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 چکیده
تیک یله، سبب اهمیت ژئوپلئاروپا و جهان خارج است و همین مس همولداوي مرز شرقی میان اتحادی

اروپا و مولداوي پس از استقالل این کشور  هاین کشور کوچک شده است. همکاري میان اتحادی
کرد. این  متعهد اروپا هخود را به تبعیت از استانداردهاي اتحادی 2009از   مولداوي آغاز شد.

پیوند میان دو بازیگر  تبعیت، در قالب سیاست همسایگی اروپا و طرح مشارکت شرقی متبلور شد.
ها، مولداوي دست به اصالحات  همکاري به اوج خود رسید. ذیل این سیاست هنام با انعقاد موافقت
 ،ار نهادي خود زد تا بتواند به سطح استانداردهاي اروپایی نزدیک شود. در واقعاساسی در ساخت

کشورهاي عضو در جهت همگرایی با  هراهی براي تحریک انگیز در پیسیاست همسایگی اروپا 
به این پرسش است که اجراي سیاست همسایگی  گوییاروپاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخ

سیاسی در این کشور  هثیري بر وضعیت توسعأمشارکت شرقی، چه تطور مشخص طرح اروپا و به
اروپا در قالب اصل  توان این فرضیه را مطرح کرد که سیاست همسایگی داشته است. در پاسخ می

پذیري، سبب اعمال فشارهایی در جهت اجراي اصالحات سیاسی در  مشروط بودن و اصل جامعه
ها سطحی و غیرفراگیر بوده است. براي آزمون  ین سیاستاي ا مولداوي شده است؛ اما تأثیر توسعه

اروپایی شدن،  هاروپایی شدن ِفرانک شیملفنینگ استفاده شده است. نظری هاین فرضیه از نظری
 آن است.  هدرك تغییرات داخلی مولداوي و روند توسع منظور بهابزاري 
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 مقدمه. 1
اروپا  هاست که دو قدرت جهانی روسیه و اتحادیمولداوي کشوري با موقعیت ژئوپلیتیک مهم 

با اوکراین همسایه  هاکند. این کشور از غرب با رومانی و از سایر جهت را به هم متصل می
جایی که در آن، رقابت سیاسی در بستر ساختار  ؛نسبت آزاد است است. مولداوي کشوري به

که مولداوي به استقالل  پذیرد. زمانی ، احزاب سیاسی شکننده و فساد صورت مییضعیف دولت
اب جلوي اصالح ساختاري و نهادي کشور را گرفت. احز 1ترانسنیستریا هگسترش منازع ،رسید
 سازي دچار اختالل شد.  ند ملتیدر نتیجه فرا ،نهادي کافی بودند  نیز فاقد ظرفیت یسیاس

عنوان بخشی از اوکراین شکل گرفت. این  به 1934جمهوري خودمختار مولداوي از  
 ههاي اولی در سالمولداوي . )321: 1392کوالیی، ( استقالل خود را اعالم کرد 1990کشور در  

به  2001عضو شوراي اروپا شد و در   1996در   ،استقالل به عضویت سازمان ملل درآمد
به تقویت  ،اینکه قدرت در دست حزب کمونیست بود باسازمان تجارت جهانی پیوست و 

اروپا  هفراوانی با اتحادی ههاي دو و چندجانبنامه خود با اروپا پرداخت. پس از آن موافقت هرابط
 2همکاري میان طرفین به امضا رسید. والدیمیر ورنون هنام، یک موافقت1998 امضا کرد. در 

اما  ،که تمایل خود به اروپا را علنی کرداین جمهور مولداوي و رهبر حزب کمونیست، با یسئر
 اروپا بود. همیان روسیه و اتحادی هدر پی حفظ موازن

اروپا معطوف شد و با گسترش  هسوي اتحادی گیري این کشور به جهت 1990 هاز پایان ده  
 ،سوي شرق، ضرورت توجه به آن تقویت شد. در همان حال اروپا به همرزهاي ناتو و اتحادی

نتایج انتخابات  .یافتروند نزدیکی به اروپا سرعت  2005روابط با روسیه نیز مهم بود. پس از 
مولداوي براي اجرایی کردن بود. رهبران زمینه پارلمانی در این کشور، متغیر مهمی در این 

 .)331: 1396 ،کوالیی( رو شدند ههاي بسیاري روبهاي موردنظر اروپا، با دشواريدگرگونی
میان این دو بازیگر، باید توجه داشت که روابط طرفین براساس  هدر بررسی رابط

 3عضو سیاست همسایگی اروپا 2004از  این کشور ساختارهاي اروپایی به پیش رفته است. 
 قدرت را در دست گرفت 5به رهبري والد فیالت 4ائتالف براي همگرایی اروپا 2009شد. در  

از این سال تمایل مولداوي به غرب بیشتر شد. در همین سال بود که مولداوي در کنار  و
کید أت شد. 6گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بالروس و اوکراین، وارد سیاست مشارکت شرقی

1. Transnistria 
2. Vladimir Vornin 
3. ENP: European Neighborhood Policy 
4. AEI .مولداوي و لیبرال  دموکراتیک حزب دموکرات، لیبرال احزاب از متشکل   
5. Vlad Filat 
6. EaP: Eastern Partnership 
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طلبان اروپامحور هاي بوروکراتیک با هدف افزایش نفوذ اصالح بر اجراي برنامه کمیسیون اروپا
رسد با این  نظر می هاي اروپایی پیش رفت. بهدر مولداوي، بر مبناي تجارت آزاد و ارزش

با استانداردهاي اروپایی منطبق شده باشد؛ اما واقعیت  لکامطور بهنگ، مولداوي تروابط تنگا
 چنین نیست.  

ویژه مشارکت شرقی، زیابی پیشرفت مولداوي در قالب سیاست همسایگی اروپا و بهار 
کشورهاي دیگر حاضر در این سیاست، در اجراي ارزش تمامی دهد که مولداوي ازنشان می

تر بوده است. دلیل انتخاب این کشور براي مطالعه نیز همین است. در هاي اروپایی موفق
اروپا دریافت کرده است. سیاست همسایگی  هزیادي از اتحادیهاي نتیجه، این کشور پاداش

 توان مشاهده کرد.اروپا مشتمل بر طرحی جامع است که در تصویر زیر می
 

 طراحی سیاست همسایگی اروپا. 1شکل

 
 Emerson, 2019:10 منبع:

 
نشدهآمیزي اجرا طور موفقیت ها بهبا وجود اصالحات اروپامحور در مولداوي، این شاخص

ترین آنها، نوع  که مهم ها وجود دارداند. دالیل متعددي براي محدود بودن اثر این شاخص
سو و کارشکنی روسیه از سوي دیگر است.  ثبات آن از یکرژیم سیاسی مولداوي و فضاي بی

دلیل شرایط  شک سیاست همسایگی اروپا در معرض انتقادهاي جدي قرار دارد. برخی به یب
طور مشخص مشارکت شرقی  اروپا معتقدند که سیاست همسایگی اروپا و به هاتحادیمتزلزل 

انتظار از سیاست مشارکت  سطح ، مهم است کههاشکست خورده است. اما فراتر از این انتقاد
آزماید که سیاست همسایگی اروپا در شرقی را مشخص کنیم. پژوهش حاضر این فرضیه را می

پذیري، سبب اعمال فشارهایی در جهت اجراي  جامعه قالب اصل مشروط بودن و اصل
ها سطحی  اي این سیاست توسعه تأثیراصالحات اقتصادي و سیاسی در مولداوي شده است؛ اما 
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 2فرانک شیملفنینگ 1و غیرفراگیر بوده است. براي آزمون این فرضیه از نظریه اروپایی شدنِ
 استفاده شده است.

