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 قالل، اجازه مشارکت مردم در سیاست است.تاس .۱
 ه پنجم یک فرد آزاد محاسبه می شد!هر برده در عصر برده داری س .۲
 رئیس جمهور در مکزیک روی کار آمدند. ۵۲،  ۱۸۶۷تا  ۱۸۲۴ سالهای در بین .۳
 انحصار، سد راه انگیزه ها و ابتکارات اقتصادی بخش انبوهی از جمعیت است. .۴
 فرینان و تجار بود.آعلت جهش تکنولوژیک در اروپا نوآوری های کار  .۵
 در قرن نوزدهم واسطه گری مالی و بانکداری در امریکا گسترش یافت. .۶

 
فقط با استفاده از رکنار کرد؛ب دیکتاتورهای مکزیک را تنها به همان طریقی که به قدرت رسیده بودند میشد از قدرت .۸

 زور!
 
 ر است، البته اگر بتوانند قسر در بروند.آوداران کسب و کاری سودایجاد انحصارات بانکی و دادن وام برای سیاستم .۱۰
وقتی نخبگان سرمایگذاری می کنند، اقتصاد کمی رشد خواهد کرد، اما چنین رشد اقتصادی ناامید کننده خواهد  .۱۱

 بود.
 

 نفر به دالیل سیاسی کشته شده اند. ۲۲۷۹ ،۱۹۹۰تا  ۱۹۷۳طی دیکتاتوری پینوشه در شیلی طی سالهای  .۱۳
 ، انگیزه بنگاه ها، افراد و سیاستمداران را افزایش میدهند.فراگیر نهادهای سیاسی و اقتصادی .۱۴
 این نهادهای سیاسی اند که تعیین می کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند. .۱۵
 ها در زندگی واقعی، موفقیت یا شکست کشورها را رقم می زنند. نهادها با تاثیر گذاشتن بر رفتارها و انگیزه .۱۶
 یک چارچوب نهادی برای تبدیل استعداد فردی به نیرویی مثبت نیاز است. .۱۷
گرچه نهادهای اقتصادی تعیین کننده حدود فقر و غنای کشورها هستند اما این نهادهای سیاسی اند که  .۱۸

 چگونگی نهادهای اقتصادی را تعیین می کنند.
 واعدی که جامعه با آن پیش می رود توسط سیاست تعیین می شود.ق .۱۹
 نهاهای خوب اقتصادی حاصل نهادهای سیاسی خوب اند. .۲۰

 
 و در پی انقالب صنعتی پدید آمده است. ۱۸نابرابری های جهانی فعلی از اواخر قرن بیشتر  .۲۲
 بنا بر فرضیه جغرافیا اقیلم های معتدل مزیت نسبی بر مناطق گرمسیری و شبه گرمسیری دارند. .۲۳
 انگلستان در قرن نوزدهم مکانی ناسالم بود. .۲۴
 ستقل.تفاوت های فرهنگی اغلب محصول نهادها هستند و نه یک علت م .۲۵
 تفاوت های فرهنگی بیشتر حاصل تاریخ نهادی متفاوت است. .۲۶
نهایی که در راس قدرت اند انتخاب هایی فقرزا می کنند. آن ها نه بعلت آکشورهای فقیر به این علت فقیرند که  .۲۷

 سهو یا جهل بلکه به عمد در مسیر اشتباه حرکت می کنند.



 انگیزه ها و رفتار اقتصادی افراد تاثیر گذار است.انواع مختلف سیاست ها و ترتیبات اجتماعی بر  .۲۸
 اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی است. .۲۹
 این جامعه آمریکا بود که توماس ادیسون را به وجود آورد. .۳۰
جهت  ،سطح آموزش پایین در کشورهای فقیر زاییده نهادهای اقتصادی است که توانایی ایجاد انگیزه در والدین .۳۱

 را ندارند.آموزش کودکانشان 
 اینکه چه کسی برنده می شود به توزیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی دارد. .۳۲
 تکثرگرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر با هم رابطه تنگاتنگ دارند. .۳۳
این نهادهای سیاسی اند که تعیین می کنند چه کسی در جامعه قدرت داشته باشد و در این قدرت چه هدف هایی  .۳۴

