Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 13, No.2, Autumn & Winter 2020-21
pp. 681-708

The Impact of “European Neighborhood Policy” on EURepublic of Moldova Integration
Roxana Niknami*
Assistant Professor of Regional Studies, University of Tehran
(Date received: 12 Aug. 2020 - Date approved: 9 Nov. 2020)

Abstract
With the end of the Cold War, Europe has faced new geopolitical challenges
and these challenges have increased the impact of the surrounding
environment on European security. The independent Moldovan government
was born in 1991 on a world political map. In 2004, Moldova entered the
ENP and then the EaP. This policy is the most important tool of the EU to
promote convergence in the Eastern Neighborhood and Moldova has made
the best use of its facilities. The integration process led to DCFTA and a visa
liberalization system was established for Moldova.
Research question and hypothesis: having said that, it begs the
question of what impact has the implementation of the ENP and the EaP on
the EU-Moldova integration process and to what extent has the EU been
successful in implementing it? The article hypothesis is that improving
relations in the framework of the EU-Moldova Free Trade and Cooperation
Agreement has led to the expansion of integration from the economic to the
political and cultivated spheres and deepening of bilateral relations; but in
terms of depth, its impact is limited by several of internal and external
factors on both sides.
Methodology: the data collection method in this study is qualitative and
is based on the documentary method. This research is in line with the
theoretical modeling method. In this regard, the theory of neo-functionalism
has been applied. The emphasis of this paper is on the logic of spillover,
which is emphasized in the theory of neo-functionalism. In terms of the level
of analysis, this research is three-level and examines the issue in functional,
political, and cultivated spillover.
Result and Discussion: all things considered, in the field of functional
spillover, the interactions made in the framework of the Partnership and
Cooperation Agreement to improve the standards of good governance were
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examined. In this regard, cooperation on the issue of Transnistria has been
carried out in the form of 5+2 negotiations. The EUBAM was developed in
the same direction. Economically, relations were driven by a system of
preferences. In the political spillover, the Cooperation Agreement was
reviewed; which was best crystallized in the form of a DCFTA. This
agreement had many achievements in the field of integration and led to visa
liberalization for Moldova. Package 8 was also implemented in the
Transnistrian conflict. In the field of functional extension, EU institutions
such as the Parliament, the Commission, and the Council of Europe acted as
political entrepreneurs and took great strides in various aspects of strategic
coalition building, bargaining influence and community framing. In
Moldova, the institutions in charge of these three indicators are CEFTA,
National Action Plan for Implementation of the Association Agreement and
the Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society
Forum. Studies have shown that in terms of level and scope, relations
between the parties have had a favorable growth and convergence has
occurred well at all three levels. But in terms of depth, some internal
constraints at the interior level of Europe and Moldova on the one hand and
the regional level on the other, have prevented full deepening of integration.
Keywords: EaP, ENP, EU, Moldova, Neo-functionalism, Spillover.
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سياست همسایگی اروپا و تأثير آن بر همگرایی
اتحادیۀ اروپا و جمهوري مولداوي
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چکيده
با پایان جنگ سرد ،اروپا با چالشهای ژئوپلیتیک جدیدی روبهرو شد که تأثیر محیی پیرامیونر را بیر
امنیت این قاره افزایش داد .یکر از این چالشها ،استقالل اقمار شوروی در اروپای شرقر بیود .دولیت
مستقل مولداوی در سال  9119در نقشۀ سیاسر جهان متولد شد .پس از عضویت رومیانر در اتحادییۀ
اروپا ،این کشور همسایۀ اتحادییۀ اروپیا شید و در سیال  255۴در کنیار پین کشیور دیگیر ،سیاسیت
همسایگر اروپا و بعد سیاست مشارکت شرقر را پذیرفت .این سیاست مهمترین ابیزار اتحادییۀ اروپیا
برای پیشبرد همگرایر در محی همسایگر شرقر محسوب مرشیود و مولیداوی بیه بهتیرین شیکل از
امکانات آن استفاده کرده است .بهطوری که فرایند همگرایر بهسوی بسیتن موافقیتنامیۀ تجیارت آزاد
عمیق و همهجانبه کشیده شد و نظام آزادسازی ویزا نیز برای مولداوی برقرار شد .بیا توجیه بیه آن یه
گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگر اروپا و بهطور مشخص سیاست مشیارکت
شرقر چه تأثیری بر همگرایر اتحادیۀ اروپا و مولداوی داشته است و تا چه حد اتحادیۀ اروپا توانسیته
است آن را بهصورت موفقیتآمیزی به پیش ببرد؟ در پاسخ این فرضیه را مطیرح میرکنییم کیه بهبیود
رواب در قالب موافقتنامۀ همکیاری و تجیارت آزاد مییان اتحادییۀ اروپیا و مولیداوی سیبب تسیری
همگرایر از حوزۀ اقتصادی به حوزۀ سیاسر و نهادی و گسترش رواب دو طرف شده است؛ اما از نظر
عمق تأثیر آن با عاملهای متعدد داخلر و خارجر از سوی هر دو طرف محدود شده است .بیر همیین
مبنا در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل ژرفنگرانه موضوع را تبیین و برای آزمون فرضییه نییز از
منطق تسری در نظریۀ نوکارکردگرایر استفاده مرکنیم.
واژگان اصلی
اتحادیۀ اروپا ،تسری ،سیاست مشارکت شرقر ،سیاست همسایگر اروپا ،مولداوی ،نوکارکردگرایر.
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طرح مسئله

مولداوی کشوری کوچک ،میان اوکراین و رومانر است .این کشیور در قیرارداد رییبنتیرو -
مولوتف در سال  9191بهعنوان قسیمتر از خیاا اتحیاد شیوروی شناسیایر و در سیال 9119

مستقل شد ( .)Koolaee, 2013: 321پیشیینۀ روابی اتحادییۀ اروپیا و مولیداوی بیه سیال 911۴

موافقتنامۀ همکاری 9میان دوطرف امضا شد .زمانر کیه مفهیوم «اروپیای

بازمرگردد که اولین
9
وسیعتر» 2در سال  2552مطرح شد ،شالودۀ ایجاد سیاست همسایگر اروپا نیز شیکل گرفیت.

در این سیاست کشورهای همسایۀ اروپیا از همیۀ امتیازهیای کشیورهای عضیو بیه جیز امتییاز

مشارکت در تصمیمگیری بهرهمندشدند .یک سال بعد حکومت مولداوی اعالم کرد که در پیر
همگرایر با اروپا است و اصالحات گستردۀ داخلر را آغاز کرد و با همین سیاست وارد فضای
اقتصادی اروپا شد .در همین حال دمکراتیکتر نیز شد و فضا برای نفیو اقتصیادی و سیاسیر
اروپا در این کشور بیش از پیش فراهم شد.
سیاست همسایگر اروپا در سال  255۴شکل گرفت که هدف اصیلر آن ایجیاد کشیورهای
مرفه و امن در محی پیرامونر بود .پس از سال  2550روند نزدیکر بیه اروپیا سیرعت یافیت.
نتای انتخابات پارلمیانر در ایین کشیور هیم بیر آن تیأثیر گذاشیت ( .)Koolaee, 2016: 331در

سالهای  255۴و  255۲که امواج همگرایر اروپا رخ داد؛ سیاسیت همسیایگر اروپیا بیهدلییل

نداشتن دورنمای عضویت در اتحادیه ،جذابیت خود را از دست داد .در سیال  ،2551اروپیا در

پر گسترش نفو خود در اروپای شرقر در قالب سیاست مشارکت شیرقر ۴برآمید کیه سیبب

دمیدن روح تازهای به کالبد سیاست همسایگر اروپا شد ..در همین سال ائتالف لیبیرال بیا نیام
«ائتالف همگرایر اروپایر» 0توانسیت در مولیداوی بیه قیدرت برسید .در نتیجیه خییز بیزر
مولداوی برای همگراییر بیا اروپیا بیهطیور رسیمر برداشیته شید .در آورییل  259۴مولیداوی

موافقتنامۀ آزادسازی ویزا و دو سال بعد موافقتنامۀ تجارت آزاد عمییق و همیهجانبیه 6را بیا
اتحادیۀ اروپا اجرایر کرد.
با توجه به منتفربودن امکان عضویت مولداوی و دیگر کشورهای حاضر در طرح مشارکت
شرقر در اتحادیه ،این مجموعه بهدنبال راهر برای تحرییک انگییزۀ آنهیا و جلیب همگراییر
1. AA: Association Agreement
2. The Wider European Concept
3. ENP: European Neighborhood Policy
4. Eastern Partnership
5. Alliance for European Integration
6. DCFTA: Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
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بیشتر است .روسیه با استفاده از این شرای به ایین کشیورها القیا میرکنید کیه اروپیا آنهیا را
نمرخواهد و بهتر است به عضویت اتحادیۀ اوراسییایر درآینید .حتیر در منازعیۀ ورانیسیتریا،

