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چکیده

هاهگرواین.استعمومیمشیخطدهیشکلدرمهممباحثازفشارهایگروهشناختامروزه•
خودمنافعبهرسیدنبرایراهاگیریتصمیموهاگذاریسیاستتادارندسعیمختلفشکلبه

خطدهیشکلدررافشارهایگروهنقشتااستآنپیدرمقالهاین.دهندقرارتاثیرتحت
بخش.ردکتقسیمبخشدوبهتوانمیرامقالهراستا،ایندر.دهدقراربررسیموردعمومیمشی

.ستاآنبندیطبقهوفشارهایگروهتعریففشار،هایگروهمطالعهاهمیتشاملنخست

ی هاسیاست گذاری ها و تصمیم گیر



قراربررسیموردفشارهایگروهمطالعهاهمیتمختصرطوربهاستشدهسعیبخشایندر•
گرددهارائپردازاننظریهدیدگاهازانهایبندیطبقهوفشارهایگروهمفهومسپسوگیرد
عمومیمشیخطدهیشکلدرفشارهایگروهاثرگذارینحوهباارتباطدرمقالهبعدیبخش
یمقراربررسیوبحثموردهاگروهاینفشاراعمالهایروشوهااستراتژیآندرکهاست
.گیرد

استراتژی ها و روش های اعمال فشار



:واژگان کلیدی

خط مشی عمومی، گروه های ذی نفع، گروه های فشار•



مقدمه

ر چه اگ. تاریخ مطالعات مربوط به گروه های ذی نفع به آغاز قرن بیستم باز می گردد•
وم این پدیده موضوع تازه ای نیست و حتی قدمت آن بیش از قدمت احزاب است اما مفه

یم شد  و رسمی گروه فشار که به آن گروه ذی نفوذ هم گفته می شود ابتدا در امریکا  ترس
برای مطالعه تایر سازمان ها و انجمن های خصوصی  و دولت مورد مطالعه قرار 

. گرفت



تحتمیالدی1908سالدرکهبود«بنتلیآرتور»از.گرددمطرحزمینهایندرکهکتابیاولین•
نهتابکایندروی.پرداختهاگروهایننقشبهودرامدتحریررشتهبه«حکومتروند»عنوان

جریاندراسیسیفرایندیکصورتبهراآنهابلکه.کردتوجههاگروهایننهادیساختاربهتنها
مرحلهدرورکودحالتدردومجهانیجنگازبعدتامطالعاتاین.دادقرارتوجهموردزمان

.کردمنتشرمشابهیعنوانتحتکتابی«ترومندیوید»1951سالدرکهاینتابودخودمقدماتی



ذیهایگروهواقعیجایگاهوعملنحوهکشفبرایتالشدرودادادامهرا«بنتلی»کاروی•
کتبامتمدراهمیتلحاظبهویافتهادامهمطالعاتاینامروزبهتابودقدرتساختاردرنفوذ

ازعضیبکهاستقدریبهموضوعاهمیت.استگرفتهقرارتوجهموردسیاسیشناسیجامعه
مورداحزابهایمسیستپایهبرنبایدسیاسیهایرژیمامروزهکهمعتقدندسیاسیپردازاننظریه

.یرندگقرارمطالعهموردنفعذیوفشارهایگروهعملونقشبایدبلکهگیرندقرارمطالعه

کشف  نحوه عمل و جایگاه واقعی گروه های ذی
نفوذ در ساختار قدرت



فشارهایگروهیهافعالیتتاثیراتازمتاثرسیاسیتصمیماتاکثرکهکردادعاتوانمیچهاگر•
اندداشتهقشنسیاسیفراینددرکهمیزانیآنبهتاکنونهاگروهاینبررسیومطالعهولی.است
اینوجودینوعتووفورعلتبهگراکثرتجوامعبعضیدرالبته.استنگرفتهقرارتوجهمورد
در.استتهنگرفصورتانهادربارهتوجهیقابلمطالعاتسیاسیشناسیجامعهحوزهدرها،گروه
برایراراهکه.دارندقرار(سیاسیساختنوععلتبه)توتالیتروستنیهاینظامآنها،مقابلنقطه

آنهافعالیتحوزهوبستههاگروهاینفعالیتحوزهوبستههاگروهاینفعالیتورشدگیریشکل
رافوذنذیهایگروهبهمربوطمطالعاتکهعواملیازیکیدیگرطرفاز.اندساختهمحدودرا

.داردمیبازقطعینتیجهیکبهدستیابیازوسازدمیدشوار

ترنظام های ستنی و توتالی



اوجبهنیافتهتوسعهجوامعدرخصوصاامراین.استانهارفتاروهابرنامهبودنمخفیوپیچیدگی•
رسدمیخود

