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مکمل سخنرانی ها و پرزنتیشن های کنفرانس علمی در فسبوک شاهمامهفیلم   

 

 گزارش

" داعش در افغانستان " اروپاییکنفرانس   

،هالند2015 دسامبر 12منعقدۀ   

 

کنفرانس ،همیشه ( تا امروز  1999فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا)فارو( از تأسیس )سال 

دایر نموده است.امسال نیز کنفرانس علمی خود را زیر ،افغانستانپیچیدۀ ساالنۀ خود را در مورد معضالت 

متخصصان و . فرهنگیان، در هالند برگزار نمود  2015دسامبر  12نام " داعش در افغانستان" بتاریخ 

به شمول افغانستان، آلمان، فرانسه،  افغان ها، از کشور های مختلف و فرهنگی نمایندگان نهاد های اجتماعی

سویدن، اسپانیا، دنمارک، اطریش، بلجیم و هالند اشتراک نموده بودند که از هر طیف مردم شریف افغانستان 

دموکراتیک و با روحیۀ   در فضای و اندیشه های متنوع فکری و سیاسی آنان نمایندگی می نمود. کنفرانس 

 وحدت ملی برگزار گردید.

https://www.facebook.com/shahmama.foundation/
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 ،دارای ابعاد مختلفۀ نظامی،ایدئولوژیک،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است .خونینحیث یک پدیدۀ  داعش به

ی ،سخنران هاداعش،مستلزم بررسی و تحقیقات همه جانبۀ علمی است.در کنفرانس "داعش در افغانستان" 

تحقیقات شانرا به را بطور علمی کاویده اند و در واقع نتیجۀ ابعاد مختلفۀ این پدیده  داخلی و خارجی،

 کنفرانس پیشکش کرده اند.

:کنفرانسگردانندگان   

 شمس آریا و بانو فوزیه میترا

بعد از ظهر آغاز گردید و  2.کنفرانس ساعت معرفی کردندآجندای کنفرانس را  در آغاز،گردانندگان،

با سخنرانی شان رسماً افتتاح  خانم نجال واسعی رئیسۀ فارو کنفرانس را شب به پایان رسید. 11ساعت 

،خیر کشور های مختلف تشریف آوری اشتراک کنندگان را از راه ها ودر آغاز، خانم واسعی .نمودند

سخنرانی ها  و زمینه سازی برای دند که ما می توانیم  در کنفرانس امروز با کرمقدم گفته و اضافه 

 و میهنی تخصصی نقش علمی، ر بحث ها،د م شدن همۀ اعضای کنفرانس یپرزنتیشن های علمی و سه

. وی افزود محتوی تروریسم ایفا نمائیمداعش و در مبارزه علیه  در وضعیتی این چنین  دشوار،خود را 

را دقیقه سکوت  یک،رئیسۀ فارو با گلوی بغض آلود ...سخنرانیها الزامأ نظر فارو را انعکاس نمیدهند. 

 .اعالم داشتند سال روانبیگناه به خاطر شهیدان 

آغاز گردید.اینگونه سخنرانی ها و پرزنتیش ها مطابق آجندای کنفرانس،  

. داکتر موسی صمیمی، مقیم آلمان ) دکترای علوم سیاسی،مؤلف و پژوهشگر ( 1  

 عنوان پرزنتیشن : خاستگاه سیاسی و ایدئولوژیک داعش و افراطیت مذهبی در منطقه و افغانستان 

ویس جاللزاده ) از : سویدن (مودیراتور : داکتر   

داکتر موسی  زیستنامۀ تحصیلی،علمی و شغلیداکتر ویس جالل زاده به حیث مودیراتور این بخش،

ریشه های  در پرزنتیشن خویش، داکتر صمیمیصمیمی را بطور مختصر معرفی کردند. بعداً،

تاریخ و ابعاد مختلفۀ به  ، مورد بررسی قرار داد.را به عنوان یک گروه سلفیایدئولوژیک داعش 

)بطور داعش عملی در مورد سیاست های  و در اخیر نیز سلفی پرداختایدئولوژی داعش و گروه های 

د که چگونه مکث کرمثال: مسألۀ کنیز و خشونت با زنان،برخورد با دگر اندیشان غیر داعشی ...( 



3 
 

خالفت و دولت اسالمی شکل  داعش با استفاده از احادیث و آیات،سیاست های عملی خود را زیر نام

 داده است.

