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رم معاهده سالگرد پنجاهمين در ،2007 مارس 25 نشست در شرايطی- و سن هر فرانسه–از مردم مختلف های                    طيف
گردان باز و فرانسه استقالل برقراری منظور به (UPR) را خواه جمهوری مردمی اتحاديه گرفتند تصميم و آمدند هم                     گرد
تأسيس جهان سراسر در ملل و مردم آزادی سخنگوی عنوان به فرانسه تاريخی نقش احيای برای نيز و آن ملت به                       آزادی

 نمايند.

تنظيم UPRاست های برنامه و ها تحليل و تجزيه ی شاخصه بيانگر که را کنونی منشور که نمودند توافق آن                      بنيانگذاران
نتيجه و ها تحليل و تجزيه ، خوانده را سند اين ،UPR اعضای از يک هر که است آن بر اصل راستا، اين در                          نمايند.

 گيری   آن   را   به   اشتراک   گذاشته   و      دستورالعمل   های   آن   را   اجرا   نمايد.

 

    تجزيه   و   تحليل   وضعيت   فرانسه   :   اروپا   مشکل   است   نه   راه   حل.1.

می موجود سياسی های جنبش تمام از متمايز را خود ، محوری نکته دو اساس بر (UPR) خواه جمهوری مردمی                      اتحاديه
 داند:

 ◄ از   يک   طرف،   بر   اساس   تجزيه   و   تحليل   وضعيت   فرانسه؛

که اخالقی و اجتماعی اقتصادی، سياسی، جدی بحران از کشورمان رفت برون های راه اساس بر ديگر، سوی از ◄                    
 مدام   در   گيرودار   آن   است؛

اصلی داليل ديگر جمله از هم اروپای ساختار چون مواردی و نيست، ما کشور مشکالت تمام دليل تنها بحران اين                      مسلما
اصلی منشأ برعکس بلکه نبوده مشکالت اين حل راه تنها نه اروپا اتحاديه معتقديم پيش قرن نيم از ما رود. می شمار                        به
بين از را آنها دموکراتيک انتخابات که ميدهد قرار بيگانه نظارت تحت را فرانسه ساختار اين که چرا است. بوده                      آنها
بی و نامحدود طور به و کند می تعيين را آنها منافع دامنه خودسرانه ، کند می مسدود ناروايی طور به را آنها آينده ،                           ميبرد

 دليل   مايه   تحقيرو   نا   اميدی   آنها   می   شود.

 

 UPR   حزبی   است   متعلق   به   قرن   بيست   و   يکم   که   به   طور   واقعی   از   آنچه   در   فرانسه   و   جهان   اتفاق   می   افتد   آگاه   است.

اين که است مشخص ،UPR حزب مبارز فعاالن و رهبران حرفه و تحصيالت سن، اساس، و ريشه در تنوع به توجه                       با
با عجين کامال و يکم و بيست قرن متولد حزب يک برعکس، نيست. وطن برای دلتنگ يا ناآگاه افراد به متعلق فقط                        حزب،
المللی، بين مشکالت پيچيدگی به نسبت آگاه کامال ، جهان نقاط ساير اتفاقات به دقيق بسيار ، خود زمان های                      تکنولوژی
فرهنگی تأثير و ساله صد چند باز های سنت وهمچنين ها ذهنيت و جهان کلی تکامل اقتصادی، های محدوديت                     حجم

  کشور   مان   است.

و ضروری" "اصالحات پذيرش در تأخير از ناشی فرانسه مشکالت که کنند می مطرح را ايده اين سياسی احزاب                     اکثر
 عقب   ماندگی   ناشی   از   کندی   فرانسوی   ها   در   پذيرش   همسو   شدن   با   ديگر   کشور   های   جهان   است.

جدی مطالعه ، سياسی های جنبش اين دقيقا اينکه بدون است، مانده باقی همچنان ما هموطنان نزد در نيشدار اتهام اين                       اما
UPR رويکرد آورند. عمل به جهان کشورهای ديگر شکست و موفقيت واقعی داليل روی بر ايدئولوژيک و جامع ،                   
نه و جهان نقاط ساير در که آنچه دلسوزی سر از و دقيق مطالعه بر را خود تحليل و تجزيه که چرا ، است متفاوت                           بسيار

 فقط   در   برخی   کشورهای   اروپايی   و   در   اياالت   متحده   اتفاق   می   افتد،   بنا   نهاده   است.
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 تجزيه   و   تحليل   های   دقيق   که   ايده   های   پيش   بينی   شده   را   بر   هم   می   زند

 به   عنوان   نمونه   حزب   UPR   تنها   حزب   سياسی   فرانسه   است   که   :

همچون● ملی فرا حکومت يک مساعدت تحت ای قاره سياسی مجموعه يک ساخت روند کند می نشان                   خاطر
 کميسيون   اروپا،   شبيه   هيچ   جای   ديگری   در   جهان   که   بر   عکس   اصل   حکومت   ملی   بر   آن   غالب   است   ،   نيست.