درهاهگروایناثرگذارینحوهونقشوهاگروهاینانواعفشار،هایگروهماهیتبهمقالهاین•
.پردازدمیعمومیمشیخطدهیشکل

ودن پیچیدگی و مخفی ب
برنامه ها و رفتار انها



اهمیت گروه های فشار

هرازخودمنافعتوسعهوصیانتبرایواستمعینیومتعددمعنویومادیمنافعدارایفردیهر•
سازمانها،اتحادیهدرخودهایخواستهتامینبرایافراد.کندمیاستفادهاختیاردرکهابطاری

گروهطریقازخودقدرتافزایشضمنتاآورندمیرویهاگروهبهویافتهحضورهاانجمنها،
بااملتعدروساختهسهیمسیاسیسیستمدرراخودطریقاینازوآیندنایلخوداهدافبه

.گیرندقراراجتماعیهایپدیده

ای تعامل با پدیده ه
اجتماعی



بارقابتریکدیگباهمههاپدیدهاین.هستندجدایکدیگرازندرتبهاجتماعیهایپدیدهزیرا•
حاضررعصانساندیگرسویاز.دهندمیقرارتاثیرتحتراملتیکزندگیوداشتههمیاری

برگذاریرتاثومتاثروکندمیتعقیبراسیاسیهایرخدادعمدهطوربهواستسیاسیانسان
ازشیبخفشارهایگروهوگیرندمیشکلساختارقالبدرهاپدیدهداین.استرخدادهااین
اینازیبخشفشارهایگروهمطالعهامروزکهاستلحاظبدینوشوندمیمحسوبساختارهااین

مهمیاربسامریفشارهایگروهمطالعهامروزهکهاستلحاظبدینوشوندمیمحسوبساختارها
جایگاهبهانتومیجامعهگذاریسیاستتبییندرآنهانقشوهاگروهاینبررسیباوکردجلوه
.بردپیسیاسیسیستمدرآنان

پدیده های اجتماعی به ندرت از 
یکدیگر جدا هستند



ماهیت گروه های فشار

به کار دو اصطالح گروه فشار و گروه ذی نفع بعضا به طور متناوب و به جای یکدیگر•
« گروه فشار»می رود که البته در عرف سیاسی یا بنا بر قول آنگلوساکسون ها بیشتر به 

ی شود که پاتریک گانینگ معتقد است گروه فشار به جمعی از افراد گفته م. مشهور است
ه اهداف سیاسی داشته و می خواهد قوانین را تحت تاثیر قرار دهند و گروه ذی نفع ب

. مجموعه افرادی اطالق می شودکه دارای عالیق مشترک بوده و اهداف سیاسی ندارند



بدینتاسمعتقدمفهومدوایندقیقچنداننهتفکیکبهفرانسوینویسندهدوورژهموریس•
رینتاساسیکهسیاسیغیرهایسازمانباافرادشاملنفعذیهایگروهغالبکهصورت
هایعالیتفوفشاراعالهایفرایندواردهاگروهایناگراما.نیستقدرتبرنفوذآنهافعالیت
اعمالییعنخودکارکردلحاظبهآنهاحقیقتدروشوندمیخواندهفشارگروهشوندسیاسی

.اندشدهمعروفناماینبهفشار

مرریس دوورژهکارکرد



اینلعهمطاازقرنیکگذشتباهنوزفشارهایگروهازمانعوجامعتعریفخصوصدرالبته•
شدهارائهشارفهایگروهازمتعددیتعاریفحالاینبانگردیده،حاصلموفقیتیسیاسیپدیده
اییافتهانسازمتجمعفشارگروه،ریگلزنظراز.شودمیاشارهانهاازبرخیبهاینجادرکهاست
کهکندتالشمعموالآنکهبدونباشدمیجامعهدرتصمیماتماهیتبرنفوذصدددرکهاست

.گیرندقرارحکومتیرسمیهایجایگاهدرآناعضای

جایگاه های رسمی حکومتی



وجودازبعضیوداردتالشکهاستحزبیغیرهایسازمانفشارهایگروهاستمعتقدراجهانس
جمعیتاسواحدیفشارگروهاستمعتقدبیروآلن.بگذاردتاثیرجامعهدرحکومتوسیاست
دیگربرودخاهدافبهدستیابیبرایودارندمشترکمنافعیوهادیدگاهکهاشخاصیازمتشکل

.کنندمیفشاراعمالههاگروه



هاروهگتمامبهنفعذیهایگروهاستمعتقد«نفعذیهایگروه»تحتخودکتابدرنیزرنن
هتجدرعمومیگذاریسیاستبراثرگذاریصدددرکهشودمیاطالقتجمعاتیوهاانجمن

