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 پروژه

 )کتاب اول(

 

کشور جدید خود ریشه بدوانند،  -مهاجرت اجباری مسلمانان بدون اینکه اجازه داده شود که در خانه

 پرداخته است." به آن 1موضوعی است که کتاب مستند "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد

 

موضوع این کتاب مستند، ارتباط اشغال فلسطین و در پی آن مهاجرت اجباری مسلمانان فلسطینی و 

میانه رانی خاورمسلمانان کشورهای همجوار فلسطین را روشن میکند. کتابی مستند در مورد نیاز به وی

یکی از آن خانه های جدید. های مسلمان در کشورهای جدیدشان، بعنوان مثال سوئد و انهدام خانواده

 صادر شد: 2کتابی که برای نگارش آن حکمی

... عیسی موسوی ایمیل  )جرم(دو کتاب منتشر کرده است  عیسی موسوی اخیرا  " 

... با این پیشینه، دادگاه  )جرم(هایی را به دادگاه، مراجع مختلف اداری و رسانه ها ارسال کرده است  

استکهلم تشخیص میدهد که در حال حاضر ارتباط بین عیسی موسوی و فرزندانش  -منطقۀ سودرتورن

 دن(تسلیم ش -)مطیع بودن ... عیسی موسوی باید یکقدم به عقب بردارد  )مجازات(وجود نداشته باشد 

 "... اجتمائی( -ع سیاسی)تغییر موض... راه سازنده تری برای حل وضعیت موجود بیابد 

 2017سپتامبر  27 قاضی دانیل اِریکسون                        

 

                                                           
1) https://kimyana.se/downloads/Tv%c3%a5ng-Farsi-A5.pdf 

 .2017سپتامبر  27(، قاضی دانیل اِریکسون  MUFT 11352– 17استکهلم، دادگاه سوِدرتورن، پروندۀ شماره ) -( سوئد2
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 بدون سانسور:

 

 
 

این کتاب مبتنی بر اسناد "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد"، نسل ُکشی ابریشمی مسلمانان در 

 که یک مرکز خانواده نام دارد سوئد را تشریح میکند، جائیکه کودکان مسلمان باید به اجبار از هرآنچه

دور شوند و در نتیجه غریبه با اصل و نسب خود. کودکان مسلمان باید در سنین کم، معموال  بدو تولد، 

 یا در اسرع وقت که امکانش ایجاد شود از والدین خود جدا شوند.
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فلسطین  شهرهای این کتاب توضیح میدهد که چگونه منافع یهودیان در فلسطین اشغالی منجر به تخریب

در آواره و کشورهای همسایه شده است و در نتیجه جمعیتی جنگ زده آواره در کشور خود و یا 

 دارانکشورهای همجوار. اکنون این حمعیت آواره از جنگ، بعنوان منبع بالقوۀ ثروت توسط سرمایه

ن تولید کنندۀ چندملیتی مورد توجه قرار گرفته است، آوارگانی در قالب مصرف کننده و همچنی

 محصوالت مصرفی خود.

 

عالوه براین، مهاجرت اجباری بعنوان منبع درآمد بالقوۀ مالیاتی از سوی دولتهای اروپایی محسوب 

مالیات بر درآمد، مالیات بر کارفرما، مالیات بر ارزش افزوده و سایر اشکال . مالیات به اشکال میشوند

بر انرژی و غیره. اشکالهای مالیاتی، تنها منبع درآمد کشورهایی مالیاتهای اجباری دیگر به مانند مالیات 

 که مهاجران بالغ تقریبا  بالفاصله پس از بدو ورود تولید میکنند.به مانند سوئد، 

 

فکرش را بکنید که همه چیز میتوانست اینقدر ساده باشد! نسل چهارم تُرکهای مهاجر )از ترکیه( در 

روپایی خواستار آنچه هستند که اردوغان در پی آن است و این با جامعۀ آلمان، هلند و دیگر کشورهای ا

 متقارن نیست. ،3امروزی اروپا که زنا با محارم یک هنجار است

 

اینجاست که سیاستمداران پی به نادانی و جهل خود، در مقابل مهاجرت اجباری بدون ظابطه و خیانت 

 اند.خود به شهروندان، بُرده

 

و باید شتاب کرد! اکنون باید با تمام امکانات و با ُمشتی آهنین، کودکان مسلمان را اکنون عجله است 

از فرهنگ، آداب، ُسنن و رسوم خود دور کرد. کودکان مسلمان باید از ریشۀ خود، اصل و نسب خود 

 دور شوند.

 

دهم در آنچه که امروزه در مورد مهاجرت اجباری، طراحی بردگی ُمدرن، با تجارت بردگان قرن هف

آفریقا متفاوت است اینست که اینبار سوئدیها نیازی به بدام انداختن کودکان، مردان و زنان جوان، سالم 

 ها برای عبور از اقیانوس اطلسها و هلندیو قوی آفریقایی ندارند تا مطابق با قراردادشان به انگلیسی

ان جوان مسلمان، با اراده و هزینۀ خود، فروخته شوند. اینبار قویترین این جمعیت آواره، دختران و پسر

ها و دریاها، بیابانها و جنگلها با پای پیاده و تحت هر شرایط اقلیمی ، دریاچههاداوطلبانه از رودخانه

 در سرما و گرما خود را به اروپا میرسانند.

 

دن ر راه رسیترها داز آن مصائب عبور خواهند کرد و ضعیف ءقویترین این افراد، با غریزۀ قوی بقا

 به اروپا، جان خواهند سپُرد.

 

ای آرام و به ظاهر قانونمند تبلیغات در مورد بهشتی که اروپا است، یک محیط آرام و تمیز، با جامعه

ای است برای فریفتن افراد بیشتری، افرادی که حتی دلیل و یا نیاز به مهاجرت به خودی خود طعمه

وارد این چالش میشوند و خود را در معرض تمامی این خطرها برای رسیدن به مدینۀ  ،داشته باشند

 فاضله، اروپا، قرار میدهند.

                                                           
 ساله باشد. 15( قانون در فرانسه به شرط اینکه فرزندشان 3
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نهایت برای سریع، سالم، جوان، قوی با عطشی بی برداریبهرهکارو مهاجرین، این سرمایۀ آماده به 

پشیز حقوقی از سرمایۀ  ساختن آیندۀ خود درخانه و کشور جدید خود هستند. نیروی کاری که برای

جوانی خود مایه میگذارند. بردگی نه به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات و یا حماقت بلکه به دلیل 

 اجبار برای بقاء در کشور جدید.

 

این مهاجرین، آوارگان جنگی، شهروندان جوان، سالم و قوی نیاز به تهیۀ غذا، محل اقامت، لوازم 

ن، اوقات فراغت و سرگرمیها و از همه مهمتر نیاز به سرمایه برای تشکیل خانگی، احتماال  ماشی

خانواده و ساختن آیندۀ خود دارند. او برای تحقق امیال و آرزوهای خود مجبور به ارزان فروشی نیروی 

 کار خود است.

 

 فت.بله، رفاه اجتماعی او کم کم بهتر خواهد شد و به همان نسبت نیروی کار او تحلیل خواهد ر

 

تا  1.5ای که نرخ ُرشد جمعیت آن بین ؟ قارهُخب، کجای این معامله برای اروپا مضر است -

 است! 4درصد 1.68

ساله بوجود آید؟ میانگین سن  25تا  15چه مشکلی ممکن است با این همه مصرف کنندۀ  -

 مهاجرین!

 دهد؟چه ُمشکالتی برای کشورهای اروپایی از نظر درآمد مالیاتی میتواند ُرخ  -

 چه ُمشکالتی میتواند برای شرکتهای چندملیّتی از نظر نیروی کار جوان و قوی پیش آید؟ -

 زا باشد؟ چه چیزی میتواند برای تولید کنندگان ُمشکل -

 

ای را و همچنین عادات مصرفی دین. بله، دین! اعتقاد دینی که تعامل فرد با همنوعان خود در جامعه

 فرد در جامعه را تنظیم میکند.

 

قبل از اینکه خوانندگان در افکار خود، خود را در نفرت و تبلیغات منفی علیه اسالم غرق کنند، نیاز 

د آن قشر از افرا قوانین تعاملاست که در مورد قوانین مذهبی مسیحّیان و یهودیان یادآوری کنم که آن 

 یط و عادات مصرفی آنان را تنظیم میکند.مح با جامعه،را 

 

فراموش نکنیم که حتی امروز، مطابق با قوانین تورات، مجازات همجنسبازان سنگسار  این واقعیت را

ای بغیر از های معاند متعلق به یهودیان که وظیفهاست، اما این مسلمانان هستند که به لطف رسانه

 تبلیغات مغرضانه علیه اسالم ندارند، مورد آزار قرار میگیرند.