 
 چارچوب نظري. 2

اروپایی شدن  این نوشتار برگرفته از نظریه اروپایی شدن شیملفنینگ است.چارچوب نظري 
بلکه رویکردي است که امکان هماهنگی مفاهیم موجود، براي انجام  ،جدیدي نیست هنظری

نه ، ندمحور استیادهد. بنابراین این نظریه، فرپژوهش در علوم سیاسی را در اختیار ما قرار می
هاي  یکی از تعریف 3لییه شده است. ردئمتعددي براي اروپایی شدن ارامحور. تعاریف  نتیجه

اي از فرایندهاي  ه کرده است. طبق تعریف وي، اروپایی شدن، مجموعهئشده را ارا شناخته
هاي  ها و شیوه ساخت، برساخت و نهادینه کردن قواعد رسمی و غیررسمی، روندها، پارادایم

 هاتحادی از سويبار  یننخستکه  یاي مشترکید و هنجارهانجام امور است. در این مسیر، عقا
گیري  هاي داخلی، هویتی، ساختارهاي سیاسی و تصمیم وارد گفتمان ،اند اروپا تعریف شده

 .(Radaelli, 2000: 3) شوند کشورها می
ه کردند که پذیرش بیشتري یافت و در آن ئتعریف مهم دیگري را ارانیز  4وینک و گرازیانو

 ,Graziano & Vink) معنا شد ییاروپافرایند پذیرش داخلی همگرایی  همثاب شدن بهآن اروپایی 

همگرایی است. ادبیات مربوط به  هداخلی در نظری هايمنتج از تغییر ،. اروپایی شدن(32 :2013
کید دارد و أاروپا در سطح داخلی ت هاتحادی هايکاربست ترجیح هاروپایی شدن بر انگار

اروپا و  هگیري در اتحادی هاي همگرایی بر منابع دولتی و داخلی تصمیم برخالف سایر نظریه
کند. فرایند همگرایی اروپایی، نقش  کید میأتین سازمان هاي ا نتایج آن بر نهادها و سیاست

دموکرات اروپا  کردن کشورهاي پساشوروي ایفا کرده است. مدل لیبرال مهمی در دموکراتیزه
 همثاب کردن و اروپایی شدن به . بنابراین دموکراتیزهها بوده استالگوي موفقی براي این کشور

. مولداوي نیز مثل (Timus, 2010: 1) شود پذیرش داخلی فرایند همگرایی اروپایی نگریسته می
سوي توسعه  به 1990 هسایر کشورهاي اروپاي شرقی، در قالب فرایند همگرایی اروپایی از ده

 حرکت کرد. 
 5یفشارهاي انطباق هنهادي، سبب ایجاد فشارهایی در سطح ملی شد. درجدهی این جهت

منتج از اروپایی شدن، به میزان تناسب یا عدم تناسب میان نهادهاي اروپایی و ابزارهاي داخلی 
این سبب ابد و ی میزان فشارها افزایش می ،وابسته است. هرچه میزان انطباق کمتر باشد

1. Europanization 
2. Frank Schimmelfenning 
3. Radaelli 
4. Vink & Graziano 
5. Adaptational Pressures  
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. در شرایطی (Graziano & Vink, 2013: 41) شود کشور هدف میداخلی در سطح ملی  هايتغییر
وجود متغیرهاي میانجی براي تغییر الزامی است. این متغیرها شامل  ،که سطح فشارها باال باشد

چندگانه، نهادهاي رسمی میانجی، فرهنگ سیاسی، سطح توانمندي بازیگران و  ياز وتویامت
. در قالب سیاست همسایگی اروپا، اروپایی (Graziano & Vink, 2013: 41) فرایند یادگیري است

کشور هدف  هاروپا براي اعمال فشار هنجاري، در جهت توسع هشدن، مربوط به توانایی اتحادی
 است. 
که  1منطق پیامدي ؛شود از دید شیملفنینگ، اروپایی شدن با دو منطق به پیش برده می 
که  2سازي است و منطق تناسب غیرمستقیم آن خارجی همستقیم آن مشروط بودن و نتیج هنتیج
 & Schimmelfennig) غیرمستقیم آن تقلید است هپذیري و نتیج مستقیم آن جامعه هنتیج

Sedelmeier, 2005: 66)گذاري، وابسته تأثیردهد که در منطق پیامدي،  . شیملفنینگ توضیح می
اد هنجاري و امتیاز حق وتو و شده توسط نه به اندازه و اعتبار پاداش و مجازات وضع

. در مقابل در منطق تناسب، (Schimmelfennig, 2012: 8) هاي انطباق در داخل کشور است هزینه
شکل  اي انگارانه شوند و مدل نظري سازه بازیگران براي هنجارها و قواعد جامعه تحریک می

این منطق، بازیگران با قوانین متناسب با رفتار  براساسرود.  زنی می گیرد که فراتر از چانه می
در این پژوهش با  ،. در نتیجه(Börzel & Risse, 2009: 10) شوند نمونه به پیش رانده می

 پیامدهاي مستقیم هر دو منطق سروکار داریم.
            الگوي استنتاجی اولیه. 2شکل

 

 
 نگارندهمنبع: 

 
زنی عقالنی دانست که زمانی کاربرد دارد که  چانهک مدل یتوان  مشروط بودن را می

 ههاي انطباق پایین است. در چارچوب مشروط بودن، اتحادی می و معتبرند و هزینهئشروط، دا
شوند. مشروط  عنوان پاداش تلقی می به هاهمبادلکند که  اروپا شرایطی را براي کشورها وضع می

کند.   حداکثر رساندن سود بازیگران را دنبال میزنی انتخاب عقالنی است و  بودن یک مدل چانه
 ،زنی آنهاست. در واقع قدرت چانه میان بازیگران، مشروط به راهبرديتغییر  هنتیج ،در این مدل

 ,Schimmelfennig) گیرد اینجا نوعی تقارن قدرت میان بازیگر خارجی و کشور هدف، شکل می

1. Logic of Consequentiality 
2. Logic of Appropriateness 

 منطق پیامدي مشروط بودن•
 منطق تناسب جامعه پذیري•
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یعنی  ؛دهد را در لباس تمایز نشان می . در سیاست همسایگی، مشروط بودن، خود(4 :2012
مبتنی بر تعهد آنها به  ،شود و این تمایز سود اروپایی شدن سبب پذیرش استانداردها می

هاي  نامه ند از موافقتا هاي مشروط بودن عبارتترین شاخص هاي مشترك است. مهم ارزش
 اروپا، رژیم تجاري و لغو روادید.   ههاي اتحادی دوجانبه، کمک

انگارانه تبیین کرد. این منطق، زمانی مطرح  توان بر مبناي رویکرد سازه  پذیري را می عهجام
دلیل تناسب آن است. این فرایند بلندمدت، مبتنی بر  شود که پذیرش هنجارهاي اروپایی به می

ها و  هدف و مردم، براي پذیرش ارزش هاندرکنش مداوم میان نخبگان سیاسی جامع
سبب پیوند  ،سازي در سطح فراملی پذیري، هویت یی است. در جریان جامعهاستانداردهاي اروپا

سوي حمایت  تواند با منافع آمیخته شود. این تعهد جدید، نخبگان را به شود که می احساسی می
گرایی، سبب  ساالري فراملی و عملکید بر این فنأکند. ت از نظام نهادي و نقشش تشویق می

در این چارچوب،  .(Grunhut, 2017: 159) شود غیرمنعطف میتضعیف نقش عناصر ملی 
ها و هنجارها از طریق تشویق کشورها به  هاي اروپایی، ارزش اروپا مایل به ارتقاي ایده هاتحادی

دهد. در مدل  مراتبی رخ می صورت سلسله اروپا به هپذیري در اتحادی اجراي آنهاست. جامعه
آفرینی، تعقیب هنجاري و نفوذ  نقش :ند از ا ي عبارتپذیر نظري شیملفنینگ، ابزار جامعه

 .(Schimmelfennig, 2005: 7) اجتماعی
پذیري به تقلید از رفتار طرف نامند. جامعه سازي نیز می یا شبیه 1آفرینی را تقلید نقش   -

 :Checkel, 2005) کنند عنوان یک الگو عمل می واقع این رفتارها به شود و درمقابل منجر می

811) . 
 شوند.  هنجارها درونی می ،شود نیز نامیده می 2ب هنجاري که استدالل یا اقناعیدر تعق -
 (منزلت) و مجازات هاي اجتماعی در نهایت منظور از نفوذ اجتماعی نیز استفاده از پاداش -

 (انزوا) است. 
اجتماعی پذیري در سیاست همسایگی اروپا، تعقیب هنجاري و نفوذ  غالب جامعه سازوکار
کند تا هنجارهاي اروپایی را بپذیرند.  اروپا شرکاي خود را هنگام مذاکره قانع می هاست. اتحادی

داخلی  هاروپا به همکاري با شرکاي خود براي توسع هدر واقع، در سیاست همسایگی، اتحادی
بهبود هایی چون همگرایی اقتصادي با اروپا،  پیشنهاد پاداش ،پردازد. در این مسیر آنها می

دارد که کشورهاي همسایه  اروپا انتظار هاتحادی دهد. وضعیت رفاه، کمک مالی و فنی و... را می
منظور  هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، از استانداردهاي او تبعیت کنند و بدین به ازاي پاداش

 هوسیل بهبندد. در مولداوي، بارها  کار می پذیري را به هر دو سازوکار مشروط بودن و جامعه

1. Imitation or Emulation 
2. Argumentation or Persuasion 

                                                           



 
 291 سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر توسعه سیاسی جمهوري مولداوي                                     

تجارت آزاد عمیق و  هنام و موافقت 2همکاري هنام ، موافقت1مشارکت و همکاري هنام موافقت
دنبال نفوذ بر مولداوي  اتحادیه به ،عین حال از این سازوکار استفاده شده است. در 3جانبه همه

