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ولی احمد نوری

حافظ آزادی های بنیادین فرانسه هستیم،
با هیچ مذهبی در جهان مشکل نداریم
با تشکر از شفق همراه و صفحۀ فیس بوک شان

امانوئل مکرون )Emmanuel MACRON( ،رئیس جمهور فرانسه در جریان گفتگوی مفصلی که روز شنبه از شبکه
الجزیرۀ قطر پخش شد ،سعی کرد به شرح مواضع خود در قبال جامعۀ مسلمانان بپردازد و به «سوء تفاهم هایی» که
در پی سخنرانی اخیرش پس از کشته شدن یک معلم فرانسوی به دست یک اسالمگرای اهل چچن ایجاد شده بود،
پایان دهد.
بخش هایی از این مصاحبه که متن کامل آن در وبسایت فرانسوی زبان الیزه گذاشته شده ،در ادامه می آید:
آقای مکرون در آغاز این گفتگو اعالم کرد که در هفته های اخیر فرانسه سه بار هدف حمالت تروریستی قرار گرفته
است؛ حمالتی که از سوی افراط گرایان خشنی که «اسالم را تحریف کرده و ربوده اند» رهبری شده است.
او افزود در حالی که امروز فرانسه در شوک است و خشم و غم ،این کشور را فرا گرفته ،شاهد عکس العمل شدید
مسلمانان در سطح بین المللی علیه فرانسه هستیم که این عکس العمل ها بر اساس مجموعه ای از سوء تفاهم ها شکل
گرفته است.

او تأکـیـد کرد که قصد دارد از فرصت این مصاحبه برای رفـع این سوء تـفـاهـم هـا استفاده کند...
«با همۀ توان از جمهوری دفاع می کنیم»
امانوئل مکرون سخنانش را با اشاره به حادثۀ حمله به کلیسای شهر نیس که سه کشته بر جای گذاشت ،آغاز کرد و
گفت که دقایقی پیش با پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیک های جهان گفتگو کرده است.
او سپس افزود« :بار دیگر حمایتمان را از جامعه فرانسه که عمدتا کاتولیک هستند و از حملۀ روز گذشته عمیقا متأثر
شده اند ،همچنین حمایتمان را از جمهوری اعالم می کنم».
او در ادامه گفت که در فرانسه «آزادی مذهب» یک اصل است و این همان چیزی است که الئیسیته نامیده می شود.
آقای مکرون گفت که اصطالح الئیسیته «آنقدر پیچیده است که گاه باعث ایجاد سوء تفاهم هایی نیز می شود ».به
گفتۀ او «منظور از این آزادی ،آزادی باور داشتن یا باور نداشتن» است .بر این اساس فرانسه کشوری است که همه،
بدون توجه به مذهبی که دارند می توانند شهروند آن بشوند و همه فارغ از دین و مذهب شان می توانند از حقوق
سیاسی و مدنی یکسانی برخوردار شوند و در جامعه با مردمی از دیگر ادیان زندگی کنند .وظیفه دولت نیز این است
که چنین حقی را برای فرد فرد شهروندان تضمین کند.
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امانوئل مکرون افزود« :می خواهم بگویم ،برخالف آنچه این روزها بسیار شنیده ام ،کشورما با هیچ مذهبی در جهان
مشکلی ندارد و همه می توانند آزادانه عبادت کنند ».او افزود که مسلمانان فرانسه نیز « مانند پیروان سائر ادیـان و

مـذاهب ،از این حـق برخـوردارنـد ،و بر این اساس بسیاری از اتهـامـاتی که در این روزهـا بـه فرانسه [در موضوع
اسالم هراسی] زده شده ،نادرست است».
رئیس جمهور فرانسه در ادامه گفت« :هدف اصلی من از شرکت در این گفتگو ،فرستادن یک پیام است؛ پیام محکمی
علیه تروریزم و علیه همه افراط گرایان خشن .و پیامی در حمایت از صلح ،وحدت و بازگویی برخی حقایق است».

