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 دهچكي

هاي اتحاديه اروپا آفريني روسيه و اتحاديه اروپا است. سياستتيک غيرفعال با نقايترانسنيستريا، يک منازعه ژئوپل

گنجد. هدف در منطقه ترانسنيستريا، در قالب سياست همسايگي اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقي مي

هاي اتحاديه اروپا، منازعه ترانسنيستريا در وضعيت تالش وجود بااين پژوها دريافتن اين مسئله است که چرا 

نظريه  شود؟ براي پاسخ به اين پرسا ازمانده و دورنماي روشني نيز براي حل آن مشاهده نمييباقغيرفعال 

دهد که ترانسنيستريا است. نتيجه اين پژوها نشان مي شده استفادهاي بوزان و ويور هاي امنيت منطقهمجتمع

شده يطراحاي است که تحت نفوذ روسيه قرار دارد و تالقي آن با مجتمع امنيتي تمع امنيتي منطقهقسمتي از مج

دهد. تفاوت ساختار قدرت در دو منازعه را نمي وفصلحلدر طرح مشارکت شرقي، به اتحاديه اروپا اجازه 

ر اين حوزه از نوع متمرکز با اي دهاي امنيتي منطقهيند تاثير دارد. ماتريس مجتمعآمجتمع، در شکست اين فر

 .پيچيدگي حل منازعه افزوده است بر امرهاي قدرت برتر و نهاد برتر بوده و همين زيرشاخه
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 مقدمه .1

است.  1سياست خارجي و داخلي مولداوي، منازعه ترانسنيستريا هاي موجود دريکي از گره

است و از طريق  قرارگرفتهمنطقه ترانسنيستريا، نوار باريکي است که ميان اوکراين و مولداوي 

ترانسنيستريا تصميم به استقالل از  1992شود. در سپتامبر از مولداوي جدا مي 2رودخانه دنيستر

ماه ادامه داشت و منجر به مداخله روسيه شد. استقالل  4منازعه،  رباخشونتمولداوي گرفت. فاز 

المللي قرار نگرفت. مذاکرات حل منازعه در ترانسنيستريا گاه مورد شناسايي بينترانسنيستريا هيچ

يا پ به 4و تيراسپول 3داخلي ميان رهبران کيشناو-الملليغيررسمي و بين-رسمي دو سطحدر 

 يکي از طرفين منازعه به رسميت شناخته شدند.  عنوانبهفاکتوي تيراسپول شد و مقامات دو رانده

است؛ ولي اين به معناي حل منازعه نيست.  قرارگرفتهدر حال حاضر اين منطقه در شرايط صلح  

ل گويند. اين صفت به مجموعه مي 5به آنچه در ترانسنيستريا جريان دارد؛ منازعه غيرفعا

هاي شود. مصاديق منازعهاز سقوط اتحاد جماهير شوروي اطالق ميگرفته پس هاي شکلمنازعه

در جمهوري آذربايجان و  6قره باغ-منازعه ناگورنو :ازل، غيراز ترانسنيستريا، عبارتندغيرفعا

 يستريا،منازعه ترانسندر گرجستان. ذکر اين نکته مفيد خواهد بود که  7آبخازيا -اوستياي جنوبي

 يست؛ن يمنازعه قوم يک غيرفعال در گرجستان و جمهوري آذربايجان،هاي ساير منازعه برخالف

که منازعه ميان مولداوي)دولت و بيشتر از آن است ياييجغراف حتيو  يخيمنازعه تار يکبلکه 

اي غيرفعال گفته در واقع به منازعه مادر( و ترانسنيستريا باشد؛ ميان مولداوي و روسيه است.

به پايان رسيده؛ اما معاهده صلح منعقد نشده است. بنابراين اين  شود که در آن فاز نظاميمي

، تبديل به يک منازعه کننده ثباتيببا ناامن شدن محيط يا هرگونه عامل  لحظه هرتواند يممنازعه 

منازعه، چون حکومت مرکزي  بارخشونت. بعد از پايان فاز (Zimmerly,2009:10)يار شودعتمام
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کند؛ يک دولت دوفاکتو به مرکزيت تيراسپول  تأمينپارچگي ملي را نتوانست همگرايي و يک

توان موقعيت جغرافيايي يس شد؛ که مايل به حفظ وضع موجود است. در نقشه زير ميتأس

 ترانسنيستريا را مشاهده کرد.

 موقعيت جغرافيايي ترانسنيستريانقشه  (:1شكل)

 
(Source: Bobick,2014:3) 

سازي و توسعه اقتصادي در کشورهاي زرگي براي روند دموکراتيزهمنازعه غيرفعال، مانع ب

 جرائمها منبع بزرگ تهديدهاي امنيتي چون شود. اين منازعهپساشوروي محسوب مي

يافته، نقض حاکميت قانون و مهاجرت غيرقانوني هستند. با توجه به اين مالحظات، سازمان

المللي حل منازعه ينبيندهاي آزيگر خارجي وارد فريک با عنوانبهيج خود را تدربهاتحاديه اروپا 

، سياسي و اقتصادي آن افزوده اي اتحاديه اروپا، بر مشکالت هويتيکرد. گسترش چندمرحله

دارد که روند گسترش، اتحاديه ، بيان مي1استراتژي امنيتي اروپا .),Mirfakhraee:1582016(است

و به نفع اروپا است که کشورهاي همسايه در  دار نزديک کرده استاروپا را به مناطق مشکل

 شرايط باثبات قرار گيرند.

 2سياست اصلي اتحاديه تغيير ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي مولداوي براي اعتمادسازي 

يا رفت. در گام اول مولداوي از اتحاديه پبه گامبهگامبود. ورود اتحاديه اروپا به اين منازعه 
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 رد و در گام دوم، خودِ اتحاديه اروپا دست به نوآوري براي ورود به بازي زددعوت به مداخله ک

)22005:Vahl,(.  مطرح شد و زمينه براي  1براي اولين بار سياست همسايگي اروپا 2003سال

آذربايجان، ارمنستان و )يجنوبکشور قفقاز  سهورود اتحاديه اروپا به اين منطقه مهيا گشت. 

اوکراين، بالروس و مولداوي( عضو اين برنامه بودند. از )يشرقروپاي کشور ا سهگرجستان( و 

)روسيه، مولداوي، اوکراين، ترانسنيستريا و سازمان امنيتي و همکاري  5+2مذاکرات  2005سال 

مريکا( براي حل منازعه آغاز شد. در مقاله مشترکي که مرکل و آ+ اتحاديه اروپا و  2اروپا

حل فوري با همکاري روسيه راه موند منتشر کردند؛ خواهان يکدر لو 2009سارکوزي در سال 

 براي بحران ترانسنيستريا شدند. 