ن عملکرد مثبت و محکوم کردن یها، تحس گزارش هواسط از طریق ارزیابی عملکرد آن به
هایی را در مورد میزان کمیسیون اروپا ساالنه گزارش زمینهعملکرد منفی است. در همین 

کند. این  کشورهاي حاضر در این سیاست و از جمله مولداوي منتشر میتمامی پیشرفت 
ترین  . مهم(Vassileva, 2016: 6) بخش سیاسی، اقتصادي و حقوقی است سهها داراي گزارش
، 4اطالعات ههاي فنی و مبادل کمک: ند ازا پذیري از دید شیملفنینگ عبارت هاي جامعه شاخص
 & Schimmelfennig) اروپا هاروپا و همگرایی با اتحادی ههاي نهادي، تجارت با اتحادی همکاري

Scholtz, 2010: 445) براي طراحی مدل نظري پژوهش و آزمون  شد،. از مجموع آنچه ذکر
 زیر را ترسیم کرد. گرافتوان  ه میفرضی

 
 مدل نظري پژوهش. 3 شکل

 
 

 منبع: نگارنده

1. PCA: Partnership & Cooperation Agreement 
2. AA: Association Agreement 
3. DCFTA: Deep & Comprehensive Free Trade Agreement  
4. TAIEX: Technical Assistance & Information Exchange 
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 يمولداو يجمهور هیپا يساختارها. 3
ها و یژگیاز و ياابتدا شمه یران،در ا يمربوط به مولداو هايناشناخته بودن بحث یلدلبه

 ينام اروپا ی. وقتپردازیم می یمبحث اصل بهو بعد  شودمیداده  یحتوضکشور  ینا يساختارها
از  یشپ ییگو یرد؛گ یقرار م يشورو یراثالشعاع متحت یزناخودآگاه همه چ ید،آ یم یشرق

سال از  30به  یباکنون که قر یوجود نداشته است. حت یخاک هدر کر یشرق ياروپا ي،شورو
 یناز ا یزن ياست. مولداو یامدهوجود نبه یکردرو یندر ا ییريگذرد، تغیم يدوران شورو

و  یتهو يمنطقه، دارا ینا يتک کشورهااست که تک یحال در این. یستن امستثن ،یقانون کل
 و مستقل از آن هستند. يکهن و البته ماقبل شورو یختار

و از غرب  2یستردن هاز شرق به رودخان یا،بساراب هبود. منطق 1یابساراب ي،مولداو یخینام تار
 هئلامانوئل دومارتن، استاد دانشگاه سوربن، مس یدگاهشد. از دیمحدود م 3پروت هبه رودخان

از قرن  يمولداو. (King, 1999: 8) گردد یباز م یابساراب هبه دور يدر مولداو یابییتهو
کشور  ینامختلف دست به دست شد.  يهايامپراتور یانصورت مداوم مچهاردهم به بعد، به

خاك  هیمضم 1812و در   بود یعثمان يتحت تصرف امپراتور 1538-1812 يهادر سال
بود که  یدر حال ینملحق شد. ا این کشور به ی،و با تولد رومان 1918شد. در   يتزار یهروس

قرار  يشورو یتحاکم ، تحتیستریاو ترانسن يامروز یناز آن در اوکرا یقسمت کوچک
 يشورو ي،و آلمان ناز يشورو یان، م1939تروپ در   یبنر-قرارداد مولوتف پی درگرفتند. 

 یالیستیخلق سوس يجمهور یجه،عنوان پاداش به چنگ آورد. در نترا به یابساراب هتوانست منطق
معاهده  یندر ا یزن یو استون یتوانیل ی،سرنوشت لتون ي،از مولداو یرشد. غ یسسأت يمولداو

که تبار یرومان یتکرد. قوم ییرتغ ي،مولداو یدوم، ساختار قوم یاز جنگ جهان پسرقم خورد. 
 یراز سا یاديبازگشتند و مهاجران ز یبه رومان ،باال و متوسط جامعه بودند هاز طبق یشترب

 . (VanSeeters, 2010: 31) شدند يعنوان کارگر وارد مولداوبه يشورو يها يجمهور
و  یستریاترانسن هشد، دو منطق يخواهان استقالل از شورو يدر زمان گورباچف که مولداو

صادر  ياستقالل مولداو هی، اعالم1991در  يمخالفت کردند. پس از سقوط شورو 4یاگاگائوز
یچملحق خواهد شد؛ اما ه یصورت خودکار به رومانبه يپنداشتند که مولداویم یاريشد. بس
 یبه نظام دموکراس 2000شد و از   یبتصو 1994در  کشور  ینا یقانون اساسنشد.  ینگاه چن
 1992در   یستریاطلب ترانسنییجدا هو منطق 5یشناوک یانم هداد. منازع یتماه ییرتغ یپارلمان

خودگردان  هو منطق يمولداو يمهورجبه دو پاره ( يبه بعد، مولداو یختار ینآغاز شد. از ا

1. Bessarabia 
2. Dniester 
3. Prut 
4. Gagauzia 
5. Chișinău 
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-یشناوک یقوم هگانکشور شکاف سه ینا یاسیس هشد. در روند توسع یم) تقسیستریاترانسن
 گرفت. یدهتوان ناد یرا نم یاگاگائوز-یستریاترانسن

 یارتدوکس است. آنها به زبان ترک یحیمس يتبارهامتشکل از ترك یا،گاگائوز همنطق
 یهروس يسوبه یشترآنها ب یششد. گرا یسسأت 1994منطقه در   ینکنند. ا یصحبت م ياوغوز

وجود  یاخودمختار گاگائوز هو منطق يحکومت مرکز یانم ییهااروپا. تنش هیاست تا اتحاد
در مورد  پرسی همه یک 2014 هیدر روابط است. در فور یتآن فقدان شفاف یدارد که علت اصل

با  ییبه نفع همگرا یتمنطقه برگزار شد که اکثر یندر ا يمولداو یخارج یاستس هاي یشگرا
 یشناوخواند. ک یرقانونیرا غ پرسیهمه ینا یشناو. البته ک(Secrieru, 2014: 5) دادند أير یهروس

 ،تر از آنچه هستآن را بزرگ يو اقتصاد یاسیکند مشکالت س یمنطقه تالش م یفتضع يبرا
کاهش  در یمنطقه، سع ینا يتجار یکشر ینترعنوان مهمبه یزاروپا ن هیاتحاد یجلوه دهد. حت

مانده  یباق حل نشده کشور است که هنوز ینا یاسیس يمعما یگرد ،یستریاتنش دارد. ترانسن
 خالصه کرد: 1کشور را در جدول  ینا يها یژگیو ینترتوان مهم یم یطور کلاست. به

 
 يمولداو يجمهور یکل يها یژگی. و1جدول 

 ویژگی کلی شاخص

 نفر یلیونم 550/3 یتجمع

 یدرصد روس 15و  یاییدرصد رومان 79 زبان

درصد  4درصد گاگائوز،  5 ینی،درصد اوکرا 7 یایی،درصد رومان 7 یایی،درصد مولداو 75 یتقوم
 درصد بلغار 2روس و 

 یحیتمس يهاشاخه یردرصد سا 3ارتدوکس و  یحیتدرصد مس 90 مذهب

 دالر یلیاردم 11.4 یناخالص داخل یدتول
 حبوبات و آبجو ی،روغن يهادانه ی،الت برقآینماش یصادرات يکاالها

(CRS, 2019: 3)    :منبع 
 

آب يکشور دارا یناست. ا ییکشور اروپا یرترینفق يمولداو ي،به لحاظ ساختار اقتصاد
شدت به اقتصاد به یجهدارد. در نت یاست؛ اما معادن اندک یغن يمناسب و کشاورز يوهوا

ه کرد؛ ئکشور ارا یصنعت هاز نقش يکه حکومت مولداو ياوابسته است. در برنامه يکشاورز
 يمولداو هگذشت یطور کلبه .شد یفتعر 2در جدول مناطق مختلف  ياقتصاد يهایتاولو

روابط  یهگرفتار شود. روس یبیمه یاسیو س ياقتصاد يکشور در تنگنا یناسبب شده است که 
 یجبس ي،تجار یمتحر مانند ییهاکشور دارد و به اهرم ینا یاستمدارانبا تجار و س ياگسترده

 ,Montesano, Vander Togt, Zweers) استمجهز  يانرژ هو انحصار دوفاکتو در عرص یعموم

 ياش براییاروپا، وابسته به توانا هیاتحاد راهبردي یتهرگونه موفق یل،دل ین. به هم(21 :2016
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 ياروپا در بخش انرژ هیاتحاد ،مثال ي. برامناطق مختلف قاره استواکنش در برابر  يسازمتنوع
 يبر مبنا یعشدن سر ییدنبال اروپاکه بهینبهره ببرد و نه ا راهبرديصبر  يهایکاز تاکت یدبا