موضع رئیس جمهور در قبال انتشار کاریکاتور ها
امانوئل مکرون تأکید کرد که موضوع انتشار کاریکاتور ها ،موضوع جدیدی در اروپا نیست و گفت «حدود  1۵سال
پیش از این ،همین موضوع در دانمارک بسیار داغ بود».
او ادامه داد« :کشور ما تأریخ خود را دارد و در تأریخ کشور ما این اتفاق جدیدی نیست که چیزهایی را از دین
استخراج کرده و عمومی کنند .این همان چیزی است که غالبا الئیسیته خوانده می شود و منشاء آن به سوابق این
کشور با مذهب کاتولیک بر می گردد».
به گفتۀ او قوانین فرانسه «که میوه روح روشنگری و برخاسته از مردم فرانسه و استقالل آنهاست ،مجموعه ای از
اصول و حقوق و آزادی ها از جمله آزادی مذهبی را به رسمیت شناخته است و ما از این اصول دفاع می کنیم ....به
همین دلیل است که در فرانسه ،هر کسی حتی یک خبرنگار ،می تواند آزادانه در بارۀ رئیس جمهور ،دولت ،گروه
های اقلیت یا اکثریت سیاسی و بقیۀ جهان صحبت کند .استفاده از حق آزادی بیان ،به شکل نقاشی و کاریکاتور نیز
وجود دارد .این حق ماست که از اواخر قرن  1۹میالدی در این کشور به رسمیت شناخته شده است».
آقای مکرون تأکید کرد که دفاع از این حق مهم است ،زیرا این همان چیزی است که مردم فرانسه می خواهند و «ما
در کشور مستقلی زندگی می کنیم».
به گفتۀ او وجود چنین حقی باعث شده تا کاریکاتور ها به روزنامه ها راه یابند و در آنجا منتشر شوند .این کاریکاتور
ها هم رهبران سیاسی را به سخره می گیرند «که من نیز از اولین اهداف چنین کاریکاتور هایی هستم و کامال عادی
است ،و هم رهبران مذهبی از تمام ادیان و مذاهب را .مکرون تأکید کرد که «این کار آنها نیز ریشه در تأریخ ما
دارد».
رئیس جمهور فرانسه افزود« :نشریات ما که شارلی ابدو [ ]Charlie Hebdoهم یکی از آنهاست ،بیش از همه خدای
مسیحیان و موضوعات مربوط به یهودیت و خاخام ها را به کاریکاتور می کشند و بعد موضوعاتی دیگر از جمله
کاریکاتور محمد و موضوعات مربوط به دین مسلمانان را».
او با اشاره به واکنش مسلمانان به کاریکاتور های مرتبط با دین اسالم گفت« :من احساساتی را که با این کار تحریک
می شود درک می کنم و به این احساسات احترام می گذارم .اما می خواهم شما نیز نقش من را درک کنید .نقش من
آرام کردن اوضاع است ،همان کاری که اینجا انجام می دهم و همزمان ،محافظت از این حقوق است».
او در ادامه گفت« :همۀ مسلمانانی که ممکن است شوکه شده باشند باید این را درک کنند .سؤال این نیست که آیا
