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พรรคสหภาพสหภาพสาธารณรฐันิยมถอืก าเนิดขึน้จากการรวมตวักนัในรฐัสภาเมือ่วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2550 ซึง่เป็น

วนัครบรอบ 15 ปีของสนธสิญัญาโรม ในวนัน้ันเองหญงิและชายชาวฝร ัง่เศสในทกุชนช ัน้และชว่งวยัไดเ้ห็นพรอ้มตอ้งกนั

ทีจ่ะกอ่ตัง้พรรคสหภาพสาธารณรฐันิยมขึน้ ดว้ยความมุ่งมั่นทีจ่ะคนือสิรภาพใหก้บัประเทศและประชาชนชาวฝร ัง่เศส ที่

ส าคญัเป็นทีส่ดุ เพือ่ทีจ่ะน าพาประเทศกลบัสูส่ถานะของประเทศซึง่เป็นตวัแทนแห่งอสิรภาพของรฐัและประชาของโลกเฉก

เชน่ในอดตี 

 

สมาชกิผูก้อ่ตัง้ไดจ้ดัท ากฎบตัรฉบบันีข้ึน้เพือ่อธบิายถงึระเบยีบวาระและการวเิคราะหข์องสหภาพสาธารณรฐันิยมอยา่ง

ละเอยีด ผูจ้ดัท าหวงัวา่สมาชกิ UPR จะอา่นเอกสารนี ้ เพือ่น ามาใช ้ โดยการแบ่งปันการวเิคราะห ์ ขอ้สรปุของตนและน า

นโยบายเหลา่นีไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ

 

1.การวเิคราะหส์ถานภาพของประเทศฝร ัง่เศส: สหภาพยุโรปคอืปัญหา ไม่ใช่

ทางออก 

สหภาพสาธารณรฐัจ าแนกและแตกตา่งจากกลุม่การเคลือ่นไหวทางการเมอืงทัง้หมดและมเีจตนารมณห์ลกัอนัส าคญัสอง

ประเด็น ไดแ้ก ่

• การวเิคราะหส์ถานภาพของประเทศฝร ัง่เศส 

• การใชว้ธิทีีจ่ะน าพาประเทศของเราออกจากความรนุแรงทางการเมอืงเศรษฐกจิสงัคมและวกิฤตทางศลีธรรมซึง่ดิง่

ลงอยา่งไม่มแีนวโนม้ทีจ่ะหยดุยัง้ 

ปัญหาดงักลา่วไม่ไดเ้กดิจากประเทศของเราเพยีงอยา่งเดยีว หากแตเ่กดิจากกระบวนการของสหภาพยโุรปอนัเป็นปัญหา

หลกั ทางออกของประเทศยงัห่างไกลนัก เราถกูกลอ่มใหเ้ชือ่มาคร ึง่ทอ่นศตวรรษวา่การรวมตวักนัของยโุรปมมีาแตด่ัง้เดมิ 

ทัง้ทีค่วามเป็นจรงิพวกเขาเพยีงตอ้งการทีจ่ะใหช้าวฝร ัง่เศสตกอยูภ่ายใตอ้ านาจและกกักนัของตา่งประเทศ ทีซ่ ึง่

ประชาธปิไตยไรค้วามหมายและปิดขงัอนาคตของชาวฝร ัง่เศสไวเ้พือ่ทีจ่ะตกัตวงประโยชนส์ว่นตนและน าประชาชน

ฝร ัง่เศสใหสู้ค่วามสิน้หวงัและเกลยีดชงัตวัเองอยา่งไม่มเีหตผุล 

 

พรรค UPR คอืพรรคแหง่ศตวรรษ 21 ทีต่ระหนกัถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศฝร ัง่เศสและบนโลก 

เพราะความหลากหลายทางชาตกิ าเนิด ชว่งวยั ระดบัการศกึษา และอาชพี ของผูน้ าและสมาชกิของพรรค UPR ท าให ้

พรรคของเราไม่ใชพ่รรคของผูโ้ง่เขลาหรอืผูถ้วลิหาแตอ่ดตี หากแตต่รงกนัขา้ม เราเป็นพรรคทีเ่กดิใหม่ในศตวรรษที ่ 21 

พรอ้มกบัเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้มใหม่ในชว่งเดยีวกนั เราคดิถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ทกุทีบ่นโลกใบนีแ้ละกงัวลกบัความซบัซอ้นของ

ปัญหาระหวา่งประเทศ ตระหนักถงึน า้หนักของขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากววิฒันการทางสตปัิญญา รวมไปถงึ

ความหลากหลายทางโลกวสิยั ประเพณีทีเ่ปิดกวา้ง และอทิธพิลของประเทศเรา 

 

พรรคการเมอืงสว่นใหญส่าธยายถงึปัญหาของฝร ัง่เศสอนัเกดิขึน้จากความลา่ชา้ใน “การปฏริปูทีจ่ าเป็นของประเทศ” 

เน่ืองจากฝร ัง่เศสไม่เต็มใจทีจ่ะตกลงและปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนักบัประเทศอืน่ ๆในโลก ซึง่แนวคดิดงักลา่วมแีนว้โนม้

ในการผลกัภาระและท าใหพ้ลเมอืงรูส้กึผดิ ทัง้ทีพ่รรคการเมอืงดงักลา่ว ไม่มกีารศกึษาอยา่งจรงิจงัและละเอยีดถีถ่ว้น ไม่มี

ความเป็นกลางใชเ้หตผุลทีแ่ทจ้รงิ เมือ่พจิารณาถงึความส าเรจ็และความลม้เหลวของประเทศอืน่ ๆ ในโลก 

วธิกีารของพรรค UPR มคีวามแตกตา่งกนัมาก เน่ืองจากเราใชก้ารวเิคราะหอ์ยา่งรอบคอบและแน่วแน่ เราศกึษาเกีย่วกบั

สิง่ทีเ่กดิขึน้ทีอ่ืน่ ๆ บนโลกใบนีไ้ม่ใชเ่ฉพาะในยโุรปหรอืในสหรฐัอเมรกิา. 
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การวเิคราะหท์ีท่า้ทายแนวความคดิทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 

UPR เป็นเพยีงพรรคการเมอืงเดยีวในฝร ัง่เศสเทา่น้ันที:่ 

• ตัง้ขอ้สงัเกตถงึกระบวนการในการสรา้งรฐัธรรมนูญในระดบัทวปีทีเ่หนือกวา่ระดบัรฐับาล เชน่ 

