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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

И З Д А В А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я Т А  Н А  А Н А Р Х И С Т И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  L E  J O U R N A L  D E  L A  F É D É R A T I O N  A N A R C H I S T E  B U L G A R E  ( F A B )

Апокалипсис – кога?

Печалбите от „нелегален труд” 
в добричкия западен свят са де-
сетократно по-големи от тези 
на наркокартелите.

Новият 
политически сезон

България – асфалтирано кръсто-
вище на югоизточната дъга на 
европейското околовръстно.

Учението – фактор 
за оглупяването

Стремежът да бъдеш глупав, 
но успял кариерист скоро лъсва 
като фатална грешка.

Асанж – „идиот” 
под заплаха

Въпросът не е дали е добре да се 
използват официалните медии, 
а дали изобщо това е възможно.

Да си припомним 
23 август 1939 г.

Болшевиките започнаха да пъл-
нят затвора чак когато техният 
побратим Хитлер ги нападна.

ТЕМА НА БРОЯ

ФабрикуванеФабрикуване
на несъгласиена несъгласие

МЕДИИ И МАНИПУЛАЦИИ
МЕДИИ И МАНИПУЛАЦИИ
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Конгресът в Сен Имие

От 9 до 12 август в Сен Имие, 
Швейцария, се проведе между-
народна среща на анархисти и 
едновременно с нея – поредни-

ят конгрес на Интернациона-
ла на анархистките федера-
ции, в който участва и ФАБ. 
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От 9 до 12 август в Сен Имие ят конгрес на Интернациона-

РАЙЪТ НА ПУТИН

Православни талибани

Трите млади жени от пънк-
групата „Пуси Райът” са осъ-
дени на по две години лиша-
ване от свобода, тази нови-

на мина и замина, всяко чудо 
за три дни, въпреки широ-
кия отзвук и намесата на из-
вестни личности в случая. 
Тъкмо заради нарочно скъся-
ваната от корпоративни-
те медии памет на зрители, 
слушатели и читатели, на-
помняме: след като в наве-
черието на президентските 
избори в Русия тамошният 
патриарх Кирил призова па-
ството да гласува за отро-
чето на държавна сигурност 
Владимир Путин, три дегизи-

рани пънкарки нахлуха в мос-
ковския храм на Христос Спа-
сител и се опитаха да изпе-
ят нещо подобно на молит-
ва към Богородица да отърве 
руския народ от новия стар 
президент – цялата история 
е публикувана още в майския 
броя на нашия вестник. Не 
след дълго момичетата бяха 
арестувани, станаха прицел 
на омразата както на рели-
гиозни фанатици, така и на 
църковни служители, които 
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Трите млади жени от пънк

ТЕМА НА БРОЯ: МЕДИИ И МАНИПУЛАЦИИ

Зомбиращата кутия
Особеност на човешкото 
възприятие е, че зрителни-
те образи се запечатват в 
него по-силно от словото, 
писано и изречено. Тъкмо 
тази особеност е яхната от 
рекламите и средствата за 
масова информация.

Медиите често са нари-
чани „четвърта власт”. Днес 
добиването (фабрикуване-
то) и разпространяването 
на информация е гигантска 
индустрия, съперничеща с 
промишлеността или по-ско-
ро промишленост сама по 
себе си. В потоците инфор-
мация отделният човек се 
губи, изпада в изолация от 
действителните събития. 
За него реалност става оно-

ва, което вижда с очите си 
от телевизионния екран.

Почти няма обществени 
телевизии, в смисъл на ме-
дии, които зависят и се кон-

ва, което вижда с очите си
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 МЪРИ БУКЧИН:

СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!
Сред множеството, опли-
тащи ни идеологически къл-
чища на нашето време, един 
въпрос трябва винаги да 
стои на преден план: за ка-
къв дявол се стремим да из-
вършим революцията? Дали 
искаме да я направим, за да 
обновим йерархията, или 
да затрепти пред очите на 
човечеството призрачна-
та мечта на бъдещата му 
свобода? Може би, за да съ-
действаме на по-нататъш-
ния технически прогрес за 
създаване на още по-голямо 
изобилие от стоки, откол-
кото има днес? За да „си раз-
чистим сметките с буржо-
азията”? За да доведем на 
власт някаква работниче-
ска партия от рода на ком-
партията или социалисти-
ческата работническа пар-
тия? Или за да еманципира-
ме такива абстракции като 
„пролетариата”, „народа”, 
„историята”, „общество-
то”? Или революцията най-
после ще ликвидира йерархи-
ята, класовото господство 
и принудата, за да позволи 
на всеки човек да управлява 
своето ежедневие? За да на-
прави всеки негов миг тол-
кова прекрасен, колкото е 
възможно и да превърне жиз-
нения път на всеки индивид 
във възможност за пълна са-
мореализация? Ако истин-
ската цел на революцията 
се състои в това да се до-
ведат на власт неандертал-
ците от някаква болшевиш-
ка партия, едва ли си стру-
ва да я извършваме. Ние не 
сме длъжни да обсъждаме 
глупави въпроси от рода на 
това може ли индивидуално-
то развитие да бъде отде-
лено от социалното и кому-
налното – очевидно те вър-
вят ръка за ръка. Основата 
на битието и на моралния 
облик на човека е обкръжа-
ващото го общество, а ос-
новата за свободния човек е 
свободното общество.

Като оставим настра-
на тези въпроси, ние, както 
по-рано, се сблъскваме с въ-
проса, който Маркс е пов-
дигнал през 1850 г.: кога ще 
започнем да черпим своя-
та поезия от бъдещето, а 
не от миналото? Трябва да 
оставим мъртвите да по-
гребат своите мъртъвци. 
Марксизмът е мъртъв, за-
щото корените му тръгват 
от обществото на дефици-
та, ограничено във възмож-
ностите си от материал-
ните нужди. Най-важното 
социално послание на марк-
сизма се състои в това, че 
свободата има материални 
предпоставки – ние трябва 
да оцелеем, за да живеем. С 
развитието на технология-
та (което навярно не е било 
разбирано дори от най-раз-
винтената научна фантас-
тика от времето на Маркс) 

възможното общество на 
постдефицита вече е пред 
нас. Всички институции на 
собственическото обще-
ство – класовото господ-
ство, йерархията, патри-
архалното семейство, ме-
гаполиса, държавата – са се 
изчерпали. Днес децентра-
лизацията е не само жела-
телна като средство за чо-
вешкото развитие – тя е 
необходима и за създаване-
то на жизнеспособна еколо-
гия за опазването на живо-
та на нашата планета от 
разрушителното въздейст-
вие на вещества, който за-
мърсяват и ерозират поч-
вата, за съхранението на 
атмосферата и на равнове-
сието в природата. Ако со-
циалната революция е приз-
вана да даде на всеки човек 
контрол над неговото еже-
дневие, тогава трябва да се 
даде простор за развитие-
то на стихийността. Ста-
рите форми на борба няма 
да изчезнат напълно с раз-
ложението на класовото об-
щество, но в днешно време 
те се припокриват с пробле-
мите на безкласовото об-
щество.

Никаква социална револю-
ция не е възможна без учас-
тието на трудещите се, 
следователно те трябва 
да получат нашата актив-
на солидарност в борбите, 
които водят срещу експлоа-
тацията. Ние се борим про-
тив социалните престъпле-
ния навсякъде, където се 
появят, а индустриалната 
експлоатация е сериозно со-
циално престъпление. Соци-
ални престъпления обаче са 
и расизмът, отказът на пра-
во на самоопределение, им-
периализмът и мизерията, 
замърсяването на околната 
среда, необузданата урбани-
зация, зловредната социали-
зация на младежта, сексуал-
ните престъпления. Що се 
отнася до въвличането на 
работническата класа в ре-
волюцията, трябва да има-
ме предвид, че развитието 
на пролетариата е предва-
рително условие за същест-
вуването на буржоазията. 
Капитализмът като соци-
ална система предполага съ-
ществуванието на двете 
класи и се увековечава от 
тяхното развитие като ка-
питалисти и наемни работ-
ници. Започваме да подкопа-
ваме пирамидата на класо-
вото господство до такава 
степен, че да способства-

ме за декласирането на не-

буржоазните класи – поне в 
културно, психологическо и 
институционално отноше-
ние.

За пръв път в история-
та, анархистическата фаза, 
с която са започвали всич-
ки революции в миналото, 
може да бъде съхранена като 
постоянно действаща, бла-
годарение на мощните тех-

нологии на нашето време. 
Анархистическите струк-
тури в тази фаза – общи съ-
брания, комитети за дейст-
вие и заводски комитети – 
могат да бъдат установени 
като елементи на новата 
система на генерализирано 
самоуправление, като еле-
менти на освобождението 
на обществото. Ще можем 
ли да изградим движение, 
способно да ги защити? Ще 
можем ли да създадем орга-
низация на групите по инте-
реси, способна да се разтво-
ри в тези революционни ин-
ституции? Или ще постро-
им йерархична, централизи-
рана, бюрократична партия, 
която ще се опита да доми-
нира над тях, да ги „неутра-
лизира”, изтласквайки ги, и 
накрая да ги унищожи?

Слушай, марксист, орга-
низацията, която се опит-
ваме да създадем, е прото-
тип на обществото, което 
ще създаде нашата револю-
ция. Или ще се избавим от 
миналото – както в себе и, 
така и в нашите групи, или 
просто няма да има никак-
во бъдеще, заради което си 
струва да побеждаваме.

Ню-Йорк, май 1969

Забележка за групите 
по интереси

Терминът „група по интере-
си” или „група по афинитет” 
е испански. Така се е нарича-
ла организационната фор-
ма, създадена още в дофран-
кисткия период, като осно-
ва на страшната Федера-
ция на анархистите от Ибе-
рийския полуостров (ФАИ). 
(ФАИ включва най-идейни-
те активисти на Национал-
ната конфедерация на тру-
да (КНТ) – огромният анар-
хосиндикат. Робуването на 
имитацията на формите 
и методите на ФАИ днес е 
невъзможна и нежелател-
на. Испанските анархисти 
от тридесетте години се 
сблъскват със съвършено 
различни социални пробле-
ми от тези, с които се сре-
щат днешните американски 
анархисти. (Същото може 
да се каже и за злополучни-
те опити за имитиране на 
организационните форми и 
методи на ФАИ и тези на 
американските анархисти 
от 1970 година в Русия в на-
чалото на двадесет и пър-
ви век. – бел. на руския пре-

водач).
Формата на групите по 

интереси обаче има черти, 

приложими във всяка соци-
ална ситуация, които често 
се приемат интуитивно от 
американските радикали, 
наричащи създаваните ор-
ганизации „колективи”, „ко-
муни” или „семейства”. Гру-
пата по интереси може да 
се разглежда като нов тип 
семейство, в което род-
ствените връзки се заме-
нят с човешки отношения, 
основани на дълбока съпри-
частност и подхранвани от 
общите революционни идеи 
и практика. Дълго преди ду-
мата „племе” да стане попу-
лярна в американската кон-
тракултура, испанските 
анархисти наричат своите 
конгреси „племенни събра-
ния” (asambleas de las tribus). 
Групата по интереси нароч-
но остава малка, за да оси-
гури максимална степен на 
близост между хората, кои-
то я образуват. Автоном-
на, комунална и основана на 
пряката демокрация, група-
та съчетава революционна-
та теория с революционния 
начин на живот във всеки-
дневните си действия. Това 
създава свободно простран-
ство, в което революцио-
нерите могат да променят 
както самите себе си, така 
и социалното си битие.

Групите по интереси са 
предназначени да действат 
като катализатори вътре в 
народното движение, но не 
и като негов „авангард”; те 
осигуряват инициативата 
и съзнанието, но не играят 
ролята на „генерален щаб” 
и „командване”. Групите се 
простират на „молекулярно 
ниво” и имат свое собстве-
но „брауново движение”. Обе-
динени или действащи по-
отделно – това те опреде-
лят в зависимост от кон-
кретната ситуация, а не по-
ради бюрократични запове-
ди от някакъв далечен цен-
тър. В условията на полити-
чески репресии групите по 
интереси са много устойчи-
ви срещу внедряване на по-
лицейски агенти, защото 
близките отношения меж-
ду участниците в групата 
правят проникването в нея 
трудно, а дори да се случи, 
при тях няма никакъв цен-
трализиран апарат, който 
би дал на агента общ поглед 
върху движението. Дори в 
такива условия групите по 
интереси могат да съхра-
нят контактите помежду 
си чрез своите периодични 
издания и литература.