 

سال پیش، دو شهر سدوم و گومورا  4000دای ابراهیم و یهودیت بود که بشر نباید فراموش کند که این خ

انتها بوده و است. فراموش نکنیم که همجنسبازی را با خاک یکسان کرد، زیراکه همجنسبازی گناهی بی

برای دین مسیحیت هم گناه محسوب میشود. با این وجود از جائیکه همجنسبازی یک هنجار در اروپا 

                                                           
4) https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/sverige-bland-de-lander-i-europa-med-hogst-

barnafodande/ 
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طعمۀ خوبی برای قربانی کردن علیه هنجار همجنسگرایی توسط یهودیان و مسیحیان است، مسلمانان 

 مؤمن و معتقد است.

 

" بدین معنی که همسر 5برند به نام "زنجیر کردن همسریادآوری کنم که یهودیان اصطالحی بکار می

د و زنا ندارغریبه جدای از همسرش را یک فرد یهودی اجازۀ طالق ندارد، اجازۀ همخوابی با مردان 

مر آن زن اسیر و زنجیر شده به محکوم به سنگسار است مطابق با دین یهودیت و بدینگونه در تمام عُ 

نشان  و انگشتگیر یهودیان عمل میکنند یهودی خود. ولی این مسلمانان هستند که به مانند ضربه شوهر

 دگی کنند.خواهند در کنار همسر خود با آرامش زنغربیها زمانیکه مسلمانان می

 

یادآوری کنم که بزرگساالن یهودی، کودکان ُخردسال را نشان و سالی بعد با آن کودک ُخردسال ازدواج 

رد های یهودی مومیکنند و آن کودک را به زنجیر میکشند، ولی این مسلمانان هستند که به لطف رسانه

 قرار میگیرند. 6هادر رسانهها بزرگنمایی اینگونه ازدواج

 

محارم، که در حال حاضر در اروپا میتوان گفت جزئی از قاعدۀ زندگی در فرانسه شده است،  زنا با

در حال تبدیل به یک هنجار اروپایی دارد میشود، هنجاری منفور برای شهروندانی که اندک اخالق 

ان حیدینی دارند. زنا با محارم امریست منفور برای انسانیت خارج از اروپا و همچنین یهودیان و مسی

های یهودی بخاطر مخالت کامال  آشکار با این داخل اروپا، ولی این مسلمانان هستند که به لطف رسانه

 عمل شنیع مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.

 

بله، شرافتمند بودن و اخالق داشتن در سوئد نه تنها یک جرم است بلکه جنایتی است در حق زناکاران 

ان کودکان خود و دیگر کودکان را آزار جنسی نمیدهند از نظر رژیم سوئد و همجنسبازان! اینکه مسلمان

 امریست که باید تغییر کند!

 

مطابق با قوانین مذهبی خود، خود را ... و صدها اینگونه مثالهای مستند که در آن یهودیان و مسیحیان 

د تا از برخی موارد غیر در پُشت مسلمانان پنهان میکنند و از مسلمانان بعنوان طعمه استفاده میکنن

 اخالقی رهایی یابند.

 

با وجود تمام حقایق مستند در مورد یهودیان و مسیحیان این مسلمانان هستند که مورد آزار و اذیت قرار 

 گیرند و این کودکان مسلمان هستند که باید هویت زدایی شوند!می

 

 تدبیر!

 "ربودن کودکان مسلمان برای هویت زدایی" 

 

                                                           
5) https://www.youtube.com/watch?v=_OczEtjzCQA&t=1089s  

 اب "شکنجۀ ابریشمی در سوئد" را مطالعه فرمائید.، کت41( مولفۀ چهار، صفحۀ 6

https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinikal-Tortyr-A5-Farsi.pdf 
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متوجه میشوید که چرا افشاء پروژۀ "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد" برای نویسندۀ مسلمان حاال 

 آن به قیمت فرزندانش تمام شد!

 

 از دستور اطاعت کرد و اینگونه حکمی صادر؟حاال متوجه میشوید که چرا قاضی دانیل اِریکسون 

 

ر جهان بطور رسمی مطابق با حکم قضائی افشاء این پروژه منجر به اولین "کودکان زندانی سیاسی" د

 :ای به مانند سوئدشد. آنهم در کشورخوش آوازه

... عیسی موسوی ایمیل  )جرم(دو کتاب منتشر کرده است  عیسی موسوی اخیرا  " 

... با این پیشینه، دادگاه  )جرم(هایی را به دادگاه، مراجع مختلف اداری و رسانه ها ارسال کرده است  

استکهلم تشخیص میدهد که در حال حاضر ارتباط بین عیسی موسوی و فرزندانش  -منطقۀ سودرتورن

 دن(تسلیم ش -)مطیع بودن ... عیسی موسوی باید یکقدم به عقب بردارد  )مجازات(وجود نداشته باشد 

 "... اجتمائی( -ع سیاسی)تغییر موض... راه سازنده تری برای حل وضعیت موجود بیابد 

 2017سپتامبر  27                           

 

 تنها "کودکان زندانی سیاسی" در دنیا.

 
 سال هنگام ربودن 7ه کیانا موسوی سال و سیّد 8.5سیّده کیمّیا موسوی 

 

خاکی، به این کتاب اکنون جان دارد و مسیر خود را در جهان طی میکند، جائیکه شهروندان این ُکرۀ 

ویژه مسلمانان، با این اسناد متوجۀ دروغگویی و جهانفریبی سوئدیها بدلیل نفرت آنان از اسالم بعنوان 

 اند.یک دین الهی و مسلمانان بعنوان مؤمنان شده

 

نگاران، بعنوان منبعی معتبر برای اثبات ها و روزنامهاین کتاب اکنون توسط دولتمردان در دنیا، رسانه

 وئدیها در مورد حقوق کودکان و حقوق بشر، استفاده میشود.ریاکاری س

http://www.kimyana.se/
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این کتاب اکنون بعنوان منبعی معتبر برای اثبات ریاکاری غربیها، در واقع نفاق غربیها، انجمنهای 

 ها.در تمام زمینه 7غیردولتی در غرب، همۀ آن انجمنهای بدون مرز

 

نویسنده را صادر کرد، اکنون توسط  حکم ذکر شده در باال که دستور گروگانگیری کودکان یک

کشورهای جهان برای اثبات دروغگویی سوئدیها در مورد آزادی بیان استفاده میشود، دروغی که به 

هللا، قرآن، کرد. به اوج خود رسید زمانیکه یک سوئدی همجنسباز کودک آزار شروع به سوزاندن کالم

 رژیم سوئد پشتیبانی میشود.آتش کشیدن کتاب مقدس دو میلیارد مسلمان که توسط 

 

ی در االذکر که دستور گروگانگیری کودکان یک نویسنده را صادر کرد، مدرکی بالمنازعهحکم فوق

مورد احکام نمایشی در سوئد، قضات حلقه به گوش و تحت کنترل رژیم سوئد، فضیلتی از قضات 

اعتمادی که در ترکیب با آوازۀ خوب کشور توانند به آنها اعتماد کنند. سوئدی که دیکتاتورهای غرب می

می شود، صدور حکسوئد، هنگام ارتکاب جنایات جنگی از قضات سوئدی برای صدور حکم استفاده می

 شود. که به آنان دیکته می

 

شوید که بر گوش به فرمان بودن و مطابق دستور حکم در ضمن مطالعه شما با اسناد بیشتری آشنا می

ئدی صحه میزند. مطیع دستورات از قضات پایه در دادگاهها گرفته تا قضات صادر کردن قضات سو

 دیوان عالی کشور سوئد. 

 

برای سخنرانی  8داریا فریبکارانه، زمانیکه قضات سوئدیآمیز خواند یا خندهدانم که باید آنرا کنایهنمی

و آموزش چگونگی بیطرف بودن، وابسته و مطیع نبودن به دستورات سیاستمداران در زمان صدور 

قضات  شوند.احکام را به قضات دیگر کشورها، بعنوان مستشار قضائی به دیگر کشورها فرستاده می

برای آموزش قضات آن اند هرزگوین ... اعزام شده –سوئدی اخیرا  به آذ ربایجان، ارمنستان، بوسنی 

 کشورها!

 

همکاری تنگاتنگ دارند، زیرا که قضات سوئدی  9المللیقضات سوئدی همچنین با دادگاههای کیفری بین

به راحتی قابل کنترل، بسیار فاسد، بسیار متنفر از مسلمانان، هستند و کال  آفریقا، آسیا و مسلمانان را 

 بعنوان جوامع عقب افتاده میشناسند.

 

                                                           
 الملل ...سازمان قلم، عفو بین( دکترهای بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، 7
( دقیقا  از همین دادگاه سودرتورن در استکلهم، که حکم گروگانگیری کودکان یک نویسنده را صادر کرد، بخشی بعنوان همکاری 8

 فرامرزی دارد.
9) https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-

samarbete/internationella-tribunaler-och-domstolar/ 

http://www.kimyana.se/
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 افوقمطیع دستورات م سوئدی با توجه به اسناد، به وضوح و غیرقابل انکار، بسیار)حقوقدانان( قضات 

( که غربیها برای 11ICJ – 10ICCالمللی )قابل کنترل هستند، دلیلی که از آنها در دادگاههای بین و

 نمایش ساخته اند، بصورت گسترده استفاده میشود.

