بسمه تعالی
اطالعات جغرافیایی و سیاسی
جمهوری مولداوی در سال 6102
جمهوری مولداوی از نظر تاریخی ،منطقه ای در محل تقاطع امپراطوری های روم ،عثمانی ،روسیه ،اتریش و
مجارستان و باالخره اتحاد شوروی سابق واقع شده بود و همه آسیب های مشترک در مناطق مرزی اروپا را
تجربه کرده است.
جمهوری مولداوی و بخصوص منطقه شرق دنیستر برای دولت اتحاد شوروی سابق از اهمیت خاصی
برخوردار بود و منطقه دنیستر نقش مهمی در ترویج اندیشه کمونیزم در جمهوری مولداوی و اروپا داشته
است ،همچنین مرکزی برای نیروی نظامی اتحاد شوروی سابق در این منطقه محسوب می شده است.
در پی استقالل ،مولداوی این موقعیت را به عنوان یک پل پیوند با شرق اروپا و ترکیه بدست آورد .اما با
گسترش ناتو به شرق این کشور به یک منطقه حائل برای هر دو طرف تبدیل شده است و در عین حال به
حوزه نفوذ و منطقه حساس تبدیل شده است .این کشور از نظر ژئوپولیتیک بسیار مهم است زیرا شبکه
ارتباطی از فرهنگ ها ،نظرات و ایده ها ،تجارت بین الملل و نفوذ است.
پرچم :پرچم کشور جمهوری مولداوی از سه رنگ است .آبی  ،زرد  ،قرمز :رنگ ها به صورت عمودی به
ترتیب متصل به میله پرچم قرارمی گیرد .در مرکز ،نوار زرد رنگ است که بر روی آن نشان ملی مولداوی
چاپ شده است.

نشان ملی جمهوری مولداوی:متشکل از یک سپر دو نیم شده به صورت افقی که قسمت فوقانی به رنگ
قرمز است ،قسمت پایین تر به رنگ آبی ،سر یک گاومیش روی آنها قرار دارد و بین دو شاخ آن یک ستاره
با هشت پر نور و در سمت راست سر گاو میش یک نیمه هالل ماه قرار دارد و در سمت چپ سر گاو میش
یگ گل رز  5پر قرار دارد همه عناصر در سپر به رنگ طالیی (زرد) است .سپر در سینه یک عقاب که در
منقارش یک صلیب طالیی دارد .این عقاب در پنجه راست خود یک شاخه سبز زیتون و در پنجه چپ خود
یک عصای سلطنتی طالیی قرار می گیرد.

اطالعات جغرافیایی:

جمهوری مولداوی در جنوب شرقی اروپا واقع شده و بخش کوچکی از اراضی تاریخی مولداوی است و
بیشترین بخش سرزمین تاریخی مولداوی در رومانی و قسمت های دیگر آن به نام بیس ارابیای جنوبی و
بوکوینای شمالی در اوکراین است.
این کشور با  4/5میلیون نفر جمعیت و  33هزار  343کیلو متر مربع مساحت یکی از کوچکترین
جمهوریهای شوروی سابق و در بین دو کشور اوکراین و رومانی قرار دارد .مردم این کشور شامل 55/3
درصد مولداویایی (رومانیایی) 3/4 ،درصد اوکراینی 5/9 ،درصد روس  4/4 ،گاگائوز 2/2 ،درصد رومانیایی،
یک دهم درصد یهودی 1/9 ،درصد بلغاری و چهار دهم درصد سایر قومیت ها می باشد .مردم این کشور به
زبانهای رومانیایی ،روسی و گاگائوز تکلم می کنند .سرزمین مولداوی در سال  1312به امپراطوری تزار و در
سال  1913به رومانی ملحق شد ،همچنین در سال  1939در آستانه جنگ جهانی دوم بنا به توافق آلمان و
روسیه از رومانی جدا و به خاک اتحاد جماهیر شوروی ضمیمه گردید و در پی فرو پاشی نظام
توتالیتاریستی شوروی ،سرانجام در  25اوت سال  1991اعالم استقالل کرد.

تقسیمات کشوری:
تقسیمات کشوری مولداوی در دوره  1993تا  2223شامل  9استان ،شهر و واحدهای خود گردانی در شرق

رود نیسترو و گاگائوزیا بوده است .استانها شامل استان بالچ،کاهول ،کیشینو ،ادینچ ،الپوشنا،
اورهی،سوروکا،تیگینا و اونگنی می باشد .شهر کیشینیف و مناطق خود گردان گاگائوزی و ترانس دنیستر در
زمره تقسیمات کشوری می باشند .در حال حاضر جمهوری مولداوی به  32منطقه تقسیم شده است.

