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یانه وار آمریݡکا  روایت افول مور
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و )شما مؤمنان( هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدانها دلگرم 
باشيد و گر نه آتش )كيفر آنان( در شما هم خواهد گرفت و در آن حال جز 
خدا هيچ دوستى نخواهيد داشت و هرگز كسى یاری شما نخواهد كرد.
سوره هود آیه 113

 در حوزه های اجتماعى،بهداشت و سالمت،سياسى،اقتصادی
بر اساس آمارهای بین المللى

اين را من عرض مى كنم كه امروز جبهه ی مقاومت در منسجم ترين وضعّيت 
در چهل ساِل گذشته  است؛ در منطقه و در مراكزی حّتى فراتر از منطقه؛ اين 
یک واقعّيت است. نقطه ی مقابل، قدرت استكباری است؛ قدرت استكباری 
آمریكا، قدرت فتنه انگيزی و خباثت رژیم صهيونيستى، از چهل سال پیش به 
اين طرف بمراتب تنّزل كرده اند و پايین رفته اند؛ ما اين را در محاسبات خودمان 
باید لحاظ كنيم. اینكه در وضع سياسى آمریكا یا در وضع اجتماعى و اقتصادی 
آمریكا چه اّتفاقاتى افتاده و دارد مى افتد، باید در محاسبات ما وارد بشود. اين را 
یانه وار«؛ كه  باز بعضى از خود آمریكايی ها گفته اند، بعضى ها مى گویند »افول مور
اين را ]یک[ نویسنده ی آمریكايی مى گوید. در مورد افول اقتدار آمریكايی ميگوید 
یانه از درون دارد پوک ميشود -خود نهادهای  یانه وار«؛ یعنى مثل مور »افول مور
درون آمریكا اين را ميگویند- هم در عرصه ی اقتصادی اين جور است، هم در 
عرصه ی  اجتماعى اين جور است، هم در عرصه  ی سياسى اين جور است.
امام خامنه ای؟ظفح؟ )14 خرداد98 حرم امام خمینی(
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بسم اهّلل الرحمن الرحيم

كودتای 28 مرداد 1332 در حداقل 66 سال آمد و رفت یک    عمده شناخت و تجربه مستقيم ايرانى ها از آمریكا از 
گر خارجى خالصه مى شود. دولت مداخله 

و  ارضى  اصالحات  برنامه  اقتصادی اش  سياسى  سيستم  و  دانشگاه ها  با  تا  داشت  تالش   
ً
ظاهرا متحده  ایالت    

كند.  گسترده مستشاران آمریكايی در ايران اجرايی  یک و رسيدن به دروازه های تمدن را با حضور  توسعه علمى-تكنولوژ
كردن اين اصالحات، دكتر على امينى را به قدرت رساند. بعد از  كميتى آمریكا در  سال 1340 برای اجرايی  مجموعه حا
كردن رشد و توسعه آمریكايی را برای ايرانيان  ير دربارش اسداهّلل علم مسئوليت عملى  كوتاهى محمدرضا شاه و وز مدت 
كشاورزی وابسته، صنعت مونتاژی،  گسترده، حاشيه نشينى رّقت بار،  گرفتند. اما در نهایت شكاف طبقاتى  برعهده 
كالهای لوكس و خریداری سالح، وضعيت بد اقتصادی و عدم پیشرفت ايران نتيجه  فروشندگى نفت خام و واردات 

گذشت نزدیک به دو دهه مديریت اقتصادی-صنعتى آمریكامداران شد. پس از 

آرژانتين، يونان، مصر و  آمریكا در  كشورهای وابسته به  آمریكايی در  از اصالحات و توسعه  كاماًل مشابهى    تجربه 
حتى اروپای شرقى-پس از فروپاشى بلوک شرق- تكرار شده است. مستشاران علمى-اقتصادی همزمان با هيأت های 
اقتصادی،  ولى فساد  وارد شدند  ليبرالى  اقتصاد  برای پیشنهاد  آمریكايی،  رؤیای  با  با پشتيبانى رسانه ها  ديپلماتيک 
تورم افسارگسيخته و بیكاری گسترده، خدمات رفاهى-بهداشتى بسيار ضعيف، اعتصاب های مكّرر، تغيیر دولت های 

متعدد در اروپای شرقى و اكنون حتى ابتالی اروپای غربی نيز نتيجه تبعيت از اين توصيه ها بوده است. 

كه از بعد جنگ جهانى    حال سوال مهم و اساسى اين است كه مگر در خود آمریكا چه خبر است؟ رؤیای آمریكايی 
كجا تحقق یافته است؟ آزادی، رفاه، دموكراسى و امنيت در سرزمين فرصت های برابر چه  اول در جهان طنين افكند تا 

 در هر كشوری نقاط ضعف و قوتى وجود دارد. مقایسه ضعف ها و قوت ها مى تواند با معدل گيری 
ً
وضعيتى دارد؟ طبيعتا

 در شاخص 
ً
كشورها در نقاط ضعف و قوت با یكدیگر است. خصوصا به یک نتيجه ای برسد. اما روش بهتر مقایسه 

رفاه  و  به عنوان دماسنج های پیشرفت  اقتصادی-سياسى غربی  نهادهای  و  اندیشمندان، مؤسسات  كه توسط  هايی 
معرفى شده اند. 

كه اين  كشورها به سمت نقاط برجسته ای است    رتبه بندی های بین المللى یک فنآوری حكمرانى برای هدایت 
یم های سنجش به مثابه خط كش و نشانگر رشد پیش پای ملت ها و دولت ها مى گذارد. طراح اين نرم افزارهای سنجش  رژ
كشور آمریكا، خود آمریكايی ها یا  كننده نتایج اين اعداد و آمار در مورد  وضعيت پیشرفت، پایشگر و سنجش گر و منتشر 

كشور هستند.  سازمان های بین المللى وابسته به اين 

نشان  را  معنا  یک  متعدد  صورت  به   ... و  امنيت  اقتصاد،  كار،  سالمت،  حوزه  به  مربوط  مهمى  آمارهای  بررسى    
كشورهای غربی دارای بدترين جایگاه و رتبه بین المللى هستند. به تعبير عددی جزء بیست  مى دهد.آمریكا و عمده 

كشور پايین جهان قرار دارند. 

  كتاب »آمریكا منفى بیست« در دنباله كتاب »ايران بیست« به بررسى تعداد محدودی از آمارهای بسياری است كه 
گر بی اطالعى ما ايرانيان و بسياری از جهانيان از قهقرای آمریكايی است.  بیان 

كارهای بهتر و جدی تر رهنمون  كشف حقيقت از رهگذر مطالعه اين اثر، به  كه جستجوگران و دغدغه مندان    اميد 
كار به دیده بزرگواری درگذرند. شوند و از نقاط ضعف و نقص اين 

  لزم است در اين راستا از زحمات اساتيد و پژوهشگران پرتالش آمریكامنفى بیست، آقایان دكتر مجيد بذرافكن، 
كمال تقدير و تشكر را بعمل آورد. كامياب  محمد على شفيعى، امين اقباليان و محمدحسن 
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در داخل خود آمریكا مشكالت فراوان ]است[. آن روز به نظرم در یک جلسه ای، 
 اعالم كرده است 

ً
در اوایل ماه رمضان اين را گفتم كه وزارت كشاورزی آمریكا رسما

كه 41 ميليون نفر در آمریكا با مشكل گرسنگى دست و پنجه نرم مى كنند؛ وضع 
آمریكا اين است، وضع اقتصادی آمریكا اين است. 22000 ميليارد دلر بدهكاری 
دولت آمریكا است -22 تریليون- افسانه ای است، اصاًل اين رقم ها، رقم های 
ت 

ّ
غير قابل تصّور است. اینها گرفتاری هایشان است، آن وقت اين آقا برای مل

ت ايران 
ّ
ايران دلسوزی مى كند، مى گوید ما خوشبختى و سعادت و اشتغال مل

گر مى توانيد رو به راه  را مى خواهيم؛ برو خودت را درست كن، اوضاع خودتان را ا
كنيد. آمریكا در جرائم همراه با خشونت، در دنيا رتبه ی اّول است؛ در مصرف 
مواّد مخّدر در دنيا، در رتبه ی اّول است؛ در كشتار مردم خود كشور، در دنيا در 
رتبه ی اّول است؛ در كشتار مردم به وسيله ی پليس آمریكا، در دنيا در رتبه ی اّول 
است. آمارهايی كه دارند ]نشان مى دهد كه[ در همين هشت  ماه گذشته 830 
نفر از مردم آمریكا به دست پليس در خيابان كشته شده اند؛ وضع اجتماعى اين 
ت ايران شاخ و شانه مى كشد، اين ها است.