От друга страна, в пери-
оди на повишена активност 
нищо не пречи на групите 
да си сътрудничат във вся-
какви мащаби, в зависимост 
от конкретната ситуация. 
Те могат лесно да се федери-
рат чрез местните, регио-
нални или национални събра-
ния за изработване на обща 
стратегия и тактика и да 
създават временни коми-

тети за действие (каквито 
имат френските студенти 
и работници през 1968 г.), 
за да координират конкрет-
ните задачи. Групите по ин-
тереси обаче винаги тряб-
ва да имат своите корени 
в народното движение. Те 
са предани на социалните 
форми, създавани от рево-
люционния народ, а не на ня-
каква безлика бюрокрация 
и йерархия. Поради своята 
автономия и местен харак-
тер, групите могат да съх-
ранят своята чувствител-
на преценка на новите въз-
можности. С разнообразния 
си и непрекъснато експери-
ментиращ начин на живот 
те действат стимулиращо 
както една на друга, така и 
на народното движение. Вся-
ка група се стреми да придо-
бие необходимите за самос-
тоятелното си функциони-
ране ресурси и един цялос-
тен набор от знания и опит, 
с оглед преодоляването на 
социалните и психологиче-
ски ограничения, налагани 
от буржоазното общество 
върху развитието на лич-
ностите. Всяка група, като 
ядро на съзнание и опит, се 
старае да придвижи стихий-
ното народно революционно 
движение до онзи момент, 
когато групата ще може 
най-после да се разтвори, да 
изчезне в естествените со-
циални форми, създадени от 
революцията. •

КРАЙ

БЕЛЕЖКА НА РУСКИЯ РЕДАКТОР 

НА „СЛУШАЙ, МАРКСИСТ!”:

Впоследствие Букчин пре-

разглежда своето отно-

шение към „автономията” 

и групите по интереси. В 

своя труд „Социален анар-

хизъм или анархистически 

стил на живот: непреодо-

лима пропаст” той разглеж-

да „автономията” – за раз-

лика от „свободата” – като 

проява на една буржоазно-

егоистична затвореност 

„в себе си” и като стремеж 

да се сведат отношенията 

с обществото до минимум. 

„Това, което днес минава за 

анархизъм в Америка и във 

все по-голяма степен в Ев-

ропа, не е нищо повече от 

един, основаващ се на само-

съзерцанието, индивидуали-

зъм, който опорочава отго-

ворните социални задълже-

ния; груповите срещи, на-

ричани ту „колективи”, ту 

„групи по интереси”, са ня-

какво индивидуалистично 

душевно състояние, което 

осмива надменно структу-

рите, организацията и учас-

тието в обществените 

дела, превръщайки ги в игро-

ва площадка за инфантилни 

лудории.” – Murray Bookchin: 

„Socialanarchism or life style 

anarchism: an unbridgeable 

chasm”, Edinburgh, 1995. 
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повече вярват в парите, от-
колкото в нещо друго.

Бурните спорове дали пън-
карките имали право да вли-
зат в храм и да „оскърбят” 
чувствата на вярващите се 
разбиват в един неоспорим 
факт: храмът на Христос 
Спасител е построен с бю-
джетни средства, а следо-
вателно принадлежи на все-
ки руски гражданин, от чий-
то джоб са изтръгнати пря-
ко или косвено средствата, 
пълнещи държавната хазна. 
Всеки руски гражданин има 
свободата на волеизявление 
в една фактически общест-
вена сграда, дори номинал-
ните закони на държавата 
да му поставят спънки да го 
стори.

Традицията „чудо за три 
дни” е силна. От една стра-
на – човешки навик, времето 
не стои на едно място, све-
тът се движи, валят нови 
събития. От друга – облече-
ните във власт по всеки въз-
можен начин поощряват заб-
равянето на всяко „чудо”, за 
да няма човек мегдан за срав-
нение – да вижда света като 
една повече или по-малко 
повтаряща се въртележка.

Скандалът и няколкото 
седмици слава на „Пуси Ра-
йът” ще отминат, ще из-

бледнеят в паметта на мно-
зина, без подсещане нада-
ли ще се замислят. Само че 
нещо друго се настанява 
сред обществото, все едно 
винаги е било там. Все едно 
„така трябва да бъде”.

Никоя власт не остава 
стабилна, ако не успее да 
пробута в съзнанието на на-
селението идеологията си, 
ако не я вгради в мирогледа 
на хората така, както виру-
сът на херпеса се вгражда в 

човешкия геном. Отровни-
те идеи на властта се пре-
връщат в рефлекс: „Да, така 
трябва да бъде”. Трябва да се 
поддържа „духовност”. Тряб-
ва да се преподава вероу-
чение в училище. Църквата 
трябва да задава тон кое е 
правилно и кое не е в отно-
шенията между хората. Гос-
под така е сътворил све-
та – да има властници и да 
има подвластни. Така е било 
и така ще бъде.

В умовете може да съ-
ществува възмущение, гняв, 
дори омраза към возещи се в 
лимузини свещеници, хората 
може да презират всички по-
литици, да псуват начални-
ците си, ченгетата, данъч-
ните инспектори и контро-
льорите в градския транс-
порт, но самата идея, че 
„така трябва да бъде” не се 
подлага на съмнение.

В Русия през последни-
те стотина години власт-

та смени не една идеология, 
сковаваща съзнанието на ма-
сите. Щом се изтърка една-
та, сменя я друга, но посла-
нието остава едно и също: 
това е положението, приспо-
собявай се, човече. Религия-
та като окови на разума се 
оказа най-ефикасното сред-
ство за кастриране на пори-
ва към бунт, стремежа към 
справедливост. Съвсем не-
отдавна православният та-
либан, пловдивският митро-
полит Николай изрече догма-
та за греховността на из-
вънбрачното съжителство. 
Според такива като него чо-
вешката любов е нещо срам-
но и отвратително, ако не 
е регистрирана от държав-
ната или църковната бюро-
крация. Свободата пък явно е 
също толкова гнусно състоя-
ние според господина, ако не 
е регламентирана в закони за 
права и задължения на данъ-
коплатеца. Същият данъко-
платец, който през послед-
ните три години е платил за 
построяването на триста 
църкви в България. На фона 
на десетки закрити болници, 
училища, недостиг на дет-
ски градини, работни места, 
линейки, превърнати в казина 
читалища.

Прилича ли ви това на 
двайсет и първи век? •

Христо Николов

РАЙЪТ НА ПУТИН

Православни талибани
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В най-мощната европейска 
икономика – германската – съ-
барянето на стената и включ-
ването на бившите сатели-
ти на Москва в Европейския 
съюз, предизвика милионен по-
ток от легални и нелегални 
гастарбайтери от Източна 
Европа във ФРГ, които умно-
жиха неимоверно броя на гер-
манските „прекарии”. Според 
изчисления на фондация „Фр. 
Еберт” през 2007 г. във ФРГ 
те са били 7 милиона, а спо-
ред данни на проф. Клаус Дер-
ре от Йенския университет, 
прекарий е всеки трети нем-

ски наемен работник. Голя-
ма част от тези работници 
са нелегални, тоест нереги-
стрирани, без трудови дого-
вори и без социални осигуров-
ки. Този процес се извършва с 
поощрението на германски-
те капиталисти и с мълчали-
вото съгласие на властите, 
защото води до ускоряване 
на „прекаризирането” на „оте-
чествените” наемни работ-
ници, поевтиняване на техния 
труд и увеличение на печалби-
те. По оценки на изследовате-
лите, броят на „нелегалните” 
работници във ФРГ в нача-
лото на ХХI век е около 5 ми-
лиона души. В някои отрасли 
като строителството „неле-
галният труд” е повсеместен 
и преобладаващ.

В истински производител-
ните работни места в ФРГ 
е ангажирано под 20% от ак-
тивното население. Според 
статистиката за професио-
нално развитие в Англия (за 
2000 г.) през предшестващи-
те десет години са нарасна-
ли най-вече слугинските услу-
ги, като на ангажираните в 
тях се позволява да извърш-
ват част от работата на по-
мощен санитарен, учителски, 
юридически и пр. персонал. 
Така традиционните профе-
сии се разпадат на „елитни” и 
„прекарийни”.

Прекаризацията се увели-
чава и от непрекъснато рас-
тящия брой имигранти, глав-
но от „Третия свят”. Те образу-
ват най-евтиния трудов „ре-
зервоар”, от който се „източ-
ват” кандидати за най-мръс-
ната и най-лошоплатена ра-
бота, с което допринасят за 
„гъвкавостта” на капиталис-
тическата система и за по-
нижаването на средните за-
плати, а заедно с тях и за сма-
ляване на така наречената 
средна класа. Според статис-
тиката броят на имигранти-
те в света през 2010 г. е бил 
214 милиона души (без неле-
галните и вътрешната миг-
рация – главно от разорява-
щите се села, – която набро-
ява към 750 милиона души). В 

САЩ легалните емигранти за-
емат 16% от работните мес-
та, а нелегалните са към 12 
милиона души за 2008 г.

Експертите твърдят, че в 
началото на този век броят 
на икономическите емигран-
ти в „Първия свят” е достиг-
нал 75 милиона души, като 
през последните две десети-
летия само от Източна Ев-
ропа са преминавали ежегод-
но в Западна над половин ми-
лион души. „Нелегалните” ра-
ботят най-вече в селското 
стопанство, в ресторанти-
те и хотелите, в корабопла-
ването, товарните превози, 
строителството и дървооб-
работването, в „секс-тури-

зма”, проституцията, дет-
ската порнография, стрип-
тийзи, просия, улична търго-
вия и кражби на дребно. Спо-
ред данни на шефа на отдел 
на белгийската полиция Бон-
тик, печалбите на капитали-
стите от експлоатацията на 
нелегалната работна сила в 
„Първия свят” надвишават де-
сетократно тези на най-круп-
ните наркокартели на плане-
тата.

Днес капиталистическата 
икономика не може да функ-
ционира без труда на прека-
риата, на нелегалните наем-
ни работници и на „заети-
те”, чиято зависимост не се 
отличава от робската. Това, 
макар и през зъби, се призна-
ва и официално. Когато през 
2006 г. Буш-младши обявява, 
че ще въведе много по-стро-
ги закони в емиграционната 
политика на САЩ и ще изго-
ни всички установени неле-
гални емигранти от страна-
та (12 милиона по официални 
и 36 милиона по неофициални 
данни), 108-ият кмет на Ню-
Йорк и мултимилиардер Май-
къл Блумбърг заявява: „Иконо-
миката на Ню-Йорк и на САЩ 
ще рухне”.

По данни на комисията 
за имиграционна реформа, в 
строителството в щата Не-
вада „нелегалните” са 60%. В 

селското стопанство в Джор-
джия и Тенеси – 73%. Огромен 
е техният брой и в най-круп-
ните корпорации като най-
голямата в света търговска 
верига Уолмарт, а вездесъщи-
ят Бил Гейтс е похарчил само 
през 2007 г. 9 милиона долара 
на Майкрософт за поддръжка 
на кампанията за амнистия 
на нелегалните емигранти, 
донесли огромни печалби и за 
неговата компания. По данни 
на Интерпол трафикантите 
на нелегални работници пече-
лят годишно над 30 милиарда 

долара.
Аналогично е положението 

и в Европа. Според кьолнския 
икономист Доминик Ернст 
чрез вливането на 2/3 от пе-
чалбите на нелегалната ико-
номика в Германия в легална-
та, се обезпечава нормално-
то ґ функциониране. Всяка 
пета фамилия в Австрия из-
ползва нелегален слугински 
труд, предимно на гастарбай-
тери от Словакия, но за по-
следните 12 години е бил гло-
бен… само един виенски „до-
бродетелен глава на семей-
ство”!

Прекариатът ще продъл-
жи да расте главоломно, за-
щото Китай и Индия (обеди-
нени в Киндия), освен за сто-
ки, се отварят и за световния 

Д

САЩ

печалбите от 

експлоатацията 

на нелегалната 

работна сила 

надвишават 

десетократно 

тези на 

наркокартелите
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пазар на работна сила. Тази на 
„Киндия”, заедно с трудовите 
ресурси на бившия източен 
блок, която е многократно по-
евтина, отколкото в страни-
те от „първия свят”, е равна 
по численост на работната 
сила в цялата останала гло-
бална икономика.

Данните на официалната 
статистика за „сивата ико-
номика” са фалшиви. Чиновни-
ците, зависещи от държава-
та, и научните работници – 
от бизнеса – са „съветвани” 
да премълчават истината, 
а „разследващите журнали-
сти”, ако не са корумпирани, 
се страхуват от гангстери-
те, които се подвизават на 
черния пазар на труда. Лати-
ноамериканските „специали-
сти” спорят от 15 години за 
заетите в „сивия сектор” и 
цифрите им варират от 23% 
до 73%!

В книгата си „Работни-
ци без граници: влиянието на 
глобализацията върху между-
народната миграция” англий-
ският писател Питър Стол-
кър пише, че още в началото 
на 90-те години на ХХ век 70% 
от индустриалните работни-
ци в Индия и Пакистан са били 
„нелегални”, а в Африка и днес 
над 60% от цялото работос-

пособно градско население 
работи в „нелегалност”. Тези 
данни не могат да бъдат на-
мерени в никакъв официален 
статистически справочник.