คณะกรรมาธกิารยโุรป ทีม่หีลกัการและอ านาจเหนือความเป็นรฐัชาต ิและไม่เหมอืนทีอ่ืน่ใดบนโลก  

• เราสงัเกตไดว้า่วา่ตามสถติทิ ัว่โลกทีม่อียูท่ ัง้หมด ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัระหวา่งขนาดของรฐัและมาตรฐานการครอง

ชพีของประชากร หากแตด่เูหมอืนวา่จะมกีารเชือ่มโยงระหวา่งความรกัชาตแิละการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

• เนน้ความจรงิทีว่า่ บรษิทัในยโุรปเป็นพนัธมติรกบับรษิทัขา้มชาตอิืน่ๆมากขึน้  โดยเฉพาะในทวปีเอเชยี เพือ่ทีจ่ะ

แขง่ขนักบับรษิทัอืน่ๆในยโุรป จดุประสงคด์งักลา่วในโลกธรุกจิพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่ขอ้โตแ้ยง้ทีว่า่การรวมกนัของประเทศ

ในทวปียโุรปน้ันจ าเป็นส าหรบัเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมอนัน าไปสู ่“ยโุรปผูช้นะ” น้ันเป็นความเท็จ 

• ชีแ้จงวงจรการตดัสนิใจของสถาบนัยโุรปอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะขอบเขตของฝร ัง่เศษ รวมทัง้อทิธพิลทีเ่กดิขึน้

จากการกดดนัของสหรฐัฯ 

• แจง้ใหป้ระชาชนทราบถงึคา่ใชจ้า่ยสทุธทิีเ่พิม่ขึน้เร ือ่ย ๆ ในกระบวนการรวมตวักนัของยโุรปบนเศรษฐกจิและการเงนิ

สาธารณะของฝร ัง่เศส 

• พสิจูนโ์ดยการใชส้ถติเิปรยีบเทยีบวา่ฝร ัง่เศสไม่ไดต้กอยูใ่นสถานการณท์างการเงนิทีร่า้ยแรงอยา่งทีเ่ราถกูบอก 

• แสดงใหเ้ห็นวา่หลายประเทศในโลกรวมทัง้ญีปุ่่ นและสหรฐัอเมรกิาไม่เคารพหลกัเกณฑข์องมาสทรชิตซ์ ึง่น าเสนอให ้

เราเห็นวา่ เศรษฐกจิทีด่ ีและ การก ากบัดแูลดา้นการเงนิ น้ันมคีวามจ าเป็น 

• อธบิายวา่ประเทศสหรฐัอเมรกิาก าลงัเป็นประเทศทีเ่สีย่งตอ้การลม้ละลาย ซึง่เป็นประเทศทีร่วมเสาหลกัของเศรษฐกจิ

ทัง้หมดอนัไดแ้ก ่รฐับาลกลางสหรฐั,พืน้ทีก่ารปกครองโดยรฐับาลกลางสหรฐั ภาคธรุกจิ และภาคครวัเรอืน ทีก่ าลงั

เป็นหนีม้หาศาลและมากกวา่ฝร ัง่เศส 

UPR ตระหนักถงึปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมด ี เราจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการแขง่ขนัและความคลอ่งตวัใน

เชงิอตุสาหกรรม การคา้ และการพาณิชย ์ ตลอดจนความมุ่งมั่นทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของฝร ัง่เศสเพือ่ใหร้กัษาไวซ้ ึง่

ระบบสงัคมและแนวคดิเร ือ่งชวีติในสงัคมแบบฝร ัง่เศส 

อยา่งไรก็ตาม UPR ยนืยนัวา่จะไม่มทีางออกทีย่ ัง่ยนืส าหรบัปัญหาทีห่นักหน่วงของฝร ัง่เศส ยกเวน้เสยีแตว่า่เราชาว

ฝร ัง่เศสจะชดัเจนและหนักแน่นในการโตก้ลบันโยบายทีด่ าเนินการ และเมือ่พลเมอืงของเราไม่ยนิยอมในระบอบนี ้ ตราบ

เทา่ทีอ่ านาจทีแ่ทจ้รงิของพวกเขาไม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้จากพลเมอืงในบรบิทของตวัเลอืกประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ ใน

ระยะยาวมนัดเูหมอืนไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลยทีเ่ราจะน าประเทศใหต้อ่ตา้นกบัประชาชน 

 

สถานการณก์ารหยุดชะงกัในฝร ัง่เศสเกดิขึน้จากการทีฝ่ร ัง่เศสยอมจ านนตอ่การควบคุม

จากตา่งประเทศอยา่งหน้าระอา 

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานนับหน่ึงพนัหา้รอ้ยปีของประเทศสอนใหเ้ราพรรค UPR รูว้า่คนฝร ัง่เศสไม่เคยยนิยอมทีจ่ะถกู

ควบคมุโดยอ านาจตา่งประเทศ หรอื โดยอ านาจทีพ่วกเขาไม่ถอืวา่ถกูตอ้งตามกฎหมายใด ๆ ไดน้าน 

แมจ้ะมกีารน าเสนอแตด่า้นบวก ประโยชนแ์ละอนาคตความเป็นยโูทเปียอนัแสนหวาน ซึง่อาจจะปฏเิสธไม่ไดว้า่การมอียู่

ของคนยโุรป สหภาพยโุรปน้ันมผีลอยา่งยิง่ในการสง่ใหฝ้ร ัง่เศสเป็นประเทศมหาอ านาจในสายตาตา่งประเทศ แตท่วา่

อ านาจในสหภาพยโุรปน้ันไม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้ซ ึง่ความถกูตอ้งตามกฎหมายของฝร ัง่เศส เป็นอ านาจทีเ่ราไม่สามารถ

รูเ้บือ้งลกึได ้ ประวตัศิาสตรฝ์ร ัง่เศสทัง้หมดชวนใหเ้ราเขา้ใจวา่น่ีเป็นเพยีงแคช่ว่งเปลีย่นผ่านเทา่น้ัน และมนัไม่ยัง่ยนืใน

อนาคต 
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คร ัง้หน่ึงฝร ัง่เศสไดแ้สดงทา่ทยีอมรบัการรวมตวักนัของสหภาพยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัการลงประชามตเิกีย่วกบั

สนธสิญัญามาสทรชิตอ์นัมวีสิยัทศันแ์คบ ขอ้ตกลงนีม้เีงือ่นไขทีค่ลมุเครอือยา่งชดัเจน และใชห้ลกัจติวทิยาในการสรา้ง

ความกดดนัอยา่งรนุแรง บงัคบัใหป้ระชาชนไดร้บัผลกระทบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุหากไม่ยอมจ านน 