یم ییگرماینتوده و زمیستز يهایستمس ياندازراه مانند ییهايشروط متعدد باشد. نوآور
 منجر شود. یهتواند به کاهش نفوذ روس

 
 برحسب مناطق يمولداو ياقتصاد يهایت. اولو2جدول 

 اولویت اقتصادي منطقه

 یمس یکی،الکترون یزاتتجه یمان،س شمال

 یماندارو و س ی،چوب، نساج یعصنا مرکز

 گاز یدتول یی،غذا یعو صنا يکشاورز جنوب

 گاز یدو تول يسازیشهش یمی،پتروش ي،کشاورز یاگاگائوز

 يآالت، مبلمان، خدمات تجارینماش یمیایی،مواد ش ي،کاغذساز یشناوک
 یابیو بازار

  (EC, 2018d: 6) منبع:
 

یمقاله م یوارد بحث اصل ي،در مورد مولداو هاهمالحظ ینا تمامیحال با درنظر گرفتن 
 .یمشو

 
 مشروط بودن .4

عنوان  هاي مربوط به مشروط بودن را به سیاست همسایگی اروپا، بحث ،طورکه اشاره شد همان
کند. سیاست مشروط بودن تغییر در مولداوي مطرح می هیک ابزار اصالحی و موتور محرک

یعنی  ؛کندتبعیت می» بیشتر براي بیشتر و کمتر براي کمتر«اروپا براي مولداوي از شعار  هاتحادی
اروپا حمایت مالی  هاتحادی ،پاداش و مجازات در آن بسیار محسوس است. براي مثال سازوکار

جا مولداوي از  اما هر ،همکاري افزایش داد هنامامضاي موافقت از پسخود از مولداوي را 
ن یترمهم ،طورکه اشاره شد اروپا نیز عقب کشید. همان هاتحادی ،انداردها عدول کرداجراي است

 هاي دوجانبه،نامهموافقت :ند ازا هاي مشروط بودن از دید شیملفنینگ عبارتشاخص
 اروپا، رژیم تجاري و لغو روادید. ههاي اتحادیکمک

هاي  نامه انواع مختلف موافقتشیملفنینگ معتقد است که  :هاي دوجانبه نامه موافقت) الف
اروپا و دولت سوم را مدیریت و سطوح مختلفی از اعتبار را در  هدوجانبه، روابط میان اتحادی

ها  نامه این موافقت تمامی. (Schimmelfennig & Scholtz, 2010: 448) کند این کشورها منعکس می
 هنام توان از موافقت می ،اسمشروط به اجراي اصالحات از سوي مولداوي هستند. بر همین اس

مشارکت و همکاري در   هنام موافقت همکاري نام برد. هنام مشارکت و همکاري و موافقت
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نامه در قالب سیاست همسایگی  به اتمام رسید. شروع این موافقت 2016و در  شد امضا  1994
. اولویت(Wolfscwenger, 2019)شد حیات آن در خالل آن معنا یافت و بازنگري  هنبود؛ اما ادام

مشارکت و همکاري عبارت بود از تالش براي حل  هنامشده در موافقت هاي اصلی شناسایی
ها، تقویت نظام حقوقی، ترانسنیستریا، تقویت نهادهاي دموکراتیک، تضمین آزادي رسانه همنازع

. (VanSeeters, 2010: 49) اروپا هثر و مدیریت مهاجرت از مولداوي به اتحادیؤمدیریت مرزي م
کردن قوانین مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و دموکراتیزه هاین توافق دربردارند ،عبارتی به

سازي  موج دموکراتیزه تأثیرهاي اجرایی آن بسیار مبهم و بیشتر تحت  بود. اما شاخص
تا در نهایت، تدقیق آن در   (DelMedico, 2014: 21) قرار داشت 2000پساشوروي در  

 همکاري صورت پذیرفت. هنام موافقت
همکاري گسترده را با یکدیگر به  هنام یک موافقت 2014در  اروپا و مولداوي  هاتحادی

مشارکت و  هنام پس از سررسید تاریخ موافقت 2016نامه از جوالي  امضا رساندند. این موافقت
هاي داخلی خود  همکاري، اجرایی شد. با امضاي این توافق، مولداوي متعهد به اصالح سیاست

امضا  2017نامه در آگوست  راه براي اجراي موافقت هاروپا شد. نقش هبر مبناي قوانین اتحادی
 هدربردارندنامه  این موافقت(Damen, 2019).  گرفت برمی اولویت اصلی را در سیزدهشد که 

این  براساسسازي نهادي است.  مدنی، ارتباطات مشترك و ظرفیت هحمایت افقی از جامع
اطالعات، حمایت از  هاروپا از مولداوي در رسیدن به اهداف مندرج با مبادل هسند، اتحادی

 ماننداقتصادي، کمک مالی و نهادسازي حمایت خواهد کرد. همچنین عناصر سیاسی  هتوسع
آمیز و صلح هسیاسی، استقالل نهاد قضا، نظارت بر حقوق بشر، حل منازع وگوهاي گفت

اروپا شروط  هاتحادی .(Morari, 2016: 417) کید قرار گرفتأهاي بخشی نیز مورد تهمکاري
از  شوراي اروپا نامه گذاشته است. مندي مولداوي از امکانات این موافقتزیادي براي بهره

هاي کرد که به معناي قرار دادن شرط از جمهوري مولداويدرخواست اصالحاتی را  2016
 بیشتر بر این کشور بود. این شرایط جدید عبارت بودند از:

  ؛اعتمادسازي -
 ؛همکاري هنامتسریع اجراي موافقت -
به اصالحاتی که هدفشان بهبود ساختار اداري و افزایش شفافیت  دادن اولویت -

 .(Gromadzki, 2015: 6) سیاسی و نظام بانکی است
 ،مین مالیأت هدر قالب ابزارهاي همسایگی اروپا یک برنام اروپا: ههاي اتحادی کمک )ب

، مبلغ 2017اروپا در   هتدوین شد. براي مثال اتحادی 2014-2020 هاي سال مولداوي براي هویژ
حمایت از توانمندسازي شهروندان براي مشارکت  مانندهایی میلیون یورو را به پروژه 56

ابزارهاي  با. حمایت از مولداوي (Wolfscwenger, 2019) گیري اختصاص داد محلی و تصمیم
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را نیز شامل می 2014-2017زمانی  همیلیون یورویی براي باز 410  سیاست همسایگی، کمک
 هبرنام«عنوان  بادر طرحی کالن،  کشاورزي نیز هاروپا در حوز هشود. کمک مالی اتحادی

-2014هاي میلیون یورو در سال 41تدوین شده است. در این برنامه حدود  »1نهادسازي جامع
ها را براي جلب نظر اروپا این کمک .(Brown, 2015: 18) به این بخش اختصاص داده شد 2011

هاي تماس هاروپا براي برنام ههاي روسیه اختصاص داد. اتحادیتحریمدیده از کشاورزان آسیب
 . (Brown, 2015: 28) میلیون یورو اختصاص داده است سیمردمی نیز مبلغ 

میلیون یورو تصویب شد  284 قدارنیز به م 2017-2020اروپا براي  هجدید اتحادی هبرنام
هاي مربوط به توسعه و گشایش بازار، تقویت نهادها و  که ناظر بر اصالحاتی در بخش

هایی که  . یکی دیگر از کمک(Damen, 2019) و تغییر اقلیم بود اخوب، انرژي کار حکمرانی
ین قسط این نخست بود. 2کالن ههاي مالی کمک ،کمیسیون اروپا براي مولداوي تصویب کرد

آن  هبه این کشور اعطا شد؛ اما پس از بحران سیاسی در کیشناو، ادام 2018ها در جوالي  کمک
مالی  هسر گرفته شد. در بست پرداخت آن مجدد از 2019اما از   ؛(Damen, 2019) بلوکه شد

اختصاص  3اندازي شهر کاهول مدنی و راه هانرژي، جامع همیلیون یورو به حوز 4/42، 2019
 .(EC, 2020)  داده شد

دالر در این  یونلیم 550/557پروژه به ارزش  چهاردهدر  4گذاري اروپا تاکنون بانک سرمایه
آغاز  2007. همکاري مولداوي با این نهاد از  (Chirila, 2015: 57) کشور مشارکت کرده است

گذاري  ها، امنیت انرژي و صنعت شراب مولداوي سرمایهشد. این بانک در زیرساخت جاده
میلیون یورو وام براي حمایت از  25گذاري اروپا  بانک سرمایه 2019کرده است. در  

 . (EIB, 2020)  مدیریت پسماند در مولداوي اختصاص داد راهبردهاي مربوط به  پروژه
آزاد تجاري منجر  هبه ایجاد منطق 2016در جوالي همکاري  هنام موافقت رژیم تجاري:) ج

جانبه است که  تجارت آزاد عمیق و همه هنام همکاري، حاوي موافقت هنام یعنی موافقت ،شد
اروپا و مولداوي تدوین شده  ههمگرایی اقتصادي میان اتحادی براي همکاري سیاسی بیشتر و