ИЗЛИШНИТЕ

са следващата, най-голяма и 
невлизаща в ничии статисти-
ки, съставна част на „опасни-
те класи”. Днешните свръхбо-
гати и добре охранени внуци 
на поп Малтус и техните ви-
сокоерудирани университет-
ски и академични лакеи твър-
дят, че обитателите на Зе-
мята са станали прекалено 
много и че ”устойчивото раз-

витие на човешкия род е въз-

можно само при стриктното 

съхранение на баланса между 

биоемкостта на планетата 

и населяващия я брой човешки 

същества”.

Този баланс изисква спазва-
нето на една варираща ”сред-

ностатистическа норма на 

полагащия се минимум биоло-

гично пространство за всяка 

човекоединица”. „Човекоеди-
ниците” над изчислената за 
страната или за континен-
та сумарна норма са излиш-

ни. Според различните нео-
малтусиански школи броят 
им варира в доста разтегли-
ви граници, но изчисленията 
сочат красноречиво за какво 

иде реч. Следващите приме-
ри илюстрират канибалската 
им „философия”:

Според филантропа мили-
ардер Бил Гейтс (в реч пред 
закрита конференция в Лонг 
Бийч през 2010 г.) население-
то на земята може и тряб-
ва да бъде съкратено до 10-
15% от утрешните 9 мили-
арда души, преимуществено 
за сметка на обитателите 
на Третия свят. За постига-
нето на тази високохуманна 
цел той е организирал Фонда-
цията „Бил и Мелинда Гейтс”, 
разполагаща с над 30 мили-
арда долара. Друг човеколю-
бив и богобоязлив милиардер, 
медиен крал и основател на 
CNN – Тед Търнър – заявява 
през 1996 г. в интервю пред 
„природонаучното” списание 
Одюбон, че намаляването на 
числеността на земното на-
селение с 95% (до 225-300 ми-
лиона) „би било идеално”. Тъй 
като при тази „норма” в Цар-
ството на сенките ще зами-
нат и 3/4 от „златния мили-
ард”, протестите са заста-
вили медийния магнат да бъде 
по-ларж – в друго свое интер-
вю за филаделфийския универ-
ситет през 2008 г. той се е 
съгласил на „съкращение само” 
със 70%: „У нас (sic!) има твър-

де много хора. Затова имаме 

глобално затопляне. Нужни са 

ни по-малко хора, ползващи по-

малко природни ресурси.”

Тези двама и редица други 
мултимилиардери, сред кои-
то и небезизвестният Уорън 
Бъфет, са членове-основате-
ли на „Добрия клуб”, разпола-
гащ с над 125 милиарда данъч-
но необлагаеми долара. Една 
от задачите на „добрите” ми-
лиардери е да финансират гло-
балните проекти и програми 
за съкращаване на земното 
население с помощта на меди-
каменти, хербициди, генномо-
дифицирани хранителни про-
дукти и др.

Навремето „желязната лей-
ди” Тачър заявява, че при горни-
те „норми”, на СССР са напълно 
достатъчни 15 милиона души. 
Това предизвиква нестихваща 
буря от възмущения сред ве-
ликоруските патриоти, кои-
то обаче продължават да на-
блюдават с безмълвие или 
задоволство вече второ де-
сетилетие поголовното из-
требление на чеченците (ако 
не броим царската и сталин-
ската епохи).

В руския блог „Биомалту-
сианец”, чийто девиз е: „Пър-

вопричина за деградацията на 

земната биосфера, е недопус-

тимо високата численост на 

световното население. Всич-

ко останало – дестабилизация 

на климата, лоша екология, 

нашите социаликономически 

проблеми – са само нейно след-

ствие.”

В „Био-демографическая па-
радигма выживания”, публику-
вана в „списанието за нетра-
диционна екологическа ориен-
тация” „Екологический пост-
модерн”, руските „социални 
еколози” са съставили твър-
де любопитни таблици. Осо-
бен интерес представлява 
табл. №7 със „Списък на стра-
ните в света с излишно насе-
ление” за 2007 година. Визира-
ни са 107 страни с общо насе-
ление над 80% от земното – 
5 470 982 000 души при „биоло-
гически допустимо население” 
от 1 922 121 200, тоест с пре-

населеност от 3 548 868 800 
души. В таблицата има дан-
ни за всяка от 107-те страни. 
Цитирам само данните и „на-
учно мотивираните прогно-
зи” за населението на Индия и 
Китай, което трябва да бъде 
„съкратено” респективно от 
1 164 670 000 на 225 978 000 
и от 1 356 551 000 на 
497 042 000 „глави дребен чо-
вешки добитък”… Русия и САЩ 
са извадени от списъка, навяр-
но поради реминисценции за 
старото имперско величие и 
страхове от мученето и ре-
акциите на местния „доби-
тък”. •

(следва)

» » » продължава от страница 3

НЕМИЛА РОДНА КАРТИНКА

Новият политически сезон
Три момента ще определят 
облика на политическия сезон 
2012-2013 в България. Парла-
ментарните избори, контро-
лът върху съдебната власт и 
туризма.

Въпреки изявления и зака-
ни, опозицията не се натиска 
да поема властта, дори вне-
запно да ґ я отстъпят. Не за-
щото изведнъж е разлюбила 
вкуса на големия кокал. Прос-
то този път е по-безопасно 
да се задоволи с гарантирано-
то парламентарно присъст-
вие и относително скромния 
достъп до общата бюджет-
на хранилка и възможности 
за лобиране за обръчите от 
приятелски фирми, отколко-
то да се справя с трайно на-
станилата се на целия кон-
тинент икономическа криза. 
Същата криза, която е изнер-
вила лидерите на Евросъюза 
и заради която са поели вече 
съвсем неприкрит курс към 
централизация на система-
та. Брюкселските началници 
този път няма да се церемо-
нят с провинциалните дей-
ци, ще искат резултати. Ако 
няма резултати, ще късат 
глави. Резултатите, разбира 
се, нямат нищо общо с добру-
ването на населението. Голе-
мите европейски държавни-
ци защитават едрия бизнес, 
който ги спонсорира, и бала-
мосват националните изби-

ратели, които им дават леги-
тимност да управляват. Гер-
манските финансисти вече 
се хвалят, че имало признаци 
на икономически ръст. Мимо-
ходом споменават, че това е 
постигнато чрез „намалява-
не на разходите за производ-
ство”. Тоест – чрез намалява-
не на заплащането на работ-
ници и служители.

Не, българската опозиция 
не мечтае в момента за ми-
нистерски кресла. Голям про-
цент от безработните са 
трайно, повече от година 
без работа. Скоро ще секне и 
лятната туристическа въл-
на, временно заетите ще бъ-
дат уволнени. Отделно – мал-
ките фирми и без това непре-
къснато съкращават свои 
служители, не изостават и 
големите предприятия. От-
ново нараства броят граж-
дани на нечистата и несвята 
ни република, готови да еми-
грират където и да е, само 
по-далеч от лакомията и без-
очието на бизнеса и чинов-
ничеството. Опозицията не 
ламти за подобна съсипваща 
отговорност по принцип. По-
казателно е, че БСП повече се 
интересува от промъкване 
в редиците на европейската 
бюрокрация.

Сегашните управляващи 
пък не могат да си позволят 
да изпуснат лостовете и кор-

милото на властта, защото 
конкурентите просто ще ги 
стъпчат, ще си избършат ръ-
цете, че и други части на тя-
лото с тях. Дори и без поли-
тическите конкуренти, недо-
волството от увеличаваща-
та се мизерия изисква изкупи-
телни жертви, така че вър-
хушката на ГЕРБ да не загази. 
За да не ритат избраните за 
жертвоприношение, за да им 
се гарантира показно сурово, 
а на практика безобидно нака-
зание, властимащите се нуж-
даят от контрол върху съ-
дебната система. Срещу мал-
ко унижение и хули в медиите, 
присъдите ще се равняват на 
ухапване от бълха – но само 
ако магистратите останат 
послушни. Следва да очаква-
ме ожесточаване на съдили-
щата спрямо дребните зако-
нонарушители, при това по-
казно ожесточаване и в също-
то време – снизходителност 
към едрите бандити, но чак 
на втора инстанция, защото 
там общественото внима-
ние отшумява. Поради тази 
причина битката за това 
кой да стане кукловод на ви-
сшите съдебни чиновници ще 
бъде далеч по-сериозна, но и 
по-прикрита, отколкото из-
борните циркаджийства. На-
пълно възможно е съдийският 
да се окаже най-високоплате-
ният държавен пост – в реал-

но, не номинално изражение – 
по-тлъст дори и от тези на 
разните „мистър 10%” с коми-
сиони от наливането на пари-
те на бедните в джобовете 
на богатите.

Все пак най-съществено-
то от новия тур политиче-
ски игри ще се вихри в сфера-
та на политическото подси-
гуряване на бизнес-интере-
сите на отделни групиров-
ки. Кои конкретно – това не 
е толкова важно. Ощетени-
те днес след един-два ман-
дата ще изплетат дебели 
връзки с властта и ще навак-
сат с тлъста горница. Какъв 
бизнес обаче остана в тази 
страна? Производството 
продължава да се съсипва – 
промишленото агонизира, аг-
рарното съвсем изчезна, след 
като не се свени да се опра-
вдава с метеорологичните 
условия. Става неудобно да 
си припомняме, че поливно-
то земеделие съществува 
от 7000 години, че то с това 
започва – с ограничаване за-
висимостта си от капризи-
те на времето. Така нарече-
ните „инфраструктурни про-
екти”, най-вече строежът на 
магистрали, е начин на упра-
вляващите да се харесат на 
началниците от Брюксел, да 
усвоят средства, както и да 
подготвят терена за една-
единствена употреба: ту-

ристическа зона или просто 
транзитна магистрала, по 
която профучават тировете 
със стоките между източни-
те и западните икономики, в 
които все още има производ-
ство и потребление. Стра-
тезите на новата Европей-
ска империя отдавна са на-
чертали кои страни какви 
стопанства ще развиват. На 
нас ни се падна хотелското 
обслужване на онези европей-
ци, които още не са изпаднали 
до дъното на социалната пи-
рамида, но принадлежността 
им към „средната класа” вече 
е една илюзия. Посещаване-
то на България, гледката на 
битието на местните або-
ригени укрепва тази тяхна 
илюзия и ги кара по-малко да 
се бунтуват, за да не запри-
личат на нас, повече да се „бо-
рят за правата си”, но „в рам-
ките на закона”, понеже нали 
виждате тия диви балканци 
как си патят от неуважение 
към законите… Ако пък не се 
справим с тази си „квота” ос-
таваме просто асфалтира-
ното кръстовище на югоиз-
точната дъга на европейско-
то околовръстно.

Тъкмо в тази насока „ще 
работят” българските поли-
тици с делата си, без значе-
ние какви приказки ще бълват 
пред камери и микрофони. •

Васил Арапов
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тролират от самите зри-
тели. Телевизията е скъпа – 
макар че чисто технически-
те разходи и консумирана-
та електрическа енергия не 
надхвърлят повече от една 
четвърт от бюджетите на 
телевизионните оператори. 
Затова медиите са собстве-
ност на държавни инсти-
туции, частни лица и корпо-
рации. Собственост върху 
средствата за разпростра-
нение означава и собстве-
ност върху информацията. 
Подбирайки материалите, 
управляващите елити регу-
лират човешките отноше-
ния, формират вкусовете 
и пристрастията на публи-
ката. Действат като маг-
нит върху купчина метални 
стружки и гълтат свободно-
то от работа и сън време – 
само и само да породят във 
втренчените в екрана мозъ-
ци нужни на системата ми-
сли, така че да не остане ум-
ствен капацитет за поява-
та на собствени.

Изопачаването на реал-
ността става лесно. На зри-
теля се показват определени 
събития по определен начин. 
Всичко, което не се вмества 
в зададената картина, се 
пропуска или, ако не може да 
бъде подминато, се предста-

вя като нещо несериозно или 
се излага на посмешище. Пуб-
ликата е вкарана в зададена 
от сценария роля, без значе-
ние дали става дума за раз-
влекателно предаване, или 
политически и икономически 
коментари. Всичко това е 
гледната точка на собстве-
ника на телевизията, а общ-
ността на интересите на 
собствениците задава обща 
насока. Истинските пробле-
ми на обикновения човек, ис-
тинските алтернативни 
решения на тези проблеми 
липсват. Така например, ко-
гато се говори за тип сто-
пански модел, се противо-
поставят два полюса – или 
държавно регулиране (упори-
то наричано от журналисти-
те „социализъм”), или „свобо-
ден конкурентен пазар” (кой-
то никога не е съществувал 
без силови лостове за въз-
действие върху потребите-
ля). Тези две страни се пред-
ставят като единствено 
възможни, „третият път” е 
„някъде по средата”. Исти-
ната обаче не може да лежи 
между две купчини лъжа.