فرانسه و رئیس جمهور آن از چنین کاریکاتورهایی حمایت می کند یا نه (اصال چنین موضوعی مطرح نیست زیرا
مطبوعات آزاد هستند و رسانه هایی که این کاریکاتور ها را منتشر می کنند نیز روزنامه رسمی دولت نیستند و دولت
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فرانسه هم این کاریکاتور ها را نکشیده) بلکه سؤال اصلی این است که آیا رئیس جمهور فرانسه موافق سلب این حق
از مطبوعات هست یا خیر؟ پاسخ من این است که نه .زیرا این حق مردم فرانسه است و سلب آن همه را تحت تأثیر
قرار می دهد .بنا بر این آنچه مهم است این است که من باید این آزادی را حفظ کنم».
او افزود که در موضوع کاریکاتورها «دو چیز پذیرفتنی نیست .اول سردرگمی هایی که توسط بسیاری از رسانه ها
و گاه رهبران سیاسی و مذهبی بوجود آمد و بر این محور بود که این کاریکاتورها به نوعی پروژۀ دولت فرانسه یا
رئیس جمهور آن بوده است .و دوم اینکه برخی خشونت ها به بهانه این کاریکاتورها ،مستقیم یا غیر مستقیم توجیه
شوند».
امانوئل مکرون گفت« :من متخصص الهیات نیستم اما به چنین درکی نرسیدم که اسالم استفاده از هرگونه خشونت
را مشروعیت می بخشد و از آن حمایت می کند .بنا براین اینرا درک می کنم که ممکن است افراد از دیدن این
کاریکاتور ها شوکه شوند و به آنها احترام می گذارم ،اما هرگز قبول نخواهم کرد که به این دلیل یک خشونت فیزیکی
توجیه شود».
امانوئل مکرون ضمن «دروغ» خوانـدن ادعـای برخـی از رسانـه های جهان عـرب کـه از قـول او نـوشته بودنـد:
«از کاریکاتورهایی که پیامبر را تحقیر می کنند حمایت می کند» گفت« :بر این باورم که واکنش هایی که در جهان
اسالم به سخنان من دیده شد ،عمدتا بر اساس این دروغ ها شکل گرفته بود ،زیرا بسیاری در جهان اسالم فکر کرده
بودند که من طرفدار این کاریکاتورها هستم .به آنها می گویم که اصال چنین موضوعی مطرح نیست .من تنها طرفدار
این هستم که در کشورم بتوانیم آزادانه بنویسیم ،فکر کنیم و نقاشی کنیم .زیرا اینها حقوق ما هستند و مهم هستند و
آزادی های ما هستند .این را درک می کنند که این موضوع می تواند شوکه کننده باشد و به چنین [احساسی] احترام
می گذارم اما باید در مورد آن حرف بزنیم ....باید فضایی را برای درک متقابل بسازیم .راه حل در منع یک حق
نیست و قطعا راه حل توجیه خشونت ها به دلیل شوکه کننده بودن یک کار نیز نیست».