 را دنبال کند.
 اقتصادی بدون حقوق سیاسی اطمینان بخش نیست.حقوق  .۳۵
 باقی جامعه محدود می شوند. دادها و حقوق مالکیِت ر نهادهای سیاسی بهره کش با رقابت بازار و با قرا .۳۶
 در اروپا. ۱۸ظهور طبقه متوسط و طبقه کارگر آگاه در قرن   .۳۷
 ستند.گروه های قدرتمند در برابر پیشرفت های اقتصادی و موتورهای رونق می ای .۳۸
 رژیم های خوب، چرخه فضیلت ایجاد می کنند و رژیم های بد چرخه های رذیلت. .۳۹
 طاعون تاثیرات دگرگون کننده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر جوامع اروپایی قرون وسطی گذاشت. .۴۰
 نبودند.غالب زنانی که از این بلیه(طاعون) جان به در بردند، در روزگار پس از بال در زمره نسوان عفیفه  .۴۱
 انقالب صنعتی به پیشرفت های تکنولوژیک مبتنی بر دانش بستگی داشت. .۴۲
 کشف شد. ۱۴۹۲آمریکا در سال  .۴۳
 نقش بازرگانان در جنگ داخلی و انقالب باشکوه انگلستان قابل توجه است. .۴۴
دی ریشه الگوهای کامال متفاوت توسعه اقتصادی در جهان در فعل و انفعال بزنگاه های تاریخی و شقاق های نها .۴۵

 دارند.
 دو بزنگاه تاریخی مهم برای قدرت های اروپایی بود. ۱۶۰۰مرگ سیاه و گسترش تجارت جهانی بعد از  .۴۶
 نخبگان کنگویی مردم خود را در عوض تفنگ و کاالهای لوکس بعنوان برده به پرتغالی ها می فروختند. .۴۷

 
اجازه دادن به افراد برای اینکه تصمیماتشان را از طریق بازار بگیرند بهترین روش برای این است که جامعه ای از  .۴۹

 منابع اش بطور کارا استفاده کند.
 فهمید که در اقتصاد شوروی افراد انگیزه های چندانی برای سخت کوشی ندارند.استالین  .۵۰
 رشد پایدار مستلزم این است که افراد از استعدادهایشان استفاده کنند. .۵۱

 
 ظهور نخبگان سیاسی به احتمال زیاد موجب گذار به زندگی یکجانشین شد. .۵۳
گاهی اوقات تنها کار جنگ این است که دیکتاتوری را به جای دیکتاتوری دیگر بنشاند و همین امر کل جامعه را  .۵۴

 ویران می کند.



 مریکای مرکزی.آتمدن مایا در  .۵۵
 منازعه و بی ثباتی در ذات نهادهای بهره کش نهفته است. .۵۶
 میالدی در ونیز ایجاد شد. ۱۳۱۰نیروی پلیس برای اولین بار در سال  .۵۷
 آنچه می ماند فقط تاریخ است. .۵۸
 الیق حاشیه ای امپراطوری روم بود!جزایر انگلستان جزو ع .۵۹
قبل از میالد برپا  ۵۱۰سرنگون کردن پادشاه خود "تارکوئین باغرور" در  حدود جمهوری روم را با  ،شهروندان رومی .۶۰

 کردند.
قبل از میالد شروع شده و افزایش یافته  ۵۰۰بر اساس نتایج "پروژه توده های یخ گرینلند" آلودگی اتمسفر زمین  .۶۱

 است.
 تمندان تنگ و انحصاری میکرد.جمهوری روم رژیمی مطلقه نبود اگر چه میدان بازی را به نفع طبقه سنا و ثرو .۶۲
 "آگوستوس" امپراطوری روم را بنا کرد. .۶۳
 سال قبل میالد از خاورمیانه شروع شد. ۹۵۰۰انقالب نوسنگی  .۶۴

 

 
 میالدی انگلستان در فقر غوطه ور بود و تا صدها سال پس از آن هیچ دولت متمرکزی نداشت. ۴۵۰در سال  .۶۷
 انقالب صنعتی در بریتانیا شد. این میراث روم نبود که مستقیما موجب ظهور .۶۸
 مانع فعلیت یافتن استعدادها می شود. ،انحصار .۶۹
 آن هم فقط مردان، می توانستند رای بدهند. ،% جمعیت۲در انگلستان تنها  ۱۸در قرن  .۷۰
 .۱۶۹۶تاسیس بانک انگلستان بعنوان منبع تامین مالی صنعت در سال  .۷۱
 است. ۱۶۸۸ه دولت انگلستان در سال بودجه دولت سیرالئون حتی امروز کوچک تر از بودج .۷۲
 است. ۱۶۸۸انقالب صنعتی محصول تغییرات نهادی بود که سرمنشا آن انقالب باشکوه  .۷۳
 .استنوآوری های تکنولوژیک در همه حوزه ها مبتنی بر کارهای پیشینیان  .۷۴
 ریسندگی بخش بنیادی تولید نساجی در انگلستان بود. .۷۵
 دگرگونی ها هستند.افراد جدید با ایده های جدید اساس  .۷۶
 آسفالت را ابداع کرد. ۱۸۱۶جان مک آدام در سال  .۷۷
 ساخت. ۱۸۰۴نخستین لوکوموتیو بخار را "ریچارد ترویتیک" در  .۷۸

