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 16 ........................................................................................................ و ...( لیبرز س،یسوئ ونان،ی)مانند  ییکایآمر-ییاروپا یبیج: مدل ترک

 16 ................................................................................................................................................................................................. یقانون اساس یشورا

 16 ..................................................................................................................................... و ...( ریالجزا ران،ی)مانند فرانسه، ا یالف: مدل فرانسو

 16 .....................................................................................................................................)مانند لبنان، سنگال، قزاقستان و ...( یی: مدل اروپاب

 16 ........................................................................................................................................ و ...( ایمتفرقه )مانند فنلاند، تونس، استرال یهامدل

 18 ...................................................................................................................................... با دشمن یو مرزبند یخارج استی( عزّت، س1فصل 

 18 ......................................................................................................................................................... ایدر دن کایاز عدم اعتماد به آمر ییهانمونه

 18 ............................................................... اعتماد کند. کایآمر یهمتحد الاتیتواند به اینم گریمرکل، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که د

 18 ............................................................................................. اعتمادندی، بیاسیبه عنوان متحد س کایدرصد مردم کشور آلمان به آمر 28

 18 .................................................................................................................................................... تسیهند ن یبرا یقابل اعتماد کیشر کایآمر

 11 ...................................................................................................... ستین ایدر دن یکشور چیه یبرا یقابل اعتماد یتجار کی، شرکایآمر

 11 ........................................................................................................................ است ی، در حال فروپاشکایبه حکومت در آمر یاعتماد عموم

 11 ....................................... درصد به حکومت اعتماد دارند 81، مردم کمتر از کایبه حکومت در آمر یاعتماد عموم زانیم نیترنییپا

 11 ........................................................................................................................................................... کایبه حکومت در آمر یعموم یاعتمادیب
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 فصل  اول

 گزارش آسوشیتد پرس از انتشار اسناد محرمانه سازمان سیا

و بازگرداندن شاه به ایران. متن کامل گزارش در نشانی  2331مبنی بر دخالت ایالات متحده آمریکا در کودتای 

 زیر در دسترس است.

https://apnews.com/5111167bcaf84892b01eea93eea4bc01 
 

 حملات تروریستی

در مرزهای شرقی و غربی جمهوری اسلامی ایران اتفاق  8162حجم بالایی از حملات تروریستی دنیا در سال 

 افتاده است

-decreases-terrorism-https://www.start.umd.edu/news/global8102-was-attacks-terrorist-us-uptick-recent-
sustained 

 

 

 فصل دوم

 مقالات علمی

تا  6921تبه نخست رشد علمی را در بین سالهای ر ،برابر متوسط جهانی 66جمهوری اسلامی ایران با نرخ رشد 

 :گزارش نیوساینتیست درباره سرعت رشد علمی ایران  /میلادی دارا بوده است. 8119

t.com/article/dnhttps://www.newscientis02581country-any-of-growth-scientific-fastest-showing-iran-/ 

 
 

 م6991وضعیت کشورهای جهان در تولید علم، در سال 
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=1996 

 

 م1068رهای جهان در تولید علم، در سال وضعیت کشو
www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2810 

 

 م6991 سال در علم، تولید در آفریقا شمال و آسیا غرب کشورهای وضعیت
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=1996&region=Middle%20East 

 

 م1062وضعیت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا در تولید علم، در سال 
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Middle%20East&year=2018 

https://apnews.com/5111167bcaf84892b01eea93eea4bc01
https://www.start.umd.edu/news/global-terrorism-decreases-2018-recent-uptick-us-terrorist-attacks-was-sustained
https://www.start.umd.edu/news/global-terrorism-decreases-2018-recent-uptick-us-terrorist-attacks-was-sustained
https://www.newscientist.com/article/dn18546-iran-showing-fastest-scientific-growth-of-any-country/
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=1996
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2018
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=1996&region=Middle%20East
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Middle%20East&year=2018
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 م6991وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم نانو، در سال 
ank.php?category=https://www.scimagojr.com/countryr8512&year=0221 

 

 م1062وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم نانو، در سال 
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2509&year=2012 

 

 م6991خش علوم بیوشیمی، در سال وضعیت کشورهای جهان در ب
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0011&year=0221 

 

 م1062وضعیت کشورهای جهان در بخش علوم بیوشیمی، در سال 
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1300&year=2012 

 

 م6991وضعیت کشورهای جهان در بخش علم هوافضا، در سال 
://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2202&area=2200&year=1996https 

 

 م1068وضعیت کشورهای جهان در بخش علم هوافضا، در سال 
?category=2202&area=2200&year=201https://www.scimagojr.com/countryrank.php2 

 

 

 علوم فیزیک

 در جهان 21ه رتبۀ ب 65از رتبۀ  ء ایرانارتقا
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3100&year=1996 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3100&year=2018 

  علوم ریاضی

 در جهان 21به رتبۀ  17از رتبۀ اء ایران ارتق
www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2600&year=1996https:// 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2600&year=2018 
 

  یزروساعلوم دا

 در جهان 8به رتبه  14 از رتبۀایران  ءارتقا
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3000&year=1996 

area=3000&year=2018https://www.scimagojr.com/countryrank.php? 
 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2509&year=1996
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2509&year=2018
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1300&year=1996
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1300&year=2018
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2202&area=2200&year=1996
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2202&area=2200&year=2018
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3100&year=1996
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3100&year=2018
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2600&year=1996
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2600&year=2018
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3000&year=1996
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3000&year=2018
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 و منطقه  روند تغییرات سهم ایران از تولید علم جهان
https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=ir 

 

   مختلف یکشورها در استاد به دانشجو نسبت راتییتغ روند

 :گزارش بانک جهانی

US-CN-KR-https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRL.TC.ZS?locations=IR 
 

 فصل سوم
  به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی

 

 ین انتخابات ریاست جمهوریاطلس جهانی میزان مشارکت مردم در آخر
view/522-tools/question-https://www.idea.int/data 

 

 اطلس جهانی میزان مشارکت مردم در آخرین انتخابات پارلمانی
view/521-tools/question-https://www.idea.int/data 

 

 اطلس کشورهای جهان بر اساس آزاد یا اجباری بودن مشارکت در انتخابات
voting-ut/compulsoryturno-tools/data/voter-https://www.idea.int/data 

 

 روند کاهشی میزان مشارکت در انتخابات های آزاد و اجباری در کل دنیا
voting-turnout/compulsory-tools/data/voter-https://www.idea.int/data 

 
 

 فراد ثروتمند نسبت به افراد فقیر در انتخابات حضور بیشتر ا

 تمشارک آمریکا متحده ایالات کشور خصوصاً یافته توسعه کشورهای در فقیر افراد به نسبت ثروتمند افراد

 داشته. متن کامل این گزارش در نشانی زیر در دسترس است: انتخاباتدر  بیشتری
help-may-income-household-increasing-turnout-voter-https://www.weforum.org/agenda/2018/07/low 

https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=ir
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRL.TC.ZS?locations=IR-KR-CN-US
https://www.idea.int/data-tools/question-view/522
https://www.idea.int/data-tools/question-view/521
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout/compulsory-voting
https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout/compulsory-voting
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/low-voter-turnout-increasing-household-income-may-help
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 چهارم فصل

 ناآگاهی و جهل سیاسی مردم در آمریکا

نگ افغانستان، آگاهی و توجه کافی نداشته و سرانجام ترین جنگ این کشور، جچرا مردم آمریکا نسبت به طولانی

متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل  .(Time Magazineگزارش مجله تایم ) / دانند؟این جنگ را نمی

 دسترسی است:

media/-social-war-istanhttps://time.com/5415025/afghan 
 
 

 رسانه های مهم آمریکا اخبار منتشر شده توسط 

 5336دقیقه )یعنی فقط  31ماه، تنها  5در طی  NBCو  ABC ،CBSی خبری اصلی آمریکا، یعنی سه شبکه

ت اگزارش مرکز تحقیق./ اندبه جنگ افغانستان پرداختهها( شده توسط این رسانهدرصد از مجموع اخبار منتشر

 متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: آمریکا. MRCای رسانه

war-forgotten-become-has-afghanistan-news-/tvnoyes/2018/06/26-https://www.newsbusters.org/blogs/rich 
 

 

 بودجه آمریکا

ی خود را صرف کمک به اند که دولت ایالات متحده، مبلغ زیادی از بودجهها همیشه باور داشتهآمریکایی

های خارجی، بیشترین سهم از کردند که کمکدرصد از مردم گمان می 11کشورهای در حال توسعه کرده و 

های خارجی دولت آمریکا، مجموعاً دولت فدرال را دارا بوده است؛ ولی واقعیت آن است که تمام کمکی بودجه

نتایج  .ی تحقیقاتی پیوو مؤسسه GSSگزارش نظرسنجی  /.ی فدرال این کشور استحدود یک درصد از بودجه

 کامل این نظرسنجی در نشانی ذیل در دسترس است:

-institutions-issues-major-on-opinion-public-https://www.businessinsider.com/american8102-8#-americans

-the-in-up-shows-that-and-aid-foreign-on-much-too-spends-government-federal-the-that-believe-perennially
-around-at-in-coming-tiny-relatively-is-spending-aid-foreign-interestingly-urveys0-budget-federal-the-of-02 

 

 

 وارونه کمک

 ینشریه در منتشرشده هیکل، جیسون شوند؟می مندثروت کشورهای یافتنتوسعه موجب فقیر کشورهای چگونه

 ش در نشانی ذیل قابل دسترسی است:. متن کامل این گزار1527 ژانویه 21 گاردین،

-poor-how-reverse-in-17/jan/14/aidnetwork/20-professionals-development-https://www.theguardian.com/global
countries-rich-develop-countries 

 

https://time.com/5415025/afghanistan-war-social-media/
https://www.newsbusters.org/blogs/rich-noyes/2018/06/26/tv-news-afghanistan-has-become-forgotten-war
https://www.businessinsider.com/american-public-opinion-on-major-issues-institutions-2017-2#americans-perennially-believe-that-the-federal-government-spends-too-much-on-foreign-aid-and-that-shows-up-in-the-survey-interestingly-foreign-aid-spending-is-relatively-tiny-coming-in-at-around-1-of-the-federal-budget-19
https://www.businessinsider.com/american-public-opinion-on-major-issues-institutions-2017-2#americans-perennially-believe-that-the-federal-government-spends-too-much-on-foreign-aid-and-that-shows-up-in-the-survey-interestingly-foreign-aid-spending-is-relatively-tiny-coming-in-at-around-1-of-the-federal-budget-19
https://www.businessinsider.com/american-public-opinion-on-major-issues-institutions-2017-2#americans-perennially-believe-that-the-federal-government-spends-too-much-on-foreign-aid-and-that-shows-up-in-the-survey-interestingly-foreign-aid-spending-is-relatively-tiny-coming-in-at-around-1-of-the-federal-budget-19
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries
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 کسب ثروت با لابی!