Поднасяйки „света у дома”, 
телевизията отразява не 
само (и не толкова!) мира, 
колкото конфликтите, кри-
зите и особено – войните. 
Чрез умело подбрани (или из-
мислени) образи на зрите-

ля се внушава колко добра 
е едната страна и колкото 
лоша – другата. Както се 
казва, първата жертва на 
всяка война е истината, но 
убийството на истината 
чрез телевизионните репор-
тажи днес е по-могъщо и убе-
дително от всякога.

За убедителността го-
ворят изследвания на психо-
лози и социолози. Когато на 
студенти (уж будна част от 
населението!) се предлага 
да дадат своето мнение за 
някакво събитие, в мнозин-
ството си те възпроизвеж-
дат чутото и видяното от 
телевизора. Така в очите на 
публиката екранните образи 
са най-авторитетен източ-
ник, доверието към тях е 
почти пълно – от въпросите 
дали Иран е виновен за атен-
тати срещу случайни хора 

до това дали контактуваме 
вече с „висши цивилизации”.

Това се нарича промиване 
на мозъци или по-зловещо и 
метафорично – зомбиране. 
Детето, още преди да се на-
учи да чете и да цеди връхли-
тащата го информация чрез 
здравословен скептицизъм 
към очевидните абсурди (а 
за неговото крехко съзнание 
нищо от казаното от въз-
растните не е абсурд), вече 
разпознава шарените ре-
кламни символи на една или 
друга компания. Още преди 
да се е научило да отделя по-
лезното от безполезното и 
направо вредното, детето 
вече е програмирано като 
консуматор на най-често 
вижданите от него търгов-
ски емблеми.

Пълноводната река от 
лъжи не секва ден и нощ, 
тече по стотици канали, 
наднича от хиляди предава-
ния. Хората не възприемат 
ставащото дори в собстве-
ния им град другояче, освен 
през видеокамерите на ин-
формационния посредник.

От друга страна, телеви-
зионните картинки бързо се 
забравят, но повторението 
им вкарва послания и идеи 
в дълговременната човеш-
ка памет, превръща се в ре-
флекс, събужда емоциите, а 
не разума.

Точно по този начин реа-
гират на битието живот-
ните, докато разумните съ-
щества се опитват да ана-
лизират видяното, преди да 
вземат отношение. Елек-
тронната кутия обаче ус-
пешно потиска разума, прос-
то като не му оставя вре-
ме да се окопити и да зададе 
собствени, а не натрапени 
отвън въпроси.

Кога и как цялото това ос-
котяване ще се върне като 
хвърлен бумеранг – никой не 
може да каже. •

Михаил Магид, Николай 

Теллалов
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Старите самозаблуди с нова опаковка
Пак Уикилийкс, пак Асанж, пак 
страсти и размисли и пак 
твърде малко мисли от сорта 
„а сега накъде?” в един наисти-
на радикален и логичен вари-
ант. Твърде много внимание 
към това какво ще се случи с 
главния герой, интерес към 
една чисто филмова интрига.

Наред с това, пак прекале-
но много призиви „да си върнем 
държавата”, като се упражня-
ва натиск върху политиците 
„да си вършат работата”.

От публикуваните матери-
али може и трябва да се извле-
че само един урок: опитите за 
развъждане на някаква „нова” 
и „честна” порода политици, 
бизнесмени и „духовни водачи” 
е обречена на пълен провал по 
простата причина, че държа-
вата изначално почива върху 
несправедливостта в най-чис-
тия ґ вид.

Да, мнозина стигнаха до из-
вода, че „системата трябва 
да се промени”, че „така повече 
не може”. Как обаче да се про-
мени и как „може”, след като 
„така” вече не става, понеже 
ножът стърже по кокала, а за 
някои достига и костния мо-
зък? Вглеждането в повечето 
предложения за промяна пре-
дизвиква смесица от скука и 
отчаяние. Скуката иде от ба-
налността на поднесеното, 
отчаянието – пак от същото. 

Лек грим върху провалени прак-
тики нищо не променя. 

Никой народ не е в състоя-
ние „да си върне държавата”, 
просто защото тя никога не 
му е принадлежала. Крале, им-
ператори, диктатори – тия 
са имали основанието да изре-
кат „държавата – това съм аз” 
и народът е бил тяхна движи-
ма собственост. Дори в най-
демократичната страна, щом 
там присъства чиновниче-
ски апарат с административ-
ни, регулаторни и репресивни 
пълномощия, щом съществува 
обособено малцинство с при-
вилегии да измисля, утвържда-
ва и променя закони, там има 
държава – и тя не едно с наро-
да, нито се явява синоним на 
понятието „страна”. Непри-
мирими с несправедливостта 
граждани, стига да употребя-
ваме това понятие не в смисъ-
ла на „поданици”, може поколе-
ния наред да „упражняват кон-
трол” над политиците, но са-
мите пълномощия на полити-
ка да представлява тези граж-
дани, да взема решения вмес-
то тях, но от тяхно име, вече 
правят този контрол фикти-
вен. Избирателите са му гла-
сували доверие за определен 
срок, през който той е недо-
сегаем. Ами ако се промени 
този регламент? Ами ако се 
даде право избирателите да 
сменят депутата във всеки 

един момент? Да, има такъв 
изход. Нарича се пряка демо-
крация. Само че тя работи при 
други, различни от представи-
телната условия, при това не 
признава професионални поли-
тици. Избраният от хората 
представител е техен пряк 
говорител, нищо повече. Той е 
избран по някакъв съвсем кон-
кретен въпрос. В съвременния 
свят на напреднали комуника-
ционни технологии, с маши-
ни за светкавична обработка 
на големи масиви информация 
и защита на данните такъв 
представител става ненужен. 
Следователно, „връщането на 
държавата на народа” в поли-
тически смисъл означава ней-
ното елиминиране. Възниква-
щите пред човешките общ-
ности конкретни проблеми и 
задачи се решават с пряко об-
съждане на тези проблеми от 
всички засегнати и заинтере-
совани. Колкото по-обстойно 
се получи това обсъждане, кол-
кото повече хора постигнат 
съгласие за справяне с належа-
щата задача, толкова по-си-
гурно и трайно ще бъде реше-
на тя – без нарочни закони, без 
проверяващи, без посредници, 
без печалбари на чужд гръб.

Ако вземем пък стопански-
те отношения, ефективното 
и справедливо регулиране на 
бизнеса пак се свежда до ликви-
диране на частната собстве-

ност, премахване на привиле-
гиите на тесни кръгове да ре-
шават какво и колко да се про-
извежда, кому и при какви усло-
вия да се дава произведеното. 
Ненужни стават контролни-
те органи на държавата, прос-
то защото крайните потре-
бители пряко поръчват нужни-
те им продукти и изделия на 
производителите, следят ка-
чеството им и сроковете за 
доставка, а производителите 
изпълняват заявките и спаз-
ват задълженията си, защото 
и те са потребители, които 
също поръчват това, с което 
да живеят, на други производи-
тели. Само ако се държат ко-

ректно и солидарно, могат да 
разчитат на коректно и соли-
дарно отношение към самите 
себе си.

Принципът и логиката на 
такова решение е проста 
сметка. Докато идеално чест-
ните политици и съвестните 
бизнесмени се намират в няка-
къв абсолютно нереален свят, 
който и с най-сложните смет-
ки не излиза вън от мъглата на 
заблудите. Докато едни блуж-
даят в тази мъгла като нейни 
жертви, други нарочно я създа-
ват, защото са излезли да ло-
вят шарани и тлъстият улов 
им е гарантиран. •

Николай Теллалов

– Този господин ще плати цялата сметка.

РЕСТОРАНТ „СЪЮЗ МЕЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА”
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Мястото и годината са ис-
торически, тъй като там се 
провежда първият конгрес 
на анархисткият интерна-
ционал през 15-16 септември 
1872 г. На тазгодишната сре-
ща в Сен Имие се събраха хиля-
ди анархисти от всички кът-
чета на планетата – от Япо-
ния до Аржентина – и приеха 
следната публична деклара-
ция:

Публична декларация от 
конгреса на ИАФ от 9-12 
август в Сен Имие до 
другите експлоатирани 
и потискани хора на 
света

Срещата в Сен Имие позволи 
на много групи и активисти – 
както членове, така и неч-
ленуващи в Интернационала 
на анархистките федерации 
(ИАФ) – да се срещнат. ИАФ 
ще се опита да обобщи съби-
тията от последните дни.

Преди 140 години в този 
град е основано международ-
но движение на „антиавтори-
таристите”. То изиграва ва-
жна роля в създаването на ор-
ганизирано движение на анар-
хистите. Те работят за ко-
ренно преобразуване на об-
ществото и като такива 
ние, ИАФ, взехме участие в 

международната среща в Сен 
Имие. Това, което предлагаме, 
е най-доброто общество, кое-
то човечеството е способно 
да постигне. Искаме да създа-
дем свят, в който има пълно 
икономическо равенство, без 
лична собственост, в което 
произвеждаме и притежава-
ме всичко заедно, без нужда 
от пари.

Освен икономическото ра-
венство обаче, трябва да има 
и максимална лична свобода. 
Това означава да живеем как-
то желаем и никой да не може 
да ни накара да вършим нещо, 
което не желаем, нито да ни 
попречи да вършим нещо, кое-
то желаем, стига това да не 
ограничава свободата на дру-
гите. Това означава да няма 
никакви йерархии и потисни-
чество. Няма да има нужда от 

държава или полиция, защото 
няма да имаме нужда от кон-
трол или принуда. Няма да има 
нужда от войни или световни 
конфликти, защото няма да 
имаме политически врагове, 
нито желание или нужда да за-
грабваме нечии чужди богат-
ства. Това наричаме Анархи-
зъм.

Анархистите отхвърлят 
твърдението, че експлоата-
цията на човек от човека и 
неравенството били в човеш-
ката природа. Властниците 
и държавите са онези, които 
през човешката история под-
държат тази система. Тази 
лъжа оправдава капитализма 
като „естествена” система. 
Чуваме, че има „криза” на капи-
тализма, но самият капита-
лизъм е криза. В исторически 
план тази система е доста 

отскоро, а вече многократ-
но е успяла да постави чове-
чеството на колене, преди да 
стигне до сегашното положе-
ние. Хората от цял свят оба-
че разбират тази лъжа и се съ-
противляват на държавите и 
капитализма както никога до-
сега и се опитват да съгласу-
ват своите усилия отвъд на-
ционалните граници. Това пра-
ви анархисткото общество 
по-възможно от всякога.

Анархизмът не е утопия. 
Разбира се, че за да може та-
кова общество да действа, 
много неща трябва първо да 
се променят и нашата зада-
ча сега е да помогнем тези 
мащабни преобразувания да 
се осъществят и да правим 
анализи, които спомагат за 
това. Работническата класа, 
която разбираме като всич-

ки експлоатирани и ограбени 
хора, включително самите 
ние, трябва да действа като 
масово движение. Изключи-
телно важно е да не поверява-
ме борбата на нови вождове 
със стари идеи, а да пропра-
вим своя собствен път.

Днешните социални дви-
жения практикуват нови ор-
ганизационни форми, които 
черпят много от анархизма – 
например преките действия 
срещу препятствията пред 
прогреса и експериментите 
с нейерархични форми на ор-
ганизация. Сред тях са сту-
дентските движения, акци-
ите срещу разрушаването 
на природата и общите бо-
гатства, антивоенните бор-
би, тези против срещите на 
Г8 и капитализма като цяло 
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международната среща в Сен държава или полиция, защото отскоро, а вече многократ- ки експлоатирани и ограбени

СЕПТЕМВРИ: КЪДЕ ПОД МИШНИЦА С ТАЗ МАЛКА КНИЖЧИЦА

Учението като фактор за оглупяването
Минаха матури, минаха кан-
дидатстудентски изпити. В 
медиите се появиха комента-
ри и вайкания – с кофа на ба-
гер да ги ринеш! – за паднало-
то ниво на учениците и аби-
туриентите. Избуява и обик-
новена неграмотност, не 
само хроничното бъркане на 
правописа, грешки с употре-
бата на пълен член, подвеж-
дащ словоред, но и истинско 
неумение да се чете и пише. 
При това съпроводено от 
мнения, че „от граматични-
те правила няма нужда”. Войн-
стващо невежество.

По време на т. нар. „социа-
лизъм”, реално – държавен ка-

питализъм, съчетан с поли-

тически и идеологически мо-

нопол, еднопартийна дикта-

тура, – страната се индус-
триализираше. Нужни ґ бяха 
специалисти по материално 
производство, както и по ин-
формационно обслужване. И 
двете сфери на дейност, да-
ващи осезаеми в бита блага, 
бяха обаче сбъркани – поради 
глупостта на управниците 
се „развиваха” технологич-
ни задънени улици. Въпреки 
това, подготвяните специа-
листи криво-ляво успяваха 
тук-таме да свършат нещо 
полезно и нужно на население-
то.

