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

 ول از نظام دولتی عصر وستفالیاییتح. 2
باه راکل   « اقتصااد جهاانی  »رد  تولید و سرمایه و ظهاور   ها با جهانی دولت

ساختارهای اقتصااد ملای    سازگار ساختن ی اکنو  وظیفه اند و هم المللی درآمده بین
بازسازی جامعاه   . تأ یر دیگر این تغییر حکمرانی،دارند بر عهدهبا اقتصاد جهانی را 

هاا تاا حاد     ملی و ایجاد جامعه جهانی است. با این تحوالت، خودمختااری دولات  
هاا یاا بادهکار هساتند یاا وابساته بازارهاای         رفته است و دولت سؤالزیادی زیر 
ماهیات   ی هها چندا  درباار  نلوگرامشی (Cox, 1993, p. 259-265) .اند خارجی رده

مفهاومی   ی هداری بحث نکردند، اما باا توساع   هحقوق بشر جهانی با سرمای ی رابطه
حقوق بشر جهاانی، نقاش رهجاری اخالقای )مطاابق باا        ی توا  گفت که پرووه می

 .کنااد اندیشااه نلوگرامشاای( را در بسااتر توسااعه نظاام هژمونیااک فعلاای بااازی ماای
(Manokha, 2009, p. 449-450) 

ری و داری موجاود را باا ناوعی رهجاری فکا      حقوق بشر جهانی نظم سارمایه 
بخشد. نظمی که در مرکز آ  عالیق و  اخالقی )مطابق با اندیشه گرامشی( تداوم می

اکناو  باا    ( قارار دارد. هام  گساتر  جهاا  داری فراملی )تولید و سرمایه  منافع سرمایه
داری باه پیشارا     هاا(، سارمایه   )در قال  نظریه نلوگرامشای « اقتصاد جهانی»تحول 

داری بدو  حقوق بشر، آزادی سیاسی  سرمایه حقوق بشر جهانی مجدل گشته است.
ناگزیر به سمت سوءاساتفاده انحصااری از مزایاا و فسااد      صورت بهو دموکراسی، 

نهادهااای  ی داری بااا تشااویق توسااعه کنااد. ساارمایه مقامااات دولتاای حرکاات ماای
 ,Burkhart) .دموکراتیک، تأ یر مثجتی غیرمستقیم بر رفتارهاای حقاوق بشاری دارد   

2002, p. 155) با برگزاری کنفرانس حقوق بشر وین ناوعی   1990 ی هرچند از دهه
چناا  نسال    های مختلف حقوق بشر جهانی به وجود آمد، اماا هام   تواز  بین نسل

های سیاسی و مدنی( بازتااب خاود را    نخست حقوق بشر جهانی )حقوق و آزادی
حقوق میا ، بهترین ضامن نسل نخست  در قل  این پرووه حفظ کرده است. دراین

داری اسات. اقتصااد مجتنای بار باازار       بشر، یاک نظاام سیاسای مجتنای بار سارمایه      
قضاییه مستقل کاار   ی تواند با حکمرانی دقیق قانو  و یک قوه داری تنها می سرمایه

کننادگا    ها، مصارف  کند که قوانین مربوط به رفتار ررکتی را در برابر دیگر ررکت