زندگی● سطح و حکومت يک اندازه بين منطقی ارتباط هيچ جهان، در موجود آمار به توجه با که شود می                      يادآور
وجود ارتباط اين اقتصادی رشد و دوستی وطن بين رسد می نظر به ديگر، سوی از اما ، ندارد وجود آن                       مردم

 داشته   باشد.
آسيا،● در ويژه به جهان، سراسر در ها شرکت ساير با ای فزاينده طور به اروپايی های شرکت که کند می                       تأکيد

سنگين اشتياق اين کنند. رقابت اروپايی کشورهای ديگر های شرکت با تا کنند می برقرار تنگاتنگی                  همکاری
اين و است صنعتی و اقتصادی يکضرورت اروپا اتحاديه است مدعی که استداللی کند می ثابت کار و                     کسب

 امکان   را   فراهم   می   کند   که   از   آن    " قهرمانان     اروپا "    را   بسازيم،   کامال   اشتباه   است.   (1)
قدرت● که توجهی قابل وزنه و فرانسه کشاندن حاشيه به جامعه، اجتماعی نهادهای درون گيری تصميم                  روند

 نفوذی   آمريکا   در   آن   نقش   دارد   را   آشکار   می   سازد.
تحميل● کشور مالی امور و فرانسه اقتصاد به اروپا اتحاديه که توجهی قابل خالص های هزينه از را ما                     هموطنان

 کرده   آگاه   می   سازد.
گفته● ما به که آنگونه بار فاجعه مالی وضعيت در فرانسه موثق، آماری های مقايسه اساس بر که دهد می                      نشان

 می   شود   نيست.
وجه● هيچ به دارند، قرار متحده اياالت و ژاپن آنها رأس در که جهان، کشورهای از بسياری که دهد می                      نشان

مديريت برای ضرورت يک عنوان به را معيارها اين که حالی در کنند نمی رعايت را ماستريخت                   معيارهای
 اقتصادی   و   مالی   به   ما   معرفی   می   نمايند.   (2)

پويايی و رقابت حامی قطعا ، است دورانديش و بين روشن بسيار اجتماعی و اقتصادی مشکالت به نسبت که UPR                    
در زندگی از آنها درک و اجتماعی سيستم حفظ برای ها فرانسوی مشروع عزم از است.همچنين تجاری و علمی                     صنعتی،

 جامعه   حمايت   می   کند.

از يک هيچ ، نکند جلب را فرانسوی ای توده و آشکار رضايت شده، اتخاذ سياست اگر که کند می تأکيد UPR                        اما
است، حاکم آنها بر واقع در که قدرتی اگر شود. حل هميشه برای تواند نمی است مواجه آنها با فرانسه که جدی                        مشکالت
به ما شهروندان از نميتواند رضايتی چنين نشود، حاصل دموکراتيک، واقعا انتخابات چارچوب در و ملت آزادانه اراده                    از

 دست   آيد.   زيرا   نمی   توان   برای   مدت   طوالنی   فرانسه   را   مخالف   مردمش   رهبری   کرد.

 

گرفته قرار بيگانگان - نشده اعتراف و - ننگين قيموميت تحت فرانسه ملت که است اين از ناشی فرانسوی رويکرد                      توقف
 است

اجازه هيچگاه فرانسه ملت ايم، آموخته تاريخ از سال 1500 از بيش ما که آنچه اساس بر که کند می يادآوری ما به UPR                        
به عميقًا را قدرت اين مشروعيت اينکه يا و باشد داشته طوالنی سلطه آنها بر خارجی اصالت با قدرتی يک که است                        نداده

  رسميت   شناخته   باشد.

ملت يک وجود عدم دليل به ترديد بی دهند، نشان شيرين و رويايی نگر، آينده سودمند، آنرا که کنند می تالش هم چقدر                         هر
مطيع نيز و بيگانه قدرت يک دستنشانده را ها فرانسوی که است اين دنبال به دقيقا اروپا اتحاديه ايجاد فلسفه                      اروپايی،
شناسند. نمی رسميت به را حکومتی چنين مشروعيت فرانسه ملت اساسا و نيست ملت منتخب که نمايد محدود                    گروهی
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کارآمد مدت دراز در تواند نمی واقع در و گذر در و است موقت تسليمی، چنين که آموزد می ما به فرانسه تاريخ                         بنابراين
 و   ماندنی   باشد.