توان  می 4شکل کند. در مینامه تعیین  است. رژیم تجاري حاکم میان طرفین را همین موافقت
 این سیاست را مشاهده کرد. هگانچهارمبناي 
 
 
 

 

1. CIB: Comprehensive Institution Building Programme 
2. MFA: Macro-Financial Assistance 
3. Cahul 
4. EIB: European Investment Bank 
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 جانبه تجارت آزاد عمیق و همه هناممبناي موافقت. 4شکل 
 

 
  Facts&Figuers, 2020منبع:           

 
و نساجی بوده فناوري اطالعات ، نامه تا حد زیادي به نفع صنایع کفشانعقاد این موافقت

البته ناگفته نماند که اجراي این رژیم تجاري در داخل مولداوي نیز . (Brown, 2015:19) است
در انتخابات  کمونیست  ، سوسیالیست و1احزاب پاتریا ،داشته است. براي مثال مخالفانی

نامه در بلندمدت به . این موافقت(Brown, 2015: 19) آن به راه انداختند پویشی برضد، 2014
. (Morari, 2016: 416) در تولید ناخالص داخلی مولداوي منجر شده است درصدي 4/5رشد 

تجارت کاال و خدمات، استانداردهاي بهداشتی، برداشتن  این رژیم تجاري سبب آزادسازي
اي با ترکیه شد. در صورت اجراي کامل تجارت آزاد ضمیمه هنامموانع مرزي و انعقاد موافقت

افزایش خواهد یافت.  درصد 6/7تولید ناخالص داخلی مولداوي  2026این رژیم تجاري تا  
این  تأثیر ،مستقیم خارجی بیشتري در قالب آن شودگذاري اگر مولداوي قادر به جذب سرمایه

 . (WorldBank, 2020: 7) خواهد رسید درصد 8/9رشد به 

 ،اروپاست هکه جذب سرمایه در بخش تجاري اولویت اصلی اتحادیاین ناگفته نماند با
هایی در مولداوي، پیشرفتدستی و خدمات نیز بسیار مهم است.  جذب در صنایع پایین
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 هحرکت آزادان ،اروپا داشته است. براي مثال هاقتصادي براي انطباق با شروط اتحادیاصالحات 
ها بهبود کاال، قوانین فنی، گمرکی، استانداردهاي بهداشتی و گیاهی و قوانین مربوط به شرکت

گذاري در این کشور همچنان نامطلوب است. فصل چهارم از  یافته است؛ اما فضاي سرمایه
ها در این ترین پیشران اقتصادي مولداوي اختصاص دارد. مهم هاري به توسعهمک هنامموافقت

هاي فنی از طریق اصالح نظام مالیاتی و خدمات مالی و حسابرسی از عرصه توجه بر حوزه
مردم فقیرند) از سوي دیگر  درصد 26یک سو و رسیدگی به وضعیت فقر (با توجه به اینکه 

روستایی اختصاص داده شده  هابزارهاي سیاست همسایگی به توسع هاز بودج درصد سیاست. 
 روستایی را تدوین کرد ه، مولداوي دستورالعمل ملی کشاورزي و توسعزمینهاین  است. در

(Montesano, Vander Togt, Zweers, 2016: 11) . 
به لحاظ  1اونگن-یاس هاز طریق خط لول 2014در مورد بخش انرژي نیز این کشور در  

انحصار روسیه در بازار  کنترلهرچند این کار اثري بر ،فیزیکی به بازار انرژي اروپا متصل شد
از  پسانرژي اروپا شد؛ اما  هعضو جامع 2010که مولداوي از  این انرژي این کشور نداشت. با

رژي اروپا ان هاعمال فشار روسیه بر سر بدهی ترانسنیستریا به گازپروم، اجراي کامل سومین بست
 هاتحادی افزون بر این،. (Montesano, Vander Togt, Zweers, 2016: 11) خیر افتادأبه ت 2020تا  

، در 2015شده است. در می  مولداويهاي کوچک و متوسط  اروپا متعهد به حمایت از شرکت
تجارت آزاد  هنام امکانات موافقت ،وکار مشارکت شرقی در ریگا، کمیسیون اروپا مجمع کسب
حمایتی  هوکارهاي کوچک و متوسط را مشخص کرد. بودججانبه براي کسبعمیق و همه

 میلیون یورو بود.  200 هاتحادی
 هجذابی بود و اتحادی هها گزیناشتغال در اروپا، همواره براي مولداویایی لغو روادید: )د

از تصویب قانونی که به شهروندان  پس، 2012خوبی از این جذابیت بهره گرفت. در   اروپا به
نفر توانستند شهروندي  40000حدود  ،دادمولداوي امکان دریافت روادید رومانیایی را می

 لغو هنام موافقت 2014 در آوریلمولداوي . (DelMedico, 2014: 26) مضاعف دریافت کنند
هاي اقتصادي،  فعالیتوآمد، سفر،  اروپا امضا کرد که هدف آن تسهیل رفت هروادید با اتحادی

اروپا و  ههاي سطح باال میان اتحادی مردم با مردم بود. پس از آن، تماس هسازي و رابط شبکه
طرح  قالبکه در کشوري بود  یننخست. مولداوي (Fontana, 2015: 2) مولداوي افزایش یافت

هاي هوایی فرودگاه کیشناو نیز از  تعداد مسافرتمشارکت شرقی از این امتیاز بهره برد. 
 .(Popescu, 2015: 1)رسید  2015میلیون نفر در   700/1به  2009نفر در   800000

 تمامیشنگن براي  هسفر بدون نیاز به روادید به مقصد منطق هاجاز ،مبناي این سیاست بر 
ماه به  ششتوانند هر نتیجه شهروندان مولداوي اکنون می شهروندان مولداوي فراهم شد. در

1. Lasi-Ungheni 
                                                           



 
 299 سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر توسعه سیاسی جمهوري مولداوي                                     

این سیاست سبب . (Morari, 2016: 416)باشند  شنگن حضور داشته هماه در منطق سهمدت 
فرصت شغلی و  يوسعت دید مردم مولداوي شد. آنها گشایش مرزهاي اروپا را به معنا

کردن شغل مناسب حتی با داشتن تحصیالت  ذکر است که پیدا شایانبینند.  تحصیلی بیشتر می
 و هوش باال در مولداوي دشوار است. 

 
 یريپذجامعه .5

یابی مجدد اجراي مشروط بودن یا گسترش قوت همثاب پذیري بهاز دید شیملفنینگ، جامعه
او معتقد است برخالف منطق سنتی،  .(Sasse, 2008: 304) شودها تعریف میشارز هنهادین
پذیري با  پذیري است. اهداف جامعهترین نهاد جامعه عنوان یک سازمان، مهم اروپا به هاتحادی

پذیري از دید او  هاي جامعه ترین شاخص هاي اروپایی آمیخته است. مهمهویت جمعی و ارزش
 اروپا. هاطالعات، تجارت و همگرایی با اتحادی هکمک فنی و مبادل :ند ازا عبارت

هاي جدي سیاسی در مولداوي،  کی از بحرانی :اطالعات همبادلهاي فنی و  کمک )الف
در روند حل این منازعه  2+5عنوان عضو مذاکرات  اروپا به هاتحادی .ترانسنیستریا است همنازع

 همرزي اتحادی موریت کمکأاروپا در قالب م هترین کمک فنی و اطالعاتی اتحادی وارد شد. مهم
مرزي براي  موریت کمکأبراي مدیریت مرزي مشترك میان مولداوي و اوکراین بود. م 1اروپا

بستن ورودي ثروت به ترانسنیستریا طراحی شد. در این عملیات هم کمیسیون و هم شوراي 
درخواست مشترك مولداوي و اوکراین مبنی بر کمک و آموزش  در پیاروپا دخیل بودند. 