مولداوي خواهان تغيير جايگاه اتحاديه اروپا از ناظر به ميانجي در اين مذاکرات  2010در سال 

ه اتحاديه شد؛ که مورد موافقت نماينده اتحاديه اروپا در کيشناو قرار گرفت. در همين راستا بود ک

کرد. با توجه به  تأکيداروپا نماينده ويژه در امور مولداوي را منصوب کرد و بر مديريت مرزي 

هاي صورت گرفته از سوي تالش باوجودشود که چرا مطرح مي سؤالآنچه گفته شد؛ اين 

راي حل مانده و دورنماي روشني نيز بيباقغيرفعال  صورتبهاتحاديه اروپا، منازعه ترانسنيستريا 

توان مطرح کرد که ترانسنيستريا قسمتي از شود؟ در پاسخ اين فرضيه را ميآن مشاهده نمي

هاي موجود در اين اي است که تحت نفوذ روسيه قرار دارد و پيچيدگيمجتمع امنيتي منطقه

در مشارکت شرقي، به اتحاديه اروپا اجازه  شدهمطرحمجتمع و تالقي آن با مجتمع امنيتي 

 3ايهاي امنيت منطقهنظريه مجتمع براي آزمون اين فرضيه از دهد.منازعه را نمي صلوفحل

 . است شدهاستفاده 4بوزان و ويور

 يات پژوهشادب .2

زيادي بر حفظ و ايجاد صلح  کيداتاي، اتحاديه اروپا هاي منطقهبه دليل پيامدهاي امنيتي منازعه

عمومي به بررسي تأثير سياست مشارکت  صورتبه آثاردسته اول در مناطق همسايه خود دارد. 
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 پردازند.شرقي بر روند حل منازعه در کشورهاي مشمول اين طرح مي

منتشر شد؛ به بررسي  2015در گزارش مفصلي که در سال  1موسسه فردريا ابرت اشتيفتونگ 

پا جايگاه گرجستان، مولداوي و اوکراين پس از بحران اوکراين در سياست همسايگي ارو

پرداخت. فصل دوم اين گزارش در مورد مولداوي است. سؤال اصلي اين پژوها اين است که 

هاي آتي در قالب سياست مشارکت شرقي، روابط اتحاديه اروپا با اين کشورها تعميق آيا در سال

هاي موجود بر سر راه مولداوي، اوکراين و گرجستان بررسي شده خواهد شد؟ سپس چالا

 .  (Friedrich-Ebert-Stiftung 2015) است

 2کنند. دلکوريند حل منازعه ترانسنيستريا تأکيد ميآآثار، بر نقا روسيه در فردسته دوم  

ک2010) 3يفوگارت (،2017) ر2017) 4(، دلکور و ولزا  6(، دوال و فونتيکر2017) 5(، استاگ

ا2012) 9(، هيل2015) 8کالوس (،2010) 7(، پتروپيکا و ونا2020) ( و 2018) 10( و بوسيگان

( در مقاله خود به بررسي 2018) 12( از اين دسته هستند. الورالشويلي2008) 11اشميتکه و سري

کند که پردازد. نويسنده استدالل ميابعاد حل منازعه در مولداوي، اوکراين و گرجستان مي

ها در کليه اين کشورها يکسان و شباهت هاگذاري اتحاديه اروپا با درجاتي از تفاوتسياست

ها، فدراسيون روسيه است. ازنظر نويسنده تقويت است. اما تهديد مشترک حل منازعه در آن

تواند منجر به تقويت احزاب مدافع اروپا در اين همگرايي اتحاديه اروپا و اين کشورها مي

گونه به سمت ثبات اينهاي کمونيستي روس محور بکاهد و کشورها شود و از قدرت حزب
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 . (Lavrelashvili,2018)بيشتر حرکت کنند

آثار، بر مبناي نظريه حکمراني به بررسي نقا اتحاديه اروپا در روند حل منازعه  دسته سوم

ها، به ( با تمرکز بر بعد سياسي همکاري2010) 1پردازند. براي مثال، گيزل بوسهترانسنيستريا مي

اروپا و مولداوي در سايه اجراي سياست همسايگي اروپا پرداخت. بررسي کلي روابط اتحاديه 

توان در آثار کساني و اين رويکرد را مي البته اين مقاله با ديدي کامال اروپايي نگارش يافته است

نيز مشاهده کرد. چارچوب نظري مقاله او حکمراني خارجي است. نظريه  (2019) 2چون امرسون

( و 2012) 5(، کريستو2019) 4(، ليپرت2019) 3گري نظير کرومبوآحکمراني براي نويسندگان دي

(، 2010) 6ازنظر النا کروستلوا .),2010Bosse(( نيز جذاب بوده است2016بوسه )بالتاگ و 

(، نفوذ دولت و کنترل اليگارشيک در 2016) يرزوو مونتزونا، فون در تات و  (2019) 7سنوسا

زعه ترانسنيستريا شده است. نخبگان حاکم نيز توان تر شدن روند حل منامولداوي سبب سخت

  انجام اصالحات را ندارند.

اند. امي وردون و گابريال آثار با بعد هنجاري و حقوقي به بررسي اين مهم پرداخته دسته چهارم

( معتقدند قوانين اروپايي در کشورهاي عضو سياست مشارکت شرقي، سبب 2008) 8چيرا

هاي اصلي خصهاي اروپا محور شده است. شارها با هنجارها و ارزشهمگرايي بيشتر اين کشو

رسند که ها به اين نتيجه ميهاي قانوني. آناز: قوانين، نهادهاي قانوني و رويهاين مقاله عبارتند

هاي کپنهاگ است و شانس مولداوي براي اين روند همگرايي از بسياري جهات مشابه شاخص

زمان  گذشت .(Verdun and Chira,2008)دهدافزايا مي عضويت در اتحاديه اروپا را

( 2011) 9(، دورا2005وال )(، 2017ولزوک )ها را رد کرده است. دلکور و خود، فرضيه آنخودبه
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هنجاري بر مولداوي را دارد.  نفوذاعمال(، معتقدند که اتحاديه اروپا توان 2010) 1و نيمان و وکر

هاي اتحاديه اروپا و اتخاذ ( بر بعد هنجاري سياست2004سون )امراي مشترکي با وال، در مقاله

ها نوشته دسته پنجميند حل منازعه ترانسنيستريا تأکيد کرده بود. آرويکرد اروپايي شدن براي فر

تر بر مسئله عمليات مرزباني اتحاديه اروپا در مرز ترانسنيستريا با مولداوي و طور تخصصيبه

در  همکاري مرزي اتحاديه اروپا موريتام( بر روي )2015دلکور ) رااوکراين تاکيد دارند. لو

همکاري و  نامهموافقتآزاد بدون نياز به رواديد،  وآمدرفت(، برقراري نظام 2مولداوي و اوکراين

