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چکیده
موضوع اين تحقیق ،بررسی پیامدهای سیاسـی امنیتـی پردا ـت یقـدی يارایـههـا در بشـخ ـایوار
می باشد .هدف از ایجام اين تحقیق ،بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی پردا ـت یقـدی يارایـههـا در
جهت ایجام اقدامات الزم در جهت پیشگیری و يا کاهخ اثرات اين پیامدها میباشد.
پردا ت یقدی يارایه ها در کنار یکات مثبت و مزايايی که در پی واهد داشت ،با توجـه بـه شـراي
کشور میتواید پیامدها و اثرات سوئی را در بشخهای مشتلف ايجاد یمايد که عـدم توجـه بـه نهـا
می تواید به وقوع پیامدهای سیاسی و امنیتی منجـر رـردد .ازايـنرو بررسـی ايـن پیامـدها بـهمنظـور
جلوریری از وقوع بحرانهای اجتماعی و امنیتی ضروری به یظر میرسد.
روشی که برای ایجام اين تحقیق ایتشاب شده است روش توصیفی است .در ايـن تحقیـق از منـاب و
اطالعات کتابشایه ای و از بررسی میدایی از طريق توزي پرسشنامه استفاده شده اسـت و در پايـان از
یرمافزار  SPSSبرای تجزيهوتحلیل اطالعات به دست مده استفاده ررديده است.
جامعه ماری تحقیق را تعدادی از اساتید بر ی از دایشگاههای کشور تشکیل میدهنـد کـه در زمینـه
مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صاحبیظر میباشند .یتیجهای کـه از تحقیـق حاضـر مـیتـوان
ررفت اين است که پردا ت یقدی يارایه ها عوارضی را در بشخ ایوار ايجاد واهد یمود کـه ايـن
عوارض منجر به ايجاد یارضايتی در سطح جامعه واهند شـد .ايـن عـوارض پتایسـیل بـااليی را در
جهت وقوع اعتراضات و تبديل شدن به پیامدهای سیاسی و امنیتی واهند داشت و ازاينرو بايد مـد
یظر قرار ریرید ،اررچه یتايج به دست مده در تحقیق در جمـ بنـدی همـه مـوارد ،بـروز پیامـدهای
سیاسی و امنیتی معناداری را در اجرای پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار شناسايی ینمود.
کلیدواژهها :يارایه ،بحران ،پردا ت یقدی ،اعتراضات اجتماعی.

 یويسنده مسئول :دایشجوی دکتری مديريت راهبردی فرهنگی ،دایشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران،
ايران

 استاد اقتصاد ،دایشکده مديريت و بریامه ريزی ،دایشگاه جام امام حسین(ع) ،تهران ،ايران
Seif.1338@gmali.com

مقدمه
امروزه وضعیت اقتصادی کشـورها از معیارهـای اساسـی در تحلیـل و ارزيـابی میـزان
تأثیررذاری نها بر مسائل جهایی بهشمار میرود و اين امر از مهمترين مالکهـايی اسـت
که کشورها را در سا تار جهایی براساس ن سطحبندی مییمايند .از سوی ديگر ،در بعـد
دا لی ییز اقتصاد عاملی است که ارتباط مستقیمی با همه شئون اساسی جامعه داشته و بـر
ساير عوامل سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی تأثیررذار مـیباشـد و از ايـن جهـت ییـز
دارای اهمیت ويژهای است .يکی از موضـوعاتی کـه در عرصـه اقتصـاد مطـر مـیباشـد
تشصیص يارایههاست .از جنبه اقتصاد رد ،بشخ عمومی و رفاه ،يارایه و مالیـات کـه دو
روی يک سکه هستند ،هم بر تشصیص و هدايت مناب و به تب

ن ،رشد تولید و ثروت،
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اثر بی بديل دارید و هم اينکه مهم ترين ابزار برای تعديل و توزي عادالیه ثـروت و در مـد
در جامعه هستند .صاحبنظران معتقدید در صورتی که يارایه ها به دست رـروه هـای هـدف
برسد ،اهداف دولت از پردا ت يارایه که همان تأمین رفاه ،امنیت و عدالت اجتماعی است
تقويت میشود .در غیر اينصورت ،پردا ت يارایه عالوه بـر ا ـتالل در یظـام قیمـتهـا،
منجر به برهم وردن توزي عادالیه در مدها شده و یـه تنهـا در چنـین حـالتی پردا ـت
يارایه ها در ارتقای در مد و رفاه اقشار سیبپذير اثری یدارد؛ بلکه مناف

ن بیشتر یصـیب

رروه های باالی در مدی میشود و اهداف حمايتی ن محقق یمیشود .ازاين رو ،کـارايی و
عدالت ،میطلبد که يارایهها بهصورت هدفمند تشصـیص يابنـد .بايـد توجـه داشـت تنهـا
پردا ت يارایه ،ضامن دستیابی به رفاه اجتماعی باالتر ییست ،تنها هنگامی میتـوان یسـبت
به اثربششی يارایه ها در اقتصاد اطمینان يافت که اين ابزار حمايتی ،به یحو هدفمنـد مـورد
استفاده قرار ریرید.
مطالعه تجربی کشورهای مشتلف یشان می دهد کـه عمـده تـرين روش هـای پردا ـت
يارایه شامل موارد زير میباشد:
 -0یظام یقدی

0

1 Cash System
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 -2یظام کااليی

0

 -1یظام همگایی قیمتی
 -0یظام کاال برری

2

1

پس از قایون شدن هدفمندی يارایه ها ،دولت روش پردا ت یقـدی را جهـت اجرايـی
کردن اين طر

مطر سا ت ،زيرا بر ی از صاحبیظـران معتقـد بـه پردا ـت مسـتقیم

يارایه به صورت یقدی بودید تـا ضـمن افـزايخ کـارايی یظـام تولیـدی کشـور ،ایوارهـا
ودشان کاالها را ایتشاب کنند و تصمیم ریری عقالیی برای مصرف در مدشان را ییز ود
ایجام دهند .در مقابل ،بر ی ديگر محققان با ارائه داليلی پردا ت یقدی يارایه را بهعنـوان
بهترين روش یمیدایستند.
اجرای قایون هدفمندسازی يارایه ها و به ويژه پردا ت یقدی يارایـه هـا بـهعنـوان يـک
محافل علمی و دایشگاهی را به ود معطوف سا ته و یظرات فراوایی در مورد ن مطـر
شده است ،از سوی ديگر یهادهای اقتصادی شامل تولیدکنندران و فعاالن حوزه کسب وکار
و همچنین کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی ییز با دقت فـراوان در صـدد درک ابعـاد
مشتلف اين قایون و پیخبینی ثار ن بـوده و هسـتند .پردا ـت یقـدی يارایـههـا اررچـه
موضوعی اقتصادی است ،امـا باتوجـه بـه ثـار و پیامـدهای ن ،قابلیـت تبـديل شـدن بـه
موضوعات سیاسی اجتماعی را دارا میباشد .از یجا کـه اصـل پـیخبینـی و پیشـگیری از
وقوع بحران و ايجاد مادری سازمایی ،مهم ترين وظیفه سیستم مديريت بحـران متشـکل از
سازمانهای مشتلف امنیتی و غیرامنیتی میباشـد ،باتوجـهبـه اهمیـت موضـوع ،هدفمنـدی
يارایه ها در اصال سا تار اقتصاد کشور و اثرات و پیامدهايی کـه شـیوه پردا ـت یقـدی
يارایهها ممکن است در سطح جامعه در پی داشته باشد و عدم توجه و بررسی اين پیامدها
میتواید به وقوع پیامدهای سیاسی و امنیتی در سطح جامعه منجر رردد ،ما در اين تحقیـق
در تالشیم به بررسی اين پیامدها پردا ته و پس از شناسايی ايـن پیامـدها در رـام بعـدی

2 Subsidized Commodity Distribution System
1 General Price System
2 Stamp System
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تصمیم بسیار مهم در عرصه ی اقتصاد کشور بـه طـور طبیعـی در سـطحی رسـترده توجـه

راهکارهای مناسب در جهت رف و همچنین مادری های الزم در جهـت مقابلـه بـا ن هـا
توس مبادی ذیرب صورت ریرد.

طرح پژوهش
تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کاربردی بوده و به منظور پیشگیری از وقوع پیامـدهای
احتمالی ایجام میشود که در قالب تحقیق توصیفی پیمايشی ایجام میریرد .جامعـه مـاری
را تعدادی از اساتید بسیجی دایشگاه صاحبیظر در مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی ،تشـکیل
می دهند .در اين تحقیق ما از روش های مشتلف برای رسیدن بـه یتیجـه مطلـوب اسـتفاده
واهیم یمود .در ابتدا با استفاده از مناب کتابشایه ای و مناب اينتریتـی معتبـر و روزیامـه هـا
مدارک موجود در صوص هدفمندی يارایه ها و پیامدهای ذکرشده در صوص يارایه های
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یقدی موردبررسی قرار می ریرد و سپس از طريق پرسشنامه یظرات کارشناسـان سیاسـی و
امنیتی را در صوص پیامدهای احتمالی پردا ت یقـدی يارایـههـا جويـا مـیشـويم و در
یهايت يافته های ن را بهوسیله یرمافزار  SPSSمورد تجزيهوتحلیل قرار داده و یتیجه یهائی
ارائه واهد شد.
متغیرهای اين تحقیق عبارتند از :
 متغیر مستقل :پردا ت یقدی يارایهها -متغیر وابسته :پیامدهای سیاسی و امنیتی

