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 نکات برجسته 
 

 

 رئیس آینده کمیسیون اروپااختالف کشورهای اتحادیه اروپا برای تعیین ـ 
 در سیاست گذاری های آتی اتحادیه اروپا« مردم اروپا»کاهش اثر گذاری حزب میانه روی ـ 

 افزایش نفوذ جریانات لیبرال و سبزها در سیاست گذاری آتی اتحادیه اروپاـ 

 کاندیداها جنسیت و ملیت حزبی، وابستگی به توجه با اروپا اتحادیه هایپست کسب برای گیریتصمیم -
 
 

 مقدمه  
همانطور که ..يافت ادامه (دخردا5)2019مه  ۲۶ تا روز يکشنبه و شده آغاز (خرداد2)مه ۲۳ پنج شنبه از روزانتخابات پارلمان اروپا 

را به خود اختصاص داد.با وجوديکه اين  آرا بيشترينکرسي  180با به دست آوردن « حزب مردم اروپا»مي شد قبال پيش بيني 

الزم براي تبديل شدن به قوي ترين گروه سياسي در پارلمان اروپا را بدست  آرايحزب به پيروزي بزرگي دست يافت اما نتوانست 

 نتخاباتا بزرگ شگفتي آورد و بايد براي پيشبرد سياستهايش با ديگر احزاب و گروههاي پارلمان اروپا مشارکت و همکاري نمايد.

 انتخابات اين در شرايط واجدان درصد ۵۱ ها اعالم کردندرسانه بود. اتحاديه اين شهروندان باالي مشارکت ميزان اروپا، پارلمان

 تخاباتان اصلي برنده در واقع .است پيش سال پنج در اروپا انتخابات آخرين از بيشتر درصد هشت ميزان اين کردند که شرکت

 پيشي نيز هادموکرات سوسيال از حتي آرا درصد ۲۰ آوردن دست به با سبزها آلمان در .بودند «سبزها» و «هاليبرال» اروپا پارلمان

 راسريس انتخابات يک در سبزها حزب براي نتيجه بهترين اين. نشستند مسيحي کارمحافظه احزاب از پس دوم جايگاه در و گرفته

 حزب آراي احتساب باهم  هاليبرال .کرد صعود ۶۷ به ۵۲ از سبزها در پارلمان  کرسي تعداددر پي اين موفقيت  .است بوده کنون تا

 تاليااي مثل کشورها برخي در «راست هايپوپوليست»با وجوديکه  .کردند پيدا دست کرسي ۱۰۵ به فرانسه در مکرون امانوئل جديد

 به اندتوانسته احزاب اين مجموع. اندآورده دست به رأي اوليه هايبينيپيش از کمتر مجموع در اما اندشده قدرتمند بسيار فرانسه و

 آمارها نشان مي دهد در.شوندمي پخش مختلف هايفراکسيون در احزاب اين اما کنند پيدا دست اروپا پارلمان در کرسي ۱۵۰

 ماا راستي دست احزاب و سبزها ها،ليبرال مقابلاند اما در شده ترضعيف ميانه بزرگ احزاب تاکنون اروپايي کشور ۲۸ از بسياري

 اتحاديه ديگر ماه پنج به احتمال قوي تا که کشوري غافلگير کننده بود. بريتانيا در همه از بيش اروپا پارلمان انتخابات تر شده اند.قوي

اند.در به سرانجام رس اروپا انتخابات برگزارياز  پيش تا را برگزيت نتوانست و همانطور که انتظار مي رفت کرد خواهد ترک را اروپا

 کارانمحافظه شد و پيشتاز آرا درصد نيم و ۳۱ با اروپاست مخالف اتحاديه که ،«فاراژ نايجل» رهبري به «برگزيت» نوپاي بريتانيا حزب

گروههاي سياسي در حاال با مشخص شدن وضعيت احزاب و  .خوردند شکست سختي به دارند، هم اکنون دست در را دولت که

 European اروپا کميسيون از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.« رئيس جديد کميسيون اروپا»پارلمان اروپا موضوع انتخاب 

Commission شنهادپي مسئول کميسيون اين. مي کند ايفا اروپا اتحاديه در را مجريه قوه نقش نهادي پر اهميت و عالي است که 

