمک میکردم و این نتیجه اش شد

 آمد اگر دست روی او میگذاشتم؟

 

اشت خانۀ من بیاید را پس اینکه من برادرش دکتر سخیف لَنگرودی یک خارجی در سوئد که اجازه ند

سال  10تحمل سیلی به گوش او نواختم بهترین و تنها مدرکی است که آنها پس از صبر و سال  10از 

دقیقاً بخاطر همین است که لَنگرودی یک چنین فیلمی را بازی کرده درست پس از اتمام  .از من دارند

 . درسش با خرج من

 

 ، فرزندانم بزرگتر و مستقل تر شدهسش بطور مجانی تمام شدهلَنگرودی با خودش فکر کرد حاال که در

سال یکبار کاسۀ صبرم لبریز میشود پس این بهترین موقعیت است که توسط کمک  10و من هر  اند

دولت سوئد به بهانۀ اینکه من فرد بدی بودم بتواند مقدمات مهاجرت برادرش دکتر سخیف َلنگرودی و 

بدینطریق که دولت سوئد به او خانۀ دیگری، هویت دیگری . ریزی کندخانواده اش را به سوئد پایه 

بعضی ها . خواهد داد و با حقوق خودش میتواند در خانۀ بزرگ جدید از خانوادۀ برادرش نگهداری کند

 !هم اینگونه به اروپا مهاجرت میکنند
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 به قیمت آیندۀ کودکان تو؟ :وکیل

داری؟ تمام آیندۀ بچه های من متأثر از این  جرأتش را! اینرا به سیستم خودت بگو :َمرد

روزها خواهد شد چیزی که نه َلنگرودی نه برادرش دکتر خان دلش میسوزد با توجه به خانوادۀ 

 .مشروبی، تریاکی، بی ادب و بی پول که خودشان در آن بزرگ شده بودند

شاهدی پس هیچ عکسی، اس ام اس، یا . تمرکز، تمرکز داشته باش بروی سوال :وکیل

 وجود ندارد که نشان بدهد تو َلنگرودی را زده ای و یا خوار و حقیرش کرده ای؟

من همیشه با لَنگرودی با احترام رفتار می کردم و همین . هیچ چیز. نه، نه، نه :َمرد

من همیشه با َلنگرودی با مهربانی . زنهای ایرانی عادت به احترام ندارند. احترام تقصیر کار من بوده

 .ر می کردم، چیزی که پدر دائم الخمر تریاکی اش نمی توانست به بچه های خود بدهدرفتا

 

من همین حاال تمامی لباسهای َلنگرودی را موأدبانه تا کرده و در چمدانها شیک و تمیز بسته بندی، 

 .حتی لباسهای کثیفش را شستم، اطو کردم، تا کرده ام به انتظار بردن. منتظر بردن او

تو شیکتر از این نمی توانستی لَنگرودی . (میخندد)که از هر فحشی بدتر است  این :وکیل

تو  .تو تا بحال چندین بار گفته ای که برادر لَنگرودی ویزای سوئد را خریده (.میخندد)را بیرون کنی 

شاید اسناد و مدارک در این زمینه هم داشته باشی ولی مواظب باش که جلوی بازجو این حرف را 

این حرف تو جرم سنگینی برای کارمندان به حساب می آید و کارمندان معموالً از اینگونه . نزنی

 .صحبتها دلگیر میشوند حتی اگر آنها هیچگونه نقشی در آن نداشته باشند

هیچ ربطی به رشوه خواری " زن آزاری مزمن"میدانم که این قضیۀ . بله می دانم :َمرد

اجازۀ ورود دکتر سخیف لَنگرودی به اینجا و پیش آمد تمام این  ندارد حتی که این رشوه خواری باعث

 .موضوعات شده

من مدرک پشت مدرک در این زمینه نشان خواهم داد چون واقف معلولیت خودم به عنوان مسلمان در 

 .نگاه ادارات سوئد هستم

تو ممانعت میکردی که از خانه بروی بیرون، به همین خاطر "دروغ بعدی  :وکیل

 "ودی مجبور به درخواست تخلیه از نیروی انتظامی کندلَنگر

 .اینکه َلنگرودی هیچ شرم و حیایی در بدن خود ندارد تو با حاال متوجه شده ای :َمرد

اولش بگویم که ادارۀ تخلیه جواب رد به درخواستش داد بدلیل آنهمه مدارکی که ثابت میکرد حرف بی 

البته به نظر . به نام او زدم 2012خانۀ خودم را در سال  دومش این اشتباه من بود که .اساسی میزند

خودم کار انسانی انجام دادم چون نمی خواستم لَنگرودی، پس از جدایی ما، خودش را بی پناه احساس 

حاال پس از اتمام درسش و دیگر . کند و همچنین برای اینکه نای نگهداشتن بچه هایم را داشته باشد

پس از چند هفته  2012همان ! دعا دارد که من دل بخواهی می آمدم و میرفتممن ا ه خرجهزینه هایش ب

 !خودش زنگ زد که بچه ها دلشان برای تو تنگ شده است، برگرد

شاید هم از سازمان کمکهای اجتماعی پول گرفتن دردسر داشت؟ راستی، گفتی که  :وکیل

 شما از قبل جدا شده بودید؟

حاال بچه هایم دلشان . نقطۀ ضعف مرا خوب میداند همانطور که گفتم لَنگرودی :َمرد

 ! برای من تنگ نمی شود
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در سوئد تقاضای  2012در ایران و سال  2011ولی بله، جواب شما در مورد جدایی اینست که در سال 

 .جدایی داده بودم

 !ولی لَنگرودی ادعا کرده تو راضی به جدایی نبودهای :وکیل

در ایران و این یکی هم  2011ک درخواست جدایی سال بیا این هم مدر! مگر نه :َمرد

 .اثبات میکند که ما در سوئد جدا شده ایم

 !عجیب زنی :وکیل

 .ولی احتیاج است که ذکر کنم جدایی ایران به تصویب نرسید! مگر نه :َمرد

 چرا؟ :وکیل

ان وبرای اینکه لَنگرودی یک هزار و چهارده سکۀ طال تقاضا کرده بود که من بعن :َمرد

 !مهریه متقبل شده بودم به او بدهم و حاال برای موافقت لَنگرودی اول سکه های طالیش را می خواست

ولی حاال که درسش تمام شده و بچه های من که به سنی رسیده اند که می توانند خود را تر و خشک 

 !کنند داعۀ مادری دارد و سکه ها را بخشیده

 نه پیش رفت؟تقاضای تخلیه چگو! عجیب زنی :وکیل

پرداخت  2006نگاه کن، این قرارداد برق خانه که من از سال . منطفی اعالم شد :َمرد

این یکی مالیات تلویزیون، این یکی . میکنم حتی برای آن زمانی که من از خانه بیرون رفته بودم

نگ بزند، این ز اینترنت ثابت، این یکی تلفن ثابت برای اینکه او راحتتر بتواند به خانوادۀ سخیف خود

 ...یکی تلفن همراه او

میدانی که ادعا کرده تلفن همراه او را به نام خود گرفته بودی تا بتوانی تلفنهایش  :وکیل

 !را کنترل کنی؟

همان که اسم سخیف . گفتم که، لَنگرودی هیچ شرم و حیایی در بدن خود ندارد :َمرد

میدانی، کسی که تازه به سوئد می آید اعتباری خودت که خوب . برازندۀ آنها است" سخیف لَنگرودی"

سال که سر کار رفت خودش  10چرا بعد از . ندارد و بدون اعتبار هم شرکتها چیزی به کسی نمی دهند

 !چونکه پولش را من میدادم برایش می صرفید! تلفنی برای خود نگرفت؟ چونکه کنترلی در کار نبود

 .صورت سوءاستفاده کندو حاال هم میتواند از این موضوع بدین 

 .ناراحت نباش، اینگونه مسائل را بازجو به خودی خودی الک خواهد کرد :وکیل

همین . بله میگفتم که اینها قرارداد و رسید آبونمانگهایی بود که من میدادم...  :َمرد

ده قراردادها و سررسیدها را به سازمان تخلیه فرستادم که آنها هم راهی بجز مختومه کردن پرون

احتیاج است که بیشتر بگویم در رابطه با سازمان تخلیه؟ چه کسی از بچه ها نگهداری میکرد . نداشتند

 وقتی که پدر گور به گور شده اش را به درک فرستاد؟

من واقعاً متأسفم که تو و بچه های تو . آرام باش، تمرکز خودت را از دست نده :وکیل

 .یدمجبور به این جدایی نفرت انگیز شده ا

وظیفۀ من . سال 6ماه زندانی دارد تا  9لَنگرودی تو را متهم به جرم سنگینی کرده که حداقل حکمش 

پلیس مقابل  2بغیر از این هم کامالً خالف عرف . اینست که تو را متوجۀ جدیت این اتهام سنگین بکنم

 .خود مرتکب آن شده اندبخاطر قانون شکنی که ( هانا اِریکسون و آنتون آندرشون)تو جبهه گرفته اند 
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ی پلیس آشکارا طرف لَنگرودی را گرفته، فیلم. بنابراین به نفع تو است که متوجۀ عمق این اتهام باشی

را که در صحنه گرفته بودند از بین برده اند برای اینکه تو نتوانی راهی به غیر از محکوم شدن داشته 

 . باشی

 

رک تقلبی علیه تو صادر کرده اند برای اینکه بتوانند به شکل تنها به آن هم بسنده نکرده اند و حتی مدا

پلیسها حتی منتظر جواب پیش تحقیقاتی که ما اآلن بخاطر آن اینجا . قانونی کودکانت را جابجا کنند

نشسته ایم نشده اند چون پیش فرض خود را به محکوم بودن تو گرفته اند ولی من مطمئن هستم که این 

 .به ختم قائله خواهد شد تحقیقات اولیه منجر

 

البته این را هم باید خاطرنشان کنم که َلنگرودی در هر صورت نیاز به اثبات حرفهایش دارد، در غیر 

و اینطور  .اینصورت تو میتوانی بر علیه او اعادۀ حیثیت کنی، بنابراین پرونده مختومه اعالم خواهد شد

ای مزخرفش ندارد، بنابراین تو نیاز نداری که که معلوم است لَنگرودی پایه و اساسی برای حرفه

 .ناراحت یا عصبانی شوی، در کمال آرامش و خونسردی به سواالت بازجو جواب کوتاه و مشخص بده

به تو قول میدهم که ظرف یک تا دو هفتۀ دیگر پرونده مختومه اعالم خواهد . هیچ چیز دیگر" نه و بس"

 .شد

 و اگر مختومه اعالم نشد؟ :َمرد

فکر میکنی لَنگرودی بتواند تمامی اسناد و مدارک بایگانی شده . منطقی فکر کن :یلوک

؟ و یا سند مغازه؟ 2006را غیب کند؟ آنهایی که در سازمان هیئت مدیرۀ اجتماعی بایگانی شده؟ از سال 

ند و قرارداد استخدام؟ و یا اینکه گواهی ادارۀ مالیات را می تواند ِوردی بخوا! یا مدرک مربی گری

 محو کند؟

اگر پرونده راهش را به دادگاه پیدا کند، در آنجا برای لَنگرودی بدتر . در حال حاضر بسیار بعید میرسد

 .هیچ چیز دیگر" نه و بس"تو فقط آرام و متین جواب بده . هم خواهد شد

 شهادت پلیسها چه میشود؟ :َمرد

 متوجه شده اند که از موقعیت فکر می کنم که تا حاال. ناراحت شهادت پلیسها نباش :وکیل

 .آنها کالً در این رابطه چیزی برای گفتن ندارند. خود سوءاستفاده کرده اند

 .پلیسها این نژادپرستان که من لباس خدمت تنشان کرده ام از تنشان در خواهم کرد :َمرد

 مجالب میشود که لباس هانا اِریکسون را یکی یکی از تنش در بیاوری، ولی آرا :وکیل

. در سن و سال ما اینگونه افکار ممنوع است. ساله ها حرف انقالب میزنی 18دوباره به مانند . بگیر

 .بهتر است سعی کنی هر چه زودتر بچه هایت را پس بگیری و یک محیط آرامی برایشان مهیّا کنی

ول به تو ق اینطور که به نظر می آید لَنگرودی تو را حسابی جلوی بچه هایت تخریب خواهد کرد ولی

 .میدهم که بازندۀ این قضیه در چشم کودکانت لَنگرودی خواهد بود

 

دقیقه قبل از وقت مقرر اگر  15میبینیم، شاید هم " ِوست بَریا"در وقت مقرر همدیگر را در ادارۀ پلیس 

 .سوالی برایت پیش آمد

 

 

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

55 

 تحقیقات اولیّه
کمال آرامش به سوالها جواب مفید و مختصر َمرد در . پس از احوالپرسی متداول، سوالها شروع میشود

 .شروع به ِمن و ِمن میکند"" اِچ"بازجو" پس از اتمام سوالها . میدهد بدون اینکه وارد قضایا شود

 

چیز  2اِ اِ اِ ِ ، می دانی لَنگرودی دوباره شکایتش را کامل کرده و ... می دانی  ":اِچ"بازجو

 .دیگر است که من مجبورم از تو سوال کنم

 ...بفرمائید  :َمرد

 ...اِ اِ اِ ِ ، می دانی، لَنگرودی اِ اِ اِ ِ  لَنگرودی گفته  ":اِچ"بازجو

 ...همینطور که َمرد شروع به صحبت میکند وکیل حرفش را قطع میکند و می گوید

متوجه که هستی، لَنگرودی . این دوره زمانه همۀ زنان اینرا میگویند. آرام باش :وکیل

 .میل کرده، یعنی اینکه به َلنگرودی پیشنهاد شده که اینطوری بگویدپرونده را تک

بله، به لَنگرودی پیشنهاد شد که اینطوری بگوید ولی مگر لَنگرودی هیچ شرمی  :َمرد

همین هم یکی از دالیلی است که ثابت میکند . در بدنش ندارد؟ لَنگرودی به هیچ وجه تربیت ندارد

با یک پدر مشروبی، تریاکی و بد دهن دختری بهتر از این تربیت . دلَنگرودی دست به هر کاری میزن

 این مادر میخواهد بچه های مرا تربیت کند؟ .نمیشود

 .آرام باش، فقط به سوال جواب بده :وکیل

 ُخب چه میگویی؟ چیزی را که لَنگرودی گفته حقیقت دارد؟ ":اِچ"بازجو

لی جواب بدهم، خودم را با جواب شخصیت من باالتر از اینست که به چنین سوا :َمرد

 ...به این سوال کوچک نمیکنم 

 .ولی بهتر است که جوابی در این رابطه بدهی :وکیل

 .بهترین جواب اینست که لَنگرودی را به یک دکتر نشان بدهید :َمرد

 ...مورد دیگر که لَنگرودی تکمیل کرده اینست که  ":اِچ"بازجو

 .ان بدهیدلَنگرودی را به یک دکتر نش :َمرد

 .من به شما خبر خواهم داد. ُخب فکر میکنم که به سوالها جواب داده شده ":اِچ"بازجو

 

مختومه اعالم میشود ولی کودکان َمرد هنوز " زن آزاری مزمن"شکایت  2016.10.11دو هفتۀ بعد 

 .در زمان ترجمۀ این کتاب گروگان دولت سوئد هستند
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 (2وکیل شمارۀ حزانت )

 

 می توانی تعریف کنی چرا تو به کمک من نیاز داری؟ :2ل وکی

. "هانا اِریکسون و آنتون آندرشون"پلیس مسلمان ستیز  2ما اینجا نشسته ایم بخاطر  :َمرد

من نیاز به کمک دارم که ثابت کنم که لَنگرودی یک مادر خودخواه مبتال به دروغگویی مزمن 

(Compulsive liar )خوبی دخترانم نیست وقتی پای اهداف خودش درمیان  که به هیچ وجه به فکر

این روزها که لَنگرودی فرزندانم را به گروگان گرفته ثابت کرده که برادرش دکتر مهران سخیف . است

 . ست که در شکم خوِد او پرورش یافته اندالَنگرودی مهمتر از فرزندانم 

 

هایم را از دوستانشان که با آنها بزرگ شده لَنگرودی فقط کودکانم را از من منزوی نکرده بلکه بچه 

 .اند و محیط آشنای زندگی شان جدا کرده است

 

 :بعد از چندین اما و اگر باالخره میگوید :2وکیل 

من نمی خواهم زیاد تو را امیدوار کنم، برای اینکه طبق روال، یک مرد بطور کلی در موقعیت بدتری 

 .دن تو یک مسلمان از خاورمیانه هم هستیبغیر از مرد بو. نسبت به زن قرار دارد

 

 هم زن هستند، اغلب سوئدی العصل اغلب فکر اینرا بکن که آن چند نفری که در دادگاه نشسته اند، که

حاال . و مسلمانان که هیچ پشیزی در مورد اسالم نمی دانند ولی پُر از پیش فرضها در مورد اسالم

تبلیغاتی که علیه مسلمانان در رسانه های سوئد می شود  فکرش را یکن که آن زنان با آن پیشینه و

 .چیزهایی را که لَنگرودی برای گفتن دارد بخواهند بشنوند

حتی تو که می خواهی کمکم کنی . پس حتی نشستن من اینجا کالً اشتباه است :َمرد

فتن گرمنظورت کالً اینست که من هیچ شانسی برای پس . اعتمادی به سیستم قضایی سوئد نداری

 !مرسی برای دلداریت. فرزندانم ندارم

میدی ا. بهتر است که حاال در اینمورد صحبت کنم تا بعداً . متأسفانه اینجوری است :2وکیل 

 .نیست ولی محدودۀ خسارت را می توانیم کوچکتر کنیم تا بتوانی دخترهایت را هر چه زودتر ببینی

 .لَنگرودی چیزی برای گفتن ندارد :َمرد

 .هرگز نمی توان اینچنین گفت :2وکیل 

بصورت زمزمه به خود  2وکیل " عکس جلوی خودش 20یک دفعه آدم از همه جا بی خبر نشسته با "

 . میگوید ولی چیزی از گوش َمرد ناشنیده نمی ماند

 .دریغ از یک عکس، حتی یک نصفه عکس هم تو نخواهی دید :َمرد

 آیا تو لَنگرودی را تاکنون زده ای؟ :2وکیل 

بوسه زیر گوش برادرش دکتر مهران سخیف لَنگرودی بهترین چیزی است که . نه :َمرد

 .آنها می توانند ارائه دهند

 

این ضربه به یک فرد خارجی در سوئد که اجازه نداشت به خانۀ من در سوئد بیاید بهترین شانس 

 هران سخیف َلنگرودی پساین کشیده به دکتر م. لَنگرودی در طول تمام زندگی ما برای لَنگرودی بوده
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سال تحمل این جانور، بهترین شانس لَنگرودی برای سوءاستفاده از رفاه اجتماعی سوئد بدون  10از 

 .در نظر گرفتن چه چیزی برای فرزندانم بهترین است

 

نه خیر، به غیر از عکس حتی یک اس ام اس، پست الکترونی، صدا و یا فیلمی جلویت نمیگذارند که 

ولی بین من و تو واقعاً دوست . ی را خوار و حقیر کرده باشم، حتی در کوچکترین حد آنمن لَنگرود

 .دارم که دکتر را یک مشت و مالی بدهم تا یک کشیده را ُکتک نخواند

استیصال . میدانی که حتی فکرش هم در سوئد برای یک مرد مسلمان جرم دارد :2وکیل 

مک مرا میخواهی نه تنها به اینگونه مسائل باید فکر کنی تو را در مورد کودکانت می فهمم ولی اگر ک

 .بلکه نباید به زبان هم بیاوری

 آیا تو بچه هایت را زده ای؟

من اینرا تعریف میکنم چونکه میدانم لَنگرودی ! اگر این موضوع زدن نامیده میشود :َمرد

 .اردچون چیز دیگری برای گفتن ند خواهد داداینرا بعنوان زدن بچه ها جلوه 

 چطور میدانی؟ :2وکیل 

 .لَنگرودی عادت به تقویت این موضوع داشت :َمرد

آمادۀ  20.30 – 20.00ساعت ( سال 6سال و  8حاال )به این قرار است که من دوست دارم بچه ها 

 ...خواب شوند 

 !این که در سوئد طبیعی است :2وکیل 

ن موضوع را پشت گوش ولی لَنگرودی این اواخر از روی قصد و غرض ای...  :َمرد

 .می انداخت فقط و فقط بخاطر اینکه عکس العملی از من ببیند که آنرا تا به این حال به گور پدرش برده

آمادۀ خواب میشدند بدون در نظر گرفتن  23.30 – 23.00این ماه های آخری بچه های من ساعت 

 .صبح باید مدرسه باشند 8اینکه فردای هر روز قبل از ساعت 

 

همین خاطر بعضی شبها وقتی بچه ها سر حال بودند و من دنبالشان میکردم، آنها مثل آهو از تخت به 

من هم دستم را پرت میکردم و به تشک میزدم و بچه ها خصوصاً کوچولوی ( تخت دو طبقه)باال میرفتند 

اشتند و خسته ولی شبهایی که حال ند( Du missar du kissar)نزدی، باختی : من کیانا با خنده میگفت

ماااااامان، "بودند، من بصورت ُهل دادن برروی باسنشان میزدم که باز هم معموالً کوچولو میگفت 

آخه، بچه های "آنوقت َلنگرودی به دو می آمد اطاق، بغلشان میکرد و میگفت " باااااااابا ما رو میزنه

د بع. در ذهن بچه ها تقویت کند فقط بخاطر اینکه این قضیه را" من، من میدونم بابا شما رو میزنه

، بعدش من میرفتم داخل. لَنگرودی کتابی برای دخترانم میخواند یا قصه ای میگفت و می آمد بیرون

 .همدیگر را بغل میکردیم، میبوسیدیم، شب بخیر و آرزوی خوابهای خوش

 .36من اینرا تعریف کردم که بدانی بغیر از این چیز دیگری نخواهی شنید

اکثر به غریب بچه ها در . ه، مسئلۀ مهمی نیست اینطوری که تو تعریف میکنین :2وکیل 

 .چیزی بغیر از آن بی مسئولیتی خوانده میشود. چنین سنی در آن ساعت بخواب میروند

                                                           
ماه از افراد متخصص  3یط "باید" ظرف حداکثر طبق قانون کودکان در اینگونه شرا( به مدارک آخر کتاب رجوع شود. 36

ماه مورد بازجویی از افراد  6بازجویی شوند ولی کودکان من پس از تحت فشار گذاشتن روزانه پلیس دخترانم را پس از 

 متخصص شدند که نتیجه ای جز رسوایی برای قوۀ قضایی سوئد نداشت چون کودکانم نگفتند که بابا آنها را زده بود.
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 حاال تعریف کن لَنگرودی چگونه مادری است؟

. یکی همین در مورد خواب. سوال سختی نیست! لَنگرودی چگونه مادری است :َمرد

 . فقط برای اینکه مرا ناراضی کند راضی بود که بچه ها خسته در کالس حاضر بشوند

 

دیگری ضبط محرمانۀ توسط لَنگرودی از یک گفتگوی خانوادگی در خانۀ مادر او حاجیه خانم فیتحیه 

مادر او حاجیه خانم فیتحیه شریف پور، خواهرش مژگان، شوهر : حاضرین. شریف پور در ایران

پس از یک ساعت صحبت . نیّری فالح، پسر خاله اش حسن خجسته از املش( مجید)س خواهرش عبا

بچه ها قبل از هر چیز دیگر، تو چی ! حسن رو به لَنگرودی گفت که ما فهمیدیم َمرد چه میخواهد

میگویی؟ پس از کلی ِمن و ِمن کردن گفت که اول درسش باید تمام شود که من پرسیدم پس از اتمام 

ایم در اولویّت قرار دارند که دوباره پس از ِمن و ِمن کردن گفت که بعدش باید شروع به درست بچه ه

پس از آن چه؟ دوباره پس از ِمن و ِمن کردن گفت که درسش را باید ادامه : کار بکند، دوباره پرسیدم

رای او هم ببچه هایم حتی در اولوّیت د! هر چیز دیگر بغیر از بچه هایم! که دیگر گفتم میبینید!بدهد

 .نیست

 

 .خدا را میبینی که چگونه در این ایام سخت کمکم میکند. بله، ضبط صدای محرمانۀ او بدرد من خورد

 چرا ضبط؟ چرا محرمانه؟ :2وکیل 

فکر میکند من بغیر از بچه هایم چیز دیگری از او  کهچون. شکاک است کهچون :َمرد

شک مزمن به همه راهی . یز و همه کس شک دارندبا اون پدری که آنها داشتند به همه چ. میخواهم

 .برای محافظت خود در مقابل همچین پدر مشروب خوارۀ تریاکی بد دهن بود

 

خالصۀ کالم اینکه حتی یکبار هم فقط برای نمایش در این یک ساعت و نیم اسمی از اولویّت بچه هایم 

 !ی را ضبط میکنددارد این گفتگوی خانوادگکه میدانست خودش نیاورد، با اینکه 

 چگونه به دست تو رسید؟. شاید فکر نمیکرد که بدست تو میرسد :2وکیل 

 .توی کامپیوتر :َمرد

کامپیوتر لَنگرودی؟ میدانی که اجازۀ چنین کاری را نداری که داخل کامپیوتر  :2وکیل 

 کند که تو تویلَنگرودی حاال میتواند ادعا . دی در سوئد میباشداین کار خالف جّ . لَنگرودی بگردی

یک شکاک هستی، چیزی که به همۀ مردان مسلمان  ییتو این که. وسایل شخصی او جاسوسی میکردی

 .میگویند

بله، همانطور که شما ( میخندد! )آرام، آرام باش، تو هم که زود قضاوت کردی :َمرد

ه اوالً ک. باشد میگویید متهم به شکاکی و جاسوسی هم هستم ولی نه، خانم وکیل خیالش کامالً راحت

کامپیوتر هر دوی ما بود دوماً اینکه مطمئن بود من هرگز به نوشته هایی که اسم او رویش بود دست 

اینرا هم که اآلن به دست من افتاده بعد از رفتن او به خانۀ . کار خودم را انجام میدادم و بس. نمیزنم

 .ت کامپیوتر در جای دیگری داشته باشمزنان بوده و بخاطر این بود که میخواستم یک کپی از محتویا

 

چیز دیگری هم اعتراف شد که مادر لَنگرودی حاجیه خانم به جالبتر اینست که در آن ضبط محرمانه 

ه من حاال دیگر نمیتوانند ادعا کنند ک. فیتحیه شریف پور به دانستن آن اعتراف کرده و همچنین تشویق
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بعد که میگفتم حاجیه خانم هرزگی را تشویق و ترویج . جلوی روابط نامشروع لَنگرودی را میگرفتم

ضبط محرمانۀ او مدرک ! کار خدا را میبینی. میکرده انگ تهمت به من میزدند، حاال دیگر مدرک دارم

 !برای من

 چه چیز بیشتری میتوانی از او بعنوان مادر تعریف کنی؟ :2وکیل 

 .ه من نمیخواهم تعریف دقیق کنمن! منظورت تعریف دقیقتر از لَنگرودی" تعریف" :َمرد

یکنی فکر م. همانطور که گفتی آنجا چند زن سوئدی نشسته اند که هیچ چیز در مورد مسلمانان نمیدانند

آنها حتی حرف مرا خواهند شنید؟ من یک ایدۀ بهتری دارم که معموالً جلوی بسیاری از دروغها را 

 .میگیرد و آنهم ارائۀ اسناد و مدارک است

چطور میتوانی ثابت کنی که لَنگرودی . ثابت کردن؟ جایی برای شوخی نیست :2وکیل 

 مادر خوبی برای بچه هایش نیست؟ لَنگرودی مگر بچه ها را میزده و یا اینکه معتاد و مشروبی است؟

 .توسط اینکه ثابت کنم او معتاد به دروغگویی مزمن است :َمرد

از اصطالحات کارشناسی اجتناب کنی تو روانشناس هستی؟ نه، پس بهتر است  :2وکیل 

 در ضمن دروغگویی مزمن. حتی اگر فکر میکنی که میتوانی اعتیاد او به دروغگویی را ثابت کنی

 . دلیل بر مادر بد بودن نیست

همین که بچه هایم را بر تکیه به دروغهایش از من خالف ! بَدی که شاخ و دُم ندارد :َمرد

 . بر بد بودن او نسبت به بچه های خودش میباشدجدا کرده، دلیل  37میل بچه هایم

همین که بچه هایم را بر تکیه به دروغهایش از دوستانشان و محیط زندگی شان جدا کرده خود دلیل بر 

 .بد بودن اوست

البته همان صدای ضبط شده هم شاهد بسیار خوبی برای بد بودن لَنگرودی نسبت به بچه های خودش 

 .نگرودی فقط وسیله ای برای رسیدن به اهدافش میباشدبچه هایم برای لَ . است

از طرف دیگر وقتی لَنگرودی میگوید که من تعادل روحی ندارم و یا اینکه من توهم میزنم همه باور 

 چرا کسی به او نمیگوید از اصطالحات کارشناسی اجتناب کن؟! میکنند

نگرودی یک زن است و به برای اینکه لَ . برای اینکه تو یک مرد مسلمان هستی :2وکیل 

 (.میخندد)راحتی میتواند گریه کند 

از دروغگویی مزمن او حرفی نخواهم زد ولی هنوز . باشد، من درسم را گرفتم :َمرد

اسرار دارم که لَنگرودی زندگی دو بچۀ بی گناه مرا خراب کرده برای رسیدن به امیال خودش و 

 .برادرش دکتر مهران سخیف َلنگرودی

 

آگاهانۀ بی وجدان لَنگرودی صدی برای مالقات فرزندانم با دوستانی شده که از زمان مهد دروغهای 

دوستان مهد در اینجا برای یک . مهد سوئد با مهد ایران فرق صد در صدی دارد. با آنها بزرگ شده اند

 .بچه بسیار مهم است همانطور که خودت میدانی

مرا احباراً برای امیال خود و برادرش جدا از محیطی دروغهای آگاهانۀ بی وجدان لَنگرودی کودکان 

دروغهای آگاهانۀ بی وجدان  .سال در آن زندگی کرده و اُنس گرفته بودند 6سال و  8کرده که به ترتیب 

                                                           
ق گواهی معلم که برای آخرین بار دخترم کیمیّا را دید: "کیمیّا به روی زمین نشست، می گریست، و نمیخواست با مادرش طب (37

 برود"

 روز ندیده من دلم برایش میسوزد" 4صدای ضبط شدۀ کیانا: "من می خواهم امشب پهلوی بابا بخوابم ... بابا ما را 
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لَنگرودی کودکانم را از من جدا کرده پدری که بچه ها راضی به ترکش نبودند، طبق گواهی 

 .رسه میبرده و از مدرسه می آوردهمعلم، پدری که آنها را به مد/مدرسه

 

 چرا؟! با این همه سوئدیها تضاهر به باور کردن به او میکنند

 کالغها با من حرف"لَنگرودی عادت دارد توهم مرا اینگونه به سوئدیها توضیح دهد که من فکر میکنم 

میکنند  باور فقط فکرش را بکن که او چقدر فکر میکند که یک سوئدی که صادقانه به حرف". میزنند

 .احمق است

حاال اگر . ما احمق نیستم ولی دلیلی برای دروغگویی دیگر افراد هم نمیبینیم :2وکیل 

 .لَنگرودی اینگونه فکر میکند، آخر کار خودش میبازد

کالغها پرندگان بدذاتی هستند که . کالغها پرنده هستند و عادت دارند بخوانند :َمرد

واز میکنند و طبق یک ضربالمثل ایرانی وقتی کالغی قارقار میکند معموالً در کنار جادوگران پر

میگویند کسی پشت سر شخصی حرف میزند که من معموالً میگفتم که مادرت حاجیه خانم فیتحیه شریف 

 !پور دوباره قارقار کرده که تو دوباره اینگونه آشفته هستی

 

همه انتقام یک زن از شخصی است که به  تمام این قضایا، جدایی بچه ها از من و دوستانشان همه و

 .برادرش دکتر خان و مادرش حاجیه خانم در ایران وقعی نمی نهاد

 

عقل سالم چیز خوبی است . حاال سوئدیها تضاهر به باور اینچین مادر دروغگو و کینه توز میکنند

 چگونه سوئدیها میتوانند تضاهر کنند که به حرف او اعتماد دارند؟

حاال متوجه میشوم چرا تو اسرار به اثبات دروغگویی او ! ی، عجب زنیاُوک :2وکیل 

 .داری

کنم که لَنگرودی  ثابتمن توسط مدارکی که در ادارات بایگانی شده اند میتوانم  :َمرد

میتوانم ثابت کنم که بچه های من فقط یک وسیله برای لَنگرودی هستند . دلش برای بچه های من نسوخته

 .داف خودشبرای رسیدن به اه

 

تا به امروز لنگرودی از من استفاده میکرد چون مطمئن بود که تمام وجود من برای فرزندانم میسوزد 

تا بتواند درسش را در کمال آرامش با هزینۀ من به اتمام برساند و حاال پس از اتمام درسش و شروع 

می کنم، کودکانم را به انتقام سال و اطمینان اینکه من دیگر هزینه های او را تقبل ن 10کار پس از 

 .جلوی من گرفته

 

دی برای مهاجرت برادرش و خانواده او میبیند و به همین خاطر تنها چیزی که در این دنیا برای سّ مرا 

او میداند که پول، خانه،  .من ارزش دارد با کمک نفرت سوئدیها به اسالم و مسلمانان میخواهد بگیرد

 . یم بدون کودکانم ارزشی نداردماشین، تلویزیون، تفریح برا

 

اتمام درسش، مهاجرت برادرش، حس انتقام همه و همه بچه های مرا به این روز نشانده بدون اینکه 

سال دیگر خواهد گذاشت ولی کودکان  2فکر کند ماردش حاجیه خانم فیتحیه شریف پور کپۀ مرگش را 

 .من خدا سال دیگر پیش رو دارند
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 آیا آنان مقصر بودند؟که ی طول عمرشان از خود خواهند پرسید حاال کودکانم در تمام

 مهاجرت برادر لَنگرودی برای دادگاه سوئد جالب نیست بنابراین گفتنش بی مورد :2وکیل 

 .است

این مدرک از ادارۀ مالیات نشان میدهد که . پس با این مدرک شروع میکنم :َمرد

آدرسم را عوض کرده ام در حالی که پس از تحقیق  (من)میخورد که َمرد  38لَنگرودی قسم به وجدان

اینکه لَنگرودی براحتی به وجدان نداشته اش قسم دروغ  ییعن. مشخص شد که او قسم به دروغ خورده

 . این امضاء او و دست خط اوست. میگوید

میدهد  البته این نشان(. مدرک را بازرسی میکند و صحت آنرا تائید میکند)بده ببینم  :2وکیل 

که لَنگرودی به راحتی میتواند به وجدان خودش قسم دروغ بخورد ولی این دلیل نمیشود که او مادر 

 .بدی باشد

برعکس، کسی که به دروغ سعی در تغییر آدرس پدر بچه ها برای مالقات یک  :َمرد

 .ماه برادرش دارد در یک جامعۀ مدنی نشاندهندۀ بی مسئولیت مادر نسبت به کودکان خود میباشد

مادری که بخاطر مالقات یک ماهۀ برادر خود در سوئد دروغهای اسفناک به سازمان اجتماعی میگوید 

 .نمیتواند مادر خوبی برای کودکان خود باشد

 

 !میدانی که من حاال مجرم جنسی هم هستم

لَنگرودی . این دوره زمانه این حرف تمام زنهاست. ناراحت نباش، خیالی نیست :2وکیل 

 .ارتهای زنانۀ خود را بازی کردهتمام کفقط 

َلنگرودی با من ازدواج کرد . منظورم اینست که لَنگرودی هیچ شرم و حیایی ندارد :َمرد

که پایش به اروپا برسد و حاال که مطمئن شده یک کرون برای او یا خانواده اش در ایران خرج نمی 

 .و حیایی نداردلَنگرودی هیچ شرم . کنم بچه هایم برایش منبع درآمد شده اند

 .از رابطۀ خودت و بچه ها کمی تعریف کن :2وکیل 

 !که با هم برنامه های کودکان در تلویزیون را میبیدیم! که من اسبشان در خانه هستم :َمرد

ی اینکه جلوی تلویزیون بجای مبل یک! این که کیمیّا زانوی راستم را بغل میکرد و کیانا زانوی چپم را

صبحانۀ و عصرانۀشان را ! نشست و آن دیگری قُر میزد که حاال نوبت من استبرروی شانه هایم می

 .  من بچه هایم را به مدرسه میبردم و از مدرسه می آوردم %99. میدادمکالً من 

فکر کنم بهتر است منتظر نتیجۀ تحقیقات سازمان اجتماعی از کودکان باشیم و بعداً  :2وکیل 

 .را ببینی سعی کنیم که تو بتوانی بچه هایت

لَنگرودی و همۀ آنهایی که تظاهر به باور کردن میکنند یک سفر سختی در پیش  :َمرد

دولت اجازه ندارد دِر خانۀ شهروندان مسلمان را بشکند، . من اینرا به تو قول میدهم. خواهند داشت

 .بزور وارد شود و فرزندانشان را به گروگان بگیرد

 

 ".را وردار برو و یا بچه ها را بگذار برو ولی مثل آدم بروبچه ها "به لَنگرودی گفته بودم 

 

                                                           
وجدانم قسم که اطالعات ارائه شده حقیقت دارد" اگر چیزی خالف آن ثابت شود  فرم ادارات سوئد نوشته شده که "به در( 38

 مورد پیگرد قانونی دارد.
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 هویت زداییپروژۀ روش 
 

 ارگانیسم سرکوبی 

 (دولتی)حلقۀ داخلی  .1

 (دولتی)حلقۀ خارجی  .2

 !، کفتارها، الشه خوران(شرکتهای خصوصی)حلقۀ خارجی  .3

نند تا خود و اروپائیان بتوااسکلت بندی مرموزانه ای ابداء کرده اند ... سوئدیها "مقدمه را بیاد بیاورید؛ 

 "کامالً عامه پسندانه جلوه دهند اشکال توسط آن بردگی و برده داری نوین را با

 

عبارتند ( والدین مسلمان)مستقیماً در رابطه با ارباب رجوع  حلقۀ داخلی .1

 :از 

a. برون پرده نشان دهندۀ  39صدای ضبط شده از اُسکار نیلسون سازمان اجتماعی

با اینکه اُسکار نیلسون اعتراف به حقایقی در جلسات . است ماهیت این پروژه

میشود بصورت دیگری برای دادگاه بدوی گواهی میکند حال تمامی آن نوشته 

 .های زاویه دار به جای خود بماند

b. پلیس 

i.  طبق پیش فرضها و نفرت دینی برای دیگر ادارات گواهی صادر

 .میکند بدون اینکه از دادگاه حکم داشته باشد

ii. روج تصویر یک فرد مسلمان پرخاشگر بدون هرگونه مدرکیم. 

iii. امتناع از تنظیم شکایت 

iv. تغییر غیر قانونی و بدون اجازه از: 

 عنوان جرم .1

 محتوای شکایت .2

 تحریف شکایت .3

c. دادستانی 

i.  زن مسلمان بدون توجه به مدارک موثق علیهغربال شکایات. 

ii.  هیچگونه این واقعیت که به اعالم جرم علیه مرد مسلمان با آگاهی

 .مدرکی علیه مرد مسلمان وجود ندارد

d. قانونی وجود ندارد که دادگاه اولیه،  40در مورد این پرونده ها دادگاه

ون هم نقض قان. دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی قضائی کشور نقض نکرده باشند

 .اساسی سوئد و هم نقض قوانین مدنی

ص مراتب دادگاهی در نقض قوانین کشوری توسط ارگانهای دولتی سوئد بألخ

 .تمامی پرونده ها در رابطه با کودکان مسلمان وجود دارد

                                                           
39) -https://kimyana.se/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa

5%d8%af%d8%b1%da%a9/%d9%8 
  17-11352( ت 40
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بغیر از نقض قوانین کشوری، دادگاههای سوئد مرتکب نقض تعهدات بین المللی 

سوئد به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل هم میشوند که سوئد بعنوان یک 

 .کشور تعهد به اجرای آن دارد

 

از ادارات پشتیبانی بعنوان اهرام فشار هنگامی تشکیل شده  حلقۀ خارجی .2

 .که مرد مسلمان خیال مبارزه برای کودکان خود در سر میپروراند، عمل میکند

 

 .این ارگانها بیشتر در حیطۀ اقتصادی و اجتماعی اعمال فشار میکنند

a. به مانند؛ مصادرۀ نقدینگی، مصادرۀ اموال، مصادرۀ امالک  حیطۀ اقتصادی

 .ی و همچنین خراب کردن اعتبار مالی اشخاص مبارزتجار -مسکونی

b. به مانند درج اخبار در محیط زندگی و محل کار شخص با  حیطۀ اجتماعی

 .اشراف کامل به عدم صحت شایعات

 

قدرت  قضائی، اقتصادی و اجتماعی تا به حدی اعمال میشود که حتی ابتداییترین  اجحاف

به سازمان اجتماعی شده تا بدین وسیله " بستهوا"نیازهای یک انسان از قبیل غذا و مسکن

 .فرد یاغی از طریق نیازهای اولیۀ خود کنترل شود

 

قدرت اجحاف مضاعف به ( خصوصاً برای شهروندان مسلمان) 41تنهایی و بی پشتوانه بودن

حال آنکه نیروی . به اطاعت میکند" مجبور"قضائی، اقتصادی و اجتماعی والدین را 

برای دولت درآمد  %62.31قل السوئد که به کاری مشغول است حدجسمانی هر فرد در 

 .از یاد بردرا نباید کاال مالیات افزوده بر ارزش  %25البته ! داردمستقیم مالیاتی 

 

 :مهمترین ارگانهای اهرام فشار که غیرمستقیم مقابل یک مرد مسلمان وارد عمل میشوند عبارتند از

 ادارۀ بیمۀ همگانی .1

 اموالادارۀ مصادرۀ  .2

 شرکتهای دولتی مسکن .3

 ادارۀ کاریابی .4

هیچ جای شکی باقی نمیماند که دولت سوئد تمامی سعی خود را دارد که نظام مرکزی خانوادۀ منسجم 

مضحک اینجاست که این فروپاشی خانوادۀ مسلمانان از پول مالیات خود . را از هم بپاشد انمسلمان

 .مسلمانان تأمین میشود

 

وئد، مالیات میپردازیم که مورد ظلم واقع شویم از نمایندگانی که خودمان به آنها بله، ما شهروندان س

 !مأموریت آزار خودمان را داده ایم

                                                           
سیستم و روابط اجتماعی سوئد طی سالیان سال برپایۀ خودکفایی فردی برنامه ریزی شده است و در اینگونه موارد فرد  (41

مبارز شانسی بغیر از اطاعت برایش باقی نمیماند چونکه پدر و مادرش خود درگیر مسائل روزانه بوده و وقتی برای به دوش 

شیدن بار پسرش که حاال مردی شده ندارد، و به همین ترتیب برادر و یا خواهر شخص نیز درگیر کار خود میباشد. فامیل و ک

 دوستان به خودی خود معنائی ندارد.
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کفتارها، الشه خوران کراواتی که  (شرکتهای خصوصی) حلقۀ خارجی .3

میباشد که از راههای غیر قانونی به دولت سوئد در راستای " شر خر"مترادف آن به فارسی 

کم نیستند رستورانهایی در سوئد که شب هنگام بمب جلوی درب . لت عمل میکننداهداف دو

 .ورودی منفجر میشود

 

 شناسایی و ثبت 

a) سازمان اجتماعی 

بدین ( 1، پاراگراف 1کاپیتال  2001:453)اهداف این سازمان در قوانین مصوبۀ سازمان اجتماعی 

 :گونه توصیف شده

مبستگی اجتماعی پایه گذار ارتقاع سازمان اجتماعی بر اساس دمکراسی و ه 

 :همنوعانش در زمینه های

 اقتصادی و امنیت اجتماعی -

 برابری در شرایط زندگی -

 مشارکت فعال در جامعه -

 

در این قسمت سعی میشود روش کاری و همچنین چگونگی اجرای پروژۀ هویت زدایی را که نام 

 .آشکار کرد به آن داده اند را" 42BBiCمرکزیت داشتن نیازهای کودکان "

 

مرکزیت داشتن نیازهای کودکان بروی کاغذ بسیار زیبا و فریبنده است و هر شخصی که با این ظاهر 

در عمل باعث آزار روحی و جسمانی  BBiCحال آنکه . فریبنده مخالفت کند خود زیر سوال میرود

ویه ای کودک از سه زابه وسیلۀ این سیستم نیازه. باید در مرکز باشد انهمان کودکی میشود که نیازش

 .تحت کالبدشکافی قرار میگیرد

 

که آیا آنها افراد مناسبی برای بچه های خود میباشند؟ . است اول کنترل توانایی والدین برای والدین بودن

دوم توانایی خود بچه را کنترل میکند و سوم خانواده به طور کل و محیط اطراف یک بچه تحت تفتیش 

 .قرار میگیرد

 

 :یۀ این سیستم از چندین زیر سیستم رصد میشود به عناوین زیرهر زاو

 توانایی والدین .1

 مواظبت اولیه 

 قدرت انگیزه دادن و راهنمایی به کودکان 

 قابلیت عاطفی 

 توان امنیت دادن به کودکان 

 رشد کودکان .2

 سالمت 

                                                           
  .بهترین بچه ها در مرکز( 42
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 تعلیم و تربیت 

 احساسات و رفتار کودک 

 روابط اجتماعی 

 خانواده و محیط زیست .3

 لی خانوادهوضعیت فع 

 پیشینۀ والدین 

 مسکن، کار و امور مالی 

 شبکه های اجتماعی و ادغام در جامعۀ سوئد 

 

به ظاهر این نکات بی آزار و صادقانه، به دولت حق اینرا میدهد که به جزءجزء روابط شخصی یک 

ض آشکارا نق. خانواده نفوذ کند که این به نوبۀ خود خالف قوانین سازمان ملل و حتی قوانین سوئد میباشد

، موجب انتهار حقوق کودکان و یک محیط امن همزیستی 43و بی شرمانه حقوق شهروندی و کودکان

 . کودکان با والدین مشخصۀ این سیستم میباشد

 

انتظار بر این است که نکته یا نکاتی در این سیستم دیر یا زود توسط مسلمانان نقض خواهد شد، در 

اما الزم  .ه و پروژۀ هویت زدایی به خودی خود به چرخش در می آیدآنزمان سیستم شروع به کار کرد

به توضیح است که در این پروندۀ خاص هیچکدام از این سیستم کنترل نه تنها نقض نشده بود بلکه 

 .کودکان نمونۀ یک فرزند و خانوادۀ سالم اقتصادی اجتماعی یک خانوادۀ موفق بوده اند

 

روژۀ هویت زدایی بدست آید، کودکان باید از پدر و نه از مادر جدا شوند برای اینکه بهترین نتیجه از پ

چونکه پدر بعنوان والدین برای تربیت فرزندان خود انضباط بیشتری بخرج میدهند و شاهد این اظهار 

 در واقع این. نظر اسناد و مدارکی است که در این پرونده تا بحال به روئیت خوانندگان رسیده است

د در راه نجات کودکان َمرد عمل میکرده ولی همانطور که مشاهده میشود نتیجه ای بغیر از سیستم بای

تا بحال نداشته است یعنی در تضاد کامل با این  2016.09.14ادامۀ گروگان گیری کودکان از تاریخ 

 .سیستم مردم فریبانه

 

یک َمرد مسلمان برای کمک  در ادامۀ شرح این داستان واقعی شما شاهد این خواهید بود که درخواست

عالرغم ارائۀ اسناد و مدارک در فضای نفرت به اسالم و مسلمانان در سوئد بطور از ادارات ذیربط 

خروجی روند پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان در در تمام و کمال نادیده گرفته میشود، برای اینکه 

 .بطور کل تغییر خواهد کردخواهد داشت و تأثیر منفی سوئد اگر حزانت به پدر بچه ها واگذار شود 

 

بغیر از آن شاهد این خواهید بود که چگونه ترتیب یک شکایت دروغین بر پایۀ گفته های بدون سند که 

آن واقف میباشند توسط پلیس و سازمان اجتماعی علیه یک َمرد مسلمان  و جعل خود نیز بر دروغ بودن

 .سناریو نویسی میشود

                                                           
ر مفصل تشریح شده که نقض حقوق کودکان َمرد طبق کنوانسیون سازمان ملل و کشور سوئد در دادگاه مفاد به مفاد بطو( 43

 هیچگونه تاثیری در نتیجۀ تصمیم گیری نداشته است.
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میبایست به دیگر نام گرفته که " مسلمان بهترینها برای کودکان"ام ُمدل سوئدی تمامی اینها به ن

بدون اینکه متوجۀ عمق قّضیه بشوند و آن تهدیدی  صادر شود و آنها را وادار به تقلید کنند کشورها

 .که این پروژه به همراه خود برای کشورهای مسلمان دارد

 

خواهند کودکانشان هویت زدایی شود به مانند آنچه که حال سوال اینست که آیا کشورهای مسلمان می

ت که اینسنویسنده در پیشنهاد آیا حماسۀ حسین باید محو شود؟  سوئد در برابر مسلمانان انجام میدهد؟

 .سازمان ملل بصورت دقیقتری از طرف کشورهای مسلمان مطالعه شود 203044قرارداد 

 

با شک بیشتری به قراردادهای اجتمائی که از طرف ان کشورهای مسلماینست که نویسنده در پیشنهاد 

د همانطور که از شواه. نگاه کنندمسلمان دیکته میشود پایه گذاری و از سازمان ملل به کشورهای سوئد 

 .45برمی آید سوئدیها در تغییر چهره ماهر میباشند

 

b) یت امنبرقراری نظم و : "حیطۀ وظایف پلیس در سوئد بدین طریق تعریف شده که پلیس

 "و همچنین ضمانت امنیت همگانی و کمک به عموم مردم

 .حال خودتان قضاوت کنید که آیا سازمان پلیس سوئد به مأموریت تعریف شدۀ خود عمل میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بدست آوردن برابری همۀ زنان و ویژگی فردی دختران! 5توسعۀ پایدار، بند  2030( معاهدۀ 44
 ه کسی باور میکند که بچه های َمرد طبق حکم دادگاه برای نوشتن "همین کتاب" به گروگان گرفته شده اند!( چ45

در سوئد طبق این سند بچه های  17 – 11352پروندۀ ت ا اهمیّیت افشاگری این کتاب مستند را بخوبی درک کرده اند.سوئدیه
 یک نویسنده را به گروگان میگیرند ولی از شما میخواهند که نویسندگان را آزاد بگذارید.

محافظت میکند ولی کودکان یک  24/7ی مکند میلیارد انسان را با کاریکاتورهایش تخریب، بی حرمت 2الرش ویلکس که پیامبر 

 نویسندۀ افشاگر در مورد نفرت سوئد به اسالم و مسلمانان را به گروگان میگیرد.
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 َمرد مسلمان
A.  کودکان گروگان گیریربودن و از  "قبل"فریاد یک َمرد مسلمان برای کمک ماه ها 

 

 16-539779ک-5000 دادخواستشمارۀ   2016.05.16

 !46تبدیل شد به تجاوز به حقوق دیگرانخودسرانه که " شهادت دروغ" دادخواستتیتر 

 

مادر بچه هایم را بخاطر شهادت دروغ و اینکه بدون  دادخواست علیه میخواهم :َمرد

 العاتلَنگرودی به وجدانش قسم خورده که اط. تنظیم کنم اجازه سعی در عوض کردن آدرس من داشته

ارائه شده حقیقت میباشد در صورتیکه ادارۀ ثبت احوال پس از تحقیقات به این نتیجه رسیده که قسم 

 .وجدان او به دروغ میباشد

 .به حدس تو چرا َلنگرودی میخواسته آدرس تو را عوض کند :پلیس

اید یحدس نمیزنم، بلکه میدانم که برادر لَنگرودی برای یک ماه میخواهد به سوئد ب :َمرد

برادر لَنگرودی دکترا در ایران دارد و به همین دلیل خیلی . ولی گفته ام که اجازه ندارد به خانۀ من بیاید

 .برایشان سنگین تمام شده این اجازه ندادن من

حاال مادر بچه های من راضی به بیرون کردن من شده تا برادرش بتواند بمدت یک ماه در خانۀ من 

 . ن مقابل فامیل و دوست و آشنا سرافراز باشندبماند تا آنها در ایرا

چرا اجازه نمیدهی که به خانۀ تو بیاید؟ ُخب این خانۀ لَنگرودی هم هست و  :پلیس

 .لَنگرودی اجازه دارد که برادرش را به خانۀ خود دعوت کند

متری  46نفر در یک خانۀ  4ولی ما همین جوری هم ! گفتنش برای تو ساده است :َمرد

 46نفر به مدت یک ماه در یک خانۀ  7! آدم بزرگ دیگر هم بخواهند بیایند 3یکنیم، حاال زندگی م

هم من و هم بچه هایم به . من و بچه هایم به این موضوع عادت نداریم. متری غیر قابل تحمل است

 .خلوت خود نیاز داریم

 .آها، اآلن متوجه میشوم :پلیس

ست، شکایتم در مورد قسم دروغ میباشد در مورد جای کوچک نیدادخواست ولی  :َمرد

 (میخندد! )47که طبق قانون جرم است، از مونا ساحلین سوال کن

 تو میخواهی که من اآلن چه کار کنم؟ :پلیس

به وجدان قسم خوردن ولی "تنظیم کن بعنوان دادخواست یک  !!! :َمرد

نگرودی به دروغ زیرش را طبق این مدرک از ادارۀ مالیات که لَ " اطالعات دروعین به مرجع دولتی

 .امضاء کرده

 "تجاوز به حق دیگران میگذارد"را پُر میکند ولی تیتر جرم را دادخواست پلیس 

 !تجاوز به حق دیگران؟ :َمرد

 .مستعسل نگاه میکند :پلیس

 .َمرد چاره ای بجز قبول ندارد

                                                           
پلیس خودسرانه تیتر شکایت را برای کم کردن ارزش موضوع شکایت عوض میکند که این تیز به توبۀ خود کارشکنی و ( 46

 تخلف می باشد.
 حزب سوسیال دموکرات که دقیقاً به همین خاطر به دادگاه رفت.( مونا ساحلین سیاستمدار 47
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 16-582503ک-5000دادخواست شمارۀ   2016.05.18

 "افتراء" دادخواستتیتر 

 

َلنگرودی . کنم دادخواستی تنظیممیخواهم از مادر بچه ها بعنوان شایعه پراکنی  :َمرد

 .تصویر یک انسان بد از من در ادارات دولتی شایعه پراکنی میکند

 چه اتفاقی افتاده؟ :پلیس

گفتم که برادر لَنگرودی اجازه ندارد به خانۀ ما بیاید اگر دکتر  2015دسامبر  :َمرد

 .اصرار به آمدن داشته باشد سخیف لَنگرودی

 چرا نه؟ :پلیس

 .ما در یک خانۀ کوچک زندگی میکنیم :َمرد 

 اُوکی، چیز بیشتری؟ :پلیس

من نمیخواهم که مادر و برادر لَنگرودی خانوادۀ مرا تحت تأثیر منفی در سوئد  :َمرد

 .ا بیایدبه همین خاطر دوست ندارم که برادرش دکتر سخیف لَنگرودی به خانۀ م. قرار دهد

ً توضیح دهم که لَنگرودی برای سازمان زنان مرا مجرم به زدن او میکند، هم  من میخواهم مشخصا

 .چیزی که هرگز اتفاق نیافتاده. جسمانی و هم روحی

 

لَنگرودی تهدید کرده که برای پلیس خواهد گفت که من او را میزنم اگر من اجازه ندهم برادر او به 

 .48خانۀ ما بیاید

 

 16-747470ک-5000دادخواست شمارۀ   2016.06.21

 "ورود بی اجازه/استراغ سمع" دادخواستتیتر 

 

میخواهم از مادر بچه ها بخاطر استراق سمع و پنهان کردن نامه هایی که به اسم  :َمرد

 .من پست میشود

 میتوانی بیشتر توضیح بدهی؟ :پلیس

 .فن، اس ام اس، مرا کنترل میکندتل –لَنگرودی بدون اجازه نامه های مرا میخواند  :َمرد

خیلی از شماره هایی که به تلفن من زنگ زده شده و نامی برای آنان ثبت نشده برای لَنگرودی ناشناخته 

 .لَنگرودی قبول نمیکند که آنها شاگردان من و یا والدین آنها هستند. است

 

!!! "ت تو را خیلی دوست داردهمسر"که ( به تمسخر)به تازگی بعضی از والدین مؤنث اظهار میکنند 

وقتی دلیل حرفشان را پی گیر میشوم نشان از تماسهایی دارد که لَنگرودی به شماره های ناشناخته 

 .میزند و دلیل تماس آنها را با من جویا میشود

                                                           
می آید شاهد واقعیتی است که َمرد چندین  2016.09.09تمامی روند این پرونده و بالهایی که به سر َمرد و کودکان او بعد از  (48

 ماه قبل از وقوع این جنایت ادارات اجرایی سوئد را در جریان گذاشته بود.
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بدتر از آن پنهان کردن نامه هایی است که از ادارات به اسم من فرستاده میشود و نیاز به پاسخ در وقت 

حاال حدس من بر . قرر دارد و یا اینکه دستورالعملی باید اجراء شود َلنگرودی از من پنهان میکندم

اینست که لَنگرودی نامه های مرا میخواند و چون چیزی در آن نمییابد و اینکه حاال نامۀ باز شده را 

به ُطرق مختلف خالصه نمیتواند به من نشان دهد، آنها را از بین میبرد در صورتی که نمیداند ادارات 

 .تماس حاصل میکند

 به نظر تو چرا َلنگرودی همچین کاری میکند؟ :پلیس

 .آتو بگیرد. میخواهد نقطه ضعفی از من داشته باشد :َمرد

 نقطه ضعف برای چه؟  :پلیس

برادرش دکتر سخیف لَنگرودی بزودی برای تفریح به سوئد خواهد آمد ولی اجازه  :َمرد

دخترم  2بیاید به همین خاطر دنبال دلیل موجه برای خراب کردن زندگی من و ندارد به خانۀ من 

 .میگردد

 

 16-747117ک-5000دادخواست شمارۀ   2016.06.21

 "تحریک به قتل" دادخواستتیتر 

 

تنظیم  دادخواستمیخواهم از مادر بچه هایم برای برانگیختن دیگران به قتل من  :َمرد

 .کنم

 ضیح بدهی؟میتوانی بیشتر تو :پلیس

به اطالع من رسیده که مادر بچه های من برای سفارت ایران در سوئد نوشته  :َمرد

من " ُملحد"بغیر از آن بعنوان . بودن در اسالم مرگ است" مرتد"حکم . هستم" مرتد"است که من 

 .مناسب برای تربیت کودکانم نیستم خصوصاً که کودکانم دختر میباشند

 ار میکنی؟تو مگر خدا را انک :پلیس

. کالً بخاطر معتقد بودن لَنگرودی و خانواده اش به خدا من با او ازدواج کردم. نه :َمرد

همین قرآن خواندن آنها . مادر هرزه صفت او حاجیه خانم فیتحیه شریف پور همیشه سر در قرآن دارد

 .بخاطر اعتقاد من به خدا گولم زد

 پس از چه میترسی؟ :پلیس

 .49ز سیستم قضایی رشوه خوار ایران بپرساین سوال را ا :َمرد

 

ولی در سوئد هم من از پخش شدن این . به همین خاطر من هم تقاضای ترک تابعیت ایران را داده ام

 .شایعه میترسم چون که چنین چیزی میتواند حتی اینجا برای من خطرساز شود

                                                           
 در 2فاز  –شهادت دروغین پلیس دیوشل  –دگستری لَنگرود ابالغیۀ دا( 49

%DB%B2/-https://kimyana.se/%D9%81%D8%A7%D8%B2  

 

https://kimyana.se/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1
-%d9%84%d9%8e%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-%db%8c

%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/  

http://www.kimyana.se/
https://kimyana.se/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2/
https://kimyana.se/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%84%d9%8e%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://kimyana.se/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%84%d9%8e%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://kimyana.se/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%84%d9%8e%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/
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 16-916004ک-5000دادخواست شمارۀ   2016.07.29

 "ر قریب الوقوع ربودن کودکان منخط" دادخواستتیتر 

 

