СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА И ФОРМИТЕ НА
НАСИЛИЕ
1. “Тоягата” като атрибут на обществото
2. Наясно ли сме за какво става дума?
3. Социални структури и социално насилие
4. Феноменология и индикатори за насилието
5. Монистично, плуралистично или системно обяснение на насилието?
5.1. Теории за насилието
5.2. Системен модел на насилието
6. Легитимация и делегитимация на насилието
7. Типове зависимости между концентрирано и деконцентрирано насилие
8. Истината може да бъде открита чрез сравнението
Бележки
ВТОРА ГЛАВА. НОВИ ИЗТОЧНИЦИ И ФОРМИ НА НАСИЛИЕТО, РОДЕНИ
ОТ МОДЕРНАТА ЕПОХА И КАПИТАЛИЗМА
1. Инструменталната рационалност и промените във формите и средствата на
насилието
2. Технологични скокове и скокове в мащабите на насилието
3. Националната държава и концентрацията на насилието
4. Жестокото раждане на нови социални идентичности
5. Ускорена и догонваща модернизация, нестабилност и насилие
6. Социална поляризация и социални конфликти
7. Стратификационните дисбаланси като източник на напрежения и конфликти
8. Типове индустриални революции и промените във формите на насилие
9. Инструменталната рационалност на големите организации, дистанцията
от обекта на насилие и “баналността на злото”
Бележки
ТРЕТА ГЛАВА. ФУНКЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ НАСИЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА КАПИТАЛИЗМА
1. Войната като акушерка
2. Насилието като инструмент за първоначално капиталистическо натрупване и
развитие
2.1. Експроприация на собственост
2.2. Просяци, скитници, разбойници, свободна работна сила
2.3. Универсално средство за разрешаване на конфликтите
3. Геноциди на “излишно” население
4. Извъникономическа принуда и робовладелски капитализъм
5. Революциите, които раждат нови общества
6. Структурно насилие и гладна смърт
7. Принудителни преселвания и лагери
Бележки

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. АСИМЕТРИЯТА ВЪВ ФОРМИТЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА
НАСИЛИЕ В СВЕТОВНАТА СИСТЕМА
1. Асиметрията между три групи държави в световната система
1.1. Центърът
1.2. Периферията
1.3. Полупериферията
1.4. Асиметрии и йерархии
1.5. Световната система като механизъм за делокализация на насилието
2. Капиталистическият център като концентрация на структурно и субектно насилие
в световната система
2.1. Центърът като източник на сила, утвърждаващ структурното неравенство и
правилата в системата
2.1.1. Монопол върху насилието и ограниченост на суверенитета
2.1.2. Асиметрия и хегемония в интерпретацията на насилието
2.2. Хегемонистични цикли и цикли на насилие
2.2.1. Цикъл на възход и упадък на Холандия като световен център на
насилие
2.2.2. Цикъл на възход и упадък на Великобритания като световен център на
насилие
2.2.3. Цикъл на насилие, свързан с възхода на САЩ като хегемон
3. Структурни причини и прояви на насилие в държавите от полупериферията
3.1. Политически ограничения и авторитарност
3.1.1. Неорганичност, асинхронност, противоречивост
3.1.2. Държавата като инструмент за ограничаване на асиметричната
зависимост
3.1.3. Ускорено развитие и ограничена спонтанност
3.2. Държавният социализъм като полупериферен тип развитие
3.3. Кога става възможна демокрацията и кога отслабва вътрешното насилие?
3.4. Модернизационни цикли и насилие
3.4.1. Три основни групи причини за цикличност
3.4.2. Модернизационните цикли на Русия
3.4.3. Модернизационните цикли на Турция
3.4.4. Модернизационните цикли на България
4. Периферията между концентрирано и деконцентрирано, вътрешно и външно
предизвикано насилие
4.1. Между зависимостта, хаосът и насилието
4.2. Ролята на центъра за фрагментизацията и насилието в периферията
Бележки
ПЕТА ГЛАВА. ГЛОБАЛНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ И ГЛОБАЛНОТО НАСИЛИЕ
1. Глобализацията като процес на интензификация на структурното насилие
1.1. Пет механизма за нарастащо глобално неравенство и следващото от него
насилие
1.1.1. Либерализация и асиметричен търговски обмен
1.1.2. Десинхронизация и разнопосочност на интересите
1.1.3. Източване и бягство на финансови потоци от периферията и
полупериферията към центъра на световната система
1.1.4. Дългова криза и структурно неравенство