 روپاا کميسيون ساختار است. اروپا اتحاديه روزمره کارهاي انجام رفته هم روي و هانامهپيمان تنفيذ ها،گيريتصميم اجراي قوانين،

 در نماينده يک داراي اروپا اتحاديه عضو کشورهاي از يک هر و است، کميسيونر يا نماينده ۲8 از متشکل ايکابينه صورت به

 فعاليت اروپا يهاتحاد همه اعضاي منافع تحصيل راه در بلکه خود، کشور منافع پيگيري براي نه نمايندگان اين. هستند اروپا کميسيون

کلود  يان»هم اکنون رئيس اين کميسيون .دارد قرار بلژيک پايتخت بروکسل شهر در اروپا کميسيون اصلي دفتر .کنندمي
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. بود لوکزامبورگ وزيرنخست سال هجده از بيش مدت به ۲۰۱۳ تا ۱۹۹۵ از سال يونکر لوکزامبورگ است. اهل مدارسياست«يونکر

 انتخابات، برگزاري از پيش رئيس کميسيون اروپاست. 2014و از نوامبر «يورو گروه» رئيس ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۵ از سال همچنين او

 دونب توانندمي و باشند اروپا پارلمان در آرا اکثريت تامين به قادر مجموعا دموکرات سوسيال و کارمحافظه مي رفت احزاب گمان

ا حاال ام.کنند توافق اروپا کميسيون رياست جمله از و اروپا اتحاديه حساس هايپست سر بر احزاب ساير همراهي و ائتالف به نياز

 بانتخا با ارتباط مشخص شده براي انتخاب رئيس کميسيون اروپا نياز به ائتالف ميان احزاب اروپايي است.کامال آشکار است که در

صدر اعظم آلمان از « آنگال مرکل»در حاليکه .است داده روي هم آلمان و فرانسه بين جدي نظر اختالف اروپا کميسيون رئيس

 رياست از اروپا اتحاديه عضو کشورهاي سران و رهبران اجالس حاشيه در «مکرون امانوئل» حمايت مي کند« مانفرد وبر»رياست 

 پس پاارو اتحاديه عضو کشورهاي سران و کرد.رهبران سکوت وبر مانفرد درباره و گفت سخن «بارنيه ميشل» و «ستاگرو مارگارت»

 احزاب بين ميانجيگري وظيفه اندخواسته اروپا اتحاديه شوراي رئيس ،«توسک دونالد» از بروکسلخرداد( در 7) مه ۲۸ روز نشست از

 ،تير( 9) ژوئن ماه پايان از پيش تا بست خواهد کار به را خود توان همه کرد اعالم توسک .گيرد برعهده را اروپا پارلمان در حاضر

 اروپا تحاديها در ديگري حساس هايپست سرنوشت آن، بر افزون .تحقق پيدا نکرد که موضوعي. شود تعيين اروپا کميسيون رئيس

 موگريني، دريکاف براي جانشيني يافتن همچنين و اروپا مرکزي بانک براي جديدي رئيس تعيين جمله آن از. شود تعيين نو از بايد نيز

 اين حساس هايپست سر بر توافق کسب که کرد بينيپيش توانمياز حاال  .است اتحاديه اين خارجي سياست کنندههماهنگ

 بود. خواهددر روزهاي آتي  عضو کشورهاي براي بزرگي چالش به تبديل اتحاديه

اروپا اتحاديه گيري تصميم جايگاه کميسيون اروپا در 

 کشورهاي گيري، شوراي سراناما در باالترين سطح تصميم هاي اتحاديه اروپاست.کميسيون اروپا نهادي عالي در تصميم گيري

 ار اتحاديه اهداف و سياسي هاياولويت تا کنندمي برگزار جلسه سال در بار چهار شورا اين اعضاي اروپا قرار دارد. اتحاديه عضو

 کنند:گيري ميگيري در اتحاديه اروپا به شکل ذيل تصميمبه طور کلي نهادهاي تصميم .کنند مشخص

 
 

 اروپا اتحاديه عضو هايدولت وزيران از و است «اروپا اتحاديه شوراي» نهاد اين رسمي نامنهادي ديگر است که  وزيران شوراي

