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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин

цена 0,50 лв

sm.a-bg.net
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Критика на 
Платформа-1945

Важните поуки за настоящето 
и бъдещето в Платформата на 
ФАКБ от 1945 година.

Изборите в Русия 
като референдума 
в България

Мъртвешкото отчаяние на апа-
тията или лъчът на надеждата?

Новата стара 
турска инквизиция

Властта затвърди първенство-
то на Турция в незавидната кла-
сация за най-ужасни затвори.

Опасният път 
на феминизма в 
Близкия Изток

Ники Данеш за саможертвата на 
жените-революционери.

Непосилната 
лекота на 
конформизма

9.IX – любимата дата на дебил-
ния български антикомунизъм.

А Б О Н А М Е Н Т  2 0 1 6

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Абонаментът  
за вестник  „Свободна мисъл” 

завършва  на 15 декември. 
Можете да се абонирате във 

всички пощенски клонове в 
страната.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв

СВОБОДНА
МИСЪЛ

ГЛАВА В СТЕНАТА ИЛИ СТЕНА В ГЛАВАТА

Защо сме анархисти?
Имам един приятел. Работи в 
български университет. В об-
ласт, в която без много уси-
лия може да се намери далеч 
по-добре платена, но по-скуч-
на работа. Днес получих от 
него следното писмо:

Хванаха ме да върша специа-
лизирана работа за поредния 
бездарен идиот, който е ре-
шил да вземе диплома, но няма 
нито желанието, нито моти-
вацията, нито интелекта да 
покрие минималните изисква-

ния на съответния български 
„университет” за „емпирична” 
разработка. Разбира се, уни-
верситетът го знае и дори на-
сърчава, стига да си плати на 
някого за… „услугата”.

За пореден път отказах да 
взема пари за тази дейност 
(естествено, че ще откажа, 
това си е курвенска работа), 
а заплащането започва от ня-
колко мои месечни заплати. 
Отказах, защото си уважавам 

О Т Г О В О Р  Д О  Е Д И Н  П Р И Я Т Е Л
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В МОДНИТЕ ЗА СЕЗОНА КАФЕНИКАВИ РАЗЦВЕТКИ

Мода на 
гадостта
Всички любители на заблудата 
„нормална държавност” нежно 
обичаха Германия, олицетворе-
на от почти ангелоподобната 
госпожа канцлерин Меркел. Са-
кън да не обели някой дума за 
тържеството на формализма 
там! Сакън да не напомни за 
комсомолското минало на обо-
жаемата Ангела! Жив ще го 
изядат с парцалите и без под-
правки.

После Германия радушно по-
кани бежанци от Близкия Из-
ток и Северна Африка, където 
падаха бомби или вършееха съ-
ветниците на суперразбойни-
ческите банди Международен 
валутен фонд, Световна бан-
ка и Световна търговска орга-
низация. При това не е напъл-
но ясно къде разрушенията са 
повече – от бомбите или от 
съветите, задължителни за 
спазване.

И всички предишни поклон-
ници на фрау канцлерин скоро-
постижно разлюбиха и нея, и 
Германията – люто и гръмко. 
Сакън да не рече човек, че тък-
мо европейски компании ак-
тивно съучастват в разорява-
нето на страните, откъдето 
хората бягат презглава! Сакън 
да не продума, че европейски-
те правителства, уж равноп-
равни с Чичо Сам в НАТО, не 
възразяват срещу цивилизова-
не на „варварите” със собст-

вен огън и чрез въоръжаване 
на местни главорези, следова-
телно най-малкото изкупление 
е приемане на бежанци, хайде, 
нека са „икономически мигран-
ти”. Такъв нахалник го прокли-
нат до девето коляно, наричат 
го толераст, левичар, ислям-
ска подлога, мурзилка русофил-
ска, соросоид и какво ли още не. 
А междувременно тъкмо десни 
партии канят „нашественици”, 
тъкмо германските работода-
тели искат още и още евтина 
работна ръка.

Причината е проста: днес 
в Меркелланд на всеки 1 пен-
сионер се падат 4 работещи. 
За работещи минават обаче 
и добре платените паразити 
от администрацията и упра-
влението, от репресивните 
органи и всевъзможните част-
ни консултанти, които сму-
чат бозките на бюджета. Ос-
вен този самотен пенсионер 
съществуват инвалиди, без-
работни, малолетни. Така че 
точното съотношение меж-
ду производителите на блага-
та и хората на тяхна факти-
ческа издръжка е по-плачевно. 
При това Бундесбанк настоя-
ва за вдигане на минималната 
възраст за пенсиониране до 69 
години.

След четвърт век прогнози-
те, отново лежерно пресмет-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и краят на държавата
» » » продължава от миналия брой

Ако Винеровата логика не 
бъде нарушена от Социална-
та революция, тя ще ни дове-
де до държава, чиито инсти-
туции, служби и учреждения 
опустяват постепенно, за да 
се стигне до абсурдното по-
ложение, в което репресивни-
те и „социалните” функции 
на държавния апарат се оказ-
ват поверени на автомати. 
В административната, воен-
ната и полицейската бюро-
крация вече съществуват впе-
чатляващи примери.

Подобен развой неизбеж-
но ще среща съпротивата 
на политическите „елити” и 
тяхната бюрократична опо-
ра. Застрашени да се окажат 
на свой ред непотребни, тези 
компоненти на господства-
щия клас от паразити едва ли 
ще се съгласят безропотно да 
бъдат лишени от привилеги-
ите и властническия си ста-
тут, като попълнят редици-
те на осъдените на безрабо-
тица милиони. Те ще се съпро-
тивляват на научнотехниче-
ската революция и ще се опит-
ват да я „потушат”.

Като съкращава броя на на-
емните работници, РР намаля-
ва общата печалба на капита-
ла. Нейното разпределение из-
остря противоречията и бор-
бите между имащи и нямащи, 
между капиталисти и власт-
ници и между отделните дър-
жави, транснационални групи 
и империалистически коали-
ции за овладяване на свиващи-
те се световни пазари и на по-
следните възможности за из-
вличане и реализиране на при-
надената стойност.

Ако в обещаващия да ста-
не кървав и смъртоносен пов-
семестен двубой между ико-
номическите и политически-
те паразити, бюрократите 
потърсят тактически съюз с 
лумпените срещу транснацио-
налните спекуланти, в най-до-
брия случай това може да до-
веде до временна победа на со-
циалдемократическата шме-
керия, от чийто „социализъм” 
днес остана само бръщолеве-
нето за „социална държава” и 
„социален капитализъм”!

В най-лошия ще имаме без-
смислена и скъпоструваща ре-
петиция в нова постановка на 
ленинско-сталинската кърва-
ва драма, която току-що при-
ключи със „скимтящото слиза-
не на СССР от сцената”.

Тези „междувидови” и 
„вътревидови” конфликти мо-
гат да предизвикат само още 
по-голяма дестабилизация и 
неустойчивост на система-
та и разрушаване на вътреш-
ното и международното ста-
тукво. Сгромолясването на 
СССР беше първата голяма 
„черна дупка” в това статук-
во. Ако не край на историята, 
то е начало на неизчислимо 
умножаване на дестабилизи-
ращите ефекти върху „сигур-
ността” на днешния свят.

Поради всички тези проти-
воречия, процеси, дерегулации 

и т. н., в един по-продължите-
лен период властническите 
функции и структури започ-
ват да се „деформират” и „де-
зорганизират” или, ако се изра-
зим с езика на нобеловия лауре-
ат по химия за 1977 г. Иля При-
гожин, се създава ситуация на 
бифуркация. Пригожин пише:

Когато една система, 
вследствие бавните, но не-
прекъснати изменения, флук-
туации и асинхронни осцила-
ции на подсистемите си, е 
доведена до дестабилизация 
и загуба на равновесие, тя 
става свръхчувствителна за 
действието на вътрешни и 
външни сили, безпомощни до 
този момент в опитите си 
да я променят или разрушат. 
Действието на тези сили, 
подготвяно от цялото пред-
шестващо развитие, и маща-
бът на неговите резултати 
изглеждат като случайност 
или „чудо” за страничния на-
блюдател”… В подобни рево-
люционни моменти е невъз-
можно да се предвиди теоре-
тически посоката, която ще 
поеме промяната: дали сис-
темата ще се дезинтегрира 
в хаоса, или внезапно ще се из-
качи на едно по-високо ниво 
на организация и революцион-
но, преобразуване?...

И така, дезинтеграция на 
старата система в хаоса 
или революционно преобразу-
ване! Точно такива развития 
и ситуации са в основата на 
революциите. „Бифуркациите” 
видяха сметката на СССР, сега 
идва редът на „Запада”! Въпро-
сът е само за посоката на про-
мяната на днешната систе-
ма: дезинтеграция или рево-
люция?

Всички досегашни револю-
ции, които прокламираха за 
своя цел свободата, равен-
ството и братството, пре-
търпяха поражение или де-
генерираха и абортираха. Те 
завършваха с победа на кон-
трареволюцията и възстано-
вяване на предишното ста-
тукво или с разместване на 
пластовете и съхранение (въ-
преки всички „епидермални 
изменения”) на принципите и 
същността на класовите об-
щества: йерархия, власт, дър-
жава, собственост, експлоа-
тация, паразитизъм, социал-
ни разслоения, класи и касти, 
бариери между тях, социални 
конфликти и класови борби въ-
тре във всяка страна, със съ-
пътстващите ги насилие на 
държавата (на командващите) 
и съпротива на подчинените 
(грабените), с продължение на 
репресивната вътрешна поли-
тика във външната – експан-
зии, войни, империализъм и ко-
лониализъм.

В условията на капитали-
зма тези „принципи” и същ-
ност на политиката са повли-
яни силно от ролята на пари-
те, стоковото стопанство, 
наемния труд и генерализира-
щия се и глобализиращ се па-
зар, на който съответства 
очертаващата се замяна на 
националната държава с реги-

онални, континентални и пла-
нетарни политически, иконо-
мически, търговски, финансо-
ви, военни и полицейски струк-
тури, организации и власти, 
които, ако не срещнат съпро-
тива, неизбежно ще доведат 
до изместването на демо-
крацията от тоталитариз-
ма в рамките на някакво мо-
дерно подобие на робовладел-
ската Римска империя.

Прочее, това е „идеалът”, 
„философията” и политиката 
на немалка част от властни-
ческите „елити”.

„Новият Рим” обаче е „вечен 
двигател” на нови конфликти, 
които, колкото и кървави да 
са, представляват задънена 
улица. Изходът от нея може да 
бъде намерен само в свръхдву-
боя на бъдещето – между же-
лаещите да съхранят на всяка 
цена господството, команд-
ните си позиции, привилегии 
и власт в пирамидалната ор-
ганизация и класовото разсло-
ение на обществото от една 
страна, и въстаналите низ-
ши класи от друга, които, за 
да постигнат своята и на чо-
вешкия род социална еманци-
пация, нямат друг избор, освен 
да разрушат (да унищожат) 
държавата. Тези класови бор-
би могат да приключат само 
когато, като техен краен ре-
зултат, бъде постигната за-
мяна на държавната органи-
зация на обществото с една 
световна федерация на анар-
хистическите комуни и общ-
ности, на капитала и наемни-
чеството – с комунистиче-
ския труд, разпределение и 
задоволяване на материални-
те и духовните нужди на все-
ки негов член, независимо от 
възрастта, пола, културата, 
националната или расовата 
принадлежност…

Затова, нашият отговор 
на предизвикателствата на 
XXI век може да бъде само яс-
ното и открито прокламира-
не на необходимостта от въ-
оръжаване на народа, срутва-
не на „пирамидата”, „уволнение 
на елитите” с техните свити 
от невежи и самодоволни апо-
логети, „професионалисти” и 
„експерти”, и „овластяване” на 
тези „отдолу” и от „перифе-
рията”, т. е. прокламиране на 
анархията и нейния принцип: 
всички са „овластени” да об-
съждат засягащите ги и ин-
тересуващите ги въпроси, да 
вземат решения по тях, да ги 
привеждат в изпълнение и да 
контролират както резулта-
тите, така и съответстви-
ето им с решенията!

Има ли основания подобен 
„волунтаризъм”? Наистина 
ли е време за Социалната ре-
волюция? Няма ли отново да 
се родят само химери и чудо-
вища? Част от отговора на 
тези въпроси дават следните 
императивни изисквания на 
Роботронната революция:
• Повечето съвременни из-

следователи на властта 
твърдят (изглежда не без 
основание), че броят на ре-
шенията, които трябва да 

се вземат, за да функциони-
ра обществото, се умножа-
ват (поради усложняване-
то, обогатяването и разно-
образяването на общест-
вения живот). Точно това 
обаче изисква отстранява-
нето на „елитите” и учас-
тието на всички, т. е. нуж-
дите на общественото ор-
ганизиране изискват Анар-
хията! Не само защото 
още Волтер е казал, че „по-
умен и от най-умния са всич-
ки”, но и защото, оставени 
по върховете, искат или не, 
без интеграцията им в мре-
жите на обществото, „ели-
тите” ще бъдат смазани 
под непосилното бреме на 
усложняващия и разнообра-
зяващ се обществен живот 
на все повече и по-свобод-
ни „атиняни”.

• Новите технологии, инфор-
матиката и телекомуника-
циите, роботите, компю-
трите и автоматизация-
та създават необходимите 
условия за една икономика 
на изобилието и – ако пе-
рифразираме формулирана-
та от Сен Симон вековна 
мечта на човечеството – 
налагат организирането 
на труда и разпределение-
то на произведените блага 
според желанията на все-
ки.

• Трудът, дори да не изчезне 
напълно, ще бъде толкова 
творчески (и сложен), че за 
да бъде „ефикасен”, трябва 
да е комунистически, т. е. 
еманципиран, свободен, до-
броволен, безплатен. Още 
повече, че в идващото на 
смяна общество броят на 
работните места намаля-
ва непрекъснато и за мал-
кото, които все още оста-
ват, ще се изисква свръх-
висока квалификация, а ал-
тернатива на комунисти-
ческия труд може да бъде 
само просията и охранява-
ните от свръхполиция па-
лати на свръхбогатите или 
изобретеното от нацисти-
те „окончателно решение”, 
насочено вече не само про-
тив цигани, евреи и др. „нис-
ши раси”, а срещу цялото 
„излишно” човечество;

• - РР изисква нова, по-ефи-
касна, съобразена с извърш-
ващите се промени, едно-
временно свободна и ко-
лективистична по своята 
същност организация на 
обществения живот – ан-
типод на йерархическата 
пирамида. Някои наричат 
тази организация мрежа, 
други пряка демокрация, 
трети – самоуправление. 
Касае се всъщност пак за 
Анархията, която трябва 
да се роди от превръща-
нето на социалната ката-
строфа в Социална рево-
люция, за да се открият но-
вите, грандиозни и немисли-
ми и за най-великите утопи-
сти перспективи пред чо-
вешкия род.

Така анархокомунизмът – 
много по-близък до мечтите 

и стремежите на човешкия 
род и до естествената сре-
да за неговата ускорена (и 
освободена) еволюция – ста-
ва осъществим, необходим и 
неминуем, именно поради съз-
дадените от РР възможнос-
ти. „Алтернативата”, която 
буржоазните бакали и поли-
тици ни предлагат, е живот в 
казино-публичен дом под „Же-
лязната пета” на новия робов-
ладелски Рим.