ئولیتمسپذیرشبهزیادیعالقهمعموالکهاستحالیدراین.هستندجامعهخودنظرموردمنافع
گروههوممفدوبیناتصالحلقهیکایجادمنظوربهوی.ندارندراحکومتدرکردنادارهمستقیم

نمایندملعسیاسیسطحدرنفعذیهایگروهکهزمانینویسد،میفشارهایگروهونفعذیهای
.شودمیگفتهفشارگروهآنهابه

داره پذیرش مسئولیت مستقیم ا
کردن در حکومت



تشکلوهاروهگرافشارهایگروه،«دولتیمشیخطتعیینوگیریتصمیم»کتابدرنیزالوانی•
جهتوکنندهتعییناثراتعمومی،گذاریمشیخطامردرنفوذباکهکندمیمعرفیهایی

.گذاردمیجایبهراایدهنده

نفوذ در امر خط مشی
گذاری عمومی



استعموضوبهخاصنگرشوجودازناشیفوقتعاریفازیکهرشودمالحظهکهگونههمان•
رد،راجهانس.استپرداختهپدیدهاینخصوصدرطرحقابلوجهازیکیبهحدودیتاو

یافتهسازمانتجمعراآنزیگلرواستکردهتعریفحزبیغیرسازمانرافشارگروهخودتعریف
یعنیردهکاشارهکهقیدیباونمودهتلیاستسیاسیتصمیماتبرنفوذاعمالصدددرکهای

.استکردهاستثناراحزبینوعازیافتهتجمعحکومتساختاردرانهانشدنوارد

مات اعمال نفوذ بر تصمی
سیاسی



بهیالتتشکازنوعیمورددراصطالحاین»نویسدمیپدیدهاینتوصیفدرنیز(1372)دوورژه•
گرفتندستبهدرمستقیماآنهامبهم،بسیارهمواستوسیعبسیارهمکهشودمیبردهکار

بهوهگذاردتاثیرآنبرقدرتازماندنخارجضمنولی.کنندنمیمشارکتآناعمالوقدرت
بهمنجرابعمنتعددوتنوعکیفیت،کمیت،کهاستاینمهمنکتهاماکنند،میواردفشارآن

.یابدققتحفشارگروهسیاسیرفتارهایجریانبهورودباوشدهنفعذیهایگروهتشکیل

یر ضمن خارج ماندن از قدرت بر آن تاث
گذارده

منابعکمیت، کیفیت، تنوع و تعدد



انواع گروه های فشار

تگی دارد که در انواع گروه های فشار به  نوع طبقه بندی نوع فعالیت ساخت و عواملی نظیر این بس•
:ادامه به تعدادی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود

انواع گروه های فشار بر اساس نوع فعالیت-1•
تقسیم بندی کوکسال-الف•
ایهگروهوصنفیهایگروه.کندمیتقسیمدستهدوبهرافشارهایگروهکوکسال•

مشابهشخصیمنافعداشتنمستلزمآنهادرعضویتکهاستگروهیصنعفیگروه.ایدئولوژیک
نظرموردرااقتصادیهایجنبهبیشترواستخوداعضامنافعحفظپیدرصنفیگروه.است
.وغیرهکارگرخانهمعدنچیاننظیرهاییاتحادیهماننددارد



دارایبلکه.نیستندمشترکمادیمنافعدراایاعضاکهاستگروهی،ایدئولوژیکگروه•
بههاگروهاین.تاسمشابهنگرششانوهستندمشترکمادیغیرمنافعقولیبهومنافعایدئولوژیک

وزیستمحیطسیگار،ضدهایگروهمانند.هستندخاصیایدهترویجباوپیگیریحمایتدنبال
.سبزصلح



تقسیم بندی موریس دوورژه

بهراانهاومطرحفشارهایگروهفعالیتنوعاساسبررادیگریندیتقسیمبدوورژهموریس•
.کندمیتقسیمسیاسیشبههایگروهوسیاسیهایگروه

بروکندعملسیاستقلمرودرمنحصراکهاستسیاسیهنگامینفوذذیبافشارگروهیک•
ازبخشیقطفسیاسیفشارکهاستسیاسیشبههنگامیوبگذاردتاثیرعمومیبخشقوای

ها،انجمن.اشدبداشتهنیزدیگریهایفعالیتزمینهووجودیعللکهاینباوباشدآنهافعالیت
سیاسینفوذذیهایگروه.دهندمیانجامسیاسیکارصرفاکههاییتشکلومجامعها،گروه
نقوذومتحکدرنیزگاهیودارندتریگستردهاهدافکههاییگروهسایرولیشوند،مینامیده