معاهده رفراندوم هنگام مخصوصا اند کرده اروپا" "اتحاديه با موافقت به اظهار ها وقت بعضی ها فرانسوی                   اگر
شرايط تحت مگر است نشده حاصل هيچگاه آشکار، توافق اين واقع در رسيد، تصويب به تيغ لبه روی بر که                      ماستريخت

  مبهم   و   با   فشار   شديد   روانشناختی   که   هموطنان   ما   را   در   صورت   عدم   پذيرش   آن   به   بدترين   عواقب   تهديد   می   کرد.

داشته دنبال به حاکميت گسترده انتقال که مشهودی کامال منفی پيامدهای از صادقانه و صريح طور به ها فرانسوی                     هرگز
بپذيرند، را آن ، حاکميت و قدرت انتقال اين به توجه بدون و سرعت به که اند شده وادار واقع در آنها اند؛ نشده آگاه                           است
بايد که آنچنان صراحتًا و رسمًا هرگز ما هموطنان به مثال، عنوان به است. اهميتی کم و ناچيز مسئله يک اين اينکه                        گويا
های حوزه در و ملی دفاع و خارجی سياست زمينه در پس، اين از که است اين واقعيت که است نشده داده اطالع شايد                          و
به ديگر فرانسه آينده درباره استراتژيک مهم تصميمات ، ها حوزه ساير و زيستی محيط ، پولی ، اقتصادی ،                      اجتماعی
می آشکار طور به امروز که (همانطور برسند نظر به مضر قاطع تصميمات اين اگر حتی و ندارند. بستگی آنها                      آراء
آنها بر پيوسته طور به ، دهند می تشکيل را کشور سی حدود که پوچ گروه يک رهبران توسط فرانسه از خارج از                         بينيم)،
به آمريکا متحده اياالت نقش پس اين از که حالی در گرفته قرار حاشيه در فرانسه تأثير که اينجاست و است شده                        تحميل

  کمک   قدرت   نفوذی   خود   بسيار   قاطع   و   کوبنده   است.

اقدام يک همزمان اروپا" "اتحاديه که هستند اين پذيرفتن به محکوم اند آمده ستوه به پيوسته تبليغات از که فرانسه                      ملت
الزام يک و اجتماعی پيشرفت يک اقتصادی، فوريت يک سياسی، ضرورت يک تاريخی، سرنوشت يک آميز،                  صلح
را آن کنيم، بررسی تر دقيق را موضوع اين توانيم می ما که کنند نمی تصور ديگر ها فرانسوی بگذريم، است؛                       اخالقی
مقامات که نکردند تصور هرگز نيز زمان همان در کنيم. عمل آن خالف بر و دهيم نشان مخالفت آن با ، کنيم                        اثبات
يک برای حتی توانند نمی آنها کرد. نخواهند گيری تصميم فرانسه استراتژيک های انتخاب درباره ديگر خود                   منتخب
می شان، رضايتمندی گرفتن نظر در بدون اند، شده شريک آنها با که ديگر، کشور 27 است ممکن که کنند تصور                       لحظه
اذهان سردرگمي ها تناقض اين نتيجه کنند. ديکته پذيرش قابل غير تصميماتی فرانسه ملت بر که بسازند را اکثريتی                     توانند
با مغاير کامال مشاهداتی دارای ها فرانسوی گردد می موجب شود، آشکار حقايِق که تدريج به اين، بر عالوه که                      است

  وعده   های   عجيب   و   غريبی   که   از   سالها   پيش   به   آنها   داده   اند،   باشند.

 آيا   به   آنها   اطمينان   داده   بودند   که    " اروپا     مايه     صلح     و     آرامش     است "؟

جنگ تا بکشاند متحده اياالت کنار در جنگی های ائتالف سوی به را فرانسه خواهد می اروپا که شوند می متوجه                       آنها
 هايی   راه   بياندازد   که   قوانين   بين   المللی   را   نقض   کنند.   همانگونه   که   در   عراق   اتفاق   افتاد.

 " آيا     يورو     يعنی     پيشرفت     و     شغل     بيشتر     ؟ "

 منطقه   يورو   پيوسته   چراغ   قرمز   جهانی   پيشرفت   و   کار   است.

 " آيا     اروپا     يعنی     رونق     و     ترقی     ؟ "

 قدرت   خريد   با   رکود   مواجه   شده   است   و   چشم   انداز   آينده   هرگز   تا   اين   اندازه   تاريک   به   نظر   نرسيده   است.

 "    آيا     اروپا     در     مقابل     اياالت     متحده     و     چين     به     ما     امکان     رقابت     با     قدرت     های     صنعتی     را     می     دهد     ؟ "

، کند می منع را دهند می انجام خرسندی با چين يا متحده اياالت که آنچه مقابل در مقاومت و اقدام هرگونه اروپا                         کميسيون
از ما صنايع های بخش تمام تخريب و جابجايی به حتی ، کند می حمايت هند منافع طريق از فوالد صنعت بازخريد                        از

 جمله   نساجی   ،   لوازم   خانگی   ،   اسباب   بازی   ،   عينک   و   غيره   کمک   می   کند.

