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اين كتاب كه  6اقتصاددان برنده جايزه نوبل (كنت .جي .ارو – نوبل
 ،2791رابرت سولو -نوبل  ،2799بكر -2771نوبل ،2771ميشل اسپنس و
جورج آكرلوف – برندگان نوبل سال  )1222و شماري از انديشمندان آن
را تحسين كردهاند ميتواند انديشههاي اقتصادي در ايران را متحول
سازد .نويسندگان اين كتاب همراه با گروهي از اقتصاددانان شرط
توسعه را گذر از نظام اليگارشي (حكومت گروههاي خاص يا به تعبير
مترجمان اندك ساالري) ميدانند و اقتصاد كالن را از هر نوع كه باشد
موضوعي و موضوع اصلي توسعه را رابطه دولت با ملت ميدانند.
ابتدا تصور ميشد ميتوان با انجام سرمايهگذاريهاي زيربنايي تاسيس
شركتهاي دولتي ،سرمايهگذاري در امور بهداشت و آموزش عمومي و سپس
در دهه  2792با حذف مداخله دولت در اقتصاد به عملكرد مناسب
اقتصادي دست يافت .اما امروزه ميدانيم اين سياستها كمتر به نتايج
مطلوب منتج شدهاند.
اين كتاب نشان ميدهد هر جا شكوفايي اقتصادي به بار مينشيند
اليگارشي رخت بربسته و هر جا اقتصاد زمين ميخورد اليگارشي حاكم
است .تجربه كشورهاي مختلف از اروپاي شرقي و شوروي سابق گرفته تا
آفريقا و آمريكاي التين مسجل ساخته است .نميتوان در حكومتهاي اندك
ساالر با سرمايه گذاريهاي دولتي حمايت از صنايع داخلي ،خصوصيسازي،
آزاد سازي قيمتها ،تجارت آزاد ،و  ...گامي بسوي بهبود عملكرد
اقتصادي برداشت.
ارزش اين كتاب آموختن دانش مبارزه با اليگارشياست .عالوه بر
آموختن از تاريخ و آگاهي نسبت به تجارب ساير كشورها چگونه ميتوان
از دام اندك ساالريرهايي يافت؟ آيا ميتوان قواعدي كلي براي گذر از
اندك ساالري به دست آورد؟ تالش براي پاسخ به اين سوال عمري به
درازاي علوم سياسي دارد .اما اقتصاددانان در دو دهه اخير سعي
كردند براي يافتن پاسخ اين سوال كه بيشتر به يك معما ميماند از
دانش اقتصاد بهره بگيرند.
نتيجه بسيار كلي مطالعات اين گروه از اقتصاددانان را ميتوان بدين
صورت بيان كرد :گذشت از اندك ساالري به ارتباط درون فرادستان و
ارتباط ميان فرادستان و شهروندان بستگي دارد .نورث و همكارانش
موضوع نخست (ارتباط درون فرادستان) و نويسندگان اين كتاب ارتباط
ميان فرادستان و شهروندان را شرح و بسط دادهاند.
در واقع ،اين كتاب درباره تفاوت عظيم ميان درآمدها و سطح زندگي
در كشورهاي ثروتمند جهان ،مانند اياالت متحده آمريكا ،بريتانيا و
آلمان ،و ممالك فقير از جمله كشورهاي آفريقايي جنوب صحراي بزرگ،
آمريكاي مركزي و جنوب آسيا نوشته شده است.
در اين كتاب به اين موضوع پرداخته شده ،كه در طول زمان چگونه
الگوها خود را باز توليد ميكنند و چه روي مي دهد كه گاهي همانند
حوادث انگلستان در  2699و انقالب فرانسه در  2997ديگرگون ميشوند.
اين بررسي به ما كمك خواهد كرد تا بفهميم آيا اينك وضعيت مصر به
راستي تغيير يافته است و آيا انقالبي كه مبارك را سرنگون كرد به
ايجاد مجموعهاي از نهادها كه ظرفيت ثروتمند ساختن جامعه مصر را
داشته باشند خواهد انجاميد؟

کتاب يادشده با  21فصل از جمله :نظريههايی که جواب نمیدهند،
توليد فقر و غنا ،تفاوتهای کوچک و برهههای سرنوشتساز :وزن تاريخ،
من آينده را ديدهام و نتيجهبخش است :رشد تحت سلطه نهادهای
استثماری ،در سرزمين ما نه :موانع توسعه ،توسعه معکوس ،پراکندگی
رفاه ،چرخه تکاملی ،چرخه شوم ،در هم شکستن قالب و فهم فقر و غنا
همراه است.
در يادداشت پشت جلد کتاب آمده است«« :چرا ملتها شکست میخورند؟»
با نگارشی درخشان و دلپذير به پرسشی پاسخ میدهد که قرنها متخصصان
را درمانده کرده است .چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی ديگر
فقيرند و به واسطه ثروت و فقر ،سالمتی و بيماری ،غذا و قحطی از
يکديگر مجزا میشوند؟»
آيا اين امر ناشی از فرهنگ ،آب و هوا يا جغرافياست؟ شايد جهل و
غفلت از سياستهای صحيح علت ناکامیهاست؟ مطلقا خير .هيچ يک از اين
عوامل قطعی يا محتوم نيستند .از اينکه بگذريم ،چگونه توضيح دهيم
که چرا بوتسوانا تبديل به يکی از کشورهايی شده است که سريعترين
رشدها را در جهان دارند ،در حالی که ساير کشورهای آفريقايی همچون
زيبمابوه ،کنگو و سيرالئون در ورطه فقر و خشونت گرفتار آمدهاند؟
دارون عجم اوغلو و رابينسون قاطعانه نشان میدهند که اين نهادهای
اقتصادی و سياسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقيت اقتصادی (يا
فقدان آن) را میسازند .عجم اوغلو و رابينسون بر مبنای پانزده سال
مطالعه بر روی منابع اصلی به شواهد تاريخی فوقالعادهای از
امپراطوری رم ،دولت  -شهرهای مايا و نيز دوران قرون وسطی،
اتحاديه جماهير شوروی و آفريقا نظم میبخشند تا نظريه اقتصاد
سياسی تازهای بنا کند که ارتباطی وسيع با پرسشهای سترگ امروزين
دارد.