.تندهسسیاسیشبهنفوذذیهایگروهازهایینمونهکارگریهایاتحادیهمانندکنندمی

یاسیگروه های سیاسی و گروه های شبه س



انواع گروه های فشار بر اساس ساخت

هگرووعوامهایگروهنوعدوبهآنهاساختبهتوجهبارافشارهایگروهدوورژهموریس•
نیروییرازهستند،بیشتریاعضایگردآوریپیدرعوامهایگروه.کندمیتقسیمخواصهای

خوانانابکتباشگاهکارگری،سندیکاهاینظیرآورندمیدستبهتعدادعاملازراخوداصلی
.جوانان

ساخت گروه



زبانبه.اندکیفیتدنبالبهبلکهنیستندکمیتپیدرعوامهایگروهمانندخواصهایگروه•
براصخوبهمراجعههاگروهایندر.استخواصبهواجتماعیسرشناسانبهآنانخطابدیگر

مرث.دهندانجامخواهندمیکهاقداماتیبرایامراینزیراشودمیدادهترجیحعوامبهمراجعه
.خاصمشاغلدارایافرادوپردازاننظریهنظیر.استتربخش

در این گروه ها مراجعه به خواص  بر مراجعه  به
عوام ترجیح داده می شود



تقسیم بندی گروه های فشار بر اساس نوع عضویت و تخصص گرایی-3

وبازبهتوجهابراایدئولوژیکییاترویجیوصنفییابخشینفوذذیهایگروهمشخصهوتن•
این.گیردمیکاربهفشارگروهنوعچهارشناساییبرایسیاسیتخصصدرجهوانهابودنبسته

.استشدهدادهنشانیکشمارهجدولدرهاییمثالباهمراهفشارگروهنوعچهار





گروه واره های ذی نفوذ-4

بهوندباشمیامرمتخصصانوفنصاحبانازمتشکلکهدارندوجودنیزدیگریهایگروه•
هایروهگ.دهندمیانجامراعملاینهاگروهسایربرایبلکهکنندنمینفوذاعمالخودحساب
ریخبهایسازمانوهاروزنامهفنی،دفاترنظیر.اندنامیدهنفوذذیهایوارهگروهرامذکور



بهونندکمینفوذاعمالانتخاباتدرکهاستآمدهوجودبههاییصندوقکشورها،ازبرخیدر•
خواهندیمکهگذارانیسرمایهبههاصندوقاین.نمایندمیکمکهستندنظرموردکهکسانی
.دآورنمیفراهمراآناننفوذاعمالامکانکرده،برقرارارتباطکنندسیاسینفوذاعمال

هستندصیتخصوفنیهایتشکلخبریسازمانهایوتبلیغاتیمراکزها،روزنامهدیگرسویاز•
.کنندمیتسهیلراهاگروهسایرسیاسینفوذکه

اعمال نفوذ سیاسی



استراتژی ها و روش های اعمال فشار گروه های ذی نفوذ

فردهکاستبدیهی.استخودهایآرمانتحققدنبالبهگروهیوفردهراجتماعی،زندگیدر•
خودیهاآرمانونظراتتحققبرایفرداستبدیهی.استخودهایارمانونظراتتحققبرای

عتقدمالسولهارولد.باشدخودنظراتاعمالبرایقدرتخواهانونمایداستفادهفرصتیهراز
وقدرترفتنگشکلچگونگیمطالعهازعبارتتجربینظامیکصورتبه«سیاستعلم»است
.گیردمیانجامقدرتاساسبرکهاستعملی«سیاسیعمل»واستآندرشدنسهیم

هارولد السول



چنانچهوهگرفتقرارنظامآنتاثیرتحتناخواهخواهفردیهرسیاسینظامنوعهردرطرفیاز•
تاداشتهوجودموضعثباتبهتمایل.باشداستوابستهآنبهکهگروهیواونظروفقبراوضاع

راسیاسینظامدریرتغیایجاداندیشهنباشد،اومیلبامطابقنظاماگروگرددنایلبیشترینفعبه
.گیردمیشکلنفوذذیهایگروهفشاراعمالترتیببدینوکردخواهددنبال

اشتهتمایل  به ثبات وضع موجود د



رایبهاییاستراتژیوهاروشچهازفشارهایگروهکهاستمطرحسوالاینترتیببدین•
درهاگروهینافشاربانفوذهایشیوهوهااستراتژیراستاایندر؟کنندمیاستفادهنفوذاعمال

میمتصمتوجهوواسطهبدونومستقیمشکلبهسویکاز.شودمیانجاممتمایزنوعدو
وتغییرصورتبهواسطهیاومستقیمغیرشکلبهدیگرسویازواست،سیاسیامورگیرندگان