روسیه و اروپا غیرمستقیم رودرروی هم قرار گرفتهاند .بدیهر است با توجه بیه متیییر روسییه،
پیشبرد این سیاست با موانع جدی همراه است .البته در نوشتار حاضر روسییه بیهعنیوان متیییر
صفر درنظر گرفته شده است.
با توجه به آن ه گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگر اروپیا و بیهطیور
مشخص سیاست مشارکت شرقر چه تأثیری بر همگرایر اتحادیۀ اروپا و مولداوی داشیته اسیت؟
در پاسخ این فرضیه را مطرح مرکنییم کیه امضیای موافقیتنامیۀ همکیاری در فضیای سیاسیت

مشارکت شرقر میان اتحادیۀ اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایر از حوزۀ اقتصادی بیه حیوزۀ
نهادی و سیاسر و تعمیق رواب دو طرف از نظر گستره شده است ،اما از نظیر عمیق تیأثیر آن بیا
عامل های متعدد داخلر و خارجر از سیوی هیر دو طیرف محیدود شیده اسیت .علیت انتخیاب
سیاست مشارکت شرقر بهعنوان شاخص اصلر متییر مستقل ،ترجیحربودن آن و امکانات بیشتر
آن برای آزمون منطق تسری و علت انتخاب مولداوی بهعنوان سوژۀ مطالعاتر ،ناشیناختهبیودن آن
در فضای آکادمیک و اجرایر ایران ،تاریخ و ویژگرهیای فرهنگیر درخیور توجیه آن و موفقییت
بیشتر در استفاده از سازوکارهای این سیاست و همگرایر با اتحادیۀ اروپا است .برای آزمیون ایین

فرضیه از نظریۀ نوکارکردگرایر و بهوییژه منطیق تسیری حیاکم بیر آن ،اسیتفاده میرکنییم .روش
پژوهش در این نوشتار کیفر و بر مبنا تحلیل ژرفنگرانه 9است.
پيشينۀ پژوهش
آثار منتشرشده در حوزۀ رواب میان مولداوی و اتحادیۀ اروپا را مر توانیم به چند گروه تقسییم
کنیم :دستۀ اول آثاری هستند که در سایۀ نظریههای حکمرانر این پدییده را بررسیر میرکننید.
برای نمونه مونتسانو ،تات و تسویرث ( 2)2596در مقالهای با عنوان «اروپایرشدن مولداوی :آیا
مسیر اتحادیۀ اروپا صحیح است؟» بر توانمندی ابزارهای اروپایر برای پیگیری سیاستها تأکید
مرکنند .مهمترین شاخصهای این پژوهش مسئلۀ حکمرانر خوب و ثباتسازی در مولیداوی

است .گیزل بوسه )2595( 9نیز در مقالۀ «رواب اتحادیۀ اروپا با مولداوی :حکمرانر ،مشیارکت

یا طرد؟» با تمرکز بر بعد سیاسر ،رواب اتحادیۀ اروپا و مولداوی را در سیایۀ اجیرای سیاسیت
1 In-depth Analysis
2. Montesano, Togt and Zweers
3. Giselle Bosse
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همسایگر اروپا بررسر مرکند .رویکرد اصلر این مقالیه براسیاح حکمرانیر خیارجر اسیت.
نویسنده برای آزمون این نظریه به نقش قوانین اتحادیۀ اروپا برای پیشیبرد روابی توجیه کیرده

است .امرسیون ،)2591( 9کرومبیوآ ،)2591( 2لیپیرت ،)2591( 9کریسیتو )2592( ۴و بالتیا

بوسه )2596( 0از دیگر نویسندگانر هستند که از این زاویه به مسئله پرداختهاند.

و

دستۀ دوم آثاری هستند که مجموعۀ کشورهای سیاست همسیایگر اروپیا را بیاهم بررسیر
مر کنند یا در بهترین حالت بر سه کشیور موفیق حاضیر در آن یعنیر گرجسیتان ،مولیداوی و
اوکراین تأکید مرکنند .برای نمونه مؤسسۀ فردریش ابرت اشیتیفتونگ 6در گزارشیر بیا عنیوان
«بازبینر در مشارکت شرقر» ،جایگاه گرجستان ،مولداوی و اوکراین پس از بحران اوکیراین در
سیاست همسایگر اروپا را بررسر مر کنید .در فصیل دوم ،ایین گیزارش بیه مسیئلۀ مولیداوی
پرداخته شده است .پرسش اصلر این نوشتار این است کیه آییا در سیالهیای آینیده در قالیب

سیاست مشارکت شرقر رواب اتحادیۀ اروپا با این کشورها تعمیق خواهد شد؟ الورالشیویلر

۲

( )2590نیز در مقالۀ «اعتمادسیازی در گرجسیتان ،مولیداوی و اوکیراین :بیهسیوی رویکیردی
مناسب منطقهای از سوی اتحادیۀ اروپا» ،ابعاد موضوع اعتمادسازی را در این سه کشور بررسر

کرده است .او استدالل مرکند که سیاستگذاری اتحادیۀ اروپا با تفاوتها و شیباهتهیایر در
همۀ این کشورها مشترا است .از نظر نویسنده تقویت همگرایر اتحادیۀ اروپا و این کشیورها

مرتواند منجر به تقویت احزاب مدافع اروپا و کاهش قیدرت احیزاب کمونیسیتر روحمحیور

شود .پژوهشگران دیگری چون سنوسا ،)2591( 0پاپسکو )2550( 1و ولفشنگر )2591( 95نیز با

این رویکرد موضوع را بررسر کردهاند.

99

دستۀ سوم بر نقش منازعۀ ورانیستریا در رواب دوطرف تأکید دارند .لورا دلکیور ()2590
در مقاله ای با عنوان «مولداوی و سیاست همسایگر اروپا؛ چه نیوع مشیارکتر؟» بیر مأمورییت
همکیاری مییرزی اتحادیییۀ اروپییا در مولییداوی و اوکیراین ،92برقییراری نظییام رفییتوآمیید آزاد،
1. Emerson
2. Crombois
3. Lippert
4. Christou
5. Baltag and Bosse
6. Friedrich Ebert Stiftung
7. Lavrelashvili
8. Cenusa
9. Popescu
10. Wolfschenger
11. Laure Delcour
)12. The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM
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موافقتنامۀ همکاری و موافقتنامۀ تجارت آزاد عمیق و همهجانبه تمرکز کرده است .این مقاله
در پر پاسخ به این پرسش است که این سیاستها تا چه حد سبب افزایش رواب میان اتحادیۀ
اروپا و مولداوی شده است؟ او معتقد است که برثباتر سیاسر ،منازعۀ ورانیستریا و تنشهیای

منطقهای مهم ترین موانع در پیشبرد این سیاسیت اسیت .گیومن ،)2591( 9کیالوح )2590( 2و

کوشلر )2592( 9نیز به اهمیت منازعۀ ورانیستریا در رواب دوطرف اشاره مرکنند.
۴
دستۀ چهارم ،با نگاهر هنجیاری بیه موضیوع نگریسیتهانید .امیر وردون و گیابریال چییرا
( )2550در مقالهای با عنوان «از همسیایگر تیا عضیویت :بررسیر راهبیرد مولیداوی در برابیر
اتحادیۀ اروپا» ،روند تاریخر رواب از سال  2550را بررسر مرکنند .نویسندگان ،ایین رونید را
نشانهای از امکان عضویت این کشورها در اتحادیۀ اروپا مردانند .شاخصهای اصلر این مقالیه
اینها هستند :قوانین ،نهادهای قانونر و رویههای قانونر .آنها به این نتیجه مررسند که رونید
همگرایر از بسیاری ابعاد مشابه معیارهای کپنها

است و شانس مولداوی بیرای عضیویت در

اتحادیۀ اروپا را افزایش مردهد .در همین زمینه ،نیمان و وکیر )2595( 0ایین مسیئله را تحلییل
مرکنند که اتحادیۀ اروپا تا چه حد توان اعمال نفو هنجاری بیر مولیداوی را دارد .آنهیا ایین
پرسش را مطرح مرکنند که چگونه اتحادیۀ اروپا برای حیل منازعیۀ ورانیسیتریا بیا رویکیردی
هنجاری وارد عمل شده است؟ نویسندگان به این نتیجه مر رسند که قدرت هنجیاری اروپیا را

