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 ر دوره بعد از نمايندگي؛ وضعيت شغلي قانونگذاران د
 اروپا، نيوزلند و ژاپن( پارلمان)مطالعه موردي آمريكا، انگليس، 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تنها به نمايندگان اما نقش ، آيندميها به حساب در زمره مهمترين وظايف پارلمانو نظارت قانونگذاري 

در اين ميان، اي هستند. چندوظيفه يدر جهان كنوني مراكز هاپارلمانشود. محدود نمياين دو حوزه 

هاي مسئوليت و به همين دليل دنپردازمي ينقوانتنقيح  وبه اصالح ي جامعه يازهان براساس نمايندگان

ها، برخورداري عنوان نمايندگان ملتنياز حضور افراد در پارلمان به. پيشدارندمشخص و غالباً سنگيني 

، اين دانش و تخصص با تجربه تركيب شده و دوره نمايندگياز دانش و تخصص الزم است و در طول 

صورت بالقوه و بالفعل به ه پس از بازنشستگي يا شكست در انتخابات بهنمايندگان را حتي در دور

 .كندنيروهاي كارآمد و مجربي تبديل مي

فراخور ، كشورها به ادوارمندي حداكثري از ظرفيت نمايندگان بر اين اساس و با هدف بهره

تخصص و تجربه ها، ظرفيتاند ه، سازوكارهايي را تدوين و سعي كردساختار حكومتي و پارلماني

، در جوامع پيشرفته و مترقي، حالبااين .كنندنمايندگان سابق را به نحو مطلوبي هدايت و مديريت 

هاي ها و مهارتصورت منفرد درصدد كاربست ظرفيتبه پايان دوره نمايندگيغالب نمايندگان پس از 

 خود براي تأمين منافع و اهداف فردي، گروهي يا ملي هستند.

نمايندگان مجلس برخي كشورها شغلي دمه، نوشتار حاضر اختصاص به بررسي وضعيت با اين مق

هاي مطالعاتي، سه رو، براي هر يك از نمونهاروپا( دارد. ازاينپارلمان ، ژاپن و نيوزلند)آمريكا، انگليس، 

 فيوظا مطالعه، بخش تعريف شده است. نخستين بخش به بررسي اختصاري ساختار پارلمان مورد

دوم و سوم اشاره به وضعيت  هايبخش دست پرداخته است. اين و مواردي از ، تعداد نمايندگانكلي

دارد؛ بدين معني كه « سازماني»و « مستقل»نمايندگان پارلمان پس از پايان خدمت به دو صورت 

شده براي  هاي تعريفصورت مستقل( و ساختارها و سازمانپس از ترك خدمت )بهآنان وضعيت شغلي 

 شوند.ميصورت مجزا بررسي نمايندگان سابق، به

هاي مطالعاتي اروپايي و آسيايي قابل اشاره است. نخست، سوابق دو علت در انتخاب اين نمونه

نمايندگان سابق بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي به زبان انگليسي در دسترس نيست و به جهت 

آن دسته از  شغلي ـ معيشتينگارنده الجرم بايد وضعيت روز، احصا و استخراج اطالعات دقيق و به
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 درخصوصكه اطالعات آنها به زبان انگليسي در دسترس باشد. اگرچه كرد ميهايي را بررسي پارلمان

طور كه در بخش مربوط به كشور تر بوده و همانهاي مطالعاتي آسيايي، اين محدوديت جدينمونه

ها و اطالعات درخصوص وضعيت شغلي ن استخراج و پردازش دادهقابل مالحظه است، امكا« ژاپن»

علت دوم، هدف نگارنده اين بوده كه  درخصوص. نداردنمايندگان پس از ترك پارلمان اين كشور وجود 

الب نهاد و قهاي تخصصي براي نمايندگان سابق در هاي مطالعاتي حتماً دربرگيرنده سازماننمونه

هاي اين اين سطور ضمن آشنايي كلي با ساختار و كارويژه گانيق خوانندانجمن باشد تا از اين طر

المقدور به الگوي بومي مطلوبي دست يابد و يا اينكه الگوي بومي )كانون د حتيننهادها، بتوان

هاي مطالعاتي در اين نوشتار مقايسه كرده و نقاط نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسالمي( را با نمونه

 . كندانون نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسالمي را شناسايي قوت و ضعف ك

صورت مستقيم بر وضعيت شغلي نمايندگان شود كه تأكيد و تمركز اين نوشتار بهخاطرنشان مي

ها و دادهزيرا نشده است، آنها  وضعيت معيشتي درخصوصبوده و مطالعه صريح و مستقيمي ادوار 

نوعي ذيل موضوع ص ارائه نشده و نيز وضعيت معيشتي بهاطالعات دقيق و مستدلي در اين خصو

 وضعيت شغلي قرار گرفته و در بطن آن مستتر است.

 

 آمريكا اياالت متحدهوضعيت نمايندگان سابق كنگره 

معيشتي نمايندگان سابق كنگره، اعم از مجلس ـ  اين بخش اختصاص به بررسي وضعيت شغلي

هاي اصلي ور كه در ادامه نيز اشاره شده است، يكي از ويژگيطنمايندگان و مجلس سنا دارد. همان

واسطه اخذ رأي مردمي در عنوان نماينده بهكنگره آمريكا، طوالني بودن مدت حضور يك فرد به

كارانه جامعه آمريكا دارد. انتخابات متمادي است كه البته اين موضوع نيز ريشه در روحيه محافظه

گيرد، مگر مجلس سنا بسيار كم صورت مي خصوصبهافراد در سطح كنگره  رو، تغيير و جابجاييازاين

خورده باشد كه  هاي انتخاباتي شكستاي قصد بازنشستگي داشته باشد يا اينكه در رقابتآنكه نماينده

 افتد.ندرت اتفاق ميبه هااين موضوع در سطح بسياري از ايالت

نگره آمريكا، در اين بخش صرفاً وضعيت نمايندگان گستردگي تعداد نمايندگان سابق در كدليل به

 اند، بررسيبازنشسته شده يا شكست خورده 2018تا ابتداي  2011مجلس سنا كه در بازه زماني 

سناتور در بازه زماني مذكور بازنشسته  40سايت كنگره آمريكا، اطالعات موجود در وب براساس. شودمي

اختصار اشاره سناتور سابق به 40وضعيت شغلي هر يك از اين  1اند كه در جدول شده يا شكست خورده

 ، برآوردي از وضعيت شغلي اين سناتورها به تصوير درآمده است. شايان1شده است و سپس در نمودار 

هاي سايتسناتور از منابع معتبر مختلف )وب 40شغل كنوني اين  درخصوصذكر است كه اطالعات 

 .( استخراج شده است.هاي خبري و ..شخصي، پايگاه

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

3 

 يندگانانجمن نما» درخصوصاشاره به وضعيت شغلي سناتورهاي سابق، توضيحاتي  برعالوههمچنين، 

دهند، عنوان تنها سازماني كه از اعضاي آن را نمايندگان سابق كنگره تشكيل ميبه 1«يكاسابق كنگره آمر

انجمن »كنگره و همچنين توصيف اشاره شده است. پيش از بررسي وضعيت شغلي نمايندگان سابق 

 اختصار ساختار كنگره آمريكا مورد اشاره قرار گرفته است.، به«نمايندگان سابق كنگره آمريكا

 

 2آمريكا اياالت متحده ساختار كنگره. 1

و متشكل از دو بخش است:  به شمار آمده اياالت متحدهشاخه قانونگذاري دولت فدرال  يكاكنگره آمر

شوند، اما انتخاب مي يمانتخابات مستق يقهر دو مجلس از طر اعضاي. يندگانلس نمامجلس سنا و مج

 يقاز طر يشوند گاه تا انتخابات بعدمي يدوره مجلس خاله ياندر م يليهايي كه به هر دلصندلي

 انيحق رأي است كه از آن م يعضو دارا 535 يدارا يكاآمر رهشوند. كنگپر مي يالتيهاي اانتصاب

 هستند. «يندگانمجلس نما» ندگانينما، نفر 435 يهسناتور و بقآنها  ر ازنف 100

منطقه » 435از  يندگاننما يناست. ا دوساله« نمايندگانمجلس » ندگانيخدمت نما دوره

به  يتجمع يزانم براساس يالت. هر اشوندانتخاب شده و وارد كنگره مي اسر كشورتاز سر «ايكنگره

در انتخابات  يدها ابتدا بانماينده يناز ا يكشود. هر مي يماي تقسرهمناطق كنگ يناز ا يتعداد

 يمعرف يانتخابات سراسر يبرا خود حزب يدايعنوان كاندشوند تا به يروزدر منطقه خود پ يمقدمات

 خود را شكست دهند. يخواها جمهوريت دمكرا يبشوند تا در آن انتخابات رق

داشته باشد،  يندگانينما يت خودجمع يزانم راساسب يالتهر ا آنكهجاي مجلس سنا به در

هاي دوره يبرا آنكهجاي به يندو سناتور هستند. سناتورها همچن يدارا يكهر  يطور مساوها بهايالت

شده است كه  يمچنان تقسآنها  هايشوند. اما دورهبار انتخاب مي يكسال  6دوساله انتخاب شوند هر 

 شوند.اتورها انتخاب ميسن سوميك هر دو سال تقريباً

بدون تأييد  يقانون يچه پردازند.ين ميوضع قوانطور مساوي به غالباً بهو سنا  يندگاننما مجلس

ويژه را داده  ياراتاخت ياز مجالس برخ يكبه هر  يشود، اما قانون اساسنمي يبهر دو مجلس تصو

در  نينكند. سناتورها همچتأييد ميجمهور را المللي و منصوبان رئيساست. مجلس سنا معاهدات بين

هاي دولت نظارت دارند. از از فعاليت ياريو بس يدارند كه بر امور عموم يتعضو يمختلفهاي كميته

درآمد كشور  يشهايي باشد كه موجب افزاهمه طرحه كنندمطرح يدبا يندگانمجلس نما يگرد يطرف

كه مجلس هاست درحالياي مربوط به استيضاحهمبدأ طرح ينا برعالوه يندگانشوند. مجلس نمامي

 .گيردهايي ميطرح ينرا در مورد چن يينها يمسنا تصم

 در اختيارسنا  يكرس 52ميالدي برگزار شد،  2016نوامبر در آخرين انتخابات كنگره كه در 
                                                 

1. The United States Association of Former Members of Congress (FMC) 

 . مطالب اين بخش از منابع معتبر اينترنتي و مقاالت فارسي و انگليسي استخراج شده است.2
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س در انتخابات مجل يگرد يسواز. يافته استها اختصاص تدمكرابه  يزن يكرس 46ان و جمهوريخواه

 دند. را به دست آور يكرس 194ها تدمكراو  241 جمهوريخواهحزب  يزن يندگاننما

 

 )مستقل( وضعيت نمايندگان سابق كنگره. 2

مجلس سنا، طوالني  خصوصبههاي كنگره آمريكا اين اشاره شد، يكي از ويژگي از طور كه پيشهمان

كارانه و غالباً غيرسياسي روحيه محافظه بودن مدت دوره خدمت بسياري از اعضاي آن است. با توجه به

مدتي بر مسند قانونگذاري قرار دارند و بخشي از هاي طوالنيجامعه آمريكا، نمايندگان كنگره تا دوره

بر ، بالغبراي مثالاين موضوع ناشي از اعتماد عمومي به نماينده يا نمايندگان آن حوزه انتخابيه است. 

كه فرد نماينده رو، ماداميازاين 1سال در كنگره حضور داشتند. 59تا  36قانونگذار آمريكايي بين  110

ماند، مگر اعالم بازنشستگي و عدم تمايل به حضور مجدد در كنگره نكند، وي در اين سمت باقي مي

تمام هاي انتخاباتي از رقيب خود شكست بخورد كه اين موضوع نيز چندان در سطح آنكه در رقابت

 نيست.رايج ها ايالت

نفر در سنا(، در  100نفر در مجلس نمايندگان و  435با توجه به تعداد زياد نمايندگان در كنگره )

تا  2011فعاليت سناتورها پس از ترك كنگره در بازه زماني  درخصوصاي نوشتار حاضر صرفاً مطالعه

اصطالح مختلف به داليلصورت گرفته است. در اين بازه زماني، چهل نماينده سنا به 2018ابتداي 

 40وضعيت شغلي اين  1اند. جدول خورده هاي انتخاباتي شكستشده يا اينكه در رقابت« بازنشسته»

بيانگر برآوردي كلي از وضعيت شغلي سناتورها  1دهد و نمودار سناتور پس از خروج از سنا را نشان مي

 است.پايان دوره نمايندگي پس از 

                                                 
 . درخصوص دوره خدمت نمايندگان كنگره، ن.ك:1

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_the_United_States_Congress_by_longevity_of_service 
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 (2018-2011)پايان دوره نمايندگي رها پس از . وضعيت اشتغال سناتو1جدول 