 

 

                                                                       

  

 

  

 

 

  2 .  

 Prof.Dr.Jaun Ignacio استاد یونیورستی مادرید خوان ایگناسیو کاستئینروفیسور داکتر پ  

Castien Maestro 

Faculty of political science & sociology .University of Madrid 

Titel of Presentation: ISIS as a product of the global modern culture 

Moderator : Dr. Ahmad Hedayat ( U.K.) 
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داکتر هدایت نکات مهم سخنرانی را به شانرا بزبان انگلیسی ارائه کردند و پروفیسور ایگناسیو سخنرانی 

ترجمه نمودند: " ...در قرن هجدهم،نیروهای ارتجاعی مذهبی در برابر انقالب کبیر  ،فی   المجلسدری زبان

از قرن نزدهم به بخصوص فرانسه و افکار روشنگری ایستادند... برخی از نیروهای نظامهای سرمایداری،

 که رابطۀ تنگاتنگ با یکی از این پدیده هاستاین طرف در تولید نیروهای افراطی نقش داشته اند. داعش 

داعش ابزاری است در خدمت فرهنگ مدرن و گلوبال در تولید این موجود نقش دارند.فرهنگ مدرن دارد.

                                                                   آزمندی های نظامهای کالن جهانی..."

                                                              

مقیم آلمان ) مافوق دکترای معدن ،انرژی و زمین شناسی،مؤلف و پژوهشگر( داکتر حنان روستایی.  3      

ی علل نابودکردن آثار و میراث های تاریخی بوسیلۀ داعش، طالب و سایر گروه هاعنوان پرزنتیشن : 

  افراطی

  ) از : هالند( مودیراتور : محمدشاه فرهود

مختراً  ،بوسیلۀ محمدشاه فرهود)مودیراتور این بخش(ی داکتر روستایی زیستنامۀ تحصیلی،علمی و شغل

تاریخ تمدن  ن پرداخت.در قسمت اول نگاهی بهپرزنتیشداکتر روستایی به ارائۀ و بعداً  معرفی گردید

شد.بعد،به  انداخته تمدنییران و افغانستان و مناطق این حوزۀ ا مصر،، چین ، های بین النهرین ،هند

طالبان و سایر گروه های افراطی) از نابودی بودای بامیان تا  ویرانگری آثار تاریخی بوسیلۀ داعش،

شهر پالمیرا ...( اشاره گردید...البته درین پرزنتیشن به این پرسش که چرا داعش و نیروهای افراطی 

به ویران کردن آثاری میپردازند که قابل قاچاق و انتقال نیستند، ولی آثاری که قابل قاچاق و انتقال 

 "پاسخ داده شدبود نمی شوند؟ هستند اصلن نا

 

مقیم آلمان ،شاعر،سیاستمدار و نویسنده . فاروق فارانی 4  

دالیل اجتماعی ظهور و رشد داعش  در جهان و افغانستان عنوان سخنرانی :   

) از: هالند(مودیراتور : احمد راتب فقیری   
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زیستنامۀ تحصیلی،ادبی و سیاسی فاروق فارانی را در آغاز احمد راتب فقیری ) مودیراتور این بخش( 

بطور مختصر توضیح نموده و اضافه کردند که آقای فارانی مدتی در پشاور زندانی سیاسی بوده و 

و رژیم  به حیث زندانی سیاسی ضد تجاوز شورویمیالدی ، 80در دهۀ مدت هفت سال حبس را  

 ،در زندان پلچرخی سپری کرده است.کودتا

،در سخنرانی خویش عوامل اجتماعی پیدایی داعش را مورد بررسی قرار داده  و هکذا فارانیاستاد 

 ،موضوع زبان مستحکم و ادیبانۀ فارانیعوامل خارجی ذیدخل در پیدایش داعش را تشریح نمودند.