کند. اين مقاله در پي پاسخ به اين تاکيد مي 3جانبهنامه منطقه تجارت آزاد عميق و همهموافقت

ها تا چه حد سبب افزايا روابط ميان اتحاديه اروپا و مولداوي سياستپرسا است که اين 

هاي ثباتي سياسي، منازعه ترانسنيستريا و تناشده است. در ادامه نويسنده معتقد است که بي

 . مأموريت(Delcour,2015) ترين موانع بر سر پيشبرد صحيح اين سياست استاي مهممنطقه

( نيز مورد 2010کرومبوا )( و 2011پاپسکو )در آثار  4وي و اوکراينمرزي اتحاديه اروپا در مولدا

 .است قرارگرفتهتأکيد 

 چارچوب نظري و روش پژوهش کاربست .3

الملل پس از جنگ اي باري بوزان و ال ويور به توضيح روابط بينهاي امنيتي منطقهنظريه مجتمع

( توضيح 2003« )5المللساختار امنيت بينها: مناطق و قدرت»پردازد. اين نظريه در کتاب سرد مي

يند  مستقل آعنوان يک فرتوان بهاي را نميداده شده است. اين نظريه معتقد است که امنيت منطقه

 Buzan and) اي و جهاني نگريستهاي منطقهدرک کرد و بايد آن را در ارتباط با ساير قدرت

Wæver,2003:43) . ِتوسط بازيگران است. نظريه حاضر،  شدهتهساختأکيد اين نظريه بر امنيت

المللي صرف تأکيد دارد. در اين سطح بايد اي، فراتر از سطح ملي يا بينبر سطح تحليل منطقه

منظور بوزان و  .(Sazmand and Joukar,2016:154)به امنيت، با نگاهي سلسله مراتبي نگريست
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 يتامني، سازيتامنيند اصلي آند که فراي از واحدها هستهاي امنيتي، مجموعهويور از مجتمع

. (Buzan and Wæver,2003:48)دهنديي و يا هر دو را در ارتباط متقابل با يکديگر قرار ميزدا

الملل، پس از جنگ سرد مطرح شد. کشورهايي که امروزه تحت اين نظريه براي توضيح نظام بين

اي با اتحاديه رد يک سازوکار منطقهکه واپوشا سياست مشارکت شرقي قرار دارند، قبل از اين

اي تحت کنترل روسيه بوده و هستند. مداخله اتحاديه اروپا شوند؛ جزئي از مجتمع امنيتي منطقه

ازجمله منازعه ترانسنيستريا( نيز به همين دليل ) يپساشوروهاي غيرفعال اروپا در حل منازعه

يندي، مرکب از بعد آر يک ماتريس فراي، دهاي امنيتي منطقهمحدود شده است. بررسي مجتمع

ها، رابطه منطقه با منطقه نزديک خود و رابطه دولت و داخلي دولت، رابطه دولت با ساير دولت

اي کليه اين در مجتمع امنيتي منطقه .(Buzan and Wæver,2003:51)دهدهاي برتر رخ ميقدرت

بر  تر شود.است هر بُعد پررنگ ي مورد تحليل، ممکنمراحل وجود دارد؛ اما به نسبت منطقه

از: رسند که عبارتندهاي امنيتي مياساس اين توالي، بوزان و ويور به تعريف انواع مجتمع

هاي مجتمع .(Buzan and Wæver, 2003:52)هاي برتراستاندارد، متمرکز، قدرت بزرگ و مجتمع

اي خاص، امنيتي در منطقه ابطبر رو، يک بازيگر اصلي آنشود که در متمرکز، به نظمي اطالق مي

تسلط دارد. با توجه به الگوي موجود در منازعه ترانسنيستريا، نوع مجتمع امنيتي موجود در آن 

تواند مبتني بر يک قدرت برتر، يک قدرت بزرگ، يک توان متمرکز ناميد. اين تمرکز ميرا مي

جتمع امنيتي مبتني بر يک قدرت اي و يا يک نهاد باشد. ترانسنيستريا، قسمتي از مقدرت منطقه

 اتحاديه اروپا( است.نهاد )روسيه( و يک برتر )
 اي دربردارنده ترانسنيسترياامنيت منطقه ماتريس مجتمع(: 1)شكل
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مرز، ساختار  :ازنيز عبارتنداي هاي امنيتي منطقهبندي انواع مجتمعمتغيرهاي دخيل در تقسيم

دين گونه متغيرها را در مجتمع امنيتي ترانسنيستريا ب آنارشيک، تضاد و ساخت اجتماعي. اين

 توان عملياتي کرد:مي

کند. مولداوي قسمتي از تاريخ و جغرافيا نقا مهمي در ايجاد منازعه ترانسنيستريا ايفا مي مرز: -

 .),2012:30Küchler(است 1تمدن کهن بسارابيا

و  مجزا در بسارابيا گروه دوتجربه تاريخي متفاوت، سبب انشعاب آراي سياسي و ايجاد  

 . گروه اول متمايل به مجتمع امنيتي(DeWaal and VonTwickel,2020: 137)ترانسنيستريا شد

 اروپا و دومي در مجتمع امنيتي روسيه قرار دارند.

در منازعه ترانسنيستريا، بازيگران متعددي درگير هستند. همين موضوع،  ساختار آنارشيک: -

عالوه، حل منازعه ترانسنيستريا، بر مسائل ديگر  بخشد. بهمنازعه ميويژگي آنارشيک به اين 

  .),2019Cazat(نيز تاثير خواهد داشت 2منطقه خودمختار مولداوي، يعني گاگائوزيا

يان ناموزون صورت گرفته است و شاهد تضاد م  صورت توزيع قدرت در اين منطقه به تضاد: -

وسيه از يک سو و تضاد ميان هويت رسخت افزاري  افزاري اتحاديه اروپا و قدرتقدرت نرم

 م.روسوفيل و يوروفيل)با گرايا به هويت رومانيايي( از سوي ديگر در اين منطقه هستي

ي در منظور بوزان و ويور از ساخت اجتماعي، وجود الگوهاي دوستي و دشمن: ساخت اجتماعي -

تنها ميان  دشمني را نه الگوي هويتي دوستي و .(Buzan and Wæver,2003:3)منطقه است

توان مشاهده کرد. مردم ترانسنيستريا کامال تيراسپول و کيشناو، بلکه ميان اروپا و روسيه نيز مي

متغيرهاي دخيل در منازعه   .(VanSeeters,2010:42)کنندولداوي را رد ميم -هويت رومانيايي

 گونه نشان داد:توان اينترانسنيستريا را مي
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 179 ..........منازعه. حل در  اروپا اتحاديه کنشگري بر مؤثر عوامل  __________________________