 

 ورد توجه مساعد کشورهای غربی در امورسوئدی با این مختصات م ، حقوقدانانبنابراین، این قضات

جنایتکاران جنگی هستند. جنایتکارانی به مانند جورج بوش، تونی بلر، باراک اوباما، هیالری کلینتون، 

های خود قتل عام کرده اند آزادانه جوالن میدهند ولی افرادی از و دیگران که مسلمانان را در خانه

کشوهای آسیایی در دادگاههای غرب توسط حقوقدانان  و از الخصوص کشورهای مسلمانآفریقا، علی

 سوئدی سیرکهایی به نام دادگاه حقوق بشر به نمایش میگذارند.

 

 افشاء نکرده بود. بدینگونه سوئدیها رایاکاری قضائی رسیستم ای تا به امروز هیچ نویسنده

 

و کیانا( توسط دولت سوئد از طریق یک ... حال متوجه میشوید که چرا و چگونه فرزندان من )کیمیا 

 پروندۀ نمایشی مطابق با حکم قضائی به گروگان گرفته شده اند ...

 

دارائیهایم، ممنوعیت تجارت، مصادرۀ حقوقم، ممنوعیت  عالرغم گروگانگیری دخترانم، توقیف

انسته د نتومراقبتهای بهداری، قطع برق محل زندگی من، حصر خانگی بدون حکم قضائی ... رژیم سوئ

است که از بازپخش این کتاب مستند، "هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد"، در جهان جلوگیری 

 کند. 

 

این کتاب مستند با تمامی مدارک موثق و قابل ردیابی برای خود جانداری شده است که زندگی مستقل 

 دهد.خود را ادامه می

 

مسلمان یافته و بصورت گسترده توسط کشورهای مسلمان هم اکنون این کتاب راه خود را در کشورهای 

 شود.ای که سه دهه در سوئد در حال اجراء است، استفاده میبعنوان منبعی موثق در مورد پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(. جزئی از اُرگان  ,ourtCriminal Cnternational IICCیجاد شده است )( دادگاهی که توسط معاهدۀ روم مابین کشورها ا10

 سازمان ملل نیست ولی از سازمان ملل در مورد جنایات جنگی به آنان در اجرای مواردی مأموریت داده میشود.
 کشورها را حل میکند.( در هاگ، هلند، که اختالف بین  ,usticeJourt of Cnternational IICJالملل )( دادگاه سازمان بین11

http://www.kimyana.se/
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 فراموش نشود!

 

این واقعیت را فراموش نکنید که "مهاجرت اجباری مسلمانان و هویت زدایی کودکان مسلمان" از 

ن حاال شرکتهای جدید در رابطه با مهاجری یی که دولتها از قبل گرفته بودند، هزینه میشود.طریق مالیاتها

وند، ششود، نیروی انسانی جدید در این شرکتها و همچنین در ادارات دولتی به کار گمارده میاحداث می

 زیرساختهایی که موفقیت مهاجرت اجباری و هویت زدایی کودکان در گرو آن هستند.

 

بلیغ دروغین برای درآمد مالیاتی بیشتر در جامعه از مالیاتی که تبه عبارت دیگر، شهروندان توسط 

قبال  میتوانسته در راه رفاه عمومی مصرف شود، فریب داده میشوند بدون اینکه سیاستمداران، حتی 

ست که ن ابرای یک ثانیه، فکر عوارض منفی که این مهاجرت اجباری و هویت زدایی کودکان ممک

 با همسایگان جدید خود که مجبور به همزیستی هستند، ایجاد کند. در آینده برای شهروندان سوئد

 

 تأمل!

 جویی در مالیات و رنج انسانی کرد؟آیا منطقی نیست که این ُغدۀ سرطانی را قطع و بدینگونه صرفه

 

میلیارد  53.464.000.000را که آن 12آیا منطقی نیست که از زیر یوق اتحادیۀ اروپا بیرون آمده و هزینۀ

 است را صرف رفاه اجتماعی در سوئد کرد؟ 2022کرون در سال 

 

در  14سازمانی که منبع تأمین مالی تروریستها ؟( را منحل کرد13SIDAآیا منطقی نیست که سازمان )

ها سوئدیو ایجاد آشوب در همین کشورها و دیگر کشورهایی که ایران، عراق، ترکیه، سوریه، یمن ... 

میلیارد کرون  58.000.000.000معادل  2020آنان را عقب مانده میدانند. سازمانی که فقط در سال 

از درآمد مالیاتی شهروندان سوئد را بلعید و در راه ُکشتار مسلمانان خرج شد، مالیاتی که میتوانست و 

 میتواند خرج رفاه اجتماعی در سوئد کرد.

 

، حزبی که از عطش قدرت سوسیال دموکراتها نهایت 15زب محیط زیستآیا منطقی نیست که جلودار ح

ی ااستفاده را برای تخریب سوئد کردند، گرفته شود؟ حزبی که برای تعطیل کردن یک نیروگاه هسته

میلیارد  31.000.000.000نقص و در حال کار را تعطیل کردند! تعطیلی پیش از موعدی که کامال  بی

                                                           
 ( ُرشد هزینۀ عضویت سوئد در اتحادیۀ اروپا12

https://www.regeringen.se/4a73db/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomr

ade-27-avgiften-till-europeiska-unionen.pdf   
 آژانس دولتی صندوق توسعۀ بین المللی سوئد( 13

(Swedish International Development Cooperation Agency) https://openaid.se/ 
روح و  -را مطالعه کنید. ساز و کار چگونگی استعمار ذهن 84، صفحۀ 7مستند "شکنجۀ ابریشمی در سوئد"، مولفۀ  کتاب( 14

 روان مردم را تشریح میکند.
ای کامال  کارآمد و تجهیز شده با آخرین تکنیک روز، حزب برای تعطیلی زودهنگام یک نیروگاه هسته ( حزب محیط زیست15

میلیارکرون، بصورت غیرقانونی و در خفا به یک  31.000.000.000اتها را مجبور به پرداخت تشنۀ قدرت سوسیال دموکر

 ( کرد.EONشرکت برق آلمانی )

https://motvindsverige.org/har-tyska-eon-fatt-31-miljarder-for-att-stanga-ringhals-i-fortid/  

http://www.kimyana.se/
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https://www.regeringen.se/4a73db/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/utgiftsomrade-27-avgiften-till-europeiska-unionen.pdf
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توانست در راه رفاه اجتماعی در سوئد ای که میدان سوئد داشت. هزینهکرون هزینه برای شهرون

 استفاده شود.

 

که مطابق با نظرکارشناسی کارشناسان دولت  16آیا منطقی نبود که از خرید یک شرکت برق هلندی

 37.500.000.000ای که سوئد، هیچ تأثیری در رفاه ملی سوئد نداشت، جلوگیری میکردند؟ معامله

 کرون به ضرر مردم سوئد، از صندوق مالیاتی شهروندان، انجامید. میلیارد

 

توانست که میمسلمان و صدها تأمل و تفکر دیگر در عوض مهاجرت اجباری و هویت زدایی کودکان 

 منافع اشتراکی شهروندان سوئدی تأثیر بس مثبت تر داشته باشد. در

 

 پس چرا؛

 "!؟مسلمانمهاجرین اجباری و هویت زدایی کودکان " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، عالرغم تمام تحقیقات دولتی که در  2006– 2010( ماعود اُلوفسون، رئیس حزب مرکزی، وزیر بازرگانی و صنعت )16

( را خریداری کرد که مجموع ضرر آن NUONندی )مورد یک خرید فقط ضرر و زیان هشدار داده بودند، شرکت انرژی هل

 میلیارد کرون بود. 37.500.000.000برای مردم سوئد 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/ku-anmalning/davarande-naringsministerns-hantering-

av-vattenfall-abs-forvarv-av-nuon_H0A12B460A  

http://www.kimyana.se/
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 "برده" کاال

 )کتاب دوم(

 

تصویری که زنان ایرانی برای دیگر زنان در ایران ترسیم میکنند اینست که سوئدیها قومی از االغهای 

زودباور هستند. روزی که زنان ایرانی متوجۀ گرگ در لباس االغ میشوند، نه تنها مدتها پیش خورده 

 اند.شده بلکه هضم هم شده

 

کتاب مستند دوم در رابطه با چگونگی عملکرد سیستم قضائی سوئد، در هماهنگی کامل با سیمفونی 

 وری آماده میکند، حتی کودکان.داری که هر فرد را برای حداکثر بهرهبرده

 

ند، اردشنهای روانی را تشریح میکند که زنان مسلمان را با هر قدمی که این زنان برمیاین کتاب مستند، 