 "    آيا     اروپا     يعنی     تضامين     اجتماعی     بيشتر؟    "
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هماهنگی هرگونه و داند می مناسب دارند، کمي بسيار دستمزد هزينه که کشورهايي به را صنايع جابجايی اروپا                    کميسيون
  اجتماعی   و   مالی   در   اتحاديه   اروپا   را   رد   می   کند   و   به   طور   آشکار   حامی   پست   ترين   بی   عدالتی   اجتماعی   و   مالی   است.

 " آيا     اروپا     دارای     بهترين     کنترل     جريان     های     مهاجرت     است     ؟ "

کاالها و افراد آن از که اند کرده تبديل گذرگاهی به را ما کشور و کرده لغو را مرزی های کنترل تمام شنگن                         توافقات
 بدون   کنترل   عبور   می   کنند.

 "    آيا     اروپا     به        کشاورزی     ما     توجه     می     کند؟ "

 بروکسل   از   بين   بردن   تقريبی   کشاورزی   سنتی   ما   را   برنامه   ريزی   کرده   است.

 

 يک   سوء   تفاهم   شديد   در   قلب   بحران   سياسی   فرانسه   وجود   دارد.

بردن سؤال زير گونه هر ويژه به و است اروپا اتحاديه از انتقادی ارزيابی يک انجام مانع مداوم تبليغات خالصه، طور                       به
رضايتمندی گونه هر فاقد قطعا ها زمينه تمامی در آن آميز فاجعه پيش از بيش نتايج اما ، داند می مشروع غير را                         آن

 است.

رو تند های چپی تا افراطی های راستی از است. آمده وجود به شديد تفاهم سوء يک دهه، چندين طول در ترتيب،                        بدين
تمام در اما، کند. اعالم اروپا يکپارچگی اصل مخالف را خود کند جرأت که ندارد وجود سياسی رهبر يک حتی                      قطعا
که چند هر کند. اعالم چنينی اين اروپای طرفدار را خود که ندارد وجود نيز سياسی رهبر يک حتی سياسی، های                       جنبه
از که چيزی که چرا شد. اشاره آن به اروپا اساسی قانون مورد در 2005 سال رفراندوم انتخاباتی مبارزات جريان                      در
می اعالم اروپا از را خود امتناع صراحتًا "نه" هواداران اگر که است اين ، نشده عنوان کافی قدر به ناظران                       سوی
که بود مسئله اين سر بر آنها بحث که چون کردند می اعالم را امتناع همين ضمنی طور به نيز "بله" طرفداران                        کردند،
می تالش دارد که بدهيد اروپايی به "آری" ("رأی آورد. خواهد همراه به را الزم تغييرات نهايت در اساسی قانون                      اين

 کند"   ،   "آری"   به   اروپای   اجتماعی"   و   غيره.)

که کنند می اعالم ای شيوه مخالف و اروپا يکپارچگی اصل موافق را خود فرانسوی سياستمداران تمام خالصه، طور                     به
 شاهد   وقوع   آن   هستيم.

می اجازه و کند می اعالم ديگر" اروپای "يک برای را خود موافقت ناچار به کس هر تناقض، اين حل برای تالش                        در
 دهد   تا   در   مقابل   رای   دهندگانِ   تا   حدی   زودباور   روشن   شود   که   اين   "اروپای   ديگر"   به   نوعی   فرانسه   ای   است   بزرگتر.

باقی تأثيری هيچ بدون که است نيافتنی دست آرزوی يک فقط کننده خيره انداز چشم اين که کند نمی اعالم کس هيچ                        اما
دليل اين به اين سهوی. نه و تصادفی است امری نه هست" که است گونه همان "اروپا که تصور اين چون ماند.                        خواهد
کشور(به 28 ميان از سياسی ناظر يک با پس زين فرانسه، که اين و است ملی مناقشه مورد 28 نتيجه اروپا که                        است
نقطه هستند اکثريت در متحده اياالت تابع کشورهای که ای مجموعه در نيست قادر ديگر سادگی به                   عبارتی٪3.6 )،

 نظرات   ،   ارزشها   و   منافع   خود   را   غالب   سازد.