 يرهاي ساختاري مجتمع امنيتي دربردارنده ترانسنيستريامتغ(: 2)شكل

 
 داخلي ماتريس بعد .4

هاي داخلي  اي، ضــعفهاي امنيتي منطقهمنظور بوزان و ويور از بعد داخلي در ماتريس مجتمع

ها به وجود آورد؛ اي از دولتراي يک يا مجموعهبتواند تهديدي امنيتي يک کشور است که مي  

ها اين ضعف . (Buzan and Wæver,2003:51)اي نداشته باشد  نيت خصمانه حتي اگر آن دولت 

نسنيستريا  ترا ،اقتصاديبعد اقتصادي، سياسي و اجتماعي تقسيم کرد. به لحاظ سه توان در را مي

سري بودجه رنج مي  سمت اعظم اين      از ک ست. ق صادش نيازمند کمک مالي خارجي ا برد و اقت

صورت مي      سيه  سط رو سب گيرد. کمک تو ست و اين بر    اندازه ک سط ا وکارها کوچک و متو

 . (Calus,2015:5)استاقتصاد محلي اثر بدي گذاشته 

المللي اين کند. با توجه به عدم شناسايي بين  تجارت نقا مهمي در اقتصاد ترانسنيستريا ايفا مي   

ضــويت  عمنطقه، محصــوالت آن بايد با مُهر گمرک مولداوي به بازارهاي جهاني وارد شــود. با 

ــعيت پيچيده  ــازمان تجارت جهاني، وض ــدمولداوي در س ــرکت .(Vaahl,2005:3)تر ش هاي ش

اعف است.  ترانسنيستريا مجبورند در مولداوي نيز ثبت شوند. اين به معناي پرداخت ماليات مض

 نتيجه تجارت غيرقانوني جذابيت بيشتري پيدا کرده است. در

س     بزرگ  صادي در تران صه اقت سرمايه     ترين بازيگر عر شرکت  ستريا،  شريف ني ست.    1گذاري  ا

                                                           

1.Sheriff Holding  
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سملي و ويکتور گوشان   مؤسسان   سال   1اين مجموعه، ايليا ک شت پرده، قوي  1993از  ترين  در پ

شــريف تقريبا مالک کل   .(DeWaal and  VonTwickel,2020:147)مردان تيراســپول هســتند

ــوپرمارکت   ــت. از س ــتريا اس ــنيس ــاد ترانس ــبکه بنزينپمپ گرفته تا 2ايهاي زنجيرهاقتص ها وش

شريف به  سال    تلويزيوني.  ست که در  سپول براي پرداخت معوقات    2016قدري قدرتمند ا تيرا

 .(De Waal and Von Twickel,2020:148)ها وام گرفتبازنشستگان از آن

ار  و ســيگترانســنيســتريا داراي اقتصــادي فاســد اســت که به قاچاق کاالهاي تقلبي مثل لباس  

سرمايه خارجي از هيچ   براين غيرپردازد. بنامي سيه، قادر به جذب  ست     از رو شور ديگري ني ک

(Montesano et al,2016:17)    ثال چون اين ــکالت ديگري نيز وجود دارد. براي م ته مشـ . الب

 دارد.منطقه مورد شناسايي قرار نگرفته است؛ واحد پول آن خارج از اين منطقه اعتباري ن

ــيهاي در مورد ويژگي  ــياس ــتريا تران س ــنيس جمهور  يسرئتوان گفت که از زمان اولين مي س

ــميرنوف  ــت.           3دوفاکتو، يعني ايگور اسـ ــمايلي اقتدارگرايانه به خود گرفته اسـ ، اين منطقه شـ

هاي  ها بســيار محدود اســت. بازداشــت  کند و آزادي انجمنها را کنترل ميحکومت، رســانه

بود رابطه ترانسنيستريا با مولداوي بود.   دهد. اسميرنوف مخالف به رخ مي وفوربهخودسرانه نيز  

کرد؛ چراکه تکثرگرايي اقتصادي  او از قصد، اقتصاد را ضعيف و در دايره شخصي خود اداره مي     

ــود و قدرت او را تهديد کند        در بلندمدت مي   ــي منجر شـ ــياسـ ــت به تکثرگرايي سـ   توانسـ

(Dobrescu,2015:124). نفع او بود. درنهايت عامل      تناب از همکاري با اتحاديه اروپا نيز به       اج

شيه رفتن او نه اتحاديه اروپا يا مولداوي، بلکه روس  سرمايه   به حا شرکت  شريف   ها و  گذاري 

ــميرنوف را مجبور به انجام برنامه                ــتريا، اسـ ــنيسـ ــعيت بد مالي ترانسـ بودند. به عبارتي، وضـ

ــي ــوصـ ــت روس     خصـ ــنايع و بخا انرژي در دسـ ــازي درزماني کرد که کليه صـ  ها بود سـ

)2014:3Woehrel,(.   ــال ــفچوککه دومين رئيس 2011از س به قدرت   4جمهور يعني يوگني ش

سوايي       سي و ر سيا سيد؛ مجموعه التهابات  سود همکاري با  ر هاي مالي ادامه يافت. وي متوجه 
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داد که توان بهبود رفاه را دارد تا بتواند به دولت خود سو بايد نشان مياروپا شده بود؛ اما از يک 

ويژه در برابر  نفوذ سياسي در سطح منطقه و به   عيت ببخشد و از سوي ديگر قادر به اعمال  مشرو 

ــبرد برنامه  ــيه، براي پيش ــميرنوف و . (Dobrescu,2015:127)هاي خود نبودروس درمجموع اس

ها براي رسيدن  هاي ثابتي براي حفظ قدرت سياسي داشتند؛ هرچند راهبرد آنشفچوک، اولويت

سال   به اين هدف متفا شفچوک در  سکي   2016وت بود.   سل واگذار   1انتخابات را به واديم کرانو

شرکت شريف قرار     سارها قدرتمندترين بازيگر عرصه اقتصادي و در   کرد. کرانوسلسکي سال   

 داشت.  