. بعد از آنکه ریشه های داخلی،منطقوی و جهانی داعش بررسی ساخته بودسخنرانی را پرچاذبه تر 

تشریح کردند  بلیارد تشبیه،ورا  را به بازی اش منطقوی و جهانی پشت پردۀ شد،این پدیده و بازی های 

اولی نشانه مانند توپ های سلسله دار بلیارد است که توپ که موضوع داعش و جنگ در افغانستان 

نیرو های فاسد دولتی،فقر و بی ی که در پشت توپهاست مورد نظر می باشد. گرفته می شود اما  توپ

 سامانی،حامیان منطقوی و جهانی در رشد و گسترش داعش نقش اساسی را بازی مینمایند.

 

. عزیز رفیعی رئیس مجمع جامعۀ مدنی افغانستان  5  

ساختار داعش در منطقه و افغانستانپرزنتیشن :   عنوان  

( از افغانستان ) از طریق اسکایپ   

در آغاز ،جناب عزیز رفیعی بوسیلۀ گردانندۀ کنفرانس بطور 

 متن پرزنتیشن آقای رفیعی ،مختصر معرفی گردید و بعد از آن

بروی پرده انداخته شد و آقای رفیعی از کابل  در تاالر کنفرانس 

درین .مدون خویش پرداختند و سخنرانی  به ارائۀ مطالب

میانه ، پاکستان و افغانستان  انی به ساختار داعش در خاورسخنر

پرداخته شد.نشانی گردید که داعش یک پدیدۀ عربی است و اکثریت اعضای رهبری و مسؤلین  داعش 
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ندارند.به همین خاطر است که  و تعین کننده  عرب ها هستند و سایر ملیت ها درین حرکت نقش بنیادین

 ان و ماورالنهر مستقر گردد.داعش نمی تواند در افغانست

 

. خالق آزاد،نویسنده ،سیاستمدار و فعال جامعۀ مدنی 6  

 عنوان سخنرانی : عوامل و چگونگی پیدایش داعش در افغانستان

جناب خالق آزاد یگانه مهمانی است که از داخل افغانستان به کنفرانس اشتراک ورزیده است.آقای آزاد 

شهروندان کابل  ارائه دادند و بعداً  هزاران هزار نفریدر ابتدا یک گزارش کوتاه از جریان تظاهرات 

ز نیروهایی اشاره به چگونگی پیدایش و ظهور داعش در افغانستان پرداختند و هکذا به نقش برخی ا

جازبه و زیبایی داشتند که از داخل حاکمیت به تقویۀ داعش و سایر نیروهای افراطی می پردازند.

 سخنرانی آقای آزاد در دو چیز نهفته بود:

 سخنرانی بدون کاغذ

 آوردن مثال های عینی از کشور 

 

. آقای لوئیس ایروسو ،پژوهشگر و افغانستان شناس اسپانوی 7  

Mr.Luis Herruzo  Madrid                                                                                                

                                           

Afghanistan expert & Secretary of Assocaition for the study and cooperation with 

Afghanistan 

Titel of Presentation: ISIS in Pakistan and Afghanistan 
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Moderator : Dr. Ahmad Hedayat  ( U.K.)  

آقای لویس پرزنتیشن خود را به زبان انگلیسی ارائه کردند.درین پرزنتیشن ،بطور مقدمه به نقشۀ 

منطقوی و جهانی داعش اشاراتی نموده و بعدا روی داعش در افغانستان و پاکستان پرداخت.رابطه بین 

خوفناک را داعش و طالب را در دو کشور مورد بررسی قرار داد.زمینه های رشد و گسترش این پدیده 

 در پس زمینه های جهادیسم پاکستانی و اوضاع افغانستان توضیح کرد. 