 وضعيت شغلي پس از ترك سنا دوره خدمت نام سناتور رديف

 عدم فعاليت )كهولت سن( 1990-2013 (Daniel Akaka) آكاكا دنيل 1

 (Aspenتحليلگر ارشد در انديشكده آسپن ) 2011-2017 (Kelly Ayotte) كلي آيوت 2

 سفير آمريكا در چين 1979-2014 (Max Baucus) مكث باكوس 3

 (Sonoskyه حقوقي سونوسكي )مؤسسمشاور سياسي در  2009-2015 (Mark Begich) مارك بگيچ 4

 استاد مدرسه حقوق دانشگاه استنفورد 1983-2013 (Jeff Bingaman) جف بينگامن 5

 مشاور سياسي 1993-2017 (Barbara Boxer) باربارا باكسر 6

 نيوزلندسفير آمريكا در  2010-2013 (Scott Brown) اسكات براون 7

 (Piperه حقوقي پايپر )مؤسسمشاور در  2003-2015 (Saxby Chambliss) سكسبي چمبليس 8

 مدير اطالعات ملي آمريكا 2011-2017 (Daniel Coats) كوتس دنيل 9

 گذاري منهتنه تحقيقات سياستمؤسستحليلگر ارشد  2005-2015 (Tom Coburn) تام كوبورن 10

 «سياستگذاري دوحزبي»تحليلگر ارشد انديشكده  Kent Conard)) 1987-2013 كنت كونارد 11

 CSGه تحقيقاتي مؤسستحليلگر ارشد  2005-2013 (Jim DeMint) جيم دومينت 12

 آنجلسدامپزشك در پارك بوكا لس 2001-2011 (John Ensign) جان اينساين 13

 عدم فعاليت )داراي پرونده قضايي( 2009-2018 (Al Franken) ال فرانكن 14

 (العالجصعبعدم فعاليت )ابتال به بيماري  2009-2015 (Kay Hagan) كي هگن 15

 فعاليت خيرخواهانه در مركز نگهداري از معلوالن 1985-2015 (Tom Harkin) تام هاركين 16

 كا در ناتونماينده آمري 1993-2013 (Kay Hutchison) كي هاچيسون 17

 (2012فوت در اثناي خدمت ) 1963-2012 (Daniel Inouye) دنيل اينويه 18

 2009-2015 (Mike Johanns) مايك جوهانس 19
)فعاليت در « آژانس دولتي تغيير هزاره»مشاور در 

 عرصه فقرزدايي در ديگر كشورها(

 مشاور سياسي 1997-2015 (Tim Johnson) تيم جانوسن 20

 وزير امور خارجه آمريكا / مدير انديشكده كارنگي 1985-2013 (John Kerry) يجان كر 21
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 وضعيت شغلي پس از ترك سنا دوره خدمت نام سناتور رديف

 يگريالبه مؤسسمدير  2010-2017 (Mark Kirk) مارك كرك 22

 مدير بنياد آموزشي هرب كهل 1989-2013 (Herb Kohl) هرب كهل 23

 «رايزمريكن انترپآ»تحليلگر ارشد انديشكده  1995-2013 (John Kyle) جان كايل 24

 (Genieتحليلگر ارشد انديشكده گني ) 1997-2015 (Mary Landrieu) ماري الندريو 25

 (2013فوت در اثناي خدمت ) 2003-2013 (Frank Lautenberg) فرانك التنبرگ 26

 (Millerه حقوقي ميلر )مؤسسمشاور در  1979-2015 (Carl Levin) كارل لوين 27

 No Labelsه تحقيقاتي مؤسسمدير  1989-2013 (Joseph Lieberman) جوزف ليبرمن 28

 مدير مركز تحقيقاتي و سياستگذاري لوگار 1977-2013 (Richard Lugar) ريچارد لوگار 29

 استاد رشته سياستگذاري عمومي دانشگاه جان هاپكينز 1987-2017 (Barbara Mikulski) باربارا ميكولسكي 30

 (Lamsonه حقوقي لمسون )مؤسسمشاور در  2001-2013 (Ben Nelson) بن نلسون 31

 (Venableه حقوقي ونبل )مؤسسمشاور در  2003-2015 (Mark Pryor) مارك پرايور 32

 مشاور سياسي 1987-2017 (Hary Reid) هري ريد 33

 1985-2015 (John Rockefeller) جان راكفلر 34
مدير بنياد راكفلر / عضو ارشد انديشكده شوراي 

 خارجيروابط 

 دادستان كل آمريكا 1997-2017 (Jeff Sessions) جف سشنز 35

 «سياستگذاري دوحزبي»تحليلگر ارشد انديشكده  1995-2013 (Olympia Snowe) المپيا اسنو 36

 Secure Set يآكادممديره عضو هيئت 2009-2015 (Mark Udall) مارك اودال 37

 ه حقوقي نيواورالنزمؤسسمشاور در  2005-2017 (David Vitter) ديويد ويتر 38

 مدير توسعه روستايي وزارت كشاورزي آمريكا 2014-2015 (John Walsh) جان والش 39

 دانشگاه هاروارد« ه سياستمؤسس»تحليلگر ارشد  2007-2013 (Jim Webb) جيم وب 40
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تا ابتداي  2011سناتوري كه در بازه زماني  40بيانگر آن است كه از ميان  1اطالعات جدول 

اي پس از ترك ي حرفهتيفعال داليل مختلف،نفر به 5اند، تنها يا شكست خورده بازنشسته شده 2018

تداري مشغول شدند. ديگر هاي غيرمرتبط با سياست و حكومسنا نداشتند و دو نفر نيز به فعاليت

مناصب »و « حقوقيـ  مشاوره سياسي»، «تحقيقاتيـ  آكادميك»سناتور( در سه حوزه  33سناتورها )

 ها استفاده كردند.از دانش، تخصص و تجربه خود در طول خدمت در كنگره در ديگر حوزه« دولتي

فعاليت نمايش داده شده است،  1كه در نمودار  1آمده از جدول  دستنتايج به براساسكلي،  طوربه

آيد. در آكادميك و تحقيقاتي، پرطرفدارترين شغل در ميان نمايندگان سابق كنگره به شمار مي

عنوان مدير هاي مطرح آمريكايي بهاين ميان، نمايندگان سابق كنگره حضور پررنگي در انديشكده

هاي فكر نقش متمايزي يافته، اتاقي توسعهو بسياري از كشورها اياالت متحدهدر يا تحليلگر ارشد دارند. 

ها بسياري از موضوعات سياستي را به اين مؤسسات و در سياستگذاري داخلي و خارجي داشته و دولت

اي از كشورهاي جهان درصدد استفاده از كنند. مضاف بر آنكه شمار فزايندهسپاري ميهاي فكر بروناتاق

اروپايي براي پيشبرد اهداف خود هستند و براي مثال، همواره شاهد  هاي آمريكايي وهاي انديشكدهظرفيت

هاي آمريكايي براي تصويرسازي هاي مالي هنگفت كشورهاي عربي به انديشكدهكمك درخصوصاخباري 

 1اي آن كشورها هستيم.هاي داخلي و منطقهمثبت و توجيه سياست

ارائه ر حوزه آكادميك و تحقيقاتي، پس از تمايل باالي نمايندگان سابق كنگره به فعاليت د

ها و راهكارهاي سياسي به حزب متبوع و نامزدها و نمايندگان آن حزب و همچنين مشورت

هاي آمريكايي و غيرآمريكايي در رتبه دوم ها و شركتهاي حقوقي به كمپانيارائه مشاوره

                                                 
 هاي آمريكايي، ن.ك.:. درخصوص كمك مالي كشورهاي عربي به انديشكده1

https://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-

tanks.html 
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ور و اشتغال در مناصب دارد. حضاشتغال نمايندگان سابق در دوره پس از خدمت در كنگره قرار 

 خصوصبههاي شغلي نمايندگان كنگره هاي دولتي در سطح اياالت و فدرال نيز از ديگر حوزهو سمت

 آيد.نمايندگان مجلس سنا پس از ترك خدمت از مجلسين قانونگذاري به شمار مي

و اكثر در سطح مجلس نمايندگان نيز چنين رويه و روندي وجود دارد طور كه اشاره شد، همان

البته با توجه  نمايندگان بازنشسته و ترك خدمت، در مناصب مشورتي و تحقيقاتي فعاليت دارند.

 2مدت خدمت در اين مجلس )هاي كوتاهو همچنين دوره« مجلس نمايندگان» قانونگذارانبه تعداد زياد 

بندي فوق فعاليت داشته هدست برعالوههاي ديگر حتي سال(، بايد انتظار داشت كه افراد بيشتري در عرصه

هايي است كه تعدادي از نمايندگان هاي تصويري و مجازي يكي از عرصهرسانه، براي مثالباشند. 

هاي صوتي و كننده برنامهعنوان مجري، كارشناس و حتي تهيهسابق مجلس نمايندگان آمريكا به

حزب جمهوريخواه در ه ايند، نم1«جو اسكاربورو»براي مثال،  تصويري مشغول به فعاليت هستند.

اقدام به  2003بوده است. وي پس از ترك كنگره در سال  2001تا  1995هاي مجلس نمايندگان در سال

سي آمريكا كرد. در حال حاضر، بيدر شبكه تلويزيوني ان 2«صبح جو»اي با عنوان ساخت و اجراي برنامه

 3رود.اهي در آمريكا به شمار ميهاي صبحگترين برنامهبرنامه يكي از پربينندهاين 

 

 )سازماني( وضعيت نمايندگان سابق كنگره. 3

برداري از صورت انفرادي سعي در بهرهآنكه هر نماينده و سناتور بازنشسته به برعالوه

« روابط عمومي»، «گريالبي»هاي عمدتاً مرتبط با ها، تخصص و تجارب خود در عرصهظرفيت

در « انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا»حال نهادي با عنوان ، باايندارند« توليد محتوا»و 

تأسيس شد تا از اين رهگذر، دانش، تخصص، تجربه و در مجموع توانايي  1970سال 

ها و ابتكارهاي ملي و همچنين پيشبرد نمايندگان سابق كنگره در تدوين و اجراي برنامه

 درخصوص، اطالعات مفيد و موجزي 2در جدول  .شوداستفاده  اياالت متحدهسياست خارجي 

 اين انجمن آمريكايي ارائه شده است.

                                                 
1. Joseph Scarborough 

2. Morning Joe 

 و ميزان محبوبيت آن، ن.ك.:« صبح جو»ص برنامه . درخصو3

http://fortune.com/2017/07/05/morning-joe-best-highest-ratings-trump-tweets/ 
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 1انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا درخصوص. توضيحات 2جدول 

 انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا عنوان انجمن
The United States Association of Former Members of Congress (FMC) 

 لوگو انجمن

 

 
 

 

 /http://usafmc.org سايت انجمنوب

 ميالدي 1970 تاريخ تأسيس انجمن

 غيرانتفاعي؛ غيرحزبي؛ آموزشي؛ تحقيقاتي؛ اجتماعي نوع انجمن

 نماينده كنگره )سنا و مجلس نمايندگان( 550بيش از  تعداد اعضاي انجمن

حاميان و شركاي 

 انجمن

هاي هاي اقتصادي، انجمنهاي چندمليتي، بنگاهالمللي تحقيقاتي، كمپانيات بينمؤسس

 نمايندگان سابق در ديگر كشورها و ...

هاي وظايف و مأموريت

 انجمن

 وظيفه قانونگذاري تقويت و حمايت از كنگره در انجام .1

 تيك آمريكادمكرانظام  درخصوصتعميق فهم عوام در داخل و خارج از كشور  .2

كنگره و خدمات بخش عمومي  درخصوصهاي مدني ل با شهروندان از طريق آموزشتعام .3

 و دولتي

 هاي انجمنبرنامه

 هاي مليبرنامه 

 ها با محوريت سياست و دولتها و سخنراني در دانشگاهگفتگو با دانشجويان كالج .1

 موضوعات و مسائل فدرالي و ايالتي درخصوصگفتگو با مردم  .2

براي آنها  جوانان آمريكايي به مشاركت سياسي و جلب حمايت خصوصبهترغيب جوامع  .3

 دولت آمريكا

 ارتباط مستمر نمايندگان سابق با نمايندگان كنوني در كنگره .4

 الملليهاي بينبرنامه 

 هاي نوظهور در تثبيت رژيم نمايندگي در اين كشورهاسيدمكراكمك به  .1

 ديگر كشورها هاي آموزشي براي نمايندگان منتخب دربرگزاري كارگاه .2

 نظارت بر انتخابات كشورها ازجمله عراق، اوكراين و افغانستان .3

هاي خارجي )بريتانيا، كانادا، آلمان، ها و سخنراني در دانشگاهگفتگو با دانشجويان كالج .4

چين، اردن، ايرلند، مكزيك و تركيه( با محوريت تصويرسازي مثبت از دولت آمريكا در ميان 

 جوانان ديگر كشورها

همكاري و مشاركت با نمايندگان سابق در ديگر كشورها ازجمله آلمان، ژاپن و كره  .5

بين  ساليانههاي هاي مطالعاتي، تبادل تجربيات و برگزاري نشستجنوبي در قالب گروه

 الملليموضوعات مشترك و تحوالت بين درخصوصپارلماني 

 بودجه انجمن
هاي مالي جه از طريق حق عضويت، اعانه، كمكمستقل از كنگره؛ معاف از ماليات؛ تأمين بود

 هاي داوطلبانه نمايندگان سابق و ...هاي اقتصادي و افراد، اسپانسرينگ، فعاليتبنگاه

                                                 
 سايت انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا استخراج شده است.اطالعات اين جدول از وب .1
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ايجاد ارتباط دائمي و مستمر « انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا» ياصليكي از وظايف 

نمايندگان بازنشسته در كنگره است.  نمايندگان سابق با نمايندگان كنوني و درواقع حضور اين

رو، شوند و ازاينبرخوردار گري اين موضوع بالقوه باعث شده تا نمايندگان قديمي از ظرفيت البي

المللي ه، سازمان غيردولتي، بنگاه، شركت و كمپاني آمريكايي و بينمؤسس 200حمايت بيش از 

 گان بازنشسته نيست.ارتباط با اين ظرفيت بالقوه نماينداز اين انجمن بي

برداري از تجربه و تخصص نمايندگان سابق سنا و مجلس درمجموع، اين انجمن با هدف بهره

كند ضمن ارائه تصويري مثبت از سياست و حكومت در آمريكا به افكار نمايندگان تأسيس شده و سعي مي

