
 

 در سازمانهای انگلیسی گروههای فشارو نقش آشنایی با ماهیت 

 چکیده:

دلیه  اسهت  گوناگون دارند و به  همهینامروزه گروههای فشار  ماهیت جدانشدنی  در بین سازمان های    

سعی شده است تعریه  کیهی از گروهههای  نوشتارک  مطالع  این گروهها ،اجتناب ناپذیر می باشد.در این 

فشار ارائ  داده شده و هم چنین با ارائ  نظری  ههای متاهاوت در ایهن بهاب، مهروری بهر ماهیهت گروهههای 

و عمیکرد آنها .آنچ  ک   ب  آن اشاره می شود برای آشنایی با این گروهها ارائ  گردد« انگییس»فشار در 

در مطالب بیان شده در مورد وضعیت ایهن گروههها نمی رسد ک  ب  نظر ودر سازمان های انگییسی بوده 

 نیز صادق باشد. سایر کشورها 

 واژگان کییدی: گروههای فشار ، نظریات ، قوای س  گان  ، انگییس

 مقدمه:

و دیگهر متاکهران سیاسههی ایدهتلیسهت نظهر دادنههد که  شههروندان بایههد گرایشههای  ها   ههود را « روسهو»

شعور و آگاهی مشترک  یر عمومی را رواج دهند. اما امهروزه به  طهور کیهی سرکوب کنند وب  جای آن 

مبهم و غیر واقعی است، زیرا ب  طهور روز افهزون دانسهت  مهی « یر عمومی»قبو  شده است ک  ماهوم 

شههود کهه  منههافه جامعهه  مسههتیزم تههوازن وتعههاد  منههافه افههراد اسههت نهه  قربههانی کههردن منههافه یکههی  در برابههر 

است آن است ک  با متوازن کردن منافغ گوناگون جامع  ، هم  آنها را با بیشهترین میهزان دیگران. هنر سی

ماهوم رسمی گروههای فشار ک  ب  آن گروه ذیناهوذ ههم گاته  مهی  (1388،357رضایت تأمین کند.)عالم،

 شود ابتدا در آمریکا ترسیم شد و برای مطالع  تأثیر سهازمانها و انجمهن ههای  صوصهی بهر دولهت مهورد

 1908بهوده که  در سها  « آرتهور بنتیهی»مطالع  قرار گرفت. و اولین کتاب مطرح شده در ایهن زمینه  از

ب  رشت  تحریر درآمده و ب  نقه  ایهن گروههها پردا ته  اسهت.وی « روند حکومت»میالدی  تحت عنوان 

داده در ایههن کتههاب ،ایههن گروهههها را بصههورت یههس فرآینههد سیاسههی در جریههان زمههان ،مههورد توجهه  قههرار 

امهروزه ماههوم گهروه ذیناهوذ ایهن امتیهاز رادارد که  ماههوم عمهومی اسهت و  (1385،67است.)کرد نهائی،،

مطالع  تطبیقی پیکارهای سیاسی را در رژیمهای دموکراتیس و نظامهای قدرت گرا در میان می  جدید و 

ن گات،کهه  (و شههاید بهه  ایههن صههورت بتههوا1386،175میهه  قههدیمی را امکههان پههذیر مههی سههازد.)دوورژه،

گروههای فشار  در قالب سازمانی برای دفاع از منافه  هود دسهت به  اعمها  فشهار  بهر قهدرت عمهومی و 

  (1387دولتی زده تا تصمیمات آنها را با منافه  ود همراه سازند)نقیب زاده،

 تعاریف کلی از گروههای فشار: 

 ی ذیناهوذ چنهین مهی گویهد: هود،در مهورد گروههها« جامعه  شناسهی سیاسهی»مهورییس دوورژه درکتهاب 

گروههای ذی ناوذ مستقیمادر فهت  قهدرت و اجهرای آن مشهارکت نمهی کنند،بیکه  در حهالی که   هارج از »

وارد مهی کننهد. گروهههای ذیناهوذ در پهی « فشهار»قدرت باقی می ماننهد،آن را متهأثر مهی سهازند و بهر آن 