 

 انقالب باشکوه در بریتانیا موجب پیدایش نظامی جدید بر پایه قانون و تکثرگرایی شد. .۸۰
 در آلمان ماشین چاپ را اختراع کرد. ۱۴۴۵"یوهانس گوتنبرگ" در سال  .۸۱



ده از ماشین اسال پس از اختراع ماشین چاپ در اروپا، استف ۳۲۷یعنی  ۱۷۷۲ی تا سال در قلمرو سلطنت عثمان .۸۲
 چاپ مجاز نبود.

 .% زنان انگلیسی باسواد بودند۴۰% مردان و ۶۰میالدی،  ۱۸۰۰در سال  .۸۳
 کتاب ها با انتشار ایده ها، استیال بر مردم را دشوارتر می کنند. .۸۴
% کل ۱ایت نجیبانی بودند که نمایندگی حدود مخودکامه و مستظهر به ح، تزارها حاکمانی  ۱۹در  روسیه قرن  .۸۵

 جمعیت را بر عهده داشتند.
 در انگلستان فرو ریخت اما در اسپانیا قوی تر شد. ۱۷ه طی قرن قحکومت مطل .۸۶
 در بولیوی یک کوه نقره کشف شد. ۱۵۴۰در دهه ی  .۸۷
 بود.موفقیت اقتصادی انگلستان مبتنی بر گسترش شتابان بازرگانی  .۸۸
 % آهن جهان با استفاده از زغال سنگ تولید می شد.۹۰، قرن نوزدهمدر اواخر  .۸۹
 مسکو راه آهن نداشت. ۱۸۵۱تا سال  .۹۰

 
 در روزگار حکمرانی سلسله های مینگ کوینگ در چین، تجارت دریایی و خارجی ممنوع شد. .۹۲
 در آغاز قرن نوزدهم بسیاری از بخش های جهان دولت متمرکز نداشتند. .۹۳
 قبائل سومالی از دیرباز گرفتار نزاع بر سر منابع کمیاب مانند آب بودند. .۹۴
 اقیانوس اطلس موجب ایجاد نهادهای فراگیر در بریتانیا شد.گسترش نفوذ اروپا در  .۹۵
 برای مدت طوالنی آفریقا منبع "برده" اروپا بود. .۹۶
 برده در منطقه اقیانوس اطلس مبادله شدند. ۰۰۰/۳۰۰احتماال حدود  ۱۶در قرن  .۹۷
 در کل امپراطوری بریتانیا برده داری منسوخ شد. ۱۸۴۳در سال  .۹۸
 ز مردم غرب آفریقا تبدیل به برده شدند.در قرن نوزدهم بیش از نیمی ا .۹۹

 کرد. ۱۹۷۹لوییس را برنده نوبل اقتصاد در سال  ،"پارادایم اقتصاد دوگانه" .۱۰۰
 باز می گردد. ۱۶۵۲اولین تماس مردم آفریقای جنوبی با اروپائیان به سال  .۱۰۱
 مالکیت قبیله ای موجب می شود زمین هرگز به خوبی ثمردهی نداشته باشد. .۱۰۲

 
 بخش بزرگی از جهان از صنعتی شدن نفع نبرد. .۱۰۴
 کاپیتان جیمز کوک استرالیا را کشف کرد. .۱۰۵
 بر کمپانی ویرجینیا در ایاالت متحده. غلبه طبقه مزد بگیر .۱۰۶
 به تمامی بزرگساالن سفیدپوست حق شرکت در انتخابات داد. ۱۸۵۰استرالیا تا دهه  .۱۰۷