در سطح كنگره پيگيري و  گريعمومي داخلي و خارجي، منافع افراد حقيقي و حقوقي را از طريق البي

 ؛ اين موضوع عامل حيات و بقاي اين انجمن و حمايت گسترده مالي و غيرمالي از آن است.كندتضمين 

 

 بنديجمع

شدن به يك  آيد و هر نماينده بالقوه ظرفيت تبديلگري در آمريكا به شمار ميكنگره كانون البي

نمايندگان سابق كنگره وجود دارد كه از طريق  گر را دارد. همين وضعيت و شرايط بهتري برايالبي

بتوانند در وهله اول منافع خود « انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا»فعاليت مستقل يا در چارچوب 

و نيز مشتريان خود را در سطح كنگره تأمين كنند و سپس دانش، تخصص، تجربه و ارتباطات خود را 

 درآورند. در خدمت سياست داخلي و خارجي آمريكا

« انجمن نمايندگان سابق كنگره آمريكا»نماينده سابق كنگره در قالب  550ديگر، بيش از  ازسوي

اياالت سعي در پيشبرد ديپلماسي پارلماني دارند و همزمان در تالش هستند تا راهبردهاي كالن 

. همين رويه ندكنسازي را در چارچوب ديپلماسي عمومي در ديگر كشورها و جوامع هدف پياده متحده

هاي تحقيقاتي و مشورتي اكنون در قالب فعاليتنمايندگان سابقي كه هم ازسويصورت مستقل به

 گيرد.مشغول به فعاليت هستند نيز انجام مي

هاي درصد از نمايندگان سابق كنگره آمريكا در فعاليت 90درمجموع، با توجه به حضور بيش از 

الي افراد حقيقي و حقوقي متعدد از انجمن نمايندگان سابق جديد و همچنين حمايت مالي و غيرم

لحاظ معيشتي و درآمدي در مضيقه بوده يا با  رسد كه اين نمايندگان ازنظر ميكنگره آمريكا، بعيد به

دست روبرو باشند. ناگفته نماند كه نمايندگان سابق كنگره مشمول دريافت حقوق و  اين مشكالتي از

 75تا  45ده و با توجه به نوع بيمه تحت پوشش، سوابق و خدمات، حقوقي بين مزاياي بازنشستگي بو

 1كنند.هزار دالر در سال دريافت مي

                                                 
 دگان، ن.ك.: درخصوص گزارش رسمي كنگره درباره حقوق بازنشستگي نماين 1

 https://www.senate.gov/CRSpubs/ac0d1dd5-7316-4390-87e6-353589586a89.pdf 
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 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان انگليس

نمايندگان سابق پارلمان انگليس، با تأكيد بر مجلس عوام اين  شغلي ـ معيشتيدر اين بخش، وضعيت 

ويژگي  ،دو حزب است، تعدد احزاب برمبتنيظام سياسي آمريكا كه . برخالف نشودميكشور بررسي 

حزب در مجلس عوام  9 يندگاني ازنما(، 2018آيد و در حال حاضر )نظام سياسي انگليس به شمار مي

در هاي مجلس را بيشترين كرسي« كارگر»و « كارمحافظه»حال، دو حزب انگليس حضور دارند. بااين

اياالت آيند. همچنين برخالف حزب حاكم و حزب اپوزيسيون به شمار مي ترتيببهو اختيار خود دارند 

عنوان نماينده در كنگره حضور دارند، تغييرات نمايندگان در تري بهكه نمايندگان زمان طوالني متحده

ن ها و جابجايي نمايندگاانگليس نسبتاً بيشتر است، مضاف بر اينكه تعدد احزاب عاملي بر تشديد رقابت

 آيد.به شمار مي

ادامه  2022صورت طبيعي تا سال آغاز و به 2017جديدترين دور مجلس عوام انگليس از سال 

انتخابات سراسري است كه در  براساسحال، مبناي اطالعات و تحليل اين بخش خواهد داشت. بااين

ايندگان در قيد ، تعداد نم2017گزارش مجلس عوام انگليس در سال  براساسبرگزار شد.  2015سال 

از اين مجلس بازنشسته شده يا در جريان انتخابات پارلماني  2015تا  1970حياتي كه در بازه زماني 

نماينده مجلس عوام در انتخابات سال  174نفر است. از اين تعداد،  954بر اند، بالغخورده شكست

( حضور 2017-2015رلمان )رو در دور بعدي پااند و ازاينبازنشسته شده يا شكست خورده 2015

سال  4/18در مجلس عوام،  نمايندگينداشتند. همچنين براساس اين گزارش پارلماني، متوسط دوره 

 سال نيز در مجلس عوام حضور داشته و دارند. 35حال نمايندگاني با دوره خدمت بيش از است، بااين

نفر(، در بخش مربوط به  174گستردگي تعداد نمايندگان سابق مجلس عوام انگليس )دليل به

ارائه شده است، صرفاً به وضعيت نمايندگان سابق  3مشاغل كنوني نمايندگان سابق كه در قالب جدول 

اند، اشاره شده است؛ بازنشسته شده يا در انتخابات شكست خورده 2015كار كه در سال حزب محافظه

لي از وضعيت اشتغال نمايندگان سابق مجلس كه مربوط به برآورد و ارزيابي ك 2حال، در نمودار بااين

نماينده اين مجلس پس از ترك خدمت از مجلس عوام لحاظ  174عوام است، وضعيت شغلي تمامي 

شغل كنوني اين نمايندگان سابق انگليسي از منابع  درخصوصذكر است كه اطالعات  شده است. شايان

 ...( استخراج شده است.هاي خبري و هاي شخصي، پايگاهسايتمعتبر مختلف )وب

 درخصوصاشاره به وضعيت شغلي نمايندگان سابق مجلس عوام، توضيحاتي  برعالوههمچنين، 

عنوان تنها سازماني كه از اعضاي آن را نمايندگان سابق به« يندگان سابق پارلمان انگليسانجمن نما»

ار مرتبط با نمايندگان سابق اين، دو سازوك برعالوهدهند، ارائه شده است. مجلس عوام تشكيل مي

مورد اشاره « شوراي خصوصي سلطنتي انگليس»و « تردد نمايندگان سابق»پارلمان انگليس با عنوان 

قرار گرفته است. پيش از اشاره به وضعيت شغلي نمايندگان سابق مجلس عوام و همچنين بررسي 
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 مان انگليس در ادامه بررسي شده است.اختصار ساختار پارلهاي مذكور، بهها، سازوكارها و طرحسازمان

 

 1ساختار پارلمان انگليس. 1

متحد و مستعمرات آن است. پارلمان انگليس از  ينهاد قانونگذاري در پادشاه ينپارلمان انگليس باالتر

سال توسط  5مجلس عوام هر  يندگانو نما است. اعضاشده  يلتشك يان )لردها(دو مجلس عوام و اع

مجلس  ينا يشده و اعضا يلتشك يهبلندپا افرادو  لُردها از يان. اما مجلس اعوندشيمردم انتخاب م

 ياننسبت به مجلس اع يشتريب يتطوركلي مجلس عوام از اهم. بهشونديتوسط مردم انتخاب نم

 يگرو د يندو مجلس مسئول وضع قوان هراما محدود شده است؛  يانبرخوردار بوده و قدرت مجلس اع

 هستند. يفوظا

حوزه  533) دارد يكرس 650صورت ثابت به ،شودمي ياداز آن  يزخانه مردم نبه عوام كه  جلسم

انتخابات  ي(.شمال يرلندحوزه در ا 18حوزه در ولز و  40حوزه در اسكاتلند،  59در انگلستان،  يانتخابات

حزب  در حال حاضر،. گيرديصورت م يامرحله يكانتخابات  يكمجلس در انگليس در  يندگاننما

 .آيندبه حساب ميمجلس  يناسكاتلند، سه حزب بزرگ ا يكار، حزب كارگر و حزب ملمحافظه

شود. برخالف انگليس يا مجلس لُردها، تاالر دوم پارلمان انگليس محسوب مي ياناع مجلس

حال كند. در  ييرو ممكن است هر بار تغ يستن يتعداد مشخص يمجلس دارا ينا يمجلس عوام، اعضا

 ينا يطور كه گفته شد اعضا. هماناستعضو  785انگليس شامل  يانمجلس اع (،2018حاضر )

 يندگيپست نما يصورت موروثمجلس، به ينا يتن از اعضا 92. شونديمردم انتخاب نم وسطمجلس ت

مانند دوك،  ينيعناو يكه دارا دهنديم يلتشك يمجلس را افراد ينا يتاما اكثر ،دارند ياررا در اخت

 يندرباره قوان تبادل نظرو  يبررس يان،مجلس اع ياعضا ياصل فهياسقف هستند. وظ ياارون كنت، ب

فرستاده  يانابتدا به مجلس اع يناز قوان ي. برخشوندتأييد آنها  است تا عادالنه بودن يدجد يشنهاديپ

 تعادل برقرار شود. يان،دو مجلس عوام و اع يانم يتا حجم كار شونديم

 يكرس 650از  كارمحافظهحزب  برگزار شد،  2017ت پارلماني كه در ژوئن در آخرين انتخابا

 يحزب ملهمچنين  را به خود اختصاص دادند. يكرس 262 ،و حزب كارگر يكرس 317پارلمان، 

 24مستقل  يهاتياحزاب و شخص يرو سا يكرس 12دمكرات  يبرالحزب ل ي،كرس 35اسكاتلند 

 كسب كردند. يكرس

 

 گان سابق پارلمان انگليس )مستقل(وضعيت نمايند. 2

برخالف نظام سياسي و حزبي آمريكا كه نمايندگان در طول خدمت و حضور در كنگره، جلسات حزبي 

                                                 
 مطالب اين بخش از منابع معتبر اينترنتي و مقاالت فارسي و انگليسي استخراج شده است.. 1
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شود، ازپيش گسسته ميكنند و عمالً پس از ترك كنگره نيز پيوندهاي حزبي بيشبرگزار نمي

ري داشته و دارند و حتي مراتب بيشتنمايندگان مجلس عوام انگليس تعلق و تعهد حزبي به

پس از ترك مجلس عوام، فعاليت حزبي را كنار نگذاشته و غالباً مشاغل جديد خود را پس از 

اي از حزب براي مثال، چنانچه نماينده كنند.بازنشستگي درون همان ساختار حزب تعريف مي

فكر فعاليت داشته باشد، كار، مجلس عوام را ترك كرده و قصد دارد در حوزه تحقيقاتي و اتاق محافظه

كار مرتبط بوده و يا اينكه به شود كه مستقيماً به حزب محافظههايي مشغول به كار ميدر انديشكده

شود كه اين موضوع يك رويه ثابت خاطرنشان مي 1لحاظ ايدئولوژيك با اين حزب قرابت ديدگاهي دارد.

فعاليت حال، ؛ بااينكردتوان بيان يهاي متعددي در نقض آنچه اشاره شد، منبوده و حتي مثال

نظام  خصوصبهانكار در نظام سياسي گسترده يك موضوع غيرقابل طوربهحزبي درون

 آيد.قانونگذاري انگليس براي نمايندگان ادوار پيشين مجلس عوام به شمار مي

سال  كار مجلس عوام انگليس كه دروضعيت اشتغال كنوني نمايندگان حزب محافظه 3در جدول 

، برآوردي كلي از 2حال در نمودار اند، تشريح شده است. بااينميالدي ترك خدمت كرده 2015

بازنشسته شده يا در انتخابات شكست  2015نماينده مجلس عوام كه در سال  174وضعيت شغلي 

 اند، ارائه شده است.خورده

 

                                                 
 . در اين خصوص، ن.ك.:1

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/06/28/uk-think-tanks-policy-public-opinion/ 
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 لس عوام انگليسكار پس از ترك مج. وضعيت اشتغال نمايندگان حزب محافظه3جدول 

 وضعيت شغلي پس از ترك مجلس عوام دوره خدمت نام نماينده رديف

 رئيس شوراي كليساي انگليس 1983-2015 ( Tony Baldry) توني بالدري 1

 مجلس اعياننماينده  2001-2015 (Gregory Barker) گرگوري باركر 2

 (Sovereignه ساورين )مؤسسمشاور سياسي در  2005-2015 (Brian Binley) برايان بينلي 3

 (Frictionمديريت بنگاه اقتصادي فريكشن ) 2010-2015 (Aidan Burley) ايدن برلي 4

 Living Planه فناوري مؤسسمشاور در  2010-2015 (Dan Byles) دان بايليز 5

 مشاور سياسي و توليدكننده برنامه تلويزيوني 2010-2015 (Nick de Bois) نيك دو بوا 6

 مشاور سياسي و اجتماعي 2010-2015 (Lorraine Fullbrook) لورن فولبروك 7

 مجلس اعياننماينده  1989-2015 (William Hague) ويليام هيگ 8

 مدير بورس لندن 2001-2015 (Mark Hoban) مارك هوبان 9

 مشاور سياسي 2010-2015 (Chris Kelly) كريس كلي 10

 مجلس اعياننماينده  1997-2015 (Andrew Lansley) اندرو لنسلي 11

 ه كاوينگتونمؤسسمشاور حقوقي در  2010-2015 (Jessica Lee) جسيكا لي 12

 مشاور سياسي 2010-2015 (Mary Macleod) ماري مك لود 13

 مشاور سياسي 2010-2015 (Stephen Mosley) استفن موسلي 14

 ر شركت كارآفرينيمدي 2005-2015 (Brooks Newmark) بروكس نيومارك 15

 مشاور ارشد سياسي 1999-2015 (Stephen O’Brien) استفن اُ براين 16

 ه وايزلتونمؤسسمشاور حقوقي در  2010-2015 (Eric Ollerenshaw) اريك الرنشاو 17

 مجلس اعياننماينده  1987-2015 (James Paice) جيمز پيس 18

 شاور سياسيم 2010-2015 (Simon Reevell) سايمون ريول 19

 Policy Exchangeه مؤسستحليلگر ارشد  2001-2015 (Hugh Robertson) هاف رابرتسون 20

 مجلس اعياننماينده  1997-2015 (David Ruffley) ديويد رافلي 21
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 وضعيت شغلي پس از ترك مجلس عوام دوره خدمت نام نماينده رديف