 ."17تجاوز روشمند به زنان مسلمان در سوئدکشاند "بیشتر در خود فرو میبرد، به ورطۀ نابودی می

 

کند، ولی تشریح شده در دو کتاب اول صدق نمیموضوعی که در اینجا ذکر میشود در مورد افراد 

د فریفته شدن بسیاری از زنان مسلمان خصوصا  ایرانیان شهادت میدهند، زمانیکه به خانۀ !امن! زنان

 اند. مورد تجاوز گروهی قرار گرفته

 

اذیت، تهدید، ضرب و شتم از جمله عواقبی است برای زنان مسلمان که از َکردۀ  تحقیر جنسی، آزار و

خود پشیمان هستند و تصمیم به افشاء تجاوز در خانۀ !امن! زنان را دارند، قبل از مرگ ناگهانی )قتل( 

انگیز بر اثر افسردگی خانۀ !امن! زنان که با اعالمیۀ یک خودُکشی غمزن مسلمان مورد تجاوز در 

 بدلیل آزار و اذیت ؟!همسر سابق!؟

 

 آورد، مگر نفرت بیشتر از همسر سابق او، یک مسلمان!و هیچکس خم به ابرو نمی

 

مسلمان " روش ربودن کودکان 18کتاب مستند "سوئدیها احمق هستند به نقل از لَنگرودی، زن ایرانی

ند دانبرای هویت زدایی را قدم به قدم تشریح میکند، زمانیکه تمامی ادارات و کارمندان، کامال  همه، می

که هیچگونه مدرکی برای ربودن کودکان مسلمان ندارند، ولی موظف به تولید مدارک جعلی، تقلب در 

 های جعلی ... هستند.مدارک و ارائۀ گواهی

 

یک رویداد واقعی، تمامی مراحل روند یک پرونده در سیستم قضائی سوئد این کتاب مستند، با کمک 

ر گرفته تا دیوان عالی قضائی کشو –بازجویی در محل ارتکاب جرم  –را تشریح میکند، از سیر وقایع 

 سوئد.

 

                                                           
، عملی که در جنگ با زنان اسیر ( حال وقت آن است که دنیا را مطلع از "تجاوز روشمند به زمان مسلمان در سوئد" کرد17

 .مورد پیگرد جهانی استانجام میدهند و 
18) https://kimyana.se/downloads/Manual-Farsi-A5.pdf   

http://www.kimyana.se/
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 این کتاب تنها به تشریح روند سیستم قضائی در سوئد بسنده نمیکند بلکه فراتر از آن به مکالمه با رژیم

و همچنین مکالمه با مجلس، با کمیتۀ قوانین اساسی  19بند دوم 9، پاراگراف 12سوئد مطابق با آرتیکل 

 پردازد.در مورد جرائم رژیم سوئد بدلیل نقض قوانین اساسی و نقض قوانین جزاء می

 

دههای نها و دادگاهها ثابت میکند که به وکال در پرواین کتاب با تکیه بر صدای ضبط شده در بازجویی

مدنی، خصوصا  پروندههای حضانت، اجازه داده میشود که در صحن دادگاه آزادانه دروغ بگویند. 

دروغگوئی روشمند در طول جلسات دادگاه بدون مهابا اداء میشود علیرغم اسنادی که آن دروغهای 

 ان در سوئد.فاحش را در محل اثبات میکند، همه و همه در راستای "پروژۀ" هویت زدایی کودکان مسلم

 

های جعلی را بدون عواقب در اینگونه پرونده ها، قضات در سوئد به وکال اجازه میدهند تا گواهی

قضائی ارائه کنند و به روی آن مانور دهند. قضات سوئدی فعاالنه تالش میکنند تا از آشکار شدن 

ت زدایی کودکان مسلمان حقیقت در جلسات دادگاه جلوگیری کنند، همه و همه در راستای "پروژۀ" هوی

 در سوئد.

 

به نظر شما چرا با وجود درخواست کتبی مبنی بر ادای سوگند از طرفین پرونده، قضات ممانعت از 

 به نظر شما چرا قوۀ قضائی سوئد مانع از افشاء حقیقت در دادگاه میشود؟ ؟20ادای سوگند میکنند

 

حضانت، حق وکیل برای دفاع در دادگاه سوئد به نظر شما چرا مردان مسلمان در یک پروندۀ مدنی، 

 ؟21را ندارد

 

کتاب مستند "سوئدیها احمق هستند به نقل از لَنگرودی، زن ایرانی" به صورت روشمند سیرک قوۀ 

قضائی در سوئد، قضات مطیع و قابل کنترل و دادگاههای فرمایشی در سوئد را به تفصیل تشریح 

المللی که اکنون در مقابل چشمان دنیا، نقاب از چهرۀ پلیدشان برداشته میکند. یک نمای فریبکارانۀ بین

 شده است.

 

( که یک نهاد سازمان ملل متحد است همکاری تنگاتنگ دارد. ICJاین سیرک، دادگاههای سوئد، با )

، یک معاهدۀ چندجانبه المللی کیفری است( همکاری میکند که یک نهاد بینICCاین سیرک همچنین با )

سازمانی خارج از چهارچوب سازمان ملل متحد، اما در هنگام درخواست  –معاهدۀ ُرم  –ین کشورها ماب

                                                           
اگر دالیل خاصی وجود داشته باشد، دولت اجازه دارد تصمیم بگیرد که اقدامات بعدی برای تحقق یا تعقیب یک عمل ( " 19

 (."2010:1408نه صورت نگیرد. قانون )مجرما
 در این پروندهها قضات از ادای سوگند جلوگیری کردند!( 20

Ä6361 – 18, Ä6364 – 18, Ä6166 – 18, ÖÄ10054 – 18, Ö6582 – 18, T 112 – 20, T4626 – 20, Ö2620 

– 20 
حق وکیل مدافع ندارد در حالیکه دادستان،  در این پروندهها، قضات در صورتجلسۀ دادگاه قید کردند که سید عیسی موسوی( 21

قاضی و سه عضو هیئت منصفه به نمایندگی از رژیم سوئد دستور داشتند که حکم "محکوم" صادر کنند بدون درنظرگرفتن 

 تمامی اسناد علیه حاکمیّت.

Ä6361 – 18, Ä6364 – 18, Ä6166 – 18, ÖÄ10054 – 18, Ö6582 – 18, T 112 – 20, T4626 – 20, Ö2620 

– 20, T1275 – 20, Ö1575 – 20, Ö1530 – 20, Ö2374 – 20, T261 – 21, T1197 - 21 
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، آوری اسنادها از قبیل بازجویی، جمعشورای امنیت سازمان ملل متحد، اقتدار اجرائی در برخی زمینه

 اقدامات قهری در طول تحقیقات و از این دست اختیارات.

 

 به کتابها، اکنون در برابر جهانیان "امپراتور برهنه" است.این سیرک سوئدی، با توجه 

 

حال، امپراتور برهنه، در کمال سکوت و در لفافۀ قوقۀ قضائی، نسل ُکشی ابریشمی مسلمانان را در 

 زیر سایۀ احکام قضائی استتار کرده است.

 

کان یک وگانگیری کودسیستم قضائی در سوئد، از دادگاههای اولیه گرفته تا دیوان عالی قضائی با گر

نویسندۀ مسلمان در سوئد، ثابت کرده است که چگونه مطیع پروژههای اجتماعی و تحت کنترل 

سیاستمداران هستند، فضیلتی که دیکتاتورهای غربی میتوانند برای سرکوب مبارزینی به مانند قذافی 

 حساب باز کنند.

 

، کان یک نویسنده، نتوانست از افشاء قضاتبا همۀ این تفاصیل، رژیم سوئد عالرغم گروگانگیری کود

ستیز، فاسد، مغرض و مطیع دستوارات جلوگیری کند، سیستمی که کاالیی بغیر دادستانها و پلیس اسالم

 العمر" ندارد.از "بردگان مادام
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 یابریشم

 )کتاب سوم(

 

 بازی سوئدیها رنگ میبازد.یک دیکتاتور تفلونی که ساعتهای سوئیسی در مقابل دقت حقه

 

دهد، یک کتاب " هنر یک مستبد ظالم واقعی را آموزش می22کتاب سوم "شکنجۀ ابریشمی در سوئد

راهنما از عملکرد رژیم سوئد، مفید برای کشورهایی به مانند عربستان سعودی، سودان، سومالی، 

 اتور میخواند.اریتره، ترکیه، مصر و ... که سوئدیها و رژیم سوئد آنها را دیکت

 

هفت عنصر دیکتاتوری از سوئد، آنچه که یک کشور را به یک دیکتاتور تفلونی تبدیل میکند، توسط 

 ،این کتاب مستند توضیح داده شده است. با شناسایی و ثبت اولین ریاکاری "انتخاب رژیم مردم ساالر"

 موضوع اولین مولفۀ این هفت عنصر اساسی است.