دولت عضو  بیستدست گرفت. بیش از  ا ابتکار عمل را دراروپ هنیروهاي مرزبان، اتحادی
علمی و  هايدر همکاري .(Huff, 2011: 19) موریت مشارکت داشتندأاروپا در این م هاتحادی

ترین پروژه در این زمینه، مشارکت شرقی فناوري نیز پیشرفت زیادي صورت گرفته است. مهم
 ,Dorogi) همکار مولداوي در این حوزه هستند هايترین کشور است. آلمان و ایتالیا مهم 2پالس

David ,& Kardon, 2019: 4). 
کند. اطالعات را اجرا می ههاي کمک فنی و مبادلکمیسیون اروپا برنامه ،ترطور تخصصی به

موریت مستشاري و بازدید علمی میأمحور برگزاري کارگاه آموزشی، مسه ها حول  این برنامه
 ,EC) تجار، اعضاي مجلس و دانشگاهیان هدف این برنامه هستندچرخد. کارمندان دولت، 

2020a)ند از:ا ترین مصادیق آن عبارت . مهم 
سیس و ارتقاي کنترل داخلی و جلوگیري از أهاي آموزشی: شامل کارگاه تکارگاه -

)، کارگاه آموزش یکپارچگی سیستم مدیریت و 2019( روستایی هشرایط مصنوعی توسع

1. EUBAM: EU Border Assistance Mission 
2. Eastern Partnership Plus 
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 هتوسع هسازي برنام) و کارگاه آماده2016( برداري و تعارض منافعاز کالهکنترل، پیشگیري 
 .)2016( راهبردي

 .)2018( ییسنجی تولیدکنندگان ایتالیابازدید علمی: ظرفیت -
)، 2017( هاي مداوم اداري در بخش کشاورزيموریت مستشاري: حل مناقشهأم -

 .(AIPA, 2020)) 2013( سازي نهادي ) و ظرفیت2016( ايکنترل نقطه
 هپس از اعمال تحریم روسیه، روابط میان مولداوي و اتحادی اروپا: هتجارت با اتحادی) ب

 هتجارت آزاد سبب دستیابی تولیدکنندگان به بازار اتحادی هنام اروپا گسترش یافت. موافقت
آزادسازي واردات به افزایش رقابت در بازار داخلی منجر شد. اما به  ،عین حال اروپا شد. در

مطلوبی داشته است. میزان تولید ناخالص  تأثیرلحاظ رشد اقتصادي، سیاست همسایگی اروپا 
 3توان در جدول میلیارد دالر بود. این رشد را می 31/11، حدود 2018داخلی مولداوي در  

 مشاهده کرد.
 2016-2020، ناخالص داخلی مولداوي به میلیارد دالرتولید . 3 جدول

 2020 2019 2018 2017 2016 سال

 68/11 12 31/11 67/9 07/8 تولید ناخالص داخلی

 (TradingEconomics, 2020a) منبع:      

 
میلیون دالر  3/218، 2019میلیون دالر و در   6/266،  2018کل صادرات مولداوي در  

 7/539درصدي در صادرات این کشور است. واردات این کشور نیز دو ش کاهانگر بیبود. آمار 
درصدي داشته است. مشخص است که تراز  9/3، رشد 2019میلیون دالر است. واردات در  

. با (CEIC, 2020) میلیون دالري است 4/321تجاري این کشور منفی بوده و داراي کسري 
ایی، صادرات بخش نساجی افزایش داشته است. وجود این پس از برقراري رژیم تجاري اروپ

هاي روغنی است.  هاي برقی و دانه سایر صادرات مولداوي شامل میوه، سبزیجات، آبجو، ماشین
در کل  ترین مقصد صادرات کاالهاي مولداویایی، رومانی، ایتالیا، اوکراین و انگلیس است. مهم
از  درصد 44/43. (UN, 2020) شوداروپا می هاز صادرات مولداوي وارد اتحادی درصد 48/67

ترین واردات این کشور شامل نخ، دارو،  اروپاست. مهم هکل واردات مولداوي نیز از اتحادی
تجاري  توان تراز می 4 . در جدول(Trading Economics, 2020) آالت استاتومبیل و ماشین

 هنامپس از اجراي موافقتاز شروع سیاست همسایگی و  پیشاروپا را  هاتحادی-مولداوي
 .تجارت آزاد مشاهده کرد

اینجا با وجود افزایش حجم روابط، تراز تجاري مولداوي  در ،طورکه مشخص استهمان
به صادرات بدون تعرفه و روان شدن سیل کاالهاي  صفر تجاري ههمچنان منفی است. منطق
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شدند و سبب کاهش سود نجر شده است؛ اما بازارهاي محلی ضعیف م اروپایی به مولداوي
توان نادیده گرفت. روسیه  آنها و فروپاشی اقتصاد محلی شد.  واکنش مسکو را نیز نمی

مولداوي ساختار کشاورزي دارد. شهرت جهانی بالفاصله به تحریم مولداوي دست زد. 
 2006شراب مولداوي را از   ،و جنوب کشور است. روسیه هاي مرکزدلیل تاکستان مولداوي به

له تأثیر ئاستانداردهاي بهداشتی بود. این مسنکردن اش رعایت ریم کرده است و تنها بهانهتح
محصور بودن این کشور در خشکی نیز بر وضعیت نامطلوب بر تراز تجاري مولداوي گذاشت. 

صادرات مولداوي  درصد شصتبه هر حال بیش از  تجاري آن اثر نامطلوب داشته است.
 ,Wolfscwenger) شود آن وارد روسیه می درصد هشترود و تنها  اروپا می هسوي اتحادی به

هاست. عواملی چون تصمیم بانک . مشکل دیگر تجارت مولداوي، کمبود نقدینگی بانک(2019
هاي صندوق بینو اجراي سیاست 1هاي تجاريبانک مرکزي مبنی بر تحت کنترل درآوردن
 .(Fontana, 2015: 3) الملل پول در این موضوع دخیل بودند

 
 2016و  2006، اروپا هاتحادی-تجاري مولداوي هموازنمقایسه . 4 جدول

 موازنه صادرات واردات 
200 2016 2006 سال

6 
2016 2006 2016 

 -578 541- 1205 426 1783 967 تراز تجاري
  (Eurostat, 2020 )  : منبع   

 
اروپا و مولداوي در چارچوب  هاتحادیهمکاري  اروپا: همیزان همگرایی با اتحادی) ج

سیاست همسایگی اروپا و سیاست مشارکت شرقی، در جهت تقریب و همگرایی بیشتر میان 
کید أت نخست: دارد اروپا هراه براي نزدیک شدن به اتحادی دو ،طرفین اجرا شده است. حکومت

تیک از سوي یاروپا و دوم اتخاذ موضع ژئوپل هبر همکاري نهادهاي دولتی و حزبی با اتحادی
. (Gerasymchuk, 2018: 10) هاي هویتی و جغرافیایی اروپایی مولداوي لفهؤحکومت، مبنی بر م

اروپا  ههمگرایی با اتحادی ،واقع کید بر نظام آموزشی از مصادیق مهم تقریب به اروپاست. درأت
، مولداوي به اصالح 2012منبع مهم نوسازي نظام آموزشی و اجتماعی مولداوي است. از  

را آغاز کرد. در این برنامه مبارزه با  2آوري صفرجدیدي به نام تاب هگسترده دست زد و برنام
اول امتحانات پایان ترم مردود  هآموزان در مرحلو نیمی از دانش گرفتفساد آموزشی انجام 

تحصیل متقلبان را  همولداوي بود؛ اما جلوي ادام هشوك بزرگی براي جامع ،دند. این نتیجهش

 است. Banca de Economii, Banca Sociala, Uni Bankبانک تجاري  هسها در کل نقدینگی بانک درصد سی. 1
2. Zero Tolerance  
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گرفت. گام دیگر در این حوزه، الکترونیکی کردن فرایند اداري آموزش و خروج آن از دست 
 . (Popescu, 2015: 2) مدارس بود

اروپا بر  هبا اتحادی پذیري بر مبناي تقریب و همگرایی همکاري براي جامعه هنام در موافقت
ند از: ا ها عبارتترین این سازمانکید شده است. فعالأنهاد نیز تهاي مردمهمکاري با سازمان

سیاست عمومی، مرکز تماس، بنیاد اروپاي شرقی مولداوي، انجمن سیاست  هسسؤ، م1آینده
 3مولداوي طور بستر ملی. همین2خارجی، انجمن مطبوعات مستقل، جوانان مولداوي و پرومو

اروپا  ههایی براي افزایش همکاري با اتحادیمدنی مشارکت شرقی نیز نوآوري هدر مجمع جامع
هاي اروپایی، کارزاري براي آموزش ، در راستاي گسترش ارزشبسترانجام داده است. این 

 . (Chirila, 2015: 48) همکاري به مردم ایجاد کرده است هنام امتیازات موافقت
 

 سیاسی مولداوي هپذیري بر توسع مشروط بودن و جامعهتأثیر  .6
 هپدید ،به وجود تقارن قدرت وابسته است. تقارن قدرت ،شده بر توسعه دو شرط بررسی تأثیر
نیست. در فرایند اروپایی شدن مولداوي، تقارن قدرت اتفاق نیفتاد و همین مسیر یکطرفه  یثابت

کاره در این کشور بینجامد.  نیمه هعی توسعنو تنها به یسبب شد تا اصالحات و فشارهاي انطباق
 ششهاي سیاسی و اقتصادي معیار کپنهاگ، امتیاز مولداوي در میان داستاندار خصوصدر 

 زیرا ،از اوکراین قرار دارد پیشاز گرجستان و  پسکشور حاضر در سیاست مشارکت شرقی 
تجارت آزاد را امضا  هنام کشوري که موافقت سهدموکراسی کمترین امتیاز را بین  هدر حوز

