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 و بيان مسئله مقدمه. 1
امنی  و آسایش مودم اس  کعه از  نظم  و از بین رتتن جوم همواه با شکستن قانون، ب 

هعای مجومانعه در   این نظو، وقوع آن آرار منف  بوای اقتصاد جامعه در پ  دارد. انجام تعالی 

های اقتصعادی  هو منطقه، کیفی  زندگ  در آن منطقه را کاهش و ریسک را در انجام تعالی 

های زندگ  اتزایش نهتوتیب، سطح رتاه کاهش و هزیاین دهد که به و اجتماع  اتزایش م 

سازد بوای مقابله بعا آن  یابد. از سوی دییو، وقوع جوم در هو منطقه، دول  را مجبور م م 

و بوقواری نظم ، امنی  و تأمین حقوق شهووندان، به توسعه کمّ  و کیف  نهادهعای مبعارزه   

گذاری بو منابع ایهها، منابع کمتوی بوای سومای که با رشد این هزینهگونهبا جوم بپودازد، به

گیود و این وضععی  درنهایع  موجعب کعاهش     انسان  و تیزیک  در اختیار دول  قوار م 

بخعش   1یاتتعه . جوامم سازمان(324: 1390)مداح، شود گذاری در جامعه م سطح تولید و سومایه

اولیعه  یعک بعوآورد    (2010:479) 2گیوند، بوای مثال اشعنایدر زیادی از اقتصاد جهان را در بوم 

میالدی بوای درآمدهای جهان  منتسب به  2006سال  درصد و نود میلیارد دالر معادل هف 

رسعد نتعایج   تحلیل سم  عوضعه، بعه نظعو مع      دهد. در زمینههای مجومانه ارامه م تعالی 

یاتته تأریو منف  بو سطح جوامم سازمان کند که هم جوم و همتجوب  این دیدگاه را تأیید م 

. در یعک  (330: 2010، 3)پعاول و همکعاران  اقتصادی و روند رشد اقتصادی کشورها دارنعد   تعالی 

 طویعق  از -1 :گذاردم  تأریو کلیدی کانال چهار طویق از اقتصادی رشد بو بندی، جومطبقه

 حاکمیع   اعتمعاد در  تضععیف  وسعیله به تیزیک  سومایه و انسان  سومایه وریبهوه کاهش

 طویعق  دانعش از  انباشع   و کعارآتوین   و نعوآوری  ایجاد در شدن سمأیو بنابواین و قانون

 کعه  دولتع   بخعش  منابع صورتبه جوم عموم  کنتول توص  هزینه طویق از -2 .آموزش

 بعو  کعه  هعا زیوسعاخ   تقویع   و سعالم   بخعش  همچون مولد هایتعالی  تواند بوایم 

 نیعووی  عوضعه  کعاهش  طویق از -3 .شود صوف مثروند، قانون و اجوای جوم از پیشییوی

                                                           
1 . Organised crime )OC( 

2 . Schneider 

3 . Powell et al 
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 عل  به را شغل  یاب مکان مشخص( یا های)شغل مشخص کارهای انواع که طوریبه کار،

 کمتعو  علع   به اندازپس کاهش طویق . از4 .کنندم  رد جوم خاطو به شدن از قوبان  توس

 عموم  درک به خود که باالتو جنای  و های جومنوخ با توجه به امن مالکی  حقوق شدن

 .(141:1397تو،)پوراحتشام و محدر انجامد بدتو م  وکارکسب شوایط و ربات ب  از وباالت

شعده در درک چیععونی  تحویعک جععوامم   هعای انجععام رغعم مشععارک  مهعم مطالعععه  بعه 

گوتته طوف عوضه؛ نقعش تقاضعای   های انجامیاتته در تخصیص عوامل تولید، تحلیلسازمان

 تقاضعای  و تسعاد  عنصعو  دو بعه  یاتته،سازمان جوامم امدو و مثرو را نادیده گوتته اس . بقا

 و انییعزه تعودی   سعاختار،  اگوچعه  - تقاضعا  و عوضعه  دییوعبارتبه دارد. بستی  عموم 

 تبهکعار  هعای گعووه  اسعتموار  -هسعتند  یاتتعه سعازمان  جعوامم  از مهمع   عناصعو  همدست ،

 مجعوم  هعای ووهگع  اعضعای  تعقیعب  و دسعتییوی  درواقعع  .کنندم  را تضمین یاتتهسازمان

 اعضای و اتواد همیشه چواکه شد؛ نخواهد تشکیالت تبهکار این حذف سبب یاتته،سازمان

 هعای سعازمان  بنعابواین  را بییونعد.  دستییوشده رؤسای جاییاه تا اندآماده دییوی طلبجاه

 بعین  از قعانون  مجعوی  نهادهعای  هعای تعالش  بعا  تنهعا  کعه  هسعتند  پویعا  قعدر آن جعوم 

توانند بو بخش عوضعه اقتصعاد و رشعد    دییو جوامم هم م بیان به  .(23:1393،)بیابعان  روندنم 

هعای مختلعف   طور که در باال توضیح داده شد، مثرو باشند و هم بعو بخعش  اقتصادی، همان

تقاضای کل اقتصاد اروگذار هستند. در مطالعات پیشعین ارعوات جعوامم بعو بخعش تقاضعای       

دییعو   بیعان شعده اسع . بعه    ت آن نعاقص تحلیعل   اقتصاد مورد غفل  قعوار گوتتعه و ارعوا   

های پیشین مبتن  بو اروگذاری جوامم بو اقتصاد، به دلیل آنکه تنها بخش عوضعه را در  تحلیل

باشند و هدف این تحقیق بوآورد ارعو دقیعق و   اند، تحلیل  ناقص و دارای خطا م نظو گوتته

یجعه مسعهله تحقیعق بورسع  ارعوات      جانبه جوامم بو اقتصاد و رشد اقتصادی اس . درنتهمه

یاتته بو رشد اقتصادی ایوان با در نظو گوتتن بخش عوضه و تقاضای موبعو   جوامم سازمان

هعای  کعه از   به جوامم اس ؛ بنابواین در این تحقیق یک الیوی نظوی بعوای توضعیح کانعال   

سعطح تعالیع     نوبه خود،توانند بو سطح تقاضای مثرو و بهیاتته م جوامم سازمان طویق آن

شعود. ایعن الیعو بعا مطالععه      اقتصادی و روند رشد یک اقتصاد تأریو بیذارند، پیشعنهاد مع   
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شعوی ، بعه ادبیعات    زمان تأریوات اقتصادی اخاذی، تجارت کاالهای قاچاق، تساد و پعول هم

وتحلیعل ارعوات جعوامم    کند. درنتیجه هدف این مطالععه تجزیعه  موجود پساکینزی کمک م 

با استفاده از یک  1397تا  1357ه بو سطح و رشد اقتصادی ایوان در دوره زمان  یاتتسازمان

 وتحلیل پساکینزی اس .تجزیه

 

 مباني نظری .2

اس  که ریشه در نظویه عمعوم  اشعتغال، بهعوه و     از مکاتب اقتصادی 1اقتصاد پساکینزی

میشعال کعالک ،   دارد و توسعه متعاقب آن تا حد زیعادی تحع  تعأریو     جان مینارد کینز پول

بعوده اسع . رابعوت اسکیدلسعک       و جن کوگل جون رابینسن، پال دیویدسن، پیوو استواتا

توین مکتب به روح ارو اصل  کینعز بعاق    کند که مکتب پساکینزی نزدیکمورخ استدالل م 

توض اساس  اقتصاد پساکینزی، اصعل تقاضعای   م(، پیش 2014) 2به گفته الووی .مانده اس 

مدت و هم در بلندمعدت تقاضعامحور اسع .    کند اقتصاد هم در کوتاهه بیان م مثرو اس  ک

درنتیجه استفاده از دیدگاه پساکینزی در اقتصاد ایوان به دلیل اهمی  بخعش تقاضعا در آن و   

 .(25: 1397)ورهوام ، تحلیل اروات جوامم از منظو تقاضا بو اقتصاد اس  
 

 يافته. جرائم سازمان2-1

 تغییعوات  مجعال )شعامل   و توصع   یاتتعه، بعا سعه عامعل    پوداز جوامم سازمانه، نظوی3آلبانز

 و مجومانه محیط تناورانه(، یا اجتماع  تحوالت و قانون مجوی نهادهای حکومت ، اقتصادی،

. (28:1393)بیابعان    کنعد مع   توجیعه  را یاتتعه سازمان جوامم موجودی  خاص، مهارت یا دستوس 

                                                           
شود که تنها به دلیعل رد رویکعود سعنتز نهوکالسعیک     از اقتصاددانان ناهمیون اطالق م  به گووه « پساکینزی». عنوان 1

های کینز و ارامه انتقادی بعه  ها به دنبال طوتداری از دیدگاهکینزیناپس (.451، 2005رسند )دیویدسون، متحد به نظو م 

( 1974 -1981و پسعینت  )  (1956دور )م(، کالع  1956مکتب سنتز نهوکالسیک بودند. نظویات اتوادی مثعل رابینسعون )  

شوند. اکثو بیانعات قابعل توجعه در    ها شناخته م عنوان پس  کینزینهای سومایه، رشد و توزیع، بهبیان کودن که تهوری

 (.1397باشد )ورهوام ،م( م  1975م( و کوگل ) 1978م(، هویس ) 1972این مکتب موبو  به هوکورت )
2 . Lavoie 

3 . Albanese 
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 تبعان   انحصعاری(، نظویعه   شعوک   یعک  مثابعه بعه  جنای  سازمانهای امتیاز انحصاری )نظویه

 از بعیش  خعویش  مجومانه اعمال از دییو )حفاظ  جای به جای  از جوم ها، حوک خارج 

 اسعاس  بعو  ارتکعاب   منطقع  )جعوامم   انتخعا   منطقه(، نظویه از خارج در و پایدار دوره یک