После се разрази „демо-
крацията”, реално – рестав-

рация на капитализма, пре-

връщането на партийната 

бюрокрация в действителна 

собственическа класа – и се 
започна сива деиндустриали-
зация. Закриха се множество 
производства, прекъснаха 
се производителни тради-
ции, стигна се дотам, че аг-
рарната в миналото стра-
на започна да внася плодове 
и зеленчуци, които преди е 
изнасяла в значителни коли-
чества и с нелошо качество. 
Малцина вече си спомнят ис-
тинския вкус на доматите, 
а изделията на китайската 
ширпотреба надминаха по 
ненадеждност и най-калпави-
те образци български стоки.

Средното образование и 
техническите вузове оба-
че продължиха по инерция да 
бълват вече никому ненужни 
„кадри”. Без перспективи за 
професионална реализация, 
но със сравнително широ-
ка обща култура, с недоуби-
ти искрици на способност за 
критично мислене, поне в об-
ластта на технологиите – и 
при пълна заблуда в сферата 
на обществените науки. Го-
ляма част от тези хора си 
плюха на петите и изчезна-
ха в чужбина, но пак остана-
ха достатъчно, които взеха 
да проглеждат какво става 
около тях. Върна си популяр-
ността един виц, но този 

път не за смях, а като тре-
вожен размисъл: „Комунисти-

те (болшевиките) ни излъга-

ха за комунизма, но за капи-

тализма казваха истината”.
Тази социална бомба със 

закъснител беше лесно обез-
вредена от системата – 
просто понижиха нивото на 
обучение. Хаос в учебните 
програми, влошаваща се под-
готовка на преподаватели, 
пренасочване на интереса 
на младежта към „престиж-
ни” специалности, изключи-
телно псевдонаучни (Може 
ли икономиката да бъде на-
ука като физиката или поне 
приложна дисциплина като 
архитектурата? При толко-
ва различни буржоазни „шко-
ли”, всяка от които може да 
се „похвали” с поне една пре-
дизвикана стопанска и фи-
нансова криза?), изключител-
но от „сферата на услугите”.

Потокът гастарбайтери 
не секваше, но с всяка година 
тяхното ниво се понижава-
ше и все по-малко от тях ус-
пяваха „да успеят”. България 
се превърна в износител на 
неквалифицирана (но с оста-
тъчно самочувствие на та-
кава) работна ръка, а на За-
пад и без това им е в повече 
от същата.

Последният хит сред сту-
дентите на батака, отбе-
лязан на географските карти 

като „България”, е да следват 
психология. Няма значение, 
че инженерите станаха кът. 
Нали има достатъчно иконо-
мисти, юристи, богослови! 
Новоизлюпеният психолог си 
прави сметка да отвори ка-
бинет по психоанализа – раз-
ривът между действител-
ността и бляновете пораж-
да къси съединения в масово-
то съзнание – пазар за нова 
услуга! Лекуваме душата!

Как обаче я лекуват? Чрез 
внушения да се примирява, да 
стане „по-гъвкава” до пълна 
загуба на етичния си гръбнак. 
Терапия „как да се впишем в 
системата, за да не ни пука 
какво вършат с нас”.

Междувременно техниче-
ското и културно оглупява-
не ще бъде фатално за този 
народ. Не по-малко фатално 
ще бъде и социално-идейно-
то видиотяване, а то не се 
лекува с психоанализа, а с от-
варяне на очите пред прос-
тата истина, че днешната 
социална система е вредна и 
трябва да се премахне. Греш-
ката не е в неспособността 
на отделния човек да се прис-
пособи към нечовешките ґ 
изисквания, грешката е, че 
човекът я търпи, а не въста-
ва, не се бори против мода-
та да бъдеш глупав,… но ус-
пял кариерист! •

Николай Теллалов

като България” е да следват Междувременно техниче-
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и съвсем отскоро – борбата 
срещу орязването на социал-
ните придобивки, която обе-
динява световната работни-
ческа класа. Движения като 
„Окупирай”, „Възмутените” и 
други подобни движения на са-
моорганизация срещу банко-
вата система показаха значе-
нието на прякото действие 
за отвоюването на общест-
веното пространство. Въс-
танията на потиснатите 
местни народи през последни-
те десетилетие като това 
на Сапатистите вдъхновиха 
нови социални движения и по-
влияха на самия анархизъм. Та-
кива нови движения създават 
големи събрания за взимане на 
решения заедно, без вождове. 
Те практикуват хоризонтал-
но взимане на решения. Свърз-
ват се помежду си федерално, 
като организации с равнопра-
вен статут, без органи, кои-

то да взимат решенията цен-
трално.

Тези опити обаче често не 
успяват да постигнат въз-
можното, защото същест-
вената социална промяна оз-
начава и да променим себе си 
като личности. Ние искаме да 
бъдем свободни и равноправ-
ни личности, но наред с това 
трябва да има и доброволна, 
лична отговорност и самоор-
ганизация. Самата работни-
ческа класа съдържа разделе-
ния, потисничество и йерар-
хии, които няма да изчезнат 
само защото искаме да няма 
властници и да бъдем равни. 
Като членове на работниче-
ската класа следователно се 
борим вътре срещу собстве-
ния си расизъм, сексизъм и па-
триархални нагласи и практи-
ки. Еднакво силно се борим с 
твърдението, че хетеросек-
суалността е норма или че 
ясно дефинираните катего-
рии „мъж” и „жена” са „нормал-

ни”. Трябва да посочваме и да 
се съпротивляваме срещу 
дискриминацията и стерео-
типите въз основа на възрас-
тта или способностите. До-
като вътрешните неравен-
ства и уважение към йерархи-
ята не бъдат посочени и пре-
махнати, не можем да бъдем 
свободни и затова ги посочва-
ме и се борим с тях в социал-
ните движения и работниче-
ските организации, както и в 
обществото като цяло.

Накрая, за да създаде това 
свободно и равноправно об-
щество, самата работниче-
ска класа трябва да ликвиди-
ра властниците и капитала. 
Това наричаме „социална рево-
люция”. Анархистите се опит-
ват да създадат убеденост у 
работническата класа в на-
шите способности да успеем 
възможно най-бързо и с въз-
можно най-малко насилие. Пра-
вим го, като се обединяваме с 
други работници, за да пости-
гаме малки победи. Правим го 
най-добре с пряко действие, 
а не с реформи и преговори с 
началниците. Прякото дейст-
вие означава да не чакаме, а да 
взимаме онова, което трябва 
да бъде на всички нас. Трябва 
да се подкрепяме взаимно в 
борбите на всеки един чрез 
взаимопомощта. Това означа-
ва практическа солидарност 
в трудни времена. Освен все-

кидневната помощ това по-
казва на хората какво пред-
ставляваме. Затова практи-
куваме анархията и сега, до-
колкото можем, по начина, по 
който се организираме и по 
който се борим, за да дока-
жем, че анархисткото обще-
ство е възможно.

Отдаваме своята почит 
на другарите от миналото, 
на тяхната работа и жертви 
в името на освобождението 
на човешкия род. Продължава-
ме тяхната работа и критич-
но развиваме техните идеи, 
като прилагаме към днешна-
та обстановка. Те също на 
свой ред биха приветствали 
световната работническа 
класа, която в днешния исто-
рически момент се стреми 
към истинска свобода и ра-
венство.

ИАФ обсъди множество 
теми през последните 5 дни 
и по-конкретно:

• икономическата криза и 
социалната борба

• международната солидар-
ност

• антимилитаризмът
• антиядрената и алтерна-

тивната енергетика
• миграцията

На тази основа ИАФ про-
дължава своята дейност с 
нови сили и кани всички екс-
плоатирани хора да се борят 
за преобразуването на обще-
ството, за анархизъм. •

Интернационалът на 

анархистките федерации (ИАФ), 

12 август 2012 г. 

http://i-f-a.org
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кидневната помощ това по- ИАФ обсъди множество

ТЕМА НА БРОЯ: ФАБРИКУВАНЕ НА НЕСЪГЛАСИЕ – МЕДИИ И МАНИПУЛАЦИИ

Асанж: „идиот“ под заплаха

Когато разбрах, че Джулиан 
Асанж започва свое телеви-
зионно предаване, бях очаро-
ван – може би защото позна-
вам искреността и непри-
нудеността, която може да 
бликне от разговорите с неп-
рофесионален журналист, – 
и предаването оправда оч-
акванията ми. В него се чуха 
неща, за които иначе човек би 
трябвало да разрови дълбоко 
Интернет и да научи няколко 
езика. Разбира се, непрофесио-
нализмът и недостатъчното 
познаване на някои проблеми 
от страна на водещия си ли-
чат отдалеч, но аз предпочи-
там откровените пропуски 
пред шлифованите манипула-
ции.

Съвсем не бях очарован оба-
че, когато разбрах, че програ-
мата на Асанж се реализира 
от „Русия днес” (RT). Тази теле-
визия е нещо като „Гласът на 
Америка”, само че е собстве-
ност на руското правител-
ство. Трябва човек да е доста 
тъп, за да си мисли, че подоб-
ни медии съществуват с дру-
га цел, освен да прокарват по-
литиката на собствениците 
си, или че руските олигарси са 
по-искрени, по-честни или по-
загрижени от американските 
милиардери.

Асанж трудно може да 
мине за тъп. Шестнадесе-
тгодишен той се занимава с 
проникване в корпоративни и 
университетски мрежи, като 

между другото установява 
ранните правила на хакерска-
та субкултура: „Не нараня-
вай компютърните системи; 
не променяй информацията 
в тях (освен за да прикриеш 
следите си); споделяй инфор-
мацията!” В момента основ-
ното му занимание е главен 
редактор и публично лице на 
Уикилийкс – международна со-
циална мрежа за „публикуване 
и анализиране на документи, 
получени чрез изтичане на ин-
формация”.

При всичките си познания 
за компютрите обаче, за ка-
зионните журналисти Асанж 
изглежда като „полезен иди-
от” (според „злите езици” 
така Ленин описвал западни-

те интелектуалци, които за-
щитавали режима в СССР, без 
да го познават. У нас Георги 
Мишев (бивш депутат анти-
комунист) сам се нарече поле-
зен идиот в Стършел, задето 
участвал в революцията-мен-
те).

Именно „Гардиън” побърза 
да го определи като такъв, 
веднага щом стана ясно, че RT 
ще излъчва шоуто и че първи-
ят гост е лидерът на Хизбу-
ла – световноизвестна като 
„терористична” организация, 
но официално приета за така-
ва от точно 8 страни в све-
та.

Почти две години по-ра-
но, когато кирливите ризи на 
американската дипломация 
започнаха да изтичат в Уики-
лийкс, Асанж още не беше „по-
лезен идиот”. Наскоро беше 
получил Британската медий-
на награда на Амнести Ин-
търнешънъл. Последваха ре-
дица други награди, дори през 
2011 беше предложен за Нобе-
лова награда за мир. В края на 
краищата шифрограмите съ-
държаха основно информация 
за мръсотиите на правител-
ствата от „втория” и „тре-
тия” свят, па били те и съюз-
нически. Проблемът не беше 
в съдържанието на публику-
ваното, а в самото разсекре-
тяване. Брадли Манинг – чове-
кът, който изнесе информа-

цията, – вече трета година 
е тормозен в американските 
затвори, предимно в единична 
килия, без да бъде осъден. Ня-
маше как американското пра-
вителство да остави някого, 
бил той и чужд гражданин, да 
развява публично секретни 
документи. Макар официално 
САЩ да не са отправяли иска-
не за екстрадиране на Асанж 
(в медиите изтече информа-
ция за неофициални консулта-
ции), австралийското прави-
телство побърза да обяви, че 
„няма възражения”.

За „официалните лица” в 
САЩ Асанж е „терорист”. 
Трябвало да бъде третиран 
като вражески войник, да 
бъде преследван като водачи-
те на Ал Кайда и талибаните. 
Някои политици и журналисти 
направо се обявиха за очис-
тването му (тамошните ме-
дийни звезди не блестят с по-
вече мозък от тукашните). 
Според „политическия комен-
татор” на Fox News „Нищо не 
изтича чрез мъртвите хора… 
Аз съм против смъртното на-
казание, затова просто да го 
застрелят нелегално копеле-
то!” За съжаление публиката 
на подобни хора явно не над-
скача нивото им – както каз-
ва Асанж, ирония е подобни 
хора да го обвиняват, че има 
кръв по ръцете си.
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Правителствата имат и 
по-сериозни хора, и дълги ръце, 
за да вършат мръсната рабо-
та. Нелегалното убийство на 
Асанж наистина би било пре-
дупреждение за хората като 
него. То би било и обвинение 
в лицето на САЩ, плюнка вър-
ху Статуята на свободата. 
Дори една присъда за шпио-
наж или тероризъм, каквато 
реално може да му бъде изда-
дена от правителството на 
САЩ, ще бъде донякъде неу-
добна. Затова е много удоб-
но да му бъде създаден образ 
на болен човек, който не може 
да реши личностните си про-
блеми и затова е тръгнал да 
решава световните. Не щеш 
ли, две шведки удобно го об-
виниха в нападение и сексуал-
но насилие. Случи се така, че 
по това време Асанж беше в 
Англия и шведските власти 
си го поискаха от английски-
те. Според адвокатите му 
екстрадирането от Англия в 
Швеция би било само прелю-
дия към екстрадирането му 
от Швеция в САЩ, за да бъде 
съден като шпионин. Според 
множество журналисти оба-
че, желанието му да оспорва 
екстрадирането е доказател-
ство за гузната му съвест.