 ه مشاوره سنديزمؤسسمدير  2010-2015 (Laura Sandys) لورا سنديز 22

 مجلس اعيانه نمايند 2005-2015 (Lee Scott) لي اسكات 23

 مشاور ارشد سياسي 1979-2015 (Richard Shepherd) ريچارد شپرد 24

 مجلس اعياننماينده  2001-2015 (Mark Simmonds) مارك سايموندز 25

 ه آكسفوردمؤسسمشاور حقوقي در  2001-2015 (John Stanley) جان استانلي 26

 د كارآفريني اوپالمدير بنيا 2010-2015 (Paul Uppal) پائول اوپال 27

 ه مطالعات اصالحات اروپاييمؤسستحليلگر ارشد  1997-2015 (Robert Walter) رابرت والتر 28

 ه هگيلتونمؤسسمشاور حقوقي در  2010-2015 (Mike Weatherley) مايك ويترلي 29

 مشاور ارشد سياسي 1992-2015 (David Willetts) ديويد ويلت 30

 مجلس اعياننماينده  1974-2015 (George Young) جورج يونگ 31

 
 2015. برآورد كلي از وضعيت اشتغال نمايندگان پس از ترك مجلس عوام انگليس در سال 2نمودار 

 )درصد(

 

 

 

 

 

 

 

 

بازنشسته شده يا در  2015نماينده مجلس عوام كه در سال  174به وضعيت شغلي  2نمودار در 

درصد از اين نمايندگان،  40. بر اين اساس، نزديك به ه استاشاره شداند، خورده انتخابات شكست

روي ذكر است كه اكثريت آن نمايندگاني كه به مشاوره سياسي  مشاور سياسي و حقوقي شدند. شايان

اي خود را در اند، درون حزب متبوع خود فعاليت داشته و راهكارهاي سياسي و تجارب حرفهآورده
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دهند. افزون بر اين موضوع، اين مشاوران سياسي و حقوقي از حزب قرار مياختيار نامزدها و نمايندگان 

نمايندگان سابق ، عبارت ديگربههاي خود نيز برخوردار هستند. حزبيدر بين هم« گريالبي»امتياز 

اكنون در پارلمان برداري از امتياز دسترسي به ديگر نمايندگان كه هممجلس عوام با بهره

گر معرفي كرده و منافع عنوان يك عنصر البيالش هستند تا خود را بهحضور دارند در ت

 1.كنندانگليسي را پيگيري و تأمين غير افراد حقيقي و حقوقي متعدد انگليسي و

ساختار سياسي انگليس، اين امتياز براي نمايندگان مجلس عوام وجود دارد كه  دليلبه

العمر در وزير، تبديل به نماينده مادامصيه نخستملكه و بنا به تو ازسويبا دريافت امتيازاتي 

نماينده مجلس عوام كه در انتخابات  174درصد از  24رو، ازاين )لردها( شوند. مجلس اعيان

وزير وقت، اند، به توصيه نخستخورده بازنشسته شده يا در انتخابات شكست 2015سراسري سال 

 درآمدند. مجلس اعيانديويد كامرون، به عضويت 

داري يكي از نقاط گرايش نمايندگان سابق مجلس عوام به فعاليت خصوصي و بنگاه

آيد كه اين تفاوت و تمايز غالباً ريشه با نمايندگان سابق كنگره آمريكا به شمار ميآنها  تمايز

حضور  برمبتنيهاي تحقيقاتي عمدتاً ها دارد. فعاليتدر روحيه تاجرمآبانه انگليسي

هاي فكر انگليسي است، با اين ويژگي كه نماينده هر ها و اتاقدر انديشكدهنمايندگان سابق 

براي مثال، حزب كند. حزب در انديشكده همان حزب يا همسو با آن حزب فعاليت مي

دارد و تمامي مديران و « كارشوراي خاورميانه حزب محافظه»اي به نام كار، انديشكدهمحافظه

كار و عمدتاً نمايندگان سابق پارلمان هستند. وظيفه اصلي اين حافظهتحليلگران ارشد آن از حزب م

 عنوان حزب حاكم است.كار در غرب آسيا بههاي حزب محافظهمشي و سياستحزب تعيين خط

دار زمان عهدهسي انگليس، نمايندگان پارلمان همماهيت نظام سيا دليلبهدرنهايت آنكه 

معني است كه نمايندگاني كه اعالم بازنشستگي  يك منصب دولتي نيز هستند. اين بدين

دار منصب و سمت دولتي هخورند، نخواهند توانست عهدكرده يا در انتخابات شكست مي

روست كه در انگليس برخالف آمريكا و بسياري از ديگر كشورها، گزينه باشند. ازاين

ان سابق پارلمان، اعم از نيافتني براي نمايندگاي دستعمالً گزينه« فعاليت و منصب دولتي»

 آيد.حساب ميمجالس عوام و عيان، به

 

                                                 
 گري، ن.ك.:. درخصوص نقش نمايندگان سابق پارلمان بريتانيا در عرصه البي1

https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/31/labour-mp-barry-sheerman-first-serving-

politician-registered-lobbyist 
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 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان انگليس )سازماني(. 3

توانند از دانش، ميآنها  همانند آمريكا، نمايندگان سابق مجلس عوام انگليس نيز بر اين باورند كه

استفاده كنند. گرايش و تمايل حدود گري هايي نظير البيتخصص و تجربه قانونگذاري خود در عرصه

دو حال، هاي سياسي و حقوقي گواه اين مدعاست. باايندرصدي نمايندگان سابق به ارائه مشاوره 40

سازوكار و طرح غيرمستقيم براي نمايندگان پارلمان انگليس تعريف شده تا بتوانند ضمن 

هاي عي بوده و از توانمنديحضور در عرصه سياست و قانونگذاري، پيگير منافع فردي يا جم

نفوذ بر روند تصويب هاي خود و همچنين اعمالحزبيخود در راستاي تأثيرگذاري بر هم

برداري حداكثري نمايند. نخستين سازوكار، گري بهرهها و درمجموع البيلوايح و طرح

آمريكايي  ، مشابه با نمونه«انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس»تأسيس نهادي با عنوان 

 است.« تردد نمايندگان سابق»آن و دومين آن، طرحي با عنوان 

 1انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس الف(

سايت رسمي آن نيز از دسترس خارج است. اين انجمن، اطالعات زيادي منتشر نشده و وب درخصوص

ق پارلمان انگليس، در گفتگو با ، رئيس كنوني انجمن نمايندگان ساب2«اليزابت پيكاك»حال، خانم بااين

اين انجمن ارائه كرده است. اهم اظهارات  درخصوص، توضيحاتي «Politics Home»سايت خبري وب

 3.اشاره شده است 4مشاراليه در جدول 

 

                                                 
1. Association of Former Members of Parliament 

2. Elizabeth Peacock 

 . براي مشاهده متن مصاحبه، ن.ك.:3

https://www.politicshome.com/organisation/association-former-members-parliament 
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 انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس درخصوص. توضيحات 4جدول 

  ميالدي با عضويت نمايندگان سابق مجلس عوام انگليس  2003انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس در سال

 تأسيس شده است.

 كند. در اين مجله، موضوعات منتشر مي« نظم! نظم!»اي به اسم انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس فصلنامه

صفحه  16در  بوده و 2017شود. آخرين شماره اين فصلنامه مربوط به زمستان مختلف داخلي و خارجي پوشش داده مي

، بحران كره 1964هاي نمايندگان سابق پارلمان، تغييرات سياسي در انگليس از سال به موضوعاتي همچون فعاليت

 1شمالي و ... پرداخته است.

 اي بين نمايندگان سابق و نمايندگان كنوني مجلس انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس ديدارهاي منظم و دوره

 كند.المللي برگزار مياي و بينوعات مختلف داخلي، منطقهموض درخصوصعوام 

 هايي با نمايندگان سابق ديگر كشورهاي اروپايي با انجمن نمايندگان سابق پارلمان انگليس همچنين ديدارها و نشست

 كند.، تقويت دوستي و بهبود روابط دوجانبه برگزار ميتبادل نظرهدف 

 در سال « تراست توسعه پارلماني»اي با عنوان خيريه همؤسس نگليس،انجمن نمايندگان سابق پارلمان ا

ها و ميالدي به ثبت رسانده است. مأموريت اصلي اين تراست، ايجاد ارتباط بين مدارس، دانشكده 2015

اين مأموريت از  نسل جوان است. ازسويسي پارلماني دمكراها با پارلمان انگليس با هدف فهم بهتر دانشگاه

با نوجوانان و جوانان انگليسي  –بدون در نظر گرفتن تعلقات حزبي  –فتگو و مباحث نمايندگان سابق پارلمان طريق گ

 گيرد.موضوعاتي نظير سياست، حكومت، پارلمان و نمايندگان انگليس صورت مي درخصوص

 «سازي و سابق در ظرفيتمندي از دانش، مهارت و تجربه نمايندگان همچنين با هدف بهره« تراست توسعه پارلماني

هايي در اوگاندا، ليبي، سودان هاي حكمراني خوب در كشورهاي ديگر تأسيس شده است. اين تراست پروژهاجراي برنامه

 جنوبي و عمان اجرا كرده است.

 

هاي انجمن نمايندگان سابق ها و كارويژه، اهداف، برنامه4اطالعات مندرج در جدول  براساس

هر دو انجمن سعي  طوري كهبهمشابهت و قرابت بسياري با نمونه آمريكايي آن دارد؛ پارلمان انگليس، 

اي در هاي توسعهسياست و حكومت و همچنين اجراي برنامه درخصوصدر ارتقاي آگاهي نسل جوان 

 يافته دارند.توسعه و كمتر توسعهكشورهاي درحال خصوصبهديگر كشورها 

سابق پارلمان انگليس در تالش براي حفظ روابط بين نمايندگان اين، انجمن نمايندگان  برعالوه

گري و تأثيرگذاري نمايندگان بازنشسته بر نمايندگان شاغل سابق و كنوني با هدف تقويت قدرت البي

شود تا جايگاه اين انجمن نزد افراد حقيقي و در مجلس عوام انگليس است. اين موضوع باعث مي

براي تضمين و پيشبرد منافع خود به اين انجمن گرايش آنها  ار گيرد وتوجه قر حقوقي بيشتر مورد

 پيدا كنند.

                                                 
 براي مشاهده متن كامل آخرين شماره فصلنامه، ن.ك.:. 1

https://www.politicshome.com/news/uk/politics/press-release/association-former-members-

parliament/90814/ winter-2017-edition-order 
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، سازوكار نسبتاً مشابه ديگري براي دسترسي و ارتباط نمايندگان سابق با نمايندگان وجود اين با

« تردد نمايندگان سابق»كنوني و همچنين حضور در پارلمان ايجاد شده است كه از آن با عنوان طرح 

 شود.د مييا

 1«تردد نمايندگان سابق»طرح  ب(

پارلمان انگليس اجرايي شد. هدف از  ازسوي 2004طرح تردد نمايندگان سابق در سال 

اجراي اين طرح، تسهيل تعامل ميان نمايندگان سابق با نمايندگان كنوني در محل پارلمان 

. نمايندگاني كه اندبودهارلمان يك دور كامل نماينده پ اين طرح صرفاً مخصوص افرادي است كه است.

چنانچه  2ها را دارند.نام كنند امكان دسترسي به تاالر اصلي مجلس و كميتهدر اين طرح ثبت

 كنندگان در اين طرح سابقه بيش از پانزده سال نمايندگي داشته باشند، امكان استفاده از كافهنامثبت

امكان استفاده از سالن پذيرايي براي مراجعان، بدون  تريا و اگر سابقه ده سال نمايندگي داشته باشند،

 3همراه داشتن مهمان را در هر زمان خواهند داشت.