 .میخواهم گزارشی برای خطر قریب الوقوع ربودن کودکانم را بدهم :َمرد

 در اینمورد توضیح بده؟ بیشتر کمی :پلیس

به همین . هستم" خدا انکار"من مجرم به بنابر گزارش به سفارت ایران در سوئد  :َمرد

ام و طبق قوانین پاسپورت و مدارک شناسایی ایرانی خاطر من هم تقاضای ترک تابعیت ایران را کرده 

سال را همزمان با تقاضای ترک تابعیت خودم تحویل سفارت ایران در سوئد  18خودم و کودکانم زیر 

 .داده ام

 

سال است که دعوا مرافعه بین من و ننۀ بچه ها حاجیه خانم  10و ترک تابعیت، " انکار خدا"بغیر از 

 .یی بچه ها دکتر مهران سخیف لَنگرودی در جریان استفیتحیه شریف پور و دا

 

دکتر سخیف لَنگرودی بخاطر مشکل مشروب در ایران به یک خبر چین برای سازمان امنیت اطالعاتی 

نوشهر تبدیل شده و در همین رابطه دوستانی در سازمان امنیت پیدا کرده که میتوانند کارهایی برای او 

 .انجام دهند

 

گرودی برای تفریح به سوئد آمده و این خطر وجود دارد که دکتر سخیف لَنگرودی از دکتر سخیف لَن

و  "منکر خداست"طریق دوستان امنیتی خود پاسپورت بچه های مرا گرفته بعنوان اینکه پدر بچه 

 حت آزارت" منکر خدا"کودکانم را به ایران انتقال دهد تا بدین طریق پای مرا به ایران بکشاند و بعنوان 

همزمان لزومی ندارد که پاسپورت سوئدی کودکانم را مسدود کنم و رفت و آمد  .و اذیت قرار گیرم

 .کودکانم را در اروپا محدود کنم چونکه خودمان برای مسافرت برنامه ریزی کرده ایم

 

 ابه منظور پیشگیری از چنین امری که کودکانم به ایران منتقل شوند و در راستای قانون که والدین ر

موظف به همکاری و اطالع رسانی در مورد کودکان میکند، میخواهم که مسافرت برنامه ریزی و یا 

 .به من خبر داده شودو از طریق مادر بچه ها برنامه ریزی نشدۀ کودکانم در زمان مناسب 

 

خصی شبه نظر من مالقات کودکانم با بستگانشان برای کودکانم مفید میباشد بنابر این مطلوب است که 

 .از سازمان کانون خانواده مالقات کودکانم را با بستگان مادری آنها زیر نظر داشته باشند

 

با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را ... سوئد "بیاد بیاورید که 

 "50فراهم آورده است

                                                           
قوع کشیده زدن به دکتر سخیف لَنگرودی این شکایتها و گزارشها را بصورت فکر اینرا بکنید که اگر پلیس استکهلم قبل از و( 50

حرفه ای بررسی میکرد؟ آنوقت کودکان َمرد نیازی به تحمل این همه ظلم نداشته ولی همه چیز قربانی پروژۀ هویت زدایی 
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B.  گروگان گیری ان وربودن کودکاز  "بعد"فریاد یک َمرد مسلمان برای کمک ماه ها 

 

 16-1156010ک-5000دادخواست شمارۀ   2016.09.09

 "با کودکان خودسرانه عمل کردن" دادخواستتیتر 

 

در سوئد یکی از والدین اجازه ندارد کودکان مشترک را با توجه به حکم حزانت مشترک طبق قانون 

ی بر اینکه هر دو والدین بطور از والدین دیگری پنهان کند ولی در اینمورد عالرغم حکم دادگاه مبن

کودکان من از تاریخ . یکسان باید از بچه ها نگهداری، مراقبت، تعلیم و تربیت شریک باشند

و پلیس کودکانم را بطور مطلق  51با این حال سازمان اجتماعی اِن ِش دهربوده شده اند،  2016.09.14

 .از دیدار با من محروم کرده است

 

اجتماعی اِن ِش ده، وکیل ماریا یوله بی و لَنگرودی همه و همه میدانستند که پلیس استکهلم، سازمان 

به عبارتی "52لَنگرودی به نقل از پلیس گفته که هیچ مدرکی در هیچگونه زمینه ای علیه َمرد نداریم"

ند که هیچ مدرکی در ستدیگر، حتی زمانی که ادارات قضایی و اجتماعی سوئد بصورت موثق میدان

سال وجود ندارد، با این حال یک َمرد مسلمان بصورت اتوماتیک مجرم  10خانوادگی طی یک دعوای 

 .است

 

لَنگرودی به نقل از پلیس گفته که هیچ مدرکی در هیچگونه زمینه ای "فقط و فقط همین یک جمله که )

مامی عالرقم ت. شاهدی بر پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد میباشد" 53علیه َمرد نداریم

قبل کرده تو اتحادیۀ اروپا فریبانۀ سوئدی و همچنین تعهداتی که دولت سوئد در سازمان ملل  دنیاقوانین 

 .(بوداست، چه برسد به دیگر مدارکی که در اینمورد بعداً به دست َمرد رسیده 

 

 16-1581598ک-5000دادخواست شمارۀ   2016.11.16

" زن آزاری مزمن"ر علیه شکایت لَنگرودی در مورد بدادخواست این ) "افتراء" دادخواستتیتر 

 .(تنظیم شده بود

 

 از طرف. دنطبق قانون در سوئد افراد اجازه ندارند که افراد دیگری را به دروغین متهم به جرمی کن

دیگر شاکی طبق قانون موظف به اثبات موارد شکایت شده دارد که در غیر اینصورت میتوان از شاکی 

 .برساند اثباتبه کرد فقط دال بر اینکه شاکی نتوانسته حرفهای خود را دخواست تنظیم دابعنوان مجرم 

 

                                                           
ت این پروژه مستلزم نقض قانون میشود. همه چیز باید قربانی پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان شود و به همین خاطر ماهی

و دوگانگی ادارات میباشد. حتی شکایت بعد از آن "روز ویرانگر" بطور کلی نادیده گرفته شده، همه چیز برای اینکه این پروژه 

 به اهداف خود برسد.
51)Enskede  
 .1پاراگراف  11طبق قانون حقوق اجتماعی کاپیتل  BoU 2016.10.21تحقیق  (52
 .1پاراگراف  11طبق قانون حقوق اجتماعی کاپیتل   2016.10.21BoUتحقیق  (53
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ود به بدر اینمورد بغیر از اینکه شاکی، لَنگرودی، حتی کلمه ای از موارد شکایت شده را نتوانسته )

رودی نگبلکه اسناد و مدارک در بایگانی ادارات گوناگون شاهد بر دروغگویی آگاهانۀ لَ  برسانداثبات 

وئدی سمسلمان بنابراین تمامی حقوق قانونی یک شهروند مسلمان مذکر . فتمورد چشم پوشی قرار گر

 (.مغرضانه زیر پا گذاشته میشودجع قضائی اغماض مرابا آگاهی کامل و 

 

 16-1472840-5000دادخواست شمارۀ   2016.11.27

 "افتراء"  دادخواستتیتر 

 

شوهر "سال قبل لَنگرودی که در آن اظهار کرده بود  ت و افتراءهتک حرمدر مورد دادخواست این 

 .است تنظیم شده بود "و روانپریشان( پرخاشگر)سابق من داد و بیداد کن 

 

َمرد اجازه نداده بود که مادر لَنگرودی حاجیه خانم فیتحیه شریف پور و دخترخالۀ  2014کریستمس سال 

 .انۀ ما در سوئد بیاید که در نتیجه کل مسافرتشان لغو شدبه خاز کومله لَنگرودی پرستو خان عمویی 

شوهر سابق من داد و بیداد کن "به همین خاطر ماه بعد شبی به پلیس زنگ زده و اظهار داشت که 

 .است" و روانپریشان( پرخاشگر)

 

با  دوقتی پلیسها به خانۀ َمرد آمدند، پلیس زن در آشپزخانه به صحبت با لَنگرودی نشست و پلیس مر

 .َمرد شروع به صحبت کرد

 میخواهی تعریف کنی چه اتفاقی افتاده؟ :پلیس

 !چه اتفاقی؟ هیچ اتفاقی، اتفاقی نأفتاده :َمرد

 پس چرا ما نیاز داشتیم به اینجا بیائیم؟ :پلیس

 .برای اینکه من مسلمان هستم :َمرد

 واقعاً به این خاطر فکر میکنی که ما اینجا هستیم؟ :پلیس

 .نمیکنم، مطمئن هستم فکر :َمرد

به عقدۀ  .ببین همسایه ها به شما زنگ نزدند بنابراین ما داد و فریاد نمیکردیم و به سر و کلۀ هم نمیزدیم

لَنگرودی گفت که به پلیس زنگ میزنم پرستو خان عمویی از کومله، نیامدن مادرش و دخترخاله اش 

 !است 112اره اش و این من بودم که تلفن را به دست او دادم و گفتم شم

 

کودک خردسال من در اطاق بغلی در کمال آرامش خواب خوش می بینند، پس  2از همسایه ها مهمتر؛ 

حاال تو میتوانی بگویی که شما چرا در خانۀ من  .ما حتی به صدای نیمه بلند هم صحبت نمیکردیم

 .بود خیره نشستند پس از آن پلیس و َمرد در کمال سکوت به تلویزیون که صدایش بسته هستید؟

 

  .دقیقۀ کامل و گریه و زاری لَنگرودی در آشپزخانه، پلیس زن و لَنگرودی به اطاق آمدند 30پس از 

 

 ... پلیس زن شروع کرد به اینکه آی آی آی، اِی َمرد مسلمان 

 .هر آنچه را که لَنگرودی به تو گفته واقعیت زندگیمان خالفش را ثابت میکند :َمرد
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 ... باره قصیده ای بافت که آی آی آی، ِای َمرد مسلمان دو :پلیس زن

 .هر آنچه را که لَنگرودی به تو گفته واقعیت زندگیمان خالفش را ثابت میکند :َمرد

 .دو پلیس با هم اداء و اشاره ای کردند و خانه را ترک گفتند

 

ند، برای سکوت خود نمیب بنابراین حاال که کودکان َمرد به گروگان گرفته شده است َمرد دیگر دلیلی

 .سال پس از وقوع آن از طرف َمرد به اجراء گذاشته شد 2تقریباً دادخواست بنابراین این 

 

 16-1591477ک-5000دادخواست  شمارۀ  2016.12.29

 "سوئیچ ماشین" دادخواستتیتر 

 

 .لَنگرودی چندین ماه متوالی از برگرداندن سوئیچ ماشین به َمرد امتناع میکرد
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 )برای مردان مسلمان( نتیجه
با وجود اینکه برای تمامی این موارد اسناد و مدارک بایگانی شدۀ ادارات وجود داشت با اینحال از 

 .بطور کامل شدو سرپوشی چشم پوشی دادخواستها تمامی این 

 

ار کرد و تمامی این اسناد و مدارک َمرد حتی بغیر از پلیس با سازمان اجتماعی اِن ِش ِد هم تماس برقر

 .در گروگان دولت سوئد میباشند 2019.10.27را به نمایش گذاشت با این حال کودکان َمرد تا به امروز 

 

سوئد را بطور آشکارا " قانون اساسی"شما بزودی شاهد حکم قاضی دانیل اِریکسون خواهید بود که 

 .زیر پا میگذارد

 

شاهد گواهی مدرسه خواهید بو که در آن معلم فرزندان َمرد آخرین " کنترل و سرپوشی"در قسمت 

 :مشاهدات عینی خود را گواهی میکند بدین مضمون که

 .54ساله، روی زمین نشست، گریست، و نمیخواست با مادر خود برود 8کیمیّا  -

 "من میخواهم کنار بابا امشب بخوابم"ساله، گفت  6کیانا  -

 

د مورد تنبیه قرار میگیرند، اصرار بر این دارند که با مادرشان نروند، آیا کودکانی که از طرف پدر خو

 در کنار پدر بمانند و در آغوش پدر بخوابند؟

 

عقل ناسالم شما چه میگوید؟ چونکه عقل سالم سوئدی میگوید که در هر صورت بچه باید از پدر خود 

یباشند که میبایستی از پدر خود به جدا شود، و کودکان َمرد یکی از هزاران کودک مسلمان در سوئد م

 .ناحق و خالف میل خوِد بچه جدا شوند

 

عالرغم میل خود که این هم خود خالف قانون در سوئد میباشد  2016.09.09فرزندان َمرد از تاریخ 

مجبور شده اند که با مادرشان بمانند و نتوانند در بغل آرام و مطمئن پدر شبی را پس از آن تاریخ در 

 .بخوابند آرامش

 

ظلم مطلق علیه کودکان مسلمان و بی قانونی مطلق علیه حقوق کودکان مسلمان در سوئد حد و مرزی 

 .به خود نمیشناسد و تابع هیچگونه ظابطه و قانونی نمیباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 به مدارک آخر کتاب رجوع شود.( 54
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 زن مسلمان
 

 تماس میگیرد طبق انتظار که َمرد از قبل اعالم خطر کرده بود، لَنگرودی با سازمان اجتماعی اِن ِش ِده

از طرف دیگر سازمان اجتماعی اِن ِش ِده با دانش کامل . و دروغهای ثابت شده را به خورد آنها میدهد

 .به چرخش در می آورد به دروغهای لَنگرودی چرخ دندۀ پروژۀ هویت زدایی را

 

گی میکنند و در منطقۀ اِن ِش ِده، یکی از حومه های استکهلم، چندین وزیر و سیاستمدار در دولت زند

ر این آمار رأی دهندگان د. همچنین چندین هنرپیشه، خبرنگار و فعالین فرهنگی، سیاسی زندگی میکنند

دارد که از روی طبیعت راستگرایانه مخالف اسالم و " دست راستی"منطقه نشان از یک سیاست 

 .مسلمانان در سوئد میباشند

 

به جریان بر علیه َمرد  دادخواستهایینگرودی هم حاال َمرد پس از کند و کاوش متوجه میشود که لَ 

 .گذاشته بود

 مفادش مشخص نشده 2016.07.09 -

 مفادش مشخص نشده 2016.08.04 -

 16-831684ک-5000"             زن آزاری مزمن" 2016.09.09 -

 

 هفته 3پس از تحقیقات اولیه در کمتر از " زن آزاری مزمن"همانطور که تا حاال خوانده اید شکایت 

 اسمش این! کمی پس از آن کارش را تغییر داد"" اچ"بازجو "جالبتر اینجاست که . مختومه اعالم شد

 .بود که یک شغل دیگری گرفته

 

" زن آزاری مزمن"یک پرونده کامالً ساخته شده بروی دروغهای خود دانسته که شما مدارکش را طی 

در گروگان دولت سوئد  2019.10.27ن کتاب شاهدش بوده اید کودکان َمرد تا به امروز وقت ترجمۀ ای

 . برای هویت زدایی میباشند

 

کمکهای ارئه شده از طرف سازمان اجتماعی اِن ِش ِده به این دروغهای لَنگرودی در همان اوایل 

 .به شرح زیر میباشد 2016شکایت 

 خانۀ محافظت شده -

 "خشونت"به چگونگی به واژه کشاندن تخصصی کمک  -

 "خشونت"میدن اثرات به فهتخصصی کمک  -

 نمایان کردن و روشن شدن اینکه لَنگرودی مورد اذیت و آزار قرار گرفته -

 دوباره بدست گرفتن کنترل زندگی و فضای زندگی... اثر خشونت را کم کردن  -

 

 کارمند دایرۀ خشونت خانوادگی 55کیم شرن کویست

 

الم، به یک دروغگو راه دروغگویی به عبارتی دیگر، سازمان اجتماعی مغرض اِن ِش ِده متنفر از اس

 .قانونی در سوئد را به لَنگرودی یاد میدهد

                                                           
55) Kim Tjernqvist 
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قابل توجه است که بدانید رئیس سیاسی سازمان اجتماعی منطقۀ اِن ِش ِده فردی است به نام پروین 

 .فکر میکنید که او چگونه به این پُست دست یافته؟ توضیحاتش خواهد آمد. عراقی

 

 16-1226390ک-5000   محرمانه"ودکانک تنبیه"  2016.10.04

میرسد با اینکه میدانستند  2017.04.11ماه در تاریخ  7به اطالع َمرد پس از  دادخواستمحتوای این 

 :طبق گواهی مدرسه

کیمیّا "را در کالس دید اینگونه بود که؛ ( ساله 8)طبق گواهی معلم کیمیّا از آخرین دفعه ای که کیمیّا 

 "میگریست، و نمیخواست با مادر خودش برودبه روی زمین نشست، 

 

بماند که او را هر روزه میزده؟ در آن لحظه که ( َمرد)سوال اینست که آیا کیمیّا میخواسته کنار پدری 

کیمیّا به روی زمین نشست، میگریست، و نمیخواست با مادر خودش برود، َمرد حتی آنجا نبوده که 

بطور ناخواسته و بدونه اینکه ( ساله 6)قتی که َمرد سر رسید کیانا وو  !کیمیّا را تحت تأثیر قرار بدهد

 "من میخواهم امشب کنار پدرم بخوابم"کسی چیزی بگوید گفت که 

 

سوال اینست که آیا بچه ای را که هرروزه پدرش او را میزده، خود را در آغوش پدر مطمئن و امن 

فیلم و صدای ضبط شده از ! آزادی پرواز کندمیشناخته تا آن حد که نمیخواسته با مادر خود بطرف 

 .کیانا در محل شاهد این تعریف میباشد

 

بعداً َمرد متوجه شد که در گواهی مدرسه پس از سالها مشاهدۀ رفتار کودکان با والدین گواهی شده بود 

 :که

هر وقت که پدر بچه ها به دنبال آنها می آید بچه ها بطرف پدرشان میدوند و خود را در  -

غوش پدرشان می اندازند ولی وقتی مادر به دنبالشان می آید بچه ها بهانه گیر و لجوج آ

 .میشوند

 .میباشند" دختران پدر"مدرسه پس از سالها مشاهدۀ کودکان گواهی میکنند آنان  -

 :ارزیابی نیاز به امنیت کودکان"طبق گواهی بازرسان کودک در سازمان اجتماعی اِن ِش ِده  -

میگوید که هیچ نگرانی در مورد کودکان ندارد وقتی که بچه ها با پدرشان ( یلَنگرود)مامان 

پدر به راحتی از عهدۀ ایاب و ذهاب کودکان بر می آید و هیچ مشکلی برای غذا . تنها هستند

وقتی که کودکان با پدر هستند، پدر مادر همچنین میگوید . و بهداشت کودکان وجود ندارد

 "همیشه آرام است

 

تلفنی " سالم"نه بچه ها اجازه داشته اند به پدرشان یک  2019.10.27تاریخ نگارش فارسی  پدر در

 .تلفنی بگوید" سالم"بگویند و نه پدر توانسته به کودکان خود 

 

این است عمق نفرت سوئدیهای خوش برخورد از اسالم و . بله؛ این است واقعیت زندگی در سوئد

 .مسلمانان

 

، اینکه کودکان را از ریشۀ فرهنگی". بهترین برای کودکان مسلمان"ئدیها از بله؛ این است تعریف سو

 .دینی و قومیتی خود جدا کردن بهترین است برای کودکان مسلمان
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 )برای زن مسلمان( نتیجه

کودک مسلمان به مشامشان  2رایحۀ هویت زدایی، سازمان اجتماعی سوئد طبق دستورالعمل پروژه 

کودک را بطور بی احساس و وحشیانه از  2 ،لَنگرودی ،لمان در این پروندهخورده و از طریق زن مس

کانی کود. پدرشان، دوستانشان و محیطی را که در آن بزرگ شده بودند و حتی عروسکشان جدا میکنند

توضیح داده بودند که نمی خواهند از  کلماتکه کامالً بطور واضح و روشن، هم با حرکاتشان و هم با 

 .شوند پدرشان جدا

 

اینکه کودکان را مخالف خواستۀ خود از زندگی سابقشان جدا کنند، سوئدیها اسمش را گذاشته اند 

و این آن تعریفی است که سوئد میخواهد به خورد دیگر کشورها علی " مسلمان بهترین برای کودکان"

 .الخصوص مسلمانان بدهد

 

ولت سوئد سرمایه گذاری وسیعی در این هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد پروژه ای است که د

چه کسی با توجه به شهرت و حرکات دنیا فریبانۀ سوئدیها باور میکند که سوئد . رابطه انجام میدهد

مسلمانان اسالم و اینگونه درصدد برافکندن ریشه ای  56بخاطر عمق نفرت خود به اسالم و مسلمانان

 !میباشد

 

یهای بسیار با دولت، وزراء مختلف، ادارات و رسانه ها چاره ای در این پرونده َمرد پس از نامه نگار

به کمک در گروگان گیری دخترانش  مجرمنمیبیند و نخست وزیر را  57جز شکایت از استفان لُوفن

میکند بخاطر اینکه قانون بطور یکسان برای همۀ شهروندان بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، 

 .میباشد و در اینجا بصورت هدفمند قوانین تبعیض قائل میشوند فرهنگ، دین، عقبۀ ملیتی و غیره

 

بیشتر توضیح داده خواهد شد و مشخص " کنترل و درپوش گذاشتن"در مورد اینگونه مسائل در قسمت 

علیه نخست وزیر، وزراء، سیاستمداران، قاضی، دادستان و حتی کارمندان عادی  دادخواستمیشود که 

 ادخواستهادوئد نه تنها به ثبت نمیرسد بلکه خودسرانه، بدون اجازه، حتی مفاد طبق دستورالعمل قوانین س

 .نامه را تغییر میدهند و در نتیجه سرپوشی از جنایت دولتی علیه کودکان مسلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عمق ریشۀ نفرت سوئدیها مقابل اسالم و مسلمانان را باید در حیطۀ اقتصادی جستجو کرد. (56
57) Stefan Löfven  2018 – 2014نخست وزیر سوئد  
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 روز ویرانگر
 

ه ب َلنگرودی میگوید که بچه ها به دیدن دایی خود همان دکتر سخیف َلنگرودی 2016سپتامبر  9روز 

خانه ای که به خرج َمرد اجاره شده بود میخواهند بروند و شب را در آنجا بخوابند چیزی که مورد قبول 

 .َمرد نیست

 

. سپتامبر ایران ایر به ایران پرواز دارد 10یک روز جمعه است و شنبه یعنی  2016سپتامبر  9روز 

در سوئد مانده و به خرج َمرد آلمان،  با خانواده یک ماه بود که( دایی بچه ها)دکتر سخیف لَنگرودی 

، حاال بر طبق اجازۀ ویزا وقت برگشت به ایران رسیده، واقعیتی که بودند ِچک و فنالند را شخم زده

 .َمرد دوست ندارد بچه ها دقیقاً آن شب را کنار دایی و خانوادۀ او باشند

 

ان ت کودکانش را از طریق دوستفکر کن اگر دکتر سخیف لَنگرودی پاسپور"َمرد با خود فکر میکند 

 "و یا رشوه گرفته و حاال میخواهند کودکانم را به ایران ببرند؟

 

َمرد که تابعیت ایرانی خود را پس داده و همچنین پاسپورتهای خود و کودکانش را به سفارت ایران در 

سوئد  خیال باطل که زهی. سوئد تحویل داده دیگر نخواهد توانست به ایران برود و کودکان خود را ببیند

 !خود برای بچه های مسلمان برنامه دارد

 

حرف خود را عوض میکند و این دفعه ادعا میکند که با بچه ها به رستوران  :لَنگرودی

 .میخواهند بروند

 .کدام رستوران؟ ُخب من میتوانم شما را به آنجا برسانم :َمرد

نگرودی میخواهد به خانۀ همسایه ایندفعه لَ . دوباره حرف خود را عوض میکند :لَنگرودی

همان همسایه ای که از کودکان َمرد نگهداری میکرده وقتی که لَنگرودی دنبال یللی تللی زمانی . برود

 .58که َمرد سر کار بود به نام مقصودلو از گرگان

خیلی وقت است که او را ندیده ام، میتوانم . ُخب، من هم میتوانم همراهتان بیایم :َمرد

 .به او بگویمسالمی 

با دستپاچگی حرف خود را برای چهارمین بار تغییر میدهد؛ نه ما میخواهیم به  :لَنگرودی

 .پارک کنار خانه برویم

باشد، شما به پارک بروید ولی حاال که حرف مقصودلو شده من میروم آنجا یک  :َمرد

 .چای با هم بنوشیم

بدون حد لَنگرودی میشود که از َمرد میخواهد به  َمرد در تعجب کامل متوجۀ تغییر قیافیه و دستپاچگی

 !خانۀ مقصودلو نرود

قبالً هرگز به خانۀ مقصودلو رفتن . کامالً کنجکاو میشود. به فکر فرو میرود :َمرد

َمرد عادت داشت آن پیرزن بی دین و ایمان را گه گاهی مالقات کند بدون اینکه َلنگرودی ! مشکلی نبود

لَنگرودی نمیخواهد که َمرد آنجا برود؟ این سوال کنجکاوی َمرد را بیشتر چرا . نظری داشته باشد

 .تحریک میکند

                                                           
اً شهادت دروغین در دادگاه میدهد و به همین خاطر َمرد اسمش را گذاشته مقصودلو پیرزن خرفت مقصودلو از گرگان بعد (58

 نامتعادل عقلی از گرگان، که آن نماز و روزه گردنش را بزند.
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 .پافشاری میکند و لباس را میپوشد که به خانۀ مقصودلو برود :َمرد

 .دوباره حرف خود را تغییر میدهد و میگوید که برادرش خانۀ آن پیرزن میباشد :لَنگرودی

مدل مختلف حرف زده و َمرد نمیداند که به کدام  ظرف نیم ساعت، َلنگرودی پنج :َمرد

حتی اگر اینگونه باشد دکتر سخیف لَنگرودی چه ایده هایی را . یک از حرفهای لَنگرودی اطمینان کند

 در مغزش میپروراند؟

 

بچه ها را آمادۀ رفتن و به همین منظور  آنها تصمیم میگرند که همه با هم به خانۀ مقصودلو بروند

ف سخی. و َمرد بطرف آنان میرود خانۀ آن پیرزن َمرد چشمش به سخیف لَنگرودی می افتد در .میکنند

لَنگرودی دستش را بلند میکند ولی َمرد چابکتر از اوست و کشیده ای به صورت دکتر سخیف َلنگرودی 

 .آنوقت همه چیز در هم و بر هم میشود. می نوازد

 

شان را در می آوردند به داخل آمدند و دیدند که دایی بچه ها که تا آنزمان در درب ورودی خانه کفش

 اولش بچه ها فکر میکنند که این .سخیف لَنگرودی روی مبل افتاده و زن دایی بروی دایی دکتر افتاده

من چشمانم را به تازگی عمل کرده ام، او را بیشتر "بازی میباشد ولی از صدای زن دایی که داد میزند 

 .ها متوجه میشوند که بابا دایی را بوسیده آنوقت است که بچه" نزن

 

سپس َمرد به طرف . َمرد سرش را برمیگرداند و کودکانش را میبیند. بچه ها شروع به گریه میکنند

 .کودکانش میرود، آنها را در آغوش میکشد و به اطاق دیگر میبرد

 

َلنگرودی شارالتان بازی در این هاگیر واگیر َلنگرودی و آن پیرزن مقصودلو وارد اطاق میشوند و 

درش پپای  یکیانا رو. َمرد با کودکانش ساکت و آرام در اطاق دیگر نشسته اند. ایرانی را شروع میکند

همگی بخاطر نقشی که زن دایی، مژگان اسمائیل . (َمرد)پدرش مینشیند و کیمیّا روز تخت کنار  (َمرد)

د، عجله کنی"دای لَنگرودی می آمد که می گفت در آنطرف ص. پور، بازی کرده بود لبخند به لب دارند

 "برادرم را کشت

 

لَنگرودی . کامالً هیجان زده درمورد صحنه ای صحبت میکند که آنرا ندیده است :لَنگرودی

لَنگرودی تلفنی توضیح . را تشریح میکند( påtänd)تصویر از یک َمرد کامالً خطرناک و ؟نشئه؟ 

تعادل روحی است در صورتی که َمرد با کودکانش در  خارج از میدهد که َمرد چگونه هیجان زده و

 .کمال آرامش در اطاق کناری به این شارالتان بازی ایرانی می خندند

 

َمرد و کودکانش سعی میکنند آرام بخندند و صحبت کنند تا َلنگرودی بیشتر هیجان زده نشود در صورتی 

پدر پدرسگ خودش " زنده یاد 59گیرد و به قول عارفکه لَنگرودی از تعریفات تلفنی خود بیشتر ُگر می

 ."را در می آورد

 

برسانند چونکه َمرد هر حادثه لَنگرودی از پلیسها می خواهد که خودشان را هر چه زودتر به محل 

َمرد و بچه ها سعی در آرام بودن دارند ولی . لحظه امکان دارد برادرش سخیف لَنگرودی را بُکشد

 .ده شان را بگیرندنمیتواننید جلوی خن

                                                           
 عارف لرستانی هنرپیشۀ ایرانی  (59
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 .پلیس مذکر به اطاقی که َمرد با کودکانش در آنجاست میرود! شوالیۀ نجات سر میرسند دوبه ناگهان 

یسی آسپیرانت دورۀ پل! البته بزودی متوجه خواهید شد آسپیرانت آنتون آندرشون چندان مذکر هم نیست

 . تی گربۀ ملوس هم نیستاین ببر بدون کارت پلیسی ح. را می گذراند و هنوز پلیس نشده

 

بیرون اطاق لَنگرودی . بچه هایش آرام در اطاق مییابد دوآنتون آندرشون َمرد را با  :اَسپ

به همانگونه شارالتان ایرانی هیجان زده راه میرود و واژه هایش تعریف از یک انسان بسیار خطرناک 

 .و عصبی را دارد

 

سوئدی که احتماال تا بحال شارالتان بازی زنان ایرانی آن پلیس زن نژاد پرست، هانا اِریکسون، یک 

را بدینصورت ندیده بود بدون مضنون شدن به لَنگرودی و برادرش دکتر سخیف َلنگرودی در مورد 

خواسته های پنهانی آندو، دنبال َلنگرودی راه میرود و دل میسوزاند و سعی در آرام کردن لَنگرودی 

 .دارد

 

 عادی میباشد ولی سوئدیها نمیدانند با این رفتارو پلیس ایران ها برای ایرانیان بازی  شارالتاناینگونه 

لَنگرودی متوجۀ حماقت نژادپرستانۀ پلیس زن هانا اِریکسون میشود و . دروغین چگونه برخورد کنند

 هاین بهترین فرصت برای َلنگرودی برای به دام انداختن َمرد و ب. با خود می اندیشد حاال و یا هرگز

 .کرسی نشاندن حرفهای خودخواهانۀ خود میباشد

 

بدینوسیله َلنگرودی می توانست انتقام نیامدن سال قبل مادرش حاجیه خانم فیتحیه شریف پور و دخترخاله 

 .و اکنون انتقام برادرش دکتر سخیف لَنگرودی و خانواده اش را بگیرداز کومله اش پرستو خان عموئی 

 

 ل میکند که آیا آندو میتوانند تنها صحبت کنند؟آنتون آندرشون سوا :اَسپ

 .از بچه ها میخواهد که در اطاق دیگر منتظر بمانند :َمرد

 .سوال میکند که چه اتفاقی افتاده است :اَسپ

 .اجازه میخواهد که مکالمه را ضبط کند :َمرد

و  !60پس از لحظه ای سوکت میگوید؛ نه. ُشکه میشود و نمیداند چه جوابی بدهد :اَسپ

 .اجازۀ ظبط مکالمه را نمیدهد

سالۀ خانوادگی تعریف میکند و میگوید که با سفارت سوئد در ایران  10از اختالف  :َمرد

مکالمه داشته و از اهداف مخفیانۀ دکتر سخیف لَنگرودی برای آنها تعریف کرده است و اینکه َمرد 

 .نگران ربوده شدن کودکانش به ایران میباشد

 

به همین خاطر " . منکر خداست"هد که َلنگرودی به سفارت ایران گذارش داده که َمرد َمرد توضیح مید

 .نمیتواند به ایران برود اگر کودکان َمرد به ایران ربوده شوند

 

َمرد توضیح میدهد که فردا هواپیمایی ایران ایر به ایران پرواز دارد و َمرد نمیخواهد که کودکانش 

 .امشب از خانه بیرون بروند

                                                           
ادر( تصویری، صوتی و غیره جرم اول. طبق قانون اساسی در سوئد شهروند بدون اجازه حق ظبط و پخش )تبصره بسیار ن (60

 را بدون اجازه گرفتن دارد.
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 .َمرد همحنین در مورد چگونگی کشیده خوردن دکتر سخیف لَنگرودی توضیح میدهد

جرم "میکند و صحبت از  مشاورهآنتون آندرشون با همکارش هانا اِریکسون  :اَسپ

 .میکنند" ناچیز

 

هانا اِریکسون دوباره از اطاق خارج میشود و بدنبال لَنگرودی که به همانگونه شارالتان بازی ایرانی 

پلیس هانا اِریکسون بیشتر و بیشتر از نقش حرفه ای خود دور . د را هیجان زده نشان میدهد میرودخو

 . و دورتر میشود

 

اَسپ آنتون آندرشون و همکارش هانا ِاریکسون بین خود صحبت میکنند و هانا اِریکسون ادعا میکند 

 (.رف میباشدچونکه بی شرافتی در سوئد عُ ! )است" 61شرافتی"که این بیشتر یک جرم 

برای َمرد تعریف میکند که همکارش هانا اِریکسون فکر میکند که تو به جرم  :اَسپ

 !محکوم هستی" شرافتمندی"

به ادعای شما مختص " شرافتمندی" چی؟ چی داری می گویی؟ چطور؟ جرم :َمرد

 ؟62هم باشد" با شرف"میتواند " ملحد"چگونه یک ! هستم" بی خدایی"مسلمانان است، من که محکوم به 

 

 ایران میخواهد مرا. شهروندان در سوئد یا ملحد بی شرف هستند و یا اینکه مسلمان تعصبی با شرف

 عقل سالم تو چه میگوید؟! بعنوان ملحد بی شرف محاکمه کند و تو مرا بعنوان مسلمان با شرف؟

که َمرد در صورتی . آنتون آندرشون به ناگهان برمیگردد و به اطاق دیگر میرود :اَسپ

 .صدای آنان را میشنود، اَسپ کیمیّا را به آشپزخانه میبرد و دِر آشپزخانه را میبندد

به محض اینکه اَسپ کیمیّا را به آشپزخانه میبرد َمرد دوربین تلفن همراه را روشن  :َمرد

 .و شروع به ظبط میکند

 

کند به رو می. ن، آفرین دختر زرنگآفری. ثانیه اَسپ بیرون می آید و کیمیّا را تشویق میکند 5کمتر از 

 .بعد اَسپ به اطاقی که َمرد نشسته میرود. لَنگرودی و می گوید تو یک دختر زرنگ و باهوش داری

 

در کمال آرامش از اَسپ آنتون آندرشون سوال میکند؛ آیا تو آموزش بازجویی از  :َمرد

 ؟63کودکان را دیده ای؟ آیا مادر کیمیّا در اطاق بازجویی بود

کله سیاه ملعون، میخواهی جلوی چشمهای کودکانت ِله "منفجر می شود و میگوید  :اَسپ

 "شوی؟ خفه میگیری حاال؟ حتی یک کلمه هم نیمخواهم از تو بشنوم

 

پس از آن به مرکز زنگ میزند و تقاضای وسیلۀ نقلیه برای بردن َمرد به زندان میکند ولی به او 

 .میگویند که باید منتظر بماند

 .تو مرتکب اشتباه بزرگی میشوی :ردمَ 

 .نگاه تلخی به َمرد میکند :اَسپ

                                                           
 بله دوستان درست شنیدید "شرافت" در سوئد جرم است. (61
مسلمانان در سوئد بخاطر دین اسالم متهم به "َشَرف" داشتن هستند. به عبارت دیگر یک فرد غیر مسلمان یک فرد "منکر  (62

 خدا" نمی تواند شرف داشته باشد.
 که اَسپ آنتون آندرشون و پلیس هانا اِریکسون در محل جرم "شرافتمندی" مرتکب میشنود. جرم دیگر 2 (63
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 .میخواهی خودم بروم به زندان خودم را معرفی کنم :َمرد

خفه شو، همانجا بنشین و از جایت "دوباره نگاه تلخی به َمرد میکند و میگوید  :اَسپ

 "حرکت نکن

 

 .همۀ این سخنان ظبط میشود بدون آنکه اَسپ متوجه شود

 

پلیس تازه از َمرد میخواهند که جیبهای خود  2. پلیس دیگر 2یک ماشین دیگر پلیس از راه میرسد با 

همزمان َمرد تعریف میکند که همکارانشان مرتکب . پس از آن َمرد بازرسی بدنی میشود. را خالی کند

م ژاد پرستی و جرَمرد میگوید که همکارانشان در حال حاضر خود را مجرم به ن. اشتباه بزرگی میشوند

 .حقوق کودکان مرتکب شده اند

 

 پلیس مذکر تأکید میکند که باید به آنان به چشم! پلیس مذکر میگوید که کاری از دست آنان بر نمی آید

 .یک تاکسی نگاه کرد که فقط دستور رساندن َمرد به زندان را دارند، هیچ چیز دیگر

 

یب َمرد را نشان میدهد و سوال میکند که آیا او میخواهد پلیس مذکر به اَسپ آنتون آندرشون محتویات ج

 چیزی از آنها را نگه دارد؟

 .تلفن همراه َمرد را نگه میدارد و بقیه را تحویل همکاران خود میدهد 2 :اَسپ

رش را فک! پلیس تاکسی سوال میکند که آیا او میتواند سر راه کاپشنش را از ماشین بردارد 2َمرد از 

ول پلیسها ا. شب آزاد شوم، آنوقت هوا سرد است و بهتر است کاپشنم همراه من باشد بکنید که نصف

 .تردید میکنند ولی بعد اجازه میدهند که َمرد کاپشنش را از ماشین بیاورد

 

مقصودلو گرگانی پلیسها وقت کافی و در آرامش کامل برای فرنگیس حاال در خانۀ آن پیرزن خرفت 

بدین صورت اولین بیل از پروژۀ هویت زدایی کودکان  .کامل دارندگواهی ساختگی و جعلی وقت 

 .مسلمان در مورد این خانوادۀ مسلمان در سوئد زده میشود

 .اولین قسمت ثبت کردن آسیب دیدگی ناشی از سیلی خوردن دکتر سخیف لَنگرودی است

   
قاً باشید که این عکس دقی آیا شما چیزی از آسیب در صورت این انگل کچل پیدا میکنید؟ توجه داشته

 . دقیقه بعد از سیلی خوردن دکتر 5پس از ورود پلیسها توسط پلیسها گرفته شده یعنی چیزی حدود 

 

بخاطر موقعیت حساس این منطقه از استکهلم پلیس برای اتفاقاتی که در این منطقه اتفاق می افتد اُلویت 

 .خاصی برخوردار است و خود را زود به صحنه میرساند
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دکتر . در روز دادگاه تعجب در واضح و بزرگ بودن عکسها دارد 64حتی دادستان مالین اِریکس دُتر

سخیف لَنگرودی بنابر گزارش پلیس نیازی به کمکهای پزشکی نداشته و فقط سوسولی دچار کمی سر 

 .داشت 65درد شده بود و فقط نیاز به عوض کردن شلوارش

 

است که بتواند به سوئد مهاجرت کند و پسرش را در سوئد نگه  دکتر سخیف َلنگرودی دنبال راه حلی

فرشتۀ کوچک  2این خانواده از لَنگرود شمال ایران بطور کلی نادیده گرفته اند آنچه که به سر . دارد

 .می آید، حتی که اگر آنها خواهر زادۀ خود او باشند

 

حاال . 66ام اروپا را گشته بودند، قانع نبودنداین خانواده از لَنگرود شمال ایران با پول َمرد که با آن تم

پس از چندی درب سلول باز میشود و نگهبان  .َمرد در سلول بروی تخت دراز میکشد و خوابش میبرد

َمرد به اطاقی راهنمایی میشود و مطلع میشود که باید صبر کند تا بازجو . میخواهد که َمرد بدنبالش برود

 .بیاید

 

عی میکند صندلی را نزدیکتر به میز بکشد که ناگهان متوجه میشود که صندلی بازجو می آید و َمرد س

بخندی بازجو ل. َمرد شروع به خنده میکند و صحنه را برای بازجو تعریف میکند. به زمین پیچ شده است

 .میزند و اظهار میکند که در تعجب بود که َمرد میخواهد با صندلی چه کار بکند

 

را را تعریف کند ولی بازجو عالقه ای به شنیدن تمام ماجرا ندارد و فقط در َمرد میخواهد تمام ماج

 .مورد صحنۀ حادثه میخواهد بداند

 

َمرد تعریف میکند که خطر ربوده شدن فرزندانش وجود دارد و اینکه دایی بچه ها شاید بچه هایش را 

قبل گزارش داده و حاال در این ماه  2همچنین َمرد تعریف میکند که نگرانیش را حدود . به ایران ببرد

ا بازجو اظهار میکند که اینه .حاال این پلیس است که وظیفۀ مراقبت از کودکانم را دارد. سلول نشسته

 .ولی حاال نوبتش است که در مورد حادثه توضیح بدهی. را در گزارش خواهد آورد

 

حرفش را در مورد کجا و چرای  بار 5َمرد تعریف میکند که لَنگرودی مادر بچه هایم ظرف نیم ساعت 

 .به همین خاطر گفتم که من هم برای احوالپرسی آن پیرزن مقصودلو خواهم آمد. رفتنش عوض کرد

من رفتم جلو، سخیف َلنگرودی از . در خانۀ آن پیرزن دکتر سخیف لَنگرودی روی مبل نشسته بود

خیف عتر است و کشیده ای میزند که سجایش بلند میشود، دستش را بلند میکند ولی عکس العمل َمرد سری

 .لَنگرودی حتی به زمین نمی افتد با اینکه مبل پشت زانوی او بوده

 

بعد از کشیده، َزِن سخیف َلنگرودی، مژگان اسمائیل پور، خودش را میان َمرد و شوهرش قرار میدهد، 

همزمان َمرد !" زنمن چشمهایم را عمل کرده ام، دیگر ن"هر دو به عقب می افتند و زنش میگوید 

                                                           
64) Malin Eriksdotter 
کرون جریمۀ نقدی داد. انگاری که دکتر سخیف لَنگرودی یک ما گردش در اروپا به همراه خانواده  5000دادگاه حکم به  (65

 الماسی که از خانۀ َمرد دزده اند.اش با پول َمرد برایش کافی نبوده! و آن انگشتر 
کرون خرج داشت، که َمرد عادت داشت بگوید سگ خورد چونکه  70000اقامتشان طی یک ماه سفر به اروپا برای َمرد  (66

 بچه هایم در آرامش هستند. 
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صدای بچه هایش را از پشت سرش میشنود، برمی گردد بطرف آنها میرود و بچه ها را به اطاق دیگر 

 .میبرد

همانگونه تعریف میکند که در بازجویی به ثبت رسیده، همانگونه که حتی برای  :َمرد

 .اَسپ آنتون آندرشون تعریف کرده بود

 .دهدایت میکن 67َمرد را به سلول :بازجو

اق با هم به اط". تو میتوانی بروی"کمی پس از آن دوباره نگهبان می آید و در را باز میکند و میگوید 

کرون بوده،  5000تمامی مبلغ که بیشتر از . تحویل لباس و وسایل می روند تا وسایل را تحویل بگیرد

 .پس داده میشود

یم داشت که با بچه هایش آن پول را همان روز جمعه از بانک گرفته بود و تصم :َمرد

سپتامبر روز  11بله، آن روز تاریخی، . ساله میشده 50به شهربازی برود چونکه َمرد روز یکشنبه 

 .تولد َمرد است

 

َمرد به خانه زنگ میزند تا به کودکانش خبر  – 23.34بیرون از زندان َمرد به ساعت خود نگاه میکند 

 .اب تلفن را نمی دهددهد که از زندان بیرون آمده ولی کسی جو

َمرد نگران . به تلفن همراه َلنگرودی زنگ میزند ولی از آن هم جوابی نمی شنود :َمرد

در همین حال َمرد متوجه میشود که صدای ضبط شدۀ اَسپ آنتون آندرشون در تلفن همراه او . میشود

 ! است شده مفقود

 

 .اال در تلفن همراه َمرد وجود نداشتبله، مدرکی که ثابت میکرد پلیس ها مرتکب جرم شده اند ح

بزودی متوجه خواهید شد که این آخرین مرتبه نبوده که این . پلیسها مدرک جرم را از بین برده بودند

 .پلیس آنتون آندرشون و هانا اِریکسود مدرک را از بین میبردند و یا باعث جعل گواهی میشدند دو

َمرد دستپاچه میشود و . بچه ها خانه نیستند باالخره به خانه میرسد و می بیند که :َمرد

در  .َمرد با چند نفر صحبت میکند که هر یکی تماس را به دیگری وصل میکنند. به پلیس زنگ میزند

 .آخر نوبت به افسر نگهبان پاسگاه، رئیس بخش داخلی پاسگاه ِوست بَریا میرسد

که َمرد منتظر بماند تا او  مختصراً ماحرا را تعریف میکند و افسر پلیس میخواهد :َمرد

 .بتواند از همکارانش در مورد قضیه سوال کند

همسر سابق تو بچه " بنظر نمی آید ِخنگ باشی"دوباره وصل میشود و میگوید   :افسر نگهبان

خوبه که چند روزی از هم دور باشید بعد از آن میتوانید از طریق قانون . هایت را به ایران نمیبرد

 .تان را حل کنیدخانواده مشکالت

بچه ها باید برگردند . افسر پلیس اجازه ندارد در مورد بچه های من اظهار نظر کند :َمرد

حزانت مشترک به مادر حق ربودن و پنهان کردن . به آن خانه ای که آدرسشان طبق قانون آنجاست

 .بچه ها را به او نمی دهد

 .بد تا سرمستی روز از سرش بپردپیشنهاد میکند که َمرد امشب را بخوا  :افسر نگهبان

                                                           
 جالب است که بدانید فردی روز بعد در یکی از سلول های آن پاسگاه خودکشی می کند. (67

ی دانم! همه چیز از زندانی گرفته میشود. هیچگونه تشک، روتشکی، بالش و یا اجزاء متحرک َمرد در سلول چطور؟ من هم نم

 خود ندید. با این حال فردی موفق به خودکشی میشود!؟
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و صبح روز ! مطابق پیشنهاد افسر نگهبان تمام تعطیالت را استراحت میکند  :َمرد

ه پلیس کدو در آنجا َمرد از . میرود ، دایرۀ تخلفات ویژهمستقیماً به ادارۀ پلیس 2016.09.12دوشنبه 

 .شده بودند، شکایتی تنظیم میکنددر انجام مأموریت خود تخلف نژادپرستانه و قوانین مدنی مرتکب 

 

 :خالف مدنی پلیسها بدون در نظرگرفتن خالف تژادپرستانۀ آنان عبارتند از

 .بازجویی از بچه بدون آموزش الزم .1

بازجویی از بچه در اطاق بسیار کوچکی که برای بچه خوف آور بود با شخص تنومندی  .2

 .صحنه در محل را دارمدرخواست نوسازی . که خودش بزور در آن اطاق جایش میشد

 .بازجویی از بچه بدون اجازۀ والدین .3

 .این نکات مخالف قوانین مدنی سوئد میباشد

همچنین از افسرنگهبان که در زندگی خصوصی َمرد اظهار نظر کرده و  :َمرد

 .خودسرانه به لَنگرودی اجازۀ ربودن بچه ها را داده بود شکایت میکند

عهدات بین المللی سوئد افراد حقیقی و حقوقی بدون رأی قضائی، طبق قوانین در سوئد و همچنین ت

دخالت در زندگی خصوصی دیگران پیگرد قانونی و مجازات دارد چه برسد به اینکه در کودک ربایی 

 .هم نقش به سزایی داشته باشند

همچنین درخواست دارد که فیلمی که توسط دوربین نسب شده بروی سینۀ هانا  :َمرد

بعنوان دیگر مدارک که دال بر حقانیت َمرد دارد، . رفته شده بعنوان مدرک حفظ شوداِریکسون گ

رونوشت وسایل تحویل داده شده به زندان موقت ِوست بَریا و همچنین مکالمه اضطراری به پلیس 

 . توسط لَنگرودی است که َمرد اسرار به حفظ آنها هم دارد

ه پلیسها توسط تماس اضطراری، فیلم تضمین میکند که تمامی مفاد شکایت علی :َمرد

 .ضبط شده و همچنین رونوشت لیست وسائل زندانی ثابت میشود

. شروع به تماس با ادارات مختلف میکند ولی هیچکدامشان اطالعی درز نمیدهند :َمرد

 زندگی میکنیم؟ قانونمند در هر تماسی َمرد سوال میکند که آیا ما واقعاً در یک کشور متمدن

 

ندین تماس بی ثمر َمرد به پاسگاه پلیس می رود و شکایتی در مورد ربوده شدن کودکانش پس از چ

َمرد در مورد حادثه تعریف میکند و مطالبه میکند که اگر کودکان از طرف ادارات دولتی . تنظیم میکند

ده شتحت مراقبت هستند باید به او که پدرشان است توضیح داده شود وگرنه کودکانش گروگان گرفته 

 .اند و پلیس موظف است که به مأمورین مرزی هوایی، دریایی و زمینی اطالع رسانی کند

 .از َمرد میخواهد که منتظر بماند تا اولین کنترل انجام شود :پلیس

بچه ها با . پس از چندی پلیس می آید و اطالع میدهد که بچه ها از طرف ادارات مورد مراقبت نیستند

گرفته که تا زمان خروج برادرش دکتر سخیف لَنگرودی با آنها " تصمیم"شان مادرشان هستند و مادر

 .بمانند

 ولی من دلیلی برای. طبق قوانین سوئد مادرشان اجازه ندارد چنین تصمیمی بگیرد :َمرد

بیشتر آشفته کردن کودکانم ندار م بنابراین تا زمانی که فرزندانم را از مرز سوئد خارج نمیکند من هم 

 .در این کار نمی بینم بشرطی که فرزندانم به مدرسه بروند اشکالی

 .68پلیس خاطرنشان میکند که طبق قانون مدرسه مادر بچه اجازه ندارد آنان را به مدرسه نبرد

 .به مدیر مدرسه زنگ میزند و آنان را در جریان ماجرا میگذارد :َمرد

                                                           
 ماه اجازه نداشتند به مدرسه بروند )این هم از این قانون(. 3بمدت  کودکانبعداً معلوم شد که  (68
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c) رادی که مرتکب جرم میشوند اف: "ماموریت دادستانی بدین صورد تشریح شده که دادستانی

در برابر قانون جوابگوی اقدامات خود بوده و اعمال قانون باید بصورت موثر اعمال شده 

ت صورتوسط مراجع قضائی تخلف قانونی منظور )و امنیت قانونی در نظر گرفته شود 

 ("نگیرد

 

دادستانی، قاضی ها، ولی این جمله بندی قشنگ شامل حال کارمندان ادارۀ سازمان اجتماعی، پلیس، 

 !سیاستمداران و همۀ کسانی که جیره خوار مالیات مردمی هستند نیست

 

 :بطور مثال

لَنگرودی مرتکب جرم "بازرس دان آندرشون به دادستانی مینویسد  2016.12.28 

 .و برای نظر پرسی پرونده را به دادستانی میفرستد" شده، تحقیقات اولیه شروع میشود

ه تحقیقات مقدماتی بست"تان ماتییاس لیدبری با توجه به عمق قضیه تصمیم به دادس 2017.01.11

 ؟"!میشود

 

 !این پرونده پُر از افراد متشخصی است که هرگز مقابل قانون جوابگو نیستند

 

d) پرونده را بصورت : "مأموریت توصیف شده برای دادگاه ها  دادگاه

وظایف  .بنیادی هر شهروندی استبی غرضانه و بی طرفانه مورد بررسی قرار دادن حق 

دادگاهها اینست که امنیت قانونی هر پرونده و قضیه ای را بصورت موثر مورد بررسی 

 ."قرار دهند

 

موارد . میشود الامنیت قانونی پروندۀ مسلمانان در دادگاههای سوئد همیشه مغرضانه و جانب دار اعم

 .زیر را مطالعه فرمائید
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 (69سیلی به دکتر سخیف لَنگرودی) یهدادگاه اول

 

این بود که قاضی بطرف لَنگرودی خم میشود، به  رخ داددر این دادگاه که  آور بسیار تعجبمسئله ای 

این حرف را تکرار میکند و اطمینان حاصل میکند که !!!" 70شهادت زیر قسم نیست"او میگوید که 

 !لَنگرودی منظور او را فهمیده است

 

دی که بدون قسم و با اطمینان از هیچگونه بار مجازات مدنی دهنش را باز میکند هر آنچه بنابراین شاه

 .را که میخواهد خواهد گفت

 

مشت به صورت برادرش دکتر سخیف َلنگرودی میزند و َمرد با  4-3لَنگرودی شهادت میدهد که َمرد 

 ("مثل سوئدیضربل! )مگر خرگوش است که دارد بچه می سازد"شیطنت و تمسخر میگوید 

 

سوال شود که نظر خود ( پزشک قانونی)درخواست این دارم که از یک متخصص  :َمرد

مشت پیاپی  4-3را در مورد این عکسهای بسیار واضح بطور مستند بنویسد که آیا این قرمزی نشانۀ 

 .به یک نقطۀ صورت است یا حاصل یک سیلی

 

 (حکم) نتیجه

 ؟!بهره+ ون به دکتر سخیف َلنگرودی کر 5000! ساعت کار با عمال شاقه 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69) tt/Avdelning.4Södertörns Tingsrä 16  –B119 58   قاضی گلشنک فتاحیان 
امیددارم که تا به اکنون بر همگان دروغگوییهای لَنگرودی ثابت شده و اینکه دولت سوئد با توجه به تمامی مدارک بازهم از  (70

 دروغگو دفاع میشود.