Точно тогава „идиотът” 
стори още по-голям грях. По-

иска политическо убежище 
от правителството на Ек-
вадор и окончателно отхвър-
ли правото на шведското, ан-
глийското и най-вече амери-
канското правителство да 
го наказват за постъпките 
му. Швеция е сочена като при-
мер за законност, грижа за 
гражданите и уважение към 
човешките права. Наемни-
ците на САЩ и Англия разна-
сят демокрацията и свобода-
та по света. Един нагъл хакер 
обаче плюе на тяхното „пра-
восъдие” пред очите на целия 
свят. Това боли. Стана съв-
сем неудобно да се говори за 
Асанж. Защитниците на раз-
ните права в казионните ме-
дии удобно забравиха за него 
и издигнаха справедливи и въз-
мутени гласове в подкрепа на 
няколко красиви рускини, кои-
то се борят със световното 
зло чрез… котенцата си.

Мен обаче ме боли за нещо 
друго. Вярвам, че Асанж е ис-
крен в работата си и не е иди-
от. Когато работи с руското 
правителство, си дава смет-
ка за греховете му (всъщност 
той се постара да се солида-
ризира с момичетата с ко-
тенцата). Когато иска поли-
тическо убежище от Еква-
дор, подхожда с резервите, с 
които трябва да се подхож-
да към всяко правителство. 
Търси сътрудничество с пра-

вителствата и корпорации-
те – както за да разпростра-
нява информация, така и за да 
се защити от другите прави-
телства.

Това не бива да ни учудва, 
предвид факта, че корпораци-
ите и държавите държат мо-
нопола върху информацията и 
насилието. Практически няма 
други организации, които биха 
могли да популяризират ин-
формация или да защитят ня-
кого. Въпросът не е дали е пра-
вилно да „се споделя информа-
ция” с тяхна помощ. Въпросът 
е дали изобщо е възможно.

Асанж сигурно си дава 
сметка, че да дадеш право-
то на вестници като „Монд”, 
„Гардиън”, „Шпигел” и „Ню Йорк 
Таймс” да публикуват с пре-
димство материали или пра-
вото на RT да излъчва преда-
ването ти, напомня за сделка 
с дявола. Ако неговата цел е 
максимално широко разпрос-
транение на информацията, 
това е начинът да я постиг-
не. Правото на първо разпрос-
транение не е достатъчно, за 
да прикриеш информацията – 
иначе всеки, който се потру-
ди да стигне до нея чрез друг 
източник, може да те напра-
ви за смях. Наистина, то не 
може да отнеме възможност-
та на медиите да я изопачат 
в очите на доверчиви чита-
тели или зрители, но до та-

кива хора тя не би могла да 
стигне по друг начин. Изглеж-
да, че Асанж наистина е на-
мерил най-добрия начин да по-
стигне целта си, на приемли-
ва според него цена.

Разбира се, работата на 
Асанж няма да доведе до ре-
волюция. Той не е анархист, не 
застава твърдо против дър-
жавата. Ако изповядва поли-
тическо верую, то е на граж-
данското общество, което 
не позволява на законите да 
му пречат да си върши рабо-
тата – тоест, да контроли-
ра властта. По собствените 
му думи, той одобрява власт-
та, когато върши правилни-
те неща, и разбира трудно-
стите в изграждането на ин-
ституциите, но държи те да 
работят открито, за да не 
правят конспирации срещу 
хората. Няма да се спираме 
на странното разбиране на 
Асанж за анархизма – в случа-
ят е важно, че той не разби-
ра напълно вредата от власт-
та. Това обаче не го прави 
идиот. Журналистите, които 
бързат да го обвиняват в иди-
отизъм, обвиняват по-скоро 
себе си. Тези хора обикновено 
са много гласовити в изобли-
чаването на „престъпници-
те”, но си мълчат за престъ-
пленията на „своята страна”, 
защото са кретени или под-
лизурковци. На онези, които 

наистина държат на идеали-
те си, често се налага да се 
примирят с обстоятелства-
та – не са малко анархисти-
те, „избрали демокрацията”, 
за да оцелеят или да продъл-
жат борбата.

Случаят с преследване-
то на Асанж е поучителен за 
такива полезни идиоти. Има 
професионалисти, които по-
лучават пари, за да говорят 
според „гражданската си съ-
вест”. Медиите подбират 
такива служители, чиято „съ-
вест” може да се примири с 
политиката на медията. Все-
ки медиен играч храни свои 
„идиоти”, които живеят общо 
взето безпроблемно, докато 
не започнат да се престара-
ват в търсенето на истина-
та. Тогава вече срещу тях не 
се изправят „азиатската дик-
татура” или „американското 
промиване на мозъци”, а цяла-
та организация на общество-
то – от полицаите и бандити-
те до малодушните пишурки. 
Когато Машината се изправи 
срещу теб, когато единстве-
ната помощ срещу институ-
циите идва от почтеността 
на отделните хора, тогава 
можеш да бъдеш сигурен, че 
не си „полезен идиот”. Дотога-
ва… не бързай да обиждаш дру-
гите, у които е останала ня-
каква съвест! •

Златко

ТЕМА НА БРОЯ: МЕДИИ И МАНИПУЛАЦИИ

Асанж: „идиот“ под заплаха
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УРОЦИТЕ НА ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Сталинистите – авангард на контрареволюцията
Героичната борба на испан-
ския народ през юли 1936 г. 
привлича стотици бойци – 
емигранти от Италия на Му-
солини и нацистка Германия 
на Хитлер, както и револю-
ционери-антисталинисти 
от цял свят, дошли да подпо-
могнат съпротивата срещу 
Франко. (Те не са част от Ин-
тернационалните бригади, 
организирани от Москва, чи-
ито бойци са под пълния кон-
трол на сталинистите и ид-
ват в Испания едва в края на 
1936 г.) Със своята интер-
венция Сталин прехвърля в 
Испания не само военни и ико-
номически „специалисти”, но 
също своите шпиони и тайни 
полицаи. Сталинският план е 
да се ликвидира опозицията 
(особено сред бившите ста-
линисти, които ”знаят твър-

де много”) и да бъде съсипа-
но испанското революционно 
движение, което представля-
ва страховит бараж срещу 
всякакви опити за политиче-
ска хегемония от страна на 
сталинската „пета колона” 
– ИКП. ”В Каталония – декла-
рира „Правда” от 16 декем-
ври 1936 г. – елиминирането 

на троцкистите и анархо-

синдикалистите започна; то 

ще бъде проведено със съща-

та решителност и енергия, 

както в СССР”. За тази цел 

сталинистите започват ор-
ганизиран терор. Те, които 
крещят срещу ”неконтроли-

руемите елементи”, създа-
ват свои собствени затво-
ри и килии за „превантивни” 
измъчвания на жертвите. 
Никой, дори с разрешение от 
министъра на правосъдие-
то, не може да посети тези 
затвори. Джон Макгавърн, 
депутат от независимата 
лейбъристка партия, идва в 
Испания като член на деле-
гация, в която влиза и проф. 
Фелисиен Шалей – член на ЦК 
на лигата за Правата на чо-
века, за да посетят неосъде-
ните още затворници-марк-
систи от ПОУМ – агенти на 
Франко според официалните 
обвинения на сталинистите 
– и в една своя брошура оп-
исват посещенията на раз-
лични затвори. Те пишат, че 
макар и снабдени с разреши-
телно от директора на ис-
панските затвори и от ми-
нистъра на правосъдието да 
инспектират Кайе Валмайор 
(сталински „превантивен” 
затвор), получават отказ, 
като местният директор на 
тюрмата възразил, че ”няма 

да приеме заповедите на ди-

ректора на испанските за-

твори, нито на министъра 

на правосъдието, защото те 

не са негови началници. Ние 

го запитахме кой е негови-

ят шеф и той ни даде адреса 

на генералния щаб на ЧК”. Там 
разрешителното също не е 
уважено и личната намеса 
на министъра на правосъдие-
то Ирухо също не дава резул-
тат. Макгавърн заключава:

„Маската падна. Те вдиг-

наха воала и ни показаха къде 

беше реалната власт. Мини-

стрите искаха, но бяха без-

силни. Дадохме си сметка, че 

ако настояваме, щяхме да се 

изложим на опасност”.

CNT изобличава от някол-
ко месеца съществуването 
на тези секретни затвори. 
На 25 март 1937 г. 16 чле-
на на CNT са избити от ста-
линистите във Вилануева 
де Алтардете. На искане-
то на санкции срещу убий-
ците „Мундо Обреро”, орган 
на компартията, отговаря, 
като ги оправдава. Последва-
лите разследвания потвърж-
дават, че банда, съставена 
изцяло от сталинисти, сред 
която са и главните винов-
ници, е действала от името 
на „Комитет по отбраната”, 
като е избивала политически 
врагове, налагала е глоби и е 
изнасилвала много жени. Пе-
тима сталинисти са осъде-
ни на смърт. През април съ-
щата година CNT представя 
доказателства за съществу-
ването на друг таен затвор 
в Мурсия, въпреки усилията 
на полицията да укрие под-
робностите, конфискувайки 

местния вестник на конфе-
дерацията „Картахена Нуе-
ва”, който публикува свиде-
телството на един работ-
ник, задържан в този затвор 
като „подозрителен”. Сред 
посочените от него лица има 
офицери от полицията и ис-
пански „работници в НКВД”. 
(Мисля, че при описаната от 

Ричард Върнън картина, чо-

век придобива впечатление-

то, че се среща не с револю-

ционери, а с овни или с члено-

ве от дружествата за защи-

та на животните и че както 

„обикновените”, така и „вли-

ятелните” членове на CNT-

FAI не са заслужавали никак-

ва по-различна съдба, щом са 

се занимавали с книжни обви-

нения, разследвания и юриди-

чески доказателства, с обръ-

щения към републиканските 

съдилища и „общественото 

мнение”, с вносни анкетьори-

парламентаристи, оставяли 

са да им конфискуват вест-

ниците или са разговаряли 

почтително с чекистките 

убийци, вместо да организи-

рат наказателни въоръжени 

работнически колони и да из-

пратят „съветските специа-

листи” по бързата процеду-

ра и до крак в „отвъдното” с 

всичките останали 2000 не-

канени гости от Москва, да 

арестуват и „разследват” 

„отговорните слуги на Джу-

гашвили в Испания воглаве 

с Антонов-Овсеенко, Берзин 

и други, да изпратят „жур-

налисти” да „интервюират” 

емисарите със собствените 

им методи, като ги накарат 

поне един-единствен път в 

живота си да кажат истина-

та, да публикуват показани-

ята им, да разформироват 

„интернационалните брига-

ди”, да арестуват команди-

рите и задържат политко-

мисарите им в „частните 

концлагери на Конфедерация-

та”, докато революционните 

трибунали решат съдбата 

им и да обезглавят чуждите 

и местните агенти на Мос-

ква като Толиати, Андре Мар-

ти – „касапина от Елбасате” 

и ред видни испански донос-

ници на Сталин от рода на 

„Страстната” Долорес Иба-

рури и съучастниците ґ, без 

да правят подбор, оставяй-

ки на господа-бога горе на не-

бето да отдели грешниците 

от праведниците или на Са-

танаил да им определи „кръ-

говете” и казаните в Ада! „На 

война като на война!”, както 

се казва… А на тези, които 

ще започнат да хленчат, „по 

какво ще се различаваме от 

визираните по-горе”, да спо-

рят за „целта и за средства-

та” или за хуманизма, ще на-

помня, че дори Иисус е казал: 

„С каквато мярка мерите, с 

такава ще ви се отмери и ще 

» » » продължава от миналия брой
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Анархистическата стратегия в империалистическата война
„Ако от тази война не излезе 

директно Социалната револю-

ция във Франция, социализмът 

ще умре за дълго в цяла Европа.”

Бакунин
писмо до един французин, 

писано по повод Френско-

пруската война от 1870 г.

1) Формулирана лаконично, 
анархистическата страте-
гия през всички етапи на им-
периалистическата война се 
състои в непрекъсната, безу-

словна и безкомпромисна про-

пагандна и организационна 

работа за превръщането ґ в 

гражданска война и в крайна 

сметка – в социална револю-

ция.
Тази стратегическа линия 

известна, още като револю-

ционно пораженство, е раз-
работена и практикувана от 
Бакунин преди Парижката Ко-
муна.