  ويژه تغييرات دموگرافيک نشـان داد. و بهاجتماعي مجموع آنچه گفته شـد تاثير خود را در بعد  

طور متوسط   حال نرخ زادوولد بسيار پايين است. به   عين ن منطقه باال و درميزان مهاجرت از اي

اســت.   4/0کنند و نرخ زادوولد در آنجا منفي نفر از ترانســنيســتريا مهاجرت مي 2000 ســاالنه

 رســيده اســت 2018نفر در ســال  469000به  1992نفر در ســال  750000جمعيت منطقه از 

(Population Data,2019) .ــت که حدود    اين د ــد از کل اين جمعيت را    30ر حالي اسـ درصـ

يط واقعيت مهم ديگر در مورد شــرا. (Population Data,2019)دهندبازنشــســتگان تشــکيل مي

ست. تمام رهبران اين         شهروندان ا سي در ميان  ستريا، وجود هويت رو سني نطقه  ماجتماعي تران

ستند و حدود       سيه ه . (Vaahl,2005:4)کننددگي مينفر روس در آنجا زن 100000شهروند رو

شت          سبب محدوديت بي سياسي  ر وضعيت جامعه مدني نيز در اين منطقه مناسب نيست. انزواي 

ها به منابع خارجي نيز تأثير منفي  به دسترسي آن مسئلهحکومتي شده است. اين غيرهاي سازمان

سبب غيرقانوني بودن مي چه گفته جموعه آنم .(Dura,2011:10)شود ها ميفعاليت آن گذارد و 

 دهد که ترانسنيستريا به لحاظ داخلي يک تهديد امنيتي و يک بمب متحرک استشد؛ نشان مي

 دولت با دولت روابط .5

ها است. در اين قسمت بايد به دومين گام در بررسي اين ماتريس، روابط دولت با ساير دولت

رابطه مولداوي و  و روماني بپردازيم. هاي مولداوي، اوکراينبررسي رابطه ترانسنيستريا با دولت
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 سوي اين منازعه است.ترانسنيستريا از اهميت زيادي برخوردار است؛ چراکه مولداوي، خود يک

ين رابطه همواره با تنا همراه بوده است. در ترانسنيستريا، همواره پروپاگاندايي عليه مولداوي ا

سال انقالب توييتري رخ داد و اين کشور بدترهم شد. در اين  2009برپا است. روابط از سال 

شديداً قطبي شد. از اين سال احزاب طرفدار اروپا توانستند براي اولين بار پس از استقالل، حزب 

گيرند. امروزه بسياري از نخبگان مولداوي منازعه را  کمونيست را کنار زده و قدرت را به دست

بسياري معتقدند يکي از داليل  .(Brown,2015:27)سنجندفايده مي -با تحليلي مبتني بر هزينه

غيرفعال ماندن اين منازعه، تمايل رهبران مولداوي به حفظ وضع موجود است. اين منطقه طي 

ملت سازي شده است. اين -يند دولتآوهشت سال فراتر از کنترل دولت مرکزي، وارد فربيست

ديگر سياسي و اقتصادي بوده و هست  هايطور مداوم درگير مناقشه در حالي است که کيشناو به
(Montesano et al,2016:17) . 

ترانسنيستريا بايد  مسئله، مجلس مولداوي قانوني تصويب و اعالم کرد که 2005در سال 

آميز حل شود. مجلس، ترانسنيستريا را يک منطقه خودمختار خواند. اما اين صورت مسالمتبه

حل مبتني بر فدراليسم در حل اين منازعه لف هرگونه راهقانون در عمل اجرا نشد. مولداوي مخا

هاي مدافع اتحاد با روماني، خواهان همگرايي با ترانسنيستريا نيستند و علقه مشترکي است. اقليت

 ترسند با اين کار راه براي نفوذ روسيه در کشورشان باز شودها ميآن ها ندارند.با آن

(Karniewicz et al,2010:144). ملت در -گيري دولتبه دليل مصنوعي بودن شکل اقعدرو

هاي کمونيستي شوروي، روند تبديل به يک ماي جمعي در مولداوي بسيار و سياست مولداوي

 . (VanSeeters,2010:33)گاه اين چسبندگي ملي شکل نگرفتپيچيده و سخت است؛ چون هيچ

گيري منازعه ي در شکلصورت غيرمستقيم، نقا مهمدومين دولت دخيل يعني روماني به

 هاي اصالحي گورباچف، خود را بهاثر سياست 1980ترانسنيستريا داشت. در نيمه دوم دهه 

گراهاي مولداوي آواي اتحاد مجدد با روماني را صورت تفرقه در جامعه مولداوي نشان داد. ملي

کيشناو موضع رسمي بخارست همواره در جهت حمايت از  .(Dobrescu,2015:78)سر دادند

بوده است. روماني اولين کشوري بود که مولداوي را به رسميت شناخت و براي يکپارچه شدن 

اين، در رفراندومي که  وجود با آن نيز اقداماتي انجام داد. موضع روماني بعد ژئوپلتيک دارد. با
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شدند درصد مردم خواستار حفظ استقالل مولداوي  95برگزار شد؛  1994سال 

(Koolaee,2017:330.) ها در پي اتحاد با مناطق رومانيايي نشين مولداوي و احياي روماني آن

زماني که منازعه آغاز  .),2017:27Adam(بودند 11939-1918کبير يا به عبارتي دوران طاليي 

عنوان عضو سابق پيمان  شد؛ روماني مشغول ورود به اتحاديه اروپا و ناتو بود و اين اقدام به

به عضويت ناتو  2004سرانجام روماني در سال  .(Hafeznia,2016:9)يادي داشتورشو، معناي ز

به عضويت اتحاديه اروپا درآمد. از اين سال به بعد، اين کشور تالش کرد تا نقا  2007و در 

  .(Vaahl,2005:1)ويژه منازعه ترانسنيستريا ايفا کند تري در حوزه درياي سياه و بهفعال

نيز نيست.  5+2بطه اندکي با ترانسنيستريا دارد و حتي جزو کشورهاي طورکلي روماني رابه

 2گاه اولويت روماني در برقراري روابط نبوده است. هرچند کالوس ورنرترانسنيستريا هيچ

کشور  5خواهان حل منازعه از کانال ناتو و اتحاديه اروپا است. شايان ذکر است که روماني جزو 

از به رسميت شناختن کوزوو خودداري کرد. اين تصميم به ترس اين عضو اتحاديه اروپا بود که 

چه اين اتفاق در شرق مولداوي يعني منطقه شود. چنانسبت داده ميمولداوي ن کشور از تجزيه

ترانسنيستريا نيز رخ دهد؛ روياي اتحاد مجدد مولداوي با روماني به بوته فراموشي سپرده خواهد 

 شد. 