میلیارد دلار برای  638میلادی، با صرف  1521تا  1557های کمپانی بزرگ آمریکایی در بین سال 155

ار از طریق تسهیلات حکومتی تریلیون دل 1اند بیش از کردن و حمایت انتخاباتی از نمایندگان کنگره توانستهلابی

که بر ارتقاء شفافیت و بررسی  Sunlightگزارش بنیاد آمریکایی /  .دست بیاورندو تخفیف مالیاتی، ثروت به

متن کامل این گزارش در نشانی ذیل در ی آمریکا تمرکز دارد، های حکومت ایالات متحدهنقش پول در سیاست

 دسترس است:

-billions-spend-interests-political-corporate-biggest-fortunes-https://sunlightfoundation.com/2014/11/17/fixed
trillions-get/ 

 

 

 

 تخاباتی در آمریکاهزینه های ان

درصد از وقت کاری خود را در دوران تصدّی سمت نمایندگی برای تأمین  21تا  11ی آمریکا نمایندگان کنگره

ین متن کامل اگزارش نیویورک تایمز،  / .کنندی انتخابات صرف میهای کمپین انتخاباتی در دوران آیندههزینه

 گزارش در نشانی ذیل در دسترس است:
money.html-big-beat-can-money-more-financing-campaign-https://www.nytimes.com/2011/11/17/opinion/in 

 

 

 

 تاثیر نظر مردم آمریکا بر سیاستهای این کشور

های عمومی ترجیحات عمومی و نظرات اغلب مردم آمریکا، تأثیر ناچیز و تقریباً صفر از نظر آماری بر سیاست»

متن کامل نتایج تحقیقات دانشگاه پرینستون پیرامون تأثیر نظرات مردم بر  «.حکومت ایالات متحده دارد

 های عمومی ایالات متحده، در نشانی ذیل قابل دسترسی است:سیاست
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_testing_theories_of_americ

politics.doc.pdfan_ 
 

 

 

https://sunlightfoundation.com/2014/11/17/fixed-fortunes-biggest-corporate-political-interests-spend-billions-get-trillions/
https://sunlightfoundation.com/2014/11/17/fixed-fortunes-biggest-corporate-political-interests-spend-billions-get-trillions/
https://www.nytimes.com/2011/11/17/opinion/in-campaign-financing-more-money-can-beat-big-money.html
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_testing_theories_of_american_politics.doc.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_testing_theories_of_american_politics.doc.pdf
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 فصل پنجم

 ضریب جینی

برای تشخیص میزان کاهش نابرابری در توزیع درآمد و توزیع مناسب ثروت در یک جامعه، از شاخص ضریب 

 United Nationsی سازمان ملل متحد )ی توسعهدفتر برنامهگزارش / شود. جینی استفاده می

Development Programme زیر قابل دسترسی است: متن کامل این گزارش در نشانی .8161( در سال  

evelopment/Humanity%20http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20d
Report.pdf-Divided/HumanityDivided_Full 

 میلادی 1061تا  6929روند تغییرات جینی برای کشور امریکا از سال 
ions=UShttps://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locat 

 

 میلادی 1062تا  6996روند تغییرات جینی برای کشور آلمان از سال 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=DE 

 

 میلادی 1062تا  1000روند تغییرات جینی برای کشور فرانسه از سال 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=FR 

 

 میلادی 1062تا  1000روند تغییرات جینی برای کشور اسپانیا از سال 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ES 

 

 میلادی 1062تا  1000روند تغییرات جینی برای کشور سوئد از سال 
.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=SEhttps://data 

 

 میلادی 1062تا  1000روند تغییرات جینی برای کشور دانمارک از سال 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=DK 

 

 میلادی 1062تا  6986روند تغییرات جینی برای کشور کانادا از سال 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CA 

 

 هجری شمسی 6292تا  6212روند تغییرات جینی برای کشور ایران  از سال 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=IR 

 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Full-Report.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Full-Report.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=US
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=DE
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=FR
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ES
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=SE
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=DK
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CA
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=IR
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  ضریب جینی درآمد و ضریب جینی ثروت در کشورهای مختلف

 گزارش مجله گلوبال فایننس

inequality-income-distribution-data/wealth-data/economic-https://www.gfmag.com/global 
 
 

 مردم ایران فقر

 مستندات بانک جهانی .درصدی مردم ایران ۶۴فقر ایران در زمان پهلوی؛ فقیر بودن 
-http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208

ion&Redistribution_Iran.pdf1147789289867/IIIWB_Conference_Revolut 

 

 

  1060تا  6981روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر ایران  

 گزارش بانک جهانی

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=IR 

 

 

  ی زندگیامکانات اولیه یابی آنان بهروند تغییرات درآمدی مردم و دست

متن «.  اقتصاد ایران، چهل سال بعد از انقلاب اسلامی»با عنوان  (Brookings Instituteی بروکینگز )گزارش مؤسسه

 توانید در نشانی ذیل مشاهده کنیدکامل گزارش را می

-islamic-the-after-years-40-economy-chaos/2019/03/14/irans-from-https://www.brookings.edu/blog/order

revolution/ 

 

 

  درصد( مردم آمریکا 61نی )بیش از میلیو 00فقر 

 (census.govگزارش مرکز آمار ایالات متحده )

263/figure4.pdf-https://www.census.gov/content/dam/Census/library/visualizations/2018/demo/p60 

 

 

https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/wealth-distribution-income-inequality
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208-1147789289867/IIIWB_Conference_Revolution&Redistribution_Iran.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208-1147789289867/IIIWB_Conference_Revolution&Redistribution_Iran.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=IR
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/14/irans-economy-40-years-after-the-islamic-revolution/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/03/14/irans-economy-40-years-after-the-islamic-revolution/
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/visualizations/2018/demo/p60-263/figure4.pdf
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  درصدی مردم در انگلیس 69فقر 

 گزارش مجلس عوام انگلیس

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07096/SN07096.pdf 

 

 

 1062تا  1000های روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر فرانسه در سال

 آمار فرانسه با خط فقر ملیگزارش مرکز 

https://www.insee.fr/en/statistiques/2593247 

 

 

  م 1062تا  1002ی اقتصادی آلمان از سال روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر و  تغییرات توسعه

  ملیمرکزی آلمان با خط فقر  گزارش بانک

37787327-growth/a-economic-despite-rising-poverty-https://www.dw.com/en/german 

 

 

 م1002تا  6982روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر ژاپن از سال 

 (OECDن همکاری و توسعه اقتصادی )گزارش آمار سازما

Japan.pdf-https://www.oecd.org/els/soc/OECDIncomeDistributionDataReview 

 

 

 .1062ی جنوبی در سال روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر کره

 (OECDش آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )گزار

-find-elderly-koreas-south-discos-daytime-/indiscos-ageing-southkorea-https://www.reuters.com/article/us
idUSKBN1HN01L-anxiety-from-escape 

 

 

 

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07096/SN07096.pdf
https://www.insee.fr/en/statistiques/2593247
https://www.dw.com/en/german-poverty-rising-despite-economic-growth/a-37787327
https://www.oecd.org/els/soc/OECDIncomeDistributionDataReview-Japan.pdf
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-ageing-discos/in-daytime-discos-south-koreas-elderly-find-escape-from-anxiety-idUSKBN1HN01L
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-ageing-discos/in-daytime-discos-south-koreas-elderly-find-escape-from-anxiety-idUSKBN1HN01L


 «گام تمدن ساز»دسترسی به ارجاعات کتاب  هایلینک

 

17 

  م1062تا  1006های روند تغییر درصد افراد زیر خط فقر ترکیه از بین سال

 ( CIAبوک )گزارش آمار فکت 

mundi.com/g/g.aspx?c=tu&v=69https://www.index 
 

 
 

  درصدی مردم عربستان بر اساس خط فقر مّلی 12فقر  

 گزارش روزنامه گاردین

inequality-poverty-riyadh-abiaar-https://www.theguardian.com/world/2013/jan/01/saudi 
 
 
 

 ی انسانیشاخص توسعه

ی انسانی بالا قرار گرفته و با گروه ی نخست کشورهای با توسعهدر رتبه 53748، ایران با عدد 8168در گزارش سال 

و کشور نیجر با  بالاترین 53463ی بسیار ناچیزی دارد. کشور نروژ با عدد ی انسانی بسیار بالا، فاصلهکشورهای با توسعه

متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل ی انسانی را دارا هستند. ترین میزان شاخص توسعه، پایین53361عدد 

 دسترسی است:
efault/files/http://hdr.undp.org/sites/d8102_human_development_statistical_update.pdf 

 