เราชาวฝร ัง่เศสไม่เคยไดร้บัค าเตอืนอยา่งตรงไปตรงมาเกีย่วกบัผลกระทบเชงิลบเชงิรปูธรรม ทีอ่าจเกดิจากการถา่ยโอน

อ านาจอธปิไตย พวกเขายนิยอมโดยเรว็และขาดการไตรต่รองราวกบัวา่มนัไม่คุม้คา่ทีจ่ะพจิารณา ไม่เคยมคีนในชาตเิรา

ท าสิง่ทีถ่กูตอ้งและเหมาสมโดยการเตอืนเราอยา่งชดัเจน จรงิจงั กบัความจรงิทีว่า่ ตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา ทางเลอืกเชงิกล

ยทุธท์ีด่ใีนอนาคตของฝร ัง่เศสในเร ือ่งของนโยบายตา่งประเทศและการป้องกนัประเทศ รวมทัง้ในดา้นสงัคมเศรษฐกจิ

การเงนิหรอืสิง่แวดลอ้มจะไม่ขึน้อยูก่บัคะแนนเสยีงจากพวกเขาอกีตอ่ไป และถงึแมว้า่มนัจะกลายเป็นหายนะไปแลว้ (อยา่ง

ทีเ่ห็นไดช้ดัในวนันี)้ การเลอืกทีเ่ด็ดเดีย่วเหลา่นีจ้ะท าใหเ้รายงัคงถกูบงัคบัจากภายนอก อนัประกอบไปดว้ยราวๆสามสบิ

ประเทศ อนัจะท าใหอ้ทิธพิลของฝร ัง่เศสเป็นเพยีงชนกลุม่นอ้ย โดยขณะทีส่หรฐัอเมรกิาไดอ้ านาจอยา่งทว่มทน้ผ่านการล็

อบบีก้ดดนัประเทศของเราใหอ้ยูช่ายขอบ 

เราถกูหลอกโดยโฆษณาชวนเชือ่วา่ "การกอ่สรา้งในทวปียโุรป" เป็นผูส้รา้งสนัตสิขุ เป็นโชคชะตาของประวตัศิาสตร ์เป็น

ความจ าเป็นทางการเมอืง เป็นไปเพือ่ความเตบิโตอยา่งรวดเรว็ทางเศรษฐกจิ เพือ่การเดนิหนา้ของสงัคม เป็นไปตามหลกั

ศลีธรรม ฯลฯ คนฝร ัง่เศสเชือ่โฆษณานี ้โดยไม่ไดม้องอยา่งถีถ่ว้นวา่ยงัมเีหรยีญอกีดา้น ทีเ่รามหีลกัฐานในการตอ่ตา้นมนั 

ถงึกระน้ันในเวลาเดยีวกนัคนฝร ัง่เศสเองก็ไม่เคยคดิวา่ตวัแทนทีไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้ของตนจะไม่สามารถเลอืก

ยทุธศาสตรส์ าหรบัฝร ัง่เศสไดอ้กีตอ่ไป เชน่เดยีวกบัทีพ่วกเขาไม่สามารถจนิตนาการไดว้า่รฐัอืน่ ๆ อกี 26 รฐัทีไ่ดร้วมกนั

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัแลว้กบัฝร ัง่เศส สามารถบงัคบัใหพ้วกคนฝร ัง่เศสตดัสนิใจได ้ ถงึแมว้า่พวกเขาจะปฏเิสธและไม่

ยนิยอมก็ตาม 

 

ผลของความขดัแยง้เหลา่นีเ้ป็นความสบัสนวุน่วายทีท่วคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ เน่ืองจากความเป็นจรงิแลว้ สญัญาอนัโง่เขลาที่

ท าไวม้าหลายปีแลว้ก าลงัน าฝร ัง่เศสไปสูบ่ทสรปุอนัตรงกนัขา้ม 

• พวกเขาบอกวา่ "สหภาพยโุรปคอืสนัตภิาพ"? ในขณะเดยีวกนั เราก็เห็นวา่สหภาพยโุรปพยายามผลกัดนัให ้

ฝร ัง่เศสเขา้รว่มสงครามเย็นดงัเชน่กบัสหรฐัอเมรกิา เพือ่ทีจ่ะตอ่สูใ้นสงครามทีผ่ดิกฎหมายอยา่งในอริกั 

• "ยโูรหมายถงึการเตบิโตและการจา้งงานมากขึน้"? และยโูรโซนก็ยงัลา้หลงัเมือ่เปรยีบเทยีบกบั การเตบิโตและการ

จา้งงานทีอ่ืน่บนโลก 

• "ยโุรปหมายถงึความมั่งคัง่"? แตก่ าลงัซ ือ้ของเราก็ยงัซบเซาหรอือยูใ่นภาวะถดถอยอกีทัง้ยงัมแีนวโนม้วา่จะซบเซา

กวา่เดมิในอนาคต 

•  "ยโุรปจะชว่ยใหเ้ราสามารถเป็นแชมป์อตุสาหกรรมชนะสหรฐัอเมรกิาและจนีได"้ ?แตค่ณะกรรมาธกิารยโุรปยงัคง

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิมาตรการการกดีกนัทางการคา้ทัง้หมดเมือ่เทยีบเคยีงกบัมาตราการทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในตา่งประเทศ 

โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิาหรอืจนีซึง่มมีาตราการกดีกนัทางการคา้อนัเอือ้ประโยชนต์อ่การซือ้อตุสาหกรรม

เหล็กในประเทศอนิเดยีทีส่ามารถทนตอ่การตอ่รองหรอืแมแ้ต่การยา้ยถิน่ฐานการผลติได ้ และน่ันก าลงัท าลาย

ภาคอตุสาหกรรมของเราทัง้หมดเชน่ อตุสาหกรรมสิง่ทอ, เฟอรนิ์เจอร,์ ของเลน่, เลนส ์ฯลฯ 

• "ยโุรปหมายถงึการค า้ประกนัทางสงัคมมากขึน้"? แตค่ณะกรรมาธกิารยโุรปสนับสนุนการยา้ยถิน่ฐานการผลติไปสู่

ประเทศทีม่ตีน้ทนุคา่แรงต ่า ปฏเิสธงบประมาณสงัคมสงเคราะหท์ ัง้หมดภายในสหภาพยโุรป แตส่ง่เสรมิการทุม่

