چامسکی معتقد است هر یک از دولتها ،ساختارهای بسیار پیچیده
داخلی خود را دارند .انتخابها و تصمیمات هر یک از رهبران سیاسی
تحت تاثیر مراجع و مراکزی است که قدرت در آنها متمرکز شده و توده
مردم در این معادله نقش کمرنگ و حاشیهای دارند .او این اصل را در تمام
جوامع دموکراتیک صادق و در جوامع غیردموکراتیک صادقتر میداند
کوشا و جدی در بازتولید ســاختار اجتماعی و فرهنگیاش به
شمار میآمد.
«نوام چامسکی» زبانشــناس و نظریهپرداز معاصر آمریکایی
است که نظریه معروف دستور زایشی -گشتاری او در دهه 1960
انقالبی در زبانشناســی معاصر بهوجود آورد و آثارش در این
زمینه آغازگر پژوهشهای نوینی در عرص ه روانشناسی زبان شد،
اما در عرصه عمومی او را بیشــتر به خاطر آرا و آثارش در زمینه
مسائل اخالقی و سیاسی میشناسند .او تقریبا در همه زمینههای
اخالقی و سیاسی اظهارنظر میکند؛ از سیاست داخلي و خارجي
آمریکا گرفته تا وضعیت خاورمیانه و فلسطین و محیطزیست و
غیره .کتاب «چه کسی بر جهان حکومت میکند» پاسخی است
به این سوال كه اربابان واقعي جهان چه كساني هستند؟
وقتی میپرسیم چه کسی بر جهان حکومت میکند معموال آنچه
به عنوان معیاری متعارف به ذهن میرسد این است که دولتها و
بهویژه قدرتهای بزرگ از فعاالن اصلی صحنه بینالملل هستند
و ما باید روابط ،تصمیمات و مناســبات آنها را در نظر بگیریم.
با اینکه این پیشفرض اشتباهی نیست اما چامسکی این سطح
از تفکر را انتزاعی میداند و حتی گاهی گمراهکننده .او معتقد
است هر یک از دولتها ،ساختارهای بسیار پیچیده داخلی خود
را دارند .انتخابها و تصمیمات هر یک از رهبران سیاسی تحت
تاثیر مراجع و مراکزی اســت که قدرت در آنها متمرکز شده
و توده مــردم در این معادله نقش کمرنگ و حاشــیهای دارند.
او این اصل را در تمام جوامع دموکراتیــک صادق و در جوامع
غیردموکراتیک صادقتر میداند .چامســکی تاکید دارد بدون
در نظر گرفتن اندیشه «اربابان بنیبشــر» که «آدام اسمیت»
مطرح کرد ،نمیتوان درک درستی از این سوال داشت که چه
کســی بر جهان حکومت میکند .او اربابان بنیبشر را در عصر
خود اســمیت ،بازرگانان و صنعتگران انگلســتان و در زمانه ما
بنگاههای چندمنظوره چندملیتی اقتصادی ،موسسات عظیم
مالی ،باقیمانده امپراتوریهای بزرگ و چیزهایی شبیه به این
عوامل میداند .چنان که انتظار میرود چامسکی بر مورد ایاالت
متحده هم دســت میگذارد و تاکید دارد آمریکا در میان سایر
دولتها و پس از جنگ جهانی دوم همواره در وضعیتی نابرابر با
سایر کشورها قرار داشته و تا امروز تقریبا توانسته این نابرابری را
همچنان حفظ کند ،به طوری که بر بسیاری از مسائل مهم جهان
شرط و شروط میگذارد و بســیاری از کشورها نیز برتری آن را
ت رسیدن آمریکا
میپذیرند .او از نظر تاریخی نقطه عطف ب ه قدر 
را سال  1945میداند .از آن پس قدرت آمریکا همواره رو به افول
نهاده است .در نظم نوین جهانی موسسات و سازمانهای اربابان
بنیبشر قدرت بســیار زیادی پیدا کردهاند و این افزایش قدرت

نهتنها در کشــورهای متبوع آنها بلکه در سراسر جهان مشهود
اســت .این ســازمانها با تکیه بر قدرت دولتها از قدرت خود
محافظت میکنند و بر همین بستر و با انواع روشها ،حمایتها
و منافع بیشمار اقتصادی به چنگ میآورند .بنابراین برای در
نظر گرفتن نقش اربابان جهان باید به اولویتهای سیاسی چنین
دولتهایی رجوع کرد که نتایج آن چیزی جز فقر و بدبختی برای
کشورهای فقیر نبوده است.
دموکراســی بهعنــوان نوعي نظــام حکومــتداري معاني
تاريخي گوناگونــي دارد .آخريــن نمونه آن نظام سیاســی
ليبرالدموكراســي به عنوان رقيب سوسياليسم بود كه گرچه
در اواخر قرن بيســتم عرصه برای یکهتازی آن بيشتر فراهم
شد اما کاســتیها و ناکارآمدیهایش بيشــتر نمايان گردید.
امروزه برآمدن جنبشهاي دستراستي در اقصي نقاط دنيا،
بحرانهاي مالي ،جهانيسازي اقتصادي و تقويت سياستهاي
نئوليبرالــي ،چالشهايي جدي را پيشروي مفاهيم ســنتي
مرتبط با دموكراســي نمايندگي قرار داده است .با وجود اين،
به عقيده برخي از متفكران سياســي ظهور فرصتهاي نوين
در سالهاي اخير به پيدايش چشماندازهاي بديلي براي آينده
دموكراسي نيز منجر شده است« .دوناتال دالپرتا» جامعهشناس
سرشناس ایتالیایی و یکی از پژوهشگران سرشناس جهان در
حوزه دموکراســی ،در کتاب «میتوان دموکراســی را نجات
داد؟» با تمرکز بر مساله مشاركت ،شورا و جنبشهای اجتماعی
میکوشد راههایی را برای تقویت زیربنایی دموکراسی از طریق
مشارکتهای مردمی و نهادســازیهای اجتماعی پیشنهاد
دهد .پيش از اين کتاب «مقدمهای بر جنبشهای اجتماعی» از
اين متفكر به فارسي ترجمه شده بود .دالپرتا ،در كتاب حاضر
به صورتی جامع ،مفاهیم و شــیوههای گوناگون دموکراسی
مشارکتی و شــورایی را بر اساس بررســی بازنماییهای این
مفاهیم در نظریههای هنجــاری و همچنین تحقیقات کامال
تجربــی تحلیل کرده اســت .این کتــاب ،افزون بر تشــریح
مثالهای تاریخی مهم ،به شــکلی دقیق به موضوعات مرتبط
با احیای متاخــر جنبشهای اجتماعی نیز پرداخته اســت؛
موضوعاتی مانند قیامهای بهار عربی در خالل فرایندهای گذار
دموکراتیک ،ظرفیت بالقوه فناوریهای نوین در راستای توسعه
دموکراسی الکترونیک در اعتراضات خشمگينان در اسپانیا و
والاستریت در ایاالت متحده و در نهایت پیشنهادهای ارائهشده
در جهت تحقق دموکراسی جهانوطنی که به تازگی از سوی
کارزارهایی با هدف دموکراتیکسازی اتحادیه اروپا و سازمان
ملل مطرح شده است .این کتاب در کنار بررسی جنبشهای
اجتماعی ،به ارزیابی واکنشهای نهادی در برابر این جنبشها -
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