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

اسای آ ،  های اقتصادی و مالی بود، اما یکی از اهاداف مهام سی   محوریت همکاری
 (European Commission, 2002) .در ایرا  ذکار گردیاد   بهجود و ارتقای حقوق بشر

هاای مختلاف، ماااکره و     ها و قطعنامه اروپا از آ  زما  یی بیانیه ی حادیهپارلما  ات
نامه تجارت و همکاری با ایارا  را مشاروط باه ارتقااء وضاعیت       تصوی  موافقت

 حقوق بشر در این کشور دانسته است.
برخورداری از  بالقوهاز فهرست کشورهای دارای قابلیت  2014ایرا  در سال 

بندی جدیاد   که دلیل آ  به یجقه ،اروپا خارج رد ی تحادیهنظام عمومی ترجیحات ا
« درآمد متوس  به بااال »بانک جهانی از قرارداد  نام ایرا  در فهرست کشورهای با 

نظاام   ی الجتاه ایارا  براسااس بساته    ( Blockmans et al, 2016, p. 20) .باوده اسات  
بارای عضاویت    (1)اروپا که از مکانیسم فراغت ی عمومی ترجیحات پالس اتحادیه

کند، واجد ررای  دریافت نظاام عماومی    در فهرست کشورهای استفاده معرفی می
 ی ترجیحات پالس اتحادیه اروپا است، اما در عمل به علات عادم تصاوی  هماه    

برداری  ررط رده حقوق بشری، قابلیت عضویت در آ  و بهره های پیش کنوانسیو 
اکناو  از ایان ابازار     اروپاا هام   ی اتحادیاه ، ترتیا   یان ا باه از مزایای آ  را نادارد.  

کناد، بلکاه مکانیسام فشاار      آمیز برای فشار مستقیم به ایرا  اساتفاده نمای   رضایت
گوهاای  و هما  ابزار تحکمی پیشین )تحاریم و گفات   ،حقوق بشری آ  علیه ایرا 

 سیاسی( است.

 گیری نتیجه

ها در نظام حقوق بشر جهاانی، ابزارهاای اعماال فشاار علیاه       با دگرگونی زما  هم
داری باا دو ابازار زور )وضاع و     کشورها ماهیت اقتصادی گرفته و هژمو  سارمایه 

ای( و  هاای جهاانی و منطقاه    هاا و ساازما    ها از ساوی دولات   اجرای مؤ ر تحریم
زنای باا    بارای افازایش ریساک تجاارت، چاناه      حاامی  ی )اقدامات رجکهرضایت 

وکاار و برقاراری اناواف مکانیسام نظاارتی در       ها بارای انصاراف از کسا     تررک
المللی با کشورهای ناقض حقوق بشر( ساعی در ترغیا     های اقتصادی بین فعالیت

راستا، رفتارهای  دراین د.نکن این کشورها برای تجعیت از نظام حقوق بشر جهانی می
داری در  اقتصادی سارمایه  -یکی از بازیگرا  اصلی سیاسی عنوا  بهاروپا  ی اتحادیه


