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(( زنان خیانت دیده....چرایی و چگونگی  )) 

 

ثذًجبل ثحث راثؽِ ثب هزداى هتبّل در ایي همبلِ لصذ دارم هؽلت را اس دیذگبُ سًی وِ ّوسزش هؼطَلِ ای 

 اختیبر وزدُ است ثزرسی وٌن

ّز چٌذ ایٌىِ گٌبُ خیبًت را ثِ گزدى ّوسز خیبًت دیذُ اًذاختي گبّب خیلی هٌصفبًِ ًیست اهب رفتبرّبیی ّن 

ثبػث هی ضًَذ ثؽَر غیز هستمین هزدّب اس ّوسز لبًًَی خَد  هب ّن ون ًیستٌذ ٍ فبًِ در جبهؼِّست وِ هتبس

 راًذُ ضذُ ٍ ثِ سوت سًبى دیگز هتوبیل ضًَذ.....

چه وزدى ّبی هذام ٍ ثی هَرد: ّز وسی فعبیی خصَصی ٍ هحذٍد ثِ خَد دارد....اگز هذام  -1

زهبى را چه وٌین ٍ هذام اٍ را هَرد ثبسخَاست لزار دّین ثخَاّین تلفي ّوزاُ...ویف....ایویل ٍ....ّوس

اس  "یبم گفتي : ػلٌب ّوسزهبى را ثِ سوت ثی اػتوبدی ٍ خیبًت احتوبلی سَق هی دّین....اس لذین اال

......چَى ثِ ؼَر ًبخَاستِ ػَاهل اٍى اتفبق رٍ فزاّن هیىٌی....."ّز چی ثتزسی سزت هیبد!  

 

ى: هزدّب ثسیبر هغزٍر ّستٌذ....دلطبى هی خَاّذ وِ ثزای ّوسزضبى سزوَفت سدى ٍ همبیسِ وزد -2

ثْتزیي ثبضٌذ....اگز هذام سزوَفت هزداى دیگز را ثِ ضَّزتبى ثشًیذ ٍ اٍ را ثب دیگزاى همبیسِ وٌیذ ...اگز 

 یه رٍس چطن ثبسوزدیذ ٍ دیذیذ ػبضك دختز ّوسبیِ ضذُ تؼجت ًىٌیذ!!

 

ی ًذارًذ: ثلِ تؼجت ًىٌیذ! اگز ضوب جشٍ اٍى دستِ سًْبیی ّستیذ سًبًی وِ ػاللِ ای ثِ راثؽِ جٌس-3

وِ در رختخَاة هثل یه هیت دراس هی وطیذ تب آلب وبرش توَم ثطِ ٍ ثبًیِ ّب رٍ هی ضوزیذ تب سٍدتز 

اس رٍی ضوب ثلٌذ ثطِ ٍ ضوب یِ ًفس راحت ثىطیذ....اگِ اس سىس ثؼٌَاى اثشار تٌجیِ ضَّزتَى استفبدُ 

ایي راثؽِ ّستیذ....ٍ.....اگز رٍسی ّوسز خَدتَى رٍ حتی ثب  "هفؼَل"گِ اصؽالحب فمػ هی وٌیذ....ا

 سًی ثشرگتز اس خَدش یب حتی سؽح پبییي تز اس خَدتَى دیذیذ سیبدی جب ًخَریذ!!!
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سًبًی وِ فىز هی وٌٌذ هزدّب فمػ ضىن ٍ سیز ضىن ّستٌذ: سًْبیی وِ اس لحبؾ ػبؼفی ّوسز  -4

وٌٌذ ٍ فىز هی وٌٌذ ّویٌىِ وذثبًَ ثبضٌذ ٍ در رختخَاة توىیي وٌٌذ وبفی  خَدضبى را ارظب ًوی

است ثب ػزض هؼذرت سیبدی خَش خیبل ّستٌذ چَى ثبیذ آهبدُ ثبضٌذ وِ اخجبر دست اٍلی اس 

 ضَّزضبى ثذست ثیبٍرًذ......

 

.....سًبًی وِ سیبدی درگیز ضغل خَدضَى ّستٌذ ٍ خبًِ ٍ ّوسزضَى رٍ ثِ ول فزاهَش وزدًذ -5  
 

سًبًی وِ ثز ػىس هَرد ثبال وبهال خَدضبى را فزاهَش وزدُ اًذ ٍ اًمذر هؽیغ ضَّز ٍ وٌیش ٍار در  -6

خذهت اٍ ّستٌذ وِ جسبرتب هثل اسجی ًجیت!! آهبدُ سَاری دادى ّستٌذ.....تؼجت ًىٌیذ ایي دستِ اس 