مرتوان بهعنوان متییر میانجر میان اروپا و مولداوی تفسیر کرد .آنها قدرت هنجیاری اروپیا را
در سه شاخص نیت هنجاری ،روند هنجاری و تأثیر هنجاری بررسیر کیردهانید .از نظیر آنیان
مهم ترین هدف اروپا ،ارتقای دموکراسر و حکمرانر خوب ،مهمتیرین رونید هنجیاری ،رونید
انعطافپذیری با اتحادیۀ اروپا و مهمترین اثر هنجاری ،تیییر هنجارها در اروپا است.
سرانجام دستۀ پنجم بر نقش نهادهای درون اروپایر در پیشبرد رواب تکیه دارند .سکریرو

6

( ،)259۴سوجیک و دیگران )2591( ۲و کریستینا موراری )2596( 0نقش نهادهیای اروپیایر را
بررسر کردهاند .پژوهش موراری با عنوان «نقش اتحادیۀ اروپا در جمهوری مولداوی :همگرایر
اروپایر در قالب مشارکت شرقر» ،بر روند همگرایر اروپایر تأکید میرکنید کیه کانیال اصیلر
1. Gumene
2. Calus
3. Küchler
4. Amy Verdun and Gabriella Chira
5. Anne Niemann and Tessa De Wekker
6. Secrieru
7. Cvijic and Others
8. Cristina Morari
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اعمال آن از راه بورح پژوهشیر میاری کیوری و ارتبیام علمیر مییان نخبگیان دانشیگاهر و
پژوهشگران جوان و فرصتسازی برای جامعۀ علمر مولداوی است .این سیاستها در راستای

هدف های هنجاری اتحادیۀ اروپا تعریف شیدهانید .از دیید نویسینده موافقیتنامیۀ همکیاری،
موافقت نامۀ تجارت آزاد و آزادسازی ویزا پاداشر هستند که مولداوی از اتحادیۀ اروپا دریافیت

کرده است .جانسون نوگس )2590( 9در مقالۀ خود بحران وجودی اتحادیۀ اروپا و هدف آن از
ایجاد امنیت هسترشناسانۀ درون و میان همسایگان ،با استفاده از روش تحلیل روایر را تحلییل
کرده است .او بالغ بر  65سند رسمر را در سیالهیای  255۴تیا  259۲مطالعیه کیرده اسیت و
توضیح مر دهد چگونه نخبگان سیاسر اتحادیۀ اروپا ،اتحادیه را بهعنوان خودی و همسیایگان
را بهصورت دیگری تعریف کردهاند.
چارچوب نظري و مفهومی

2

9

نظریۀ نوکارکردگرایر را کسانر چون ارنست هاح ،نیمان و لئون لیندبر

۴

مطرح کیردهانید.

تعمیق و توسعۀ همگراییر اروپیا در دهیۀ  9115سیبب احییای نظرییۀ نوکیارکردگرایر شید و
نوکارکردگرایان این تحول را نشانۀ قدرت تبیین منطیق تسیری در نظرییۀ خیود تفسییر کردنید
(Firouzabadi, 2010: 112

 .)Dehghaniبیازیگران در ایین نظرییه ،بیهمثابیۀ کیارگزاران عقالنیر

مفروض شده اند که در پر به حداکثر رساندن سود خود هسیتند؛ امیا در همیان حیال ترفییت
یادگیری و تیییر ترجیحات را نیز دارند

(1958: 291

 .)Hass,ارزیابر نوکارکردگرایانه از سیاست

خارجر اتحادیۀ اروپا ،بر منطقِ درونرِ همگرایر استوار اسیت .از ایین نظیر سیاسیت خیارجر
اتحادیۀ اروپا از همکاری پیشین اروپا در حوزههای اقتصادی سرچشیمه میرگییرد ( Dehghani
 ،)Firouzabadi, 2004: 148اما این منطق درونگرا ،به مرور زمان وارد فاز برونگرایر شده است.

نوکارکردگرایر معتقد است که فرایند همگراییر ،فراینیدی بیاال بیه پیایین اسیت کیه ابتیدا

نخبگان سیاسر آن را مرپذیرند و اجیرا میر کننید و بعید بیه سیطح عمیومر تسیری میریابید
( .)Scrinic, 2014: 222نوکارکردگرایان در جریان همگرایر ،میان عمیق و سیطح 0از ییکسیو و
وسعت و دامنه 6از سوی دیگر تمایز قائل مرشوند .سطح همگرایر در درجیۀ اول دربردارنیدۀ

1. Johnson Nogues
2. Ernest Hass
3. Aron Nieman
4. Leon Lindberg
5. Level/Depth
6. Scope/Breadth
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میزان اشراف نهادها و قوانین فراملر بر موضیوعهیا و سیاسیتهیا اسیت؛ درحیالر کیه عمیق
همگرایر به وسعت موضوعهای مرتب با سطح اشاره دارد ( .)Nieman, 2006: 55همین رویکرد

سبب ایجاد سرعت و سطح متفاوت در روند همگرایر مرشود.

از دید آنها ،نهادهای فراملر ،نقش مهمر در فرایند همگرایر ایفا مرکنند و اتحادییۀ اروپیا

یکر از مهمترین نهادهای فراملر است .نوکارکردگرایر بر مبنای هسترشناسر انتخاب عقالنیر
سفلر بنا شده است و داللت بر ترجیحات بازیگران دارد که البتیه ثابیت نیسیتند ( Haas, 2001:
 .)23سطح همگرایر مرتواند از سطح سفلر به اعلر منتقل شود .این فراینید بیهواسیطۀ منطیق

تسری 9رخ مردهد .بدان معنا که هرگونه همکاری در حوزههای اقتصادی ،کمکم به حوزههیای

دیگر نیز تسری مریابد و سرانجام به همگرایر سیاسر مررسد (

Dehghani Firouzabadi, 2004:

 .)146به بیانر ،تسری در همان حال که ابزاری برای توصییف رونید همگراییر اسیت؛ موتیور

محرکه و منطق اتر آن نیز محسوب مرشود ( .)Haas, 2001: 26همگرایر در یک بخش منجیر
به ایجاد فشارهای فنر مرشود که دولتهای عضو را بهسوی همگراییر در بخیشهیای دیگیر
سوق مردهد (.)Hass, 1958: 297
در چارچوب فکری نوکارکردگرایان ،مفهیوم تسیری در سیه سیطح رخ میردهید :تسیری
کارکردی 2،تسری سیاسر 9و تسری ناشر از فشار نهادهای فراملر .۴مفهوم تسری کارکردی در
شرایطر رخ مردهد که دستیابر به یک هدف ،درگرو بهکارگرفتن سیاستهیای همگیرا باشید.
مبنای ایجاد چنین تسری ،وجود حوزههای موضوعر مشترا است (.)Lindberg, 1963: 10
نوع دوم ،تسری سیاسر است .در واقع ،حکومت ملر با همکاری بیشیتری در حیوزههیای
سیاسر و امنیتر به فشارهای کارکردی واکنش نشیان میردهید (
 .)146هاح و لیندبر معتقدند که سیاست مشارکت شرقر بر همگراییر دولیتهیای اروپیای
Hamulak and Chochia, 2014:

شرقر در منطقۀ اقتصادی اروپا داللت دارد که با انتقال حاکمییت بیه نهادهیای فراملیر همیراه

است؛ اما عاری از مشارکت دولتهای شریک در مجموعههای فراملیر اسیت (

Scrinic, 2014:

 .)221همان طور که اشاره کردیم؛ بازیگران ،عقالنیر مفیروض میرشیوند .در نتیجیه بیهسیوی
تنوعبخشر به انتخابها در سطح فراملر حرکیت میرکننید و سیرانجام ،تقاضیا بیرای قیوانین


بینالمللر نیز افزایش مریابد و روند همگرایر نیز تسریع خواهد شد.