دو اصهطالح گهروه فشهار و  «درت بنشهانند.تأثیر بهر زمامداراننهد، نه  آن که  زمامهدارانی از  هود را به  قه

گروه ذیناه بعضا ب  طور متناوب و ب  جای یکدیگر ب  کار میرود ک  البت  در عر  سیاسی یا بنابر قو  

معتقهد اسهت گهروه فشهار به  « پاتریهس گانینه »مشههور اسهت.« گروههای فشهار»انگوساکسون بیشتر به  

ت  و می  واهند قوانین را تحت تأثیر قرار دهند و گروه جمعی از افراد گات  میشود ک  اهدا  سیاسی داش

ذیناه ب  مجموع  افرادی اطالق میشود ک  دارای عالئق مشترک بوده و اهدا  سیاسهی ندارنهد)کرد نهائی، 

،مقصود از گروه فشار هر گونه  سهازمان «وینر»ب  گات   (.2004ب  نق  از زاراتیگویی ، 69،  1385،

ار حکومتی است ک  می کوشد بر جاب  جایی یا انتصاب مقامهات حکومتی،ات هاذ داوطیبان  بیرون از سا ت

تصهمیم گیهری و »الهوانی در کتهاب  (1388،359سیاست عمومی و اجرا یا اصالح آن تأثیر گذارد.)عالم،

،گروههای فشار را گروهها و تشکیهایی معرفی مهی کنهد که  بها ناهوذ در امهر  هط «تعیین  ط مشی دولتی

 (1385،70ومی،اثرات تعیین کننده وجهت دهنده ای را ب  جای می گذارند)کرد نائی،،مشی گذاری عم

 تفاوت گروه های فشار با احزاب:

یکی از تااوت های بین احزاب و گروههای ذیناوذ ،درج  مسیس گرائی آنان اسهت.احزاب سیاسهی تهال  

یهها در آن شههریس شههوند تهها دارنههد تهها بطههور عینههی و رسههمی قههدرت سیاسههی را مسههتقیما در دسههت بگیرنههد و 

بتوانند ب  اهدا   ود که  در اساسهنام  بطهور واضه  و عمهومی اعهالم کردهاندجامعه  عمه  بپوشهانند. در 

حالی ک  گروههای  ذیناوذ)منظور گروههای فشار( نمی  واهند قدرت را در دست بگیرند یا حتهی در آن 

 لی جهزو هیئهت حاکمه  نیسهتند.)کریم نیها(مشارکت کنند،بیک   ود ب شی از طبق  حاکم بشمار می روند و

احزاب ،اکثرا ب  تجمیه منافه پردا ت  در حالی ک  گروههای فشار ب  پیوند منافه افهراد توجه  داشهت  و بها 

بدسههت آوردن یههس  واسههت  و کسههب رضههایت افههراد مههانه از دسههت زدن بهه  رفتارهههای  شههونت آمیههز مههی 

رگتههری اسههت ودر سیاسههتهای کشههور آشههکارا نقهه  حههزب سیاسههی گردهمههایی بز (1387شههود.)نقیب زاده،

حیاتی ایاا می کند،اما  گروه فشار،  محا  محدودی دارد وبا ماندن در پشت پرده نق   هود را بهازی مهی 

کنههد.حزب سیاسههی در سیاسههت شههرکت دارد زیههرا ماهیههت آن سیاسههی اسههت ، امهها گههروه فشههار چنههین هههدفی 

 (1388،360ندارد.)عالم،

 در مورد گروههای فشار:نظرات  تئوری سازان 

 «:آلموندو پاو »نظرات 

 سازمان های گروه فشار را ب  چهار نوع عنوان می کند:

 .مناعتی،بی نام و نشان:  ود جو  بوده و در حالت ناپایداری بسر برده و دست ب   شونت می زنند.1

 . مناعتی، غیر انجمنی ، غیر ارادی : مانند پیوندهای  ویشاوندی یا اعتقادی2

 . مناعتی، نهادین  و رسمی: سازمان های دولتی مانند ارت  و پارلمان3

 (1387. مناعتی،انجمنی،ارادی: از منافه گروه دفاع می کند. .)نقیب زاده،4



البت  ،بیشتر نظری  پردازان ، رسمی و نهادین  بهودن آن را قبهو  نداشهت  و آن را از اجهزار تعریه  گهروه 

 های فشار نمی دانند.