از دارد. قرار عمومی سياسی اسکيزوفرنی اين در دقيقا فرانسه نابسامانی وضعيت اصلی نقطه که است معتقد UPR                  
، بروند پيش اروپا اتحاديه انداختن کنار به ضرورت و تشخيص نقطه تا کنند نمی جرأت يا خواهند نمی آنها که                       آنجايی
از آميز فاجعه و اشتباه تصور يک ها رسانه و عمومی افکار برای توانند می فقط کلی طور به فرانسه سياسی                       احزاب
ها فرانسوی برای را آن نتايج اينکه برای - که حالی در ، آن اصل تأييد اما اروپا، از انتقاد تصور : کنند القا                          دموکراسی

 جذاب   تر   نمايند-   هيچ   پيشنهادی   وجود   ندارد   که   بتواند   موافقت   28   عضو   ديگر   را   جلب   کند.
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برای را راه که حالی در دهد می دست از را خود بسيج قدرت و شود می انسجام فاقد فرانسه سياست مجموعه نتيجه،                         در
آن اصلی هدف که حزب يک ايجاد با فرانسه سياسی وضعيت که است الزم بنابراين گذارد. می باز ها گرايی افراط                       تمام

 حل   و   فصل   سوء   تفاهم   است،   روشن   شود.

 

 بهبود   ملی   خروج   اجتناب   ناپذير   از   اتحاديه   اروپا   است.2.

وعده هر با و نمايش هر تحت اروپا، قاره برگشت بی و جلو به رو اتحاد ، رونق و دموکراسی صلح، پروژه يک از                          فراتر
هدايت ساختاری يک سمت به را اروپا کشورهای و فرانسه لزوما که منحوس و پوچ است خيالی برعکس، باشد، که                      ای
ديپلماتيک نظر از تحمل، قابل غير اجتماعی نظر از ناکارآمد، اقتصادی لحاظ از ، ديکتاتوری سياسی نظر از که کند                      می

 جنگ   طلب،   از   نظر   اجتماعی   پوچ   و   از   نظر   فرهنگی   غيرانسانی   است.

دنيا، در آن نفوذ ، آن دموکراسی مناسب عملکرد و ما کشور رفاه تواند می فرانسه مردم حاکميت و فرانسه استقالل                       فقط
 فعاليت   های   آن   برای   ايجاد   صلح   و   دوستی   بين   مردم   را،   بدون   تمايز   ميان   تعلقات   جغرافيايی   يا   مذهبی   تضمين   کند.

 

 پايان   ابهامات

هستند، ملی حاکميت خواهان که سياسی های جنبش تمام که است بينش اين اساس بر ،UPR ايجاد اصلی داليل از                      يکی
 برنامه   هايی   دو   چندان   مبهم   ارائه   می   کنند:

موضوعات● از بسياری کنار در اروپا مسئله طرح اما کنند. می مطرح را حاکميت موضوعيت آنها سو، يک                    از
 ديگر   ،   از   نظرها   پنهان   داشتن   ويژگی   محوری   ،   خاص   و   قاطع   يعنی   اصالح   ضروری   حاکميت   ملی   مااست.

با● موافق را خود همچنين آنها دهند. می نسبت خود به را اصالح قابل اروپای اتحاديه افسانه آنها ديگر، سوی                      از
اين دقيق توضيح به قادر آنها ، همچنين که بوده هايی» ملت «اروپای اروپا اين کنند. می اعالم ديگر"                     "اروپائی
آن در را ديگر عضو کشور 28 و اروپا کميسيون توانيم می ای معجزه کدام با و است چيزهايی چه شامل                       که

 تجميع   کنيم،   نيستند.(3)

به را خود UPR هستند، ما کشور اکثريت افکار جنبش راندن حاشيه به اصلی عامل ابهاماتی چنين که اين بر اعتقاد                       با
 عنوان   يک   راهنمای   دارای   برنامه   روشن،   صريح،   دموکراتيک   و   بدون   انحراف   به   فرانسوی   ها   معرفی   می   کند.

جديد پروژه هرگونه از واقع در و کند خارج مدعی، اروپا"ی "اتحاديه از را فرانسه که است اين مذکور برنامه                      هدف
 ادغام   اروپا،   تضعيف   کشورهای   اروپايی   يااز   بين   رفتن   حق   آزادی   مردم   فرانسه،   امتناع   نمايد.

جهت سه مبنای بر تنها که - کرده ثبت خود اساسنامه در و کند- می پيشنهاد که است سياسی جنبش تنها UPR عمل،                         در
 گيری   اساسی   می   توان   فرانسه   را   دوباره   سر   پا   نگه   داشت   :

 محکوم   کردن   همه   معاهدات   اروپا،   از   جمله   پيمان   رم.   (4)1)
 عدم   اعتقاد   به   " اتحاديه     اروپا "   با   وعده   های   بی   پايان   خود   درباره   "     اروپای     ديگر ".   (5)2)
دارای3) ننمايد؛ حرکت هدفدار و دقيق ، مشخص بسيار موضوعات راستای در که حاکميتی هيئت هر                  ممنوعيت

ها حکومت بين برابری و متقابل تعامالت اساس بر المللی بين معاهدات کنترل تحت و نبوده مشخص زمانی                    چهارچوب
 قرار   نداشته   باشد،   در   قانون   اساسی   فرانسه   درج   گردد.
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مکرر شکست قطع و ابهامات رفع باعث آن خواهی آزادی عالی گستره و برنامه اين شفافيت که است معتقد UPR                    
آن از کامًال اينکه بدون فرانسه مردم که گردد می سياسی عمده آشوب اين ايجاد باعث و شود می حاکميت" از                       "طرفداری

 آگاه   باشند،   آن   را   آرزو   می   کنند.