باالترین امتیاز را دارد. در  ،در استانداردهاي حقوق بشرمولداوي . دست آورده است ، بهاندکرده
مورد حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مقام دوم و در حوزه آزادي اقتصادي باالترین رتبه را 

سیاسی منتشرشده  هتوسع هايجایگاه مولداوي در شاخص  .(Kaisa-Bennett, 2012: 67) دارد
 مشاهده کرد. 5توان در جدول آزادي را می هتوسط خان

 
 2019سیاسی مولداوي در  ههاي توسعشاخص. 5جدول

حقوق  امتیاز
 سیاسی

فرایند 
 انتخابات

تکثر 
 سیاسی

کارکرد 
 حکومت

آزادي 
 مدنی

حقوق 
 هاانجمن

حقوق 
 فردي

حاکمیت 
 قانون

 12 16 8 60 12 16 12 40 کل

 6 9 12 34 4 11 9 24 مولداوي
 (Freedom House, 2020) منبع:  

 

1. IDIS Viitorul 
2. Promo 
3. National Platform of Moldova 
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هاي  کی از ویژگییاست.  چهار و در کارکرد حکومت نُهمولداوي در فرایند انتخاباتی  هنمر
هاست. استانداردهاي اروپایی نیز نتوانسته است این  ثباتی حکومت نظام سیاسی در مولداوي، بی

 ،، این کشور چندقطبی شد. در این سال2009از انقالب توئیتري در   پس را بهتر کند.وضعیت 
که دولت این بار قدرت را در دست گرفتند. اما به محض یننخستاحزاب طرفدار اروپا براي 

هاي سیاسی و ناتوانی براي رسیدگی به بستبن ،اجراي اصالحات اروپامحور شد هآماد
در  ،خیر انداخت. در نتیجهأرا به ت فساد و رکود اقتصادي اجراي آن مانند هاییموضوع

 ,Montesano, Vander Togt, Zweers) انتخابات نوامبر، این احزاب بیشتر مورد هجمه قرار گرفتند

تر دلیل فساد و سوءمدیریت اوضاع پیچیده از پیروزي مجدد احزاب اروپاگرا، به پس. (6 :2016
و  ندمند دست به اعتراض زدفساد نظام بر ضدنفر  40000حدود  2015در   ،شد. در نتیجه

 الیگارشی حاکم شدند. هخواهان استعفاي حکومت و محاکم
اما ترکیب  ،دست آورد بیشترین آرا را به 2014در انتخابات  هرچند حزب سوسیالیست  

 هاهنوك پیکان حمل کهاینثباتی سیاسی در کشور شد. با  حکومت بارها تغییر کرد و سبب بی
 ها زمام امور را دردیگر اروپاگرا بار 2016اما در انتخابات  ،سوي والد فیالت نشانه رفته بود به

تصویب شد که نظام انتخاباتی  ي، قانون جدید2017دست گرفتند. پس از آرام شدن وضع در  
 ثر نبود.ؤاما این راه نیز م ،درا از حداکثر تناسبی به ترکیبی تغییر داد تا بتوانند مشکل را حل کنن

انتخابات  در 2و سور 1حزب اصلی مولداوي یعنی سوسیالست، دموکراتیک، آکوم چهار
بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند؛ اما پس از انتخابات نتوانستند در  2019 هپارلمانی فوری

بحران سیاسی در مولداوي بود که در نهایت با  همورد تشکیل کابینه به توافق برسند و این مقدم
 ,Wolfscwenger) به ریاست جمهوري این کشور رسید 3ایگور دودون ،هاي فراوان و نشیب فراز

هاي متعدد است و به کمک نهادهاي  و اختالس این کشور دچار فساد، سوء مدیریت .(2019
 اروپایی براي مواجهه با این وضعیت امید بسته است.

اي به خود  ضدتوسعه ههاي سیاسی سیاست همسایگی، گاهی جنب مشروط بودن در حوزه 
پذیري نا هاي متخذه از سوي حکومت مولداوي و انعطافمدي سیاستاگرفته است. چون ناکار

اروپا براي پذیرش عضویت مولداوي در اتحادیه، سبب از بین رفتن اعتماد مردم  هاتحادی
اروپا مشوق تکثرگرایی است و از  هاتحادی. (Morari, 2016: 421) استمولداوي به این نهاد شده 

ب است؛ اما روي دیگر سکه چندقطبی شدن فضاي سیاسی و این نظر نیز امتیاز مولداوي خو
هاي اي است. گروهاجتماعی است. با وجود وسعت و جمعیت اندك، مولداوي کشور پیچیده

کنند. احزاب هم زندگی می وع در کنارنایدئولوژیک مت هايها و ترجیح قومی مختلف با هویت

1. ACUM  
2. SOR 
3. Igor Dodon 
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راست افراطی و راست مرکزي مدافع همگرایی با اروپا و احزاب چپ، همگی مخالف آن 
نیمی دیگر با آن  ،کننداروپا حمایت می هاز اتحادی که نیمی از شهروندان هستند. درحالی

 درصد 10به آن مثبت،  درصد 55اروپا، نگاه  هدر مورد اتحادی 2019در نظرسنجی   .ندا مخالف
 مشاهده کرد. 6توان در جدول  طرف بود. نتایج این نظرسنجی را میبی درصد 33منفی و 

 
 2016-2019، اروپا هنتایج نظرسنجی در مورد اتحادی. 6 جدول

 
 (Opinion Survey, 2019)منبع:               

 
بهبود پیدا کرده  ،آزادي سیاسی در مولداوي به نسبتها، سطح کلی  با وجود این نابسامانی

ها در مورد وضعیت شفافیت و ها از سطح خوبی از آزادي برخوردارند. اما نگرانیاست. رسانه
هاي طرفدار محیط زیست  که گروهاین. با (Popescu, 2015: 1)ها وجود دارد استقالل رسانه

 ،به پیشرفت است مدنی رو هنهادهاي جامع ی واند و همکاري میان مقامات دولتافزایش یافته
 2016مدنی در می  هجامع هین اساسنامنخستمدنی مولداوي هنوز هم ضعیف است.  هاما جامع

خود اختصاص داد. این  ابزارهاي همسایگی را به هاز بودج درصد پنجکه حدود  تصویب شد
تقویت آزادي رسانه، مولداوي شد. براي شامل تقویت آزادي رسانه و حقوق بشر می ،اساسنامه

ها سطح آزادي رسانه در مولداوي باالتر از سطح چند قانون تصویب کرد. هرچند طبق گزارش
مداران و تجار است و در نتیجه از نظر اما مالکیت رسانه در دست سیاست ،منطقه است

همکاري،  هناماز امضاي موافقت پس. (Fontana, 2015: 3) شفافیت در مورد آن شبهه وجود دارد
 نویس قانون آزادي رسانه کردند.هاي غیرحکومتی شروع به همکاري براي نگارش پیشسازمان

 هرسان ،مجموع همکاري قید شده است. در هنامموافقت 12 هها در مادآزادي رسانه هئلمس
 دموکراسی است و این قلب در مولداوي بیمار است. همستقل، قلب تپند
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اما در آزادي مدنی وضعیت خوبی  ،وضعیت مولداوي خوب استها  در حقوق انجمن
ویژه پارلمان اروپا هر اروپا و به همدنی با نهادهاي اتحادی همتقابل جامع هاینها رابط هندارد. با هم

 هجامع ،که حکومت تحت فشار اروپا براي آزادسازي جامعه بود تر شده است. درحالیروز قوي
بیداري اذهان عمومی در مولداوي . (Gerasymchuk, 2018: 7) دادمدنی فعالیت خود را افزایش 

 هتوان نادیده گرفت. شکل جدیدي از رابط نمینیز را  اروپا هدر اثر گسترش روابط با اتحادی
عدالت « ههاي اخیر رخ داده است. برنامو مردم طبق استانداردهاي اروپایی در سال هامیان مقام
تصویب شد. این برنامه مثال خوبی براي تأثیر سیاست  2015در مولداوي در   »1و حقیقت

داند که حاکم در مولداوي می ه. طبق(Gromadzki & Sendhardt, 2015: 15) همسایگی اروپاست
 ؛هاي اعتراضی خواهد شداین کنش سبب واکنش زیرا ،تواند جامعه را نادیده بگیرد دیگر نمی

قطبی بودن جامعه، اکثریت آن به اروپا  با وجوددر کیشناو شاهد آن بودیم.  2015مثل آنچه در  
اروپا را حمل می هکیشناو، مردم پرچم اتحادی هايگرایش دارند. حتی در تصاویر اعتراض

 کردند. 
در مورد حقوق بشر نیز اصالح سیستم پلیسی مبنی بر ممنوعیت شکنجه و رفتار خشونت