 مورد موضوع. کنند بررسي را کميسيون طرف از شده مطرح پيشنهادات توانندمي تنها هاآن قانون، اساس بر .شودمي تشکيل

.کشورهای عضو تصميمات مربوط به خط مشی سياسی را در شورای عالی اروپا اخذ می کنند« اجالس سران»-ـ 1

.اليحه های قوانين جديد را پيشنهاد می کند« کميسيون اروپا»-2

.اليحه های قوانين را بررسی کرده و به همراه شورای وزيران اخذ تصميم می کند« پارلمان اروپا»-3

.و پارلمان مشترکاً قوانين را تصويب می کنند« شورای وزيران»-4

.کميسيون اروپا نظارت دارد که تمام کشورهای عضو از قوانين جديد پيروی کنند-5

.به اختالفات ممکنه رسيدگی می کند« دادگاه اروپا»-6
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 يا زيست محيطوزير مثال،. کند شرکت شورا جلسات در اروپايي کشور از وزير کدام که است اين کنندهمشخص راشو بحث

 نياز آرا اقاتف به دفاعي مسائل و ماليات مانند موضوعاتي در. دارد بستگي بحث مورد موضوع به قوانين تصويب شيوه .کشاورزي

 .کندمي کفايت اتحاديه جمعيت درصد ۶۵ نمايندگان راي مسائل باقي در ولي هست

 رموتو اروپا کميسيون. شود مي محسوب اروپا اتحاديه رکن مهمترين عضو کشورهاي سران اجالس از پس اروپا کميسيوناما 

 رئيس و عضو کشورهاي نمايندگان که دارد عضو ۲۸ کميسيون اين.دهدمي انجام را آن روزمره کارهاي و است اتحاديه محرکه

 و ذارندبگ کنار را خود ملي تعلقات که رودمي انتظار کميسيون اعضاي از.است بروکسل در آن مقر. است آن مشمول کميسيون

 قوانين اندتومي که است اروپا اتحاديه از بخشي تنها کميسيون اين.کنند عمل اروپا اتحاديه کل منافع براي و کامل استقالل با

 1:است قرار اين از آن اصلي وظايف ديگر. کندنمي بازي هاآن تصويب روند در نقشي ولي دهد، پيشنهاد جديد

 

 

 رايزني اروپايي 

 يتمسئول بايد کسي چه اينکه مورد در آلمان و فرانسه اروپايي، پارلمان انتخابات پي در اروپا اتحاديه رهبران ديدار جريان در

 مانفرد» مايل بود آلمان اعظم صدر مرکل آنگال .شدند نظر اختالف دچار گيرد عهده به را اروپا کميسيون رياست کليدي پست

کرسي  217حزب مردم اروپا  2014در سال . گيرد عهده به را اروپا کميسيون رياست ميانه مردم اروپا، حزب راست نامزد ،«وبر

ا را به رياست کميسيون اروپ «يان کلود يونکر»پارلمان اروپا را بدست آورد و توانست با اکثريت آرا فرد مورد نظر خود يعني 

 کرسي ۲۱۷ از حزب اين هاي کرسي شمار. است دشوارتر خيلي است آلماني که وبر آقاي براي بار اين مقام اين کسب برساند.اما

 .دارد کرسي ۷۵۱ اروپايي پارلمان است در حاليکه يافته کاهش ۱۸۰ به

ت رياست پس هلند از ميانه چپ سياستمدار «تيمرمانس فرانتس» که کرد پيشنهاد شوراي اتحاديه اروپا رئيس «توسک دونالد»

نکر رئيس يو آقاي معاون اکنون هم است بروکسل در کارکشته سياستمداران از که تيمرمانس آقاي .کند اشغال را کميسيون اروپا

 ومانير و مجارستان لهستان، در است و سياستمداران شديد شده بسيار ملي در سطح اروپا هاي رقابت اما.است کميسيون اروپا

 رانسف موفقيت شانس هم گفتندمنابع اروپايي  .پسندند نمي را اروپا اتحاديه «قانون حاکميت» سياست اعمال در او هاي روش