توانست خواهد که است ملی حاکميت مسئله حل با که کند می تأکيد ساله پانصد و هزار ملی تاريخ يک بر تکيه با UPR                        
آزادی، های ارزش با منطبق اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، توسعه برنامه موثر طور به و بازگرداند را دولت                    اقتدار

 برابری   و   برادری   جمهوری   فرانسه   را   اجرايی   کند.

 

 يک   برنامه   رهايی   ملی   که   تقسيم   جناح   چپ   و   راست   را   کنار   می   گذارد

چپ و راست سنتی تقسيم به عمداً، و منطقی طور به برنامه اين نيست. ملی رهايی برنامه جز چيزی واقعا UPR                       برنامه
در فرانسه که زمان هر که کند می تأکيد او اما ندارد. وجود چپ و راست جناح که کند نمی ادعا UPR کند. نمی                          اعتنايی
و زنان ،UPR اعضای ميان در بنابراين، شود. محو فوريت اين جلوی از موقتا بايد تفکيک اين باشد، واقعی خطر                      معرض
موضوعات يا اجتماعی يا اقتصادی مسائل مورد در است ممکن که ، دارد وجود سياسی های افق همه از فرانسوی                      مردان
که اين بدون آنها به مربوط استراتژيک تصميمات اگر که موافقند آنها همه اما ، نباشند موافق اجتماعی اصطالح                     به
به است. فايده بی موضوعات اين درباره بحث ، باشد شده اتخاذ قبال باشد، داشته آگاهی تصميمات اين از ها                      فرانسوی
ها، شرکت جابجايی با مبارزه مالياتی، قوانين درباره کردن هالک را خود عبارتی به يا نتيجه بی های بحث مثال                      عنوان
مهم های گيری تصميم که وقتی دارد سودی چه غيره و زيست محيط مهاجرت، بازنشستگی، حقوق مالی                   تامين
نيز و اروپا مرکزی بانک منتخب غير رهبران سوی از اند، داشته نگه پنهان فرانسه مردم از که زمينه اين در                       استراتژيک

  ناظران   غير   منتخب   کميساريای   اروپا   اتخاذ   شده   اند   ؟

های حقه از يکی ديگر"، "اروپای محوريت با جزئی، موضوعات گسترش که کند می تأکيد همچنان UPR اين، بر                     عالوه
چه : است نظر مد موضوع تنها به ها فرانسوی توجه از جلوگيری برای اروپا اتحاديه طرفداران توسط شده مطرح                      اصلی
خطر معرض در قضيه اصل که زمانی گرفته تصميم که است حزبی UPR نتيجه، در دارد؟ گيری تصميم قدرت                     کسی
از فارق - خواهند می اگر بود خواهند آزاد ،UPR اعضای حال، اين با نکند. فرعی های بحث درگير را خود دارد،                        قرار
مسائل در ديدگاه فالن يا ، اجتماعی يا مالی اقتصادی، گزينه فالن يا فالن موافق را خود ، - جنبش در خود جايگاه و                          مقام
، آن اساس بر که اند کرده تعيين خود برای دائمی تکليف يک آنها حاضر، منشور با انطباق برای اما، کنند. اعالم                        اجتماعی
تصميم کنند می دنبال آنها که موضوعاتی درباره خارجی يا فرانسوی مقامات چه که کنند می مطرح و مشخص ،                      تحقيق
به مکلف را خود و ، چيست خود مخاطبين برای و خود برای آنها واقعی های توانمندی و امکانات همچنين و                       بگيرند
UPR که اند پذيرفته ضروری اصل يک عنوان به ،UPR اعضای اين، بر عالوه دانند. می موضوعات اين بر                     نظارت
ملی نهادهای و مقامات ناتوانی از نشانی که زمانی جز به ، گيرند قرار توجه مورد بايد فرعی مسائل اين که نيست                        جايی
  ديده   شود.   بنابراين،   آنها   مراقبند   که   در   جنبش   ،   انگيزه   های   چندگانه   که   به   اندازه   مسائل   بی   اساس   مضر   هستند   ورود   نکنند.
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 نتيجه   گيری   :   مبارزه   برای   کرامت   انسانی3.