 هعای موقعیع   ماهیع   بعه  شعاره جعوم )ا  معدل  شده(، نظویهبین پیش هایتوص  و هامزی 

 هعای روزمعوه )توصع    هعای تعالی  اتتد(، نظویهم  اتفاق هاآن در جوم که دارد ایواسطهب 

 انحواتع   هعای اجتمعاع (، نظویعه   سعطح  یعک  در رتتارها در بو اساس تغییوات جوم ارتکا 

واملع   اجتمعاع  و ت  شعبکه  توهنی  )نقض قوانین به دلیل تقو طبقات پعایین جامععه( نظویعه   

 در کعه در حعال    .(27:1393؛ بیابعان ، 300:1396)بیابان  های موبو  به جوامم هستند توین تهوریمهم

 کشعورهای  در جعوم  امعا  کعاهش اسع ،   بعه  رو جعوامم  هاینوخ جهان از کشورهای بسیاری

اتعزایش جواممع  همچعون     .(Astarita et al, 2018: 520) اسع   نیاتتعه  توسععه کعاهش  درحعال 

و امنی  اقتصعادی کشعور    (32:1391عمووآبادی و گوگودچیان، )صادق اروات منف  بو اقتصاد شوی  پول

 از پیشییوی هایهزینه این، بو . عالوه(42:1389)محبوب  و همکعاران،  خواهد داش   (55:1381)کلدی، 

مولد  هایبخش در کارگیویبه جایبه مخارج دول  شودم  باع  قانون اجوای و وقوع جوم

یاتتعه  . جعوامم سعازمان  (2016)بانعک جهعان ،  جوامم شعود   از حاصل هایهزینه صوف زا،تغالاش و

تعوین  کنعد. در یکع  از کوتعاه   جهان  را تهدید م  توین خطوهای  اس  که جامعهازجمله مهم

تعالیع  مجومانعه مسعتموی کعه بعا همعاهنی        »یاتته عبارت اسع  از:  ها جوم سازمانتعویف

ها تعویف  اس  که بعو اسعاس   توین آنیک  از مناسب .(Cressy, 1969: 304) «گیودصورت م 

سوی معامالت غیوقانون  گفته م  شود که توسط مجومعان متععدد   یاتته به یکآن جوم سازمان

گیود و هدف از این معامالت کسعب امتیعازات اقتصعادی و    بوای یک دوره مستمو صورت م 

ب قدرت اقتصادی الزم باشد؛ ایعن تعویعف کعه    که بوای کسقدرت سیاس  اس ، در صورت  

یاتته را اقعدام مجومانعه غیعو    ومانع اس ، با تعویف مبسو  دییوی که جوم سازماننسبتاً جامع

داند و توسط گووه  از اتواد که تعامل اجتماع  نزدیک به هم دارند، ارتکا  ایدمولوژیک م 

)شمس نعاتوی،  گودد تو م باشد، کامل یابد و هدف از آن به دس  آوردن منفع  و قدرت م م 
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یاتتعه بعه   ( از جوامم سازمان1تعویف کنوانسیون سازمان ملل متحد )کنوانسیون پالومو .(1383:112

هعای متععدد   شود. با توجعه بعه تعویعف   شده اطالق م بین جوامم شدید یا جوامم خاص پیش

نون  و هماهنگ گووه  منسعجم  های غیوقایاتته عبارت از تعالی توان گف ، جوم سازمانم 

ارتکعا  مسعتمو   از اشخاص اس  که با تبان  باهم و بوای تحصیل مناتع مادی و قعدرت، بعه   

کنند پودازند و بوای رسیدن به هدف از هو نوع ابزار مجومانه نیز استفاده م مجومانه شدید م 

 .(102:1390)احمدی و همکاران،

 

 يافتههای جرائم سازمانگي. ويژ2-2

، (2003، 3)هیعل در ژاپعن   2یعاکوزا  های جنایتکعار، ماننعد  بسیاری از کشورها تح  تأریو سازمان

، ماتیعای روسع  از زمعان تووپاشع  اتحعاد جمعاهیو       (5،1993)گامبتعا در سیسعیل   4الکوسا نوسعتارا 

قعوار دارنعد.   ( 2005، 7)لویع  و روبیعو  هعای معواد مخعدر در کلمبیعا     و کارتعل ( 2001، 6)وارسهشوروی 

اند از: غیعو ایعدمولوژیک   یاتته و سازمان مجومانه عبارتهای یک جوم سازمانتوین ویژگ مهم

، اسعتموار  (2014، 9)مورسعل  مواتعب ، وجود سلسله(8،2000)لیمان و پعوتو بودن سازمان یا گووه مجومانه 

کعار  از ارعا  و خشون  و همچنین تقسعیم استفاده  ارتکا  تساد اداری، جوم در طول زمان،

صورت تخصص  در میان اعضای گووه مجومانه، تأمین و ارامه کاالها و خدمات غیوقعانون ،  به

شعوی ( اشعاره   تقلب در پوداخ  مالیات و دییو عوارض دولت  و ارتکا  تطهیو پعول )پعول  

 2000های جوم ارتکاب  مبتن  بعو کنوانسعیون پعالومو سعال     . ویژگ (124:1383)شمس ناتوی، کود 

اقتصادی بودن جوم هس  که درواقعع ایعن ویژگع  بعه هعدف موتکبعان از       های شدید و جوم

در اجعالس وزارتع  جهعان  در     .ارتکا  جوم بازگش  نموده و ارتباط  با نفس جوم نعدارد 

                                                           
1 . Convention against transnational organized Crimes 

2 . Yakuza 

3 . Hill 

4 . La Cosa Nostra 

5 . Gambetta 

6 . Varese 

7 . Levitt & Rubio 

8 . lyman & potter 

9 . Morselli 
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هعای مشعابه   های عملیات توامل  و ارتباطات گسعتوده بعا گعووه   بو ویژگ  1(1994ناپل ایتالیا )

های مجومانه، سطح بعاالی سعودده ، وجعود    تعالی  تو، باال بودن حجمخارج ، اندازه بزرگ

های موبوطه در مورد جعوم  توجه و قدرت تأریوگذاری در قلموو تعالی سومایه گستوده و قابل

شناسع  در تبیعین جعوم    اس . متخصصان علعم جعوم  توی شده یاتته توامل  تأکید بیشسازمان

کعه  طعوری اند بهکودهدیق این جوم اشارهجای تعویف آن به مصایاتته در موارد متعدد بهسازمان

یاتته، مصادیق آن عالوه بعو تعأمین کعاال و    های مشتوک جوامم سازمانضمن بوشمودن ویژگ 

جعوامم سعایبوی،    خدمات غیوقانون ، شامل سوق  و اختفای کعاالی مسعووقه، کالهبعوداری،   

انون  در معورد جعوامم   انعد. منظعور تعأمین کاالهعای غیوقع     هواپیماربای  و تساد اداری دانسعته 

یاتته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن انسان، تجعارت غیوقعانون  معواد    سازمان

های خطوناک، قاچاق اشیای عتیقه و اموال توهنی ، قاچاق حیوانعات و گیاهعان   اتم  و سالح

س و طور منظور از خدمات نامشعووع، قاچعاق مهعاجوان، تأسعی    همین خاص و امثال آن اس .

هعای  نیاری، تساد اداری و تطهیو پول اسع . بعو اسعاس پووتکعل    گوی و هوزهی روسپ اداره

ی الحاق  کنوانسیون، سه جوم قاچاق مهاجوان، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق سعالح  گانهسه

یاتته موردتوجعه سعازمان ملعل متحعد قوارگوتتعه و      عنوان سه مصداق اساس  جوامم سازمانبه

. (2009، 2؛ کومعار و اسعکاپوداس  1395)اتشار،شده اس . بین بوای مبارزه با این جوامم پیش تدابیو خاص

(، کنتول اراض  بوای یک سازمان جنعای  الزم اسع  تعا تعالیع  خعود را      1971) 3طبق شلینگ

 . (Lavezzi, 2008: 200) انجام دهد

 

 يافتهمانها و پیامدهای جرائم سازچالش .2-3

 بهعوه  نعوخ  بعا  گعوتتن  توان وامیاتته را م ی اقتصادی جوامم سازمانها و پیامدهاچالش

 قاچعاق  تحشعا، قاچعاق )شعامل    ربعای ، آدم غیوقعانون ،  قمار گذاری،بمب توور، باال، بسیار

 شعوی ، تجعارت  پعول  اسعناد،  جععل  انسان( قاچاق نف ، قاچاق مخدر، مواد قاچاق اسلحه،

                                                           
1 . World Ministrial Coference on organized crime,Naples, ltaly 

2 . Kumar & Skaperdas 

3 . Schelling 
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 خطعو  مععوض  در هعای گونعه  تجعارت  ظعام ، ن تجهیعزات  قاچاق ای،هسته مواد غیوقانون 

 ماننعد  هعای  تعالیع   طویعق  از را پعول  زیعادی  مقدار یاتتهسازمان جوامم هایدانس . گووه

 طویعق  این از تولیدشده کنند. پولم  تولید مال  جوامم و اسلحه مخدر، قاچاق مواد قاچاق

 هعا آن و درآورند ایهبودج صورتبه هاآن بتوانند که دارد سازمان اهمی  بوای صورت  در

 در مختلف هایسازمان کنند. درگذشته گذاریمشووع سومایه بازار در ایسومایه صورتبه

 بعا  خشعون   بعه  منجعو  اغلعب  رقاب  این کودندم  محدود را خودشان یکدییو، با رقاب 

 .(311:1396)بیابان ،شدم  پول و تجهیزات انسان ، نیووی مانند ارزشمندی منابع از استفاده