ازتحکومیاجریانگروه،شخص،علیهیالهبرآنبسیجوعمومیافکاروآراءدهیجهت
.باشدمیمردمطریق

.  در ادامه این استراتژی ها و شیوه های نفوذ تشریح می شود•

اسطهشکل مستقیم و بدون و



اقدامات مستقیم -1•
البقدرکهاسترفتارهاییواعمالازدستهانشاملفشارهایگروهاقداماتازایعمدهبخش•

مقامترینیعالازسیاسیگیرندگانتصمیمتوجهموردمستقیماآمیزخشونتاقداماتوهاالبی
.استهاسیاستمجریانوتشکیالتهرمردهترینپایینتامسئول

یتصمیم گیرندگان سیاس



البیها(1-1•
واهگروهمردم،مختلفاقشارتماس.استمردمازتابعیقدرتکهدموکراسیهایرژیمدر•

انجمنضایاعبامجریهقوهوقضاییدستگاهگذاری،قانونمجالسدرخودمنتخبینباهاسازمان
کییلذاوشودمیانجامرایزنیقالبدرهاتماساین.گرددمیتلقیموجهومشروعامریشهر

.استکشورهردرگذاریقانونمجالسفشار،هایگروهعملهایعرصهبزرگتریناز

عرصه های عمل 
گروه های فشار



اینواستنمودهفراهمفشارهایگروهبرایراجدیدیامکانخودنوعدرپارلمانینظامشکل•
ایهگروهاستبدیهیواستعملآنبهمربوطقوانینعملیهرمالککهاستخاطربدین
آندنبالهبوداشتهنظرزیررامقنعهمجالسوگذارانقانونمنافع،حداکثرکسببرایفشار

رگیرندهبدرگذردمیمجالستصویبازکهراقوانینیمجلس،نمایندگانطریقازکههستند
ابزارالبیهکنمایندلغوساخته،دارخدشهراآنانمنافعقوانینیازدستهآنیاوبودهآنانمنافع

.استعملاین



رامدارانسیاستتوانمیجاآندرکهشودمیگفتهتاالریبهوبودهراهرومعنایبهالبیواژه•
کهوریطبهکردپیداتحولکمکم(فرانسهزباندر)یورومانندکلمهاینولیکرد،مالقات
علمویسیاستگذاراندیشمندانازگروهی.استسیاسیبندوزداصطالحاآنازمنظورامروزه

اداراتنمسئولیبرمستقیمفشاراعمالراآنواندکردهارائهالبیازجامعیتعریفسیاست
ئهاراومذاکره،مشاورهیاوحکومتاعمالوتصمیماتکنترلونفوذبراینالشدرعمومی
اعمالومیماتتصکنترلومستقیمفشاراععمالمنظوربهسیاسیگیرندگانتصمیمبهرهنمود

.ندکنمیتعریفگروهیوفردیاهدافبهنیلوموجودوضعتغییرراستایدرحکومت



هرمورددرتواندمیوشودنمیمحدودمقننهقوهچارچوبدرالبیعملکهاستذکربهالزم•
هایروشوهایاستراتژضمنا.شودگرفتهکاربهگانهسهقوایازیکهربهمنتسبافرادازیک
هااستراتژیرواینازاستمتفاوتبسیاردیگربحثیبهنسبتحکومتازبخشییکازنیزالبی

.یردگمیقراردقتوبررسیموردمختصرگانهسهقوایقالبدرفشارهایگروههایروشو

ودعمل البی در چارچوب قوه مقننه محدود نمی ش



(مجلس)بخش قوه مقننه -الف

قابلخاباتانتازبعدوقبلمقطعدودربخشاینوفشاراعمالبرایفشارهایگروهاقداماتنوع•
بافشارهایهتبلیغاتی،گروهایفعالیتحیندروانتخاباتبرگزاریازقبلباشدمیمطالعه
غیرطرواببرقراریبهموفقانتخابازپستاکنندمیحمایتاوازنظرموردنامزدبهکمک
هایهزینهبلتقانتخاباتیمبارزاتدرنظرموردنامزدنمودنیاریتواندمیاین.بشونداوبارسمی

دادنجلوهضعیفیاودارنداختیاردرکههاییرسانهوسیلهبهاوسازیبرجستهیاوتبلیغات
.باشدعمومیافکارنزداوحریف

،گروهفعالیت های تبلیغاتی



درزیراندهستقایلانتخاباتبرایخاصیاهمیتهموارهفشارهایگروهکهاستدلیلهمینبه•
آنانمنافعمدافعواقعدرکهراخودنامزدهایمختلفطرقازتوانندمیآنهاکهاستزماناین

ویردگمیقرارمشاورهموردگروهرهبرانوسیلهبهنامزدیازقبلفردهر.سازندمطرحهستند
نمیارآشکمعموالفشارهایگروهعملکهاستطبیعی.شودمیحمایتمحرمانهطوربهانگاه
.شودمیانجامپرئدهپشتدرهموارهوشود