ตลาดทางสงัคมและการคลงัอยา่งเปิดเผยและไรย้างอาย 
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• "ยโุรปหมายถงึการควบคมุการอพยพมากขึน้"? แตข่อ้ตกลงเชงเกน้ไดข้ดัขวางการควบคมุชายแดนทัง้หมดและ

ท าใหป้ระเทศของเรากลายเป็นตะแกรงทีป่ระชาชนและสนิคา้เขา้มาโดยไม่มกีารควบคมุ 

• "ยโุรปชอบการเกษตรของเรา"? บรสัเซลสก์ าลงัวางแผนทีจ่ะยกเลกิการเกษตรแบบดัง้เดมิของเรา 

• ฯลฯ 

 

(1) ความพยายามทีจ่ะรวมตวักนัของบรษิทัยโุรปมกัถกูขดัขวางโดยคณะกรรมาธกิารยโุรปภายใตข้อ้อา้งเร ือ่งการผูกขาด

ทางการคา้ 

(2) ส าหรบัคนอเมรกินั เราตระหนักวา่เราเป็นหนีท้า่น เราขอขอบคณุส าหรบัมติรภาพ แตท่า่นก็ก าลงัตกเป็นเหยือ่ของ

สถานการณนี์เ้ชน่กนั 

 

ความเขา้ใจผดิอนัใหญห่ลวงเป็นหวัใจส าคญัของวกิฤตทิางการเมอืงในประเทศฝร ัง่เศส 

สรปุไดใ้จความสัน้วา่ๆ การโฆษณาชวนเชือ่อยา่งตอ่เน่ืองป้องกนัไม่ใหเ้กดิการถกเถยีงถงึการรวมตวักนัของสหภาพยโุรป 

ยิง่ไปกวา่น้ันดเูหมอืนวา่การตัง้ค าถามใด ๆตอ่การรวมตวัของสหภาพฯเปรยีบเสมอืนไดก้บัเป็นการลบหลูส่ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ทัง้

ทีม่นัยงัผลรา้ยมากขึน้ในทุกดา้นและเรายงัไม่สามารถหาเหตทุีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจได ้

 

ดว้ยประการฉะนี ้ ความเขา้ใจผดิอนัน่ากลวัไดก้อ่ตวัขึน้ในหลายทศวรรศทีผ่่านมา จากขวาสดุโตง่ไปยงัซา้ยสดุโตง่ 

หากแตว่า่ไม่กลา้มนัีกการเมอืงคนใดกลา้ทีจ่ะออกมาตอ่ตา้นหลกัการของการกอ่ก าเนิดสหภาพยโุรป กระน้ันเองไม่มี

นักการเมอืงระดบัใดชืน่ชอบกบัสถานการณท์ีเ่ป็นอยูใ่นยุโรปขณะนีนั้ก สงัเกตไดช้ดัจากการลงคะแนนประชามตใิน

รฐัสภายโุรปเมอืเดอืนพฤษภาคมปี 2548 ในการลงคะแนนประชามตคิร ัง้น้ันมกีาร ใหเ้ลอืก “ไม่” ส าหรบั ตอ่ตา้น

สถานการณย์โุรปทีเ่ป็นไปอยู ่ณ ขณะน้ัน และ “ใช”่ เพือ่เลอืกประจกัษโ์ดยนัยในการตอ่ตา้นสิง่เดยีวกนั เพราะสิง่ทีพ่วก

เขาถกเถยีงกนัอยู่น้ันคอื รฐัสภา ของพวกเขาน้ันสามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงไดห้รอืไม่ 

 

("ลงคะแนนเสยีงใชส่ าหรบัผูท้ีเ่ห็นดว้ยวา่สหภาพยโุรปเป็นประโยชน"์ และ "ใชก่บัการเห็นดว้ยกบัการใชร้ะบอบสงัคม

นิยมในสหภาพยโุรป" ฯลฯ ) 

 

กลา่วอกีนัยหน่ึง คอื นักการเมอืงชาวฝร ัง่เศสทกุคนตา่งประกาศตวัวา่เห็นชอบกบัการกอ่สรา้งสหภาพยโุรป แตก่ลบั

ตอ่ตา้นกบัวถิทีีจ่ะน าไปสูก่ารกอ่สรา้งของสหภาพยโุรป 

 

ในความพยายามทีจ่ะแกปั้ญหาความยอ้นแยง้ในตวัเองนี ้ พวกเขามกัจะประกาศตวัเองวา่เขาชืน่ชมความเป็น "ยโุรปอืน่" 

และเสนอดา้นทีจ่ะท าใหผู้เ้ลอืกตัง้ไม่คลางแคลงใจวา่พวกเขามมุีมมองทีน่่าสงสยัมากขึน้เร ือ่ย ๆ วา่ "ยโุรปอืน่ ๆ " ของเขา

น้ันทีจ่รงิแลว้คอื ฝร ัง่เศสทีใ่หญข่ึน้ 

 

หากแตว่า่ไม่มใีครยอมรบัวา่มุมมองทีเ่ยา้ยวนใจนีเ้ป็นไปไดแ้ค่ความหวงัลมๆแลง้ๆ ยโุรปไม่ไดเ้ป็นแบบนีเ้พราะโชคชว่ย แต่

มนัเป็นผลมาจาก 27 ชาตทิีไ่ม่เห็นพอ้งตอ้งกนั ฝร ัง่เศส และกบัหน่ึงคณะกรรมาธกิารทีม่าจาก 27 ประเทศดงักลา่ว 

ดงัน้ัน 3.7% นับจากนี ้ จงึไม่สามารถก าหนดมุมมองของตวัเอง คา่นิยม และผลประโยชนข์องตน ในสโมสรทีม่ปีระเทศ

สว่นใหญส่อดคลอ้งกบัสหรฐัอเมรกิา 



 6 

 

UPR พจิารณาวา่สภาพการเมอืงปัจจบุนัเป็นโรคจติชนิตหน่ึงทีม่บีุคลกิภาพแตกแยก อนัเป็นสาเหตหุลกัของสถานการณ์

การหยดุชะงกัในประเทศฝร ัง่เศส เน่ืองจากพวกเขาไม่ตอ้งการหรอืไม่กลา้ทีจ่ะยอมรบัผลการวนิิจฉัยของพวกเขาอยา่ง

เต็มรปูแบบและปฏเิสธความไม่จ าเป็นของการรวมยโุรปเขา้ดว้ยกนั โดยรวมแลว้พรรคการเมอืงของฝร ัง่เศสจะสามารถให ้

ความเห็นแกส่าธารณชนและสือ่มวลชนในลกัษณะงงงวง อนัสรา้งความรูส้กึหายนะของประชาธปิไตย ในแง่ทีว่า่ พวกเขา