ها مورد  پذیر چون کودکان، زنان، زندانیان و اقلیتهاي آسیب با متهم و نظارت بر گروهآمیز 
له سبب ایجاد ئ. چند مس(Montesano, Vander Togt, Zweers, 2016: 12) توجه قرار گرفت

 6 نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور شده است. دستگاه اطالعاتی مولداوي
امنیت ملی و  بر ضداي را به جرم تهدید معلم ترکیه هفتیچ مدرکی، بدون ه 2018سپتامبر 

 هايسپس از کار اخراج کرد. مورد دیگر سرکوب تجمع و گرا دستگیرهاي اسالمارتباط باگروه
 .(Josan & Nofit, 2019: 13) و جشن استقالل مولداوي توسط پلیس بود 2018

از  16 هسیاسی مولداوي، سطح باالي فساد است. طبق ماد هتوسع هئلشاید حادترین مس
مبارزه با فساد فعال و غیرفعال  اروپا و مولداوي باید در مورد ههمکاري، اتحادی هنام موافقت

، 2ایالن شور هویژه در مورد پروند بخش دولتی و خصوصی با هم همکاري کنند. اما به
 ,Josan & Nofit) متهم به فساد فعال شده استشود. شور هایی در مولداوي مشاهده می مقاومت

، 1997فساد فعال، طبق کنوانسیون مبارزه با فساد مقامات جوامع اروپایی  . منظور از (11 :2019
مادي به یک مقام دولتی در ازاي تعهد به انجام یا عدم انجام  امتیاز يهرگونه پیشنهاد یا اعطا

هرگونه درخواست امتیاز مادي از سوي کارمند وظایف رسمی وي است. فساد غیرفعال هم به 
شود. انجام وظایف رسمی، اطالق می منصب دولتی در ازاي انجام یا عدمدولت یا صاحب

1. Justice & Truth 
2. Illan Shor 
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مدي نظام حقوقی مولداوي در اکه ناکار اي از فساد غیرفعال بودوالد فیالت، نمونه هپروند
 مبارزه با پولشویی را نشان داد.

معنا بود که اجراي استراتژي ملی مبارزه با  بدان 2011-2015شکست اصالحات حقوقی 
باید با جدیت بیشتر پیگیري شود. علت شکست اصالحات این بود که اجراي آن  2017 فساد

درصد قضات، گروه اصلی و  سیوجود تغییر  توسط دیوان عالی کشور تصویب نشد. حتی با
شروع به کارشکنی در امر اجراي اصالحات ماندند و از داخل  فاسد همچنان در این نظام باقی

کل است. فقدان پرسنل کافی،  هاز بودج درصد یکدستگاه قضا در مولداوي تنها  هکردند. بودج
مراتب  گیري پشت درهاي بسته و وجود سلسله تمرکز امور در دست دیوان عالی کشور، تصمیم

. طبق (Josan & Nofit, 2019: 12) ثر بودندؤغیررسمی میان قضات همه در این وضعیت م
 120 هرتب 2019کشور در   180، بین 100از  32 هالمللی، مولداوي با نمرشاخص شفافیت بین

 . (Transparency International, 2020)  را به خود اختصاص داده است
هاي اقتصادي در انحصار گروهی کوچک است و به همین در مولداوي بسیاري از بخش

شدت شکل باورنکردنی باالست و کیفیت آن به کاالهاي مصرفی در این کشور بهدلیل قیمت 
اند و ند. آنها بسیاري از قضات را خریدها ها در بخش کشاورزي نیز فعالپایین است. این کارتل

دهند. در طرح مداران نیز رشوه میرسد. آنها حتی به سیاستشکایت از آنها به جایی نمی
از اوکراین، آذربایجان و  پس 44وکار مولداوي با امتیاز حاظ فضاي کسبمشارکت شرقی، به ل

دو قطعنامه  2018 پارلمان اروپا در  زمینهدر همین  .(Gotisan, 2017: 8) گیردارمنستان قرار می
این کشور صادر کرد و کمیسیون اروپا نیز تصمیم گرفت کمک به مولداوي را متوقف  بر ضد

، ثروتمندترین 1. قدرت اصلی در این کشور حول والدیمیر پالخوتنیوك(Cenusa, 2019: 5) کند
چرخد. او کنترل بخش اعظم حاکم مولداوي و رهبر دوفاکتو حزب دموکراتیک می هدر طبق فرد

. (Montesano, Vander Togt, Zweers, 2016: 6) نظام حقوقی و سیاسی مولداوي را در دست دارد
در مولداوي 2015هنوز ابزارهاي مبارزه با فساد در مولداوي ضعیف است. رسوایی بانکی  

 یی سیستم مبارزه با فساد در این کشور بود. اانگر ناکاربی
 

 گیري نتیجه. 7
مثل سطح باالي دارد؛ فردي  هاي منحصربه اي است که ویژگی اروپا یک نهاد منطقه هاتحادی

 ،جهانی قابل مشاهده است. بر همین اساس هبازیگر دیگري در عرصاقتدار فراملی که در کمتر 
اروپا در پی آن بود که راهی  هعهده گیرد. اتحادی تواند نقش هادي توسعه را بر اروپا می هاتحادی

پیدا کند تا بتواند در قالب استانداردهاي اروپایی، سبب گذار کشورهاي همسایه شود و در عین 

1. Vladimir Plahotniuc 
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حل در قالب سیاست همسایگی اروپا طراحی شد.  هم ندهد. راه عضویت هحال به آنها وعد
 ،گزینند. بنابرایندسترس را برمی در هترین گزین کشورها بر مبناي گزینش عقالنی، پرمنفعت

اروپا از  هپذیري است. اتحادی اروپا منطق مشروط بودن و جامعه هبهترین ابزار براي اتحادی
، بر زمینهاروپا در این  هبهره برده است. نفوذ اتحادی زمینههاي مثبت و منفی در این مشوق

مبناي تنظیم تقاضاست. اروپایی شدن مولداوي از جایگاه جغرافیایی آن و داشتن تاریخ مشترك 
 گیرد.  ت میأهاي اروپایی نشبا رومانی و سنت

شاخص مشروط  دواروپایی شدن شیملفنینگ  هبراساس نظری پژوهش هبراي آزمون فرضی
سیاست همسایگی درنظر گرفته شد. سپس براي عملیاتی  هعنوان سنج پذیري به و جامعهبودن 

 هنام دوجانبه (موافقت هنام موافقت هلفؤم چهارها در قسمت مشروط بودن  کردن این شاخص
 اروپا، رژیم تجاري ههاي اتحادی نامه همکاري)، کمک مشارکت و همکاري و موافقت

. در شاخص جامعهشدجانبه) و لغو روادید بررسی  تجارت آزاد عمیق و همه هنام (موافقت
اروپا،  هموریت مرزي اتحادیأ(م اطالعات ههاي فنی و مبادل هاي عملیاتی کمک لفهؤم پذیري نیز

 . شدهاي آموزشی) تبیین علمی و کارگاه هاي مستشاري، بازدیدموریتأم
هاي ا بر متغیر وابسته پرداخته شد. شاخصه این شاخص تأثیربعد به بررسی  هدر مرحل

سیاسی،  حکومت، فرایند انتخاباتی، تکثر سیاسی، فساد کارکردعبارت بود از متغیر وابسته 
ها، حقوق بشر و آزادي مدنی. از ارتباط متغیرها مشخص شد که سیاست  حقوق انجمن

حکومت، فرایند انتخاباتی، پذیري بر کارکرد  همسایگی اروپا از طریق مشروط بودن و جامعه
مثبتی بر تکثر سیاسی و  تأثیرثر نبوده است؛ اما ؤفساد سیاسی، آزادي مدنی و حقوق بشر م

 جاي گذاشته است. ها بر حقوق انجمن
پذیري در ها مشخص شد که اجراي منطق مشروط بودن و جامعهبا بررسی این شاخص

ه است؛ چون شرایط مولداوي هنوز مولداوي منجر نشد هچارچوب اروپایی شدن، به توسع
مراتبی  اروپایی فراهم نیست. این کشور هنوز ساختار سلسله هسوي جامع براي حرکت به

مولداوي  همطلوبی بر جامع تأثیرکمونیستی را حفظ کرده است. سیاست همسایگی اروپا خود 
جتماعی در این سیاسی و ا هاي براي تقویت روند توسع تواند پایه می تأثیرداشته است. این 

روسیه، سطح باالي فساد  ههاي فعال، مداخل کشور باشد؛ اما عوامل متعددي چون وجود منازعه
 دهد.  این کار را نمی هو عدم آمادگی کشور براي پذیرش اصالحات اجاز

 
 منابع و مآخذ

 الف) فارسی
 المللی.نیب يهاو پژوهش آموزشمرکز  :تهران .هیون روسیاست و حکومت در فدراسیس )1392( .، الههییکوال .1
 سمت. :تهران .ياي مرکزیاست و حکومت در اوراسیس )1396(. ———. 2
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