دروغگوی مادرزادی دفاع میکنند در آخر این  جواب این سوال که چرا ادارات سوئد تمامی قوانین را زیر پا میگذارند و از یک

 کتاب خواهید خواند.
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 71 تجدید نظردادگاه  

 

ظاهراً به هنگام دادگاه اولیه چند صفحه را از دست داده ایم مدافع من من و وکیل  :َمرد

طریق  ازدر ضمن . و آن مطلب را به کسی نگفتم تا شخصی نتواند اظهار به دروغگویی من داشته باشد

ده قسمتهای پنهان ش میتوانعلیه فرزندانم و من  با توجه به جرائم مرتکب شدهپلیسها  دادخواست علیه

من حاال مجبور به چسباندن تکه هایی هستم که در آنروز اتفاق افتاده ولی پلیسها در  .دکرآشکار را 

 .ی متوجۀ من شودظنگزارششان درج نکردند بدونه اینکه سوء

 

روز کامل بعد از  10یعنی  2016.09.19سپ آنتون آندرشون ، کامل کردن بازجویی از اَ 14صفحۀ 

روز وقوع حادثه، تنظیم شده از فردریک ساگ استروم، یک قسمت به جا مانده بود که باید در آخر 

 ."دستش را دراز کرد( دکتر سخیف َلنگرودی)قربانی "بازجویی گذاشته شود بدین مضمون که 

 

روز و در آخر  10گزارش نوشته می شد، در گزارش پس از به عبارت دیگر، چیزی که باید در اول 

حاال با این سند میتوان به حق گفت که اولین قدم از طرف ! بازجویی از اَسپ آنتون آندرشون آمده است

دکتر سخیف لَنگرودی بوده و من هم به اجبار اقدام متقابل کردم بدون اینکه آسیبی به او برسانم، همچنان 

 .ضوح دیده میشودکه در عکسها به و

 

بر اساس عکسها و این حقیقت که دکتر سخیف لَنگرودی نیاز به کمک پزشکی نداشته اثبات از این 

حتی دادستان در دادگاه اولیه شگفت زده . دارد که فقط یک ضربه زده شده تا مانع حمالت بیشتری شود

 .داز این عکسهای بزرگ شده که حتی کوچکترین قرمزی را نشان نمیداد بو

 

دلیلی که باعث قانون شکنی و دروغ در گزارش پلیس شده را میخواهم با کلمات خود پلیس هانا 

آنتون )و همکارم ( هانا ِاریکسون)امضاء کننده "به ثبت رسیده  6اِریکسون شرح دهم که در صفحۀ 

 "هر دو احساس کردیم که این یک جرم شرافتی میباشد( آندرشون

 

ه محکوم شده بودم بدون اینکه دادگاه بروم و از خود دفاع کنم، بدین ترتیب بنابراین من در محل حادث

به سفارت ایران " ملحد"همۀ آن اطالعات زاویه دار، بدون آنکه بدانند مادر بچه های من مرا بعنوان 

یک مسلمان تعصبی تصویر  و در سوئد در سوئد معرفی کرده بود برای آنکه به مقاصد خود برسد

 !من ساخته اند ازشرافتمند 

 

قابل توجه برای دادگاه تجدید نظر است که بدانند من یک قاتل مسلمان شرافتی در سوئد هستم و یک 

که در هر صورت حکمش به عناوین مختلف اعدام است، هم در ! غیر مسلمان خائن بی خدا در ایران

 !اینجا و هم در ایران

 

طبق  .ا نسبت به من یک َمرد مسلمان نمایان میشودپس از آن واقعیتهای بیشتری در مورد موضع پلیسه

یک پلیس کارآزموده که جرم شرافتی را میشناسد نمی تواند " مشت به شاکی زده 3تا  2مجرم "گزارش 

 !مشت را از یک کشیده تشخیص بدهد؟ 3تا  2جراحات 

                                                           
71) 17 –Svea Hovrätt B37  
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شون مشخص روز بطور واضح و مشخص از یک بازجویی اجباری از اَسپ آنتون آندر 10پس از 

 "دراز کرد" اول"شاکی دستش را بطرف مجرم "میشود که 

 

  k3602-16-0150روز بعد از حادثه َمرد طبق شکایت شمارۀ  3کمتر از  2016سپتامبر  12روز 

 .مدرک جرم را میکند 3از سازمان پلیس درخواست حفظ 

 72س-کُ -صدای ضبط شده توسط آر .1

 فیلم ضبط شدۀ گشت پلیس .2

 ر بازداشتگاهلیست وسایل مجرم د .3

 !هیچکدام از این مدارک حفظ نشد

 

 :چونکه

صدای ضبط شده توسط مرکز تماسهای اضطراری ثابت کنندۀ دروغهای لَنگرودی هنگام تماس 

بسیار جای تعجب بود که قاضی دادگاه اولیه، گلشنک فتاحیان، خاطرنشان میکند  .ه استضروری بود

اال عجیب تر از آن اینست که ح !"نه پیگرد قانونی نداردتو زیر قسم نمی باشی و شهادت تو هیچگو"که 

 ؟!شما در این دادگاه تجدید نظر همان شهادت بدون قسم را مد نظر قرار میدهید

 

، دکتر مهران اصفهانی زاده سخیف لَنگرودی در محل حادثه توسط 18طبق بازجویی از شاکی، صفحۀ 

ضربۀ مشت طبق گفتۀ  3تا  2حاال شما بگویید  "سوزش داشت، سردرد و تپش قلب"مترجم ادعا میکند 

پلیسها انسان سوزش دارد؟ یا خونریزی؟ سردرد میگیرد؟ یا استخوان گونه میشکند؟ جواب به این 

سوالها برای یک شنوندۀ بیطرف متوجه خواهد شد، آنچیزی را که َمرد از همان دقیقۀ اول میگفت 

کی مجبور به عکس العمل شده بدون آنکه مجروحش صحیح میبوده که آنهم بعلت باال آوردن دست شا

 .کند

 

دکتر سخیف َلنگرودی میخواهد به دکتر برود و گواهی پزشکی بعدًا تحویل "برمیگردیم به گزارش 

 !آیا دکتر سخیف لَنگرودی اصالً به دکتر رفت؟ نه !آیا گواهی پزشکی وجود دارد؟ نه "خواهد شد

 

                                                           
 مرکز تماس اضطراری 112 (72
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ر نرفت و گواهی پزشکی نگرفت؟ بله، بخاطر اینکه هیچ به دکت لَنگرودی سخیفبرای چه دکتر 

چونکه حتی قرمزی هم پس از ساعتی ! بخاطر اینکه احتیاحی به این کار نبود! جراحتی وجود نداشت

 .از بین رفته بود

 

 چرا؟! مشت بوده؟ و شما باور میکنید 3تا  2حاال پلیسها و شاکی اضهار دارند که 

یس که به محل حادثه رسیده بود میتوانست بطور کامالً واضح شارالتان بغیر از آن، فیلمی که گشت پل

بازی زنان ایرانی را نشان بدهد و شما براحتی میتوانید از آن در دانشگاه پلیس بعنوان فیلم درسی 

 .استفاده کنید که پلیسهای تازه فارغ التحصیل شده مرتکب جنایت نژادپرستانه نشوند

 

تلفن همراه َمرد را  2نیان به وضوح ثابت میکند که اَسپ آنتون آندرشون لیست از وسایل شخصی زندا

ضبط کرده بود و بدون اجازه بطور غیرقانونی وارد تلفن همراه َمرد شده و فیلم ضبط شده از او و 

 .البته این هم خود یک جرم طبق قوانین کیفری کشور میباشد. همکارش هانا اِریکسون را پاک کرده بود

 

( هانا ِاریکسون)امضاء کننده  "از همان گزارش که هانا اِریکسون در روز حادثه نوشته بود  6صفحۀ 

ه دیگر به عیسی گفتم ک( هانا ِاریکسون)به عیسی گفتم که کلید خانه را همین جا بگذارد، امضاءکننده 

طبق قوانین د ند از من بگیرناینکه کلید خانۀ مرا بخواه" خوش آمد نیست... به خانۀ خود در آدرس 

د طبق قوانین کیفری سوئد جرم ناینکه مرا از آمدن به خانۀ خودم منع میکر. کیفری سوئد جرم است

 . است

 

اینکه با توجه به لهجه و قیافۀ . اینکه پلیس حریم خصوصی شهروندان را نقض میکند جرم است

 .شهروندان خود را محق به ادعای غیرقانونی دانستند جرم است

 

 تجدید نظر دادگاهحکم 

 

خودتان حاال بخوبی میتوانید حدس بزنید که حکم دادگاه تجدید نظر نسبت به یک َمرد مسلمان که برای 

بچه های خود بی محابا کتاب قانون را به صورت آنان میکوبد و تقاضای احترام به قانون بدون درنظر 

 ئد را از آنان مطالبه میکند چهگرفتن نژاد، جنسییت، فرهنگ، دین و غیره مطابق با قانون اساسی سو

 .میباشد

 

( ساعت کار با اعمال شاقه 50+ کرون  5000)بله، بغیر از آن چیزهایی که دادگاه اولیه حکم کرده بود 

یک مسلمان نباید به حکم  .کرون دیگر برای تشکیل دادگاه تجدید نظر میشود 2000َمرد محکوم به 

 !اعتراضی داشته باشد

 

 .وندان مسلمان در سوئد، این کشور دنیا فریباین است حقوق شهر
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 دیوان عالی قضائی
 به دیوان عالی قضائی دادخواست فرستادن

 

در تصمیم دادگاه تجدید نظر مورد نظر نبوده و همچنین من برای وکیل این پرونده هیچ " امنیت قانون"

 .ندارماعتمادی 

 

 .اشتم که این مهم در دادگاه تجدید نظر اعمال نشدهنگام دادگاه اولیه تقاضای نظر پزشک قانونی را د

 .امنیت بی طرفانۀ این پرونده از بابت قانونی رعایت نشده و شبهه ایجاد میکند

 

تقاضا بر این بود که پزشک قانونی نظر خود را در مورد تعداد ضربه به صورت دکتر سخیف َلنگرودی 

 .ر دارد که این مهم انجام نشدو همچنین در مورد مشت یا سیلی بودن ضربه را اظها

 

امضاء کننده، هانا ِاریکسون، و همکارم آنتون آندرشون، هر دو "پلیسها در گزارش خود نوشته بودند 

به عبارت دیگر پلیسها مرا در محل مجرم تشخیص ". احساس کردیم که این یک جرم شرافتی میباشد

 .ار نوشته بودندداده و در نتیجه همۀ گزارش خود را مغرضانه و زاویه د

 

بنابراین پلیسها برای سرپوشی جرایم مرتکب شدۀ ذیل تمامی سعی خود را در مورد تقلب انجام داده 

 .بودند

 .ساله بدون اینکه صالحیت بازجویی داشته باشند 8بازجویی از بچۀ  .1

 ساله بدون حضور والدین 8بازجویی از بچۀ  .2

 ناک و وحشت انگیز با یک فرد مخاصمساله در محیطی برای بچه ترس 8بازجویی از بچۀ  .3

 .و چیزهای بیشتر که در این مقوله نمیگنجد .4

 

که هیچگونه مرزی برای دروغگویی نمی شناسد و این در پرونده های ( َلنگرودی)شهادت شاهدی 

 .دیگر به اثبات رسیده است

" منززن آزاری م"بسته شدن تحقیقات اولیه پس از تحقیقات و ثابت شدن افتراء در مورد  -

 .سه هفته پس از شروع تمام این غاعله ها 2016.10.11به تاریخ 

 خودکامه بودن غیر قانونی در مورد فرزندانم با توجه به حزانت مشترک  -

 2017.06.17" زدن کودکانم"بسته شدن تحقیقات اولیه پس از تحقیقات محرمانه در مورد  -

که مرا ( لَنگرودی)زنی ! گمارد" یت قانونیامن"آیا میشود شهادت لَنگرودی را در چهارچوب قوانین 

 !به ایران معرفی کرده و بعنوان مسلمان تعصبی شرافتی به سیستم قضائی سوئد" ملحد"بعنوان 
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 !حکم دیوان عالی قضائی

 .پرونده مختومه اعالم شد

 

دعا کند که َمرد بچه، میتواند ا 2یک انسان بد گمان، بدون توجه به نتیجۀ پرونده و ظلم به یک پدر و 

و  بنابراین سیستم دموکراتیک! همه گونه شانسی در این سیستم قضائی داشته که حق خود را بگیرد

 .منصفانه میباشد

 

نه خیر، وقتی قوانین مدنی اجراء نمی شود و زمانی که قاضی ها با اِشراف کامل به دروغ لَنگرودی 

اتیک باشند زیر پا میگذارند آن سیستم قضائی دموکر و مغرض بودن پرونده قوانینی را که باید پشتیبانش

 .با سیستم قضائی غیر دموکراتیک عر بستان سعودی و مصر هیچ فرقی ندارد

 

ۀ روند قانونی در تمامی اشکال آن مطابق است با صفر جبله، بر ای یک شهروند مسلمان در سوئد نتی

"0." 
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 ژۀ هویت زداییپروکنترل بحران و سرپوشی 
 

سوئد پس از سالها ( مدارس)در این قسمت شما بعنوان خواننده، شاهد اطالعاتی که سیستم تربیتی 

 .گواهی کرده بود در ذهنتان همراه داشته باشیداز کودکان و والدین مشاهدات عینی 

 

آموزش سوئد،  در این پرونده بخاطر نامه نگاریهای َمرد که مدرسه باید مبرا از نفرت باشد، وزارت

ینست البته ترس َمرد بر ا. تنها سازمانی بود که اعتدال خود را در این پرونده توانسته بود کمی حفظ کند

که حتی این سازمان در آیندۀ نه چندان دور پس از انتشار این کتاب معایب و نقطه های رخنۀ این 

 .مان قدم موثرتری داشته باشدسازمان را کور کرده و در راه پروژۀ هویت زدایی از کودکان مسل

 

مشاهدۀ عینی معلم کیمیّا در آخرین باری که کیمیّا را دیده بود بدین صورت گواهی شده و به ثبت رسیده 

" به روی زمین نشست، میگریست، و نمیخواست با مادر خود برود( ساله 8کیمیّا )دختر بزرگ "بود 

ته الب !بماند که او را هر روزه میزده؟( پدرش)به عبارت دیگر دختر بزرگ َمرد میخواست با شخصی 

ود کیمیّا برخالف میل خبنابراین . کیمیّا انتخاب کرده بود که با پدر مهربان خود باشد تا مادر. که نه

کلمۀ مناسبی برای تشریح اعمال لَنگرودی و دولت سوئد " گروگان"مجبور به رفتن شده و در نتیجه 

 .میباشد

 

نا خودآگاه به محض دیدن َمرد ( ساله 6کیانا )، بچۀ کوچک َمرد رسیداز راه همان روز وقتی َمرد 

به عبارت دیگر دختر کوچک " من میخواهم امشب کنار پدرم بخوابم"به زبان می آید و میگوید ( پدرش)

کیمیّا انتخاب . البته که نه !بخوابد که او را هر روزه میزده؟( پدرش)َمرد میخواست در آغوش َمردی 

کیانا برخالف میل خود مجبور به رفتن شده و بنابراین . ه بود که با پدر مهربان خود باشد تا مادرکرد

 .کلمۀ مناسبی برای تشریح اعمال لَنگرودی و دولت سوئد میباشد" گروگان"در نتیجه 

 

 هبچه ها بطرف پدر خود میدوند و او را در آغوش میکشند وقتی پدر ب"مستند در این گواهی آمده که 

در  "دنبالشان می آید، ولی بچه ها کمی بهانه گیر میباشند وقتی مادرشان میخواهد آنها را به خانه ببرد

 !"بچه ها با مادر خود نمیخواستند بروند" اینکه یا و "بچه ها مشخصاً دختر پدر میباشند"دیگر  یجای

میخواستند با پدر  ان َمردبا توجه به این همه شواهد طی سالیان دراز، زیر نظر بودن محصلین دختر

 .خود بمانند و در آغوش گرم و مطمئن پدر خود بخوابند

 

بچه ها تا بدان حد با پدر خود خوشحال و راضی بودند که پدر را به مادر ترجیح میدادند، با این حال 

وگان این گر. سازمان اجتماعی اِن ِش ِده بچه ها را مجبور به اطاعت و همراهی با مادرشان کرده بود

گیری تأثیر بسیار منفی در روحیات کودکان در آینده خواهد داشت از نظر اعتماد به نفس، اعتماد به 

 .بزرگترها و امثالهلم

 

با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را ... سوئد "بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است
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کودکان خود را ندیده و یا اینکه بچه ها اجازه نداشته اند که با  okt..04.2020َمرد به تاریخ امروز 

 .پدر خود یک تماس تلفنی داشته باشند

 

 (در این پرونده)کنترل و سرپوشی 

 

 شروع پرونده در سازمان اجتماعی .1

 شروع پرونده در سازمان پلیس .2

 پلیسها وارد تلفن همراه َمرد میشوند و مدرک صوتی را از بین میبرند .3

 73ازمان پلیس مدارک را از بین میبردس .4

، بازپرس شغل دیگری  2016.10.11بسته میشود " زن آزاری مزمن"پروندۀ تخیلی  .5

 میگیرد

 پلیس گواهی جعلی به ادارات مختلف صادر میکند .6

 "زدن کودکان"سازمان اجتماعی اِن ِش ِده اعالم شکایت جعلی به پلیس در مورد  .7

 از طریق مهر محرمانهپلیس کنترل کامل به روی بچه ها  .8

 .نگهداری میشوند ی کامل در خانۀ زنانبچه ها به مدت سه ماه در انزوا .9

 بچه ها به مدت سه ماه حق رفتن به مدرسه را ندارند .10

 بچه ها به مدت یک ماه در سازمان زنان مورد ضرب و شتم قرار میگیرند .11

 میشوند مدرسۀ قبلی بچه ها بخاطر گواهی مشاهدات خود بطور کامل قرنطینه .12

 .75سازمان اجتماعی اِن ِش ِده گواهی دروغ به دادگاه صادر میکنند 74محققان کودک .13

و گابرییال مارتینسون از سازمان اجتماعی اِن رئیس تیم خشونت خانوادگی، فریبا روستا،  .14

 .ِش ِده، چاره ای جز اعتراف حقه بازی خود و لَنگرودی ندارند

گواهی جعلی به  4-یک ورق آ¾ ه بودند، طی مشاورین سازمان زنان که کودکان را زد .15

 .دادگاه صادر میکنند

َمرد توانسته بود با کمک هجویات قبلی لَنگرودی ثابت کند که بچه ها حرفهای مادر خود را کلمه به 

 .کلمه تکرار کرده بودند

ه شک از شهادت قبلی َلنگرودی در ادارات مختلف، بدون هیچگون 4-مورد این نیم صفحۀ آ 9َمرد در 

 "0"و تردیدی جعل گواهی مشاورین سازمان زنان را به اثبات رساند ولی نتیجه 

 .قانونی علیه َلنگرودی را از بین میبرد دادخواستهاپلیس  .16

که به دادگستری رسیده " 16-1472840ک-5000افتراء شدید " دادخواستهایک مورد از  .17

 .بود، دادستان ماتیاس لیدبری دستور به سرپوشی میدهد

 .زجو اسرار به بازجویی بدون حضور وکیل مدافعهبا .18

 .وکیل مدافعه نداشت حقوکیل مدافع کودکان در مقابل َمرد که  .19

                                                           
 تلفن َمردپاک کردن محتویات  –زندان وسائل َمرد در لیست  – گو"-ز حادثه "دوربین پرویلم رو( ف73
 نادیا چاک هورا و اُزَگل نیلسون( 74
 و گواهی فرستاده شده به دادگاه اولیهصدای اُزَگل نیلسون ( 75
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تقریباً با کمی پس  .این همان روندی است که دولت سوئد برای جدا سازی پدر از فرزندان اتخاذ میکند

آغاز هویت  1994ئد پس از سال و پیش با توجه به پرونده ها و اخالقیت افراد مسلمان دیگر، دولت سو

 .زدایی به همین شکل عمل کرده است

 

پرونده ه این بر آن است کنویسنده ناگفته نماند که این پرونده مشکلترین پرونده تا بحال بوده است و امید 

 .گونه ریشه ای آزار و اذیت میشوندبدین زمینۀ آخرین پرونده ای باشد که کودکان مسلمان 

 

، میکند که حرفهای یک زن مسلمان را قانون خود قرار بدهد" انتخاب"ی اِن ِش ِده سازمان اجتماع

ود که این خ! نهادینه شده است در مورد مردان مسلمان که در جامعۀ سوئدی یپیش فرضهاصرفاً بدلیل 

، کامالً خالف قوانین و مقررات جهان فریبانۀ نمیباشداز دین اسالم چیزی به جز نژادپرستی و نفرت 

 .سوئدیها

 

پس از آن سازمان اجتماعی اِن ِش ِده شکایتی را در آب نمک میخواباند به انتظار یک موقعیت مناسب 

سالۀ خانوادگی میان َمرد و مادرزن حاجیه خانم فیتحیه  10و در این پرونده اِشراف کامل به یک دعوای 

 .شریف پور دارد

 

انس بنابراین ش. د است با یک ویزای خریداری شدهبرادر لَنگرودی، دکتر سخیف لَنگرودی در راه سوئ

پس از ورود دکتر سخیف لَنگرودی، . درگیری بسیار میباشد، دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد

در کنار بچه هایش آرام و حتی اجازه میدهد که کودکانش با بستگان متوجۀ شرایط است و َمرد کامالً 

َمرد وقعی نمی نهد که دکتر سخیف َلنگرودی به همراه خانواده اش مادری خود دیدار و گردش کنند و 

 .به گردش و تفریح در سوئد، آلمان، چک و فنالند آمده اند َمردبا پول 

 

مسلمانان هیچ اتفاقی نمی افتد و َمرد راضی به تحمل مخارج  علیهبرخالف پیش فرضهای نفرتی دینی 

حال فرصت برای پیش برد اهداف هویت . کانش آب نشوددکتر و خانواده اش میشود که قند در دل کود

 . کودک مسلمان ذیغ میباشد 2زدایی 

 

در  (بدون پسرشان)عقلشان را روی هم میگذارند و دکتر را به همراه زنش ! بنابراین باید کاری کرد

نزدیکی َمرد در خانۀ آن پیرزن خرفت مقصودلو گرگانی جاگذاری میکنند، آن هم یک روز قبل از 

 .بدینوسیله مقدمات درگیری خانوادگی مهیا میشود. پروازشان به ایران

 

پلیس، هانا اِریکسون و آنتون آندرشون دستور جلب َمرد را  2پس از سیلی به دکتر سخیف لَنگرودی 

خالف عرف داده و مأمور پرونده سازی جعلی مطابق دستورالعمل هویت زدایی کودکان مسلمان عمل 

 .میکنند

 

سخیف لَنگرودی دستش را بلند کرد، و َمرد " 2016.09.19... ش پلیس، بازجویی تکمیلی طبق گزار

 "مشت به او نواخت 3 – 2
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ه بعکسهای دکتر سخیف لَنگرودی دقیقاً پس از نوازش پدرانه و طبق گفتۀ دادستان بسیار بزرگ شده 

 ، با این حال شما چیزی به نام جراحت میبینید؟ثبت رسیده

 

ساعت  2016.09.09ضربۀ مشت توسط یک مربی ورزش رزمی دارد؟  3 – 2عکس نشانی از  آیا این

امضاء کننده هانا اِریکسون و آنتون آندرشون هر "پلیسها همچنین در گزارش خود مینویسند  20:30

پلیس در محل حادثه که هنوز چیزی مشخص دو که کالً این ادعا از" دو احساس جرم شرافتی کردیم

وئد خود جرم میباشد، چه برسد به اینکه در گزارش هم ثبت شود که در نگاه اول کسی را نیست در س

 .به جرمی محکوم کردن و طبق آن تمامی حقوق قانونی یک شهروند را نادیده گرفتن

 

پلیسها حتی به آن هم اکتفا نکردند و آن پلیس زن با اطمینان کامل به دروغهای لَنگرودی شروع به 

امضاءکننده " 2016.09.09لمان میکند و در گزارش خود هم به ثبت میرساند در تاریخ تهدید َمرد مس

به َمرد گفتم که کلیدهای خانه را به لَنگرودی بسپارد ولی َمرد از دادن کلید سر باز زد ( هانا اِریکسون)

ودش یگر به خانۀ خبه َمرد گفتم که او د( هانا اِریکسون)امضاءکننده ! به بهانۀ اینکه اونجا خانۀ من است

 !"خوش آمد نیست

 

تمامی این جمالت خالف قوانین مندرجۀ سوئد میباشد و مجرم بودن َمرد از نظر پلیسها که اجازۀ 

قضاوت در محل حادثه را ندارد نشان دهندۀ پیش فرضهای نفرتی دینی این زن پلیس در محل حادثه 

 .با تالش فراوان توانست به آن دست یابد این تنها قسمت کوچکی از گزارش است که َمرد. بوده است

 !مابقی گزارش محرمانه و َمرد تا به امروز دسترسی به آن را ندارد؟

 

گزارشهای خود پلیس پرده از این واقعیت برمیدارد که پلیسها در سوئد آموزش میبینند که خودآگاهانه 

 .پیش فرضهای خود بدانند قوانین مصوبه را به کنار بگذارند و حرفهای یک زن مسلمان را مالک

پلیسها در سوئد آموزش میبینند که در برابر یک زوج مسلمان شکایات و گزارشات گذشته بر علیه زن 

را نادیده بگیرند و فقط و فقط تصمیمات خود را بر پایۀ سخنان زن مسلمان پایه ریزی کنند، تا بدان حد 

از تحقیقات دروغ بودن آن ثابت شده بود،  که گواهی پیشین لَنگرودی که با قسم به وجدان که پس

زن میتواند به راحتی به وجدان خود قسم  یککه این. هیچگونه زنگ خطری را به صدا در نیاورد

 !در اینمورد نکتۀ مثبتی هم تلقی میشده دروغین بخورد

 

، بدون سازمان اجتماعی و ادارۀ پلیس دستور دیگری دارند و آن اینکه بجه های یک خانوادۀ مسلمان

 ،"خانۀ محافظت شده"باید از پدرشان جدا شوند، بنابراین دستور  حکم و راست آزمایی در دادگاه

میدهند و با بی شرمی کامل عالرغم گواهی اینکه هیچگونه اسناد و مدرکی علیه َمرد وجود نداشته، را 
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قبلی دادگاه مبنی بر حکم  .بدون حکم دادگاه به لَنگرودی حق گروگان گیری کودکان َمرد را میدهند

 .حزانت مشترک جای خود را با دستورالعمل هویت زدائی کودکان مسلمان در سوئد عوض میکند

 

سرپوشی اینگونه پرونده ها سالهای سال است که انجام میشود، بنابراین پلیسها هیچ واهمه ای در هنگام 

 .ی جعلی به دل خود راه نمیدهندنوشتن گزارش و از بین بردن مدارک در تلفن همراه و یا صدور گواه

فیلمی که توسط پلیس هانا " تضمین نگهداری"درخواست  76ولی َمرد طی تنظیم شکایت نامه ای

یست لاِریکسون گرفته شده بود، صدای ضبط شده توسط مرکز تماسهای اضطراری و همچنین 

 .را دارد بازداشتگاه

 

 حتی رئیس دادستان نیروی ویژۀ. مل از بین رفتندبا دانش کا دادخواستهاو دیگر  دادخواستالبته این 

 .تمایلی به اجرای قانون نداشت AM 117467-16پلیس، ماتس اِریکسون هم طبق شماره پروندۀ 

 

َمرد باالخره پس از سه ماه کوشش و دوندگی بی ثمر توأم با هیچگونه نشانه ای از کودکانش از نخست 

بعنوان تبعیض نژادی و همچنین کمک به گروگان  20.2016.12سوئد و دیگران به تاریخ  77وزیر

کرد، چونکه مسئولین این کشور موظف به نظارت اعمال قانون  ک دادخواستی تنظیمکود 2گیری 

 . مطابق انتظار همگی مختومه اعالم شد دادخواستهاالبته که این . یکسان برای همه میباشند

 

 دادخواست تنظیمدارد از هر شخصی و هر مقامی  یک شهروند اجازه. این است اعدام مخملی در سوئد

به جایی ختم نمی شود بلکه به شاکی هم مهر دعوایی و مریض بودن  دادخواستشنه تنها  لیکند و

میزنند، روشی که باید دُّولی همچون عربستان سعودی از آن بجای قطعه قطعه کردند نویسندگان خود 

گر کشورها ادعای آزادی کامل شهروندانشان را دارند و بدین بنابراین سوئدیها در مقابل دی! پیروی کند

صورت گروگان گیری کودکان را به یک موقعیت تبلیغاتی تبدیل میکنند و پروندۀ از قبل مختومه را 

 .نشان افتخاری برای کشور سوئد میدانند

 

خوار و حقیر کنند،  در بازداشتگاه نگه دارند،" زن آزاری مزمن"قدم بعدی این بود که َمرد را بعنوان 

ولی در اینجا اتفاق نامتقارنی می . با تفهیم کامل از دروغهای لَنگرودی سعی در تقلب و جهل مدرک

وقتی که بازپرس برای جرایم نامبرده مدرکی نمی یابد، خالف دیگران به قانون احترام میگذارد ! افتد

این تصمیم تمام . ختتام پرونده میدهدو کامالً مخالف دستورالعمل پروژۀ هویت زدایی پیشنهاد به ا

 .محاسبات پلیس و سازمان اجتماعی اِن ِش ِده را به هم میریزد

 

بخاطر صداقتش و احترام به قوانین مدنی سوئد تشکر و قدردانی " اچ"َمرد بدین وسیله از بازجو  

ن توجه به دین، تنها فردی بود که قانون را بطور یکسان بدو" اچ"در این پرونده  بازجو  . میکند

 .البته او مجبور به عوض کردن بخش شد. جنسیت، ملّییت َمرد اعمال کرد

                                                           
  10:58ساعت  2016.09.12 16 – 1123537ک – 5000( 76
 اِستِفان لُوفن( 77
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سازمان اجتماعی اِن ِش ِده و پلیس " زن آزاری مزمن"پس از مختومه شدن پیش تحقیقات در مورد 

ولی این بار برای اینکه جلوی سوال و جواب غیر ضروری و . ِوست بَریا، دست آویز بچه ها میشوند

در ضمن پلیس با کمک مهر . ر مفید را برای خود بگیرد مهر محرمانه به پرونده الصاق میکنندغی

محرمانه توانست بدون هیچگونه مزاحمتی گواهی صادر کند بدون اینکه سازمانی و یا شخصی بتواند 

 . از چگونگی موضوع مطلع شود

 

زندگی فرزندان َمرد را کامالً تحت پلیس توانست بدین وسیله . مهر محرمانه مزایای دیگری هم داشت

ر توسط مه. کنترل داشته باشد و حرکات آزادانۀ کودکان را محدود و در بعضی موارد کامالً ممنوع کند

محرمانه فرزندان َمرد محکوم به زندگی در خانۀ زنان میشوند که بیشتر به زندان شبیه است تا یک 

لمان مساین هم یک جنایت دیگر در مورد کودکان . ت ببردزندگی آزاد که یک بجه باید بتواند از آن لذّ 

 . در سوئد

 

بله، اینست تعریف دقیق سوئدیها از بهترینها برای . بله، کودکان هم در سوئد به زندان محکوم میشوند

 .کودکان مسلمان در سوئد

 

با پدر خود  در طول زندان و حتی پس از آن فرزندان َمرد اجازه نداشتند و ندارند هیچگونه تماسی

در طول زندان و حتی پس از آن بچه ها ! یتلفنتماس از طریق " سالم"داشته باشند، حتی برای یک 

 .اجازه نداشتند، عالرغم درخواستشان، با پدرشان بمانند و در آغوش پدرشان بخوابند

 

 ولی ای. تبله، همه و همۀ اینها تعریف دقیق سوئدیها از بهترین برای کودکان مسلمان در سوئد اس

 !کاش مسائل به همین جا ختم میشد

 

در زندان زنان، فرزندان َمرد بخاطر اعتراف نکردن به کتک خوردن از پدرشان مورد اعمال فشار 

سازمان اِن ِش ِده، پلیس و لَنگرودی نیاز مبرمی به اعتراف فرزندان َمرد در . روحی شدید قرار گرفتند

ه ها قصه هایی در مورد خشونت َمرد تعریف میکردند تا بدین روز و شب برای بچ. این مورد داشتند

فرزندان َمرد سه ماه کامل هیچگونه . طریق بتوانند ذهن کودکان را در طول زمان مخشوش سازند

اقعی به معنای و" منزوی. "مالفاتی با همکالسیها و یا کودکان دیگر که با آنان خوشحال بودند نداشتند

 .کلمه

 

وئد کودکان در طول حداکثر سه ماه باید از افراد متخصص بازجویی شوند ولی با طبق قوانین در س

وجود سه ماه انزوای مطلق دو کودک هشت ساله و شش ساله در سوئد نتوانستند در ذهن دو کودک 

فرزندان َمرد باالخره شش ماه پس از  .هشت ساله و شش ساله حک کنند که پدرشان آنان را زده است

 !فته شدن و با فشارهای ممتد َمرد بر روی سیاستمداران بازجویی شدندبه گروگان گر

 

فرزندان َمرد در طول بازجویی . بله، درست خواندید! نتیجه؟ افشای زدن کودکان َمرد در زندان زنان

افراد متخصص بازجویی از کودکان اعتراف کردند که در طول اولین ماه زندگی خود در زندان  توسط
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بله، طبق گواهی دادستانی، پلیس های متخصص . و کودک آزاری قرار گرفتند زنان مورد ضرب

رفته قرار گشکنجۀ جسمانی مورد فرزندان َمرد به ثبت رساندند که ( نیروی ویژۀ بازجویی از کودکان)

 .بودند

در این مدت وحشتناک، َمرد بدون وقفه مقامات اداری، دولتمردان و سیاستمداران را در جریان روند 

همگی و همگی از رئیس مجلس، نخست وزیر، وزراء، کمیتۀ انضباطی مجلس . ین پرونده میگذاشتا

تا مسئولین سیاسی شهرداریها در جریان روند این پرونده و دورویی مراجع قانونی در برخورد با 

 .مسلمانان خبر میداد

 

ی و همچنین ابزار اعمال َمرد خاطرنشان میکرد که شهروندان بطور جمعی به سیاستمداران قدرت سیاس

قدرت را داده اند که جلوی اینگونه بی عدالتی ها را بگیرند و قانون بطور یکسان بدون درنظر گرفتن 

در عوض برخی از آن سیاستمداران  .تعلقات دینی، فرهنگی، اجتماعی، جنسیت و غیره اعمال شود

سوئد به آنان فرستاده نشود، برخی هم  تقاضا کردند که دیگر نامه ای از جریانات روزمرۀ مسلمانان در

ً بعنوان پُست غیر آشنا   .فرستاده میشدبه سطل زباله  مستقیما

 

این گروه مدعی . ولی از همه مهمتر گروهی از مسئوالن سیاسی دورویی را به حد اعال رسانده بودند

در آن کودکان مورد  سوئد آنان اجازه ندارند که در روند یک پروندۀ فردی که! قوانین!بودند که طبق 

ه ک "حکومتی"در صورتی که در قوانین  ؟!اذیت و آزار ادارات دولتی قرار گرفته اند، دخالت کنند

ر دلیل اگ"چهار اصل قانون اساسی سوئد میباشد دقیقاً بدین صورت تشریح شده است که از خود یکی 

بعدی برای تحقیق و یا پیگرد  خاصی وجود داشته باشد، دولت اجازه دارد که تصمیم بگیرد، اقدامات

 "78انجام نشودقانونی در مورد یک عمل که جرم محصوب میشود، 

 

در همین مابین َمرد در ارتباط با دیگر سیاستمداران و کارمندان مطلع از پروژۀ هویت زدایی کودکان 

ن پروژه که ای بقبوالنندبعضی از آنان برای تسکین درد َمرد میخواستند به او . مسلمان در سوئد میشود

دیگران از این گروه . ندارد! عادی!جزئی از سیستم سوئد شده و چاره ای بجز قبول آن و ادامۀ زندگی 

این افراد  در مورد روش کار سازمان اجتماعی، پلیس و همچنین افراد . خود ناراحت این سیستم بودند

ری وفادارانۀ محض ایرانیان ولی مضحکتر از همه همکا. مورد اطمینان این پروژه صحبت میکردند

فقط بخاطر نفرتی که این زنان ! داخل این سیستم بود که با جان و دل برای این پروژه کار میکردند

 .ایرانی با خود به سوئد آورده بودند

 

در عوض این خوش خدمتی به آنان فضای آزاد کاری بیشتری و همچنین شانس بهتری در ارتقاع شغلی 

رئیس سیاسی سازمان اجتماعی اِن ِش ِده یک زن ایرانی به نام پروین اَراقی و بطور مثال . میدهند

ا او در ب)رئیس قسمت تیم خشونت سازمان اجتماعی اِن ِش ِده یک زن دیگر ایرانی به نام فریبا روستا 

 (.بهتر آشنا خواهید شد" سوئدیها احمق هستند به نقل از َلنگرودی، زن ایرانی"کتاب 

                                                           
، بدین گونه آمده که "اگر دلیل 2010:1408قانون  که یکی از چهار پایۀ قانون اساسی کشور سوئد است، ( قوانین حکومتی78

بگیرد، اقدامات بعدی برای تحقیق و یا پیگرد قانونی در مورد یک عمل  خاصی وجود داشته باشد، دولت اجازه دارد که تصمیم

 که جرم محصوب میشود، انجام نشود".

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

100 

      
 فریبا روستا   اَراقی پروین

 تیم خشونت سازمان اجتماعی اِن ِش دِ   رئیس سیاسی سازمان اجتماعی اِن ِش دِ 

به عبارت دیگر اولین حلقۀ گروگان گیری کودکان مسلمان برای پروژۀ هویت زدایی در سازمان 

 .اجتماعی اِن ِش ِده دو زن ایرانی مسئولش میباشد

 

خبر داشتند در یک مورد متفق القول بودند و آنهم این بود که اگر  همۀ افرادی که در مورد این پروژه

َمرد بخواهد به نوشتن و اعتراض خود ادامه بدهد کمترین عواقب آن چندین سال زندان خواهد بود، 

برای به زندان فرستادن شهروندان نیازی هم به ادله . آوردمی چیزی که دیگر پدران را بر سر عقل 

ر و از اَسانژ مهمتر و پُر س"افی است که زیپ شلوارت پائین باشد، تو که دیگر داشتن نیست، فقط ک

شاید هم تو بتوانی زیپ شلوارت را باال . ، ادعای بعضی از کارمندان بود"صداتر نمی توانی بشوی

د باش پرونده ای آنجا برایت باز خواهن ئنتو نیست، مطمدر اختیار نگه داری، حساب بانکی تو که دیگر 

 .خالصۀ کالم اینکه به زندان انداختن َمرد ساده ترین کار است. دکر

 

برخی هم پا فراتر می نهادند و اظهار می داشتند که دولت سوئد برای مخفی نگه داشتن این پروژه حتی 

راضی به قتل میباشد ولی بدترین سناریو در میان این افراد آنهایی بودند که ادعا میکردند که دولت 

برت دیگران َمرد را به راحتی در بازداشتگاه پلیس حلق آویز  خواهند کرد همانطور که برای درس ع

 .تاکنون کامالً آشکارا در مواردی ثبت شده انجام داده اند

 

میخواست َمرد ن. آنوقت بود که َمرد تصمیم به نوشتن کتاب مستند دربارۀ این پروژۀ هویت زدایی گرفت

وئد در مورد مسلمانان س ۀ دولت سوئد کهمیکرد که دنیا باید از این پروژ َمرد با خود فکر. بیهوده بمیرد

َمرد فکر میکرد، حاال که کودکان او را به اسارت و در آینده به بردگی خواهند . دنمطلع شواتخاذ میشود 

 .کشاند، این کمترین ادای دین به فرزندان خود است

 

ر مینامند به مانند عربستان سعودی و مصر، افراد به در برخی از کشورها که سوئدیها آنان را دیکتاتو

البته پس از این کتاب به نفع عربستان سعودی و . مانند َمرد را در همان دَِم اول از بین خواهند برد

ا رند تبمصر خواهد بود که از روش سوئدیها پیروی کنند و کودکان افراد نامسائد را به گروگان ب

بطور مداوم روز و نویسندگان و معترظان د و هم اینکه ندر گلو خفه کنبدینگونه صدای همه گان را 

 .شب در عذاب دائمی بسر برند

 

 روز و شب را می شمارم روز و شب  در هوایت بی قرارم روز و شب

 انتظارم، انتظارم روز و شب  جان روز و جان شب، ای جان تو
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 حق)ترکیب با کمک هزینۀ اجتماعی  این سیستم خفقان سالهاست که در سوئد انجام میشود و در

جواب خوبی از آن تا بحال گرفته اند ولی در این مورد بخصوص َمرد با خود فکر میکند ( 79السکوت

َمرد بدون ". و خودم را هم برای چندر غازی نمی فروشم! من که دیگر چیزی برای باختن ندارم"

و کرده می را روز و شب پُر  َمردخیلۀ و تنها چیزی که م ستفرزندانش خود را ُمردۀ متحرک میدان

 .و انتقام استانتقام از دولت سوئد خواهد کرد حتی پس از دیدار فرزندانش 

 

تا  .این سیستم در سوئد نسبت به اینکه بچه ای و یا والدین آزار و اذیت میشود کامالً بی تفاوت است

ی د به دنبال آزردن فرزندان فرد متخاطجایی که میتوان به راحتی ادعا کرد که این سیستم بصورد هدفمن

در اینگونه موارد دیگر تنها هویت زدایی َمد نظر نیست بلکه دیگر اعالم خطر به دیگر والدین . میباشد

و از بابت مالی هم شما را . مسلمان که اینگونه بال به سر شما هم خواهد آمد اگر شما الم تا کام باز کنید

یم بسنده سگها میگذارشما به مانند بمیرید و به همین غذایی که جلوی  پس ساکت. به صفر میکشانیمتان

 .کنید

این سیستم کامالً متمرکز به هدف است و آن هدف چیزی کمتر از هویت زدایی یک کودک در سنین 

" رنمسلمانان، بردگان مد"مستند این جمله را در کتاب . نمیباشد کم و در نتیجه یک برده در سنین باال

 .نویسنده خواهید خواند از همین

 

البته چیزی را که سیاستمداران منتخب مردم، این قشر نوین دیکتاتور با آرای مردم، در متغیرات خود 

بدینصورت که هر قشر و گروهی میتواند تا به یک درجه . محاسبه نکرده اند، قدرت تحمل مردم است

حتی قطره ای کافی است که آب سرریز " ای از ظلم و ستم مقاوم باشد، پس از آن سطح بقول سوئدیها

 "شود

 

توسط به قدرت رسیدن یوران پَرشون در حزب سوسیال دموکراتهای سوئد کلید  1994این پروژه سال 

سال، یک چهارم قرن، قدمت دارد و مردمان مسلمان در گوشه و کنار  25این پروژه تا کنون . خورد

 .به خشونت زده اند سوئد کم کم به اعتراض بلند میشوند و حتی دست

 

تیراندازی و اعمال خشونت نسبت به پلیس و سازمان اجتماعی چندین سال است که اتفاق می افتد و 

ایرانی سالهای سال است که به ایران پناه برده اند و فرزندان خردسال خود را به ایران برخی از پدران 

البته در  .فید است آنان را بزرگ میکنندمیبرند و با تربیتی که خود فکر میکنند برای فرزندانشان م

بسیاری از موارد دولت سوئد با وقاهت کامل از طریق اینترپول پی گیر قضایا میشود و به قول ما موج 

 .80سواری در شهرت خوب خود دارد

 

حزب دموکراتهای سوئد  %18حتی خود سوئدیها هم جانشان به لبشان رسیده و این را میتوان در آرای 

(SD)مردم دیگر تحمل ضد و بندهای سیاسی پشت . ومین حزب بزرگ این کشور به وضوح دید، س

                                                           
خیلی از شهروندان سوئد برای امرار معاش نیاز مبرم به کمک هزینۀ اجتماعی دارند که بطور طنز آمیزی از همان مالیاتهای ( 79

 پرداخت شدۀ همان فرد تأمین میشود!
 ه اینجای این کتاب مستند هرگز فکر میکردید که سوئد اینگونه با مسلمانان رفتار میکند؟( آیا تا ب80

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

102 

مردم خسته از این هستند که بهترین روزها، ماه ها و . را ندارندبه نفع گروه خاصی دربهای بسته 

سالهای عمرشان سر کار، کاری که بیشترین عاعدی مالی را برای دولت دارد میگذرانند ولی همه چیز 

، خانه، ساختار زیربنایی 81امور بهداری، مدارس، حقوق بازنشستگان. ز قبل بدتر و بدتر میشوداز رو

کشور و غیره، همه و همه روز به روز بدتر و بدتر میشود ولی مالیاتها روز به روز بیشتر و بیشتر 

 .میشود

 

رادی همین خاطر اف نوین خسته شده اند و بهو خفقان بله، حتی سوئدیها هم از این سیستم دیکتاتوری 

 .حاضر به افشای راز خود با َمرد شدند

 

َمرد از طرف دیگر بخاطر ندیدن فرزندانش بیشتر و بیشتر مستاصل میشود و این فکر که فرزندانش 

 .هم امید به دیدار او دارند ولی این اجازه به آنها داده نمیشود بیشتر او را از خود بی خود میکند

و  َمرد به تحمل. تأصل آن اطالعاتی میشود که تقریباً روزانه به او میرسدَمرد بیشتر و بیشتر مس

بردباری عادت دارد ولی این واقعاً بیشتر از توان اوست، بنابراین در حالت به مانند خلسه، بی اختیار 

 .بدون وقفه مینویسدو 

 

، را خاطرنشان میکرد قانونشهروندان نسبت به مینویسد و قانون تساوی به مراجع َمرد هر چه بیشتر 

البته این کارشان به . کارمندان سازمان اجتماعی و پلیس بیشتر مخالف َمرد و قانون عمل میکردند

خودی خود مدرکی شد برای نمایش آزار و اذیت دینی و سلب آزادی بیان برای جهانیان ولی به چه 

 .ر عمر به دوش خواهند کشیدفایده؟ َمرد دلتنگ فرزندانش و فرزندان او این بار روحی را تا آخ

 

سوئد، به امید اینکه فرزندانش را از چنگال زندان در دموکراسی باور َمرد در حماقت خود نسبت به 

زنان برهاند به دادگاه چند نامه ای مینویسد و اطالعاتی در مورد لَنگرودی و اینکه سازمان اجتماعی 

ی برای آنان در جلسۀ علنی دادگاه نخواهد گذاشت مطلع از دروغهای لَنگرودی بوده اند هیچگونه شانس

پس چرا فرزندان َمرد را همین اآلن آزاد نگذارند؟ زهی خیال باطل، برای اینکه این اطالعات موثق 

دی دیگر لَنگرو"باعث شد که فرزندان َمرد از چنگال َلنگرودی به چنگال دولت بأفتد با این استدالل که 

 "کان را حفظ کندنمی تواند منافع قانونی کود

 

در اینگونه موارد وقتی که سیستم متوجۀ نقطه ضعفی میشود به طور خودکار به ترفند دیگری متوصل 

ا مزورانه تر آی" یک وکیل میتواند بهتر از منافع قانونی کودکان را تأمین کند"میشود با این استدالل که 

اینکه . وئددر س" بهترین برای کودکان مسلمان"بله، اینست تعریف سوئدیها از  از این میتوان پیدا کرد؟

 .بزور کودکان را از والدین مخالف خواستۀ کودکان جدا کردن، بهترین برای کودکان خوانده میشود

 

این قسمت از روند پرونده به عقیدۀ برخی کارمندان که این پروژه را برای َمرد تشریح میکردند، مرحلۀ 

از پدران مزاحم راهی زندان خواهند شد،  %99ه در این مرحله دوم خفه کردن یک پدر مزاحم است ک

                                                           
سالگی موظف به کار کردن و  67سالگی تا  18سال میباشد. یعنی در عمل یک فرد پس از  67سن بازنشستگی در سوئد ( 81

 .بارآوری برای دولت میباشد
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ی کار از پدر خود بکنند، مابق تنبیه شدنفقط کافی است که بچه ها کوچکترین، کوچکترین اشاره به 

 .توسط وکیل انجام خواهد شد

 

 ه بدهم پسمن از آن دسته پدرهایی نستم که اجاز"پس از این اطالع، َمرد به دولت و رسانه ها مینویسد 

سال تبرئه شوم به اسم اطالعات جدید که در واقعیت از همان اول همه از آن مطلع بودند ولی  10از 

 مبارزه در". به عمد نادیده میگرفتند، بنابراین هرگونه سلب آزادی منجر به اعتصاب غذا خواهد شد

با دستان خالی و پاهای  مسلمانان در کودکی به آن عادت میکنند/شرایط نامساوی چیزی است که َمرد

 .برهنه

 

نند توصیف میک" بهترین برای کودکان"جالب اینحاست که همۀ اینها را سوئدیها برای دیگر کشورها 

آن دُول کورکورانه آزار معنوی کودکان را به خورد ملت   (غرب زدگان دانشگاهی)و افراد بیسواد 

 !خود میدهند و احساس متمدن بودن میکنند

 

همۀ اینها نشان دهندۀ تجاوز بی حد و حصر به حقوق کودکان علل خصوص کودکان مسلمان در واقعیت 

اینها همه نشان دهندۀ عمق تجاوز سوئدیها به حقوق بشر و حقوق کودکان صرف اینکه . در سوئد میباشد

 .کودکان در سوئد از یک خانوادۀ مسلمان به دنیا آمده اند

 

سال پیش  400در مقابل مسلمانان یادآور روزگار و عملکرد عجب در این است که روش کنونی سوئد 

ن و نوجوانا -در آنزمان هم این سوئدیها بودند که کودکان. سوئدیها در کشورهای غربی افریقا میباشد

جوانان سالم و قوی افریقایی را از روستاهای محل سکونت و والدینشان می ربودند و آنها را کمی 

و والدین خود بعنوان برده به انگلیسی ها و هلندیها میفروختند و برای دائم آنان دورتر از خانه و کاشانه 

را از ریشه های خانوادگی، فرهنگی و دینی خود جدا میکردند و به قارۀ امریکا به بردگی فرستاده 

 .میشدند توسط سوئدیها

 

ن خانه و کاشانۀ خود سال بعد زمان آن رسیده که این ُمدل را با کودکان مسلمان در هما 400حال، 

به اجراء در بیاورند و کودکان را بعنوان نیروی کاری و همچنین مصرف کنندۀ همان تولیدات ( کشور)

بردۀ امیالی که از کودکی در کودکان به جای )خود به سرمایه داران چند ملیّتی بعنوان برده بفروشند 

لد کامالً بشردوستانه بطوری که تحصین و اینبار در ج( ریشۀ خانوادگی کودکان برنامه ریزی میشود

جدایی از هویت خود، مشکالت کمتری برای کودکان در "دیگران را هم به دنبال خواهد داشت به نام 

 !"آینده به همراه خواهد داشت

 

 .خوانده میشود" مسلمان بهترین برای کودکان"تمامی ابعاد این جنایت به نام 
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 مالقاِت فیلیپ با سیاستگذار
 

 !چه قهوۀ خوش طعم و عطری :فیلیپ

 .من هم از رایحۀ شیرین مخفی آن خوشم می آید! 82مگه نه :سیاستمدار

 این َمرد کیه که اینگونه مینویسد؟ اطالعی در مورد َمرد داری؟! چه اتفاقی در بیرون می افتد فیلیپ

 خبر بد برایالبته ! تمام وجود َمرد یک خبر بد است. اطالع بله، ولی خبر خوش نه :فیلیپ

 .سال است که زیر نظر داریم 10ما َمرد را . سیاستمداران ولی خوب برای سوئد

َمرد صحبت از هرج و . ما فکر نمیکنیم که َمرد حتی برای سوئد هم خوب باشد :سیاستمدار

واقعاً فکر میکند که ما کارمندان را بخاطر آنچیزی که او خشونت می نامد معاخزه خواهیم .َمرج میکند

 .خداییش حتی شوخی آن هم چندش آور است! کرد؟ برای َمرد و دو تا بچه؟ آنهم مسلمان

 

اگر ما پلیس، کارمندان سازمان اجتماعی و سیاستمداران را اخراج کنیم فکر میکنی که دیگر کسی 

 دستورالعمل من برای. جرأت دارد سر کارش برود؟ کاری که ما فکر می کنیم سوئد را به پیش میراند

 فعالً که یک. رای این پروژه است، و من هم معتقد هستم که این پروژه برای آیندۀ کشور خوب استاج

ری جواب بهت چه عمر پروژه بیشتر شود تا به حال گرفته ایم و هرما جواب خوبی از آن و نسل گذشته 

 .خواهیم گرفت

ه داری که آنها تو وظیف! َمرد آنان را معاخضه کنی" بخاطر"تو نیازی نداری که  :فیلیپ

پروندۀ َمرد بی شرمانه . را بخاطر قانون شکنی مجازات کنی و َمرد هم چیزی بغیر از این را نمیخواهد

" اً واقع"شدن این سیستم را نشان میدهد و َمرد بدبخت واقعاً معتقد به دموکراسی و عدالت است و َمرد 

 .کسی است که شما را به گریه خواهد انداخت

ریۀ حتی گ کراسی نسبت به نیاز کشور متغیر است، کالً همه چیز نسبی استدمو :سیاستمدار

 .(میخندد)ما 

 .ولی نه برای َمرد :فیلیپ

 سال زیر نظر دارید؟ برای چه؟ 10تو گفتی که َمرد را  :سیاستمدار

به  یحقه بازی مخالفدر حقیقت َمرد مبارزۀ خودش را ! بخاطر فعالیت اجتماعی :فیلیپ

شروع کرده بود وقتی که مسئولیت خودش را نسبت به شاگردانش در  1992ز سال نام دموکراسی ا

به   "پادشاه ُکرد است؟"ولی ما وقتی خبردار شدیم که او مقاله ای تحت عنوان . پشت پرده انجام می داد

 .چند خبرنگار فرستاده بود

ندارید؟ این که خیانت باز هم می گویی که از َمرد چیزی برای به زندان انداختن او  :سیاستمدار

 !به کشور است وقتی که پادشاه فقید سوئد را با ُکردهای غارنشین مقایسه می کند

در اینصورت تو نیاز داری که چندین و چند تن از دوستان ! تو هم شوخیت گرفته  :فیلیپ

د قید سوئخودت را در قسمت چپ خودتان روانۀ زندان کنی و یکی از آنها خود تو که در مورد پادشاه ف

 .همچین تفکرات مثبتی ندارید

                                                           
 یک اصطالع سوئدی که مکرر تکرار میشود.( 82

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

105 

با این حال باید خاطرنشان کنم که َمرد همیشه به نیکی از پادشاه فقید سوئد و خانوادۀ او صحبت میکند 

 .و آنان را مظهر ریشۀ سوئد در تمدن میداند

 

تمدن پس از ! تمدن؟! و این به ذائقۀ یک کارمند پیر وطن پرست خوشایند می آید :سیاستمدار

 !ناپلئون که معشوقۀ خود را با معشوقه اش به سوئد برای پادشاهی فرستاد

 .طنز و کنایه بعضی وقتها مّضر است :فیلیپ

 دیگر چه پیدا کردید؟. ُخب بگذریم :سیاستمدار

خیلی چیزها پیدا کرده ایم ولی با این حال چیزی نداریم که بخواهد . پیدا و پیدا :فیلیپ

 .ندازدکشور را به خطر بیأامنیت 

کی از کشور حرف میزند؟ چیزی پیدا کردید که سیستم بتواند او را چند سالی به  :سیاستمدار

د فقط َمر. بشودتبدیل یک سوأل کشوری نباید به به هیچ وجه مسئله این هم از طرفی ؟ زندان بیأندازد

همچین نچسب  َمرد. جرم زدن فرزندان در اینمورد بسیار مناسب است. یک خالف کار ُخرده پا است

 .به نظر می آید

 .من فکر میکردم تو طرفدار دموکراسی بودی :فیلیپ

 .دموکراسی بله ولی من فکر میکنم که َمرد دیوانه است :سیاستمدار

ما تمام نوشته های او . این یکی را نمیتوان همچین برچسبی زداینطورییه واقعاً؟  :فیلیپ

ما چیزی پیدا نمی کنیم که یک فرد . و و یا دیگران برسدرا در هوا می قاپیم قبل از اینکه به دست ت

اجازه نداشته باشد در مورد آن به یک سیاستمدار و یا به یک کارمند عالی رتبه در یک کشور ُمدرنی 

 .به مانند سوئد نتواند بنویسد

 .یک چیز مشمئز کننده ای در نوشته های َمرد است :سیاستمدار

َمرد حتی از شما در مورد . َمرد بی ادب نیست. دید نمی کندَمرد ته! مشمئز کننده؟ :فیلیپ

تنها چیزی که َمرد مینویسد و در مورد آن صحبت می کند اینست که . این پرونده کمک نمی خواهد

قوانین سوئد باید طبق قوانین برای همۀ شهروندان بدون در نظر گرفتن نژاد، فرهنگ، دین، جنسیت و 

 .هم آمده استسوئد که در قانون اساسی غیره یکسان باشد، همانطور 

ما مسلمانان را وارد نکردیم که حقوق یکسان . بله همین است که مشمئز کننده است :سیاستمدار

اینکه هر روز نامه ای از یک خارجی مسلمان . داشته باشند چه رسد به اینکه به ما درس قانون هم بدهند

ون اینکه بتوانی از او اعادۀ حیثیت کنی مشمئز کننده بگیری که تو را محکوم به این و آن میکند بد

 .است

به راه انداخته اید و همان  اناوالً مسلمانان که نمی دانند شما چرا واردات مسلمان :فیلیپ

ولی آن چیزی که تو می گویی مشمئز کننده، نشانۀ هوش و زکاوت بی حد . بهتر برای کشور که ندانند

گرفت و حاال  1996َمرد حکم شهروندی اش را درضمن  .ن بترسیدآاوست، چیزی که شما باید از 

 (.کم تخریب کننده می گوید)سوئدی به حساب می آید 

 

ی وارد این راه مخرب روحی تنها چیزی که حاال َمرد می خواهد اینست که دیگر هیچ شهروندی و کودک

 .خالصۀ کالم اینکه ما مدرکی برای دستگیری او نداریم. نشوند

 .نداریم، حاال شکایت از ما بماندما حال و حوصلۀ نامه های بی انتهای او را هم  :دارسیاستم
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در حال حاضر عاشق فرزندان خود بودن و در راه سالمت فرزندان خود در سوئد  :فیلیپ

 .حتی دلسوزی برای کشور هم فعالً جرم خوانده نمی شود. مبارزه کردن جرم نیست

او می سوزد؟ به َمرد، دیگران و  عضابرای مودلت ؟ تو بوی همدردی می آید :سیاستمدار

 .که ما برای آیندۀ سوئد چه مسائلی را مناسب میدانیم همچنین کودکان دیگران ربطی ندارد

در مورد همدردی و دلسوزی َمرد عادت دارد که بگوید؛ با یک کرون به یک گدا  :فیلیپ

 !می توان از َشّرش خالص شد

من نمی . برای میهن و کشورم سوئد دارم( empati)َمرد ندارم ولی یکدلی نه، من هیچ همدردی با 

خواهم که کشورم ویرانه شود برای عاض و طمع شرکتهای چند ملّیتی که اگر نیاز داشته باشند خانوادۀ 

برای . خود را هم می فروشند اگر سودشان در آن باشد، چه رسد به یک کشور کوچکی همچون سوئد

 .ان هرگز نمی سوزدآن که دیگر دلش

بچه  2َمرد دارد نام خوب جهانی سوئد را ویران . بله، دقیقاً همین، ویران کردن :سیاستمدار

 .این مسلم است که خالف میباشد. میکند

" ویران کردن"و خاطرنشان کنم که ". او"دو تا بچه های . نه برای هر بچه ای :فیلیپ

ز و جالبتر ا آنرا داردانجام  َمرد در مخیلۀ خود تصمیمکه کلمۀ خوبی است، این دقیقاً همان چیزی است 

 .او فقط دارد واقعیتها را بازگو میکند. همه اینست که جرم هم نمی باشد

 منظورت چیست؟ :سیاستمدار

َمرد به دنبال نام خوب سوئد است و از طریق برمال کردن این پروژه که شما  :فیلیپ

طی چند سال آینده . وپا اعمال میکنید به هدف خود خواهد رسیدنسبت به کودکان مسلمان در سوئد و ار

خود کرده خودسوز را تدبیر نمی . عکس العمل مسلمانان را در برابر پرچم سوزان سوئد خواهیم دید

 .باشد

 .َمرد یک بازندۀ سادۀ پُر سر و صدا است. نه، من اینگونه فکر نمی کنم :سیاستمدار

من اینرا به . ولی بازنده نیست ،آری پُر َسر و صدا ساده، .َمرد را دسِت کم نگیر :فیلیپ

 .تو قول میدهم

َمرد باالخره از ته و توی این پروژه سر در می آورد . در طول زمان، این سوئد است که بازنده میشود

 .و این برای سوئد خوب نیست

 .مسلمانان کالً احمق هستند. ناراحت نباش :سیاستمدار

شنود ما چیز دیگری در مورد َمرد . میکنم، َمرد را دست کم نگیر دوباره تکرار :فیلیپ

 .شما با آتش بازی میکنید و این آتش کشور مرا میسوزاند. میگوید

 .سوئد کشور من هم هست :سیاستمدار

 این قضیه. بنابراین در مورد َمرد طور دیگری عمل کنید. بله، کشور َمرد هم هست  :فیلیپ

 .انان از بدن خودشان به صورت اسلحه استفاده میکنندرا دست کم نگیر که مسلم

 .این موضوع تعریف کنندۀ اینست که زندگی شان در برابر یک هدف واالتر ارزشی ندارد

 میخواهی بگویی که َمرد آنقدر دیوانه است که جلیقۀ بمب به خود ببندد؟ :سیاستمدار

و اینجاست که تو در مورد َمرد زرنگتر از این حرفهاست  .نه هنه، به هیچ وج :فیلیپ

 .َمرد جلیقۀ بمب را به تن ما کرده است. َمرد اشتباه فکر میکنی
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اطالعاتی را که َمرد در مورد این پروژه و خیانت سیاستمداران به سوئد و مسلمانان سوئدی در جهان 

 . همیدنمی ف در حال تشریح است آن جلیقۀ بمبی است که َمرد به تن شما سیاستمداران کرده و شما اینرا

فریبانۀ شما  دنیااهرام فشار  2َمرد ! متوجه نمی شوید که َمرد با اسناد و مدارک شما را خلع سالح کرده

َمرد با افشای اینکه چگونه حقوق کودکان و حقوق بشر در سوئد بخاطر خفقان . را بی تأثیر خواهد کرد

 .دینی پایمال می شود شما را خلع سالح خواهد کرد

بنابراین طبق نظر تو َمرد حتی خطرناکتر از آن شخصی است که جلیقۀ بمب به  :رسیاستمدا

 پس چارۀ دیگری بغیر از محدود کردن او در محیط زندان میماند؟! خود میبندد

به چه جرمی؟ فقط برای یک لحظه فکرش ! ائماً میگویی زنداندزندان، زندان،  :فیلیپ

نقض حقوق کودکان، نقض حقوق بشر و حاال نقض آزادی ! درا بکن، آیا این چیزی نیست که او میخواه

، ولی ما که ُکرۀ 83بله، کلمات او مخرب است، حتی مخربتر از کاریکاتورهای الرش ویکس! بیان؟

 .شمالی نیستیم

 

اگر او را در زندان میخواهی ببینی اول باید قانون اساسی سوئد را عوض کنی چون هیچگونه جرم 

ر اینصورت او هم به هدف خود خواهد رسید، بعداً می توانی او را در سیاه مدنی مرتکب نشده، و د

چالهای کاخ پادشاهی تان بأندازی ولی تا زمان تغییر قانون اساسی َمرد نه تنها هیچ جرمی مرتکب نمی 

بق َمرد فقط ط .شود بلکه به راحتی می تواند ادعا کند که اطالع رسانی از وظایف شهروندی او میباشد

حال دیگران چگونه حرفهای مستند او را استنباط . ورالعمل قوانین دموکراسی دست به قلم بردهدست

 .میکنند دیگر او را نمی توان مقصر خواند

در تضاد با قانون آزادی  بلکهخالف قانون نه تنها رویج کردن تافکار افراطی را  :سیاستمدار

 .بیان است

 2یهای او دفاع میکنید؟ آیا بی حرمتی به پس چرا شما از الرش ویکس و نقاش :فیلیپ

این حرفها را تحویل بچه چپی ها و راستی ها بده، من  میلیارد مسلمان ترویج افکار افراطی نیست؟

 .پیرتر از این حرفهای مردم فریبانه میباشم

 

الس ک در کالً خود را آنقدر کوچک و محدودشوند، ولی َمرد و ترویج بله، افکار افراطی نباید تشویق 

َمرد حتی خود را محدود به افکار کسانی که . نمیکنددیگران  به اعتقاداتالرش ویکس و توهینهای او 

 .نمیکندضد روش زندگی کشورهای دیگر سرمایه گذاری مالی و فرهنگی میکنند بر 

 

فقط  وَمرد فقط . َمرد یک شهروند سوئدی با پیشینۀ مسلمان به دنبال آزادی فرزندان اسیر خود میباشد

برای جمالتی هم که در . در مورد چیزهایی مینویسد که در رابطه با خود و فرزندانش آنرا طی میکنند

 .همین نامه ها به شما خیلی چیزها را افشاء میکنددر کتابهایش مینویسد، مدارک و اسناد کافی دارد و 

ولی اینکه با زن . نمیباشددر واقع َمرد زندگی نامۀ خود را مینویسد که این بخودی خود هرگز جرم 

 .جرم است و خیانت و تخریب سوئد 84همسایه همخوابی کردن

                                                           
 رش ویکس شخصی که کاریکاتور پیامبر اسالم را به اَشکال تحقیر آمیز کشیده بود.ال (83
یک ضربلمثل سوئدی؛ در اینجا زن اصلی و شرعی هر سیاستمدار سوئدی کشور سوئد است و زن همسایه شرکتهای  ( 84

 بزرگ چند ملیّتی.
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 .اجازه بده ما سیاستمداران در مورد سوئد دل بسوزانیم. وارد آن مقوله نشو :سیاستمدار

 .و برای اینکار شما افرادی با خصوصیات تخصصی ما را به کار گرفته اید :فیلیپ

 نست که؟و پیشنهاد تو ای :سیاستمدار

َمرد دیگر این آش شعله قلم کار را بیشتر َهّم . بچه های َمرد را به او پس بدهید :فیلیپ

 .نخواهد زد و شما هم میتوانید با خیال راحت همخوابی را با زن همسایه ادامه بدهید

 این تنها پیشنهاد توست؟ :سیاستمدار

از میان برداریم، این وظیفۀ ماست  پیشنهاد دیگر اینست که اجازه بدهید ما او را. نه :فیلیپ

 .که از سوئد دفاع کنیم

یک لحظه از او و افکار او دفاع میکنی لحظۀ دیگر ! این دیگر چه ُمدلی است! بَله؟ :سیاستمدار