1.1.5. Източването
на
интелектуални
ресурси
и
нарастващото
информационно, интелектуално, образователно неравенство
1.2. Нарастване на технологичния потенциал и глобализацията на насилието
1.3. Диктатурата на пазара спрямо държавата
2. Преходът към глобализиран капитализъм като всекидневен терор
2.1. Икономическо насилие и социален геноцид
2.2. Етнически чистки и масови убийства
2.3. Криминализацията на обществата и скокът на отклонено поведение
2.4. Репресията върху децата
2.5. Насилие поради липса на ресурси за развитие на човека
2.6. Деконцентрация и фрагментизация на насилието
2.7. Демографският колапс
3. Виртуалното насилие
4. Шестдесет Холокоста, петстотин Гулага и една Втора световна война годишно
4.1. Глобализираните социални геноциди
4.2. Глобалното неравенство и глобалните пандемии
4.3. Глобалният глад
5. Глобализираните “хуманитарни” и “превантивни” войни
Бележки
ШЕСТА ГЛАВА. ХЕГЕМОННА ПОЗИЦИЯ И ГЛОБАЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА
НАСИЛИЕТО
1. Икономическа хегемония и икономическа мощ
1.1. Възход и съмнения за упадък на американската хегемония
1.2. Тенденции на ново икономическо откъсване
1.3. Доларът като инструмент за глобална власт
2. Научна и технологична хегемония
3. Глобална концентрация на способност за насилие
4. “Новият империализъм” срещу деконцентрираното и демонополизирано насилие
4.1. Новият световен ред
4.2. Хегемонно обезсилване на международни конвенции и институции
4.3. Ще бъде ли Европа скоро алтернатива на световния хегемон?
4.4. “Добрият хегемонизъм”, “новият империализъм”, “просветената империя”
като идеология, легитимираща глобална концентрация на насилие
5. Доколко може да бъде успешен глобалният монопол върху насилието?
5.1. Стратегическо свръхразширение и материални граници на хегемонията
5.2. Структурни неравновесия и вероятности от геополитически размествания
5.3. В един все по-регионализиран и мрежови свят силата на монополярен
хегемон не може да има достатъчно успех
5.4. Легитимацията на хегемонния монопол върху насилието ще става все потрудна
Бележки
СЕДМА ГЛАВА. ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА НАСИЛИЕТО
1. Криза на институциите, осигуряващи легитимен монопол върху насилието
1.1. Глобализация, информационна революция и раздържавяване на насилието
1.2. Хегемонни интереси и фрагментизация на света
2. От публичен монопол към приватизация на насилието и сигурността
2.1. Възход и падение на монопола върху насилието

2.2. Разпространение на оръжие между частни лица
2.3. Приватизация на полицейската дейност
2.4. Приватизация на армиите и възход на наемничеството
2.5. Приватизация на мироопазващата дейност
2.6. Фрагментизацията на сигурността увеличава несигурността
3. Възходът на pax mafiosa
3.1. Какво става в страната – световен хегемон?
3.1.1. Скритият Холокост
3.1.2. Тоталитарно решение без тоталитарна държава
3.2. Светът става все по-престъпен
3.3. Транснационалните криминални мрежови структури
4. Глобалната криминализация на политиката
5. Глобалното религиозно насилие
5.1. Религиозните каузи като заместител на светските идеологии
5.2. Ислямът и “сблъсъкът на цивилизациите”
5.2.1. Религиозното насилие е маска на социални разделения
5.2.2. Демографски и религиозни предпоставки на сблъсъка
5.2.3. Хегемонна политика и цивилизационен сблъсък
Бележки
ОСМА ГЛАВА. ГЛОБАЛНОТО ПОСТМОДЕРНО НАСИЛИЕ И ПРОМЕНИТЕ В
ПРИРОДАТА НА ВОЙНИТЕ
1. Глобалното постмодерно насилие
2. Глобалните постмодерни войни
2.1. От масови и национални към професионални и наемни армии
2.2. Информационни войни
2.3. Мрежови войни
2.4. Войни от дистанция с “нулеви загуби” на жива сила
2.5. Асиметрични заплахи и асиметрични войни
3. Възходът на противодържавното политическо насилие
4. Фактори за качествени промени на противодържавното политическо насилие
5. Ролята на идеологическата хегемония в дефинирането и назоваването на
тероризма
6. Могат ли да бъдат ефективни мерките на засилващ се контрол върху
деконцентрираното политическо насилие?
7. “Варварите” са не само вън, но и вътре в центъра на световната система.
8. Нестабилният характер на световната система и вероятният успех на заговорите и
конспирациите
Бележки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
CONTENTS