 شد. مساله اي که بعدا رد.است يافته افزايش اروپا اتحاديه کميسيون رياست کسب براي هاسوسياليست کانديد ،تيمرمانس

 توافق يک بکس به يونکر، کلود ژان براي جانشيني يافتن براي عضو کشورهاي که خبرهاي ديگري هم منتشر شد مبني بر اين

                                                           
 اروپا اتحاديه نهادهاي با بي بي سي، آشناييـ  1

اجرایی کردن سیاست ها، بودجه اتحادیه و نظارت بر آن ها

ا کسب اطمینان از اعمال قوانین اتحادیه در کشورهای عضو در همکاری ب
دادگاه عدالت اروپا

ط نمایندگی از اتحادیه اروپا در مناسبات بین المللی، مخصوصا در مسائل مربو
به تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی
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 اروپا هاتحادي کميسيون رياست پست براي را متفاوتي کانديداهاي اروپا پارلمان در حاضر مختلف احزابالبته  .اندشده نزديک

 احزاب حمايت از که کرد اشاره آلمان مسيحي سوسيال حزب کانديد وبر، مانفرد به توانمي جمله آن از.بودند کرده معرفي

 اروپا يستسوسيال و دموکرات سوسيال احزاب پشتيباني و حمايت با نيز هلندي انستيمرم فرانس.است برخوردار اروپا کارمحافظه

  .اند کرده کانديدا را دانمارکي وستاگر مارگارت هم هاليبرال. بود شده کانديدا پست اين احراز براي

قدرتمندترين زن در بازرگاني نيز هواداران جدي خود را دارد.او هم اکنون  رقابتهاي امور در اروپا کميسر ،«وستاگر مارگارت»

ياستس وي هم اکنون به دنبال ترويج.کند تبديل واقعيت به بسيار صداي و سر با را خود افکار بوده مايل هميشه بروکسل است. او

رکتش برابر در مقاومت باال، قدرت مستلزم طرح اين اجراي است. اما اروپا بازار در اقتصادي رشد به کمک براي سالم رقابت هاي

 هايرقابت امور در اروپا کميسر يعني جديد پست دريافت زمان از .است پرخاشگرانه و جنگجو روحيه حتي و متخلف هاي

 اهميت کم هاي ميزبان و جهان هاي شرکت بزرگترين از برخي عليه را دولتي هاي پرونده وستاگر ،2014 سال در بازرگاني

 به خود سلطه از استفاده سوء براي) گوگل از او. است کرده دنبال ايرلند، در اپل و هلند در استارباکس جمله از آنان، اروپايي

 خود اهداف انتخاب در او که رسد مي نظر به. است کرده تحقيق( ها قيمت افزايش براي) گازپروم و( جستجوگر موتور يک عنوان

 جاري سال رد را اروپا کميسيون رئيس يونکر کلود يان و گرفته ناديده را خود رئيس مقام حتي است، نداشته توجهي سياست به

 1.است داده قرار فشار تحت دونالد مک مالياتي تخلفات پرونده خصوص در

 انسفر» آمدن کار روي براي اتحاديه اين عضو کشورهاي توافق از اروپايي محافل به استناد با آلماني هايآخرين گزارش رسانه

 خبر روپاا پارلمان رئيس عنوان به کار محافظه «وبر مانفرد» و اروپايي کميسيون رئيس عنوان به دموکرات سوسيال «تيمرمانس

 رايب نظري اتفاق مرکل حمايت مورد نامزد وبر، مانفرد اروپايي کميسيون رياست براي که شد گذشته مشخص مي دهد. جمعه

 فرانس» آمدن کار روي مخالف هم اروپا شرق کشورهاي برخي البته .ندارد وجود عضو کشورهاي بين سمت اين داري عهده

 نه که است گفته باره اين در مجارستان دولت سخنگوي يک. هستند اروپايي کميسيون آينده رياست عنوان به «تيمرمانس

 2.نيست قبول قابل لهستان و اسلواکي چک، مجارستان، کشورهاي براي وبر نه و تيمرمانس

 امانوئل م،ه دليل همين به. ندنشد آرا اکثريت کسب به موفق اصلي کانديداي سه اين از يک هيچ گرفته صورت هايگيريراي دراما 