 .نه جانم، ما سیاستمداریم نه قاتل! میخواهی او را بُکشی

ً  :فیلیپ ا به اسارت گرفتی، تو َمرد را همان ثانیه که فرزندانش ر! شوخی میکنی حتما

حاال به تنها چیزی که او فکر میکند و . یک مسلمان میمیرد وقتی خانواده اش را از دست میدهد .ُکشتی

ای یک بر .این فکر او را آرام نگه میدارد، فکر انتقام از سوئد است حتی اگر به قیمت جان او تمام شود

دانه است و َمرد با کمال میل شهید خانوادۀ مسلمان ُمردن در راه خانواده و آرمان یک مرگ شرافتمن

َمرد با افشاءگری نام خوب سوئد را به سیاهی خواهد کشاند، پس اشتباه نکن وقتی من . خود میشود

 .میگویم که بچه هایش را به او پس بدهید منظورم دفاع از او نیست بلکه این به نفع سوئد میباشد

 

کل را با تمامی معایب و محاسن تشریح کنم و تصمیم این وظیفۀ من است که تمامی جوانب یک مش

 .بگذارم و امیدوار باشم که شما تصمیم صحیح میگیریدسیاستمداران  گیری را به عهدۀ شما

 "!بکشیم او را"زیر لب زمزمه میکند  :سیاستمدار

راه برای شما وجود  2همانطور که توضیح دادم با شناختی که ما از َمرد داریم  :فیلیپ

ال هرچه اخالصو ویکی اینکه با رئیس صحبت کن که اگر میشود فرزندان او را به برگردانید و . دارد

َمرد در حال حاضر برخی از مدارک و اسناد را از کشور خارج کرده . زودتر او را از َسر راه بردارید

 .است

 برای چه؟ برای که؟! مدارک از کشور خارج کرده :سیاستمدار

َمرد آنقدر مدرک جمع کرده که با آن بتوان یک . من توجه نمی کنی تو به حرفهای :فیلیپ

اگر به او اجازۀ عمل بدهید آن جماعت مسلمان از ظلم و ستم سوئد آتش . ملت مسلمان را گرم کرد

 .ما را خواهد سوزاندشعله هایش خواهند گرفت، آتشی که 

من هنوز فکر میکنم که مسلمانان احمق هستند و فعالً نیازی برای دستپاچه شدن  :سیاستمدار

 .نیست

فقط کافی است که به رهبرانشان کمی پول بدهی و حتی قول یک قرارداد هم میتواند آنها را آرام کند، 

 .مثل اینکه جلوی یک سگ تکه نانی پرت میکنی. بنابراین مشکل رفع خواهد شد

 

 چرا راه. کردن مقابل یک رهبر مسلمان او را به خدمتکار تو تبدیل خواهد کرد یک چند بار تعظیم

فقط به آنها نشان بده که هم عقیده هستی و . دوری میروی، به این رهبران عربستان سعودی نگاه کن

 .چند باری سرت را برای تصدیق تکان بده آنوقت آنها فکر میکنند که آقای تو هستند
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ایت نکرد، یک تکه گوشت مو طالیی ول کن بطرفشان، آنوقت به یک ثانیه تو آقای اگر هم همۀ اینها کف

 .آنها خواهی شد

 

تو فکر میکنی که َمرد اسناد را به عربستان یا قطر فرستاده؟ . این دفعه فرق میکند :فیلیپ

ه ایران ها را بشاید هم فکر میکنی که او آن. َمرد به وضوح میداند که سعودیها کالً مال این حرفها نیستند

َمرد خیلی خوب میداند که ایران بخاطر تحریم، اجازۀ زندگی به فرزندان . فرستاده؟ زهی خیال باطل

رد َمرد ف .این هم از این. تابعیّتش را پس دادهکالً بعضی آقایان نوکری شما را میکند بنابراین َمرد 

ً تو فکر میکنی که َمرد تم! سومی را پیدا کرده( کشور) ام این نامه ها را برای هیچ برای شما واقعا

 !فرستاده؟

 

َمرد کامالً بصورت هدفمند برای شما تعریف کرده و مدرک نشان داده که او بی گناه ! چه ساده لوحانه

است حتی محققان خودتان هم تأکید به بی گناهی او دارند، و من هم اینجا کنار تو به بی گناهی او اقرار 

حاال با تمامی آن نامه ها و مدارک شما میتوانید . نود برای یک نامۀ احمقانهسال ش 10میکنم، پس از 

این ظلم را انکار کنید؟ در عوض َمرد میتواند ادعا کند که کسی تمایلی به اجرای قانون نداشته چونکه 

یک مسلمان بصورت اتوماتیک در سوئد مجرم است حتی اگر تمامی تحقیقات به نفع آن فرد مسلمان 

 !البته اینرا َمرد به کرار و کامالً آشکارا به قلم آورده ولی کو مغز شنوا؟ .باشد

 

َمرد میخواهد . بله، او مینویسد و میداند و حتی خشنود از اینست که شما به نامه هایش جواب نمیدهید

 و شما را از روی عصبانیت بطرف قانون شکنی صوق دهد، هم قانون کشور و هم قوانین بین المللی

 د که عکس العمل بدونسبله، َمرد به قصد نامه هایش را تند و زننده مینوی !را شما هنوز نفهمیده ایداین

تو  و بله، او یک سوئد لخت را دارد به جهانیان به تصویر میکشاند. پردۀ شما را به جهانیان نشان بدهد

 !او را ساده لوح، احمق بازنده میدانی

 

لمان پیش شرط آزادی دینی، اعتقادی بگذارید، چیزی که سوئد در حاال شما بیائید برای کشورهای مس

َمرد میداند که شما چیزی علیه او بغیر از ! میفهمی َمرد کجا را نشانه گرفته. صف اول این ادعا است

حاال متوجه میشوی که چرا پیشنهاد اول من آزادی فرزندان اوست؟ و اگر این  .نفرتتان به اسالم ندارید

 .یست او را در اسرأ وقت از سر راه برداریدکار میّسر ن

فیلیپ، فیلیپ، با اینهمه مسلمانی که وارد سوئد در این سالها شده اند میتوانی بگویی  :سیاستمدار

تنها چیزی که از آنان بر می آید بچه . چه کار باید کرد؟ هر کدامشان بیشتر از موشها زاد و ولد میکنند

به آنصورتی که ما میخواهیم باید تربیت شوند نه به آنصورتی که زایی است و ما این بچه ها را 

 .والدینشان سعی در تربیت آنان دارند

سیاست را به شما سیاستمداران واگذار میکنم ولی بهتر نبود و نیست که شما اینهمه  :فیلیپ

 نمی کردید؟مسلمان را وارد 

کننده ای که کاالهای ما را حرام مصرف . فیلیپ، سوئد به مصرف کننده نیاز دارد :سیاستمدار

 .نخواند
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نه سوئد، بهتر است بگویی سرمایه داران چند ملّیتی نیاز به مصرف کننده دارند  :فیلیپ

در هر صورت سیاست را به شما . 85و دولت نیاز به تولید کننده، که تولید خزانۀ ملّی را پُر میکند

 .سیاستمداران واگذار میکنم

 .کاالهای ما را مصرف نمیکنند 86آن شیاطین :سیاستمدار

اینکه فرزندانشان را به گروگان ببرید، تنها خشم آنها را تحریک خواهد کرد، نه  :فیلیپ

 .میل به مصرف

 .سال جلوی روی ما نیست 5ما برای آینده برنامه ریزی میکنیم، منظورم آیندۀ  :سیاستمدار

 .ره ای نأندیشه ایدولی شما برای افرادی به مانند َمرد هیچ راه چا :فیلیپ

 مثل َمرد چه از دستش به تنهایی بر می آید؟ 87یک مسلمان کون گوهی :سیاستمدار

 .او هم به مانند دیگران بزودی خسته خواهد شد و پی تشکیل زندگی جدید خواهد رفت به مانند دیگران

به مانند  او. تا به حال من اینرا چندین بار تکرار کرده ام. َمرد را دست کم نگیر :فیلیپ

البته این بماند که َمرد هم به مانند دیگر ایرانیان دوست دارد کمی متفاوتتر از . دیگران عمل نمیکند

 .دیگر مسلمانان خود را بداند و عمل کند

 

بقول تو همین مرد مسلمان کوچک؛ دارد به دنیا اطالع رسانی میکند دربارۀ آنچه که سوئد به سر 

آنوقت تو شاهد یک دنیای ناامن برای سوئدیها . شهروند سوئدی می آوردکودکان بی پناه مسلمانان، 

 نوشته های قبلی او را خوانده ای؟. خواهی بود

 

کشورهای عقب ماندۀ مسلمان و آفریقائی ها نیاز به . چه ساده فکر میکنی تو فیلیپ :سیاستمدار

اگر هم آنطوری . ما را هم میبوسندآنها برای بدست آوردن قرارداد با ما باسن . تکنیک و پول ما دارند

که تو میگویی بشود، چند کرونی به شکل قراردادهای بلند مدت جلویشان پرتاب میکنیم، آنوقت مشکل 

حتی امید به یک قرارداد هم برای بعضی از کشورهای عقب ماندۀ مسلمان بیشتر از . حل خواهد شد

 .کافی میتواند باشد

کالسهای ابتدایی بچه گانه ات را برای . تو بی ثمر است استدالل و دلیل در برابر :فیلیپ

راه داری، یکی اینکه بچه های َمرد را به او پس میدهی و یا اینکه  2تو . نوجوانان بله قربان گو بگذار

او را از سر راه بردار چونکه َمرد یا خوب را میفهمد یا بد را، یا سفید است یا سیاه، یا بچه هایش با او 

 .راه سومی برای َمرد وجود ندارد. نههستند یا 

من نیاز دارم با دیگران هم مشورت کنم ولی اینرا بگویم که ما قاتل نیستیم و  :سیاستمدار

همچنین راضی به زانو زدن مقابل یک مسلمان کثیف که همه چیز را حرام میخواند نیستیم، بنابراین 

 .ت کنندراه حلهای تو موافق 2این کنم که دیگران با می فکر ن

 ! حالل و حرام در دینهای دیگر هم وجود دارد، اینرا تو خودت بهتر از همه میدانی :فیلیپ

                                                           
لیات مستقیم برای دولت تولید میکند به اضافۀ ما %61,32( 67هر فرد شاغل در سوئد ماهیانه تا سن بازنشستگی )جسم ( 85

 مالیات بر ارزش افزوده در قبال خرید هر کاال. 25%
 مسلمانان (86
87)Skitmuslim   
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را  قاتل ما وطن پرستان هستیم که دستورات شما! قاتل نیستندنوین میدانم که سیاستمداران هم بله، اینرا 

ما منتخبین ملّت به اسم سوئد که شرا ما همه کاری را برای سوئد انجام میدهیم و هرآنچه . اجراء میکنیم

د را مان سوئانیم در حالی که با آنانی که جلوی چشمچون و چرا اجراء می کنبه ما تلقین میکنید بدون 

 !ژنتیکی و اقتصادی نابود میکنند به اسم بهترین برای کشور سوئد کنار می آییم

 !فیلیپ تو داری کم کم پیر و احساساتی میشوی :سیاستمدار

تا بچۀ مسلمان  2. ترین برای همه گان اینست که فرزندان َمرد را به او پس بدهیمبه :فیلیپ

 !که از این پروژه جان سالم در ببرند که به جایی بر نمیخورد

 از بابت قانونی چگونه برای َمرد پیش میرود؟ :سیاستمدار

ت پیش تحقیقاشانس داشته و دادستان پرونده دستور به خاتمۀ  " اِچ"َمرد با بازجو  :فیلیپ

شانس و شانس که نمی توان گفت، لَنگرودی هیچ، هیچ به .را صادر کرده" زن آزاری مزمن"در جرم 

 ؟!البته بازجو هم به شغل دیگری مشغول شده. معنای واقعی هیچ نتوانسته مدرکی نشان بدهد

 

مندان ی َمرد برای کاربغیر از این بقیۀ مسائل به ضرر َمرد تمام شده، که البته برای پروژه خوب است ول

پیروی از دستورالعمل پروژه را بسیار مشکل کرده ولی در هر صورت َمرد تا به حال حتی نتوانسته 

که در  88آنوقت ما به سینۀ خود میزنیم. تلفنی  خشک و خالی هم بگوید" سالم"به بچه های خود حتی 

 .در سوئد خوشنام زندگی میکنیم 21قرن 

 

ر همه جا ثبت کنی و بخاطر بسپاری که هر آنچه شما سخیف تر و سقی تر باشید اینرا میتوانی از من د

 .نخواهید توانست از َمرد یک حرکت خشونت آمیز بیرون بیاورید

دیدید تمام مسلمانها "اظهار َمرد کامالً واقف به اینست که به شما دلیلی برای 

 .ندهد" تروریست و بربر هستند

ه شما به راحتی میتوانید مسائلی که یک مسلمان را َمرد کامالً واقف به اینست ک

 .َمرد باهوش تر از این حرفهاست. مجبور به عکس العمل میکند، سانسور کنید

 .دهدبست که به شما دلیلی برای سلب آزادی او در زندان کالً باهوش تر از آنَمرد 

 .َمرد واقف به ارزش آزادیش میباشد

 :کلمه را نوشته پنج َمرد در کارت ویزیت تکواندوی خود

  Artighet  فروتنی –ادب  

 Hederlighet  َمردانگی  –شرافت  

 Uthållighet  پایداری  –مقاومت  

 Självkontroll  نفس ارادۀ 

 Okuvlig anda  تسلیم نشدنی روح 

 

به شما قول میدهم شما او را نخواهید توانست که بشکنید، ولی او خواهد توانست نام خوش آوازۀ سوئد 

 .بچه هایش یا مرگ. به قهقرا بکشاند را

 

                                                           
 ضربالمثل سوئدی؛ به مانند گوریل به سینۀ خود زدن، سر و صدا و هیاهوی بیهوده کردن.( 88
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ناگفته نماند که َمرد هم به نوبۀ خود این آش شعله قلم کار را حسابی به هم زده و بوی گند آنرا باال 

 .َمرد آن بازیی را که ما جلوی پایش گذاشته ایم بازی نمیکند. َمرد حتی وکیلش را هم اخراج کرده. آورده

 .رد؟ جای تعجب نیست که کسی نمی تواند جلو دارش باشدچی گفتی؟ وکیل ندا :سیاستمدار

 چگونه نتوانستند او را با یک وکیل مهار کنند؟ .شیاطین ایرانی

حاال َمرد با دست باز از تک تک افرادی که سعی در نشاندن او سر حایش دارند  :فیلیپ

 !پی آن به تن تو هم خورده. شکایت میکند و آنهم نه شکایت بی دلیل

 

ر که خودت هم خوانده ای، استدالل و دلیل َمرد مستقیم، مبنی بر مدارک و ریشه در قانون مدنی همانطو

سوئد دارد، ولی دستور صریح وزارتخانه به پلیس و دادستانی اینست که نمامی شکایات َمرد از 

 . کارمندان را مختومه اعالم کنند

 

بعضی از این شاکایات . ا مختومه اعالم کنندروزی هم صبر نمیکنند که بعداً پرونده ر 2احمق ها حتی 

دقیقه مختومه اعالم شده اند و تو فکر میکنی که این از چشم َمرد دور مانده؟  2فقط " دقیقه" 2پس از 

 .و حاال هم که پلیس مهر محرمانه به روی پروندۀ او گذاشته تا افراد مزاحم را دور نگه دارند

چه کسی او را ! از چنگ ما فرار کند؟ حتی بدون وکیل َمرد با این حال توانسته :سیاستمدار

 !راهنمائی میکند؟ حتماً از جایی پُر میشود

را دست کم  َمرد میگویموقتی که . َمرد از جایی پُر نمی شود. نه، اینگونه نیست :فیلیپ

ورد َمرد حاال وکیل خودش شده و بلوف شما را رو کرده و در م. ، دالیل موثق خودم را دارمگیریدن

 . پروژه هم خیلی چیزها را فهمیده است

 

َمرد گه گاهی پشت تلفن و یا اینکه در اوقاتی که با خود بلند بلند در خانه صحبت میکند به چیزهایی در 

َمرد متوجه شده که چرا ما بچه های مسلمان را از خانوادۀ خود جدا . مورد این پروژه اشاره میکند

 .که این واقعیت را قبول کندمیکنیم ولی لج باز تر از آنست 

 

َمرد در حال آماده . تصمیم به مبارزه گرفتهو دیگر فرزندان مسلمان در سوئد َمرد برای فرزندانش 

 .شدن برای جلسۀ دادگاه اصلی است و ما او را میشنویم وقتی که تمرین میکند

 !َمرد جایی نوشته بود که بخاطر فرزندانش شهید هم خواهد شد :سیاستمدار

نمونۀ اصلی، مگر نه؟ و دقیقاً به همین خاطر شما مجبورید که فرزندانش را به او  :یلیپف

 .پس بدهید

 آیا َمرد میداند که شنود میشود؟ :سیاستمدار

سال پیش متوجه شده بود که همه چیز کمی مشکوک پیش  10همان . مطمئن باش :فیلیپ

 .میرود

 د بگیریم؟نمیتوانیم او را به عنوان پارانوی :سیاستمدار

حتی لَنگرودی هم این انگ را به او میزند، . البته که میتوانیم! توانستن و توانستن :فیلیپ

سال دارد با  10ولی بعداً شلوار همۀ مان را روی سرمان خواهد کشید همان کاری که او حاال پس از 

 .دایی بچه های خود دکتر مهران سخیف لَنگرودی میکند
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بعد از آن حتماً . را به او پس بدهیم یشگی هم که نیست فقط بچه هابه همین ساد :سیاستمدار

 !میخواهد همۀ ما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد

ولی َمرد یک راهی جلوی . روی آن حساب کن %100در این هیچ شکی نیست،  :فیلیپ

با ان مرد وقی برای حفاظت حقسازمانبا هزینۀ دولت ن اینست که آشما گذاشته که فقط ما میشنویم و 

 .با قدرت اجرایی نامحدودریاست او و 

ً که َمرد احمق است و در بهترین حالت خود بزرگ بین :سیاستمدار ً فکر . چی؟ واقعا واقعا

میکند که پس از این همه سرمایه و حیثیت در این پروژه به او و یا امثال او این چنین نقشی خواهیم داد 

 که همه چیز را با خاک یکسان کند؟

میخواهد بگوید که فرزندانش چقدر برایش عزیز هستند و حاال که شما اینگونه با  :فیلیپ

یشود َمرد میداند که شنود م. فرزندانش رفتار کرده اید، کاری خواهد کرد که مادرتان به عزایتان بنشینند

 .و دارد با ما صحبت از دردش میکند

 یم چه میشود؟ُخب اگر ما فرزندانش را به او پس نده :سیاستمدار

َمرد بارها و بارها نوشته که چیزی برای باختن ندارد چون که ما همه چیز َمرد  :فیلیپ

بنابراین شروع کرده به نوشتن یک کتاب و در حال رایزنی است که از روی کتاب . را از او گرفته ایم

 .فیلمی هم درست شود

 

جدی گرفته حقوق کودکان، حقوق بشر را  در مورد دموکراسی،َمرد واقعاً چرندیات سیاستمداران را 

هنوز نه . حال او واقعاً نمی خواهد که یک چنین دردی برای دیگر پدران و فرزندان تکرار شود. بود

خترانم هرگز بدون د"به باره نه به داره با یک کارگردان سرشناس ایرانی صحبت کرده که فیلمی به نام 

، که این دائمی نخواهد برای زمان حال عذر خواهی کردهبسازد ولی کارگردان محترمانه " در سوئد

 .َمرد خالصه کسی را برای تعریف جنایت سوئد در برابر فرزندان او در فیلمی را پیدا خواهد کرد. بود

 

 !میخواهد خشم مسلمانان را بر علیه سوئد برانگیزد :سیاستمدار

بله، بله، میخواهد برای  بله،! پس من از چه دارم یک ساعت و نیم حرف میزنم؟ :فیلیپ

 .تمام مسلمانان دنیا تعریف کند که چه سوئدیها بر سر کودکان مسلمان، شهروندان سوئد می آورد

 

این که خیلی خطرناکه؟ فکرش را بکن که به شهروندان سوئدی در کشورهای  :سیاستمدار

دیوار سفارتخانه های ما و یا اینکه مسلمانان شروع کنند از دَر و ! مورد تعارض واقع شوندمسلمان 

باال بروند و یا اینکه شیشه ها را بشکنند، حتی احتمال اینکه مسلمانان در سوئد بصورت دستجمعی 

 .اعتراض کنند

 ! پس من از چه دارم یک ساعت و نیم حرف میزنم؟ :فیلیپ

 

احتمال  ه گفتۀ توالبته تو حاال هم سعی در این داری که دلیلی برای زندانی کردن َمرد پیدا کنی، ولی ب

این کارها از مسلمانان بسیار ضیف است چونکه شما میتوانید سیاستمداران کشورهای مسلمان را با 

 !، مگر نهدپول و یا با یک دختر مو طالیی بخری
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ز خصوصاً پس ا. تو واقعاً حریفت را دست کم گرفته ای و اینکه مسلمانان در حال بیدار شدن هستند

الرش ویکس در مورد پیامبر مسلمانان، نگاههای نفرت آمیز بطرف سوئد بیشتر نشر کاریکاتورهای 

 .شده، حاال هم که برمال شدن پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد

 

در اینمورد حتی ذره ای هم ناراحت نیستم تا زمانی که ما سیاستمدارانشان را  :سیاستمدار

 .انتخاب میکنیم

 

 .رت میکنم که چه تصمیمی در مورد َمرد و یا فرزندان او خواهیم گرفتُخب، خالصه اینکه من خب
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 حزانتدادگاه 
 (T12484-16، پروندۀ شمارۀ 2017.04.27حزانت کودکان، دادگاه سودر تورن )

 

 هر آنچه در این قسمت خواهید خواند از طریق صدای ضبط شده توسط دادگاه و همچنین ضبط صدا

به همین خاطر یک بار دیگر َمرد تضمین میکند که . توسط َمرد در جلسۀ اصلی دادگاه به اثبات میرسد

او چیزی به جز حقیقت، حقیقتی مبنی بر مدارک که میتوان با آن ادعاهای خود را برای خوانندگان 

 .اثبات کرد، نمینویسد

 

د و َمرد در کمال تعجب در مییابد که رئیس الرشون آغاز میشو. اِ . جلسه با معرفی رئیس دادگاه آندرش

شرکت کرده بود  شفاهی دادگاه فرد دیگری است بغیر از آن قاضی مسن با تجربه ای که در جلسۀ

 (قاضی گوستاف لیند اِ ستد)

 

طرف مذاکره تقاضا "در مورد اینکه  89می افتدلیند اِ ستد َمرد بیاد تماس تلفنی خود با قاضی گوستاف 

َمرد در آن تماس این جمله " تشکیل شود 91و هیئت ژوری( 90Lagfaren)اه از یک قاضی دارد که دادگ

و تحلیل در این کرد که این نشان دهندۀ اینست که طرف مذاکره به دنبال یک  ادا کردرا به شوخی 

ند اِ ستد لیکه با خندۀ قاضی گوستاف است قاضی کم تجربه است و یک محیط سیاسی متنفر از اسالم 

 .ه بودشد همراه

 

حاال َمرد جلوی یک قاضی به مراتب کم تجربه تر نشسته ولی بنابر دالیلی، دلیلی هم برای اعتراض 

َمرد برای اینکه جلسۀ اصلی هر چه زودتر انجام شود . نمیبیند که تجربۀ قاضی را زیر سوال ببرد

ه جدید وقت جلسه را ب مبارزۀ سختی کرده بود و حاال دلیلی نمیدید که بخاطر بی تجربه بودن قاضی

َمرد فکر میکند که قانون نوشتۀ ثابتی است و قانون بر همه در سوئد بطور یکسان اعمال . عقب بأندازد

 !زهی خیال باطل. سوئد ی درمیشود آنهم در دادگاه

 

 کار میکند و َمرد" ِسوارت و یوله بی"وکیل لَنگرودی زنی است به نام ماریا توله بی که در شرکت 

س فرنگی"قاضی اطالع میدهد که یک شاهد به نام . از فرزندانش دفاع میکند بدون وکیل مدافع، خود

 .برای لَنگرودی شهادت میدهد" مقصودلو از گرکان

 

وری و افرادی که به قاضی کمک میکنند، همه بغیر از َمرد از اطاق خارج ژپس از معرفی هیئت 

قاضی . و اینکه درخواست حزانت کامل بچه هاقاضی شروع به خواند تقاضای لَنگرودی . میشوند

قاضی ادعا میکند که . همچنین از درخواست َمرد در مورد حزانت کامل بچه ها هم صحبت میکند

بهترین شکل ممکنه به تفاهم رسیدن َمرد با لَنگرودی است ولی در اینمورد بنظر می آید که غیر ممکن 

                                                           
 در پرونده 64ضمیمۀ ( 89
90 )Lagfaren م تجربه گفته میشود که به تازگی فارغ التحصیل شده باشد.در زبان عامی به قاضی ک 
 سیاستمدار از احزاب گوناگون که سیاستهای حزبی را پیش میبرند است. 3هیئت ژوری در سوئد متشکل از ( 91
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بچه ها نظرش را میپرسد با توجه به اینکه بچه ها  92قاضی از َمرد در مورد پله ای دیدن .می باشد

 !مدت زمانی طوالنی َمرد را ندیده اند

 

به دادگاه تحویل داده  2017.01.02َمرد به قاضی خاطرنشان میکند که َمرد شخصاً نامه ای به تاریخ 

توضیح  ضمیمه بطور مفصل 4صفحه ای با  3در آن نامۀ ..." درخواست تعجیل در پروندۀ "با مضمون 

 .داده شده بود که چرا باید در مورد این پرونده تعجیل کرد

 

با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را ... سوئد "بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است

 

بی )جالب "که در آن قید شده بود  2017.03.13َمرد همچنین خاطر نشان میکند به ایمیلی که به تاریخ 

ادعا  2017.04.27این خواهد بود که وکیل ماریا توله بی در وقت جلسۀ اصلی به تاریخ ( شرمانه

خواهد کرد که بچه ها به مدت طوالنی در اسارت بسر برده اند و صالح در این خواهد بود که آنها 

 "بصورت پله ای با پدر خود مالقات کنند

 

 10. ا توله بی دائماً سعی در تخریب روند این پرونده داشتهاز طرف دیگر ماری :َمرد ادامه میدهد

روز پس از نامۀ اولیۀ من در مورد درخواست تعجیل در پرونده، ماریا درخواست ادامۀ صحبتهای 

به عبارت دیگر ماریا توله بی هنوز . داشته( ماه بعد 2حدوداً )ضمنی را پس از هفتۀ تعطیالت ورزش 

 . بدواند 93دُم خود دادگاه را میخواست بدنبال

 

له ومدت هدفمند دروغ میگفته، ماریا ت بغیر از اینکه لَنگرودی بطور آگاهانه از دروغهای خود تمام این

بی از دادگاه مهلت بیشتری برای تکمیل دفاعیات خود خواسته بود و دادگاه هم با تقاضای مهلت ماریا 

پس از آن کامالً مطلع از اینکه چیزی . قب انداختندهفتۀ دیگر به ع 3موافقت کرده بود و روند پرونده را 

برای اثبات حرفهای خود، فقط حرف خود ندارند با اینحال تا موقع اتمام فورجه صبر کرد و پس از 

همۀ این حقه بازیها فقط برای !" ما چیزی برای اضافه کردن به پرونده نداریم"اتمام فورجه نوشتند 

حاال تو هم همان حرف آنها را . خود به مدت زیادی دور مانده اند اینکه ادعا کنند کودکان از پدر

 !میزنی؟

 

چیزی "هفته جواب اینکه  2َمرد دوباره به قاضی خاطرنشان میکند، دروغ عمد از شروع این پرونده، 

هفته فورجه که همۀ اینها نشان دهندۀ اینست که َلنگرودی در برابر فرزندان خود  3، "برای گفتن ندارند

 آیا این چیزها را شما بهترین برای کودکان مسلمان میخوانید؟. ئولیت پذیر نیستمس

 

                                                           
 کپله ای دیدن به معنای تماس تلفنی با تصویر، پس از مدت زمانی دیدن فرزندان با محافظ و سپس دیدن بدون محافظ. ی( 92

 ساله. 2روند 
 ضربالمثل سوئدی وقتی که گربه دُم خود را تعقیب میکند و هرگز نمیتواند آنرا بگیرد.( 93
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مالقات پله کانی دوباره یک ظلم دیگر ! تو حاال اینجا نشسته ای و صحبت از دیدن پله کانی می کنی

 .مالقات پله ای یک جرم دیگر در برابر کنواسیون حقوق کودکان است. مقابل من و فرزندانم است

 .ت پله ای دوباره یک جرم دیگر در برابر بهترین برای کودکان مسلمان در سوئد استمالقا

 

بچۀ خردسال را بی رحمانه و وحشیانه از پدرشان، از مدرسۀشان، از  2َمرد ادامه میدهد که، دولت 

 ودوستانشان، از خانۀشان، از اسباب بازیهایشان و از همه و همه چیزشان بی رحمانه ربوده و آنوقت ت

میخواهی اسمش را بهترین برای کودکان مسلمان در سوئد بگذاری؟ حاال که تمامی تحقیقات به نفع من 

تمام شده و دولت موظف به برگرداندن فرزندانم به من، محیط خانه و مدرسه و دوستان است باز هم 

 دولت میخواهد دخترانم را شکنجۀ روحی کند و دخترانم را قدم به قدم برگرداند؟

 

لت با کودکان من به مانند آدم ماشینی رفتار کرده، آنان را در محلی که در آن بزرگ شده اند خاموش دو

روشن در محیط جدید، مدرسۀ جدید، دوستان جدید، اوقات ! کرده و در محلی کامالً غیر آشنا روشن

ی را بصورت حاال دولت میخواهد این کودکان ماشین". بدون پدر"فراقت جدید و همه چیز جدید دیگر 

پله ای به گذشتۀ خود برگرداند؟ این چیزی بغیر از مجبور کردن من به سکوت در مقابل کارمندان و 

و قاضی نباید از کارمندان نیست سیاستمدارانی که نفرت از اسالم را سرلوحۀ کار خود فرار داده اند 

 .و سیاستمداران مجرم همایت کند

 

اطر بهترین برای کودکان نشسته ایم و بهترین کودکان من در انزوای در خاتمه َمرد میگوید، ما اینجا بخ

 . مطلق از من و دوستان و محیط زندگی شان توسط دروغهای عمدی لَنگرودی نبوده و نیست

نظر تو در مورد تثبیت دیدن فرزندانت چیست؟ بدینصورت لَنگرودی نمی تواند  :قاضی

 .از آن سر باز زند

زندانم همچنان در چنگال دروغهای تازۀ لَنگرودی باقی بدینصورت من و فر :َمرد

نه، با توجه به تحقیقات به نفع من، اثبات دروغهای لَنگرودی و اعمال لَنگرودی تا به . خواهیم ماند

 .حال، هر چیز دیگر بغیر از حزانت به نفغ من یک جرم دیگر است به حقوق فرزندانم و من

 

شب کنار من بودند و بصورت آزادانه هر وقت که خواستند با فقط یک  2016.09.09کودکانم پس از 

مادرشان تماس گرفتند و همچنین مادرشان آزادانه به آنها زنگ می زد، ولی پس از ربودن کودکانم در 

ماه لَنگرودی اجازه نداده که فرزندانم به من زنگ بزنند و همچنین به عمد و غیر  9طول تمامی این 

ماه تمام فرزندانم اجازه نداشتند حتی یک سالم تلفنی به  9. را خاموش کرده است قانونی تلفن فرزندانم

 .من بگویند و یا بلعکس

 

حزانت به من معنی اش اینست که فرزندانم میتوانند هرجا، هر وقت و هر قدر که فرزندانم میخواهند 

گرودی به معنی انزوای ولی همه شاهد این هستند که حتی حزانت مشترک برای لَن. با مادرشان باشند

نه، این بهترین فرزندانم نیست اگر ما بخواهیم در چنگال آدم . هست( من)مطلق فرزندانم از پدرشان 

بی وجدان و بی شرم و حیایی چون لَنگرودی و مادر هرزه صفت او حاجیه خانم فیتحه شریف پور 

 .بهترین کودکانم نمی تواند باشد باقی بمانیم

 اگر لَنگرودی حزانت را بگیرد؟ولی فکر کن  :قاضی
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حاال . به چه حقی؟ با چه مدرکی؟ در آنصورت هیچ فرقی با حاال نخواهد داشت :َمرد

ولی یک ترازوی مساوی  .هم با توجه به حزانت مشترک فرزندانم بطور مطلق در انزوا به سر میبرند

اه و ونه جایی برای حکم اشتبکه به قانون احترام میگذارد بدون در نظر گرفتن پیشینۀ قومی من هیچگ

 .دادن حزانت به لَنگرودی نمی گذارد

 

با ساختارهای پنهانی ... سوئد "بیاد بیاورید که . َمرد با خود زمزمه میکند! هوم، بهترین بچه ها)

 (".امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را فراهم آورده است

 

مسلمان را از پدر مسلمان کامالً اثبات شده بی گناه، جدا میکند  َمرد میگوید، در اینمورد دولت بچه های

! داشا بداررا و بعداً لطف میکند که پدر حق تماس با فرزندان خود را یک ساعت در هفته با اِس کایپ 

بدینصورت سوئدیها به سینۀ خود میزنند و ادعای بشر دوستانه که بهترین را برای کودکان ! خسته نباشید

 ؟ر سوئد ترتیب داده اندمسلمان د

 

 .تو میتوانی بیرون منتظر بمانی تا من با لَنگرودی و توله بی صحبت کنم :قاضی

 

 .دقیقه بیرون می آیند و َمرد دوباره به سالن خوانده میشود 5لَنگرودی و توله بی پس از تقریباً 

 

ثبیت انت را نبرای آخرین بار از تو سوأل میکنم؛ قبول میکنی که صحبت با فرزند :قاضی

 کنیم؟

زانت ح. تثبیت مالقات توسط تو به معنی شیطنت دائمی لَنگرودی و ادارات میباشد :َمرد

 .برای من به معنی مالقات بدون مرز با لَنگرودی

تو میدانی که چه میگویی؟ ما میتوانیم مالقات را تثبیت کنیم که لَنگرودی نتواند  :قاضی

 .شیطنت کند

ن همین اال. لمانی نیستم که به چنگال ادارات دولتی سوئد افتاده اممن تنها مرد مس :َمرد

که حزانت مشترک است تو نمی توانی انکار کنی تمامی جرایمی را که لَنگرودی و وکیلش با کمک 

نی تثبیت مالقات به مع. ماه حتی یک سالم تلفنی به فرزندانم نگفته ام 9. ادارات دولتی مرتکب شده اند

 .در مالقات من و فرزندانم میباشددخالت همگانی 

 

من تا به حال ثابت کرده ام که حتی یک کلمه دروغ نگفته ام و لَنگرودی تا به حال ثابت کرده که حتی 

 تمامی تحقیقات هم به نفع من تمام شده، دیگر چه میخواهید؟. یک کلمه راست نگفته

 .پس شروع میکنیم :قاضی

 

 ...می گیردماریا توله بی اجازۀ شروع  .م میشودهمه وارد میشوند و جلسه علنی اعال
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قۀ چند سال ساب"خالصۀ کارِی توله بی در سایتشان بدین صورت توضیح داده شده 

توله بی تعریف  .بخوانید 95www.swartjoleby.seبقیه را میتوانید در سایتشان " 94کاری با فریتز

ن چاه ک. رد چه موجود وحشتناکی است و َمرد همزمان گفته های توله بی را یادداشت میکندمیکند که مَ 

  .96ته چاه است

 

در اینجا برای اینکه تکرار مکررات نشود شما این یادداشتها را کنار جوابش که َمرد بعداً به نوبۀ خود 

 .به توله بی داد میخوانید

 ... یپرداختهاجاره، َلنگرودی اجارۀ َمرد را م توله بی .1

رونوشت ادارۀ مالیات را نشان میدهد و تعریف میکند که طبق این رونوشت سال  :َمرد

کرون برای  13300کرون بوده که پس از احتساب مالیات میشود  19080در آمد لَنگرودی  2015

 .کرون در سوئد میباشد 5700کرون است در حالی که اجارۀ خانه  1150معنی آن در ماه ! یک سال

 

َمرد یک مدرک دیگر هم رو میکند، رونوشت از حساب بانکی خود که بطور کامالً واضح و روشن 

نشان میدهد چقدر َمرد هر ماهه به حساب لَنگرودی واریز میکرده برای اینکه اجاره توسط حساب 

 .یک چیز کامالً عادی در خانواده. بانکی لَنگرودی پرداخت شود

 

که اجاره، برق، اینترنت و غیره را میپرداختم و تمامی سر رسیدها را َمرد میگوید که این من بودم 

بطرف میز قاضی میگیرد و میگوید، توله بی اینرا تو خوب از روی تقاضای تخلیه من از خانۀ خودم 

 .میدانی که در آنجا هم تیرتان به سنگ خورد

یتش را پس گرفت لَنگرودی سعی در بیرون انداختن َمرد از خانه داشت ولی شکا توله بی .2

 ... 

فرم تقاضای تخلیه را با تمامی سررسیدها بلند میکند و میگوید توسط اینها توانستم  :َمرد

به سازمان مصادرۀ اموال ثابت کنم که لَنگرودی به دروغین قسم به وجدان خورده و تقاضای تخلیه را 

 .داده

 

بلکه سازمان مصادره چاره ای جز بنابراین لَنگرودی تقاضای تخلیۀ دروغین خود را پس نگرفته 

مختومه اعالم کردن نداشتند به مانند دیگر تحقیقاتی که َلنگرودی به دروغین مصوبش شده بود و این 

 .را تو توله بی خیلی خوب میدانی

 ... َمرد دکتر سخیف لَنگرودی را در خانۀ خودش زده  توله بی .3

سخیف لَنگرودی، . سافرتی بودهنه، دکتر سخیف لَنگرودی در سوئد با ویزای م :َمرد

آن آپارتمانی هم . سخیف لَنگرودی خانه ای در سوئد ندارد. یک خارجی در سوئد در خانۀ همسایه بود

                                                           
94 )Elizabeth Massi Fritz مسلمان آزاری را رویۀ شغلی خود در سوئد قرار  زنی با پیشینۀ مهاجر )مسیحی از لبنان( که

 ی مورد تعقیب است.داده بود به تازگی به جرم کالهبرداری از صندوق مالیات
( دفتر وکالت که با همکار وکیل خود به شراکت احداث کرده بودند. پس از افشاءگری مرد این شراکت به اتمام رسید، ماریا 95

یوله بی در دفتر دیگری شروع به کار کرد که دوباره پس از افشاءگری َمرد اخراجش کردند و حاال در شرکت سومی 
oss-https://wegaadvokater.se/om/  مسلمان ستیزی برای این شرکت وکالت  -مشغول به کار است که به ظاهر فقط مرد

 مهم است نه قانون!
 یک ضرب المثل سوئدی هم دقیقاً همین را میگوید؛ کسی که چاه میکند خودش اولین کسی است که در آن می افتد.( 96
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مۀ با ه .که سخیف لَنگرودی با خانوادۀ خود طی این یکماه استفاده میکرده از پولهای من پرداخت شده

ودتان خ. مالقات داده بود که مورد قبول واقع نشداینها دکتر سخیف لَنگرودی بی شرمانه تقاضای منع 

یک خارجی با ویزای توریستی میخواهد عبور و مرور یک شهروند سوئدی را محدود ! فکرش را بکنید

 .کند

 ... خشونت مقابل لَنگرودی  توله بی .4

زدن لَنگرودی  یدر مرحلۀ تحقیقات اولیه برا" زن آزاری مزمن"اختتام پروندۀ  :َمرد

به نقل از لَنگرودی من . سال نشان دهندۀ عدم صداقت ادعای توله بی و لَنگرودی میباشد 10طی مدت 

سال حتی  10تمامی این مدت . ساله 10او را لگد، مشت و سیلی به تمام بدن او زده ام طی یک مدت 

د آنهم از زنی که مویرگهایش از برخور! سال؟ 10. یک عکس از کوچکترین کبودی نتوانسته نشان دهد

 !به جایی پاره میشود و کبود

 واقعاً چه صداقتی در حرفهای تو و َلنگرودی وجود دارد، توله؟

 ...لَنگرودی نیاز به خانۀ محافظت شده داشته  توله بی .5

در نامۀ دادخواست به دادگاه مورد جالبی را لَنگرودی تقاضای نگه داشتنش را  :َمرد

 !نیست که لَنگرودی از آن فراری استدارد، و آنهم چیزی کمتر از همان آپارتمانی 

 

َمرد سوأل میکند؛ چگونه خطری لَنگرودی را تهدید میکرده که در این دادخواست تو توله ادعا کرده 

همان خانه ای که او حاال از ! ای که لَنگرودی میخواهد در همان خانۀ سابق خود به زندگی ادامه بدهد

همان خانه ای که َمرد نه تنها آدرسش را میداند بلکه . دارد آن فراری است و نیاز به خانۀ محافظت شده

 .کلید آنرا هم دارد

 

هفته  2سال مشت و لگد طی  10 واقعاً چه صداقتی در حرفهای تو و لَنگرودی وجود دارد، توله؟

 !حاال هم زندگی در همان خانه ای که نیاز به فرار از آن دارد. مختومه اعالم شد

 حرفهای تو و َلنگرودی وجود دارد، توله؟ واقعاً چه صداقتی در

 ... کیمیّا گفته که مامان دوست داشتنی است  توله بی .6

چه دوست داشتنی که همان کیمیّا نمیخواست به همراه مادرش برود، طبق گواهی  :َمرد

چه دوست داشتنی که " کیمیّا روی زمین نشست، می گریست، و نمیخواست با مادر خود برود"معلم 

 .را به زور با خود برد کیمیّا

 

 "من امشب میخواهم با پدرم بخوابم"کیانا گفته بود . چه دوست داشتنی که کیانا را به زور با خود برد

 

ماه عازگار جلوی بودن با پدر و خوابیدن در آغوش گرم و مطمئن پدر را از  9چه دوست داشتنی که 

 .بچه هایم گرفته

ه واقعاً چ .وی حتی گفتن یک سالم تلفنی را از بچه هایم گرفتهماه عازگار جل 9چه دوست داشتنی که 

 صداقتی در حرفهای تو و لَنگرودی وجود دارد، توله؟

 ...کودکان  تنبیه توله بی .7
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در اینصورت فرزندان من خوشحالترین فرزندان کتک خوردۀ دنیا از پدر میباشند  :َمرد

 !ری بخوابند که آنها را کتک میزدهکه نمیخواستند با مادرشان بروند و در آغوش همان پد

 

 واقعاً چه صداقتی در حرفهای تو و َلنگرودی در این سالن عدل و عدالت وجود دارد، توله؟

 ...بچه ها از این میترسند که َمرد اجازه ندهد آنان مادر خود را ببینند  توله بی .8

ن زانت برای مجالب اینجاست که من نیم ساعت قبل به قاضی توضیح میدادم که ح :َمرد

مالقات بدون قید و شرط و بدون حد و مرز فرزندانم با مادرشان میباشد در صورتی که حزانت مشترک 

 .برای لَنگرودی انزوای مطلق کودکانم از من شده

 

واقعیت اینست که تنها شبی که فرزندانم با من بودند و در بغل من بخواب رفتند میتوانستند به لَنگرودی 

همچنین لَنگرودی با آنان در تماس بود ولی پس ربوده شدن فرزندانم چند بار توانستند زنگ بزنند و 

 فرزندانم با من صحبت کنند؟

 

ماه به فرزندانم اجازه داده نشده با من صحبت کنند و حتی  9واقعیت اینست که در تمامی این مدت 

 .انونی خود استفاده کنندجلوی فرزندانم را میگرفتید و به آنان اجازه نمیدادید که از حق ق

 

ماهه تشریح کنندۀ اینست که شما سعی در شستشوی مغز فرزندانم داشته اید ولی  9واقعیت در این مدت 

به دادگاه به تاریخ  25نتیجه اش چی شده؟ به نقل از ِلنا َیلمارشون و کارین هولمبری، ضمیمۀ 

جه از نتی" ارند که پدرشان را ببینندکودکان دلشان برای پدرشان تنگ شده و دوست د" 2016.12.06

 !ماه انزوای مطلق از پدرشان 9این دلتنگی و درخواست قانونی کودکانم 

 

واقعیت اینست که این اسالم ستیزان سوئدی، توله بی و دیگران بدون هیچ مدرکی، حتی کوچکترینش، 

و فرزندانم برای به زانکودک بی دفاع را گرفته اند که این چیزی بجز گروگان گیری  2جلوی آزادی 

 .در آوردن من نیست

 

واقعیت اینست که نوشته جات این اسالم ستیزان به مراجع قانونی شکایت شده، نه بخاطر اینکه به آنها 

 .وجهی گذاشته خواهد شد بلکه بخاطر اثبات نفرت سوئدیها از اسالم و مسلمانان

 

غیر از رونوشت از حرفهای لَنگرودی که در واقعیت اینست که نوشته جات این اسالم ستیزان چیزی ب

 .این رونوشتها ثابت کرده ام 97مراجع مختلف گفته بود نیست، همانطور که به دادگاه با ذکر اصل

 

 ... بچه ها را مجبور به خوردن غذا میکرده َمرد  توله بی .9

ن را از روی میز غذاخوری برداشت و گفت تا غذایتا I-padآیا این جرم است که  :َمرد

 !تمام نشده اجازۀ ترک میز غذاخوری را ندارید

                                                           
جمله از حرفهای لَنگرودی را آورده بودند که ادعا میکردند بچه ها آنها  9 4-یک ورق آ¾ کارمند سازمان زنان در  ایندو( 97

 را گفته اند که َمرد یکی پس از دیگری را نشان داد که دقیقاً تمامی کلمات عین کلمات لَنگرودی بوده.
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 ...لَنگرودی تقاضا کرده که پرونده محرمانه اعالم شود   توله بی .10

من در اینمورد چیز زیادی نمیدانم ولی سوألم اینست که آیا این شخص است که  :َمرد

یلی ند که بنا به دالتقاضای محرمانه بودن یک پرونده را میکند و یا اینکه ادارات به این نتیجه میرس

 !نیاز به محرمانه بودن پرونده میباشد؟

 ...نیاز به محافظت را توله دوباره تکرار میکند  توله بی .11

. خواست بودن در همان خانه ای که از آن فرار میکندرنیاز به محافظت در مقابل د :َمرد

 این حرف تو توله چقدر میتواند منطقی باشد؟

 ...لَنگرودی در مورد سالمت بچه ها خبر میدادند  سازمان اجتماعی و توله بی .12

سیاستمدار  13وزیر و  4پس از اینکه من از رئیس جمهور، . هرگز، هرگز، هرگز :َمرد

شخصی  2016.12.20برای نژادپرستی و گروگان گیری فرزندان خردسالم شکایت کردم به تاریخ 

 "دکیمیّا و کیانا خوب هستن"شروع به نوشتن این مضمون کرد 

 

 آیا اینرا میتوان گزارش سالمتی فرزندانم خواند؟

توله ثابت کن که دروغ . سازمان اِن ِش ِد هیچگونه خبری در مورد سالمت فرزندانم به من نداده است

 .نمیگویی

 .لَنگرودی نوشت که کیمیّا حالش بعد از عمل خوب است :توله بی

من حتی نمیدانم که عمل "نوشتم من به مراجع گوناگون  2017بعد از اینکه سال  :َمرد

انجام شده  2016.11.03جراحی دخترم کیمیّا به کجا ختم شده و حالش چگونه است، این عمل به تاریخ 

 ".بود

 

را میشمارد که وکیل دانسته و مغرضانه  نکته 12پس از چرندیات وکیل توله بی، َمرد برای حضار 

 .98عمدی خود داشته استسعی در گمراه کردن قاضی و دیگران با دروغهای 

 

َمرد در پوست خود نمیگنجد، چونکه . پس از آن لَنگرودی بعنوان شاهد به سوأالت توله بی جواب میدهد

این همان سوالهایی است که َمرد از قبل حدس میزده و تمامی مدارک مورد نیاز که نشاندهندۀ دروغهای 

 .نبود، فقط و فقط همان دروغهای قبلیهیچ چیز جدیدی . لَنگرودی میباشد به همراه آورده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اشد ولی نه برای کسی که از پروژۀ هویت زدایی دفاع میکند.دروغ در دادگاه طبق قوانین مصوبه در سوئد جرم محسوب میب( 98
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 نوبِت َمرد فرا میرسد که از لَنگرودی سوأل کند

 .پس از شهادت َلنگرودی به سوألهای توله بی این نوبت َمرد است که از شاهد سوأل کند

 

اگر من از همان روز اول ازدواجمان آنگونه بودم که تو تعریف کردی، چرا در  :َمرد

 از من جدا نشدی؟همان ایران 

 

 .من فکر میکردم که تو تغییر میکنی وقتی که من به سوئد بیایم :لَنگرودی

 

در همان زمان اولیۀ یادگیری زبان سوئدی تو . وارد سوئد شدی 2006تو سال  :َمرد

دوستانی داشتی که در خانۀ زنان زندگی میکردند و تو خیلی خوب میدانستی که چه کمکهایی میتوانستی 

 چرا آنوقت که تو سوئد بودی و من تغییر نکردم از خانه نرفتی؟. ها بگیریاز آن

 

 .من نمیخواستم زندگی فرزندانم را خراب کنم. بخاطر فرزندانمان :لَنگرودی

 

قبل از بدنیا آمدن  2008 – 2006سال ! بدنیا آمد 2008ولی کیمیّای من سال  :َمرد

 اده را خراب نکردی؟ بخاطر برادرت؟کیمیّای من چرا از خانه نرفتی؟ حاال تو خانو

 

 .من امیدوار بودم که تو از روانشناس کمک بگیری :لَنگرودی

 

نه، به اینگونه بود که تو هنوز درست را با پول من تمام نکرده بودی همزمان  :َمرد

 .اینکه من بدانگونه نبودم که تو ادعا میکنی

 

 .پس از آن ساعت نهار فرا میرسد
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 دت َمردشها

نوبت به شهادت َمرد میرسد و َمرد شروع به خواندن آن مطالبی میکند که از قبل برای امروز آماده 

 .کرده بود

 

از جایی که وکال جرأت دفاع از این پرونده را ندارند، من سعی میکنم که از حقوق 

ات من توجه هستید دفاعیهمانطور که م. کودکانم دفاع کنم بدون اینکه تعلیمی در این رابطه داشته باشم

 .بعنوان یک فرد عادی است که انگاری بیرون از این سالن با دوستان خود مشغول بحث و مجادله است

از قبل عذرخواهی  باشداگر حرفهای من در بعضی موارد ناخوشایند و حتی زننده طبق موارد قضایی 

 .قصد توهین ندارم. میکنم

 

ن منفی تکان میدهد و میگوید نه، نه از نظر کمی فکر میکند، سرش را بعنوا :قاضی

 .قضایی

 

خیلی مهم است که توله بی ادعاهای خود را برپایۀ مدارک " ایمنی حقوقی"این برای من و فرزندانم و 

وله بی ت. و اسناد استوار کند، حتی اگر این مدارک به فارسی میباشد، رویه ای که تا به حال انجام نداده

مورد دروغ عمد  12نکرده و یادآور میشوم که همین امروز نزد این مرجع قانونی  حتی به آن هم اکتفاء

 .و ادعاهای گمراه کننده به شما اظهار داشته که این خود بار قضایی دارد

  

به سفارت ایران در سوئد گزارش داده، بنابراین پیش " مرتد"از من بعنوان  هم به نوبۀ خود َلنگرودی

 .ر ریشۀ مسلمانی من نباید پذیرفته شودفرضهای دل بخواهی بخاط

 

اختالل رنج میبرم که برای این محکمه مهم است که مورد توجه قرار دهد که این  دوبعنوان شاهد از 

 .اختالل بر علیه من استفاده نشود دو 

اختالل اول در واقع یک آسیب کاری محسوب میشود، محلی که من باید بلندتر از 

در اینگونه موارد من باید بلندتر . ه داد به سر هم و لگد به هم میزنند صحبت کنمهمه پُر از آدرنالین ک

 .از همه داد بزنم با تُن صدای قاطع

 

اینکه من بلندتر از همه حرف میزنم با تُن صدای قاطع در این پرونده بسیار به من ضربه زده، حاال 

که کمی گیج شده ام نه به معنی اینکه ست ا اگر در اینجا تُن صدای من کمی باال رفت به معنی این

 .عصبانی و یا خشمگین شده ام، فقط دارم از روی عادت حرف میزنم

 

همین حاال از همین . همچنین بطور خودکار نباید حساب شود که من اینگونه در خانه عمل میکرده ام

دین وأل کنید که چنس! شخص سوأل کنید که چند بار به همراه فرزندانم سوار من نشده بعنوان اسبشان

و چند بار برایش کیسۀ بوکس نشده ام که فقط به من و فرزندانم نشان بدهد که چقدر باال میتواند لگد 

 .بزند

اینکه من همین حاال اینجا بنشینم و از کودکان ربوده شدۀ خود دفاع کنم نشان دهندۀ اینست که من هرگز 

 .دای قاطعدر خانه بلندتر از کسی حرف نمیزدم، بدون تُن ص
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اختالل بعدی در واقع یک معلولیت اجتماعی سوئد میباشد به لطف و مرحمت  

اینگونه معلولیت اجتماعی در سوئد به پیشینۀ قومی فرد برمیگردد، . فرصت طلبانی همچون َلنگرودی

زنان و  که دعوایی  مسلمانی پیش فرضی که همۀ مسلمانان بطور خودکار قاتل، مجرم حرفه ای،

 .خود را میزنندکودکان 

 

ودن رب تا به اینجا موجبو  بوده ضربه از این معلولیت اجتماعی سوئد حتی از اختالل اولی مهلکتر

 .غیر قانونی فرزندان خردسال بی دفاع من

 

شما شاید چیزهای بسیاری دیده و شنیده باشید ولی این پرونده شما را چند روزی از خشم بیدار نگه 

کودک بی دفاع شده بلکه بخاطر سوءاستفادۀ زنی که این سیستم  2می که به خواهد داشت نه بخاطر ظل

را احمق پنداشته و از افرادی که به او از روی رحم و شفقت با تمام قوا کمک به پایمال کردن حقوق 

 .کودک کرده و تمامی قوانین کشوری و تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشته اند 2

 

هدفم  .ن معلولیتها سعی میکنم که تمامی ادعاهای خودم را بر پایۀ اسناد استوار کنمبنابراین با توجه به ای

 .مغایرت دارد"بهترین کودکان"اینست که ثابت کنم اینچنین شخصیتی با 

 

َلنگرودی عشق خود را توسط اشک تمساح و دروغ هایش ثابت میکند ولی من بخاطر معلولیت اجتماعی 

رده ام و آن چیزی کمتر از جواب به دادخواست فرستاده شده به دادگاه در سوئد راه دیگری انتخاب ک

 .توسط َلنگرودی نیست 2016.09.26

 

نکته به نکته ثابت میکنم که َلنگرودی از روی عمد و دانسته در مورد دروغهای خود، دو فرزند 

 .خردسال مرا در معرض تنبیه جسمانی و همچنین تنبیه شدید روحی قرار داده است

 

وابها را کاماًل برپایۀ اسناد اداری استوار میکنم که هیچ جای شک و شبهه و یا تردید بجا نگذارم ج

بطوری که شما متوجۀ تمامی قانون شکنی های َلنگرودی، ادارات اجتماعی و پلیس بشوید و آن ظلمی 

یدی برای شما جوابها کاماًل برپایۀ اسناد اداری جای هیچگونه ترد .که فرزندان من تحمل کرده اند

 .نمیگذارد که کدامیک از ما صادق در گفته هایش است و قانون حزانت باید او را حمایت کند

 

جواب این دادخواست، نکته به نکته ثابت میکند که چگونه َلنگرودی آگاهانه از فرهنگ پیش داوری 

هدف . ودک بی دفاعک 2سوءاستفاده کرده بدون در نظر گرفتن احساسات علیه مسلمانان ادارات سوئد 

تحت هیچ " مبهترین کودکان"اینست که ثابت کنم شخصیتی با اینچنین ویژگی به هیچ وجه سازگار با 

 .شرایطی نیست

 

که من ... "یک مثال گویندۀ همه چیز در مورد دروغهایی است که َلنگرودی تا به حال گفته و آنهم 

ک یکی از آن نکته هایی است که مسلمانان شکا". بعلت شکاک بودن اجازۀ کارکردن به او نمیدادم

بطور خودکار محکوم به آن هستند و َلنگرودی آگاهانه با دروغش به شما اجازۀ دخالت در زندگی 

 .خصوصی من و فرزندانم را داد
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به سوئد آمد و پس از کالسهای اولیۀ زبان من او را بشدت تشویق به کار میکردم  2006َلنگرودی سال 

اطر با وام از بانک توانستیم مغازه ای بخریم ولی او از کار امتناع ورزید بدون توجه به به همین خ... 

