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ه به پرسشی پاسخ می دهد ک» چرا ملت ها شکست می خورند؟«کتاب 

ند و چرا برخی کشورها ثروتم. قرن ها متخصصان را درمانده کرده است

، غذا و ، سالمتی و بیماريو به واسطه ثروت و فقربرخی دیگر فقیرند 

»قحطی از یکدیگر مجزا می شوند؟
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هل شاید ج، آب و هوا یا جغرافیاست؟ آیا این امر ناشی از فرهنگ
و غفلت از سیاست هاي صحیح علت ناکامی هاست؟ 

عترین به یکی از کشورهایی شده است که سریروآندا تبدیل چرا 
ی رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهاي آفریقای

و و سیرالئون در ورطه فقرکنگو، سومالی ، زیمبابوههمچون 
؟خشونت گرفتار آمده اند
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نهادهاي اقتصادي و سیاسیکه این نشان می دهد این کتاب 

را ) دان آنیا فق(ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادي 

. می سازند
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ظام توسعه گذر از نبر اساس محتواي کتاب، شرط 

و حرکت به سمتاندك ساالري یا الیگارشی

.دباشمی فراگیراقتصاديوسیاسینهادهاي
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یا)عمومیمنافعقربانی کردنطریقاز(قدرتحفظ:کشورهاشکستعلت؛سیاستمداردوراهی
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استاندك ساالريمحصولهمگیملت ها؛سقوط
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استتوسعهمسئلهمهم ترین،امنیتینیروهايمدنیکنترل.
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سیاسیفضايدراحزابحضورومردم نهادسازمان هايدرشرکت
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خیلی نزدیک، خیلی متفاوت: فصل اول

سشهرامنیت،سال،65بااليزندگیبهامیدعمومی،خدماتمکزیک،وآمریکامرز:نوگال
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پاراگوئهدرموفقیتو)خوبهوايمعنیبه(آیرسبوینسدرشکست
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خیلی نزدیک، خیلی متفاوت: فصل اول

سفرهماندهتهودیررسیده:انگلستان
درطالدانفقانگلیسی ها،کردنکاربهاجبار:آمریکاویرجینیايدراسپانیاییمدلموفقیتعدم

مهاجرانتننرفزیربازکار،نیرويکمبودکار،برايمهاجرانارسال،)منابعفقدانموهبت(ویرجینیا
حقوقومشوقدرخواستوبیگاريبراي

مکزیکوآمریکادرمتفاوتاساسیقانوندو:نتیجه
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خیلی نزدیک، خیلی متفاوت: فصل اول

:جمع بندي
.ما در دنیایی نابرابر زیست می کنیم▰
!رانندگی می کنندجاده هایی بدون دست انداز در کشورهاي پیشرفته، مردم در ▰
کست یا  انگیزه هایی کامالً متفاوت براي مردم ایجاد می کنند و سبب ش) مانند حق مالکیت(نهادها ▰

هستندنهادهاموفقیت ملت ها، 
 زننداین سیاست و نهادهاي سیاسی است که داشته هاي یک ملت را در زمینه هاي اقتصادي رقم می▰
)به مسیروابستگی(الگوي کنونی نهادها در هر کشور، عمیقا از گذشته آن سرزمین نشأت می گیرد ▰
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نظریه هایی که جواب نمی دهند: فصل دوم

آلمانغربوشرقیاکرهونوگالسجنوبوشمال:فرهنگ/جغرافیا
حکام؛توسطکشورهاکردنثروتمندچگوگیندانستن:غفلت

نداردوجودانبهمحصولآندرکهغناازبخشیدرانبهکمپوتپروژه!
بهنحاکما(طرحاجرايعدمبهاقتصاديمشاورانتأکیدعلیرغمسیاسی،حمایتخرید:علت

)می روندراهاینبهعامدانهبلکهنمی کنند،انتخابرانادرستراهجهل،رويازیااشتباه
استسیاستپایه ايمشکالتبرخیحلبهمنوط،اقتصاديموفقیتبهدستیابی.
تازیراابد؛بیجهانینابرابريمورددرقانع کننده ايتوضیحاستنبودهقادرکنونتااقتصادعلم

.می کردفرضشدهحلراسیاسیمسائلکنون
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تولید فقر و غنا: فصل سوم

فراگیراقتصادينهادهاي:جنوبیوشمالیکرهتفاوت)Inclusive(
هايفعالیتدررامردمازبزرگیگروهمشارکتاجازهکههستندنهادهایی،فراگیراقتصادينهادهاي 

