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  غرب به سوی انقالب خشونت آميز حرکت می کند
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 .محروم کرده استمريکائی، سياست غرب مردم را از داشتن چشم انداز اقتصادی ابه گفتۀ سياست شناس 

مريکائی به اين نتيجه رسيده است که سياست دولت ھای غربی می تواند در آينده ا سياست شناس پل کرگ رابراتس

  .جوامع غربی را به سوی انقالب ھای خشونت آميز و محروميت کامل از حقوق اقتصادی و سياسی بکشاند

به ويژه، سياست اقتصادی غرب که افزايش بخش . نجامدصيبت بيدد می تواند به علل اين مبه باور او، تراکم عوامل متع

  .مالی را در توليد ناخالص داخلی پيشبينی کرده است

فروش رسيده در بازار ه عامل ديگر ايجاد کار در خارج است که به ويژه توليدات محصوالت و ثروت و خدمات ب

  .داخلی کشورھای غربی را کاھش می دھد

، اين دو عامل مردم را از داشتن چشم انداز اقتصادی محروم می سازد، با از دست دادن چشم پل کرگ رابرتسبه گفتۀ 

انداز ايجاد کار، خواست سياسی و قراردادھای مبادالت آزاد فرا آتالنتيکی و فرا اقيانوس آرام حاکميت را حذف کرده و 

خيلی ساده قدرت شرکت بازرگانی . سازد که بيشتر به شرکت بازرگانی جھانی شباھت خواھد داشتبه دولتی تبديل می 
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جايگزين دموکراسی خواھد شد و چنين بازرگانانی نمی توانند منافع عمومی و مردم را نمايندگی کنند بلکه مشغوليت 

  .اوليه و اساسی آنھا منافع شرکت بازرگانی شان خواھد بود

سازمان ھای قانون گذار، رؤسای جمھور، . کاران و ھم بازی ھا، دولت نيز می تواند خصوصی شودپس از تعيين ھم

  .نخست وزيرھا و دادگاه ھا معنائی نخواھند داشت

فريقای ا وروسيه، چين، ايران، برزيل، ھند : با اين وجود کشورھائی وجود دارند که در اين اتحاديه ھا وارد نشده اند 

  .جنوبی

ل دولتی تبديل می وس امور سياسی در پايان نتيجه می گيرد که اين کشورھا به ذخيرۀ حاکميت ملّی و کنتراين کارشنا

  .شوند، در حالی که آزادی و دموکراسی در غرب از بين می رود

  

  :لينک متن اصلی 

http://fr.sputniknews.com/international/20151109/1019401701/occident-revolutions-

politologue.html 
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