البته این دلیل شد که عضو اتحادیۀ مغازه داران کوچک . اینکه ما با هم توافق کرده بودیم در اینمورد

هم  هم کار و. یداین ادعای مرا میتوانید با این اتحادیه و همزمان با مدرسۀ بزرگساالن کنترل کن. شود

 مدرسۀ بزرگساالن به معنی تعامل با غریبه هاست، آیا یک مسلمان شکاک این اجازه را میدهد؟

 

این هم ناگفته نماند که کیمیّای من . البته ناگفته نماند که در نهایت شادی من اولین فرزندم در راه شد

ما زندگی کند و این به َلنگرودی آن  ماه تمام با 6باعث شد که ننۀ او حاجیه خانم فیتحیه شریف پور 

 .فضا را داد که با خیال راحت به درسش برسد و من با دخترم در آسمان هفتم

 

پس از امتناع از کار در مغازه پیشنهاد من این بود که ورزش رزمی را یاد بگیرد و غروبها به تدریس 

کمال آرامش درس بخواند و شبها بدینوسیله َلنگرودی خواهد توانست روزها در . این ورزش بپردازد

به تدریس بپردازد، چیزی که َلنگرودی در اول پذیرفت ولی دوباره با دخالت و اجبار مادرش حاجیه 

خانم فیتحیه شریف پور و برادرش دکتر  سخیف َلنگرودی آنرا هم پس زد ولی در کمال خوشحالی من 

 .فرزند دومم هم در راه شد

 

سال کار در همان سازمانی که من مشغول به کار  10ایجاد کردم در این سومین کاری که من برای او 

سال یکبار، فقط یکبار به یک مصاحبۀ کاری  10ناگفته نماند که طی این . این هم قرارداد استخدام. بودم

 .در رستورانی رفت که آنرا هم من او را با ماشین به سر مصاحبه بردم

 

ان به تمامی دروغهای َلنگرودی در دادخواست را یکی پس از با همین یک مثال در مورد کار میتو

دیگری ثابت کرد و در نتیجه یک مدرک معتبر که َلنگرودی آگاهانه با دروغهای خود و با کمک اسالم 

 .ستیزی ادارات سوئد حقوق کشوری و تعهدات بین المللی سوئد را در مورد فرزندانم زیر پا گذاشته اند

 .د حرفی به میان نمی آورمحال از حق و حقوق خو

 

 :در دادخواست آمده است که

 .هر دو طرف مشکل همکاری و تبادل ارتباط دارند (1

سال عازگار بخوبی نشان دهندۀ اینست که چه کسی از ما دو نفر مشکل همکاری و  10امتناع از کار 

 .تبادل ارتباط دارد

 .َمرد شکاک است (2

ردم است برای مادر بچه های خود خلق میکند میتوان کسی که کار در شغلهایی که در ارتباط با م

 شکاک خواند؟

 .َمرد کنترل کننده است (3

 .آشکارًا هیچ کنترلی در رابطه با کار کردن َلنگرودی نداشتم

 .َمرد چوب الی چرخ َلنگرودی میگذاشت (4
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دو سال با وجود  10با یک مدرک دانشگاهی در سوئد بدون وام تحصیلی و امتناع در کار کردن در 

کودک دوست داشتنی و موزون، خودش یک مدرک قاطع در مورد همکاری من و فرزندانم با درس 

 .خواندن َلنگرودی در همۀ ابعاد آن میباشد

 .َمرد اقتصاد َلنگرودی را کنترل میکرده (5

حقوق این خانم  2015در سال . رونوشت از ادارۀ مالیات در مورد حقوق سالیانۀ َلنگرودی سال به سال

مالیات چیزی برای کنترل نمیگذارد، حال سوأل کنید که اینهمه مخارج خانه،  %30بدون اخذ  19080

مسافرت و غیره را چه کسی میپرداخته؟ در مورد صحت این رونوشت با ادارۀ مالیات میتوانید مکاتبه 

 .کنید

 .َمرد خانه را تخلیه نمی کرد (6

ثبات تمامی مخارج از جیب من نشان دهندۀ صداقت ختم قائلۀ تخلیۀ خانه پس از تحقیقات اولیه پس از ا

دیگران که نمیدانستند ولی َلنگرودی که خوب میدانست چه کسی باید . َلنگرودی در این مورد هم هست

 .در مورد صحت این مدرک میتوانید با ادارۀ مصادره مکاتبه کنید! از آن خانه میرفت

 

بودم و همه چیز را به نام او کرده بودم که این خود از آن خانه رفته  2012ناگفته نماند که من سال 

َلنگرودی هرگز راضی به کمک به رفاه، آسایش و آرامش  .معقولۀ دیگری است که وارد آن نمیشوم

بچه ها بزرگ شده بودند و دوست داشتند که در یک آپارتمان بزرگتر زندگی کنیم ولی با . خانواده نشد

 !ونه تشکر میکندلی؟ و حاال هم اینگماکدام منبع 

 

 .نبوده و نیست" مبهترین کودکان"اقدام طرف مقابل در مورد یک پروندۀ استوار بر دروغ سازگار با 

 

َلنگرودی کاماًل واقف به دروغهای خود بوده و هست، دروغهایی که منجر به یک پروندۀ تخیلی مقابل 

زار فرزندانم توسط محروم کردن آنان نتیجۀ دروغهای آگاهانۀ َلنگرودی آ. من و ظلم به فرزندانم شده

از حق قانونی خود در دیدن و بودن با من، دوستانشان که با هم بزرگ شده بودند و آن منطقه ای که 

سخنرانی " بهترین کودکان"بچه هایم خود را در آن مطمئن احساس میکردند، با اینحال همه در مورد 

 . میکردند و میکنند
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 فرزندانم َلنگرودی برای

 مشکل همکاری و ایجاد ارتباط با بچه های خود

 

غروب  7خونریزی در مثانه در باالترین حد آنرا داشتم، بنابراین یک وقت اورژانسی ساعت  2015

َلنگرودی راضی نشد که برای چند ساعتی از فرزندان خود . به من داده شد که مصادف شد با امتحان او

حتی یک بیماری اورژانسی نتوانست او را مجبور به  .رژانسی خود برسممراقبت کند تا من به وقت او

خواسته ها و امیال َلنگرودی همیشه در خط اول و باالتر از فرزندانم . همکاری و نگهداری فرزندانم کند

 .صداقت ادعای مرا با پروندۀ پزشکی من و امتحان او میتوانید مقایسه کنید. بوده است

 

 بعنوان یک مدرک برای مشکل... ۀ نامۀ َلنگرودی توسط توله برایتان می خوانم یک مثال دیگر برپای

خ توسط توله بی ایمیلی برایم به تاری. جدی َلنگرودی در برقرار کردن ارتباط و همکاری او با فرزندانم

فرستاده شد که در آن َلنگرودی درخواست عروسکهای پولیش مورد عالقۀ فرزندانم و  2017.01.12

 .وسایل میکرد دیگر

 

َلنگرودی تا به حال سه مرتبه بدون هماهنگی قبلی به : "جواب من به این ایمیل بدین صورت بود

من قباًل  از عروسکهای پولیش فرزندانم صحبت . آپارتمان آمده، او میتواند یکبار دیگر هم به آنجا برود

انم نبرده زمانی که او در آپارتمان کرده بودم و در تعجب بودم که چرا َلنگرودی آنها را برای فرزند

 برای َلنگرودی قابل ذکر اینکه عشق به طال. بود و با خود برده بوده و طالهای خود را جمع کرده

 ".است یمبچه ها عالقۀ او به بیشتر از

 

روز پس از ربودن فرزندانم  14فقط  2016.09.28یک فرد خود محور که طالهای خود را به تاریخ 

دریغ از یک عروسک پولیش برای ! دون اینکه عروسکهای پولیش فرزندانم را با خود ببردآورده بود ب

 .روز پس از ربودن فرزندانم برد 14بچه هایم ولی تمام طالهای خود را با خودش 

 

حاال او اینجا با چشمان پُر از اشک تمساح نشسته و از عشقش به فرزندانم که به جای من منبع مالی 

د میکن( طبق اظهارات در تحقیقات" )انتخاب"یک مادر خود محور که . ند صحبت میکندبرای او شده ا

سال بطور کامل قطع کند، سازگار با  7سال به ترتیب  9تمامی روابط میان پدر و فرزندان را پس از 

 .نمیتوان نامید" مبهترین کودکان"

 

ن فرزندانم استوار بر نفرت سیاستمدار بخاطر ربود 13وزیر و  4از رئیس جمهور،  2016.12.20

روز بعد شخصی شروع  3. دینی جایی که شهروندان مسلمان در سوئد در مقابل قانون یکسان نیستند

این تعریف کنندۀ مشکل همکاری و مشکل ایجاد ارتباط "کیمیّا و کیانا خوب هستند"به نوشتن کرد که 

 .با من و فرزندانم است

 

نگرودی برمی گرداند و میپرسد؛ چند بار تا حاال در خلوتتان بچه در این زمان َمرد سرش را بطرف لَ 

 های من از تو خواستند که مرا ببینند ولی تو آنها را زندانی حرفهای خود کرده ای؟
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این فقط َلنگرودی و امیال اوست که مهم . َلنگرودی  حتی نمیخواهد بفهمد این کلمات چه معنی دارد

کرده که همکاری نکند و ارتباط برقرار " انتخاب"ازمان اجتماعی مادر بچه ها طبق گواهی س. است

دانم کرده که حق فرزن"انتخاب"َلنگرودی . نکند نه با من، نه با بچه های من حتی با حکم حزانت مشترک

 .را در مالقات با من، دوستانشان و محیط زندگی شان بگیرد

 

 .نیست" مبهترین کودکان"عمل َلنگرودی مطابق با 

 

 الی چرخ دروس گذاشتن چوب

 "َمرد چوب الی چرخ دروس َلنگرودی میگذاشته و باعث شد که َلنگرودی یک ترم را از دست بدهد"

 

ون اینکه بد ،در اینجا میخواهم ثابت کنم که دروس َلنگرودی کیفیت زندگی کودکانم را خراب کرده بود

 .من یا فرزندانم چوب الی چرخ دروس او گذاشته باشیم

 

بخاطر اینکه دوران  چشم پوشی کردیمهفته مرخصی در آفتاب و گرمای اسپانیا  5نفر، از ما سه 

رما خوشی گ ،تمامی پولهای از دست رفته. به اسپانیا با سفر ما ه بودکارآموزی َلنگرودی مصادف شد

 آیا این همکاری در دروسش نبود؟. سوئد عوض کرد در و آفتاب جای خودش را با سرما و برف

 

آیا همان زمانی نبود . از دست رفته از َلنگرودی سوأل کنید چه زمانی پدرش ُمرد ترمینرد آن در مو

که َلنگرودی آن ترمین را از دست داده بود؟ همان ترمین نبود که َلنگرودی بچه های مرا تنها گذاشت 

 ن کند؟دفعه و هر دفعه یک هفته باضافۀ یک هفتۀ دیگر که پدرش را دف 3و به ایران رفت برای 

 

هفتۀ آنرا از دست بدهد  4سوأل انیجاست که یک ترمین از چند هفته تشکیل شده که َلنگرودی بخواهد 

هفته ای  8مرحلۀ  2و انتظار داشته باشد که مدرسه را از دست ندهد آنهم در سوئد که هر ترمین از 

رش را فقط فک. رل کنیدبرای اطمینان از صداقت ادعای من پاس ایرانی َلنگرودی را کنت. تشکیل شده

 ! بکنید که َلنگرودی چقدر فکر میکند که سوئدیها ساده لوح هستند

 

فعه َلنگرودی د". سوئد حساب باز کردهمسلمانان در  َلنگرودی کامالً خونسرد بروی معلولیت اجتماعی"

را در  "انمبهترین فرزند" این است که  به دفعه در کارهایش و حرفهایش ثابت میکند که او ناتوان از

 .خط اول امیال خود بگذارد

 

حرص َلنگرودی برای درس بر اثر عقدۀ مادرش حاجیه خانم فیتحیه شریف پور اقتصاد خانواده را 

ما از مسافرت . متری زندگی میکنیم 46ما هنوز در یک آپارتمان . بسختی تحت فشار قرار داده بود

ت جالب اینجاس .در خانه بود جسمشی اگر َلنگرودی د حتنسر باز میزدیم و فرزندانم در خانه تنها بود

که پس از ربودن فرزندانم به فرزندانم اجازه داده نشد که به مدرسه بروند و کودک بمانند با کمک همین 

 !را دارند" مسلمان بهترین کودکان"که ادعای  یادارات
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 وضع مالی َلنگرودی را کنترل میکرده

طبق رونوشت ادارۀ مالیات قبل . ع مالی خانواده را کنترل میکردهدر حقیقت این َلنگرودی بود که وض

 (مغازه ای که کار نکرد درآنهم )َلنگرودی هیچ درآمدی نداشته و پس از آن از طریق اتحادیه  2011از 

با آن درآمدی که در رونوشت ذکر . مالیات دریافت میکرده %30کرون قبل از  6000ماهیانه حدود 

ی کنترل میماند؟ با اینحال ما مسافرت خارج از سوئد کم نداشتیم، البته با پس انداز شده، آیا جایی برا

قبل از ازدواج من، حقوق من و حتی قرض از دوستان برای اینکه فرزندانم احساس نکنند که ما کمتر 

 .از دیگر دوستانشان هستیم

 

فرت میکرده و در زمان مرگ با آن درآمد طبق رونوشت ادارۀ مالیات َلنگرودی تنها به ایران مسا

هفته به تنهایی، همان هفته هایی که باعث شد او یک ترم دانشگاه  4پدرش آن مشروب خوار تریاکی 

ه ک راحتی و تقویتی را از دست بدهد ولی به اسم من می خواهد تمام کند، برای پدرش همه گونه وسایل

حاال او اینجا . به ایران برای پدرش بردبرای یک فرد مبتال به سرطان در سوئد وجود دارد با خود 

 !نشسته و ادعا دارد که من وضع مالی او را کنترل میکرده ام

 

ِاکو به پا نداشت، هر کدام از چکمه های ِاکوی او بیشتر از کفش  با آن درآمد َلنگرودی هرگز کمتر از

باَن نیست و -کمتر از رایعینک آفتابی او . مدل مختلف از آن را دارد 3کرون قیمت دارد و او  2000

، حاال او اینجا نشسته و ادعای اینرا دارد که او خرج مرا. حتماً یک نگاهی به کمد لباس او بأندازید

 !با آن درآمدش میداده؟ کودکانم و خانه را

 

آیا همین نشان یک َمرد خانواده دوست نیست؟ که همسر خود را با تمامی مشکالت اخالقی او، با احترام 

آیا همین مسائل نشان دهندۀ این نیست که َلنگرودی از عشق من به فرزندانم نهایت . و رفتار میکندبا ا

سوءاستفاده را کرده؟ حاال که با به سر کار رفتن او و دیگر مسائل اینگونه خرجها را کنار گذاشته ام 

 .دارد اینگونه از من انتقام میگیرد و فرزندانم را منبع درآمد خود کرده

 .نیست" مبهترین کودکان"ل مخارج بیرون از نیاز خانواده با توجه به امتناع از کار مطابق تحمی

 

 امتناء از ترک خانه داشتَمرد 

خودش ( برگۀ قرارداد را نشان حضار میدهد)قرارداد خانه را به اسم او نوشتم  2012اینکه من سال 

احساس بی کس و کار بودن به او دست  نشان دهندۀ یک حرکت انسانی بود که َلنگرودی پس از جدایی

 حاال او اینجا نشسته و. ندهد و نیروی اینرا داشته باشد که از فرزندان بسیار کوچک من مراقبت کند

 2ادعا دارد که من عبور و مرور میکردم بصورتی که دلم میخواسته؟ آیا این خودت نبودی که پس از 

 دلتنگی میکنند؟هفته زنگ زدی و ادعا کردی که بچه ها احساس 

 

ماه پس از انزوای  9آیا حاال فرزندانم احساس دلتنگی نمیکند؟ . َلنگرودی تنها نقطۀ ضعف مرا میداند

حاال تمام دنیا مدرک دروغ گوییهای تو و . کامل بخاطر دروغهایی که خودت دروغ بودنش را میدانی

 .نفرت سوئد از اسالم و مسلمانان را خواهند دید

 

 .نیست" مبهترین کودکان"ی مطابق با رفتار َلنگرود
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سوئد خوب میداند که چگونه انتقام برادرش دکتر مسلمانان در َلنگرودی با توجه به معلولیت اجتماعی 

سخیف َلنگرودی را بگیرد و اسالم ستیزی ادارات تمامی وسایل انتقام را در اختیار او گذاشته بدون 

این ادارات بیشرمانه از دیگر کشورها ". بهترین کودکان"رد توجه به قانون و تعهدات بین المللی در مو

 !را مطالبه دارند"بهترین کودکان"

 

من اجارۀ خانه، برق، مالیات تلویزیون، اینترنت، تلفن  2006طبق این اسناد و نه حرفهای من، از سال 

پرداخته ام و حاال  همراه، تلفن خانه و غیره را حتی دوران آن چند هفته ای که من از خانه رفته بودم

ادید شهادت دبدون در نظر گرفتن احساسات فرزندانم که آنهم  کردهاو برای من تقاضای تخلیه خانه را 

آن خانه حق داشتم تا خود او که در ادارۀ مصادره مختومه اعالم کرد چونکه من بیشتر  که چگونه 

اری به کار اسناد و مدارک نداشت فقط سازمان اجتماعی ک ی از قبیلولی ادارات .قرارداد به اسمش بود

 .میخوانند" مسلمان بهتری کودکان"باد هوای َلنگرودی را تا به آخر پذیرفته و اینرا بی شرمانه 

 

سیگار نمی کشم، معتاد نیستم، مشروب نمی خورم، اینکه فرزندانم را بیشتر از هر چیز دیگر در دنیا 

طر َلنگرودی از تمامی جوانب مرا تحت فشار قرار داده، به همین خا. دوست دارم تنها اعتیاد من است

 .یکی از آنها کنترل وضع مالی من

 

 .نیست" مبهترین کودکان"رفتار َلنگرودی مطابق با 

 

فتار در روحیه و ر رویۀ َلنگرودی. تا به اینجا ثابت کرده ام که َلنگرودی چگونه رفتاری در خانه داشته

اشتن دبیاد داشته باشید که مدرسه  پس از سالها زیر نظر . شخص استکاماًل م فرزندانم با َلنگرودی

 :کهآمده است گواهی در با والدینشان در این مورد   در مدرسه تمامی محصلین حرکات

بچه ها کمی بهانه گیر میشوند وقتی مادر بدنبال آنها میرود در حالی که به طرف پدر خود میدوند "

 ".ی آیدوقتی که پدرشان به دنبالشان م

 و یا اینکه

 ".اینها دختران پدر هستند" مشخصاً " "

 و یا اینکه

 "بچۀ بزرگتر به روی زمین نشست، گریست، نمی خواست با مادر خود برود"

 و یا اینکه طبق ضبط صدای کیانا

 "روز کنار بابا نبودیم 4من می خواهم کنار پدرم بخوابم امشب، من دلم برای بابا می سوزد، ما "

 

این  با توجه به. امی این تفاصیل ادارات اسالم ستیز سوئد مادر را به فرزندانم تحمیل کرده اندبا تم

 مسلمانان این معلولیت اجتماعی .را انکار کرد سوئد گواهی ها مشکل می توان اسالم ستیزی ادارات

من به کودک خردسال بی دفاع را مخالف میل باطنی خود ربوده و مقابل  2 منجر شد که در سوئد

 .شوند گروگان گرفته
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آیا اینرا میفهمید که فرزندانم به سنی رسیده اند که خودشان میتوانند انتخاب کنند با کدام یک از ما مایل 

کودک واضح تر از این میتوانند بگویند که دوست دارند با پدر خود زندگی کنند؟  2آیا . به زندگی هستند

 .نگرودی بروندفرزندان بی دفاع من نمی خواستند با لَ 

 

اینکه فرزندانم را مجبور به ترک پدر و محل زندگی شان کرده اید دیگر اسمش رفتار خودسرانه با 

ردی فوقتی اشخاص . است برخالف میل و اجازۀ من و فرزندانم ربودن کودکانمکودکان نیست بلکه این 

در اینمورد هم به محض قطع مخارج . دارند که غالباً پای پول در میان است ربودنهدفی از  را میربایند

سال میبیند که اینجا نشسته ایم در  10َلنگرودی و خانواده اش در ایران پس از اولین حقوقش پس از 

 .مورد ربودن فرزندانم

 

 در تمامی. سال دیده اید که در صحت آن نمی توانید شکی داشته باشید 10شما تا بحال مدارکی طی این 

ودی امتناع به ایجاد رفاه، آسایش و آرامش من و فرزندانم داشته ولی حاال سال َلنگر 10مدت این 

 .است گرفته تمام آیندۀشان َلنگرودی با این کارش آرامش روحی فرزندانم ر ا هم از آنها برای

 

 .نمی باشد" بهترین کودکانم"دروغهای عمدی َلنگرودی و رفتار َلنگرودی مطابق با 

 

فرزندانم را مخالف خواستۀ خود به گروگان گرفته درخواست ماندن در  ماه که 9َلنگرودی در این 

هیچ آدم عاقلی از خودش سوأل نکرد که َلنگرودی ! همان آپارتمانی را داشته که از آن فراری است

دنبال چیست و چه میخواهد؟ اگر او هنوز میخواهد در همان خانه بنشیند که از آن فرار کرده چرا 

ما ش کرده است؟رفتن به مدرسه ای که در آن بزرگ شده اند با دوستانشان محروم  فرزندانم را از حق

 در سوئد؟ "مسلمان بهترین برای کودکان"اسم اینرا میگذارید 

 

ما بطور مثال فرض کنیم که َلنگرودی نیاز به خانۀ محافظ شده داشته، ولی چرا فرزندانم را از محیط 

 ساله جدا کردید؟ 9گرم و آرام با دوستان و عادات این 

 

به گفتۀ َلنگرودی پدر : "َمرد قسمتی از گواهی سازمان اجتماعی در مورد تحقیق از کودکان را میخواند

اینرا نفهمیدید که َلنگرودی فقط میخواسته انتقام سیلی ". همیشه آرام است وقتی که بچه ها حضور دارند

ماه  9حتی از به خوشی فرزندانش هم که برادرش دکتر سخیف َلنگرودی را بگیرد و به همین خاطر 

 .در شکم او بودند رحم نکرد

 

 .نیست" مبهترین کودکان"دروغهای َلنگرودی و رفتار َلنگرودی مطابق با 
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 بچه ها

 شواهد بیشتر در مورد ارزش واقعی فرزندانم برای َلنگرودی

 

داد که من از خانه رفته ام و َلنگرودی به سازمان ثبت و احوال به وجدان خود گواهی  2016مارس 

ولی تحقیقات اولیۀ نقل دیگری داشت به مانند دیگر تحقیقات که در همان . آدرسم جای دیگری است

َلنگرودی این دروغ . مراحل اولیه نشاندهندۀ دروغهای َلنگرودی مقابل من، روابط ما و فرزندانمان بوده

بودم که برادرش دکتر سخیف َلنگرودی با خانواده  را هم به وجدان خود قسم خورده بود چونکه من گفته

 .اجازه ندارند به خانۀ ما بیایند وقتی که برای تفریح به سوئد می آیند( سه بزرگسال)اش 

 

اینکه َلنگرودی به دروغ به وجدان خود قسم میخورد خود در سوئد جرم است طبق قوانین این کشور 

کنار میزند، فردی که فرزندانم میخواستند با او بمانند و در را ( مرا)ولی اینکه َلنگرودی پدر بچه ها 

آغوش او بخوابند، بخاطر اینکه برادر خودش را برای یک مسافرت خوشگذرانی یک ماهه به خانۀ 

من بیاورد، برای شما که میخواهید در این پرونده نظر خود را بدهید بیان کنندۀ غیر مسئول بودن 

 .خود میباشدَلنگرودی در مقابل فرزندان 

 

به شکرانۀ پیشینۀ ایرانی و مسلمان بودن من ادارات این واقعیت را نادیده میگیرند که َلنگرودی بخاطر 

برادرش از روی بچه های خودش هم میگذرد و حتی شرمی در خود از قسم دروغین به وجدان نداشته 

 .اش هم ندارد

 

 َلنگرودی کامالً . برایم دارند انتقام بگیردَلنگرودی بی شک میخواهد از طریق ارزشی که فرزندانم 

بدون اینکه فکر کند که شاخص مطمئن است سالمت فرزندانم مهمتر از وجود خودم در زندگی میباشد 

حال . که از من، دوستانشان و محیط زندگی به زور جدا شده اند انتقام او درد و عذاب فرزندانم است

 .نمی کنم که ثمرۀ این دروغهای به عمد َلنگرودی است از تضعیف اعتماد به نفس فرزندانم صحبت

 

َلنگرودی هم طبق روال . ماه من بخاطر فرزندانم با همه چیز و همه کس مرافعه کرده ام 9در طول این 

گذشته با دوستان خود در تماس بوده ولی َلنگرودی و تنها َلنگرودی، نه سازمان اجتماعی ِان ِش ِده و 

 .ی باعث انزوای کامل فرزندانم در مالقات با من و دوستانشان شده استیا دیگر ادارات دولت

 

ا این آی. فرزندانم هنوز اجازه ندارند با دوستانی که از زمان مهد با هم بزرگ شده اند تماس داشته باشند

با کنوانسیون حقوق کودکان مصوبۀ سازمان ملل همخوانی دارد؟ آیا این دادگاه میخواهد از تخلف 

ادن فرزندانم به مدرسه حمایت کند؟ آیا این دادگاه از ربودن کودکان به جرم مسلمان به دنیا آمدن نفرست

 حمایت میکند؟ آیا این دادگاه در نظر دارد که از بدرفتاری و خشونت به روی فرزندانم دفاع کند؟

 

ور کردن مجب. ندارند مجبور کردن فرزندانم به آشنایی با دوستان جدید که هیچ وجه تشابهی با هم از قبل

نایی مجبور کردن فرزندانم به آش. فرزندانم به آشنایی با محیط جدید که هیچ همخوانی با محیط قبلی ندارد

با معلمان جدید که هرگز ندیده بودند، همه و همه بخاطر اینکه من گفته بودم برادرش دکتر سخیف 

 !بیایدَلنگرودی، یک خارجی در سوئد، اجازه ندارد به خانۀ ما 

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

134 

کودک خردسال تحمیل میکند؟ جایزه برای  دوآیا این جایزۀ یک زن مسلمان است که ادارات به 

 دروغهای عمدی و دانستۀ َلنگرودی که فرزندانم باید متحمل جریمه اش شوند؟

 

 .یک مدرک دیگر برای اثبات اینکه برادرش بیشتر از صحت و سالمت فرزندانم برایش ارزش دارد

 .از ورود برادرش به سوئد، َلنگرودی فرم تخلیه را پُر کرد که آنهم مختومه اعالم شد روز پس 6فقط 

 .فراموش نکنید یک دروغ دیگر با قسم به وجدان

 

یک مدرک دیگر برای اثبات اینکه صحت و سالمت فرزندانم در مقابل خواسته های َلنگرودی بی 

" مرتد"در آن نامه قید شده که من . میتوان یافت ارزش است در نامه ای که به سفارت ایران فرستاده بود

در ایران  استحقاق تربیت فرزندان "بی خدا"یک فرد . حکم یک فرد بی خدا در ایران مرگ است. هستم

 !خود را ندارد

 

بخواند اینست که َلنگرودی راضی به مرگ من است و میخواهد مرا " مرتد"معنی اینکه مرا به دروغ 

اینکه یک لحظه فکر کند که بچه ها میخواستند با من بمانند و در آغوش من سلب حیات کند بدون 

با این کار َلنگرودی به خودش حق اینرا میدهد که مرا از زندگی فرزندانم محو کند چیزی که . بخوابند

ا یآ! نقش قربانی را داده اند اوماه به اثبات رسانده ولی جالب اینجاست که ادارات به  9در عمل در این 

این َلنگرودی است که برای فرزندانم دل میسوزاند فقط بخاطر اینکه میتواند گریه کند؟ آیا با همۀ این 

تفاصیل َلنگرودی واقعاً آن مادر با محبت و مهربانی است که اینجا سعی در اجرای نقشش دارد؟ یا 

ی ست به هر کاراینکه َلنگرودی در واقع یک محاسبه گر بی احساس سودجو و فرصت طلب است که د

 میزند که او را به هدفش برساند؟

 

حال من از روی ترسم برای اقدام تالفی جویانه نسبت به مرتدها در ایران مجبور شده ام تقاضای ترک 

بنابراین من در کل نمیتوانم به ایران بروم و َلنگرودی اینرا خوب میدانسته با این . تابعیت ایرانی کنم

 !شته که من میخواهم فرزندانم را برای دائم به ایران بربایمحال در دادخواست خود نو

 

یشود؟ نامیده م" مسلمان بهترین کودکان"اینکه پدر کودکان را از زندگی کودکان محو کنید به تازگی 

آیا به . ماه به من و بچه هایم تحمیل کرده اند 9این کاری است که سازمانهای دولتی سوئد در این 

 اقدام کند؟" مسلمان بهترین کودکان"است برای  اینصورت سوئد موظف

 

َلنگرودی از فرزندان خود با ِاشراف کامل به معلولیت . َلنگرودی از بچه های خود سوءاستفاده کرده

َلنگرودی همچنین از سیستم قضائی ایران . سوئد نهایت سوءاستفاده را کرد مسلمانان در اجتماعی

برای اینکه من مقابل . ینکه از من در قبال برادرش انتقام بگیردهمۀ اینها برای ا. سوءاستفاده کرده

 املش/پور است از کومله"شریف"مادری که به ناحق اسم فامیلش . مادرش و برادرش تعظیم نمیکنم

 .حیّه خوانده میشود 99ولی به حق فیت

 

                                                           
 ( این کلمه به سوئدی به آلت تناسلی زن گفته می شود99
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ننۀ  شریف دادگاه جایی نیست که تعریف کنم چقدر بی. ننۀ فرزندانم همه چیز است بغیر از شریف

ننۀ بچه های من خودش را . داشته استمزبوحانه فرزندانم است و او طی تمامی سالها چگونه رفتاری 

سال است اینجا زندگی میکنم اروپایی تر میداند  و همۀ اینها را َلنگرودی و مادرش  30بیشتر از من که 

اینچنین مادر . ک روز زودترحاال که درس َلنگرودی به خرج من تمام شده به نمایش میگذارند نه ی

 .اینچنین دختر

 

قیمت دوچرخه های فرزندانم امتناع ورزید در  100َلنگرودی پس ازسر کار رفتن از پرداخت نصف

 50000َلنگرودی در ضمن . کرون بوده است 15000حالی که قیمت اجارۀ یک ماه خانۀ برادرش 

در خرج  101اُوره 1کرده بدون اینکه حتی کرون دیگر برای برادرش و خانوادۀ او طی این یکماه خرج 

 . رونوشت بانکی َلنگرودی صحت ادعای مرا ثابت میکند. خانه سهیم باشد

 

کار پس انداز کنید؟ آنهم با یک حقوق  ماه 4ظرف  102کرون 110000آیا شما که قاضی هستید میتوانید 

أل اینست که از کجا سو(. َمرد رونوشت ادارۀ مالیات را نشان میدهد! )؟سالکرونی در  19000

َلنگرودی این پول را آورده بود که برای برادر دکترش سخیف َلنگرودی خرج کند؟ سر قبر پدرش؟ 

 همان پدری که آه در بساط نداشت که با تریاک دود کند؟

 

کرون از پولهایی که من قرض کرده بودم خرج برادرش دکتر سخیف  110000. بله، درست حدس زدید

 .له، همۀ اینها برای انتقامب. َلنگرودی کرد

 

چی ! که بر علیه من شهادت بدهند 103ماه کامل در انزوا نگه داشته شدند تا مجبورشان کنند 9فرزندانم 

یک شکست مفتضحانه برای َلنگرودی و  2016دسامبر  6نسیبتان شد تا بحال؟ طبق آخرین گزارش 

آنان  رشرم ب. ای تعصبی اسالم ستیزانۀ آنانتمامی پلیسها و سازمان اجتماعی ِان ِش ِده و پیش داوریه

 .ی َلنگرودی یک فرد بی وجدان دروغگوی مزمن سرمایه گذاری کرده اندباد که حیثیت سوئد را برا

یک شکست مفتضحانه برای اینکه فرزندانم نه میتوانستند و نه میخواستند چیزی را که اتفاق نیافتاده 

 .بود تعریف کنند

 

 در. حرفهای فرزندانم را، البته به گفتۀ آنان، گواهی کردند 4-در یک صفحۀ آ مشاور سازمان زنان 2

مشاور  2صفحۀ کامل از صحبتهای ثبت شدۀ َلنگرودی برای شما ثابت کردم آنچه را که به گفتۀ این  9

ف ماه قبل در جاههای مختل 6سخنان فرزندانم بوده دقیقاً کلمه به کلمه همان حرفهایی بوده که َلنگرودی 

با اینحال فرزندانم وقت را غنیمت شماردند که بگویند دلشان برای من تنگ شده و  .به ثبت رسانده بود

وئد س دولت "مسلمان بهترین کودکان"عمق جنایت را میبینید؟ چه ُمدل از . آرزو دارند که مرا ببینند

 دنبالش است؟

                                                           
 کرون 4200( 100
 اُوره است. 100یک کرون سوئد تشکیل شده از ( 101
لَنگرودی  برای خودش و برادرش خرج کرده بود. 110000لَنگرودی  2016.08.30تا به تاریخ  2016.01.15از تاریخ ( 102

 شروع به کار کرده بود. 2016.04.01از تاریخ 
 تحقیقات محرمانۀ زدن کودکانم در همان مرحلۀ اول تحقیقاتی مختومه اعالم شد، به مانند دیگر تحقیقات.( 103
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جهانیان میدهد که در آرامش کامل نه تنها دروغ مشاورین سازمان زنان را نشان  4-این یک صفحۀ آ

زیر پناه چتر انزوای مطلق کودکانم چنین گواهی دروغین را به دادگاه نوشته اند بلکه این گواهی شاهد 

بر اینست که چگونه کودکانم را َلنگرودی تحت تأثیر دروغهای خود قرار داده و رابطۀ پدر فرزند را 

 .تخریب میکند

 

طبق کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل نمیتواند ( نۀ زنان در سوئدخا)یک محیط متنفر از اسالم 

کودک خردسال بی دفاع باشد چه رسد به اینکه در این محیط پُر نفرت  2محیط مناسبی برای نگهداری 

اینگونه سوئد اسالم ستیزی را در کودکان مسلمان نهادینه . کودکان در انزوای کامل نگه داشته شوند

 .میکند

 

سه با گروه تحقیق کودکان هر دوی مشاورین سازمان اجتماعی ِان ِش ِده اعتراف کردند که در جل

و هرآنقدر که من گفتم نصف کمتر از یک است و " مادرشان انتخاب کرده که کودکان را با خود ببرد"

 نمادرشان این چنین حقی نداشته که طبق حکم حزانت مشترک چنین کاری بکند و فرزندانم را از دید

 .من، منع رفتن به مدرسه، دیدن دوستانشان و محیط عادت کردۀشان جدا کند مثمر ثمر نشد که نشد

 .بشنویدات صحت این ادعا را میتوانید از صدای ضبط شده در جلس

 

یک ترازو با کفه های مساوی، و با کمک از نمامی این اسناد و مدارک باید در اسراء وقت نقطۀ پایان 

 .ارد و کودکانم را از زیر بوق اسارت این دَد َمنش آزاد کندبه این ماجرا بگذ

 

با توجه به تمامی دروغهای عمدی و خود دانستۀ َلنگرودی و قسم به حضرت عباس او و وجدان نداشته 

را برای  104اش و دُم خروس بطور واضح نشان دهندۀ اینست که َلنگرودی نقش یک زن جایگزین

 .است" مبهترین کودکان"در تضاد با  رسیدن به سوئد بازی کرده و این

 

حاال که َلنگرودی تمامی منابع مرا جذب کرده و دیگر چیزی از من نمی تواند استخراج کند به فرزندانم 

ه کچنگ انداخته تا از آن طریق بتواند منابعی را که کودکانم میتوانند منبع تولید آن به مانند کمک مالی 

ا ب .به خورد خانوادۀ برادرش دکتر سخیف َلنگرودی بدهد می آوردبرایش به ارمقان  کودکانحزانت 

وباره د. پول سرپرستی کودکانم َلنگرودی میتواند خرج زندگی برادر زاده اش آروین را در سوئد بدهد

 .با پول من به شکم دکتر سخیف َلنگرودی

 

ی در تمام شدن این قائله در عوض من با این تُن صدای مصمم و دعوایم با کارمندان و سیاستمداران سع

نید فقط فکرش را بک. من ثابت کرده ام که فرزندانم مهمتر از همه چیز حتی خودم در دنیا میباشند. دارم

 .تمامی کارمندان، پلیسهای تفنگدار و سیاستمدارانی که به خون من تشنه هستند

 

 

 

                                                           
 مادر سوروگات، زنی که در قبال تضمیناتی راضی به پروراندن فرزند دیگران در شکم خود میشود.( 104
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 گواهی خریداری شده از ایران

 .را میگیرد در ایران این یکی جایزۀ نوبل در مورد تمامی کاغذهای رشوه داده شده

 

 ابالغیه

 1395.09.13  آرشیو

 1395.11.02  زمان تشکیل دادگاه

 !پدرم در ایران تحویل گرفت  1395.11.03  ابالغ ابالغیه

 در سوئد از طریق پُست الکترونیکی  1395.11.05  روئیت ابالغیه

 

رای و روزی که پدرم ب! توجه کنید حضور می یافتم به تاریخ و روزی که من میبایستی در دادگاه ایران

و روزی که من در سوئد برای اولین بار ابالغیه را با پُست ! اولین بار در ایران ابالغیه را گرفت

 ؟!سه روز، سه روز کامل پس از تشکیل جلسۀ دادگاه در ایران بود! الکترونیکی روئیت کردم

 

در سوئد زندگی  1988که دیگر میدانستند من از سال  َلنگرودی و برادرش دکتر سخیف َلنگرودی

میکنم، چرا آدرس پدرم را به دستگاه قضایی ایران دادند؟ سیستم قضایی ایران که میدانسته با توجه به 

شمارۀ ملی من، من ساکن سوئد هستم پس چرا ابالغیه را آنهم یک روز پس از تشکیل جلسۀ دادگاه به 

 ؟!ددندست پدرم در ایران رسان

 

ید که من بیاد بیاور! به سیستم قضایی ایران معرفی کرده" بی خدا"بیاد بیاورید که َلنگرودی دین مرا 

بیاد  .بخاطر تحویل مدارک ترک تابعیت ایرانی خود کاًل نمیتوانم به ایران بروم تا از خود دفاع کنم

ر فکرش را بکنید که یک نف !انکاًل دفاعیه ای بغیر از طناب دار ندارد در ایر" مرتد"بیاورید که یک 

دی برادر َلنگرو فکر میکنید دیگر شانسی برای دفاع از خود دارم؟! است" مرتد"در دادگاه داد بزند او 

خواهر َلنگرودی، موژگان سال دکتر خان بخاطر مشکل مشروب خواری خبرچین سپاه نوشهر بوده و 

 .به پلیس زنگ زده و جای مرا به آنان لو داده بود 2015

 

فکر میکنید اگر هم به موقع خبر میشدم و اگر هم میتوانستم به ایران بروم شانسی برای دفاع از خود 

داشتم؟ شما با این گواهی بخوبی میتوانید ببینید که چگونه رشوه خواری دادگستری َلنگرود تشریف 

 .105میباشدکاًل به نظر میرسد که رشوه خواری یک جهش ژنتیکی  برای اهالی َلنگرود ! دارد

 

یک چنین شخصیتی که دروغ میگوید، تقلب میکند، و با کمال میل رشوه برای خرید گواهی دادگاهی 

 .نیست" بهترین کودکان"میدهد، سازگار با 

 

من با کمک اسناد و مدارک بایگانی شده در ادارات مختلف در سوئد تمامی دروغهای جانب دارانۀ 

ن به معلولیت خودم بعنوان مسلمان مقابل سیستم اداری سوئد واقف م. َلنگرودی را توانسته ام ثابت کنم

 .هستم ولی حاال محال است که هر شخصی  کوچکترین شکی در مورد دروغهای َلنگرودی داشته باشید

                                                           
 تا در شمال ایران کنار دریای همیشه خزر است.لَنگرود یک روس( 105
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از تمامی این اسناد و مدارک میتوان به وضوح درک کرد که َلنگرودی فقط به خودش، مادرش و 

از تمامی این اسناد و مدارک میتوان استنباط کرد که در تمامی . ندان منبرادرش وفادار است نه به فرز

 .این دنیا این فقط امیال خودش است که برای او مهم است نه فرزندان من

 

 :از تمامی این اسناد و مدارک میتوان دید که

a) َلنگرودی شدیدًا مشکل همکاری و ایجاد ارتباط دارد. 

b) داشته اش قسم دروغین میخوردَلنگرودی با کمال میل به وجدان ن. 

c)  َلنگرودی شدیدًا خودخواه و خودمحور است و فرزندانش حتی در درجۀ دوم هم برای او

 .نیستند

d)  َلنگرودی شکی به خود راه نمیدهد که از دیگران سوءاستفاده کند حتی اگر آن دیگری

 .فرزندان خود او باشند
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 :شاهدان یکطرفۀ بدون مدرک میتوانم بگویم اینست که آنچه که در مورد تمامی

 106تمامی افرادی که بدون دیدن هماهنگی و همخوان بودن مرا با فرزندانم را دیده باشند مرتکب جرح

 .میشوند

 

تمامی افرادی که بدون خواندن گواهی مدرسه پس از سالها مشاهدات عینی شهادت داده اند مرتکب 

 .جرح میشوند

 

دی که بدون شنیدن تشویق َلنگرودی به کار طی مدت این همه سال برای رفاه و آسایش تمامی افرا

 .خانواده شهادت داده اند مرتکب جرح میشوند

 

امضاء کننده و همکارم هر دو احساس جرم غیرتی " 2016.09.09به نقل از پلیس هانا ِاریکسون 

ش داوری را در سازمان پلیس به قلم این پیش داوری از پلیس در نگاه اول، عمق فاجعۀ پی" کردیم

 .میکشد و نیاز دارد که بعنوان تهمت از آن شکایت شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شخصی که شهادت دروغین میدهد.( 106
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 َلنگرودی بعنوان مادر

همانطور که ثابت شد، َلنگرودی کاماًل متمرکز به اهداف خود تا به درجه ای است که او حتی براحتی 

یکی از آن ویژگیهایی که بطور . ینکه به اهداف خود برسدمیتواند از روی فرزندان خود رد شود برای ا

 .کل صالحیت او را برای سرپرستی فرزندانم مردود میکند

 

همانطور که ثابت شد، َلنگرودی شدیدًا مشکل همکاری و ایجاد ارتباط دارد، چیزی که سرپرستی و 

 ودی تا زمانی که به نفع او باشدهمانطور که ثابت شد، َلنگر .آیندۀ کودکانم را به نابودی خواهد کشاند

 .از دروغگویی به عمد ابایی ندارد

 

همانطور که ثابت شد، َلنگرودی از احساس همه سوءاستفاده میکند، همۀ آنهایی که از روی دلسوزی، 

 .جهل، پیش داوری و یا نژادپرستی انتخاب میکنند که حرفهای او را باور کنند

 

 یک. نگرودی آرامش روحی فرزندانم را برای ابد مختل کرده استهمانطور که ثابت شد، خودخواهی لَ 

 .نیست" بهترین کودکانم"دلیل مهم که َلنگرودی فرد مناسبی برای 

 

این ! بیاد بیاورید که َلنگرودی هنوز هم میخواهد در آن خانه ای زندگی کند که او از آن فرار کرده

من در پی کفۀ مساوی ترازو . ر پی عقل سلیم هستم؟ من د!هم داشته !فرارش!تقاضا را او از روز اول 

، هم برای خوشنامی سیستم قضائی و هم برای در سوئد "مسلمان بهترین کودکان"هستم، هم برای 

 .خوشنامی کشور سوئد

 

همانطور که ثابت شد، َلنگرودی برای برآوردن نیاز روحی فرزندانم ناتوان است، همانطور که خود 

اهد هستید َلنگرودی برای برآوردن درخواست معقول و قانونی فرزندانم برای در گزارشهای متعدد ش

نادیده گرفتن درخواست معقول کودکانم برای مالقات با من، خوابیدن در آغوش . دیدن من ناتوان است

گرم و مطمئن من و به همان نسبت مهم، دیدن دوستان خودشان دلیل بسیار محکمی است که َلنگرودی 

 .رست فرزندانم کاماًل ناشایسته استبعنوان سرپ

 

ماه قبل از وقوع این ماجرا برای شما معنی پیدا کرده  2ربودن کودکانم  خطر در مورد دادخواستمحاال 

 .چون من میدانستم که َلنگرودی چگونه مادر بی مسئولیتی حتی برای فرزندان خود است

 

کودکانم بدون هیچگونه احساس ندامت و یا یک مادر، یک فرد به اینگونه خود محور قادر به ربودن 

هیچ راه  یک چنین شخصیتی. شرمندگی مقابل احساسات فرزندانم فرد ناشایستی بعنوان سرپرست است

حل دیگری برای شما بجا نمیگذارد بغیر از اینکه سرپرستی فرزندانم را به من واگذار کنید، چونکه 

 .ت و آرامش روحی و جسمانی فرزندانم استَلنگرودی بطور دائم یک تهدید مزمن برای سالم

 

 !یک چنین شخصیتی همخوانی با بهترین فرزندانم مطابق با قانون نمیتواند باشد، حتی قوانین سوئد
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 انتخاب کرده بودند یمآن فردی را که بچه ها

 

. دنرونفرزندانم بطور کاماًل واضح و مشخص انتخاب کرده بودند که با من بمانند و با مادر خودشان 

 .فرزندانم میخواستند در بغل گرم و آرام من بخوابند نه َلنگرودی

 

بودن راینکه فرزندانم را به اجبار با خود بردن دیگر اسمش خودکامه گی با کودکان نیست این نامش 

 فرزندانمکاری که  ی،به همراهکرده اندد است چونکه با خشونت و دروغ آن فرد ضعیفتر را مجبور 

 .ه اندجامش نبودندراضی به ان

 

ببینند به زور محدود کردن فرزندانم در تصمیم گیری خوانده مرا اینکه فرزندانم نتوانند به راحتی 

ن بهتری"میشود نه چیز دیگری، که این هم به خودی خود جرم است و در نتیجه نمی تواند در راستای 

سازمان ملل هم نیست که سوئد موظف  بدتر از آن در راستای کنوانسیون حقوق کودکان. باشد" مکودکان

 .به اجرای آن است

 

بجز  چیزی نیست داینکه تمامی راههای ارتباط فرزندانم را با دنیای قبل از گروگان گیری قطع کردن

 .و کنوانسیون حقوق کودکان نیست" مبهترین کودکان"اذیت و آزار کودکان که در چهارچوب 

 

ی باقی نمی گذارد بغیر از اینکه من تنها سرپرست فرزندانم اینچنین شخصیت خودمحور  هیچگونه راه

 .َلنگرودی یک تهدید مداوم علیه روح و جسم فرزندانم میباشد. باشم

 

با توجه به عقل سلیم و تکیه بر تمامی اسناد و مدارک بایگانی شده در ادارات، مطالبۀ آزادی فرزندانم 

م هر چه زودتر به آغوش  من و زندگی عادی قبل از از چنگال چنین دجالی را دارم و اینکه فرزندان

 .گروگان گیری برگردانده شوند
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 من بعنوان پدر

 

آیا طبق استاندارد سوئد این برای یک پدر شرم آور و اشتباه است که از فرزندان خود در سوئد دفاع 

 یط اداری سوئد شده است؟کودکان قاعده و معیار کاری در مح علیه کند؟ آیا دروغگویی و خشونت

 

سال تبرئه  10به ظاهر این استانداراد دادگاههای سوئد شده که مردهای مسلمان بطور متوسط پس از 

شوند و آنوقت اسمش اینست که اطالعات جدیدی بدست آمده ولی در مورد من و این پرونده هیچگونه 

به همین خاطر مهم . ز نه حتی فردااطالعات جدیدی در آینده نخواهد آمد همه چیز همین جا و امرو

است که دادگاه این اطالعات را به جان دل بگیرد و با جدیت حکم را بر پایۀ اسناد و مدارک استوار 

سیار اسناد و مدارک ب. انتقام جویی یک مادر بی احساس بی مسئولیت سد وح ،کند نه بر پایۀ بُخل، کین

تضمین بیشتری در مورد صداقت و . با فرزندانم بوده مستدل نشاندهندۀ چگونه مادر بودن َلنگرودی

 .نمی تواند درخواست کند کسی اعتبار سخنان من و درد و زجر خودساختۀ َلنگرودی برای کودکانم

 .همه چیز حی الحاضر اینجاست

 

کودکی که هرگز کبودی در تنشان نبوده  2کودک شاد که هرگز حتی تار مویشان شکسته نشده،  2اینکه 

در را پکودکی که در مدرسه بیشتر آسیب میدیدند و برای تسلی خاطر سراغ  2ر کمترین حد آن، حتی د

میدویدند وقتی که من  پدرکودکی که به آغوش باز  2میگرفتند و به من زنگ میزدند نه به مادرشان، 

 .دبه دنبال آنان میرفتم، همه و همه سخن از پدری دارد که دخترانش برایش تمام زندگیش بودن

 

ماه انزوای کامل و دروغ در گوش دخترانم، حقایقی را که حاال شما هم به آن واقف شده  9حتی پس از 

دقیقه طول نخواهد کشید که فرزندانم دوباره از سر و کول من به مانند قبل باال  5اید امروز، بیشتر از 

 .یاد آنهمه اوقات خوشی که کنار هم داشتیم بأفتنده بروند و ب

 

مدرسه همیشه به من زنگ میزدند نه به َلنگرودی چونکه من همیشه برای کودکانم در دسترس مهد و 

آنها هرگز به َلنگرودی زنگ نمی زدند چون در اوقات ناراحتی تقاضای فرزندانم دیدن من بود . بودم

 !نه َلنگرودی، حال بماند اینکه تلفن َلنگرودی به عناوین مختلف خاموش بود

 

ماه تقاضای نشستن در همان خانه ای را دارد که از آن فرار کرده و  9ها هنوز پس از  اینکه مادر بچه

فرزندانم را از آنجا ربوده، به زبان واضح مشخص کنندۀ آنست که پدر هرگز و هرگز خطری برای 

 وقتی خود او هم میخواهد به آن خانه برگردد یعنی اینکه برای. فرزندانش حتی در کمترین حد آن نبوده

 .او هم خطری از اول وجود نداشته است

 

هیچکس نمی تواند علیه این واقعیت که چگونه من در کمال آرامش طی این همه سال یک انسان که چه 

و اینکه به آرامش خانواده  یانسانی که به جد کامل از همکار. عرض کنم، با َلنگرودی رفتار کرده ام

کودک از دست چنین دجالی که فقط به خود و خود  2هایی آزاد کردن و ر. کمک کند امتناع داشته است

 .فکر میکند وظیفۀ قانون است
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با توجه به تمامی این مدارک حتی فکر سرپرستی مشترک هم یک جرم دیگری است نسبت به کودکان 

بی دفاع من که چاره ای بجز بودن با او و زندانی شدن در محیطی که یک فرد خود محور برای آنان 

 .میکند ندارندانتخاب 

 

اری است و اینکه این تنها راه ک" مبهترین کودکان"تنها، حکم سرپرستی مستقل به نفع من در راستای 

است که قانون نه تنها موظف بلکه مقروض به انجام آن است و حکم بر علیه تمامی ظلمی که َلنگرودی 

 .دو این سیستم مریض متنفر از اسالم برعلیه فرزندانم مرتکب شده ان

 

را مد نظر داشته " مبهترین کودکان"حاال این نوبت دادگاه است که حکمی استوار بر مدارک بدهد و 

باشد و متوجه بشود که احساس مسئولیت من نسبت به فرزندانم در راستای برآوردن نیازهای کودکانم 

 9لدین طی این مدت تصویر َلنگرودی از نیاز فرزندانم به هر دو وا. برای دیدن هر دو والدین میباشد

 .ماهه را همه دنیا شهادت داده اند

 

تنها شبی که فرزندانم پس از . سرپرستی مستقل به نفع من گارانتی دیدن هر دو والدین است

با من بودند، من خودم فرزندانم را تشویق به تماس با مادرشان می کردم و َلنگرودی  2016.09.09

ماه گرفته  9این حق قانونی و انسانی فرزندانم از آنها طی این . هم اجازه داشت به فرزندانم زنگ بزند

شده که َلنگرودی با دروغهایش به سیستم مریض، فرزندانم را مجبور به رفتن با او کردند خالف حکمی 

 .که سرپرستی را به هر دو والدین واگذار کرده بود

 

بیاد  ".کیمیّا و کیانا خوب هستند"ه است کلم 5بیاد بیاورید که تعریف دقیق َلنگرودی از والدین بودن 

آنان "کلمه را از کودکانم مخفی نگه دارد  5بیاورید که تعریف دقیق َلنگرودی از والدین بودن اینست که 

 .107چیزی که من در جواب مینویسم" هرگز از پدرشان نمیپرسند؟

 

برده داری به اشکال نوین را با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و ... سوئد "بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قاضی به مانند میمونی گواهی سازمان اِن ِش ِده را تکرار میکند: "در تحقیق سازمان اِن ِش  4-صفحه آ 20پس از خواندن ( 107

د" در حالی که در طی جلسات همان شخص تذکر ِده تأئید شده که مشکل بود با عیسی متمرکز در مورد نیاز فرزندان صحبت شو

 میدهد که هرآنچه که تو )عیسی( میگویی در رابطۀ اینست که فرزندانت چه میخواهند، ما میخواهیم بدانیم که تو چه میخواهی.

 www.kimyana.se صدای حقیقی فرد را در سایت بشنوید 
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 توله بی از َمرد استنطاق میکند

برای چه نمی خواستی عروسکهای پولیش فرزندانت را به سازمان اجتماعی ِان  :توله بی

 ِش ِده بدهی؟

 18.41زمان  2017.01.12از روی نامۀ الکترونیکی که برای تو توله به تاریخ  :َمرد

بودم میخوانم، همان روزی که تو برای اولین بار از این درخواست صحبت به عمل آورده  فرستاده

 .بودی

 سالم توله،

 .مشکل همکاری و ایجاد ارتباط تو توله تعریف دارد از .روز 25مرسی بخاطر جوابت پس از 

ی بخواهد در ماه و یک شکایت در پلیس داشت تا اینکه َلنگرود 2نامه طی  2در مورد سوئیچ، نیاز به 

 .مشکل همکاری و ایجاد ارتباط َلنگرودی تعریفها دارد. موردش حرفی بزند

 

یادآور شدم که چرا َلنگرودی عروسکهای پولیش ( 2016.10.12)من قباًل در جلسه با محققان کودکان 

 عشق! جمع کرد و برد( 2016.09.28)فرزندانم را با خود نبرده زمانی که او تمام طالهای خود را 

 .مادرانۀ َلنگرودی به طال تعریفها دارد

 

 .َلنگرودی بدون هماهنگی قبلی سه دفعه به خانۀ من رفته بود، او یک بار دیگر میتواند به آنجا برود

َلنگرودی میتواند با کمال میل به آنجا برود و هرآنچه را که میخواهد . َلنگرودی هنوز کلید خانه را دارد

نید که فقط مرا از قبل مطلع ک! نیست که اینجا و آنجا پیغام پسغام بدهیم؟ از آن با خود ببرد، آیا این بهتر

 .من آنروز به خانۀ خودم نروم

 

سوئیچ به سازمان اجتماعی ِان ِش " تو توله دوباره نوشتی 16.41ساعت  2017.01.27روز بعد  15

مشکل همکاری و ! یاوردیو دیگر حرفی از عروسکهای پولیش بچه هایم به میان ن" ِده فرستاده شده

 .ایجاد ارتباط تو توله و َلنگرودی ماجراها برای تعریف دارد

 

من نمی دانم چرا مدرسه اینرا متوجه نشد که بچه ها از روی ترس بطرف تو می  :توله بی

فرزندانت از روی ترس خود را به آغوش تو پرت می کردند و بغلت میکردند وقتی تو بدنبال . دویدند

 .بچه ها خود را با پدرشان مطابق کرده بودند که او آنها را نزند. فتیآنان میر

 

من غایب بودم و طبق گواهی مشاهدات معلم  ربودیدآنروزی که شما فرزندان مرا  :َمرد

از کی و چی کیمیّای من آن ". کیمیّا روز زمین نشست، گریست و نمی خواست با مادر خود برود"

 این شما بودید که میخواستید! بودم که از ترس من همچین حرکتی بکندلحظه میترسیده؟ من که آنجا ن

 . او را به آزادی تحمیلی مخالف خواستۀ او ببرید

 

وقتی من از راه رسیدم در ایستگاه مترو و پس از دلداری قرار شد که بروند، به سوالها جواب بدهند، 

از  .ف من دوید بار دیگر مرا در آغوش کشیدکیمیّای من دوباره بطر. زنگ بزنید به دنبالتان خواهم آمد

که و چه دختر من در هراس بود؟ فیلمش موجود است که کیمیّا دوباره برگشت و یکبار دیگر مرا در 
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دشان یبرببرای اینکه از من میترسیده؟ این شما بودید که میخواستید او را به آزادی تحمیلی . آغوش کشید

 .اهد کنار من بماند از ترس شماو دخترم کاماًل نشان داد که می خو

 

بتاریخ  21از  5پیش تحقیقاتی سازمان اجتماعی ِان ِش ِده را پیش میکشد، صفحۀ  گزارش َمرد 

 :نوشته شده رسطآخرین  2016.09.13

 نیاز به محافظت

پدرشان . لَنگرودی اظهار دارد که او هیچگونه ناراحتی برای اینکه بچه ها با پدرشان هستند ندارد"

لَنگرودی همچنین . بر می آید( دوش و غیره)وبی از پس مراقبت روزانه به مانند غذا و نظافت بخ

 ".میگوید که پدرشان همیشه در حضور فرزندانش آرام و مالیم است

 

فرزندانم؟حال تو اینجا نشسته ای و ادعا میکنی  تنبیهماه بعد، امروز من اینجا نشسته ام و متهم به  9

؟ بی شرمی تا چه حد توله؟ نفرت از مسلمانان !ان خود را به آغوش من پرت میکردندبچه هایم از ترسش

 تا چه حد توله؟

 

 چرا نمیخواهی فرزندانت را ببینی؟ :توله بی

من برای خودم و از جانب فرزندانم امتناع داریم که در ظلم و ستم تو توله،  :َمرد

 .َلنگرودی و سیستم معلول اجتماعی سوئد بمانیم

 

ماه من از همه کس و همه چیز شکایت کرده ام از رئیس مجلس و رئیس جمهور گرفته تا آن  9طی 

پائین ترینشان بخاطر گروگان گیری فرزندانم، ظلمی که به آنان روا داشته اید و اینکه قانون بطور 

قط و فقط ف. اگر اینگونه بود ما دیگر نیازی به نشستن در اینجا نداشتیم. یکسان به همه اعمال نمیشود

 . برای اینکه بتوانم فرزندانم را هر چه زودتر ببینم

 

یک کتاب مستند بر پایۀ این پرونده نوشته ام، فقط و فقط برای اینکه بتوانم فرزندانم را هر چه زودتر 

 !من نمی خواهم فرزندانم را ببینم؟ چه احمقانه. ببینم

 

 11.02ساعت  2016.10.04پست الکترونیکی به تو توله 

 تنها هدفم از نوشتن این: "روز پس از آنکه شما فرزندانم را گروگان گرفتید نوشتم 18روز، فقط  18

نامه اینست که فرزندانم هر چه زودتر به زندگی عادی خود برگردند، نه در آن زندگی که شما آنانرا 

 ."مجبور به بودن در آن کرده اید

 

 15.00ت ساع 2016.10.11"اچ"پست الکترونیکی به بازجو 

من با کمال میل از خانه بیرون خواهم رفت، تا زمانی که فرزندانم ارتباط گذشتۀ خود را با دوستانشان "

چیزی است که من می خواهم " مهمترین"این . و در این محیط که در آن بزرگ شده اند برگردانده شوند

 .مرد مسلمان نخواهد کرد با اینکه می دانم سازمان اجتماعی ِان ِش ِده کمکی به من بعنوان یک
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 2016.10.14پست الکترونیکی به ِاستینا ِلن دین، کارمند قانون خانواده در سازمان اجتماعی  ِان ِش ِده 

 16.24ساعت 

 

این زجر آور است که نمی توانم فرزندانم را ببینم، ولی بیشتر زجر آور اینست که فرزندانم برای هر "

به یاد دعوای تلخ والدین غیر متمدن دور هستند ان، اسباب بازی شان دوستانشان، خانۀ شاز ثانیه که 

در واقع بجای والدین غیر : در اینجا َمرد سرش را بطرف قاضی برمی گرداند و میگوید ..."می افتند 

 .متمدن باید مینوشتم سوئد غیر متمدن

 

و مسلمانان اجازه نمی دهم که ولی توله، حرفم را درست بشنو، هرگز به تو و امثال تو متنفر از اسالم 

یک ساعت اجازه داشته ! یکبار در هفته از طریق ِاسکایپ. را در ظلم خود نگه داریمن و فرزندانم 

 !با فرزندانم صحبت کنم 19 – 18باشم روز چهارشنبه ساعت 

 

 شرمفقط فکر اینرا بکنید که چه بی . سر کار هستم 19 – 18َلنگرودی میداند که من روز چهارشنبه 

 .هستید شما

 .با عجله در گوش توله وز وز میکند :َلنگرودی

  19 – 18باشه، روزهای جمعه  :توله

سال، طی تمامی این مدت من عصرها  10در . بی شرمانه، بی شرمانه، بی شرمانه :َمرد

 دَلنگرودی از زمانهایی صحبت میکن. روز هفته و اینرا َلنگرودی خیلی خوب میداند 6سر کار میروم، 

 .که میداند من سر کار هستم

من که صبح توضیح دادم، سرپرستی کامل به من : َمرد سرش را بطرف قاضی برمیگرداند و میگوید

به معنی دیدار آزادانه و بی حد و حدود فرزندانم با َلنگرودی است در صورتی که سرپرستی حتی 

عاتی که او میداند من سر کار مشترک به معنی انزوای کامل، صحبت از طریق ِاسکایپ آنهم در سا

 در سوئد؟" مسلمان بهترین کودکان"آیا این است تعریف . هستم

 

با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را ... سوئد "بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است

 

فرنگیس مقصودلو برای شهادت  حال نوبت آن فرا رسیده بود که به آن زن خول مزاج گرگانی به نام

خوانده بود سعی در " ُخل و ِچل"آن کثافت پیر نماز خوان بخاطر اینکه َمرد او را . زنگ زده شود

 .شهادت داشت
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 شاهد؛ فرنگیس مقصودلو

 چند وقته که این خانواده را میشناسی؟ :توله بی

 .من از بچه هایشان مراقبت میکردم. سالی است 8 – 7 :مقصودلو

 عادت داشت َلنگرودی برای تو از کتک خوردنش حرف بزند؟ :توله بی

 .بله، َلنگرود عادت داشت بیاید خانۀ ما و از اینکه درد داشت صحبت میکرد :مقصودلو

 عادت داشت َمرد زنگ بزند وقتی که َلنگرودی خانۀ تو بود؟ :توله بی

 .داند َلنگرودی خانۀ من استبله، و من عادت داشتم با َمرد صحبت کنم که او ب :مقصودلو

 به چه دلیلی این کار را میکردی؟ :توله بی

 .برای اینکه َمرد فکر نکند که َلنگرودی در خانۀ دیگران بوده :مقصودلو

 

 نوبت َمرد که از شاهد سوال کند

وقتی که َلنگرودی خانۀ تو بود و از کتک خوردن صحبت میکرد، موهایش آشفته  :َمرد

 ی؟ لباسهایش پاره بود؟ آرایشش بهم ریخته بود؟بود؟ کبودی میدید

 .نه، من چیزی ندیدم :مقصودلو

 چه ساعت از روز من عادت داشتم زنگ بزنم به َلنگرودی؟ :َمرد

 .بعد از ظهرها :مقصودلو

 چه ساعتی؟ :َمرد

 ! 4دور و بر ... نمی دانم  :مقصودلو

واستم بدانم َلنگرودی ِکی به ُخب، آن زمانی است که من باید بروم سر کارم و میخ :َمرد

 (.حاال اینرا نادیده میگیریم که مقصودلو بی اجازه داخل صحبت دیگران میشده)خانه برمیگردد 

 .نه، بعضی وقتها هم وسط روز بود :مقصودلو

باشه، هر چه شما ! بله؟ َلنگرودی که خودش ادعا میکرده وسط روز مدرسه بوده :َمرد

 . میگویی

 

 ا ماه تو عادت داشتی از فرزندانمان مراقبت کنی؟چند بار در سال ی

 .یکی دو بار در ماه و شاید هم بیشتر :مقصودلو

 آیا کسی دیگر بغیر از تو هم از فرزندانمان مراقبت میکرده؟ :َمرد

 .نمیدانم :مقصودلو

میخواست فریاد بزند کثافت ُخل، تو نمیدانی که صغرا همسایۀ تو هم عادت داشت  :َمرد

 : انمان مراقبت کند؟ ولی َمرد خود را کنترل میکند و در عوض میپرسداز فرزند

کثافت  پیر زن"چقدر از این چیزهایی که تو به نفع َلنگرودی کتمان کردی بخاطر اینست که من تو را 

"... 

