
 69     اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات ی تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه

باا تعریاف زور و رضاایت    و  یموردبررسا داری جهانی و حقاوق بشار را    سرمایه
داری جهاانی، اناواف فشاارهای بارای      دو ابزار حکمرانای هژماو  سارمایه    عنوا  به

نظام ، ازآ  پسکند.  ترغی  کشورها برای تجعیت از حقوق بشر جهانی را تحلیل می
عناوانی ابازاری نارم و هماراه باا رضاایت در        عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا باه 

یر  رهنمودهای حقوق بشری معرفی خواهد رد و باا  متقاعدسازی کشورها به پا
، این مسلله تجیین خواهد راد.  توسعه درحالو  یافتهن توسعههایی از کشورهای  نمونه

ای  خاناه  گردآوری ایالعاات، کتااب   ی هریوتحلیلی و -رو  این تحقیق، توصیفی
 است.

 چارچوب نظری و مفهومی  .1

بشاری اتحادیاه اروپاا، از رویکارد      در این پژوهش برای ارزیابی فشارهای حقوق
 1آنتونیاو گرامشای  هاای   الملل که خاود متاأ ر از اندیشاه    نلوگرامشی در رواب  بین

 گرامشای . رده استپرداز سیاسی و پیشرو کمونیست ایتالیایی است، استفاده  نظریه
داری را  هاای سارمایه   از سااختار و پویاایی   کاارل ماارکس  خطوط اصالی تحلیال   

محاض و مکاانیکی    یا ِاقتصاادگرا هاای   پایرفت، اما تمایل زیاد به پایر  تفسایر 
( Rupert, 2007, p. 40) .المللی ندارت جنجش سوسیالیستی بین ی همتداول وی دربار

، مفهوم هژمونی قرار دارد. وی بین حکمرانای مجتنای بار    گرامشی ی هدر قل  نظری
تماایز  « رهجری فکری و اخالقای »ججار و حکمرانی مجتنی بر رضایت و هژمونی یا ا

هاای تاابع ایجااد     گاارد. رضایت را نیروهای اجتماعی غال  با آماوز  گاروه   می
خاصی  ی های تابع و وابسته در مجموعه کنند. باید ایمینا  حاصل آید که گروه می

ای اخالقای معاین و مشخصای    ها و هنجارها  سازی ارز  رمول از باورها و جها 
آموز  »ها را  نظر هستند. به نظر گرامشی، نیروهای هژمونیک وظیفه دارند توده هم

های تابع و وابساته را از نقاش آ  در جامعاه و از خاود جامعاه       ، فهم گروه«دهند
بادو  های    »هاا جامعاه موجاود را     و ایمینا  حاصال نمایناد کاه آ    « خلق کنند»

 (Gramsci, 1957, p. 66) .اند پایرفته« انتقادی
الملل  در رواب  بین گرامشیهای  راهد انعکاس اندیشه 1980 ی هتقریجاً در ده
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