 ارتقا شاخصه توسعه انسانی ایران

میلادی  2485از سال ، بوده 215ی آن حدود و رتبه 53188، عدد 2485ی انسانی ایران در سال میزان شاخص توسعه

به ی انسانی زان شاخص توسعههجری شمسی( می 2346میلادی )سال  1527هجری شمسی( تا سال  2368)سال 

متن کامل این گزارش در   ،1522ی انسانی در سال گزارش توسعه .یافتهپله ارتقاء  55ی ایران و رتبه 53352میزان 

 نشانی زیر قابل دسترسی است:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2011 Global 

HDR/English/HDR_2011_EN_Complete.pdf 
 
 

 آموزش مناسب

  . آمار بانک جهانیمیلادی 1060و  6926در سال ایران اطلس جهانی نرخ تحصیلات ابتدایی 
enrollment-https://knoema.com/atlas/maps/Primary 

 
 

 

https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=tu&v=69
https://www.theguardian.com/world/2013/jan/01/saudi-arabia-riyadh-poverty-inequality
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2011%20Global%20HDR/English/HDR_2011_EN_Complete.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2011%20Global%20HDR/English/HDR_2011_EN_Complete.pdf
https://knoema.com/atlas/maps/Primary-enrollment
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 م۴۱۱۶تا  ۱۷۹۱نرخ تحصیلات ابتدایی در ایران، آمریکا، فرانسه آلمان و ژاپن، از سال 

 آمار بانک جهانی

-primary-in-rate-enrolment-Education/Net-https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Primary

education?compareTo=US,JP,FR,DE 

 

 

 رانات نرخ تحصیلات متوسطه در ایروند تغییر

 م. آمار بانک جهانی 1521تا  2475در مقایسه با میانگین جهانی از سال 

-secondary-ni-ratio-enrollment-https://ourworldindata.org/grapher/gross
education?tab=chart&country=IRN+OWID_WRL 

 
 

 

 التحصیلان دانشگاهِی ایران نرخ فارغ

 م. آمار بانک جهانی1525تا  2475در مقایسه با تعدادی از کشورهای دنیا، از سال 

-tertiary-completed-with-population-the-of-https://ourworldindata.org/grapher/share

education?tab=chart&country=CHN+EGY+IRN+PRT+SAU+TUR+GBR 
 

 

 

  میلادی 1062ر سال اطلس جهانی امید به زندگی در ایران د

 آمار بخش جمعیت سازمان ملل

expectancy?tab=map&year=-https://ourworldindata.org/grapher/life8105 
 
 
 
 

 .میلادی 6929اطلس جهانی امید به زندگی در ایران در سال 

expectancy?tab=map&year=-https://ourworldindata.org/grapher/life0222 
 

 

https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Primary-Education/Net-enrolment-rate-in-primary-education?compareTo=US,JP,FR,DE
https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Primary-Education/Net-enrolment-rate-in-primary-education?compareTo=US,JP,FR,DE
https://ourworldindata.org/grapher/gross-enrollment-ratio-in-secondary-education?tab=chart&country=IRN+OWID_WRL
https://ourworldindata.org/grapher/gross-enrollment-ratio-in-secondary-education?tab=chart&country=IRN+OWID_WRL
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-the-population-with-completed-tertiary-education?tab=chart&country=CHN+EGY+IRN+PRT+SAU+TUR+GBR
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-the-population-with-completed-tertiary-education?tab=chart&country=CHN+EGY+IRN+PRT+SAU+TUR+GBR
https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy?tab=map&year=2015
https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy?tab=map&year=1979
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 1099بینی بخش جمعیت سازمان ملل از شاخص امید به زندگی در ایران و جهان تا سال پیش

 .میلادی
-projections?country=OWID_WRL-un-the-including-birth-at-expectancy-https://ourworldindata.org/grapher/life

1-+IRN1-L+OWID_WR0-+IRN0 
 

 

 

 میلادی 1061تا  6990های روند تغییرات نرخ سرطان در کشورهای مختلف جهان در سال

  (who)آمار سازمان جهانی سلامت 

-with-population-of-https://ourworldindata.org/grapher/share
cancer?tab=chart&time=0221..8102&country=JPN+KOR+USA+DNK+DEU+Central%81Europe+Western%81Europe+E

astern%81Europe+IRN+OWID_WRL+ISR+FRA 

 
 

ی وند تغییرات مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی و ایالات متحدهر

 . میلادی 1061تا  6990آمریکا از سال 

 ( who)آمار سازمان جهانی سلامت گزارش 

-death-https://ourworldindata.org/grapher/malnutrition
rates?tab=chart&time=1990..2017&country=OWID_WRL+IRN+USA+TUR 

 
 
 

 6990 ی مغزی در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی از سالروند تغییرات مرگ و میر بر اثر سکته

 . میلادی 1061تا 

 ( who)آمار سازمان جهانی سلامت گزارش 

-death-https://ourworldindata.org/grapher/malnutrition
rates?tab=chart&time=1990..2017&country=OWID_WRL+IRN+USA+TUR 

سال(، در مقایسه با میانگین  2نمودار تغییرات نرخ امید به زندگی در ایران )مرگ و میر کودکان زیر 

 . م1062تا  6910جهانی، از سال 

 بانک جهانیگزارش 

1W-https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=IR  
 
 

 

https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-at-birth-including-the-un-projections?country=OWID_WRL-0+IRN-0+OWID_WRL-1+IRN-1
https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-at-birth-including-the-un-projections?country=OWID_WRL-0+IRN-0+OWID_WRL-1+IRN-1
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-population-with-cancer?tab=chart&time=1990..2017&country=JPN+KOR+USA+DNK+DEU+Central%20Europe+Western%20Europe+Eastern%20Europe+IRN+OWID_WRL+ISR+FRA
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-population-with-cancer?tab=chart&time=1990..2017&country=JPN+KOR+USA+DNK+DEU+Central%20Europe+Western%20Europe+Eastern%20Europe+IRN+OWID_WRL+ISR+FRA
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-population-with-cancer?tab=chart&time=1990..2017&country=JPN+KOR+USA+DNK+DEU+Central%20Europe+Western%20Europe+Eastern%20Europe+IRN+OWID_WRL+ISR+FRA
https://ourworldindata.org/grapher/malnutrition-death-rates?tab=chart&time=1990..2017&country=OWID_WRL+IRN+USA+TUR
https://ourworldindata.org/grapher/malnutrition-death-rates?tab=chart&time=1990..2017&country=OWID_WRL+IRN+USA+TUR
https://ourworldindata.org/grapher/malnutrition-death-rates?tab=chart&time=1990..2017&country=OWID_WRL+IRN+USA+TUR
https://ourworldindata.org/grapher/malnutrition-death-rates?tab=chart&time=1990..2017&country=OWID_WRL+IRN+USA+TUR
https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=IR-1W


 «گام تمدن ساز»دسترسی به ارجاعات کتاب  هایلینک

 

20 

 میلادی 6990دسترسی کل مردم به برق بعد از سال 

 بانک جهانیگزارش 

1W-ps://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=IRhtt 
 
 

 .میلادی 6990دسترسی مردم مناطق روستایی به برق بعد از سال 

 بانک جهانیگزارش 

1W-ndicator/EG.ELC.ACCS.RU.ZS?locations=IRhttps://data.worldbank.org/i 
 

 

 

 میلادی 6922درصدی روستاییان ایران به برق در سال  6161دسترسی 

 بانک جهانیگزارش 

http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/11492081147789289867/IIIWB_Conference_Revoluti
on&Redistribution_Iran.pdf 

 

 
 

های ی آن با متوسط جهانی در سالدرصد افرادی که در ایران به آب سالم دسترسی دارند، و مقایسه

  .میلادی 1062تا  6990

 بانک جهانیگزارش 

 sanitation-use-https://ourworldindata.org/water 
 

 
 

 برخورداری مردم ایران  از آب سالم در قبل از انقلاب اسلامی

 ( (Pacific Instuteه پاسیفیک موسس

http://worldwater.org/wpcontent/uploads/2013/07/data_table_3_access_to_safe_drinking_water_by_country.pd
f 

 
 

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=IR-1W
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.RU.ZS?locations=IR-1W
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/11492081147789289867/IIIWB_Conference_Revolution&Redistribution_Iran.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/11492081147789289867/IIIWB_Conference_Revolution&Redistribution_Iran.pdf
https://ourworldindata.org/water-use-sanitation
http://worldwater.org/wpcontent/uploads/2013/07/data_table_3_access_to_safe_drinking_water_by_country.pdf
http://worldwater.org/wpcontent/uploads/2013/07/data_table_3_access_to_safe_drinking_water_by_country.pdf
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 تحصیلات بانوان 

 ه.ش(6220م )6922ی دنیا در سال ساله، در کشورها 69الی  62سواد درصد زنان بی

 بانک جهانیگزارش 

-no-with-old-years-19-and-15-between-women-of-https://ourworldindata.org/grapher/share
ucation?year=1975ed 

 
 
 

 ه.ش(6289م ) 1060ساله، در کشورهای دنیا در سال  69الی  62سواد درصد زنان بی

 بانک جهانیگزارش 

-no-with-old-years-19-and-15-between-women-of-a.org/grapher/sharehttps://ourworldindat
education?year=2010/ 

 

 

 

م )از سال 1060تا  6926درصد دختران نسبت به پسران در حال تحصیل در مقطع ابتدایی از سال 

  .ه.ش(6292تا  6220

 بانک جهانیگزارش 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.FE.ZS?locations=IR 

 
 

 

 نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی در ایران

 بانک جهانیگزارش 

-primary-in-gap-https://ourworldindata.org/grapher/gender
education?tab=chart&time=1970..2016&country=OWID_WRL+IRN+USA+GBR+JPN+DEU 

 لینک سند :

inequality-mobility-https://ourworldindata.org/educational 
 
 

https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-old-with-no-education?year=1975
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-old-with-no-education?year=1975
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-old-with-no-education?year=2010/
https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-old-with-no-education?year=2010/
https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.FE.ZS?locations=IR
https://ourworldindata.org/grapher/gender-gap-in-primary-education?tab=chart&time=1970..2016&country=OWID_WRL+IRN+USA+GBR+JPN+DEU
https://ourworldindata.org/grapher/gender-gap-in-primary-education?tab=chart&time=1970..2016&country=OWID_WRL+IRN+USA+GBR+JPN+DEU
https://ourworldindata.org/educational-mobility-inequality
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 عدالت آموزشی ایران در مقطع ابتدایی

 جمهوری اسلامی ایران، در عدالت آموزشی بین دختر و پسر، مقام اول جهان را کسب کرده است.