Затова единственият ре-
ален и рационален отговор на 
„дезинтеграцията в хаоса” е 
съзнателната и организирана 
подготовка на социалната ре-
волюция, слагаща край на сту-
денокръвния „Левиатан” със 
свитата от съпътстващи го 
ужаси на господство, насилие, 
експлоатация, паразитизъм, 
егоизъм, национална и расо-
ва разпокъсаност, класови и 
международни войни, патрио-
тарски идиотизъм, кръвопро-
лития, упадък, деградация, де-
генерация и всеобща смърт.

За държавата с нейния 
монопол върху „легитимно-
то насилие”, което „въвежда 
ред” сред гражданите, посред-
ством законите, няма да има 
място в едно родено от соци-
алната революция общество. 
Когато днешната социал-
но-икономическа и държавна 
система бъде превърната в 
прах и пепел, от развалините 
ґ през XXI век ще се роди но-
вият коренно различен свят. 
По всяка вероятност, негови-
те кълнове ще се появят най-
напред в САЩ, Европа и Япо-
ния. Оттук нататък, именно 
в тези страни ще става все 
по-ясна необходимостта от 
социалната революция, коя-
то трябва да ликвидира въз-
приемането на хората като 
„ресурси”, „персонал” или „капи-
тал”, което не е много по-раз-
лично (както се опитват да 
ни убедят) от времето на ро-
бовладелския Рим, когато са 
ги разглеждали като „говоре-
щи оръдия”. Създавайки нова 
обществена организация, с 
нови отношения между хора-
та, тази социална революция 
ще преодолее навиците, ман-
талитета и практиката, из-
работени в епохата на класо-
вите цивилизации. Същевре-
менно, тя ще отвори врати-
те на социално-икономиче-
ската система за извършва-
нето и завършването на РР.

Новото общество ще бъде 
организирано от свободни 
хора, които са толкова по-
солидарни с новосъздадена-
та от революцията социална 
система, колкото повече раз-
познават себе си и своите ин-
тереси в нейните цели, колко-
то повече е надминато про-
тивопоставянето на свобо-
да и равенство, на автоном-
ност и федерализъм, на удо-
волствие и ефикасност, на 
щастието да бъдеш самия 
себе си и чувството на сила 
от това, че сме заедно! •

Георги Константинов
„Дъблин”-София

август-октомври 1999 г.
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(поне малко) професията. За-
щото не искам да нося на пле-
щите си греха да съм осигу-
рил дипломата на поредния 
бездарник, чрез която от по-
зицията на авторитет (т.е. 
с диплома) да нанася вреди на 
невинни хора в уязвима ситу-
ация. Защото не искам да се 
продавам – себе си и знани-
ята си по такъв долен и от-
вратителен начин. Но за по-
реден път извърших услуга-
та – обработих данните на 
съответния човек и той сега 
е готов да защити доктор-
ска степен и след това ще на-
твори това, което ще натво-
ри... Накратко – ще предлага 
от позицията на авторите-
та си псевдолечение и псев-
допомощ за реални проблеми 
на реални хора.

Защо го направих? Защо-
то шефът ми ме помоли и за-
щото (за пореден път) не мо-
жах твърдо и категорично да 
кажа „НЕ”. Шефът си мисли, че 
ми прави услуга, че ми праща 
човек, който да ми плати за 
добре свършената работа, 
за усвоените ми през годи-
ните знания и умения. Но аз 
не мога да взема пари за по-
добно нещо, никога не съм мо-
жел и никога не съм взимал... 
Накратко, чувствам се като 
магистрална труженичка, но 
без съответното възнаграж-
дение.

Съжалявам, Златко, но вече 
ми се натрупа доста емпири-
чен опит, на базата на който 
стигам до извода, че идеята 
за анархизма може да е стра-
хотна, но не е за нашето об-
щество. Защото твърде дъл-
го наблюдавам посредствени 
индивиди, които драпат наня-
къде (не дори „нагоре”, просто 
нанякъде) и си правят смет-
ката, че благодарение на со-
циалните си умения ще ком-
пенсират цялата интелекту-
ална непълноценност, която 

влачат, и ще постигнат все-
ки „връх”, който си набележат. 
И сметката им излиза вярна. 
Тези хора не искат нито сво-
бода, нито равенство, нито 
братство, нито колективна 
собственост върху средства-
та за производство, нито 
пряка демокрация, нито каква-
то и да е форма на самоупра-
вление. Единственото, което 
искат, е да се „уредят” (раз-
бира се, по втория начин, за-
щото първият им е недостъ-
пен). Позицията върху „социал-

ната стълбица” е единстве-
ният език, който разбират, 
единствената валута, чиято 
стойност са способни да въз-
приемат.

Това е мнозинството хора 
в България в момента.

Въпросът ми е за какво е 
всичко това, за какво се ха-
бим, защо се занимаваме с 
това? В името на тези хора 
ли? Аз не искам да работя, да 
живея, да гласувам, да обсъж-
дам, да общувам с тези хора. 
Те са (просто, ясно и без изви-
нение) измет. Защо сме анар-
хисти?

Писмото е твърде лично, 
но имам сериозна причина да 
го публикувам – същия въпрос 
съм чувал десетки пъти, в де-
сетки варианти и от десет-
ки хора. Същия въпрос, макар 
вероятно с различни думи, си 
задава всеки, който се е зах-
ванал с някаква форма на анар-
хизъм и не си е сбъркал напъл-
но попрището. Същия въпрос 
си задавам и аз, когато сън-
ят ми танцува между напре-
жението в работата и теро-
ра от съседното заведение в 
Студентски град.

Аз имам своя отговор и бих 
искал да посоча надеждата 
там, където я намирам, кога-
то имам нужда от нея.

Не съм видял човек, който 
да не е зависим по един или 
друг начин от властта и да 
не прави компромиси със себе 
си, за да преживява. Това не е 

срамно, не е случайно – в ха-
рактера на властта е да за-
владява и в широчина (коли-
чествено), и в дълбочина (ка-
чествено), докато не достиг-
не дъното. А днес държав-
ността, най-разпространена-
та форма на власт, изглежда 
по-вездесъща и по-всепроник-
ваща от когато и да било.

Големият въпрос е докъде 
човек стига с компромисите? 
Отговорът за всеки е инди-
видуален. Има хора, които по-
насят много болка, но малко 
глад. Затова съм далеч от ми-
сълта да обвинявам някого за 
поведението му. В общество 
като нашето да постъпваш 
принципно е лукс, който се 
плаща твърде високо. Поняко-
га аз избирам да не плащам.

Има хора, които сериозно 
си вярват, че са „извън систе-
мата”. Други – че коригират 
проблемите ґ. Вероятно така 
се прикриват от мръсотията 
в ежедневието. Аз се успокоя-
вам по друг начин – като ра-
ботя, за да прочистим бъде-
щето.

Разбира се, това е трудна 
работа, не е за един или два-
ма и краят ґ не се вижда. До 
голяма степен е научна рабо-
та – ведно с теоретизира-
нето, експериментирането 
и популяризирането. Не знам 
обаче нещо, което да заслужа-
ва повече усилията ми. Ако не 
друго, поне ми помага да зас-

ГЛАВА В СТЕНАТА ИЛИ СТЕНА В ГЛАВАТА

Защо сме анархисти?
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Изборът е да 
помагаш на 
системата да 
се срине или 
да поддържаш 
илюзията, че 
не всичко в 
нея е прогнило

нати, са: на всеки немски пен-
сионер ще се падат едва два-
ма работяги. По-скоро един, за-
щото другият или ще е каси-
ер в супермаркета, или чинов-
ник, или ченге, или политик, или 
още нещо си, което пряко не 
произвежда нищо, а разпределя 
произведеното или направо го 
превръща в модната за сезона 
кафеникава материя.

Тези числа, доста оптимис-
тични, обуславят нуждата на 
Германия от „свежа кръв”. Няма 
значение от каква вяра са – по-
рядките в немската държа-
ва бързо ще ги приобщят към 
вярата в парите и изрядните 
сметки. Няма значение знаят 
ли езика – онези от тях, кои-
то ще бъдат поканени да по-
пълнят дупките в по-високи-
те етажи на социалната пира-
мида, бързо ще го научат. В ка-
чеството си на разновидност 
еничари, ще се мислят за по-
германци от германците. Щом 
и маргинални хлапаци с иран-
ска кръв тръгват да трепят 
„мръсни чужденци” с възгласа 
„аз съм германец”… А пък долу 
пролетариатът нека е разде-
лен на две, на три, на четири, 
на много – да се карат, да се 

бият, да се трепят, важното е 
да не се обединяват срещу чор-
баджиите.

Това са сметките, макар 
че е странно защо в тях не са 
включени ефектите от ускоря-
ващата се роботизация. Про-
изводителността рязко рас-
те, а нуждата от жив труд на-
малява, и то във всички сфери, 
независимо от скептицизма 
на по-глуповатите, които от-
казват да повярват, че „маши-
на може да замени човека”. На-
против – може. Поради прос-
тата причина, че при капита-
лизма няма хора, а опростени 
роли, натоварени с определени 
не кой знае колко сложни зада-
чи. Само че интелигентност-
та на машините нараства, 
доближава се до прага на фа-
зов качествен преход да ста-
не същинска интелигентност. 
Даже и преди този праг маши-
ните показват способност 
да се справят с достатъчно 
сложни задачи.

Германията на танте Мер-
кел в момента е в немилост 
всред българските буржоаз-
ни либерали, националисти и 
други сортове държавофили. 
Рано или късно обаче ще ґ прос-
тят, стари сърдечни трепе-
ти метален окис не хващат. 

Където са текли лиги в очаква-
не на пари, пак ще текат, а и 
канцлерката взе, че се „осъзна” 
и рече та отсече: трябва да 
спрем нелегалната имиграция!

И вълната опрощение взе 
да се надига. С мърморене „къс-
но, но дано”, със злорадство 
„аха, опомниха се”. Естестве-
но, че ще простят на одъртя-
лото ангелче – нали ще прати 
пак пари, че и граничари, обу-
чени да боравят с рикошети в 
тила, за последното вече има 
виещи от възторг български 
граждани, горди с нацията и 
евроатлантическия ґ „избор” 
(кога всъщност е имало такъв, 
всенароден?). Сакън сега да се 
обади отново някой хейтър, че 
това е лицемерно, че не ста-
ва дума за имиграция изобщо, 
че няма какво да се опомнят – 
разчели са позитиви и негати-
ви. Две световни войни научи-
ха елитите на много неща. На-
пример как да се справят с по-
тенциално революционната 
енергия на населението – раз-
пиляват я по дреболии, прена-
сочват към лъжереволюционни 
и направо мракобесни канали, 
пробутват удобни и безопас-
ни за управляващите образи на 
врага и виновника за всички не-
уредици.

Бежанската криза – вече 
без съмнение е планирано ме-
роприятие. Това е рестартът 
на матрицата на окаяното съ-
ществуване на мнозинство-
то хора. Попълненията прис-
тигат – с традиции на подчи-
нение, както се превежда ду-
мата ислям, с желание да се 
приобщят към „европейския 
рай”. Засега недоволстват, че 
не го получават, но бързо ще 
бъдат дресирани да се конку-
рират помежду си, за да заслу-
жат, всеки за себе си, парче 
от рая. Това е планът на оли-
гархията, тоест малцинство-
то реално управляващи и лов-
ко манипулиращи сплашения 
„електорат”.

Европа буквално преди сед-
мици празнуваше падането 
на берлински стени. Странно 
честване, докато проектира-
ше нови огради с пазачи зад 
тях. Не е далеч денят, в който 
пазачите ще бъдат набирани 
от доскорошните мигранти, 
мотивирани за своето лично и 
семейно благополучие да стре-
лят по следващите вълни тър-
сещи поне малко по-човешки 
живот.

Има ли изход от тази ма-
трица? От махалото на любе-
не и омраза към манипулато-

рите, което обаче не стига 
по-далеч от приказки?

Има. Но иска повече кураж 
от наличния и повече сърце от 
предписаното в скрижалите 
на „правовия ред”.

Шансът, че плановете на 
елитите може да дерайлират, 
не е нулев. Особено ако недо-
волните от вида и грозната 
еволюция на ЕС нарочно про-
дължат да „клатят вагоните” 
и да рушат релсите.

Европа като унитарна сис-
тема няма бъдеще. Бъдеще 
има Европа на прякодемокра-
тична федерация на терито-
риални, производствени, по-
требителски, творчески и 
всякакви други сдружения, без 
партийни лобисти, без бизнес 
клиенти на лобистите, без бю-
рокрация, без държави, без за-
кони, без граници.

За такава Европа, която да 
не е тясна за никого, която да 
не ръчка останалия свят до съ-
сипия, а напротив, да споделя 
опит и да помага на всички кон-
тиненти да стане хубаво за 
живеене – за нея се налага да се 
преборим.

Сериозна борба, не инфан-
тилни изблици на обичане и 
мразене на „лидери”. •

Шаркан

В МОДНИТЕ ЗА СЕЗОНА КАФЕНИКАВИ РАЗЦВЕТКИ

Мода на гадостта
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пя, когато съм бил принуден 
да стисна безсилно юмруци и 
да затворя очи пред поредна-
та несправедливост.

Това е и моят съвет към 
теб – вместо да прахосваш 
сили в безкористна помощ 
за потенциални вредители, 
следващия път, когато ше-
фът те препоръча, му кажи, 
че си затрупан с извънслужеб-
ни задължения по създаване на 
по-справедливо общество… и 
не го лъжи.

Такъв е моят отговор на 
ситуацията, в която си по-
паднал. На ситуацията, в коя-
то сме попаднали всички ние 
обаче е по-трудно да се даде 
отговор. Как да доведем едно 
общество, което в преобла-
даващото си мнозинство е 
реакционно (егоистично, на-
плашено, манипулирано), до 
социална революция? Вероят-
но механизмът е много по-
сложен от механизма за пре-
връщане на влакова компози-
ция с уранова руда в атомна 
бомба. За да се разкрие и опи-
ше си трябва цяла индустрия. 
За щастие обаче не само ние 
си задаваме този въпрос и мо-
жем да се опрем на чуждия 
опит.

Преди всичко да отбележа 
Защо сме анархисти? Нашата 
борба не е в името на тези 
хора. Ако искаме друг свят, 
то е, защото не ни харесва 

този. Ако светът, за който 
се борим, искаме да се харес-
ва поне на повечето хора – 
толкова по-добре. Не можем 
обаче да кажем, че го правим 
само заради тях. Правим го 
заради себе си, защото ни ха-
ресва хората да се самоупра-
вляват. Може и да не го искат 
днес, но нашата цел е да го по-
искат утре и да успеят да го 
осъществят.