یهود ستیزی در فرانسه
رئیس جمهور فرانسه در پاسخ به این پرسش که چرا در این کشور قوانینی علیه یهود ستیزی وجود دارد و حتی
قوانینی وجود دارد که به چالش کشیدن برخی موضوعات تأریخی را منع کرده اما چنین چیزی در موضوعات اسالمی
دیده نمی شود ،خطاب به خبرنگار گفت:
«شما دو چیز را با یکدیگر مخلوط کرده اید؛ اولین موضوع تأریخ است و موضوع دوم بحث احترام افراد به یکدیگر
و احترام به مذاهب».
او افزود« :فرانسه با یهود ستیزی و نژاد پرستی در تمام اشکال آن مبارزه می کند و این در قانون ما آمده است.
فرانسه با نفرت پراکنی هم مبارزه می کند و هنگامی که از نژاد پرستی سخن می گوییم منظور همۀ نژادها هستند.
اما همزمان در فرانسه این حق نیز وجود دارد که می توان مذهب یهود را نقد کرد و از آن کاریکاتور کشید؛ مانند
بقیه مذاهب .بنابراین در این زمینه استاندارد دو گانه ای وجود ندارد .یک وضعیت دوگانه هم وجود ندارد ...اما در
فرانسۀ امروز افرادی وجود دارند که علیه مسلمانان به دلیل مسلمان بودن شان ،علیه کاتولیک ها به دلیل کاتولیک
بودن شان ،علیه پروتستان ها به دلیل اینکه پروتستان هستند و علیه یهودیان به دلیل یهودی بودن و غیره دست به
اقداماتی می زنند .من امیدوارم که وزیر کشور بتواند این مسؤولیت را از مسیر پارلمان به انجام برساند تا در بارۀ
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نحوه شناسایی ،پیگیری و برخورد با تمام اقداماتی که علیه شهروندان ما به دلیل مذهب شان انجام می شود ،شفاف
سازی شود».
در بسیاری از کشورهایی که خواستار تحریم فرانسه شده اند آزادی رسانه ها وجود ندارد.
امانوئل مکرون در واکنش به اعتراضاتی که در دیگر کشورها در پی «تحریف سخنان او» شکل گرفته است ،گفت:
«این را دوباره تکرار می کنم که در فرانسه مطبوعات آزاد هستند .در بسیاری از کشورهایی که خواستار تحریم
فرانسه شده اند آزادی رسانه ها وجود ندارد .به عبارت دیگر ،در آنجا امکان کشیدن کاریکاتورهایی نه تنها کاریکاتور
پیامبر یا خدا یا موسی بلکه حتی کاریکاتور های رهبران همان کشورها وجود ندارد .در آنجا گاه کاریکاتور هایی از
رهبران دیگر کشورها کشیده می شود و نه رهبران همان کشور .زیرا آنها دست کاریکاتورها و طراحان را شکسته اند،
خبرنگاران را می کشند یا آنها را به زندان می اندازند .چنین چیزی در فرانسه وجود ندارد .وقتی خبرنگاری در
فرانسه چیزی می گوید ،موضعش موضع دولت نیست ...از این رو به خودمان تبریک می گویم».
اقدامات تروریستی که به نام اسالم انجام می شود ،آفتی برای مسلمانان جهان است.
امانوئل مکرون در ادامه با اشاره به اینکه پیام امروزش «دعوت مسلمانان به مسؤولیت پذیری» است ،گفت« :چند
سالی است که ما در حال نبرد با تروریزم هستیم .این مبارزه تا کنون جان بیش از  300نفر از هموطنان ما و گاه
خارجی هایی گرفته است که در خاک ما زندگی می کنند .این اقدامات تروریستی که به نام اسالم انجام می شود آفتی
برای مسلمانان در سراسر جهان است .وقتی به ارقام معتبر  ۴0سال گذشته در جهان بنگرید ،می بینید که بیش از
 ۸0درصد قربانیان این تروریزم ،مسلمان بوده اند .وقتی دختران جوان در نایجیریا توسط گروه هایی به نام اسالم
ربوده می شوند ...وقتی فالن زایشگاه بمباران می شود ...می توانم ده ها مثال دیگر بیاورم .قربانیان اصلی فعالیت
های تروریستی که به نام اسالم انجام می شود ،مسلمانان هستند .ما با این تروریزم مبارزه می کنیم زیرا به سرزمین
ما ضربه می زند».