یاتتعه  دهد که جوامم سازمانوتحلیل نظوی، ادبیات پساکینزی نشان م در رابطه با تجزیه

تواند سطح تعادل درآمد را تغییو داده و بو تقاضای مثرو و ضعو  تزاینعده کینعزی تعأریو     م 

زا بعوای کاالهعای   کنعد کعه تقاضعای بعوون    ( توض م 1984) 2. راوتو(1،2008:82)پوسمنبیذارد 

دهد: درنتیجعه، ایعن اموبعو میعزان       اس  که تقاضای کاالهای قانون  را کاهش م غیوقانون

(، ارامعه شعد کعه    2009گذارد. بواین اساس، مدل  توسط دانیعل ) تعادل درآمد تأریو منف  م 

کند و بو سه عنصعو  عنوان تابع  از درآمد قانون  توض م تقاضای کاالهای غیوقانون  را به

تصعوف؛ دوم،  یل به مصوف کاالهای غیوقانون  از درآمد قانون  قابعل متموکز شود: اول، تما

یاتته در درآمدهای قانون  مناسب از طویق جوامم  مانند اخاذی و سوم، انبار جوامم سازمان

یاتتعه ععالوه بعو    تمایل بوای مصوف کاالهای غیوقانون  از درآمد غیوقانون . جوامم سعازمان 

شعود. ععالوه   ع  کاهش در ضویب تزاینده درآمد کینزی م تأریو بو سطح تعادل  درآمد، با

دهد که هوچه سهم درآمدهای حاصل از جوم و جنای  تطهیعو  بو این، این ادبیات نشان م 

یاتتعه بعو سعطح تععادل  درآمعد      شده در بخش قانون  کمتو باشد، تأریو منف  جوامم سازمان

تواند هم ارو مثب  و هعم  شوی  م پولکند که ( استدالل م 2007) 3بیشتو خواهد بود. اونیو

منف  بو سطح تعالی  اقتصادی داشته باشد: اول  موبو  به ورود وجوه غیوقانون  به بخعش  

کلیه جوامم ایجادشده اس . اگوچه شعواهد تجوبع    که دوم  موبو  بهقانون  اس ، درحال 

                                                           
1 . Pressman 

2 . Reuter 

3 . Unger 
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د، اما یک چعارچو   کندهد که وجوه غیوقانون  اروات نامطلو  کل  را آشکار م نشان م 

یاتته از طویق جنایعات معمعول    جوامم سازمان نظوی بوای تبیین کلیه اشکال تأریوپذیوی که

 .کند هنوز وجود نداردخود بو اقتصاد اعمال م 

 
 (517:2018يافته و تقاضای مؤثر. آستاريتا و همکاران )جرائم سازمان . عملکرد1شکل 

 

جوامم  ده اس ، اخاذی یک مالیات اس  که توسطشنشان داده 1طور که در شکل همان

جعوامم   شده اسع . تسعاد بعه   های مستقو در یک منطقه معین تحمیلیاتته به شوک سازمان

دهد تا بخش  از منابع عمعوم  را باهعدف انتقعال درآمعد، خعدمات و      یاتته اجازه م سازمان

شده توسعط    تعویفهای تخصیصها اختصاص دهد. این هدف با تغییو مکانیسمزیوساخ 

ها به دسع   های استاندارد بوای خدمات و زیوساخ بازارها یا مثسسات و با اتزایش هزینه

دهعد تعا   یاتته اجعازه مع   جوامم سازمان شوی  به. سوانجام، پول(2013، 1)بارون و نارسیسعو آید م 

                                                           
1 . Barone & Narciso, 
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خویعد معثرو،    مبدأ غیوقانون  درآمد حاصل از جوم و جنای  را پنهان کند و آن را به قدرت

 .(2007، 1)ماسکواندروگذاری تبدیل کند یعن  به تقاضای بالقوه مصوف و سومایه

 . پیشینه تحقیق2-3
 . داخلي2-3-1

تحلیعل تجوبع  آرعار    »ای بعا عنعوان   ( در مطالععه 1391صادق  عمووآبادی و همکاران )

کننعد کعه   ن  م بیا« شوی  بو رشد اقتصادی، مخارج دول  و نابوابوی درآمدی در ایوانپول

سعازی، کعاهش کنتعول    هعای خصوصع   ش خصوص  و بونامعه ربات  اقتصاد، تضعیف بخب 

هعای اقتصعادی، کعاهش درآمعدهای دولع ، تسعاد سعاختار حکومع ،         دول  بعو سیاسع   

شوی  بعه  ها و نهادهای اقتصادی ازجمله آرار مخو  پولاعتباری دول اعتمادی مودم، ب ب 

 VECMو  (VAR)حقیق با استفاده از مدل خود رگوسیون  بعوداری  نتایج این ت آید.شمار م 

شوی  )میزان جعوامم  های پولدهد که اتزایش شاخصنشان م  1388تا  1363های لط  سا

 و اقتصاد زیوزمین (، باع  کاهش رشد اقتصادی، اتزایش ضعویب جینع  و تضعاد طبقعات     

 .اهد شددرآمدی کشور و اتزایش اندازه دول  )مخارج دول ( خو

ارعوات بانکعداری   »ای دییو با عنعوان  ( در مطالعه1392صادق  عمووآبادی و همکاران )

کنند که تمام  عملیات بیان م  «ناقتصاد ایوا شوی  مطالعه موردی:الکتوونیک بو پدیده پول

  بعه  مجومانه یا غیوقانون  سودآور از قبیل اخاذی، قاچعاق اسعلحه و معواد مخعدر درنهایع     

دهد که ارو سه نشان م  GMM و OLS ،GLSشود. این مقاله با سه روش ختم م شوی  پول

هعا و تععداد   خعوان هعای خعودپوداز، کعارت   شاخص بانکداری الکتوونیعک )تععداد دسعتیاه   

 .اندشوی  در کشور داشتههای الکتوونیک( ارو مثب  و معناداری بو شاخص پولتواکنش

بورسع  اقتصعادی جعوم و    »لعه خود با عنعوان  ( در مطا1394مهوآرا و محمدیان نیکپ  )

به بورس  اقتصادی جوم بعا  « اروات سوریز بین استان  آن در ایوان: یک رویکود پنل تضای 

بعا لحعاک کعودن متغیوهعای      1379-89هعای اسعتان  کشعور ایعوان، از سعال      استفاده از داده

قتصعادی درآمعد و نعوخ    دهند که متغیوهعای ا پودازد. نتایج نشان م اقتصادی و اجتماع  م 

                                                           
1 . Masciandaro 
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مشارک  و همچنین متغیوهعای اجتمعاع  نسعب  ازدواج بعه طعالق، نسعب  شهونشعین  و        

 اتزایش جمعی  اروات معنادار و بااهمیت  بو وقوع جوم در کشور دارند.

ادی و بورس  رابطه میان رشعد اقتصع  »( در مطالعه با عنوان 1396پناه  و ستار رستم  )

 1379-1388هعای  های کشور ط  سالبه تفکیک استان« ایوانهای جوم: شواهدی از استان

 (Topsis)عنعوان نمعودی از جعوم منعاطق بعا روش تاپسعیس       گانعه ععادی بعه   های نهسوق 

های تابلوی  نشعان داد کعه رشعد اقتصعادی     شده و با استفاده از روش رگوسیون  دادهتعیین

 دار بو جوم اس .تأریو منف  و معن 

خ رابطعه بعین جعوم و نعو    »( در مطالعه خود بعا عنعوان   1397  تو )پور احتشام و محدر

تعا   1996سعاله   20های سوی زمعان  طع  دوره   با استفاده از داده« باروری با رشد اقتصادی

نف  و نشان دادند که معیارهای جوم )قتل عمد، جوامم خشن و سوق ( دارای تأریو م 2015

 دار بو رشد اقتصادی هستند.معن 
 

 رجي. خا2-3-2

ارعوات اقتصعادی، اجتمعاع  و معال      »ای به بورسع   ( در مطالعه2013) 1لوی و همکاران

کنعد کعه   بعا روش تحلیلع  پوداختعه و تأکیعد مع      « یاتته بو اتحادیعه اروپعا  های سازمانجوم

یاتته هنوز در موحله اولیه توسعه قعوار دارد و نیعاز بعه    های جوامم سازمانگیوی هزینهاندازه

منظور بهبود کیفی  شعواهد بعوای   های موزی بهی تطبیق و تحقیقات بیشتو دادهتو بواواضح

 یاتته دارد.ها در مبارزه با جوم سازمانهای اجوای قانون اروپا و اروبخش  آنسازمان

هعای  وتحلیعل تجوبع  از جعوم   تجزیه»ای به م( در مطالعه 2017) 2ک  راکس و همکاران

هعای پعانل  از منعاطق ایتالیعا     پوداخته با استفاده از داده« دییاتته، تساد و رشد اقتصاسازمان

کعه بعا تسعاد همزیسع      یاتته هنیام دهد که جوم سازماننشان م  2009-1983بوای دوره 

 باشد، ارو منف  کمتوی بو رشد دارد.