1. Spillover
2. Functional Spillover
3. Political Spillover
4. Cultivated Spillover
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سرانجام مرتوانیم بگوییم که منظور از تسری ناشر از فشیار نهادهیای فراملیر ،فشیارهایر
هستند که با ایجاد نهادهای بینالمللر ،سبب پیشبرد همگراییر میرشیوند .هیدف از ایین نیوع
تسری ،ادامۀ پیداکردن روند همگراییر اسیت .در واقیعبیرای میدیریت پی ییدۀ فینسیاالرانه،

حکومتهای عقالنر به کارشناسان و دیوانساالران اختیارهایر مردهند و ایینگونیه بیازیگران


جدید فراملر شکل مرگیرند ( .)Moravcsik, 2005: 353اما اگر این اتفاق رخ دهد؛ بهدلیل منطق
تسری ،همکاریهای بخشر ،به یکدیگر وابسیته شیده و سیسیتم حکمرانیر تقوییت میرشیود

(221

 .)Scrinic, 2014:این نهادها شروع به اعمال نفو در نخبگیان ،بیه نفیع تعمییق همگراییر

خواهند کرد و مهارتهای فنر را ارتقا مردهند .یعنر ،مجموعیۀ نهادهیای اتحادییۀ اروپیا وارد
مذاکره با کارآفرینان 9فراملر مرشوند و تماح جمعر آنها با گروههای نفو و مقامهیای ملیر

را تسری نهادی مرنامند (.)Warnars, 2020: 22
سیاست همسایگر اروپا ،مولد ایجاد حلقۀ دوستان اروپا است که از منطق انتقیال وفیاداری
بهسوی یک مرکز جدید نهادی تبعیت مرکند .بنابراین گسیترش اتحادییۀ اروپیا در سیالهیای
 255۴و  255۲سبب تقویت همگرایر بخشر و پیشبرد سیاست خارجر و امنیتر مشترا اروپا
شد که سیاسیت مشیارکت شیرقر را نییز دربیر میرگرفیت ( .)Scrinic, 2014: 220در واقیع در
چارچوب نظریۀ نوکارکردگرایر ،مرتوان به سیاست مشارکت شرقر بهمثابۀ یک حلقۀ گرانشیر
نگریست که اتحادیۀ اروپا در مرکز آن قرار گرفته است و کشورها بنا بر ارادۀ نخبگیان سیاسیر

یا ترفیت جذبشان مرتوانند از آن بهرهمند شوند .سیاست مشارکت شرقر فرایندی دو سیرعته
است .مولداوی در گروه پرسرعتها قرار گرفته است که استانداردهای اتحادیۀ اروپا را بهتیر از

دیگران اجرا کرده و عالقهمند به نزدیکر بیشتر است .اگر این نظریه را در تحلیل همکاری میان
اتحادیۀ اروپا و مولداوی به کار ببندیم به این نتیجه مررسیم که تعمیق همگرایر به نفع هیر دو
طرف است .در این نوشتار انواع تسری رخ داده در همگرایر میان اتحادیۀ اروپا و مولیداوی را
بررسر مرکنیم .در این فرایند ،همگرایر میان دو طرف از نظیر عمق/سیطح و وسیعت/دامنه را
مطالعه مرکنیم .با بهرهگیری از توضیحهای ارائه شده ،برای آزمون فرضیه به مدل مفهومر زییر
مررسیم:

1. Entrepreneurships
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شکل  .3مدل نظري پژوهش

بحث اصلی
الف) همگرایی از راه تسري كاركردي
منطق تسری کارکردی را مرتوان در حوزۀ سیاست خارجر اتحادییۀ اروپیا در برابیر مولیداوی
بهکار برد .چون در اتحادیۀ اروپا میان سیاست داخلر و خارجر رابطۀ مستقیم وجود دارد و میا
شاهد پررنگشدن نقش ضرورت بُعد خیارجر در سیاسیتهیای داخلیر هسیتیم

( Bergmann,

 .)2019: 1256از نظر هاح ،تسری کارکردی نشانگر منطق حاکم بر پیشیبرد همگراییر اسیت و
تأکید آن بر نخبگان سیاسر و اقتصادی است ( .)Moravcsik, 2005: 352مبنای ایجیاد ایین نیوع
همگرایر« ،نیاز» است ( .)Malskyy and Others, 2020: 210در واقع این نیوع تسیری بیر مبنیای
هدفهای اولیه رخ مردهد .آن ه از سال  255۴رخ داد و طر آن مولداوی برخر استانداردهای
اتحادیۀ اروپا را پذیرفت؛ بر این منطق استوار است .فشار داخلر حفظ امنیت درون اروپایر ،به
هدف خارجر اجرای سیاست مشارکت شرقر منجر شد .مولداوی مانند هر کشور دیگر حاضر
در سیاست مشارکت شرقر ،آییننامۀ منحصر به خود را دارد که با هدف تقریب اسیتانداردهای
اقتصادی و سیاسر به اتحادیۀ اروپا تدوین شده است .این برنامه با نام موافقتنامۀ مشیارکت و

همکاری 9شناخته مرشود .برخر از اولویتهای این موافقتنامه عبارتند از:
 تالش مداوم برای رسیدن به راهحل دائمر در حل منازعۀ ورانیستریا؛ -تقویت ثبات و کارایر نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون؛

1. PCA
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 تضمین احترام به آزادی رسانه و آزادی بیان؛ تقویت ترفیت اداری و قضایر؛ ایجاد نظام مدیریت مرزی کارآمد؛ -مدیریت موج مهاجرت

)(Van Seeters, 2010: 49

در سال « ،255۲پلتفرم سرمایهگذاری در محی همسایگر» تصویب شد .در این برنامه بیر
حمایت از انتخابات آزاد ،آزادی رسانه و دیگر معیارهای حکمرانر خوب تأکید شد و اتحادییۀ
9

اروپا  ۴،۴میلیون یورو به اصالح سیستم قضایر این کشور اختصاص داد .در برنامۀ دومیر کیه
در سال  2592تصویب شد؛ این میزان به  20میلییون ییورو رسیید ( .)De Medico, 2014: 21در

ارتبام با اجرای شاخص های حکمرانیر خیوب بیر میواردی ماننید مبیارزه بیا فسیاد ،افیزایش
شفافیت ،کارایر حکومت ملر ،بهبود استانداردهای فنر ،حاکمییت قیانون ،میدیریت میرزی و
اصالح نظام پلیس تأکید شد ( .)Montesano and Others, 2016: 10بیرای نمونیه اتحادییۀ اروپیا،

توجه ویژهای به مسئلۀ مبارزه با فساد در مولداوی نشان داد .بیرای تضیمین فراینید مبیارزه ،از

استانداردهای «مجموعۀ دولتهای شورای اروپا علیه فساد» 2اسیتفاده شید .امیا ایین اسیتاندارد

حتر در برخر دولتهای عضو نیز بهخوبر رعایت نمرشود و تنهیا  99کشیور اتحادییۀ اروپیا
بدان پایبند هستند ( .)Niemann and De Wekker, 2010: 16از سال  2551بسییاری از معیارهیای
یادشده در مولداوی بهبود یافت .هرچند نظیام سیاسیر ایین کشیور بیرثبیات و فاسید اسیت؛

تکثرگراتر از کشورهای دیگر حاضر در سیاست همسایگر اروپا محسوب مرشیود (

Popescu,

.)2015: 1
عنصر مهم دیگر برای اتحادیۀ اروپا ،مسئلۀ ورانیستریا است .نقیش اتحادییۀ اروپیا در حیل
منازعه ،شرکت در مذاکرات ( 0+2روسیه ،مولداوی ،اوکیراین ،ورانیسیتریا و سیازمان امنیتیر و

همکاری اروپا + 9اتحادیۀ اروپا و آمریکا) از سیال  2550بیود .میذاکرات  0+2پیرامیون ایین 9
محور مر چرخید :محور اقتصادی و اجتماعر ،محور حقوقر و محور حلوفصل کامیل منازعیه
در ابعاد نهادی ،سیاسر و امنیتر ( .)Ivan, 2014: 3امیا فلسیفۀ وجیودی آن ،جلیوگیری از ورود
غیرقانونر کاالهای این منطقه به مولداوی و تضعیف دولت دوفیاکتو تیراسیپول ۴بیود .در سیال
 2595مولداوی خواستار تیییر جایگاه اتحادیۀ اروپا از ناتر به میانجر در این مذاکرات شد کیه
1. NIP: Neighborhood Investment Platform
2. GRECO: Council of Europe Group of State against Corruption
3. OSCE: Organization for Security and Co-operation in Europe
4. Tiraspol
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نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در کیشناو پذیرفت .در همین زمینه بود که اتحادیۀ اروپا نمایندۀ وییژه در
امور مولداوی 9را منصوب کرد و بر برنامۀ مدیریت مرزی اتحادیۀ اروپا در مرز میان اوکراین و
مولداوی تأکید کرد.
مجموعۀ استانداردهای فرعر مشخص شده در این توافق برای مولداوی ،سیندی  9۲هیزار