و پويايی حفظ لزوم به است محدود حال اين با ، شده داده متعدد موضوعات مورد در UPR اعضاء به که ای عقيده                         آزادی
افراد ويژگيهای ساير يا و اصالت مذهبی، اعتقادات دليل به نبايد آن اساس بر که اخالقی اصل اين به نيز و جنبش                        همدلی

 به   آنها   حمله   کرد.

سازد. می برقرار ديگر، سوی از را گرايی ملی و طرف، يک از را پرستی وطن و ملت بين اساسی تمايز جريان UPR                       
زد، می پيوند هم به تنگاتنگی طور به را دموكراسی و ملل استقالل ميهن، مفاهيم كه (Jaurès) ژوره انديشه از UPR                     
نسل ميان همبستگی و دموكراسي آنها در كه هستند نهادهايی تنها ملت و ميهن كه دارد اصرار امر اين بر و گرفته                        الهام

 ها   و   طبقات   اجتماعی   به   طور   واقعی   مي   تواند   اجرا   شود.

: " ما گويد می (Alain Peyrefitte) پيروفيت آلن به که (Charles de Gaulle) دوگل شارل سخن از الهام با                     همچنين
تمايل از بلکه نميگيرد، نشأت ها ملت از ها کشمکش اکثر که دارد تاکيد UPR " ، حزب                        ملی گرا نيستيم، ما ملی هستيم
کردن مجبور و امپراطوری يک به شدن تبديل برای خود ملی چارچوب از فراتر را پا که شود می ناشی آنها ميان از                         يکی

  ساير   ملل   وابسته   به   پذيرش   ارزش   هايش   می   گذارد.

و نژادپرستی گرايی، افراط نوع هر وضوح به ، ناسيوناليسم گونه هر با خود مخالفت و ميهن به خود عشق اعالم با UPR                       
که بشر حقوق جهانی و اعالميه الئيسيته به را خود تعهد و کند می رد را جامعه) به فرد (وابستگی گرايانه جماعت                        انديشه
ماده همچنين و اعالميه اين نمايد. می اعالم نموده تصويب 1948 دسامبر 10 تاريخ در متحد ملل سازمان عمومی                     مجمع
اصل يک همچون را مردم حق که ،1966 دسامبر 16 تاريخ در سياسی و مدنی حقوق مورد در متحد ملل ميثاق 1                      
اين دهند. می تشکيل را UPR برنامه در اخالقی توجيه مهمترين کند، می تعيين آنها خود به متعلق و واگذاری                      غيرقابل
و بندگی هرگونه که خواهد می آنها از و گرداند باز آنها به را ها فرانسوی خود به متعلق حقوق عادالنه دارد قصد                         برنامه

  اطاعت   را   چه   داوطلبانه   و   چه   از   روی   اجبار   و   تحميل   نپذيرند.

در ارتباطات و تعامالت استيالی شاهد که يکم، و بيست قرن در که کند می تاييد رسمًا UPR جهانی، انداز چشم اين                        در
اصل که است متحد ملل سازمان زمان، هر از بيش قانونی، المللی بين سازمان تنها هستيم، خاکی کره اين                     سرتاسر
ساختن ی ايده کند. رفتار برابر شدت به مقررات و قوانين با مطابق ها ملت و مردم همه با که است اين ، آن                          برتراخالقی
تمام و شود می شامل را کشورها برخی که اجبار، به يا و ميل مطابق ، - آتالنتيک يورو يا - اروپايی امپراطوری                         يک
صلح در آن پيامدهای که است تاريخی مهم بيراهه يک و انگيز غم اشتباه يک کند، می خارج خود از را کشورها                        ديگر

 جهانی   می   تواند   وحشتناک   باشد.

هر ايجاد بدون و نحوی هر به را دنيا کشورهای همه المللی بين های همکاری دارد قصد UPR که است دليل همين                        به
UPR رابطه اين در دهد. ارتقا اروپا، قاره به آنها تعلق عدم يا تعلق به توجه با ، اخالقی لحاظ به و تمايزی                         گونه
به وجه هيچ به که شوند می بيان جغرافيايی پاک های کنوانسيون اساس بر ، ها قاره تعاريف که کند می                       خاطرنشان

 توافقات   و   مبادالت   بين   کشورهای   جهان   ارتباطی   ندارد.

برای نياز مورد و تمدن در تعادل ايجاد قطب عنوان به را زبان فرانسه کشورهای مجموعه که دارد قصد همچنين UPR                     
 حفظ   تنوع   فرهنگ   های   جهان،   تعميق   و   توسعه   دهد.