 

 "فکر کنند که این انتخاب آنان است.جازه دهید مردم "ا

 

سپس توضیح داده میشود که چگونه این رژیم، هیأت حاکمه، تک تک احزاب آن بدون درنظرگرفتن 

اند و چگونه به نام کمک اساس تفکرشان، خون شهروندان را توسط مالیاتهای اجباری در شیشه کرده

شهروندان مجبور به پرداخت آن بودند!( هزینۀ اجتماعی "صدقه" )درواقع برگشت مالیاتی که 

 دارند.شهروندان را به مانند موم در دست خود نگه می

 

این کتاب مستند عملکرد "قانون تبرئۀ کارمندان" را در مولفۀ دوم به تفصیل تشریح میکند. این قانون 

 .تضمینی است برای عدم پیگرد قانونی کارمندانی که مرتکب جرم علیه مسلمانان میشوند

 

هایی که در سه دهه نفر علیه های دولتی سانسور میشود، همان رسانهجرمهای محرز توسط رسانه

هایی که کارمندانشان از اند. همان رسانهاسالم و مسلمانان را تبلیغ و در اذهان عمومی تثبیت کرده

ینگونه د و اوحشت احکام قضائی به مانند گروگانگیری کودکان من، کورکورانه مطیع دستورات هستن

شان میباشد، کارمندانی که حقوق و سرپوشی اینگونه جرمها از طریق سانسور جزء وظایف شغلی

 ارتقاع شغلی آنان به اطاعت امر بستگی دارد.

 

های تحت کنترل دولت همچنین وظیفۀ تقویت آنچه را که در حوزۀ حقوقی علیه مسلمانان در سوئد رسانه

های کنترل شده نقش کلیدی در سیمفونی دیکتاتور در سوئد راین رسانهدرحال وقوع است، دارند. بناب

را دارند. سازمانی که کارمندان کلیدی آن با دقت توسط رژیم در سوئد انتخاب میشوند، همانطور که 

 در کتاب به عنوان مولفۀ چهارم توضیح داده شده است.

 

                                                           
22) https://kimyana.se/wp-content/uploads/2022/08/Klinikal-Tortyr-A5-Farsi.pdf 
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فۀ پنجم کتاب توضیح داده میشود. پیش سپس سازمانهای قضائی، پلیس، دادگستری و دادگاهها در مول

ر قسمت د جمعیای علیه مسلمانان بصورت دستهای، احکام کلیشهای، دادخواست کلیشهتحقیقات کلیشه

 "کلیشه" همین کتاب با اسناد مربوطه آمده است.

 

ایجاد موج مولفۀ ششم از اهمیّت انجمنهای غیر دولتی سخن دارد. این مزدوران پنهان، که وظیفۀ آنان 

طرحی است که دولت سایه مایل به سوق شهروندان بدان سو میباشد، بدون اینکه سیاستمداران را درگیر 

تضاد ایدئولوژیکی با اعضای خود، عوام، کند. سپس دولت در سایه توسط سیاستمداران مزدور 

رمطیع ان باید بالاجبابدانگونه وانمود میکنند که این خواستۀ مردم برای تغییر در موضوعی هستند و آن

 خواست مردم باشند!

 

سخن دارد.  23المللی سوئد( آژانس دولتی صندوق توسعۀ بینSIDAهفتمین مولفه از سازمانی به نام )

المللی. این عنصر روح و روان شهروندان" در حیطۀ ملی و بین –سازوکاری برای "استعمار ذهن 

 حن جهانی از آن برخوردار است.اساسی، سنگ بنای شهرت خوبی است که سوئد در ص

 

موضوعی را که عوام از آن در رابطه با این مولفه نمیداند، فعالیت این صندوق توسعه در تشکیل 

های جاسوسی در کشور میزبان است. این واقعیت های تروریستی، شبکهسازمانهای تروریستی، هسته

 ثابت شده است. "ئدابریشمی در سوبا مثالهای واقعی و مستند در کتاب "شکنجۀ 

 

( را چند هفته SIDAنکتۀ جالب در مورد کتاب سوم اینست که، دولت روسیه فعالیتهای آن سازمان )

پس از انتشار در کشور خود ممنوع کرد. نمیدانم که این ممنوعیت ربطی به کتاب داشت یا نه ولی آن 

 سازمان "پس از انتشار" ممنوع شد نه یک ثانیه قبل از آن.

 

از دو نکتۀ این کتاب که به موضوع انتخاباتی تبدیل شد خوشحالم. یکی در مورد نیروگاه برق  شخصا  

ماندن در هامن بود که در آن حزب محیط زیست از عطش حزب سوسیال دموکراتها برای باقیکارل

قدرت نهایت استفاده در تخریب محیط زیست و شهروندان سوئد را کرد و دیگری در مورد اصالح و 

بیت مجرمین قضائی بود، زمانیکه من پس از توضیحات در کتاب "شکنجۀ ابریشمی در سوئد" اشاره تر

 چنین است.کردم که حتی نام آن هم ریاکارانه است، همانطور که سوئد اساسا  این

 

 این کتاب ُکد دیکتاتور ابریشمی را برمالء کرد.

 

ورق برگشت و به پیروزی متحدین ختم نازیها " 24جنگ جهانی دوم پس از شکستن ُکد "انیگمایدر 

 شد.

 

                                                           
شما میتوانید مطالعه کنید  /https://openaid.se در این سایت ،(SIDAآژانس دولتی صندوق توسعۀ بین المللی سوئد )( 23

، به کدام کشور، کدام فرد یا گروهی، برای کدام اهدافی و در چه زمانی دولت سوئد کمکهای مالی بالعوض 1998از سال  که

 م داده است.انجا
 ( "اِنیگما" دستگاه رمزگذاری نازیهای آلمان.24
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 صلیب سرخ

 

 در قرن سیزدهم، صلیبیون جنگ سخت با خاورمیانه را انتخاب کردند. -

در قرن هفدهم، صلیبیون جنگ موذیانه را با آفریقا انتخاب کردند، کشیشان را به روستاهای  -

تاها، کردند برای تسخیر روسطلب را تلقین آفریقا فرستادند، احساس بازدیدکنندگان صلح

شهرها، کشور، قارۀ آفریقا و آفریقائیان را به اسارت کشیدند بدون اینکه خون سربازانشان 

 در جنگ با آفریقائیان ریخته شود.

اند و "صلیب سرخ" را به سال بعد، امروز، صلیبیون جنگ نرم را انتخاب کرده 400 -

 تور کار، تسخیر.خاورمیانه میفرستند، و صد البته با همان دس

 

 بنابراین؛

برای افشاء دستور کار واقعی این جنگجویان صلیبی )صلیب سرخ(، یعنی تسخیر  

به صلیب سرخ در سوئد فرستادم و از آنها برای یافتن فرزندان  2021خاورمیانه، اسنادم را در سال 

ر خاورمیانه ادعای آنرا در اسارتم کمک خواستم. من از آنها دقیقا  همان کمکی را خواستم که آنها د

 ؛دارند

 "اندفرزندانی که به اسارت گرفته شدهیافتن " 

 

یافتن فرزندان یک نویسندۀ مسلمان سوئدی در سوئد که بخاطر نگارش کتاب "هویت زدایی کودکان 

 اند.مسلمان در سوئد" توسط رژیم سوئد به اسارت گرفته شده

 

 کوتاه کردن یک داستان طوالنی. به من هیچ کمکی نشد!

 

آنچه که برای من در این مکالمه حالب بود، این بود که آنها از هفت سندی که برای صلیب سرخ سوئد 

 فرستاده بودم، فقط به روی سه سند تمرکز کردند!؟
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که  نی بود" داشت که به خودی خود به این معفرزندانت تحت کنترل ما نیستندصحبت از " سند اول

ه این ای کرک بالمنازعهوجود نداشت و ندارد، بنابراین مدهیچ دلیل قانونی برای ربودن کیمّیا و کیانا 

ربایی پایه و اساس بر نفرت از اسالم و مسلمانان داشت و در راستای پروژۀ هویت زدایی کودک

 کودکان مسلمان در سوئد.

 

 بدون سانسور:
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" حکمی که پس از رعایت کلیۀ قوانین و مقررات و ( تنبیه کودکانتهمتتبرئه از )" سند دومدر 

ب اتخاذ شده بود و بدین ترتی دستورالعملهای اداری، پیش تحقیقات و بازجویی متخصصان از کودکان

 سند بالمنازعۀ دیگری در راستای پروژۀ هویت زدایی و نفرت از اسالم و مسلمانان.

