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

دهاد کاه در صاورت لازوم راورای اروپاا        تصوی  رد، این امکاا  را مای   2004
یک اقدام محدود برای تحقق احتارام باه    عنوا  بههایی را از سوی این بلو   تحریم

مطلوب وضاع کناد. ایان     یدار حکومتحقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانو  و 
اروپا )یا سیاست خاارجی   ی اصول اساسی برای کمک به سیاست خارجی اتحادیه

های تجاری علیه سوریه،  زمینه، تحریم ( یراحی رده است. دراین1و امنیتی مشتر 
اکناو  دولات ایارا      و زیمجاوه اعمال راده اسات. بارای مثاال، هام     ایرا ، میانمار 

کاه   ،کناد  اروپا تجربه مای  ی اقداماتی تحریمی و تنجیهی مختلفی را از سوی اتحادیه
راوند. ایان    حقوق بشار جهاانی علیاه آ  وضاع مای      نقضِ ی بهانه بخشی از آ  به

مقاام   ودو یسا ، 2011اتحادیه برای نخستین بار و به رکل جادی در مااه آوریال    
اروپا باه دلیال نقاض حقاوق      ی اتحادیه 2013ایرانی را تحریم کرد. در اوایل سال 

نفر را در ایرا  مشمول تحاریم قارار داد کاه راامل اعضاای ارراد        90بشر تقریجاً 
 2018در آوریال  اروپاا   ی اتحادیاه رد. پارلما    قضائیه می ی نیروهای امنیتی و قوه

ها علیه ایارا  را تمدیاد کارد. ایان      خود، تحریم در جدیدترین اقدام حقوق بشری
چنین کشورهای اروپایی را از صادرات تجهیزاتی که مربوط به پلایس   ها هم تحریم

گااری در ایرا  را باه   این اقدامات راه سرمایه کند. و کنترل ارتجایات است، منع می
باال نشاا    ی هنمون (Reuters, 2018) .بندد های اروپایی می ها و سازما  روی ررکت

نخست ابزارهای فشار حقوق بشری به رکل تحریم بود که بیشاتر   موج کهدهد  می
اخیار   ی ، اماا رصاد اقادامات یاک دهاه     هدارات را تجلیغاتی و روانی  -تأ یر سیاسی

اروپاا از   ی اروپا حکایت از هورمندانه رد  فشارهای اقتصادی اتحادیاه  ی اتحادیه
هاا   منظر نوف و ماهیت رفتارها دارد. ابزار و کانال اصلی این نوف فشارها علیه دولت

برای تجعیت از حقوق بشار جهاانی، مقاررات نظاام عماومی ترجیحاات تجاارت        
 ها است.   اتحادیه اروپا علیه دولت

 ظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپامقررات ن .3

دیه اروپا، توافق تجااری مساتقل و بخشای از    مقررات نظام عمومی ترجیحات اتحا
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