صفحهای بود که برای تسهیل همگرایر مولداوی در بازار واحد اروپایر ،موافقتنامۀ دیگری با

2
نام «نمای عمومر ترجیحات» تدوین شد .این برنامه امتیازهای تعرفیهای بیرای  2۲55کیاال را

مشخص مرکرد ( .)Brown, 2015: 9البته همگرایر در بازار واحد اروپا از سیال  2551و بسیتن
موافقتنامۀ همکاری بهدست آمد .امتیازهای حاصل از این سیاست برای مولداوی اینها بودند:

 -همکاری میان اتحادیۀ اروپا و مولداوی در حوزههای مبادلۀ اسناد بینالمللر ،مهیاجرت و

مبازره با قاچاق؛
 -عضویت مولداوی در جامعۀ انرژی اروپا در مه  2595که به معنیای تعهید مولیداوی بیه

بستههای  2و 9انرژی اروپا بود؛


 توسعۀ منطقهای به عالوۀ امضای یادداشت تفاهم که در واقع اعالمیهای مشترا مربیوم9

به گفتوگو در مورد سیاستهای منطقهای بود (.)Morari, 2016: 415
مشخص است که گسیترۀ تسیری کیارکردی بسییار فیراخ اسیت؛ امیا از نظیر عمیق ،ایین

سیاستها ،ضعف در اجرا داشتند .قرار بود اجرای آییننامۀ اتحادییۀ اروپیا ،منجیر بیه اروپیایر

شدن مولداوی شود؛ اما تحقق ایین امیر بیرای مولیداوی کیه هنیوز جامعیهای سلسیله مراتبیر

کمونیستر است؛ دشوار بود .روند ملتسازی در مولداوی هنوز تکمیل نشده اسیت و سیاسیت

مشارکت شرقر نیز برنامهای برای تحقق آن ندارد ( .)Van Seeters, 2010: 51مولیداوی دائیم در
معرض تحریم روسیه ،کاهش فعالیت اقتصادی اتحادیۀ اروپا بهدلیل بحران اوکیراین و نداشیتن
ثبات اقتصادی قرار دارد .بنابراین دستاوردهای اقتصادی ایین همگراییر بسییار شیکننده اسیت
(.)Popescu, 2015: 1
از دیگر دلیلهای عمیق نشدن تسیری کیارکردی ،شیرای داخلیر مولیداوی اسیت .بعید از
انقالب توئیتری در مولداوی در سال  ،2551این کشور تبدیل به نظامر چندقطبر شید .در ایین
سال برای اولین بیار احیزاب طرفیدار اروپیا توانسیتند حیزب کمونیسیت ۴را شکسیت دهنید

1. EUSR: The European Union Special Representatives
2. GSP+: General Scheme of Preferences
3. Memorandum of Understanding
4. PCRM
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( .)Montesano and Others, 2016: 6اما زمانر که این ائتالف آمادۀ اجرای اصالحات اروپیا شید؛
بنبست سیاسر ناشر از فساد و رکود اقتصادی رخ نمود .در نتیجه در جرییان انتخابیات سیال

 259۴احزاب اروپامحور بیشتر مورد انتقاد قرار گرفتند .طر فساد میالر سیال  ،259۴مشیخص
شد که پای احزاب اروپامحور به رهبری والد فیالت 9در میان بوده است .مجموعۀ این مسیائل

جلوی اجرای همهجانبۀ موافقتنامۀ همکاری را گرفت.
ب) همگرایی از راه تسري سياسی

زمانر که حوزههای مختلف سیاستگذاری ،نه بهدلییل ارتبیام کیارکردی و فنیر ،بلکیه بیهدلییل

سیاسر یا ایدئولوژیک به هم مرتب مرشوند؛ تسری سیاسر رخ میردهید

( Malskyy and Others,

 .)2020: 210در این نوع تسری ،بازیگران ملر بیرای همکیاری بیشیتر ،تیالش میرکننید و انتقیال
وفاداری از سطح ملر به سطح فراملر آغاز مرشود .بعد از سال  ،259۴سیاست مشیارکت شیرقر
را بازیگران فراملر حکومتر و غیرحکومتر به پیش بردند که بهدنبال منافع فراملر بودند.

قیتنامیۀ همکیاری»
موافقتنامۀ مشارکت و همکاری در سال  259۴جای خود را به «مواف 

2

جدید داد .این سال در مولداوی ،سال ثبیات سیاسیر بیود و دسیتاوردهای مهیم ایین سیاسیت
بهشکل گسترش رواب مولداوی و اتحادیۀ اروپا نمود یافیت ( .)Fontana, 2015: 2بلنیدپروازی
کیشیناو در فاصلهگیری از روسیه ،ایزولهکردن احزاب کمونیستر و خیز بهسوی هویت اروپایر،
مهمترین موتورهای محرکۀ این موقعیت جدید بود .برای نمونه مولداوی با وجودی کیه عضیو


اتحادیۀ اروپا نیست؛ اما در سیاست دفاعر و امنیتر مشترا اروپا 9حضور پیدا کیرد و حتیر در
عملیات مستشاری اتحادیۀ اروپا در آفریقای مرکزی نیز شرکت کرد (.)Facts and Figuers, 2020
مصداق بارز تسری سیاسر ،بستن موافقتنامۀ تجارت آزاد عمیق و همهجانبه بود.
این موافقتنامه با هیدف افیزایش همکیاری سیاسیر و همگراییر اقتصیادی در  2۲ژوئین

 259۴امضا و از جوالی  2596اجرایر شد و بیهدنبیال بهبیود وضیعیت اقتصیادی ،حکمرانیر،
قتنامۀ تجارت آزاد عمیق و همیهجانبیه بیهشیکل کامیل در
ارتباطات و جامعۀ مدنر بود .مواف 

چارچوب نخبگان سیاسر و اقتصادی و نه مردم صورت پیذیرفت .درحیالر کیه قسیمت مهیم
مقاومتهای اولیه در برابر این موافقتنامه را کشاورزان و تاجران خردهپا در بندهای مربوم به


1. Vlad Filat
2. AA: Association Agreement
3. CDSP: Common Defense and Security Policy
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کشاورزی و محصوالت غذایر انجام دادند؛ اما تحیریم شیراب ،سییب و سیبزیجات مولیداوی
توس روسیه ،سبب شد تا آنها نیز سرانجام با آن همراه شوند (.)Brown, 2015: 18
در جریان انتخابات  ،259۴احزاب پاتریا 9،سوسیالیسیت و کمونیسیت ،کمپینیر علییه ایین

ترانشین گاگائوزییا
موافقتنامه به راه انداختند .در همهپرسر سال  2590منطقۀ خودمختار و 


2

نیز  1۲/2درصد علیه همگرایر اقتصادی بیا اروپیا ر ی داد ( .)Brown, 2015: 21حتیر کلیسیای
ارتدکس مولداوی که اسیقف اعظیم آن مسیتقیم از سیوی کلیسیای ارتیدکس مسیکو انتخیاب

مییرشییود؛ پییویش علیییه آن بییه راه انییداخت و اییین موافقییتنامییه را آغییازی بییرای آزادشییدن
روسپرگری و اعتیاد در آینده قلمداد کرد (.)Brown, 2015: 21

همجنسبازی،


در بعد سیاسر ،مهمترین دستاورد این موافقتنامه ،آزادسازی ویزا بیود .در آورییل ،259۴

مولداوی اولین کشور حاضر در سیاست مشارکت شرقر بود که آزادسازی ویزا در آن اجراییر
شد .از  20آوریل  ،259۴شهروندان مولداوی اجازۀ ورود به منطقۀ شنگن ،بدون نیاز به گیرفتن
ویزا را پیدا کردند .یعنر شهروندان مولداوی مرتوانند برای  9ماه و با فاصلۀ  6ماه بدون نیاز به

ویزا ،وارد اتحادیۀ اروپا شوند .بهدنبال اجرای آن ،تماحهای سطح باال میان دو طیرف افیزایش

یافت .تعداد مسافرتهای هوایر فرودگاه کیشناو نیز از  055هیزار نفیر در سیال  2551بیه 9،۲
میلیون نفر در سال  2590رسید که نتیجۀ نظام آزادسازی ویزا بود (.)Popescu, 2015 :1
در مورد ورانیستریا ،تأکید اروپا بر همکاری با این منطقه در قالب این موافقتنامیه بیود .از