ّ
دولتى كه برای مل

امام خامنه ای 14 خرداد98 حرم امام حمینی؟حر؟

یانه وار آمریكا روایت افول مور

براساس آمارهای بین المللى
 خشونت    
 آمار زندانيان    
وضعيت زنان    
وضعيت كودكان    
ثبات خانواده    
 سرقت    
مواد مخدر    

 حوزه اجمتاعی
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خشونت
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى
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به تفكيک قتل،خودكشى،جرایم غيرعمدآمریکاوبرزیلدرصدرمرگتوسطاسلحهگرم

Homicide Suicide Unintentional

Gun deaths in selected countries, 2016

Number of gun deaths
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sciencenewsطبقگزارشسازمان
كشورهای ثروتمند  كه در ایالت متحده، مانند برخى دیگر از    محققان بر اين باورند 
مانند فرانسه و آلمان، خودكشى بیشترين ميزان تلفات اسلحه را در سال 2016 به خود 

اختصاص داده است. 

گرم در سال 2008 در ایالت  كل موارد خودكشى با سالح  همچنين سى و پنج درصد از 
متحده آمریكا بوده است.

آماروحشتناکخودکشیبااسلحهگرمدرآمریکا

وضعیتجهانینرخقتلتوسطاسلحهگرم
healthdataمنبع:سایتجهانی

35%
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6کشوریکهنیمیازقتلباسالحگرمدردنیامربوطبهآنهاست

America is one of six countrles that make upبه نسبت جمعيت آمریكا دوازدهمين كشوربیشترینقتلباسالحگرم
Half of worldwide gun deaths
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Brazil
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حوزۀاجتماعی؛خشونت روایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی wired2018منبع:سایتvox2018منبع:سایت
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میزانقتلتوسطاسلحهگرمدرکشورهایتوسعهیافته2012میزانقتلتوسطاسلحهگرمدرکشورهایتوسعهیافته2012

1

منبع:استاتیستابهنقلازسازمانمللمنبع:استاتیستابهنقلازسازمانملل
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خشونت های مرگبار
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى
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42درصدازکلسالحهایغیرنظامیدنیا

عواملاصلیخشونتهایمرگباردرآمریکا

  آزادیحملسالح
 هنگام وقوع تيراندازی های مرگبار در آمریكا به عنوان اصلى ترين دليل 

ً
آزادی حمل سالح، معمول

گاردين،  كه البته ریشه هايی قدرتمند هم در واقعيت دارند. طبق آمارهای روزنامه  مطرح مى شود 
كل  از  درصد   42 مالكيت  اما  مى دهند،  تشكيل  را  دنيا  كل  شهروندان  از   4.4 آمریكا  شهروندان 

سالح های غيرنظامى دنيا را در اختيار دارند.

مالكيت 42 درصد از كل سالح های غيرنظامى دنيا در اختيار شهروندان آمریكايی است 42%
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تیترخبرواشنگتنپست

آمریکاکشوریبا
بیشترینسالحگرم

)بیش از جمعيت!(

1

wired2018منبع:سایت
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  شکوهمندسازیخشونت
مى رود.  به شمار  جهان  در  خشونت بار  سرگرمى های  صادركننده  و  توليدكننده  بزرگترين  آمریكا، 
كشور تماشای  گرفته تا بازی های ویدئويی اين  از فيلم های هاليوود  محصولت فرهنگى آمریكا 
انسان ها،  سرگرمى  ابزار  سرحد  تا  را  دیگر  گروهى  عليه  انسان ها  از  گروهى  یا  انسان  یک  قساوت 

كاهش مى دهند

  فرهنگفردگرایانه
 فرهنگ بیش از حد فردگرایانه آمریكا باعث شده شمار روزافزونى از مردم جامعه اين كشور، خودشان 
گرفتار ببينند كه مسئوليت آنها در نهایت روی دوش كسى غير از خود  كت هايی  گردابی از فال را در 

فرد آوار نمى شود.

شمار بسيار زیادی از آمریكايی ها امروزه با پذيرفتن منطق افراطى مسئوليت فردی، خودشان را مقصر 
كت بار خودشان را نوعى شكست  بیكاری، آوارگى و انزوای خودشان مى بینند و در نهایت، وضع فال

شخصى مى بینند و بنابراين، آمادگى ابتال به افسردگى وجودی و خشونت جمعى را دارند.

  خودشیفتگی
تبليغ روح مصرف گرايی و ترویج اين ایده كه شهروندان هوس ها و نيازهای خودشان را مقدم بر نيازهای 
دیگران قرار دهند از جمله جنبه های مهم آموزش های فرهنگى آمریكا است. مقدم شمردن احساسات، 
هوس ها و نيازهای خود بر دیگران در افراطى ترين حالت، مى تواند به آدم كشى و قتل دیگران منجر شود، 

چرا كه خودكشى جلوه افراطى افسردگى و قتل دیگران جلوه افراطى خودشيفتگى است.

رتبهبندیسال2017وبروزرسانیدرسال2019بررسیخطرناکترینشهرهایجهان.

worldatlasمنبع:سایت
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4شهرآمریکاجزءخطرناکترینشهرهایجهانهستند

 worldatlas براساس سایت

1- بندر سنت لوئيس در ایالت ميزوری

Baltimore -2 بالتيمور بزرگترين شهر و مركز فرهنگى ایالت مریلند

New Orleans -3 شهر نيواورلنز بزرگ ترين شهر ایالت لوئيزیانا

Detroit -4 دیترویت بزرگ ترين شهر ایالت ميشيگان

St. Louis

Baltimore

New Orleans

Detroit

اینرتبهبندیبهازایتعدادقتلدرهر100هزارنفرمیباشد
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آمار زندانیان
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى
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دهکشوربابیشترینزندانیبهنسبتجمعیتسال2017درهر100هزارنفر آمریکارتبهاولبیشترینزندانیبهنسبتجمعیترادرجهاندارد

 )Institute for Criminal Policy Research )icpr طبق گزارش موسسه تحقيقات سياست جنايی در سال2017   

  ازهر100هزارنفردرآمریکا655نفردرزندانهستندکهتقریبا7برابراستانداردجهانیاست.