اسالمگرا های افراطی
او در ادامه گفت« :دسته دومی هم هستند که من تصمیم گرفته ام با آنها مبارزه کنم .و سخنان من در بارۀ این دسته
است که بد ترجمه شده و سوء تفاهم هایی را به وجود آورده است .این دسته اسالمگراهای افراطی هستند .آنها افراط
گرایان خشنی هستند که دین را ربوده و به نام اسالم دست به خشونت می زنند .اما سخنان من درباره این گروه به
مبارزه با اسالم ترجمه شده است.

نه ،برعکس ،فرانسه کشوری است که در آن دین چندین میلیون نفر از شهروندانش ،اسالم است.
من قصد جنگ با هموطنان مسلمانم را ندارم.
آنها شهروندان این کشورند و می خواهند در صلح زندگی کنند ...اما امروز افراط گرایان خشن به نام اسالم بدترین
کارها را انجام می دهند .آنها تروریست نیستند ،پس چه کار می کنند؟ آنها باعث می شوند که کودکان مدرسه را ترک
کنند و سپس به آنها تلقین می کنند و خشونت را برایشان توجیه می کنند .آنها در فرانسه هستند اما با گروه های
افراطی در خارج از این کشور در ارتباطند .بنابراین مدت سه سال است که به سختی در حال رویارویی با آنها هستیم
و در تالشیم برای محافظت از مردم فرانسه و برای محافظت از مسلمانان فرانسه ،از قدرت آنها کم کنیم .اساس
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آموزش های این گروه ها بر نفرت گذاشته شده است .اسالمگرایان افراطی ،احساساتی را در میان دیگر مسلمانان
تقویت می کنند که برای صلح و برای دوستی بین مذاهب ،مضر است».
آقای ماکرون در ادامه از الیحه ای سخن گفت که دولت به دنبال قانونی کردن آن است تا به این ترتیب بتواند با
اسالمگرایان افراطی مبارزه کند.
او گفت« :با این قانون ،مانع از بیرون رفتن کودکان از مدرسه ها می شویم .مانع از فرستاده شدن هرگونه بودجۀ
مرتبط با فعالیت های تروریستی برای این گروه ها می شویم و به این ترتیب یک شفافیت مالی ایجاد خواهیم کرد .تا
بیش از هر چیز اطمینان یابیم که هر شخصی از هر دین و مذهبی که باشد ،کامال به قوانین جمهوری فرانسه احترام
می گذارد ...می خواهم این افراط گرایان را که مرتکب بدترین کارها یا توجیه کننده بدترین کارها هستند ،از مسلمانان
جدا کنم .در هفته های اخیر در جهان اسالم سعی شده با حریف سخنان من بگویند که رئیس جمهور فرانسه و بنا براین
فرانسه ،با اسالم مشکل دارد .نه ،ما هیچ مشکلی با اسالم نداریم ...تأریخ فکری و فرهنگی ما با اسالم عجین شده
است».
مکرون با تأکید بر اینکه مبارزه با افراط گرایی ضروریست زیرا خیلی ها از مسیر افراط گرایی به فعالیت های
تروریستی سوق می یابند ،گفت« :حمله به [موزیم] بار دو در تونس حاصل فعالیت اسالمگرایان افراطی بود .الجزایر
چندین دهه درگیر حمالت وحشتناکی بود که افراط گرایان به نام دین انجام می دادند .افغانستان نیز چنین تجربه ای
دارد .امروز کشورهای افریقایی نیز با چنین حمالتی روبرو هستند .نمی توانیم وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده است؛
این افراد به اسم چیز دیگری این کار را نمی کنند ...همه مسلمانان در سراسر جهان باید در این باره موضع کامال
روشنی داشته باشند و به همه کسانی که می خواهند علیه خشونت مبارزه کنند کمک کنند .هیچ توجیهی برای اقدامات
این گروه ها وجود ندارد .ما باید نه تنها در مقابل تروریست ها بلکه کسانی که با ساخت ایدئولوژی هایی فعالیت های
تروریستی را توجیه می کنند ،متحد باشیم».

مقابل «افراط گرایان جدایی طلب» می ایستیم
امانوئل مکرون در بخش های پایانی سخنانش گفت« :من هرگز ندیده ام که کسی به نام الئیسیته فرانسه محکوم به
اعدام شده باشد .در فرانسه یک خط قرمزی وجود دارد و همۀ افرادی که حکم اعدامی را صادر می کنند یا اقدامی
خشونت آمیز را توجیه می کنند ،از نظر من آن سوی این خط قرمز قرار دارند».
او افزود« :هنگامی که من از جدایی طلبان صحبت می کنم ،منظورم گروه هایی از افراط گرایان خشن است که به
نام اسالم عمل می کنند و با تحریف دین شروع به آموزش دیگران می کنند .آنها در چارچوب انجمن ها از تمام
آزادی ها و حقوقی که جمهوری فرانسه ارائه می دهد استفاده می کنند و به آموزش دیدگاه های افراطی خود
می پردازند .آنها به دیگران می آموزند که ما نباید به فرانسه احترام بگذاریم ،نباید به قوانین این کشور احترام بگذاریم
و باید نوعی دیگر از قوانین را اجرا کنیم .آنها می آموزند که زنان با مردان برابر نیستند و دختران كوچک نباید از
حقوق برابر با پسران كوچك برخوردار باشند».
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مکرون اعالم کرد« :این را خیلی واضح به این گروه ها می گویم :نه در کشور ما .اینجا در فرانسه ما به روشنگری
باور داریم .همه شهروندان ،زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند .بنا براین هرگز هرگز چنین نهادهایی را نمی
پذیریم؛ حتی اگر فعالیت های شان به نام یک دین انجام شود ....کسانی که چنین باورهایی دارند و می خواهند بخشی
از جامعه را جدا کنند و قانون خود را وضع کنند ،این کارها را در جایی دیگر انجام دهند؛ نه در خاک فرانسه1».

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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