 .شود پيشنهاد اروپا کميسيون رياست براي ديگري چهره بايد که کرد اعالم مکرون

 سر بر توافق احتمال از خبر( ژوئن ۳۰) تير نهم يکشنبه روز آلمان تلويزيون يک شبکه به وابسته "اشپيگلتاگس" خبري سايت

 یافتن مورد در تصمیم که است کرده اعالم اروپا شورای رئیس ،«توسک دونالد».است داده اروپا کميسيون رياست گزينش

 حساس هایقامم و هاپست سایر پیرامون گیریتصمیم با ارتباط در اروپا کمیسیون کنونی رئیس یونکر، کلود ژان برای جانشینی

 ريگيتصميم.کرد خواهند تقسيم خود بين را موجود خالي هايمقام اروپا پارلمان در حاضر احزاب ديگر، سخن به .شد خواهد اتخاذ

 سرئی» انتخاب است جمله آن از. است شده الزامي پارلماني انتخابات برگزاري از پس اروپا اتحاديه در حساس پست چند درباره

 ابانتخ همچنین و اروپا اتحادیه خارجی سیاست کننده هماهنگ انتخاب اروپا، مرکزی بانک رئیس انتخاب اروپا، کمیسیون

 و مليت زبي،ح وابستگي به توجه با هاپست اين براي گيريتصميم که است کرده اعالم توسک دونالد.«اروپا اتحادیه شورای رئیس

                                                           
 2/1/1398سايت خبري انتخاب،ـ  1
 10/4/1398خبرگزاري تسنيم،ـ  2
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 نوعي به اروپا پارلمان در حاضر بزرگ احزاب که دهندمي احتمال تحليلگران رو، اين از.گرفت خواهد صورت کانديداها جنسيت

 1.برسند توافق و سازش به يکديگر با مهم و حساس هايپست اين درباره

 اروپايي فراکسيونهايمورد حمايت  کانديداهاي 

 
 

 اروپا مردم حزب فراکسیون وبر، مانفرد

 نامزدی حال، عین در. است داشته عهده به را اروپا مردم حزب فراکسیون رهبری ۲۰۱۴ سال از یو .است آلمان بایرن اهل و ساله ۴۶ وبر آقای

 به وبر آقای که است ممکن خاطر همین به و شد، تضعیف اخیر انتخابات در اروپا مردم حزب اما.است رسیده مرکل خانم تایید به هم او

 او هک گویندمی او منتقدان. کرد نخواهند حمایت او نامزدی از که اندکرده اعالم هم سوسیالیست و لیبرال هایفراکسیون. نرسد اشخواسته

 فتگ اروپا اتحادیه سران اجالس خالل در مکرون آقای.ندارد را شغل این برای الزم صالحیت و است، نداشته دولت در منصبی هیچ حال به تا

 الیستسوسی وزیرنخست سیپراس، الکسیس دیگر، طرف از ".دهد اختصاص خود به را آرا اکثریت نتوانست" اصلی نامزد سه از یک هیچ که

 ."ندارد اعراب از محلی" و است شده اروپا اتحادیه در شکاف بروز باعث وبر آقای نامزدی که است گفته هم یونان،

 

 اروپا هایسوسیالیست فراکسیون تیمرمانس، فرانس

 این از تحمای در موضعی گرفتن با و برساند، غیرمنتظره پیروزی یک به را هلند کارگر حزب اروپا پارلمان انتخابات جریان در توانست او

 هاینی از استفاده منع قانون. است اروپا کمیسیون اول رئیسنایب تیمرمانس آقای. کند کسب را کنندگانشرکت درصد ۱۹ رای اتحادیه

 در مجموعه این به ورودی مهاجران کاهش سر بر ترکیه با اروپا اتحادیه ۲۰۱۶ سال توافق و رود،می شمار به او دستاوردهای از پالستیکی

 صتفر از کارگر حزب چندزبانه رهبر و نشده، واقع موثر حمالتی چنین اما اند،کرده حمله مدام او به مخالفانش .شد حاصل او مذاکرات پی

 شود مقام این به او رسیدن مانع است ممکن که چیزی. کرد استفاده اروپا کمیسیون ریاست نامزدی به رسیدن برای آمده دست به