 

 بدون سانسور:
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 است" داشت و این به خودی خود به این معنی 2012حضانت مشترک از سال صحبت از " سند سوم

دو شهروند کودک و یک شهروند بزرگسال  25اشتراک در سلب آزادی و آرامش جرم که دولت مرتکب 

  ؛استشده 

از طریق اقدام، تدارک و تشویق به ” 10، پاراگراف 4آرتیکل 

فاحش از انسان یا سلب آزادی غیرقانونی و عدم افشاء یا جلوگیری کشی ربایی، قاچاق انسان، بهرهآدم

 ”.از چنین جنایتی

 

 بدون سانسور:

 

                                                           
هر فردی طفلی را به قصد آسیب رساندن به جان یا سالمتی او را ربوده و دستگیر یا ( قانون جزاء، آرتیکل اول، بند چهارم "25

 "سال محکوم خواهد شد. 18زندانی کند ... به جرم کودک ربایی به حداقل چهارسال و حداکثر 
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 کلیشه

 

ربودن کودکان مسلمان برای هویت زدایی توسط دروغی به نام "صالح کودکان" از طریق طرح 

ه نداشت و بای معمولی در سوئد که صلیب سرخ سوئد شکی در آن اختالف دروغین حضانت. کلیشه

 همین خاطر خاموش ماند.

 

بنابراین، با این شواهد و مستندات و هزاران پروندۀ مشابه دیگر در مورد مسلمانان در سوئد، بدون 

 "صالح کودکان مسلمان در سوئد"از نظر سوئدیها هرگونه شک معقول، میتوان به درستی پذیرفت که 

های روحی و جسمی کودکان مسلمان، می شکنجهدر تغییر هویت اسالمی کودکان مسلمان است و تما

 موضوع دیگری بغیر از هویت زدایی نیست.

 

 ایدادخواست کلیشه

با خطرات  محکوم در شرایط مجهولهمۀ مسلمانان در سوئد، در یک پروندۀ حضانت،  -

 ای مجهول مرتکب جرائم مجهول خواهند شد!؟مجهول و در آینده

 

 دروغ میگویم!؟

 جلب میکنم. 2021از سال  26ایاز این دادخواستهای کلیشه نظر شما را به یکی

 باید اضافه کنم که این دومین بار در نوع خود علیه من بود، جدای از تمامی جریانات جعلی دیگر.

 

این واقعیت را فراموش نکنید که تمام تالشها برای جعل جرائم علیه من تا به امروز برای رژیم سوئد 

که هیچ محتوای واقعی بغیر از مغز بیمار رژیم سوئد علیه مسلمانان و من  ثمر بوده است، زیرابی

 نداشته و ندارد.وجود 

 

ی انیاز به ذکر است که تمامی دادخواستها، تالش برای جعل جرم علیه من در رابطه با چند تهمت کلیشه

نبوده و تمامی این با کمک اسناد به اثبات رسانده شد که تهمتی بیش  2016است که در همان سال 

ستیزی سوئدیها، اعتقاد من به اسالم و همچنین اساس بوده و در راستای اسالمتهمتهای دولتی ذاتا  بی

 افشاءگریهای مستند من بوده است.

 

اسنادی که تهمت، افتراء، اذیت و آزار روشمند رژیم سوئد را اثبات میکند از قبل بسته به موضوع 

 در مراجع مختلف اداری به ثبت رسیده است. 2016 دادخواستهای جعلی از سال

 

 است نه متهم. /دادستانبرعهدۀ شاکیجرائم الزم به یادآوری است که وظیفۀ اثبات 

 

 :20-141117دادستان ارشد، رونک روبه، پروندۀ شماره آم 

 (هرگز ذکر نشد چه شرایطی! حتی در صحن دادگاهاینکه بدلیل شرایط خاص )" 

آینده! هرگز ذکر نشد ( که عیسی موسوی می آید )هرگز ذکر نشد چه خطراتی!دارد )این خطر وجود 

                                                           
 ای علیه تمامی مسلمانان در سوئد بصورت جمعی بسیار عادی است.این شکل از دادخواستهای کلیشه( 26
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( در مقابل، تعقیب و یا به اشکال هرگز ذکر نشد چه جرائمی!( مرتکب جرم )چه زمانی در آینده!

هرگز مشخص نشد برای ( اذیّت و آزار افراد محافظت شده )هرگز ذکر نشد به چه اشکالی!دیگری )

 "( محرمانه افراد آ، ب، س!؟27تران من محافظت شده هستندچه موضوعی دخ

 

 بدون سانسور:

 

                                                           
( را یادآوری میکنم که بخاطر نگارش کتاب در سوئد اجازۀ دیدن دخترانم را ندارم.  MUFT 11352– 17)( پروندۀ شمارۀ 27

 تنها جرم من نگارش کتاب است که دخترانم به جای من تنبیه میشوند.

http://www.kimyana.se/


www.kimyana.se    ... ترور بدلیل 

25 

 

همانطور که خوانندگان میتوانند تأئید کنند، دادستان ارشد، رونک روبه، از من بخاطر جرائمی به شرح 

 زیر دادخواستی تنظیم کرده بود:

 کدام!؟ !؟ شرایط خاص -

 چه خطری!؟ !؟ خطر وجود دارد -

 آینده!؟در  !؟ می آید که  -

 چه جرمی!؟ !؟ مرتکب جرم شود -

 کدام روش!؟ !؟ یا از روشهای دیگر  -

 محافظت شده برای!؟ !؟ افراد محافظت شده -

 

(، فقط و فقط MUFT 11352 – 17) محافظت برای چه جرمی؟ زمانیکه مطابق با حکم قضائی

دم اجازۀ مالقات دلیل عو همان نگارشات تنها و تنها  شده است،نویسنده جرم خوانده  نگارشات یک

 نام برده است! یک نویسنده با فرزندان خود

 

المللی است، همانگونه که که یک قانون ملی و بین سند صحبت از "قانون برائت" دارد یادداشت روی

 در یادداشت آمده است.

 

سعودی جرأت صدور چنین دادخواستی علیه نویسندگان خود را آیا شما فکر میکنید که عربستان

 مجهول در همۀ موارد دادخواست ولی محکوم در همۀ موارد مجهول؟ دارد؟
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 ایاحکام کلیشه

 

همۀ مسلمانان در یک دادخواست جعلی حضانت در سوئد، بطور گروهی، حتی بدون اینکه  -

حتی اگر قضات شوند، شناخته محکوم باید از قضات سوئدی مرتکب جرمی شده باشند، 

 گواهی؛مجبور به 

 !"مسلمانان نیازی به ارتکاب جرم قبل از آنرا ندارند"  

 

 دروغ میگویم؟

هستید که بر اساس دادخواست مجهول  2019از سال بدون سانسور در اینجا شما شاهد یک حکم قضائی 

صادر شده است. دادخواستی مجهول در تمامی موارد به مانند دادخواست صفحۀ قبل ولی محکوم 

 دادخواست مجهول و در راستای اهداف رژیم سوئد.مطابق با 

 

 کند، برخالفپایه، حریص ارتقاء شغلی، اهداف سیاسی رژیم سوئد را عملی مییک قاضی جوان دون

داند چگونه؟ چگونه تمامی این مراحل تمامی قوانین مدنی ولی به ظاهر مطابق با قوانین! دنیا چه می

 لمانان استوار است.پایه بر دروغ و نفرت از اسالم و مس

 

 2019، سال 19-6385استکهلم، پروندۀ شمارۀ اَ  -قاضی مالین ویکتور، دادگاه سودرتورن

 شود که:در مبانی حکم به صراحت و واضح قید می

گیری در مورد هیچ الزامی وجود ندارد که شخص ممنوعه، قبل از تصمیم" 

  "حمایت شده باشد ... !؟ممنوعیت تماس، باید مرتکی جرمی علیه افراد تحت 
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 بدون سانسور:

 

 
 

المللی است، همانگونه که که یک قانون ملی و بین سند صحبت از "قانون برائت" دارد یادداشت روی

 در یادداشت آمده است.

 

 شما چه فکر میکنید؟

 کند؟سعودی جرأت دارد چنین حکمی را علیه نویسندگان خود صادر آیا عربستان
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 ایحضانت کلیشه

 

حقوق درج از کودکان مسلمان در یک دعوای زرگری حضانت، پروژۀ "هویت زدایی"،  -

که رژیم سوئد متعهد به اجرای آن است سازمان ملل متحد شده در کنوانسیون حقوق کودکان 

 .محروم هستند

 

 کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحدمرتکب خالف به این قوانین  فقط در این پرونده رژیم سوئد

 قید میکند؛در حکم جائیکه قاضی هنریک فیبر به صراحت ، شده است

 ."مسلمانان در سوئد اعمال نمیشود برایقوانین کنوانسیون حقوق کودکان " 

 2آرتیکل 

 والدین خود تنبیه شوند. ، فعالیت سیاسی، دینکودکان نباید برای نظرات 

  3آرتیکل 

 تمامی موارد "صالح کودکان" باید لحاظ شود.در  

 6آرتیکل 

 کودکان حق ذاتی زندگی دارند. 