655

655

618

552

542

529

510

499

482

470

464

United states Of America

El Salvador

Turkmenistan

Virgin Islands (USA)

Thailand

Cuba

Maldives

Northern Mariana Islands (USA)

Virgin Islands (United Kingdom)

Rwanda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

100.000
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روندتعدادزندانیانآمریکادرسالهایگذشتهطبق گزارش موسسه تحقيقات سياست جنايی

وضعیتجهانیزندانیبهنسبتجمعیت

حوزۀاجتماعی؛آمارزندانیان

1
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OECDمعرفیسازمانهمکاریاقتصادیوتوسعه oecd آمریکاورژیمصهیونیستیدرصدربیشترینزندانیبه نسبت جمعيت در ميان كشورهای
سازمان همكاری اقتصادی و توسعه )Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD( كه مقر آن 
در پاریس است دارای 3۵ عضو  بوده و  به عنوان باشگاه كشورهای ثروتمند، مركز پژوهشى، موسسه نظارتى و دانشگاه غير آكادميک 
یاد مى شود. سازمان همكاری اقتصادی و توسعه به عنوان یكى از تاثيرگذارترين نهادهای اقتصادی جهانى مجمعى برای كشورهای 
همفكر به منظور بحث و بررسى، ایجاد و پالیش سياست های اقتصادی و اجتماعى آنها فراهم آورده است.او.ای.سى.دی با ارزیابی 
تجارب مشترک اعضا و جستجوی راه حل برای مشكالت مشترک از طريق هماهنگ كردن سياست های داخلى و بین المللى به آنها 
كمک مى كند. توصيه های سازمان همكاری اقتصادی و توسعه به اعضا در شكل موافقتنامه های الزام آور حقوقى همچون موافقتنامه 
های مربوط به مبارزه با رشوه و قانون جریان آزاد سرمایه و خدمات یا از طريق ساز و كارهای غيرالزام آور صورت مى گيرد. اگر چه سازمان 
كشورهای یک  كشورهای ثروتمند و همفكر معروف شده است اما عضویت در آن به  همكاری اقتصادی و توسعه به عنوان باشگاه 
نقطه خاص از جهان محدود نيست و امروزه كشورهايی از آمریكای لتين، اروپايی شرقى و آسيای جنوب شرقى نيز عضو اين سازمان 
هستند. مهمترين شرایط عضویت در او.ای.سى.دی پای بندی یک كشور به اقتصاد بازار آزاد و دمكراسى كثرت گرایانه است. البته 
اين سازمان از كشورهای غيرعضو نيز خواسته است تا به موافقتنامه ها و قراردادهای آن بپیوندند كه در اين خصوص اكنون 100 كشور غير 
عضو از جمله برزیل، چين و روسيه و تعدادی از كشورهای آفریقايی با او.ای.سى.دی همكاری مى  كنند.عمده فعاليت های سازمان 

همكاری اقتصادی و توسعه توسط دبیرخانه آن كه در پاریس مستقر است انجام مى شود.

1

روایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی منبع:استاتیستا
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  زندانهایناامن!
به طور تقريبى، 80 هزار و 600 نفر سالنه، خشونت جنسى را در زندان تجربه مى كنند.
از اين ميزان، 60 درصد تجاوزها توسط كاركنان زندان ها انجام مى شود
 بیش از ۵0 درصد روابط جنسى بین زندانى و كارمند زندان  با اجبار و بدون رضایت صورت مى گيرد

50%

80600
 در حال حاضر بیشتر حق عضویت )حدود 2۵ درصد بودجه( سازمان همكاری اقتصادی و توسعه را آمریكا پرداخت مى كند. پس از 
اين كشور ژاپن بیشترين سهم را در تامين بودجه دارد. آمارها و تحليل های سازمان همكاری اقتصادی و توسعه به ويژه در زمينه آمارهای 

مقایسه ای، اقتصادی و اجتماعى از مهمترين و قابل اعتماد ترين آمارهای منتشر شده در اين زمينه به شمار مى رود.



حوزۀاجتماعی؛آمارزندانیانروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

وضعیت زنان در آمریکا
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى
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رسانه كانادايی، سابقه بریتانيايی معرفیشرکتتامسونرویترز خطرناکترینکشورهابرایزنان

بهگزارشرویترزیکنظرسنجیتوسطشرکتThomsonReutersدرسال2018ازحدود550کارشناس
مسائلمربوطبهزنانباشاخصهایزیرصورتگرفتهاست.

  میزانخشونتعلیهزنان
  آزارواذیتجنسی

  عدمدسترسیبهخدماتبهداشتیومنابعاقتصادی
  سوءاستفادهجنسیوغیرجنسی

  قاچاقزنان

زمینهی در که است بینالمللی مدیریت با کانادایی شرکت یک Thomson Reutersرویترز تامسون
رسانههایگروهیفعالیتمیکند.مقراصلیاینشرکتدرتورنتواونتاریودرکاناداواقعاست.برندتامسون

رویترزدرسال2008وپسازخریدگروهرسانهایرویترزتوسطشرکتتامسون،تأسیسشد.
رویترزیکخبرگزاریبینالمللیبریتانیاییاستکهدفترمرکزیآندرلندنقرارداردواخبارسراسردنیاراپوشش

میدهد.اینشرکتدرسال1851بنیاننهادهشد.
تامسونرویترزدرسال2010ازطرفنشریهیاینتربرندبهعنوانبرترینبرندکاناداانتخابشد.اینشرکتدر

حالحاضردربیشاز100کشوردنیافعالاستوبیشاز45هزارکارمنددارد.
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آمریکارتبهاولتجاوزبهزنان
آمریکادهمینکشورخطرناکبرایزنان

طبق گزارش تامسون رویترز
كشورهای دارای بیشترين تجاوز به زنان

سایت Times of India سال2018 

در هر 100 هزار نفر تعداد

) Rapeتجاوز بدون رضایت قربانى(
10کشورخطرناکبرایزنانبهترتیبزیرمیباشد:

  حضورامریکادرکنارکشورهاییکهبخاطرجنگداخلیدربین10کشور

خطرناکبرایزنانقرارگرفتهاند

هند

پاکستان

سوریه

یمن

افغانستان

کنگو

سومالی

نیجریه

عربستان
سعودی

آمریکا

101
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  آمریکا،انگلیسوفرانسهدرفهرستباالترینتجاوزبهزنان!
بیشترتجاوزهابهپلیسگزارشدادهنمیشود.

1نفردرهر6زندرایاالتمتحدهو1نفردرهر33مرددرایاالتمتحده،تجاوزیاتالشبرایتجاوزجنسیرا
درطولزندگیخودتجربهکردهاند.

بیشازیکچهارمزنانتحصیلکردهودانشگاهیاظهارکردهاندکهبعدازسن14سالگیبهآنهاتجاوز
شدهاست.

  شبکهملیتجاوزجنسی،سوءاستفادهوآزارواذیت
بزرگترینسازمانضدخشونتهایجنسیدرکشورامریکااست.

اینسازماندرسال1994جهتتنظیمبرنامههاییبرایجلوگیریازتجاوزجنسی،کمکبهبازماندگانو
هر92ثانیهیکآمریکاییدیگرموردحملهجنسیقرارمیگیرداطمینانازاجرایمجرمانتوسطScottBerkowitzدرامریکاتاسیسشد.

بهطورمتوسطهرسالهدرایاالتمتحده321500نفرقربانیتجاوزجنسی)12سالیابیشتر(وجوددارد

:RAINNطبقگفتهسازمانضدخشونتهایجنسی

Every 92 Seconds,
an American is Sexually assaulted
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یکزنازهرششزنامریکاییموردتجاوزقرارگرفتهاستیاتالششدهبهاوتجاوزشود
)14.8 درصد تجاوز، 2.8 درصد تالش برای تجاوز( 

گرفتهاند.  قرار ایاالتمتحدهموردتجاوز میلیونهازندر
ازسال1998،حدود17.7میلیونزنآمریکاییقربانیتجاوزشدهاندویاتالشبرایتجاوز

کردهاند راتجربه
زنانجوانبهخصوصدرمعرضخطرقراردارند.

کهدانشجویاندانشگاههایامریکاهستند3برابرسایرزنان،مورد زناندرسن18تا24ساله
گرفتهاند.  خشونتجنسیقرار

1  I N  6  W O M E N
14.817.7 میزانتجاوز
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تفکیکنژادیمجرمانخشونتهایجنسی

آسیبهایناشیازحادثه

57%

White Black Unknow
ethnicity

Race Of Perpetrators

Other Mixed
Group

27% 8% 6% 1%

گرفتهاند؛طیدوهفتهپسازتجاوزجنسیدرمعرضعالئماختالل کهموردتجاوزقرار 94٪اززنانی
استرسپسازسانحههستند.