จะท าการการวพิากษว์จิารณย์โุรป แตใ่นขณะเดยีวกนัก็ยอมรบัหลกัการทีไ่ม่สมบูรณข์องมนั  เพือ่ทีจ่ะท าใหข้อ้เสนอใด ๆ 

ทีอ่าจไดร้บัความยนิยอมจาก 26 ประเทศสมาชกิอืน่ ๆ มนัดนู่าสนใจส าหรบัฝร ัง่เศส 

  

ดงัน้ันการเมอืงของฝร ัง่เศสทัง้หมดจงึขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและสูญเสยีความสามารถในการรวมพลกนั และ

เปิดทางใหก้บัพวกสดุโตง่ ดงัน้ันจงึเป็นเร ือ่งส าคญัในการชีแ้จงสถานการณท์างการเมอืงของฝร ัง่เศสโดยการสรา้งพรรคที่

มเีป้าหมายส าคญัคอืการแกปั้ญหาความเขา้ใจผดินี ้

 

 

2 .  การฟ้ืนฟูของประเทศชาตมิคีวามจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกจาก

สหภาพยุโรป 

สหภาพยโุรปน้ันห่างไกลจากการเป็นโครงการทีใ่หค้ ามั่นสญัญาวา่จะน าพามาซึง่ความเจรญิรุง่เรอืงประชาธปิไตย และ

สนัตภิาพ การบงัคบัการรวมตวักนัของทวปียโุรปไม่วา่ภายใตร้ปูแบบหรอืชนิดของสญัญาใด ทา้ยทีส่ดุแลว้ก็กลบั

กลายเป็นใหผ้ลในทางตรงกนัขา้ม สหภาพยโุรปแทจ้รงิแลว้คอืยโูทเปียพษิทีน่ าประเทศฝร ัง่เศสและประเทศอืน่ ๆ ของ 

ยโุรปเขา้สูโ่ครงสรา้งเผด็จการทางการเมอืงทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ ไม่ยอมจ านนและแยแสสงัคม ร ัง้แต่กระหาย

สงครามอยา่งมชี ัน้เชงิ สงัคมวทิยาในแบบบา้บอไรส้าระ และ วฒันธรรมในแบบทีไ่รม้นุษยธรรม 

 

เมือ่อสิรภาพและอ านาจอธปิไตยของฝร ัง่เศสกลบัมาเป็นของคนฝร ัง่เศสเทา่น้ัน เราจงึจะสามารถมั่นใจไดถ้งึความมั่งคัง่

ของประเทศและการท างานทีด่ขีองระบอบประชาธปิไตย อนัเป็นการกระท าทีส่ง่อทิธพิลยงัทัว่โลก ทัง้เป็นการกระท าเพือ่

สนัตภิาพและมติรภาพระหวา่งประชาชนโดยไม่ค านึงถงึสถานทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรห์รอืความเชือ่ทางศาสนาอยา่งแทจ้รงิ 

 

จุดจบของความคลุมเคลอื 

 

หน่ึงในเหตผุลหลกัส าหรบัมูลนิธ ิ UPR อยูใ่นความจรงิทีว่า่โปรแกรมของทกุการเคลือ่นไหวทางการเมอืงทีอ่า้งวา่ตอ่สูเ้พือ่

อธปิไตยแห่งชาตมิคีวามคลุมเครอืและก ากวมในสองทาง: 

 

- ในทางหน่ึง พวกเขาใชอ้ธปิไตยเป็นตวัหลกัทา่มกลางเร ือ่งอืน่ ๆ อกีมากมาย และยงัไม่ชดัเจนเร ือ่งความเป็นยโุรปในเร ือ่ง

อืน่ ๆ เชน่ การลบลกัษณะทีส่ าคญัเฉพาะเจาะจงและเด็ดขาดของการฟ้ืนฟูความเป็นอธปิไตยของประเทศ 

- ในอกีทางหน่ึง พวกเขายอมรบัหรอืเห็นพอ้งในต านานการรวมตวักนัของยโุรปทีแ่กไ้ขได ้นอกจากน้ันพวกเขาก็ประกาศ

ตวัเองวา่ตวัเองเห็นดว้ยตอ่ความเป็น "ยโุรปอืน่" เชน่ "ประเทศยโุรป" ทัง้ทีพ่วกเขาไม่มคีวามสามารถในการอธบิายได ้

อยา่งแม่นย าวา่จะเกดิอะไรขึน้และความมหศัจรรยอ์นัใดทีเ่ราจะสามารถพึง่หรอืชมุนุมคณะกรรมาธกิารยโุรปและ 26 รฐั

สมาชกิอืน่ ๆ ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัได ้(3) 
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UPR พจิารณาวา่ความคลมุเครอืเหลา่นีเ้ป็นสาเหตหุลกัทีท่ าใหค้วามคดิเห็นของประชาชนในประเทศเป็นชายขอบ เรา

ตอ้งการทีจ่ะพฒันาและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการเพือ่ใหม้โีครงการทีช่ดัเจนและถกูตอ้ง เพือ่ทีจ่ะสง่ไปยงัคน

ฝร ัง่เศสโดยตรงในรปูแบบประชาธปิไตยทีเ่ป็นกลาง 

 

วตัถปุระสงคข์องโครงการนีค้อืท าใหฝ้ร ัง่เศสออกจากสหภาพยโุรปทีเ่รยีกวา่ "สหภาพ" และปฏเิสธโครงการใหม่ ๆ 

ทัง้หมดจากการรวมตวักนัของยโุรป ทีท่ าใหค้วามเป็นประเทศในยโุรปเจอืจางหรอืแบ่งแยกอสิรภาพของคนฝร ัง่เศสไม่วา่

จะในรปูแบบใดก็ตาม 

 

ในทางปฏบิตั ิUPR คอืการเคลือ่นไหวทางการเมอืงแบบเดยีวเทา่น้ัน ทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎเกณฑข์องตนถงึขัน้ตอนการกูค้นื

แห่งชาต ิซึง่จะเป็นไปไดก็้ตอ่เมือ่อยูบ่นพืน้ฐานสามประเด็นทีส่ าคญันีเ้ทา่น้ัน: 

 

1. การประณามสนธสิญัญายโุรปทัง้หมดรวมทัง้สนธสิญัญากรงุโรม (4) 

2. ปฏเิสธแนวคดิ "บูรณาการในยโุรป" กบัสนธสิญัญาอยา่งตอ่เน่ืองทีเ่กดิจากแนวคดิดงักลา่วรวมทัง้