وه یکی از رایج ترین ابزارها که زمینه مساعدی برا یاعمال نفوذ گروه های فشار در ق•
این اهمیت. مقننه  را فراهم می اورد کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مجلس می باشد

در کمیسیون ها در این مساله نهفته است که  مذاکرات و مصوبات جلسات عمومی مجلس
.اطراف گزارش کمیسیون ها و متن مصوب این کمیته هها خالصه می شود



آسانترمجلسکلبههجومازمراتببهخاصکمیسیونیکبهفشارگروههجوماستبدیهی•
باخودوابطرتسهیلمنظوربهنفوذذیهایگروهکهافتدمیاتفاقمواقعبسیاریحتی.است
خودارائوظنریاتنظرتهدیدوتطمیعترغیب،هایشیوهازهاکمیسیوناعضایوگذارانقانون

استفادههدیدتورشوه،ضیافتصورتبههدیهتااقناعومطلعفردیکعنوانبهرایگانطوربه
راآنهکاستاصطالحیهمانمسیرایندرمعمولشیوهبهترینگفتبتوانشاید.کنندمی

.نامندمیبردنبهرهودادنضیافت

بطتسهیل روا



ت و هدیه از آنها اموخته اند که برای تالیف قلوب الزم است ابتدا از این مسیر وارد شوند و ضیاف•
ر گروه های شیوه های معمول و شناخته شد، گروه های فشار به شمار می رود به هر حال نتایج  تاثی

لف تصویب با فشار در قوه مقننه به صورت جرح و تعدیل ، تصویب یا لغو قوانین و با جرح و تعدی
.  لغو یک طرح یا الیحه می باشد



(قوه مجریه)بخش اجرایی -ب

هاینهادنفوذ،ذیهایگروهتوسعهفشاراعمالونفوذبرایتوجهموردهایحوزهدیگراز•
تصابانیاوانتخابدراولمرحلهدرخوداهدافبهدستیابیبرایآنها.استکشورهراجرایی

نظرردموافرادکهسازندمهیاچنانراوضعیتکندمیسعیونمودهدخالتحکومتکارگران
دروپنهانطوربهمعموالعملاینالبته.شونداداریویژههایجایگاهومناصبدارعهده

.گیردمیصورتمحرمانهتوافقات

توافقات محرمانه



گروهنظورمبدیناست،البیصورتبهاجراییدستگاهدرنفوذاعمالهایشیوهازدیگریکی•
روابطادایجونزدیکیباشکلیبهروزهرونمودهرابرداریبهرهنهایتهافرصتازشفارهای

نفوذحتتافرادباروابطاینتعمیقبهاداریوکاریارتباطاتومراوداتعنوانتحتدوستان
تامختلفایهمناسبتبهتبریکوتسلیتاگهیدرجازشیوهاینبرایاولقدم.پردازندمیخود

.باشدمیگلسبدیاهدیهاهداودوستانازتنچندهمراهیباافرادکاردفتردرحضور

ن تعمیق ای
روابط



(قوه قضاییه)بخش فضایی-ج

اعمالیکنل.استحکومتیمجریانوسیاستگذارانمتوجهفشارهایگروههایفعالیتچهاگر•
درهاوهگرگونهاین.رودمیشماربههاآنبعدیاهدافازنیزحقوقیوقضاییسمائلدرنفوذ

بهوتاسعمومیهایسیاستباارتباطدرکهقضاییهایحوزهازقسمتآنتاهستندتالش
هاینترلکونمودهمراقبتآنهاازداشتهنظرزیرشودنمیمربوطعامهمصالحومسائلبهنحوی
.نماینداعمالراروزانه

یسیاستگذاران و مجریان حکومت



هایروهگباارتباطدراستممکنکهعمومیهایسیاستازدستهآنکهاستجهتبداناین•
عالیبایعالهایدادگاههایپروندهازبعضیدرباشندحیاتیمنافعدارایوشهروندانازبزرگی

یکطروابمحدودهکهاستمهممسالهاینفرایندایندروشودمیزدهرقمقضاییمراجعترین
تنظیم.شوداییشناساست،سیاسیفشارفرایندکلازقسمتیروابطاینکهقاضیباالبیست
ینرنگبهزنانآزادیوحقوقجملهازجامعهازبخشییاافرادمدنیحقوقبهمربوطمسادل
تواندیماستفضاییبخشوظایفحیطهدرکه...ومهاجرانیاخاصقومیتیکیاوپوستان