 
 فرانسه موجب خشونت بسیار، رنج، بی ثباتی و جنگ شد. ۱۷۸۹قالب ان .۱۰۹
 ۱۸۱۵تا  ۱۷۹۹اپلئون ؛ نعصر  .۱۱۰
 خانواده یهودی روچیلد بزرگ ترین بانک قرن نوزدهم را در اروپا پایه ریزی کردند. .۱۱۱



 در فرانسه موجودیت یافت. ۱۷۹۳خدمت وظیفه عمومی در اوت  .۱۱۲
 میالدی است. ۱۸۰۴سال قوانین ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه مصوب  .۱۱۳

 
 ساخته شد. ۱۸۶۱اولین کارخانه ریسندگی ژاپن در سال  .۱۱۵
 قانون اساسی مکتوب تدوین کرد. ژاپن اولین کشور آسیایی شد که ۱۸۹۰در سال  .۱۱۶
 پن و چین کشورهای فقیری بودند که رژیم های مطلقه داشتند.ژادر میانه قرن نوزدهم،  .۱۱۷
 ایاالت متحده اولین کشوری بود که از تکنولوژی های بریتانیایی بهره برد و هم از آن جلو زد. .۱۱۸
 فرآیند صنعتی شدن به زیان اشراف بود. .۱۱۹
بیشتر کرسی های  ۱۷۶۰تا  ۱۷۱۴سازمان برپاکننده انقالب باشکوه بود و از سال حزب سیاسی ویگ، مهم ترین  .۱۲۰

 پارلمان را در بریتانیا در اختیار داشت.
 

 حکومت قانون در کشوری با نهادهای سیاسی مطلقه غیرقابل تصور است. .۱۲۲
حکومت قانون در جامعه ای پدید می آید که در آن نهادهای متکثر وجود داشته باشد و یک اجماع عمومی از این  .۱۲۳

 تکثر حمایت کند.
ق آزادی بیان و تاثیرگذاری بر تصمیمات را داشته حکومت قانون وقتی پدید می آید که همه افراد و گروه ها ح .۱۲۴

 باشند.
 در ابتدای قرن هجدهم بریتانیا در حال تبدیل به یک جامعه متکثر بود. .۱۲۵
 حق الهی است.سلطنت فاقد .۱۲۶
 تکثرگرایی به رسانه های مستقل اجازه رشد می دهد. .۱۲۷
 سانسور رسانه ها را متوقف کرد. ۱۶۸۸دولت انگلستان پس از سال  .۱۲۸
 نقطه عطف تاریخ سیاسی بریتانیا به شمار می رود. ۱۸۳۱سال  .۱۲۹

 
یکی از نمایندگان پارلمان انگلستان برای نخستین بار در برابر تصمیم پادشاه "چارلز اول" در زمینه وضع "مالیات  .۱۳۱

 ساحل نشینان" ایستادگی کرد.
نهادهای اقتصادی فراگیر موجب شکل گیری بازارهای فراگیر و از جمله تخصیص بهینه تر منابع، افزایش انگیزه  .۱۳۲

 کسب آموزش و مهارت و افزایش نوآوری در فناوری شدند.های 
 اصالحات" زیان بسیاری می دیدند. مجارستان و روسیه قرن نوزدهم، شاه و اشراف از " -در اتریش .۱۳۳

 
 با همان شرایط مردان حق رای یافتند. ۱۹۲۸تمامی زنان در سال  .۱۳۵
 در انگلستان رایگان شد. ۱۸۹۱آموزش در سال  .۱۳۶
 محصول فشار توده های قدرت یافته بود. در بریتانیا تغییرات سیاسی .۱۳۷
 رداشته شد.بدر انگلستان در هر دهه گامی کوچک یا بزرگ به سوی دموکراسی  .۱۳۸



انقالب روسیه در نهایت منجر به دیکتاتوری تک حزبی و حاکمیتی شد که بسیار خشن تر و خون ریزتر از نظامی  .۱۳۹
 بود که جایش را گرفته بود.

 در اواسط قرن نوزدهم تمامی مردان سفید پوست در ایاالت متحده حق رای داشتند. .۱۴۰
 

پایه گذاری شده بود، کشاورزان را در برابر رفتارهای ناعادالنه و تبعیض  ۱۸۶۷خانه کشاورزی آمریکا که در سال  .۱۴۲
 آمیز تجار برانگیخت.

اء کند اما این شرایط نمی تواند موجب تفویض قدرتی فراتر از شرایط ویژه ممکن است راه حل های ویژه را اقتض .۱۴۳
 قانون اساسی شود.