وِ ضَّز ّیچ ًگزاًی اس سًبى چٌبى اس َّیت خَیص ثیگبًِ ضذُ اًذ ٍ چٌبى ٍاثستِ ثِ ضَّز ّستٌذ 

ثبثت راظی ًگِ داضتي آًبى ًذارد.....ایي گزٍُ چٌبى ّوِ چیش را ثزای ضَّزضبى آهبدُ هی وٌٌذ وِ 

ضَّزضبى ّیچ هسئَلیتی را احسبس ًوی وٌذ ٍ ثب خیبل راحت ثِ خَدش هی پزداسد....هتبسفبًِ ایي 

ذُ آل هی داًٌذ غبفل اس ایٌىِ خَدضبى دستِ اس سًبى وبر خَدضبى را ػبلی ٍ خَدضبى را ًوًَِ ّوسز ای

 ثب دست خَد سًذگی خَیص را ثِ ٍرؼِ ًبثَدی هی وطبًٌذ

******* 

خت اس هَارد گفتِ ضذُ وِ ثگذرین ثزای ّز سًی دردًبن است وِ هتَجِ ضَد ّوسزش ثِ اٍ خیبًت 

 وزدُ است.....

 

ثِ هَارد سیز تَجِ وٌیذ:اگز هتَجِ خیبًت ّوسزتبى ضذُ ایذ ٍ لصذ اداهِ سًذگیتبى را داریذ   

 

ثِ ػلت تَجِ وٌیذ ًِ هؼلَل!! هطىل اس سًذگی ضوب ٍ ّوسزتبى ٍ ضبیذ خَد ضوب ثَدُ ًِ ًفز -1

سَم.... هتبسفبًِ در جبهؼِ هب ّوِ چیش را ثِ هؼلَل ًسجت هی دٌّذ....سى سیجب ٍ فزیجٌذُ ّوِ جب 

وٌٌذُ دًجبلص راُ ثیفتذ وِ!!.....اگز ّست....دلیل ًوی ضَد وِ ّز هزدی تب یه سى سیجب دیذ یب اغَا

وسی ٍالؼب ثِ تؼْذ خَد ٍفبدار ثبضذ ّشاراى حَری ٍ پزی ّن اس وٌبرش رد ضًَذ ًگبُ ًخَاّذ 

وزد....ایي ثْبًِ تزاضی است وِ هزد است دیگز.....ایي تَّیي ثِ ضخصیت هزد است ٍ َّیت 
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ر سًذگی خَدتبى ثجَییذ ًِ در سًی اًسبًی ٍی...... پس اگز هزد ضوب خیبًت وزدُ است هطىل را د

وِ ثب ّوسزتبى در ارتجبغ ثَدُ است....حتی اگز ٍی ّن حیلِ گز ثَدُ ضَّز ضوب خبصیت گَل 

 خَردى داضتِ ....پس هطىل ضَّز ضوب ٍ سًذگی ضوبست ًِ سًبى جبهؼِ!!
 

وزد اس هشاحوت ثزای هؼطَلِ ّوسزتبى خَدداری وٌیذ...ایي هطىلی را اس ضوب حل ًخَاّذ  -2

 ثلىِ ثِ هطىالت ضوب هی افشایذ!!
 

....ایٌىِ هطىل در سًذگی ٍ راثؽِ ضوبست درست است اهب دلیل اس تملیذ وَروَراًِ ثپزّیشیذ -3

ًیست وِ ضوب چیشی ون داریذ ثِ ضخصِ....خیلی اس خبًوْب ثب اؼالع اس ایٌىِ ّوسزضبى ثب سًی در 

!! اگز ثی ٌٌذ ادای اٍ را در آٍرًذدُ سؼی هی وارتجبغ است ثِ خیبل ایٌىِ آى سى اس آًْب ثْتز ثَ

حجبة ثَدُ اًذ هوىي است هحججِ ضًَذ.....اگز هحججِ ّستٌذ هوىي است ثی حجبة ٍ آرایطی 

ضًَذ....وبر ثِ لذری در ثؼعی هَارد حبد هی ضَد وِ ّوسز آى هزد سؼی دارد حتی در حزف سدى 

در ثیبٍرد...........ٍ راُ رفتي ٍ ًَع وتبة خَاًذى ّن ادای ًفز سَم را   
 

ضَّزتبى را سیبدی لَس ًىٌیذ.... ایٌىِ ثِ ایي ًیت وِ ّوسزتبى را اس چٌگ رلیت در ثیبٍریذ  -4

هذام ثِ اٍ آٍاًتبج ثذّیذ اضتجبُ هحط است....اٍ اضتجبُ وزدُ ٍ وبرش ّن خؽب ثَدُ ....چِ در حك 