سال  2596و اجرای ابزارهیای اعتمادسیازی و همگراییر بسیتۀ هشیت کیه سیازمان امنییت و
همکاری اروپا ارائه کرد ،پیشرفتهایر در این زمینه دیده مرشود .این روش ،پایین به باال و بر
مبنای همگرایر دوفاکتو است و شامل میواردی ماننید بیه رسیمیت شیناختهشیدن دییپلمهیای
صادرشده از ورانیسیتریا در مولیداوی ،اجیازۀ سیفر وسیایل نقلییۀ ورانیسیتریایر دارای پیالا
بین المللر به مولداوی ،همگرایر در بازار ارتباطات تلفنر ،قانون استانداردهای زیست محیطیر
در ساحل رودخانۀ دنیستر ،نظارت بر جرائمر که شهروندان هر منطقه در منطقیۀ دیگیر انجیام
مر دهند ،آموزش زبان مولداوی به خ التین در مدرسیههیای ورانیسیتریا ،تضیمین دسترسیر
کشاورزان مولداوی به زمینهیای کشیاورزی دوباسیاری 9در ورانیسیتریا و سیرانجام گشیایش
دوبیارۀ پیل گیورا و بیکیولر ۴بیود ( .)De Waal and Von Twickel, 2020: 145در حیال حاضیر
1. Patria
2. Gagauzia
3. Dubasari
4. Gura-Bicului
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تیراسپول از امتیازهای موافقتنامۀ مولداوی با اتحادییۀ اروپیا برخیوردار اسیت .بیدین منظیور
بازرگانان ورانیستریا ،شرکت خود را در کیشناو ثبت مرکنند و حتیر مالییات مضیاعف را نییز

مرپردازند؛ ولر در عوض به بازار اروپا دست پیدا مرکنند (.)Josan and Nofit, 2019: 21


دستاوردهای اقتصادی اجرای این طرح نیز درخور توجه بوده است؛ هر چند تیراز تجیاری
هم نان به ضرر مولداوی است .صادرات مولیداوی در سیال  2591بیه  290،9میلییون دالر و
واردات آن به  091،۲میلیون دالر رسید .این کشور دارای کسری تجاری  929،۴میلییون دالری
است

(2020

 .)CEIC,بیش از  65درصد صادرات مولداوی به اتحادیۀ اروپیا میررود و تنهیا 0

درصد آن وارد روسیه میرشیود

(2019

مهیمتیرین شیریکهیای تجیاری
 .)Cazat,در شیکل  2

مولداوی را مربینیم که بیشترشان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هسیتند .در زمینیۀ واردات نییز

اتحادیۀ اروپا بزر ترین شریک مولداوی محسوب مرشود .بعد از آن به ترتیب روسیه ،چین و

اوکراین قرار مرگیرند ( .)UN, 2020صادرات عمدۀ این کشور به اتحادیۀ اروپیا لبیاح ،پارچیه،
سبزیجات ،روغن ،دانههای گیاهر و مهمترین واردات آن از اتحادیۀ اروپیا ماشیین آالت ،میواد
معدنر ،مواد شیمیایر و اتومبیل است (.)Chirila, 2015: 57

0

۸/۳٪

۲۴/۲۲٪
۶۷/۴۸٪

روسیه

سایر

اتحادیه اروپا

شکل .2شریکهاي تجاري مولداوي
Source: UN, 2020.
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نتای این سیاست در جذب سرمایه نیز درخور توجه است 65 .درصد کل سیرمایهگیذاری
خارجر مول داوی از مبد اتحادیۀ اروپا است .در زمینۀ پرداخت وام و کمک نیز نقیش اتحادییۀ
اروپا بسیار اهمیت دارد .در سالهای  259۴تا  2525کل کمک اتحادیۀ اروپیا بیه مولیداوی در
قالب طرح مشارکت شرقر که شامل حمایت از تأمین بودجۀ این کشور ،کمیک فنیر و کمیک
سیاسر مرشود ،بین  ۲۴6-695میلیون یورو بوده است ( .)Josan and Nofit, 2019: 16مقامهیای
دو طرف نیز در مورد یک نقشه راه برای اصالحات ساختاری توافیق کردنید .در ژانوییۀ 259۲
اتحادیۀ اروپا کمک مالر دیگری نیز به این کشور اختصاص داد .البته این ارقام ،جدای از کمک

دولتهای عضو مانند رومانر بهصورت مستقل است.


بانک سرمایهگذاری اروپا 9یکیر از مهیمتیرین وامدهنیدگان بیه حکومیت و شیرکتهیای

مولداوی است و تاکنون از  9۴طرح در مولداوی به ارزش  00۲،00میلیون دالر حماییت کیرده

حوزههای اصلر سرمایهگیذاری بانیک عبیارت اسیت از زیرسیاخت

است (.)Chirila, 2015: 57

جادهها ،امنیت انرژی و صنعت شراب .در سال  2591بانیک سیرمایهگیذاری اروپیا  20میلییون

یورو وام برای حمایت از طرحهای مربوم به راهبرد مدیریت پسماند در مولیداوی اختصیاص

داد (.)EIB, 2020
در مورد گسترۀ تسری توضیح داده شد؛ اما عقبماندگر سیستم بیانکر مولیداوی و بخیش
سرمایه سبب شد که تولیدکنندگان بزر تر و کشاورزان با هزینههیای انطبیاقر بیاالیر روبیهرو
شوند و سبب تقویت احزاب کمونیستر شود .بنابراین بهدلیل فساد و کمبود کارشناسیان فنیر و
آموزشر ،مولداوی نتوانست از این طرح به اندازۀ کافر بهیره ببیرد .در اروپیا نییز نیوعر خی

راهبردی نسبت به این سیاست مشاهده مرشود .بهدنبال انتخابات غیردمکراتیک سیال  2590در
مولداوی ،باردیگر اتحادیۀ اروپا کمک مالر به مولداوی را متوقیف کیرد و پارلمیان اروپیا ییک
قطعنامۀ انتقادی علیه این کشور صادر کرد .بنابر میادۀ  96موافقیتنامیۀ همکیاری ،مولیداوی و
اتحادیۀ اروپا باید در مورد مبیارزه بیا فسیاد ،همکیاری کننید ( .)Josan and Nofit, 2019: 11امیا

مقاومتهایر در مولداوی در این زمینه مشاهده مرشود .بهویژه در مورد پروندۀ ایالن شور 2که

به فساد فعال در این کشور متهم شده است .بنابر کنوانسیون مبارزه با فسیاد مقیامهیای جوامیع
اروپایر یا دولتهای عضو در اتحادیۀ اروپا در سال  911۲فساد فعال بیه هرگونیه پیشینهاد ییا
اعطای امتیاز مادی به یک مقام دولتر در ازای تعهد وی به انجام یا اجتنیاب از انجیام وتیایف
1. EIB: European Investment bank
2. Illan Shor
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رسمیش گفته مر شود .سطح فساد غیر فعیال نییز در ایین کشیور بیاال اسیت .منظیور از فسیاد
غیرفعال ،هرگونه درخواست امتیاز مادی از سوی کارمند دولیت ییا دارنیدۀ منصیب دولتیر ییا
عمومر ،به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ازای انجام یا اجتناب از انجام عملیر کیه در محیدودۀ
وتایف رسمراش بیان شده است .پروندۀ والد فیالت نمونۀ بارز این نوع فساد بود.
ج) همگرایی از راه تسري ناشی از نهادهاي فراملی

در این مرحله بهتدری  ،بازیگران فراملر ،بهعنوان واسطهای میان بازیگران ملر عمل کرده و در
همان حال همگرایر سیاسر را پیش مربرند .نهادهای فراملر اتحادیۀ اروپا ،بهوییژه کمیسییون

بهمثابۀ کارآفرینان سیاسر رفتار مرکنند تا هیدفهیای خیود را تعقییب کننید .بیرای نمونیه بیا
وجودی که کمیسیون ،بیشتر نقش میانجر میان شورای اروپا و دولتهای عضیو را دارد؛ فراتیر
از آن بهعنوان یک بازیگر سیاسر یا کارآفرین نیز حاضر مرشیود ( Malskyy and Others, 2020:
 .)211نکتۀ مهم در مورد تسری نهادی همگرایر میان اتحادیۀ اروپا و مولیداوی ،مشیرومبیودن