.سازدفراهمنفوذذیهایگروهفشاراعمالبرایراالزمهایزمینه



اقدامات خشونت آمیز

راخودحیاتیعمنافوبرسندخوداهدافبهنتوانستندقبلیهایشیوهازفشارهایگروهکهزمانی•
مییروخشناعمالدیگرعبارتبهیاوامیزمسالمتغیراقداماتبهدیدندتهدیدمعرضدر

وترینمنطقیگروهیکهایخواستهازمسئولینساختنمطلعهماننداقداماتیچهاگر.آورند
سادهفشاریکزایعنیقهرامیزهایشیوهلیکناست،پنهانیاآشکارصورتبهشیوهترینصحیح

.استآنانهایراهدیگرازمختلفشدتودرجاتباجامعهدروحشتوترورمرحلهتا



واغتشاشوآشوبکردناعتصاببهوانمودیاواعتصابارعاب،تهدید،شاملاقداماتاین•
ذهنیوعینیشرایطفراخوربهکهبودهروستایییاشهریهایشکلبهمسلحانهدرگیرینهایتا

میتالشارفشهایگروهترتیببدین.گیردمیقراراستفادهموردجامعهوگروهمیاندرموجود
درارالزمبرداریبهرهودادهسوقخوددلخواهسمتبهارجامعهدرهاسیاستگذاریتاکنند
.آورندعملبهمناسبزمان



اقدامات غیر مستقیم

مردم،طریقازکنندمیسعیفشارهایگروهکهاستفشارهاییازدستهانمستقیمغیراقدامات•
اورندمیرویاعمالاینبهزمانیفشارهایگروه.دهندقرارفشارتحتراجامعهسیاستگذاران

گروهیواناییتوقدرتباباشدنداشتهبردرآنانبرایمضراتیآنهاهایفعالیتشدنآشکارکه
خودعمالابودنثمرمثمربرایلذابدهندصورتراموثریاقدامبتوانندکهنیستدرحدیآنان

بهبرایرفشاهایگروهمستقیمغیراقداماتاز.کندمیاستفادهمردمیعنیجامعهاحادقدرتاز
هاهشیواینبهادامهدرکهاستعمومیافکاربسیجوتحریکوتلخمردم،آوردنصحنه

.شودمیپرداخته

بسیج افکار عمومی



افکار عمومی

ردراعمومیرضایتمندیودانستهمردمآراءازناشیراخودمشروعیتدموکراسیهاینظام•
یفتوصدرسوریآلفرد.دانندمیملتعمومیافکاربهتوجهومردمخواستنمودنبراورده

قدرتاینعمومی،افکار.استملتیکباطنیضمیرعمومیافکارنویسدمیعمومیافکار
واستنشدهبینیپیشاساسیقانونهیچدرکهنیروییاست،سیاسینیروییکغالباگمنام
براینیزاهدولت.ماندنخواهدغافلعظیمنیرویاینگیریکاربهازهرگزنیزفشارهایگروه

.دارندمیمبذولعمومیافکاربهخاصیتوجهسیاسیمعادلهنوعهرنظمواقدامهر

استافکار عمومی ضمیر باطنی یک ملت



است اما مسایل اگر چه برای شکل گیری افکار عمومی زمان نسبتا طوالنی برای تغییر باورها الزم•
.ها شودحساس و حتی بسیار جزیی می تواند بسیج کننده افکار عمومی و تغییر سیاست



تبلیغات2-2

.استدرآمدهرتحریرشتهبهمطالبیگستردهطرزبهآنکاربردوتبلیغاتخصوصدرچهاگر•
.باشدبدیابخواستممکنتبلیغات.شودمیمستفادآنازدقیقیغیرومبهممفهومهنوزلیکن

باودباششدهگیریهدفعقالنیطوربهکهداردامکان.باشدحقیقتیاودروغدارداحتمال
اندنبالبهتبلیغاتکهمنظورینهایتدرموردیهردراما.کننددارجریحهرااحساساتکهاین
یااصخیقینی،موضوعاتبرایشدنقایلاحترامباتاکندمیتالشکهاستآنباشدمی

برایفشارهایگروهروایناز.گذاردتاثیرعمومیاذعانبرمدتبلندیامدتکوتاهعمومی
وسایلیقطروازکارامدابزاراینازهاتودهسیاسیهایانتخابورفتارونگرشدرتغییرایجاد

.کنندمیاستفادهجمعیارتباط



آژانس،مجالتروزنامه،قبیلازالزمتبلیغیوارتباطیوسایلدارایخودباراستا،آنهاایندر•
هایهموسسوهاآژانساینگردانندگانباوبودهتلویزیونیورادیوهایشبکهخبری،های