جبیشُ ثذّیذ ضوب چِ در حك ًفز سَم.... پس ًجبیذ ثبثت ػول اضتجبّص ثِ اٍ  
 

سًذگی ضوب یه ثبسثیٌی ٍ تؼویز جذی ًیبس دارد...ثِ جبی غزٍلٌذ ٍ رفتبرّبی ًبهؼمَل سؼی  -5

 وٌیذ اس سٍج درهبًی ووه ثگیزیذ....هطبٍرُ تٌْبیی رفتي ووه سیبدی ًویىٌذ
 

 پبی ثچِ ّب را تحت ّیچ ضزایؽی ثِ هبجزا ثبس ًىٌیذ....لؽوِ ایي هبجزا ثزای رٍح لؽیف آًْب -6

 ججزاى ًبپذیز خَاّذ ثَد

 

گفتي دلیل تب اثذ ثَدى آى  "ثلِ "جبرىدر آخز ایٌىِ ّز وسی یىجبر ثِ دًیب هی آیذ....ی -7

 ًیست.....ضبیذ السم ثبضذ اصال در اداهِ دادى یب ًذادى سًذگی سًبضَیی خَدتبى تجذیذ ًظز وٌیذ......
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((روسپیگری در سوئد  ))  

  

، اهب ایٌه، هَفمیت یه "سٍسپیگشی ّویطِ ثَدُ ٍ خَاّذ ثَد"ّب ایي ولیطِ گفتِ ضذُ است وِ  ثشای لشى

وطَس دس اص هیبى ثشداضتي سٍسپیگشی ّوبًٌذ فبًَسی است وِ ساُ سا سٍضي وشدُ است. سَئذ تٌْب دس طَل 

 طشص چطوگیشی وبّص دّذ.  ثِدس ایي وطَس سا   ی -ح  -پٌح سبل تَاًستِ است ضوبس صًبى سٍس 

 

سٍسپیگشی دس استىْلن، پبیتخت ایي وطَس، دٍسَم وبّص یبفتِ است ٍ دس دیگش ضْشّبی ثضسي ًیض 

حبلی است وِ دس سِ دِّ گزضتِ، ثِ سجت لبًًَی ثَدى سٍسپیگشی،  طَس وبهل حزف ضذُ است. ایي دس ثِ

 ّب ٍ هشاوض هبسبط دس سَئذ سضذ صیبدی داضتٌذ.  خبًِ فبحطِ

 

ضًَذ ثسیبس  اوٌَى ضوبس صًبى خبسخی وِ ثشای سٍسپیگشی ثِ سَئذ لبچبق هی ایي ًىتِ خبلت است وِ ّن

صى ٍ  ۰۲۲تب  ۰۲۲ّبی گزضتِ، تٌْب  صًٌذ وِ دس ظشف سبل ون است. همبهبت دٍلتی دس سَئذ تخویي هی

ّضاس صى ٍ دختشی وِ ثِ  ۵۳تب  ۵۱اًذ. ایي آهبس دس همبیسِ ثب  دختش دس ّش سبل، ثِ ایي وطَس لبچبق ضذُ

 اًذ، سلن ًبچیضی است.  وطَس ّوسبیِ، فٌالًذ لبچبق ضذُ

 

سَئذ چگًَِ ایي هسئلِ پیچیذُ سا هذیشیت وشدُ است؟ ًىتِ خبلت ایٌدبست وِ ساّىبس اخشایی، 

ضَد۶ چشا تب حبال  وِ ایي پشسص هطشح هی  ّن ًجَدُ است. اصَلص آًمذس سبدُ است "پیچیذُ"ٍخِ  ّیچ ثِ

 آى سا اهتحبى ًىشدُ ثَد؟  وسی
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  ۱۹۹۹قوانین مترقی سال 

 

 ًی سا تصَیت وشد وِ ثش پبیِ آى، لبًَ ۵۵۵۵ّب تحمیك ٍ هطبلعِ، سَئذ دس سبل  پس اص سبل

 ثذیي هعٌی وِ اگش  ٍخِ خشم ًیست. ّیچ ضَد، اهب فشٍش آى ثِ خشم هحسَة هی "خشیذ سىس"

 ٍ خشیوِ یب صًذاًی هی وٌٌذ. ضَد ، هشد هطتشی سا ثبصداضت  یه فبحطِ ثب هطتشیص دستگیش

 شضب اٍ سا ثِ خبًِ اهي یب هشاوض هثل لشثبًی ثشخَسد هی ضَد ٍ ًِ هدشم. یعٌی ف ىآى ص ٍلی ثب

 ثبص آهَصی ٍ غیشُ...هی فشستٌذ . 