 متن

 این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: کامل (WEF)انجمن جهانی اقتصاد  گزارش
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 

 
 

 میزان درصد زنان نسبت به مردان در حال تحصیل در مقطع متوسطه

 گزارش بانک جهانی/ (. ه.ش2343تا  2365م )از سال 1521تا  2472از سال  
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.FE.ZS?locations=IR 

 
 

 مردان  در حال تحصیل در دانشگاه میزان درصد زنان نسبت به

 ه.ش(. گزارش بانک جهانی2343تا  2365سال  م )از 1521تا  2472از سال 
cationedu-tertiary-in-students-Education/Female-https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Tertiary 

 
 

 های کشور میزان درصد تعداد اساتید دانشگاه

 گزارش بانک جهانی/ ه.ش(. 2345تا  2365م )از سال 1521تا  2472از سال  
?locations=IRhttps://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.TCHR.FE.ZS 

 
 
 

 بهداشت و سلامت بانوان

 تغییرات امید به زندگی زنان در ایران و در جهان

 بانک جهانیگزارش 

1W-https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=IR 

 
 
 
 

 افزایش میزان پزشکان عمومی زن

، نسبت 1555در سال اند؛ در حالی که درصد مرد بوده 86درصد از پزشکان عمومی، زن و  26، تنها 2366در سال 

متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل گزارش سازمان ملل. درصد افزایش یافته است. /  15زن به پزشکان عمومی 

 دسترسی است:
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.FE.ZS?locations=IR
https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Tertiary-Education/Female-students-in-tertiary-education
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.TCHR.FE.ZS?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=IR-1W
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf
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 م1062تا  6990های تغییرات مرگ و میر در ایران از سال

 هانیبانک جگزارش 

1W-https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=IR 

 

 ی فرهنگ و هنرعرصه

 ه در ایران پس از انقلاب اسلامیدی زنان نویسنکنندهپیشرفت خیره

متن کامل این گزارش در نشانی ذیل قابل «. نویسان زن ایرانی، ستارگان ایرانرمان»عنوان  گزارش نیویورک تایمز با

 دسترسی است:
iran.html-in-stars-as-emerge-novels-writing-https://www.nytimes.com/2005/06/29/books/women 

 

 

 فصل ششم

 . م1062تا  1008ردن روزانه از سال عبادت و دعا کمیزان / های قرآنیفعالیتگسترش 

جزو کشورهای برتر جهانی از نظر  ،ایران (Pew Research Centerهای مرکز تحقیقاتی پیو )بر اساس نتایج پژوهش

 متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: دعاخواندن روزانه است. میزان گرایش افراد به مداومت در

-wealthy-among-outlier-an-is-s-u-prayer-of-levels-high-tank/2019/05/01/with-ww.pewresearch.org/facthttps://w
01_dayofprayer_ratesofdailyprayer/-05-nations/ft_19 

 
 
 

  داریهای دینترین شاخصهمهم

 ستیزیظلم

ین ترگیری در صدر محبوببا اختلاف چشم  هاستستیزی ایران در منطقه، سالحاج قاسم سلیمانی، نوک پیکان ظلم

نتایج این نظرسنجی توسط خبرگزاری وال استریت گزارش مرکز نظرسنجی دانشگاه مریلند، شخصیت مردم ایران است. 

 ژورنال به نشانی ذیل منتشر شده است:

1519128000-muscle-mideast-flexes-tehran-as-rises-profile-generals-https://www.wsj.com/articles/iran 

 
 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=IR-1W
https://www.nytimes.com/2005/06/29/books/women-writing-novels-emerge-as-stars-in-iran.html
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/with-high-levels-of-prayer-u-s-is-an-outlier-among-wealthy-nations/ft_19-05-01_dayofprayer_ratesofdailyprayer/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/with-high-levels-of-prayer-u-s-is-an-outlier-among-wealthy-nations/ft_19-05-01_dayofprayer_ratesofdailyprayer/
https://www.wsj.com/articles/iran-generals-profile-rises-as-tehran-flexes-mideast-muscle-1519128000
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 تأثیر جمهوری اسلامی بر معنویت دنیا

منتشر « خدا نوسازی پرونده برای»ای را تحت عنوان ی تایم، مقاله، مجله6921در تاریخ هفتم آوریل سال 

 هایصدا در افکار و بحثوسرای، یک انقلاب بینشدهبینیساخت و در آن اعلام کرد که به صورت کاملًا پیش

ی عجیب مجامع فکری رخ داده است و آن انقلاب عبارتست از این که خدا در حال برگشتن است و نکته

کردند حتی برای یک لحظه وجود خدا را نمی جاست که این اتفاق در بین افرادی رخ داده که هرگز قبولآن

 بپذیرند. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,921990,00.html 

 
 
 

 گرایش مردم جهان به دین مبین اسلام

، اتفاقات جالبی را گذاری دینی و مذهبی برای کودکان در کشور بریتانیا در سال های اخیرموج گرایش به نام

م، محمد، سلّ وآلهوعلیهاللهشده در بریتانیا، نام پیامبر مکرم اسلام صلیبیشترین نام پسر متولد رقم زده است؛

آمده در دنیاها در میان پسران بهنامی سوم السلام، رتبه، نام حضرت نوح علیه8162گذاری شده و در سال نام

 کشور بریتانیا را از آن خود کرده است.
-names-boy-baby-https://www.babycentre.co.uk/top8102 

 
 
 
 
 

 ی آمریکاروند تغییرات جمعیت مسلمانان در ایالات متحده

متن کامل این گزارش در نشانی زیر . PEWی تحقیقاتی گزارش مؤسسه/ میلادی.  1527تا  1557سال  از

 قابل دسترسی است:
tank/-/facthttps://www.pewresearch.org8102/10/10-to-continues-population-muslim-s-u-show-estimates-/new
grow/ 

 
 
 
 

 بینی روند تغییرات میزان زاد و ولد در میان مسلمانان و مسیحیان در سراسر جهانپیش

بل متن کامل این گزارش در نشانی زیر قا. PEWی تحقیقاتی میلادی. گزارش مؤسسه 1555تا  1525از سال 

 دسترسی است:
https://www.pewforum.org/8102/18/15landscape-religious-global-changing-/the/ 

 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,921990,00.html
https://www.babycentre.co.uk/top-baby-boy-names-2018
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-muslim-population-continues-to-grow/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-muslim-population-continues-to-grow/
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/
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 ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان

Foreignی فارین پالیسی )نشریه Policy گزارشی  2474( بعد از فرار شاه و ورود امام خمینی )ره( به ایران در سال

منتشر کرد! این نشریه اعلام کرد که از این پس، هیچ رژیمی در ایران « خداحافظ شاِه آمریکا»را تحت عنوان 

متن کامل این گزارش در نشانی زیر . ریکا باشدنشانده و یا حداقل وابسته به آمقابل تصور نخواهد بود که دست

 قابل دسترسی است:
shah/-americas-to-https://foreignpolicy.com/1979/03/16/goodbye 

 
 
 
 
 

 برخورد آمریکا با ایران

ی خود در برابر هر المللی این کشور برای به رخ کشاندن قدرت قاهرههای بینبرنامهاز برخورد آمریکا با ایران 

 Noam. نوام چامسکی )ی آمریکاستی جهانی ایالات متحدهآمیز نسبت به پذیرش سلطهمقاومت موفقیت

Chomsky .یابی است:متن کامل این مقاله در نشانی ذیل قابل دست( اندیشمند بزرگ سیاسی دنیا 
order-world-cuba-venezuela-neoliberalism-bolton-trump-war-https://inthesetimes.com/article/21893/iran 

 
 
 

 کشور هایظرفّیت طولانی فهرست

و  62 یمیلیون نفر از جمعیت کشور در سنین میانه 12بیش از ، 8162جمعیتی کشور ایران در سال  طبق هرم

هرم جمعیتی ایران در پایگاه  .دهندسالگی قرار داشتند که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می 11

populationpyramid.net  :به نشانی زیر قابل مشاهده است 
of/2019-republic-islamic-https://www.populationpyramid.net/iran/ 

 
 

 .آموختگان علوم و مهندسیدوم ایران در جهان در نسبت دانش یرتبه

. متن 135، ص (WIPO)، سازمان جهانی مالکیت فکری 1527سال  GIIزارش شاخص جهانی نوآوری گ

 کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf 

 
 
 

https://foreignpolicy.com/1979/03/16/goodbye-to-americas-shah/
https://inthesetimes.com/article/21893/iran-war-trump-bolton-neoliberalism-venezuela-cuba-world-order
https://www.populationpyramid.net/iran-islamic-republic-of/2019/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
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 .ستدارارا درصد از ذخایر معدنی جهان  ۹ ایران

 اطلاعاتی گروه آتوبیس. متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: اه گزارش پایگ 
giant-mining-unexplored-most-the-https://atubis.com/2018/06/20/iran/ 

 
 
 
 
 
 