 8آرتیکل 

 کودکان حق حفظ هویت، اصل و نصب خانوادگی و اسم خود را دارند. 

 9آرتیکل 

 کودکان برخالف میل خود از والدین جدا نشوند. 

 14آرتیکل 

 حق کودکان در آزادی ادیان. 

 16آرتیکل 

مداخلۀ خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و خانوادگی هیچگونه 

 .کودکان

 18آرتیکل 

به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر هر دو مسئولیت مشترک در تربیت و 

 ُرشد کودک دارند.

 19آرتیکل 

محافظت از کودک در برابر هرگونه خشونت جسمی یا روحی، آسیب یا 

 انگاری.توجهی یا سهلسوءاستفاده، بی

 36آرتیکل 

برداری از هر نظر که به کودک آسیب محافظت از کودک در برابر هرگونه بهره

 میرساند.

 37آرتیکل 

هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی 

 یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
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بیاورید! باوجود همۀ این اسناد عالرغم تمامی لطفا  اسناد به ثبت رسیده در صلیب سرخ سوئد را بیاد 

آورده شده است، دروغهایی که قابل اثبات هستند، قاضی هنریک فیبر به  28دروغهایی که در پروتکل

 صراحت گواهی میکند که؛

 ."مسلمانان در سوئد اعمال نمیشود برایقوانین کنوانسیون حقوق کودکان " 

 

 
 

 :خوانندگان یادآوری میکنمهمزمان قوانین اساسی سوئد را به 

 29فرمان آزادی مطبوعات -

 30قانون آزادی بیان -

 

 

 

                                                           
 2020مارس  20( به تاریخ  T112– 20سوئد، قاضی هنریک فیبر، شمارۀ پرونده ) -( دادگاه استکهلم28
 فرمان آزادی مطبوعات( 29

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105  
 ( قانون آزادی بیان30

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469  
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 بدون سانسور:
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آرتیکل دوم  حقاز در یک دعوای زرگری حضانت، پروژۀ "هویت زدایی"، یمیّا و کیانا ک -

خانوادۀ  -سازمان ملل متحد که مختص فرزنداندرج در کنوانسیون حقوق کودکان من

 اند.اجتماعی است با وقاحت کامل نفی شدهنویسندگان، فعاالن 

 2:2آرتیکل 

 ،(سیاسی، اجتماتی، شغلی، مالی و از این قبیلکودکان نباید بدلیل موقعیت ) " 

لدین ( وادینی(  و عقاید )هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد(، بیان نظرات )نویسندگیفعالیتها )

 ".مجازات شوند

 

 2021ژانویه  26 ( به تاریخT261 – 21استکهلم، شمارۀ پروندۀ ) -سولناقاضی پاتریک آلم از دادگاه 

 ."مسلمانان در سوئد اعمال نمیشود برایقوانین کنوانسیون حقوق کودکان " 

 

 
 را به خاطر دارید؟ 2017اولین حکم قضائی در سوئد در سال 

... عیسی موسوی ایمیل  )جرم(دو کتاب منتشر کرده است  عیسی موسوی اخیرا  " 

... با این پیشینه، دادگاه  )جرم(هایی را به دادگاه، مراجع مختلف اداری و رسانه ها ارسال کرده است  

استکهلم تشخیص میدهد که در حال حاضر ارتباط بین عیسی موسوی و فرزندانش  -منطقۀ سودرتورن

 دن(تسلیم ش -)مطیع بودن عقب بردارد  ... عیسی موسوی باید یکقدم به )مجازات(وجود نداشته باشد 

 "... اجتمائی( -)تغییر موضع سیاسی... راه سازنده تری برای حل وضعیت موجود بیابد 

 2017سپتامبر  27 قاضی دانیل اِریکسون                        
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 ایکلیشه 31سازمان قلم

 

بشر سازمان ملل  مصوبۀ کنوانسیون حقوق 19نویسندگان مسلمان در سوئد از حق آرتیکل  -

عودی سمتحد محروم هستند در حالیکه سازمان قلم سوئد به نویسندگان زندانی در عربستان

 کند!؟جوایز اعطاء می

 

 ."سازمان قلم سوئد از "بیان آزاد" دفاع میکندسایت سازمان قلم سوئد آمده است "در وب

 آیا ملتی ریاکارتر از سوئد وجود دارد؟   

 19آرتیکل 

فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون هر "

به کمک هر وسیلۀ بیانی و بدون توجه به مرزها  ،مداخله و تفحص، دریافت و انتشار اطالعات و عقاید

 ".است

 

، بخاطر نگارش کتاب "هویت 2017آیا الزم است که حکم قضائی گروگانگیری کیمیّا و کیانا در سال 

 زدایی کودکان مسلمان در سوئد" را دوباره یادآوری کنم؟

 

رژیم سوئد عالرغم گروگانگیری فرزندان یک نویسندۀ مسلمان در سوئد، موفق به محدود نمودن افشاء 

 داری نوین نبوده و نخواهد بود.پروژۀ "هویت زدایی" کودکان مسلمان و همچنین برده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31) www.svenskapen.se  
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 حصر عمومی مسلمانان

 

 –اندازم که پس از شکسته شدن رمز دستگاه ُکدگذاری نازیستها شما را به یاد جنگ جهانی دوم می

 که منجر به پیروزی متفقین در مقابل آلمان نژادپرست شد. –اِنیگما 

 

توان فریبکاری سوئدیها را درک کرد و در نتیجه اکنون پس از این سه کتاب مستند، به راحتی می

را برمالء کرد. این موضوع میتواند ستارۀ راهنمایی  32قانونگذاری دروغین رژیم سوئدهرگونه اقدام و 

المللی از آن حمایت میکند و یا سعی در قانونگذاری باشد در تمامی مواردی که رژیم سوئد در حیطۀ بین

 آن دارد.

 

مان در سوئد. های مسلبرای خانواده " چیزی نیست جز حبس عمومی33قانون جدید علیه "جرائم ناموسی

قانونی که به دولت سوئد اجازه میدهد که بدون هرگونه دلیلی، بدون هرگونه مدرکی حتی در کمترین 

حد آن، کامال  از روی غرض ورزی به اسالم و کامال  تهمت و دروغ به مسلمانان ولی کامال  "قانونی" 

  هویت زدایی شوند.های مسلمان از سوئد شود تا کودکان مسلمان کامال  مانع خروج خانواده

 

 13این قانون "جرائم ناموسی" به خودی خود ناقض کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد آرتیکل 

 است:

 .هرفردی حق دارد، هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند و به کشور خود بازگردد -

 

کنوانسیون  16سوئد با آرتیکل های مسلمان در قانون "جرائم ناموسی" و در واقع حصر عمومی خانواده

 حقوق کودکان سازمان ملل متحد هم مغایرت فاحشی دارد:

خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و خانوادگی  دلبخواه، هیچگونه مداخلۀ -

 .کودکان

 

و غیرقانونی به زندگی  34خوانندگان قبال  در دو کتاب مستند شاهد چگونگی ورود و عملکرد خودسرانه

 اند، صرفا  بخاطر نفر سوئدیها از دین اسالم.خصوصی و خانوادگی کودکان و مسلمانان در سوئد بوده

 

وئد المللی سبه نظر شما آیا فردی در دنیا در مورد صحت قوانین در سوئد و همخوانی آن با تعهدات بین

ئد ئد را کنترل میکند؟ صدالبته که نه و بدینگونه سوسوألی میکند؟ و یا اینکه روند اجرایی قوانین در سو

 نامی بس خوب جهانی برای خود ساخته است.

 

                                                           
 است که یادآوری کنم؛، نیاز 2022( امروز، یازدهم سپتامبر 32

منظور از "سوئدیها" در این زمینه، احزاب سوسیالیستی هستند که به اصطالح "قرمز" خوانده میشوند،  

سوسیال دموکراتهای اُلوف پالمه؛ حزب محیط زیست، آن فاشیستهای )استبداد( سبز؛ آزادیخواهان )لیبرالها( واردکنندگان جنگ 

جنسباز در مجلس و در رژیم سوئد، احزاب و افرادی هستند که پروژۀ "هویت زدایی کودکان ای به سوئد، سیاستمداران همفرقه

 مسلمان در سوئد" را مصرانه و قویا  به مسلمانان تحمیل میکنند.
33) https://regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/okat-skydd-mot-hedersrelaterad-brottslighet/  

 ( با توجه به تمامی مدارک، دلبخواه و خودسرانه کلمۀ کامال  اشتباهی است، این صرفا  و کامال  یک جرم محرض است.34
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اکنون رژیم سوئد بعنوان اقدامی در برابر افشاء اینگونه موارد در آینده میتواند بدون گذراندن همۀ این 

اشاره به "جرائم  فرایندهای اداری و قضائی، که در دو کتاب مبتنی بر اسناد ذکر شده است، تنها

-ناموسی" داشته باشد و شرف مسلمانان را بعنوان یک جرم و دلیلی برای عدم آزادی مسافرت خانواده

 های مسلمان معرفی کند و جلوگیری از خروج آن خانواده از کشور سوئد.