 انیتعصب باعث کشورها این در قانون حاکمیت وضعیت از انتقاد با او است؛ رومانی و مجارستان، لهستان، مثل کشورهایی عالقگیبی

 .است شده هاآن
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 لیبرال فراکسیون وستاگر، مارگارت

 جمله از .است کرده نقش ایفای اروپا اتحادیه رقابت کمیسیونر عنوان به گذشته سال پنج طی و دارد دانمارک سیاست در مهمی جایگاه وستاگر خانم

 انیتعصب باعث چنان دستاوردها این. کرد اشاره انحصارطلبانه هایفعالیت خاطر به گوگل و اپل شرکت دو سنگین جریمه به توانمی او دستاوردهای

 یاالتا از واقعا شما مالیاتی امور رئیس این": گفت یونکر آقای به سنگین هایجریمه این اعمال پی در او که شد آمریکا، جمهوریرئیس ترامپ، دونالد

 مکرون، آقای حزب ورود خاطر به هم لیبرال فراکسیون و است، کرده جلب خود به را هاتوجه وستاگر خانم که نیست شکی".آیدمی بدش متحده

 مردم زبح یعنی پارلمان، فراکسیون بزرگترین حمایت نتواند است ممکن او حال این با.است شده قدرتمندتر اروپا پارلمان به فرانسه، جمهوررئیس

 رسد،ن نتیجه به نفر سه این میان رقابت اگر و اند،شده معرفی اروپا پارلمان طرف از که است نامزدی سه از یکی او دیگر، طرف از. کند کسب را اروپا،

 نامزدهای شود، گذاشته کنار اروپا مردم حزب نامزد اگر که است شده نقل آلمان، صدراعظم مرکل، آنگال قول از. شود گذاشته کنار کال است ممکن

 .شوند گذاشته کنار باید نیز اروپا هایسوسیالیست فراکسیون و لیبرال فراکسیون

 

 

 سبزها فراکسیون کلر، اسکا

 دهش تبدیل پارلمان بزرگ فراکسیون چهارمین به حاال سبزها فراکسیون و داشتند، ایعمده پیشرفت مه ماه انتخابات در سبز احزاب

 وا کشور در سبز حزب دیگر، طرف از. گرفت خواهد جای اروپا اتحادیه مباحث بطن در آینده سال پنج طی محیطیزیست مسائل. است

 مسائل اندازه به مهاجران حقوق به و بود، ۲۰۱۴ سال در سبزها اصلی نامزد کلر اسکا.دارد قرار هانظرسنجی صدر در هم آلمان

 هدفش گویدمی اینکه با و داشت، سال ۲۷ تنها یافت، راه اروپا پارلمان به بار نخستین برای ۲۰۰۹ سال در وقتی. دهدمی بها محیطیزیست

 میان حامی یافتن در احتماال او. برسد گوش به بیشتر باید اروپا اتحادیه هایجوان صدای ولی است، اجتماعی اقشار همه نمایندگی

 خود از و دارند سنگزغال به زیادی وابستگی مجارستان و چک، جمهوری لهستان،. شد خواهد مواجه مشکل با اتحادیه عضو کشورهای

 1.دهندمی نشان مقاومت عضو کشورهای از خیلی محیطیزیست هایبرنامه برابر در

 

 انتخاب رهبران اروپايي 

 شيد،ک طول روز سه که اروپا شوراي طوالني هايينشست جريان در مفصل گفتگوهاي و بحث از پس سرانجام اروپا اتحاديه رهبران

 واهدخ برداشته اروپا پارلمان در نمایندگان توسط بعدی گام .کردند انتخاب اتحاديه نهادهاي رياست براي را خود نهايي نامزدهاي

 ،«الين در فن اورزوال»اساس تصميم رهبران اروپايي  بر .کنند رد یا تایید را اتحادیه رهبران انتخاب این خود رای با باید آنها شد؛

 در فن اورزوال .شد برگزيده اروپا کميسيون رياست نامزد عنوان به کشور اين صدراعظم مرکل، آنگال نزديکان از و آلمان دفاع وزير