نفع، نسبت به روماني، اهميت بيشتري براي منازعه ين دولت ذياوکراين به عنوان سوم

، دغدغه 2004بود. بعد از انقالب نارنجي در اواخر سال  5+2ترانسنيستريا قائل و پاي ثابت 

، طرحي 2004مطرح بود. مولداوي و اوکراين در اوايل  3تسهيل روابط با مولداوي براي کيف

اين توافق، ورود بازرگانان  اروپا پيشنهاد دادند. مشترک براي همکاري مرزي، به اتحاديه

تر کرد. کارکنان گمرک و مرزبان مولداوي اجازه المللي را سختترانسنيستريا به بازارهاي بين

آمدها در مرزهاي شرقي را واستقرار در خاک اوکراين را دريافت کردند تا کيشناو بتواند رفت

در اوکراين سبب تغييرات بنياديني در منطقه شد.  2014انقالب  .(Vaahl,2005:4)کنترل کند

                                                           

1.Interbellum 

2.Klaus Werner 

3.Kiev 



184 1400 پاييزوم، سدهم، شماره هففصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ___________________________

لزوم بازنگري در  مسئلهيس وقت کميسيون اروپا، رئ 1که يک سال بعد، ژان کلود يونکرطوريبه

 تاثير نبوديببر وضعيت ترانسنيستريا  مسئلهسياست مشارکت شرقي را مطرح کرد. اين 

(Sendhardt,2015:7). اوکراين براي تيراسپول مهم است. ناگفته  هرحال، رابطه اقتصادي بابه

 اند.  بههاي غيرقانوني ترانسنيستريا بهره بردهنماند که مقامات اوکراين نيز از امتياز فعاليت

دولت، حامي دور شدن از روسيه و نزديکي با اتحاديه اروپا هستند؛ اما  سهطورکلي هر 

اين کشور سبب شده است که در نيل به ساختارهاي بازمانده از شوروي و ادامه نفوذ سياسي 

 .اين مقصود چندان موفق نباشند

 منطقه با منطقه نزديک رابطه .6

ترين منطقه در مجاورت ترانسنيستريا، مجموعه کشورهايي هستند که اتحاديه اروپا را تشکيل مهم

از امريکا  هاي اقتصادي و سياسي، پساتحاديه اروپا دومين منبع قدرت جهاني در حوزه دهند.مي

 1990سازي در مناطق پيراموني خود است و اين کار را از دهه است. اتحاديه اروپا خواهان صلح

ترين ابزار اتحاديه اروپا براي پيشبرد سياست خارجي در اين مهم. (Karimi,2019:54)آغاز نمود

، 2007و  2004هاي واسطه گسترش اتحاديه اروپا در سالمنطقه، طرح مشارکت شرقي است. به

شرقي نيز از آن اين برنامه بيشتر مورد تشويق قرار گرفت. از سوي ديگر، کشورهاي اروپاي 

ها، مثل البته سابقه همکاري اتحاديه اروپا با برخي از آن .(Cazat,2019)حمايت کامل کردند

 ضا کردنداي را به همراه اوکراين امجانبهسهنامه گردد که موافقتبازمي 1994مولداوي به سال 

)2019Cazat,(. سطح روابط بهبود پيدا کرد. البته در همين  2003سال  2سپس در دستورالعمل

 مسئلهمقام تيراسپول زد. در اين سند براي اولين بار  17سال، اتحاديه اروپا دست به تحريم 

 2005متحده، از سال ترانسنيستريا مورد تأکيد قرار گرفت. با ورود اتحاديه اروپا و اياالت

براي حل منازعه، آغاز شد. هرچند تاکنون پيشرفت اندکي براي اعتمادسازي ذيل  2+5مذاکرات 

چرخيد که عبارت بودند محور مي سهحول  2+5اين چارچوب صورت پذيرفته است. مذاکرات 

وفصل کامل منازعه در ابعاد نهادي، اجتماعي، محور حقوقي و محور حل -از : محور اقتصادي
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 . (Ivan,2014:3)منيتيسياسي و ا

به دنبال درخواست مشترک مولداوي و اوکراين مبني بر آموزش و کمک به مقامات 2005در سال 

اين دو کشور براي ايجاد کنترل مرزي مشترک، برنامه مديريت مرزي اتحاديه اروپا آغاز شد. اين 

يون و هم تعريف شد. در اين عمليات هم کميس 1عمليات تحت ابزارهاي سياست همسايگي

شوراي اروپا دخيل بودند. هدف اصلي اين عمليات، بستن ورودي ثروت به ترانسنيستريا بود. 

اروپايي در اين عمليات مشارکت  کارکنانتَن از  200دولت عضو اتحاديه اروپا و  20بيا از 

 :داف عمليات مديريت مرزي عبارتندازداشتند. اه

 کردن قدرت مقامات ترانسنيستريا   رنگکم -

 پيگيري سياست بلندمدت براي حل منازعه، که در سياست همسايگي اروپايي متبلور شد -
(Ellison Brown,2015:7). 

در مورد اجراي موثر  2در پايان اين سال، نخست وزيران مولداوي و اوکراين يک اعالميه مشترک

ر اصل، اعالميه رژيم گمرکي براي مبارزه با تجارت غيرقانوني در ترانسنيستريا امضا کردند. د

است  2003هاي گمرکي نامهنامه جديد نيست؛ بلکه اجراي دوباره موافقتمشترک، يک موافقت

واقع عمليات  در . (Prohnițchi and Lupușor,2013:17)که توسط اوکراين اجرايي نشده بود

روپا درصدي صادرات ترانسنيستريا به اتحاديه ا 50مديريت مرزي اتحاديه اروپا، سبب هدايت 

 2011-2006طور کامل سبب اعتمادسازي در منطقه نشد. بعد از يک دوره تعليق، از شد؛ ولي به

 مذاکرات حل منازعه ازسر گرفته شد. 

نامه ، اتحاديه اروپا و مولداوي در قالب سياست مشارکت شرقي، يک موافقت2014در ژوئن 

نامه سبب افزايا همکاري وافقتجانبه را به امضا رساندند. اين متجارت آزاد عميق و همه

اقتصادي و سياسي ميان طرفين شد. مولداوي اولين کشور حاضر در سياست مشارکت شرقي 

و ملزم به  (Damen,2019) نامه آزادسازي ويزا را با اتحاديه اروپا به امضا رسانيدبود که موافقت

رچوب حقوقي جديدي نامه چااين موافقت اولويت مشخص شد. 13اجراي اصالحاتي بر محور 
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نامه هاي اين موافقتاست که بر ترانسنيستريا نيز تاثيرگذار خواهد بود. تيراسپول متوجه هزينه

ها برآمد؛ اما بروکسل و کيشناو آن را نامه مجزا با اروپاييبود و ابتدا درصدد انعقاد يک موافقت

نتيجه،  ا اتحاديه اروپا همراه شود. دررد کردند. با فشار بازرگانان منطقه، ترانسنيستريا مجبور شد ب

اي از قوانين تسهيل صادرات به اتحاديه اروپا براي تيراسپول تهيه صورت غيررسمي، مجموعه به

ي برخي قوانين شد. پشت اين رويکرد غير شفاف طرفين، داليل ژئوپلتيک نهفته بود. درزمينه

هايي صورت مبدا و مسائل فني، پيشرفتمثل کدگذاري کاالها، استانداردهاي بهداشتي، قوانين 

پذيري و انرژي مشکالت پابرجا باقي هايي نظير مالکيت فکري، اصل رقابتگرفت؛ اما در حوزه

 . (Gumene,2019:2)ماندند

، وضعيت را بهتر کرد. بسته هشت، سياستي از باال به پايين و 1و اجراي بسته هشت 2016سال  

اين بسته در زمان رياست آلمان بر سازمان امنيت و همکاري  بر مبناي همگرايي دوفاکتو است.