แนวคดิ"ยโุรปอืน่" (5) 

3.จารกึไวซ้ ึง่รฐัธรรมนูญของประเทศฝร ัง่เศสหา้มมใิหม้กีารมอบอ านาจอธปิไตยทัง้หมดซึง่ไม่ไดร้ะบุถงึขอบเขต

วตัถปุระสงคอ์นัชดัเจน จ ากดัเวลาและขอบเขต และควบคมุโดยสนธสิญัญาระหวางประเทศอนัอาศยัการ

แลกเปลีย่นและความเสมอภาคระหวางรฐั 

 

UPR เห็นวา่ความชดัเจนของโครงการนีแ้ละขอบเขตเสรทีีก่วา้งใหญจ่ะชว่ยใหเ้ราสามารถหลดุพน้จากความคลมุเครอืและ

ความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้ซ า้ ๆ ของ "อธปิไตย" ทีย่ ่าแยแ่ละสรา้งการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงคร ัง้ใหญท่ีช่าวฝร ัง่เศส

เรยีกรอ้งอนัเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีพ่วกเขายงัไม่สามารถตระหนักถงึได ้

 

(3) การอา้งสทิธิใ์นเร ือ่ง "Gaullism" เพือ่ใหนิ้ยายเร ือ่งนีเ้ป็นเร ือ่งความผดิยคุผดิสมยัทีด่ทีีส่ดุและการใชเ้ลห่เ์พทบุายทีแ่ย่

ทีส่ดุ สือ่มวลชนM R Pและลอบบีข้องผูส้นับสนุนความรว่มมอืกนัในทางการเมอืงของยโุรปตะวนัตกและอเมรกิาเหนือ

วพิากษว์จิารณอ์ยา่งตอ่เน่ืองถงึการที ่Charles de Gaulle สนับสนุนความเป็น "ยโุรปแห่งรฐั" เป็นอยา่งดเีมือ่คร ึง่ศตวรรษ

ทีผ่่านมา ทัง้ทีท่า่นมคี าจ ากดัความของทา่นอยู่ กลา่วไดว้า่บรบิททีท่า่นเอย่ถงึน้ันแตกตา่งไปอยา่งสิน้เชงิ สิง่ทีท่า่น

กลา่วถงึคอื "Europe of Six" ซึง่ในขัน้ตอนแรกฝร ัง่เศสจะตอ้งมคีวามสขุในสถานะผูม้อี านาจ มฉิะน้ันเมือ่ใดก็ตามที่

อ านาจอธปิไตยของชาตติกอยูใ่นความเสีย่ง เห็นไดช้ดัวา่ Charles de Gaulle จะตอ้งเห็นชอบกบัการปกครองโดย

อ านาจอธปิไตยมากกวา่ 

 

(4) สนธสิญัญาทีเ่รามอียูภ่ายใตห้ลกัการของประเทศตน้ก าเนิด อนัเป็นผลจากค าสัง่ของ Bolkenstein ทีน่ ามาปฏบิตั ิ

หรอืยทุธวธิทีีฝ่ร ัง่เศสไม่สามารถเจรจากบัองคก์ารการคา้โลกโดยตรงแตต่อ้งเป็นในนามของการเป็นตวัแทนจาก

คณะกรรมาธกิารยโุรป ขอ้ปฏบิตัดิงักลา่วไม่โปรง่ใสทีจ่ะสญัญากบัชาวฝร ัง่เศสวา่เราจะตอ่สูก้บัการ delocalization หรอื

ตอ่ตา้นการทุม่ตลาดไปยงัประเทศทีม่คีา่แรงต ่า ในขณะทีล่ะเลยสถาบนัแมก้ระทัง่รฐัจลุภาคอนัมอี านาจและประสบ

ความส าเรจ็อนัปกป้องผลประโยชนข์องชาต ิ
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(5) กวา่คร ึง่ศตวรรษทีผ่า่นมาพสิจูนแ์ลว้วา่ "ยโุรปแห่งชาต"ิ, "สงัคมยโุรป", "ยโุรปอสิระ", "ชาตยิโุรปของคนยโุรป", 

"ยโุรปนี"้ และ "ยโุรปน้ัน" มอีะไรมากกวา่การดงึความสนใจใหม้องขา้มสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดใ้นความเป็นจรงิ ซึง่ก็คอื

โครงการทีไ่ดร้บัการพจิารณาอยา่งรอบคอบในเร ือ่งการแปรรปูประเทศฝร ัง่เศสอนัเป็นกระบวนการของการกอ่สรา้งทาง

การเมอืงแบบคอนตเินนตลัทีก่ าหนดโดยไม่ค านึงถงึความหายนะของประวตัศิาสตรใ์ด ๆ เมือ่หน่ึงพนัหา้รอ้ยปีของ

ประวตัศิาสตรช์าต ิUPR ยนืยนัวา่มนัเป็นคร ัง้แรกทีเ่กดิการแกไ้ขปัญหาของอธปิไตยของประเทศทีจ่ะสามารถสรา้งอ านาจ

ใหม่ของรฐัและจะน าไปสูโ่ปรแกรมทีจ่ะเกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ,วฒันธรรม, และสงัคม การพฒันาในขอ้ตกลงกบั

คา่นิยมของเสรภีาพความเสมอภาคและความเป็นพีน่อ้งกนัของสาธารณรฐัฝร ัง่เศส 

 

 

โปรแกรมเพือ่ความเสรขีองชาตทิีอ่ยูน่อกเหนือจากแนวคดิซา้ยหรอืขวา 

 

โปรแกรม UPR ในความเป็นจรงิไม่มอีะไรนอกจากโปรแกรมเพือ่สรา้งความเสรขีองชาต ิ ดงัน้ันเราจงึละเวน้การแบ่งแยก

แนวคดิซา้ยขวาแบบดัง้เดมิอยา่งตัง้ใจและมเีหตผุล 

 

UPR ไม่ไดก้ลา่วอา้งวา่ไม่มแีนวความคดิแบบซา้ยหรอืขวา; แตย่นืยนัวา่ทีผ่่านมาในชว่งทีฝ่ร ัง่เศสก าลงัตกอยูใ่นอนัตราย

แนวความคดิแบ่งแยกสว่นนีจ้ะตอ้งหายไปช ัว่คราวกอ่นทีส่ถานการณจ์ะแยไ่ปกวา่นี ้ ดงัน้ันสมาชกิ UPR จงึมที ัง้หญงิและ