Позицията е принципна и 
всяко отклонение от нея е 
скъсване с анархизма и нареж-
дане на страната на реакци-
ята и на враговете на Соци-
алната революция. Нейната 
истинност или утопичност, 
не се доказват с вишегласие, 
а чрез анализ на резултати-
те от историческата анти-
милитаристична практика 
на революционното анархис-
тическо движение или от от-
хвърлянето ґ. Преди да раз-

гледам „прагматичните” съ-
ображения и възражения на 
анархопатриотите, заста-
ващи на позициите на защи-
та на „съветското” или на 
кое и да е друго „отечество”, 
взело участие във Втората 
световна война, ще направя 
някои предварителни бележ-
ки и уточнявания, които счи-
там необходими за избягване 
на недоразумения.

2) Освен бакунистката, в 
империалистическата война 
са възможни, и са били заема-
ни и други позиции:

а) Нареждане на страната 
на „своята” държава (защото 
империалистическите войни 
се водят от държавите), при-
съединяване към шовинист-
кия вой и – ако патриотични-
ят екстаз е искрен – замина-
ване за „полето на честта”. 
Ако заелите тази позиция 
не разпилеят кокалите си „за 
отечеството” и успеят да 
се излекуват от травмите 
на войната, те могат да се 
надяват да получат частица 
от плячката, която е главна-
та цел на войните. В случай 
на поражение, вместо анек-
сии и ограбване на чуждите 
поданици, те трябва да пла-
щат репарации и контрибу-
ции и за да бъдат последова-
телни в „своята защита на 
намерилото се в опасност 
отечество”, да участват в 

смазване на недоволството 
и бунтовете на измамените 
и изгладнелите си съотече-
ственици.

б) Участие на страната 
на „външния враг”, към което 
бяха ориентирани след на-
чалото на германско-съвет-
ската война просталински-
те партии в държавите, в 
които Хитлер беше наложил 
своя „нов ред”, или в СССР след 
22 юни 1941 г., когато компо-
зираната от „съветски” воен-
нопленници „руска освободи-
телна армия” (РОА) на стали-
новия генерал Власов нахлува 
заедно с германските войски, 
за да „освободи матушка Ру-
сия от болшевизма”.

Едните и другите нами-
рат по-голяма близост с ин-
тересите и с „идеалите” на 
противника, отколкото с 
тези на местния режим, кой-
то води своята „отечестве-
на”, „обединителна”, „освобо-
дителна”, „отбранителна” 
или „революционна” война. Из-
бралите тази позиция се бо-
рят с оръжие в ръка срещу 
властващите конкуренти и 
се ползват от „безкорист-
ните” услуги на „вражеските” 
армии и шпионските служби 
на противника. В зависимост 
от изхода на войната, тази 
позиция води победените до 
бесилото и до „покриването 
им с вечен позор като преда-

тели” или при победа – до на-
значаването им на власт от 
командването на победите-
лите в империалистическа-
та война, окупирали победе-
ното „отечество”. В двата 
случая, това с нищо не про-
меня социалния статут на 
пролетариите, а само заменя 
за по-къс или по-дълъг период 
властниците и експлоатато-
рите им.

Историята на власовци 
в бившия СССР и на стали-
нистките „антифашистки” 
пети колони в окупираните 
и колонизирани след Втора-
та световна война „народни 
демокрации” не са единстве-
ните примери, илюстрира-
щи позиция „б”. Нейното „дос-
тойнство” е, че практикува-
лите я все пак рискуват ко-
жата си съзнателно, макар 
и не безкористно, за разлика 
от отправеното на фронта 
реквизирано човешко ста-
до. След „вражата победа” на 
сталиновите и по-общо на 
„съюзническите” армии, пад-
налите в боевете за „осво-
бождение на родината от 
хитлеристко иго” получават 
своя нотариален акт за нас-
таняване в местния патри-
отичен пантеон, полагащи-
те се благодарствени речи 
и извикване на имената им 
по време на тържествени-
те вечерни зари, докато за-

върналите се от емиграция 
хитреци и оцелелите „бойни 
другари” чакат с нетърпение 
края на церемониите и илю-
минациите, за да се юрнат 
към банкетните и юбилейни-
те софри.

в) Третата възможна по-
зиция цели запазване на неу-
тралитета. Войната обаче 
не признава неутрални! Дори 
да бъде спряна за момент, тя 
ще започва отново и отново, 
докато не бъдат пресечени 
корените ґ, а извънредните 
съдилища ще разстрелват 
и добронамерените пацифи-
сти за една тяхна дума или 
позив против братоубий-
ствата или за участието им 
в мирни демонстрации, за да 
не нарушават хармонията 
на патриотарското оглупя-
ване или да пречат на угоява-
нето на бога на войната.

3) Втората световна вой-
на е империалистическа и за 
т. нар. СССР, който не е ни-

какъв съюз – нито съветски, 

нито социалистически. Той 

дори не е и републикански. 
„Съветският” или сталински-
ят империализъм изниква на 
основата на държавния ка-
питализъм, а Втората све-
товна война завършва с пре-
разпределянето на Европа и 
света, с окупации, анексии и 
контрибуции, както завърш-

» » » продължава на страница 10

УРОЦИТЕ НА ИСПАНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Сталинистите – 
авангард на 
контрареволюцията
ви се прибави.” (Марк 4:24) – 

бел. прев.)
Поради липса на място е 

невъзможно да се изложат 
стотиците случаи на стали-
нисткия терор в Испания. (В 
една глава на книгата си „Ма-
сови убийци” (Лондон, 1961) 
Хуго Дауър описва убийства-
та, извършени от НКВД в Ис-
пания. Хесус Фернандес в „Го-
лямото предателство” (Па-
риж 1953 г.) описва ролята 
на сталиновите агенти в 
Испанската гражданска вой-
на. В нея има дълъг списък на 
преследванията по заповед 
от Сталин на членове на про-
троцкистката ПОУМ (Обеди-
нена работническа партия 
марксисти) и на убийството 
на нейния лидер Андреас Нин.) 
Сталинската пропаганда и 
симпатизиращите ґ (или до-
бре заплатени) журналисти и 
писатели успяват да убедят 
либералното и прогресист-
ко „обществено мнение”, че 
единственият безкористен 
приятел, на който испански-
ят народ може да разчита, е 
Сталин и неговите убийци са 
в авангарда в борбата срещу 

Франко. Гласовете на групи-
те революционери, апелират 
към работниците в света да 
спасят живота на сталин-
ските жертви, не са чути. 
Когато през май 1937 г. по 
улиците на Барселона започ-
ват боеве, провокирани от 
сталинистите, в които сто-
тици работници изгубват 
живота си и които са пос-
ледвани от масирани атаки 
през август срещу селските 
колективи, провокаторите 
са поздравявани като спаси-
тели на законността и реда 
срещу „неконтролируемите 
терористи-анархисти”, кои-
то искали да заграбят власт-
та в Барселона и принужда-
вали селяните да колективи-
зират земите под заплахата 
на байонетите. Не само Хит-
лер си служи с хилядократно-
то повторение на лъжите и 
не само на него вярват. (”Вя-

рата” на разните, либерали, 

демократи и прочее „прогре-

сивни” лакеи на капитала, как-

то и на „полезните идиоти” 

на Москва, е въпрос на инте-

реси, а не на заслепление и на-

ивност! – бел. прев.) •
(следва „Майските дни в 

Барселона”)
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Кропоткин за свободата
О Т К Ъ С  О Т  „ К О М У Н И З Ъ М  И  А Н А Р Х И Я ”  –  1 9 1 3  Г.
Човек, комуто се е наложило 
да си рече „отказвам се от 
някакво удоволствие, за да 
избегна наказание”, е несвобо-
ден човек.

Затова ние, анархистите, 
твърдим, че човечеството 
може и е длъжно да се освобо-
ди от страха от наказание и 
че това е постижимо и може 
да се уреди на анархически на-
чала, при които ще изчезне 
страхът от наказание и дори 
от порицание. Това е нашият 
идеал, към него се стремим.

Ние прекрасно си даваме 
сметка, че човек не е в със-
тояние и не бива да се осво-
бождава нито от навика да 
си държи на думата, нито от 
привързаността си към дру-
ги човешки същества, която 
се проявява като нежелание 
да причинява болка и огор-
чения на тези, които обича 
или държи да не разочарова. 
В този смисъл човек никога 
няма да бъде свободен. „Абсо-
лютният” индивидуализъм, за 
който толкова се говори на-
последък, особено след Ниц-
ше, е нелеп и невъзможен.

Даже Робинзон не е бил аб-
солютно свободен в този 
смисъл, макар и напълно сам 
на своя остров. Щом е запо-
чнал да прави лодка, да обра-
ботва градина, да се запасява 
с храна, значи вече е бил овла-
дян от своите занимания, от 

своя труд. Ако се е събуждал 
в мързеливо настроение и же-
лание да остане в пещерата 
си, след минутно колебание 
той пак е ставал и е тръг-
вал да продължава и довърш-
ва започнатото. А от мига, 
в който се сдобива с куче за 
другар и няколко кози, а особе-
но след като среща Петкан, 
той вече не е бил свободен в 
този смисъл, който често се 
има предвид в разгара на спор 
и понякога на публични събра-
ния.

Робинзон вече е имал за-
дължения, вече е бил прину-
ден да се грижи и съобразява 
с интересите на други, прес-
танал е да бъде „пълен инди-
видуалист” – такъв понякога 
ни дават за образец в споро-
вете за анархията.

От мига, в който един мъж 
обича жена и имат деца, без 
значение кой ги възпитава, 
той ли, обществото ли, са 
възникнали негови нови за-
дължения. Те възникват дори 
само да отглежда домашно 
животно или градина, която 
изисква редовно поливане, 
прекопаване, плевене. Този 
човек повече не може да бъде 
онзи господин „Нищо не ме 
засяга”, не може да бъде „его-
ист”, „индивидуалист” и други 
подобни, както някога ни из-
тъкват като типаж на „сво-
бодния човек”. Нито на Робин-

зоновия остров, още по-мал-
ко в обществото, както и да 
е устроено то, подобен тип 
не може да преобладава.

Той може да се появи като 
изключение и наистина се 
появява като бунтар срещу 
разлагащо се и лицемерно об-
щество, каквото е нашето. 
Никога обаче няма да стане 
обща норма, нито дори жела-
телен пример.

Човекът винаги е взимал 
и ще взима под внимание ин-
тересите на поне неколцина 
души – и повече, и повече, на-
ред с установяването на все 
по-тесни и по-тесни взаимо-
отношения с другите хора, 
както и вследствие на това, 
че тези други сами ще заявя-
ват свои желания и чувства, 
своите претенции за равен-
ство и настояване правата 
им да бъдат удовлетворени.

Вследствие на казаното 
дотук, ние не можем другоя-
че да дефинираме свободата, 
освен така:

Свободата е възможност-
та да действаме, без да на-
месим в обсъждането на по-
стъпките си страха от об-
ществено наказание – страх 
от физическо насилие, страх 
от глад и лишения, а дори и 
опасения от порицание, сти-
га това порицание да не иде 
от приятел. •

превод Николай Теллалов
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КОЛОНА НА БИВОЛА

Българската организирана престъпност
У И К И Л И Й К С  З А  Б Ъ Л Г А Р С К А Т А  Д Ъ Р Ж А В Н А  М А Ф И Я
Бележка на редакцията на 

СМ:

Докладът на Пардю не е 

нищо ново за тези, които по-

вече или по-малко следят съ-

битията в България по време 

на т. нар. „Преход”. Може даже 

да се каже, че сме леко „разо-

чаровани” от нивото на ана-

лиза на българската престъп-

на действителност, напра-

вен от американските спе-

цслужби… Вероятно това се 

дължи на факта, че шифрогра-

мата е „частичен откъс”, а 

може би във времената на кри-

за бюджетът на българската 

резиндентура на ЦРУ да не е 

стигнал за повече от преводи 

и преразкази на родните жъл-

ти вестници.

Това, което прави този раз-

секретен документ уникален 

и изключително ценен, е, че за 

пръв път са назовани публич-

но, по ред на номерата, всич-

ки „герои на Прехода” със съ-

ответните им „геройства”, 

в секретен официален доку-

мент на световната свръхси-

ла САЩ, която е и основен „ев-

роатлантически партньор” 

(разбирай началник) на българ-

ските организирани полити-

ци.

Пълен текст на шифрогра-
мата 05SOFIA1207 от Wikileaks:

Този доклад е части-

чен откъс от оригинал-

ната шифрограма. Пълни-

ят текст на оригиналната 

шифрограма не е достъпен.

ПОВЕРИТЕЛНА ЧАСТ 01 от 
09 София 001207 SIPDIS МИ-
НИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛ-
НАТА СИГУРНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ 
ПРЕДАДЕ НА ТАЙНИТЕ СЛУЖ-
БИ 12958: DECL: 07/07/2015 
TAGS: PINR, KCRM, PGOV, EINV, 
ECON, KCOR, BU, Организирана 
престъпност ТЕМА: (U) ОРГА-
НИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В 
БЪЛГАРИЯ (C-CN5-00054) REF: 
A. A. STATE 99125 B. B. SOFIA 
1046

Класифицирано от ПОСЛА-
НИК ДЖЕЙМС ПАРДЮ ПО 
ПРИЧИНА 1.4(C).