Дали „те”, хората около 
нас, са перманентно способни 
на самоуправление? Вероятно 
не. Иначе биха го осъщест-
вили, то би било естестве-
но като дишането и нямаше 
да има такова понятие като 
„анархисти”, както няма по-
нятие за човек, който „диша 
въздух”. Въпреки че самоупра-
влението остава нереализи-
рано, то е реална алтернати-
ва – историческа, настояща и 
бъдеща. Иначе просто няма-
ше да има „анархисти”. Ако ис-
каш по-емпиричен аргумент, 
една обикновена книжка като 
„Анархията работи” (за която 
ти също помогна и скоро ще 
бъде издадена) е достатъч-
на, за да се намерят илюстра-
ции за това колко различни 
тенденции към самоуправле-
ние могат да съществуват – 
сред хора, които имат прак-
тически същата генетична 
и културна атмосфера като 
нашата. Няма никакво съмне-
ние, че определени хора в оп-
ределени исторически момен-

ти са били организирани в са-
моуправляващи се общности. 
Значи няма предварително 
заложени в човешката приро-
да пречки пред подобно обще-
ство. Големият въпрос е дали 
и как хората на цялата плане-
та могат да се организират 
в такава общност в истори-
чески обозрим период?

Като наблюдаваме хората 
около нас, изглежда невероят-
но. Подобно наблюдение обаче 
не отчита многообразието 
от общности и социални мо-
дели на планетата. С години-
те бях изненадан да разбера, 
че след всички приказки „у нас” 
за „равенство и братство” 
отпреди 1989-та, в едно об-
щество като САЩ, в което 
„инициативността и пред-
приемчивостта” са издигна-
ти в култ, начинанията на 
взаимопомощ и солидарност 
са много по-разпространени, 
отколкото тук, и са много по-
устойчиви, понеже са (само)
организирани от обикновени-
те хора, а не са спуснати ме-
роприятия на властта. На-
пълно е възможно да останем 
изненадани и от други обще-
ства, които познаваме съв-
сем повърхностно. Например 
един Китай сам по себе си е 
друго човечество.

Нещо по-важно, прякото 
наблюдение не отчита ево-
люцията на обществата. Из-
глежда народите (ако си пос-
лужим с едно остаряло поня-

тие) са способни да еволюи-
рат много бързо, ако са по-
ставени в подходящи условия. 
Добра илюстрация (но празен 
аргумент) е мисълта на Вазов 
„И в няколко дена тайно и по-
лека народът порасте на ня-
колко века”. Случвало се е хора, 
за които съм успял да си оф-
ормя лошо мнение, да ме изне-
надат с неочаквано добро. Ве-
роятно същото е възможно 
и за народите. Сигурно лесно 
могат да се намерят приме-
ри в историята, ако човек се 
постарае да ги потърси. Ево-
люционните фактори – ро-
ботронната революция, ико-
номическата глобализация и 
екологичната криза – тепър-
ва ще засилват влиянието си. 
Вероятно се задават разми-
рици в световен мащаб – гло-
бално преселение, гладни бун-
тове, световна война, нещо 
друго или всичко това накуп. 
При подобна криза може да се 
окаже, че на социалната стъл-
бица просто няма достатъч-
но място и огромни количе-
ства хора ще трябва да въз-
приемат нов език или нова ва-
лута – на взаимопомощта и 
класовата солидарност – или 
просто няма да оцелеят.

За мен няма съмнение, че 
хората, които познаваме 
днес, няма да бъдат същите – 
или по-точно няма да имат 
същото поведение – след ня-
колко десетилетия. Не е ясно 
точно в какви посоки ще бъ-

дат промените, възможно 
е дори да не можем да си ги 
представим днес. Възможно е 
двамата с теб да не ги и дож-
ивеем. Ако обаче желаем но-
вият свят да ни се понрави, 
трябва да работим здраво. 
Не защото хората го заслужа-
ват, а защото така искаме да 
бъде.

Послепис:

Когато споделих въпроса ти 
с други анархисти, остана-
ха учудени. Ако имаме кон-
сенсус, че това общество не 
бива да съществува, всеки 
захвърлен болт в механизми-
те му е общественополезна 
дейност. Щом системата те 
принуждава чрез глад да ґ съ-
трудничиш в собственото ґ 
самоунищожение, защо да ґ 
се противиш?! Бакунин е из-
писал стотици страници, че 
спасението за човечество-
то е в разрушението на този 
прогнил обществен строй, 
но няма кой да го чете. Един 
единствен идиот с диплома 
обаче ще го демонстрира на 
стотици хора по-ефективно 
от Бакунин. Изглежда избо-
рът е между това да създа-
ваш идиоти с диплома, да им 
вземаш парите и да помагаш 
на системата да се срине или 
да делиш от залъка си, за да 
поддържаш илюзията, че не 
всичко в нея е прогнило. •

Златко

ГЛАВА В СТЕНАТА ИЛИ СТЕНА В ГЛАВАТА

Защо сме анархисти?
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От дистанцията на времето 
е лесно да намираме кусури. 
Това, което знаем днес, не се 
е знаело в миналото. При все 
това, критиката към Про-
грамата на ФАКБ, публикува-
на през есента на 1945 г., е 
не само уместна, но и необ-
ходима, с оглед на нуждата 
от такъв документ днес.

Първото, което прави 
впечатление, е непълнота-
та на Програма-1945. В нея 
липсва много важна част – 
анализ на текущата ситуа-
ция и разумни предположения 
за близкото бъдеще, с което 
да са съобразени целите, за-
дачите, организационната 
структура и дейностите на 
ФАКБ.

Съществен недостатък 
е допускането, че на след-
военна България, в която са 
разположени значителни по 
численост и въоръжение час-
ти на Червената армия, ще 
ґ се размине съветизация по 
образец на Прибалтика през 
1940 г. и в анексираните 
от Полша територии през 
1939 г.

Дори да приемем, че тога-
ва съветизацията на стра-
ната се е струвала несигу-
рен сценарий, авторите на 
Програма-1945 е следвало да 
предвидят поне работен ва-

риант в случай на осъщест-
вяване на привеждането на 
България според „стандарти-
те” на СССР.

Липсва и осмислянето на 
поражението на Испанска-
та революция, главно погу-
бена от „неутралитета” на 
Запада и нашествието на 
германски и италиански „до-
броволци”, както и сталин-
ските „съюзници”, преследва-
ли свои, но отново контра-
революционни цели. При все 
тези „външни” фактори на 
поражението, няма и помен 
от опит за вадене на поуки 
от проявения опортюнизъм 
на НКТ – съучастие в прави-
телството, отказ от лозун-
га „Война и Революция в едно 
и също време”.

Това е и вторият (и най-
болен!) „куц крак” на Програ-
ма-1945 – залагане на легали-
зираното съществуване на 
ФАКБ. Легална организация 
не може да води подготовка 
на революционно действие, а 
значи и не може да обяви пуб-
лично реалните си – неизбеж-
но конспиративни – цели и 
задачи, методи и средства, 
необходими организационни 
структури и нужни меропри-
ятия.

Точно заради курса към ле-
гализъм Програма-1945 е не-

годен за действие план. Още 
повече, че като документ 
„Платформата” не е била 
приемана на конгрес на ФАКБ 
и всъщност представлява 
позиция на неколцина другари 
от онова време. От днешна 
гледна точка Програма-1945 
може да служи само като 
пример какво не бива да се 
прави, как не бива да се пише.

С такава сурова присъда 
бих могъл да приключа тема-
та, поемайки риска от обви-
нения в самонадеяност. Все 
пак ще добавя още няколко 
бележки, с което приканвам 
и други другари да се вклю-
чат в анализа, за да подчер-
тая и по-второстепенните 
недостатъци, но и да отбе-
лежа няколкото момента, 
които заслужават развитие 
като полезни и уместни.

Недостатък е описанието 
на организационната струк-
тура и функции на ФАКБ – 
това е уместно за Устав, 
а не Програма, която би мо-
гла единствено да спомене 
основните организационни 
принципи.

Недостатък е и като цяло 
отбранителният дух на 
Програма-1945. Въпреки че 
е „легален” документ, кога-
то заявените намерения са 
скромни и прекалено пред-

пазливи, не може се очаква 
практическата им реализа-
ция да не е още по-скромна, 
и то в негативния смисъл на 
понятието „скромност”. 

Разделът „Програма мини-
мум” е най-слаб. Георги Кон-
стантинов го смята напра-
во за недопустим, понеже в 
делото на Световната ре-
волюция не може да има „ми-
нимални” програми, но аз не 
съм против в една Програма 
да съществува раздел „Непо-
средствени задачи”. В таки-
ва задачи обаче не виждам 
защо, наред с трезви и опре-
делено правилни лозунги за 
разпускане на армията и съ-
баряне на затвори и концла-
гери, трябва да присъстват 
упования „правителството 
да изпълни обещанията си”, 
да отмени „извънредни зако-
ни”, вместо всичките. Ако в 
непосредствените задачи 
е проникнал чист реформи-
зъм, то работата за реали-
зиране на декларираните го-
леми цели е самозатлачена. 
Дори в документ, предназна-
чен да не дразни властта, не 
е било добре да се декларира 
примирението, че ФАКБ ще 
съжителства с държавата, 
ще настоява за ред в търго-
вията и справяне с черната 
борса.

Одобрение без уговорки 
според мен заслужава само 
първата част, в която са оч-
ертани контурите на целта 
на анархичната борба – уста-
новен в хода на революция об-
ществен модел за нататъш-
но творческо и масово усъ-
вършенстване. В този сми-
съл разделът „Основи” крат-
ко преразказва „Концепцията 
на безвластническия комуни-
зъм”, приет на конгрес в Са-
рагоса през май 1936 г., но 
така и нереализиран.

В заключение държа на 
наблегна на това, че анали-
зът на програмни проекти 
отпреди 71 години има не 
само и не толкова историче-
ска стойност. Историята е 
практически опит с цел да се 
ползва в настоящето, за да 
се случва желано бъдеще. За-
това следва да обърнем осо-
бено внимание върху липси-
те в Платформата, които, 
повтарям, са: анализ, който 
задава параметрите на под-
готвеност при революцион-
на ситуация (всякога изне-
надвала организираните ре-
волюционери); категорично 
формулиране на разраства-
нето (количествено и ка-
чествено) на организацията 
като една от главните зада-
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чи, за да може водената от 
нея пропаганда да пробужда 
сред народа желание за жи-
вот именно в анархически 
комунизъм, да мотивира ак-
тивна борба за установява-
не на такъв строй, без оглед 
на цената, която, разбира се, 
няма да е малка.

И последни думи: все пак, 
на фона на европейския анар-
хизъм в края на войната и на-
чалните следвоенни години, 
Програма-1945 е опит да не 
се затъне в общия упадък. В 
окупирана Германия, особено 
в съветската зона, съвзема-
щите се след разгрома от 
1932 анархисти, с много мал-
ко изключения, приемат още 
по-умерени цели. Във Фран-
ция по същото време текат 
„проекти” за сближаване с 
марксизма.

Следователно, Програ-
ма-1945 може да послужи за 
нуждите на конструиране на 
Програма-ХХI – като я осмис-
лим критично. •

Николай Теллалов 

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

Критика на платформата от 1945 г.
I.

Дори без да се позоваваме на 
Бакунин, е могло да декларира-
ме, че между днешното (тога-
вашното) общество и наша-
та Социална революция няма 
място за никаква друга рево-
люция. Трябва само да се под-
чертае дебело, че победата 
на тази наша революция е въз-
можна само в световен мащаб 
и следователно тя ще бъде 
перманентна, тоест разгръ-
щаща се в ширина и в дълбо-
чина до окончателната тран-
сформация на капитализма и 
на държавността (във всички-
те им форми) в едно интерна-
ционално анархокомунистиче-
ско общество.

Следователно при анархи-
стите няма място за „програ-
ма минимум”, а евентуално за 
една „преходна програма” в 
случай, че България се окаже 
„Пиемонт” на световната со-
циална или на анархокомунис-
тическата революция (което 
е малко вероятно, за да не ка-
жем с нулева вероятност). В 
такава почти невероятна си-
туация, в „преходната програ-
ма” трябва да се предвидят 
поне три неща:
1) Участие на страната в све-

товния пазар с всичко, което 
произтича от него: външна 

търговия, внос-износ, обмен, 
пари, дипломатически пред-
ставителства и т. п.

2) Във вътрешен план, поради 
липсата на изобилие (произ-
водствен капацитет), позво-
ляващо реализацията на кому-
нистическия принцип „от все-
киго според възможностите, 
на всекиго според нуждите”, 
въвеждане на равно разпреде-
ление или възнаграждение за 
труда, коригирано с броя на 
неработоспособните члено-
ве в семейството му и съо-
бразено с оптималното (или 
максималното?) използване 
на икономическия потенциал 
на страната.

3) И не на последно място, раз-
витие на оръжейната индус-
трия, необходима за отбра-
ната на революцията, без да 
подхранваме сталинисткия 
мит или илюзия, че „строи-
телството на анархокому-
низма в една отделно взета 
страна” е възможно и че ос-
тровчето на социалната ре-
волюция може да се съхрани в 
океана на империализма, ако 
тя не продължи своя марш в 
ширина и дълбочина и не реши 
въпроса „кой – кого?”. 

Предвид горното, трябва да 
се направят следните кри-
тични бележки относно „из-
дигнатите лозунги” в част-

та „непосредствени задачи” 
на ФАКБ:
• Едновременното съжител-

ство на държавата и контро-
лираните от народа свободни 
Съвети и Комитети (които са 
органи на анархията) е крат-
котрайно състояние, което 
води до „или – или”!

• Присъединяването на българ-
ските работници и селяни към 
МРА (и на българските анархо-
комунисти към анархистиче-
ския Интернационал) трябва 
да има за цел освен борбата за 
мир („възпрепятстването на 
бъдещата война”, което – как-
то показа опитът на двете 
световни войни – се оказа не 
по силите ни), идейната, пси-
хологическата, организацион-
ната и „техническата” подго-
товка на масите за превръща-
нето ґ в класова война и в по-
следна сметка – в Социална ре-
волюция.  С оглед на това, еже-
дневните социални борби за 
глобалните и локалните инте-
реси на трудещите се може да 
се разглеждат само като ма-
неври и репетиции на бъдеще-
то генерално сражение. Всич-
ки изтръгнати от капитала и 
държавата отстъпки са стра-
ничен продукт на тази такти-
ка, подчинена на постигането 
на стратегическата цел на 
анархокомунистите.

• Всички лозунги надолу от 
„участието в печалбите” са 
искания за предизборната де-
магогия на реформистите или 
са невъзможни в условията на 
политическата и социално-
икономическа система, за чие-
то ликвидиране водим нашата 
борба. Ако „създаването на до-
броволна милиция на работни-
ците и селяните” е възможно, 
поради специфичните условия 
в дадена страна и момент, при 
съхранение на държавата, то 
ще означава само едно – граж-
данска война. При положение, 
че политическата класа, капи-
талът и църквата съществу-
ват и очевидно ни превъзхож-
дат по сила, влияние и сред-
ства, създаването на „цялост-
но научно образование, широко 
достъпно за новите поколения 
и освободено от влиянието на 
господстващите сили на ста-
рия свят” е абсурдно или сее-
що илюзии сред лековерната 
публика. Накрая, дори да се про-
ведат някои от въпросните 
лозунги-искания, реформирани-
ят капитализъм и подобрена-
та „демокрация” не са цел на 
едно социално-революционно 
движение.