به عجله حرف َمرد را قطع میکند و به مترجم میگوید نیازی به ترجمۀ این حرف  :قاضی

دلو میپرسد آیا او برای این شهادت هزینه هم متقبل شده که دادگاه موظف به از مقصوو  َمرد نیست

 پرداخت آن باشد؟

 .تقاضای هزینه ندارد :مقصودلو
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 .حاال به َمرد اجازه داده میشود که دلیل حرف خود را تشریح دهدتماس قطع میشود و 

 

خاطر از او پرسیدم که آیا مرا  من پس از سه روز بچه هایم را در خانۀ مقصودلو پیدا کردم و به همین

ساله شوی ولی انسانها را هنوز نمی  70سال آشنایی نشناختی؟ خیر سرت وقت کردی که  10پس از 

همراه اشاره میکند  USBَمرد به ! شناسی؟ خیر سرت ادعا میکنی در گرگان مدیر مدرسه ای بوده ای

 .108و میگوید همه چیز ضبط شده

 

فت قرآن خوان گرگانی از روی غرض بوده هر چند که به آشکارا گفت شهادت این ماده پیر سگ کثا

نه موی َلنگرودی آشفته بوده، نه کبودی در تن َلنگرودی دیده، نه لباس َلنگرودی پاره بوده و نه اینکه 

 .آرایش َلنگرودی بهم ریخته بود

 

ن در عصرها یک پیر زن دیگری از بچه های م و بله، برگردیم سر اصل مطلب اینکه مقصودلو

د آیا کسی میتوان. فرزندانم که خانه بودند و مراقب داشتند. من که سرکار بودم. نگهداری میکرده اند

ها پس شب! بگوید که َلنگرودی کجا بوده؟ روزها که َلنگرودی سر کالس درس بوده به نقل از خودش

وله سعی در این داشت که به را کجا بوده و چه کار میکرده؟ بیاد داشته باشید که همین امروز صبح ت

 !شما بقبوالند که من شکاک، کنترل کننده و غیره بوده ام

 

شاهد . َلنگرودی با آگاهی کامل و از روی عمد فرزندانم را در معرض آزار روحی و جسمی قرار داده

ن یا. خود َلنگرودی گواهی در پاره نبودن لباسهایش، زخمی نبودنش، مرتب بودن موها و آرایشش داده

 چگونه کتک خوردنی بود؟

 

مقصودلو او چند شبی در ماه مراقب فرزندانم بوده و من میگویم  آن ماده پیر سگ کثافت طبق اضهارات

پس َلنگرودی کجا عادت داشته برود؟ شاید خانۀ آن زن دیگر . که زن دیگری هم مراقب فرزندانم بوده

 !غاین همه درواز ده ولی کسی چه میداند پس َلنگرودی همیشه ادعا داشت که نزدیکی نبو! کنار پسرش

مادر َلنگرودی حاجیه خانم فیتحیه شریف پور ادعا میکرد که این مدرن است که زن من با مردهای 

 !آنوقت من اسمم شکاک است( صدای ضبط شدۀ حاجیه خانم وجود دارد)دیگر هم ارتباط داشته باشد 

 

قصودلو گرگانی حرفی نمیزند و در عوض شروع به َمرد دیگر از آن دروغگوی کثافت ُخل و ِچل م

خواندن از روی اضهارات پیش تحقیقات سازمان اجتماعی ِان ِش ِده در مورد خانۀ زنان در مورد 

به تاریخ  21از  7صفحۀ . فرزندانش در چنگال ظالم َلنگرودی و سیستم اسالم ستیز  میکند

یک ... دهد، نیاز به این کار وجود دارد هیچ معلمی وجود ندارد که کمک درسی ب" 2016.09.19

 ".داوطلب شاید هفته ای یکبار بتواند بیاید و کمک درسی کودکان باشد

در سوئد این چنین است؟ اینکه اجازه نداشته باشند به مدرسه " مسلمان بهترین کودکان"آیا تعریف دقیق 

 ری تا کالس نهم چه میگوید؟بروند؟ اینکه در یک خانه زندانی باشند؟ راستی قانون مدرسۀ اجبا

                                                           
تعریف کرده بود  2016.09.09و شنود مقصودلو سعی در انتقام دارد. بطور مثال مقصودلو برای پلیسها  پس از این گفت( 108

که َچک زیر چشم دکتر سخیف لَنگرودی را ندیده فقط "صدای" دعوا را شنیده ولی پس از این ماجرا اصرار در شهادت شنیدن 

 "صدا" را داشته.
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طبق همان گواهی َمرد بی خبر از وضعیت اسفناک فرزندانش همانطور که در  َمرد ادامه میدهد

پدر ادعا دارد که : "گزارش ثبت شده به سازمان اجتماعی ِان ِش ِده زنگ میزند به این مضمون که

اینکه بچه ها از روز به اسارت  سازمان اجتماعی ِان ِش ِده مجرم به تخلف قانون مدرسه است برای

پس از ." پدر ناآرام احساس میشود. به مدرسه نرفته اند 2016.09.15گرفته شدن در روز چهارشنبه 

اینکه سازمان اجتماعی ِان ِش ِده : خواندن این مطالب َمرد سرش را بطرف قاضی بلند میکند و میگوید

ه من میگویم چرا بچه هایم به مدرسه نمی روند قوانین متعدد را زیر پا میگذارد حساب نیست، اینک

 .مناآرام خوانده میشو

 

 حکم

ن الرشو. با توجه به تمامی مدارک که شما تابحال در این قسمت شاهدش بوده اید، حکم قاضی آندرش اِ 

 .، به نفع سرپرستی کامل لَنگرودی تمام میشود109و هم چنین  هیئت ژوری

 

ً همان مرجعی که آیا شدت نفرت از اسالم و مسلمانا ن را در یک دادگاه سوئد متوجه میشوید؟ دقیقا

موظف به برابری شهروندان مقابل قانون میباشد، بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، فرهنگ، جنسیت و 

 .غیره خود یکی از ارگانهای تبعیض دینی، فرهنگی نژادی شده است

 

ما ش. نمایشی رأی به سرپرستی لَنگرودی داد همانطور که از قبل حدس زده شده بود این دادگاه کامالً 

 !به عنوان یک شاهد میتوانید بگوئید به چه دلیلی؟ بغیر از اسالم ستیزی ریشه ای دولت سوئد؟

 

ن افتراءها بودن اینه تنها پایۀ عدالت در سوئد به بی گناهی افراد نمیباشد بلکه حتی پس از اثبات تهمت 

هستند و در این راستا حقوق کودکان  به ثبت رسیدۀ خود حقوق هم مردان مسلمان مجرم بدون حق و

 .مسلمان معنایی برای سوئدیها ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مای بی.رونی فریت هوف، تاینا ویرتا، بیرگیتا ( 109
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 (حزانت) تجدید نظردادگاه  

 . امنیت قانونی را رعایت نکرده و نیاز به تجدید نظر دارد 110بدالیل زیر دادگاه اولیه

 

نچنین حکمی شده در کنار علل ناصحیح بودن دالیل قاضی آندرش اِ الرشون که منجر به صدور ای)

تمامی ضمیمه های . مورد نظر نبوده و امنیت قانونی به کنار گذاشته شده" بهترین کودکان"حکم و 

 (.نامبرده در دادگاه ثبت میباشد

 

 ... باید تعیین کننده باشد" بهترین کودکان" (1

مک خواهد کرد که کودکان هر دو سرپرستی کامل به نفع پدر بچه ها احتمااًل ک"  طبق حکمولی 

 والدین را ببینند ولی سرپرستی به نفع َلنگرودی به احتمال زیاد در شرایط تغییری ایجاد نخواهد کرد

 ("1.ضمیمه)

با اینکه قاضی آندرش اِ الرشون کامالً معتقد بود که وضعیت مالقات با کودکان به چه شکلی خواهد 

اینحال سرپرستی را به َلنگرودی واگذار کرد و انتخاب کرد که  شد با توجه به سرپرست فرزندانم، با

 .فرزندانم در انزوای کامل از پدرشان نگه دارد

 

 .در کشور سوئد "بهترین کودکان مسلمان"این است تعریف دقیق قانون از 

 

 زندانمکودکان را میرباید نمی تواند برای فر( 2ضمیمۀ )یک مادر که خالف قانون و بدون هرگونه دلیلی 

یک مادر که تمامی اتصاالت کودکان را با من، دوستانشان، محیط زندگیشان، خانۀشان . بهترین باشد

وجدان  ک مادر که به راحتی بهی .و اسباب بازیشان را قطع میکند نمی تواند برای فرزندانم بهترین باشد

، شکایت در (4ضمیمۀ ) ، ادارۀ مصادره(3ضمیمۀ )خود قسم دروغین میخورد، به ادارۀ ثبت احوال 

 .نمیتواند برای فرزندانم بهترین باشد( آ4و  2ضمیمۀ )پلیس 

 

در هنگام تصمیم گیری از چه چیزی برای فرزندان خوب : نقل قول بعدی از قاضی آندرش اِ الرشون

 داینکه کودکان مورد اذیت و آزار قرار میگیرند و اینکه آیا فرزندان غیرقانونی ربوده میشون... است 

 (5ضمیمۀ )"و اجازۀ مالقات با یکی از والدین را ندارند

 

ون طرف دیگر قضیه اینست که قاضی بد. بنابراین بهترین کودکان در اینجا تعیین کننده نبوده است

هیچگونه مدارکی و یا پیش تحقیقات در مقابل اینهمه مدارک باز هم انتخاب میکند که یک َمرد مسلمان 

 !را مجرم بداند

 ...ن جلسۀ علنی تصمیم گرفته میشود که در زما (2

َلنگرودی دیگر درخواست زندگی در همان خانه را ندارد و َمرد اجازه دارد در آن خانه زندگی کند " 

 ("آ5ضمیمۀ )

                                                           
 . T12484-16  دادگاه سودر تورن، استکهلم، شمارۀ پرونده( 110
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روز بعد لَنگرودی بدون اجازه از َمرد و یا در جریان گذاشتن دادگاه قرارداد خانه را به شرکت آن 

چیزی آشکارا سخن از بد ذاتی لَنگرودی نسبت به َمرد و فرزندانش  فقط یک جنین ؟ !برمیگرداند

 .111دارد

که قاضی گوستاف لیند اِستد برای تشریح  2016.12.13به تاریخ  شفاهیدر زمان جلسۀ  (3

 حکم اولیه آورده بود

شک و شبهاتی که در مورد زدن کودکان پس از جدا شدن والدین بوجود آمده بود زمینۀ بی طرفانه " 

 (6ضمیمۀ )"112دندار

دادگاه، نکاتی را که  25بی طرف بودن در این پرونده هنوز جای تأسف دارد چونکه طبق ضمیمۀ 

صفحه جعلی بودنش را ثابت کردم که از زبان فرزندانم دقیقاً  9مشاورین سازمان زنان گفته بودند در 

حال اگر واقعاً فرزندانم آنها ( 7ضمیمۀ )همان جمالتی استفاده شده بود که لَنگرودی قبالً ادعا کرده بود 

 !را ادعا کرده باشند

 ...عقل سلیم  (4

درخواست نشستن در همان خانه ای که از آن فراری است و نیاز مبرم به خانۀ محافظت شده دارد 

 !؟(8ضمیمۀ )

ر د تنبیه کرده بودیک پروندۀ پیش تحقیقاتی که در آن ادعا میشود َمرد فرزندان خود را  (5

 .113جریان میباشد

 توسط محققان کودک سازمان اجتماعی اِن ِش ِده 2016.09.27یک شکایت بر علیه َمرد به تاریخ 

برقرار شده و اولین روزی که َمرد شانس مالقات با این محققان را دارد یک روز بعد ( 9ضمیمۀ )

 !114است 2016.09.28

 

 رد، یک مرد مسلمان به حتم فرزندانبه این معنا که از قبل بر این باور بودند که بدون توجه به سخنان مَ 

وت که میباشد با این تفا" کاغذهای خریداری شده از ایران"، که این بیشتر به مانند تنبیه میکندخود را 

 .115دادگستری لَنگرود اسالم را به پول میفروشد و سیستم اداری سوئد اسالم را به نفرت خود میفروشد

 

                                                           
ً به همان شکلی که فرزندانش را ( 111 َمرد قبالً در نامه های مختلف توضیح داده بود که تصمیم به نگهداری از خانه را دقیقا

ه کودکان مجبور به ترکش شده بودند ربوده بودند دارد و این برخالف آنچه بود که لَنگرودی میخواست! خانه به همان شکلی ک

 به معنای مسئولیت پذیری و سعی در انسجام خانواده برای کودکان در آینده خواهد بود.
 حال متوجه میشوید که چرا قاضی را عوض کرده بودند!( 112
 پیش تحقیقات، متوجه میشوید! پیش تحقیقات به معنی مجرم بودن یک مرد مسلمان در سوئد است.( 113
ماه پس از جلسۀ علنی و سرپرستی به نفع لَنگرودی پروندۀ پیش تحقیقاتی مختومه اعالم شد! به عبارت دیگر یک مرد یک ( 114

مسلمان در اذأن محکوم است حتی در زمان پیش تحقیقات برای اینکه بعداً این اتحامات دنباله گیری نشود. اینگونه است هویت 
 18د پس از ازدست دادن سرپرستی به معنی ندیدن فرزندانش است تا پس از زدایی در سوئد، چون در هر صورت تبرئۀ َمر

 سالگی که آنوقت زمان تربیت کودکان کار از کار گذشته و کودکان کامال هویت زدایی شده اند.

ت این سرنوشت هزاران هزار کودک مسلمان و مرد مسلمان در سوئد است و این پرونده تنها نشانۀ جمع آوری شدۀ این جنای
 حقوق کودکان و حقوق بشر در سوئد است.

محققان کودک در سازمان اجتماعی اِن ِش ِده: نادیا چاک هورا از هند و اُزگل نیلسون سوئدی میباشد. البته همجنس بازان ( 115

 بطور طبیعی از اسالم متنفر هستند.
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نیاز  محققان کودک در سازمان اجتماعی اِن ِش ِده هستند؟این سوال پیش می آید که چقدر بی طرف 

 در حال حاضر تحقیقات"دارم که نوشتۀ قاضی گوستاف لیند اِستد از دادگاه اولیه را خاطرنشان کنم 

 "116بیطرفانه وجود ندارد

 

 چرا فرزندانم را محروم از مالقات پدر،"تحقیقات بیطرفانه هنوز هم وجود ندارد پس سوال اینست که 

مخالف حکم قبلی در مورد سرپرستی مشترک و "دوستان، محیط خانه، خانه و وسایل شان کرده اید؟

 .حاال شانس مالقات را برای ابد از پدر گرفته اید بدون توجه به تمامی این اسناد و مدارک

مدرسه بیطرفانه نظر خود را در مورد مشاهدات خود مابین کودکان و والدین گواهی داده  (6

 .در سوئد است "مسلمان بهترین کودکان"نفرت به اسالم و مسلمانان سد جلوی  بود ولی

کیمیّا نمی خواست خانه برود و به همین خاطر بروی زمین . روز چهارشنبه مادر به دنبال کیمیّا آمد"

 (11ضمیمۀ ) "نشست و گریست

 

مدرسه دخترها را " مدرسه هیچگونه سوءظن به پدر ندارد"مدیر مدرسه هم خاطر نشان میکند که 

میشناسند و همیشه به طرف او میدوند و پدرشان را بغل میکنند وقتی پدر به دنبال "دختران پدر" بعنوان

 .وقتی مادر به دنبال آنها می آید" کمی بهانه گیر میشوند"مدرسه احساس میکند که دخترها . آنها می آید

 (12ضمیمۀ )

 

در محل گروگان گرفته شدن فرزندانم که کیانا  2016.09.14همچنین فیلمی وجود دارد که به تاریخ 

زمانی که کودکان خود را مجبور به همراهی با مادر " من میخواهم امشب کنار پدرم بخوابم"میگوید 

 (13ضمیمۀ . )میبینند کیمیّا دوباره برمیگردد و پدر خود را در آغوش میکشد

 

 .در کشور سوئد "مانبهترین کودکان مسل"این است تعریف دقیق قانون از 

 

 ... َمرد محکوم به  (7

 لَنگرودی، یک سخیف چونکه پروندۀ زدن دکتر! این حرف کامالً غیر قانونی میباشد از یک قاضی

 در اینجا نیاز بر این میبینم که خاطرنشان. خارجی در سوئد، هنوز خاتمه نیافته و در روند بازبینی است

روز پس از نوشتن اولین گزارش اعتراف به این  10ی از او کنم آسپیرانت آنتون آندرشون در بازجوی

حقیقت کرد که دکتر سخیف لَنگرودی اول دستش را بطرف َمرد دراز کدر و پس از آن َمرد او را 

 .117زد

. اینکه پلسها در همان روز اول و در همان گزارش اول اینرا ذکر نکردند خود جای بسی تعمق دارد

در حال حاضر تحقیقات بی طرفانه "گوستاف لیند اِستد نمی توان یافت  جمله ای بهتر از جملۀ قاضی

 "وجود ندارد

 ...شکل کامالً متفاوت تشریح کرده اند 2طرفهای دعوا روابطشان را به  (8

                                                           
 حال متوجه میشوید که چرا قاضی را عوض کرده بودند!( 116
 و اینکه دگتر سخیف لَنگرودی اجازه نداشت به خانۀ َمرد در سوئد برود. یک دعوای خانوادگی( 117
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بدون در نظر گرفتن اختالف فاحش اینکه لَنگرودی حتی یک کلمه را هم نتوانست ثابت کند جایی که 

 !تیبانی میشدشناد اداری پَمرد برای هر کلمۀ خود از اس

یک َمرد مسلمان در  .شود" ثابت"یک َمرد مسلمان در سوئد همیشه مجرم است حتی اگر خالف آن 

 .ثابت نشود" حتی در کوچکترین حد آن"سوئد همیشه مجرم است حتی اگر چیزی 

 .باید به نظر کودکان توجه شود، با درنظر گرفتن سن و رشد ذهنی شان (9

نمیخواست با مادر خود برود، بروی زمین " 2008.02.09، کیمیّا متولد 11ۀ گواهی مدرسه ضمیم

 ".نشست و میگریست

 

و در همان فیلم " من میخواهم امشب کنار پدرم بخوابم" 2009.10.16، کیانا متولد 13فیلم ضمیمۀ 

 .کیمیّا زمان گروگان گیری بر میگردد و پدرش را یکبار دیگر در آغوش میکشد

 

میخواست با مادر خود برود و کیانا که میخواست در آغوش پدر خود بخوابد مجبور هستند کیمیّا که ن

که پدرشان را حتی نبینند، بطور کامل نادیده گرفته میشود در حالی که گواهی دروغین مشاورین خانۀ 

 !زنان بدون هیچ مدرکی باور میشود؟

 

 .در این حکم در نظر گرفته نشده است" مبهترین کودکان"

 ...رد دیدار را قبول نمی کرد مَ  (10

توسط فیلم و صدا برداری از جلسۀ دادگاه میتوان فهمید که من عصرها کار . این جمله واقعیت ندارد

 .میکنم و اینکه طرف مقابل چیزی بغیر از بی وجدانی و بی شرمی مقابل فرزندانم برای گفتن ندارد

 

روزها و ساعات را پیشنهاد میکند که من سر کار لَنگرودی با ِاشراف کامل به ساعات کاری من همان 

در ایران منتظر اقامتش بود ساعات کاری من همان گونه  سال قبل 10، در حتی زمانی که او. هستم

 .این فقط نشانۀ بی شرمی و غیر انسانی بودن لَنگرودی مقابل فرزندانم و من است. بود

 

 .شدتعیین کننده با" مبهترین کودکان"من تقاضا دارم 

 

 ... لَنگرودی نیاز کودکان را برآورده میکند  (11

 2016.09.09لَنگرودی عالرغم سرپرستی مشترک و مخالف خواستۀ فرزندانم آنانرا ربوده و پس از 

فرزندانم برای تمام عمر . کامالً دانسته از دروغهای خود فرزندانم را از یک زندگی آرام محروم کرده

 .ردخود از این موضوع زجر خواهند ب

 

ماه پس  3شروع کردند، یعنی  2016فرزندانم مدرسه را از هفتم نُواَمبِر  2017 – 2016سال تحصیلی 

 آیا اینچنین نیاز کودکان را به کودک بودن برآورده کرده؟(. 16ضمیمۀ )از شروع سال تحصیلی 

ناراحتی  مادر میگوید که او هیچگونه"سازمان اجتماعی در گزارش خود نیاز به محافظت مینوسد 

مادر همچنین میگوید که پدر همیشه در کنار فرزندان آرام . ندارد که بچه ها تنها با پدرشان هستند

 (.17ضمیمۀ " )هست
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118BBiC 2016.07.21 "پدر بچه ها را به مدرسه می برد . پدر با بچه ها خوب و مسئولیت پذیر است

 "و می آورد، صبحانه میدهد، بچه ها را فعال میکند

در گزارههای سازمان اجتماعی ذکر شده که مشکل وجود  الرشونقاضی   (12

 !داشت که با عیسی متمرکز بر نیازهای بچه ها صحبت شود

شرح  4-صفحۀ کامل آ 20از فیلم و صدای ضبط شده میتوان فهمید که من . این نوشته صحیح نیست

لنگرودی با فرزندانم چگونه صفحۀ کامل توضیح دادم که  20نیاز فرزندانم را دادم ولی کو گوش شنوا؟ 

در عوض . فرزندانم چه در مورد من فکر میکنند و سالمتی روحی آنها چقدر برایم مهم است. بود

طرف مقابل تهمتهای تکراری را به زبان می آورد، تهمتهایی که هنوز یک کلمه از آن را نتوانسته 

 .ثابت کند

 

و تمامی اماکن دیگر، فرزندانم تنها چیزی بود ( 20ضمیمۀ )حتی در طول جلسات با سازمان اجتماعی 

فقط به فیلم و صدای ضبط شده (. 24و  23، 22، 21ضمیمۀ )که من از آن صحبت می کردم 

 .گوش کنید 2017.04.27

 

در مورد گزارش سازمان اجتماعی به دادگاه هم شما میتوانید به این صفحه مراجه کنید که صدای 

ه است، ما میخواهیم بدانیم ک تدر مورد نیاز فرزندان تومامی حرفهای ت"اُسکار نیلسون تصدیق کنندۀ 

  /Kimyana.se/tingsratten-vagrar-ta-emot"   تو بعنوان پدر برای خودت چه میخواهی؟

 

 ...، تصدیق میکند که َمرد خشن و کنترل کننده بوده 119شاهد، مقصودلو از گرگان (13

ای ضبط شده در دادگاه بخوبی میتوان شنید که طرف از فیلم و صد. حتی این جمله هم نادرست است

هرگز " هرگز"سال کتک خوردن بصورت لگد، مشت و سیلی، به نقل از شاهد،  8 – 7مقابل با وجود 

موهای لَنگرودی ژولیده نبوده، هرگز آرایش َلنگرودی به هم ریخته نبوده، هرگز لباسهای لَنگرودی 

 .ودی ندیده بودپاره نبوده و هرگز کبودی در تن لَنگر

 

همچنین از این صدای ضبط شده میتوان فهمید که من بعنوان اینکه این پیرزن کثافت نمازخوان را 

خوانده بودم این شاهد ذینفع بوده است " 2016.09.13عجوزۀ جادوگر که فرزندانم را پنهان کرده بود "

 (.13ضمیمۀ )

 

قابل ( 25ضمیمۀ ! )د، و ندیده بود، شهادت بدهدشاهد حتی میخواسته در مورد دعوایی که فقط شنیده بو

ذکر است که با وجود اینکه شاهد مغرزانه شهادت داده بود ولی شهادت او گواهی بر دروغهای لَنگرودی 

بوده چونکه لَنگرودی ظرف این سالیان دراز هرگز موهای آشفته پس از کتک خوردن نداشته، هرگز 

هرگز لباسش پس از کتک خوردن پاره نبوده و یا اینکه  آرایشش پس از کتک خوردن نریخته بود،

 .هرگز کبودی در تن لَنگرودی ندیده بود

 

                                                           
 بهترین بچه ها در مرکز( 118
 مقصودلو از گرگان آن کثافت نمازخوان دروغگو پیر سگ. دعای شبانۀ من در آتش ابدی سوختن چنین کثافتهایی است.( 119
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سال کتک خوردن  8 – 7لَنگرودی که برای خاموش کردن کامپیوتر به پلس زنگ میزند، پس از 

 دریغ از کمی عقل سالم؟! ؟که به پلیس زنگ بزند خودداری میکند

 ...ماناناعتقاد مطلق به دسیسه علیه مسل (14

با توجه به این پرونده بعنوان مرجع مقایسه، بدشواری میتوان شرایط نابرابر مسلمانان را در سیستم 

قاضی در مورد کتابهای مستندی اظهار نظر میکند که پس از تاریخ . قضایی سوئد انکار کرد

، به جهانیان رتجدید نظبرپایۀ اسناد و مدارک گوناگون، یکی از آنها همین تقاضای   2016.09.09

ن در سوئد بر پایۀ قانو "بهترین کودکان مسلمان"شانس تصمیم مستقل به عقل خود را میدهد؛ که آیا 

 استوار است یا بر پایۀ دین پدر و دین مادرزادی کودکان؟

 

 برخالف اظهارات دالیل حکم

بصور واضح میتوان استنباط کرد که طرف مقابل هرگز در مورد نیاز فرزندان  

دیدار هر دو والدین، دوستانشان، خانه و اسباب بازیشان صحبتی به عمل نیاوردند و فقط سعی  برای

ه پدری که تا ب. در برجسته کردن تصویر یک مرد مسلمان خشن زن زن و کنترل کننده را داشته اند

 .داکنون از تمامی تهمتها در پائین ترین مراحل تحقیقاتی تبرئه شده که همان پیش تحقیقات باش

 

 جمع بندی

 

یک حدس هوشمندانه پس از تبرئه شدن از تمامی تهمتها، آنهم در مرحلۀ پیش تحقیقاتی  

 .نشانی موثقی است که لَنگرودی برای فرزندانم حتی در کمترین حد آن دلسوزی نمی کند

اظهار کرد که  2016.12.13یک حدس هوشمندانه اینست که به مانند حکم دادگاه اولیه  

ی که در مورد زدن کودکان پس از جدایی بوجود آمده بود بر پایۀ اظهارات شک و شبهات"

 ".مغرضانه بوده و هیچگونه دلیل موثقی وجود ندارد

 .همیشه برای من مهم بوده" بهترین کودکانم" 

 .هرگز برای لَنگرودی مهم نبوده" بهترین کودکانم"با توجه به تمامی مدارک  

، بدون اجازه و بی دلیل (4ضمیمۀ )غهای دانستۀ طرف مقابل ، درو(5ضمیمۀ )براساس دالیل حکم 

ربودن فرزندانم آنهم در زمان سرپرستی مشترک، نادیده گرفتن نیاز کودکانم به یک رابطۀ خوب و 

و میلشان که با ( 13و  12ضمیمۀ )، اراده و خواست فرزندانم (1ضمیمۀ )نزدیک با هر دو والدین 

و در کنار من بخوابند، همه و همه نشانۀ مناسب بودن من در سرپرستی  مادرشان نروند و با من بمانند

 .فرزندانم میباشد

 

به همین دلیل این بشدت جای تعجب است که حق سرپرستی فرزندانم به لَنگرودی واگذار شده 

 .خاتمه/است

 

ا ال نوین ربا ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشک... سوئد "بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است
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 2019.10.27تا به این تاریخ . به کجا ختم شد تجدید نظرخودتان بخوبی میتوانید حدس بزنید که تقاضای 

 .اجازۀ دیدن فرزندانم را ندارم

 

ک آیا شما فقط ی آیا شما تا بحال مدارکی دال بر بی گناه بودن یک فرد با این جزئیات خوانده بودید؟

 ط یک مدرک که سخنان لَنگرودی را تائید میکرده دیده اید؟مدرک، فق

 

پیش تحقیقات محرمانۀ  2017.06.21ماه بعد به تاریخ  2همین قاضی، یعنی آندرش اِ الرشون کمتر از 

بدون توجه به اینکه طبق گواهی پلیس ویژۀ تفحص از کودکان، ! 120کودکان را مختومه اعالم میکند تنبیه

 . 121در خانۀ زنان کرده بودندنبیه شدن تکودکانم اعتراف به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  B 4989–   17پروندۀ شمارۀ  –دادگاه سودر تورن  –محرمانه ( 120
 AM 2017/8494زدن کودکان در خانۀ زنان ( 121
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 اطالعات تحویل
 

 .آندرش، می توانی بیایی به اطاق من :فیلیپ

 .بله، الساعه :آندرش

ساعت وقت داری که  48. تصمیم گرفته ام که تو را از پروندۀ َمرد جدا کنم :فیلیپ

 .پرونده را تدوین کنی گزارشی از کار گروه تنظیم کنی و نتیجۀ کاری این

قربان، چه میگویید؟ ما هنوز کارمان تمام نشده، ما اینهمه وقت و زحمت روی  :آندرش

 !فقط پرونده را زمین بگذاریم و برویم دنبال کارمان؟ نقطه سر خط! همین. این پرونده گذاشته ایم

تنها عاشق  سال فهمیده ایم؟ یک گرگ تنها؟ یک َمرد 12ما چه از َمرد طی این  :فیلیپ

حتی بیشتر از سیاستمداران اصیل وطن ! یک نفر که سوئد را به سبک خودش دوست دارد! فرزندانش

 ! فروش سوئدی؟ مبارکه، دست بزنید برای ما

 

فقط یک  .مسئولیتش را هم خودم تقبل میکنم. من تصمیم گرفته ام که این پرونده را به زباله دانی بفرستم

پول، زمان و دیگر منابع را میتوانیم در پرونده های . رئیس توضیح دهمگزارش تنظیم کن که برای 

 .مهمتر خرج کنیم

امر دیگری (. میخندد)فقط معنی اش چند روز کم خوابی است . چشم، انجام میشود :آندرش

 قربان؟

 .کامل تهیه شود که جایی برای حرف اضافی نباشد ینه، فقط گزارش :فیلیپ

 

به من . آن نا از تو و خانواده ات سوال میکرد. ا خانوادگی دور هم نبودیمراستی خیلی وقت بود که م

 .تکلیف شده سوال کنم که مایل هستید به خانۀ ما روز شنبه برای شام بیائید

 .سوال میکنمبله قربان،  :آندرش

 

 تحویل گزارش

 .ربان اجازه دارم بیام توق :آندرش

 .بله، بله بیا تو :فیلیپ

واقعاً که زمان، پول و انرژیمان را برای هیچ چیز . آماده است حاالُخب گزارش  :آندرش

ینکه خالصه ا. در راه َمرد به هدر دادیم و نتیجه اش چیزی بغیر از آبروریزی جهانی با کتابهایش نیست

 .فقط منابع را به هدر دادیم. کار ما حاال تمام شده بدون اینکه َمرد را به دام انداخته باشیم

د متأسفانه با کلمات تن. به هدر دادن مالیات مردم. ، اینگونه است که تو میگوییبله :فیلیپ

بت کار َمرد ضر. به همین دلیل هرگز چیزی نبود که بخواهد به دام بأفتد. و تیز َمرد به بیراه رفتیم

 .کار او از زیر پوست رخنه کردن است که آنهم فعالً جرم نیست. آشکار نیست

 

گری از دوشنبه از روی تپۀ دی. میتوانید بروید مابقی هفته را استراحت کنیدتید و آزاد هستو و گروهت 

در ضمن باید یک مروری هم به پروندههای تحت اجراء بأندازیم که اینچنین به بیراهه . شروع میکنیم

 .نرویم با پرونده های بیهوده
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ً نیاز به استراحت داریم :آندرش تا حدی ناراحت  بچه ها خسته و. مرسی قربان، واقعا

 .هستند

 .کامیبروید خانه و استراحت کنید چند روزی از بار این نا. کامالً میفهمم :فیلیپ

چه ها ب. راستی قربان تا فراموش نشده، خوشحال میشویم که شما را شنبه ببینیم :آندرش

 .دیگر بزرگ شده اند و می توانند تنها خانه بمانند

 

 شنبه

رویم به اطاق من تا خانمها راحت در مورد آخرین ُمد روز حاال ما میتوانیم ب :فیلیپ

 .صحبت کنند

. آره، آره، آره، ما رو فقط راحت نذار، آن بدبخت آندرش رو هم کمی راحت بگذار :آن نا

 .یادت باشه مهمانته، سر کار نیستید دیگر

 قول میدهم راحتش بگذارم، با یک سیگار برگ دست بافت کوبایی لذت خواهیم :فیلیپ

 .برد

 

 داخل اطاق

قربان چه در دلتان است؟ من از سه شنبه تا بحال وقتی که ما را دعوت کردید یک  :آندرش

 .خواب آرام نداشتم

 

به این گونه بود که وقتی فیلیپ میخواست در آرامش و اطمینان بدون اینکه شنود شوند موضوع خاصی )

این رمز و . برای غذا به خانۀ خود دعوت کند آندرش راعادت بر این بود که را برای آندرش باز کند، 

راز آنان بود، آنوقت فیلیپ میتوانست دستورالعملی جدا از دستورالعمل کاری به آندرش بدهد، بدون 

آندرش پیرو معتمد وفادار فیلیپ بود که فیلیپ حتی جان خود را . اینکه نگاهها به طرف آنان جلب شود

 (.اردهم به راحتی میتوانست بدست او بسپ

 

 .به قول آن نا حاال دیگر خانه هستیم. دوست قدیمی من، تمام کنی قربان گفتن رو :فیلیپ

 .بفرما، این هم سیگار اصل دست بافت کوبا همین پنجشنبه به دستم رسید

 

البته  .دوست دارم با این شروع کنم که بگویم، این واقعاً افتخاری برای من بود که با تو همخدمت باشم

از کار با  چقدر از صمیم قلب دوستت دارم و اطمینان خاطر کاملمن ن تو هم پنهان نمانده که از چشما

 .تو

ً ترس ورم داشته :آندرش َمرد . یک وقتی کار احمقانه ای انجام ندهید. حاال دیگر واقعا

را ندارد که شما حاال بخاطرش " 122مادر سوئد"سال خدمت صادقانۀ میهن پرستانه برای  45ارزش 

 .ب کنیدخرا

                                                           
122) aModer sve 
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 2004یادت می آید آن مقاله ای را که َمرد سال . چه تشبیه جالبی. قهقهه سر میدهد :فیلیپ

 "!مادر سوئد همه چیز را از فرزندان خود میگیرد"با عنوان 

او دیوانه ای بیش . بله قربان یادم می آید ولی َمرد و حرفهایش را فراموش کنید :آندرش

 .َمرد یک صفر کامل است. نیست

ً  :یلیپف ً واقعا پس من در ! به این چیزهایی که در مورد َمرد می گویی معتقد هستی ، واقعا

 .مورد تو و این موضوع اشتباه فکر میکردم

نه، نه قربان، شما خیلی خوب میدانید که من همان نظر شما را در مورد َمرد دارم  :آندرش

  .را برای َمرد به خطر بأندازید بازنشستگی و اسم خوبتانکه درست باشد ولی من فکر نمی کنم 

 

کوبا مثالً، چرا که نه؟ غذای . من معتقدم که شما بهتر است که آن نا را به مسافرت طوالنی ببرید

من مطمئین هستم که آن نا برای یکبار هم که شده . خوشمزه، سیگارهای تازه، سال سا قربان سال سا

از  پس. ار لعنتی همیشه یک رقیب با خانواده استاین ک. دوست دارد شما را برای خودش داشته باشد

 .اینهمه سال خدمت صادقانه بعنوان همسر این حق اوست که شما را برای خود داشته باشد

 

آن نا از همه چیز برای شما و کارتان گذشت داشته، حاال این نوبت شماست که بخاطر او در خدمتش 

 .اعتنایی نداشته باشید" مادر سوئد"باشید و به 

شما افراد ماهر و وطی دوستی تربیت کرده اید حاال کارها را به دیگران که سوئد را به اندازۀ شما 

 .دوست دارند محول کنید

شما واقعاً ماهر در کارتان شده اید دوست من ولی یک مرد . بله، درست میگویی :فیلیپ

 .ر خلوت خود تکرار میکندیادت که می آید این جمله را َمرد همیشه د. بدون اعتقادش چیزی نیست

 .قربان فراموش کنید َمرد رو، او یک دیوانه زنگیی بیش نیست :آندرش

 .آره، من هم باور کردم :فیلیپ

قربان آیا شما واقعاً تصمیم به کاری گرفته اید؟ بنابراین من چیزی بغیر از اطاعت  :آندرش

 چه کاری میتوانم برایتان انجام بدهم؟: نمی توانم بگویم و فقط دستورتان را عمل خواهم کرد، قربان

باید اینکار را " مادر سوئد"برای من نه دوست قدیمی من، برای من نه، برای  :فیلیپ

برای آن تمدن باهوشی که در این قارۀ . سال است که جنگی نکرده 200برای آن تمدنی که . انجام بدهیم

ی که با قدرت علمی عملی خود به فضا دست برای آن تمدن. جنگ زده توانسته تعادل خود را نگه دارد

 !آیا اینها و خیلی چیزهای دیگر نیست که میتوان به آن افتخار کرد و جانش را در راهش داد. یافته

 

من تصمیم دارم که در کمال تواضع و سکوت وظیفۀ خود را نسبت به این خاک ادا کنم و این کار را 

من این کار را . را برای خودنمایی پایان کار انجام نمی دهم خودت بهتر میدانی که این کار. انجام دهم

من این کار را بخاطر غرور و افتخار به کشورم سوئد . انجام میدهم" مادر سوئد"بخاطر اعتقادم به 

 .انجام میدهم، حتی با اینهمه بدبختی که سیاستمداران جاه طلب مردم را مجبور به انجامش می کنند
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داده  نجاتکشور و سیستمی که مردم عادی را از فالکت و بدبختی نه چندان دور  من تصمیم دارم برای

از لکه های سیاه نمی توان دوری کرد ولی آنها را میتوان شست و کم . مبارزه کنم( سال قبل 70همین )

 .رنگتر کرد

 

 .من تصمیم دارم که توسط َمرد چند لکه ای شسته شود

 .اینرا بگویم که شما هم سالم به نظر نمی آیید قربان کمک َمرد کنید؟ قربان باید :آندرش

تازه که اول راهیم همه به خون َمرد تشنه هستند چه برسد بعداً که َمرد جسورتر هم می شود با هر 

 .ضربه ای که میخورد

 

رد فقط مَ ! از این که بگذریم چگونه می خواهید کمک َمرد کنید؟ َمرد به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست

 .ه خودش را میرودرا

بله تصدیق میکنم که َمرد قابل پیش بینی . آرام، آرام باش، نیازی به وحشت نیست :فیلیپ

راستش را بخواهی بخاطر همین خصوصیاتش به او . نیست و از هیچگونه دستورالعملی پیروی نمیکند

 .رایستد و جسورتدل گرم شده ام و اینکه هرچه بیشتر چوب میخورد، محکمتر و مصممتر سر پایش می 

 

آیا تا حاال توانسته ایم حدس بزنیم که قدم بعدی او چه میشود؟ نه، ما با اینهمه شنود آنقدر در مورد َمرد 

 .به ما میگوید قصد انجامش را داردمستقیماً نادان هستیم که حتی باور نمی کنیم چیزهایی را که خودش 

 هد؟آیا تا بحال شده کاری را که نام برده انجامش ند

 

سال که شما به او گوش میدهید میتوانید یک مثال بزنید کاری را که او گفته  10بیشتر از . نه، هرگز

؟ نه، به همین خاطر است که من فکر میکنم ما باشد یا بصورت دیگری انجام داده! باشد انجامش نداده

 .میتوانیم روی او حساب کنیم و کمی اطالعات در اختیار او بگذاریم

 

فقط  .میم گرفته ام او را از بعضی مسائل پشت پرده مطلع کنم بدون اینکه چیز زیادی گفته باشممن تص

آنقدری که بشود اعتماد به نفسش را باالتر ببرد آنهم در مورد چیزهایی که خودش از طریق تحلیل در 

 .مورد پروندۀ خود به آن رسیده

م؟ شما خودتان خیلی خوب میدانید که اعتماد به نفسش را باالتر ببری! پناه بر خدا :آندرش

حاال  .بنابراین به هیچ وجه نیازی به باال بردن اعتماد به نفسش نداریم. ما به او نمی توانیم اعتماد کنیم

 !پناه بر خدا. هم کسی جلودارش نیست فکرش را بکنید که ما به او کمی بال و پر هم بدهیم

توان به او اعتماد کرد، فقط نمی دانیم که برعکس، ما خیلی خوب میدانیم که می  :فیلیپ

ما خیلی خوب میدانیم که او بخاطر دیدن دخترانش میتواند . او با این اطالعات چگونه عمل خواهد کرد

از این اطالعات سوءاستفاده کند ولی من روی هوش او که اطالعات را نباید سوزاند و تعمقش در 

 .یا میزنمتصمیم گیری حساب باز کرده ام و دل به در

 

ما خیلی خوب میدانیم که او بخاطر فرزندانش، خودش را بر سوئد ُمحق میداند و سوئد را جزئی از 

 وجود خود کرده، بنابراین َمرد کاری نخواهد کرد که سوئد را بطور دائم خراب کند و این کامالً همان
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م مجبور به از نو سازی سیست. ُشکی وارد شود ولی نمیرد. چیزی است که من میخواهم به آن برسم

 .شود بدون اینکه از هم بپاشد

 

خودش را از این روزهای سیاه که مسلمان آزاری عادی شده نجات بدهد بدون اینکه " مادر سوئد"اینکه 

تخریت شود چونکه مسلمانان طریقۀ جنگیدن با دستان خالی و پاهای بدون کفش را بلد هستند و من 

یک حب خرما سیرشان نگه میدارد و این برای آیندۀ ! همین یمن را ببین .اینرا با چشمان خود دیده ام

 .خوب نمیباشد" مادر سوئد"

ما می دانیم که َمرد مشغول نوشتن کتاب در مورد نفرت سوئدیها از اسالم و  :آندرش

 .مسلمانان است

رت فنفرت سوئدیها از اسالم و مسلمانان نیست بلکه این ن. نه آندرش اشتباه نکن :فیلیپ

ک تفکیاز هم سیاستمداران با همکاری شرکتهای چند میلّتی از اسالم و مسلمانان است و َمرد آن دو را 

 .کرده تا به اینجا و این درست همان قسمتی است که من تصمیم کمک به او را دارم

بله، کتاب مینویسد و میدانیم که آنرا خارج از سوئد میخواهد به چاپ برساند آنهم  :آندرش

ت آیا اینها چیزی نیس. لش به زبانهای دیگر نه به سوئدی، هرچند که نگارشش به زبان سوئدی استاو

 ؟!که باید از آن ترسید؟ تازه اعتماد به نفسش را هم باالتر ببریم

 

ً مسلمانان کتاب را در حلقوم مان فرو کنند در مواقع  فکر اینرا بکنید که کشورهای دیگر خصوصا

کنید که دیگر کشورها راضی به چاپ کتاب او نشوند؟ شما که بهتر میدانید ما مذاکره؟ فکر اینرا ب

شما که خوب میدانید سیاستمداران مسلمانان بسیار . میتوانیم سیاستمداران مسلمان را به پشیزی بخریم

 !فاسدتر از سیاستمداران خودمان هستند

 

 مانند سگان بیأندازید یا از آنها تعریفبه نقل از رئیس که می گفت یا یک مقدار پول جلوی پایشان به 

و تمجید کنید و یا اینکه دهنشان را با قول به یک قرارداد بی محتوا آب بأندازیم در آخرش هم اگر نشد 

 .یک مو طالیی جوان خوش قد و قامت و خوشتراش را به اطاقشان بأندازید

 

ایتش حاال خوبه که دختره شک! ین زپرتیبا اسانژ چه کار میکنند؟ چه برسد به ادول غرب قربان ببینید 

بدتر  سیاستمداران اروپاییاز . با این حال اینچنین است حال و روزش! پس گرفتهاز اسانژ را 

ردۀ شما خودشان ب لیسیاستمداران مسلمان هستند که فکر میکنند با پولشان دنیا را میتوانند بخرند و

 .ثانیه هم نمیتوانند باال نگه دارند 2زیپ شان را برای . یک زن کم لباس مو طالیی در مقابلخواهند شد 

 

آنوقت این تمام تیم من است که بازنده میشوند، . آنوقت است که من باختم. آنوقت است که شما باختین

آنوقت سوال اینست که اطالعاتی را که به َمرد میدهیم و او ". مادر سوئد"بخاطر شما و شما بخاطر 

فکرش را . بیهوده جان خود و دوستانمان و همکارانمان را به خطر انداخته ایم نتواند به چاپ برساند

بکنید که َمرد زیر گوشی زیر گوش آدمی سودجو، جاسوسان دیگر کشورها زمزمه کند و از ما نام 

آه خدای من، حتی فکرش هم مو . ببرد، حتی اینکه از روی صداقت باشد و نداند طرف چه کاره است

 .کندبه تنم سیخ می
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هستیم که گه کودکان او دوست من، هیچ تمدنی مادرزادی باهوش نبوده و این ما  :فیلیپ

ریسکش را به تن مالیده ایم و با کمی شانس  .شانسمان را امتحان کرده ایمجرأت به خود داده و گاهی 

داریم  ا نیازحاال هم من احساس میکنم که این یکی از آن موقعیتها است که م. همه چیز بخوبی پیش رفته

مادر "با درایت به شانسمان شانس محک زدن بدهیم، ریسکش را به تنمان بمالیم و از به قهقرا رفتن 

بخاطر عاز، حرص و طمع شرکتهای چند ملیّتی جلوگیری کنیم که آنها فقط به دنبال منابع مالی " سوئد

 .سوئد که بدن پیر شدۀ من و تو است را میخواهند به غارت ببرند

 

، با جانمان است که به این کار مشغولیمو همکارانمان تو  ،در واقع شغل من" مادر سوئد"اع از دف

ا ما َمرد ر .و آگاهانه این مسئولیت با تمامی جوانب و خطراطش را پذیرفته ایم بعنوان سرمایۀ کاری

اینکه ا یدیگر ندهد و رکی را که ما به او میدهیم به کسی امیشناسیم و می توانیم از او قول بگیریم که مد

کار با او در اینمورد به همین سادگی است بنابراین افرادی . نبرد ، نامنامی از افرادی که ما نام میبریم

لو ترسشان جآنها هم از در دست نیست و  و اسمی که باید بفهمند تلنگوری به آنان میزنیم ولی مدرک

 . د، این از اینمآخواهند ن

 

رندیات َمرد و آسمان ریسمان بافتنش مثال زده ای در مواقعی که َمرد مایل به خودت بارها در مورد چ

در اینمورد َمرد بدتر از سیاستمداران . او کار خودش را در اینمورد بخوبی میداند. جواب دادن نباشد

 .عزیز خودمان است

 

چند روز نیاز ما اینرا هم میدانیم که او برای هر کاری . اول اینکه اگر او قول بدهد :آندرش

یل خانه، دفتر، تلفن و ایم. دوم اینکه چگونه و از چه طریقی رابطه با او ایجاد کنیم. به فکر کردن دارد

تازه فکرش را بکنید اگر ما نیاز ! ، می ماند رو در رو با این همه دوربینهای مدار بستهابداً  و که اصالً 

 .م در آنوقت او کمتر با ما همکاری خواهد کردداشته باشیم با او مرتب در تماس باشیم که من مطمئن

 ...اووووووووه خدای من، ریسکی، ریسکش بسیار زیاد با یک آدم کم تجربه

 

که فعالً به فکر من نمی رسد، تازه دردسر و مشکالتمان شروع و دیگر مسائلی حاال با تمامی این مسائل 

م همزمان که خود کتاب ه! تاب چاپ نشودفکرش را بکنید اگر او نتواند به مقصدش برسد و ک. میشود

 .همچنین سوئد را بزک دوزک نمیکند

 اشفبرعکس، ما برای مسلمانان، افراد توی خیابان نه برای سیاستمدارانشان،  :فیلیپ

میکنیم که این سیاستمداران سوئدی هستند که دُمشان را به خاطر کمی حقوق بیشتر و قدرت برای 

ما برای مسلمانان عادی فاش میکنیم که همه چیز با یک کلمۀ ساده  .یدهندشرکتهای چند ملّیتی تکان م

نیست، آنهم در همین زمان حال پس از یوران پَرشون " طمع"شروع شده و آنهم چیزی بغیر از کلمۀ 

ما برای مسلمانان  .این زیاده طلبی در کشور رواج داده شده بخاطر اینکه دزدیهای خود را بپوشانند

کنیم که ما سوئدیهای عادی هم مورد سوءاستفاده و قربانی این زیادی طلبهای سیاستمداران عادی فاش می

 .انتخاب میکنیم شده ایمآنان را که به ظاهر خود ما 
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 .از بین می برد" مادر سوئد"آندرش؛ بین وبا و طاعون من آنی را انتخاب میکنم که افراد کمتری از 

دکار در تاریخ ثبت میکنیم که این همۀ افراد عادی و یا افراد ما همزمان به کمک این کتاب بطور خو

َمرد آنقدر مرد است که اینرا برساند و  .اداری سوئد نیستند که در پروژه هویت زدایی شرکت دارند

 .بعضی از سیاستمداران از چند سال پیش سوئد را به شرکتهای بزرگ چند ملّیتی فروخته اند که بگوید

 .رد چقدر از آوردن اسم مقصران سرخوش استخودت که می دانی مَ 

 

یک مسئله را من با اطمینان خاطر به تو قول میدهم و آن اینکه َمرد کتاب را به چاپ خواهد رساند فقط 

اگر ما بچه هایش را به او پس ندهیم که این هم کار شاقی نیست با این احمقهایی که عزمشان را جزم 

من . او پس ندهند و َمرد هم بخاطر فرزندانش تا آخر خط خواهد رفت کرده اند که فرزندان َمرد را به

 .فقط از عشق مادری لَنگرودی در عجب هستم

 

تا زمانی که َمرد فرزندانش را با خودش نداشته باشد، غم و خشم تمام عالم به همراهش است و کتابها 

من تصمیم . را گرم خواهد کرد میخورد و او" مادر سوئد"را به چاپ خواهد رساند، هیزمی که به درد 

 .دارم اینرا صادقانه به َمرد بگویم

غیر ممکن است که تمامی جوانب این کار را چه حاال و چه بعداً بتوان پیش بینی  :آندرش

 . کرد آنهم با یک چنین فردی به مانند َمرد

 

تنها نگذاشته ام و  قربان، نقشۀ شما چیست و من چگونه می توانم به شما خدمت کنم؟ من هرگز شما را

 و نگرانۀ شما اطمینان داشته امور من همیشه به تصمیمات د. تصمیم هم ندارم که حاال این کار را بکنم

 .نسبت به شما ادامه می دهم ا توجه به شناختم از شما به اعتمادمو بدارم 

بینم و هفتۀ دیگر رئیس را ب 2من قرار دارم : فالش را به نشان میدهد و می گوید :فیلیپ

اگر وقت کردم تمامی جزئیات جلسه را هم تعریف خواهم کرد و تو . آخرین گزارش را جلویش بگذارم

 .یک فالش دیگر خواهی گرفت که به َمرد برسانی ولی تا بعد از مالقات باید منتظر بمانی

 !وگرنه؟ اگر شما وقت نکنید؟ آنوقت چه اتفاقی خواهد افتاد :آندرش

ان نباش فقط از من بعنوان یک فرد میهن پرست یاد کن و اینکه تو ناراحت آن زم :فیلیپ

 .آنقدری تویش هست که به کتاب یک شکل مطمئنتری بدهد. همین فالش را به َمرد برسانیفقط میتوانی 

 

مطمئنم که او اینرا خوب میدانی ولی میخواهم آخرین سفارشات را هم بکنم که َمرد هرگز نباید اینرا 

به او  .دفتر کارش کوش دهد حتی که ما اآلن پرونده را مختومه اعالم کرده ایمدر خانه و یا 

اینکه هرگز و هرگز نه بخاطر من و نه بخاطر  تو آندرش دستورالعملهای الزم و ضروری را بده و

به افرادی به مانند شما نیاز دارد "مادر سوئد. "امنیت خودت و تیمت را به خطر نیأنداز" مادر سوئد"

 .ممکن نباید بسوزید حدو تا 

قربان، این از افتخارات من است که در سایۀ . قربان، اینگونه عمل خواهم کرد :آندرش

توجۀ شما مسائل زیادی آموخته ام و مطمئنم که در آینده هم از نظرات و راهنماییهای شما استفاده خواهم 

 .کرد
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مادر "ین افتخار من و ا. تمام کن دوست من، طاقت سخنرانی احساسی را ندارم :فیلیپ

 .است که هنوز میتواند جوانانی به مانند شما را در شکم خود بپروراند" سوئد

 

چگونه ! آندرش؛ فکرش را کرده ای که َمرد چگونه غم و اندوه خود را در رقص دراویش غرق میکند

ر خود؟ دو یک فرد میتواند به حالت بی خود بودن برسد با یک چنین شعر غمناکی و فقط چرخیدن به

چطور یک چنین جملۀ غمناکی میتواند یک َمرد را آرام کند، بچرخد " در هوایت بی قرارم روز و شب"

 .من هم دوست دارم امتحان کنم! و بچرخد و ادامه بدهد که بچرخد

 . (میخندد) مطمئنم که آن نا هم دوست دارد شما را کمی از خود بی خود ببیند :آندرش

بهتر است برویم و با خانمها کمی هم . آرزوی دیگران هم باشد حدس میزنم این :فیلیپ

 .صحبت شویم
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 مالقات با سایه
 

 شام آخر

 ...چه َخبَرِ  :َمرد

 .بصورت زیرگوشی زمزمه وار گفته شد... دقیقه دیگر بخوان  5خفه،  :ارواح

 "شید، منظوری نداشتماوه ببخ: "به ناگهان صدایش بلند میشود و میگویدغریبه 

 

َمرد سرآسیمه به داخل مغازه ای میرود و دور . آنها از هم جدا میشوند و هرکسی راه خودش را میرود

 .عجله در جیبش میگرددولع با از درب ورودی در میان لباسهای به فروش گذاشته شده، با حرص و 

 

برو، غذا سفارش بده من پیدایت  Xران به رستو"َمرد تکه کاغذی پیدا میکند که در آن نوشته شده بود 

ولی دوباره با همان حرص و " شام آخر"َمرد لبخندی به لبش مینشیند و با خود فکر میکند " میکنم

 .اشتیاق کاری را که نوشته شده بود انجام میدهد

 . بروی یک صندلی مینشیند و مشغول خوردن میشود :َمرد

که صندلی را به عقب کشیده بود و میگوید آن فردی  َمرد خطاب به" ببخشید، صندلی اشغال است"

 .تصمیم نشستن داشت

 

 !بله میدانم، منتظر من است :ارواح

 .من با چه کسی طرف هستم؟ تو یا آن فردی که کاغذ را در جیبم نهاد :َمرد

 .هر دو میخندند... در حال حاضر طرف معاملۀ تو یک کشور است  :ارواح

 .بزنیتو میتوانی مرا آندرش صدا 

 و من باید حدس بزنم که تو مرا بهتر از خودم میشناسی؟ :َمرد

 .بله، تو اینرا با اطمینان خاطر می توانی بگویی :آندرش

َلنگرودی هم همین فکر را ... به همین خیال باش، َمرد میخندد و ادامه میدهد  :َمرد

 .هر دو میخندند. میکرد

 .ورد ما، اُووووووم، نمی دانمدر مورد لَنگرودی حق داری ولی در م :آندرش

.. .البته این به این معنا نیست که ما میدانیم قدم بعدی تو چیست . ولی مطمئن باش که ما کنترل داریم

 .اینه که مشکل است با تو

 

تو قابل پیش بینی نیستی و گاهی هم کارهایی میکنی که تو مخیلۀ هیچ بنی بشری نمی گنجد چیزی که 

یک آدم عجیب و . میخوانیم" 123کوف"تو آن تیپی هستن که ما آنرا . سال نفهمید 10لَنگرودی پس از 

ر در عین پیچیدگی شخصیتی خیلی ساده فک و دغریب، کسی که توی خودشه، زیاد رابطه برقرار نمیکن

 . دمیکن

                                                           
123)  Kuf  کلمۀ سوئدی که مترادفش به فارسی فقط یک کلمه نیست. لطفاً خودتان در لغت معنی پیدا کنید و استنباط خود را از

 این لغت داشته باشید.
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 و پدر تو رنگی بغیر از سیاه. بزرگ شده ای در آنآن خانواده ای را که تو ببینم خیلی جالبه برای من 

 سفید یادت نداده؟

د لباسش سفید است، ماشینش سفی. اون خودش هم بیشتر از سیاه و سفید نمی شناسد :َمرد

 .بزن حدسَمرد میخندد و میگوید بقیه اش را خودت . است و خانه را هم به سفید رنگ کرده

 از چشم( البته)حدس میزدم و همزمان کلنکسی را بطرف َمرد به جلو ُهل میدهد  :آندرش

 .َمرد پنهان نمانده بود فالشی که خود را داخل کلنکس قائم کرده بود

 ه بین شما؟آدم خواری راه افتاد :َمرد

از کجا این لغات را در می آوری؟ نه، به هیچ وجه ! اینه که کوف نامیده میشه :آندرش

 .گرفته ایم که به تو کمک کنیم" تصمیم"قضییه آدم خواری بین ما نیست بلکه ما 

کادوئی عقب . شوخی نکن، من فعالً یک عید مسیح را بدون فرزندانم گذرانده ام :َمرد

 125در تومته بودا 124افتادۀ سال نو را نمی خواهم و تو هم به نظر نمی رسی که مسئول کارخانۀ تومته

 ُخب بگو ببینم چه آتویی از من میخواهی؟ !باشی

 

حاال از هر کسی که میخواهد باشد و  .کرده ایدالبته از تو تشکر میکنم برای دستی که بطرف من دراز 

 (.َمرد کلنکس را بطرف خود میکشد)به هر دلیلی 

تو خودت خیلی از . هیچ آتویی تومته ها از تومته بودا نمیخواهند و میخندد. هیچ :آندرش

 . آنها را متوجه شده ای و در نامه هایت هم نوشته ای

 

پوست "دقیق تر از آن نامه . ی جایزۀ نوبل خواهد گرفتفرستادی روز 126نامه ای را که به ِشکرآبی

نمی توانستی نقشۀ سیاستمداران را در مورد مسلمانان به تصویر قلم " 127سر مسلمانان را تحویل دادن

 .هیچ آتویی در کار نیست، نه بیشتر از اینکه ما هم عاشق کشورمان هستیم .بکشاند

همید من عاشق سوئد هستم و من هم به این اُووووم، پس شروع کردید که بف! ما هم :َمرد

من این کشور را دوست دارم چونکه فرزندانم متولد اینجا هستند و بخاطر . کشور لعنتی اهمیّت میدهم