وبرندبرااستفادهبهترینمهارت هایشانواستعدادهاازتامی کنندتشویقراآن هاوفراهماقتصادي
.باشندداشتهانتخابقدرت

می کنندراهمفانگیزه،رفاهتوسعهوبهره وريرشد،اقتصاديفعالیت هايبرايفراگیراقتصادينهادهاي.
استمحوريامريمالکیتحقوقتضمین.
می آورندمفراهاقتصاديبهروزيدیگرموتوردوافتادنکاربهبرايرازمینهفراگیراقتصادينهادهاي:

فناوريوآموزش
استبودهراههممی بردباالرابهره وريکهفناورانهپیشرفت هايباهمیشهتقریبا،پایداراقتصاديرشد.
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تولید فقر و غنا: فصل سوم

استثماريسیاسینهادهايفراگیر،سیاسینهادهاي)Extractive(
ره،)غیرمشروطصورتبهومحدودحلقه هايدرقدرتتعریف(مطلقهسیاسینهادهايسیطرهتحت

افزایشخدمتدررااقتصادينهادهاي،جامعههزینهبهاستقادربگیرد،دستدرراحکومتکس
.دهدقرارخویشقدرتوثروت

قدرتو)جنوبیکرهومتحدهایاالت(گراییکثرتتا)سومالیمانند(مرجوهرجازسیاسیقدرتطیف
)شمالیکرهمثل(مطلقه

جامعهدرخشونتاعمالبرايانحصاريحقداشتن:وبردیدازدولتمشخصه
هستندکثرت گراومتمرکزمتناسبیمیزانبهکهسیاسینهادهاي:فراگیرسیاسینهادهاي
می یابدمهاداباطلتسلسلاینودارندهمراهبهرااستثمارياقتصادينهادهاياستثماري،سیاسینهادهاي.
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تولید فقر و غنا: فصل سوم

نهادهايطتوسپشتیبانی شدهاستثمارياقتصادينهادهايدارايکهمی خورندشکستزمانیملت ها
.هستنداستثماريسیاسی

صنعتیبانقالمانند.استخالقتخریبازترسغالباً،فراگیراقتصادينهادهايبامخالفتریشه
.می بردبینازراداريزمینمنفعتکهروسیهواطریشانگلستان،در
بهآناندنکرمجبورتغییر،راهتنهانمی دهند،تغییرراسیاسینهادهايداوطلبانهمستبد،حاکمان

.استمتکثرنهادهايایجاد
نخواهددارپایشدرامایافتدستنسبیتوسعهبهمی توانهماستثماريسیاسینهادهايدرحتی

اركپژنرالزماندرجنوبیکرهیاهجدهمتاشانزدهمقرونفاصلهدرکارائیبجزایرمثل،بود
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تاریخوزن:چهارمفصل

ريکارگحقوقودستمزدهاافزایشوانگلستاندرکشاورزيکارنیرويکاهشبرطاعونتأثیر
اروپاشرقدرعکسنتایج!
یتمالکحقوقمثالمی آورد؛باربهمهمینتایج،نهاديکوچکتفاوت هاي،تاریخیعطفنقاطدر

)بهره برداريحقسال35وواتجیمزاختراعثبت(انگلستاندرفکري
نمی آورندوجودبهیکساننهادهايجامعه اي،دوهیچ
کشورهايزابسیاريمثلدیگر،دیکتاتوريبادیکتاتوریکجایگزینی:اندك ساالريآهنینقانون

.استناموفقسیاسیانقالب هايازمملوتاریخآفریقایی،
داردقرارآن هانهاديتاریختاثیرتحتعمیقاملت ها،امروزشکست.
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يرشد تحت سلطه نهادهاي استثمار: پنجمفصل 

ربمبتنیبلکهبود،نخواهدفناوريتوسعههمراهونوآورانهاستثماري،نهادهايتحترشد
.شورويمثالاست؛موجودفناوري هاي

محرك هاينبود)1:کنندایجادپایدارفناورانهتغییراتنمی تواننددلیلدوبهاستثمارينهادهاي
تغییراتیچنینبرابردرحاکمطبقهمقاومت)2واقتصادي