پیشینه و مبانی نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
بهمنظور تکمیل پیشینه تحقیق میتوان از کتـابهـا ،مقـاالت و پـژوهخهـايی کـه در
صوص يارایه ها و مسـائل مـرتب بـا ن صـورت ررفتـه اسـت بهـرهبـرداری یمـود .بـا
بررسیهای صورت ررفته سابقهای که بهطور مستقیم پیامدهای سیاسی و امنیتـی پردا ـت
یقدی يارایهها را در حوزه ایوار موردبررسی قرار داده باشد مالحظه یگرديد ولـی بر ـی
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تحقیقات و مطالعات در مورد تحوالت اقتصادی و موضوع هدفمندی يارایه ها يافـت شـد
که بر ی از یان عبارتند از:
احمد سلمایی قهبازی و همکاران( )0110در مقاله «اجرای قایون هدفمندی يارایههـای
ایرژی و ایواده ،ضمن ارزيابی وضعیت زمان ایجام تحقیق و بررسی یقاط ضعف و قوت
ن» ،تأثیر اجرای قایون هدفمندسازی يارایهها بر وضعیت موجود را بررسی یمـوده اسـت.
براساس اين تحقیق در کوتاه مدت در اثر تورم و بیکاری احتمالی یاشی از قایون هدفمندی
يارایهها ،یهاد ایواده تحت تأثیر قرار میریرد و پیامدهای منفی در ن حوزه رخ میدهد.
اهلل مراد سیف و همکاران ( )0110در مقاله «هدفمند کردن يارایههـای ایـرژی و یـرخ
بیکاری» ،بیان میدارید که فرض بر اين است که در درازمدت قایون هدفمنـدی يارایـههـا
دارای پیامدهای مثبت است ولی در کوتاهمدت پیامدهای منفی در پی دارید که در صورت
افزايخ هزينههای تولید یاشی از اجرای هدفمندی يارایهها ،یرخ بیکاری ییروی کار بنگاهها
افزايخ واهد داشت.
 مجید عزيزی و همکاران( )0111در مقاله«احتمال بروز یارضايتی یاشی از محرومیتیسبی در طر هدفمند کردن يارایههای ایرژی» بیان میدارید که بین طر هدفمنـد کـردن
يارایه های ایرژی و متغیر یاشی از محرومیت یسبی در کوتاهمدت رابطـه معنـاداری وجـود
دارد که تأثیرپذيری از رسایههـای بیگایـه و پـذيرش القائـات نهـا مـیتواینـد از عوامـل
ايجادکننده زمینه بروز رفتارهای جمعی شویت میز در جامعه باشند.
 یررس یجفـی و فريـد دهقـایی( )0131در مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی و ارزيـابیروش های پردا ت یقدی يارایه ها در دییا» ضمن اشـاره کلـی بـه مبـایی یظـری پردا ـت
يارایه ها ،مزايا و معايب اينرویه بریامهها را در قیاس با بریامه های پردا ت یقدی مشـروط
مورد اشاره قرار دادهاید .یتايج بررسی مبایی یظری و ییز تجربه سـاير کشـورها در اجـرای
چنین بریامه هايی حاکی از اين واقعیت است که منظور از پردا ت یقـدی لزومـا پردا ـت
پول یقد به مردم ییست بلکه اين رویه بریامهها شامل بر ی از ایواع مستمری ها ،بیمـههـای
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راهی از نها قابل رف و يا کنترل میباشند .يافتههای اين تحقیق یشـان مـیدهـد کـه بـا

بیکاری ،مساعدت اجتماعی ،پردا تهـای مشتلـف بـه معلـوالن و افـراد یـاتوان و بیمـه
بازیشستگی میباشد.
 مروری بر مبایی یظری و مطالعه تجربه پردا ـت یقـدی يارایـه در بر ـی کشـورها( )0131توس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهخ های مجلس شـورای اسـالمی ایجـام
شده است .در اين بررسی ضمن مروری بر مفاهیم مـرتب بـا تجربـه بر ـی کشـورها در
پردا ت یقدی يارایه ها ،اشاره شده است که بدون ايجاد الزامات و پیخییازهـای مشتلـف،
اجرای سیاست های پردا ت یقدی يارایهها احتمال وقوع بحرانهـای سیاسـی و اجتمـاعی
وجود واهد داشت .از بررسی مجموعه مقاالت و کتـاب هـای منتشـره و قابـل دسـترس
می توان یتیجه ررفت که بیشتر تحقیقات در زمینه اهمیت هدفمنـدی يارایـه هـا ،مفـاهیم و
تعاريف و ضرورت تحقق ن میباشد و بر ی ديگر که در زمینه پردا ت یقدی يارایـههـا
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صورت ررفته بیشتر تأثیرات و پیامدهای اقتصادی اين روش و بـه ويـژه تـورمزايـی ن را
مورد توجه قرار دادهاید و بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی پردا ـت یقـدی يارایـههـا از
موارد مهمی است که ییاز بـه بررسـی دارد ازايـنرو مـا در ايـن تحقیـق در تالشـیم ايـن
موضوع را موردبررسی قرار دهیم.

مبانی نظری
در اين بشخ مبایی یظری موضوع با اشاره به مؤلفههای ذیرب ارائه میشود:
تعریف یارانه  :3يارایه عبارت اسـت از کمـک هـايی کـه بـه شـیوههـای مشتلـف بـه
مصرفکنندران و يا تولیدکنندران بهمنظور افزايخ قدرت ريد مصرفکنندران و يا پايین
یگه داشتن مبلغ کاال و دمات توس تولیدکنندران پردا ت میشود.
یارانه نقدی  :1پردا ت یقدی و مستقیم به تولیدکنندران و يا مصرفکنندران (همتـی،
)1 :0111

1 subsid
2 subsidies cash
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هدفمندسازی :کاهخ يا حذف تدريجی يارایه ایوارهای پردر مـد و افـزايخ میـزان
يارایه به ایوارهای کـم در مـد بـا اسـتراتژی افـزايخ رفـاه اجتمـاعی و بـا لحـا کـردن
محدوديت بودجه دولت و هزينه فرصت يارایهها (شکیبا.)011 :0131 ،
بحران :3وضعیتی است یاپايدار که در ن تغییری یارهایی در يـک يـا چنـد قسـمت از
عناصر متغیر یظم موجود ايجاد میرردد( .حسینی)01 :0136 ،
بحرانهای اجتماعی :20درررویی های یارهایی هستند که بر اثر نها یظم و همـاهنگی
و عملکــرد بهنجــار حیــات اجتمــاعی مشتــل مــیشــود .ايــن بحــرانهــا یاشــی از ایتقــالی
اجتنابیاپذير بهسوی شرايطی جديد بوده و لذا اکثر نها حاصل دوران رذارید( .معیـدفر،
)62 :0135
اعتراض اجتماعی :از منظـر تریـر و کیلیـان اعتـراض اجتمـاعی اقـدام دسـتهجمعـی
تغییر يا جلوریری از تغییر در جامعه بهطور کلی و يا بشخ و پـارهای از جامعـه يعنـی در
بین رروه و عدهای از افراد جامعه بسـیج شـده و اعتـراض کـرده و بـه مقاومـت مبـادرت
میورزید( .عصاريان یژاد)00 :0133 ،

نظریهها
بر ی از یظريههايی که یارضايتی را سبب بـروز اعتراضـات و یـا رامی و بحـرانهـای
سیاسی و امنیتی میدایند عبارتند از:
دورکهایم 1و مرتون :4
براساس یظريههای دورکهايم و مرتون تا هنگامیکـه اهـداف جديـد و بلندپروازایـهای
وارد جامعه یشده و ارزش ها و ییازهای جديد به مردم تزريق یشـده اسـت و مـردم بـا ن
مقداری که دارید به اهداف و ارزشهای سنتی ـود مـیرسـند ،جامعـه در حـال تعـادل
واهد بود .اما وقتی ارزشها و ییازهای جديد وارد جامعـه شـود و مـردم ن ارزشهـا و
3 Crisis
2 Social Crisis
2 Durkheim
3 Merton
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مجموعهای از افراد جامعه است که بهمنظور تبلیـغ و تـرويج و در یهايـت عملـی سـا تن

ییازها را بپذيرید و مايل به دستیابی به نها باشند ،اما ابزار دستیابی به ن را یداشته باشـند
و راه رسیدن به ن اهداف عمال برايشان مسدود باشد ،احساس یارضايتی میکنند و به هـر
اقدام مغاير با سیستم موجود ،دست واهند زد( .رفیعیپور)16 :0130 ،

دیویس

3

ديويس معتقد بود ایقالبها وقتی بروز میکنند که پس از يک مرحله رشـد اقتصـادی،
يک دوران رکود پیخ يد .در مرحله رشد اقتصادی ،ایتظارات و ییازهای جديد بـه وجـود
می يند و درعینحال ارضا می شـوید .امـا در مرحلـه رکـود ،ایتظـارات و احسـاس ییازهـا
یمیايستند و يا عقب یمیروید ،بلکه برعکس همچنان رشد پیدا میکننـد ولـی در مقابـل،
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امکایات ارضای ییاز یمیتوایند با رشد ییازها همراهی کنند .اين امکایات اررچه در ابتدا بـا
سرعت کمتری از ییازها رشد میکنند ،اما بهزودی بازمیايستند و يا کاهخ مـیيابنـد .ارـر
منحنی رشد ییازها بهصورت طی است منحنی امکایات ارضای ییازها شبیه  Jواهد بود.
(از اينجاست که منحنی موردیظر ديويس را منحنـی  Jمـییامنـد) زمـایی کـه فاصـله بـین
احساس ییاز و امکایات واقعی ارضای ییاز بهطور مستمر بیشتر مـیشـود ،یاامیـدی عمیـق
جامعه را فراررفته و سبب ايجاد یارضايتی و در یهايت یا رامی واهد شد.