33٪اززنانموردتجاوزجنسیبهخودکشیفکرمیکنند

13٪اززنانموردتجاوزخودکشیمیکنند

تقریبا70٪ازقربانیانتجاوزویاآزارجنسیدچارافسردگیمتوسطیاشدیدهستند،کهنسبتبهسایر
جرایمخشونتآمیزبیشتراست.

  افرادیکهازنظرجنسیموردحملهقرارگرفتهاندبیشتراحتمالداردازموادمخدراستفادهکنند
  نوزادانحاصلازتجاوز)بهدنیاآمده/سقطشده(
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کودکان در آمریکا
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى
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طبقگفتهسازمانخدماتمحافظتیکودکاندربازهسالهای2009تا63000،2013کودکدرسالقربانی
سوءاستفادهجنسیبودهاند.

سازماندولتیخدماتمحافظتیازکودک،هر9دقیقهیکموردسوءاستفادهجنسیازکودکراثبتمیکند

گزارشسازمانضدخشونتهایجنسیRAINNازوضعیتکودکاندرامریکا

گزارشسازمانضدخشونتهایجنسیRAINNازوضعیتکودکاندرامریکا

  یکیازهر9دخترو1نفرازهر53پسرزیر18سالخشونتجنسیبهدستیکبزرگسالرا
تجربهکردهاند.

  نوجوانان16تا19ساله4برابربیشترازجمعیتعمومیقربانیتجاوزجنسیمیشوند.
  اثراتسوءاستفادهجنسیازکودکمیتواندطوالنیمدتباشدوبرسالمتروانیقربانی

میباشد تاثیربگذارد.احتمالاعتیادبهموادمخدروافسردگیدربزرگسالیبسیارباال

Every 9 minutes,
Cjild protective services 

substantiates, or finds evidence 
for, a claim of child sexual abuse
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اغلبقربانیانکودکسوءاستفادهجنسی،مجرمرامیشناسند

7درصدغریبه

59درصدآشنایان

34درصداعضایخانواده

93%

CHILD VICTIMS OFTEN KNOW THE PERPETATOR
Among cases of child sexual abuse reported to law enforcement

are known to the victim

are stranger

are acquaintances

are family members

کودک)CPS(ازساالنه63000موردسوءاستفادهجنسی، گزارشسازماندولتیخدماتمحافظتیاز طبق
عاملیناغلبوالدینهستند:

مجرمانوالدینبودند ٪80

دیگربستگان ٪6

خواهروبرادریاغریبهها ٪5

دوستیکیازوالدین ٪4



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

ثبات خانواده
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى
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امریکارتبهپنجمبیشتریندرصدطالقدرجهانمنبع:سایتجهانیوکال-سال2017 افزایشنرخجهانیطالقمنبع:سایتجهانیوکال

5
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امریکارتبههفتمسریعترینطالقدرجهان
منبع:سایتجهانیوکال-سال2017 10کشورباپایینتریندرصدطالقمنبع:سایتجهانیوکال-سال2017

7

18 Years

13.8 Years
13 Years

12.2 Years
12 Years

12 Years

11 Years
11 Years

11 Years

5.5 Years
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وضعیتجهانیطالق)براساسدرصدطالق(
امریكا جزء كشورهای با بالترين درصد طالق
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منبع:مرکزتحقیقاتبیوحوزۀاجتماعی؛ثباتخانوادهروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

افزایشچشمگیرپدرانتنهادرامریکا!

در پیو تحقیقات مرکز گزارش طبق 

سال2013:

»پدرتنها« خانوارهای تعداد
تا 1960 های سال بازه در
افزایش برابر 9 حدود  2011
تعداد طرفی از است. یافته
خانوارهای»مادرتنها«بیشاز
چهاربرابرافزایشیافتهاست
سال در نفر میلیون 1.9 از و
در نفر میلیون 8.6 به 1960

سال2011رسیدهاست.

8.6

گذشتهموضوعطالقبهتدریجبهامریقابلپذیرشازنظراخالقی گالوپدر20سال گزارش طبق
تبدیلشدهوقبحآندرجامعهازبینرفتهاست.

2019 MAY 1-12   77   20   2
2018 MAY 1-10   76   20   3
2017 MAY 3-7   73   20   6
2016 MAY 4-8   72   19   7
2015 MAY 6-10   71   20   7
2014 MAY 8-11   69   22   8
2013 MAY 2-7   68   24   6
2012 MAY 3-6   67   25   7
2011 MAY 5-8   69   23   7
2010 MAY 3-6   69   23   7
2009 MAY 7-10   62   30   6
2008 MAY 8-11   70   22   6
2007 MAY 10-13   65   26   8
2006 MAY 8-11   67   24   8
2005 MAY 2-5   66   27   6
2004 MAY 2-4   66   26   6
2003 MAY 5-7   66   27   6
2002 MAY 6-9   63   28   8
2001 MAY 10-14   59   28   12

MORALLY
ACCEPTABLE

YEARS
MORALLY 
WRONG

DEPENDS ON SITUATION
 (VOL)



6869
حوزۀاجتماعی؛ثباتخانوادهروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

افزایشزندگیباوالدین؛کاهششدیدزندگیباهمسردربینجوانان18تا34سال)زن(

منبع:مرکزتحقیقاتبیو

پیشیگرفتنزندگیبا
با زندگی بر والدین
همسردربینجوانان
18تا34سال)مرد(

%



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

سرقــت
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى



7273
حوزۀاجتماعی؛سرقتروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

بیشترینسرقتبهنسبتجمعیت
منبع:ادارهمبارزهباموادمخدروجرمسازمانمللمتحد2016

طبقآمارادارهمبارزهباموادمخدروجرمسازمان
دوازدهم رتبه امریکا درسال2016 متحد ملل

بیشترینسرقتبهنسبتجمعیترادارد.
کشورهایی ، امریکا بر عالوه آمار این طبق
همچوندانمارک،سوئد،استرالیا،انگلیس،فران
دارای کانادا و آلمان  سه،نروژ،هلند،سوئیس،

بیشترینسرقتبهنسبتجمعیتهستند.

12 1212



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

مواد مخدر
حــــــــــــــوزه اجتـــــــــــــــــــماعى



7677
حوزۀاجتماعی؛موادمخدرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکارتبهپنجممرگبراثر
مصرفموادمخدر
منبع:WHOسال2017

10کشوربابیشتریننرخمرگبراثر
مصرفموادمخدرتعداددرهر100هزارنفر

5

وضعیتجهانیمرگبراثراستفادهازموادمخدر



7879
حوزۀاجتماعی؛موادمخدرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

دفترسازمانمللمتحددرامورموادمخدروجرایمیکیازدفاترسازمانمللمتحداستکهدر
سال1997بهعنواندفترکنترلموادمخدروپیشگیریازجرمدروینتاسیسشد.

منبع:دفترسازمانمللمتحددرامورموادمخدروجرایم2016 امریکارتبهاولدرصدمصرفآمفتامین
درکوتاهمدتسبباحساساضطراب،افسردگیوخستگیمیشود،افزایشضربانقلبو
تنفس،اختاللدردید،خشکیدهان،سـرگـیـجـهوخشونت،مرگناگهانیوسکتهقلبیشدهو
دردرازمدتسببتوهم،وحشتزدگی،کـاهشوزن،آسیببهمغزوحافظه،تشنجومرگمیشود.