گري اين عدم البي« تردد نمايندگان سابق»هاي طرح ترين محدوديترغم آنكه يكي از اصليبه

درصد از  20ش از ، بي«نگاري تحقيقياداره روزنامه»گزارش  براساس، اما استافراد در داخل پارلمان 

« تردد نمايندگان سابق»ميالدي، پارلمان را ترك كرده و از طرح  2010نمايندگاني كه در سال 

ها و منافع شركت 4اي فعال هستندگري، روابط عمومي و مشاورههاي البيكنند، در شركتاستفاده مي

 كنند.واسطه نفوذ در پارلمان پيگيري ميهاي مختلف را بهو گروه

 2010تا  1997مثال، جان آستين، نماينده حزب كارگر در مجلس عوام انگليس از سال ي برا

بوده و  5«هاشوراي پيشبرد فهم بين اعراب و انگليسي»اكنون عضو كميته اجرايي ميالدي بود. وي هم

يت ساكند. بنا به گفتگوي وي با وبنيز استفاده مي« تردد نمايندگان سابق»همزمان از مزاياي طرح 

صورت منظم در پارلمان حاضر شده و با حضور در ، نامبرده به«نگاري تحقيقياداره روزنامه»

هاي هاي خود، استماع ديدگاههاي مرتبط با منطقه غرب آسيا و جهان عرب، به بيان ديدگاهنشست

 6پردازد.با آنان مي تبادل نظرنمايندگان پارلمان و 

نماينده سابق  431بر ( بالغ2018، در حال حاضر )آوريل گزارش رسمي پارلمان انگليس براساس

                                                 
1. Former Members’ Passes 

 هاي مختلف پارلمان بريتانيا، ن.ك.:. درخصوص ميزان دسترسي نمايندگان سابق به بخش2

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2011-12-14/members-passes-explained 

 .:، ن.كبريتانيا پارلمان فمختل يهاسابق به بخش يندگاننما يدسترس يزاندرخصوص م. 3

https://www.parliament.uk/documents/foi/152932.pdf 

 گري نمايندگان در سطح پارلمان بريتانيا، ن.ك.: . درخصوص ميران البي4

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2011-12-14/analysis-former-mps-where-are-they-now 

5. Council for the Advancement of Arab-British Understanding 

 . براي مشاهده اين مصاحبه، ن.ك.: 6

https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2011-12-14/analysis-former-mps-where-are-they-now 
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براي حضور در ساختمان مجلس و گفتگو با « تردد نمايندگان سابق»مجلس عوام انگليس از طرح 

اين دو سازوكار و طرح، در انگليس نهادي  برعالوه 1كنند.همكاران خود و ديگر نمايندگان استفاده مي

متشكل از نمايندگان سابق و كنوني مجلسين انگليس شكل  2«سشوراي خصوصي انگلي»با عنوان 

سادگي در جلسات موضوع به تيحساس دليلبه توانيكه نم يمقررات درخصوصگرفته است. اين شورا 

كه در حكم قانون است معرفي  ييعنوان دستورهابه گريد يدر قالبمقررات را پارلمان مطرح كرد،  يعلن

 .گذاردميكرده و به اجرا 

 ي انگليسخصوص يشورا ج(

و  يطور سنتگردد و شاهان بهباز مي يالديم زدهميبه قرن س ي انگليسخصوص يهاي شوراريشه

در سال  نياديبن راتيياما با تغ .كردندحكومت مي يخصوص يشورا قيبدون اعتنا به پارلمان، از طر

 يدر امور روزمره حكومت يوصخص ياينكه نقش شورا در انگليس با يگيري نظام پارلمانو شكل 1688

شورا و  نيا قياز طر يمل تيامن ايو  كيمسائل استراتژ درخصوصمهم  ماتياست، تصم افتهيكاهش 

 .گيردانجام مي ،يخارج از نظام پارلمان

داشته باشند، در  ييقضا ايو  يياجرا ،ينيهاي تقنتوانند جنبهكه مي يخصوص يشورا دستورات

العمر طور مادامنفر هستند كه به 650از  شيشورا ب يكنون ياعضاهستند. حكم قانون مصوب پارلمان 

كنوني و پيشين مجلسين  ندگانينما ،يخصوص يشورا يشوند. ازجمله اعضاتوسط ملكه منسوب مي

 هستند. سايو رهبران كل نيشيپ هايي و كابينهفعل نهيكاب ياعضاانگليس، 

پذيري كامل، ت عمالً باز است كه با انعطافدست دول ،يخصوص يبا وجود شورا ب،يترت نيبد

پارلمان مطرح كرد، در  يسادگي در جلسات علنموضوع به تيحساس دليلبهتوان را كه نمي يمقررات

 مورد موضوعات. كند و به اجرا بگذارد يكه در حكم قانون است معرف يعنوان دستوراتبه گريد يقالب

 ايبرخالف مذاكرات پارلمان قابل نقل توسط اعضا،  شوند ومي يتلق يسر يخصوص يبحث در شورا

 .ستنديانتشار ن قابل

آيد كه نمايندگان سابق شوراي خصوصي انگليس يكي ديگر از بسترهايي به شمار مي

 .كنندنظر و نفوذ قوانين راهبردي و كالن اعمال خصوصبهتوانند در قانونگذاري مجلس عوام مي

 

 بنديجمع

د، يكي از امتيازات ويژه كه پارلمان انگليس براي نمايندگان سابق در نظر گرفته آنچه اشاره ش براساس

                                                 
 ، ن.ك.: «تردد نمايندگان سابق»مند از طرح ن بهره. درخصوص آمار نمايندگا1

https://www.parliament.uk/site-information/foi/transparency-publications/hoc-transparency-

publications/former-mp-passes/ 

2. Privy Council of the United Kingdom 
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هايي مختلف پارلمان و نمايندگان كنوني آن است. اين موضوع باعث به بخشآنها  است، حق دسترسي

هاي خود، دسترسي به قانونگذاري و ها و شغلشود تا نمايندگان سابق ضمن پيگيري فعاليتمي

داشته باشند و ترديدي نيست كه اين وضعيت براي آن دسته از نمايندگان سابقي كه روي به قانونگذار 

آيد. افزون بر آن چنين حساب مياند، يك مزيت مطلوب بهداري آوردههاي اقتصادي و بنگاهفعاليت

 ه،گر شده است. درنهايت آنكدسترسي منتج به تبديل بالقوه هر نماينده به يك نيرو و عامل البي

نمايندگان سابق مجلس عوام انگليس مشمول دريافت حقوق و مزاياي بازنشستگي بوده و با توجه به 

 كنند.هزار پوند در سال دريافت مي 32حقوقي نزديك به  حداقل امتيازات مختلف و سنوات نمايندگي،

 

 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان اروپا

طور نمايندگان سابق پارلمان اروپا دارد. همان يشتيشغلي ـ معاين بخش اختصاص به بررسي وضعيت 

اختصار اشاره شده است، در مقايسه با ديگر نهادهاي اصلي اتحاديه اروپا، قدرت  كه در بخش بعدي به

ها حال، اين نهاد قانونگذار فراملي در برخي حوزهمراتب كمتر است؛ بااينو تأثيرگذاري پارلمان اروپا به

ه، تأييد صالحيت رئيس و كابينه كميسيون اروپا و موارد ديگر از نقش متمايزي ازجمله تصويب بودج

 برخوردار است.

با توجه به ماهيت فراملي اين نهاد اروپايي، نمايندگان پارلمان اروپا از اعضاي كشورهاي عضو 

دهنده وضعيت سياسي داخلي كشورها نيست. براي مثال، ؛ اما الزاماً اين اعضا بازتابشوندميتشكيل 

ممكن است در يك كشور عضو اتحاديه اروپا، حزبي دست راستي بر مسند قدرت باشد، اما اكثريت 

ان و همچنين بنيانگذارها باشند. لذا تالش نمايندگان اين كشور در پارلمان اروپا از جناح سوسياليست

فقط كشور  رهبران اتحاديه اروپا بر اين بوده كه نمايندگان پارلمان اروپا نمايندگي همه كشورها و نه

 تأثيرگذار نباشد.آنها  گيريمتبوع خود را داشته باشند و منافع ملي بر قانونگذاري و تصميم

نمايندگان  در چنين وضعيتي و با توجه به ماهيت فراملي اين نهاد اروپايي، جابجايي و تغييرات

هم از يك دوره به دوره بعد و هم در همان دوره نسبتاً زياد است. براي مثال، دوره هشتم پارلمان از 

 751در همين دوره، از تعداد حال، ادامه خواهد داشت؛ بااين 2019شروع و تا سال  2014سال 

ريشه در تغيير اند كه عمدتاً علت اين موضوع نفر تغيير يافته و جابجا شده 96نماينده، 

جديد به  صورت كه اين نمايندگان براي همكاري با دولتبدين ها در كشورهاي عضو دارد؛دولت

شوند. همچنين، از گردند و نمايندگان جديد جايگزين اين افراد در پارلمان اروپا ميها باز ميپايتخت

( راه 2019-2014ره هشتم )( به دو2014-2009نفر از دوره هفتم ) 239نماينده، صرفاً  751مجموع 

« نماينده سابق»نفر  512نتايج آخرين انتخابات برگزارشده،  براساساند. اين بدين معني است كه يافته

 آيند.به شمار مي
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عنوان نماينده(، در اين بخش به 512با عنايت به تعداد زياد نمايندگان سابق در پارلمان اروپا )

بررسي  مورد 5در جدول « حزب مردم اروپا»بق عضو گروه سياسي نمونه، صرفاً وضعيت نمايندگان سا

نماينده سابق پارلمان  512برآوردي از وضعيت شغلي تمامي  3حال، در نمودار اين  قرار گرفته است. با

شغل كنوني نمايندگان سابق عضو گروه  درخصوصذكر است كه اطالعات  اروپا ارائه شده است. شايان

سايت گروه سياسي سايت پارلمان اروپا، وباز منابع معتبر مختلف )وب« احزب مردم اروپ»سياسي 

 هاي خبري و ...( استخراج شده است.هاي شخصي، پايگاهسايتحزب مردم اروپا، وب

 درخصوصاشاره به وضعيت شغلي نمايندگان سابق پارلمان اروپا، توضيحاتي  برعالوههمچنين، 

عنوان تنها سازماني كه از اعضاي آن را نمايندگان سابق به« وپاپارلمان ارسابق  يندگانانجمن نما»

دهند، ارائه شده است. پيش از اشاره به وضعيت شغلي نمايندگان سابق پارلمان اروپا تشكيل مي

اختصار ساختار اين پارلمان ، به«انجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا»پارلمان و همچنين بررسي 

 ار گرفته است.اشاره قر فراملي مورد

 

 1ساختار پارلمان اروپا. 1

موجوديت « و فوالد اروپا زغال سنگمجمع عمومي »كه پارلمان اروپا در بدو امر در قالب از هنگامي

نام  1962اثر و غيرمؤثر ياد شده است )اين نهاد از سال عنوان نهادي كميافت، همواره از آن به

اين وجهه ديگر تغيير يافته است، زيرا اگرچه اختيارات  امارا براي خود برگزيد(. « پارلمان اروپا»

هاي قانونگذاري در سطح ملي نيست، اما تحوالت تراز با اختيارات ارگاننظر قوت هم پارلمان اروپا از

ساليان اخير تا حدود زيادي بر نفوذ اين نهاد در سيستم اتحاديه اروپا افزوده است و اين نفوذ همچون 

 فرآيندقانونگذاري، از طريق  فرآيند: از طريق شودلي از سه طريق عمده اعمال ميهاي مپارلمان

 عنوان بازوي اجرايي اتحاديه.تصويب بودجه و از طريق كنترل و نظارت بر كميسيون اروپا به

هاي گيريپارلمان اروپا در رأي يتوانند نمايندگان خود را برااتباع هر كشور عضو اتحاديه اروپا مي

انتخاب كنند. تعداد نمايندگان هر كشور عضو در پارلمان اروپا، به نسـبت جمعيت آن كشور  نياهمگ

جمعيت بيشتر كم يپرجمعيت از كشورها يتعداد نمايندگان كشورها ،عبارت ديگربهشود. تعيين مي

رلمان اروپا هشتم پاشوند. در دوره ساله انتخاب مييك دوره پنج ياست. نمايندگان پارلمان هر بار برا

 .استنفر  751تعداد كل نمايندگان پارلمان اروپا  (،2014-2019)

شود. هاي سياسي انجام ميبنديطور عمده از مجراي گروههاي سياسي در اتحاديه اروپا بهفعاليت

ها، مسائل ايدئولوژيك است. در دوره هشتم پارلمان بخش در اغلب اين گروهپايه اساسي و عنصر وحدت

 اند:شرح زير در اين پارلمان فعاليت داشتهگروه سياسي به 9، اروپا

                                                 
 ت فارسي و انگليسي استخراج شده است.مطالب اين بخش از منابع معتبر اينترنتي و مقاال. 1
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ت دمكراهاي ايدئولوژيك اين گروه در (: ريشهEPPگروه سياسي حزب مردم اروپا ) .1

هاي اروپايي قرار دارد، ولي در گذر زمان، ساير احزاب راست ميانه كه اكثراً داراي سنت مسيحي

 ند.اكاري هستند، جذب اين گروه شدهمحافظه

نظر نقطه اين گروه از(: S&Dهاي مترقي )تدمكراها و گروه سياسي ائتالف سوسياليست .2

 يها و احزاب كارگرتدمكرا سوسيال وآيد حساب ميپارلمان اروپا به يدومين دسته سياس ،يبزرگ

 اروپا را با هم متفق كرده اسـت.

اين گروه سومين دسته بزرگ (: ALDEها براي اروپا )تدمكراها و گروه سياسي ائتالف ليبرال .3

عضو اتحاديه اروپا  يت كشورهادمكرااحزاب ليبرال و ليبرال  و شودپارلمان اروپا محسوب مي يسياس

 را به هم پيوند داده است.

 ياروپا نماينده احزاب سياس يسبزها(: Green/EFAگروه سياسي سبزها/ائتالف آزاد اروپا ) .4

احزاب متشكل از  نيز آزاد ائتالفند. كنزيست تأكيد ميفظ محيطمسئله ح يهستند كه بر رو يياروپا

 را نيز دربر دارد. ييهاي ملل اروپاجوامع اقليت

 ي درجديدترين دسته سياس: ازجمله (ECRطلبان اروپا )كاران و اصالحمحافظه سياسي گروه .5

خواهان  همچنين گروهاين كند. يورو انتقاد مي يشدت از اتحاد پولبهبه شمار آمده و پارلمان اروپا 

 در شيوه كاركرد اتحاديه اروپاست. يتغيير و تحول اساس

اين گروه از (: GUE/NGLهاي اروپا/سبزهاي چپ اروپاي شمالي )گروه سياسي كنفدرال چپ .6

و موافق  هايي به سبزها متشكل شده استبا گرايش يشمال ياحزاب چپ اروپا و احزاب چپ اروپا

 همگرايي اروپايي است.