                                                           
1 . Levi et al 

2 . Kyriakos et al 
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هعای  اروات کعالن اقتصعادی جعوم   »ای با عنوان م( در مطالعه 2018آستاریتا و همکاران )

های جنای  ماننعد  کنند که بوخ  تعالی بیان م « وتحلیل پسا کینزیتته: یک تجزیهیاسازمان

دهعد،  اخاذی، تجارت مجومانه و تساد با تخلیه منابع بخعش قعانون  تقاضعا را کعاهش مع      

شعوند. سعوانجام، در ایعن    شوی  باع  اتزایش تقاضعا مع   که دییو موارد مانند پولدرحال 

دهعد انعدازه   شود کعه نشعان مع    بوای کشور ایتالیا انجام م  سازیتحقیق یک رویکود شبیه

 گذارد.یاتته بو اقتصاد ایتالیا تأریو منف  م تجارت جنای  زیاد اس  که جوامم سازمان

در بسیاری از مطالعات داخلع  و خعارج  بیشعتو بعه تحلیعل عوامعل معثرو بعو جعوامم          

ده اسع . درواقعع سعهم اصعل      ششده اس  و کمتو به سم  تقاضای جوم پوداختهپوداخته

اسع . در   پساکینزی مطالعه حاضو در مقایسه با مطالعات پیشین، پو کودن شکاف یک مدل

گذاری نهوکالسیک  کعه  این زمینه، اصل تقاضای مثرو از طویق یک کارکود استاندارد سومایه

سعازی  یعاده ها به میزان تعالی  اقتصادی بستی  دارد، پگذاری بنیاهدر آن تصمیمات سومایه

یاتتعه شعامل تسعاد    جعوامم سعازمان   دهد که چیونعه عملکعود  شود. این مدل توضیح م م 

هعای  شعوی  تعأریو منفع  بعو سعطح تعالیع       مقامات دولت ، تجارت کاالهای قاچاق و پعول 

 اقتصادی و روند رشد اقتصادی کشور ایوان دارد.

 

 شناسي تحقيق. روش3

شود مبتن  بو یک بخش قعانون   ی آن پوداخته م اقتصادی که در این تحقیق به الیوساز

یاتتعه  جعوامم سعازمان   و جنای  اس  که از طویق جویان درآمد حاصل از چهار جوم اصعل  

شعوی  )شعکل   یابد: اخاذی، تجارت کاالهای قاچاق، تساد مال  و اقتصادی و پولتعامل م 

و بخعش دولتع  )عمعوم (.    ها، خانوارهعا  (. در بخش قانون  سه بازییو نقش دارند: بنیاه1

نوبعه خعود بعا    شعود کعه بعه   کنند که به خانوارها توزیعع مع   ها درآمد قانون  توزیع م بنیاه

کنند. در این بخش تقط یک نوع کعاالی  پوداخ  مالیات به توازنامه بودجه دول  کمک م 

وم  گعذاری خعو  یعا کعاالی عمع     عنوان کاالی مصوت ، سومایهتواند از آن بهقانون  که م 

( dY( باید بوابو با تقاضعای معثرو )  Yشود. در تعادل، درآمد قانون  )استفاده شود، تولید م 
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شعود، کاالهعای   باشد، یعن  کل کاالهای مصوت  قعانون  کعه توسعط خانوارهعا تقاضعا مع       

شود و کاالهای عموم  کعه توسعط دولع  ارامعه     ها تقاضا م گذاری که توسط بنیاهسومایه

( از طویعق جواممع  از قبیعل اخعاذی،     Yی  ایجادکننده درآمعد جنعای  )  شود. بخش جنام 

تجارت کاالهای جنای  و تساد تولید هس . اخاذی مشابه مالیات  اس  کعه توسعط جعوامم    

شعود،  شده اس . کاالهای جنای  بعه خانوارهعا تووختعه مع     ها اعمالیاتته به شوک سازمان

خود را در خارج از بخش قانون  بیذرانند. تسعاد  تصوف توانند درآمد قابلای که م گونهبه

هعا  دهد تا بخش  از منعابع عمعوم  را بعه آن   یاتته اجازه م مقامات دولت  به جوامم سازمان

اختصاص دهند. در همه این موارد، درآمد قانون  از بخش قانون  به سعم  بخعش جنعای     

دهد تا بخش  از درآمعد  اجازه م  یاتتهشوی  به جوامم سازمانیابد. سوانجام، پولجویان م 

حاصل از جوم و جنای  را به قدرت خوید مثرو تبدیل کند تا در بخش قانون  مورداستفاده 

ای که درآمد از بخعش حاصعل از جعوم و جنایع  بعه شعکل مصعوف و        گونهقوار گیود، به

گذاری در بخش قانون  جاری شود. تولیعد و تخصعیص درآمعد حاصعل از جعوم و      سومایه

گذارد و اخاذی، تجارت کاالهای جنای  و تساد بعا تعیعین   ای  بو تقاضای مثرو تأریو م جن

دهعد. از طعوف دییعو،    میزان خووج درآمد از بخش قانون ، تقاضعای معثرو را کعاهش مع     

دهعد. بعا   شوی  با تعیین میزان ورود درآمد به بخش قانون ، تقاضای مثرو را اتزایش م پول

 1بوقعوار هسع .   1معادلعه جعدول    20روابط اقتصادی کشعور، بعا   توجه به توضیحات توق، 

هعا  ( تقاضای مثرو که بوابو با کل کاالهای مصوت  قانون  اس  که توسط خعانواده 1معادله )

و کاالهعای    هاگذاری درخواس  شده توسط بنیاه، کاالهای سومایهشودتقاضا م 

( میعزان مصعوف قعانون     2عادلعه ) دهعد. م را نشان مع   (G) شده توسط دول عموم  ارامه

  شده با درآمعد قعانون   عنوان مجموع مصوف کاالهای قانون  خویداریرا به  خانوارها

 کنعد،  تعویف م  و درآمد حاصل از جوم و جنای   

                                                           
باشد. لذا، این معادالت بعا توجعه بعه اقتصعاد     ( م 2018مبنای مجموعه معادالت مبتن  بو مطالعه آستاریتا و همکاران ) 1

هعای اقتصعاد ایعوان و شعوایط     توجه به وجود متغیوهعا و داده سازی شده اس ؛ به عبارت دییو با ایوان و متغیوها بوم 

 اند.اقتصادی معادالت تغییو و اصالح شده
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تمایعل بعه    شوی  شده حاصعل از جعوم و جنایع  اسع  و    سهم درآمد پول

شده حاصعل از جعوم و جنایع  اسع .      شوی مصوف کاالهای قانون  موبو  به درآمد پول

رو، مصوف کاالهای قانون  توسط خانوارهای  که از درآمد حاصل از جعوم و جنایع    ازاین

کند که از طویق آن درآمعد حاصعل از جعوم و    بوخوردار هستند، اولین کانال را شناسای  م 

. معادله شودشوی  شده از بخش حاصل از جوم و جنای  وارد بخش قانون  م جنای  پول

عنوان یک تعابع خطع  از درآمعدهای    را به (G) شده توسط دول ( کاالهای عموم  ارامه3)

هعای  سهم مالیات  اس  که توسعط سعازمان   کند که تعویف م  )Yτ (مالیات 

گعذاری در  ( سعومایه 4شعود. معادلعه )  جنای  از طویق تسعاد مقامعات دولتع  منحعوف مع      

گعذاری موبعو  بعه درآمعد     عنوان مبلغ سومایهبه کند های قانون  را تعویف م تعالی 

شعده از  هعای تعأمین  گعذاری سومایه .و درآمد قانون  حاصل از جوم و جنای  

یک تابع خط  از درآمد حاصعل از جعوم و جنایع     درآمد حاصل از جوم و جنای  

هعای  شعده توسعط سعازمان   ، خالص مصوف کاالهای قانون  ساختهشوی  شده پول

کننعد کعه از طویعق آن    ها کانال دوم را شناسای  م گذاریرو، این سومایه  اس . ازاینجنای

شعوی  شعده را از بخعش حاصعل از جعوم و      توان درآمد حاصل از جوم و جنایع  پعول  م 

ها یک تابع خط  گذاری بنیاه( تابع سومایه5جنای  وارد بخش قانون  کود. معادله شماره )

اس ، یعن  سطح تعالی  واقع  اقتصاد بار اقتصادیاز میزان استفاده از ان

شود. سوانجام، در مورد سم  تولید، یعک تعابع   ای که بوای آن تصور م نسب  سطح بالقوه

تعو از  همیشه پعایین  (Y) شود، جای  که بازده واقع  قانون تولید با ضویب راب  توض م 

ورودی نیووی کار بوای یک  لید، ( تابع تو6اس . در معادله ) )Yp (بازده قانون  بالقوه

ورودی سعومایه بعوای یعک واحعد تولیعد       دهد و نشان م  واحد تولید مثرو

 اس . بالقوه
 ( معادالت خطي روابط اقتصادی کشور در مدل پساکینزی1جدول )

1 
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دهععد کععه چیونععه بخععش جنععای ، درآمععد حاصععل از جععوم و ( توضععیح معع 7معادلععه )

، تجعارت  )Re(کند که بوابو اس  با کعل درآمعد ناشع  از اخعاذی     تولید م جنای 

( تولیعد درآمعد حاصعل از    10تعا   8معادالت شماره ) (Rc) .و تساد (Rd) کاالهای قاچاق

یعک   (Re) (، درآمعد اخعاذی  8اره )کند. بو اساس معادله شعم جوم و جنای  را توصیف م 

عنوان یاتته بهجوامم سازمان تابع خط  از درآمد قانون  اس  زیوا نوخ اخاذی معموالً توسط

از  (Rd) دهد که درآمدهای تجارت جنای ( نشان م 9شود. معادله )سهم  از آن تعیین م 

سعهم گعودش    شود که حاصل م  )Cd (تووش کاالهای جنای  به خانوارها

شعود.  مال  تجارت جنای  اس  که بوای واردات کاالهعای جنعای  از خعارج اسعتفاده نمع      

  شده توسط خانوارها با استفاده از درآمعد قعانون   مصوف کاالهای جنای  خویداری

کعه مصعوف   یک تابع خط  از درآمد قعانون ، اخعاذی و پوداخع  مالیعات اسع . درحعال       

 شعوی  شعده  رها با استفاده از درآمعد غیعو پعول   شده توسط خانواکاالهای جنای  خویداری

تمایعل بعه   یک تابع خط  از درآمد حاصل از جعوم و جنایع  اسع ،     

سعوانجام،   اسع .  مصوف کاالهای جنای  از درآمعد غیوپولشعوی  شعده    

کعه   (τY) عنعوان سعهم درآمعدهای مالیعات     را به (Rc)( درآمد حاصل از تساد 10معادله )