 .سال 25تا  52کارگیری نیروی انسانی بین کشور از حیث به 031ین ایران از ب 031 یرتبه

. متن کامل این گزارش در نشانی 254، ص 1528(، سال WEFگزارش سرمایه انسانی انجمن جهانی اقتصاد )

 زیر قابل دسترسی است:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf 

 
 
 
 

 

 هاتوصیه

 برابر متوسط جهانی ۱۱ ،سرعت رشد علمی ایران / علم( 6صل ف

تولیدات علمی در میان تمامی کشورهای دنیا  یبیشترین سرعت رشد را در زمینه ،میلادی 8161ایران در سال 

گزارش پایگاه علمی  /. برابر متوسط جهانی بوده است 66 ،رشد علمی ایرانسرعت  .از آن خود کرد

متن کامل این . ISI( یا Clarivate Analytics) اطلاعات پایگاه علمی کلاریویت آنالیتیکسو  نیوساینتیست

 گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:
country-any-of-growth-scientific-fastest-showing-iran-https://www.newscientist.com/article/dn18546/ 

 
 
 
 
 

 ( معنوّیت1فصل

 عواقب فروپاشی اخلاق و معنویت در غرب

 ده خانوا فروپاشی

نرخ طلاق  ،ا و دیگر مراجع آماری معتبر دنیااروپ اتحادیه (،OECDمکاری و توسعه اقتصادی )ای سازمان هههبر اساس داد

 8162درصد در سال  11به  ،میلادی 6911درصد در سال  68درصد افزایش پیدا کرده و از  826۵2 ،های گذشتهدر دهه

https://atubis.com/2018/06/20/iran-the-most-unexplored-mining-giant/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
https://www.newscientist.com/article/dn18546-iran-showing-fastest-scientific-growth-of-any-country/
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رش در نشانی زیر قابل دسترسی متن کامل این گزا، Unified Lawyersگزارش مرکز حقوقی  / .میلادی رسیده است

 است:
statistics-rates-divorce-https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/global/ 

 
 
 

 روند افزایشی نرخ موالید نامشروع در کشورهای مختلف دنیا

است که بر اساس داده های بخش جمعیت سازمان ملل محاسبه  1528اکتبر  27نشریه بلومبرگ در تاریخ  گزارش 

 گردیده است. متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:
-marriage-outside-happen-births-s-u-of-half-17/almost-10-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018

shift-cultural-signaling 

 
 
 
 

 نظر مردم آمریکا درخصوص مادران مجرد

برای جامعه مضر اند، حل ازدواج غیرقانونی صاحب فرزند شده، مادران مجرّد را که عمدتاً از مآمریکا یمردم در جامعه

 متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: تحقیقاتی پیو. ینظرسنجی مؤسسه دانند.می
PDF.pdf-Report-Full-Parents-content/uploads/sites/3/2018/04/Unmarried-https://www.pewsocialtrends.org/wp 

 
 

 ترکیب جمعیتی کودکان نامشروع از حیث سرپرست 

 میلادی. متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: 1527تا  2458و روند تغییرات آن از سال 
PDF.pdf-Report-Full-Parents-content/uploads/sites/3/2018/04/Unmarried-https://www.pewsocialtrends.org/wp 

 
 
 
 

 توسط بانوان آمار سرپرستی اقتصادی خانواده

 متحد متن کامل این گزارش در نشانی ذیل قابل دسترسی است: ملل زارش سازمانگ
org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/household_size_and_compositionhttp://www.un.

_around_the_world_8102_data_booklet.pdf 

 
 
 
 

 درصد از مجرمین آمریکا 82وضعیت 

 یهنشری گزارش/ . اندکرده و اکثریت آنان نیز با مادران مجرّد زندگی یا مادرافرادی هستند که کودکی خود را بدون پدر 

 است: دسترسی قابل ذیل نشانی در گزارش این کامل متن ،آمریکا آتلانتیک

-parent-single-between-connection-complex-real-/sexes/archive/2012/12/thehttps://www.theatlantic.com
crime/265860/-and-families 

https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/global-divorce-rates-statistics/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-17/almost-half-of-u-s-births-happen-outside-marriage-signaling-cultural-shift
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-17/almost-half-of-u-s-births-happen-outside-marriage-signaling-cultural-shift
https://www.pewsocialtrends.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Unmarried-Parents-Full-Report-PDF.pdf
https://www.pewsocialtrends.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/Unmarried-Parents-Full-Report-PDF.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/household_size_and_composition_around_the_world_2017_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/household_size_and_composition_around_the_world_2017_data_booklet.pdf
https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/12/the-real-complex-connection-between-single-parent-families-and-crime/265860/
https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/12/the-real-complex-connection-between-single-parent-families-and-crime/265860/
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 آمریکا یکاهش نرخ فرزندآوری در ایالات متحده

ترین نرخ در طول تاریخ این کشور. نمودار در پایگاه اینترنتی بانک جهانی به نشانی زیر قابل و رسیدن آن به پایین

 دسترسی است:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=US 

 
 
 

 

 مریکا از پیر شدن جمعیت این کشورگزارش مرکز آمار آ

در  ”An Aging Nation“گزارش مرکز آمار آمریکا تحت عنوان  میلادی. متن کامل 1555و روند افزایش آن تا سال 

 نشانی زیر قابل دسترسی است:
first.html-https://www.census.gov/library/visualizations/2018/comm/historic 

 
 
 

 نه های بالای درمان در آمریکاهزی

 این کامل متنسال در آمریکا.  56های بالای درمانی افراد بالای گزارش بخش سلامت دانشگاه جرج واشینگتن از هزینه

 :است دسترسی قابل ذیل نشانی در گزارش
healthcare/-aging-of-ublichealthonline.gwu.edu/costhttps://p 

 
 
 

 

 جنایت و جرم

 نرخ ارتکاب قتل در آمریکا نسبت به سایر کشورهای دنیا

نرخ تجاوز در آمریکا و کشورهای  ،چنینهم بسیار بالاتر است نرخ ارتکاب قتل در آمریکا نسبت به سایر کشورهای دنیا

برگرفته از  Statista. محاسبه شده توسط پایگاه آماری تر از دیگر نقاط جهان بوده استبالا ،اسکاندیناوی و غرب اروپا

 دولت بیماری از گیریپیش و کنترل و مرکز (UNODC)داده های سازما مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد 

 (CDC) آمریکا
countries-other-to-compared-rate-murder-us-https://www.statista.com/chart/3848/the 

 
 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=US
https://www.census.gov/library/visualizations/2018/comm/historic-first.html
https://publichealthonline.gwu.edu/cost-of-aging-healthcare/
https://www.statista.com/chart/3848/the-us-murder-rate-compared-to-other-countries


 «گام تمدن ساز»دسترسی به ارجاعات کتاب  هایلینک

 

29 

 ها در دنیاستآمریکا دارای بالاترین تعداد زندانی

 متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است: ،تحقیقاتی پیو یگزارش مؤسسه
low-decade-two-a-at-is-rate-incarceration-tank/2018/05/02/americas-https://www.pewresearch.org/fact/ 

 
 
 

 

 سالیانه جرائم در آمریکا یهزینه

کا در متن کامل گزارش دیوان محاسبات آمری. محاسبه شده استمیلیارد دلار  3125میلیارد دلار و حداکثر  545حداقل 

 نشانی ذیل قابل دسترسی است
732-17-https://www.gao.gov/products/GAO 

 
 
 
 

 روانی و روحی های بیماری و خودکشی

هزار  611نفر از هر  61حدود  ،بالاتر از میانگین جهانی بوده و سالیانه ،آمریکا یر ایالات متحدهد خودکشی رخن

 (IHME)موسسه جهانی آمار و ارزیابی سلامت  .دهندجان خود را بر اثر خودکشی از دست می ،نفر آمریکایی

 ر شده است:به نشانی زیر منتش  Ourworldindataبوده و توسط پایگاه آماری 
-death-https://ourworldindata.org/grapher/suicide

+JPN+MYS+KOR+SWE+CHE+GBR+USA+OWID_WRL+DNK+DEUrates?tab=chart&country=CAN+CHN+FRA+IND+IRN 

 

 

 بیماری  های روحی و روانی در آمریکا

باشد. های روحی و روانی میهای آمریکا، بیماریساله در بیمارستان 11تا  28شدن افراد سومین عامل بستری

 قابل ذیل نشانی در رشاین گزا کامل متن. (CDC) گیری از بیماری دولت آمریکاگزارش مرکز کنترل و پیش

 :است دسترسی
 https://www.cdc.gov/mentalhealth/data_publications/index.htm 

 

 

 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/05/02/americas-incarceration-rate-is-at-a-two-decade-low/
https://www.gao.gov/products/GAO-17-732
https://ourworldindata.org/grapher/suicide-death-rates?tab=chart&country=CAN+CHN+FRA+IND+IRN+JPN+MYS+KOR+SWE+CHE+GBR+USA+OWID_WRL+DNK+DEU
https://ourworldindata.org/grapher/suicide-death-rates?tab=chart&country=CAN+CHN+FRA+IND+IRN+JPN+MYS+KOR+SWE+CHE+GBR+USA+OWID_WRL+DNK+DEU
https://www.cdc.gov/mentalhealth/data_publications/index.htm
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 ( اقتصاد2فصل

آمریکای لاتین را ذخیره  یلا و نقرهزمانی که هنوز اروپایی ها صنعتی نشده و فقط ط ،میلادی 61در اوایل قرن 

اقدام به تجارتی کثیف تحت عنوان تجارت بردگان  ،نیروی کار مورد نیاز خود تأمینکرده بودند، برای 

ژوئن  24نیویورک تایمز،  یشده در دریا، مایکل ماریوت، منتشرشده در نشریه)یادی از بردگان گم.کردند

 ذیل در دسترس است:( متن کامل این مقاله در نشانی 2441
sea.html-the-to-lost-ancestors-slave-of-https://www.nytimes.com/1994/06/19/nyregion/remembrance 

 

 

 

 نیروی کار رایگان!