وضعیتجهانیدرصدمصرفآمفتامین

UNITED STATED OF AMERICA 2.950
POLAND 1.700
NETHERLANDS 1.600
AUSTRALIA 1.400
THAILAND 1.400
NIGERIA 1.400
LAO PEOPLES̀ DEMOCRATIC  1.390
BELIZE 1.350
PANAMA 1.200
PHILIPPINES 1.100
GERMANY 1.100

1



8081
حوزۀاجتماعی؛موادمخدرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

CANNABISامریکارتبهدومدرصدمصرفحشیش
منبع:دفترسازمانمللمتحددرامورموادمخدروجرایم2016

احسـاسسـردرگـمـی،اضــطراب،هراس،بدگـمـانـی،تـوانـایـییادگیریکاهشمییابد،هماهنگی
حرکاتمختلمیشود.

Israel 27.00
UNITED STATED OF AMERICA 17.00
Chile 15.10
Canada 14.73
Nigeria 14.30
New Zealand 13.89
Albania  5.60
France 11.10
Bermuda 10.90
Australia 10.40

2

وضعیتجهانیدرصدمصرفحشیش



8283
حوزۀاجتماعی؛موادمخدرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

Albania  2.500
Australia 2.500
UNITED STATED OF AMERICA 2.400
UNITED Kingdom (Scotland) 2.340
UNITED Kingdom (England) 2.300
UNITED Kingdom 2.300
Spain 2.000
Netherlands 1.900
Uruguay 1.800
UNITED Kingdom (Northern) 1.800

3
COCAINامریکارتبهسومدرصدمصرفکوکائین

منبع:دفترسازمانمللمتحددرامورموادمخدروجرایم2016

استنشاقآنازراهبینیسببآسیببهپرهمــیانیبینیشدهودرآنایجادحفرهمیکند.
کوکائینآنقدرخطرناکاستکهبااولینمصرفمیتواندسببسکتهقلبیشود.مشـکـالت

تـنـفسی،آسیـببـــهریه،تشنجومرگناگهانی.
دردرازمـدتنـیـزسـبـبپارانوئید،توهم،خشونتوکاهشوزنمیگردد.بهمغزوقلبنیز

آسیبجدیمیرساند.

وضعیتجهانیدرصدمصرفکوکائین



8485
حوزۀاجتماعی؛موادمخدرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

Netherlands 3.400
Australia 2.200
Ireland 2.100
New Zealand  2.000
UNITED Kingdom (Scotland) 1.700
UNITED Kingdom (England) 1.300
Czechia 1.300
Bulgaria 1.300
UNITED STATED OF AMERICA 1.200
Poland 1.200

9
ECSTASYامریکارتبهنهمدرصدمصرفاکستازی

منبع:دفترسازمانمللمتحددرامورموادمخدروجرایم2016

گرمازدگی،افزایششدیدگرمایبدنکهبسیارخطرناکاســت،فردبرایرفعتشنگیمـمـکن
کـهایـنخـودسببرقیقشدنبیـشازحـدخــونوازمــیانرفتن اسـتآبفـراوانبـنـوشد
تعادلسدیمخونشـدهوسـبـبتـورماعـضـاءبـدنهـمـچـونمـغزودرنهایتمرگفرد
میشـود،پـسازیـکـیدوروزبـعـدفـرداحـسـاسافسـردگـیوخـستگیمیکند،سببآسیب

بهکبد،کلیهومغزمیشود،توهمگویی،استفراغ،تشنج.

وضعیتجهانیدرصدمصرفاکستازی



8687
حوزۀاجتماعی؛موادمخدرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

Iran 3.310
Afghanistan 2.650
Seychelles 2.300
Poland 1.700
UNITED Kingdom (Scotland) 1.510
Azerbaijan  1.501
Russian Federation 1.403
Maldives 1.340
Ukraine 1.050
UNITED STATED OF AMERICA 1.040

10
OPIUMامریکارتبهدهمدرصدمصرفتریاک

منبع:دفترسازمانمللمتحددرامورموادمخدروجرایم2016

ابتدانوعیخوشحالیزودگذربهشخصدستمیدهد.پسازآنمرحلهمنفیآغازمیشود
کهفردرابهمصرفمجددتریاکوامیدارد.حرکاتارادیمعتادپسازمرحلهاولکندمیشود
وشخصنسبتبهاموربیتفاوتمیشود.مصرفتریاکمیتواندباعثمسمومیتحاد

ومزمنشود.

وضعیتجهانیدرصدمصرفتریاک



روایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

یانه وار آمریكا روایت افول مور

براساس آمارهای بین المللى

 حوزه بهداشت و سالمت

 اضطراب و استرس    
چاقى    
سرطان    
مرگ بر اثر سرطان ریه    
مرگ بر اثر ديوانگى و آلزایمر    
مرگ بر اثر پاركينسون    
   MS مرگ بر اثر بیماری
سقط جنين    
توليد محتوای مستهجن    
ترافيک    

البّته ليبرال دموكراسى -بنده قبل ها هم مكّرر اين را گفته ام- 
ت های غربی را كه پایه و اساس حكومتشان و نظام 

ّ
خود مل

اجتماعى شان بر ليبرال دموكراسى است، بدبخت كرده. 
ليبرال دموكراسى ای كه امروز در غرب رایج است، خود آنها را 
بیچاره كرده؛ شكاف های اجتماعى، نبود عدالت اجتماعى، 
گير و همه گير،  نابود شدن خانواده، فساد اخالقِى فرا
فردگرايی های افراطى و شدید؛ خود آنها بیچاره شده اند.
امام خامنه ای 12 آبان 97 در دیدار دانش آموزان و دانشجویان



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

اضطراب و استرس
حــــــــــــوزه بهـــــــداشت و ســـــــــــالمت



9293
حوزۀبهداشتوسالمت؛اضطرابواسترسروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

مردمامریکاپرازاضطرابواسترس
امریكا رتبه چهارم مضطرب ترين مردم جهان

نیمی از بیش که افکارسنجی»گالوپ«نشانمیدهد تحقیقاتجدیدموسسه
کردهواین ازآمریکاییهادرسال2018بهصورتروزانهاضطرابشدیدراتجربه

مسئلهآنهارادرمیانپراسترسترینمردمجهانقراردادهاست.
دراینتحقیقاتکهطیسال2018باجامعهآماری151هزارنفردربیشاز140کشور
که55درصدمردمآمریکااسترسمخربروزانه گردید جهانانجامشد،مشخص
کردهومیزانخشمونگرانیآنهاطییکدههاخیربهباالترینسطحخود راتجربه

رسیدهاست.

درصداضطراب،نگرانیوخشمگینیدرمردمآمریکا

4



9495
حوزۀبهداشتوسالمت؛اضطرابواسترسروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

طبقگزارشمرکزتحقیقاتپیو:

اکثرنوجوانانآمریکایی،اضطرابوافسردگیرابهعنوان
یکمشکلعمدهدرمیانهمساالنخودمیبینند

معضالتودغدغههایاصلینوجوانان13تا17سالدرآمریکا

فهرستمقابلمربوطبه»مرکزتحقیقاتپیو«میباشدکهمعضالتودغدغههایاصلینوجوانان13تا
17سالدرآمریکابهترتیبدرصدفراوانیآوردهشدهاست.