است؟  کلمه ای درست" ما هم"البته سوال پیش می آید که آیا . فرزندانم مبارزه میکنم که بردۀ شما نباشند

 ؟128مواقعاً ما توی یک کشتی نشسته ای

 .یک مغز آشفته کافی است ؛آندرش میخندد و میگوید. مغز منو به هم نریز :آندرش

باشد، قبول میکنم که مغز عاقالنه آشفته ای دارم ولی اگر تو از طریق من میخواهی  :َمرد

 .صادقانه نیست" ما هم"بنابراین کلمۀ . برده داری را به طریق دیگری پیش ببری کور خوانده ای

مخالف این پروژه هستیم که اینها در مورد کودکان مسلمان " ما هم. "م باشآرا :آندرش

حقیقت اینست که این آدمهایی را که ما میشناسیم بچه های ما را هم همچین جدا از بچه . اجرا میکنند

فقط شما مسلمانان . بچه های من از قبل همانطور که آنها میخواستند بزرگ شده اند. های شما نمی دانند

 .تید که این را نفهمیده اید و یا اینکه نمی خواهید قبول کنیدهس

                                                           
 ند.در کارخانه ای کادوئی کودکان را بسته بندی میکتومته کلمۀ سوئدی پاپانوئل است. عقیدۀ فیلم سازان در اینست که تومته ( 124
 تومته بودا منطقه ای در استکهلم است که ادارۀ سازمان اطالعات مخفی پلیس سوئد در آن قرار دارد.( 125
 ایرانی تبار. اردالن ِشکرآبی وزیر مدنی )تمدن(( 126
 بعنوان جایزه به دیوار خانه می آویختند.وفتی امریکاییها سرخ پوسنان را میکشتند، کاُکل شان را میبریدند و ( 127
 در یک کشتی نشستن مثال مجازی اینست که همه با هم غرق میشویم.( 128
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سالگی هم به مانند من  67هستند و تا سن  129بچه های من مصرف کنندۀ اجناس و تولید کنندۀ مالیات

ولی ناراحت نباش، نسل بعدی مسلمانان در . کار خواهند کرد همانچیزی که تو بردگی میخوانی اش

مورد  حرف تو در. چیزی نمی دانند که بخواهند بخاطرش بجنگند به مانند تو سوئد دیگر از گذشتۀ خود

 .هستند برای مسلمانان آنهویت زدایی همان هدفی است که سیاستمداران در تعقیب 

 

ما فقط حرف تو را در مورد هویت زدایی تصدیق میکنیم و البته اسمهایی در آن فالش خواهی یافت که 

البته دستور کلمۀ اشتباهی است . به دستور سرمایه داران بزرگ هستند مسئول این پروژه در دولت

چون که سیاستمداران دوست دارند که بگویند متقاعد شده اند برای اجرای این پروژه و این موجب 

است تا  به دستور شبیه سرمایداران اینرا شخصاً بگویم که کار. نابودی سوئد بعنوان یک کشور میشود

 .استمدارانسی متقاعد کردن

 

هم برای سرمایه داران خرج ندارد و با مالیات  130این پروژ حتی اوره ای( امروز)در حال حاضر 

 .رده خواهد شدمردم پیش برده میشود ولی بعداً با پول شما مسلمانان پیش بُ 

 

 سوئد بخاطر نام خوب خودش مسئولیت امتحان، آزمایش و خطا و بهینه سازی این سیستم را متقبل شده

و در آینده همین روشهای ظریف و دقیق و مردم فریبانه از طریق الیحه ای توسط سازمان ملل به 

 .خورد کشورهای دیگر علل الخصوص کشورهای مسلمان داده خواهد شد

 

همه بر  .همین پروندۀ خودت را ببین، کی باور میکند که تو با اینچنین زن ریاکاری زندگی میکرده ای

کی باور میکند که تو بچه هایت را نزده ای؟ ببین چه زیبا گواهی . او را زده ایاین باورند که تو 

متوجه میشوی که چقدر خوب روی این پروژه کار کرده ! مدرسه را در زباله دان فراموشی سپرده اند

 اند؟

 

دهند می خواهند به خورد جهانیان ب 2030این هم دقیقاً به مانند همان پروژۀ مدرسه میشود که از سال 

ایران نمی خواهد . و خامنه ای تنها مسئول کشور مسلمانی است که از حاال علم مخالفت برافراشته

زیرش را امضاء کند ولی سازمان ملل خالصه مجبورش خواهد کرد این جام زهر را هم بنوشد، این 

 .خط و این نشان

 

دار وقتی که مسلمانان از خواب بیولی ما فکر میکنیم که این پروژه باعث به فنا رفتن سوئد خواهد شد 

 .باور ما بر اینست که این پروژه باعث نابودی سوئد به اشکال مختلف میشود. شوند

ن ای! من فکر میکردم که این ما مسلمانان هستیم که باعث نابودی سوئد میشویم :َمرد

 چه کسانی هستند که تو تا بحال چند بار تکرار کرده ای؟" ما"

                                                           
درصد  25درصد پول نقد برای دولت تولید میکند به اضافۀ  62وجود هر فرد مشغول به کار برای سیستم کشور حداقل ( 129

 ارزش افزوده بر کاال.
 د از صد اوره تشکیل شده است.واحد پول سوئد. هر کرون سوئ( 130
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مانان باعث نابودی سوئد میشوند هم انحراف دیگری است که این گروه اینکه مسل :آندرش

به آن دامن میزنند برای اینکه روند این پروژه روانتر شود و همزمان دلیلی برای سرکوب کردن 

 .مسلمانان تازه ای که وارد سوئد میشوند

 

 مصرف تا چه حدی تعداده میدانی در همین موج آخر مسلمانان که وارد سوئد، اروپا، شده اند به یکبار

، لباس، غذا، آب، دان، محافظ، پلیس، بیمه و غیره و غیره مسکنزیاد شده است؟  هاکننده در این کشور

که به ظاهر از مسلمانان متنفر هستند ولی در  ، کنترل بحران،(SD)و غیره و در مقابلش هم ِاس ِد 

 .یک چهارچوب قرنطینه کرده اند باطن جیره خوار همان سرمایدارانی هستند که آنها را در

  

. سالگی میشوند 67 همین مصرف کنندگان امروزی، تولید کنندگان مالیات فردای سوئد، اروپا، تا سن

سرمایه داران بر روی مصرف کنندگان مادام العمر حساب باز کرده اند و سیاستمداران بر روی مالیات 

می آید نه این دل میسوزاند و نه آن، چون که منافع  دهندگان مادام العمر، حال به سر نژاد سوئدی چه

 .خودشان باالتر از منافع کشور است

 

بله، به عبارتی دیگر مصرف کنندگان و مالیات دهنده گان کشورهای مسلمان کم شده و به مصرف 

نجا یحال بماند این واقعیت در مورد آنهایی که پایشان به ا !کنندگان، مالیات دهنده گان اروپا اضافه

عالوه بر آن این مصرف . رسیده همگی سرمایۀ کوچکی داشته اند که خرج راهشان و قاچاقچیان بکنند

 هیچگونه خرجی برای بزرگ شدن و هیچگونه خطری برای به بلوغ رسیدن کنندگان مالیات دهنده

 ،دشانجوانان مصممی که برای رسیدن به اروپا با پول خو. برای کشورهای میزبان خود نداشته اند

با  جوانانی. جانشان را در معرض خطر گذاشتند و قویترینشان و مصمم ترینشان به اینجا رسیده اند

نای به معو این به خودی خود غریزۀ بسیار باالی زنده ماندن پایشان به آخر اروپا یعنی سوئد رسیده 

معیار غرب، ماشین  استانداردهای غربی و همچنین ترقی به .ترقی در زندگی میباشد وکار و تالش 

های  و بهره یعنی مصرف بیشتر و مالیات بیشتر. خوب، خانۀ خوب، زندگی مرفع و امثالهلم میباشد

 .بانکی بیشتر

 

البته این مسئله با مسلمانان را سرمایه داران خیلی زود متوجۀ آن شدند و در مورد آن برنامه ای ریختند 

 .و سپس سیاستمداران را با خود همراه کردند

 

است ولی  "مسلمانان، بردگان نوین"فیلیپ چیز دیگری برای تو تعریف میکند و انتظارش نوشتن کتاب 

را بنویسی و به خودت یک ارزش سیاسی " هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد"اول باید کتاب 

 .بدهی که از بین بردنت به این سادگی ها هم نباشد

 

ما یک گروه بسیار کوچک هستیم که به ارزش معنوی انسانها کی هستیم اینست که " ما"جواب اینکه 

لی به هر شکدوست نداریم که بطور یکسان ارزش قائل میشویم به معنی واقعی آن ولی کشورمان را هم 

 . یددر بیا

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

169 

اعم از فرهنگ، پیشینه، انسانها و مادیاتی که از طریق این انسانها )و اما اینکه آنهایی که منابع کشور را 

به غارت میبرند بدون اینکه فکر آنرا بکنند که چه بالیی سر کشور در دراز مدت خواهد ( ید میشودتول

 .آمد به نظر ما اشتباه است و کسی باید کاری بکند

آیا این َمِن کوچک . و آن کس، یک فرد غیر عاقلی به مانند من است؟ و میخندد :َمرد

 ی؟کمی کوچکتر از آنی نیستم که تو صحبتش را میکن

کوچک هستی ولی به اندازۀ کافی خنگ و با پشتکار که دنبالۀ کار را با جدیت  :آندرش

 .هر دو میخندند... بگیری 

اجازه بده . بخوانی" ابله ولی با شکم بزرگ"در اینصورت مرا حداقل میتوانی  :َمرد

 .هر دو بخوبی میخندند... اینطوری صحبت کنیم، جالبتر احساس میشود 

، چون چیزی برای به جرأت می توان ادعا کرد که تو از مرگ نمی ترسی البته :آندرش

 !باختن نداری، فیلیپ میگوید

 آیا واقعاً میدانی چه قدرتی به دنبال زمین زدن تو است؟ ،به نقل از فیلیپ: با تعمق ادا میکند

 .و میخندد... آن قدرت در هر صورت بزرگتر از شکم من نیست  :َمرد

س از تر من هم از مرگ میترسم ولی ترس من از یک زندگی بی معنا بیشترست؟ میدانی واقعیت چی

زیون من تلوی. این دقیقاً همان چیزی است که شما در مورد مسلمانان به اشتباه گرفته ایداست و  از مرگ

دارم، ماشین دارم، خانه دارم، پول دارم ولی چیزی که به زندگی من معنا میدهد ندارم و آنرا شما از 

 .که بدون آنها همۀ این وسایلی را که نام برده ام برایم پشیزی ارزش زنده ماندن را ندارد. من گرفته اید

 

بدون فرزندانم، تلویزیون من، ماشین من، خانۀ من، پول . این بچه هایم هستند که من می خواهمشان

آن چیزها را به راحتی  همۀ. من، من و من و من های دیگر برایم ارزشی ندارد که به آن دلخوش باشم

میتوانم به آشغال دانی به اندازم به مانند حاال و یا اینکه ُمدل جدیدتری بخرم ولی کیمیّای من و کیانای 

من یکی و تنها در این کهکشان هستند و یکی یک دانه چشمان پدر در این دنیای فانی و اینرا لَنگرودی 

اینکه به آیندۀ فرزندانم توجه کند فقط حس انتقام از برادرش بدون ! ش کامالً خوب فهمیداتبا تمامی اشتباه

و مادرش برایش مهم است بدون اینکه یک لحظه فکر کند که فرزند را نمی توان انداخت و یا تازه 

 .ترش را خرید

 

و کیانای  2اسمشان را بگذار کیمیّای . یک مرد تا زنده است میتواند بچه دار شود :آندرش

 !و میخندد 2

و  1همانطور که میگویی آنها کیمیّای ... لبخند تلخی به روی لبانش نقش میزند  :َمرد

تا بحال تلویزیون  2016.09.16روز ربوده شدن فرزندانم  زمیدانی که من ا. و اصلی نیستند 1کیانای 

 را روشن نکرده ام؟

د آنرا روشن کن، دختری به خانه ات دعوت کن و فرزن. ُخب اشتباه کرده ای :آندرش

 .دیگری

شرق بطرف باال آمدن است و . بله، دقیقاً همین است اختالف بین شرق و غرب :َمرد

غرب به سمت نزول میرود چونکه در غرب میتوان بدون بچه، خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان 

 .زندگی کرد ولی نمی توان بدو تلویزیون، ماشین و پول زندگی کرد
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 .در آن اشتباه وجود دارد بلکه این طرز تفکر شماست که اشتباه است بنابراین این شکم شما نیست که

اینست ماهئیت هویت زدایی که . نیاز به همکاری و همیاری اجتماعی بین هم بیگانه شده اید درشما 

 !شما تازه به فکر چاره اش افتاده اید آن هم از طریق یک مسلمان

 

آهسته و پیوسته بطرف نیاز حیوانی خود سوق داده  غرب به مانند آن حیوان باهوشی است که دانسته،

همۀ اکتشافات، ساخت و سازۀ مکانیکی در راستای نیاز جسمانی یک شخص است در صورتی . شده

که مردمان شرق انسانهای باهوشی هستند که فکر می کنند بدون همکاری و هماهنگی اجتماعی فی 

که غرب از آن استفاده  131این همان نکته ای استه صد البت. مابین زندگی معنی خود را از دست میدهد

 .می اندازند یکدیگرمیکند در مقابل مسلمانان و آنان را به جان 

فکرش را برای لحظه ای بکن اگر تو کشته بشوی؟ تو تمامی چیزها را از دست  :آندرش

 در اینصورت! نیولی فکرش را بکن که اگر تو ادامه بدهی که زنده بما. میدهی هم جسمانی و هم معنوی

تو می توانی بچه دار شوی با هر آن شخصی که تو انتخاب میکنی، به تلویزیونت در آرامش نگاه کنی، 

 .با ماشینت به مسافرت بروی و از پولت با خانوادۀ جدید لذت ببری

 .ولی آن بچه ها فرزندانم کیمیّای من و کیانای من نیستند :َمرد

تو بمیری در هر صورت کیمیّای خودت و کیانای  نمی فهمی اختالف را؟ اگر :آندرش

 .خودت را نخواهی دید

من یک ُمردۀ . فکر میکنی من حاال زنده هستم؟ تو ادراکی از حرفهای من نداری :َمرد

من فقط نفس میکشم و هر نفسی در راه آزادی کیمیّا و کیانای . زنده بدون کیمیّای من و کیانای من هستم

 .انی که جسم من بمیردمن باید خرج شود تا زم

چندان فرقی به آن هم من  یطرز زندگی حاال. یک فرد ُمرده نیازی به تلویزیون، ماشین و پول ندارد

 .رای نفس کشیدن متصل است، یک نفس کشیدن مصنوعیبماشینهای مختلف  بهبیمار در ُکما ندارد که 

 

همانطور  .شما صحبت کردن بی فایده استبدون اینکه گستاخ باشم می خواهم بگویم در اینگونه موارد با 

که خودت نام بردی شما از قبل همانی شده اید که آنها برای شما برنامه ریزی کرده اند، همان مصرف 

 .سالگی 67کنندگان مالیات پرداخت کن تا سن 

 

 علیه این پروژه؟ "ما"بگو که شما چه کمکی میتوانید بکنید در مبارزۀ : خالصه اینکه باشد

 .از دستورالعمل فالش پیروی کن :شآندر

 .هر دو میخندند...  و تو ادعا میکنی که شما همه چیز را در مورد من می دانید؟ :َمرد

با  .؟ تبعیت کردن از دستورالعمل کار تو نیست، ما اینرا خوب میدانیم132مگر نه :آندرش

تو برای فرزندانت  ۀه مبارزسال متوجه شده ایم که چگونه آدمی هستی و در میل ب 10این وجود پس از 

ه و ب !و ُحسن نیت تو برای سوئد هیچ شکی نیست خصوصاً با این سخرانیت در مورد غرب و شرق

 .نشانۀ رضایت میخندد

 .لعنتی، مرا تخلیه کردی؟ هر دو خوب میخندند :َمرد

                                                           
 تفاوت دینی، خانواده، قبیله، روستا، شهر و امثالهلم هدفمندانه مورد سوءاستفادۀ مادی گرایان غربی میشود.( 131
132 )Eller hur ای متداول در زبان سوئدی که بیشتر به حالت تصدیق بکار میرود. کلمه 
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ولی چیزی که ما نمی دانیم اینست که تو چگونه از این اطالعات استفاده خواهی  :آندرش

تمامی آن اسمهایی که نام برده میشوند در فالش نظرها را فقط به یکطرف جلب میکند و آن هم ! کرد

 از طرف دیگر خیالمان. این ابر نگران کننده ای است که ما باید با آن زندگی کنیم. کار گروه ما است

 .اده خواهی کردفراحت است که تو با دقت از این اطالعات است

ک تار سبیلم را برایت بسته بندی میکنم و قول میدهم که هیچگونه در اینصورت ی :َمرد

تمامی اسمها را با خود به قبر خواهم برد و تو باید بدانی که قول . اسمی از من به بیرون درج نمی یابد

من هرگز دستی را که به طرف من دراز شده . من بیشتر از امضاءهای شما زیر کاغذ سندیت دارد

 .خنددقطع نمی کنم و می

" 133قطع کردن همان شاخه ای که بروی آن نشسته ای"میخندد و تصحیح میکند  :آندرش

ل ما به اهمیت قو. حاال شوخی به کنار، این راحتی خاطر به ما میدهد. که البته اینرا خودت بهتر میدانی

 .تو مطمئن هستیم

 

 استفاده کنی ولی برای دیگر البته اسم سیاستمدارانی را که می شنوی اجازه داری که در نوشته هایت

 .این به پنهان ماندن ما کمک میکند. اسمها نیاز است که اسم مستعاری برایشان پیدا کنی

سال پیش شنود  10سال چیست؟ مرا از  10سال؟ منظورت از  10نقطه سرخط،  :َمرد

 میکنید؟

. ما فرستادرا به یاد می آوری؟ خبرنگاری آنرا برای " پادشاه ُکرد است"مقالۀ  :آندرش

تو که ناراحت میشوی وقتی که خبرنگاری در . مثالً همین یکی از آن کارهای سراپا شاخدار تو است

مورد شاه سوئد شکر اضافی میخورد تو خودت چنین مقالۀ سراپا طنزآمیز ولی به این جدیت مینویسی 

 .و شاه را با ُکردان غارنشین مقایسه میکنی

آره، یادم می آید، یک تکۀ کنایه آمیز ولی نه به شاه ( ندلبخندی به لبانش مینشی) :َمرد

بلکه به افراد متنفر از اسالم و َمرد ستیز بدون اینکه فکر کنند خودشان وجود خارجی نداشتند اگر 

 .مردی وجود نداشته باشد

 

عاً ق؟ واهیدسال طول یک زندگی کامل است، کار بهتری نداشتین که انجام بد 10سال شنود؟ اُوووم،  10

شسته حاال تو اینجا ن! من این چنین خطر بزرگی برای کشور بودم؟ اینگونه مالیات مرا مدیریت میکنید

ای و بازی افشاگر با وجدان را بازی می کنی؟ حاال که من و بچه هایم از این همه ماجرا عبور کرده 

دم، پروژه، نحوۀ اجرایش و ایم و این چیزهایی هم که تو تا حاال تعریف کرده ای خودم به آن رسیده بو

 .هدفش

بله درسته، خودت به پایان کار رسیده ای ولی چیزی که تو کم داشتی مدرک بود  :آندرش

 .بفرمائید، حاال مدرک هم داری. تویی که از مدرک بیشتر از خود مسئله خوشت می آید. که نداشتی

م هر چه تا بحال می گفتبنابراین واقعاً باور کنم که . ، قدرت اثباتمیگوییراست  :َمرد

 ".یافتم"این است؟ پس میتوانم از وان بیرون بپرم و فریاد بزنم  توی مدرکش

بله، دقیقاً مثل ارشمیدس میتوانی از وان بیرون بپری و بگویی که یافتم ولی این  :آندرش

 ...هر دو مدتی می خندند... کار را لخت در ایران انجام نده 

                                                           
 ضربالمثل سوئدی.( 133
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این به معنای خودکشی نیست؟ آنقدر هم میهن پرستی سوئدیها  آیاولی در حرفۀ شما  :َمرد

 .را تا بحال احساس نکرده ام که حاضر باشند برای کشورشان خود را به خطر بأندازند

 .اینطوری فکر کن که کشور هم یک چیز مادی برای ما هست و میخندد :آندرش

خنده مخدر این درد  باشد، حاال دیگر متقاعد شدم که شوخ طبع هستی، ولی کمی :َمرد

 .مزمن است

در درجۀ اول تو فقط یک جلسۀ ضبط . از شوخی که گذشته، ما کارمان را بلدیم :آندرش

 .شده داری

شرکت کنندگان اینگونه جلسات معموالً بیشتر از انگشتان یک دست . دیگه بدتر :َمرد

 .نمی تواند باشد، آنها می آیند که شما را به صفر دقیقه بگیرند

اونی که این اطالعات را بیرون آورده بود . همانطور که گفتم ما کارمان را بلدیم :آندرش

 .چند وقتی است که بخواب رفته

ن ای. چه تسلی خاطری، حتماً شوخی میکنی؟ خدا را شکر که شما کارتان را بلدید :َمرد

اال باید گو ببینم من حبه من ب! فکرش را بکن اگر کارتان را بلد نبودید آنوقت چی میشد! یکی که ُمرده

 خنده کنم یا گریه؟ حاال واقعاً تو انتظار داری که من با طناب تو وارد چاه شوم؟

تا اینجا که . خودم را آمادۀ آماج کنایه های تو کرده بودم( لبخند میزند و میگوید) :آندرش

ت رد و برای آنان و تحاو برای تیم مقابل کار میک. کارمان را بلدیم اهمانطور که گفتم م. شانس داشتم

 .فشار گذاشتن ما مدرک جمع میکرد

 

. از طرف دیگر دوست من، زیاد توهم نزن، تو از قبل ته چاه هستی و آن چاه را هم تو خودت کنده ای

تو حاال یا میتوانی به کندن ادامه بدهی و چاهت را عمیقتر کنی و بچه هایت را هرگز نبینی به مانند 

نکه میتوانی با کمک طناب ما بیایی باال و بچه هایت را بگیری و آمسلمان و یا خیلی از دیگر پدرهای 

 .بروی

ولی من فکر میکنم که این تجزیه و تحلیل و برنامه  !آن کلمۀ جادویی، فرزندانم :َمرد

 .ریزی است که مرا زنده نگه داشته فقط برای اینکه بتوانم فرزندانم را ببینم و از آنها مراقبت کنم

من . حاال مهربان باش، این فالش را بگیر و در کمال آرامش و سکوت گوش کن :آندرش

میدانم که تو از روی عادت چندین بار با دقت گوش خواهی کرد ولی این کار را فقط و فقط با 

کامپیوترهای به قرض گرفته شده انجام بده و یا اینکه آن کامپیوتری که هرگز به اینترنت وصل نمی 

هرگز  .، البته اگر نمی خواهی از گوشی استفاده کنینباشد نهم هرگز در خانه و یا دفتر کارکنی، البته آ

 .در خانه و دفتر با بلندگو به این فالش گوش نکن

آیا این شما ! یک سوأل آخر. باشد، تمامی جوانب احتیاط را رعایت خواهم کرد :َمرد

 بودید که آنشب در همین سال به سراغ من آمدید؟

یک داغ از تو برای  .راستی پسره بازنشستۀ قبل از موئد شده. نه، به هیچ وجه :آندرش

به موقع  134البته باید اقرار کنی که کمی هم شانس داشته ای که اون اجنبی ها! تمام عمرش باقی مانده

 .از ِگرد راه رسیدند

 !بودهی نپس وجود اجنبی ها تصادف! به عبارتی دیگر تو می دانی که آنها کی بودند :َمرد

                                                           
134 )Blatte  که به فرزندان متولد از والدین غیر سوئدی گفته میشود.کلمۀ بی حرمتانه ای 
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سعی داشتند پله های . البته آنها هم حقشان بود. مسلماً، ما کار خودمان را بلدیم :آندرش

 .ترقی را بدون آنکه لیاقتش را داشته باشند باال بروند

 .پس تو هم فکر می کنی که حقشان بود :َمرد

 .تیسلذت شیطنت را در چشمانت میبینم، خبیث، ولی لذت ببر، تو سزاوار لذت ه :آندرش

این آنها بودند که بدنبال من آمدند نه برعکس و آنها آنجا بودند که مرا از بین ببرند  :َمرد

 .ردندآنها جان سالم بدر ب. یک بازنشستگی زودرس معاملۀ ارزانی بود. و یا حداقل برای دائم ساکتم کنند

باال نگیر،  حاال زیاد هم خودت را دست. به اندازه خودت را ستایش کن و میخندد :آندرش

یگر د .یعنی چاره ای بغیر از آن نداشتند همۀشان از کار استعفا دادند،. اعتراف کن که شانس داشتی

نفر مقابل یک پیرَمرد؟ هیچکس حرفشان را باور نمی کرد که چند  4برایشان غیرقابل تحمل شده بود 

 .اجنبی از ِگرد راه رسیده بودند به کمک

تو و همکاران تو تشکر کنم و با تواضع این کار را میکنم  حدس میزنم که باید از :َمرد

ولی اعتراف کن که یکی از آنها بیهوش روی زمین افتاده بود وقتی که شوالیه ها از ِگرد راه رسیده 

 .بودند

. در گزارش به ثبت رسیده، با اینحال به اندازه از خودت تعریف کن دوست من :آندرش

 .آرزوی یک عمر طوالنی برای تو در کنار دختران ُگلت دارم. مبهتره که دیگر من برو. میخندد
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 فالش
 

 سالم،

اجازه بده از هوش و پشتکارت کمی . بالخره موفق به دیدن شدیم، هر چند که چشم در چشم نیست

بته ال. یمیدانم که تمجید را دوست داری بدون اینکه به دنیای خارج از درونت نشان بده. تعریف کنم

 . اقرار میکنم که آنها هنوز چیزی از پشتکارت ندیده اند

 

دوست من، دوست دارم که تو را دوست بخوانم چونکه من احترام قائلم برای صداقت تو و همچنین 

 "لجباز به مانند خر"میخوانی ما در غرب آنرا مفید و مختصر " روح تسلیم نشدنی"چیزی که تو آنرا 

 (.خنددبخوبی می)میخوانیم 

 

 .دوست من اجازه بده که از تو تشکر کنم برای عشقت به سوئد، بدون اینکه حتی اینجا بدنیا آمده باشی

فکر اجازه بده از تو تشکر کنم برای ت. اجازه بده از تو تشکر کنم بخاطر دلسوزیت برای آیندۀ این کشور

 .اصالح طلبانه و بهبود این کشور هم اجتماعی و هم تکنیکی

 

من، اجازه بده حتی از افشاگری تو در مورد این پروژه برای جهان تشکر کنم چونکه من بعنوان دوست 

علی الخصوص بعنوان یک . یک سوئدی الصل معتقدم که ما کار درستی در این رابطه انجام نمی دهیم

رای بسوئدی الصل فکر نمی کنم که این یک کار انسانی است که سرمایه داران از طریق سیاستمداران 

مسلمانان به اجراء گذاشته اند آنهم به هزینۀ نام خوش آوازۀ سوئد و سرمایۀ ما مالیات دهندگان که 

 .میتوانست در خیلی جاههای بهتری خرج شود

 

 .اینکه ما به اینصورت همدیگر را میبینیم به این معنی است که آندرش نیاز به اضافه کاری داشته

 .آندرش یک میهن پرست واقعی است(. میخندد)اری هم نمی گیرد دوست ما حتی حقوق اضافه ک آندرش

 .(میخندد)پیشنهاد من اینست که به او اطمینان کنی و برای یکبار هم که شده حرف او را انجام دهی 

 

روح تسلیم نشدنی و صادق در گفتار و کردار هر چند که . برای من آندرش همتای سوئدی تو میباشد

برای او مهمتر " قول-حرف. "از اینگونه افراد بدالیل مختلف خوشش نمی آید در این دوره زمانه کسی

بار قبل از به زبان  2حرف غیر قابل برگشت است و به همین خاطر انسان باید . از خود او میباشد

 .آوردن چیزی فکر کند، آندرش عادت دارد اینرا بگوید

 

سپتامبر  .2015را شنود می کردیم تا سال بصورت پراکنده بخاطر مقاله هایت تو  2005ما از سال 

نامه ای برای لُوفن فرستادی که تهدید آمیز پنداشته شد و بنابراین ما مأموریت گرفتیم که اقدامات  2016

 .مناسب را انجام دهیم

 

نت زیر نظر داشت. شکل شنود و همچنین زیر نظر گرفتن رفت و آمد تو به خود گرفت 2016اقدامات ما 

ما دوباره مجبور شدیم  .تمه یافت پس از اینکه رفت و آمد محدود تو را شناسایی کردیمبه زودی خا
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رفت و آمد تو را زیر نظر بگیریم وقتی که مطلع از گروهی شدیم که میخواستند تو را بخاطر تمامی 

یت بشکایاتت از مسئولین و غیر مسئولین، کارمندان، پلیسها و همچنین نوشته های بی پروایت تو را تر

 .کنند

 

دیگران  بودی بلکهبرای دیگران تصمیم من این دفعه برای مراقبت از تو بود نه بخاطر اینکه تو خطری 

ای احمقها جوانب تقاض. از تو  به خود گرفتظت خطر برای تو شده بودند و قصد ما  شکل حفا( پلیسها)

 ! را نمی فهمیدند تو از پلیس برای حفاظت تو مقابل پلیسها

 

ئن بودیم که تو خطری برای افرادی که در موردشان آنقدر تند و زننده مینوشتی نبودی ولی ما مطم

کامالً واقف بودیم هیچکس نه تنها از تو دل خوشی نداشت بلکه به خونت هم تشنه بودند آنهم بخاطر 

 ناشتباهی که خودشان مرتکب شده بودند ولی دودش به چشم رئیس جمهور، وزرأ، مدیران و کارمندا

 2 یریگروگان گ و به جرم نژادپرستیشکایت از این بزرگواران با . بلندپایه و سیاستمداران می رفت

 .همه چیز به هم ریخت فرزند خردسال تو

 

 .در موردشان خواندم! چی بود میگفتی؟ دو طفالن مسلم

 

ته جمعی دس چیزی که بیشتر روی آتش زغالشان کرد اصرار تو برای تنظیم شکایت به نام نفر بود نه

قانون سعی در سرهم آوردن آن بود، چیزی که خالصه تو به آن نرسیدی و تاکتیکت  خالفکه پلیس 

را عوض کردی و به یک ایستگاه پلیس دیگری رفتی که نتیجه اش بهتر از قبلی نبود آنها فکرش را 

. واهی رفتهم نمی کردند که تو روشت را عوض خواهی کرد و برای هر شکایت یک روز به آنجا خ

 .پلیسها شاکی به معنای واقعی شاکی بودند

 

تا ه این واقعیت کییش را باز کنند و رهمه اول فکر میکردند که یک تُرک لعنتی عجله دارد برود پیز

 وقتی برای فرزندانشدیگر شب مجبور باشد آنجا بماند کم کم او را از تاب و توان خواهد انداخت و  12

 !می دانستند که تو تمام زندگی ات را وقف فرزندانت کرده بودی و میکنیبدبختها ن. نخواهد داشت

 

بعضی ها هم فکر می کردند که این اعراب پُر هیاهو اولش محکم جلو می آیند ولی بعدش به گریه و 

تو  احمقها نمی دانستند. احمقها نمی دانستند تربیت تو در آرامش و برنامه ریزی است. التماس می افتند

 .امش و تعامل به شاگردانت میدهیدرس آر

 

بعداً هم فکر می کردند که با جواب ندادن به نامه های تو، تو را در نطفه خفه خواهند کرد و به همین 

خاطر سازمان دولتی رادیو تلویزیون هم دستور بر این گرفت که اعتنایی به نوشته هایت نگذارند در 

چیز دیگری میگوید و کامالً خالف این  135لویزیونت دستورالعمل دولت نسبت به وظایفصورتی که 

 .دندستورالعمل می بایستی حرکت می کر

                                                           
 سازمان تلویزیون )اِس ِو ِت( به شرح زیر است:( ماموریت محوله به 135

اِس ِو ِت وظیفه دارد در خدمت به عموم مردم برنامه های تلویزیون را پیش ببرد. مشخصۀ برنامه ها باید بر پایۀ استقالل، 

گونه تأثیر گذاری از طریق دولت بعنوان پشتیبان مالی، سیاسی و یا دیگر عالیق و حوزه های تمامیت کامل و به دور از هر 
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برای تو این فقط تالشی در برابر یکسان بودن مقابل قانون بود ولی برای آنها به مانند چوب بازی بیس 

شینی عقب ن آنها بخوبی واقف اشتباه خود بودند ولی بجای اینکه. بال به یک جاههایی در بدن آنان بود

رای ، بدون توجه به اینکه برای تو چیزی بکنند به حمله پرداختند، زمینی که تو بخوبی با آن آشنا بودی

 .باختن نگذاشته بودند

 

از تکبرشان بخوبی استفاده کردی و آنها . تو آنها را به جایی کشاندی که از اول در آنجا میخواستی شان

ردی تا جایی که احمقها به یک پروندۀ خانوادگی مهر محرمانه زدند را مجبور به اشتباه پس از اشتباه ک

ما می دانستیم که نامه های تند تو حساسیت بیشتری ایجاد . که همین ثابت کنندۀ ارتکاب به جرم بود

 همیکند، یک خارجی متکبر که میخواست کارشان را به آنها یاد بدهد که خیلی هم شیک موفق شدی ب

 .خوردشان بدهی

 

ت چاره ای جز مراقب بیاموزندابراین وقتی که مطلع شدیم گروهی می خواهند درس خفه شدن را به تو بن

در ادامه آنق"تو هم بسیار قشنگ و آراسته برای کمیتۀ انضباطی مجلس نوشته بودی "از تو نداشتیم 

نان شد و آنچ "میدهم تا پلیس و یا سازمان امنیت در محیط تاریک و در بسته با تو تصویه حساب کنند

 .که شد

 

را داری در محیطی بسیار خصوصی با افرادی بسیار انگشت  اناین صداها را که تو شانس شنیدنشحاال 

آنهایی را که در جلسه هستند یکی رئیس من است که صدایش را خواهی شناخت، اجازه . شمار است

واهی شناخت و همچین یک بده که دیگری را یک تصمیم گیرنده بخوانیم که او را هم از صدایش خ

 .رف شرکتهای بزرگ بخوانیمطاز " مشاور"تاجر، اجازه بده او را به نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قدرت در جامعه باشد. این خصوصاً مهم است که اِس ِو ِت پاسدار برنامه هایی باشد که ارزش خاصی برای تمامی اقشار کشور 

 دارد، برنامه هایی که عام المنفعه باشد. 
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 وتص
 .پس از ورود فیلیپ و خوش آمد گوییهای متداول حضار خواستند که فیلیپ در مورد َمرد گزارش بدهد

شتر دو فرد دیگر کم حرف و بی آن. بیشتر گفتگو و سوال جواب ما بین فیلیپ و رئیس او انجام میشود

 .گوش دهنده هستند

 

َمرد هیچگونه خطری برای کارمندان و یا سیاستمدارا نیست همزمان که او در  :فیلیپ

 . باالترین درجۀ خطر برای این پروژه، محرمانه ماندن، هیس هیس در مورد کودکان مسلمان است

َمرد به شیوۀ به اجراء . ین پروژه پی برده استَمرد به نیاز و ضرورت سوئد و اروپا در مورد انجام ا

رده و کامالً مصمم است که آنرا برای جهانیان و این پروژه پی بُ  ی کردنعملچگونگی گذاشتن و 

 .مردمان مسلمان افشاء کند

 

برای افشاء این پروژۀ دردناک شک و ترسی بدل راه نمی دهد، شاید هم بطریقی آرزو  َمرد ذره ای

از میان برداریم تا از این زجر دائمی ندیدن فرزندانش که بزرگتر از وجود خودش است  دارد ما او را

این روش اوست برای گفتن درد شدید دلتنگی از فرزندانش را که ما برای او به ارمغان . رهایی یابد

 .درد مرگ برای او کمتر از درد دلتنگی می باشد. آوردیم

 

ما  .مام صحبتهایش با رئیس پاسگاه ِوست بَریا آخرین آیه را خواندما تازه میفهمیم که چرا او پس از ات

اولش متوجه نشدیم که او چرا این آیه را ساعاتی پس از جدایی از فرزندانش خواند ولی حاال میفهمیم 

 .که که َمرد میخواهد تا پای مرگش برای بچه هایش مبارزه کند

 

شما از طرف دیگر، . ما حاال متوجۀ آن شده ایماین کتاب تمسخری از نفرت به این پروژه است که 

طبق معمول، فکر می کردید که نوشته های او را با نادیده گرفتن در هیچ و پوچ و فشار اداری با گذشت 

 .زمان محو خواهد شد

 

 .برعکس، شما با چنین برخوردی او را مصمم تر کردید

بچه هایم را "َمرد برایتان نوشته که . کندَمرد در شوک از دردی است که او با خود هر ثانیه حمل می

مجبور به گذشتن از این پروژه کرده اید ولی کاری خواهم کرد که هیچ بچۀ مسلمان دیگری نیاز به 

هید فقط یک ش َمردحاال شما از  ".گذراندن این مسائلی که فرزندان من در آن غرق شده اند نداشته باشند

مسلمانان عاشق شهدای . جهل شما از این موضوع استفاده میکند خواهید ساخت و َمرد کامالً واقف بر

 .خود هستند

 

َمرد تمام . ساعت در روز اجبار به کار داشته باشد 16َمرد یک پزندۀ پیزا و یا راننده تاکسی نیست که 

زندگی خودش را وقف فرزندانش کرده بود حاال تمامی آن وقت را صرف به زمین زدن سوئد و شما 

 .دخواهد کر
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ما سالهای سال شنود داشتیم و میشنیدیم که لَنگرودی چگونه او را خوار و حقیر میکرده، ولی عشقش 

به فرزندانش یک سوپاپ اطمینان بود که بخاطرش تمامی ننگ و خواری را تحمل میکرده، حاال شما 

ای بود که کتابه بدین ترتیب سوئد شاهد خشمی خواهد. آن سوپاپ اطمینان را از روی َمرد برداشته اید

افشاگری او از این پروژه فقط خفت و خواری برای سوئد به . او در اجتماع مسلمانان ایجاد خواهد کرد

 .ارمغان خواهد داشت

َمرد چگونه توانسته ته و توی این پروژه را در بیاورد؟ . این کامالً غیر ممکن است :سیاستمدار

ً جایی دارد نشت میکند از کسی دیگری بغیر از تیم تو دارند روی این پروژه کار  چه کسان! حتما

 میکنند؟

 

از اآلن به دنبال سپر بال ! نشتی؟ نشتی در گروه من؟ این دیگر از آن حرفها بودا :فیلیپ

هستی؟ در اینصورت پلیس ها سپر بالی خوبی هستند، همان هایی که می خواستند او را ادب کنند و 

 .ی که خودشان مرتکب شده بودندسر جایش بنشانند آنهم بخاطر جرایم

 

ما داریم از فردی صحبت میکنیم که همیشه انتقادی فکر میکرده جایی که بقیه خود را در ریل ترسیم 

ما از مردی صحبت میکنیم که حرفهای خود را بسیار ُرک و پوست کنده . شده برایشان حرکت میکردند

. ه میکردند از ترس دیده شدن خشم شانمی زده جایی که دیگران مشتان خود را در جیب شان گر

ً آن مقالۀ  زمان طوالنیشمایی که در این بازی  . را خوانده اید" ؟سوئد مستعمرۀایران، "هستید حتما

 15حاال هم کسی جرأت نمی کند از ترس آمریکاییها در مورد ایران بدانگونه صحبت کند چه برسد به 

 .هسال پیش که فشار امریکایی ها بیشتر هم بود

 

 "اعالم جرم کردن دروغهای انتخاباتی"ما از َمردی صحبت میکنیم که اولین قول انتخاباتی خود را 

 ،ما از َمردی صحبت میکنیم که خالف همۀ مردم سوئد بجای تعقیب کارمندان. انتخاب کرده است

ط ی آید فقسیاستمداران را تعقیب میکند چون که می داند که این دود از گور سیاستمداران بیرون م

من عادت ندارم به مانند گربه ها به "تکه کالم َمرد اینست که . کارمندان چوب خوردنشان ملس است

 "136دنبال دُم خودم بدوم

 

درک میکنید این جمله را؟ طرز تفکرش را می فهمید؟ اینکه َمرد به دنبال دُم خود نمی دود، معنی اش 

ما از َمردی صحبت میکنیم  .کشیم باید سرش را جدا کرداینست که َمرد میداند اگر بخواهیم ماری را ب

 .تمامی تصمیم گیریهایش در راه اینست که آیندۀ او به چه شکلی باید باشد. که در آینده زندگی میکند

 

به همین خاطر برای تمامی کارهایش . َمرد چندین سال پیش مشکالت امروزش را پیش بینی کرده بود

همانطور که گفته بودم سوپاپ اطمینان داشت ولی . اآلن آنرا دنبال میکند از قبل برنامه ای داشته که

. در مورد ازدواجش به واقعیت درک کرده بودرا قبل ناکامی خود  یَمرد سالها. بدون برنامه هم نبود

به همین خاطر آخرین آیه را در اول کار پس از اتمام تماسش با رئیس پلیس ِوست بَریا خواند، لباسش 

                                                           
 به به دنبال دُم خود میدود به معنای کار بیهوده کردن است.ضربالمثل سوئدی: گر( 136
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َمرد میدانست که بطرف مرگ پیش میرود، مبارزۀ سختی خواهد داشت ! همیشۀ خدا سفید است هم که

 !تا سر حد مرگ

 

حاال می فهمید چرا . َمرد سالهای سال است که خود را برای مرگ در راه فرزندانش آماده کرده بود

 نکه از تمامی کارها بدترمسلمانان را باید به حال خود رها کرد نه ای! نباید انگشت به النۀ زنبور کرد

فیه تص"چند بار َمرد برای شما نوشت که برای . در عالم نسبت به یک مسلمان دست به خانوادۀ او برد

 .داخل یک منطقۀ تاریک و یا آویزان شدن در بازداشتگاه پاسگاه ِوست بَریا آماده است" حساب

 

ه بشود که کسی نمی تواند خود را به برای او همان چند ساعت کافی بود که در آن بازداشتگاه متوج

تنهایی حلق آویز کند بطوری که آن احمق ها ادعا میکنند بازداشت شدگان انجام داده اند وشما سرپوشی 

 .کرده اید

اگر َمرد آینده را می دانسته چرا همچین کاری ! یک چیزی اینجا جور در نمی آید :سیاستمدار

 .کرده، منظورم ازدواج ناموفق است

ش نه آنکه چیزی که پی واقعیتها،بله آینده را میبیند و برنامه ریزی میکند از روی  :یپفیل

َمرد واقعاً فکر میکرد کسی که قرآن . در مورد ازدواج، خودش را واقعاً فریب خورده می داند. نیامده

 .میخواند به مانند َلنگرودی و خانواده اش عمل نمی کند

 

می خواند و همچنین خود روز و شب قرآن  خانوادهمادر در آن ه َمرد با خانواده ای وصلت کرد ک

این جمله را تمامی افراد دور و بر او میدانند که کسی که قرآن و نماز میخواند اینگونه عمل . لَنگرودی

َمرد واقعاً معتقد است کسی که اعتقاد دارد کارهای . کرده بودندعمل سال  10نمیکند که آنها طی این 

 .می دهد چون که در اعتقاد تربیت خوب و بد وجود داردبد انجام ن

 

َمرد . من چندین ماه قبل تذکر دادم که َمرد اهل بازی نیست و نمی توان او را به حال خودش گذاشت

کسی نیست که دست کم گرفته شود هر چند که خودش چنان عمل میکند که او را به شوخی باید گرفت 

کسی که از همان روز اول گروگان گیری . یم به او کاری می باشدولی در باطن فقط ضربه های مستق

به نخست وزیر مینویسد و در مورد کاغذ و قلم تعریف میکند، فردی نیست که با او می توان در پارک 

 .کرد 137شن بازی

 

ئد ونتیجۀ الس زدن با او بسیار برای س. یا فرزندانش را به او پس بدهید و یا اینکه او را از بین ببرید

یک چنین فردی یا باید از بین بردش و یا اینکه چیزی را که . اینرا من چند ماه پیش گفتم. بد است

َمرد فقط درست و غلط را می شناسد و گرفتن فرزندانش . میخواهد باید به او داد بدون چک و چانه

ادعا کردی که  تو آنموقع .بدون دلیل و مدرک برای او غلط غلط میباشد نه چیزی میان درست و غلط

 !تو سیاستمداری نه قاتل

 !هنوز دیر نشده :مشاور

                                                           
 ضرب المثل سوئدی( 137
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َمرد تمامی مدارک و آن چیزهایی را که تا به حال . برعکس، خیلی هم دیر شده :فیلیپ

 .نوشته به یک کشور ثالثی برده

کشور سوم؟ نه به ایران؟ چرا به ایران نبرده؟ سیاستمداران ایرانی را ما میتوانیم  :سیاستمدار

 .حتماً بلوف میزند. ایرانیان به ما نیاز دارند. ت کنیمساک

 .هوم، حقه زدن کار سیاستمداران است نه َمرد :فیلیپ

ما تا بحال چیزی در شنودهایمان نشنیده ایم . تا اینجا که َمرد هیچ حرفی نزده که به آن عمل نکرده باشد

 .که َمرد روز بعد جامۀ عمل به آن نپوشانده باشد

 

و تحلیل خودش را دارد و خیلی خوب میداند که ایران نیاز به آنچه دارد که ما ارائه می  َمرد تجزیه

ایران را آنقدر خوار و حقیر از تمامی جوانب کرده ایم که نه تنها نمی تواند بلکه حتی نمی خواهد . دهیم

 .نقش رهبری مسلمانان در اروپا را بعهده بگیرد

 

او اطمینان داریم از طریق رسد او به کشور ثالث مطمئن هستیم همۀ حاال گذشته از اینکه ما به سخنان 

 2بار برای این منظور از سوئد بیرون رفته و  2َمرد . نوشته ها را تا به اینجا از سوئد خارج کرده

ارزیابی ما اینست که دفعۀ اول فرد مناسبی را بغیر از آن دوست خود برای  .نشست با دوستانش داشته

 .کرده و در دومین بار همۀ مدارک و نوشته ها را به او سپرده استاینکار پیدا 

 این به این معنی است که شما حدس میزنید؟! ارزیابی :سیاستمدار

با این حال تمامی حرکات او را . امکانات ما در کشورهای دیگر محدود است :فیلیپ

 .شناسایی و ثبت کرده ایم

 یش می رود؟کودکان چگونه پ تنبیهپروندۀ  :سیاستمدار

ماه انزوای کامل در محیطی که همه به مانند  5. بچه ها چیزی برای گفتن نداشتند :فیلیپ

زامبی ها راه میرفتند و ادعا می کردند که پدرشان آنانرا زده است فرزندان َمرد چیزی برای گفتن 

 .نداشتند بغیر از دلتنگی برای پدرشان چیزی که ما از قبل میدانستیم

 

اه انزوای کامل از مدرسه، دوستان و پدرشان بچه ها حتی یکبار هم تعریف نکردند که م 5پس از 

یش آنها بچه ای ب. پدرشان آنها را زده است، نه بیشتر از چیزی که مادرشان یادشان داده بود که بگویند

مجبور  نیستند که حاال از ترس از دست دادن مادرشان هر آنچه که دیگران ادعا می کنند آنان خود را

 . به اطاعت میبینند

 

پدری که تا به حال فریادی بغیر از . ساله ای که بین مادرشان و پدرشان گیر کرده اند 6و  8کودکان 

آرام و راحت گذاشتن فرزندانش ندارد و مادری که آنها را قربانی و سپر خواسته های خود و برادرش 

 .است کرده

 

حاال هم اینگونه . ز این می ترسانند که مادرشان را هم نخواهند دیدحاال خبر از این داریم که بچه ها را ا

به کودکان می گویند که پدرشان آنها را به ایران خواهد برد و آنان دیگر موفق به دیدن مادرشان و 
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دوستانشان نخواهند شد، بدون اینکه بگویند َمرد کالً تقاضای ترک تابعیت ایرانی را کرده بخاطر 

 .ستگزارش داده ا" مرتد"نکه او را به دولت ایران فرزندانش و ای

 

که در آن زندگی میکردند قرار بگیرند و به  یخیلی ها امید داشتند که بچه ها تحت تأثیر محیط و انزوای

است، یک راه فراری از آن شن روانی که اینها خود  تنبیه کردههمین خاطر بگویند که پدرشان آنانرا 

 .ر حساب و اعتمادی که روی پَرت و پالهای لَنگرودی باز کرده بودندشده بودند بخاط آن باعث

 

 2َمرد در حال حاضر از . َمرد از طرف دیگر تمامی حقه های سیستم را بطور پایه ای افشاء کرد

برای جعل ( 16-12484پروندۀ ت  25ِلنا یَلمارشون و کاریت هولمبری ضمیمۀ )مشاور خانۀ زنان 

 .است دکانش برای دادگاه شکایت کردهحرفهای کوجعل اسناد و 

 

َمرد زیاد احتیاج نداشت که به دنبال مدرک بگردد تا بتواند دروغهای مشاورین را افشاء کند و ادعای 

شکایت را ماس مالی ( 138IVO)هم پلیس و هم سازمان اجتماعی کشوری . جعل را به اثبات برساند

ه جنایات علیطریقۀ سرپوشی خی در رابطه با سرنکردند چیزی که َمرد را بیشتر شاکی و همچنین 

، چیزی که می تواند برای 5و نه  3چهار است، نه  2+2برای َمرد  .کودکان مسلمان را بدست آورد

 .شما سیاستمداران درست باشد

قاضی؟ آیا با قاضی تماس گرفته اید؟ کدام قاضی میخواهد به این پرونده بررسی  :سیاستمدار

 کند؟

با قاضی تماس نگرفته ایم، این جزء حیطۀ کاری ما نیست و لی خیالت نه، ما  :فیلیپ

از طرف دیگر . به نفع زنان رأی میدهندبدون دلیل قاضی ها  ی ازبیشترروزه تعداد راحت باشد، هر 

قاضی به تماسهای او جواب نمیدهد بنابراین قاضی هم قبل از . َمرد قاضی را هم عصبانی کرده است

 .ا نشان داده و آن طرف قانون نیست در هر صورتدادگاه طرف خودش ر

 .پس ما میتوانیم روی قاضی حساب باز کنیم. ُخب این که خوبه :سیاستمدار

 شما واقعاً نمیفهمید با چه کسی طرف هستید، مگر نه؟ :فیلیپ

این عالمت خوبی نیست که تو نمیخواهی به "َمرد تماس گرفت و پیغام گذاشت که . خوب گوش کنید

گوش کنید و لذت . و ما می دانیم که َمرد تمامی تماسهای خود را ضبط می کند" من جواب بدهی تماس

اگر قاضی بر علیه او رأی بدهد َمرد ادعا می کند که قاضی از قبل تصمیم خودش را گرفته بود : ببرید

 ازوی یکسانو می تواند ادعای خود را هم از طریق ضبط صدا به اثبات برساند که دادگاههای سوئد تر

ناگفته نماند که چیزی شبیه اینرا هم هنوز چیزی نشده نوشته و برای شما فرستاده . برای مسلمانان ندارد

 ولی کو گوش شنوا؟

 

 بخاطر! این جمله مابین تمامی آن نامه هایی است که شما نمی خوانید و امید دارید که در هوا غیب شود

شما فکر می کنید که زرنگ هستید جایی که َمرد حتی تصمیم ادارات و روزنامه ها  یکنترل شما بر رو

ندارد که کتابهایش را در سوئد به چاپ برساند هر چند که کتاب را به زبان سوئدی می نویسد، آیا این 

 کنایه ای از این بزرگتر؟! خنده دار نیست؟ از زبان تو به زبانهای دیگر ترجمه و چاپ خواهد کرد

                                                           
 بازرس مراقبت و بهداشت ای و او( 138
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 .دۀ َمرد را از هم پاشیده اید حاال َمرد به دنبال این پروژه است نه فرزندانشبا احتصاب اینکه خانوا

ریشۀ آزار کودکان مسلمان را می خواهد بخشکاند، حاال در این مابین به شما هم آسیبی برسد بعنوان 

 .تاثیرات جانبی، بدش هم نمی آید

 .حتی بدتر، شما حقوق میگیرید که تهدید را از بین ببرید :مشاور

برای چند ماه قبل پیشنهاد من بر این بود . ما حقوق میگیریم که از کشور دفاع کنیم :فیلیپ

 .که فرزندانش را به او پس بدهید و از ّشر این قضیه خود را نجات بدهید

 .دفاع از کشور دقیقاً همان چیزی است که شما انجام نمی دهید :مشاور

 .ودتان است، آن جزء حیطۀ کار ما نیستاگر از کشور منظورت منافع اقتصادی خ :فیلیپ

 .ما برای بهبود کشور است" منافع اقتصادی" :مشاور

 سرزمین"نقع کشور منظورت سوئد است یا آن . پس باید واضحتر صحبت کنی :فیلیپ

 "موعود؟

 !فیلیپ تو از حد خارج شده ای :سیاستمدار

عنوان یک سوئدی موظفم  من خسته از این هستم که من در سوئد به. به هیچ وجه :فیلیپ

من خسته از این هستم که از پروژه ای دفاع کنم که قومی را مجبور به  .از سرزمین موعود دفاع کنم

من  .خوردن و نوشیدن چیزهایی کنم که آنرا نمی پذیرند فقط برای اینکه شما میخواهید بیشتر سود ببرید

که چقدر آن سرزمین موعود از دست میدهد خسته از این هستم که سرمایه داران بزرگ حساب میکنند 

 اگر این قوم نخورند و نیاشامند؟

 

من خسته از این هستم که چقدر باید زجر سوئد را ببینم که با مشکالت دست و پنجه نرم کند بخاطر جاه 

من خسته از این هستم که ببینم پاسپورت سوئدی در . طلبی و پول دوستی شما برای سرزمین موعود

من خسته از این هستم که که افرادی که در سوئد بدنیا  .وعود مورد سوءاستفاده قرار میگیردسرزمین م

می آیند، اینجا بزرگ میشوند از سربازی و دفاع از سوئد سرباز میزنند برای اینکه وقت آنرا داشته 

نابع م که ممن خسته از این هست .باشند که در سرزمین موعود سه سال خدمت کنند و مسلمانان را بکشند

 .ستیز میخوانیدمیکنید و باز هم سوئدیها را یهودسوئد را خشک 

 

فیلیپ، من از تو تشکر میکنم بخاطر اطالعاتی که به ما دادی و بخاطر نظریه  :تصمیم گیرنده

 .هایت

 

 70فقط به مقامات باال نگاه کنید، هم در دولت و هم در ارگانهای دولتی بیش از  :فیلیپ

چ آیا هی! باید هویت زدایی شوند هستند که فقط مسلماناناین . رزمین موعود دارنددرصد ریشه در س

سوئدی معتقد میهن پرست وجود ندارد که مسئولیت کلیدی را به عهده بگیرد و از آرمانهای سوئدی 

 !دفاع کند؟ و نه از آرمانهای سرزمین موعود

صلها دوست دارد و میداند که تیر این پروژه جان کالم اینکه َمرد خالصانه سوئد را بیشتر از سوئدی ال

 .مرسی، شما را تنها میگذارم. دیر یا زود به چشم سوئد و سوئدیها خواهد رفت

 

 .فیلیپ خودش به یک تهدید تبدیل شده :مشاور
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 .من حکم تعلیق او را فاکس میکنم :سیاستمدار

 .تصمیمهای عجوالنه نگیرید برای جلسۀ دیگر دارد دیرم میشود و باید بروم ولی :تصمیم گیرنده

 .در هرصورت نزدیک بازنشستگی فیلیپ است

 

ولی از حاال برنامه ای پیش بینی کنید که . ما صبر میکنیم تا کتاب َمرد چاپ شود، تازه اگر چاپ شود

 .ما چگونه میتوانیم با آن مقابله کنیم زمانی که چاپ شد
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 ت زداییهدف از پروژۀ هوی
 

دوست من، همانطور که متوجه میشوی هیچ چیزی جلو دار تصمیم پاشیدن هستۀ مرکزی خانواده در 

ما هیچ پروندۀ دیگری را تا بحال ندیده بودیم که پدری اینگونه هدفمندانه و منضبط پروژۀ . سوئد نیست

 .ه شده استهویت زدایی از کودکان مسلمان در سوئد را افشاء کند، هویت ما از قبل گرفت

 

دولت سوئد کامالً هدفمند با اشراف کامل به قانون شکنی ها و البته با اتکا به شهرت خوب خود در 

دوست من، به مغز سوئدیهای عام اینرا فرو . جهان این پروژه را بصورت کامالً مخملی پیش میراند

شان تعریف کنند که محمد در کرده اند که مسلمانان به زن و بچه احترام نمی گذارند بدون اینکه برای

قرآنش گفته که بهشت زیر پای مادران است و یا اینکه فرزند دختر خود را زنده بگور کردن گناه است 

 .و بسیاری دیگر از این پند و اندرزها خصوصاً در مورد کودکان و زنان

 

آن از  لترمشکور میکنه؟ حاال با اینهمه تبلیغات سوء تو بیا بگو که تو زن و بچه ات را نزده ای، کی با

بگویی سوئد بعنوان یک کشور بصورت هدفمند این پروژه را به پیش میراند، آنوقت تو  این است که

کرده ایم بدون اینکه قرض الحسنه آنقدر ما به کشورهای عقب مانده کمک ! را دیوانه خواهند خواند

نمی شود چه برسد به اینکه هم پولمان را پس بگیریم که هیچکس حتی راضی به شنیدن حرفهای تو 

 .بخواهد باورش هم کند

 

حاال به تو هم شهروندان عادی که بهتر از این نمیدانند و هم یک جبهۀ منسجم همه جانبۀ دولتی حمله 

دستگاه قضائی، سازمان اجتماعی، سازمان بیمه، سازمان مصادره، سازمان خانه، بانکها . خواهند کرد

در هر صورت . زمانهایی که یک شهروند عادی از وجودشان هم خبر نداردو مراجع اعتباری و حتی سا

تو هم باید بدانی و اعتراف کنی که ما سوئدیها هم در برنامه ریزی و پیشبرد خواسته های خود باهوش 

 .و هدفمندانه عمل میکنیم

 

 سب ذهن توطئهدولت سوئد و رسانه های ملی تو را دیوانه خطاب خواهند کرد و در بهترین شرایط برچ

گر بر نوشتار تو خواهند گذاشت وقتی که تو به ِجد پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان را در سوئد 

سوئد بعنوان دولت، بدون هیچ پیش شرطی در مورد برگرداندن سرمایۀ خود، به . برمالء میکنی

 معنوی ندارد کشورهای دیگر آنقدر زیاد و بلند مدت کمک بالعوض کرده که هیچ کشوری استطاعت

سوئدیها یاد گرفته ایم که به دولت و رسانۀ مان اعتماد که به حرفهای تو گوش دهد دوست من، و ما 

ان از سرزمین سایشؤبسیار هدفمند از طریق رادیو و تلویزیون دولتی سوئد که بیشتر ر یتبلیغات. کنیم

 .هستندمخالف اسالم و مسلمانان  کهموعود 

 

 تیغ راه برویلبۀ و امیدوارم که طوری روی این  خواهی داشتسختی در پیش دوست من مبارزۀ بسیار 

 .که خود را به کشتن ندهی

 

من مطمئن هستم که مبارزۀ تو برای فرزندانت در آینده هم برای سوئد و هم برای جامعۀ مسلمان مفید 

ن و برای حقوق کودکاتو نه تنها دخترانت را از این معضل نجات میدهی بلکه کار و تالش ت. خواهد بود
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باعث آزادی هزاران کودک دیگر بدون در نظر گرفتن پیشینۀ قومی آنها از دست این بدبختی که 

سیاستمداران غربی،  برای جلب رضایت شرکتهای چندملیّتی تدارک دیده اند، سیاستی که کشورمان 

 .را به نابودی خواهند کشاند

 

اختۀ برنامه ریزیهای شرکتهای چندملّیتی برای سوئد همانطور که متوجه میشوی، من هم همچین دلب

 .نیستم که این خائنان، به اصطالح مقامات منتخب مردمی، به نفع سرزمین موعود به اجراء گذاشته اند