ترانس دنیستر:

جمهوری خود خوانده ترانس دنیستر با  012هزار نفر جمعیت در ساحل رود دنیستر واقع شده و مرکب از
اقوام مولداوی  42درصد ،اوکراینی  23درصد ،روسی  20درصد ،بلغار و گاگائوز ،لهستانی و غیره  0درصد
می باشد .این منطقه در سپتامبر  1991از مولداوی اعالن استقالل نمود و در دسامبر همان سال ایگور
اسمیرنوف به ریاست جمهوری آن برگزیده شد .در سپتامبر  1995پیش نویس اعطای حق ویژه به ترانس
دنیستر از سوی پارلمان مولداوی به تصویب رسید که در آن تشکیل جمهوری خود گردان دنیستر در داخل
خاک مولداوی ،برخورداری این منطقه از پارلمان و رایج شدن سه زبان مولداویایی ،اوکراینی و روسی در آن
پیش بینی شده بود .بر اساس این قانون ترانس دنیستر حق تصمیم گیری در سیاست خارجی ،مسائل
دفاعی ،امنیت ،مسائل پولی و گمرکی را نداشته و این موارد در حیطه اختیارات دولت مرکزی مولداوی می
باشند .مقامات ترانس دنیستر ضمن مخالفت با این قانون ،طی برگزاری یک همه پرسی ،عضویت ترانس
دنیستر در  CISو قانون اساسی جدید را به تصویب مردم این منطقه رساندند .برطبق قانون اساسی جدید،
ترانس دنیستر یک دولت مستقل ،دمکراتیک و مبتنی بر موازین حقوقی است که در آن دو مجلس
نمایندگان و قانونگذاران فعالیت خواهند داشت .رهبری مولداوی همه پرسی فوق را غیر قانونی خوانده و این

استقالل را به رسمیت نشاخت .قابل ذکر است که این منطقه از حمایت روسیه برخوردار بوده و لشکر  14و
برخی غیر نظامیان این کشور در ترانس دنیستر مستقر هستند ولی با عنایت به توافقات اجالس استانبول در
اواخر سال  ،1999مقرر شد روسیه نیروها و سالح های خود را تا پایان سال  2222از این کشور خارج
نماید .امری که تا کنون محقق نشده است.
 -6گاگائوزیا

منطقه گاگائوزیا در جنوب مولداوی در مرز اوکراین واقع شده و از منابع نفتی قابل توجهی برخوردار است.
غالب مردم این منطقه ترک زبان هستند .مقامات این منطقه بر خالف منطقه ترانس دنیستر ،سیاست
سازش و انعطاف را در پیش گرفته و تمایل خود را به حل مسائل خویش در چارچوب نظام سیاسی مولداوی
ابراز کردند .در حال حاضر نماینده گاگائوزها در هیات دولت مولداوی حضور دارد.
ترکیه حامی این منطقه است و کمک های مالی فراوانی در خصوص ساخت و ساز مدرسه و بیمارستان در
آن انجام داده است .مقامات گاگائوزیا مخالف همگرایی اروپایی مولداوی می باشند و اعالم نموده اند آنها می
توانند اعالم استقالل نمایند.
پس از امضای توافق نامه همگرایی مولداوی با اتحادیه اروپا در سال گذشته دولت گاگائوزیا همچون ترانس
دنیستر دیگر منطقه خودمختار مولداوی مخالفت خود را در این مورد اظهار داشت .این منطقه خودمختار
معتقد است مولداوی بایستی به اتحادیه گمرگی بپیوندد .همچنین اخیرا به دلیل سخنان مقامات رومانی در
خصوص اتحاد مولداوی با رومانی ،اعالم نمود چنانچه استقالل مولداوی به خطر بیفتد و چنین اتفاقی رخ
دهد اعالم استقالل خواهد نمود و به اتحادیه گمرکی خواهد پیوست .لذا قانونی تحت عنوان :وضعیت

تعلیقی ملت گاگائوزیا در تعیین سیاست خارجی را دوم فوریه سال جاری ( )2214به رای گذاردند و مردم
نیز با اکثریت قاطع بیش از  52درصد به آن آری گفتند و به تصویب رسید .در خصوص اتحادیه گمرکی نیز،
مردم با جواب آری خود نشان دادند به این اتحادیه بیشتر از اتحادیه اروپا اعتماد دارند.
مذهب:
اکثریت جمعیت مولداوی مسیحی هستند و عمدتا پیرو مذهب ارتدکس می باشند .حتی گاگائوزهای ترک
تبار نیز تابع مذهب ارتدوکس هستند.
در دسامبر  1992میالدی اسقف اعظم مسکو دستور تغییر وضعیت استان کیشینو مولداوی را به حوزه
اسقفی داد و دولت نیز با این دستور موافقت کرد .در حال حاضر ،مولداوی در حوزه قلمرو کلیسای
ارتدوکس روسی می باشد ،اما آداب نماز ترکها و رومانیها نیز برگزار می گردد.
تعداد  352کلیسا در سراسر این کشور وجود دارد و در سالهای اخیر نیز احداث کلیسا گسترش پیدا کرده
است.
دومین مذهب مهم در این کشور یهودیت بوده که سابقا حدود  1/ 5درصد جمعیت به آن اعتقاد داشتند و
اینک اخبار دقیقی وجود ندارد تعداد یهودیان در این کشور از  12تا  32هزار نفر نقل می شود .یهودیان این
کشور بازماندگان اقوام خزری می باشند.
مسلمانان:
از سال  2211مولداوی دین اسالم را به رسمیت شناخت .بر اساس اخبار موجود مسلمانان مولداوی اکثرا
اهل سنت و از کشورهای سوریه ،اردن ،سودان و غیره و از مذاهب صوفی و احمدیه می باشند .ضمنا اطالع