 هفرانس با نزديکي رابطه کند،مي عاليتف آلمان مختلف هايدولت در وزير عنوان به است سال ۱۶ از بيش و دارد سال ۶۰ که الين

 است قرار که داد نشان پست اين براي او نامزدي اعالم.است فرانسه-آلمان مشترک دفاع يک ايجاد نظامي   طرح مدافعان از دارد

 يباق اروپا پارلمان ميانۀ راست نمايندگان از متشکل اروپا، مردم حزب از عضوي دست در همچنان اروپا يسيونکم هدايت سکان

 ياستر .کرد خود ازآن را اروپا شهروندان راي بشيترين نيز شد برگزار مه ماه در که اروپا پارلمان انتخابات جريان در حزب اين. بماند
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 نامزدي ينا مطلق، اکثريت راي با اروپا پارلمان نمايندگان که شد خواهد نهايي و قطعي زماني اروپا کميسيون بر «الین در فن» خانم

 ۲۸ تگويگف ماراتن داد، خواهد جلسه تشکيل اروپا شوراي ديگر بار آنگاه ،نياورد دست به را راي از ميزان اين او اگر اما.کنند تاييد را

  .شود معرفي اروپا پارلمان به مقام، اين براي جديدي نامزد تا شد خواهد آغاز بار دومين براي اروپا اتحاديه رهبر

 

 .شود «توسک دونالد» جانشين است قرار وي  .شده است اروپا شورای ریاست پست نامزد بلژیک وزیر خستن،«میشل شارل»

  .رسيد بلژيک وزيري نخست به سالگي ۳۸ سن در ميالدي ۲۰۱۴ سال اکتبر در و است ساله ۴۳ وي
 

 ماریو» نجانشی است تاشده  نامزد اروپا مرکزی بانک ریاست برای پول المللیبین صندوق کنونی رئیس ،«الگارد کریستین»

  .شود «دراگی

 و اقتصاد وزير سارکوزي نيکوال جمهوري رياست دوران در ميالدي ۲۰۱۱ تا ۲۰۰۷ هايسال بين و است فرانسوي الگارد خانم

 .شد پول المللي بين صندوق رئيس ۲۰۱۱ سال در وي. بود فرانسه دارايي

 

 جانشین ه است تاشد نامزد اروپا اتحادیه خارجی سیاست دستگاه بر ریاست برای نیز اسپانیا خارجه وزیر ،«بورل جوزف»

  شود. «موگرینی فدریکا»

 ويس از ميالدي ۲۰۱۸ سال در ساله ۷۲ بورل آقاي. است کشور يکپارچگي مدافعان از يکي و اسپانيا کاتالونياي منطقه متولد وي

 کارگران حزب نامزد اروپا پارلمان اخير انتخابات در وي. شد برگزيده خارجه وزير عنوان به اسپانيا وزير نخست سانچز، پدرو

 1.آورد دست به پارلمان به ورود براي را آرا بيشترين توانست و بود اسپانيا سوسياليست
 

 «کيست؟« الين در فن اورزوال 
 آلماني مدارسياست بلژيک بدنيا آمد.اين بروکسل در ۱۹۵۸ اکتبر ۸در Ursula von der Leyen «الي ن در فن گرترود اورزوال»

 رد که است زني نخستين او. است آلمان دفاع کنوني  وزير و آلمان عضويت دارد مسيحي دموکرات اتحاديه کارمحافظه حزب در

 انواده،خ امور فدرال وزير مرکل، اول کابينه در پيشتر است، پزشکي اشحرفه که او.استگرفته  عهده بر را سمت اين آلمان تاريخ

 و اجتماعي امور و کار وزير مرکل، آنگال دوم کابينه درو  جوانان و زنان سالمندان،

 و مونستر گوتينگن، هايدانشگاه در اقتصاد زمينه در را خود وي تحصيالت .استبوده

 از ۱۹۸۷ در و داد رشته تغيير پزشکي به ۱۹۸۰ در. کرد شروع لندن اقتصاد مدرسه

 مدرسه در پزشکي دستيار ۱۹۹۲ تا ۱۹۸۸ از شد. التحصيلفارغ هانوفر پزشکي مدرسه

 تخصص مدرک ۱۹۹۱ در تکميلي تحصيالت حين او. بود هانوفر دانشگاه پزشکي

 دانشگاه علمي هيئت عضو شوهرش که ،۱۹۹۶ تا ۱۹۹۲ از او. کرد دريافت پزشکي

 .کرد دريافت را عمومي بهداشت ارشد کارشناسي ۲۰۰۱ در او .بود دارخانه بود، استنفورد
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 1کند.مي صحبت خود مادري زبان آلماني، همچون را فرانسوي و انگليسي و شد بزرگ بلژيک در زبانه چند او