اینگزارشمربوطبهفوریه2019میباشد

درصدمربوطبهسایرمعضالتوآسیبها
بهشکلزیرمیباشد:

-اضطرابوافسردگی:٪70
-زورگویی:٪55

-اعتیاد:٪51
-مصرفالکل:٪45

-فقر:٪40
-بارداریدرنوجوانی:٪34

-روبروشدنبادستهاراذل:٪33



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

چــاقی
حوزه بهداشت و سالمت



9899
حوزۀبهداشتوسالمت؛چاقیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

آمریکارتبهدوازدهمچاقترینمردمدنیا
منبع:worldatlas سال 2018

oecdامریکادارایچاقترینمردمدرمیانکشورهای
منبع:گزارشسازمانoecdسال2017

بیشاز36درصدمردمآمریکادچارچاقیمیباشند

12 36%



100101
حوزۀبهداشتوسالمت؛چاقیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

افزایشدرصدچاقی)بزرگساالن15تا74ساله(منبع:گزارش سازمان oecd سال2017 oecdامریکادارایچاقترینمردمدرمیانکشورهای

منبع:گزارشسازمانoecdسال2017



102103
حوزۀبهداشتوسالمت؛چاقیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

روندشیوعچاقیدربینبزرگساالنوکودکاندرامریکاافزایشدرصدچاقی)کودکان3تا17ساله(کشورهایامریکا،فرانسه،انگلیس
)cdc(منبع:مرکزپیشگیریوکنترلبیماریها

منبع:گزارش سازمان oecd  سال2017



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

سرطان
حوزه بهداشت و سالمت



106107
حوزۀبهداشتوسالمت؛سرطانروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکارتبهپنجمبیشترینسرطان)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

چهکشورهاییدرابتالبهسرطانرکورددارهستند؟

طبقآمارصندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطاندرسال2018امریکابانرخ2/352درهر100هزارنفر
پنجمینکشوردنیاازنظربیشترینسرطانبهنسبتجمعیتمیباشد.

درمیانکشورهایپرسرطاندنیا،عالوهبرامریکا،نامکشورهایزیردیدهمیشود:
استرالیا،نیوزلند،ایرلند،مجارستان،بلژیک،فرانسه،آلمان،دانمارک،نروژ،هلند،کانادا،انگلیس،

کرهجنوبی،هلندوسوئیس

AUSTRALIA   468.0
NEW ZEALAND   438.1
IRELAND    373.7
HUNGARY   368.1
US    352.2
BELGIUM    345.8
FRANCE (METROPOLITAN)  344.1
DENMARK   340.4
NORWAY    337.8
NETHERLANDS   334.1
CANADA    334.0
NEW CALEDONIA (FRANCE)  324.2
UK    319.2
SOUTH KOREA   313.5
GERMANY   313.1
SWITZERLAND   311.0

COUNTRYRANK AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000

1

7

13

4

10

16

2

8

14
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11

3

9

15

6

12

5

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه



108109
حوزۀبهداشتوسالمت؛سرطانروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

BELGIUM      113.2
LUXEMBOURG     109.0
NETHERLANDS     105.9
FRANCE (METROPOLITAN)    99.1
NEW CALEDONIA (FRANCE)    98.0
LEBANON     97.6
AUSTRALIA     94.5
UK      93.6
ITALY      92.8
NEW ZEALAND     92.6
IRELAND      90.3
SWEDEN      89.8
FINLAND      89.5
DENMARK      88.8
SWITZERLAND     88.1
MONTENEGRO     87.8
MALTA      87.6
NORWAY      87.5
HUNGARY     85.5
GERMANY     85.4
ICELAND      85.2
US      84.9

HUNGARY     56.0
SERBIA      49.8
NEW CALEDONIA (FRANCE)    42.3
GREECE      40.5
FRENCH POLYNESIA    39.8
MONTENEGRO     39.7
BELGIUM      39.0
GUAM      37.9
TURKEY      36.9
DENMARK      36.9
POLAND      36.5
NORTH KOREA     36.2
BOSNIA & HERZEGOVINA    36.1
FRANCE (METROPOLITAN)    36.1
SAMOA      35.4
CHINA      35.1
US      35.1

COUNTRYCOUNTRY AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000

امریکارتبهشانزدهمابتالبهسرطانریه)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

امریکارتبهبیستودومابتالبهسرطانسینه)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

سرطانسینهسرطانریه

1622

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه



110111
حوزۀبهداشتوسالمت؛سرطانروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

BELARUS      16.8

LATVIA      15.2

LITHUANIA     14.8

CZECH REPUBLIC     14.7

ESTONIA      14.6

SLOVAKIA     13.4

FRANCE (METROPOLITAN)    12.5

HUNGARY     12.4

ICELAND      11.9

CTOATIA      11.7

URUGUAY     11.4

IRELAND      11.3

US      10.9

LEBANON     25.0
GREECE      21.2
DENMARK      17.9
HUNGARY     16.6
ALBANIA      16.3
NETHERLANDS     16.3
BELGIUM      16.2
ITALY      15.9
GERMANY     15.7
SPAIN      15.6
SERBIA      15.1
CROATIA      13.7
ICELAND      13.5
POLAND      13.5
NORWAY      13.0
SYRIA      12.9
SWITZERLAND     12.7
MALTA      12.6
BULGARIA     12.1
US      12.0

COUNTRYCOUNTRY AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000

امریکارتبهبیستمابتالبهسرطانمثانه)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

امریکارتبهسیزدهمابتالبهسرطانکلیه)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

سرطانکلیهسرطانمثانه

2013

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه



112113
حوزۀبهداشتوسالمت؛سرطانروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

AUSTRALIA      33.6
NEW ZEALAND     33.3
NORWAY      29.6
DENMARK     27.6
NETHERLANDS     25.7
SWEDEN      24.7
GERMANY     21.6
SWITZERLAND     21.3
BELGIUM      19.9
SLOVENIA     18.6
LUXEMBOURG     16.5
IRELAND      16.3
FINLAND      15.8
UK      15.0
AUSTRIA      13.6
FRANCE (METROPOLITAN)    13.6
US      12.7

BELARUS     24.9

SOMOA      24.8

MACEDONIA      24.3

LITHUANIA     24.0

CANADA      23.6

GREECE      21.5

UKRAINE     21.4

US       21.1

SLOVAKIA     19.7

CROATIA      19.6

COUNTRYCOUNTRY AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000AGE-STANDARDISED RATE PER 100,000

امریکارتبههشتمابتالبهسرطاناندومتر)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

امریکارتبههفدهمابتالبهسرطانپوست)بهنسبتجمعیت(
منبع:صندوقجهانیتحقیقاتبینالمللیسرطان2018

سرطانپوستسرطاناندومتر

817

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه

هم امریکا رتبه شانزد
هابتال به سرطان ری

به نسبت جمعیت 

سرطان ریه
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حوزۀبهداشتوسالمت؛سرطانروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

HUNGARY  49.09
NORTH KOREA 48.65
SERBIA 38.60
MONTENECRO 38.57
CHINA 38.30
DENMARK 34.82
POLAND 34.26
CROATTA 34.08
NETHERLANDS 32.79
TURKEY 32.15
BELGIUM 32.14
TONGA 31.15
CANADA 30.94
SLOVENIA 30.87
ROMANIA 30.56
MACEDONIA 30.21
CUBA 29.91
UNITED STATED OF AMERICA 29.82
UNITED KINGDOM (SCOTLAND) 28.96
FRANCE 28.57

18

وضعیتجهانیمرگبراثرسرطانریه امریکارتبههجدهممرگبراثرسرطانریه
منبع:WHOسال2017

20کشوربابیشتریننرخمرگبراثرسرطانریهتعداددرهر100هزارنفر
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حوزۀبهداشتوسالمت؛دیوانگیوآلزایمرروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

FINLAND  65.70

KUWAIT 58.17

TURKEY 51.11

SAUDI ARABIA 49.94

UNITED KINGDOM 49.18

TUNISIA 46.99

LIBYA 46.34

UNITED STATED OF AMERICA 44.41

SYRIA 42.39

LEBANON 41.44

8

وضعیتجهانیمرگبراثردیوانگیوآلزایمر
امریکارتبههشتممرگبراثردیوانگیوآلزایمر

منبع:WHOسال2017

10کشوربابیشتریننرخمرگبراثردیوانگیوآلزایمرتعداددرهر100هزارنفر
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حوزۀبهداشتوسالمت؛پارکینسونروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