دقیقی از تعداد مسلمانان آذری مقیم مولداوی که شیعه مذهب می باشند و یا تاتارها ی این کشور در دست
نیست.
بر اساس آخرین سرشماری تعداد  3153215نفر ( 9333درصد) مسیحی ارتدوکس و  1005نفر (23249
درصد) مسلمان در مولداوی زندگی می کنند.
اطالعات سیاسی:
نظام حکومتی :نظام حکومتی مولداوی یک نظام پارلمانی می باشد .پارلمان دارای  121نماینده می باشد
که بطور فهرست حزبی یا نماینده مستقل با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند .اکثریت پارلمانی با ائتالف
 51نماینده تشکیل می شود .رئیس دولت به توصیه اکثریت پارلمانی به رئیس جمهور معرفی می شود و
رئیس جمهور با توجه به توصیه اکثریت یا بنا به تشخیص خود نامزد مقام نخست وزیری را به پارلمان جهت
تایید و تشکیل دولت معرفی می کند .الزم به ذکر است که برای تغییر مفاد قانون اساسی رای اکثریت بیش
از  05نماینده الزم می باشد.
ساختار کنونی پارلمان از نمایندگان  5حزب و  20نماینده مستقل تشکیل شده است .بزرگترین فراکسیون
پارلمان فراکسیون حزب سوسیالیست های مولداوی با  24نماینده می باشد .احزاب دموکرات ،لیبرال،
لیبرال دموکرات و کمونیست به ترتیب دارای  12 ،13 ،19و  5نماینده می باشند .اکثریت حاکم از احزاب
دموکرات و لیبرال و همچنین نمایندگانی که پس از زد و بندهای سیاسی حزب دموکرات از دو حزب
کمونیست ها و لیبرال دموکرات ها جدا شده و هم اکنون خود را مستقل اعالم می کنند تشکیل شده است.
رییس پارلمان :آندری کاندو معاون حزب دموکرات رئیس پارلمان می باشد.
نخست وزیر :پاول فیلیپ نخست وزیر که رئیس قوه مجریه نیز محسوب می شود از حزب دموکرات

می باشد.
رئیس جمهور :تا قبل از حکم مورخ  4مارس سال  2210دادگاه قانون اساسی ،رییس جمهور توسط
پارلمان انتخاب می شد .اما بر اساس حکم مذکور وی با رای مستقیم مردم انتخاب می گردد .اولین
انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در تاریخ  32اکتبر ( 9آبان ماه  )1395سال جاری پس از  10سال
برگزار گردید و ایگور دودون رییس حزب سوسیالیست ها با حداکثر آرا به پیروزی رسید.
هیات دولت :هیات دولت:
پاول فیلیپ :نخست وزیر
گئورگه باالن –معاون نخست وزیر در امور تجدید همگرایی
اوکتاویان کالمیک –معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد
آندری گالبور –معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و همگرایی اروپایی
اوکتاویان آرماشو –وزیر دارایی
والدیمیر چیبوتار –وزیر دادگستری
آلکساندر ژیزدان –وزیر کشور
آناتول شاالرو –وزیر دفاع
واسیله بیتکه –وزیر عمران و توسعه استانی

ادوارد گراما -وزیر کشاورزی و صنایع غذایی
یوریه کیرینچوک –وزیر حمل و نقل و زیرساختهای جاده ای
والریو مونتیانو –وزیر محیط زیست
کورینا فوسو –وزیر آموزش و پرورش
مونیکا بابوک –وزیر فرهنگ
استال گریگوراش–وزیر کار ،تامین اجتماعی و خانواده
روکساندا گالوان –وزیر بهداشت
ویکتور زوبکو –وزیر جوانان و ورزش
واسیله بونتار -وزیر فن آوری های اطالعاتی و ارتباطات جمعی
ایرینا والخ -حاکم گاگائوزیا
گئورگه دوکا -رییس آکادمی ملی علوم

تعطیالت رسمی ملی:
 1ژانویه –سال نو میالدی
 3-5ژانویه –کریسمس ارتدوکس

 3مارس –روز بین المللی زن
آوریل-می –عید پاک ارتدوکس
آوریل-می –روز والدین؛ اولین یکشنبه و یا اولین دوشنبه پس از عید پاک
 1می –روز بین المللی کار
 9می –روز پیروزی
 25اوت –روز استقالل
 31اوت –روز زبان ملی
 25دسامبر –کرسیمس(برای اقلیت کاتولیک)
تعطیالت رسمی محلی:
 14اکتبر –روزکشینیف