هاي صادره از شدن ديپلماروپا تصويب شد و شامل مواردي چون: به رسميت شناخته

ترانسنيستريا در مولداوي، اجازه سفر وسايل نقليه ترانسنيستريايي به مولداوي، همگرايي در بازار 

ي که جرائمطي در ساحل رودخانه دنيستر، نظارت بر محييستزارتباطات تلفني، استانداردهاي 

دهند، آموزش زبان مولداوي به خط التين در شهروندان هر منطقه در منطقه ديگر انجام مي

 2هاي کشاورزي داباساريمدارس ترانسنيستريا، تضمين دسترسي کشاورزان مولداوي به زمين

بهترين  .),2020:145DeWaal(بود 3لوييت گشايا مجدد پل گورا بيکودرنهادر ترانسنيستريا و 

عنوان يک منطقه خودمختار است.  حل از ديد اتحاديه، ادغام ترانسنيستريا در مولداوي بهراه

عالوه روسيه حاضر  و به طلبان استترين مشکل اتحاديه اروپا نيز حمايت روسيه از جداييمهم

شايد بتوان  مللي در منطقه نيست.البه خروج نيروهاي خود و يا پذيرش حضور نيروهاي بين

آميز براي پيشي گرفتن از گفت که رقابت موجود ميان اتحاديه اروپا و روسيه، تالشي مسالمت

 .(Abdi et al,2020:26)شده استساير رقبا بوده و مصداق نوعي تعارض کنترل و يکديگر
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 هاي جهاني در منطقهنقش قدرت .7

يشتر ، هدف روسيه ب2000منطقه روسيه است. در سال ين قدرت جهاني حاضر در اين ترمهم

مدعي  ، وضعيت تغيير کرد و پوتين2005تثبيت حضور در منطقه بود تا گسترش نفوذ. در سال 

هاي غيرنظامي خود در اوراسيا ادامه دهد. به همين دليل روسيه يتمورامشد که روسيه بايد به 

ي اعتمادساز نطقه ترانسنيستريا برآمد. در رونددرصدد نفوذ نظامي، اقتصادي و سياسي خود  در م

ي فدراليسم سوبهحل روسيه، راندن ترانسنيستريا دست باال را دارند. راه هاروسدر ترانسنيستريا، 

ه سوي غرب جلوگيري کند. مسکو مدعي است که هدفا کمک ب است تا از رفتن مولداوي به

ت ارضي کشور، از که در عين حفظ تمامي حل منطقي استهر دو طرف براي رسيدن به يک راه

تار منطقه خودمخ سهحقوق ساکنان نيمه غربي دنيستر نيز دفاع کند. از ديد روسيه بايد 

منطقه دو ها با اين کار روس .(Calus,2015:1)ترانسنيستريا، مولداوي و گاگائوزيا تشکيل شود

  توانند کيشناو را از اروپا دور کنند.يترانسنيستريا و گاگائوزيا را براي خود حفظ خواهند کرد و م

تنها نامه، نهبود. اين تفاهم1نامه کوزاکها، تفاهمهاي روسترين حربهدر اين راستا يکي از مهم

داد؛ بلکه حضور ارتا روسيه در اين ترانسنيستريا را در جايگاه قدرت داراي حق وتو قرار مي

 لت خاوير سوالنا، نماينده عالي اتحاديه اروپا، اين کرد. با دخاسال قانوني مي 20منطقه را تا 

 .),2005Popescu:(a)5(در مولداوي رد شد 2برنامه توسط والديمير ورونين

 گاه ترانسنيستريا را مورد شناسايي قرار نداد. چون مادامي طرح تشکيل فدراسيون ازروسيه هيچ

ک مولداوي رت دوژور قسمتي از خاصواعتبار برخوردار خواهد بود که ترانسنيستريا حداقل به

 پردازد:نفوذ در منطقه مي . در حال حاضر روسيه از سه طريق به اعمال(Calus, 2015: 2)باشد

ي روسي سرپا مانده هاارانهها است که صنايع ترانسنيستريا به مدد ي: سالطلبانييجدامالي  هيتغذ -

زيادي از گاز صادراتي خود به اين همچنين گازپروم حجم  .(Montesano et al,2016:16)است

مجموع بدهي ترانسنيستريا به  2019منطقه را بدون دريافت پول، تزريق کرده است. در سال 

دهد اين يکي از داليلي که کيشناو ترجيح مي (Infotag,2019). ميليارد دالر بود 6بربال گازپروم 
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اگر ادغام ترانسنيستريا در مولداوي نشده باقي بماند؛ همين حجم باالي بدهي است. منازعه حل

 قطعي شود؛ کيشناو ملزم به پرداخت اين بدهي خواهد بود. 

بگيران در هاي مستقيم روسيه شامل کمک به مستمريترين کمکهاي اجتماعي: مهمحمايت -

اي از طريق موسسه همگرايي اوراسيايي هاي توسعهو کمک 2008از سال  1قالب سياست پوتينکا

بر ميراث مشترک کليساي  هاروس. (DeWaal,2020:149)ميليون دالر است 70به ارزش 

 . (Gromadzki,2015:18)کنندارتدکس و ميراث هويتي شوروي نيز تاکيد مي

حضور نظامي: هنوز هم ارتا روسيه در قالب عمليات صلح باني در اين منطقه حضور دارد.   -

نفر است. حدود  1500که هرکدام شامل گردان روسيه در ترانسنيستريا مستقر هستند؛ سه 

که زيرمجموعه ارتا 2بان هستند و دوسوم ديگر از او.جي.آر.اف ها نيروهاي صلحسوم آنيک

  .(DeWaal,2020:138)روسيه است 14

هاي ستتحريم اقتصادي مولداوي: روسيه تالش کرده است از طريق اعمال تحريم در برابر سيا -

ها حريمتيا، اين کشور را به مسير مطبوع خود بازگرداند. اين مولداوي در قبال ترانسنيستر

توان در جدول هايي را بر اقتصاد ضعيف مولداوي تحميل کرده است که جزئيات آن را ميهزينه

 زير مالحظه کرد:
 ئله ترانسنيسترياهاي روسيه بر مولداوي در مستحريم (:1)جدول

هاتحريم هاي تحميلي بر اقتصاد هزينه سال شروع تحريم شرح تحريم 

 مولداوي به ميليون دالر

شراب و ساير مشروبات 

 الكلي

2013سپتامبر  ممنوعيت کامل  45 

2014جوالي   انواع گوشت  17 

ممنوعيت کامل ميوه و سبزي  ميوه و سبزيجات

 تازه وکنسرو شده

2014جوالي   76 
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 گيرييجهنت.8