 چاییدز س  رو  را برای ناوذ و تأثیر این گروهها مطرح می کند: هم چنین

 تحت تأثیر قرار دادن توانایی تعق  مردم با برگزاری س نرانی ها و کنارانس های مطبوعاتی. با. 1

 تحت تأثیر قرار دادن هر گون  عقیده و ترغیب ان،مانند:عواط  ، نارت ، ترس، عشق. با .2

ت  های  ود از هر تاکتیکی استااده و با تبییغات ویژه بر انت ابات تهأثیر مهی برای جیب توج  ب   واس .3

 (1388،363گذارند.)عالم،

،گروهههای فشهار را به  سهازمان ههای زیهر تقسهیم کهرده «اصو  عیم سیاسهت »  موریس دوورژه درکتاب

 است :

 . منحصرا سیاسی1

 . بعضا سیا سی 2

 . غیر سیاسی3

سازمانها ،غیر سیاسی اند.اگر یس گروه ذیناوذ ،کار  فقط د الهت در قیمهرو  اما او معتقد است ک  اغیب 

اسهت.برای مثها : جمعیهت مجیسهیان مهدافه  «منحصهرا سیاسهی » سیاست و تشهب  به  قهوای عمهومی باشهد

است ک  فشار سیاسی تنها « بعضاّ سیاسی»رعکس،یس گروه،هنگامی   .آزادی تعییم و تربیت در آمریکا

باشههد و عیهه  وجههودی دیگههرو وسههائ  اجرایههی دیگههری نیههز داشههت  باشههد.مانند:اتحادی   جزئههی از فعههالیت 

 (1386،172)دوورژه، کارگری.

کوکسا  گروههای فشار را به  دو دسهت  تقسهیم مهی کنهد،گروههای صهنای و گروهههای ایهدئولوژیس.گروه 

این منافه جنب   و بیشتر گروهی است ک  عضویت در ان،مستیزم داشتن منافه ش صی مشاب  است صنای:

گهروه ایهدئولوژیس:گروهی اسهت که  اعضها دارای   انه  کهارگر. های اقتصادی را مورد نظر دارد.مانند:

منافه مادی مشترک نیستند بیک  دارای منافه ایدئولوژیس و به  قهولی منهافه غیهر مهادی مشهترک هسهتند و 

 (1385،71)کرد نائی،،     نگرششان مشاب  است.

 فشار:ویژگی های گروههای 

 .ناه ش صی: ریش  تکوین گروه فشار است.1

.چهره پنهان سیاسی: این گروهها رن  چهره سیاسی  ود را بناب  اقتضها حاهظ میکننهد یها از دسهت مهی 2

 دهند.

 .تااوت با حزب سیاسی: این گروهها ،بر ال  احزاب سیاسی،درپی کسب قدرت عمومی نیستند.3



 .سیاسی یا نیم  سیاسی اند4

ری:این گروهههههها در همهههه  کشههههورها وجههههود دارنههههد و در برگیرنههههده انههههواع سههههازمانهای .جهههههان گسههههت5

بازرگانی،کارگری،کشهههههههههاورزی،نهادهای دینهههههههههی و سهههههههههایر گروهههههههههههای اقتصهههههههههادی و حرفههههههههه  ای 

 (1388،360است.)عالم،

 استراتژیهای گروههای فشار در قالب قوای س  گان :

 ال . قوه مقنن )مجیس(

ار دو مقطههه قبهه  و بعههد انت ابههات قابهه  مطالعهه  مههی باشههد.در قبهه  از ایههن نههوع اقههدامات بههرای اعمهها  فشهه

برگزاری انت ابات ،گروههای فشار با کمس ب  نهامزد مهورد نظهر ، بهرای بههره بهرداری بعهد انت ابهات و 

 برقراری روابط غیر رسمی با او فعالیت می کنند.