در  ينقش سياست انتقاد يدارا: اين گروه (EFDتيك )دمكراآزاد و  ياروپا سياسي گروه .7

 .تشكيل يافته است ييهاي مختلف و متضاد اروپااز جناحو  پارلمان اروپاست

عنوان تأسيس شده و به 2015(: اين گروه در سال ENFها و آزادي )گروه سياسي اروپاي ملت .8

 گرايي است.هاي ضدمهاجرت، ضد وحدت اروپا و مليسياستيك جريان راست افراطي موافق 

شود اطالق مي يندگانيها در پارلمان اروپا به نماوابستهغير عنوان(: NAوابسته )غير نمايندگان .9

 .ستندين ياسيگروه س چيكه عضو ه

 

 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان اروپا )مستقل(. 2

توجه به منافع فراملي و اروپايي و نمايندگان مردم اروپا و نه مردم رغم تعهد نمايندگان پارلمان اروپا بر به

كشور متبوع خود، اما تغييرات سياسي داخل يك كشور بر تركيب هيئت نمايندگان آن كشور در پارلمان 

رو، در هر دوره، نسبتاً نمايندگان زيادي گذارد. ازايناروپا چه در همان دوره و چه براي دوره بعد تأثير مي
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 شود.اطالق ميآنها  بر« نماينده سابق»و متعاقباً نمايندگان بسياري عنوان  كنندتغيير مي

( به دوره هشتم 2014-2009نماينده پارلمان اروپا از دوره هفتم ) 239طور كه اشاره شد، همان

يا اينكه نماينده ديگر اعالم انصراف از حضور در دور بعد دادند و  512اند و ( راه يافته2014-2019)

 ،5انتخابات پارلمان اروپا از رقيب خود شكست خوردند. با توجه به شمار زياد نمايندگان سابق، در جدول 

نفر( ارائه شده  22« )حزب مردم اروپا»وضعيت شغلي تمامي نمايندگان سابق وابسته به گروه سياسي 

 ستنماينده سابق پارلمان اروپا 512بيانگر برآوردي كلي از وضعيت اشتغال تمامي  3است؛ اما نمودار 

 .و كنوني اين پارلمان حضور ندارندكه در دور هشتم 

 

 2014پس از ترك پارلمان اروپا در سال  «حزب مردم اروپا». وضعيت اشتغال نمايندگان گروه سياسي 5جدول 

 دوره خدمت نام نماينده رديف
وضعيت شغلي پس از ترك پارلمان 

 اروپا

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 2009-2014 (Hella Ranner) هال رانر 1

 فعاليت در مناصب دولتي 2009-2014 (Ernst Strasser) ارنست استراسر 2

 فعاليت در مناصب دولتي 2009-2014 (Mathieu Grosch) متيو گروش 3

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 1999-2014 (Marianne Thyssen) مارين تايسن 4

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 2013-2014 (Preslav Borissov) پرسالو بوريسف 5

 فعاليت در مناصب دولتي 2009-2014 (Mariya Gabriel) ماريا گابريل 6

 تدريس در دانشگاه اروپايي بلژيك 2009-2014 (Rumiana Jeleva) روميانا يلوا 7

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 2011-2014 (Svetoslav Malinov) اسوتوسالو مالينف 8

 فعاليت در مناصب دولتي 2012-2014 (Monika Panayotova) مونيكا پاناياتوا 9

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 2013-2014 (Zdravka Bušić) زدراوكا بوسيچ 10

 اديه اروپافعاليت در نهادهاي اتح 2011-2014 (Davor Ivo Stier) داور ايو استير 11

 مشاور اقتصادي 2004-2013 (Ioannis Kasoulides) يائونيس كاسوليد 12

 فعاليت در مناصب دولتي 2004-2014 (Zuzana Roithová) زوزانا رويتهوا 13

 الملل ايتالياتدريس در كالج مطالعات بين 2004-2012 (Ville Antero Itälä) ويل آنترو ايتاال 14
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 دوره خدمت نام نماينده رديف
وضعيت شغلي پس از ترك پارلمان 

 اروپا

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 2004-2014 (Eija-Riitta Korhola) ريتا كورهاال-ايا 15

 فعاليت در مناصب دولتي 2009-2011 (Timo Juhani Soini) تيمو يوهاني سويني 16

 فعاليت در مناصب دولتي 2009-2014 (Michèle Striffler) ميشل استريفلر 17

 عاليت در نهادهاي اتحاديه اروپاف 2009-2011 (Brice Hortefeux) برايس هورتفو 18

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 1994-2014 (Klaus-Heiner Lehne) هينر لهن-كالس 19

 مشاور ارشد سياسي 2009-2014 (Marietta Giannakou) ماريتا گياناكو 20

 2سيپارق دانشگاه تدريس در دانشكده حقو 2004-2014 (Georgios Papastamkos) گئورگيو پاپاستامكوس 21

 فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا 2009-2014 (Pablo Bidegain) پابلو بيدگن 22

 

  2014. برآورد كلي از وضعيت اشتغال نمايندگان پس از ترك پارلمان اروپا در سال 3نمودار 

 )درصد(

 

 

 

 

 

 

 

بسياري ين موضوع دارد كه نمايندگان پارلمان اروپا اشاره به ا درخصوصهاي رايج يكي از تحليل

عنوان سكوي پرتاب، براي از اين نمايندگان درصدد استفاده از ظرفيت پارلمان اروپا، به

كميسيون اروپا و نهادهاي  خصوصبهتر اتحاديه اروپا حضور در ديگر نهادها و اركان اصلي

مناصب اجرايي و  بر اين اساس، گرايش زيادي در ميان نمايندگان براي حضور در 1تخصصي هستند.

وضعيت شغلي نمايندگان سابق پارلمان اروپا  درخصوص 3نظارتي اتحاديه اروپا وجود دارد كه نمودار 

 ميالدي گواهي بر اين تحليل است. 2014هاي پس از در سال

                                                 
 درخصوص اين موضوع، ن.ك.: .1

https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2010-2-page-125.htm 
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همگام با گرايش نمايندگان به فعاليت در نهادهاي اتحاديه اروپا، طيف ديگري از 

هاي نيز وجود دارد كه قائل به بازگشت و فعاليت در سطح پارلمان نمايندگان پارلمان اروپا

عنوان حزب حاكم بر مسند قدرت باشد، غالباً بهآنها  ملي هستند و چنانچه حزب متبوع

سوم از نمايندگان ، نزديك به يك3نمودار  براساسرو و ازاين شوند.هاي اجرايي ميدار سمتعهده

هاي اند، به كشورهاي خود بازگشته و سمتترك كرده 2014ن را در سال پارلمان اروپا كه اين پارلما

 دولتي را بر عهده گرفتند.

عنوان مشاور سياسي، اقتصادي و حقوقي در همانند نمونه آمريكا و انگليس، فعاليت به

ميان نمايندگان سابق پارلمان اروپا داراي محبوبيت است و علت اين محبوبيت نيز همانند دو 

برداري حداكثري نمايندگان سابق از دانش، تخصصي، تجربه و مذكور ريشه در بهرهكشور 

در سطح اتحاديه  خصوصبه، ارتباطات خود در راستاي پيگيري و تأمين منافع مشتريان دارد

گري از ضروريات شود و مشاوره و حتي البيعنوان نهادي كامالً بوروكراتيك شناخته مياروپا كه به

 آيد.حساب ميطح اتحاديه بهفعاليت در س

در مقايسه با وضعيت اشتغال نمايندگان سابق آمريكايي و انگليسي، براي نمايندگاني 

اي در پارلمان اروپا فعاليت داشته اند، مشاغل حوزه تحقيقات و آموزش جذابيت كه دوره

اجرايي چه هاي رسد كه گرايش اين نمايندگان بيشتر حول فعاليتنظر ميزيادي ندارد و به

 در سطح ملي و چه در سطح فراملي است.

 

 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان اروپا )سازماني(. 3

شده براي نمايندگان سابق در آمريكا و انگليس، نمايندگان سابق پارلمان  همانند ساختارهاي تعريف

ها و كه اهداف، فعاليت بوده« انجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا»اروپا نيز داراي نهادي با عنوان 

هاي فراواني با همتاي آمريكايي و انگليسي آن دارد. در ها و مشابهتهاي اين انجمن همپوشانيبرنامه

 انجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا ارائه شده است. درخصوص، اطالعات مفيد و موجزي 6جدول 
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 1اروپا انجمن نمايندگان سابق پارلمان درخصوص. توضيحات 6جدول 

عنوان 

 انجمن
 انجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا

European Parliament Former Members Association (FMA) 
سايت وب

 انجمن
www.formermembers.eu/ 

تاريخ 

تأسيس 

 انجمن

 ميالدي 2001

 (هاي سياسي درون پارلمان اروپاغيرانتفاعي؛ غيرحزبي )عدم وابستگي به گروه نوع انجمن

تعداد اعضاي 

 انجمن
 نماينده سابق پارلمان اروپا 680

وظايف و 

هاي مأموريت

 انجمن

با هدف برگزاري نشست، جلسات آنها  گردآوردن نمايندگان سابق پارلمان اروپا و ايجاد مجمعي براي .1

 مباحثه و رويدادهاي فرهنگي، علمي و اجتماعي

 پارلمان اروپا تسهيل تبادل اطالعات و اخبار بين نمايندگان سابق .2

 برداري از يك شبكه اطالعاتتقويت روابط بين نمايندگان سابق و كنوني پارلمان اروپا از طريق ايجاد و بهره .3

 سي پارلمانيدمكرابرداري از تجربه نمايندگان سابق با هدف تقويت بهره .4

ي نمايندگان سابق در هاترويج ارتباطات بين نهادهاي مشابه در اروپا و ديگر نقاط جهان، ازجمله انجمن .5

 ديگر كشورها

 اتحاديه اروپا در عرصه سياسي و همچنين افكار عمومي درخصوصگفتگو و مباحثه  .6

هاي برنامه

 انجمن

ها با محوريت گفتگوي نمايندگان سابق پارلمان اروپا با دانشجويان و سخنراني در سطح دانشگاه .1

 ي اروپاهاچالشگيري در اين اتحاديه و موضوعات و مسازوكار سياستگذاري و تصمي همگرايي اتحاديه اروپا،

 المللي در چارچوب اتحاديه اروپا و سازمان امنيت و همكاري اروپانظارت بر انتخابات بين .2

سي در سرتاسر جهان با تمركز بر كشورهاي اسالمي و عربي از طريق برگزاري دمكراحمايت از  .3

 هاها و كنفرانسنشست

 پايي فلورانس ايتالياهمكاري با دانشگاه ارو .4

 زبان( 5تحليلي با محوريت مسائل داخلي اتحاديه اروپا )به -هاي خبريانتشار فصلنامه .5

 برگزاري مراسم يادبود براي نمايندگان متوفي در سال گذشته .6

هاي هاي مطالعاتي در ديگر كشورها با هدف برگزاري گفتگوهاي سياسي و نشستبرگزاري دوره .7

 ال به مدت يك هفته(فرهنگي )يك بار در س

 هاي ملي اعضاي اتحاديه اروپا )دو بار در سال(بازديد از پارلمان .8

عالقه انجمن )آخرين سمينار در  يك موضوع مهم جهاني و مورد درخصوص ساليانهبرگزاري سمينار  .9

 برگزار شد(« امنيت و دفاع درخصوصراهبرد جهاني اتحاديه اروپا »با موضوع  2017نوامبر 

)در هر يك از اين « ساليانهشام »و « ساليانهناهار »، «ساليانهمباحثات »هايي با عنوان راسمبرگزاري م .10

عالقه خود به گفتگو و  موضوعات مورد درخصوصها، تعداد زيادي از نمايندگان سابق حضور يافته و مراسم

 پردازند(مي تبادل نظر

بودجه 

 انجمن

ن؛ دريافت تبليغات براي چاپ در فصلنامه؛ دريافت اعانه اعضاي انجم ازسوي ساليانهپرداخت حق عضويت 

هاي مادي و غيرمادي پارلمان اروپا و همچنين اساسنامه، انجمن اجازه دارد از هدايا و كمك براساس)

 مند شود(اعضاي سابق و كنوني آن بهره

                                                 
 . اطالعات اين جدول از وب سايت انجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا استخراج شده است.1
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آيد، مار ميهاي پارلماني به شترين انجمنانجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا يكي از فعال

سايت اين انجمن ( در وب2018هاي اين انجمن تا اواسط سال جاري )ها و نشستبرنامه طوري كهبه

 طور كامل مشخص شده است.به

ديگر، انجمن نمايندگان سابق پارلمان اروپا به همراه همتايان آمريكايي و كانادايي خود،  ازسوي

آنها  با هدف آموزش نمايندگان سابق پارلماني براي تبديل 1«سيدمكراابتكار جهاني »ائتالفي با عنوان 

 تأسيس كردند. 2006به ناظران انتخاباتي در سطح جهان در سال 

برداري حداكثري از دانش، ها، اين نهاد اروپايي نيز درصدد بهرهدرمجموع، همانند ديگر انجمن

و توجيه همگرايي اروپايي است،  تجربه و تخصص نمايندگان پارلمان اروپا عمدتاً در راستاي تبيين

گري كه اين نهاد در اختيار نمايندگان سابق پارلمان اروپا هاي البيتوان نسبت به ظرفيتاگرچه نمي

 پوشي كرد.داده است، چشم

 

 بنديجمع

ماهيت فراملي و فرادولتي آن، زندگي بيش از نيم ميليارد شهروند  دليلبهتصميمات پارلمان اروپا 

صورت مستقيم و غيرمستقيم هاي متعدد اروپايي و غيراروپايي را بههمچنين فعاليت كمپاني اروپايي و

نقش نمايندگان سابق پارلمان اروپا براي حضور در سطح رو، دهد. ازاينتحت تأثير قرار مي

 يقيمنافع افراد حق، سابق يندگاننما درواقع، گر حائز اهميت است.عنوان نيروهاي البيپارلمان به

كنند را در سطح مي مراجعهسابق پارلمان اروپا  يندگاندر قالب انجمن نمارا كه به آنها  يو حقوق

روي نمايندگاني  عمدتاً كنند. افراد حقيقي و حقوقيهاي تخصصي نمايندگي ميپارلمان و كميسيون

غالباً با آن  هاي هلنديكنند كه داراي تابعيت واحدي باشند. براي مثال، كمپانيگذاري ميسرمايه

 دسته از نمايندگان سابقي كه داراي تابعيت هلندي باشند، در ارتباط و تعامل هستند.