1 Davis
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تدرابرت گر

3

تدرابرترر ،محور اصلی یظريه ود را بر مفهوم «احساس محرومیت یسـبی »2اسـتوار
یموده است .وی محرومیت یسـبی را بـهعنـوان تصـور وجـود تفـاوت میـان ایتظـارات و
مطالبات ایسانها و توایايی نها برای تحقق مطالبات تعريف یمـوده ،محرومیـت یسـبی را
در جامعه رسترش داده و در یتیجه ن ،شدت یارضايتی در جامعه افـزايخ مـیيابـد و بـا
افزايخ شدت یارضايتی ،احتمال شویت ییز بیشتر واهـد شـد .براسـاس ايـن ديـدراه،
شورش و بحرانهای سیاسی هنگامی صورت میریرد که معترضان به اين یتیجه برسند کـه
بنا به داليل و عواملی از امکایات موجود يا یچه مـورد ایتظارشـان اسـت ،کمتـر از یچـه
حقشان میباشد دريافت میکنند .ازاينرو برای دست يافتن به حقـو و منـاف بیشـتر يـا
تسکین سـر وردری یاشـی از محرومیـت ،بـه پر اشـگری و شـویت سیاسـی متوسـل
میشوید .هر چه محرومیت یسبی ايجاد شده بر اساس تفاوت میان ایتظارات و توایـايیهـا
شديد تر باشد ،یگاه یارضايتی شديدتر و احتمال و شدت شویت هم بیشتر واهد بـود.
1 Ted Gurr
2 Relative deprivation
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یمودار  .0منحنی  Jديويس (همان)01 ،

محرومیت یسبی موجب بروز یارضايتی در افراد میرردد و یارضايتی ،محرکی کلـی بـرای
اقدام علیه منب محرومیت است.
تجربه کشورها در اصالحات اقتصادی و ناآرامیهای ناشی از آن:
بررسی تجربه کشورهای مشتلف یشان می دهد ایجام اصـالحات قیمتـی و اصـالحات
اقتصادی در کشورها تحت تأثیر عوامل ذيل میباشد:
 - 0ظرفیت یظام اداری و در دسترس بودن ابزارهای حمايت اجتماعی
 - 2حمايت سیاسی از اجرای اصالحات
 -1بستر اجتماعی مناسب
تجربه ناآرامیهای اجتماعی ناشی از اصالحات اقتصادی در برخی از کشورها
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اردن :در وريل  ،0113تـالش بـرای افـزايخ قیمـتهـای سـو ت بـه یـا رامیاجتماعی و شورش و سقوط یشستوزير منجر شد.
 زيمبابوه :در سال  0113بر اثر کاهخ ارزش پول و افت قدرت ريد واقعی ،فقرابه شورش پردا تند.
 زامبیا :در سال  ،0111دولت با شورش مردم به هنگام افزايخ قیمت ذرت مواجهشد.
 ایدویزی :در سال  ،2111تظـاهرات جـدی در مشالفـت بـا افـزايخ قیمـتهـایسو ت به وجود مد.
 اکوادور :در سال  ،0113دولت قیمت رـاز ـایگی ،بنـزين و سـو ت ديزلـی راافزايخ داد که با تظاهرات عمومی مواجه شد و یاچـار بـه تغییـر سیاسـت ـود
ررديد.
 ییجريه :در سال  ،2111دولت قیمت بنزين را  61درصد افزايخ داد که البته ايـنافزايخ همراه با افزايخ های قابل توجه در دستمزدها و حداقل دستمزد بود اما با
وجود اين کاررران و دایشجويان به تظاهرات پردا تند و دولت یاچار به کـاهخ
قیمت بنزين به میزان  01درصد شد.
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 مصر :شورش عمومی در پی افزايخ قیمت هـای مـواد غـذايی در سـال  2111و ،2113که همگی ازجمله اين تجربیات هسـتند( .دفترمطالعـات اقتصـادی مرکـز
پژوهخهای مجلس)01 :0131 ،
 ايران :افزايخ قیمت بنزين در سال  0135یا رامیهايی را در پی داشته است.بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانهها نشان میدهد:
 در تمامی کشورها ،بریامه مـذکور بـهتـدريج و در طـول زمـان و همگـام بـا تغییـرقیمتهای جهایی ایجام شده است.
 اغلب کشورها در ابتدای دوره اصالحات اقتصادی یاشی از هدفمند کردن يارایه ها بامشکالت اقتصادی و اجتماعی مواجه ررديدهاید و شا ص های اقتصادی (در مد یا ـالص
دا لی ،تورم ،بیکاری ،تولید ملی و  )....همگی دستشوش یارسايی شده است که بیشتر بـه
بهبود يافته است.
 هرچه از کشورهای در حال توسـعه بـه کشـورهای در حـال رـذار و توسـعهيافتـهمیرويم ،يارایهها از غیریقدی به یقدی سیر میکند.
 اصالحات سري و بدون بریامه مشصوصا در روش های قیمتی که مستقیما با قـدرتريد مردم سر و کار دارد ،موجب یا رامیهـای اجتمـاعی و سیاسـی مـیشـود( .سـلمایی
قهبازی)051 :0110 ،
يکی از مباحثی را که در بررسی يارایـه هـا در ايـران بايـد بـه ن توجـه داشـت یقـخ
در مدهای یفتی و استقرار دولت رایتیر در تعمیق سیاسـتهـای يارایـهای در ايـران اسـت.
يعنی باتوجهبه اينکه بیشتر منب در مدی ايران از طريق یفت بوده و میباشد و از یجـا کـه
دولتهای رایتیر در مدهايی را که دريافت میکنند ،در اقتصاد دا لی هزينه مـیکننـد و در
حقیقت بهعنوان سرمايهرذاریهای کالن در اقتصاد دا لی ،بـه ارائـخ ـدمات رايگـان يـا
ارزانقیمت به جامعه مبادرت میکنند ،ازاينرو يکـی از داليـل حجـم بـاالی يارایـههـا در
کشور به همین دلیل میباشد.
الیههای متنوع ناآرامیهای اجتماعی
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دلیل تغییر و تحول رويکردها و راهبردها بوده است ،اما بعد از حدود سـه سـال وضـعیت

 -0یا رامیهای اجتماعی مبتنی بر پديده شهرها و روستاهای رقیب
تعداد قابل توجهی از بحرانهای کشور صوصا در دهه  11بر اين مبنـا شـکل ررفتـه
است ،که اين قبیل بحرانها عمدتا ريشه در یوعی قومررايی محلهای داشتهاید.
 -2یا رامیهای اجتماعی یاشی از معضالت زیدری شهری
در اين ارتباط میتوان به ريشه های زير برای بروز اين قبیـل بحـرانهـای اجتمـاعی و
شوبهای شهری اشاره کرد:
-

سوء مديريت شهری

-

حاشیهیشینی

-

وجود کمبودهای دمات شهری

اين قبیل یا رامیها و هیجایات بهصورت قابل توجهی اسـتعداد چنـد اليـهای شـدن را
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارا میباشند.
 -1یا رامیهای شهری یاشی از هیجایات ورزشی:
اين قبیل یا رامی ها را که اکثرا در ارتبـاط بـا ورزش فوتبـال و صوصـا حاشـیه ايـن
ورزش رخ میدهد را میتوان در دو حوزه مورد توجه قرار داد:
-

شوبها و هیجایات با برد محدود و معطوف به منطقهای اص

-

شوبها و هیجایات فراریر و رسترده

 -0یا رامیهای مبتنی بر تنخهای قومی و اقلیتهای مذهبی:
اين قبیل یا رامیها معموال بر اساس الگوهای زير شکل میریرد:
-

ايجاد احساس تبعیض يا تحقیر قومی

-

تحريک منطقهای در جهت تجزيهطلبی

-

غلبه هويت قومی بر هويت ملی

-

بر ی موزههای مذهبی تشاصمجويایه یظیر موزههای فرقه وهابی

 -6یا رامیهای اجتماعی و سیاسی مبتنی بر ایتشابات:
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اين قبیل یا رامی ها عموما در رابطه با ایتشابات و در دو قالب پیخ يند و پس يند قابل
تفکیک میباشند .در حالت پیخ يند عموما مسايلی از قبیل رد صالحیت ،بر ی تشلفـات
و رقابتهای یاسالم و یاصحیح تبلیغاتی داليـل اصـلی را شـامل مـیشـوید؛ امـا در قالـب
پس يند ،یا رامیها به واسطه عدم احساس رضايت از یتايج ایتشابات رقم می ورد.
 -5یا رامیهای ششص محور:
اين قبیل یا رامی ها که بر اساس احساس وفاداری به ششص اصی شکل میریـرد را
میتوان با شا صههای مهم شعارهای اثباتی (درود بر )...از ساير بحرانهـا و یـا رامیهـای
شهری که در اکثر قريب به اتفا موارد با شـعارهای سـلبی (مـرر بـر  )...همـراه هسـتند
تفکیک یمود .ازجمله ويژریِ شوبها ،دامنه دار شـدن و پـرتنخ بـودن چنـین تجمعـاتی
میباشد که اين یا رامیها میتوایند در دو شکل زير ظاهر شوید:
-

معطوف به ششصیتهای تاريشی

 -1یا رامیهای اجتماعی مبتنی بر مسايل صنفی:
اين یا رامی ها که ممکن است شامل طیفی از تجمعات رام و بدون هررویه درریری تا
تجمعات بسیار پرتنخ توأم با درریریهای فیزيکی را به دیبال داشـته باشـد ممکـن اسـت
براساس داليل زير ايجاد رردید:
-

مسايل اقتصادی شامل دستمزدها و حقو و مزايا

-

مسايل شغلی ،سشتی کار و احساس تبعیض

-

وض بر ی قوایین و لوايح

-

حمايت از ساير اعضای صنف

-

اعتراض به بر ی مسائل اجتماعی و یقايص امنیتی

 -3یا رامیهای اجتماعی بر محور دایشگاه:
اينرویه یا رامیها با چند الگوی مشتلف ممکن است به وقوع بپیویدد:
-

یا رامیهای با هويت دایشجويی
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-

معطوف به اششاص زیده

-

یا رامیهای فاقد هويت دایشجويی با مصادره اين هويت

-

یا رامیهای ترکیبی از دایشجويان و افراد متفرقه

باتوجه به مطالب ذکر شده پیامدهای پردا ت یقدی يارایهها ممکن است که رفتارهای
جمعی افراد جامعه را در پی داشته باشد که یحوهی بروز اين رفتارهای جمعی میتواید در
قالبهای زير تحقق يابد:
 - 0اعتراضات محلی :اعتراضاتی که در سطح يک محله ممکـن اسـت در اثـر مـوارد
مشتلف به وقوع بپیویدد .موارد زير را می توان ازجمله علل وقوع اعتراضات محلی در اثـر
پردا ت یقدی يارایهها ،قلمداد یمود:
-

اعتراضات محلی به کمبود زير سا تهای عمومی

-

اعتراض به کیفیت دمات عمومی در محلهها
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 - 1اعتراضات شهری :اعتراضاتی که در سطح رستردهتری از يـک محلـه ،در يـک
شهر به وقوع میپیویدد .موارد زير را میتوان ازجمله علل وقوع اعتراضات شـهری در اثـر
پردا ت یقدی يارایهها قلمداد یمود:
-

اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات دولتی

-

اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج عمومی

 -1اعتراضات منطقهای :اعتراضاتی که در سطح چندين شهر و در يک منطقه به وقوع
میپیویدد.
 -4اعتراضات ملی :اعتراضاتی که در سطح رسترده و در تمام يـک کشـور بـه وقـوع
میپیویدد.
 -5اعتراضات صنفی :اعتراضاتی که در يک يا چند صنف بـه علـت وقـوع مسـائل و
مشکالت مشترک بهوقوع میپیویدد .در اثر پردا ت یقدی يارایهها اعتراضات صـنفی زيـر
محتمل واهد بود:
-

اعتراضات صنفی کارکنان دولتی

-

اعتراضات صنفی کاررران
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-

اعتراضات اصناف و بازاريان

چارچوب مفهومی و مدل مفهومی
از بررسی یظريههای مطر شده میتوان یتیجهریری یمود که میتوان از بششی از هـر
کدام از اين یظريات در ارائه مدلی استفاده یمود که تبیینکننده موارد احتمالی سو يـافتن
پردا ت یقدی يارایه ها به یارضـايتی و در یهايـت وقـوع پیامـدهای سیاسـی و امنیتـی در
جامعه باشد .باتوجهبه یظريات مطر شده به ارائه الگويی تلفیقی از اين یظريـات ـواهیم
پردا ت.
شراي اجتماعی یاشـی از درحـال توسـعه بـودن جمهـوری اسـالمی ايـران و پديـد
مدرییزاسیون و رشد چشمگیر راهیهای اجتماعی _ سیاسـی مـردم و همچنـین افـزايخ
اجتماعی و اقتصادی در کنار متغیر د الت استکبار جهایی و پديد اپوزيسیون و رروههای
ضــدایقالب از زمینــههــا و عوامــل مهــم پیــدايخ و تکــوين بر ــی منازعــات سیاســی و
شویتهای اجتماعی در سالهای ا یر بوده است.
باتوجهبه موارد مذکور برای درک پیامدهای سیاسی و امنیتی پردا ت یقـدی يارایـههـا
چارچوب مفهومی ما به سه مرحلخ کلی تقسیم واهد شد :در مرحلـه اول ،فر ينـد شـکل
ریری یارضايتی یاشی از پردا ت یقدی يارایهها در بشخهای مشتلف موردبررسـی قـرار
میریرد ،در مرحلخ دوم به بررسـی چگـویگی ظهـور و بـروز ايـن یارضـايتیهـا ـواهیم
پردا ت و در مرحلخ سوم به بررسـی ايـن مطلـب مـی پـردازيم کـه تحـت چـه شـرايطی
یارضايتیها پیامدهای سیاسی و امنیتی را در پی داشته و چه پیامـدهايی را در پـی واهـد
داشت.
مرحلۀ اول :فرآیند شکلگیری نارضایتی ناشی از پرداخت نقددی یارانده هدا در بٌعدد
خانوار
پردا ت یقدی يارایه ها سبب افزايخ تورم – هزينه ایوارهـا مـیرـردد کـه يکـی از
اثرات افزايخ تورم – هزينه ایوارها کاهخ قدرت ريـد ایوارهـا و کـاهخ تقاضـای
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سري ایتظارات مـردم در جهـت حـل شـدن سـري و زودهنگـام کاسـتیهـا و مشـکالت

ایوارها واهـد بـود و ايـن امـر سـبب رسـترش رکـود تـورمی و نثـی شـدن اثـرات
پردا ت های یقدی و کاهخ سطح رفاه ایوارها واهد شد .افرادی که در ابتدای دريافت
یقدی يارایه ها توایسته بودید ،بر ی ییازهای ـود را برطـرف یماينـد و حتـی بـه بر ـی
امکایات جديد دسترسی پیدا کرده بودید با رذشت زمان و پديدار شدن اثرات مشتلف اين
پردا ت ها بـر بشـخ هـای مشتلـف ،بـا شـراي جديـدی مواجـه مـی شـوید کـه بر ـی
مطلوبیتهايی که اين طر برای نها در پی داشت دسـتشوش تغییـر مـیشـود ،ازايـنرو
ایتظارات و توقعات ايجاد شده در نها بر ورده یشده و احساس محرومیت یسبی در ن ها
شکل میریرد و دچار یارضايتی واهند شد .به یظر مـیرسـد مـوارد زيـر را مـیتـوان از
عوارض پردا ت یقدی يارایهها در حوزه ایوار ذکر یمود:
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-

افزايخ وابستگی ایوار به بودجه عمومی

-

کاهخ ایگیزه بر ی افراد برای کار

-

تمايل به افزايخ جمعیت ایوار

-

افزايخ ایگیزه برای مصرف بیشتر از در مد

-

افزايخ هزينه کاالها و دمات مصرفی ایوار

-

افزايخ هزينه اجاره مسکن ایوار

-

افزايخ هزينههای بیمه و درمان ایوار

-

کاهخ قدرت ريد پسایداز ایوار

مرحلۀ دوم :چگونگی ظهور و بروز نارضایتیها
زمایی که یارضايتیها ،هیجایات ،ییازها و تمايالت يک فـرد و يـا يـک جامعـه تشلیـه
یشود ،به صورتهای مشتلف بروز میيابد که يکی از اين موارد بروز یارضـايتی در قالـب
اعتراضات واهد بود .در يک تقسیمبندی میتوان رفتار سیاسی افراد در جامعـه را بـه دو
دسته تقسیم یمود:
رفتارهای مسالمتآمیز

33

در اين دسته از رفتارها ،جامعه به دیبال تغییر اساسی و بنیادين در یظام سیاسی یبوده و
به دیبال اصالحات در قالب روش های مسالمت میز و صلح میز برای رسـیدن بـه اهـداف
سیاسی ود میباشند .رفتارهايی یظیر مشارکت يا عدم مشارکت سیاسی ،شرکت يـا عـدم
شرکت در ایتشابات ،راهپیمايیها و ...ازجمله رفتارهای یاظر به اين رهیافت میباشد.
رفتارهای خشونتآمیز
در اين دسته از رفتارها ،افراد جامعه بـه دیبـال تغییـر و درررـویی اساسـی در جامعـه
میباشند و ممکن است برای رسیدن بـه هـدف ـود از ابزارهـايی یظیـر بسـیج ییروهـا،
شویت و حتی سال ییز اسـتفاده کننـد .ایقـالب ،کودتـا ،شـورش ،جنـبخ و ...ازجملـه
پديدههايی هستند که در اين دسته از رفتارهـا جـای مـیریریـد .در حقیقـت ،رـروههـای
یاراضی به هنگام رويارويی با سیطره سیاسی ،بايد از میان ایواع متفـاوت تاکتیـک ،يکـی را
در برابر ودجوش و بر ورد در برابر تشکیل ائتالف با ديگر رروهها و احزاب و یهادهای
دولتی(.ای .اپتر)01 :0131 ،
مرحلۀ سوم :تحت چه شرایطی نارضایتیها ،پیامددهای سیاسدی و امنیتدی را در پدی
داشته و چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟
چنایچه یارضايتیها دچار تعمیمپذيری (تعمـیم دادن يـک مـورد بـه مـوارد ديگـر) و
ترکیبپذيری (ترکیب شدن چند مورد با يکديگر) شوید و در مرحله بعد سیاسـی شـده و
مردم مسئولین و يا حکومت را در بروز مشکالت پـیخرو مقصـر بداینـد ،یارضـايتیهـای
متراکم شده همایند يک مشزن سو ت که ییاز به يک جرقه دارد در پی ايجاد کـوچکترين
عاملی که یقخ کاتالیزور را ايفا کند به يک بحران سیاسـی و امنیتـی تبـدبل واهـد شـد.
ازاينرو ،بايد به جامعه زدی بیان و فضای باز کنترلشدهای داد تا اعتراض و عقیـده ـود
را به صورت کنترلشده بیان کند و ايـن سـوپا

اطمینـانبشـخ را فعـال کـرد ورریـه در

صورت فقر زادی اين غضب و اعتراض سیاسی بـه شـکل هـای راهایـه و یا راهایـه بـه
صورت های مشتلف بروز میکند و ارر اعتراضات مردم به صورت معمـول از طـرف یـان
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ایتشاب کنند :یظیر شویت در برابر رفتار مسالمت میز ،علنی در برابر پنهایی ،سازمانيافته

عرضه و تشلیه یشود ن ها درون جامعه متراکم شده و حالـت طریـاک و ایفجـاری پیـدا
میکند.
جامعهای که یتواید حرف ود را بزید ،اعتراض ـود را یشـان دهـد ،فريـاد ـود را
شکار سازد دچار بیماری اجتماعی می شود .هیجایات و اعتراضات و ییازهای متراکم شده
و واستههای بر ورده یشده مشصوصا ارر در برابر ن یـوعی سـد قـایویی ايجـاد شـود و
راهی برای ارضای صحیح ن ايجاد یشود میتواید عواقب طریاکی در پی داشته باشد.