В следващи бележки ще се 
спра на останалите части на 
„Платформа-1945”. •

Георги Константинов
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Руските избори и българският референдум
Руските избори за държавна-
та Дума са пирова победа на 
Путин и бандата, която стои 
зад него – стои хем за подкре-
па, хем в позиция на екзекутор 
с пистолет, опрян в тила на 
жертвата.

Между 60% и 70% руснаци 
отказаха да (съ)участват в 
легитимирането на режима. В 
двата най-големи града, Мос-
ква и Петербург, бойкотът 
обхвана 75-80% от имащите 
право на глас.

Това прилича не толкова 
на апатия, колкото на далеч-
на гръмотевица при уж ясно 
небе – предвестник на бунт. 
През есента на 1916 г. спрямо 
цар Николай ІІ също е имало 
нарастващо отчуждение, как-
то и кресливо малцинство, 
което го възхвалявало.

Платените от самия Кре-
мъл „критично настроени към 
режима аналитици” побърза-
ха да обявят ниската избира-
телна активност за нароч-
на „стратегия на управлява-
щата партия”. Бърза реак-
ция – представяне на прова-
ла за търсен ефект. Наред с 
това – смехотворни приказ-
ки за това, че самият Влади-
мир Владимирович се чувст-
вал уморен „от себе си”, поне-
же навсякъде виждал своя лик 
и четял своето име. Горкият 
той. Похват, прилаган още 
от Иван IV Грозни („Заплаши-
телен” в превод, не грозен, 
макар да безспорно е бил гро-
зен поне в нравствено отно-

шение, и то над обичайното 
ниво за монарх): оплаква се 
царят пред болярите, че май 
му е време да остави трона, 
да се оттегли в манастир… 
и зорко бройка лицата на бо-
лярите. Похватът е усъвър-
шенстван от Сталин и после 
нерядко прилаган от съвет-
ските генерални секретари – 
риболов на неблагонадеждни 
от непосредственото обкръ-
жение.

Действията на режима 
обаче показват, че не ста-
ва дума нито за стратегия, 
нито за надеждна победа – 
възражда се цяло министер-
ство за държавна сигурност, 
открити са нови щатни брой-

ки за руските вътрешни вой-
ски (тоест „добрата” стара 
жандармерия, предназначе-
на за борба със собственото 
население), отпуснати са до-
пълнителни финанси от про-
дадените природни ресурси, 
взети са мерки за подобрено 
въоръжаване и екипиране на 
жандармите, които към този 
момент не разполагат само с 
подводници и атомно оръжие. 
Засега.

Защо победил държавник, 
„обаятелен вожд”, „народен лю-
бимец”, при такъв „убедите-
лен” успех (от бройката гла-
сували, като някои са отведе-
ни към урните буквално под 
строй – държавните чиновни-

ци, затворниците, признати 
за вменяеми пациенти на пси-
хиатрични клиники, армията 
и полицията, разбира се), „до-
казателство” за подкрепата 
на електората, тутакси ще 
наема нови бодигардове, още 
по-безмилостни и по-напомпа-
ни мускулно?

Стратегия липсва и пора-
ди простата причина, че от 
парламентарно мнозинство 
в Думата няма належаща нуж-
да. Проправителствено мно-
зинство там винаги е нали-
це благодарение на питомни-
те „опозиционни” партии, ка-
квато например е ЛДПР, чий-
то лидер страстно пее „Боже 
царя пази” и славослови Пу-
тин. Освен това, легалните 
президентски пълномощия в 
Русия са големи, а заедно с не-
официалните лостове – гра-
мадни. За какво му е на Путин 
парламентарно мнозинство, 
заради което уж нарочно по-
ощрявал негласуването?

Руският народ 
е отвратен все 
повече и повече от 
нищожествата, които го 
владеят

Не така, поне не в същите ма-
щаби, е у нас. Нечистата ни и 
несвята наша с извинение ре-
публика (точната дума тряб-
ва да е „олигархат”) не е с пре-
зидентско управление, а под 
колективната безотговор-
ност на сборището, наречено 

„Народно събрание”, където се 
бутат представители на по-
литическите обръчи на биз-
нес групировките, за да лоби-
рат за спонсорите си, за пар-
тийната си кариера, за лично 
облагодетелстване.

Българският народ оче-
видно не е чак толкова от-
вратен от управниците си, 
щом само една трета твърдо 
не гласуват. От останалите 
тук. Двата милиона не ги бро-
им, макар да са изразили вече 
отношение с краката си.

Защо тогава толкова шум, 
и то не само чисто медий-
но провокиран, около наши-
те „президентски избори”? 
Ще рече човек, че обикновени-
те граждани, които се карат 
по форуми и кръчми за това 
чий кандидат е по-най, са за-
ложили пари, като на кранти 
в хиподрума! Нима не разби-
рат наистина, че който и да 
спечели от (само)предложена-
та партийна и „аполитична” 
сган, простолюдието (свик-
нало с галеното „матрял”) не 
печели нищо, ама нищичко, 
та дори си постила да губи 
от действията на всеки нов 
„президент”, който ще се чув-
ства задължен да се доказва и 
ще върши обичайните глупос-
ти, а те обикновено струват 
пари. Бюджетни пари. Пари, 
изтръскани от нашите джо-
бове.

Затова още от възник-
ването на анархизма като 
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точно дефинирана идеоло-
гия, анархистите повтаря-
ме: участието в избори е съ-
участие в престъпленията 
на държавата срещу народа. 
И понеже стана дума за бю-
джет, а бюджет означава да-
нъци, добавяме към истината, 
която ако не бъде здраво усво-
ена, ще продължи да гази нео-
съзнатите като валяк: данъ-
коплатството е финансира-
не на престъпната дейност 
на държавата срещу народа.

Всяко правителство е за-
говор срещу свободата – 
това поне би трябвало да е 
останало в паметта от учи-
лище. Слова на Христо Ботев. 
Освен ако не е влетяло навре-
мето през едното ухо, завър-
тяло се, не намерило за как-
во да се закачи, за съвест или 
чувство за лично достойн-
ство да речем, и изхвръкна-
ло през другото ухо. Или пък 
нарочно избити от ума сло-
ва. Понеже словото е в нача-
лото, но повлича дело, а това 
дело и съдебно дело може до-
кара връз немирната глава. 
Страх.

Но щом има страх, уплаши 
се от това, накъде те водят 
лидерите, уплаши се повече, 
отколкото те е страх от тях 
и от мутрите им! Защото на-
истина е страшно, а всички 
няма как да се спасим през Тер-
минал 2 – Западът вече хем 
ще филтрира имигрантите, 

хем ще се роботизира, излиш-
ни хора не му трябват.

Затова – БОЙКОТ НА 
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

При все че това е нелепа си-
некурна длъжност, психологи-
чески представлява предим-
ство на общински и парла-
ментарни избори – и те лъжа, 
и те легитимиране на банди-
ти във властта.

Добре, ами 
референдумът на 
шоумена Трифонов?

Нека бъде ясно: кръстоски 
между пряка демокрация и 

представителна система во-
дят до аварии – например па-
товата ситуация Брекзит, 
в която практически по рав-
но са разпределени мненията 
„за”, „против” и „де да знам”. 
Блокажи като британския 
обаче свидетелстват, че не 
пряката демокрация е калпа-
ва, а че представителната 
система е за боклука. Че еле-
менти на пряка демокрация не 
се вписват в текущото би-
тие. Че пряката демокрация е 
ефективна само в цялост. Че 
е добра като чист модел без 
компромиси, макар и донякъде 
да търпи такива, но те стру-
ват скъпо – например Швей-
цария, която прие да даде по-

вече пълномощия на тайните 
си служби, много скоро ще се 
разкайва.

Специално за този рефе-
рендум – въпросите му са не-
актуални и насочени всъщ-
ност да укрепят предста-
вителната система, а не да 
превърнат пряката демокра-
ция в традиция, която да се 
разширява. При все това, уп-
равляващата класа се стрес-
на. Глас народен се признава 
за глас божи само на теория 
от националния ни „елит”.

Адекватни на ситуацията, 
а и изобщо като перспекти-
ва, биха били съвсем други въ-
проси – относно ролята на са-
мата пряка демокрация, нека 
и като елементи, пришити 
към олигархичното управле-
ние с маската му на „демокра-
ция”. Но каквито има, такива 
са – те са пробили позволение 
(което е абсурдно за пряката 
демокрация – някой да ґ позво-
лява да се случва!), те ще вля-
зат след кастрирането от 
магистратите в бюлетини-
те.

Принципно и референду-
мът би трябвало да се бойко-
тира, защото е залъгалка. Но 
щом фактът на провеждане-
то му нервира политиците, 
може би е добре да не бъде 
пренебрегнат. Възможно е, 
макар и слабо, да вдъхне само-
чувствие на гражданите.

Обратно, слабото учас-
тие в референдума ще налее 
вода в мелницата на персона-

жи деребеи, които твърдят, 
че не било работа на народа 
да участва в решения, които 
засягат неговия живот, това 
било приоритет на „компе-
тентните”. Тъкмо на тия ком-
петентни, чиято помийна по-
пара сърбаме близо 30 години!

„Протестното квадрат-
че” в новите бюлетини няма 
последици и е залъгалка да по-
виши избирателната актив-
ност, тоест да позволи на 
деребеите да се големеят, че 
„народът ги е избрал”.

Пряката демокрация е 
бъдещето

То не ще се наложи, спазвайки 
нормативите на враждебна-
та му представителна сис-
тема. Налагането е револю-
ционен акт, който винаги по-
мита измислените за робове 
закони.

Докато куражът на маси-
те обаче не е достигнал до 
това ниво на гняв, каквото 
заслужава сътвореното от 
политическата класа битие, 
нека гражданите се убедят 
сами, че „прогресът в рамки-
те на закона” е всъщност ти-
чане в кръг.

Нека се прихванат рефе-
рендумите като практика. 
Те неизбежно ще поставят 
въпроса ребром, рано или къс-
но: пряка демокрация – или 
представителното безобра-
зие. •

Христо Николов

АКО ПРОМЕНЯХА НЕЩО…
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След като консерваторите в 
американския конгрес прокар-
ват закон, който понижава 
нивото на облагаемите дохо-
ди, вече едва ли не с шантаж 
искат да увеличат данъците 
на бедните. В замяна на това 
най-богатите ще получат 
най-големия къс от прослову-
тата баница чрез вътреш-
ния дълг на Америка.

Мнозина консервато-
ри считат, че трябва да се 
увеличи броят на данъкопла-
тците. Фактът, че 46,7 ми-
лиона не плащат данъци по 
бедност, създавал морален 
риск – т. е. поощрявал „безу-
частието”.

Аз мисля – казва конгрес-
менът Кемп, – че у хората 
трябва да има чувство за ня-
каква отговорност към свое-
то правителство. Щом полу-
чавали помощи и безплатни 
лекарства по бедност, тряб-
вало да плащат и данъци. По-
знатият от памтивека „об-
ратен Робин Худ” – за да има 
повече за богатите, трябва 
да има по-малко за бедните.

Пропастта между класи-
те расте, а консерватори-
те я обявяват за спасителна 
благодат. Алчните банкери 

поставят Америка на колене 
и се превръщат в герои на ре-
публиканците. Тази идиотска 
и откъсната от реалността 
партия започва нова война – 
с бедните и безработните, 
които демонизира и нарича 
мързеливци.

Ноам Чомски пише:
Главните архитекти (на 

тази политика) са „бизнес-
мените” и те дадоха ясно да 
се разбере какви са техните 
интереси, те искат да им 
се „отдели най-голямо вни-
мание”, независимо от това, 
какво влияние ще окаже това 
върху другите, които също 
страдат от тази политика. 
Консерватори, аз мислех, че 
вие сте против данъците? 
Войната против нисшите 
класи започна.

Роботронната революция 
(РР) като основа на 
анархистическото 
общество и 
комунистическата 
икономика

Предпоставки: роботизация 
и автоматизация на човеш-
кия ръчен и умствен труд

Човешкото общество се 
технологизира все повече. 
Технологиите влияят вър-

ху социалните структури 
и тяхната трансформация. 
Влияят и на еволюцията на 
обществото. Първата соци-
ално-технологична револю-
ция е аграрно-занаятчийска-
та. Втората е индустриал-
ната. Днес обществото пре-
живява трета – роботронна-
та. Тя коренно го преобразя-
ва, променя не само матери-
ално-техническата му база, 
но и духовната сфера и произ-
водството на знания.

Световно известният 
икономист Леонтиев казва: 
когото и да запитате коя 
сила през последните двеста 
години е изиграла най-голяма 
роля за феноменалния иконо-
мически ръст, ще ви отгово-
ри – техническият прогрес… 
Автоматизацията, роботи-
зацията и ускореното тех-
нологично развитие съкраща-
ват общия брой налични ра-
ботни места във всички сек-
тори на икономиката, без да 
създават толкова или още по-
голямо количество нови, как-
то ни успокояваха много те-
оретици от времето на луди-
тите.

Днес конкуренцията за-
ставя все повече компании 
да се автоматизират, за да 
съхранят своя парцел от све-

товния пазар. В резултат 
множество труженици губят 
работата си и не могат да 
осигурят съществуванието 
на своите семейства. Авто-
матиката и кибернетиката, 
работещи на пълни обороти, 
могат скоро да заменят не 
само промишлените работ-
ници, но и мнозина учени-спе-
циалисти.

Експоненциалният ръст в 
развитието на информацион-
ните технологии, на робо-
техниката и компютъриза-
цията показва, че човешкият 
труд става все по-неефика-
сен за потребностите на на-
селението на планетата. От 
началото на третата про-
мишлена революция сме сви-
детели на увеличаването на 
„технологичната безработи-
ца”, защото работната сила 
на хората се заменя от ма-
шините. Тази тенденция из-
мества работника, а следова-
телно и потребителя в капи-
талистическото общество, 
което намалява потребление-
то. В дългосрочна перспекти-
ва това ще се окаже фатално 
за заетостта и за… капита-
ла, защото в обозримо бъде-
ще роботизацията и авто-
матизацията на физическия 
и интелектуалния труд в раз-

витите страни ще се издиг-
нат на качествено ново ниво.

Лечение на системата от 
„гълъби” и „ястреби”

Пред подобна перспектива по-
литици и магнати на капита-
ла търсят различни програми 
и политики за решение на про-
блемите, пред които ги изпра-
вя сфинксът на РР, в зависи-
мост от принадлежността 
им към „гълъбите” или „ястре-
бите”. В недалечното минало 
един от факторите за форси-
ране на потреблението е сис-
темата на масово потреби-
телско кредитиране, получила 
държавно стимулиране от „же-
лязната лейди” Тачър и прези-
дента на САЩ Р. Рейгън. През 
2008 г. обаче се разразява фи-
нансово-икономическата кри-
за. Старата политика става 
невъзможна, тъй като кредит-
ната система достига мини-
мума на олихвяването, а дълго-
вете достигат обеми, чието 
изплащане се оказва невъзмож-
но. Гърция е последният пример 
за фалита на този „неолибера-
лен НЕП”.