 .کنعد شود، تعویعف مع   از طویق تساد مقامات دولت  منحوف م  های جنای توسط سازمان

کنعد.  ( تخصیص درآمد حاصل از جوم و جنای  را توصیف م 12تا  11های شماره )معادله

یاتته باید در رابطه با سهم درآمد حاصل از جعوم و  جوامم سازمان ، این تصمیم که11معادله 

صعورت   شعوی  نشعده   پعول  و یا درآمد شوی  شده جنای  از درآمد پول

شوی  شعده را  ، سهم درآمد حاصل از جوم و جنای  پول12کند. معادله بییود، توصیف م 

های قعانون  در داخعل   گذاری در تعالی ، سومایه توان به مصوف کاالهای قانون م 

هعای معال    گذاری در تعالیع  به سومایه اندازهای احتیاط و انباش  پس  کشور

تخصععیص داد. سععوم،   ر خععارج از منطقععه قععانون  د

را بعه مصعوف    شعوی  شعده   توانند درآمد غیو پعول های جنایتکار م سازمان
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اختصعاص   اندازهای احتیاط  در داخعل کشعور  کاالهای جنای  و قاچاق یا پس

( دو مسهله اصل  مدل موبو  به درآمد حاصل از جوم و 12تا  11های شماره )معادله .دهند

کنعد. از  را بوجسعته مع    انداز احتیعاط  و پس شوی  شدهجنای  پول

یاتته را بعه مصعوف کاالهعای    جوامم سازمان شوی  درآمد حاصل ازپول منظو تقاضای مثرو،

هعای   دهد. این کانعال های واقع  در منطقه تخصیص م گذاری در تعالی قانون  یا سومایه

شوی  شده از بخعش حاصعل از     پولها درآمد حاصل از جوم و جنایاس  که از طویق آن

انعداز  کند. پعس شود و از تقاضای مثرو حمای  م جوم و جنای  به بخش قانون  منتقل م 

های قانون  خارج احتیاط  نماینده سهم درآمد حاصل از جوم و جنای  اس  که در تعالی 

وجه هیچشود و یا در داخل کشور محصورشده اس . این سهم درآمد بهاز کشور صوف م 

انعداز احتیعاط    قعدار پعس  یک ضور خالص اس . متواند وارد بخش قانون  شود و ایننم 

پذیو اس ، زیعوا زنعدگ    جوی  به دالیل احتیاط  درواقع توجیهشود. صوتهمثب  توض م 

هعا احتمعاالً توسعط پلعیس     کاری مجومان معموالً بسیار کوتاه اس ، بعا توجعه بعه اینکعه آن    

هعا  ها بسیاری از دارای شوند؛ بنابواین، آنیا توسط سایو مجومان کشته م شوند دستییو م 

کننعد. ععالوه بعو ایعن،     را بوای محاتظ  از خانواده خود در بوابو چنین خطوات  ذخیوه مع  

شوی  درآمد حاصعل از جعوم و جنایع  در بخعش قعانون  توسعط پلعیس        تالش بوای پول

ر را در مععوض ریسعک حاصعل از تصعوف     هعای جنایتکعا  تواند کشف شعود و سعازمان  م 

 ها قوار دهد.های واقع  و مال  آندارای 

یاتته درآمد را از طویق اخاذی، تجعارت کاالهعای قاچعاق و تسعاد تولیعد      جوامم سازمان

شعود.  کند. این جنایات منجو به خووج درآمد از بخش قانون  به سم  بخش جنای  م م 

 13( توسعط رابطعه   Yو درآمعد قعانون  )   ایع  رابطه بین درآمد حاصل از جوم و جن

( بعه  10تعا   7که از طویق اجوای عملیات جبوی بعو روی معادلعه )   (εشده اس  )شوح داده

متغیو باشعد.    تا 0تواند بین تقط به مقادیو پارامتوها بستی  دارد و م  آید ودس  م 

ابو با صفو اسع ، یعنع    بو εکه خووج درآمد از بخش قانون  بوابو با صفو باشد، درصورت 

یاتتعه هعیچ تعالیع     جعوامم سعازمان   یعا  اگو درآمد قانون  بوابعو صعفو باشعد   
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باالتو از صعفو   ε در غیو این صورت،  دهد ای انجام نم مجومانه

تمایل داشته باشد، زیوا درآمد حاصل از جعوم و جنایع      تواند به سم اس  و م 

کعه  رود، درصعورت  از بخعش قعانون  تواتعو نمع     طورمعمول از میزان درآمدهای حاصل به

شوایط زیو را داشته باشد: الف )سعهم  از خووجع  درآمعد بعه مصعوف کاالهعای قاچعاق        

و  ( از سعهم گعودش معال  تجعارت بعوای        یابعد اختصاص مع  

 واردات کاالهعای قاچعاق   .شعود واردات کاالهای قاچاق از خارج استفاده نم 

) α( صورت منف  ، بهای جنای  از درآمد غیوپولشوی  شدهو تمایل به مصوف کااله

تعامعل بعین    .در ارتبعا  اسع     (β)شوی  شده درآمد حاصل از جوم و جنای با سهم پول

عنوان یک بازی مجموع صعفو  توان بهبخش قانون  و بخش حاصل از جوم و جنای  را نم 

ز میزان درآمعد حاصعل از   تواند تواتو اتوصیف کود زیوا درآمد حاصل از جوم و جنای  م 

کنعد: اتعزایش   دو تأریو متضاد را تعیعین مع    بخش قانون  باشد. اتزایش نوخ اخاذی 

و کعاهش درآمعدهای تجعارت مجومانعه موبعو  بعه        درآمدهای اخاذی 

تصعوف خانوارهعا یعنع  خعالص     مصوف کاالهای جنای  که به درآمد قانون  در درآمد قابل

ایش درآمععدهای بسععتی  دارد. اتععزمیععزان اخععاذی

( αcشده اسع  ) یاتته از طویق تساد مقامات دولت  منحوفمالیات  که توسط جوامم سازمان

تصعوف  و اتعزایش در درامعد قابعل   دهعد  درآمد تسعاد را اتعزایش مع    

دهعد؛  درآمد حاصل از تجارت مجومانه را اتعزایش مع    مصوت  از درآمد قانون  

( تعأریو مثبع    εنسب  بخعش جنعای  )  بو اندازه  بنابواین، این پارامتوها 

گذارد. تنها پارامتوی که با اندازه نسب  بخش جنای  رابطه منف  داشته باشد، سهم درآمعد  م 

شعود، زیعوا بعو روی    شوی  مع  ( پولβحاصل از جوم و جنای  اس  که در بخش قانون  )

اتعزایش نعوخ    گذارد. سوانجام،ضو  تزاینده درآمد حاصل از جوم و جنای  تأریو منف  م 

در بوابعو   شود: اتزایش درآمدهای تسعاد باع  دو ارو متضاد م  )τ (مالیات



 307 / وتحلیل پساکینزییاتته بو اقتصاد ایوان: یک تجزیهتحلیل اروات جوامم سازمانمقاله پژوهش :  عععععععععععععععععععععععع

 

کاهش درآمدهای تجارت جنای  موبو  به مصوف کاالهای جنعای  کعه بعه درآمعد قعانون       

 تصوف خانوارها، خالص نوخ مالیات.بستی  دارد، یعن ، در مورد درآمد قابل

در بخععش قععانون ، تحعع  شععوایط تعععادل، درآمععد قععانون  و تقاضععای کععل بایععد بوابععو 

دهعد تعا ایعن    به اقتصاد اجعازه مع    )u (. تغییو در میزان استفاده از انبارباشد

آیعد  (، این نتیجه به دس  م 6تا  1شو  تعادل را بوآورده سازد. با توکیب جبوی عبارات )

هعا و دولع  بسعتی     ها، بنیعاه به رتتار خانوادهنبارکه ارزش تعادل  میزان استفاده از ا

های پساکینزی، سطح تعالی  اقتصادی تابع مثبت  از سعطح تقاضعا اسع  کعه     دارد. در مدل

( 14گذاری و مخعارج عمعوم  بسعتی  دارد. معادلعه )    نوبه خود به میزان مصوف، سومایهبه

یعا انبسعا  در سعطح تقاضعای     یاتته ممکن اس  با انقبعاض  جوامم سازمان دهد کهنشان م 

طعوف جعوامم اخعاذی،    تأریو مثب  یا منف  بیذارد: ازیعک  (u) مثرو بو میزان استفاده از انبار

تجارت کاالهای قاچعاق و تسعاد تمایعل بعه کعاهش تقاضعای معثرو دارد؛ از طعوف دییعو،          

شوی  شعده بعه مصعوف کاالهعای قعانون  و      تخصیص درآمد حاصل از جوم و جنای  پول

طعورکل ، بسعته   های قانون  تمایل به اتزایش تقاضای مثرو دارد. بهگذاری در تعالی سومایه

اگو ارزش تعادل  میزان اسعتفاده از انبعار در    .به مقدار پارامتوها، ارو خالص نامشخص اس 

 یاتتعه جعوامم سعازمان   با وضعی  اقتصعاد بعا   یاتتهجوامم سازمان اقتصاد بدون

توان بهتو درک کود. با تنظعیم کلیعه پارامتوهعای ارجعاع     ی را م مقایسه شود، شواهد اقتصاد

را بعه   * u شود که مقدار تعادلیاتته بوابو با صفو این امکان تواهم م جوامم سازمان شده به

شعود کعه ارزش تععادل     (، نتیجه گوتته م 15تا  14با توکیب جبوی معادالت ) .دس  آورد

یاتته بیشتو از مقدار تعادل در اقتصعادی  جوامم سازمان دوندرجه استفاده از انبار در اقتصاد ب