های ت صصی مجیهس مهی باشهد چهرا و فعالیت های بعد انت ابات، شام  بدست گرفتن کمیسیونها و کمیت  

 ک  هجوم بر یس کمیسیون  ا  ب  مراتب از هجوم ب  ک  مجیس آسانتر است.

 (.1370؛پییو،2005؛دشارز و فریمن،2004ب  نق  از سانتوس، 1385،76)کرد نائی،،

 ب.قوه مجری 

شههک   گروههههای فشههار بههر قههوه مجریهه  کهه  سیاسههت عمههومی را تههدوین مههی کنههد،ناوذ اعمهها  مههی کننههد. در

پارلمههانی حکومههت ،گروههههای فشههار،  از راه قههوه مقننهه   بههر قههوه مجریهه  ناههوذ مههی کنههد اعضههای منت ههب 

گروههای فشار  در قوه مقنن  ، با طرح سؤا ، استیضاح ، تعطی  موقت جیسهات مجیهس، پیشهنهاد رسهمی 

 (1388،362توسط کمیت  های مشورتی  ود قوه مقنن  ، بر قوه مجری  ناوذ می کند.)عالم،

 ج. قوه قضائی 

راه مطیوب اثر گذاری بر قضات ،ایجاد افکار عمومی  در مورد آنها ست ک  این دموکراتیس ترین  را ه 

دیوان عالی کشور  را در زمان گزین  قضهات تحهت تهأثیر  هود « سرمقال  های مهم »محسوب می شود.

فهراد یها ب شهی از جامعه  از تنظهیم مسهای  مربهوط به  حقهوق مهدنی ا  .(1388،362قرار می دهد. )عهالم،

جمیهه  حقههوق و آزادی زنههان یهها رنگههین پوسههتان و یهها یههس قومیههت  هها  یهها مهههاجران و ... کهه  در حیطهه  

 وظای  ب   قضایی است  می تواند زمین  های الزم را برای اعما  فشار گروههای ذیناوذ فراهم سازد.

بنهابراین ، ایهن گروههها  (.1991؛لینهدبیوم،1370؛پییهو،2004سانتوس،ب  نق  از  1385،76) کرد نائی،،

هههم در  جوامههه دموکراتیههس و هههم در جوامههه توتههالیتر نقهه  ایاهها مههی کننههد بهها ایههن تاههاوت ،کهه  در جوامههه 

دموکراتیس ، فعالیت این گروه ها متوج   حکومت بوده ولی در جوامه توتالیتر، درست ب   جهت م ال   

مسئی  قاب  توج  این است ک  این گروه ها ،هر زمهان بهدون احسهاس مسهئولیت ،نهادههای  جریان می یابد.

سیاسی را تحت فشار قرار دهند و برای تأمین منافه  هود، به  منهافه عمهومی آسهیب بزننهد بهرای حکومهت 

 (1388،361نمایندگی  طرناک می شوند.)عالم،



 نقش گروههای فشار در سیاست انگلیس:

یب با عناوین گروه های ذیناه یا البی ها و یا گروههای اعتراض شنا ت  می شوند و گروه های فشار ،اغ

اغیب معانی آن جدا از گروههایی ک  فشار فیزیکی و عمییاتی وارد می کنند می باشد. در انگییس،احزاب 

ی سیاسی تعدد کمتری دارند در حالی ک  شمار گروههای فشار ب  هزاران می رسد.گروههای فشار ،هم م

ههزار  150داشت  باشد ک  ارائ   دهنده « کنادرا سیون صنعتی انگییس»توانند سازماندهی عظیمی مانند ،

را « لیمینقتهون» کسب و کار میباشد و یا می تواند یهس سهازمان محیهی ماننهد انجمهن مقهیم منطقه  مرکهزی

» چشم  آب معدنی  ان  دار، مبارزه ای را جهت حاظ ویشرفت  300شام  شود ک  با عضویت کمتر از 

 را سازماندهی کرده است.«لیمینقتون

 انواع گروه های  فشار :

 .گروه های ب شی1

(Sectional groups) 

« واحههد میههی معیمههان»گروههههایی هسههتند کهه  منههافه یههس ب هه  از جامعهه  را تههأمین مههی کننههد ماننههد ،گههروه 

و از این قبیه .این گهروه هها بهر ،جامع  تاجران و صاحب کار ان  های ماشین «انجمن پزشکی بریتانیا»،

 کمیت اعضا  توجهی نداشت  و سعی در جذب افرادی هستند ک  اهدا  گروه را تأمین کند.

