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مانند عربستان  هایاز نفوذ خارج  دیمکرون: اسالم در فرانسه با
 ابد ی ییرها هیقطر و ترک ،یسعود

 

جمهور فرانسه امروز دوم    رئیسمکرون،    لیمانو 

  ی ها پرده برداشت که از ارزش  یاکتوبر از طرح

  ی اسالم  ییکشور در مقابل افراطگرا  ن یا   کوالریس

 .کند یدفاع م

نظارت    یطرح، بر مکاتب خصوص  نیاساس ا   بر

به مساجد    یخارج  یها  خواهد شد و کمک   شتریب

 .تحت کنترول بهتر قرار خواهد گرفت 

در    او جمعه  اطراف    ی نرانسخ  کیامروز  در 

مسلمانان    ون ی لیاز حدود شش م   ی تی اقل  نکهی ا  س یپار

"ضد جامعه" در تضاد    کی فرانسه قصد دارند که  

 .مساله خطرناک خواند  ک یدهند را  لیسکوالر فرانسه تشک  یبا جمهور 

 .دارد  ی بحران ت یجمهور فرانسه گفت که اسالم در سراسر جهان وضع رئیس 

 .کنند  ب یترغ   نی د  رییرا در فرانسه به تغ   شتریدر تالش اند تا افراد ب ان یافزود که افراطگرا او

قطر و    ، یمانند عربستان سعود   ی است اسالم در فرانسه از نفوذ خارج  ی مکرون گفت که الزم 

 .ابد ی  یی رها ه یترک

  ی امامان در کشورها   امر، حکومت فرانسه آموزش   ن یا   دنیتحقق بخش   یعالوه کرد که برا  او

 .محدود خواهد کرد   زیرا در خاک فرانسه ن  ی خارج نی از مبلغ  ی زبانیم ا ی ی خارج

و    ان ی با جوامع پناهجو  ی اقتصاد   ی هادر بخش کمک  د یجمهور فرانسه گفت که کشورش با  رئیس 

استفاده    گاهیخال  ن یاز ا   رشتیب  انیافراطگرا  را یز  رند یدست گ  ی را رو  یشتریمهاجران اقدامات ب 

 .کنند یم
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  نده ی آ  ی لی" گفت که از سال تحصی رقانونیغ   ی کردن "مدارس خانگ  لی تعط  یبرا   ن ی همچن  مکرون 

 .خواهد بود  ی سه سال اجبار ی همه کودکان باال  ی آموزش در مدارس برا

  ن ی ا   ۱۹۰۵که قانون    یاحه یخواهد کرد؛ ال  ی معرف  یاحه ی گفت که حکومت در ماه دسمبر ال  او

 .را از حکومت جدا خواهد کرد  سایکرده و رسماً کل ت یکشور را تقو 

محکوم کردن مسلمانان در فرانسه    ایکردن    ی اقدام منزو  نی جمهور فرانسه گفت که هدف ا رئیس

 است. یست یهمز  ت ینه بلکه تقو
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