Търсят се решения и в други 
насоки – например изграждане 
на „умни”, „зелени” градове. Еко-

» » » продължава на страница 7
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ЗАД РЕШЕТКИТЕ В ТУРЦИЯ

„Новата“ стара турска инквизиция
След въвеждането на извън-
редното положение в Турция 
към старите методи за из-
тезания се прибавиха и нови.

Висене и електрически 
ток са само част от методи-
те, чрез които фашистката 
власт в Турция изтезава хора-
та по арести и затвори.

Адвокат Гюлсерен Йорели 
разказва:

„30-дневният срок на задър-
жане, невъзможността човек 
да получи адвокатска помощ, 
както и решенията за засек-
ретяване на делата, сами по 
себе си са мъчение. Правото и 
справедливостта са нужни на 
всеки един от нас. Своеволи-
ята и полицейският произвол 
вече са повсеместно явление. 
Няма да мине много време и 
мъченията и насилието по 
време на задържане в ареста 
ще бъдат прилагани срещу аб-
солютно всеки. Ще ви разкажа 
за затвора край град Силиври, 
област Истанбул, който посе-
тих наскоро, на 31 август. В 
много от затворите полити-
ческите затворниците спят 
на смени, т. е. се редуват кой 
да спи на леглото, защото 
място в килиите вече няма.

Редуват се и да дишат

Карцерите в затвора в Си-
ливри са превърнати в общи 
килии. Вместо по един, вътре 
се вкарват по трима и пове-
че души. Това са съвсем тес-
ни места без врата към об-

щия двор. Политическите за-
творници ни разказаха, че се 
редуват на тесния прозорец 
да дишат. Обмислят да запо-
чнат гладна стачка. В затво-
рите цари пълен произвол на 
администрацията и надзи-
рателите. Не е ясно кога ще 
има свиждания. Напълно сво-
еволно, без заповед админи-
страцията променя датата 
за свиждания. Хората, които 
идват от отдалечени краища 
на страната, се връщат обра-
тно, без да се видят с близки-

те си. „Дисциплинарните на-
казания” са се увеличили. При 
влизане и излизане от килии-
те, надзирателите заставят 
затворниците да се събличат 
голи, за да бъдат претърсени. 
Ако откажат, биват пребива-
ни жестоко.

„Няма да говориш, само се 
вижте!”

Това ми разказа една учител-
ка, която ме потърси наскоро: 
„Нямаме нищо общо с Фету-

ла Гюлен и привържениците 
му. Ние сме съвсем обикнове-
но семейство, което просто 
има по-консервативни вижда-
ния за обществото. На съпру-
га ми беше наложена безсроч-
на забрана да практикува про-
фесията си. Видях го в арес-
та едва 4 дни след като беше 
задържан. Полицаят ми каза: 
„няма да говориш, само ще го 
видиш и толкова”. Заплашили 
са съпруга ми: „Ако ґ кажеш 
нещо, ще лежиш 30 години или 
пък долу ще си поговорим по-

вечко с тебе!” Той им отгово-
рил: „Съгласен съм да лежа 30 
години, само не ме връщайте 
обратно в ареста”. Беше мно-
го изплашен. Не съм го вижда-
ла такъв. Полицаите ме раз-
питаха, без да съм задържана, 
а нямат право на това, докол-
кото знам. Заплашиха ме”.

В Кюрдистан – висене, 
оковаване с вериги и 
електрически ток

Преди две седмици аз и още 18 
мои колеги заминахме за град 
Шърнак и град Нусайбин (Севе-
рен Кюрдистан, б. ред.) като 
част от делегация прогресив-
ни юристи, които искаха да 
се запознаят лично със случ-
ващото се в региона. Разказа-
ха ни, че в центровете за за-
държане жестоко се изтеза-
ват хора. Старите мъчения, 
познати от миналото, са се 
завърнали. Висенето с ръце 
оковани с вериги за тавана и 
пускането на електрически 
ток са повсеместна практи-
ка. Дори вкъщи и на улицата 
там е истинско мъчение. Хо-
рата са принудени да живеят 
сред развалини. Денонощно се 
чуват изстрели. Строителни 
машини постоянно разчист-
ват отломки. Улиците са пре-
взети от бронираната тех-
ника на армия и полиция.

Репортерката на закри-
тия през август опозиционен 
кюрдски вестник „Йозгюр гюн-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
логичната криза, която вече 
никой не отрича (отричат се 
само причинителите ґ), неиз-
бежно принуждава политици-
те и казионните теоретици, 
ако искат да избегнат агония-
та, да изработят оптимални 
стратегии за развитие. Из-
ползваните на днешния иде-
ологически пазар се оказват 
негодни:

„Екологичният консер-
ватизъм”, който отхвър-
ля „свръхиндустриализиране-
то” и РР, поставя под съмне-
ние нейната „легитимност” 
и предлага силно ограничен 
ръст на промишлеността, 
вместо навлизане на науката 
и новите технологии с пре-
имуществено развитие на 
производства, икономисващи 
енергия и ресурси, на мащабна 
индустрия на услугите с ви-
сококвалифицирана работна 
сила и висока степен на еко-
логична защитеност, също 
търпи крах.

Други илюзорни 
капиталистически 
решения

За да избегнат катастро-
фата, която преди да стане 
екологична, ще бъде социал-
на, буржоазните „-олози” от 

80-те години на ХХ век пле-
дират за „Мирен модел”. Той 
има шанс да получи мощно 
развитие под натиска на ико-
номическата и политическа 
криза през средата на 70-те 
години, ако се преодолеят ка-
питалът и бранещата го дър-
жава, а не користните и неве-
жествени форми на съпроти-
ва, които са следствие.

13-те основни положения 
на „мирния модел” тогава са:
• Отказ от всякакви „псевдопо-

требности”, като се започне 
от оръжията и се завърши с 
наркотиците, алкохола и ни-
котина, от лукса и украшения-
та, които ни натрапва рекла-
мата. Съкращаване на всички 
производства, задоволяващи 
„псевдопотребностите” – т. 
е. лъвския пай от цялата ин-
дустрия.

• Повсеместен преход към 
умерено рационално хране-
не, с отказ от всякакви изли-
шества. Съкращаване на хи-
мизацията на селското сто-
панство, развитие на биоло-
гичните начини за защита на 
растенията и домашните жи-
вотни.

• Разпространение на градин-
ските участъци, с помощта 
на които градските жители 
могат да разнообразят тра-
пезата си с натурални проду-
кти и да направят почивката 

и възпитанието на децата 
по-съдържателни.

• Повсеместен преход към 
скромно и хигиенично облекло 
(без да е еднообразно) с отказ 
от модни излишества. Прин-
ципен отказ от облекло и 
предмети за еднократна упо-
треба като извънредно скъпи 
в екологично отношение.

• Курс към деурбанизация и 
строителство на селища 
от неголеми масивни домове 
и с прохладен микроклимат 
(12-13 °С нощем, 16-18 °С де-
нем).

• Повсеместно разпространя-
ване на слънчеви инсталации 
на покрива за минимизиране 
на разходите за отопление и 
осветление, кухненски нужди 
и т. н.

• Курс към съкращаване на сред-
ствата за транспорт. Пеше-
ходни пътеки до „работата”, 
„покупките”, развлеченията. 
Замяна на автомобила с вело-
сипед и за по-далечни разсто-
яния – с електромобил. Отказ 
от повечето служебни, раз-
влекателни и „информацион-
ни” пътувания чрез разпрос-
транение на телевизия от 
нов тип, позволяваща „ефект 
на присъствие” на всяко зрели-
ще, текстове и изображения 
в електронен вид (вместо пе-
чатна продукция), видеоразго-
вори на всякакви разстояние.

• Съкращаване на производ-
ството на „излишна” инфор-
мация, всички данни, които 
не са непосредствено необ-
ходими на човека, се обменят 
само между машини.

• „Оптимизация” на светов-
ния топлинно-енергетичен 
баланс с увеличаване на „чис-
тите” източници на енергия 
(водни, слънчеви, вятърни, ге-
отермални и пр.).

• „Оптимизация” на световния 
материално-суровинен ба-
ланс чрез рециклиране.

• Култ към развитието на ли-
чността, към здравето и 
природата със съответно 
преразпределение на заети-
те в общественото произ-
водство и чрез утвърждава-
не на мироглед, наука, изку-
ство, морал, психология, фи-
лософия и т. н.

• Повсеместно разпростра-
няване на средното семей-
ство с две-три деца при ряз-
ко увеличаване на времето за 
общуване между родители и 
деца през почивното време. 
Преход към обикновено въз-
производство на население-
то.

• Разширяване на участие-
то на хората в решаването 
на социалните и глобалните 
проблеми.

Това са навремето мирните 
идеи срещу безмилостната ре-

алност. Развити са задълбоче-
но в книгата на английския ико-
номист Шумахер „Малкото е 
прекрасно: икономика заради 
хората” (1974), както и в кни-
гите на Дж. Форестър „Све-
товната динамика” (1971), на 
Д. Медоуз „Пределите на ръ-
ста” (1972), М. Месарович и Е. 
Пестел „Човечеството в по-
вратен момент” (1974), Я. Тин-
берген „Преразглеждане на 
международния ред” (1976), на 
Е. Ласло „Целите на човечест-
вото” (1977) и др. Същите те-
зиси са в основата на нашумя-
лата книга на Джереми Рифкин 
„Ентропията: новият миро-
глед” (1980), чийто автор се 
опитва да разпростре закони-
те на термодинамиката върху 
закономерностите на разви-
тието на човечеството („все-
ки прогрес се постига за смет-
ка на деградацията на околна-
та физическа или социална сре-
да”), но по същество и той сти-
га отново до „мирния модел”… 
(Рифкин прави опит да сплаши 
господарите, за да ги направи 
по-отстъпчиви – техният от-
говор е „съкращение” не на по-
треблението и на нуждите, а 
на… нуждаещите се.)

Не може да се отрече рацио-
налният характер на някои от 
тези предложения, но капита-
лът е ирационален. •

(следва)
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6) Структура на 
имущественото 
неравенство. 
Неравенство в работните 
заплати след 1980-те 
години

Тридесет и петте години, пос-
ледвали края на Втората све-
товна война, са необичайни, 
доколкото през този период за 
пръв път става възможно ня-
кои да се изкачват по икономи-
ческата стълба за сметка на 
собствените си старания, а не 
в резултат на получено крупно 
наследство. Възможно е все 
още живите спомени за тези 
години да пречат на ясното 
разбиране на по-типичните 
исторически тенденции в ди-
намиката на имуществено-
то неравенство.

През 1980-те и 1990-те го-
дини започва да се проявява но-
вият икономически феномен: 
заплатите и премиите на най-
висшите служители на най-
крупните корпорации и банки 
достигат невероятни разме-
ри. Делът от съвкупния фонд 
на заплатите, разпределян в 
полза на 1% от населението, 
достига 8% към началото на 

2010-те. Най-ярко тази тен-
денция се наблюдава в САЩ.

Статистическите данни за 
САЩ сочат, че от 1980-те ръс-
тът на имущественото нера-
венство се дължи на увеличе-
нието на доходите на най-бога-
тия 1% от населението, чийто 
дял в националния доход е на-
раснал от 9% през 1970-те до 
20% в 2010-те. Подобен е ръс-
тът на доходите и на оста-
налите 9% от богатите 10%. 
Това означава, че ръстът на до-
ходите на тази социална група 
надвишава средното ниво на 
ръста на щатската икономи-
ка. За цялото останало населе-
ние на Америка ръстът на до-
ходите е под 0,5%.

Анализът на данните за раз-
витите страни в Европа и Аме-
рика сочи, че за най-богатия 1% 
от населението от 1990 г. на-
сам се наблюдава фантасти-
чен ръст на покупателната 
способност, докато тази на 
средно-статистическия граж-
данин е в стагнация.

7) „Заплата за успехи 
поради късмета”

Някои американски икономи-
сти обясняват диспропорция-
та в ръста на доходите на ви-
сшето началство с това, че 

те притежават уникални спо-
собности и че тяхната произ-
водителност на труда е много 
по-висока от средната. Проуч-
ването на нивото на образова-
ние и професионален опит на 
мениджърите от най-богатия 
1% от населението и остана-
лите 9% (от богатите 10%) 
обаче не обяснява съществени-
те различия в нивата на запла-
тите им.

Нещо повече, нивото на за-
платите на топ-мениджъри-
те не се намира в пряка зави-
симост от качеството на 
взетите от тях решения (т. 
е. от компетентността им). 
По-скоро е обратното. Ако в 
резултат от въздействието 
на външни фактори печалбата 
на фирмата се увеличава, то и 
възнагражденията на топ-ме-
ниджърите растат. Този фено-
мен се нарича от икономисти-
те „Заплата за успехи поради 
късмета” (че са „попаднали” в 
такава фирма).

От друга страна се просле-
дява забележителна зависи-
мост между нивото на подо-
ходния данък и възнаграждени-
ята на сътрудниците от вис-
шия ешелон: от 1980-та ната-
тък действащото по-рано в 
САЩ високо ниво на подоход-
ния данък съществено намаля-

ва, което способства за лави-
нообразния ръст на доходите. 
(NB: Все още в САЩ са твърде 
далече от „плоския данък”, въве-
ден от „социалистите” на БСП.) 
„Естествено”, социалната гру-
па, спечелила от понижаване-
то на данъците и кореспонди-
ращото увеличение на доходи-
те им, има значително поли-
тическо влияние, което тя 
употребява между другото 
и за поддържане на ниското 
ниво на данъците.

8) Разпределение на дохода 
от капитала

Не само безпрецедентният 
ръст на работната заплата 
обаче води до растящата про-
паст между доходите на раз-
личните социални групи в САЩ. 
Следва да отчитаме и ръста 
на доходите от капитала, на 
който се дължи над една тре-
та от ръста на неравенство-
то. Независимо от съществе-
ните различия в разпределе-
нието на заплатите, неравен-
ството в притежанието на 
богатство и разпределението 
на доходите от капитала над-
минава първото в пъти. При-
тежанието на капитали (и до-
хода от тях) винаги е по-кон-
центрирано, отколкото раз-

пределението на дохода от 
трудова дейност. Например 
10% от най-високоплатените 
работници получават 25-30% 
от общия националния доход 
от заплати – толкова се пада 
и на 50% от нископлатените 
работници. В същото време в 
САЩ богатите 10% от насе-
лението, получаващи доходи 
от капитал, притежават 72% 
от цялото национално богат-
ство, а най-бедните 50% от 
населението – едва 2%.

9) Изработено или 
наследено богатство?

Изследванията показват, че 
само за поколенията, родени 
между 1910 и 1960 г., най-бо-
гатият 1% от населението се 
състои от хора, за които осно-
вен източник на благосъстоя-
нието е работата, а не насле-
деният капитал. За първи път 
в историята учението и рабо-
тата позволяват най-богати-
ят 1% от населението да има 
по-висок стандарт от този 
на наследилите своето богат-
ство.

Тази аномалия поражда без-
прецедентна увереност в не-
обратимостта на социалния 
прогрес и в това, че неравен-
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дем” Севдийе Ергюрбюз раз-
казва за нахлуването на поли-
цията в редакцията на вест-
ника и престоя си в ареста.