آن است .به بیانر ،این کمکها وابسته به رضایت اتحادیه از موفقییت در برنامیههیای تعرییف
شده در تسری سیاسر هستند .در همین زمینه بود که برای نمونه اتحادیۀ اروپیا از سیال 2591
شروع به تزریق سرمایه برای تأمین بودجۀ ملر مولداوی کیرد .در ایین بسیتۀ کمیک میالر۴2 ،
میلیون یورو برای تجهیز شهر کاهول 9،تأمین آب آشامیدنر آن ،بهبود کیارایر بخیش انیرژی و
ارتقای جامعۀ مدنر تخصیص داده شد (.)EC, 2020

در مولداوی نیز تیییرهای نهادی متعددی برای گسترش همکاریها و تبیادل نهیادی انجیام

شده است .برای نمونه آنها کمیتۀ ملر همگرایر اروپایر 2را به ریاست نخسیتوزییر تأسییس
کردند .حتر نام وزارت «امورخارجه» را به وزارت «امورخارجه و همگراییر اروپیایر» 9تییییر
دادند .در مولداوی ،مدل درون نهادی همکاری اجیرا شید کیه سلسیه مراتبیر و متمرکیز اسیت

( .)Popescu, 2005: 3در این قالب جدید ،ادارهای برای همگرایر اروپایر ایجاد شد کیه بیه سیه
بخش همکاری سیاسر ،اقتصادی و رواب با جنوب شیرق اروپیا تقسییم میرشیود .مولیداوی

سفارتخانۀ مجزایر برای اتحادیۀ اروپا در بروکسل دارد .مهمترین شاخصهای تسری ناشیر از
نهادهای فراملر عبارتاند از:
 ترجیح بازیگران فراملر در مورد پیشبرد همگرایر؛1. Cahul
2. National Commission for European Integration
3. MFAEI
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 نوآوری فراملر که بهشکل ائتالفسازی راهبردی 9،نفو در چانهزنر 2و چارچوببندیجامعه 9رخ مردهد (.)Bergmann, 2019: 1258
یکر از مهم ترین مصیادیق تسیری نهیادی در حیوزۀ نیوآوری معطیوف بیه ائیتالفسیازی

راهبردی ،عضویت مولداوی در منطقیۀ تجیارت آزاد اروپیای مرکیزی ۴اسیت .اتحادییۀ اروپیا،

کشورهای بالکان غیرعضو و مولداوی در این سازوکار حضور دارند و محدودیتهای تجیاری
میان خود را لیو کردهاند .این سازوکار بر برندهای برای کیشیناو اسیت .از ییکسیو آن را از

نامههای دوجانبه با تیک تیک ایین کشیورها رهانییده اسیت؛ از سیوی دیگیر ،در
بستن موافقت 
موضعر همگراتر با اتحادیه قرار گرفته است .البته یک مشکل از نظر عمقیر وجیود دارد .همیۀ
کشورهای بالکان ،برخالف مولداوی ،نامزد عضویت در اتحادیه هسیتند و از نظیر فنیر برخیر

مفاد این موافقتنامه شامل شرای مولداوی نمرشود (.)Emerson, 2019: 8

مهمترین نهاد حیوزۀ نیوآوری معطیوف بیه چانیهزنیر ،سیازوکار آیییننامیۀ ملیر اجیرای


موافقتنامۀ همکاری 0بود که برای دورۀ دوساله در سالهای  259۴تا  2596تصویب شد .ایین

سازوکار ،ابزار اصلر نظارت بر روند همگرایر محسوب مرشود و در کنار آن سه نهیاد فرعیر

شورای همکاری ،شورای کمیته و شورای پارلمانر نیز شیکل گرفیت ( .)Morari, 2016: 417در
نوآوری معطوف به چارچوببندی جامعه ،اتحادیۀ اروپا یک برنامۀ تأمین مالر وییژۀ مولیداوی
در قالب ابزارهای سیاست همسایگر طراحر کرده است که دورۀ اجرای آن سالهای  259۴تیا
 2525است .برای نمونه در سال  ،259۲اتحادیۀ اروپا  06میلییون ییورو بیه طیرحهیایر ماننید
حمایت از توانمند سیازی شیهروندان بیرای حضیور در تصیمیمگییری سیاسیر تخصییص داد
(.)Cazat, 2019
در موافقتنامیۀ همکیاری بیه همکیاری بیا سیازمانهیای میردم نهیاد تأکیید زییادی شیده
6
نیوآوریهیایر در همکیاری

است .پلتفرم مولداوی در مجمع جامعۀ مدنر مشارکت شیرقر،

با اتحادیۀ اروپا داشته است .در راستای گسترش ارزشهیای اروپیایر ایین پلیتفیرم ،پویشیر
برای اطالعرسانر در مورد امتیازهیای موافقیت نامیۀ تجیارت آزاد بیه میردم تهییه کیرده اسیت
همیانطیور کیه گفتییم ،نهادهیای

( .)Chirila, 2015: 49این نوع همکاریها بیشتر افقر هسیتند.
1. Strategic Coalition Building
2. Bargaining Influence
3. Community Framing
4. CEFTA: Central European Free Trade Area
5. National Action Plan for Implementation of the Association Agreement
6. The Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Frum
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اتحادیۀ اروپا در این سطح بهعنوان کارآفرینان سیاسر عمل مرکنند که با نوآوری خیود رونید
همگرایر را به پیش مربرند .سه کارآفرین مهم ایین حیوزه پارلمیان اروپیا ،کمیسییون اروپیا و
شورای اروپا هستند:
 -پارلمان اروپا :در جوالی  ،259۲پارلمان اروپا به درخواست کمیسیون مبنیر بیر کمیک

مالر 955 9میلیون یورویر به مولیداوی موافقیت کیرد ( .)Damen, 2019امیا در جیوالی ،2590

زمانر که در انتخابات محلر کیشناو تقلب شد؛ اولین قس این وام را اروپایرها بلوکه کردنید.
بودجهبندی این کمک عبارت بود از  9۲میلیون ییورو بیه وزارت اقتصیاد و پارلمیان مولیداوی
برای اجرای اصالحات اقتصادی و  6۴میلیون یورو به برنامۀ همسایگر اروپا برای کشاورزی و
توسیعۀ روسیتایر

2

(2016: 418

 .)Morari,امییا مهیمتیرین بیازیگری پارلمییان اروپیا بیهواسییطۀ

یورونست 9اتفاق مرافتد .در مه  ،2599یورونست یک فیروم پارلمیانر بیرای بهبیود همکیاری
سیاسر و همگرایر اقتصادی میان اتحادیۀ اروپا و شریکهای شیرقر ایجیاد کیرد .هیدفهیای
یورونست تقوییت ،توسیعه و شیفافیت همکیاری هیا اسیت .ایین نهیاد درواقیع ،نهیاد مسیئول

همکاریهای پارلمانر میان دو طرف محسوب مرشود .یورونست این چهیار کمیتیۀ اصیلر را

دارد که هرکدام در حوزۀ موضوعر خود فعالیت مرکنند:

 .9کمیتۀ امور سیاسر ،حقوق بشر و دموکراسر؛
 .2کمیتۀ همگرایر اقتصادی ،نزدیکر قضایر و همگرایر با سیاستهای اتحادیۀ اروپا؛
 .9کمیتۀ انرژی؛
 .۴کمیتۀ امور اجتماعر ،آموزشر ،فرهنگر و جامعۀ مدنر (.)Gromadzki, 2015: 8
 شوراي اروپا :کارویژۀ اصلر شورای اروپا در این حوزه ،نظارت بیر اجیرای اصیالحاتخواسته شده از این کشور است .در همین زمینه از  99ژوئییۀ  9110مولیداوی عضیو شیورای
اروپا شد .پارلمان مولداوی نیز در  2۴ژوئیۀ  911۲کنوانسیون حقوق بشر اروپایر ۴را تصیویب

کییرد .دفتییر اطالعییات شییورای اروپییا 0از سییال  911۲در کیشییناو تأسیییس شیید .در  25اکتبییر
 2552کمیتۀ وزیران شورای اروپا با انتصاب نماینیدۀ اتحادییۀ اروپیا در کیشیناو موافقیت کیرد
( .)CE, 2020از سییال  ،2596شییورای اروپییا از جمهییوری مولییداوی اجییرای اصییالحاتر را
درخواست کرد که به معنای بهکارگرفتن محدودیتهای بیشتر بود .این شرمها ایینهیا بودنید:
1. MFA: Macro-financial Assistance
2. ENPARD: European Neighborhood Program for Agricultural Rural Development
3. Euronest Parliamentary Assembly
4. European Convention on Human Rights
5. The Information Office of the Council of Europe
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اعتمادسازی سیاسر ،تسریع اجرای همۀ مفاد موافقیتنامیۀ همکیاری و اصیالحات سیاسیر و
اداری .در پاسخ به این شرمها ،مقامهای مولداوی نقشۀ راهر تهیه کردند که شامل  61اولویت
در  99حوزه بود و قرار شد تا مارح  ۴6 ،2596بند آن ،تا ژوئیۀ  91 ،2596بند و در ادامیه تیا
پایان سال  2596چهار بند باقرمانده اجرایر شوند (.)Gromadzki, 2015: 6