یاتته اس  و تنها در صورت کاهش در مصوف کاالهای قعانون  و مخعارج   جوامم سازمان با

های گذاری در تعالی عموم ، موتبط با جوامم، از اتزایش مصوف کاالهای قانون  و سومایه

در معادلعه   .رودجوم و جنایع  تواتعو مع    شوی  شده حاصل از قانون  ناش  از درآمد پول

بیعانیو سعهم پعایین درآمعد قعانون       (، عبارت16شماره )
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نشعانیو    یاتته به مصوف کاالهای قانون  توسط خانوارها اسع  و عبعارت  اختصاص

 یاتته توسط دول  به مخارج عموم  هس .تو درآمد قانون  اختصاصسهم پایین

هعای واقعع    های قانون  در تعالی گذاریسومایه نوخ رشد سومایه بوابو اس  با نسب 

هعای  گعذاری بنیعاه  بنابواین، این بسعتی  بعه تصعمیمات سعومایه     به سهام سومایه

معادلعه   طور که توسطموبو  به درآمد قانون  و درآمد حاصل از جوم و جنای  دارد، همان

بعا   .کنعد ه را تعیین م ( نیز نوخ رشد سومای17شده اس . معادله )( شوح داده5و  4شماره )

(، نتیجعه  17در معادلعه شعماره )   جاییزین کودن مقدار تعادل  درجعه اسعتفاده از انبعار   

ها و دول  ها، بنیاهبه رتتار خانواده شود که ارزش تعادل  نوخ رشد سومایه گوتته م 

رشد را نیعز  طور غیومستقیم و مستقیم، نوخ یاتته، بهوجود، جوامم سازمانبستی  دارد. بااین

گذاری در نوبه خود استفاده از انبار و تصمیمات سومایههم بهدهد که آنتح  تأریو قوار م 

وتحلیعل سعطح تعالیع     دهد. با توجعه بعه تجزیعه   های قانون  را تح  تأریو قوار م تعالی 

جعوامم   ( ایعن اسع  کعه   18شده توسعط معادلعه شعماره )   اقتصادی، تفاوت اصل  نشان داده

دهعد: اول، تعأریو   را تحع  تعأریو قعوار مع     یاتته از طویق دو کانال نعوخ رشعد  سازمان

 ها از طویعق تعأریو در میعزان اسعتفاده از انبعار     گذاری بنیاهغیومستقیم بو تصمیمات سومایه

هعای جنعای    گذاری که مستقیماً توسط سعازمان و دوم، تصمیمات موبو  به سومایه

شعود.  تأمین مع   از درآمد جنای  شوی  سهم  شود و با پولاتخاذ م 

تواند تأریو منف  بیشتوی بو سطح تعالی  اقتصادی نسب  بعه  یاتته م جوامم سازمان عملکود

تواننعد نوسعانات اقتصعادی را در طعول چوخعه تجعاری       ها مع  روند رشد داشته باشد و آن

شعود کعه   مع   (، نتیجه گوتته19و  18از طویق توکیب جبوی معادالت شماره ) .تقوی  کنند

بیشتو از ارزش تععادل    یاتتهجوامم سازمان ارزش تعادل  نوخ رشد سومایه در اقتصاد بدون

هعای متصعل بعه    گذاریکه کاهش سومایهیاتته اس ، درصورت جوامم سازمان در اقتصادی با

های ناشع  از درآمعد حاصعل از    گذاریتو تعالی  اقتصادی از اتزایش در سومایهسطح پایین

 ( عبعارت 20شوی  شده بیشتو شود. در معادله شعماره ) و جنای  پولجوم 
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هعا بعو   دهد البته اگو آنرا نشان م  های جنایتکار بو نوخ رشدتأریو غیومستقیم سازمان

( حفظ شود، در غیعو  16های اقتصادی تأریو منف  بیذارند، یعن  اگو نابوابوی )سطح تعالی 

گعذاری خعود   سعومایه  از طویق تصمیمات این صورت، عبارت

کنعد کعه همعواره مثبع      را مشخص مع  های جنای  بو نوخ رشدتأریو مستقیم سازمان

( 20کعه نعابوابوی )  گذارد هنیعام  یاتته بو روند رشد تأریو منف  م جوامم سازمان خواهد بود.

یع   تعو تعال . کاهش نوخ رشد ناش  از سعطح پعایین  (539-546:2018)آستاریتا و همکعاران، حفظ شود 

 شوی ، یعن  دوره دوم، تواتو رود.اقتصادی، یعن  دوره اول، از اتزایش نوخ رشد ناش  از پول

 سازی: مطالعه موردی ایران(ها )یک آزمون شبيهوتحليل یافتهتجزیه . 4

دهد که بسعته بعه اینکعه جعوامم     طورکل ، با توجه به معادالت مفووض مدل، نشان م به

سا  یا انقباض در سطح تقاضای مثرو شود، ممکن اس  بو عملکود یاتته منجو به انبسازمان

دییو بسته بعه اینکعه کعاهش تقاضعای معثرو      عبارتصورت مثب  یا منف  تأریو بیذارد، بهبه

تو از اتزایش تقاضای مثرو ناش  از اخاذی، تجارت کاالهای جنای  و تساد، بیشتو یا کوچک

خ خواهد داد. از دیدگاه تحلیل ، بسعته بعه مقعدار    شوی  باشد، این اروگذاری رناش  از پول

تو، نتایج نظوی زیعو شعوایط  را تحع     طور خاصپارامتوها، ارو خالص نامشخص اس . به

های جنای  بو سطح تعالی  اقتصادی و روند رشد منفع  تعأریو   دهد که سازمانتأریو قوار م 

نون  بیشعتو از صعفو   انعدازه نسعب  بخعش جنعای  بعا توجعه بعه بخعش قعا          -1گذارنعد:  م 

یاتتعه باعع  خعووج درآمعد از بخعش      جعوامم سعازمان   ای که عملکودگونهبهاس 

جعوامم   عملکود -2شود. قانون  از طویق جوامم اخاذی، تجارت کاالهای قاچاق و تساد م 

ای کعه  گونعه گذارد، بعه تأریو منف  م   یاتته بو سطح تعالی  اقتصادیسازمان

نون  و مخارج عموم ، موتبط با جوامم اخاذی، تجارت کاالهعای  کاهش مصوف کاالهای قا

هعای قعانون    گذاری در تعالیع  قاچاق و تساد، از اتزایش مصوف کاالهای قانون  و سومایه

جعوامم   عملکود -3رود؛ و شوی  شده تواتو م ناش  از درآمد حاصل از جوم و جنای  پول

کعه کعاهش   طعوری گعذارد، بعه  تعأریو منفع  مع      یاتتعه بعو رونعد رشعد    سعازمان 

هعای  گعذاری تو تعالی  اقتصادی از اتزایش سعومایه های متصل به سطح پایینگذاریسومایه
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رود. بوای تشعخیص تعأریو   شوی  شده تواتو م ناش  از درآمد حاصل از جوم و جنای  پول

شعور  سازی در چارچو  کهای جنایتکار و جوامم بو اقتصاد، یک آزمون شبیهواقع  سازمان

سازی بورس  نسب  درآمد حاصل از جوم و جنایع   شود. هدف از این شبیهایوان انجام م 

های جنای  تا چه میزان تعأریو منفع  بعو میعزان     و ارزیاب  اینکه سازمان (ε) به درآمد قانون 

( دارنعد،  gو نوخ رشعد سعومایه )   (u) استفاده از انبار )تفاوت درآمد قانون  و تقاضای کل(

دهد کعه بعه اقتصعاد ایعوان اشعاره دارد،      سازی را ارامه م ن بخش یک آزمون شبیههس . ای

توانعد تعأریوات   شوی  مع  یاتته مثالً قاچاق مواد مخدر و پولجوامم سازمان جای  که حضور

شدید اقتصادی داشته باشد. ابتدا روش کالیبواسیون بو اساس دو سناریوی جعاییزین، یکع    

دهد. سپس نتعایج نظعوی   های جنایتکار را توضیح م ازمانحضور و دییوی عدم حضور س

هعای  توان نتیجه گوت  کعه آیعا سعازمان   ای که م گونهشود، بهبوای اقتصاد ایوان آزمون م 

جنای  تأریو منف  بو سطح تعالی  اقتصادی و روند رشد دارند؟ سوانجام با ارامعه بوخع  از   

 .رسدگذاری به پایان م های سیاس توصیه

 

 پارامترهای مدل .4-1

( و سعیزده پعارامتو هسع .    ,𝜺g,uزا )درون ( شامل سه متغیو3شده در بخش )مدل ارامه

 شده اس .ارامه 2ها، در جدول ای از ارزش پارامتوها، تعویف و منبع آنخالصه
 : پارامترهای مدل2جدول 

 پارامتر تعریف مقدار منبع

 ( و آستاریتا و همکعاران 2014) 1کالدرون 

(2018) 
 توسعهنوخ اخاذی در کشورهای درحال 0.0045

 

تععوض مععدل، بععوات زاده و همکععاران    

(1397) 
0.95 

سععهم گععودش مععال  تجععارت کععه بععوای  

واردات کاالهای قاچاق و جنای  از خارج 

 شوداستفاده نم 
 

سهم مالیات کعه از طویعق تسعاد مقامعات      0.001 توض مدل
 

                                                           
1 . Calderoni 
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 پارامتر تعریف مقدار منبع