ชายชาวฝร ัง่เศสทีม่าจากทกุมุมมองทางการเมอืงซึง่อาจไม่เห็นพรอ้งตอ้งกนัในประเด็นทางเศรษฐกจิ ทางสงัคม หรอื

ปัญหาทางสงัคม แตพ่วกเขาทัง้หมดเห็นดว้ยวา่การอภปิรายในเร ือ่งเหลา่นีเ้ป็นเร ือ่งส าคญัมาก เพราะการตดัสนิใจเชงิกล

ยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งน้ันสามารถกระท าได ้ โดยไม่ตอ้งแจง้หรอืเตอืนชาวฝร ัง่เศส หากเป็นเชน่น้ันแลว้ แลว้เราจะสูห้รอืมกีาร

อภปิรายทีไ่ม่มจีดุสิน้สดุไปเพือ่อะไร ทัง้การตอ่สูเ้กีย่วกบัการเก็บภาษี, การเคลือ่นยา้ยฐานผลติไปสูป่ระเทศก าลงัพฒันา, 

เงนิบ านาญหลงัเกษียณอาย,ุ ปัญหาผูอ้พยพ,สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ ในเมือ่อ านาจการตดัสนิใจเชงิกลยทุธท์ีส่ าคญัในเร ือ่ง

นีไ้ดถู้กขโมยไปจากคนฝร ัง่เศสและน าโดยผูน้ าทีไ่ม่ไดร้บัการคดัเลอืกทัง้ในธนาคารกลางยโุรป และ คณะกรรมาธกิาร

ยโุรป ลว้นมาจากการไม่ไดร้บัการเลอืกตัง้อยา่งเทา่เทยีม 

 

นอกจากนี ้UPR ยงัยนืยนัในความจรงิทีว่า่การแพรก่ระจายของแนวความคดิรองพรอ้มกบัต านานของ "ยโุรปอืน่ ๆ " น้ัน

เป็นหน่ึงในแกนน าหลกัทีใ่ชโ้ดยผูส้นับสนุนการรวมยโุรป และเป็นไปเพือ่ป้องกนัไม่ใหค้นฝร ัง่เศสสนใจในเร ือ่งเดยีวที่

ส าคญัวา่: ใครทีเ่ป็นผูม้อี านาจในการตดัสนิใจในเร ือ่งอะไร? 

 

ดงัน้ันยพูอีารจ์งึเป็นเพยีงพรรคเดยีวทีไ่ม่ยอมใหต้วัเองถกูลากเขา้สูก่ารโตว้าทเีล็กๆ ในขณะทีป่ระเด็นส าคญัทีแ่ทจ้รงิน้ัน

คอืความเสีย่ง สมาชกิของ UPR มอีสิระทีจ่ะบอกตวัเองวา่อยูน่อกการเคลือ่นไหวนี ้ หรอื ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคดิทาง

เศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั หรอื ทางสงัคม หรอืปรชัญาทางสงัคมแบบน้ัน แตเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรปัจจบุนัพวก

เขาพจิารณาวา่เป็นหนา้ทีข่องตนในการศกึษาคน้ควา้ อธบิาย และเปิดเผย ผูท้ีเ่ป็นหน่วยงานของฝร ัง่เศสหรอืตา่งประเทศ 

วา่เขาเหลา่น้ันมอี านาจตดัสนิใจเกีย่วกบัเร ือ่งอะไร หรอืสิง่ทีพ่วกเขาคยุกนัวา่จะมคีวามเป็นไปไดท้ีแ่ทจ้รงิแคไ่หน 

โดยเฉพาะเมือ่คูส่นทนาของพวกเขาทีเ่ป็นผูม้อีทิธพิล นอกจากนีส้มาชกิ UPR ยอมรบัหลกัการทีส่ าคญัวา่ UPR ไม่ใช่

สถานทีท่ีจ่ะแกไ้ขปัญหาเหลา่นี ้ ยกเวน้แตว่า่มนัจะเป็นการพสิจูนค์วามไรอ้ านาจของหน่วยงานระดบัชาติ ดงัน้ันพวกเขา

จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิขึน้แนวความคดิทีจ่ะท าใหเ้กดิการแบ่งแยกทีเ่ป็นอนัตรายและไม่มเีหตผุลภายในการเคลอืนไหว

นี ้
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3. บทสรุป: การตอ่สูเ้พือ่ความภาคภูมขิองมนุษย ์

 

เสรภีาพในการแสดงความเห็นทีเ่หลอือยูส่ าหรบัสมาชกิ UPR ในหวัขอ้ตา่งๆมากมายถกู จ ากดั ดว้ยความจ าเป็น ทัง้นี้

เพือ่ทีเ่ราจะสามารถท าการเคลือ่นไหวทีม่พีลงัเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและอยูใ่นหลกัจรยิธรรมทีจ่ะไม่โจมตบีุคคลใดบุคคล

หน่ึงบนพืน้ฐานของความเชือ่ทางศาสนา ชาตกิ าเนิดเป็นตน้ 

 

UPR น้ันเขา้ใจถงึความแตกตา่งโดยพืน้ฐานระหวา่งความรกัชาตกิบัชาตนิิยม ยกตวัอยา่งโดยวลทีีม่ชี ือ่เสยีงของ Jean 

Jaurès ทีว่า่ "บา้นเกดิเมอืงนอนเป็นเพยีงกรรมสทิธิข์องผูท้ีไ่ม่มอีะไร" UPR ยนืยนัในความจรงิทีว่า่ประเทศและรฐัชาตเิป็น

เพยีงระดบัเดยีวทีป่ระชาธปิไตยและความสามคัครีะหวา่ง ทกุรุน่ทกุวนัและทกุชนช ัน้ทางสงัคมสามารถใชอ้ านาจไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ ยกตวัอยา่งวลอีกีคร ัง้โดยใชว้ลขีอง ชารล์ เดอร ์กลู ทีว่า่ "เราไม่ใชผู่ร้กัชาตเิราเป็นคนของชาต"ิ UPR ยนืยนัใน

ความเป็นจรงิวา่ความขดัแยง้สว่นใหญไ่ม่ไดเ้กดิมาจากภายในประเทศ แตจ่ากความตัง้ใจของคนใดคนหน่ึงทีจ่ะตอ้งการ

ขยายขอบเขตของชาตเิพือ่ทีต่นเองจะไดก้ลายเป็นจกัรวรรด ิ และบงัคบัใหป้ระเทศอืน่ ๆ กลายเป็นทหารรบัสัง่และยอมรบั

คณุคา่ของตน 

 