 آنچه روزولت با آن مواجه بود قدرت چرخه فضیلت بود. .۱۴۴
 

 تکثرگرایی" از تفکر حاکمیت قانون و این اصل که همه در مقابل قانون برابرند پاسداری می کند. " .۱۴۶
 حاکمیت قانون راه را برای مشارکت بیشتر در فرآیند سیاسی باز می کند. .۱۴۷
اقتصادی، بسیاری از رهبران آفریقایی پس از استقالل، در انتخاب بین دو گزینه تثبیت قدرت و تشویق رشد  .۱۴۸

 تثبیت قدرت خود را انتخاب می کردند.
 نیکالی اول" می ترسید راه آهن موجب انقالب در روسیه شود. " .۱۴۹
 در کونو در شرق سیرالئون کشف شد. ۱۹۳۰الماس در ژانویه .۱۵۰
 مستعمراتی.فریقا ؛ تجارت برده و استفاده از نهادها و قوانین آدو اثر مخرب اروپائیان و حاکمیت استعماری آنان در  .۱۵۱
 صاحبان خود را ثروتمند می کند. ،بدون نظارت قدرِت  .۱۵۲
 لرد اکتون : قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. .۱۵۳
 گواتماال زمین های مناسب بسیاری برای تولید قهوه داشت. .۱۵۴
 لیبرالیسم ایاالت متحده و اروپا متکی بر آزادی فردی ، دولت محدود و تجارت آزاد است. .۱۵۵
 دردسر ایجاد کنند. کارگران صنعتی ممکن است .۱۵۶
 کشاورزی سنتی تا قرن بیستم متکی به مزرعه و کارگر کم سواد با دستمزد ناچیز بود. .۱۵۷
 کالج الکترال" بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده رکن انتخابات غیرمستقیم آمریکا است. " .۱۵۸

 
 هیچ توسعه اقتصادی قابل بحثی تحت سلطنت سلیمانیان در حبشه(اتیوپی) رخ نداد. .۱۶۰
 ناکام می مانند همانا وجود نهادهای بهره کش غیرفراگیر است.علت اصلی اینکه کشورها امروز  .۱۶۱
 .بود ۱۹۸۰در زمان استقالل در سال تقریبا نصف درآمد سرانه این کشور  ۲۰۰۸درآمد سرانه زیمباوه در سال  .۱۶۲
 نفر در اثر ابتالء به وبا در زیمباوه جان دادند. ۴۲۹۳، ۲۰۱۰ژانویه  ۱۰تا روز  .۱۶۳
 % رسید.۹۴بنا بر گزارش سازمان ملل به  ۲۰۰۹نرخ بیکاری زیمباوه در سال  .۱۶۴
 در آفریقای جنوبی اقتصاد دوگانه ای برای این کشور به ارمغان آورد. ۱۹۱۳الیحه سال  .۱۶۵
 فانون، روشنفکر سیاه پوست : ما خواهان صلحی نیستیم که در آن قربانی باشیم. .۱۶۶



 می گیرند. نهادهای بهره کش موجب فقیرتر شدن مردم شده و جلوی توسعه اقتصادی را .۱۶۷
 برای اقتصاددانان، آرژانتین کشوری بسیار گیج کننده است. .۱۶۸
 در حدود جنگ جهانی اول، آرژانتین یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. .۱۶۹
 رشد اقتصادی در چارچوب نهادهای بهره کش محصول تخریب خالق و نوآوری نیست و دوام نمی آورد. .۱۷۰
 دموکراسی بود اما تکثرگرایی نبود. در آرژانتین ۱۹۴۰در دهه  .۱۷۱