FINLAND  5.28

IRELAND 5.13

UNITED STATED OF AMERICA 4.76

UNITED KINGDOM 4.53

AUSTRIA 4.52

BELGIUM 4.49

MALTA 4.46

ICELAND 4.44

NETHERLANDS 4.33

SWETZERLAND 4.31

3

وضعیتجهانیمرگبراثرپارکینسون
امریکارتبهسوممرگبراثرپارکینسون

منبع:WHOسال2017

10کشوربابیشتریننرخمرگبراثرپارکینسونتعداددرهر100هزارنفر
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حوزۀبهداشتوسالمت؛بیماریMSروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

UNITED KINGDOM (SCOTLAND) 1.47

NORWAY  1.44

DENMARK 1.32

CROATIA 1.03

IRELAND 1.01

SWITZERLAND 1.00

GERMANY 0.94

UNITED STATED OF AMERICA 0.92

CANADA 0.91

SERBIA 0.91

8

MSوضعیتجهانیمرگبراثربیماری MSامریکارتبههشتممرگبراثربیماری
منبع:WHOسال2017

10کشوربابیشتریننرخمرگبراثربیماریMSتعداددرهر100هزارنفر



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

سقط جنین
حوزه بهداشت و سالمت



124125
حوزۀبهداشتوسالمت؛سقطجنینروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

  abort73.comدر ادامه بخشی از آمار و ارقام گزارش سایت 
:درمورد وضعیت اسفناك سقط جنین در امریکا خواهد آمد

درادامهبخشیازآماروارقامگزارشسایتabort73.comدرموردوضعیتاسفناکسقطجنیندرامریکاخواهدآمد: امریکادومینکشورازنظرتعدادسقطجنیندرسال
منبع:موسسه Charlotte Lozier سال 201۵

2



126127
حوزۀبهداشتوسالمت؛سقطجنینروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکادهمینکشورازنظرنرخسقطجنین

تنها9کشورجهانداراینرخسقطجنینبیشترینسبتبهایاالتمتحدههستند.
گرجستان،قزاقستان،رومانی، کوبا،استونی، اینکشورهاعبارتنداز:بلغارستان،

روسیه،سوئدواوکراین.
براساسآخریناطالعات،حدود879،000سقطجنیندرایاالتمتحدهدرسال

2017صورتگرفتهاست.

درسال2015،زنانمجرد86٪ازتمامسقطجنینهارابهخوداختصاصدادهاند.
درمیانزنانمتاهل،4درصدحاملگیهابهسقطجنینختممیشود،امادرمیانزنانمجرد،27درصداز

حاملگیهابهسقطجنینختممیشود.
زناندر20سالگیاکثریتسقطجنینرادرسال2015بهخوداختصاصدادهودارایباالترینمیزانسقط

جنینبودهاند.
بیشاز10درصدسقطجنینهامربوطبهزناننوجوانوجوانزیر20سالمیباشد

درسال2014حدود19درصدازحاملگیهایایاالتمتحده)بهاستثنایسقطجنینهایخودبخودی(به
سقطجنینختمشدهاست.

درسال2015،تقریبا35٪ازحاملگیهادرشهرنیویورک)بهاستثنایسقطخودبخودی(بهسقطجنینختم
شدهاست.

درمیانزنانسفیدپوست،10٪ازحاملگیهاودرمیانزنانسیاهپوست،28درصدازحاملگیهابهسقط
جنینختممیشود.

درسال2015،زنانیکهدرگذشتهسقطجنیننکردهاند،56درصدازسقطجنینراتشکیلدادهاند.

10



حوزۀاجتماعی؛وضعیتزناندرآمریکاروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

تولید محتوای مسهتجن
حوزه بهداشت و سالمت



130131
حوزۀبهداشتوسالمت؛تولیدمحتوایمستهجنروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکارتبهاولتولیدمحتوایمستهجن

60درصدسایتهایتولیدمحتوایمستهجنتوسطامریکاپشتیبانیمیشود
منبع:استاتيستا جمع آوری داده ها از 2011 تا 2013

1

بعدازامریکا،کشورهایهلندوانگلیسبیشترینتولیدکننده
محتوایمستهجندرجهانهستند.

United States

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

%60

%26

%7

%1

%0.8

%0.3

%0.3

%0.3

%0.2

%0.2

Netherlands

UK

Germany

France

Australia

Canada

Japan

Czech Republic

virgin Islands

40میلیون
کنندهمنظم آمریکاییهابازدید از

سایتهایمستهجنهستند.
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حوزۀبهداشتوسالمت؛تولیدمحتوایمستهجنروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

روندتبدیلرابطهجنسیبهامرقابلپذیرشدرامریکاپورنوگرافیآسیبجدیخانوادههایامریکایی

بیشاز40میلیونآمریکاییبهطورمنظمسایتهایپورنورابازدیدمیکنند.بازدیدمتوسطآنها6دقیقهو
29ثانیهطولمیکشد

کهیکمشکلومسئلهاساسیدرخانهآنها گزارشدادند 47٪ازخانوادههادرایاالتمتحدهامریکا
پورنوگرافیاست.

در56درصدازطالقهادرآمریکایکیازطرفیندچار»عالقهوسواسی«بهوبسایتهایپورنوبودهاست.
www.trunews.comبراساسگزارش

گالوپپورنوگرافیبرایاکثرامریکاییهاازنظراخالقیغیرقابلقبولمیباشد.ایندر گزارش طبق
حالیستکهیکیازاسیبهایجدیخانوادههادرامریکامسئلهپورنوگرافیاست



134135
حوزۀبهداشتوسالمت؛ترافیکروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکابدترینکشوردنیاازنظرترافیک گالوپدر20سالاخیررابطهجنسیبینزنومردمجرددرامریکارفتهرفتهبهیکامرقابل گزارش طبق
طبق گزارش  www.worldation.com  سال 2019پذیرشازنظراخالقیتبدیلشدهاست

و ،مکزیک چین تایلند، ، امریکا کشورهای
رومانیبهترتیبدارایبدترینوضعیتترافیک

زیادی معضالت همواره که هستند دنیا در
کندوباعثعصبانیتومشکالت ایجادمی

روانیمردممیشود.



روایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

یانه وار آمریكا روایت افول مور

براساس آمارهای بین المللى
 حوزه اقتصادی

نابرابری اقتصادی    
نرخ فقر    
شكاف حاصل از فقر    
بدهى خارجى    
كسری بودجه    

قدرت سخت آمریكا هم بشّدت ضربه دیده. قدرت سخت، یعنى قدرت 
نظامى گری، قدرت اقتصاد؛ اینها قدرت سخت است. بله، ابزار نظامى دارند، 
اّما نيروی انسانِى نظامِى آمریكا بشّدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مرّدد ]است[. 
برای همين است كه در بسياری از كشورهايی كه آنها حضور دارند، برای اینكه 
بتوانند مقاصد خودشان را پیش ببرند، از سازمان های جنایت كاری مثل بلک واتر 
و از اين قبيل استفاده مى كنند؛ یعنى سرباز آمریكايی قادر به اجرای آن نقشه ی 
آمریكايی نيست؛ نيروی انسانى شان اين است.

اقتصادشان هم همين جور. آمریكا امروز پانزده تریليون دلر بدهكار است؛ رقم، 
رقمى افسانه ای  است؛ پانزده تریليون دلر بدهكاری آمریكا است! قریب به 
هشتصد ميليارد دلر كسر بودجه ی آمریكا است در همين سال جاری؛ یعنى 
اینها درواقع عقب ماندگى های اقتصادی است. حال با زرق وبرق، با شعار، با 
گون، با ظاهرسازی ها روی اینها را مى پوشانند اّما واقعّيت های  حرف های گونا
آمریكا اين است؛ اين قدرت سخت آمریكا است.
امام خامنه ای 12 آبان 97 در دیدار دانش آموزان و دانشجویان
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

نابرابری اقتصادی
حــــــــــــوزه اقتصـــــــــادی
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

oecdامریکادارایبیشتریننابرابریاقتصادیدربینکشورهای
منبع: inequality.org سال201۵ 

نابرابریشدیداقتصادیدرامریکا
بیشاز42درصدثروتدراختیار1درصدثروتمند

گزارش ثروت جهانى 2016 منبع: استاتيستا به نقل از 

42%
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

رشدشکافطبقاتیامریکادرطولقرناخیر

بررسینابرابریاقتصادیجامعهامریکادریکقرناخیر

دفترملیتحقیقاتاقتصادیدرسال2014مقالهایتوسطدونفرازمحققاندفتر،منتشرکردهوبهبررسی

وضعیتنابرابریاقتصادیدرامریکادرطولیکقرناخیریعنیازسال1913تا2014پرداختهاست.