 شده اس دولت  منحوف

(، 2014و  2012) 1مکععععععاراناردزی و ه

 (1397بوات زاده و همکاران )
 𝛽 شوی  از درآمد جنای  و قاچاقسهم پول 0.48

تععوض مععدل و عععو  مععازار یععزدی و    

 (1386خودکاری )
0.76 

تمایل به مصوف کاالهای قانون  از درآمد 

  شوی پول

 0.13 توض مدل
تمایل به مصوف کاالهای قاچاق از درآمد 

  شوی غیو پول

IMF ( 2007و اونیو) 0.504 
گععذاری از درآمععد  تمایععل بععه سععومایه  

  شوی پول

WDI 0.25  نوخ مالیات 𝜏 

WDI 0.91 
تمایل به مصوف کاالهای قانون  و قاچاق 

 از درآمد قانون 
c 

 www.epe.ir 0.04(، 1397مزيني )
کععل سععهم مصععوف کاالهععای قاچععاق بععه 

  مصوف

 0.02 توض مدل
اری بعه عناصعو غیعو    گذحساسی  سومایه

 uموتبط به 
𝛾 

 uگذاری به حساسی  سومایه 0.02 توض مدل
 

WDI 0.31 
نوخ بازگش  سومایه بعه ازای هعو واحعد    

  تولید بالقوه

 های پژوهشمنبع: یاتته

یاتته، روش کالیبواسیون بو روی دو سعناریو جعاییزین   جوامم سازمان بوای ارزیاب  تأریو

شده اس . اولین سعناریو، اقتصعاد بعدون بخعش جنعای  را توصعیف       از اقتصاد ایوان ساخته

(. 19و  15تنها پارامتوهای غیو صفو هستند )مععادالت   γu و c ،τ ،ak ،γکند؛ جای  که م 

موبعو  بعه    1980-2017هعای  هعای بعین سعال   با استفاده از میانیین ak و c ،τپارامتوهای 

شوند. با توجعه بعه پارامتوهعای عملکعود      استخواج م WDI اقتصاد ایوان بوآورد شده و از

که شده اس . هنیام تعیین uγ بوای 0.0144و مقدار  γ بوای 0.0151 گذاری، مقدارسومایه

                                                           
1 . Ardizzi et al. 
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u 0.06    معورد دوم یعک    .درصعد اسع    0.151درصد باشد، تشکیل خالص سعومایه بوابعو

 cd و αe ،αd ،αc ،β ،βl ،βd، βk سناریوی قاچاق و جنای  اس  که توسط پارامتوهای

 14، 13کنند )مععادالت  شده اس  و مشخصات اقتصادی بخش قاچاق را تعویف م تعویف

شعده اسع . بعا توجعه بعه سعهم       درصد تعیین 6.47درصد و  cd 0.38 و αe (. مقادیو18و 

(؛ درآمعد  2012شوی  شده درآمد حاصعل از جعوم و جنایع ، اردیعززی و همکعاران )     پول

زنعد و  درصد از تولیعد ناخعالص داخلع  تخمعین مع       10.9 حاصل از اقتصاد غیوقانون  را

شوی  که به اقتصاد غیوقانون  منسعو  اسع    ( دریاتتند که پول2014اردیززی و همکاران )

( 1394درصد از تولید ناخالص داخل  اس . در اقتصاد ایوان پیوایع  و رجعای  )   6.5تقویباً 

درصد از تولید ناخعالص داخلع     38.5 بوابو 1392نشان دادند که اقتصاد زیوزمین  در سال 

هعای جنعای  و درگیعو قاچعاق، ممکعن      کشور بوده اس . با توض همان رتتار بوای سازمان

درصد تخمین زده شود. بو اسعاس چنعدین مطالععه      درصد بوای 60/0اس  یک مقدار 

دهعد:  ارامه مع   βl ( اطالعات  در مورد2007های مجومانه، اونیو )موردی موبو  به تعالی 

درصعد را   28.2شوی  شده به میزان مجومان تمایل به مصوف کاالهای قانون  از درآمد پول

وجود، این تخمین در مقایسه با تمایل به مصوف از درآمد قانون  بسیار دهند. باایننشان م 

شعود همعان مقعدار    ای کعه در ایعن تحقیعق تعوجیح داده مع      گونعه رسعد، بعه  کم به نظو م 

درصد.  76.2یعن   بوای بخش قانون  توض شود شده شناسای 

درصعد   13.4مقعدار    طور مشابه، در این تحقیق بوایبه

 شود. تخمین احتمال  ازتوض در نظو گوتته م صورت پیشبه
نیعز کعه توسعط اونیعو       

گیود. بعوای  درصد اندازه م  50.4گذاری را تمایل مجومان به سومایه شود،( ارامه م 2007)

، به دلیل کمبود کامل اطالعات در ادبیات، سهم گودش معال  تجعارت   αcو αd توهایپارام

درصعد( و مقعدار درآمعدهای     0.95جنای  بوای واردات کاالهای جنای  از خارج از کشور )

 .شوددرصد از درآمد مالیات ( در نظو گوتته م  1/0تساد )

 

 يافته بر اقتصاد ايرانجرائم سازمان تأثیر. 4-2
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بخش، با مقایسه سناریوی معیار با سعناریوی حاصعل از جعوم و جنایع ، نتعایج       در این

یاتته بو عملکود اقتصعاد ایعوان بورسع     جوامم سازمان شود تا تأریو واقع نظوی آزمایش م 

عنوان یک نتیجه کل ، در این تحقیق تأریو منف  در اقتصاد ایوان مشاهده شعد: العف   شود. به

درصد از درآمد قعانون  اسع  کعه     3.6با توجه به بخش قانون  )اندازه نسب  بخش جنای  

مقدار مثبت  اس 
 

تعا   85.3، از  ؛  ( درجعه کمتعوی از اسعتفاده انبعار    

درصد وجود  4.6تا  5.1، از درصد وجود دارد؛ و جنوخ رشد سهام کمتوی  71.9

ه و تولیعد  دییو به ورود درآمدهای جوم و جنای  بعه معدل نعوخ رشعد سعومای     بیاندارد. به

 یابد.ناخالص داخل  کشور کاهش م 
 

 سازی مدل: نتايج شبیه3جدول 

عالمت و مقدار ارتباط طبق 

 سازیشبيه

عالمت 

بيني پيش

 ارتباط
 پارامتر تعریف

g u ε g u ε 

-0.0430 -0.06741 0.19095 
+ 

- 

+ 

- 
 نوخ اخاذی +

 

0.1101 0.25038 0.95985 + + + 

ه بوای سهم گودش مال  تجارت ک

واردات کاالهای جنای  از خارج استفاده 

 شودنم 
 

-0.0083 -0.00998 0.01020 
+ 

- 

+ 

- 
+ 

سهم مالیات از طویق تساد مقامات دولت  

  شده اس منحوف

0.1776 0.34782 -0.07365 
+ 

- 

+ 

- 
 𝛽 سهم شایع از درآمد کیفوی -

0.0052 0.01870 0.06195 
+ 

- 
+ + 

ای جنای  از درآمد تمایل به مصوف کااله

  غیو شستشو

-0.0890 0.13675  + +  
تمایل به مصوف کاالهای قانون  خارج 

  از درآمد شسته شده

0.0303 0.05323  + +  
های گذاری در تعالی تمایل به سومایه

  واقع  خارج از درآمد قانون 
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 𝜏 نوخ مالیات  + + + 0.61095- 0.54573 0.3565

1.6019 2.51900 0. 59985 + + + 
تمایل به مصوف کاالهای قانون  و 

 جزای  از درآمد قانون 
c 

-0.0717 -0.15828 0.470120 + + + 
کل سهم مصوف از کاالهای قاچاق به

  مصوف

 های پژوهشمنبع: یاتته
تو از صعفو  مطابق نتیجه نظوی، اندازه نسب  بخش جنای  با توجه به بخش قانون  بزرگ

های حاصعل از جعوم و جنایع ، جویعان درآمعدی      ا توجه به آنکه تعالی (، بε > 0هس  )

حاصل از جعوامم اخعاذی، تجعارت کاالهعای قاچعاق و تسعاد را تعیعین کنعد. ایعن آزمعون           

درصعد از درآمعد    3.6دهد تا دریات  که درآمعد بخعش جنعای     سازی این امکان را م شبیه

کند سهم تجارت کاالهای قاچعاق از  قانون  اس . آنچه بیشتو در تعیین این ارزش کمک م 

ای )بعه توتیعب   که اخاذی و تساد تقط نقش حاشعیه درصد( اس ، درحال  0.79کل جوامم )

یاتته بو میزان تعالیع   کنند. مطابق نتیجه نظوی، جوامم سازماندرصد( بازی م  0.16و  0.5

ی کعه کعاهش مصعوف کاالهعا    گذارد، البته درصورت تأریو منف  م  اقتصادی 

قانون  و مخارج عموم ، موتبط بعا جعوامم اخعاذی، تجعارت کاالهعای قاچعاق و تسعاد، از        

هعای قعانون  ناشع  از درآمعد     گعذاری در تعالیع   اتزایش مصوف کاالهای قانون  و سومایه

شود کعه  شوی  شده حاصل از جوم و جنای  تواتو رود. بوای اقتصاد ایوان، مشاهده م پول

کعه اتعزایش   درصد درآمد قانون  اس ، درحعال   4.1ج عموم  ها و مخارکاهش در مصوف

درصعد   1.61شوی  شده بوابو بعا  تقاضای مثرو ناش  از درآمد حاصل از جوم و جنای  پول

دهعد تعا تعأریو منفع      سعازی ایعن امکعان را مع     درآمد قانون  اس . درنتیجه، آزمعون شعبیه  

ص دهد: کاهش در میعزان اسعتفاده   های جنایتکار را در سطح تعالی  اقتصادی تشخیسازمان

 0.13از انبار ازنظو مدل مورداستفاده در این تحقیعق، انقبعاض در سعطح تعالیع  اقتصعادی      

یاتته بو مطابق نتیجه نظوی، جوامم سازمان .درصد معادل کاهش تولید ناخالص داخل  اس 

هعای  گعذاری کعه کعاهش سعومایه   گذارد، درصورت تأریو منف  م   روند رشد

هعای ناشع  از درامعد    گعذاری تو از تعالی  اقتصادی، از اتزایش سومایهل به سطح پایینمتص
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شعود کعه کعاهش    شعوی  شعده تواتعو رود. بعوای اقتصعاد ایعوان، مشعاهده مع         جوامم پعول 