اگر.ندکاجتنابتصمیم گیريازتامی کردتالشعملدر،)گوسپلن(شورويبرنامه ریزيسازمان
!ذیرينپمسئولیتیهیچ گونهبودبهتر!شويتیربارانبودممکنمی گرفتی،بدتصمیم

مثالًاست؟ناداستقابلحدچهتاخارجی،عواملسایروآمریکاتحرکاتمثلدیگر،جنبه هايبهتوجهبدوناقتصادي،صرفتحلیل
افغانستان؟
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جدایی: ششمفصل 

oکاملوممومهرحاکم،طبقهشدنمتضررسیاسی،نهادهايفراگیرشدنتحتونیزاقتصاديرشد
وتجارتکردنملی(افولشروعوورودضوابطاعمالطریقازتازه واردانورودبهنسبتشورا
)...وسنگینمالیاتاخذانحصار،ایجاد

oجودونهادياصالحاتانباشتبرايساده ايروندهیچوشوندمعکوسمی توانندفراگیرنهادهاي
ندارد
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نقطه عطف: هفتمفصل 

یرفقمردمبیکاريازترسعلتبهبافندگیماشیناختراعمقابلدراولالیزابتمقاومت
ودينابونوباکهنهجایگزینیمستلزمامامی سازدثروتمندرابشريجوامعفناورانهنوآوري

هستنیزافرادبرخیسیاسیقدرتواقتصاديویژهامتیازات
بهحملهوقایقیکبهآناتصالوات،ازقبلسال55آلماندرپاپنتوسطبخارماشیناختراع

آننابوديوقایقرانانتوسطقایق
هستنیزسیاسیقدرتکه،درآمدتنهانهبازتوزیعمعنايبهخالقتخریب
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نقطه عطف: هفتمفصل 

صادهاياقتکهکردفراهماقتصاديپیشرفتازسرمشقی،سازمانیوفناورانهنوآوي هايترکیب
.ساختدگرگونراجهانآیندهثروتمند

گذارياثرقدرتپارلمانبرايعریضه نویسیطریقازشکوهمند،انقالبازپسانگلیسیجامعه
می کردنداستفادهخودقدرتاینازوداشتند

یاسیسنهادهايازبودکهفراگیرياقتصادينهادهايعلتبهانگلیس،ازصنعتیانقالبشروع
.می گرفتندنشاتفراگیر
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موانع توسعه: هشتمفصل 

همآنکهکشیدطولسال280عثمانی،امپراتوريدرآنازاستفادهتا1445سالدرچاپماشیناختراعاز
حالبودند،باسوادعثمانیشهرونداندرصد3تا2تنهااحتماال1800سالدر.دینیعالمچندنظارتتحت
.بنویسندوبخوانندمی توانستندبالغزنان%40ومردان%60انگلستاندرآن که

دويهرتند،هسصنعتگسترشمقابلدرمتفاوتمانعدو،سیاسیتمرکزضعفیافقدانومطلقهحکومت
.هستندخالقتخریبازترسواسطهبهآن ها
مصادرهبدمستپادشاهوسیلهبهتولیدکنند،بیشترچههرمی دانستندمردمکنگو؛درگاوآهن:مثال

انقالبشدنواردترسازمجارستان-اطریشدرراه آهنیا.می شود
دردرختیهیچرعیتیهیچبودشدهباعثاتیوپی،درزمینمالکیتازنااطمینانیوخصوصیمالکیتفقدان

!یدچخواهدراآنمیوهکهنیستفرديآنويزیاد،احتمالبهمی دانستکهچرانکارد،پادشاهزمین هاي
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توسعه معکوس: نهمفصل 

عهتوس(ادویهتجارتدرانحصاربرايتالشوآسیاشرقجنوبدرهلندشرقیهندکمپانیحضور
)دیگرانکشتاروافتادگیعقبقیمتبهاروپاییکشورهاي

ومیانبازبهره کشیامکانعدموقدرتتمرکزفقدانعلتبه)باندا(جزیرهیکدرنفرهزار15کشتن
ماهرکشاورزانازاندكتعداديحفظو

خطرابتاکشیدندبازرگانیفعالیت هايوصادراتیمحصوالتتولیدازدستحکومت هاازبسیاري
.نشوندمواجههلندشرقیهندکمپانی

ازاسلحهوباروتفروشدیگرسويازو)1807تا1400از(برده گیريطرفیکازنیزآفریقادر
.شدکشورهاازبسیاريماندگیعقبباعثاروپاییان،جانب