در فرانسه دائم عضويت کرسی تسليم عدم اصل فرانسه اساسی قانون در دارد قصد همچنين UPR که است دليل همين                      به
خواهد حفظ را فرانسه بزرگ جهانی قدرت نقش تنها نه امر اين برساند. ثبت به وتو، حق با را ملل سازمان امنيت                        شورای

  کرد،   بلکه   فراتر   از   آن،   در   کشورهای   فرانسه   زبان   ،   يک   جايگاه   محوری   در   اتحاد   ملتها   تثبيت   خواهد   کرد.
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با و نباشد جمهوری برادری و برابری آزادی، های آرمان با منطبق پيشرفت،اگر که دارد می اعالم UPR باالخره                     و
(communautarisme) کامونوتاريسم گونه هر رد و اجتماعی عدالت فرهنگی، تنوع به احترام انسانيت، 1              الئيسيته،

 همسو   و   موافق   نباشد،     از   نظر   فرانسوی   ها   ميسر   و   قابل   پذيرش   نيست.

کسانی همه برای جهانی مرجع يک فرانسه که شود می باعث همچنين ها ارزش ی مجموعه اين که کند می تأکيد UPR                      
همين بر دهند. نمی تنزل ساده اقتصادی متغيرهای درجه به را انسان و نکرده ارزيابی کاال و ماديات با را جهان که                        باشد
محوری انسان بر مبتنی درک راستای در اروپا، امپراتوری شوم توهم اين از فرانسه خروج آرزوی ضمن UPR                    اساس،

  از   زندگی   اجتماعی   و   همچنين   برای   آزادی،   رهايی   و   عزت   هر   انسانی   بر   روی   کره   زمين   مبارزه   می   کند.

 و   در   آغاز   هزاره   سوم   موضوعی   مهم   تر   از   اين   وجود   ندارد.

 

 

 

 

 

 

 يادداشت   ها

عليه(1) مبارزه نام به را آنها اغلب ادغام راه اروپا کميسيون گيرند، می قرار بررسی مورد بعضًا اروپايی های شرکت اين که                        هنگامی
 کاالهای   انحصاری   مسدود   می   کند.

 مردم   دوست   و   محترم   آمريكا   نيز   قربانی   اين   وضعيت   هستند.(2)
دست(3) يک حالت بدترين در و تاريخی اشتباه يک حالت بهترين در فرضيه، اين حفظ برای گل" دو مارشال های "انديشه از بردن                         بهره

اتالنتيک پيمان های البی و (MRP) مردمی خواه جمهوری جنبش ها، رسانه توسط همواره که گل دو شارل است. تاريخ به                       بردن
از متشکل "اروپايی راستا اين در و بود پذيرفته قرن نيم به نزديک را معناداری امتياز يک قطعا گرفت، می قرار موردانتقاد                        شمالی
عضوی شش اروپای يک از ديگری مفهوم در واقع در اما بود. کرده تالش بيهوده آن تبيين برای که کرد می تجسم را ها"                          دولت
که زمان هر عالوه، به کرد. می حکومت مجموعه اين بر فرانسه زمان آن در که بود خود ابتدايی دوران در اروپا)، اقتصادی                         (انجمن

 حاکميت   ملی   در   معرض   خطر   بوده،   شارل   دوگل   به   وضوح   به   نفع   آن   تصميم   گرفته   است.
می(4) بسته کار به اشتاين بولک بخشنامه توسط فقط هستيم، آن مديون را زادگاه کشور اصل ، معاهدات ديگر ميان از که رم                         معاهده

يک آن در که (WTO) تجارت جهانی سازمان مذاکره ميز در بود- آميز فاجعه استراتژيکی نظر از که فرانسه – حضور عدم يا                         شود؛
يا و ها شرکت جابجايی برابر در ما که بدهيم قول ها فرانسوی به که است زننده گول اين دارد. حضور ما از نيابت به اروپايی                            کميسر
با نيز کوچک های دولت حتی که محافلی در که حالی در کنيم مبارزه پايين بسيار دستمزد های هزينه با کشورهايی دامپينگ برابر                         در

  قوت   و   با   موفقيت   از   منافع   ملی   خود   دفاع   کنند،   حضور   نداريم.
اجتماعی"،(5) "اروپای ملل"، "اروپای مردم"، "اروپای ديگر"، اروپای " های پروژه تمام که است کرده ثابت قرن نيم اين                     اکنون

هدفشان که هستند هايی فريب فقط چنين" "اروپای و چنان" "اروپای اروپايی"، "اروپای متحد"، ممالک "اروپای مستقل"،                   "اروپای
الهامگر هيچ که را ای، سياسی-قاره ساختار فرايند و فرانسه آوردن در اطاعت به ی شده سنجيده پيش از فرايند واقع در که است                          اين

 تاريخی   ندارد،   يک   امر   اجتانب   ناپذير   معرفی   کند.

     سيستمی   که   شکل   گيری   جوامع   (قومی،   مذهبی   ...)   را   تشکيل   می   دهد   و   با   تقسيم   ملت   يکپارچه   سازی   می   کند.1
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