 لبًَى ًیض وبهالً سٍضي است۶ هٌطك پطت ایي

 ضَد. تلمی هی "ٍ وَدن خطًَت هشد علیِ صى"سٍسپیگشی دس سَئذ ثِ عٌَاى  

ضَد ٍ خَد عبهل ثشٍص  تعشیف هی "وَدوبى وطی اص صًبى ٍ ثْشُ"سٍسپیگشی ثِ عٌَاى ضىلی اص  

 هطىالت اختوبعی ثسیبس است.

وٌٌذ ٍ هَسد  ٍ فشٍش هی ّبی خٌسی تب صهبًی وِ دسصذی اص هشداى، صًبى ٍ وَدوبى خبهعِ سا خشیذ ثشاثشی

 .سسذ ًیبفتٌی هی دٌّذ، ثِ ًظش دست وطی لشاس هی ثْشُ

 صهیٌِ هطشح است. عالٍُ ثش ساّىبسّبی هطخصبً لبًًَی، توْیذات هْن دیگش ًیض دس ایي

هٌظَس ووه ثِ سٍسپیبى ٍ ًیض آهَصش خبهعِ  ثِ هَخت ایي همشسات، خذهبت اختوبعی ٍ اهىبًبت هبلی ثِ 

  .ضَد دس ًظش گشفتِ هی

بى تالش وشدُ است. ثشای هثبل صً ّبی طَالًی ثشای تحمك حمَق ثشاثش ٍالعیت ایي است وِ سَئذ طی سبل

 پشداخت. "تدبٍص دس اصدٍاج" ، سَئذ ثِ هسئل۵۵۲۱ِ دس سبل
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ٍ  "حك ثش ثذى"ثشای صًبى   ، ٌَّص دسآهشیىب، دس چٌذ ایبلت ۵۵۴۲ ایي دسحبلی است وِ حتی پس اص سبل 

  .ضٌبختٌذ ًوی وٌتشل آى سا ثِ سسویت

 وٌذ. ثشخَسد هی صًبىسَئذ ثب سٍسپیگشی ثِ عٌَاى فشهی اص خطًَت علیِ 

خبطش ّویي ًیض دس سَئذ ثب ثیطتش صًبى  ضَد. ثِ خشد، هشتىت خشم هی دس ٍالع هشدی وِ اص صًی سىس هی 

 اص سَیی دیگش، . ضَد؛ لشثبًیبًی وِ ًیبص ثِ ووه ٍ یبسی داسًذ سفتبسهی "لشثبًی"ی ثِ هثبثِ  -ح  -سٍس 

ًبپزیش، عوَم هشدم  گشیض سٍسپیگشی اهشی است عبدی ٍهٌظَس اص هیبى ثشداضتي ایي رٌّیت تبسیخی وِ  ثِ 

تش  سٍسپیگشی ٍ خشیذ سىس، ثخطی اص ثشًبهِ لبًًَی خبهع  ثیٌٌذ. دس ٍالع همشسات هشثَط ثِ هٌع آهَصش هی

  .تصَیت ضذ۵۵۵۵ خطًَت علیِ صًبى ثَد وِ دس سبل دس ساستبی هجبسصُ ثب

 

ای سا پیص  سٍسپیگشی، چشا وطَسّبی دیگش چٌیي سٍیِثب  ثب تَخِ ثِ الگَی هَفك سَئذ دس صهیٌِ هجبسصُ

ایي لبًَى  اًذ. ثشای ًوًَِ فٌالًذ ٍ ًشٍط دس حبل ثشسسی ّبیی وشدُ ثشخی اص وطَسّب تالش اًذ؟ الجتِ، ًگشفتِ

  .ثِ ّویي سوت خَاّذ سفت ّستٌذ ٍ اگش اسىبتلٌذ ًیض اص ًتیدْتحمیك اًدبم ضذُ دسس ثگیشد،

 

دس ضوبس لشثبًیبًخطًَت للوذاد وٌین، الصم است اثتذا همبهبت دٍلتی، ثِ خبی آًىِ ثشای ایٌىِ سٍسپیبى سا 

ًظش هشداى خبهعِ ثجیٌٌذ، اص دیذگبُ صًبى آى سا تحلیل وٌٌذ. ًىتِ هحَسیبیي است وِ دس  ًمطِ هسئلِ سا اص

  .استًگبُ هشداًِ  سٍسپیگشی، خب( ٌَّص ًگبُ غبلت ثِ ثیطتش وطَسّبی دًیب )الجتِ ًِ دس ّوِ

 

 سیبستوذاساى صى سا دس توبهی سطَح دٍلتی داسد. چٌیي ثبالتشیي ضوبس دٍلت سَئذ ّن

دسصذ اص ًوبیٌذگبى پبسلوبى،  ۱۲ لبًَى هتشلی هٌع سٍسپیگشی سا تصَیت وشد، ، ٍلتی دٍلت۵۵۵۵ دس سبل

 صى ثَدًذ

 

 


