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 چکیده
های اساسی و مهم  اجتاما ی را    چهارچوب مشترک ارزش تنها نهنظام حقوق بشر جهانی 

اخالقمی و اسمتانداراهای    رجع برای کمدها و اومو    نقطه م  نوان بهکند، بلکه  تعریف می

 .شموا  محسموب ممی  الاللی نیم    مختلف بین یوکارها کسبرفتار مورا انتظار ار تجارت و 

ااری ار  اقتصاای سرمایه -یکی از بازیگران اولی سیاسی  نوان بهرفتارهای اتحاایه اروپا 

طموننی ار   ی ایمه سمابقه  احترام به حقوق بشر اهایم  بنیمااین اارا. ا یمای ایمن اتحا    

ار متقا مد   ،کشمورها  یمه بر لاستفااه از اب ارهای سیاسی و نظامی یا اقتصاای و فرهنگی 

اساسی پژوهش حاضمر، بررسمی تحمو      ی ها به ر ای  حقوق بشر اارند. مسئله کران آن

اروپما و بازتماب آن بمر مکانیسم  نظمام  امومی        ی اب ارهای فشار حقوق بشمری اتحاایمه  

آن اس . پرسش اولی آن اس  که چه تحولی ار اب ارهای فشار حقوق بشمری   ترجیحات

بما   زممان  هم  اسم  کمه    پژوهش مبتنی بمرآن  ی اروپا اتفاق افتااه اس ؟ فرضیه ی اتحاایه

ماهیم    ،اروپا ی ااری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحاایه ها ار نظام سرمایه اگرگونی

کشمورها بمه    سعی ار ترغیب و این بلوک با او اب ار زور و رضای   ؛سیاسی گرفته -اقتصاا

اروپا از مکانیس  نظام  اومی  ی ار این راستا، اتحاایه .اارندتبعی  از حقوق بشر جهانی 

آمی  نرم و هوشاندانه برای ا اا  فشار به سایر کشمورها   کانا  رضای   نوان بهترجیحات 
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