آمریکا به تنهایی حدود  یداری ممنوع شد، ایالات متحدهمیلادی که برده 6221تا  6169های لبین سادر 

گزارش مرکز حقوق و سیاست / . میلیون ساعت کار از محل نیروی کار رایگان بردگان، بهره برده است 888۵2

 .2ملی آمریکا، ص 

)Peter Flaherty and John Carlisle, The Case Against Slave Reparations, National 

Legal and Policy Center, P1.( 

 متن کامل این گزارش در نشانی ذیل قابل دسترسی است:
content/uploads/files/Reparationsbook.pdf-https://nlpc.org/wp 

 

 

 

 های با درآمد پایین و متوسط دنیای بدهی خارجی کشورروند افزایش

 1528تا  2475از سال  ایو متوسط دن نییبا درآمد پا یکشورها ی خارجیبدهمیلادی.  1528تا  2475از سال 

  ی در پایگاه اینترنتی بانک جهانی به نشانی زیر قابل دسترسی است:لادیم
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?locations=XO 

 

 

https://www.nytimes.com/1994/06/19/nyregion/remembrance-of-slave-ancestors-lost-to-the-sea.html
https://nlpc.org/wp-content/uploads/files/Reparationsbook.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?locations=XO
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 (،Andre Under Frank) گوندر فرانک نامه

 فرانک به فریدمن یمتن اولین نامه. های بازارمزد کارگران و آزادسازی قیمتکاهش دست ینظر فریدمن درباره

 ل قابل دسترسی است:در نشانی ذی
friedman-letters-franks-gunder-https://artsonline.uwaterloo.ca/rneedham/andre 

 

 

 

 . میلادی 1000تا  6910تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین از سال  یروند تغییرات سرانه
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2000&locations=ZJ&start=1960 

 

 

 

 . میلادی 1000تا  6910ا از سال تولید ناخالص داخلی آفریق یروند تغییرات سرانه
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2000&locations=ZG&start=1960 

 

 

 

 فجایع اجرای برنامه های اصلاح ساختاری

نه تنها  ،در حال وقوع بود ،های اصلاح ساختاری در کشورهای در حال توسعهدر پی اجرای برنامه فجایعی که

بلکه منجر به استعفا و اعتراض برخی از مسئولان بانک جهانی و صندوق  ،اعتراض مردم این کشورها را برانگیخت

 Michel)میشل کَمِدسِز  به (Davison L. Budhoo) بودهوویسون دانامه . المللی پول شدبین

Camdessus) متن کامل این نامه در نشانی ذیل قابل دسترسی است:. لالمللی پورئیس صندوق بین 

gle.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHNpci5sbC51LXJ5dWt5dS5hYy5qcHxob21lfGd4OmI3Y2ZjMhttps://docs.goo

mM2ZmE0YjgxNg 

 

 

 

https://artsonline.uwaterloo.ca/rneedham/andre-gunder-franks-letters-friedman
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2000&locations=ZJ&start=1960
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2000&locations=ZG&start=1960
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHNpci5sbC51LXJ5dWt5dS5hYy5qcHxob21lfGd4OmI3Y2ZjMmM2ZmE0YjgxNg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHNpci5sbC51LXJ5dWt5dS5hYy5qcHxob21lfGd4OmI3Y2ZjMmM2ZmE0YjgxNg
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 ( عدالت و مبارزه با فساد0فصل 

 عدالت الف(
 صاداقت بر شود،می شناخته «آزاد بازار» عنوان با که هانئولیبرال اقتصادی نظریات میلادی، 6921 یدهه اوایل در

 وها ای که نئولیبرالوعده .گردید حاکم جهان نقاط سایر اقتصاد بر تدریج، به و آمریکا یمتحده ایالات

 ندانمثروت ثروت افزایش به منتهی آزاد، بازار سیاست که بود این دادند،می هادولت به شانپردازان اصلینظریه

آمریکا از کل ثروت کشور از  یند جامعهمدرصد ثروت 25روند تغییرات سهم  .گرددمی کشور در عمومی رفاه و

 میلادی. متن کامل این گزارش، در نشانی ذیل قابل دسترسی است: 1521تا  2423سال 
english.pdf-portre-full-https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018 

 

 

 

 آمریکا در میان مردم این کشور یوضعیت توزیع ثروت ایالات متحده

 :است دسترسی قابل ذیل نشانی در گزارش، این کامل متن گزارش واشنگتن پست.
-the-of-more-owns-now-percent-1-richest-https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/12/06/the

years/-50-past-the-in-time-any-at-than-wealth-countrys 

 

 

 

 میلادی 1020در کل جهان تا سال طبقاتی  یبینی روند افزایش فاصلهپیش

 متن کامل این گزارش، در نشانی ذیل قابل دسترسی است:
english.pdf-report-full-https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018 

 

 ب( فساد

 مالی در دنیا  فساد 

 ،اروپای غربی و آمریکا ،کشورهای اسکاندیناوی ،8162المللی شفافیت در سال بر اساس گزارش سازمان بین

 شفافیت در جمهوری اسلامی ،ین گزارشطبق ااند. را دارا بوده IPCهای شاخص بیشترین شفافیت و برترین رتبه

. در میان کشورهای دنیا است 612 یرتبهدارای  ،فسادوضعیت مناسبی نداشته و ایران در شاخص درک  ،ایران

 است: یقابل دسترس ذیل یگزارش، در نشان نیمتن کامل ا

https://www.transparency.org/cpi8102 

 

https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/12/06/the-richest-1-percent-now-owns-more-of-the-countrys-wealth-than-at-any-time-in-the-past-50-years/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/12/06/the-richest-1-percent-now-owns-more-of-the-countrys-wealth-than-at-any-time-in-the-past-50-years/
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
https://www.transparency.org/cpi2018
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 فساد کشورهای در حال توسعه

از  ،در کشورهای در حال توسعه مسألهاما این  ؛زشت وجود دارد یهبه عنوان یک پدید ،کشورها یفساد در همه

.متن کامل کنوانسیون iii، صفحه 1551کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، سال . تر بودهکنندهجا ویرانهمه

 در نشانی ذیل قابل دسترسی است:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/12-51181_E.pdf 

 

 

 

 هزینه فساد مقامات حکومتی

برای ، میلیارد دلار 11تا  81ای بین هزینه، در هر سال، فساد در قالب رشوه و دزدی توسط مقامات حکومتی

 Jim Yong)بنا بر اعلام جیم یونگ کیم  ،گزارش بانک جهانی/  .گذارددر حال توسعه برجا می کشورهای

Kim) رانی وی در سایت بانک جهانی و .متن کامل سخن1523ژانویه  35، رئیس وقت بانک جهانی، در تاریخ

 در نشانی ذیل موجود است:
https://www.worldbank.org/en/news/speech/8100/10/01-anti-speech-kim-yong-jim-president-group-bank-/world

studies-international-and-icstrateg-for-center-corruption 

 

 

 
 

 کشورهای در حال توسعه دزدی و رشوه در میان مقامات حکومتیمیزان 

 یسسهؤگزارش م/  .درصد است 1تنها یافته، توسط کشورهای توسعه شوییتجاری و پول تقلّب میزان در مقابل

GFIمتن کامل این گزارش در 3، ص ، تحت عنوان خروج غیرقانونی سرمایه از آفریقا، منبعی برای توسعه .

 نشانی ذیل قابل دسترسی است:
 africa/-from-flows-illicit-paper-https://gfintegrity.org/report/briefing 

 

 

 

 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies
https://gfintegrity.org/report/briefing-paper-illicit-flows-from-africa/
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 در حال توسعه خروج غیر قانونی سرمایه از کشورهای

خروج غیر قانونی »تحت عنوان  1521در گزارش خود در سال  OECDسازمان توسعه و همکاری اقتصادی 

را در این  GFI، محاسبات موسسه جهانی صحت سنجی مالی 15ص« سرمایه از کشورهای در حال توسعه

این گزارش در نشانی زیر قابل  متن کامل زمینه، برجسته ترین و بهترین محاسبات موجود در دنیا خوانده است.

 دسترس است:
https://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf 

 

 

 

 

 سرمایه از کشورهای در حال توسعه ونیروند افزایشی خروج غیرقان

متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی  ،GFI یسسهؤگزارش م / .میلادی 1523تا  1551از سال 

 است:
-countries-developing-from-flows-financial-ity.org/report/illicithttps://gfintegr8118-8100/ 

 

 

 

 تجارت در شرکت های تابعه ی کمپانی های چند ملیتی

ی های تابعهدرون شرکت، درصد از تجارت دنیا 11 ،تیهای چند ملیّبه جهت انحصارگرایی کمپانی

(Subsidiary Companies) بر اساس گزارش موسسه کریستین . پذیردتی انجام مییچند ملّ هایکمپانی(

.( متن کامل این گزارش در نشانی 1،صفحه«مالیات ها و مرگ»با عنوان  1558( در سال Christian Aidاید )

 زیر قابل دسترسی است:
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/8102-12-dodging-tax-toll-true-taxes-and-/death

-may8112.pdf 

 

 

 

https://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf
https://gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/death-and-taxes-true-toll-tax-dodging-may-2008.pdf
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/death-and-taxes-true-toll-tax-dodging-may-2008.pdf
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 «گذاری گمرکیاطلاعات فنّی در مورد ارزش

ی در مورد اطلاعات فنّ» ( تحت عنوان WTOمتن کامل دستورالعمل سازمان جهانی تجارت )

ها وضع شده که برای جلوگیری از کنترل قیمت کالاهای تجاری توسط دولت« گذاری گمرکیارزش