„Хвърляха ни по 
стълбите”

„Продължавахме да работим 
в редакцията, защото не зна-
ехме, че вестникът ни е за-
крит от властта. Докато 
работехме на компютрите, 
изведнъж в офиса нахлуха по-
лицаите. По-късно научихме, 
че са разбили вратата с та-
ран и чукове. Срещу нас се из-
правиха маскирани командо-
си с автомати и картечници. 
Постоянно ни заплашваха: 
„Ние сме държавата, сега ще 
видите какво ви чака!” Имаше 
полицаи от отдела за „борба 
с тероризма”, отряда за бор-
ба с безредиците, командо-
си, отдела за обществения 
ред, медийния отдел – поли-
цаи от всички възможни от-
дели. Арестуваха ни и ни биха 
всичките. Бяхме на втория 
етаж на сградата, хвърляха 
всички колеги по стълбите. 
Докато ни хвърляха, ни удря-
ха с палки, ритници, юмруци, 
вериги. Качиха ни в полицей-
ския автобус с белезници на 
гърба. Престояхме в автобу-
са цели седем часа в това по-
ложение, без да помръднем. 
Цели 7 часа им трябваха, за 
да бъдем отведени от район 

„Таксим” до район „Еюп”, за да 
ни прегледат в болницата. 
Биха ни и в автобуса, псува-
ха ни, имаше расистки и сек-
систки подмятания. Полица-
ите ни опипваха по интимни-
те части.

„Чувахме виковете им”

Държаха ни в ареста 4 дни. 
В полицейското управление 
на район „Таксим” не ни из-
мъчваха, но чувахме, как из-
тезават други хора. Първи-
ят ни медицински преглед 
беше в държавната болница 
в район „Еюп”. Издадоха сви-
детелства, в които пишеше, 
че не сме бити. Повече не ни 
водиха в болницата, Доведо-
ха доктор в ареста на район-
ното. Лекарите там записа-
ха, че има следи от побой. От 
дете мечтаех да стана жур-
налистка. Обичам професия-
та си. В момента в Турция тя 
е невъзможно да се практи-
кува. Властта иска да заглу-
ши гласа на всички, които не 
мислят като нея. Те не тър-
пят инакомислещи. Ако сте 
кюрд, жена и особено ако има-
те леви убеждения, бъдете 
готови на всичко, дори и да 
ви убият”.

Ритници, юмруци, 
вериги…

Главният редактор на вест-
ника Зерки Ерден разказва за 
полицейския терор:

„Един от полицаите ме по-
сочи с пръст и в същия мо-
мент 10 командоса едновре-
менно се нахвърлиха върху 
ми. Ритници, юмруци, вериги, 
удряха ни с каквото им дой-
де на ум. Същинската гавра 
с нас се разигра в полицей-
ския автобус. Опипване по 
интимните част на мъже и 
жени, псувни, ругатни. Вся-
чески се опитваха да ни про-
вокират, полицаи ни казваха: 
„Вие не сте мюсюлмани. Вие 
сте арменци, вие сте евреи. 
Вие сте християни”. Измъч-
ваха ни в „името на исляма”. 
В автобуса бяхме почти ра-
вен брой кюрди и турци. По-
лицаите се ядосаха: „защо се 
обединихте кюрди и турци?” 
Това единство много ги беше 
раздразнило. Жените поли-
цаи измъчваха жестоко ко-
лежките ни. Като нищо мо-
жеха да убият някоя от тях. 
Лявото ми око се поду от по-
боя. Докато бях в автобуса, 
всеки полицай, който се кач-
ваше или слизаше, удряше с 
юмрук подутото ми око. То 
се затвори и вече не виждах 
почти нищо. А когато не им 
отговарях на псувните, още 
повече се озверяваха.

”Ами те, полицаите, 
доста са ви насъбрали…”

Репортерът на вестника 
Фърат Йешилчънар разказва:
„Полицаите ни ненавиждаха. 
Не ни смятаха за журнали-

сти, а за криминални. Дока-
то бяхме на разпит при про-
курора, той ни каза: „ами, те, 
полицаите доста са ви на-
събрали, не се учудвай”. И на-
истина така беше, те бяха 
озлобени срещу нас. Опитва-
ха се да счупят компютъра 
ни. Помислихме, че ще ни уби-
ят като в град Джизре тази 
зима. Наши колеги там бяха 
изгорени живи в едно мазе. 
След това ни биха, полицаи-
те ни показваха пръстените 
си с герба на Османската им-
перия. Заплашваха ни посто-
янно: „ще ви разстреляме, ще 
ви пръснем черепите”.

Севим Гюлмез, близка на 
политическия затворник Али 
Гюлмез, осъден на доживо-
тен затвор, разказва за мъ-
ченията и изолацията в за-
творите:

„Камерите са 
обърнати към банята 
на политическите 
затворнички”

В последните месеци зачес-
тиха случаите на насилстве-
но интерниране. Много по-
литзатворници бяха премес-
тени далеч от своите близ-
ки и роднини. Преврат наис-
тина беше извършен, но не 
срещу правителството, а 
срещу нас. Напоследък не ни 
предават писмата на Али, 
оправдават се, че почеркът 
бил много лош и не можели 
да ги прочетат. Докато не 

прочетат, че в тях не пише 
нещо за техните гаври, не 
ни ги предават.

Като негова леля не мога 
да се виждам с него лично, 
защото той е осъден на до-
животен затвор на строг 
режим. Али ми разказа, че 
арестуваните при операци-
ите срещу привържениците 
на Гюлен, са изтезавани с 
жестоки мъчения. Повечето 
нищо общо с Гюлен и органи-
зацията му. Казва, че стоно-
вете и виковете им се чуват 
из целия затвор. Той и прия-
телите му им давали вода, 
цигари.

Политическите затвор-
нички, интернирани от за-
твора Синджан край Анка-
ра в този в Силиври, изпра-
щат писма, в които молят 
да бъде чут гласът им. При 
влизането в затвора надзи-
ратели ги съблекли насила, за 
да ги „претърсят”. Те се въз-
противили и били жестоко 
пребити. Политзатворнич-
ките Ресмийе Ватансевер и 
Дениз Тепели пишат, че ка-
мерите за видеонаблюдение 
гледат към банята им. Сло-
жили перде на прозореца на 
банята, но мъжете надзира-
тели постоянно го махат, за 
да гледат вътре. Няма отго-
вор на жалбите им. Търсят 
подкрепа в своята борба сре-
щу сексуалния тормоз в за-
твора.

в. „Джумхуриет”
(със съкращения)

ЗАД РЕШЕТКИТЕ В ТУРЦИЯ

„Новата“ стара турска инквизиция
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Капиталът в ХХI век
ството, основано на наследе-
ното богатство, е останало 
безвъзвратно в миналото. Изу-
чаването на динамиката на на-
следените богатства обаче 
доказва обратното.

Когато нивото на доход-
ността от капитала преви-
шава значително и стабилно 
нивото на ръста на икономи-
ката, неизбежно размерът на 
наследените богатства (въз-
никнали в миналото) превиша-
ва размера на натрупванията 
(на богатствата, изработени 
понастоящем).

Изучаването на данните за 
размера на националното бо-
гатство на Франция, на ниво-
то на смъртност и това на 
натрупванията във Франция 
за периода от 1820 до 2000 г. 
позволява да се заключи, че за 
периода от 1820 до 1914 г. раз-
мерът на наследените богат-
ства и даренията през целия 
живот е представлявал 20% 
от националния доход, след кое-
то е паднал до 5% през 1950 г. и 
се е върнал на 15% през 2010 г.

Най-ниското ниво на разме-
ра на наследствения капитал 
е достигнато към 1970-те – 
общо 40% от целия частен ка-
питал. Останалите 60% от 

националния частен капитал 
са били изработени през живо-
та на техните притежатели. 
През 1980-те вече две трети 
от частния капитал във Фран-
ция са наследени. Като се има 
предвид сериозният размер на 
богатствата, предавани по 
наследство във Франция, и из-
гледите наблюдаваните тен-
денции да се запазят, е най-ве-
роятно към 2050 г. делът на 
наследените богатства да 
достигне 90% от целия частен 
капитал, тоест ще се върне на 
нивото от началото на XX век.

10) Бедна държава на 
богати граждани

Интересен парадокс се наблю-
дава в развитите страни, осо-
бено в Европа: при най-големия 
в света размер на частния ка-
питал Европа се справя изклю-
чително трудно с държавните 
си дългове. В развитите стра-
ни той се приближава към 90% 
от БВП – ниво, невиждано от 
Втората световна война на-
сам. При това народите на 
Европа са по-богати от вся-
кога. Тъжната истина обаче е, 
че това богатство е разпре-
делено крайно неравномерно: 
частният капитал процъфтя-
ва в страни с бедно население. 

Например в Англия и Франция 
частният капитал съставлява 
повече от 95% от национално-
то богатство. Същевременно 
в развитите страни процент-
ните плащания по държавните 
дългове превишават размера 
на инвестициите във висше-
то образование.

От трите възможни начини 
за съкращаване на държавния 
дълг – въвеждане на данък върху 
богатството, инфлация или ре-
жим на строги икономии – пър-
вият (извънредният данък вър-
ху богатството) е най-спра-
ведливото и ефикасно реше-
ние.

11) Прогнози за бъдещето

Има ли опасност финансовата 
глобализация да доведе до още 
по-голяма концентрация на ка-
питала в бъдеще? Изучаването 
на динамиката на движението 
на капитала, принадлежащ на 
отделни индивиди и различни 
фондове, води до извода, че при 
4% средна доходност от капи-
тала най-едрите капитали на-
растват с 6-7% процента на 
година, докато най-дребните – 
с най-много 2-3%.

Типичен пример е ръстът 
на финансовите портфейли на 
университетите в САЩ – най-

крупните (с размер над 15 ми-
лиарда долара) растат по-бър-
зо, отколкото по-скромните. 
Това се обяснява с факта, че 
собствениците на крупния ка-
питал първо, са по-устойчиви 
на рисковете при инвестиции, 
и второ, могат да си позволят 
да наемат най-добрите (и съ-
ответно, най-скъпите) управи-
тели на своите финанси, кои-
то разработват най-добрите 
инвестиционни стратегии, но-
сещи максимално високи дохо-
ди.

За лицата с неголеми спес-
тявания са недостъпни както 
най-ефективните финансисти 
(те са твърде скъпи), така и ви-
сокодоходните алтернатив-
ни инвестиции (минималните 
прагове за „вход” там са много 
високи).

Тоест, когато капиталът 
достигне определени размери, 
той започва да расте по свои 
вътрешни закони, включител-
но поради това, че собстве-
никът на такъв капитал може 
практически да реинвестира 
целия доход от него.

Ако допуснем, че във вто-
рата половина на XXI век ръс-
тът на икономиката в свето-
вен мащаб ще бъде приблизи-
телно 1,5% на година при ниво 
на спестяванията около 10%, 

може да се изчисли, че разме-
рът на глобалния капитал ще 
превишава размера на глобал-
ния доход около 7 пъти. От 
гледна точка на концентраци-
ята на капитала целият свят 
ще заприлича на Европа в пери-
ода от XVIII век до началото на 
Първата световна война.

Съгласно наличните данни, 
по-малко от една хилядна от 
населението на Земята (около 
4,5 милиона души), притежава-
ща капитали със среден размер 
10 милиона евро, се разпорежда 
с повече от 20% от глобално-
то богатство. Ако тенденци-
ята продължи (с ръст на доход-
ността на крупните богат-
ства от 6% годишно при сре-
ден ръст на глобалния капитал 
от 2% на година), то след 30 го-
дини тази една хилядна от на-
селението на планетата ще 
контролира 60% от светов-
ното богатство.

По-нататъшното обогатя-
ване на най-богатите ще ста-
ва за сметка на обедняването 
на средната класа. Едва ли съ-
временните демократични ин-
ституции са приспособени да 
функционират ефикасно в усло-
вията на политическо недовол-
ство на обедняващото мнозин-
ство от населението. •

(следва)
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60 ГОДИНИ ОТ УНГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Революцията в Унгария от 1956 г.
През юли 1956 г. начело на ун-
гарската компартия застава 
прикритият сталинист Ер-
ньо Гере, заместил открове-
ния сталинист Матиаш Рако-
ши. 

На 16 октомври група ун-
гарски студенти възраждат 
разтурения след войната 
Съюз на университетската и 
академична младеж. На 22 ок-
томври Съюзът формулира 
искания към властта: демок-
ратизация, десталинизация, 
извеждане на съветските вой-
ски.

На 23 октомври по обед съ-
ветският посланик Юрий Ан-
дропов изпраща телеграма 
до Москва с искане за намеса, 
след това десетки хиляди де-
монстранти изпълват улици-
те на Будапеща. Вечерта, въз-
мутени от официално изявле-
ние по радиото, демонстран-
тите превземат сградата на 
Националното радио. Падат 
първите убити. Военни части 
се присъединяват към въста-
нието.

Минаващият за реформа-
тор Имре Наги е назначен за 
премиер. Той веднага призова-
ва населението към „незабав-
но спиране на безредиците”, 
обещава амнистия.

Ръководството на компар-
тията иска военна помощ от 
СССР, която пристига в ранни-
те сутрешни часове на 24 ок-
томври – 6000 войници, 400 
бронирани машини, 160 оръ-

дия. Пред парламента пламва 
съветски танк, в отговор са 
убити десетки демонстран-
ти. Въстаниците залавят аг-
енти на унгарската държавна 
сигурност АVН и ги избиват 
на място. Партийните и дър-
жавни институции се разпа-
дат, на тяхно място изниква 
стихийно народно самоупра-
вление.

На 27 октомври Янош Ка-
дар замества Гере. Правител-
ството на САЩ декларира „не-
намеса” – в ход е Суецката кри-
за, където СССР губи позиции, 
Унгария е нарочена за компен-
сация.

Имре Наги, безсилен да 
овладее ситуацията, прави 
опит да оглави въстанието. 
Отказът на унгарската ар-
мия да съдейства на съвет-

ското военно командване про-
валя плана за щурм на Будапе-
ща сутринта на 28 октомври. 
На 29 октомври Наги разпуска 
AVH. Боевете стихват. Съ-
ветските войски започват да 
се изтеглят.

На 30 октомври са осво-
бодени 13 000 затворници. В 
цялата страна въстаниците 
екзекутират партийни функ-
ционери. Профсъюзите форми-
рат териториални и фабрич-
ни съвети. Те пренебрегват 
правителството на Наги, кое-
то не спира напъните да иг-
рае роля на лидер, като обя-
вява възстановяване на мно-
гопартийната система и на-
срочва извънредни избори.

Към онзи момент прави-
телството на СССР все още 
оценява събитията като 

„справедливо и прогресивно 
движение на трудещите се”, 
към което обаче се „прислам-
чили реакционни провокато-
ри”. Москва декларира готов-
ност за преговори с Унгария, 
но вече е наредила подготов-
ка за повторно нахлуване – 
операция „Вихър”. Одобрена от 
участващите във Варшавския 
договор страни плюс Югосла-
вия, операцията се развихря 
на 4 ноември – 60 000 войни-
ци, 3000 танка, авиация и ар-
тилерия. Янош Кадар публич-
но оприличава бунтовна Буда-
пеща 1956 с метежния Крон-
щат 1921. Правителството 
на Наги е обявено за „контра-
революционно”.