نظر  دار شدن منازعه ترانسنيستريا تا امروز چندان عجيب بهبا توجه به آنچه ذکر آن رفت؛ ادامه

هاي جدايي طلب ظهور کرده در دوران پساشوروي هنوز هم به رسد. کما اين که اکثر رژيمنمي

در توان در حمايت مردمي ترين داليل تداوم اين بحران را ميدهند. مهمحيات خود ادامه مي

سازي، ضعف نظام اقتصادي يند هويتآداخل ترانسنيستريا، پروپاگانداي قَوي، دست زدن به فر

 الملل جستجو کرد. و نظامي مولداوي، حمايت روسيه و حضور اندک اين منطقه در جامعه بين

هاي ؛ تهديدهاي امنيتي، بيشتر بين دولتاندکردهاشارهي درستبهبوزان و ويور  طور کههمان

 زديک به هم شايع است. به همين دليل اتحاديه اروپا در منازعه ترانسنيستريا مداخله کرد. درن

مرتبط  هم بايت روسيه نيز مؤثر است. الگوهاي امنيتي شدن بر امنترانسنيستريا  مسئلهحال  عين

ند؛ اين تري با اتحاديه اروپا پيدا کگذارند. اگر مولداوي رابطه نزديکهستند و بر هم تأثير مي

تر و ضعيف دادهازدستيج کنترل خود را بر منطقه تدربهگذارد. روسيه بر روسيه تأثير مي مسئله

 دهد.شود. درنتيجه روسيه اجازه چنين کاري را نميمي

حل مؤثر از سوي اتحاديه اروپا اي اجازه کاربست يک راههاي درون منطقهدرواقع پيچيدگي 

ويژه سطح باالي فساد در مولداوي و ترانسنيستريا جلوي اعمال به دهد.براي حل منازعه را نمي

افزاري بر اين افزاري و سختگيرد. روسيه نيز نفوذ گسترده نرماصالحات اتحاديه اروپا را مي

تر از اتحاديه اروپا بوده است. ابزارهاي مورد استفاده هاي روسيه موفقمنطقه دارد. تاکنون سياست

کنون، مبتني بر نهادسازي، اصالح ساختار اقتصادي و مذاکرات ديپلماتيک بوده اتحاديه اروپا تا

هاي فراواني را بر موفقيت حل منازعه تحميل کرده است. فقدان است؛ که مشخصا محدوديت

نگاه ژئواستراتژيک در سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه اروپا مانند چتري بر 

 ه و ابزارهاي حل منازعه در اين منطقه را ناکارآمد کرده است.هاي اتحاديه سايه افکندتاکتيتک

يجاد نيروهاي مشترک ويژه روسيه و اتحاديه اروپا و جايگزين بر احل کلي مبتني شايد يک راه 

باني بتواند گامي مؤثر در حل شدند آن با ارتا چهاردهم روسيه، بر اساس نوعي مأموريت صلح

الملل برخوردار خواهد شک از مشروعيت بيشتري در عرصه بينيب که اين نيرو منازعه باشد. چرا

 توان به ماتريس زير رسيد:ذکر آن رفت مي ازآنچهطورکلي  بود. به
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 ماتريس مجتمع امنيتي ترانسنيستريا(: 3)شكل

 
 

 نتيجه اتحاديه اروپا قبل از شروع هر حرکتي بايد به سه نکته مهم توجه کند: در

تواند سبب شکست نامه با اوکراين شد؛ ميکه مانع اجراي موافقت طورهمانمداخالت مسکو  -

در مولداوي و ترانسنيستريا نيز شود و اين به معناي يک شکست ژئوپلتيک براي اروپا است. 

شرقي بنابراين بايد آماده حل انواع منازعات هنجاري و اقتصادي و امنيتي در مرزهاي جنوب

 خود باشد.

توان اتحاديه  ي عضو است.هادولتزا براي اتحاديه اروپا عدم وفاق ميان  دومين عامل محدوديت -

ي داخلي آن نيز هاتيمحدودي در اين منازعه فراتر از حضور روسيه به اعتمادسازاروپا در 

 وفاق وجود ندارد. هااستيسي عضو اتحاديه اروپا بر سر اجراي اين هادولت. ميان گردديبازم

کند. نرم زيادي براي اتحاديه اروپا ايجاد کرده است که اروپا بدان توجه نمياين منازعه تهديدهاي  -

است.  افتهيايافزااز مبدأ ترانسنيستريا  مواد مخدربراي مثال ريسک قاچاق سالح، انسان و 

ديگر است. منازعه ترانسنيستريا  افتهيسازمان جرائميي و شوپولترانسنيستريا بهشت  طورنيهم
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اي دموکراتيزه سازي و توسعه اقتصادي در همسايگي شرقي اتحاديه اروپا محسوب مانع بزرگي بر

تنها به دليل منافع کشورهاي منطقه، بلکه به دليل حفظ منافع اتحاديه اروپا حضور شود. پس نهمي

 آن در اين منازعه ضروري است. ترفعال

برد؛ که در حل منازعه بهره مي رسد اتحاديه اروپا از يک رويکرد کارکردگرايانه برايبه نظر مي

ي مثل جلوگيري از مهاجرت غيرقانوني و قاچاق کاال سفلآن از کاربست سازوکارهاي سياست 

کند. اين رويکرد چندان با اي منازعه حرکت ميبه سمت سازوکارهاي اولي مثل حل ريشه

ه اروپا، وجود مهم ديگر در عدم موفقيت اتحادي مسئلهواقعيت ژئوپلتيک منطقه همسو نيست. 

به پايان رسيده  1990در معادالت امنيتي منطقه است. نفوذ شبه انحصاري دهه  چندگانهروند 

است و اکنون بازيگران متعددي که نام برده شد در اين موضوع دخيل هستند. تالقي دو مجتمع 

تأمين که ترانسنيستريا به لحاظ سياسي و بخا واردات و يدرحالامنيتي بدان معنا است که 

حال براي نوسازي نظام اقتصادي خود وابسته به سرمايه شديداً وابسته به روسيه است؛ درعين

نتيجه رسيدن به يک  به جذابيت روسيه اضافه شده است. در 2008اروپا است. بعد از بحران 

 رسد.حل نهايي غيرممکن به نظر ميراه

 .قدرداني9

العات اوراسياي مرکزي دانشگاه تهران، به دليل مرکز مط نويسنده مراتب قدرداني خود را از

 دارد.حمايت مادي و معنوي از پژوها حاضر اعالم مي
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