مدل مفهومی
باتوجهبه موارد مذکور مدل زير را میتوان استشراج یمود:
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شکل  .0مدل مفهومی تحقیق
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یافتههای تحقیق و تجزیهوتحلیل دادهها
توصیف پاسخهای افراد موردمطالعه به سؤاالت پرسشنامه
شاخصهای مرکزی گویههای مربوط به آثار جانبی پرداخت نقدی یارانهها
جدول  .0شا صهای مرکزی رويههای مربوط به « ثار جایبی پردا ت یقدی يارایهها»
مؤلفهها

عوارض پردا ت یقدیِ يارایهها
افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ
عمومی

تأثیر مستقیم
بر ایوار

کاهخ ایگیز بر ی افراد برای
کار
تمايل به افزايخ جمعیت ایوار

از در مد
افزايخ هزينخ کاالها و دمات
مصرفی ایوار
تأثیر

افزايخ هزينخ اجاره مسکن ایوار

غیرمستقیم بر

افزايخ هزينههای بیمه و درمان

ایوار

ایوار
کاهخ قدرت ريد
پسایداز ایوار

60

0

0

1/13

62

1

2

1/21

62

2

2

2/16

62

1

2

1/21

60

0

0

1/11

60

0

0

1/62

60

1

0

1/00

60

0

0

1/11

یتايج ارائه شده در جدول فو توصیفکننده رويههای مربوط به « ثار جایبی پردا ت
یقدی يارایهها» میباشد .ارزيابی پاسخ دهندران از میزان تأثیر ثار جـایبی پردا ـت یقـدی
يارایهها بر هر يک از رويهها ،یشان میدهد که در مؤلفخ «تأثیر مستقیم بـر ـایوار» رويـه:
«افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ عمومی» با میایگین  ،1/13در مؤلفخ «تـأثیر غیرمسـتقیم
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افزايخ ایگیزه برای مصرف بیشتر

تعداد

میایه

یما

میایگین

بر ایوار» رويه« :کاهخ قدرت ريد پسایداز ایوار» بـا میـایگین  1/11دارای میـایگین
باالتری یسبت به ساير رويهها میباشند.
شاخصهای مرکزی گویههای مربوط به پدیدههای سیاسی و امنیتی مرتبط با پرداخدت
نقدی یارانهها
جدول  .2شا صهای مرکزی رويههای مربوط به «پديدههای سیاسی و امنیتی مرتی با پردا ت یقدی
يارایهها»
پديدههای
سیاسی

مصاديق پديدههای سیاسی امنیتی

تعداد

میایه

یما

میایگین

امنیتی
تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتراضات
شهری

دمات دولتی
تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی
مايحتاج عمومی
ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی
اعتراضات محلی به کمبود زير سا تهای

اعتراضات
محلی

عمومی
اعتراض به کیفیت دمات عمومی در محلهها

60

1

1

1/22

60

1

0

1/11

60

1

2

1/01

60

1

0

1/11

60

1

0

1/22

یتايج ارائه شده در جدول فو توصیفکننده رويههای مربوط به «پديدههای سیاسی و
امنیتی مرتب با پردا ت یقدی يارایهها» میباشد .ارزيابی پاسخدهندران از یتـايج احتمـالی
پردا ت یقدی يارایهها بر هر يک از رويهها ،یشان میدهدکه در مؤلفه «اعتراضات شهری»
رويه« :تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج عمومی» با میـایگین ،1/11
در مؤلفه «اعتراضات محلی» رويه« :اعتراضات محلی به کمبود زيرسا تهای عمومی» بـا
میایگین  ،1/11دارای میایگین باالتری یسبت به ساير رويهها میباشند.
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شاخص های مرکزی مؤلفههای مربوط به پدیدههای سیاسی و امنیتی مرتبط با پرداخت
نقدی یارانهها
جدول  .1شا صهای مرکزی مؤلفههای مربوط به «پديدههای سیاسی و امنیتی مرتب با پردا ت یقدی
يارایهها»
مؤلفهها

تعداد

میایه

یما

میایگین

اعتراضات شهری

60

1/1111

1/11

1/2611

اعتراضات محلی

60

1/61

0

1/2151

شاخصهای مرکزی گویههای مربوط به تأثیر احتمالی هر ید
نقدی یارانهها در بخش خانوار بر هری

از عدوارض پرداخدت

از مصادیق اعتراضات شهری

جدول  .0شا صهای مرکزی رويههای مربوط به «تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها

عوارض
پردا ت یقدیِ

افزايخ بهای دمات دولتی

کمبودها و ررایی مايحتاج

عمومی و دولتی

عمومی

تعداد

میایه

یما

میایگین

تعداد

میایه

یما

میایگین

تعداد

میایه

یما

میایگین

يارایهها

تجم و اعتراضات شهری به

تجم و اعتراضات شهری به

ودداری از پردا ت عوارض

افزايخ وابستگی
ایوار به بودجخ

60

1

1

1/01

01

1

0

1/20

00

1

1

2/55

عمومی
کاهخ ایگیز
بر ی افراد برای

01

1

1

2/13

05

2

2

2/03

00

2/6

0

2/61

کار
تمايل به افزايخ
جمعیت ایوار

01

2

2

2/21

03

2

2

2/26

02

2

2

0/11

افزايخ ایگیزه
برای مصرف

60

1

1

2/33

05

بیشتر از در مد

34

1

2

2/13

02

1

1

2/62

پیامدهای سیاسی امنیتی پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار ـــــــــــــــــــــــــ

در بشخ ایوار بر هريک از مصاديق اعتراضات شهری»

یتايج ارائه شده در جدول فو توصیفکننده رويههای مربوط به «تـأثیر احتمـالی هـر
يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هر يک از مصاديق اعتراضـات
شهری» میباشد .ارزيابی پاسخدهندران از میزان تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت
یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هريک از مصاديق اعتراضات شهری ،یشان میدهـد کـه
در مؤلفه « ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی» رويه« :افزايخ وابستگی ایوار
به بودجخ عمومی» با میایگین  ،2/55در مؤلفه «تجم و اعتراضات شـهری بـه کمبودهـا و
ررایی مايحتاج عمومی» رويه« :افزايخ وابستگی ایوار بـه بودجـخ عمـومی» بـا میـایگین
 ،1/20و در مؤلفه «تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات دولتی» ییـز رويـه :
«افزايخ وابستگی ایوار به بودجـخ عمـومی» بـا میـایگین  ،1/01دارای میـایگین بـاالتری
یسبت به ساير رويهها میباشند.
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاخص های مرکزی مؤلفه های مربوط به تأثیر احتمالی هر ی
نقدی یارانهها در بخش خانوار بر هری

از عدوارض پرداخدت

از مصادیق اعتراضات شهری

جدول  .6شا صهای مرکزی مؤلفههای مربوط به تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها
در بشخ ایوار بر هريک از مصاديق اعتراضات شهری
مؤلفهها

تعداد

میایه

یما

میایگین

ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی

02

2/61

1

2/1301

00

2/16

2

2/5051

تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات دولتی

01

1

1

2/1301

میایگین کل

11

2/5551

2/31

2/6102

تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج
عمومی

یتايج ارائه شده در جدول فو توصیفکننده مؤلفـههـای سـهرایـه مربـوط بـه «تـأثیر
احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هر يک از مصاديق
اعتراضات شهری» میباشد .ارزيابی پاسخدهندران از تأثیر احتمـالی هـر يـک از عـوارض
پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هر يک از مؤلفهها ،یشان میدهد که اين میـزان
تأثیر بر مؤلفه «تجم و اعتراضات شهری به افـزايخ بهـای ـدمات دولتـی» بـا میـایگین
33

 ،2/13یسبت به ساير مؤلفهها بیشتر اسـت و در مؤلفـه « ـودداری از پردا ـت عـوارض
عمومی و دولتی» با میایگین  ،2/13یسبت به دو مؤلفه ديگر کمتر میباشد.
شاخصهای مرکزی گویههای مربوط به تأثیر احتمالی هر ید
نقدی یارانهها در بخش عمومی بر هری

از عدوارض پرداخدت

از مصادیق اعتراضات محلی

جدول  .5شا صهای مرکزی رويههای مربوط به «تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها
در بشخ عمومی بر هريک از مصاديق اعتراضات محلی»
اعتراضات محلی به کمبود

اعتراض به کیفیت دمات

زيرسا تهای عمومی

عمومی در محلهها

کاهخ قدرت ريد بودجههای
عمرایی
افزايخ وابستگی بودجخ عمومی به
یفت

تعداد
افزايخ هزينههای جاری دولت

میایه

عمومی

یما

افزايخ استقراض و بار بدهیِ

میایگین

افزايخ کسریِ بودجه

تعداد

زيرسا تها

میایه

کاهخ توان دولت برای توسعخ

یما

عمومی

61

1

0

1/20

61

0

0

1

61

0

0

1/51

61

0

0

1/13

61

0

0

1/01

60

0

0

1/01

61

1

0

1/01

61

0

0

1/12

60

0

0

1/01

60

0

0

1/01

01

1

0

1/10

01

1

0

1/21

60

0

0

1/22

60

0

0

1/21

یتايج ارائه شده در جدول فو توصیفکننده رويههای مربوط به «تـأثیر احتمـالی هـر
يک از عوارض پردا ت یقدی يارایه ها در بشخ عمومی بر هريک از مصاديق اعتراضـات
محلی» می باشد .ارزيابی پاسخ دهندران از میزان تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت
32

پیامدهای سیاسی امنیتی پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار ـــــــــــــــــــــــــ

افزايخ سهم بودجخ جاری از بودجخ

میایگین

عوارض پردا ت یقدیِ يارایهها

یقدی يارایهها در بشخ عمومی بر هريک از مصاديق اعتراضات محلی ،یشان میدهـد کـه
در مؤلفه «اعتراض به کیفیت دمات عمومی در محلهها» رويه« :افزايخ کسریِ بودجه» با
میایگین  ،1/01و در مؤلفه «اعتراضات محلی به کمبـود زيرسـا تهـای عمـومی» رويـه:
«کاهخ توان دولت برای توسعخ زيرسا تها» بـا میـایگین  ،1/51دارای میـایگین بـاالتری
یسبت به ساير رويهها میباشند.
شاخص های مرکزی مؤلفه های مربوط به تأثیر احتمالی هر ی
نقدی یارانهها در بخش عمومی بر هر ی

از عدوارض پرداخدت

از مصادیق اعتراضات محلی

جدول  .1شا صهای مرکزی مؤلفههای مربوط به «تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی
يارایهها در بشخ عمومی بر هر يک از مصاديق اعتراضات محلی»

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤلفهها

تعداد

میایه

یما

میایگین

اعتراض به کیفیت دمات عمومی در محلهها

06

1/1161

2

1/26

اعتراضات محلی به کمبود زير سا تهای عمومی

06

1/61

2

1/1000

میایگین کل

01

1/1161

2

1/2152

یتايج ارائه شده در جدول فو توصیفکننده دو مؤلفه مربوط به «تـأثیر احتمـالی هـر
يک از عوارض پردا ت یقدی يارایه ها در بشخ عمومی بر هر يک از مصاديق اعتراضات
محلی» میباشد .ارزيابی پاسخ دهندران از تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی
يارایهها در بشخ عمومی بر هر يک از مؤلفهها ،یشان میدهد که اين میزان تأثیر بر مؤلفـه
«اعتراضات محلی به کمبود زير سا تهای عمومی «با میـایگین  ،1/10یسـبت بـه مؤلفـه»
«اعتراض به کیفیت دمات عمومی در محلهها» با میایگین  ،1/26کمی بیشتر میباشد.

تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق:
آزمون فرض  tت

متغیره و سطح معناداری مؤلفههای ششگانه مربوط به آثار جدانبی

پرداخت نقدی یارانهها

33

جدول  .3زمون فرض  tتک متغیره و سطح معناداری مؤلفههای شخرایه مربوط به « ثار جایبی پردا ت
یقدی يارایهها»
مؤلفهها

تعداد

میایگین

ایحراف معیار

t

درجه زادی

سطح معناداری

62

1/0316

1/56565

2/161

60

1/106

60

1/5131

1/31121

6/610

61

1/111

تأثیر مستقیم بر
ایوار
تأثیر غیرمستقیم
بر ایوار

یتايج حاصل از زمون  tتکیمویهای برای بررسی مؤلفههای مربـوط بـه « ثـار جـایبی
پردا ت یقدی يارایهها» یشان می دهد که میـایگین بـرای همـه مؤلفـههـا از حـد متوسـ
(عدد )1باالتر و مقدار زمون ،tمعنیدار است و برای مؤلفه «تأثیر مسـتقیم بـر ـایوار» بـا
ضريب اطمینـان  16درصـد ( ،t = 2/161 ،)p = 1/106معنـیدار مـیباشـد و بـرای سـاير
( ،t = 5/301 ،)p= 1/111می باشد و به اين معنا است که در مجموع مؤلفههای شـخرایـه
مربوط به « ثار جایبی پردا ت یقدی يارایهها» ،بهطور معنادار تأثیرپذير هستند.
آزمون فرض  tت متغیره و سطح معنا داری مؤلفههای سهگانه مربوط بده پدیددههدای
سیاسی و امنیتی مرتبط با پرداخت نقدی یارانهها
جدول  .1زمون فرض  tتکمتغیره و سطح معناداری مؤلفههای سهرایه مربوط «به پديدههای سیاسی و
امنیتی مرتب با پردا ت یقدی يارایهها»
ایحراف

مؤلفهها

تعداد

میایگین

اعتراضات شهری

60

1/2611

0/11116

اعتراضات محلی

60

1/2151

1/10030

معیار

درجه

سطح

زادی

معناداری

0/151

61

1/131

2/062

61

1/115

t

آزمون فرض  tت متغیره و سطح معناداری مؤلفههای سهگانه مربوط به تأثیر احتمدالی
هر ی

از عوارض پرداخت نقدی یارانه ها در بخش خانوار بر هدر ید

اعتراضات شهری
33

از مصدادیق

پیامدهای سیاسی امنیتی پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار ـــــــــــــــــــــــــ

مؤلفهها در سطح اطمینان  11درصد معنادار میباشند همچنین مقدار زمون  tکل برابـر بـا

جدول  .01زمون فرض  tتکمتغیره و سطح معناداری مؤلفههای سهرایه مربوط به «تأثیر احتمالی هر يک
از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هر يک از مصاديق اعتراضات شهری»
مؤلفهها
ودداری از پردا ت
عوارض عمومی و دولتی

تعداد

میایگین

02

2/1301

ایحراف

t

معیار
1/30351

-0/121

درجه

سطح

زادی

معناداری

00

1/111

تجم و اعتراضات
شهری به کمبودها و

00

2/5051

1/10312

-1/060

01

1/111

ررایی مايحتاج عمومی
تجم و اعتراضات
شهری به افزايخ بهای

01

2/1301

1/11110

-0/336

05

1/155

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمات دولتی

یتايج حاصل از زمون  tتک یمویهای برای بررسی مؤلفههای سهرایه مربوط بـه «تـأثیر
احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هر يک از مصاديق
اعتراضات شهری» یشان میدهد که میایگین برای هر سه مؤلفـه از حـد متوسـ (عـدد،)1
کمتر است ،مقدار  tبرای مؤلفههای « ودداری از پردا ت عـوارض عمـومی و دولتـی» و
مؤلفه «تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج عمومی» باضريب اطمینـان
11درصد معنیدار میباشد{ ( ،t = - 0/121 ،)p = 1/111و (،t = - 1/060 ،)p = 1/111
و برای مؤلفه" تجم و اعتراضات شـهری بـه افـزايخ بهـای ـدمات دولتـی «در سـطح
اطمینان  16درصد معنادار یمیباشد ،همچنین مقدار زمون  tکل برابـر بـا (،) p = 1/111
 ،t = - 0/660میباشد و به اين معنا است که در کل پردا ـت یقـدی يارایـههـا در بشـخ
ایوار پايینتر از حد متوس و تأثیر معناداری بر مصاديق اعتراضات شهری یدارد.
آزمون فرض  tت متغیره و سطح معناداری مؤلفههای مربوط به تأثیر احتمالی هر ید
از عوارض پرداخت نقدی یارانه ها در بخش عمومی بر هری
محلی
33

از مصادیق اعتراضدات

جدول  .00زمون فرض  tتکمتغیره و سطح معناداری مؤلفههای مربوط «به تأثیر احتمالی هر يک از
عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ عمومی بر هريک از مصاديق اعتراضات محلی»
مؤلفهها
اعتراض به کیفیت دمات
عمومی در محلهها
اعتراضات محلی به کمبود
زير سا تهای عمومی

ایحراف

تعداد

میایگین

06

1/26

1/16021

6

1/1000

0/15012

معیار

درجه

سطح

زادی

معناداری

0/151

00

1/136

2/010

00

1/116

t

یتايج حاصل از زمون تی تک یمویهای بـرای بررسـی مؤلفـههـای مربـوط بـه "تـأثیر
احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ عمومی بر هريک از مصاديق
باالتر است ولی فق برای مؤلفه" اعتراضات محلی به کمبود زيـر سـا تهـای عمـومی"
باضريب اطمینان 16درصد ( ،t=2/015 ،)p = 1/116معنی دار مـیباشـد و بـرای مؤلفـه"
اعتراض به کیفیت دمات عمومی در محله ها "در سطح اطمینان  16درصد معنادار یمـی
باشند همچنین مقدار زمون  tکل برابر با ( ،t =0/116 ،)p = 1/131میباشد و به اين معنـا
است که در کل پردا ت یقدی يارایهها در بشـخ عمـومی بـر اعتراضـات محلـی تـأثیری
یدارد.
آزمون فرض  tت متغیره و سطح معنداداری مربدوط بده پیامددهای سیاسدی ،امنیتدی
پرداخت نقدی یارانهها
جدول  .02زمون فرض  tتکمتغیره و سطح معناداری مربوط «به پیامدهای سیاسی ،امنیتی پردا ت یقدی
يارایهها»
مؤلفهها
پیامدهای سیاسی ،امنیتی پردا ت
یقدی يارایهها

تعداد

میایگین

10

2/1661

33

ایحراف
معیار
1/11165

t

-1/105

درجه

سطح

زادی

معناداری

11

1/112
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اعتراضات محلی " یشان میدهد که میایگین و برای هر دو مؤلفهها از حد متوس (عدد،)1

یتايج حاصل از زمون  tتک یمویهای برای بررسی «پیامدهای سیاسی ،امنیتی پردا ـت
یقدی يارایهها» یشان می دهد که میایگین به دست مده پايینتر از حـد متوسـ (عـدد،)1
است و زمون سطح معناداری  tیشان میدهد کـه مقـدار  tباضـريب اطمینـان  16درصـد
معنیدار یمیباشد ( ،t=-1/105 ،)p=1/112و بنابراين میتوان یتیجه ررفـت کـه پردا ـت
یقدی يارایهها به صورت مستقیم پیامدهای سیاسی ،امنیتی معنادار و قابل توجهای را بدیبال
یدارد.
میانگین رتبه مؤلفه ها و گویه های مربوط به آثار جانبی پرداخت نقددی یاراندههدا بدر
اساس آزمون فریدمن
 -3میانگین رتبه مؤلفهها و گویههای مربوط به تأثیر احتمدالی هدر ید
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرداخت نقدی یارانهها در بخش خانوار بر هری

از عدوارض

از مصادیق اعتراضات شهری

جدول  .01میایگین رتبه مؤلفهها و رويههای مربوط به «تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی
يارایهها در بشخ ایوار بر هريک از مصاديق اعتراضات شهری»
رويهها /مؤلفهها
افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ عمومی بر تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی
مايحتاج عمومی
افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ عمومی بر تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای
دمات دولتی
*** مؤلفه /تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات دولتی
افزايخ ایگیزه برای مصرف بیشتر از در مد بر تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی
مايحتاج عمومی
افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ عمومی بر ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی)
کاهخ ایگیز بر ی افراد برای کار بر تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات
دولتی
*** مؤلفه /تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج عمومی
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میایگین
رتبه
01/11
01/11
3/11
3/30
3/65
3/66
3/6

رويهها /مؤلفهها
افزايخ ایگیزه برای مصرف بیشتر از در مد بر ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی
افزايخ ایگیزه برای مصرف بیشتر از در مد بر تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای
دمات دولتی
افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ عمومی بر ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی
کاهخ ایگیز بر ی افراد برای کار بر تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج
عمومی

میایگین
رتبه
3/06
3/21
1/10
1/53

*** مؤلفه  /ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی

1/06

تمايل به افزايخ جمعیت ایوار بر تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات دولتی

6/35

تمايل به افزايخ جمعیت ایوار بر تجم و اعتراضات شهری به کمبودها و ررایی مايحتاج
تمايل به افزايخ جمعیت ایوار بر ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی

0/52

یتايج ارائه شده در جدول توصیفکننده میایگین رتبه مؤلفهها و رويههـای مربـوط بـه
«تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار بر هـر يـک از
مصاديق اعتراضات شهری» میباشد .و یتايج جدول فو یشان میدهدکه رتبه رويـههـای:
«افزايخ وابستگی ایوار به بودجخ عمومی بر تجم و اعتراضات شـهری بـه کمبودهـا و
ررایی مايحتاج عمومی» ،با میایگین رتبه  ،01/11و «افزايخ وابسـتگی ـایوار بـه بودجـخ
عمومی بر تجم و اعتراضات شهری به افزايخ بهای دمات دولتـی» ،بـا میـایگین رتبـه
 ،01/11یسبت به ساير رويهها و مؤلفهها دارای میایگین رتبه باالتری میباشند .و رويهها و
مؤلفههای ديگر به ترتیب رتبههای پايینتری را دارید و بنا بر یتايج فو در بین رويههـا و
مؤلفههای مربوط به تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقـدی يارایـههـا در بشـخ
ایوار بر هريک از مصاديق اعتراضات شهری ،رويه «تمايل به افزايخ جمعیت ایوار بـر
ودداری از پردا ت عوارض عمومی و دولتی» با میایگین رتبـه  ،0/52دارای پـايینتـرين
میایگین رتبه میباشد.
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عمومی

6/21

یتیجه حاصل از زمون فريدمن درباره میایگین رتبـههـای سـه مؤلفـه و دوازده رويـه
مربوط به تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایههـا در بشـخ ـایوار بـر
هريک از مصاديق اعتراضات شهری یشان میدهد که تفاوتهای موجود در میایگن رتبهها
در سطح اطمینان  11درصد معنادار اسـت ( ،)sig =1/111و بنـابراين مـیتـوان رفـت کـه
مؤلفهها يا رويههايی که دارای میایگین رتبه باالتری هستند بهطور معناداری ،بیشتر بهعنوان
تأثیر احتمالی هر يک از عوارض پردا ت یقدی يارایهها در بشـخ ـایوار بـر هريـک از
مصاديق اعتراضات شهری ،محسوب میشوید.

نتیجهگیری و پیشنهادات
بررسی ها یشان می دهد که هزينه های غیرمستقیم یاشی از اجرای هدفمندی يارایه ها تـا
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدی است که در عمل قدرت پوشخ دهی يارایه یقدی بر هزينههای ایوار کـاهخ يافتـه
است .بر ی کارشناسان معتقدید طی دو تا سه سال يارایه یقدی فعلی عمال قدرت ود را
از دست میدهد و به دوران ماقبل اجرای يارایه ها برمیررديم در حالیکه طی همـین دوره
سه ساله قیمتها چند برابر افزايخ پیدا میکند و قابل بررشت بـه دوره قبـل هـم ییسـت.
ازاين رو بر ی معتقد بودید تورمی که با هدفمندی يارایهها بـهوجـود مـی يـد بـه قـدری
باالست که پردا ت یقدی يارایه بیشتر از مبلغ فعلی را ییز بیاثر میسازد .در حقیقت ،هـر
چه قدر قیمت کاالهای اساسی يا حاملهای ایرژی از قیمتهـای بـازار فاصـله مـیریـرد،
الگوی مصرفی به یف رروههای باالی در مدی شکل میریرد.
سوال :پرداخت نقدی یارانهها چه عوارضی را در بخش خانوار خواهد داشت؟
يافتههای تحقیق یشان میدهند که اين عوارض به ترتیب بیشترين میـزان عـوارض بـه
کمترين میزان عبارتند از:
 .0افزايخ وابستگی ایوار به بودجه عمومی
 .2کاهخ قدرت ريد پسایداز ایوار
 .1افزايخ هزينه کاالها و دمات مصرفی ایوار
 .0افزايخ هزينه اجاره مسکن ایوار
 .6افزايخ هزينههای بیمه و درمان ایوار
34

یتیجه اين عوارض در بشخ ایوار ،کاهخ سطح رفاه ایوار واهـد بـود ،يعنـی بـا
افزايخ هزينه های ایوارها ،اثرات پردا ت یقدی يارایهها از بـین واهـد رفـت و حتـی
افزايخ هزينهها بیخ از مبالغ دريافت یقدی يارایهها واهند بود که اين امر کاهخ سـطح
رفاه ایوارها را در پی واهد داشت.
سوال :عوارض پرداخت نقدی یارانهها به چه شیوههایی بروز میکند؟
عوارض پردا ت یقدی يارایهها ،یارضايتیهايی را در به دیبال واهد داشت ،که ظهور
ارجی اين یارضايتیها در غالب اعتراضات واهد بود.
سوال اصلی :پیامدهای سیاسی و امنیتی پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار
از مجموع بررسیهای صورت ررفته می توان یتیجه ررفت که پردا ت یقدی يارایههـا
بهصورت مستقیم در مجموع ،پیامدهای سیاسی ،امنیتی معنادار و قابلتوجـهای را بـهدیبـال
شدن به بحران های سیاسی و امنیتـی را واهنـد داشـت و از ايـن منظـر توجـه بـه نهـا
ضروری واهد بود.
پیشنهادات
پردا ت یقدی يارایهها يکی از روشهای پردا ت يارایه مـیباشـد امـا بهتـرين روش
یمیباشد و ایتشاب روشها بايد با در یظر ررفتن همه ابعاد و فراهم بودن زيرسا تهـای
اجرای ن باشد شراي کشور ما شايد اجازه تجويز يـک یسـشه واحـد بـرای عـالج يـک
بیماری را یدهد و ما بايد از یسشه های ترکیبی استفاده کنیم .ما ابتدا میبايست زمینـههـای
اجرای يک طر و زيرسا تهای ایجام ن را فراهم کنیم و بعد در مرحله اجرای ن وارد
شويم.
یارضايتی حاصل از محرومیت یسبی در ابتدا يک پديده اجتمـاعی اسـت کـه مـديران
سیاسی و امنیتی بايد روید عدم تبديل ن را به يـک بحـران سیاسـی امنیتـی را مـديريت
یمايند.
هرعاملی که باعث افزايخ ایتظارات ارزشی تودهها و رروههای اجتماعی میشود بايـد
به دقت کنترل و از ن اجتناب یمود.
34
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یدارد اما به طور غیرمستقیم ،بر ی عوارض وجود داریـد کـه پتایسـیل الزم جهـت تبـديل

پردا ت يارایه ها ارر در شراي ثبـات اقتصـادی باشـد شـايد تشصـیص ن فقـ بـه
قشرهای کم در مد منطقی باشد اما در شرايطی که با زادسازی قیمتها بسیاری از کاالها و
دمات افزايخ واهند داشت يا باز هم میتوان رفت که يارایه را به فقرا بدهیم.
بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی عدم پردا ت يارایهها ،همانرویه که پردا ت يارایـه
یقدی مسائلی را در پی دارد ،عدم پردا ت ن و قط شدن ن ییز بهويژه برای افرادی کـه
برای دريافت ن بریامهريزی یمودهاید ،تبعاتی را در پی واهد داشت.
-

ارائه بهترين راهکارهای تشصیص يارایههـا باتوجـه بـه شـراي کشـور ،يکـی از
مواردی است که ییاز به کار تحقیقی و پژوهشی دارد

-

پیامدهای سیاسی و امنیتی عدم پردا ت یقدی يارایهها
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منابع
اسکاچپول ،تدا ( ،)0130تبیین ایقالبها :در جستجوی رويکرد اجتماعی  -سا تاری در یظريـههـای بنیـادی
جامعه شنا تی ،ويراسته لوئیس کوزر و بریارد روزیبرر ،تهران :یشر یـی ،0113 .ص 501 .امیرکبیـری،
علی رضايی ،مديريت استراتژيک ،نگاه دانش.
اسملسر ،ییل( ،)0131تئوری رفتارجمعی ،تهران :مؤسسه يافتههای یوين.
باصری ،بیژن و محمود یظری ( « ،) 0133ارزيابی تأثیر سیاست اصال قیمتها بـر مصـرف و بهـرهوری در
ايران» ،فصلنامه مجلس و پژوهش ،پايیز و زمستان.
بششوده ،محمد (« ،)0111تعیین ذییفعان بریامه پردا ت یقدی پس از هدفمندی يارایهها در منـاطق شـهری
ايران» ،دو فصلنامه مدیریت شهری ،ويژهیامه بهار و تابستان.
بیات ،بهرام( ،)0131بر ورد اجتماعی ،معاویت موزش یاجا.،
پارسامنخ ،مهرداد و ديگران( ،) 0136ارزيابی شیوههای پردا ت يارایههای صادراتی در ايران و اثـرات لغـو
ن ،تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،چا

اول.

پالیزدار ،عباس ( « ،) 0135اقتصاد یارانه» ،مجموعه مقاالت همايخ اقتصاد يارایه .تهران :وزارت بازررـایی،
ایتشارات دایشگاه امام صاد (ع).211 ،
پروايی هره دشت ،شیوا ( ،)0111مجله راهبرد یاس.011 – 011 ،
تاجیک ،محمدرضا ( ،)0111مدیریت بحران ،یشر فرهنگ رفتمان ،ص .20
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توحیدفام ،محمد ( ،)0132دولت و دموکراسی ،تهران ،روزیه ،چا

اول ،ص.051

جدی ،سید مجید( ،)0131اقدامات پیشگیری ،معاویت موزش یاجا.
جنتیپور ،رضا( ،)0131نقش تشکلهای کارگری در مهار اعتراضات کارگری پدس از انقدالب اسدالمی،
پايان یامه کارشناسی ارشد مديريت بحران ،دایشگاه جام امام حسین (علیهالسالم).
حاجی يوسفی ،امیرمحمد ( ،)0111اسـتقالل یسـبی دولـت يـا جامعـه مـدیی در جمهـوری اسـالمی ايـران،
مطالعات راهبردی ،زمستان ،شماره  ،2ص.12 .
حسینی ،سید حسین و جدی ،سید مجید ( ،)0136مدیریت بحران با رویکرد امنیدت عمدومی ( ،)0تهـران:
موزش یاجا.
حسینی ،سیدجواد ( ،)0112چارچوبی تحلیلی برای تبیین مفهوم اعتراض سیاسی ،مگیران.
سروی ،حسن؛ میرمحمدی ،محمد و وفايی يگایه ،رضا ( ،)0131بررسـی یقـخ تشـکلهـای کـاررری در
تحوالت بازار کار و اعتصابات کاررری ،موسسه تدبیر اقتصاد ،ص .011
ضری ،محمد ( ،)0130رایت جـويی هزينـههـای اجتمـاعی ،گدزارش تحقیقداتی پژوهشدکده مطالعدات
دایخ جعفری ،داوود (« ،)0135اقتصاد يارایه» ،مجموعه مقداالت همدایش اقتصداد یارانده تهدران :وزارت
بازررایی ،ایتشارات دایشگاه امام صاد (ع).
دایشگاه عالی دفاع ملی ،هدفمندی یارانههای انرژی ،تهران.0131 :
دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازررایی« ،رزارش هدفمند کردن يارایه یقدی» ،معاویت بریامهريزی و امـور
اقتصادی.
دينی ترکمایی ،علی (« ،)0135اقتصداد یارانده» ،مجموعـه مقـاالت همـايخ اقتصـاد يارایـه تهـران :وزارت
بازررایی ،ایتشارات دایشگاه امام صاد (ع) ،ص.100 .
رحیمی ،عباس( ،)0116بررسی اقتصادی يارایهها ،چا