Следват ожесточени бо-
еве, в столицата са напълно 
разрушени 4000 сгради и още 
40 000 са значително повре-
дени, половината от 3000-те 
загинали въстаници са проле-
тарии. На 8 ноември са поту-
шени последните огнища на 
съпротива, на 10 ноември ра-
ботническите комитети и 
студентските съвети офици-
ално обявяват прекратяване 
на огъня.

Властите провеждат ма-
щабни репресии – над 300 
смъртни присъди, десетки 
хиляди хвърлени в затвори, 
включително в лагери в СССР, 
200 хиляди унгарци напускат 
родината си.

Съветското ръководство 
се опасява, че либерализация 

на режима може да провоки-
ра същото в СССР, затова КГБ 
„засилва бдителността” – 
през 1957 г. за „контрареволю-
ция” са осъдени 4 пъти повече 
съветски граждани, отколко-
то през предходната година.

Маршалът касапин Жу-
ков получава четвъртата си 
звезда на „герой на Съветския 
съюз”. Награден е и сивият кар-
динал, шефът на КГБ Суслов.

Тогавашният френски пре-
миер, социалистът Ги Моле, 
сравнява похода на Червена-
та армия срещу Будапеща със 
смазването на Парижката ко-
муна от пруския ботуш.

Едва през декември Общо-
то събрание на ООН осъжда 
нахлуването на СССР в Унга-
рия. Списание Тайм посочва 
за „човек на годината” събира-
телния образ на унгарския въс-
таник.

Албер Камю по този повод 
пише: Истината е, че между-
народната общественост с 
голямо закъснение изведнъж 
намери сили за намеса в Близ-
кия Изток, но позволи раз-
стрела на Унгария. Преди 20 
години пак така допуснахме 
чужди диктаторски армии да 
погубят Испанската револю-
ция.

За причините за Унгарско-
то въстание, неговите лозун-
ги и постижения през 18-те 
му кратки дни, четете в след-
ващия брой. •

Шаркан

Така допуснахме 
диктаторски 
армии да 
погубят и 
Испанската 
революция
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Опасният път на феминизма
Разговор с Ники Данеш, проведен 
преди няколко месеца на анархист-
кия панаир на книгата в Сидни, Ав-
стралия. Ники Данеш е иранска 
анархистка, феминистка, полити-
чески активист и борец за човеш-
ки права, живееща в Сидни, Австра-
лия. След Иранската революция 
емиграцията на близкоизточната 
държава е толкова голяма, че днес 
иранската диаспора наброява около 
пет милиона души.

Казвам се Ники и съм от Близ-
кия Изток. Нарочно казвам 
Близкия Изток, а не Иран, за-
щото не вярвам в национали-
зма и смятам, че целият Бли-
зък Изток се намира в една 
обща катастрофална ситуа-
ция.

Както се забелязва от за-
главието, моето участие е 
различно. То е свързано с най-
бруталната страна на капи-
талистическата система – 
чистата форма на поробва-
не на жени и момичета, съо-
бразно жестоките закони на 
ислямския фундаментализъм. 
Ислямският фундаментали-
зъм е част от капитализма 
и империализма. По-точно, 
той е създаден от империа-
лизма не без помощта на цио-
нисткото правителство на 
Израел. Причината за негово-

то създаване е унищожаване-
то на всяка поява на прогре-
сивни движения в целия ре-
гион, във всички страни на 
Близкия Изток. Целта му е 
почти достигната. Изтре-
бени са стотици хиляди хора, 
умове на прогресивни акти-
висти: леви, леви радикали, 
радикални феминистки и про-
гресивни феминисти. Между 
тях бяха майка ми, дванаде-
сет мои роднини, познати… 
Аз съм само една капчица в 
океана от осемдесет мили-
она иранци.

Тези, които искат да зна-
ят на какво се позовавам и 
къде споменатото от мене 
може да се провери, за да се 
докаже, че всеки вид ислям-
ски фундаментализъм – ис-
лямският режим на Иран, 
бруталните Хамас и Хиз-
була, престъпните салафи-
ти, ханафити и хамбалити – 
всички те са част от кърва-
вия американски империали-
зъм, – има стотици източ-
ници на персийски, на араб-
ски и на други близкоизточни 
езици, но най-добрият източ-
ник на английски език е книга-
та „Играта на дявола” на Ро-
бърт Драйфъс. Макар че мно-
го неща са пропуснати в нея, 
тази книга може да се счита 

за най-добрият източник на 
английски език за произхода 
на ислямския фундаментали-
зъм.

В основната на ислямския 
фундаментализъм стоят 
класовото и половото раз-
деление. Това е една свирепа 
идеология на експлоатация 
на жени и момичета в семей-

ството и в обществото за 
облагодетелстване на една 
жестока управляваща класа. 
Тя превръща жените в маши-
ни за производство. Трагеди-
ята на жените е в това, че 
нямат абсолютно никакво, 
дори естествено право вър-
ху онова, което „произвеж-
дат” – нямат права върху 
собствените си деца!

Жените биват заставяни 
да имат деца, заставяни да 
си стоят вкъщи, заставяни 
да бъдат изолирани от обще-
ството и да не взимат учас-
тие в никакви социални дей-
ности. След това им бива 
отнето и последното пра-
во – естественото право 
върху собствените им деца.

Жените нямат никакво 
право на взимане на решения. 
Задължителното покриване 
на главата и тялото пред-
ставлява затвор в затвора. 
Временният брак е чисто на-
силие върху женското тяло, 
съзнание и социално положе-
ние. Това са само част от 
стотици подобни ограниче-
ния и унижения.

Тук вероятно се питате: 
каква е причината, поради 
която ислямският фундамен-
тализъм расте толкова бър-
зо? Какво стои зад това? За 

да отговоря на този въпрос, 
трябва да се върна няколко 
десетилетия или дори някол-
ко века назад. Всички револю-
ции в модерните европейски-
те страни, от Френската 
до Октомврийската, оказаха 
своето благотворно влияние 
върху иранското общество 
и доведоха до Персийската 
конституционна революция. 
Между 1911 и 1924 г. жени-
те излязоха на улицата и на-
стояха за равни права, право 
на образование и др. Послед-
ва мощна вълна в иранската 
литература, в която се от-
кроиха множество поетеси 
с прогресивни идеи. Така сти-
гаме до основната причина, 
поради която днес властва 
ислямският фундаментали-
зъм и неговата идеология се 
разпространява така бързо, 
за разлика от прогресивни-
те сили. Ключовият отговор 
се крие във факта, че за вся-
ко обществено развитие и за 
всяка новост преди всичко е 
нужна политическа свобода. 
Именно това е, което ние ня-
махме. Нямахме никаква поли-
тическа свобода в последва-
лите години на управление на 
Реза Шах Пахлави и Мохамед 
Реза Пахлави, нито по вре-
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На света няма 
нито една 
религия, която 
предлага 
истинско 
равенство 
между 
мъжете и 
жените

NOTA BENE

Анархизъм 
и политика
В августовския брой на вест-
ника прочетох:

… Оттам идва мъдрата на-
родна констатация „всички са 
маскари” – тя се отнася за пар-
тийците, за властниците – за 
техните далавери и за тяхна-
та низост, присъщи на хората, 
докопали се до властта. Аполи-
тичността не те спасява от 
тяхната мръсотия, напротив, 
оправдава я. Чрез своята апо-
литичност ти се съгласяваш 
с тяхната констатация, че по-
литиката е тяхна работа, а не 
твоя, че обществените дела 
трябва да бъдат в ръцете на 
мерзавците и плужеците, а не в 
твоите. Докато продължаваш 
да се съгласяваш, политиката 
ще продължава да бъде „мръсна 
работа”.

Ние анархистите сме били 
винаги врагове на политиката, 
защото тя не е нищо друго, ос-
вен набор от средства, методи 
и думи, чиято цел е завладява-
нето на политическата власт 
във всичките ґ форми. Прочее, 
ето една нейна разгъната дефи-
ниция: политиката (от старо-
гръцки πολιτική, което в превод 
означава държавна дейност) е 
понятие, включващо в себе си 
дейността на органите на дър-
жавната власт и на държавно-
то управление, а също така и въ-
проси и събития в обществения 
живот, свързани с функционира-
нето на държавата.

В университетите и пар-
тийните школи тя се изуча-
ва в политологията, социоло-
гията, правото и неговата 
„философия”, в политическата 
икономия или „икономикс”, в 
дипломацията и прочее аполо-
гетични псевдонауки за днеш-
ното общество.

На политиката ние проти-
вопоставяме идейната, про-
пагандната, агитационната и 
организационната дейност за 
победа на анархокомунисти-
ческата революция. Послед-
ното означава ни повече, ни 
по-малко отмяна на държавна-
та дейност поради осъщест-
вяване на първото необходи-
мо условие – ЛИКВИДИРАНЕ 
НА ДЪРЖАВАТА, – без което 
Социалната революция е не-
възможна и се превръща в по-
редната политическа измама, 
и ЗАМЯНАТА ћ ОТ АНАРХИ-
ЯТА, при която властта „се 
разтваря” в обществото и 
всички, без изключение, имат 
еднакви права и възможности 
да участват пряко, а не чрез 
„народни представители”, в 
поставянето на обществени-
те проблеми и в решаването 
и реализирането на общите 
дела. Ако това наричаме „по-
литика”, трябва да признаем, 
че заменяме революционната 
дейност с понятие, което е 
неин антипод. •

Читател

НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменените понятия
Алтруизъм, егоизъм

Алтруизмът е готовност за 
оказване на помощ без нищо в 
замяна – до голяма степен ин-
стинктивна човешка нагла-
са, предвид произхода на чове-
чеството от стадни живот-
ни. Егоизмът е отказ от съ-
причастност с околните, по-
ставяне на собственото доб-
руване както над това на дру-
гите поотделно, така и над 
общественото като цяло. 
РАЗУМНИЯТ ЕГОИЗЪМ обаче е 
мотив за съобразяване, така 
че в отговор да провокира на-
срещно съобразяване и зачи-
тане на свободата, интере-
сите и ползата на „разумния 
егоист”. По този начин между 
алтруизма и егоизма няма ряз-
ка граница.

Капитализмът изцяло 
стои върху мирогледа на его-
изма с отделни елементи на 
разумен егоизъм, в който раз-
умността е ограничена по 
класов признак – капитали-
стите се съобразяват един 
с друг, когато им се налага да 
противостоят на други соци-
ални групи, техни институ-
ции и организации.

Социализмът поощрява ал-
труизма и разчита на всеобх-
ватния разумен егоизъм.

Комунизмът е обществено 
състояние, в което алтруиз-
мът е доминиращ, а егоизмът 
се среща относително рядко 
и единствено в така нарече-
ната му „разумна” форма.

Безплатен обяд („бедни и 
богати”)

Една от най-често употре-
бяваните фрази в буржоазно-
то (капиталистическо) обще-
ство. Един от главните при-
същи на ЕГОИЗМА белези. По-
казателното е, че е любимо 
мото най-вече на онези при-
вилегировани паразити (чи-
новници, политици, работо-
датели), които без проблем се 
уреждат с безплатни закуски, 
обеди и вечери за сметка на 
данъкоплатци, гласоподава-
тели, наемни свои работници.

Гражданин

Анархизмът приема този 
термин изключително в сми-
съла му от Великата френска 
революция – тоест обратно-
то на „поданик на краля”, лич-
ност със свобода да участва 
в управлението на страна-
та, да поема отговорност за 
своя избор в живота и да от-
хвърля външен натиск върху 
себе си.

От времето на Френска-
та революция тихомълком по-
нятието „гражданин” отново 
е сведено до „поданик”, този 
път на държавата.

Дискриминация, 
привилегия, равенство 
(елитарно – егалитарно)

Равенството разбираме 
като неограничен достъп 

на всяка личност до всички 
материални и духовни бла-
га, създадени от общество-
то, според индивидуалните 
потребности, съобразено с 
физическите възможности 
на производството на тези 
блага. Това се нарича ЕГАЛИ-
ТАРИЗЪМ, обратно на ЕЛИТА-
РИЗМА, в който равенство-
то се смята за „уравниловка”, 
която не била естествена, 
защото хората били различ-
ни. Именно защото са различ-
ни обаче, не е справедливо да 
бъдат уеднаквявани на групи 
според платежоспособност-
та си; именно различността 
на хората гарантира, че по-
требностите им няма да 
влизат в сблъсък за едно и 
също нещо, а ще се разпре-
делят по целия спектър въз-
можности.

Ограничаването на равен-
ството, което смятаме за 
естествено за човека, се на-
рича ДИСКРИМИНАЦИЯ. Не я 
приемаме нито в обичайна-
та ґ, нито в „позитивната” 
форма – последната е тъкмо 
груба, политически продик-
тувана уравниловка. Където 
има дискриминация, там има 
и ПРИВИЛЕГИИ – изключи-
телни права за нещо, които 
останалите (дискриминира-
ни) не притежават.

По този начин равенство-
то може да се формулира на-
кратко като „липса на приви-
легии и дискриминации”. •

Шаркан
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КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв

3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв

4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв

9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв

13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв
БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв

5. За общината 2,50 лв

6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв

7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 01.10.1931 г. в гр. Хасково под 

редакцията на Делчо Василев 
(Игнес) излиза анархисткият ли-
тературен вестник „Идеи”.

•  На 07.10.1900 г. в с. Горски извор, 
Хасковско е роден Митю Ганев 
Атанасов (Орманов), сформирал 
през 1921 г. първата анархистка 
чета в България (Първа хасков-
ска анархистка чета) и втора-
та Хасковска анархистка чета 
„Христо Ботев”.

•  На 07.10.1971 г. в гр. Перник почи-
ва анархистът Димитър Васи-
лев Стоянов, прекарал дълги го-
дини във фашистките и болше-
вишките концлагери и затвори.

•  На 09.10.1875 г. умира френски-
ят социалист-утопист Шарл 
Фурие.

•  На 10.10.1989 г. е създаден Че-
хословашкият анархистки съюз 
(ЧАС), продължител на ЧАФ.

•  На 11.10.1864 г. в Лондон е създа-
ден Първият Интернационал. 

•  На 12.10.1996 г. в гр. София уми-
ра известният анархист Георги 
Хаджиев, емигрант във Фран-
ция, участник в Испанската ре-
волюция 1936-1939 г., автор на 
много книги върху анархистки-
те идеи.

•  На 12.10.2003 г. в гр. Копривщи-
ца почива анархистката Мария 
Лукова Желязкова, преминала 
през болшевишките концлагери 
„Ножарево” и „Белене”.

•  На 13.10.1909 г. е убит от йе-
зуитите испанският педагог 
и безвластник Франциско Фе-
рер – основателят на модерно-
то училище в Барселона.

•  На 15.10.1919 г. в гр. София под 
редакцията на Петър Урумов 
излиза ученическото анархист-
ко списание „Ученическа пробу-
да”.

•  На 17.10.1897 г. в гр. Хасково е 
роден анархистът Жеко Георги-
ев.

•  На 17.10.1901 г. в гр. Ловеч е ро-
ден известният анархосиндика-
лист Пано Василев.