 

شاعر و فعال حقوق زن،عاکفی  . تانیا 8  

 عنوان سخنرانی : داعش،مردساالری و خشونت خانگی

اینگونه آغاز کرد: از دفترچۀ خود، بانو تانیا عاکفی سخنرانی خویش را با خوانش شعری  

اند من هزاره ام تیغی به شاهرگم زده  

 رخشانه و تبسم هر زن هزاره ام

 برپا شده ملتی ترسی بکار نیست

 تو سر بزن یا همه گردن هزاره ام

 در قتل دخترک دل دنیا گریسته

  سلسال و یاورش خود بودا گریسته

 گل های سربریده و دار شکیسته را

 آری همان که نیست در آنجا گریسته

بعدا در مورد مردساالری،داعش و خشونت خانگی صحبت نمود.بانو تانیا در نتیجه گری خویش اضافه 
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فکری و عملی ِ کردند که داعش و سایر گروه های افراطی مذهبی ،نابود نمی شوند تا اینکه زمینه های 

 و خشونت خانگی از داخل خانواده ها نابود نشود. مردساالری

 

،اقتصاد دان و پژوهشگر. سیالب الهو 9   

2026عنوان سخنرانی : داعش تا   

 

پرداخت.سیالب الهو متکی به منابع  2026سیالب الهو در پرزنتیشن خویش،به ترسیم سیمای داعش تا 

و مأخذ اضافه کردند که داعش یک پروژۀ اقتصادی و جیوپولتیک است که بوسیلۀ قدرت های بزرگ 

وسیلۀ نیروهای منطقوی مدیریت می شوند.کوه های قفقاز،کوه های نظام سرمایه پرورش یافته اند و ب

پامیر بدخشان و ارتفاعات جوالن مناطقی است که داعش میخواهد آنرا بخاطر منافع نیروهای پشت 

گذار از ملیت به ملت واحد و کار برای یک جنبش مترقی ،راه نجات افغانستان پرده،تسخیر نماید .

ی تهیۀ پرزنتیشن خویش از کمک جناب پوهاند توردیقل میمنگی که در سیالب الهو براخواهد بود.

 مجلس حضور داشتند،ابراز امتنان نمودند.

 بحث آزاد

 پرسش و پاسخ 

بخش اشتراک کنندگان در فضای کامالً دموکراتیک پرسش ها و تبصره ها و بحث های خود را درین 

ارائه کردند.کنفرانس با تصویب قطعنامه  مطرح نمودند و سخنرانان مجلس، به سواالت مطروحه پاسخ

 شب به پایان رسید. 11به  ساعت 

 ابراز امتنان :
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 . از تشریف آوری همۀ اشتراک کنندگان  1

 . از سخنرانان که با سخنرانی های شان کنفرانس را علمی  و پربار ساخته اند 2

 اندساعت در پشت میز نشسته  9. از گردانندگان کنفرانس که بیش از  3

. از آقای نصیر رحیم که تاالر کنفرانس را با همۀ امکانات آن  رایگان در اختیار کنفرانس قرار داده  4

 اند

 . از منیژه نادری و آقای عتیق فقیری که کنفرانس را رضاکارانه فیلمبرداری و عکاسی نموده اند 5

 ر ها و بیرق عرق ریخته اند. از غالم محمد یاری که مانند همیشه در دیزاین تاالر و نصب شعا 6

 . از نعیم فرهود که شعار های انگلیسی،پشتو و دری را پرنت و تهیه کرده اند. 7

 کنفرانس زحمت کشیده اندتاالر . از بهرام آزاد که در ترتیب و تنظیم  8

 

 ختم گزارش

 هالند

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

FAROE 