 .گروه های تبییغاتی2

(Promotional groups) 

مهی « گروهههای سهببی»این گروه ها سعی در تروی، یس مسئی  و موضوع ویژه هستندک  بر ی آنهها را 

مستقیم و اقتصادی را جویا نیستند.مانند،مبارزه بهرای  یهه سهالح هسهت  ای و یها  نامند.این گروهها مناعت

 صی  سبز.

،گهروه ههای فشهار «*ویهن گرنهت»نوشت  «گروه های فشار ، سیاستها و دموکراسی در بریتانیا»در کتاب 

 را بر اساس موقعیت و رو  ب  دو گروه تقسیم کرده است:

 . ودی یا عضو دستگاه1

(Insider groups) 

این گروه ها روابط قوی با تصمیم گیرنده ها داشت  و بطور مرتب با آنها مشورت دارنهد و حتهی به  طهور 

مرتب جیساتی را با هیئت وزیران و یا کارمندان دولت دارند. ایهن گهروه هها به  یهس سهری قواعهد وفهادار 

 بوده و حمی  ها و هجوم عمومی را متوج  وزیران نمی کنند.

 رج از دستگاه.غیر  ودی یا  ا2



(Outsider groups) 

این گروه ها  امکان دسترسی ب  وزیران را نداشت  و منتظر بدست آوردن موقعیت های سیاسی هستند.این 

گروه ها ب  طور ایدئولوؤی مدار با سیستم سیاسی م ال  بوده و منتطر تغییر شرایط سیاسی ،مانند تغییر 

 (7)منبه  در حکومت هستند.

 نتیجه گیری:

امروزه گروههای فشار ماهیت آشکارتری نسبت ب  گذشت  دارند چرا ک  وجود این گروه ها بعنوان گروه 

های ذیناوذ غیر قاب  انکار می باشد . ولی میزان حضور آن ، در جوامه متااوت بوده ونوع حکومت نیز 

انه  ناهوذ کهرده و در از عوام  تأثیر گذار می باشد.. این گروهها در جان هر حکومت ، یعنی قوای سه  گ

تعیین سیا ستها و  ط  مشی سیا سی و اقتصادی اثر گذاشت  و  ود از آن منتاه هستند.این مقال  بر فعالیت 

ایههن گروهههها در سیاسههت انگیههیس مههروری داشههت  و بههر ایههن واقعیههت اذعههان دارد کهه  گههروه هههای فشههار در 

 جوامه سیا سی فعا  ، پر رن  تر می باشند.

   در واست محقق روی سایت قرار گرفت. مالحظ  : بنا ب
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 منابه:

 (؛ اصو  عیم سیاست ؛ ترجم  ابوالاض  قاضی ؛ تهران : انتشارات آگاه.1386.دوورژه ،موریس)1

 ( ؛ مبانی عیم سیاست ؛تهران: مرکز تحقیقات اسالمی.1380.جمالی، حسین)2

های فشار در شک  دهی  ط مشهی عمهومی ؛ فصهینام  فرهنه   (؛ نق  گروه1385.کرد نائی،،اسدا...)3

 65-82مدیریت ،سا  چهارم، شماره دوازدهم، 

 (؛ بنیاد های عیم سیاست ؛تهران:نشر نی.1388.عالم ،عبدالرحمن )4

 ( ؛ در آمدی بر جامع  شناسی سیاسی ؛ تهران: سمت.1387.نقیب زاده،احمد)5

 .کریم نیا،حمید ؛ گروههای فشار6
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