پیوندهاگروهکهآنیاوشوندمیمحسوبگروهآنرهبرانازوگروهآنعضوخبری
.کنندمیرارداریببهرهنهایتآنهاازونمودهبرقرارتبلیغاتیوسایلاینباشدنهادینهومستحکم
زاریابعنوانبهآناز،رسانیاطالعیاخبریموسسهیکدرنفوذبامواردبرخیدرهمچنین

.کنندمیاستفادهخودهایخواستهبرای

سانینفوذ  در یک موسسه خبری یا اطالع ر



وشاوودونالدتحقیقاتنتیجهاستسازیبرجستهتبلیغاتدرکارآمدوموثرهایشیوهازیکی•
باعثخبریهایرسانهدرمطالبکردنبرجستهوبزرگکهدهدمینشانکومزمکماکسول

دیهیب.کنندتلقیمهموبرجستهرامطالبهمانعینهایرسانههمانندمخاطبانکهشودمی
بهاطبانمخدرقبولقابلرفتاریتغییراتنتوانندعملاینباخبریهایرسانهچهچناناست

.اورندوجود

ازیبرجسته س



رقابتطیدرواقع،در.شدخواهندمخاطباندرایمالحظهقابلشناختیتغییراتباعثحداقل•
ودکننمیتشخصرامهمموضوعاتاهمیتمیزاناخبار،وهاگزارشدرهارسانهسیاسی،های
عبارتآنلیکمفهومدرسازیبرجسته.کنندمیاعالمرارقابتهایبرجستگیترتیببدین
گروهقایعوکردنبرجستهطریقازمردمعامهذهندرگذاریتاثیربرایهارسانهقابلیتازاست
کهاین.کنندنقشایفایخوبیبهتوانندمیابزارهاییچنینگرفتنقراراختیاردربافشارهای
آنهاطتوسیابدانتشارمخاطبینیچهبرای،مقیاسیچهدریاوایاندازهچهدرموضوعیفچه

.شودمیتعیین



نیرویطریقایناززیارسیاسیهایرخدادوحوادثوقایع،مورددرچهوافرادمورددرچه•
وآوردهدرمردمآحادآستینازراخودارادهمستقیمغیرشکلبهونمودهایجادراعظیمی

گروهخواستهبدقیقترعبارتبهوملتخواستبهتادهندمیقرارفشارتحتراسیاستگذاران
ساساتاحیاشدهایجادباورهایقدرتاینپشتوانهکهاستطبیعی.دهنددرتننفوذذیهای

حتیودادتغییرراانتواننمیراحتیبهکههاستتودهجمعیشورقالبدرشدهبرانگیخته
.بودنخواهدآسانامریهمآنکنترل

شور جمعی توده ها



خالصه و نتیجه گیری

گروهاینذاریاثرگنحوهونقشسپسوشودتبیینفشارهایگروهمفهومشدهسعیمقالهایندر•
هایگروهمطالعهامروزه.گیردقراربررسیموردجوامعدرعمومیمشیخطدهیشکلدرها

اتحادیهدرخودهایخواستهومنافعتامینبرایافرادکهچراکندمیجلوهمهمبسیارامریفشار
ازخودقدرتافزایشضمنتاآورندمیرویهاگروهبهویافتهحضور...وهاسازمانوها

.ندگیرمیشکلفشارهایگروهترتیببدین.یابنددستخوداهدافبهگروهطریق



خالصه و نتیجه گیری

جکومتویاستسوجوهازبعضیبرتاکنندمیتالشکهاستاییافتهسازمانتجمعفشارگروه•
بندیطبقهوهنگریستهاگروهاینبهمختلفزوایایازنیزپردازاننظریه.بگذاردتاثیرجامعهدر

اما.رفتگقراربررسیموردهابندیطبقهاینازبرخیکهاندکردهبیانراانازمختلفیهای
دهیکلشدرهاگروهایناثرگذارینحوهونقشاستبودهآندنبالبهبیتشرمقالهکههدفی

میاثرعمومیمشیخطدهیشکلدرطریقدوازفشارهایگروهاستعمومیمشیخط
.گذارند



خالصه و نتیجه گیری

صورتهبیاو(گانهسهقوای)قدرتسطحدرالبیاعمالصورتبهکهمستقیمطریقازیکی•
و.ردگیمیصورتجامعهدروحشتوترورمرحلهتاسادهفشاریکازامیزخشونتاقدامات
میسعیارفشهایگروهکهاستفشارهاییازدستهآنشاملکهمستقیمغیرطریقازدیگری

وتحریکقطریازاقداماتاین.دهندقرارفشارتحتراجامعهسیاستگذارانمردموسیلهبه.کنند
،هاروزنامهیرنظجمعیارتباطوسایلازاستفادهیاوتبلیغاتطریقازیاوعمومیافکاربسیج

.گیردمیصورتغیرهوتلویزیونورادیومحالت،