کشاورزيتمحصوالتولیدبرايآفریقاییحکامتوسطآفریقا،داخلدربرده هابرده،تجارتممنوعیتبا
.می شدنداستفاده
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چرخه تکاملی: یازدهمفصل 

گشتبازازترسومتعارضگروه هايبینقدرتشدنپخش:انگلیسدرنهادهافراگیريپایداريعلت
مطلقهپادشاهی

ود،خمنافعازدفاعبرايمی خواستندآنانبلکهنبود،دادنرايصرفاًتوده ها،تقاضايکشور،ایندر
.باشندداشتهتصمیم گیري هادرجایگاهی

ازوتوسطمطبقهدرآمدباالبردنبا(آنازحاصلشکل گرفتهاقتصادينهادهايوفراگیرسیاسینهادهاي
.می کنندقویتترایکدیگر،)فراگیرنهادهايرفتنازبینصورتدرجامعهافرادازبسیاريمنافعرفتنبین

می یابدکاهشنیزقدرتقبضهعوایدباشند،کثرت گرااقتصاديوسیاسینهادهاياگر.
یرندمی گشکلتاریخیسرنوشت سازبرهه هايخاللدرونمی شوندایجادخودخوديبهفراگیر،نهادهاي.
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؟امروزه چرا ملت ها شکست می خورند: سیزدهمفصل 

نیازوردمانگیزه هاياستثماریشاناقتصادينهادهايکهمی خورندشکستعلتبدینملت هاامروزه
.نمی آورندوجودبهمردمدررانوآوريوسرمایه گذاري،پس اندازبراي

می کنندهمواردولتکاملشکستبرايراراهاستثماري،نهادهاي.
نهنگ هاوخصوصی سازي(مصروازبکستانآرژانتین،کلمبیا،داستان(
اینتمامیدر.استاستثمارياقتصادينهادهاياست،مشابهخوردهشکستملت هايمیانآن چه

ویشخکردنثروتمندجهتدررااقتصادينهادهايکههستندفرادستانینهادهااینشالودهموارد،
.می کنندسازماندهیجامعهاکثریتهزینهبهقدرتساختنابديو
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فهم فقر و غنا: پانزدهمفصل 

نمی کندپیش بینیکتابایندرشدهارائهنظریه.
روکشفزیاداحتمالبهونیستپایدارچین،هماننداستثماري،نهادهايتحترشدآن،اساسبر

.بیفتداتفاقسیاسینهادهايدرتغییراتآن کهمگرکرد،خواهد
چینگئوفنگدايفوالدسازيشرکت:مثال
چیندرخالقتخریبفقدان
شدخواهدمتوقفمتوسط،درآمدبهدستیابیباچینرشدسطحاحتماالً:بینیپیش
نداردوجودفراگیراقتصاديوسیاسینهادهايبهنیلبرايساده ايدستورالعملهیچ.
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فهم فقر و غنا: پانزدهمفصل 

مرکزيبانکاستقاللوبین المللینهادهايتوصیه هايمثلنیست،شدهمهندسیاقتصادي،موفقیت
افغانستانمثالونهاديمشکالتعلتبهخارجیکمک هايناکامی
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دموکراسی به مثابه انتقال فناوري: جمع بندي

فناوري داراي چهار بعد اصلی است:
سازمان هاي مردم نهاد(سازمان ها : سخت افزار(
علوم انسانی(دانش چگونگی و چرایی : نرم افزار  (
آموزش(انسان هاي توسعه یافته : مغز افزار(
و رسانه هاي آزاداحزاب قانون، (ساختار نهادي : سازمان افزار(
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پنجره هاي فرصت:
انقالب مشروطه
انقالب اسالمی
گام دوم

31

 

) فرارسی 2مرحله  ) ورود1مرحله 
 تدریجی

) 3مرحله 
 افتادنجلو

) عقب 4مرحله 
 افتادن

 زمان

لید
 تو

 یا
زار

م با
سه

 

شرکت  رهبر بازار
 دیرترآمده

 بازیگر جدید

 سیاست هاي فناوري-نوآوري سیاست هاي صنعتی تجاري

 فرارسیپایداري 

متداولفرارسی   

پنجره هاي فرصت: جمع بندي

پنجره هاي
فرصت



الزامات فرار از شکست ملت: جمع بندي

تدریجی بودن فرایند
افزایش آمادگی و یادگیري همزمان ملت و حاکمیت
اهمیت فاکتور شانس
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