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Descobrindo novos horizontes num campo interdisciplinar, aqui está um
trabalho profundamente provocativo, originado na crença do autor de que a
guerra é o maior problema moral e intelectual de nossa época. Um estudo
teórico de conflito por um economista, é o resultado de duas convicções. Uma
é a de que o "chassi" intelectual do movimento para a abolição da guerra não
tem sido adequado para suportar a poderosa máquina moral que o conduz
e que os desarranjos freqüentes que interrompem o progresso do movimento
são devidos essencialmente a uma deficiência em sua teoria social. A outra
conviccção e a de que, a fim de desenvolver um sistema teorético adequado para
tratar do problema de guerra e paz, é necessário lançar a rêde mais longe e estudar o conflito como um processo social geral do qual a guerra é um caso especial.
Aceitando êste desafio, "Conflict and Defense" desenvolve uma completa
teoria de conflito como um processo social dinâmico, aplicando-a a muitos setores da vida social.
Na l.a parte, constrói uma teoria abstrata de conflito, grandemente baseada na teoria econômica da "oligopolia" e enriquecida por contribuições de outras ciências como psicologia, sociologia, ecologia e epidemiologia. Processo~
semelhantes de conflitos em setores diversos são aqui focalizados. Na 2. a parte,
aplica esta teoria básica a áreas especiais - ao conflito econômico, industrial,
internacional, intergrupal e ideológico. Aqui, as diferenças entre processos de
conflito nos diversos campos são emitidas. A principal ênfase é, contudo, sôbre
a aplicação às relações internacionais.
Grande parte do material que compõe êste livro surgiu no Centro de Pesquisa sôbre Resolução de Conflito da Universidade de Michigan e representa
um esfôrço de grupo para desenvolver um programa completo de pesquisa sôbre a paz, concentrado nas ciências sociais. :tste trabalho é intimamente relacionado com o do Instituto de Ordem Internacional, cujo Comitê de Pesquisa
da Paz é também associado ao novo Instituto de Pesquisa da Paz, de Washington, D. c., sob a direção do Embaixador James J. Wadsworth.
Os leitores dêste livro encontrarão muitas idéias inquietadoras, quer implícitas, quer diretamente abordadas.
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Quem não fôr alérgico aos dogmatismos, quem puder agüentar a deprimente impressão de monotonia produzida pela leitura de 108 páginas de exaltação ao materialismo dialético e às belezas do comunismo, conseguirá extrair
informações valiosas dês te livro sôbre os fundamentos e os objetivos da psico·
logia soviética.