افزون بر اين، اتحاديه اروپا و نهادهاي اصلي آن ازجمله پارلمان اروپا نيازمند مشروعيت در سطح 

سابق با هدف جهت رو اين بسترهاي الزم براي فعاليت نمايندگان المللي هستند. ازاينداخلي و بين

عبارت بههاي اروپايي در داخل اروپا و ديگر كشورهاي جهان فراهم و تسهيل شده است. ترويج ارزش

صورت سازماني مبادرت به صورت مستقل و چه به، به ميزاني كه اين نمايندگان سابق چه بهديگر

حمايت مادي و  نمايند، مورد راستا با اصول اتحاديه اروپا در داخل يا خارج اين اتحاديهفعاليت هم

صورت هاي انجمن بهروست كه فعاليتگيرند. ازاينغيرمادي اتحاديه و اعضاي ذينفوذ آن قرار مي

طور كامل در هاي چند ماه آينده نيز بهشود و حتي نشستشده پيگيري ميريزيمنسجم و برنامه

 سايت اين انجمن به چند زبان مختلف منتشر شده است.

                                                 
1. Global Democracy Initiative (GDI) 
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 نيوزلندنمايندگان سابق پارلمان  وضعيت

 نيوزلندنمايندگان سابق پارلمان  شغلي ـ معيشتياين بخش اختصاص به بررسي و مطالعه وضعيت 

دار عهده نيوزلندهاي سياسي اروپايي، اكثريت در پارلمان )مجلس نمايندگان( دارد. شبيهِ اكثر نظام

اكثريت، ائتالفي يا حتي دولت اقليت باشد. تواند دولت تشكيل دولت خواهد بود كه اين دولت مي

و پيش از آن، است صورت تك مجلسي به 1951ذكر است كه نظام تقنيني اين كشور از سال  شايان

 اين كشور داراي مجلس سنا نيز بود كه در آن سال منحل شد.

با كسب  ندنيوزل« ملي»ميالدي برگزار شد و حزب  2017در سال  نيوزلندآخرين انتخابات پارلماني 

 قوانين انتخاباتي كه به براساسعنوان حزب اكثريت شناخته شد، اما كرسي به 120كرسي از مجموع  55

 46با « كارگر»رو، دو حزب اختصار در بخش بعد اشاره شده است، نتوانست دولت را تشكيل دهد. ازاين

 شكيل دادند.رأي، دولت ائتالفي در اين كشور را ت 9با « نيوزلنداول »كرسي و حزب 

، 2018تا ابتداي آوريل  2016، از سال نيوزلندسايت پارلمان اطالعات موجود در وب براساس

اند. از ميان اين تعداد خوردههاي انتخاباتي شكستنماينده بازنشسته شده يا در رقابت 144مجموعاً 

 اند.پارلمان را ترك كرده 2017نفر در سال  20، «نماينده سابق»

را  نيوزلندپارلمان  2017نماينده سابق كه در سال  20وضعيت اين  7ساس، در جدول بر اين ا

نماينده  97برآوردي كلي از وضعيت اشتغال  4حال، در نمودار است، بااينشده اند، بررسي ترك كرده

 اند، ارائه شده است. پارلمان را ترك كرده 2018تا  2010پارلمان كه در بازه زماني 

، توضيحاتي نيوزلنداشاره به وضعيت شغلي نمايندگان سابق مجلس نمايندگان  بروهعالهمچنين، 

 ارائه شده است.« نيوزلنديندگان سابق پارلمان انجمن نما» درخصوصمختصر 

 

 1نيوزلندساختار پارلمان . 1

 كه است ندهينما 120معموالً شامل  ندگانينما مجلس. تك مجلسي است صورتبه نيوزلنددر  پارلمان

پارلمان با رأي  ناي عضو 120 تمامي. شوندمي انتخاب سالهسه حداكثردوره  كي يبا رأي مردم برا

احزاب به  يهانفر از فهرست 49و  هيانتخاب يهانفر از حوزه 71 كه صورتبدين ،شونديمردم انتخاب م

هاي مجلس شود، حق كرسي تياز احزاب كه حائز اكثر يائتالف ايحزب همچنين  .ابندييپارلمان راه م

 .را دارد ندهيدولت آ ليتشك

قدرت را در  اريدر ادوار بس يكارگر و سبزهاست كه حزب مل ،يمل يسه حزب اصل يدارا نيوزلند

است كه  يآلمان ينسب يندگينما ستميكشور برگرفته از س نيا يانتخابات ستميس. داشته است ارياخت

                                                 
 مطالب اين بخش از منابع معتبر اينترنتي و مقاالت فارسي و انگليسي استخراج شده است. .1
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دولت  ليتشك يبرا ينفر 120عضو از پارلمان  61 ازمندياز احزاب ن يبيترك ايحزب  كيطبق آن 

تر بدان معناست كه احزاب كوچك نيا .است دهندگانيرأ يدرصد از آرا 48هستند كه شامل  يبعد

 .دارند يدولت نقش مهم ليتشك يتر براائتالف با احزاب بزرگ جاديدر ا

 

 )مستقل( نيوزلندوضعيت نمايندگان سابق پارلمان . 2

بازنشسته شده يا در انتخابات  2017ت اشتغال كنوني نمايندگاني كه در سال وضعي 7در جدول 

، برآوردي كلي از 4حال در نمودار اند، مورد اشاره قرار گرفته است. بااينپارلماني شكست خورده

اند، ترك خدمت كرده 2018الي  2010نماينده پارلمان اين كشور كه در بازه زماني  97وضعيت شغلي 

 شده است.ارائه 

 

 2017در سال  نيوزلند. وضعيت اشتغال نمايندگان پس از ترك پارلمان 7جدول 

 وضعيت شغلي پس از ترك پارلمان دوره خدمت نام نماينده رديف

 مديريت شركت بازيافت مواد پالستيكي 2009-2017 (David Shearer) ديويد شرر 1

 ايگر ارشد در شركت خدمات مشاورهتحليل 1999-2017 (David Cunliffe) ديويد كانليف 2

 اقتصادي-مشاور سياسي 2011-2017 (Stephan Browning) استفان براونينگ 3

 مشاور سياسي حزب سبز Catherine Delahunty 2008-2017)) كاترين دالهانتي 4

 مشاور سياسي 2005-2017 (Jo Goodhew) جو گودهيو 5

 نيوزلندمشاور ارشد رهبر حزب ملي  1987-2017 (Murray McCully) موري مك كالي 6

 مشاور سياسي 2014-2017 (Jono Naylor) جونو نيلور 7

 مدير شركت در حوزه انرژي تجديدپذير 2015-2017 (Ria Bond) ريا بوند 8

 Investigateدر مجله  سينومقاله 2011-2017 (Richard Prosser) ريچارد پراسر 9

 مشاور اجتماعي حزب مائوري 2014-2017 (Marama Fox) ماراما فاكس 10

 ه خيرخواهانهمؤسسمديريت  2011-2017 (Barbara Stewart) باربارا استوارت 11

 اجتماعي-مشاور سياسي 2002-2017 (Metiria Turei) متيريا توري 12

 مشاور اجتماعي شوراي محله 1987-2017 (Maurice Williamson) موريس ويليامسون 13
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 وضعيت شغلي پس از ترك پارلمان دوره خدمت نام نماينده رديف

 عدم فعاليت )بازنشستگي كامل( Peter Dunne)) 2013-2017 دون پيتر 14

 ستيزطيمحمدير كمپين اجتماعي در حوزه  2011-2017 (Denise Roche) دنيس روچ 15

 ستيزطيمحمشاور اجتماعي و فعال  2016-2017 (Barry Coates) بري كوتس 16

 هاتيقومه حقوق مشاور در زمين 2014-2017 (Mahesh Bindra) ماهش بيندرا 17

 عدم فعاليت )بازنشستگي كامل( 2008-2017 (Hekia Parata) هكيا پاراتا 18

 يسواراسبمدير باشگاه  2005-2017 (Sue Moroney) سو موروني 19

 عدم فعاليت )بازنشستگي كامل( 1993-2017 (Annette King) آنت كينگ 20

 

  2018 -2010هاي در سال نيوزلندگان پس از ترك پارلمان . برآورد كلي از وضعيت اشتغال نمايند4نمودار 

 )درصد(

 

 

 

 

 

 

 

 

نماينده سابق پارلمان در بازه زماني  97كه حاصل بررسي وضعيت شغلي  4نتايج نمودار  براساس

به سمت ارائه مشاوره در  نيوزلنداست، اكثريت نمايندگان پس از ترك پارلمان  2010-2018

اند كه در اين ميان، مشاوره سياسي به حزب متبوع و نامزدهاي ش پيدا كردههاي گوناگون گرايحوزه

 انتخاباتي در صدر مشاوره قرار دارد.

هاي با ديگر نمونه نيوزلنديكي از نقاط تمايز وضعيت شغلي نمايندگان سابق پارلمان 

ر به دوري از مطالعاتي )آمريكا، انگليس و اتحاديه اروپا(، تمايل و گرايش نمايندگان اين كشو

غالباً در تمامي كشورها، نمايندگان پس از ترك  هرگونه فعاليت و اعالم بازنشستگي كامل است.

كنند، برداري از دانش، تخصص و تجربه خود در امور انتفاعي يا غيرانتفاعي ميپارلمان سعي در بهره
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تمايلي به بازگشت  لندنيوزاز نمايندگان سابق مجلس نمايندگان  چهارمكبر يبالغحال، بااين

 اند.ها نداشتهاي و ديگر انواع فعاليتبه سياست، ارائه خدمات مشاوره

هاي ديگر كشورها، فعاليت خصوصي و درنهايت و تقريباً متمايز با نمايندگان پارلمان

 است. نيوزلندداري داراي محبوبيت حداقلي در بين نمايندگان سابق پارلمان بنگاه

 

 )سازماني( نيوزلنددگان سابق پارلمان وضعيت نماين. 3

انجمن »نهادي با عنوان  نيوزلندهمانند بسياري از كشورها ازجمله آمريكا، انگليس و اتحاديه اروپا، در 

هاي سياسي و گروه هافيطنماينده سابق از تمامي  150با عضويت « نيوزلندنمايندگان سابق پارلمان 

 نيوزلندهاي انجمن نمايندگان سابق پارلمان ها و برنامهفعاليت اهداف، ساختار، درخصوص 1وجود دارد.

حال، همين اطالعات بيانگر اطالعات بسيار اندكي به زبان انگليسي در فضاي مجازي وجود دارد؛ بااين

هاي آن است كه كار ويژه و مسئوليت اصلي اين انجمن، آشنايي مردم اين كشور با كاركرد و فعاليت

هاي نمايندگان سابق در سرتاسر ي كه تقريباً تمامي انجمنافهيوظاست؛  نيوزلند مجلس نمايندگان

 دارند. جهان بر عهده

نوعي اين انجمن را از كه به نيوزلندهمچنين يكي ديگر از وظايف انجمن نمايندگان سابق پارلمان 

 درخصوصن انجمن اي، اين موضوع بوده كه سازديمدر اين نوشتار متمايز  موردمطالعههاي انجمن

همين  2كند.، گزارش و نظر مشورتي ارائه مينيوزلندموضوعات مرتبط با اقتصاد و بودجه كالن 

عامل باعث شده است تا پارلمان از تخصص و تجربه نمايندگان سابق در امر قانونگذاري استفاده 

هاي مختلف مجلس يونو در مقابل اين نمايندگان سابق نيز دسترسي به نمايندگان كنوني و كميس كند

توانند منافع انتفاعي و غيرانتفاعي خود و موكالن )مشتريان( نمايندگان داشته باشند و از اين رهگذر مي

است، با توجه به آنكه اكثريت نمايندگان سابق در عرصه مشاوره  شايان ذكرخود را پيگيري و تأمين نمايند. 

ه نمايندگان كنوني و نهادهاي متعدد درون پارلمان يك مزيت (، دسترسي ب4و رايزني فعاليت دارند )نمودار 

آيد. در اين چارچوب، فعاليت در قالب انجمن نمايندگان سابق به و امتياز براي نمايندگان سابق به شمار مي

هاي متعددي در راستاي اقدامات اين نمايندگان كه پيگيري منافع موكالن و مشتريان خود بوده و مشاوره

كند، مشروعيت بخشيده و به تعبيري تسهيلگر اين امور و هاي آنان ارائه ميو بنگاه وكارسبكموفقيت 

 آيد.حساب مياقدامات به

 

                                                 
 . درخصوص انجمن نمايندگان سابق پارلمان نيوزلند، ن.ك.: 1

http://decisionmaker.co.nz/guide2003/tbp/formermps.html 

 . درخصوص انجمن نمايندگان سابق پارلمان نيوزلند، ن.ك.:2

https://gg.govt.nz/publications/association-former-mps 
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 بنديجمع

تفاوت چشمگيري با نمايندگان سابق ديگر  نيوزلندهاي نمايندگان سابق پارلمان اقدامات و فعاليت

لوايح و  درخصوصني اين انجمن، ارائه نظر مشورتي هاي اعالآنكه يكي از فعاليت بجزها ندارد، پارلمان

 و مجلس نمايندگان در دست بررسي است. هاونيسيكمهاي اقتصادي است كه در صحن طرح

شغل و فعاليت جديدي  گاهچيهاند، درصد از نمايندگاني كه ترك خدمت كرده 25ديگر،  ازسوي

ايندگان سابق اين پارلمان با نمايندگان سابق و حداقل همين عامل ديگر تمايز نم اندانتخاب نكردهرا 

 ديگر كشورهاست.