 :زیر در دسترس است است، در پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی 
nglish/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htmhttps://www.wto.org/e 

 

 

 

 های مالیاتیشده در پناهگاهپول ذخیره

 این از دلار تریلیون 9 حدود که تریلیون دلار 18تریلیون دلار و شاید نزدیک به  86حداقل ، 8161در سال 

شده در پول ذخیره .است های مالیاتی ذخیره شدهدر پناهگاه ،اندکشورهای فقیر دنیا بوده مرتبط با ،مبلغ

نشریه اکونومیست در  یگزارش ویژه/ . بیش از یک ششم ثروت افراد در کل جهان است ،های مالیاتیپناهگاه

 که متن کامل آن در نشانی ذیل قابل دسترسی است:« بازماندگان طوفان»با عنوان  1527سال  یفوریه
report/-https://www.economist.com/news/special80520582-taken-have-centres-financial-offshore-

remarkable-shown-have-they-recently-battering 

 

 

 های مالیاتی در سراسر دنیا شده در پناهگاهثروت ذخیرهحجم 

کشورهای سوئیس، هنگ کنگ، سنگاپور و های مالیاتی در سراسر دنیا که شده در پناهگاهحجم ثروت ذخیره

تر در . اطلاعات کاملStatistaمحاسبه شده توسط پایگاه آماری  آمریکا در صدر قرار دارند. یایالات متحده

 ابل دسترسی است:نشانی زیر ق
wealth-offshore-private-of-value-highest-the-holding-https://www.statista.com/chart/14320/countries/ 

 
 
 
 

 کاری در مبادلات تجاریهانشاخصی برای سنجش پن

ود، شبین کشورها استفاده میسنجش فساد اقتصادی از طریق مبادلات مالی  یهایی که در حوزهیکی از شاخص

این  .شودهر ساله منتشر می (TJN) عدالت مالیاتی یباشد که توسط شبکهمی (FSI)کاری مالی شاخص پنهان

  .پردازدمی روابط تجاری بین کشورهای دنیا کاری مالی درشاخص به بررسی میزان پنهان

https://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm
https://www.economist.com/news/special-report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-recently-they-have-shown-remarkable
https://www.economist.com/news/special-report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-recently-they-have-shown-remarkable
https://www.statista.com/chart/14320/countries-holding-the-highest-value-of-private-offshore-wealth/
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 ،تایوان ،آلمان ،لوکزامبورگ ،سنگاپور ،هنگ کنگ ،جزایر کیمان ،آمریکا یایالات متحده ،کشورهای سوئیس

گزارش /  .اندکاری مالی را در دنیا به خود اختصاص دادهبیشترین پنهان ،به ترتیب ،عربی یامارات متحده

 :است دسترسی قابل ذیل نشانی در گزارش، این کامل متنمیلادی.  8162در سال  عدالت مالیاتی یشبکه

-https://www.financialsecrecyindex.com/en/introduction/fsi8102results- 

 
 

 آمریکا یدهشویی در ایالات متحپول

شویی های مرتبط با پولفعالیت ،آمریکا میلیارد دلار بدون احتساب فرارهای مالیاتی در 111حدود  ،هر ساله

.متن کامل این گزارش در 1داری آمریکا، صشویی وزارت خزانهگزارش ارزیابی مّلی ریسک پول .شودانجام می

 نشانی ذیل در دسترس است:
18.pdf-https://home.treasury.gov/system/files/136/2018NMLRA_12 

 
 

 
 

 ر پناهگاه های مالیاتیپل دشرکت اَسرمایه ی 

 .شته استهای مالیاتی نگه داخود را در پناهگاه یمیلیارد دلار سرمایه 811 میلادی، 8161پل در سال شرکت اَ

 یاداقتص یگذاراستیو س اتیمال یسسهؤمی هابرگرفته از داده ،ستایاستات یآمار گاهیشده توسط پامحاسبه

 (ITEP) کایآمر
https://www.statista.com/chart/00528offshore-money-most-the-shingsta-/whos/ 

 
 
 
 

 های مالیاتیها در پناهگاهآن یشدههای آمریکایی بر اساس پول ذخیرهبندی کمپانیرتبه

عدالت  یهای اندیشکدهبرگرفته از داده شده توسط پایگاه آماری استاتیستا،محاسبه. میلادی 1521در سال 

 .آمریکا یت متحدهایالا PIRGو صندوق تحقیقاتی  CTJمالیاتی 
https://www.statista.com/chart/0222companies-tech-of-holdings-/offshore/ 

 
 
 

https://www.financialsecrecyindex.com/en/introduction/fsi-2018-results
https://home.treasury.gov/system/files/136/2018NMLRA_12-18.pdf
https://www.statista.com/chart/11584/whos-stashing-the-most-money-offshore/
https://www.statista.com/chart/3877/offshore-holdings-of-tech-companies/
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 های مالیاتیشرکت اپل در پناهگاه یشدهروند تغییرات سرمایه و پول ذخیره 

 Business) پایگاه خبری بیزینس اینسایدر گزارش/  .آن درون آمریکا یشدهذخیره یر مقایسه با سرمایهد

Insider،) است: یقابل دسترس ذیل یگزارش، در نشان نیمتن کامل ا 
-commission-european-ireland-offshore-taxes-https://www.businessinsider.com/apple8101-2 

 
 
 
 
 
 

 فساد قانونی در آمریکا

تصمیمات حکومت از  بر تأثیرگذاری برای تلاش ،داران آمریکاییهای مهم فساد مالی توسط سرمایهیکی از راه

 تصویب جهت به های انتخاباتی و ... ،مالی از آنان در کمپین گری با نمایندگان کنگره، حمایتطریق لابی

کمپانی بزرگ آمریکایی برای تأثیرگذاری بر حکومت  155های هزینه سو با منافع آنان است.هم قانونی هایطرح

متن کامل این گزارش در نشانی  Sunlight.گزارش بنیاد آمریکایی / . در مقایسه با درآمدهای حاصله از آن

 ل در دسترس است:ذی
-spend-interests-political-corporate-biggest-fortunes-https://sunlightfoundation.com/2014/11/17/fixed

trillions-get-billions/ 

 
 
 
 
 

 مریکاهای انتخاباتی در آکمپین یگیر هزینهافزایش چشم

 در ذیل نشانی در گزارش این کامل متن تحقیقاتی پیو یمؤسسهگزارش /  میلادی. 1521تا  2471از سال 

 :است دسترس
-americans-campaigns-into-flows-money-more-tank/2015/12/07/as-https://www.pewresearch.org/fact

influence/-its-about-worry 

 
 
 
 
 

 کمک سرمایه داران کلان آمریکایی به کمپین های انتخاباتی

درصد از  5317تنها توسط  ،آمریکا یهای انتخاباتی نمایندگان کنگرههای مالی به کمپیناز کمکدرصد  72

های مردمی به آمار کامل کمک .شودمی انجام ،داران کلان آمریکایی هستندمردم آمریکا که عموماً از سرمایه

https://www.businessinsider.com/apple-taxes-offshore-ireland-european-commission-2016-8
https://sunlightfoundation.com/2014/11/17/fixed-fortunes-biggest-corporate-political-interests-spend-billions-get-trillions/
https://sunlightfoundation.com/2014/11/17/fixed-fortunes-biggest-corporate-political-interests-spend-billions-get-trillions/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/07/as-more-money-flows-into-campaigns-americans-worry-about-its-influence/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/07/as-more-money-flows-into-campaigns-americans-worry-about-its-influence/
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تر از آن، در پایگاه آمریکایی ندلار و پایی 155های بالای های انتخاباتی در آمریکا با تفکیک کمککمپین

OpenSecrets :به نشانی ذیل در دسترس است 

http://www.opensecrets.org/overview/donordemographics.php?cycle=2018&filter=A 

 
 
 

 

 

 

 انتخابات آمریکا!برندگان 

های انتخاباتی نکمپی در بیشتری پول که اندشده انتخاب افرادی مواقع، از درصد 96 در آمریکا، هایانتخابات در

 :است دسترس در ذیل نشانی در گزارش این کامل متن  گزارش واشنگتن پست،/  ه بودند.خرج کرد
-in-matter-doesnt-money-fix/wp/2014/04/04/think-https://www.washingtonpost.com/news/the

wrong/-youre-says-chart-this-elections 

 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت نمایندگان کنگره آمریکا

 تأمینبرای  ،ی سمت نمایندگیدرصد از وقت خود را در دوران تصدّ 21 تا 11 ،آمریکا ییندگان کنگرهنما

ین متن کامل ا گزارش نیویورک تایمز،/ . کنندانتخابات صرف می یهای کمپین انتخاباتی در دوران آیندههزینه

 گزارش در نشانی زیر در دسترس است:
-big-beat-can-money-more-financing-campaign-https://www.nytimes.com/2011/11/17/opinion/in

money.html 

 

 آن شدن ویبتص و آوردن رأی احتمال و طرح یک از آمریکا مردم حمایت میزان بین یرابطه

حده در های عمومی ایالات متمتن کامل نتایج تحقیقات دانشگاه پرینستون پیرامون تأثیر نظرات مردم بر سیاست

 نشانی ذیل قابل دسترسی است:
-https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_

testing_theories_of_american_politics.doc.pdf 

 
 
 
 

http://www.opensecrets.org/overview/donordemographics.php?cycle=2018&filter=A
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2014/04/04/think-money-doesnt-matter-in-elections-this-chart-says-youre-wrong/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2014/04/04/think-money-doesnt-matter-in-elections-this-chart-says-youre-wrong/
https://www.nytimes.com/2011/11/17/opinion/in-campaign-financing-more-money-can-beat-big-money.html
https://www.nytimes.com/2011/11/17/opinion/in-campaign-financing-more-money-can-beat-big-money.html
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-testing_theories_of_american_politics.doc.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-testing_theories_of_american_politics.doc.pdf
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 شودآمریکا و بدل می یتعداد دو و نیم میلیون رشوه در دستگاه قضایی ایالات متحده ،سالیانه