 

 مسلمانان در سوئد حتی برای تعطیالت اجازه ندارند بعنوان یک خانواده از کشور خارج شوند.

 

 شرافت که مسلمانان به آن شهرت دارند، اکنون یک جرم در سوئد است.
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 تجاوز روشمند

 تجاوز روشمند به زنان مسلمان در سوئد

 علیه مسلمانان در سوئدجنگی جنایت 

 

 ، ایمیل به دفتر رئیس پلیس سوئد:10:32، ساعت 2020یازدهم مارس 

شایعه از مدتها قبل در مورد خدمات جنسی در مقابل ضمانت برای یک حکم این " 

 مساعد مطرح شده است.

بر این عقیده هستم که این گزارش باید از طریق دفتر رئیس پلیس کشور به اجراء 

گذاشته شود، زیرا که تصمیم مستقیم او در مورد تشکیل پرونده و یا سرپوشی تعیین کننده است، حال 

هدی دارم که خود قربانی نیست ولی مدارکی ارائه کرده است که موضوع خدمات جنسی در که من شا

 قبال حکم مساعد را به اثبات میرساند.

" به 35خدمات جنسی در قبال حکم مساعد در کتاب "شکنجۀ ابریشمی در سوئد

 تفصیل شرح داده خواهد شد و رئیس پلیس نمیتواند این موضوع را انکار کند."

 

پس از این نامه، دو خانم افغانی هستند که به شدت پشیمان از کردۀ خود نسبت به فرزندانشان دو سال 

 اند.و بسیار سرخورده و افسرده در مورد تجاوز سادیستی که قضات سوئدی با آنها انجام داده

 

افت د دریپس از آن نامه، حداقل دو قاضی با شلوار پائین در مالقات با مشتریان زن خود که احکام مساع

، 36ها کشانده شد. قضاتی که در حال استرداد حقوق خود بودندبودند، افشاء شدند و به روزنامهکرده 

تجاوز ، به 2022سپتامبر  13به تاریخ امروز  خدمات جنسی برای احکام مساعد ولی رژیم سوئد تا

-سرپوش گذاشته روشمند به زنان مسلمان توسط کارمندان امور اجتماعی، دادستانها، قضات در سوئد 

 اند.

 

این فقط کودکان مسلمان نیستند که باید هویت زدایی شوند بلکه زنان مسلمان هم توسط تجاوز روشمند 

زمانیکه زنان مسلمان عفتی شوند. یک کاالی جنسی بایست تحقیر شوند و غرق در منجالب بیمی

 انتخاب میکنند که به دروغگوئیها و ریاکاریهای سوئدیها اعتماد کنند.

 

 یک کاالی جنسی برای کارمندان !خانۀ امن زنان! افسران پلیس، دادستانها و قضات سوئد.

 

روش تجاوز بدینصورت است که زنان مسلمان، با مهربانی و دورویی به !خانۀ امن زنان! فریب داده 

 جمعی قرار میگیرند.یشوند و در آنجا مورد تجاوز دستم

 

در ابتدا، پس از تجاوز، کارمندان زن مسلمان مورد تجاوز را به عاقل بودن دعوت میکنند، سپس تهدید 

پراکنی در مورد هرزه بودن به جان او و فرزندانش اگر سکوت نکند. گام عملی پس از تهدید، شایعه

                                                           
به رشتۀ تحریر درآوردم، بنابراین تجاوز روشمند به زنان ای دیگر ( کتاب مستند "شکنجۀ ابریشمی در سوئد" را به گونه35

 مسلمان در سوئد را در این کتاب توضیح میدهم "تجاوز در قبال حکم مساعد".
36) https://samnytt.se/domare-hade-sexfest-med-tonarsflickor-i-tingsratten/  
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ان اسرار به افشاء داشته باشد. ضرب و شتم قدم قبل از اعالم مرگ )قتل( آن زن است اگر آن زن مسلم

دلیل انگیز بانگیز است، اعالم میشود! یک خودُکشی غمناگهانی آن زن مسلمان که بر اثر خودُکشی غم

ها بطور خودکار در بوق میکنند که نتیجۀ آسیبهای خانوادگی بوده، افسردگی، افسردگی که همۀ رسانه

 های مسلمان بخاطر شرف ... آیا نیاز است که بیشتر توضیح دهم؟آسیب خانوادگی در خانوادهیک 

 

ی اآورد برای این خودُکشی! هیچ کارمندی پاسخگو نیست، هیچ رسانههیچکس در دنیا خم به ابرو نمی

سوئدیها  نظر نویسد مگر اینکه بخواهد "شرف" مسلمانان را بیشتر بکوبد ... و از نقطهدر مورد قتل نمی

اند و یکی دو کودک مسلمان دیگر شده 37در راستای اهداف خود موفق به نابودی یک خانوادۀ مسلمان

 العمر ...دیگر تبدیل به بردگان مادام

 

کنوانسیون حقوق  38در سوئد کودکان مسلمان برای هویت زدایی ربوده میشوند عالرغم آرتیکل هشتم

الملل در مورد به زنان مسلمان تجاوز میشود عالرغم قوانین بینکودکان و در این جنگ علیه اسالم 

 تجاوز به عنف زنان مسلمان.

 

سوئد هم به مانند کشور سومالی، زنان موگادیشو، بعنوان یک اقدام جنگی، در جنگ علیه اسالم به 

 عنف زنان مسلمان تجاوز میکنند.

 

م سوئد، در تمامی اشکال یک جنگ تمام این جنگی است که نظام تصمیم گیرنده در سایه، توسط رژی

عیار علیه اسالم و مسلمانان به راه انداخته است. طبق معمول این زنان و کودکان مسلمان هستند که 

بیشترین آسیب را متحمل میشوند، به مانند همۀ جنگها در سرتاسر دنیا و در طول تاریخ بشریت. سوئد 

 هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

سوئدی در حال یک جنگ موذیانۀ تمام عیار هستند که در آن زنان مسلمان در مقابل چشمان ریاکاران 

ه شرف کشوهرانشان تجاوز میشوند ... این تجاوز به زنان و کوکان مسلمان بدلیل مردان مسلمان بی

 پذیر شده است.جرأت مقابله ندارند برای سوئدیها امکان

 

وجهی است، جنگی که مجرای ُرشد اسالم را میبندد، زنان ن چندجنگ رژیم سوئد علیه اسالم و مسلمانا

و کودکان. در این جنگ ریشۀ اسالم هدف گرفته شده است که باید ُخشک شود تا اسالم از تشنگی بمیرد 

 سال پیش به اجراء درآمد. 1400به مانند همانچه که در کربال 

 

 مانده، ترور ...باقی... و سوئد مخالفان خود را زندانی نمیکند. تنها راه 

 

 

                                                           
داری ( از قضاء مرد مسلمان دوباره با یک زن جوانتر ازدواج خواهد کرد، و چند فرزند مسلمان دیگر برای این ماشین برده37

 تولید خواهد کرد.
 از جملهکشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متعهد میشوند که به حق کودکان برای حفظ هویت خود "( 38

 "اصل و نسب و همچنین نام خانوادگی کودکان احترام بگذارند.
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 مجازات

 

 :است مجازات خبررسانی موثق ظلم به مسلمانان در سوئد، گروگانگیری کودکان نویسنده

... عیسی موسوی ایمیل  )جرم(دو کتاب منتشر کرده است  عیسی موسوی اخیرا  " 

... با این پیشینه، دادگاه  )جرم(هایی را به دادگاه، مراجع مختلف اداری و رسانه ها ارسال کرده است  

استکهلم تشخیص میدهد که در حال حاضر ارتباط بین عیسی موسوی و فرزندانش  -منطقۀ سودرتورن

 دن(تسلیم ش -)مطیع بودن ... عیسی موسوی باید یکقدم به عقب بردارد  )مجازات(وجود نداشته باشد 

 "... اجتمائی( -ع سیاسی)تغییر موض... راه سازنده تری برای حل وضعیت موجود بیابد 

 2017سپتامبر  27 قاضی دانیل اِریکسون                        

 

 
 

 اکنون متوجه میشوید که چرا و چگونه، کیمیّا و کیانا، تنها "زندانیان سیاسی کودک" در جهان هستند؟

 

کارتر از برژیم سوئد با گروگانگیری کودکان یک نویسندۀ مسلمان سوئدی ثابت کرده است که فری

 سوئدیها در مورد حقوق کودکان، حقوق بشر، آزادی ادیان ... وجود ندارد.

 

رای ام بای از اتفاقات آینده )ترور( ندارم و خوشحالم که چند کتابی مستند از خود بجا گذاشته... واهمه

 آیندگان در مورد ملتی بدینگونه ریاکار ... 
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