การประกาศความรกัตอ่ประเทศและการปฏเิสธความคลัง่ชาตใิด ๆ UPR มจีดุยนืทีช่ดัเจนวา่เราประณามความคลัง่ไคล ้

แบบสดุโตง่ทัง้หมด รวมทัง้ลทัธเิหยยีดผวิและลทัธชิมุชนนิยม นอกจากน้ันเรายงัประกาศวา่เราใหค้วามส าคญักบัเร ือ่ง

ฆราวาสนิยมและปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษนัลซึง่รบัรองโดยสมชัชาใหญแ่ห่งสหประชาชาต ิ เมือ่วนัที ่ 10 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2491 ค าประกาศฉบบันีร้วมถงึบทความแรกของสนธสิญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ

เมอืงเมือ่วนัที ่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2509 ซึง่ประกาศวา่สทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองเป็นสทิธอินัสงูสดุของประชาชน 

ปฏญิญาดงักลา่วเป็นหลกัเหตผุลทางศลีธรรมอนัสงูสดุของโปรแกรม UPR ซึง่เรามคีวามตัง้ใจอยา่งแทจ้รงิทีฝ่ร ัง่เศสจะ

กลบัไปมสีทิธใินการยดึครองของตนเอง และมอี านาจในการก าหนดตนเอง,กระตุน้ใหพ้วกเขาปฏเิสธความเป็นทาส ไม่วา่

จะดว้ยจากการบงัคบัหรอืสมคัรใจ 

 

ภายใตมุ้มมองระดบัโลกน้ัน UPR ยนืยนัอยา่งจรงิจงัวา่ในศตวรรษที ่ 21 อนัเป็นศตวรรษทีป่ระสบความส าเรจ็ในเร ือ่งการ

แลกเปลีย่นและการสือ่สารจากอกีดา้นหน่ึงของโลกไปสูอ่กีดา้นหน่ึง หน่ึงอ านาจแห่งสากลทีเ่ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตาม

กฎหมายคอืองคก์ารสหประชาชาต ิ อนัเป็นองคก์ารทีม่อี านาจสงูสดุ ทัง้นีเ้พราะหลกัจรยิธรรมขององคก์ารคอืการปฏบิตัิ

ตอ่ทกุชนชาตแิละประชาชาตบินพืน้ฐานของความเสมอภาค ในทางกลบักนั ความคดิในการสรา้งโดยความตัง้ใจหรอืการ

บงัคบั ในความเป็นจกัรวรรดยิโุรป หรอื ยโูรแอตแลนตกิ ซึง่จะรวมถงึบางประเทศและไม่รวมถงึประเทศอืน่ ๆ ทัง้หมดเป็น

ขอ้ผดิพลาดทีน่่าเศรา้และความโงเ่ขลาทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั อนัเป็นไปไดว้า่จะสง่ผลตอ่สนัตภิาพของโลกไดอ้ยา่ง

เลวรา้ย 

 

น่ีคอืเหตผุลที ่ UPR ตัง้ใจทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศทกุชนิดกบัทกุรฐัของโลกโดยไม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีทาง

ศลีธรรมและจรยิธรรมใด ๆ ไม่วา่จะนอกยโุรปหรอืในทวปียโุรป UPR ชีใ้หเ้ห็นวา่ค าจ ากดัความของทวปีเป็นเพยีงแบบแผน

ทางภมูศิาสตรท์ีเ่รยีบง่ายซึง่ไม่ไดส้ะทอ้นถงึความสมัพนัธแ์ละการแลกเปลีย่นระหวา่งรฐัของโลก 

 

นอกจากนี ้UPR ยงัมุ่งมั่นทีจ่ะส ารวจอยา่งลกึซึง้และพฒันาประชาคมคมโลกฝร ัง่เศส อนัเป็นขอ้ถกเถยีงทางวฒันธรรมซึง่
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เป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดใ้นการรกัษาความหลากหลายของวฒันธรรมในโลก น่ีเป็นเหตผุลที ่ UPR ตัง้ใจทีจ่ะรวมหลกัการของ

ความไม่สามารถทีจ่ะเอาเกา้อีส้มาชกิถาวรของคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาตไิปจากฝร ัง่เศสได ้ อนัเป็นไปตาม

สทิธทิีจ่ะยบัยัง้ในรฐัธรรมนูญของฝร ัง่เศส ซึง่จะไม่เพยีงชว่ยใหก้ารรกัษาบทบาทของฝร ัง่เศสในฐานะ โลก แต่

นอกเหนือจากน้ันยงัท าใหแ้น่ใจไดว้า่การใชภ้าษาฝร ัง่เศสเป็นสว่นส าคญัในการแสดงออกถงึความส าคญัของชาตใินเวที

ระดบัโลก 

 

ทา้ยทีส่ดุ UPR ขอประกาศวา่ความเคลือ่นไหวของเราจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยและไม่เป็นทีย่อมรบัของชาวฝร ัง่เศส หากแนวคดิ

ของเราจะไม่ตัง้อยูบ่นหลกัอดุมคตขิองเสรภีาพความเทา่เทยีมกนัและความเป็นพีน่อ้งกนัของสาธารณรฐั และมขีอ้ยกเวน้

ทีว่า่จะเขา้กนัไดก้บั ฆราวาสนิยม มนุษยนิยม อนัเคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรมสงัคมและความยตุธิรรมทาง

สงัคม อกีทัง้ปฏเิสธ ความเป็นชมุชนนิยมใด ๆ .. 

 

UPR ชีใ้หเ้ห็นวา่ชดุคา่นิยมนีท้ าใหฝ้ร ัง่เศสเป็นประเทศทีม่กีารอา้งองิทัว่โลก โดยเฉพาะในกลุม่ทีป่ฏเิสธระบบตลาดโลก

โดยรวม และการลดลงของมนุษยไ์ปสูต่วัแปรทางเศรษฐกจิทีเ่รยีบง่าย ดว้ยเหตนีุใ้นขณะทีเ่ราสนับสนุนการทีฝ่ร ัง่เศสออก

จากยโูทเปียของจกัรวรรดยิโุรปทีเ่ป็นพษิ UPR ตอ่สูเ้พือ่หลกัการมนุษยนิ์ยมของชวีสงัคมตลอดจนเสรภีาพการปลดปลอ่ย

และศกัดิศ์รขีองมนุษยท์ุกคนบนโลกใบนี ้

 

สดุทา้ยนี ้ส าหรบัในตอนตน้ของสหสัวรรษทีส่ามน้ัน ไม่มอีะไรส าคญักวา่สิง่ทีก่ลา่วไปทัง้หมดนี้
้
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