 :است دسترس در ذیل نشانی در گزارش این کامل متن ،ارش پایگاه خبری سیکرگز
1792674447.html-system-judicial-americas-is-corrupt-https://www.seeker.com/how 

 
 
 

 تقلال و آزادی( اس 2فصل

 استقلال

 1528تا  2448از سال  نفتا مانیپس از انعقاد پ روند افزایش نسبت جمعیت زیر خط فقر کشور مکزیک

که اطلاعات  IndexMundi، استخراج شده توسط پایگاه آماری CIAمیلادی. بر اساس داده های فکت بوک 

 است:کامل آن در پایگاه اینترنتی آن به نشانی زیر قابل دسترسی 
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=mx&v=69 

 
 
 
 
 
 
 

 سوءتغذیه در مکزیک

 هیاز سوء تغذ هایکیمکز یک پنجمنداشته و  دسترسی هیاول ییمواد غذا به  کیکشور مکز تیدرصد از جمع 82

 ،مزیتا ورکیوین یهینشر ریگزارش اخ .برندیرنج م

Laura Carlsen, Under Nafta, Mexico Suffered, and the United States Felt Its Pain, 

Newyork Times, 2013, 24 November.  
 11،نیویورک تایمز، "در دوران نفتا: مکزیک رنج کشید وآمریکا دردش را احساس کرد!")لورا کارلسن، مقاله 

 کامل این مقاله در نشانی زیر قابل دسترسی است:متن  (1523نوامبر 

-nafta-nafta/under-from-learned-weve-https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/11/24/what
pain-its-felt-states-united-the-and-suffered-mexico 

 
 
 

 

https://www.seeker.com/how-corrupt-is-americas-judicial-system-1792674447.html
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=mx&v=69
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/11/24/what-weve-learned-from-nafta/under-nafta-mexico-suffered-and-the-united-states-felt-its-pain
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/11/24/what-weve-learned-from-nafta/under-nafta-mexico-suffered-and-the-united-states-felt-its-pain


 «گام تمدن ساز»دسترسی به ارجاعات کتاب  هایلینک

 

40 

 شد کایآمر یمتحده الاتیشغل در ا  181900یی جاهمنجر به جاب ماًیمستق ی،لادیم ۴۱۱۱نفتا تا سال 

Robert E. Scott, NAFTA’s Legacy Growing: U.S. Trade Deficits Cost 682,900 

Jobs, December 17, 2013.  
متن کامل این مقاله در  (1523دسامبر  27، موسسه سیاست اقتصادی، "میراث نفتا")رابرت ای. اسکات، مقاله 

 نشانی زیر قابل دسترسی است:
jobs-682900-cost-deficits-trade-us-growing-legacy-https://www.epi.org/publication/nafta/ 

 
 
 
 

  آزادی

 بازانجنسهم حضور کنند، عدمها، جمهوری اسلامی ایران را به نقض آزادی متّهم مییکی از مواردی که غربی

مندی دلیل عدم بهرهبه« 8162 آزادی در جهان»در گزارش کشور ایران است.  سیاست یعرصه در

، ایران را از لحاظ شاخص آزادی در شمار کشورهای با های سیاسی در ایرانبازان از حقوق و موقعیّتجنسهم

متن کامل گزارش این مؤسسه پیرامون ، Freedom House یگزارش مؤسسه/  .اندکردهآزادی پایین معرفی 

در نشانی ذیل قابل دسترسی  Freedom House یاه اینترنتی مؤسسهارزیابی آزادی در کشورهای دنیا در پایگ

 است:
2018-world-world/freedom-https://freedomhouse.org/report/freedom 

 
 

 ختلف دنیادر کشورهای ممراجع اعمال نظارت بر انتخابات 

 دادگاه قانون اساسی /  نظارت بر قانون اساسی

 الف : مدل اروپایی )مانند آلمان، ایتالیا، روسیه و ...(
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=1 

 
 
 

 آمریکایی )مانند پرتقال، کلمبیا، پرو و ...( -مدل ترکیبی اروپایی ب:
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=2 

 
 
 
 

https://www.epi.org/publication/nafta-legacy-growing-us-trade-deficits-cost-682900-jobs/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=1
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=2
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 دادگاه عالی 

 پاراگوئه، ایسلند و ...(الف: مدل اروپایی )مانند بلژیک، 
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=3 

 
 
 

 ب: مدل آمریکایی )مانند آمریکا، کانادا، دانمارک و ...( 
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=4 

 
 
 

 آمریکایی )مانند یونان، سوئیس، برزیل و ...(-ج: مدل ترکیبی اروپایی
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=5 

 
 
 
 
 

 شورای قانون اساسی 

 الف: مدل فرانسوی )مانند فرانسه، ایران، الجزایر و ...(
tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=6http://www.concourts.net/tab/ 

 
 
 
 

 ب: مدل اروپایی )مانند لبنان، سنگال، قزاقستان و ...(
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=7 

 
 
 
 

 مانند فنلاند، تونس، استرالیا و ...(های متفرقه )مدل

http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=8 

 
 
 

http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=3
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=4
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=5
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=6
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=7
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=0&prt=0&srt=8
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 ( عّزت، سیاست خارجی و مرزبندی با دشمن1فصل 

 مریکا در دنیاهایی از عدم اعتماد به آنمونه

آمریکا نسبت به  یر دولت ایالات متحدهفارین پالیسی با اشاره به نقض عهدهای مکرّ  ی، نشریه8162در سال 

کند یگیری ملیبی و ایران نتیجه ،کره شمالی ،از جمله قضایای مربوط به شوروی ،کشورهای دیگر در طول تاریخ

مند سخت است که قدرت» کند کهچنین عنوان میاین نشریه هم .توان به آمریکا اعتماد کردکه بیش از این نمی

متن کامل این گزارش در نشانی ذیل در  «.باور نداشته باشد ،زنیکه می یدر حالی که هیچ کس به حرف ؛بمانی

 دسترس است:
anymore/-trusted-be-cant-//foreignpolicy.com/2018/04/10/americahttps: 

 
 
 
 

 .آمریکا اعتماد کند یایالات متحده به توانداعلام کرد که دیگر نمی ،صدراعظم آلمان ،مرکل

 متن کامل این گزارش در نشانی ذیل در دسترس است:، گزارش خبرگزاری واشنگتن پست
-says-germany-trump-to-cage/wp/2017/05/28/thanks-https://www.washingtonpost.com/news/monkey

an/me-that-does-what-america-on-rely-cant-it 

 
 
 
 

 اعتمادندبی ،درصد مردم کشور آلمان به آمریکا به عنوان متحد سیاسی 81

biخبرگزاری  gt hi nk  ،است دسترس در ذیل نشانی در گزارش این کامل متنآمریکا: 
-as-russia-see-america-trumps-distrust-germans-most-johnson/survey-https://bigthink.com/stephen

reliable 

 
 
 

 تشریک قابل اعتمادی برای هند نیس آمریکا

Busi) خبرگزاری هندی بیزینس لاین ness  Li ne). است دسترس در ذیل نشانی در گزارش این کامل متن: 
-a-states-united-the-parthasarathy/is-https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g

231.ecepartner/article24038-reliable 

 
 
 
 
 

https://foreignpolicy.com/2018/04/10/america-cant-be-trusted-anymore/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/28/thanks-to-trump-germany-says-it-cant-rely-on-america-what-does-that-mean/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/28/thanks-to-trump-germany-says-it-cant-rely-on-america-what-does-that-mean/
https://bigthink.com/stephen-johnson/survey-most-germans-distrust-trumps-america-see-russia-as-reliable
https://bigthink.com/stephen-johnson/survey-most-germans-distrust-trumps-america-see-russia-as-reliable
https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g-parthasarathy/is-the-united-states-a-reliable-partner/article24038231.ece
https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g-parthasarathy/is-the-united-states-a-reliable-partner/article24038231.ece
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 شریک تجاری قابل اعتمادی برای هیچ کشوری در دنیا نیست ،آمریکا

 :است دسترس در ذیل نشانی در گزارش این کامل متن. نیویورک تایمزگزارش 
trade.html-tariffs-usa-/05/31/upshot/mexicohttps://www.nytimes.com/2019 

 
 
 

 تدر حال فروپاشی اس ،اعتماد عمومی به حکومت در آمریکا

 متن کامل این گزارش در نشانی ذیل در دسترس است: ،گزارش خبرگزاری آتلانتیک
world/550964-america-trump-https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/trust/ 

 
 
 

 

درصد به حکومت اعتماد  ۴۱کمتر از مردم  ،اعتماد عمومی به حکومت در آمریکاترین میزان پایین

 دارند

 ارش در نشانی ذیل در دسترس است:متن کامل این گز ،تحقیقاتی پیو یسسهؤگزارش م
2019/-1958-government-in-trust-press.org/2019/04/11/public-https://www.people 

 
 
 
 

 اعتمادی عمومی به حکومت در آمریکا بی

ای عدم بر را تنها یک دلیل اعتمادی عمومی به حکومت در آمریکا،نیز طی گزارشی با اشاره به بی نگاردی نشریه

متن کامل این گزارش  .و آن هم عبارت است از فساد در حکومت بردنام میاعتماد مردم به حکومت در آمریکا 

 در نشانی ذیل در دسترس است:
-business-government-trust-2018/may/04/lackhttps://www.theguardian.com/commentisfree/

imf-lagarde-christine-corruption 

 

 

https://www.nytimes.com/2019/05/31/upshot/mexico-usa-tariffs-trade.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/trust-trump-america-world/550964/
https://www.people-press.org/2019/04/11/public-trust-in-government-1958-2019/