•  На 20.10.1934 г. в гр. София под 
редакцията на Георги Жечев за-
почва да излиза последната го-
дина на анархоиндивидуалист-
кия вестник „Мисъл и воля”.

•  На 24.10.1897 г. е роден Петър 
Кандев Букурещлиев, четник в 
анархистката чета „Братя Бъл-
хови” и редактор на речника за 
свободно устройство на живо-
та. 

•  На 25.10.1925 г. в с. Крайници, 
Дупнишко е роден анархистът 
Димитър Петров Биволев, пре-
карал дълги години в болшевиш-
ките затвори в Шумен, Ловеч и 
Плевен.

•  На 26.10.1894 г. в с. Косарка, Га-
бровско е роден анархистът 
Гено Пенев Даскалов, преминал 
през фашистките и болшевиш-
ките душегубки.

Каталожен
номер
649

Драги читатели,
Абонаментът за вестник “Свободна 
мисъл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-ТО ЧИСЛО 
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ ВСИЧКИ пощенски 
клонове на страната. За 1 година – 
6,00 лв; за 6 месеца – 3,00 лв; за 3 месеца – 
1,50 лв. Цена на един брой - 0,50 ст.

АБОНАМЕНТ 2016 СВОБОДНА  МИСЪЛ

АНАРХИЗЪМ И ФЕМИНИЗЪМ

Опасният път на феминизма
мето на бруталния режим 
на Хомейни, който предста-
влява ислямски фундамента-
лизъм. Когато няма полити-
ческа свобода, прогресивни-
те идеи не могат да растат 
и не могат да се развиват. 
Единственото, което им ос-
тава, е да съществуват не-
легално или подмолно.

В продължение на стоти-
ци години хората имаха сво-
бодата да практикуват ре-
лигиозните си обичаи (даже 
и по времето на Хомейни), но 
биваха арестувани, измъчва-
ни и убивани дори за най-мал-
кия признак на политическа 
активност. Това е причина-
та, поради която прогресив-
ната Иранска революция (из-
вестна още като Ислямска 
революция) от 1979 г. бе пре-
върната в катастрофа, не 
без помощта на ЦРУ, британ-
ските служби за разузнава-
не и службите на някои евро-
пейски страни. Моментално 
след тази катастрофа под-
лият ислямски фундамента-
лизъм атакува първо жени-
те, като започна да практи-
кува убиване с камъни – вар-
варски обичай, в който пър-
вият камък следва да бъде 
хвърлен към жената от ней-

ния син, нейния съпруг със за-
сегната чест, нейния баща 
или нейния брат. Появиха 
се също детски екзекуции и 
всичко това – веднага след 
Иранската революция.

С приемането на закони, 
ограничаващи правата на же-
ните, ни беше отнето всич-
ко, което бяхме постигнали 
като резултат на вековни 
борби. Жените в Иран обаче 
не останаха в домовете си, 
а продължиха борбата. Тяхно-
то първо действие беше кам-
пания за един милион подпи-
са, която не постигна цели-
те си, защото беше предпри-
ета от реформистки, които 
вярваха в промяна, записана 
в ислямското право. На све-
та обаче няма нито една ре-
лигия, която да предлага ис-
тинско равенство между мъ-
жете и жените.

Паралелно с това се появи-
ха най-разнообразни движе-
ния, свързани с най-различни 
организации на участнички в 
революционното движение, 
които изпращат момичета-
та и жените на работа в про-
винцията или във фабриките, 
като същевременно ги обра-
зоват и възпитават срещу 
ислямския фундаментализъм.

Дойде ред да спомена име-
ната на големи близкоизточ-

ни революционерки като Аш-
раф Дегхани от Иран и Лейла 
Халед от Палестина, които 
заедно се учиха да използват 
Калашников и да се противо-
поставят на ционистите, 
империализма и ислямския 
фундаментализъм. Ашраф 
Дегхани защитава енергич-
но своите идеи и до ден дне-
шен. В Афганистан – Малалай 
Джоя; Науал Ел Са’адауи в Еги-
пет – една прогресивна еги-
петска писателка; в Кюрдис-
тан и Иран – Лейла Касим; в 
Бангладеш – Таслима Насрин 
и още много други.

Преди да завърша, искам 
да кажа, че ние сме ужасно 
разочаровани от западните 
леви и феминистки движе-
ния, които ни оставиха съв-
сем сами. Когато се говори 
например за най-прогресив-
ните жени-революционерки, 
повечето от които са анар-
хистки, никога не се споме-
нава името дори и на една 
жена от движенията в Иран, 
Афганистан, Бангладеш… За 
нас това е шокиращо и ние 
виждаме, че западните леви 
и феминисти са ни изостави-
ли. Много сме разочаровани 
и затова ви моля, нека разби-
ем мълчанието помежду си и 
тръгнем заедно. •

Превод за Без Лого: Самуел

» » » продължава от страница 10



октомври 2016, брой 1012
ЗАЩОТО СА СОЦИАЛИСТИ

Непосилната лекота на конформизма
Малко е потискащо, че на „бе-
лежитата дата девети сеп-
тември” година след година 
гледаме идентични сценки 
и просто няма нищо ново за 
казване. В общи линии у нас 
политически чувствителни-
те дати се отбелязват по 
същия начин, по който и ре-
лигиозните празници – с ма-
шинално изпълнение на отег-
чителни ритуали. Само дето 
вместо хора и ядене на бани-
ца, има лицемерно празносло-
вие по медии, блогове и фейс-
буци.

Всяка поредна година 
„празникът” се отчита все 
по-вяло и формално от хора-
та и организациите, парази-
тиращи върху носталгията 
по предишната система. Ве-
роятно заради естествено-
то свиване на целевата гру-
па.

За сметка на това под-
държането на вълнението 
около тази дата се е превър-
нало в първостепенна зада-
ча за другите хора и органи-
зации – паразитиращи върху 
митологията на процъфтя-
ващия постфактум антико-
мунизъм. На този ден тра-
диционно се бълват пате-
тични статуси, назидател-
ни есета и псевдодокумен-
тални статийки, организи-

рат се пърформънси, акций-
ки и демонстрацийки. Днеш-
ният антикомунист посре-
ща 9 септември с дългата и 
внимателна подготовка на 
най-амбициозния комсомолец 
преди ‚89-та.

Ваденето на нож срещу 
умряло преди близо три де-
сетилетия куче за някои се е 
превърнало в професия, кам-
панийният шум около идеоло-
гизирани дати е станал клю-
чов за поддържането на илю-
зията за собствената значи-
мост и адекватност. Догма-
та на комично закъснелия ан-
тикомунизъм задължително 
върви с инфантилни фобии и 
филии, които очертават из-
ключително опростенческо, 
черно-бяло разбиране за све-
та – функционален наслед-
ник на историческия диалек-
тизъм. Това се превръща и 
в спойка между някои форми 
на шовинизма с фашизиран 
уклон и повечето прояви на 
модно десничарство – през 
бойковизма до снобския либе-
рализъм. За справка – съста-
вът на управляващото мно-
зинство в парламента. Ан-
тикомунизмът служи за оп-
равдание на исторически ре-
визионизъм и индулгенция за 
политическа неадекватност 
и управленско бездарие.

„Призракът на комунизма” 
пък се нареди сред универ-
салните виновници наред с 
„турското робство” и илю-
минатите. Миналата годи-
на някакви фейсбук стаха-
новци жалиха за изтребена-
та свръх раса на градските 
предприемчиви хора, което 
било обяснение за простоти-
ята, доминираща и днес в по-
литическия и обществен жи-
вот. Чудно тогава защо съ-
щата простотия я има оп-
исана например в „Бай Ганьо 
прави избори”. Сигурно под-
лият комунизъм действа 
ретроактивно. По-миналата 
година пък някакви клоуни мя-
таха домати пред парламен-
та – голямо геройство!

Сценката ме подсети за 
една книга с доклади на бри-
тански дипломати в София 
от 50-те и 60-те. Те опис-
ват подобни „изблици на 
гражданско недоволство” 
с домати, яйца и т. н. сре-
щу западни посолства при 
външнополитически кризи 
или църкви по време на праз-
ници. Конформистко хули-
ганство, един вид. Или може 
би мейнстрийм лумпенизъм. 
Така че това си е по-скоро де-
монстрация на приемстве-
ност с предишното статук-
во, отколкото на отричане. 

Очакваме следващата серия 
на „Дързост и красота” на 10 
ноември.

Целият този политиче-
ски цирк удобно прикрива ре-
алния исторически ефект 
от деветосептемврийски-
те събития и тям подобни-
те активни мероприятия в 
създаващия се по това вре-
ме „социалистически” блок. 
Светът е поделен между во-
енните машини, излезли по-
бедители от поредната Све-
товна война. През следващи-
те десетилетия, та до днес, 
те ще доминират съдбата 
на човечеството и ще сеят 
разруха и смърт, където на-
мерят за добре. Властта на 
държавата върху отделната 
личност ще се разраства все 
повече – в „свободния свят” 
ще бъде оправдавана чрез за-
щита на частната собстве-
ност, а в „социалистическия 
лагер” – чрез защита на „най-
прогресивния строй”. Един-
ственото движение, което 
се противопоставя на все-
ки вид експлоатация, анархи-
змът, „на Запад” ще бъде ско-
пен до словоблудство и бла-
готворителност, а „на Из-
ток” – почти унищожен физи-
чески. „У нас и по всички зем-
ни кълбета” (както се изра-
зява известният касапин от 

Белене П. Гогов) с кръв е на-
ложено убеждението, че няма 
алтернатива, че човечест-
вото не е способно на нищо 
по-добро от потисничество 
и паразитизъм на едно мал-
цинство върху мнозинство-
то.

Девети септември е пре-
ди всичко триумф на следво-
енното статукво, продъл-
жаващ и до днес. Тази исти-
на обаче е неудобна както за 
властниците, така и за кан-
дидатите да ги заменят. За-
това сериалът ще продължа-
ва,… докато някоя нова Све-
товна буря не замете про-
дуцента и режисьорите зад 
борда на историята. •

Филип и Златко

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА, ПРОМЕНИЛИ СВЕТА

Светът през октомври
Преди 365 години с крал-
ски указ е постановено, че 
единствено английски кора-
би имат законното право да 
внасят стоки от колониите 
в Англия. Митът за свободна-
та конкуренция обаче е жив и 
здрав въпреки този и други по-
късни факти.

През 1826 г. започва да ра-
боти първата американска 
железница. 40 години след 
това е извършен първият в 
историята на САЩ обир на 
влак.

Преди 185 години Майкъл 
Фарадей открива явлението 
електромагнитна индукция, 
което се използва за констру-
иране на електрическите ма-
шини – генератори и двигате-
ли, без които би била немисли-
ма днешната цивилизация.

През 1836 г. Чарлз Дарвин 
се завръща от околосветско 
пътешествие и започва да об-
работва данните от наблюде-
нията си, за да формулира ево-
люционната си теория.

Преди 145 години прези-
дентът на САЩ Юлисис Грант 
забранява Ку Клукс Клан и на-
режда водачите му да бъдат 
арестувани. Безуспешно. ККК 
продължава да съществува, а 
през 1928 г. провежда парад 
във Вашингтон.

През 1886 г. се открива 
официално Статуята на сво-
бодата в Ню-Йорк – след като 
през май същата година тази 
свобода е била цинично потъп-
кана.

Преди 110 години царска-
та власт, стресната от 
Първата руска революция, 
издава указ за изравняване 
правата на селяните с тези 
на останалите съсловия.

През 1911 г. избухва въста-
ние в Китай, което катализи-
ра революция.

Преди 100 години австрий-
ският социалдемократ Адлер 
убива премиера на страната 
в знак на протест срещу про-
дължаващото ґ участие във 
войната. Осъден е на каторга 
и е освободен от революция-
та след три години.

През 1931 г. в СССР е взе-
то решение за пълна ликвида-
ция на частната търговия, а 
пет години по-късно макси-
малната затворническа при-

съда е увеличена от 10 на 25 
години.

Преди 75 години референ-
думът в Люксембург за присъ-
единяване към хитлеристка 
Германия е провален от бойко-
та на избирателите. Урок за 
електората у нас.

Преди 60 години избухва 
Унгарското въстание.

Преди 55 години:
XXII конгрес на КПСС обеща-

ва да построи комунизма към 
1980 г.;

От мавзолея на Ленин е из-
вадена мумията на Сталин;

Десет години след първото 
изпитване на атомно оръжие, 
на 30 октомври 1961 г. над по-
лигона на остров Нова змея 
(Северен ледовит океан) в 
СССР е детонирана авиацион-

на термоядрена бомба АН602 
с тегло 26,5 тона. Разчетна-
та мощност на експлозията 
от 100 е занижена до 51,5 ме-
гатона, но практически я пре-
вишава и достига 58 мегато-
на тротилов еквивалент, кое-
то е равно на около 4000 бом-
би от Хирошима. Огненото 
кълбо на взрива достига диа-
метър над 9 километра, свет-
линното лъчение предизвик-
вало тежки изгаряния на раз-
стояние до 100 км. Гъбовидни-
ят облак се издигнал до висо-
чина 67 км при диаметър 95 
км – същото над Хирошима е 
под 10 км. Сеизмичната въл-
на три пъти обикаля земното 
кълбо. Експлозията е била усе-
тена на 1000 километра и до-
чута до 800. В продължение на 
40 минути радиоефирът над 
северното полукълбо бучи от 
смущения. Радиоактивното 
замърсяване обаче е учудващо 
ниско. Нито преди, нито след 
това е имало по-силен взрив 
на ядрено устройство.

Изпитанието доказва, че не 
съществуват пречки за създа-
ване на заряд с произволно го-
ляма мощност. Което значи, 
че човечеството е напълно 
способно да разруши собстве-
ната си планета.

През 1991 г. официално е 
разпуснат Комитетът за 
държавна сигурност (КГБ 
СССР). Продължава да същест-
вува под друга табела, а тези 
дни е възроден отново с ранг 
на министерство.

Преди ДЕСЕТ ГОДИНИ Се-
верна Корея обявява изпит-
вания на собствено ядрено 
оръжие.

Преди ПЕТ ГОДИНИ:
в Либия е обявена победа 

над режима на Муамар Када-
фи;

според ООН населението 
на Земята е достигнало 7 
милиарда души;

Преди ЕДНА ГОДИНА в Ки-
тай е отменена политика-
та „Едно семейство – едно 
дете”, действала 36 години 
за повечето граждани на КНР, 
с изключение на някои етно-
си и региони;

открит едва двайсет дни 
преди максималното сближа-
ване, астероидът ТВ145 ми-
нава на 480 хил. км от Земя-
та (малко по-далеч от Лун-
ната орбита). Небесно тяло 
с размерите на ТВ145 (около 
600 м диаметър) при сблъ-
сък с планетата ни би екс-
плодирало с енергия до 10 
000 мегатона (колкото всич-
ките ядрени арсенали). Това 
би причинило големи разру-
шения, взело стотици мили-
они жертви и предизвикало 
няколкогодишни аномалии в 
климата.

Надеждна система за на-
блюдение и евентуално пре-
дотвратяване на подобни 
катастрофи няма. В същото 
време се харчат трилиони за 
въоръжаване, контрол над на-
селението, реклама, нарко-
тици, кухи развлечения. •


