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، ضاواب  و رهنمودهاای   است. این اتحادیه در این فرایند معیارها رده افزودهحوزه 
مختلفی را برای هدف ارتقاء و حمایت از حقوق بشر به تصاوی  رساانده اسات.    

رورن استفاده کالسیک از ابزار زور برای ملزم کرد  کشورها باه   ی ها نمونه تحریم
اخیار   ی اما یی یک دهه آیند. توس  این اتحادیه به رمار می ،رعایت حقوق بشری

از  یمپاارادا فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و تغییر با نوعی تحول در ماهیت 
بارای  های اقتصادی و تجاری هستیم.  های سیاسی و نظامی و ورود به عرصه لفاظی
اصول راهنماای تجاارت و حقاوق بشار ساازما  ملال       »با تصوی   زما  هممثال، 
ا رهنمودهاای اقتصاادی خاود ر   اروپا نیز  ی در رورای حقوق بشر، اتحادیه «متحد

کرد. برای مثال، کمیسیو  اروپا دستورالعمل اتحادیه اروپا  یروزرسان بهبراساس آ  
به تصوی  رساند.  2014در سال را  1و گوناگو  یرمالیغافشای ایالعات  ی هدربار

در  ،گاااری عماومی   های بزرگ سارمایه  که ررکت است این دستورالعمل مستلزم آ 
 European) .حقوق بشر گزار  ارائه دهند ازجملهمورد مسائل مربوط به پایداری، 

Commission, 2017) 
بارد سیاسات    اروپا برای پایش  ی های تجاری مکانیسم دیگر اتحادیه نامه توافق

اساسای   ی مسالله آیاد.   حقاوق بشار باه رامار مای      ی نهیدرزمخارجی مشتر  آ  
پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه اروپا و بازتاب 

اقتصاادی و فرهنگای    -ی این بلو  سیاسا  آ  بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات
که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری  است نوظهور است. پرسش اصلی آ 

باا   زما  همکه  است وهش مجتنی بر آ پژ ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه ی اتحادیه
داری جهانی، فشارهای حقاوق بشاری اتحادیاه اروپاا      ها در نظام سرمایه دگرگونی

ساعی در  سیاسی گرفته و این بلاو  باا دو ابازار زور و رضاایت      -ماهیت اقتصاد
 ی در ایان راساتا، اتحادیاه    کند. ترغی  کشورها به تجعیت از حقوق بشر جهانی می

آمیاز نارم و    کاناال رضاایت   عناوا   باه نیسم نظاام عماومی ترجیحاات    اروپا از مکا
هورمندانه برای اعمال فشار به ساایر کشاورها بارای پاایر  رهنمودهاای نظاام       

این مقاله براسااس رویکارد نلوگرامشای پیوناد      کند. حقوق بشر جهانی استفاده می
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