نيز دانش، تخصص و تجربه قانونگذاري نمايندگان  نيوزلنداطالعات موجود، در  براساسدرمجموع، 

ي اساسي در توجه به اين گروه از نخبگان بوده و افراد حقيقي و حقوقي متعددي هامؤلفهيكي از 

و راهكارهاي اين افراد و همچنين پيگير منافع خود از كانال نمايندگان  نظرت برداري ازدرصدد بهره

 سابق هستند.

 

 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان ژاپن

نمايندگان سابق پارلمان ژاپن  شغلي ـ معيشتيعنوان آخرين نمونه مطالعاتي، وضعيت در اين بخش به

ز اين بابت كه اطالعات بسيار اندكي ا« اجمالي»گيرد. مي بررسي و مطالعه اجمالي قرار مورد

هاي مرتبط با اين نمايندگان به زبان انگليسي در دسترس است و نمايندگان سابق و انجمن درخصوص

عدم  دليلبهگاه رسمي و غيررسمي منتشر نشده است و حتي فهرست نمايندگان سابق در هيچ وب

 ازسويت نمايندگان سابق نيز وجود ندارد. ها و اطالعات، امكان استخراج و تهيه فهرسانتشار داده

ي نظام قانونگذاري ژاپن، هر يك از دو مجلس داراي انجمن دو مجلسديگر، با توجه به ماهيت 

هاي ها و فعاليتساختار، اهداف، برنامه درخصوصسابق پارلمان بوده، اما هيچ اطالعاتي  ندگانينما

عدم  دليلبهليسي )جز يك مورد( وجود ندارد و عمالً المللي اين دو انجمن به زبان انگداخلي و بين

ها نيز ها و اطالعات مرتبط با اين انجمندسترسي به صفحات با زبان ژاپني، امكان دسترسي به داده

 ميسر نيست.

در مجموع، در اين بخش سعي شده است پس از اشاره به ساختار پارلمان ژاپن، توضيحاتي 

 پارلمان اين كشور در چارچوب سازماني ارائه شود. وضعيت نمايندگان سابق درخصوص
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 1ساختار پارلمان ژاپن. 1

است. در ژاپن دو مجلس  ياسيقدرت س ينهاد دارا نيمجلس در ژاپن تنها نهاد قانونگذار كشور و باالتر

رأي مستقيم آن با  ي( وجود دارد كه اعضااي( و مجلس مشاوران )مجلس علي)مجلس سفل ندگانينما

 نييمعاهدات و قراردادها و تع ميبودجه، تنظ نيتدو ن،يقوان بيو به تصو شونديم دهيگزبر مردم

 .پردازنديدولت م ريوزنخست

سال با انتخابات  25باالتر از  يهايژاپن انينفر است كه از م 480 ندگانيمجلس نما ياعضا تعداد

مدت مجلس  نيا انياز پا شيپ ياما گاه ،چهار سال است ندگانينما تي. مدت مسئولشونديم دهيبرگز

 30باالتر از  يهايژاپن انينفر است كه از م 242 نيز مجلس مشاوران ياعضا تعداد. دشويم نحلم

سال است و هر سه سال  6آن  ندگانينما تي. مدت مسئولشونديم دهيانتخابات برگز از طريقسال 

 .ابندييم رييتغ ندگانياز نما يميبار ن كي

شود و در آنجا به بحث به مجلس مشاوران فرستاده مي ندگانيمصوب مجلس نما حيلوا عموالًم

اما در صورت عدم  ،خواهند شد يياجرا حيمرحله، لوا نيدر ا بيشود. در صورت تصوگذاشته مي

شود تا در آنجا به شور گذاشته شود و در ارجاع داده مي ندگانيمجدداً مصوبه به مجلس نما ب،يتصو

 .رديگيحاضر، مصوبه صورت قانون به خود م ندگانياز دوسوم نما شيورت موافقت بن مرحله، در صيا

 

 وضعيت نمايندگان سابق پارلمان ژاپن )مستقل و سازماني(. 2

كه پيش از اين نيز اشاره شد، امكان دسترسي به اطالعات كامل نمايندگان سابق پارلمان  طورهمان

به تعداد دقيق اين نمايندگان سابق  دستيابيزبان، امكان  ژاپن وجود ندارد و حتي در منابع انگليسي

ميالدي، بدون اشاره به آمار  2012گزارش خبرگزاري بلومبرگ در سال  براساسحال، مهيا نيست. بااين

نمايندگان مجلس نمايندگان )مجلس سفلي( پس از بازنشستگي يا و ارقام، اشاره شده است كه 

 كاربهمشغول « تجاري»يا « اجتماعي»هاي فعاليتشكست در انتخابات در مشاغل و 

اكثريت نمايندگان سابق مجلس نمايندگان تمايل به . در اين تحليل بيان شده است كه شوندمي

هاي اندازي كمپينات خيريه، راهمؤسسهاي اجتماعي نظير مديريت فعاليت در عرصه

داري و مديريت رايش به بنگاهمحيطي و... را داشته و بخش كمتري گاجتماعي و زيست

چهارم هاي اقتصادي و بازرگاني دارند. اين تحليل همچنين اشاره دارد كه بالغ بر يكشركت

كامل اعالم بازنشستگي كرده و وارد هيچ عرصه  صورتبهاز نمايندگان پس از ترك خدمت 

                                                 
 مطالب اين بخش از منابع معتبر اينترنتي و مقاالت فارسي و انگليسي استخراج شده است.. 1
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 1شوند.شغلي نمي

فعاليت »ست، سه حوزه آنچه در تحليل مذكور اشاره شده ا براساسدرمجموع، 

داراي باالترين  ترتيببه« بازنشستگي كامل»و « بازرگانيـ  فعاليت اقتصادي»، «اجتماعي

 .است محبوبيت در ميان نمايندگان سابق مجلس نمايندگان اين كشور

نهادهاي اختصاصي براي نمايندگان سابق پارلمان ژاپن، پارلمان كشور استوني در سال  درخصوص

هاي نمايندگان سابق چندين كشور ازجمله ژاپن منتشر كرده انجمنه گزارشي دربار ميالدي 1999

هاي ژاپن )مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران( است. در اين گزارش آمده است كه هر يك از پارلمان

« انجمن نمايندگان سابق مجلس نمايندگان»است. « انجمن سابق نمايندگان»داراي نهادي با عنوان 

در اين هايي رسمي داراي فعاليت صورتبه« انجمن نمايندگان مجلس مشاوران»غيررسمي و  رتصوبه

هاي آموزشي ها، سمينارها، كارگاههاي پارلماني؛ برگزاري كنفرانس: تحليل نظامهستند هاحوزه

ني. در هاي پارلماهمكاري درخصوصها ها و انتشار كتب، مجالت و بولتنفعاليت پارلمان درخصوص

مين أت ساليانهها از طريق حق عضويت اين گزارش همچنين اشاره شده است كه بودجه اين انجمن

 2كنند.اي از پارلمان يا دولت دريافت نميهاي پارلماني هيچ بودجهشده و اين انجمن

 

 بنديجمع

ترك خدمت  نمايندگان شغلي ـ معيشتيوضعيت  درخصوصرغم كمبود منابع و مطالب دردسترس به

ها هاي نمايندگان سابق پارلمان ژاپن داراي كارويژهدر پارلمان ژاپن، اين نكته مشخص است كه انجمن

 . هستند هاي مشابه با ديگر همتايان خودو مأموريت

نمايندگان سابق پارلمان ژاپن  ازسويهاي اقتصادي لحاظ فردي، گرايش به فعاليتهمچنين به

ي را در خدمت منافع قانونگذارن نمايندگان قصد دارند آشنايي و تخصص خود در بدين معناست كه اي

هاي ديگر كشورها به چشم در تمامي پارلمان خود و موكالن )مشتريان( درآورند؛ رويكردي كه تقريباً

هاي ملي و فراملي )مانند پارلمان اروپا( درصدد خورد و بسياري از نمايندگان سابق پارلمانمي

هاي خود در راستاي منافع شخصي، گروهي و برداري حداكثري از تخصص، تجربه و توانمنديهبهر

 حتي ملي نيز هستند.

 

                                                 
 . براي مشاهده اين تحليل، ن.ك.: 1

https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-30/in-japan-retirees-go-on-working 

 ها، ن.ك.:هاي نمايندگان سابق پارلماندرخصوص فعاليت انجمن. 2

https://www.riigikogu.ee/msi_arhiiv/tel284_i.html 
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 بندي پايانيجمع

هايي كه ترك خدمت كنوني نمايندگان پارلمان شغلي ـ معيشتيدر نوشتار حاضر با هدف بررسي وضعيت 

ي آمريكا، بريتانيا، اتحاديه اروپا و نيوزلند بررسي و در قالب نماينده از مجالس قانونگذار 823اند، سوابق كرده

كه نمايندگان كرد توان استنتاج گونه ميارائه شد. بر اساس نتايج اين نمودارها، اين 4الي  1نمودارهاي 

ي خود قانونگذاربرداري حداكثري از دانش، تخصص و تجربه مستقل يا سازماني درصدد بهره صورتبهسابق 

 گر( در راستاي منافع شخصي، گروهي، جناحي و حتي ملي هستند. عنوان عنصر البيه)ب

داري هايي نظير فعاليت آكادميك و تحقيقاتي، مشاوره، بنگاه، شغل4-1هاي نمودار اساس دادهبر

ر هايي بوده كه اكثريت نمايندگان پس از ترك خدمت دوكارهاي تجاري ازجمله حوزهو مديريت كسب

هاي عمدتاً سياسي، اقتصادي و در عرصه« مشاوره»ها مشغول به فعاليت شدند؛ با اين حال، اين عرصه

 آيد. ها به شمار ميترين حرفه و شغل در ميان نمايندگان سابق پارلمانحقوقي محبوب

ارد، نهفته اي با خود به همراه داي كه فعاليت مشاورهريشه اين محبوبيت در امتيازات دوجانبه

ها داراي تخصص و تجربه است. يك جنبه از اين امتيازها اشاره به آن دارد كه نمايندگان سابق پارلمان

واقف هستند؛ مضاف برآنكه اين قشر  قانونگذاري كامالً« هايپيچ و خم»به  قانونگذاري بوده و اصطالحاً

هستند. اين امتيازات مند بهرهنداليه ها و ارتباطات گسترده، عميق و چاز نمايندگان از دسترسي

 صورتبههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... بسيار جذاب است و نفسه براي رهبران عرصهفي

 كند.ميتبديل گر در سطح نهادهاي تقنيني البي مؤثرها را به عناصر خودكار، نمايندگان سابق پارلمان

ه دستاوردهاي شخصي اين حرفه براي نمايندگان سابق اي بجنبه ديگر امتياز فعاليت مشاوره

هاي تر، نمايندگاني كه پس از ترك خدمت مبادرت به فعاليتعبارت دقيقاست. بهمرتبط ها پارلمان

هاي اقتصادي، مين و تضمين منافع عظيم صنايع، بنگاهأكنند به نوعي مسئوليت تاي ميمشاوره

گيرند. ترديدي نيست كه مابه ازاي ارائه اين گونه قانونگذاري برعهده مي وكارها و ... را در عرصهكسب

شوند. هاي مطلوب مالي است كه نمايندگان سابق از آن منتفع مياي، امتيازات و مشوقخدمات مشاوره

مين منافع مشتريان به خدمت أتجربه و تخصص خود را براي ت درواقع، نمايندگان سابق پارلمان

 هستند. خدمات آنانند و در مقابل، مشتريان نيز به بهترين نحو پاسخگوي گيرمي

ها در كشورها سعي در هاي نمايندگان سابق پارلمانديگر و در نگاه سازماني نيز انجمن ازسوي

هاي ملي داشته و ازجمله درصدد تقويت ديپلماسي پارلماني فعاليت در راستاي اهداف و اولويت

بالقوه در راستاي پيشبرد مطلوب سياست خارجي آن كشور هستند. در واقع در اين  عنوان ابزاريبه

ان سابق در سطحي فراتر از فردي و گروهي در خدمت قانونگذارعرصه نيز دانش، تخصص و تجربه 

 پيشبرد و تحقق منافع و اهداف ملي قرار گرفته است.

وجه پذيراي خودكار و ديگر كشورها به هيچ ها درهاي نمايندگان سابق پارلمانحال، انجمنبااين
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ها و نهادها چنين سازوكاري در اين انجمن بدون قيدوشرط تمامي نمايندگان سابق نيست و اساساً

كنند پرداخت مي ساليانهها نمايندگان سابق حق عضويت تعريف نشده است. در بسياري از اين انجمن

 صورتبهآنها  هاي( فعاليتندحقوق و مزاياي بازنشستگي برخوردار و )با توجه به اينكه اين نمايندگان از

، حضور اين نمايندگان در چنين ساختارهايي را وجود اين باگيرد. داوطلبانه و رايگان صورت مي

ها در ، كاربست تجارب و تخصصادواربخشي مجدد به نمايندگان هايي نظير هويتمؤلفهتوان در مي

كالن نهاد)هاي( قانونگذاري در كشور و همچنين فعاليت كارآمدتر در عرصه ديپلماسي  پيشبرد اهداف

 پارلماني و قدرت نرم كشور جستجو كرد.
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