 
 است که مخالف مالکیت خصوصی و بازار است. کمونیست دیکتاتورِی  دولِت  ،دولت کره شمالی .۱۷۳
 ، سعادت ایجاد کند.یآنچه مارکس در نظر داشت نظامی بود که در چارچوب مناسباتی انسانی و عاری از نابرابر .۱۷۴
 ملکداری مطلقه جدید در قرن بیستم یعنی کمونیسم. .۱۷۵
 کمونیسم روسی، ددمنش، سرکوبگر و خون ریز بود. .۱۷۶
 کستان را تشکیل میدهد.% صادرات ازب۴۵پنبه در حدود  .۱۷۷
 % برداشت کنونی پنبه ازبکستان توسط کودکان انجام می شود.۷۵ .۱۷۸
 هیچ رسانه آزادی در ازبکستان وجود ندارد. .۱۷۹
 استعداد استالین است. کریموف (رئیس جمهور ازبکستان) در زمینه سرکوب و سلطه سیاسی شاگرد با .۱۸۰
 یک سوم مردم ازبکستان در فقر زندگی می کنند. .۱۸۱
 سازی مکزیک به جای افزایش رقابت، صرفا انحصارات دولتی را به انحصارات خصوصی تبدیل کرد.خصوصی  .۱۸۲
 $ زندگی می کنند.۲% جمعیت مصر با روزی کمتر از ۴۰ .۱۸۳
 اولین ترجمه کتاب مقدس( انجیل) در آفریقا به زبان تسوانایی ها بود. .۱۸۴
 آفریقا دارد."بوتسوانا" باالترین درآمد سرانه را در کشورهای جنوب صحرای  .۱۸۵
 تحریم اتوبوس های مونتگومری مرحله ای تعیین کننده در جنبش حقوق مدنی جنوب ایاالت متحده بود. .۱۸۶
 در ایاالت متحده تقریبا همه کشت پنبه جنوب توسط نیروی کار انجام میشد. ۱۹۵۰در سال  .۱۸۷
 پایه ریزی شد. ۱۹۴۹جمهوری خلق چین در اول اکتبر  .۱۸۸
 ئو، موجب مرگ حدود بیست و چهار میلیون چینی شد.برنامه "جهش بزرگ به جلو" ما .۱۸۹
 ، از رهبران حزب کمونیست چین : راه درست آن است که "حقیقت را در واقیعات بجوئیم."دنگ شیائو پینگ .۱۹۰
 چرخش قابل اعتنا از بهره کش ترین نهادهای اقتصادی به سوی نهادهایی فراگیر موجب تولد دوباره چین شد. .۱۹۱
 در نهادهای سیاسی اش، شالوده شکنی کرد. چین با وجود عدم تغییر .۱۹۲
 سال پیش، مکزیک قلمرو آزتک ها بود و بسیار ثروتمندتر از سرزمین های شمالی خود. ۵۰۰ .۱۹۳
 کره شمالی و جنوبی پیش از جدایی شان پس از جنگ جهانی دوم تفاوتی نداشتند. .۱۹۴
 سال اخیر رخ داده است. ۲۰۰بسیاری از تفاوت های اقتصادی که امروزه در دنیا شاهدش هستیم طی  .۱۹۵
 نهادهای سیاسی بهره کش قدرت را در دست گروه کوچکی قرار میدهند. .۱۹۶
 در قرن های پانزدهم و شانزدهم تسلط پادشاهی بریتانیا بر تجارت خارجی مطلق نبود. .۱۹۷
 هیچ ضرورت تاریخی برای تسلیم کامل در مقابل استعمارگران وجود نداشت. .۱۹۸



 تصادفی برآمده از تقارن دگرگونی نهادی و بزنگاه تاریخی بود. نتیجه فرآیند ۱۵وضع اروپای قرن  .۱۹۹
 

 اقتصاد چین پرنده است و سلطه حزب ، قفس. .۲۰۱
 ی دارند."حزب کمونیست" قدرت مطلق را در چین دارد و مردم چین آزادی سیاسی ناچیز .۲۰۲
 نظریه نوسازی" هر چه رشد اقتصادی یک جامعه باالتر باشد، به وجوه مدنیت نزدیک تر است. بر اساس " .۲۰۳
 "رشد اقتصادی اقتدارگرایانه" نه مطلوب است و نه در بلند مدت قابل دوام. .۲۰۴
 سعادت اقتصادی را نمی توان "مهندسی" کرد. .۲۰۵
آزمایی را می برد نباید تعجب کرد که قانون استقالل بانک در کشوری(زیمباوه) که رئیس جمهوری مسابقه بخت  .۲۰۶

 مرکزی نیز بی معنی باشد.
 ریشه فقر در نهادهای کشورهاست. .۲۰۷
 رئیس کارگران سائوبرناندو در اعتصاب اسکانیا در برزیل فعال سی و سه ساله ای به نام "لوال داسیلوا" بود. .۲۰۸
قدرت بخشی انقالب ها به گروه های مختلف جامعه آنچه بین انقالب های سیاسی موفقیت آمیز مشترک بود  .۲۰۹

 است.
انقالب باشکوه انگلستان و انقالب کبیر فرانسه جزوات و کتاب هایی که مردم را آگاه می کرد سهم مهمی در  .۲۱۰

 داشت.

 

  



  