برخیازنتایجپژوهشدفترملیتحقیقاتاقتصادیدرادامهخواهدآمد

درصدپساندازازدرآمدبرایفقیروغنیدریکقرناخیر
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

درصدثروت0/1درصدثروتمندامریکاازکلثروتکشوردرطولقرناخیر
درصدپساندازازدرآمدبرای90درصدکفجامعهامریکادرطولقرناخیر

saving rate of the bottom 90%

90%

Top 0.1% wealth share in the United States, 1913-2012
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

oecdکشورهای امریکارتبهچهارمنرخفقردربین
منبع:data.oecd.orgسال2017

گرسنگیوفقردرامریکا

0/1درصداز
امریکاییهایطبقهی

مرفه،ثروتیبرابربا
دارایی90درصدکل
امریکاییهایطبقات
پایینتراجتماعدارند.

یکدهمدرصدیها!

0.1%4
SOUTH AFRICA 0.266

COSTA RICA  0.204

ISRAEL 0.179

UNITED STATED OF AMERICA 0.178

KOREA 0.174

TURKEY 0.172

LITHUANIA 0.169

LATVIA 0.168

MEXICO 0.166

CHILE 0.161

ESTONIA 0.157

JAPAN 0.157
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

oecdامریکارتبهچهارمشکافحاصلازفقردربینکشورهای
منبع:data.oecd.orgسال2017

طبقگزارشادارهیآمارامریکادرسال2014،چهلوهفتمیلیونفقیردرامریکازندگیمیکنند.
گرسنگیدرامریکا،بیشازسیوهفتمیلیونامریکاییبامسئله براساسمطالعاتیدرزمینهیمسالهی

گرسنگیمواجههستندوازطریقبانکهایغذاییوابستهبهدولتسیرمیشوند. 4
SOUTH AFRICA 0.405

ITALY  0.408

SLOVAK REPUBLIC 0.403

UNITED STATED OF AMERICA 0.398

SPAIN 0.391

COSTA RICA 0.365

UNITED KINGDOM 0.355

KOREA 0.355

AUSTRIA 0.354

GREECE 0.353
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حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکابدهکارترینکشور
 جهان بیش از 18 تریليون دلر 

منبع: Global finance سال 2016

بهطورمتوسط2.5میلیونکودکدرسالازبیخانمانیبرخوردارند.
46میلیونآمریکاییبهبانکهایموادغذاییمیروندوخطوططوالنیبرای

کاهشموادغذاییدرساعت6:30آغازمیشود. 2.5 
m



152153
حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

امریکادارایبیشترینکسریبودجهدرجهانبیشاز700میلیارددالر امریکارتبهدوازدهمبدهیخارجیبهنسبتتولیدناخالصداخلی
 منبع: countryeconomy 2018 گزارش World Population Review از صندوق بین المللى پول2018

شاخص تراز مالى كسری بودجه

12



154155
حوزۀاقتصادی؛نابرابریاقتصادیروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

حمایتازکارکنانوشاغلینباقوانینومقررات،حقتعدیلنیروو...امریکارتبهاولعدمامنیتشغلی
منبع:سازمانoecd سال 2013 11
UNITED STATED OF AMERICA 0.26

CANADA 0.92

UNITED KINGDOM  0.10

JAPAN 0.37

NEW ZEALAND 0.39

IRELAND 0.40

HUNGARY 0.59

SWITZERLAND 0.60

KOSOVO 0.67

AUSTRALIA 0.67



روایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

یانه وار آمریكا روایت افول مور

براساس آمارهای بین المللى
 حوزه سیایس

فساد سيستماتيک    
اعتماد به دولت    

بسياری از سياسّيون معتبر دنيا و جامعه شناس های معتبر دنيا معتقدند كه 
»قدرت نرم« آمریكا فرسوده شده است، در حال از بین رفتن است. قدرت نرم 
چيست؟ قدرت نرم اين است كه یک دولتى بتواند خواسته ی خود و نظر خود 
و عقيده ی خود را به اطراف بقبولند و آنها را اقناع كند به نظر خود؛ اين قدرت 
در آمریكا امروز رو به ضعف كامل و رو به فرسودگى كامل است؛ در زمينه های 
مختلف. حال زمان دولت اوباما هم همين جور بود اّما زمان اين آقا كه دیگر به طور 
واضح با او مخالفت مى شود؛ در غالب زمينه هايی كه او تصميم مى گيرد، در دنيا 
گر قرار باشد رأی گيری كنند  با او مخالفت مى شود. نه فقط مخالفت مردمى -كه ا
و از مردم هر كشوری سؤال كنند، نظرات منفى خواهند داد- حّتى دولت ها هم 
كه رودربایستى دارند با آمریكا، با او مخالفت مى كنند؛ چين مخالفت مى كند، 
اروپا مخالفت مى كند، روسيه مخالفت مى كند، هند مخالفت مى كند، آفریقا 
مخالفت مى كند، آمریكای لتين مخالفت مى كند. قدرت نرم آمریكا رو به افول 
است، رو به سقوط است. اين را من نمى گویم؛ اين جزو حرف هايی است كه 
جامعه شناس های مطرح دنيا امروز دارند اين حرف را مى زنند.
امام خامنه ای 12 آبان 97 در دیدار دانش آموزان و دانشجویان
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حوزۀسیاسی؛فسادسیسماتیکروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

براساسگزارششاخصپنهانکاریمالیدرسال2018امریکاوسوئیس
دارایباالترینفسادسیستماتیکبودهوفاسدترینکشورهادرجهانهستند

امریکاوسوئیسدارایباالترینفسادسیستماتیک

)FSI(شاخصپنهانکاریمالی

Financial Secrecy Index
سایتجهانیپنهانکاریمالیگزارشیمنتشرکردهاستکهکشورهارابراساسشاخصپنهانکاریمالی

رتبهبندیمیکند.
اینشاخص،کشورهاراطبقمیزانکمکنظامقضاییآنهابهپولشوییوهمچنینکمکبهتمامافرادی
کنند،ردهبندیمیکند.دراینردهبندی، کهغیرقانونیبهدستآوردهاند،حفظ کهقصددارندثروتیرا

هرچهنمرهپنهانکاریمالیهرکشورباالترباشد،اینکشوردرجایگاهبدتریقرارخواهدگرفت.



160161
حوزۀسیاسی؛اعتمادبهدولتروایتافولآمریکابراساسآمارهایبینالمللی

اعتماِدمردِمآمریکابهدولِتآمریکادرپایینترینحِد
خوددرطوِلتاریخقراردارد

روندمیزاناعتمادمردمامریکابهدولتامریکامیزاناعتمادمردمامریکابهدولتامریکا

طبقنظرسنجیملیتوسطمرکزتحقیقاتیپیو،
کهدرآوریل2017درمیان1501بزرگسالانجام
آمریکاییهامیگویند از تنها20درصد شد،
معتقدند و دارند اعتماد فدرال دولِت به که
»اغلِب یا )٪4( همیشه« 

ً
»تقریبا دولت که

اوقات«)16٪(کاِردرستراانجاممیدهد

20%