 نتيجه گيري 

 از بريتانيا خروج روي پيش مشکالت زردها، جليقه گسترده اعتراضات توسط فرانسه در ۲۰۱۸ دسامبر در داده رخ تحوالت

 برابر رد اروپا اتحاديه شکنندگي آوردن فراهم عوامل جمله از اروپايي هايپايتخت ديگر و آلمان در هانارضايتي موج اروپا، اتحاديه

 هانارضايتي شيوع و تروريستي ترس از حمالت اروپا، به مهاجرت جديد همچنين امواج.بود محافظه کارانه خواهند هايسياست

 هايسال در ار اروپا سياسي تغيير موجبات توانندمي که هستند هايينظمي بي جمله از امنيتي و اجتماعي اقتصادي، بد شرايط از

 شده، اختالف موجب اروپا در امروز که اتحاديه اروپا هم اکنون با پرسشهاي زيادي مواجه شده است. آنچه.کنند فراهم آينده

روهي از گ که دهد مي نشان ها نظرسنجي .است تغيير برابر در موجود شرايط حفظ بلکه نيست، حران مهاجرتبعات ناشي از بت

 به عمل براي دولتي سيستم توانايي در محدوديتي را آن برخي انگارند؛ مي خود دولتي سيستم از بخشي را اروپا اتحاديه مردم

ي ناکارامد ملي خود تلقي ها دولت مشکالت و ها شکست برابر در مانعي رااتحاديه اروپا  هم ديگر برخي و دانند مي هايش وعده

اقبال مردم به گروههاي ليبرال و سبز و حتي عناصر افراطي دست راستي و فاصله گرفتن از محافظه کاران ميانه رو مي کنند.

ليبرال ها و سبزها به دنبال تصاحب کرسي رياست سوسياليست ها،نشان مي دهد اروپا مشتاق به تغيير است.در اين رهگذر 

 دنبال نمايند. کميسيون اروپا هستند تا تغييرات مورد نظر خود را

مورد تاييد پارلمان اروپا قرار خواهد  «الين در فن اورزوال»يعني سران اتحاديه اروپا  آيا انتخاب منتظر بود و ديد که حاال بايد

سياري از نظر مي رسد ب به گرفت يا ديگران بايد شانس خود را براي نشستن بر صندلي رياست کميسيون اروپا امتحان کنند.

 تکليفي اين بالکشورهاي اروپايي با توجه به تغييرات جديد عالوه بر منافع اروپايي منافع ملي خود را نيز مورد توجه قرار داده اند.

 کردا تاييد پآيا اروپا با انقالبي ناسيوناليستي مواجه شده است؟نتايج انتخابات پارلمان ارو مي تواند هشداري بزرگ براي اروپا باشد.

را نسبت به  بيشتري موفقيت انتظار توانندمي هاو ناسيوناليست گرفتند قرار آراء ريزش معرض در اروپا انتخابات در سنتي احزاب

انتخابات اخير نشان داد روح اروپايي همچنان زنده است اما عناصر متعارض با اين نگرش هر روز قوي تر  .باشند داشته گذشته

بدست آوردند و از سوي  اروپا پارلمان در بيشتري هايکرسي هاسبز جمله اروپا گرا از و جديد هاينيرو طرف يک از مي شوند.

انتخاب فردي قوي و کارامد براي کميسيون  اند.کرسي پارلمان را اشغال کرده 150 گرا همراست اروپاي وابسته به هايديگر نيرو

کشورهاي اروپايي تبديل شده است که نبايد موفقيت هاي نسبي معترضان به اتحاديه  نظر اروپا در حالي به موردي براي اختالف

 اروپا را ناديده گرفت.
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