سوم ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

سازمان بازرسی و یظارت بر کاالها و دمات (« ،)0131اثرات پردا ت يارایـه کاالهـای اساسـی بـر فقـر و
شا صهای فقر» ،تهران :معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی.00 ،
سلمایی قهبازی ،احمد ( ،)0110اجرای قایون هدفمند کردن يارایههای ایرژی و ـایواده ،فصلنامه پژوهشدی
و علمی مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ،شماره .051 ،0
سوری ،علی و محسن بشتیار( ،)0113بررسی اثرات تورمی افزايخ قیمت ایرژی  -رروه مدلسازی و تلفیق،
دفتر بریامهريزی ایرژی ،معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته فنی انرژی و اقتصاد.
سیف ،اهلل مراد (« ،)0110هدفمند کردن يارایههای ایـرژی و یـرخ بیکـاری» ،فصدلنامه پژوهشدی و علمدی
مدیریت راهبردی دانشگاه دفاع ملی ،شماره .2
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راهبردی ،شمار  ،30ص.01.

سینکی ،حسن (« ،)0135اقتصاد یارانه» ،مجموعه مقاالت همايخ اقتصاد يارایـه ،تهـران :وزارت بازررـایی،
ایتشارات دایشگاه امام صاد .
شريف زادران ،محمدحسـین (« ،)0135اقتصاد یارانه» ،مجموعـه مقـاالت همـايخ اقتصـاد يارایـه تهـران:
وزارت بازررایی ،ایتشارات دایشگاه امام صاد (ع).
شعبایی ،یاصر( ،)0136توسعه و پدافند داخلی با رویکرد انتظامی ،دایشگاه علوم ایتظامی.
شکیبا ،احمد( ،)0131آشنایی با هدفمندسازی یارانهها ،تهران ،اتشارات زيتون سبز.
شکاری ،عبدالقیوم( ،)0111نظریۀ دولت تحصیلدار و انقالب اسالمی ،تهران ،مرکز اسناد ایقالب اسـالمی،
چا

اول ،ص.12

طبیبیان ،محمد( ،)0110رایت اقتصادی به عنوان يک مای اقتصـادی ،برنامده و توسدعه ،زمسـتان ،شـمار ،0
ص .1
عباسیان ،عزت ا ...و مهدی مرادپور اوالدی ( ،)0131سیاستهای پولی و مالی ،ایتشارات یورعلم .
فرجی دایا ،احمد و مالجو ،محمد( ،)0131اقتصاد سیاسی مطالبـات اقتصـادی معلمـان (چـارچوبی یظـری)،

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهارم ،شماره .06
کاظمی ،سید علی اصغر( ،)0111بحران جامعه مدرن ،تهران :دفتر یشر فرهنگ اسالمی.،
کردزاده کرمایی ،محمد( ،)0131اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بین
المللی ،چا

اول ،ص.61

کمیجایی ،اکبر (« ،)0132اقتصاد یارانه» ،مجموعه مقاالت همايخ اقتصاد يارایـه ،تهـران :وزارت بازررـایی،
ایتشارات دایشگاه امام صاد (ع).
رر ،تد رابرت ( ،)0111چرا انسانها شورش میکنند ،ترجمه مرشدی راد ،مرکز مطالعات راهبردی.
رلپرور و کرمی (« ،)0131یقخ تعديل کنند عاطفخ مثبـت و منفـی در پیویـد میـان بـیعـدالتی سـازمایی و
رفتارهای مشرب کارکنان» ،فصلنامۀ روانشناسی کاربردی ،سال  ،0شمار .1 – 21 ،1
مجله اندیشه گستر سایپا ( ،)0133شمار  ،11رداد.061 ،
مجله تازههای انرژی( ،)0131سال اول ،شماره  ،2ییمه دوم مهرماه.
عزيزی ،مجید؛ حبیبی ،ییکبشخ؛ جهایگیر ،اصغر و موحد ،حمیدرضا ( ،)0110احتمال بروز یارضايتی یاشی
از محرومیت یسبی در طر هدفمند کردن يارایههای ایـرژی ،فصدلنامه پژوهشدی و علمدی مددیریت
راهبردی ،سال اول ،شماره ،2تابستان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی (« ،)0131رزارش مطالعه هدفمندی يارایه ها در بر ی کشورها»،
بان ماه.
مرکز پژوهخهای مجلس شورای اسالمی (« ،)0131مروری بر مبایی یظری و مطالعه تجربه پردا ـت یقـدی
يارایه در بر ی کشورها» .
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مرکز پژوهخهای مجلس شورای اسالمی (« ،)0111بررسی تأثیر هدفمندسازی يارایهها بر صناي ایرژیبـر»،
دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن ،مهرماه.
مرکز پژوهخهای مجلس شورای اسـالمی (« ،)0110بررسـی عملکـرد قـایون هدفمنـد کـردن يارایـههـا در
بشخهای صنعت ،معدن و ایرژی» ،بان ماه.
مشیرزاده ،حمیرا ( ،)0110درآمدی نظری به جنبشهای اجتماعی ،تهران :پژهشکده امام مینی(ره).
مصباحی مقدم ،محمدتقی و ديگران (« ،)0133بررسی و سیب شناسـی هدفمندسـازی پردا ـت يارایـههـا»،
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال یهم -شماره - 16پايیز.
معاونت آموزش ناجا( ،)0111کنترل بحران ،اداره کل پژوهخ وتألیفات.
معاویت موزش یاجا( )0133مديريت بحران  ،0اداره کل پژوهخ و تألیفات.
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ( ،)0131بررسـی مفهـوم و تجربـه کشـورها دفتـر
مطالعات اقتصادی ،شهريورماه.
مهديان ،محسن؛ (« ،)0131آسیبهای اجتماعی نقدی کردن یارانهها» ،پايگاه اطالعرسایی عدالت واهی.
یجفی ،بهاءالدين و شان شوشتريان (« ،)0131هدفمندسازی يارایهها و حذف یاامنی غذايی :مطالعـه مـوردی
ارسنجان» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،10تابستان.
یجفی ،یررس و دهقایی ،فريد ( ،)0135بررسی و ارزيـابی روش هـای پردا ـت یقـدی يارایـه هـا در دییـا،
فصلنامه راهبرد توسعه ،شماره  ،11پاییز.
یصیری ،قدير ( ،)0131نفت و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبـردی،
چا

اول ،ص.031

وارو ،استفان ( ،)0111در امدی بر تئوریها و مدلهای تغییرات اجتماعی ،ترجمه احمدرضـا غـروییـژاد،
ایتشارات جهاددایشگاهی ،تهران.
هیرشمن ،لبرت ( ،)0132خروج ،اعتراض و وفاداری ،ترجمـخ محمـد مـالجـو ،تهـران :یشـر و پـژوهخ
شیرازه.
اسماعیل ابوترابی ،ر.کwww.vista.ir/article :
Ambrose, M.L. (2002). Contemporary Justice Research: A New Look at Familiar
Question, Organizational Behavior and Decision Process .85- 90
Sch. David Warts, “Political Alienation: the Psycholiye of Revolutions Tirst Stage,” in
Abends, Feir and Gurr. Anger, Violence and Politics, Englcwood Gliffs, Preticehall 1972
p. 58.
Targeting of Transfer in Developing Countries : review of David Coady et.al word bank .
2004 , Lessons and Experience.
Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C. (2009). Economic Development (10th ed.).
Addison Wesley. p. 839.

33

پیامدهای سیاسی امنیتی پردا ت یقدی يارایهها در بشخ ایوار ـــــــــــــــــــــــــ
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Political and Security Consequences of Cash Subsidies
Subsides in the Household Sector
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Ali Sabbaghi 1
Allahmorad Seyf 2

The subject of this study is to investigate the consequences of the
political and security implications of cash subsidies for subsidies in the
household sector. . The purpose of this study is to investigate the
political and security consequences of paying cash subsidies in order to
take the necessary measures to prevent or reduce the effects of these
consequences. Cash payment of subsidies Subsids, in addition to the
positive points and benefits that will follow, according to the conditions
of the country can create consequences and adverse effects in various
sectors that failure to pay attention to them can lead to political and
security consequences. Therefore, it seems necessary to study these
consequences in order to prevent social and security crises. The method
chosen for this research is descriptive. In this research, library resources
and information have been used and field research has been done through
the distribution of questionnaires. Finally, SPSS software has been used
to analyze the obtained information. Cash payment of subsidies Subsids,
in addition to the positive points and benefits that will follow, according
to the conditions of the country can create consequences and adverse
effects in various sectors that failure to pay attention to them can lead to
political and security consequences. . Therefore, it seems necessary to
study these consequences in order to prevent social and security crises.
The statistical population of the study consists of a number of professors
from some universities in the country who are experts in political,
economic and social issues. The conclusion that can be drawn from the
present study is that the cash payment of subsidies will create tolls in the
household sector, which will lead to dissatisfaction in the community.
These effects will have a high potential for protests to occur and become
political and security consequences, and should therefore be taken into
consideration, although the results of the study summarize all cases of
political and security consequences. Did not identify any significance in
the implementation of cash subsidy payments in the household sector.
Keywords: Subsids, Crisis, Cash Payments, Social Protests.
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