 

 .فکرش را بکن، امروز در سوئد بیشتر از یک میلیون مسلمان ریشه در کشورهای خاورمیانه دارند

بله کوچ داده شده اند نه . صد هزار مسلمان به سوئد کوچ داده شده اندفقط در همین چند سال اخیر چند 

 .باز کن"مسلمانان، بردگان نوین"اینکه خودشان آمده باشند که این مبحث را در 

  

، بلکه خیلی ها چگونگی بازی ایرانیها را سرلوحۀ از نظر خیلی ها پنهان نماندهنه تنها در هر صورت 

دهه خود را از شبهه کلنی  4بازی شما ایرانیان با غرب که در کمتر از . دتصمیمات خود قرار داده ان

بودن رهانیده اید و حاال دیگران را کمک میکنید که شأن و منزلت خود را حفظ کنند که بردگان غرب 

 !نباشند، حتی بدون شلیک یک گلوله

 

 .آیا این شاهکار نیست؟ غرب هزینۀ استقالل شما را می پردازد

 

 ورتدر هر ص

بیش از یک میلیون سوئدی با ریشۀ مسلمان مشروب نمی نوشند، گوشت خوک  

این ضرری ... نمی خورند، به مسافرتهای آنچنانی که سوئدیها به آن عادت دارند نمی روند و غیره 

 .برای شرکتهای چند مّلیتی مشروب، سیگار، غذا، مسافرت و غیره می باشد

 

پیشینۀ  ان باه این صدمه مالی را بطریق غریبه ساختن نسل دوم مسلمانبنابراین چاره ای اندیشیده اند ک

پس از آن نسل پس از نسل رنگ دین، فرهنگ، آداب و . جبران کنند اروپا -سوئد، کودکان متولد خود

 .سنن کمتر و کمتر میشود و مشروبخواران بیشتر و بیشتر

در این  .یار باال برای تولیدکنندگانشخصوصاً مشروب که هزینۀ تولید بسیار کمی دارد ولی سود بس

به معنای مالیات هنگفت . مابین هم دولت مالیات به اضافۀ مالیات بر ارزش افزوده برروی آن میگذارد

 .به خزانۀ دولت

 

محتویات این فالش شاهدی بر آنست که چرا تو و فرزندانت این درد را باید متحمل شوید علی رغم 

 .وجود دارد شهروندانی که در دفاع از حقوق تمامی قوانین کشوری و جهان

 

 .مرا قبول کن دوست من( empathy)همدردی 
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هدف دیگری که سیاستمداران به بهانۀ آن این پروژه را از ته دل به اون اعتقاد یافته اند اینست که اگر 

اینکه مگس را در یک ضربه کشته اند و آن  2کودک مسلمانی از ریشۀ دینی فرهنگی خود دور شود 

 ؟است ولی آیا اینگونه شده. دیگر اسالم تعصبی در روش و زندگی روزانه وجود نخواهد داشت

 

همان بچه هایی که ما خانوادۀشان را از . ما خودمان به نقل و انتقال داعشی ها به سوریه کمک کردیم

داقل در ح. از بد این یعنی چه؟ یعنی بدتر. هم پاشانده بودیم برای اینکه تعصبی نشوند، داعشی شدند

خانۀ خود طبق چهارچوبی با اسالم مالیمتری آشنا میشدند حال آنکه بدون پدر باالی سرشان لقمۀ چربی 

 .برای سودجویان دینی، بزه کاری و اینکه یک فرد بدرد نخور برای جامعه شدند

 

وانان، برای این ج بله، همان کودکان بدون ریشه نیاز به جایگزینی چیزی برای جای خالی پدر داشتند و

ر آنکه که ه شدن هنگام این آ ن درسرمایه دارافکر بکر  آنوقت .اسالم تعصبی جایگزین خوبی شده بود

در بهترین حالت دست و پا قطع شده . میخواهد کمکش کنید که برود در سوریه برای اسالمش بجنگد

بله،  .نیدیشهمانطور که خودت ! دپس خواهیم گرفتیمشان که آنهم برای تبلیغ انسان دوستی بد نمی باش

 .فکر میکنند... اینگونه مریض سیاستمداران کنونی سوئد با پیشینۀ 

 

حاال به این دلیل سیاستمداران را با خود همراه کرده اند که با توجه به این همه نقل  ؟!دلیل جدیدشان

 .دیروز استو انتقال مسلمانان به پشت جبهۀ اروپا نیاز به این پروژه حتی بیشتر از 

 

در ِحرص دفاع از . بله پشت جبهه، خواستند ابرو را بگیرند چشم را زدن کور کردند !پشت جبهه

سرزمین موعود مسلمانان را از خانه و کاشانۀ خود آواره کردند قدم بعدی این بود که چرا از این انرژی 

 .ودمتحرک بعنوان مصرف کننده و تولید کنندۀ مالیات در اروپا استفاده نش

 

در اینست که ایندفعه سوئدیها نیازی به ربودن آفریقائیان، مردان و زنان جوان و  1600فرقش با صدۀ 

اینبار  قویترین دخترها و پسرهای جوان با . قوی بنیه برای فروختن به انگلیسی ها و هلندی ها نبود

گذشتند تا خود را به اروپا  پای پیاده و جان بر کف با خرج خود از کوهها، دشت و بیابان و دریاها می

 .برسانند

 

، با غریزۀ قوی زنده ماندن به اروپا میرسند و در اروپا خانه و کاشانۀ آرام، با میل و رغبت قویترینشان

گرو  8مرتب، تمیز و تصویر ظاهری از آزادی و قانون به آنها می دهیم ولی انسان طمع کار همیشه 

نسل بعد از مهاجرت ترکها به اروپا هنوز  4مالیات میدهند ولی بله مسلمانان مصرف میکنند، . دارد 9

تازه حاال است که متوجۀ این پتنسیال مخوف شده اند و بیشتر . اردوگان را در هلند و آلمان می خواهند

 .به نظر می آید هم بلکه ضروری میشود از قبل نیاز به پروژۀ هویت زدایی نه تنها احساس

 

سی ترین تامین مالی در سوئد مالیات می باشد و این از طریق نیروی شاغل تأمین بیاد بیاور که منبع اسا

برای اینکه شغل ایجاد شود باید فراورده ای تولید شود و برای تولید فراورده نیاز به مصرف . می شود

 متوجه می شوی؟. کننده است
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مردم سود بسازد ولی باید از نمی آید، دولت اجازه ندارد از مالیات  در بله، اینجاست که با هم جور

 درآمد مالیات در راه کشور تا قران آخرش را خرج کند ولی اینگونه که نیست هیچ، بلکه سود خالص

 .خرج می شود یدر جای دیگر هم

 

من و تو تمامی مخارج این پروژه و فعل و انفعاالت را متحمل میشویم ولی سود خالص که درصدش 

ایه گذاری بسیار باال میباشد به سرزمین موعود فرستاده میشود برای بخاطر هیچگونه هزینه های سرم

اشغال بیشتر، جنگ و بدبختی و موج دیگری از مهاجرین و موج دیگری از کودکان که باید با مالیات 

 .من و تو هویت زدایی شوند

 

 .ستیمپروژه ای که من و نوادگانم و تو و نوادگانت مجبور به پرداخت هزینه هایش به کرار ه

 

راستی یک چیز دیگر، نه تنها ما از دست تندرویان خالص نشده ایم بلکه تندرویان دیگری هم به آن 

عجیب نیست؟ خطر تندرویان حاال خیلی بیشتر از قبل شده نسبت به کودکانی که در ! اضافه شده اند

 .کانون گرم خانواده بزرگ میشوند و این تنها مختص مسلمانان نیست

 

به انداز، همه چیز را متوجه خواهی شد ولی جالب اینجاست که ِان ِام اَر متوجۀ  139ن ِام اَرنگاهی به اِ 

 .اهّمیت خانواده شده اند ولی روزی نیست که آنها را در رادیو تلویزیون خراب نکنند

 

 من بعنوان یک وطن پرست که تمامی عمر خود را در دفاع از سوئد گذرانده که اینرا حتماً باید بگویم

ام و کارهایی را انجام داده ام که حاال فکر می کنم نباید انجام میدادم به هیچ وجه و به هیچ طریقی 

 .اگر بودم خیلی راحت میتوانستم این اطالعات را در اختیار آنان بگذارم. طرفدار ِان ِام اَر نیستم

 

روی ارگانهای دولتی و حاال سوئد در منجالب پروژه ای نشسته که عالرغم سرمایه گذاری هنگفت بر 

این کاماًل درست  .انجمن های خصوصی مخالف اسالم هیچ سودی بغیر از نفرت به ارمغان نیاورده

است که ما آمار مصرف بعضی از اقالم را باال برده ایم که بطور عادی در سبد خرید مسلمانان قرار 

 .ا تو دوست منندارد ولی به قیمت نفرت بیشتر مسلمانان مقابل سوئد، یکی از آنه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ِان ِام اَر جنبش مقاومت ملی اسم حزب تندرو مخالف اسرائیل و مسلمانان( 139
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 به دادگاه اتحادیۀ اروپا َمرد شکایت

 

 "مسلمانان هرگز بی گناه نیستند"طبق مقررات دولت سوئد که در آن  نقض حقوق بشر در سوئد

 

 اصل برائت  (1

 11 منشور سازمان ملل در مورد حقوق بشر، آرتیکل

محسوب شود، تا زمانی که جرم ن اتهامی قرار دارد، حق دارد که بی گناه ظهر فردی که مورد سوء

او طبق قوانین در یک محاکمۀ عمومی تأئید شود، محاکمه ای که فرد از تمام ضمانتهای حقوقی مورد 

 .نیاز برای دفاع خود برخوردار باشد

 

 (EKMR) 6.2معاهدۀ اتحادیۀ اروپا برای دفاع از حقوق بشر، آرتیکل 

حسوب شود تا زمانی که جرم او طبق قوانین به اثبات هر فردی که متهم به جرمی است، باید بی گناه م

 .برسد

 

  48.1منشور حقوق بشر اتحادیۀ اروپا، آرتیکل 

هر فردی که مورد سوءذن تخلف قانون است باید بی گناه در نظر گرفته شود تا اینکه جرم او طبق 

 .قوانین ثابت شود

 

 2:23بیانیۀ دولت سوئد، آرتیکل 

هیچ  2:23مورد حقوق بشر، در قوانین سوئد معتبر می باشد و طبق آرتیکل  معاهدۀ اتحادیۀ اروپا در

 .قانون و یا دستورالعملی حق تضاد با معاهدۀ حقوق بشر اتحادیۀ اروپا را ندارد

 

پس از یک دعوای خانوادگی با دائی بچه هایم، فرزندانم خالف قوانین حزانت مشترک، در تاریخ 

 .بوده شده انداز طرف دولت سوئد ر 2016.09.14

 .مختومه اعالم شد 2016.10.11به تاریخ " زن آزاری مزمن"ن ظتحقیقات اولیه سوء  -

مختومه اعالم  2017.06.21به تاریخ " کودکان تنبیه"اولیه سوء ظن ! محرمانه!تحقیقات  -

 .شد

 .طبق حکم دادگاه، من بخاطر نوشتن کتاب مستند در سوئد، اجازۀ دیدن فرزندانم را ندارم -

 "مسلمانان در سوئد هرگز بی گناه نیستند، حتی اگر خالف آن ثابت شود"مقررات دولت سوئد طبق 

 

داشته باشم و قوانین فرزندانم  اتلفنی ب تماسحتی اجازه نیافته ام  27.اکتبر.2019به تاریخ امروز 

 .نامبرده در باال از همان روز اول نسبت به مسلمانان نقض میشود
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 افراد کلیدی
  ت در جلوگیری از جرم قضائیممانع

 

حال  درجرمی که در خیابان  به پلیس کیفری سوئد حتی عابرین هم موظف به اعالم جرم ینناطبق قو

شهروندان میبایستی که به اولین مرجع قضائی که مستقیماً در رابطه با شهروندان . دنوقوع است می باش

م شده و با توجه به شدت جرم جریمۀ نقدی در غیر اینصورت مرتکب جر. مراتب را اعالم کننداست 

 .یا زندانی خواهند شد

 

کیفری سوئد کارمندان موظف به اعالم جرم که ادارات و یا همکارانشان مرتکب میشوند  وانینطبق ق

 .در غیر اینصورت با توجه به شدت جرم جریمۀ نقدی و یا زندانی دارد. هستند

 

در دادگاه، گواهی دروغ به دادگاه، اظهارات دروغین در همچنین اقامۀ دعوی دروغین، شهادت دروغ 

 .سال است 16در کشوری که حبس ابد بطور متوسط آنهم سال زندانی دارد  8دادگاه تا 

 

ولی تو بعنوان یک زن مسلمان پشتیبانهای قدرتمندی داری که از تصمیم تو برای پاشیدن محور 

ی سعی خود را انجام خواهند داد برای رهایی تو از دولت تمام. خانوادگی تمام قد پشتیبانی می کنند

رفته، کسی که موجبات درسی میدست هیوالیی که سالها با او به آرامی زندگی کرده ای و به مسافرت 

 . تو را هم فراهم کرده بود

 

و  راین افراد نه تنها بعنوان عابر به این وظیفۀ خود عمل نکرده اند، بلکه بعنوان قانونگذار، سیاستمدا

کارمندان اداری خود مرتکب اقامۀ دعوی دروغین، شهادت دروغ در دادگاه، گواهی دروغ به دادگاه، 

به همین خاطر تمامی این افراد با توجه به اسناد و مدارک، فیلم . اظهارات دروغین در دادگاه شده اند

ین کتابی که بخاطر هم 2016.09.14و صدای ضبط شده مرتکب گروگان گیری فرزندانم از تاریخ 

شما در خاتمۀ خواندن آن هستید شده اند و باید پاسخگوی من و فرزندانم در برابر دنیای اسالم و خدای 

 .نداشتۀشان باشند
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 مجرمین گروگان گیری کیمیّا و کیانا

 

 حلقۀ اول گروگان گیری

ش در این منطقه از استکهلم نقسیاستمداران و کارمندانی که در حلقۀ اول گروگان گیری کیمیّا و کیانا 

ایفاء کرده اند و جلوگیری کرده اند که قانون بطور یکسان برای تمامی شهروندان اعمال شود عبارتند 

 :از

 (استکهلم)شهردار منطقۀ اِن ِش ِد 

 سیاستمدار

   
 گوستاو   یوهان سون  والتر اُلف

 ُمدرات—معاون شهردار سوسیالحزب  –شهردار 

 

 
 (ایرانی)راقی پروین    ع

 رئیس سازمان اجتماعی 

 

 .مسئول مستقیم کارمندان که قوانین را بطور یکسان رعایت کنند مدیر کل منطقۀ اِن ِش دِ 

 کارمند

 
 استولتز –لونداسروم  ِلنا
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 سال منطقۀ اِن ِش دِ  9مسئول بررسی کودکان زیر 

 

 کارمند

   
 نیلسون اُزگل  چاک هورا نادیا

 

 
 تا 2گرن رئیس این لیند مالین

 

 (عکس وجود ندارد)سال  18رئیس بخش افراد زیر  گوالنس کریستین-آن

 

 مدیران بخشهای سازمان اجتماعی اِن ِش دِ 

 کارمند

 ِکِلِمتس اُلریکا

 ُگلدرینگ کریستینا

 پاالشیوش میلتون

 ِپترسون –اِس شیلس  بیرگیتا

 تاِکسون شرشتی

 کانانن لیف
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 ی اِن ِش دِ بخش خشونت خانوادگ

زنهای بی پناه مسلمان پس از گرفتار شدن در . سکوت و مخفی کاری در این بخش بسیار ریشه دارد

این بخش مورد آزار جنسی قرار میگیرند و اینجا چاره ای به جز در اختیار گذاشتن بدن خود ندارند، 

د و کودکان هم به خانواده در غیر اینصورت همان بالیی که به سر مردان می آید به سر آنان خواهد آم

بسیاری از این کودکان در خانوادۀ جدید خود مورد سوءاستفادۀ جنسی، ضرب . های دیگر سپرده میشوند

شاهد مرد، زن و کودک که این ادعا را شهادت میدهند بطور ناشناس در اختیار . و شتم قرار می گیرند

 .خوانندگان قرار خواهد گرفت

 کارمند

 
سوئدیها احمق هستند، به نقل از لَنگرودی زن "در کتاب ) یس بخشرئ فریبا روستا

 (نقش فریبا روستا کامالً واضح تشریح میشود" ایرانی

 شرن کویست کیم

 مارتینسون گابریال

 .نفر دیگر که من اسمشان را نمی دانم 2

 .دهمگی استفاء دادند بدلیل اینکه رؤسا به صالحیت شغلی شان اعتماد نداشتن 2017ماه مه 

-slutar-https://mitti.se/nyheter/valdsutsatta

protest/?omrade=bandhagenarsta 

 س منطقۀ جنوبی استکهلم ِوست بَریایپل

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین اِریکسون هانا

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین آندرشون آنتون

رئیس پلیس که   (اسمش تا به حال فاش نشده) ن.ن

گروگان گیر،  .َمرد را تشویق به خوابیدن و آرام شدن پس از گروگان گیری کرده بود

 جعل اسناد، شهادت دروغین

اسناد، گروگان گیر، جعل  -رئیس گروه خشونت خانوادگی  یَلم روت کریستوفر

 شهادت دروغین

 رئیس ؟گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین ِشل َمن سوسانِ 

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین  بازرس اسحاق سون کارولین 

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین آندرشون یوهان

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین اِریکسون سوفیا

 گان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغینگرو هاگا اُلریکا
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 (استکهلم)شهردار منطقۀ ناکا 

به عبارت دیگر این منطقۀ خالف قوانین سوئد و . خانۀ جدید کیّمیا و کیانا در منطقۀ ناکا قرار دارد

 .همچنین خالف تعهدات بین المللی وسایل گروگان گیری را مهیا کرده اند

 
 تصمیم گیرندۀ شهرداری ناکارئیس شورای   اِوا اُه بوم اِکدال

 معاون اول شورای شهرداری ناکا  مارتین ِهدَمن

 معاون دوم شورای شهرداری ناکا ماگنوس گِرنینگر-کارل

 

 هیئت مدیرۀ شهرداری ناکا

   
 بَری اِنستروله کاترین ِگرداُو ماتس

 عضو  رئیس

 

   
 پِتِرش هانس گروِدوال گونیال

 عضو  عضو

 

 وعض فیلیپ ویلیاندر

 عضو یوهان کروگ

 عضو کارین تِلیستِد
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 هیئت مدیرۀ سازمان اجتماعی ناکا

  
 رئیس ِاسکانتز ِهِلنه

 

 معاون اول مارتین ِهدَمن

 معاون دوم آندریاس فالک

 

 مدیر کل شهرداری ناکا

 کارمند

 
 داهل اِسند ِلنا

 

 سازمان اجتماعی شهرداری ناکا

 کارمند

   
 وم بَریلینا بل  لی سوِدرلوند-آنه

 جانشین موقت  رئیس
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 شورای تصمیم گیرنده در استان استکهلم

این سیاستمداران باید در ارتباط مستقیم با شهروندان باشند و مسئول هستند که نظارت بر امور اجرایی 

 اینکه قوانین بطور یکسان در مورد همۀ شهروندان بدون در توجه به نژاد، دین،. کارمندان داشته باشند

 .فرهنگ، تعلقات اجتماعی و امثالهلم، در راستای قوانین اساسی اعمال شود

 

 .برخی از این سیاستمداران با مهربانی کامل جواب میدادند که نمیخواهند مطلع از این اطالعات شوند

برخی دیگر کالً این اصالعات را به سطل آشغال می ریختند بدون در نظر گرفتن وظیفۀشان نسبت به 

 .ان و دستورالعمل کاری شان که انجام ندادنش آنها را شریک جرم می کردشهروند

 .زهی خیال باطل! بله، یک مسلمان احمق دیگر که بزودی خسته می شود

 

 سیاستمدار

     
 بیورک مارگاِرتا  اِرلَندسون اِس لوراچ اِوا لوئیس

 معاون اول شور   رئیس شورا

 

 
 بَری لوند ماتس

 معاون دوم شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

196 

 هیئت مدیرۀ شهرداری استکهلم

 

 سیاستمدار

   
 آن نا ُکنیگ یِرل میر  َون ُگرد کارین

 معاون اول  2018 – 2014 رئیس

 

  .مسئول مستقیم کارمندان که قوانین را بطور یکسان رعایت کنند مدیر کل شهرداری استکهلم

 

 کارمند

   
 اوستراند مارگاِرتا  لیند اینگال

 اون اولمع  مدیر کل

 

 
 یوِرل فِردریک

 معاون دوم

 

 

 

 

 

 

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se                                  هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد 

197 

 سازمان اجتماعی شهرداری کل استکهلم

 کارمند

 رئیس هاّمار یی لیز

 ؟ اِس َورد ِی نی

 

 !منطقه ناشناخته –خانۀ زنان 

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین یَلمارشون ِلنا

 گروگان گیر، جعل اسناد، شهادت دروغین هولم بَری کارین

 

 استکهلم –انها دادست

 :در مورد مراحل طرح دعوی در دادگاه به این گونه توضیح داده شده است که 140در سایت دادستانی

شهروندان  141امنیت قانونی. عملکرد خوب قوۀ قضائی یکی از پایه های مهم جامعۀ مردم ساالری است

 ر، ادارات و دادگاههاحامل اینست که شهروندان باید بتوانند به سیستم قضائی متشکل از قانونگذا

 .اطمینان کنند

این دادستانها بطور کلی جرایم کیفری را نادیده گرفته اند و امتناع از اجرای قوانین بطور یکسان برای 

 .تمام شهروندان داشته اند

 

 :دادستانها با امتناعشان در اجرای قانون مجرم به سرپوشی و جرایم کیفری زیر میباشند

 و آرامشنقض آزادی  4کاپیتل  (1

 هتک حرمت، افتراء 5کاپیتل  (2

 جنایت علیه حریم خانواده 7کاپیتل  (3

 بی اعتمادی و تحریف 10کاپیتل  (4

 جعل و تقلب 14کاپیتل  (5

 دروغگویی، محکومیت دروغین، اظهارات دروغین، 15کاپیتل  (6

 سوء رفتار شغلی 20کاپیتل  (7

 سعی کردن، تدارک، جؤ سازی و مشارکت در جرم و جنایت 23کاپیتل  (8

 

قوانین کیفری  29مرتکب شده می توان به کاپیتل   ای سنجش مجازات و آگاهی در وخامت جرایمبر

 .سوئد مراجعه کرد

 

 

 

 :دادستان بنابر اصولی درجه بندی دارد

                                                           
140( https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/ 

امنیت قانونی بدین معنی است که شهروندان در مقابل تهمت و افترأ دل بخواه محافظت شنوند. بطور مثال بدون مدارک ( 141

کافی تحت تعقیب قانونی قرار نگیرند و یا اینکه بدون دلیل محکوم نشوند و اینکه همۀ شهروندان بدون در نظر گرفتن موقعیت 

 و یا بدون توجه به منشأ در مقابل قانون یکسان باشند.اجتماعی 
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 142دادستان معمولی

 .که میتوانند در دادگاه استیناف هم نقش دادستانی داشته باشد 143دادستان باالتر

 144رئیس دادستان

 145ارشد معاون دادستان

 146دادستان ارشد

 

رئیس دادستان را داشته باشند ولی دادستان کل کشور فقط یک فرد می  عنوانافراد متعددی میتوانند 

 .است 148بود و از آن به بعد پِترا لوند 147آن فرد آندرش پَرِکِلو 2018تا سال . تواند باشد

 

، ندیدن فرزندان را بخاطر نوشتن" قابل به توضیح است که ِپترا لوند رئیس همان دادگاهی بود که حکم

 .را صادر کرده بود" چاپ و توضیع کتاب در سوئد

 

    
 لوند پِترا  پَرِکِلو آندرش

 2018از  دادستان کل کشور 2018تا  دادستان کل کشور

 

   
 سوسانه کاِورگارد  لیندکویست پَر 

 معاون مدیر بازرسی دادستان مدیر بازرسی دادستان

 

 

 

                                                           
142( Åklagare 
143( Kammaråklagare 
144( Chefsåklagare 
145( Vice överåklagare 
146( överåklagare 
147( Anders Perklev 
148( Petra Lundh 
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 دادستان باالتر رکبیو ماتیاس

 دادستان باالتر سونه سون دانیل

 دادستان باالتر شاِمر هاوجین

 دادستان باالتر لیدبَری ماتهیاس

 دادستان باالتر یون ُسن دانیل

 دادستان باالتر آرنِل آنا

 دادستان باالتر مینور سوفیا

 دادستان باالتر بریئن دال یوناس

 

 رئیس دادستان کاست لوند ِلنا

 رئیس دادستان یکسوناِر ماتس

 رئیس دادستان براند اِلیزابت

 رئیس دادستان ِمرِکل گونار

 

 معاون دادستان ارشد نیلسون اِوا

 دادستان ارشد ِسون ُسن ماتس

 دادستان ارشد اِکلوند آسترید
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 استکهلم  –دادگاهها 

 

چنین  149در سایت دادگاه. هادینه شده استبه نظر میرسد که در سیستم دادگاههای سوئد آزار مسلمانان ن

 "دادرسی در یک دادگاه بی طرف حق اساسی هر شهروند است"آمده است 

 

در ُکل، قاضی ها با ندیده گرفتن جرایم مرتکب شده، خود مرتکب جنایت طبق قوانین کیفری به شرح 

 .زیر در سوئد شده اند

a) نقض حقوق کودکان 

b) نقض آزادی و آرامش کودکان 

c) ق حریم خانوادهنقض حقو 

d) صحه بر دروغگویی، محکومیت و اظهارات دروغین 

e) هتک حرمت و افترأ 

 

 

 سخیف لَنگرودی ضرب دکتر

   16-11958پروندۀ ب  (سوِدرتورن)دادگاه اولیه  (1

  قاضی گلشنک فتاحیان

قاضی مطمئن . بدون قسم شهادت دروغین بدهد( خواهر سخیف لَنگرودی)قاضی اجازه داد که شاهد 

 . از این شاهد چیزی بغیر از دروغ نمی توان انتظار داشتبود که 

 

 !این تنها میتواند در سوئد اتفاق بأفتد و اسمش عدالت برای مسلمانان سوئد است

 

a.  17-37پرونده ب  تجدیدنظردادگاه  

 رونیا ویلدنستام اُسا بوک اِستروم کریستینا یاکوبسون قضات

 وناُکه اولوفس-پر  ماری نیِزل-آن هیئت ژوری

 

b. 17-3526پرونده ب  دیوان عالی قضائی 

 الرش اِدلوند قاضی

  فردریکا بلوم معرف

 

                                                           
149( http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/ 
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 حزانت

 16-12484پرونده ت  (سوِدرتورنحزانت ) دادگاه اولیه (2

 آندرش اِ الرشون قاضی

 بیرگیتا مای بی تاینا ویرتا رونی فِریتیوف هیئت ژوری

 

a. 17-4733پرونده ت  دادگاه استیناف  

 اِریک اُستروم  ِرسه لینِدروتتِ  مونیکا ِشمپه قضات

 

b. 17-3378اُ پرونده  دیوان عالی قضائی  

 آندرش اِکا قاضی

 فِِردریکا بلوم معرف

 

بند قانون اساسی  و  4بند از  2از این پس قاضی ها مضاعف بر جرایم نامبرده شده مرتکب جرم علیه 

 .جرح طبق قوانین کیفری سوئد شده اند

a) نقض آزادی بیان 

b) پنقض آزادی چا 

c) جرح  

 

 حق دیدن کودکان

 قاضی دانیل اِریکسون 17-11352 پرونده ت (سوِدرتورن) دادگاه اولیه (3

جرمی علیه کودکان مطرح نبود، قاضی دانیل اِریکسون نوشتن و چاپ کتابها را جرم  گونهچون هیچ

نین قواو به همین دلیل حق دیدن کودکان را از َمرد سلب کرد، کامالً بر ضد قوانین کیفری و  دانست

 .اساسی سوئد و همچنین مخالف تعهدات بین المللی سوئد در این راستا

 

  17-11352پرونده ت  (جرح)لوئیس اوِلن -قاضی ماری

 اِستِفان بلوم کویست اِبتسام زینو ِکنت یوهان سون هیئت ژوری

 

a.  18-994پرونده  ت  تجدید نظردادگاه  

 مایا ُمهل توماس ِهِدستراند آگنِتا مونتر قضات

 

b. 18-750پرونده  اُ  دیوان عالی قضائی   

 یرگودموند توی قاضی 

 بَریآن نا اُ  معرف

 

 حزانت دادرسی مجدد

در روند پروندۀ حق دیدن کودکان، َمرد دادگاه را اجبار به قبول ادای قسم کرد که در نتیجه تمامی 

اد به اقرار دروغ بودن مف بدینوسیله َلنگرودی اجبار. حرفهای َمرد و َلنگرودی بار قضائی داشته باشد
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با استناد به اقرار دروغ زیر قسم، َمردطرح دعوی . وی علیه َمرد از شروع ُکل قضایا شدشکایات 

هیچ تغییری در . هیچ به معنای واقعی کلمه! نتیجه؟ هیچ. را به جریان گذاشتحزانت دادرسی مجدد 

 ؟!روند گروگان گیری داده نشد

 

  18-1591نده اُ پرو حزانت تجدید نظردادگاه  (4

 کامیال الرشون کاترین بیورکَمن کریستینا یاکوبسون قضات

 یوِسفین اَپِل گِرن معرف

a. 18-2294پرونده اُ  دیوان عالی قضائی 

 پِتر آسپ قاضی

 دانیل بَریِر معرف
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 جدید یفصل
َمرد مطابق با . مطلع میشودتوسط فردی ناشناس، َمرد از مدرسۀ کودکان و محل زندگی فرزندانش 

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 انتضامی اجازۀ 

 .مطابق با قانون به اعتراض خود ادامه داد بنابراین َمرد. جلوگیری از اعتراض َمرد را نداشتند

 

یک بازی دیگری شروع کردند و شروع به جعل قانونی محدودیت  دولت سوئد به همین خاطر ادارات

 .ایندفعه به نام ممنوعیت تماس !سال 2میان َمرد و فرزندانش پس از 

 

 (شمارۀ یک) ممنوعیت تماس

کودکان بخاطر نوشتن کتاب حکم بر علیه َمرد صادر  با توجه به تمامی اسناد و مدارک گروگان گیری

 .شد

 

  18-6366اَ /  18-6364اَ /  18-6361پرونده اَ  (ناکا)دادگاه اولیه  (5

 بیورن مالم کویست قاضی

ِششتین اُهمان  ماگنوس شوبلوم  لیلیان نیلیندر هیئت ژوری

 موبری

a.  18-10058پرونده اُ اَ  تجدیدنظردادگاه 

 کارل اِیمفورش آننه ِملِکویست ِسوون یوهانیسون قاضی

 مارتینا رادیک معرف

 

b. 18-5682پرونده اُ  دیوان عالی قضائی  

 کریستین لینِدبالد-آن قاضی

 کارین آهل اِستراند اوکس هامرِ  معرف

 

 (شمارۀ دو) ممنوعیت تماس

در ابا توجه به تمامی اسناد و مدارک گروگان گیری کودکان بخاطر نوشتن کتاب حکم بر علیه َمرد ص

 .شد

 

  19-6385پرونده اَ  (سوِدرتورن)دادگاه اولیه  (1

 مالین ویکتور قاضی

 کاییا تاِملین کاتارینا اِسوین هوفُود کریستر اِلمبری هیئت ژوری

 .جریان حقوقی برعلیه مسلمانان در سوئد در مورد همه چیز است بغیر از حفظ و برقراری نظم و قانون

 .ی مقابل قانونهمه چیز دیگر بغیر از برابری حقوق
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مسلمانان در سوئد تبدیل به آن بردگان نوینی شده اند بدون اینکه خود متوجه شرایط غیرمساوی حقوق 

از  در کتاب دیگری( مسلمانان، بردگان نوین)این جمله . خود نسبت به شهروندان سوئدی الصل بشوند

 .اصالعات بدست آمده از فیلیپ به نگارش میرسد
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 مسامحه در جلوگیری از جرم قضائی

 

عکسهای سیاستمداران و وکالی مجلس و کارمندان به ترتیب نقششان در ادارۀ کشور و در نتیجۀ یکسان 

این افراد  .نبودن قانون برای تمام شهروندان در گروگان گیری فرزندانم، کیمیّا و کیانا، نقش داشته اند

ن سوئد موظف به اجرای آن هستند بلکه در برابر قوانین بین المللی هم مسئول نه تنها در مقابل قوانی

 .هستند

 

بوده اند ولی بنا به  2016تمامی این افراد از روز اول مطلع از گروگان گیری فرزندانم از همان سال 

نند اداالیل واضح و تشریح شده در کتاب امتناع به دفاع از قانونی که خود در مجلس به ثبت می رس

 .کرده اند

 

، 1پاراگراف  20، آرتیکل 9پاراگراف  15تمامی این افراد با توجه به قوانین کیفری سوئد آرتیکل 

، و با توجه به سکوتشان در این جرم شریک بوده اند، که این خود یکی از 6پاراگراف  23آرتیکل 

 .کنندهزاران پرونده ای در ختاب مسلمانان است که اینان انتخاب به سکوت می

 

طبق این آرتیکلها و پاراگرافها، به عبارتی دیگر کمترین انتظاری که میتوان از یک شهروند داشت 

مسئولیت  این. اینست که حتی بعنوان عابر وقتی جرمی اتفاق می افتد آنرا به مراتب قضائی ارجاع دهند

 .دبه مراتب حساستر برای وکالی مجلس است که خود قانونگذار در سوئد میباشن
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 رؤسای مجلس

براین بنا. طبق قانون در سوئد رئیس مجلس فرد دوم پس از پادشاه که فقط قدرت نمادین دارد میباشد 

اولین قدبت سیاسی در کشور رئیس مجلس است و پس از آن معاونینش که به مراتب از احزابی که 

 .بیشتر رأی آورده اند انتخاب میشوند

 

 تمامی قدرت"نقش مجلس بدین گونه تشریح شده است ( شکل دولت)نون اساسی سوئد در بند اول قا

 "عمومی در سوئد، از مردم به مجلس که نمایندگان مردم هستند محول میشود

 

   
 بیل اِستُرم توبی یاس آحلین  اُربان

 2018 – 2014معاون اول مجلس   2018 – 2014رئیس مجلس 

 

   
 نگیزیانچ اِسابِال سودر بیورن

 2018 – 2014معاون سوم مجلس  2018 – 2014معاون دوم مجلس 
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 (ُک اُو)کمیتۀ انضباطی 

 ".ُک اُو موظف است که بازبینی کند که دولت قوانین را دنبال میکند"

در مورد جرایمی ( دولت)وکالی مجلس اعضای کمیتۀ انضباطی موظف هستند که از موسسۀ اجرایی 

این وکالی مجلس عضو کمیتۀ قانون اساسی، جرایم کیفری . ب میشود بازخواست کنندکه دولت مرتک

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

 

                           
 آنیکا اِنگبلوم            هانس اِکستروم           بیورن ُون سی دُو      آندریاس نورِلن

 عضو                عضو            معاون      رئیس

 

                           
 یوناس گونارسود        مارییا آبراهامسون            یوناس میالرد      ِورونیکا لیندهولم

 عضو                 عضو           عضو      عضو

 

                           
 اگنِتا بوریه سون           پاتریک ِرسلُو                 اِمانوئل اُز       اینگوار یونسون -پر

 عضو                 عضو           عضو      عضو
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 میا سی دُو موله بی         توِو اسکونبری           تینا آِکلوفت      فِردریک اِریکسون

 عضو                   عضو             عضو        عضو  

 

       
 کارین یَمتین      الیال نَراقی

 عضو        عضو  

 

 شور سوئد با سکوتشان مهر برحق به این جرایم زده اند کهاعضای کمیتۀ انضباطی کاز نفر  18این 

 .ریشه در اسالم ستیزی این افراد دارد بدون شک
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 دولت سوئد

دولت سوئد این نهاد اجرایی کشور مسئولیت اجرای قوانین مسوبۀ مجلس بطور یکسان و بدون در نظر 

ت، رنگ پوست و غیره را دارد و یکی از آن گرفتن نژاد، تعلقات دینی، فرهنگی،کشوری، جنسی

 .مسئولیتها جلوگیری از تجاوز به حقوق کودکان، حقوق شهروندان و احترام به کانون خانواده میباشد

 .در مورد خود توضیح داده اند 150مسئولین دولتی به اینگونه در صفحۀ اینترنتی دولت

 

 151اِستِفان لُوفن نخست وزیر 

آنجایی که ما شکافها را پوشانده و به . ی پیشران و الهام بخش در جهان باشدکشور ما باید یک نیرو"

جایی که ما بطور مشترک در محیط . آزادیهایی که به فرزندانمان قولش را داده ایم، جامع عمل بپوشانیم

زیست، دانش و تکنیک پیشرو، سرمایه گذاری کرده و امنیت در حال و امید به آینده را به ارمغان 

 ".ته باشیمداش

 

 152مورگان یوهان سون وزیر قضائی و امور مهاجرتی 

اما آزادی برای اکثریت مردم فقط در یک . همۀ جوامع میتوانند برای افراد محدود آزادی ایجاد کنند"

 ".جامعۀ برابر میتواند تحقق یابد

 

 153آندرش ای ِگَمن  2018-2014وزیر کشور  

 ".هم بعنوان یک جامعه باید تا حد ممکن قوی باشیم هنگامی که ضعف در فردیت میباشد، با"

 

                                                           
150( https://www.regeringen.se/ 
151( Stefan Löfven 
152( Morgan Johansson 
153( Anders Ygeman 
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  -2018وزیر کشور  154دام بری  می کائیل

 
 (کودکان، افراد مسن، برابری اجتماعی)وزیر اجتماعی  155ِرگ نِر  اُسا

2014-2018 

من میخواهم یک ُمدل رفاه مدرن را توسعه ( feminist) ان یک وزیر در یک دولت زن َورانهیعنو"

یک  هدف. سائل حقوقی، شانس تأثیر گذاری و حمایت از افراد آسیب پذیر نقطۀ مرکزی میباشدم. دهم

. 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

 

در سازمان مجرمی که از مسلمانان و اسالم نفرت دارد . مان ملل شده استمعاون زنان ساز این زن)

 .(داشتکه برای جوامع مسلمان چیزی بغیر از نفرت به ارمغان نخواهد  شدهاستخدام  ملل

 
  (کودکان، افراد مسن، برابری اجتماعی)وزیر اجتماعی  156هاِلن ِگِرن ِلنا 

2018- 

 که یکشور کجای در یا هستید کی شما اینکه از نظر صرف باشد کارساز باید پرستاری و مراقبت"

رفاه  موضوع یک این. دانم می آینده سالهای در خود وظیفه مهمترین را این من. کنید می زندگی

 آن ما. دارند راو نگهداری  مراقبت بهترین کیفیت بهداری، انتظار سوئدو شهروندان  اجتماعی است

 ".دکر هیمبه واقعیت تبدیل خوا را

                                                           
154) Mikael Damberg  

155 )Åsa Regnér  است. حال فکرش را فرزند دارد. در سوئد اینگونه بودن بسیار متمداول  دواین زن متأهل نمیباشد ولی

 بکنید که این زن اینگونه فرزند داشتن را برای مسلمانان میخواهد به اسم برابری زن و مرد به خورد جوامع مسلمان بدهد!
156) Lena Hallengren 
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 2019-2014 وزیر امور خارجه 157وال اِستروم مارگوت

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

اعتبار باالی ما در رابطۀ منطفی بین المللی با دیگر کشورها پایه نهاده شده بر روی سیاست . رسیده ایم

ه هایی همچون امنیت، حقوق بشر، مردم ساالری، کمک به دیگر کشورها و خارجی هدفمند در زمین

 ".ما باید از این موضوع فایده برده و آنرا بیشتر توسعه دهیم. توسعه

 

 از اسالم و و با توجه به اینکه سوئد به متنفرین سوئد حاال رئیس سازمان اتمی سازمان ملل شده )

. دمقدمۀ کتاب یادتان باش! وئد چگونه در این سازمان عمل کندمسلمانان جایزه میدهد فکر میکنید که س

، تحقیقات نژادی که بدرد هیتلر خورد و حاال هویت زدایی کودکان مسلمان که آفریقایی ربودن کودکان

 (وجود دارد 2030از حاال در 

 

 
  -2019وزیر امور خارجه  158لیندِ  آن

 باید دسوئ ، شوند می کشیده چالش به جهان سرتاسر در ها دموکراسی از بیشتری تعداد که آنجایی از"

 دبای ما خارجی سیاست. باشد بشر حقوق و آزادی ، صلح برای احترام قابل و قوی صدایی همچنان

. کند کمک ایمنی و امنیت تقویت به جهانی سطح در و ما نزدیک منطقه در ، دیگران با همکاری در

 می محافظت جهان سراسر در مشترک امنیت و تیکدموکرا اساسی حقوق از ما که است اینگونه

 ".کنیم

 

، تحقیقات نژادی که بدرد هیتلر خورد و حاال هویت زدایی کودکان مسلمان که آفریقایی ربودن کودکان)

این خانم با طرض فکر باال خود و کشور سوئد را به گونه ای دیگر جلوه  وجود دارد 2030از حاال در 

 (میدهد.

                                                           
157( Margot Wallström 
158) Ann Linde 
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 2018-2014 )دموکراسی( وزیر فرهنگ و مردم ساالری 159هآلیس باه کونکِ 

فرهنگ بیشتر برای تمام اقشار مردم در کشور و یک سیاست مردم ساالری که افراد بیشتری را "

 ".اینها اساس اولویتهای سیاسی من است. تربیت به مشارکت اجتماعی میکند

 

  -2018)دموکراسی(  وزیر فرهنگ و مردم ساالری 160آماندالیند

 از نظر صرف و ، شود محافظت هنرمندان و نگاران روزنامه آزادی ، یابد ارتقا باید ما دموکراسی"

 رزشو و فرهنگ تجربه و تمرین به باید ، شهر حومه در یا کنید می زندگی بزرگ شهر یک در اینکه

 ".باشید داشته دسترسی

 !(اینگونه به هم ایشان جهانفریبی)... 

  -2018ر برابری شهروندان وزی 161لیندهاِگن اُسا 

 رد برابری افزایش برای دولت. ندارند قدرت خود زندگی بر مردم که بپذیریم توانیم نمی هرگز ما"

 به جرائم مربوط ظلم و خشونت خانوادگی، خشونت با مبارزه ، كودكان حقوق تقویت ، سطوح همه

 ".ایم ایستاده انهاانس همه برابر ارزش برابر در وضوح به ما. كند می تالش ناموسی

 

غم مسئولیت تساوی برقراری قوانین کشوری برای تمام شهروندان مسئول در برابر راین افراد عال

ر کشورها با دیگ( مسئولین حکومتی آن زمان)تعهدات بین المللی سوئد هم میباشند که همکاران قبلی آنان 

 .و یا با سازمان ملل منعقد می کرده اند

 

در سوئد از حکومت وقت پذیرفته شده بود و پس  1989ودکان سازمان ملل در سال کنوانسیون حقوق ک

 .2016نفر در سال  6از آن تمامی کارگذاران حکومتی موظف به اجرای آن بوده اند از جمله این 

                                                           
159( Alice Bah Kuhnke 
160) Amanda Lind 
161) Åsa Lindhagen 
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 ادارات دولتی

ر گدی. یک پدر مسلمان بصورت هدفمند از ادارات دولتی و از زوایای مختلف مورد حمله قرار میگیرد

ادارات دولتی که باعث تشویق گروگان گیری، و کمک در سرپوشی از طریق خفقان مخملی در سوئد 

 .میشوند به شرح زیر میباشند

 

(IVO )بازرسی بهداشت و مراقبت 

(IVO ) یک مؤسسۀ دولتی نظارتی با مسئولیت رسیدگی به نقض قوانین  –بازرسی بهداشت و مراقبت

 .اعی در همۀ زمینه هاو مقررات مربوط به رفاه اجتم

 

 
  هولت باک لوند گونیال

 مدیر کل بازرسی بهداشت و مراقبت

 

رویه ای که بطور دائم و خودکار تا . این سازمان تمامی شکایتهای موثق را هدفمند مختومه اعالم کرد

 . بحال انجام می داده اند

 

مصوبه نقش بسیار مؤثری در  این سازمان با کنار گذاشتن قوانین و اجراء نکردن دستورالعملهای

 .ایفاء میکند" هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد"پروژۀ 

 

با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را ... سوئد "بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است
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 سازمان بیمۀ اجتماعی

گروگان گیری در سوئد میشود سازمان رفاه اجتماعی است که یکی از ادارات دولتی که باعث تشویق 

 .با مصادره کردن اموال یک پدر مسلمان او را مجبور به پرداخت هزینه ها میکند

 

 
 بِگِلر ماری-آن

 مدیر کل سازمان بیمۀ اجتماعی

 

اند و  مصوبه و بر خالف میلشان ربوده شده  عالرغم تمامی مدارک و اسناد که کودکان مخالف قوانین

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 

ان ق گروگان گیری فرزنددر واقع پرداخت نفقه در این مرحله به مانند تشوی. پرداخت نفقه وجود ندارد

 .مسلمان است

 

عالرغم نامه نگاری با این شخص که مدیریت این سازمان را بر عهده دارد، تمامی مدارک و اسناد 

برخالف قوانین مصوبه نادیده گرفته میشود و چرخ شکنندۀ دولتی به چرخیدن خود ادامه می دهد که 

 .شده است سال، امروزه منجر به مصادرۀ حقوق َمرد 2.5پس از 

 

دنیا فریبی استوار است و برای افرادی /تمامی اشکال برخورد با یک شهروند بی گناه بر محور مردم

ولی در  .که از بیرون و بدون اطالع  از جزئیات به قضایا نگاه میکنند قانونی و منصفانه تلقین میشود

ود و سرکوب یاقییان استفاده واقع و در پشت پرده از اسم این قوانین بعنوان سرپوش برای جرائم خ

 . میکنند

 

برای پدرانی که با توجه به اسناد و مدارک واضح و بی نهایت، بدون هیچگونه نشانی از تنبیه کودکان 

و کامالً خالف میل کودکان بی دفاع خردسال، اجبار به دوری از فرزندان داشته و باید به گروگان 

اهیانه نفقه هم پرداخت کنند که این چیزی بغیر از تشویق گیران که افرادی بغیر از دولت نمیباشد م

 .سیستم گروگان گیری نیست
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 سازمان مصادره

این سازمان که چیزی بیشتر از یک ّشرّخر دولتی نیست خیلی زود به پرونده ها برای مشوش کردن 

ن درنظر گرفتن این سازمان درخواست مالی دیگر سازمانها را بدو. ه میکننددشهروندان متصل پرون

 .حقانیت یک شهروند، مصادرۀ اموال میکنند

   
 ِهگِ تورن موِگن سیسیلیا گاِلربرانت هاگبَری کریستینا

 معاون مدیر سازمان مصادره مدیر سازمان مصادره

 

   
 لیندن اُلریکا بَری ستروم یوناسِسن 

 رئیس امور قضائی رئیس ستاد سازمان مصادره

 

این به معنای . وان شهروند بدون اعتبار در این سازمان به ثبت رسیده استبعن 2017َمرد از سال 

هیچگونه حق دارایی است و البته حق خرید اعتباری هم از او گرفته شده است حتی با وجود حقوق 

بله،  .حقوق خود را هم در مصادرۀ این سازمان دارد 1398البته َمرد بعنوان عیدی سال ! ماهیانه

 .وق مردم ساالری و حقوق شهروندی یک مسلمان در سوئداینگونه است حق

 

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 

 ام منبع مالی؟با کد! از حق خودت دفاع کنی

 

اول میبایستی وکیل  162از طرف دیگر الزم به توضیح است که در این پرونده بخاطر جرائم درجۀ

 .تسخیری از حقوق َمرد دفاع میکرد که همانطور که مطالعه کردید این اجازه به َمرد داده نشد

 

                                                           
میباشند؛ یکی جرائمی کیفری و دیگری جرائم مدنی. که اولی در صورت عدم توان مالی وکیل ( جرائم در سوئد دو قصم 162

 تسخیری موظف به دفاع است ولی جرائم مدنی میبایستی از خود شخص هزینه شود.
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 سازمان مسکن

ن انداخته میشود ولی در اینمورد در اینگونه موارد معموالً این مرد مسلمان است که از خانه بیرو

لَنگرودی پس از امتحان تمامی موارد قانونی که در خاتمه به نفع َمرد تمام شده بود، و این واقعیت که 

زندگی میکرده، بنابراین َمرد به ! محافظت شده!از خانه رفته و در خانه ای  میل خودلَنگرودی به 

ل سازمان مسکن، آنهم طبق قوانین مصوبۀ این سازمان با این حا. زندگی در محل سکونتش ادامه داد

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

 

اره به دست روری را طی می کند تا آنچه را که از آن او بوده دوبضبا اینحال َمرد مراحل سخت و غیر 

 .بیاورد

 

سازمان مسکن استکهلم یک شرکت وابسته به شهرداری استکهلم میباشد، بنابراین رؤساس سیاسی این 

ورک اِس لوراچ، مارگاِرتا بی-شرکت توسط شورای تصمیم گیرندۀ استان استکهلم، اِوا لوئیس اِرَلندسون

 .و ماتس بَری لوند انتخاب شده بودند

 

با ساختارهای پنهانی امکان تجارت برده و برده داری به اشکال نوین را ... د سوئ"بیاد بیاورید که 

 ".فراهم آورده است

 

 سیاستمداران

   
 یونگ، معاون بیورن  کاسیرگا، رئیس کادیر

 

 کارمند

                      
 اِوا ِلن گِرن          لینوس یوهانسون           اِوا نی گِرن

 رئیس قسمت اقامت        سازمان مسکنرئیس ستاد  مدیر
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 سازمان پلیس

یش سازمان پلیس سوئد پ. این سازمان نقش بسیار فعالی در هویت زدایی کودکان مسلمان ایفاء میکند

را بطور کل نادیده می " اصل برائت"فرضها را در مورد مسلمانان در کارمندان خود نهادینه کرده و 

 .گیرد

 

که سازمان پلیس سوئد گواهیهای متعددی خودکامانه و بر اساس پیش  ت رسیددر این پرونده به اثبا

به اثبات رسیده که سازمان پلیس سوئد مصممانه جعل همچنین در این پرونده . فرضها جعل کرده است

غیر قانونی سازمان پلیس را از طریق امتناع از تنظیم شکایات و یا توسط تحریف شکایات جرم جعل 

 .ا سرپوشی کرده استاسناد دولتی ر

 

     
 تورن بَری آندرش    دان ایلیاسون 

 < - 2018 رئیس پلیس  2018 – 2014رئیس پلیس

 

             
 کریستینا وییه اولف یوهانس سون           ماتس لوفوینگ

 رئیس ستاد رئیس پلیس استان استکهلم           رئیس بخش عملیاتی

 کشور، معاون رئیس پلیس

 

              
 کاروال آحلستروم ِمتته اِریکسون.هوکان ج           اِوا اورشتاد رادنِر

 رئیس ارتباط رئیس بخش تحقیقات      رئیس ستاد رئیس پلیس
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 الرش هال بَری پیا شونه ُگرد داحلبوم          مارتین وال فریدسون

 رئیس ستاد پلیس استکهلم لیس استکهلممعاون رئیس پ          رئیس قسمت قضائی

 

                
 لوئیس ِشم په-آن پترا اِستن ُکال              ِلنا فری ِلمو

 رئیس بخش عملیاتی رئیس تحقیقات            رئیس مرکز مطالعات

 و توسعۀ استکهلم

             
 کالس فریبری  گونیال اِسراحن لیندستروم   کایسا موِلر

 (اطالعات)رئیس موقت منطقه  رئیس بخش کارمندان           رئیس بخش قضائی

 

             
 یارل هولم ِاستروم           ماتس بَری ِگِرن           آندرش حال

 معاون رئیس پلیس منطقه  رئیس           رئیس
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 رئیس بخش تحقیقات ویژۀ پلیس اِببا اِسورنه آوریل

یژۀ پلیس جرائم سیاستمداران، وکالی مجلس، کارمندان عالی رتبه، پلیس و اینگونه افراد این بخش  و

 .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 

این روش  از طریق 27.اُکتبر.2019و تا به امروز و همچنین تیتر جرائم را عوض میکند  دادخواست

بسیاری از سیاستمداران و کارمندان . َمرد و کودکانش را از حقوق خود محروم کرده است ،کارشکنی

عالی رتبه در رابطۀ مستقیم کاری، رئیس این فرد مسئول بوده و بسیار طبیعی است که اگر ایشان 

ان خود در یک سطح خانوادگی مالقات خصوصی هم داشته شخصاً با تعدادی از رؤسا و یا زیر دست

 .باشد، که البته این هم چیزی بغیر از یک رفتار انسانی اجتماعی نیست

 
 :بخش ویژۀ پلیس مسئول تحقیق بر جرائم گروه شغلی کشوری به شرح زیر میباشد

 پلیس .1

 افسر پلیس غیر نظامی .2

 پیمانکار پلیس .3

 دانش آموزان پلیس .4

 .د مسئولیت تحقیقی دارند به مانند، ادارۀ مالیات، ادارۀ گمرک، گارد ساحلیکارمندانی که خو .5

 کارمندان دادستانی و سازمان تخلفات اقتصادی .6

 قضات .7

 وزراء .8

 کارمندان مجلس .9

 کارگزاران حقوق دولت .10

 وکالی مجلس .11

 رئیس مجلس .12

 هیئت مدیرۀ بانک مرکزی .13

 اعضای هیئت اجرائی بانک مرکزی .14

 اعضای هیئت بررسی انتخابات .15

 اعضای هیئت تجدید نظر مجلس .16

 اعضای خانوادۀ سلطنتی .17

 

 .هر چیز که به گندد نمکش میزنند، وای به روزی که به گندد نمک اصطالح فارسی؛

 

 .ندسوئد قهرمان ساختارهای دروغین است که توسط آن برده داری مدرن را بنیان نهاده ا
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 وکال کانون

 

 
 2019تا سال  وکالمدیر کل سازمان مجمع اخالقی  رام بَری آننه

 

 
 2019پس از  مدیر کل سازمان مجمع اخالقی وکال می یا اِدوال این سوالنِدر

 

نهاد دولتی که وظیفه اش اطمینان حاصل کردن از این که اعضای   سازمان مجمع اخالقی وکال یک

تشویق  ودننسبت به قانون صادق هستند و اینکه وکال موکلین خود را به حقیقت و صادق ب( وکال)آنان 

 .کنند

 

قوانین سازمان اخالقی کانون وکال در قانون مجازات تنظیم شده و اساسنامۀ این "در سایتشان آمده که 

 ".سازمان توسط دولت تعیین میشود

 

مطابق با قوانین اخالقی این سازمان تنظیم ( 2017/1093 –د : دادخواست شمارۀ)َمرد دادخواستی 

جوابی بغیر از مختومه اعالم کردن پرونده نداشته، عالرغم اسناد و کرده که پس از یک سال و نیم 

 !مدارک بسیاری که صحه بر تخلفات اخالقی توله بی حتی در صحن دادگاه بوده

 

دیها سوئ"توضیحات کامل این دادخواست و دیگر مدارک، گواهیهای جعلی ادارات در کتاب دیگر به نام 

کتابی که از روی جلد اول و جلد آخر میتوان . خواهد آمد" ایرانیاحمق هستند به نقل از َلنگرودی، زن 

حدس زد که سوئدیهای گرگ در پوست االغ برای چه خود را به جهانیان صادق و ساده لوح معرفی 

آن کتاب  در. میکنند، و چگونه موفق میشوند که جلد قانونی به تخلفات کیفری کشوری و جهانی بدهند

 .ضد و نقیضها خواهم پرداخت بیشتر به رفتار ادارات،
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 قانون در سوئد

 

حفظ نظم و قانون نیست بلکه هر چیز دیگر بغیر از سوئد کوششی برای پرونده علیه مسلمانان در 

 .و پوششی مخملی مقابل ظلم، جور و ستم علیه مسلمانان برابری در مقابل قانون در سوئد

 

اینکه خود متوجۀ آن شده باشند، به این میگویند قدرت  تبدیل شده اند بدون یمسلمانان به بردگان مدرن

واهد تشریح خ" مسلمانان، بردگان نوین"این مقوله در کتاب . رسانه ایجهانفریبی با ابزار قضائی و 

 .شد

 

دان مسلمانان و حق والدین مسلمان نسبت به فرزن علیهوکیل ماریا توله بی بهتر از این نمیتوانست نفرت 

معاشرت با فرزندان یک حق پایه ای برای والدین مسلمان "این در یک جمله تشریح کند  خود را بهتر از

  sveriges/-el-https://kimyana.se/jolebys" نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیّد عیسی موسوی

 

imyana.sewww.k 

ISBN: 978-91-984136-0-1  
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 رکامد

در خاتمه َمرد داستان ما به جرم نگارش کتاب و فرستادن نامه به رسانه ها حق دیدن فرزندانش از او 

 .طبق حکم دادگاه سوِدر تورن در استکهلم، سوئد! گرفته شد
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صادره در سوئد مبنی بر منع دیدار  دادگاه حقوق بشر اتحادیۀ اروپا هم حکم بر این صادر کرد که حکم

فرزندان بخاطر نگارش کتاب در راستای اختیارات این کشور میباشد، بنابراین کشور سوئد در حیطۀ 

حال سوأل اینست که آیا به عربستان سعودی و مصر هم همین حقوق . اختیارات خود عمل کرده است

 خورد کنند؟را خواهند داد اگر آنها اینگونه با نویسندگان خود بر
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 .گواهی معلم؛ کیمیّا به زمین نشت، گریست، نمیخواست با مادر خود برود

گروگان گیری که کیمیّا را خالف میل خود وادار به همراهی همین در سوئد کافی است بعنوان مدرک 

 .کردند

 

الف میل صدای ظبط شدۀ کیانا هم موجود است که گفت؛ من امشب میخواهم کنار پدرم بخوابم ولی خ

 .او کیانا را مجبور به همراهی کردند که اجازه نداشته باشد در آغوش مطمئن پدر خود بخوابد
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مادر کیمیّا و کیانا برای سازمان اجتماعی تعریف میکند که "مدرک و یا مدارکی" علیه َمرد ندارد. 

بعد از ربودن کیمیّا و  روز 36سازمان اجتماعی اِن ِش ده این اعتراف را به تاریخ درج شده، یعنی 

 کیانا به ثبت میرساند.
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گواهی میکند طی نامۀ الکترونیکی برای َمرد  ، بخش خشونت در خانواده،سازمان اجتماعی اِن ِش ده

 ن اجتماعی نیستند. تحت مراقبت سازما "کودکان او"که 

 

مجبور به استعفاء، اسمش بهتر است! اعضای این بخش اخراج میشوند البته به ُمدل سوئدی آن! )تمامی 

 (و حقه بازی تا مغز استخوان سوئدیها.جهانفریبی 
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واگذار قاضی که حزانت را به مادر کیمیّا و کیانا  همان ، همان دادگاه ودر استکهلم سوِدرتورندادگاه 

 تنبیه کودکان را مختومه اعالم میکند!علیه َمرد به جرم  !انهمحرم، بیست روز بعد پروندۀ !کرده بود

 

امن خانه و خانواده دور  را از محیطمسلمان عبارت دیگر افتراء دیگری که بر اساس آن کودکان به 

 میکنند.
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همان حکمی که مرا تبدیل به تنها نویسندۀ دنیا کرد که به صراحت  ،در استکهلم سوِدرتورندادگاه حکم 

و دخترانم تبدیل شدن به  سوئد را ندارم ۀ دیدن دخترانم دربخاطر نگارش کتاب نه چیز دیگری، اجاز

 گروگان دولت سوئد که بخاطر قلم پدرشان از تمامی حقوق کودکان، بشر، اجتماعی خود محروم شدند.

 

  ... روشن و نه است! واضحموضوع در عربستان چگونه است؟ در سوئد که اینگواین 
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، روز ربودن 2016 سپتامبر 14 ندهمچنان به مانرا یابید، من و خانه عزیزم روزی که مرا دختران 

 ،در کفش کن، لباسهایتان اطو شده و آویزان در کُمدمنتظر برگشتن شما خواهید یافت. کفشهایتان  شما،

 ی و تفریحتان در اطاق و عروسکهایتان به روی تخت شما منتظر آغوش شما.اسباب باز
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