گذاری موبو  به سطح تعالی  اقتصادی، کمتعو از یعک درصعد از سعهام سعومایه را      سومایه

درصعد   0.08شوی  بعا  های موبو  به پولگذاریسومایهکه اتزایش دهد، درحال تشکیل م 

دهعد تعا تعأریو    سازی این امکعان را مع   از سهام سومایه )معادل( اس . درنتیجه، آزمون شبیه

های جنای  بو روند رشد اقتصادی را تشخیص دهد که بوابعو بعا کعاهش نعوخ     منف  سازمان

 (.19و  18هس  )معادالت  4.8به  5.1رشد سهام سومایه از 

یاتته اگو میزان بازده درآمعد قعانون  بیشعتو از سعهم درآمعد      طورکل ، جوامم سازمانبه

حاصل از جوم و جنای  باشد که به تقاضای مثرو تبدیل شود، بو سطح تعالی  اقتصعادی  

های جنای  از طویق اخاذی، تجارت کاالهای قاچعاق  گذارد. درواقع سازمانتأریو منف  م 

کننعد و بعو اسعاس توآینعد اقتصعادی      از درآمد قانون  را تولیعد مع   و تساد، درآمد ناش  

شده توسط ضو  تزاینده درآمد حاصل از جوم و جنای ، درآمد مجومانه تولیعد  مشخص

شود، تمایعل  شوی  م کنند. با توجه به اینکه سهم درآمد حاصل از جوم و جنای  پولم 

انداز احتیعاط  کمتعو باشعد، انعدازه     به مصوف کاالهای جنای  از درآمد، هوچه میزان پس

تواننعد سعهم   های جنعای  مع   بیشتو خواهد بود. همچنین سازمان (ε) نسب  بخش جنای 

مثبت  از درآمد حاصل از جوم و جنای  را به تقاضای مثرو تبدیل کنند، با توجه به اینکعه  

وای شعود، امتیعاز بیشعتوی بع    شعوی  مع   سهم درآمد حاصل از جوم و جنای  از آن پعول 

شوی  های قانون  خارج از درآمد پولگذاری در تعالی مصوف کاالهای قانون  و سومایه

های معال  کمتعو باشعد،    انداز احتیاط  در تعالی شده وجود دارد، یعن  هوچه میزان پس

بیشتو خواهد بود. سهم درآمد حاصعل از جعوم و جنایع  کعه بایعد       میزان استفاده از انبار

ر گیود تولید درآمد حاصل از جوم و جنای  را به تخصیص آن ارتبا  شوی  قوامورد پول

با کاهش میزان ضویب درآمد جنای ، بو اندازه نسب  بخش جنعای   βطوف،دهد. ازیکم 

 با اتزایش تقاضای مثرو بو میزان اسعتفاده از انبعار   βگذارد. از طوف دییو، تأریو منف  م 

شعده توسعط   شود که شوایط مشخصمشاهده م  گذارد. بوای اقتصاد ایوان،تأریو م  

جعوامم   تعوان نتیجعه گوتع  کعه عملکعود     ای کعه مع   گونعه شود، بهنتایج نظوی تأمین م 
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ها دارد که البته این تعأریو  یاتته تأریو منف  بو سطح تعالی  اقتصادی و هم رشد آنسازمان

گفع  درآمعدهای   تعوان  بو سطح تعالی  اقتصادی بیشتو از نوخ رشد هس . درواقعع مع   

دهد که بو رشد یاتته را نشان م حاصل از تجارت قاچاق و تساد، تقاضای جوامم سازمان

اقتصادی و سطح تعالی  اقتصادی اروات منف  و مخعو  دارد. ایعن ارعوات در مطالععات     

پیشین کمتعو موردتوجعه بعوده اسع . لعذا بعا در نظعو گعوتتن بخعش تقاضعا در جعوامم            

 1هعای پینعوت   هعا بعا یاتتعه   ایم. این یاتتهتوی از این حوزه داشتهامعیاتته، تحلیل جسازمان

ها، ط  یعک دوره  مقایسه اس  که بوای آنم( قابل 2018م( وآستاریا و همکاران ) 2015)

درصعد   16یاتتعه  جوامم سازمان ساله، زیان تولید ناخالص داخل  سوانه به دلیل وجود 40

 شود.تخمین زده م 

 

 هايشنهادگيری و پنتيجه

یاتتعه در  جوامم سعازمان  کننده چیونی  تأریوسازی عوامل اصل  تعییننتایج تموین شبیه

هعای  شود که درباره سیاسع  کند؛ بنابواین، این امکان تواهم م اقتصاد ایوان را مشخص م 

اول، از طعوف تقاضعا، درآمعدهای     .های  ارامعه داد یاتته، پیشنهادجوامم سازمان عموم  علیه

کنعد؛ بنعابواین،   جارت جنای  نقش اساس  را در تعیین اندازه نسب  بخش جنعای  ایفعا مع    ت

هعای  یاتته باید بو تحقیقات گستوده دربعاره تعالیع   جوامم سازمان های عموم  علیهسیاس 

هعای  کارانه و همچنین تعوویج ظهعور چنعین تعالیع     های جنای اقتصادی متصل به سازمان

متموکز شود. عالوه بو این، با توجه به کمبود اطالععات در معورد    اقتصادی به بخش قانون 

این پدیده، مثسسات باید درک بهتو از بعد واقع  تجارت حاصل از جوم و جنای  را ارتقعا  

شعوی  گوچعه جعوم    دوم، از طوف تخصعیص، پعول   .سازی کنندباره شفافبخشند و دراین

های جنای  بو کودن تأریو منف  سازمانشود، اما نقش اصل  را در تقوی  یا سدمحسو  م 

شعود.  مواجعه مع   βکند. ازنظو مدل، به پارامتو سطح تعالی  اقتصادی و روند رشد ایفا م 

شعوی   یاتته همچنین باید شامل یک سیاسع  پعول  های عموم  علیه جوامم سازمانسیاس 

                                                           
1 . Pinotti 
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ارتقعا دهعد. تعا بعه      باشد تا بتواند بازده درآمد حاصل از جوم و جنای  را به بخش قعانون  

یاتتعه کعه عمعدتاً بعه     های موبعو  بعه جعوامم سعازمان    امووز، بدون چنین راهبودی، سیاس 

هعای  اند، تأریو کم  در کاهش تعأریو منفع  سعازمان   موضوع تولید درآمد جنای  متموکزشده

 اند.جنای  و قاچاق بو اقتصاد نشان داده
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسي
 ،مدبوان. نشويافتهجرائم سازمان(. 1390) ، محمدعل .باباپور. هاشم ، حمید و عباس احمدی. 

 يافته )تحلیل نظرری و توصریفي   بشری و پديده جرائم سازمان جامعه(. 1395، اسداهلل. )اتشار

 . چاپ اول.سفیو اردهالنشو  .يافته در ايران و جهان(ابعاد قانوني و حقوقي جرائم سازمان

 ( .تهدیدات جوامم سعازمان 1396بیابان ، غالمحسین .)    .شناسري  جامعره  یاتتعه در جهعان امعووز

  . 314-293( ،10)4،نهادهای اجتماعي

 ( .شناخت  بو جوم سازمان1393بیابان ، غالمحسین .)فصلنامه علمري  های نظوی. یاتته از دیدگاه

 .23-31(، 27)7،کارآگاه

  . (. بورس  رابطه میان رشد اقتصادی و جوم: شواهدی 1396)پناه ، حسین و ستار رستم ، هم

 .30-45(، 83)25. های اقتصادیها و سیاستپژوهشهای ایوان. از استان

 ( .رابطعه بعین جعوم و نعوخ بعاروری بعا رشعد        1397پور احتشام، محمد و محدر  تو، محسن .)

 .137- 165 (،68)18اقتصادی. مجله رتاه اجتماع ، 

 گیوی اقتصاد زیوزمین  در ایوان و بورس  علعل  (. اندازه1394ی ، حسینعل . )پیوای ، خسوو، رجا

 .21-42(، 9) 3،های راهبردی و کالنسیاست و آرار آن.

  109-130 ،10تقه و حقوق، . يافتهجرائم سازمان(. 1383، محمدابواهیم. )شمس ناتوی. 

 ( .اروات پول1391صادق  عمووآبادی، بهووز و گوگودچیان، احمد .)    شوی  بعو امنیع  اقتصعادی

ه موردی؛ سیستان و بلوچستان، همایش مل  شهوهای موزی و امنیع ،  مناطق موزی کشور مطالع

 .25-46ها، زاهدان، دانشیاه سیستان و بلوچستان. ها و رهیات چالش

 ( . 1391صادق  عمووآبادی، بهووز، گوگودچیان، احمد و شهبازی، نجفعل.)   تحلیل تجوب  آرعار

های راهبرردی  پژوهش .دی در ایوانشوی  بو رشد اقتصادی، مخارج دول  و نابوابوی درآمپول

 .97-117، 1(1، )مسائل اجتماعي ايران

  ( .ارعوات  1392صادق  عمووآبادی، بهووز. شهبازی، نجفعل . قادری، کبوی و میوزای ، حبیعب .)

شوی  مطالعه موردی: اقتصعاد ایعوان، نخسعتین اجعالس ملع       بانکداری الکتوونیک بو پدیده پول

 ، تهوان، اجالس توسعه مدیوی  پول  و بانک .توسعه مدیوی  پول  و بانک 

  ( .بعوآورد حجعم پعول   1386عو  مازار یزدی، عل  و خودکاری، لعیال .)    .هعای کثیعف در ایعوان

 .142-119(، 27) 7، پژوهشنامه اقتصادی

 ( .انحواف، جوم و پیشییوی. 1381کلدی، علیوضا .)51-72(، 3)2، فصلنامه رفاه اجتماعي. 
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