 -كميسيون اروپا :در زمان ریاست اورسال فوندرالیین 9بیر کمیسییون اروپیا ،بیر اهمییت

تسری سیاسر و نهادی افزوده شده است؛ چرا که او در پر کاهش سیاسیتهیای فینسیاالرانه
در کمیسیون و کمکردن فاصله میان قابلیتها و انتظارهای اتحادیۀ اروپیا در سیاسیت خیارجر
است .به تأخیرانداختن مذاکرات پیوسته سازی مقدونیه ،نشیانۀ بیارز ایین منطیق جدیید اسیت
(2019: 1

 .)Lippert,کمیسیون اروپا عامل اصلر عضیویت مولیداوی در نهادهیای منطقیهای در

حوزۀ اقتصادی مانند حمایت از شرکتهای کوچیک و متوسی  ،انیرژی ،حمیلونقیل ،محیی
زیست و دسترسر به سرمایه و هم نین نهادهای امنیتر مانند همکاری بین میرزی 2در درییای
سیاه ،همکاری در مرزهای زمینر با رومانر و اوکراین بوده است (.)EC, 2020

۴۲٪
۲۹٪

۷٪
۲۲٪

ترکیه

همسایگان جنوبی

سیاست مشارکت شرقی

بالکان غربی

شکل .1تعامل كميسيون اروپا با محيط همسایگی در زمان یونکر
Source: Cvijic and Others, 2019: 5.

1. Ursula Gertrud von der Leyen
2. CBC: Cross Border Cooperation
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یکر از طرحهای اتحادیۀ اروپا در این حیوزه ،ابتکیار تشیکیل منطقیۀ سیاسیر و اقتصیادی
اروپا 9میان اوکراین ،گرجستان ،مولداوی ،نروژ ،ایسلند ،لیخیتناشیتاین و اتحادییۀ اروپیا اسیت

( .)Lippert, 2019: 3این سازوکار ،متفاوت از منطقۀ اقتصادی اروپا 2است؛ چرا که هدف منطقیۀ
اقتصادی ،تنها همگرایر اقتصادی و نه سیاسر (ترفییت تسیری کیارکردی صیرف) اسیت؛ در
حالر که منطقۀ سیاسر و اقتصادی اروپا تنها یک پله پایینتر از عضویت قرار مرگیرد.

نتيجه
پایۀ سیاست همسایگر اروپیا بیر گسیترش رژییم حکمرانیر اتحادییۀ اروپیا شیامل هنجارهیا،

استانداردها و ارزشها ،به فراتر از مرزهای سیاسر اتحادیه است .این سیاست ،گسترۀ وسییعر
از هدفها مانند حقوق بشر ،دموکراتیکسازی و رفاه ،حماییت از حکمرانیر خیوب را شیامل

مرشود .در مقابل اجرای اصالحات ،کشورهای عضیو و از جملیه مولیداوی از پیاداش تعمییق

همگرایر اقتصادی و سیاسر با اتحادیۀ اروپا بهر همند مرشوند .سیاست همسایگر اروپا ترکیبر
از سیاست داخلر ،خارجر و عملر گسترش اسیت .در ایین مییان سیاسیت مشیارکت شیرقر

مصداق مهم این سیاست تعریف مرشود.

فرضیۀ اصلر این نوشتار بر این مبنا استوار است که بهبیود روابی در قالیب موافقیتنامیۀ

همکاری و تجارت آزاد میان اتحادیۀ اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایر از حوزۀ اقتصادی
به حوزۀ سیاسر و نهادی و تعمیق رواب دو طرف از نظر گستره شده است؛ امیا از نظیر عمیق
تأثیر آن با عامل های متعدد داخلر و خارجر از سوی هر دو طرف محدود شیده اسیت .بیرای
آزمون این فرضیه از منطق تسری مطرحشده در نظریۀ نوکارکردگرایر استفاده کردیم.
بر این اساح همگرایر میان اتحادیۀ اروپا و مولداوی را در قالب سه فاز تسری کیارکردی،
سیاسر و مربیوم بیه نهادهیای فراملیر بررسیر کیردیم .در زمینیۀ تسیری کیارکردی ،روابی

صورت گرفته در قالب موافقتنامیۀ مشیارکت و همکیاری در راسیتای ارتقیای اسیتانداردهای
حکمرانر خوب را بیان کردیم .در این زمینه در مسئلۀ ورانیستریا نییز همکیاریهیایر صیورت
گرفت و در قالب مذاکرات  0+2پیش رفت .سیستم میدیریت میرزی اوکیراین و مولیداوی بیه
ابتکار اتحادیۀ اروپا نیز در همین زمینه تدوین شد .از نظر اقتصادی نییز روابی در قالیب نظیام
ترجیحر پیش رفت.

1. EPEA: European Political and Economic Area
2. EEA: European Economic Area
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در مرحلۀ تسری سیاسر ،موافقتنامۀ همکاری بررسر شد که به بهتیرین شیکلر در قالیب
موافقتنامۀ تجارت آزاد همهجانبه و عمیق متبلور شد .این توافق دستاوردهای زیادی در حوزۀ

همگرایر داشت و سبب آزادسازی ویزا برای مولداوی شید .در میورد منازعیۀ ورانیسیتریا نییز
بستۀ هشت اجرایر شد .دستاوردهای اقتصادی نیز در بهبیود روابی تجیاری ،جیذب سیرمایه
به شکل وام و کمک از اتحادیۀ اروپا و استانداردسازی سیستم اقتصادی مولداوی خود را نشیان
داد .در حوزۀ تسری کارکردی نیز نهادهای اتحادیۀ اروپا مثل پارلمان ،کمیسیون و شورای اروپا
بهمثابۀ کارآفرینان سیاسر عمیل کیرده و در ابعیاد مختلیف ائیتالفسیازی راهبیردی ،نفیو در

چانهزنر و چارچوببندی جامعه گامهای بلندی برداشته شد .این آزمون را مرتوانیم در شیکل

 ۴ببینیم.

شکل .6نتيجه
Source: Author.

بررسرها نشان داد که از نظیر سیطح و گسیتره ،روابی مییان دو طیرف از رشید مطلیوبر
برخوردار بوده و همگرایر در هر سه سطح به خوبر رخ داده اسیت .امیا از نظیر عمیق برخیر
تنگناها داخلر در سطح اروپا و سطح داخلر مولداوی از یکسیو و در سیطح منطقیه از سیوی
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دیگر جلوی تعمیق کامل همگرایر را گرفته اسیت .در داخیل مولیداوی سیطح بیاالی فسیاد و
چندقطبر بودن جامعه ،جلوی اجرای کامل اصالحات و در نتیجیه تعمییق همگراییر را گرفتیه
است .چرا که رویکرد اتحادیۀ اروپا بر مبنای اصالحات بیشیتر ،پیاداش بیشیتر اسیت .بیه طبیع
اصالحات کمتر ،با قطع پاداش همراه خواهد بود .در داخل اتحادیۀ اروپا نییز مییان کشیورهای
عضو دربارۀ اهمیت مولداوی توافق نظر وجود ندارد .کشورهای اروپای شرقر بهجای اتحادییه
به همراه آلمان ،حامر بهبود رواب هستند؛ در صورتر که برای کشورهای شبه جزیرۀ ایبرییا ییا
فرانسه ،این کشور اولویت ندارد .بهطور کلر تالشهای اتحادیۀ اروپا برای ایجاد همگراییر بیا
مولداوی ،نابسنده بوده است .پیشبرد همگرایر بسنده با مولداوی ،مستلزم ارادۀ سیاسیر بیشیتر،
تعهد و خالقییت در سیاسیت گیذاری از سیوی اروپیا اسیت و نیه صیرف کمیکهیای فنیر و
راهحل های کالسیک اقتصادی .مشکل دیگر ،وجود نوعر ابهام در رواب آینیده ،مییان اتحادییۀ
اروپا و این کشور است که مولداوی را برای انجام اصالحات متزلزل مرکند.

شکل .6چالشهاي همگرایی اتحادیۀ اروپا و مولداوي
Source: Author.
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