1. (U) Тази шифрограма е в 
отговор на посоченото като 
А искане на информация за ор-
ганизираната престъпност в 
България и на Балканите. Къде-
то не са цитирани директни 
източници, връзките се бази-
рат на информация от опера-
тивни контакти и общодос-
тъпни публикации.

ОБЩ ПРЕГЛЕД И ДЕЙНОСТ

2. (SBU) Може да се каже, че 
силата и имунитетът от за-
кона на организираната прес-
тъпност (ОП) е най-сериозни-
ят проблем на България днес. 
Дейностите на ОП са в ос-
новата на корупцията и не-
ефективността на съдебна-
та система в България и спъ-

ват икономическото разви-
тие на страната. Българска-
та ОП е особено силно заме-
сена в международно пране 
на пари, трафик на наркоти-
ци и фалшификация на пари. 
Групировките на ОП са разно-
образни – от местни улични 
престъпници, които се зани-
мават с изнудване, до наход-
чиви международни наркобо-
сове и перачи на пари. Около 
118 групи на организирана-
та престъпност действат 
в България към края на 2004 
г. според данни на Национал-
ната служба за борба с ор-
ганизираната престъпност 
(НСБОП) към българското 
вътрешно министерство, 
но много от тези групи са 
малки и сцената е домини-
рана от шепа големи играчи. 
До днес нито една значител-
на фигура от ОП не е наказа-
на от българската съдебна 
система, въпреки продължа-
ващата серия от убийства, 
свързани именно с ОП. Щат-
ските правоохранителни ор-
гани със служби в София под-
крепят усилията за намалява-
не на ОП в България. Отделът 
за предотвратяване на изма-
мите към консулския отдел 
на американското посолство 
в София води агресивна поли-
тика за предотвратяване на 
пътувания на личности от 
ОП до САЩ.

3. (SBU) Известно е, че гру-
пировките на ОП се занима-
ват с трафик на наркоти-
ци, проституция, изнудване 
и рекет, различни финансо-
ви престъпления, кражби на 
коли и трафик на крадени ав-
томобили. Трафикът на хора 
с цел сексуална експлоатация, 
измами с дебитни и кредит-
ни карти са също част оби-
чайните дейности на българ-
ската организирана престъп-
ност. Криминалните групи-
ровки, които се занимават с 
трафик на хора, са изключи-
телно подвижни и жертвите 
често се продават или разме-
нят между различните групи. 
Много от групировките из-
ползват като домакини реди-
ца законни фирми в страна-
та или чужбина, за да перат 
приходите от незаконните 
си дейности. Няколко добре 
известни бизнесмени, свър-
зани с организираната прес-
тъпност, са вложили богат-
ството си под формата на 
собственост на спортни от-
бори, недвижими имоти и фи-
нансови институции. (Една 
от дейностите на организи-
раната престъпност, на коя-
то се отдаде специално вни-
мание през 2004 г., поради го-
лемия ґ ръст, бяха измамите 
с данък добавена стойност 
(ДДС). Министерството на 
финансите изчислява, че из-

мамите с ДДС водят до загу-
би за българската държавна 
хазна от около 700 милиона 
щатски долара годишно.)

4. (SBU) Фалшива валута – 
щатски долари и напоследък 
все повече и повече евро – се 
произвежда в България и се 
разпространява главно във 
Франция, Гърция, Италия и Ис-
пания от малки групи бълга-
ри, които се завръщат в Бъл-
гария незабавно след като на-
правят доставката. Въпреки, 
че се смята, че има сътрудни-
чество между българските и 
международните криминал-
ни групировки, куриерите, по-
средниците и разпределите-
лите са предимно българи. 
Качеството на фалшивата 
валута непрекъснато се по-
вишава поради добре оборуд-
ваните печатници и участи-
ето на професионалисти със 
значителни полиграфски уме-
ния. Обиск в северозападна 
България, проведен през юни 
2005 г. от правоохранител-
ните органи на българските 
и американските тайни служ-
би, завърши с конфискацията 
на близо 3 милиона фалшиви 
щатски долара с високо ка-
чество в банкноти от 100 
долара. (ref B). Това е второто 
по големина изземане на фал-
шива валута в европейската 
история.
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ва всяка война между импери-
алистите.

След тези предварител-
ни бележки нека анализираме 
конкретните възражения, ар-
гументи, доказателства и 
теоретизирания на анархопа-
триотите.

Истината не се доказ-
ва с болшинство. Това, че и 
във Втората, както и в Пър-
вата световна война, мно-
зинството от наричащите 
себе си анархисти капитули-
раха пред натиска на „свои-
те” властници и се наредиха 
под знамената им (конкрет-
но в Русия под знамето на 
най-масовия убиец от епоха-
та след Великата френска ре-
волюция – Йосиф Джугашви-
ли, нарекъл се Сталин) е идей-
но и морално предателство, 
тържество на опортюнизма, 
трагедия за интернационали-
зма и работническата соли-
дарност и взаимопомощ и не 
на последно по място – една 
от първостепенните причи-
ни за днешното жалко и пе-
чално състояние на анархи-
зма. Възможно ли е по-ниско 
падение на „творческия дух на 
разрушението” от привежда-
ния пример с полските анар-
хисти, които се били включи-
ли в сталинската пета коло-
на, наречена „народна армия” 

и сами разпуснали организа-
цията си, когато сталински-
те армии окупирали Полша.

Известно ли е на руските 
„антифа” и анархопатриоти, 
адмириращи подобни постъп-
ки, че в Източна Европа „на-
шите” опортюнисти се при-
съединяват след войната 
към победителите и осребря-
ват „антифашистката си съ-
протива”?

Известно ли им е, че през 
„любовния период” между 
Сталин и Хитлер през 1939-
1941 г., когато двамата раз-
бойници си разделят Полша, 
сталиновите чекисти ликви-
дират три Централни коми-
тета на полската компар-
тия заради съпротивата ґ 
срещу нацизма?

Известно ли им е, че кога-
то на 1 август 1944 г. във 
Варшава започва общонарод-
но въстание, известно като 
Операция Буря, и въстаници-
те се съпротивляват на во-
дените от немците войски 
общо 63 дни – до 2 октомври, 
като дават 18 000 убити, 
25 000 ранени и над 250 000 
цивилни жертви, най-вече 
при масовите екзекуции, про-
веждани от настъпващите 
немски войски, Сталин запо-
вядва на червената армия да 
спре офанзивата си, за да бъ-
дат унищожени потенциал-
ните му полски противници 

от хитлеристите, тъй като 
не са от неговата Пета коло-
на?

Знаят ли, че загубите от 
немска страна са над 17 000 
убити и 9000 ранени, като 
приблизително 85% от града 
е разрушен по време на град-
ската гериля и че след края на 
въстанието германската ар-
мия по заповед на Хитлер из-
гаря града квартал по квар-
тал? Вот тебе „антифа”!!!

Мога да противопоставя 
стотици подобни убийстве-
ни факти срещу избралите 
колаборацията с „по-малко-
то зло” и осребрили я унгар-
ски, испански или френски 
„оборонци”. Ако руските им 
защитници търсеха исти-
ната, те биха могли сами да 
се поровят и да я открият – 
сега поне не разстрелват за 
търсенето ґ, както през го-
дините на сталинската сво-
бода. А да лепнеш имената 
на Дурути и Асказо върху руз-
велтовите танкове на гене-
рал Льоклерк не е аргумент, 
а кощунство, което никак-
ви МАТ-ирани „генерални се-
кретари”, максимовци и все-
възможни гробари на револю-
ционния анархизъм не могат 
да оправдаят…

В заключение: въпросът за 
стратегията ни спрямо им-
периалистическите войни 
ще си остане актуален, до-

като на земята има тирани, 

господари и грабители, им-

периализъм и войни, граници 

и „отечества”! Но, казвайки 
това, трябва дебело да под-
чертаем, че дори след като 
се приеме една ултрарево-
люционна резолюция срещу 
империалистическата вой-
на и се изработи бойна „мир-
новременна” програма срещу 
„отечествените” шовини-
сти и техните наемнически 
или редовни армии, ако две-
те се заключат в архивите, 
резултатите няма да се раз-
личават от известните ни 
от предишните две светов-
ни касапници, защото заема-
нето на революционна пози-
ция, предполага не на думи, а 
на дело организационна и бой-

на подготовка на всяка феде-

рация през „мирния период”, 

който предшества война-

та. Иначе изброените „общи 

цели” (Социална революция, 
унищожение на държавата и 
капитала и анархокомунизма) 
се изпращат на бунището на 
историята, щом в годините 
на най-тежките кризи на ка-
питализма, ние заставаме на 
страната на „по-добрите ка-
питалисти и властници”!

Оставям открит и въпро-
са кои са по-добрите и кои – 
по-смъртоносните?

ОСТАНАЛОТО Е ИЗМАМА!

Георги Константинов

PS: Мисля, че да се отгова-
ря на разните минианар-
хисти и „ветерани”, взе-
ли участие в „дискусия-
та” за 9 май е излишно 
губене на време. Цити-
рал съм и по друг повод 
Мусолини: „Някои тряб-

ва да бъдат смазани 

от истината, за да я 

проумеят!” Може би си 
струва обаче да се раз-
гледа проблемът за „ан-
тифашизма” и хипоте-
зата на едно затягане 
и по-кърваво продълже-
ние на Първата и Вто-
рата световни войни и 
резултатите, до които 
това би довело, ако пре-
ди 1914-1918 г. и 1939-
1945 г. нашите бяха съз-
дали революционни ор-
ганизации, заслужаващи 
името си, и имаха кура-
жа по време на империа-
листическите войни да 
се придържат към баку-
нистката стратегия.

Иначе жалко, че Гри-
горий Максимов е по-
койник, но може би има-
ме правото, а и задъл-
жението да разчистим 
сметките си с негово-
то „Дело труда – про-
буждение”, с „Револю-
ционное оборончество” 
и так далее, и так да-

лее? •

ДЕБАТИ

Анархистическата стратегия в империалистическата война
» » » продължава от страница 9
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КОЛОНА НА БИВОЛА

Българската организирана престъпност
У И К И Л И Й К С  З А  Б Ъ Л Г А Р С К А Т А  Д Ъ Р Ж А В Н А  М А Ф И Я

5. (C) Разследвания на аме-
риканска територия на пре-
ходни криминални групировки 
доведоха да успешното раз-
биване на значителни орга-
низации за трафик на нарко-
тици, ръководени от българ-
ски граждани в Лос Анджелис 
и Тампа. Тези групировки са 
внесли в САЩ огромни коли-
чества (килограми и дози) от 
кокаин и екстази. Те са имали 
връзки за наркотрафик през 
Амстердам и неясна финансо-
ва подкрепа от някакъв изра-
елски гражданин. Макар пове-
чето от членовете на тези 
групировки да са осъдени и да 
лежат в американски затво-
ри, трима от обвиняемите в 
Калифорния и Флорида са успе-
ли да избягат и е възможно да 
са успели да се завърнат в Бъл-
гария, за да се възползват от 
днешната политика на стра-
ната да не екстрадира свои 
граждани. Тримата бегълци 
са ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ 
(български гражданин, роден 
на 18 май 1965 г.), ИВАН ДО-
БРЕВ (български гражданин, 
роден на 25 май 1959 г.) и СТЕ-
ФАН ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ (бъл-
гарски гражданин, роден на  9 
януари 1966 г).

6. (SBU) Чрез други разслед-
вания в САЩ са идентифици-
рани български граждани, кои-

то произвеждат и продават 
фалшиви лични документи из-
ползвани в организирани бан-
кови и ипотечни измами, из-
мами с кредитни карти и не-
законно вкарване в страната 
на емигранти.

Кой кой е в 
българската 
организирана 
престъпност

7. (C) От падането на комуни-
зма през 1989 г. и бурните 90 
години досега сцената на ор-
ганизираната престъпност в 
България претърпя значител-
ни промени, също както и бъл-
гарският икономически, поли-
тически и обществен ланд-
шафт. Славата на доайена до 
преди време на българската 
организирана престъпност 
МУЛТИГРУП (МГ) драматично 
залезе след убийството на не-
говия ръководител Илия Пав-
лов през 2003 г. МГ направи ак-
тивни опити да узакони някои 
от своите дейности в биз-
нес групировка, съсредоточе-
на върху управлението на го-
лемите активи, придобити 
по времето на нейния апогей. 
Групировката назначи амери-
кански лобист с цел подобря-
ване на имиджа на МГ. Бивши-
те оперативни работници на 
МГ основаха другите две ос-
новни криминални групировки 

– ВИС и СИК, – които вече се 
разпаднаха, но останките им 
все още се занимават с орга-
низирани криминални дейст-
вия. Въпреки това, присъстви-
ето и влиянието на техните 
останки/наследници сякаш за-
лязва, тъй като членовете не-
прекъснато сменят групиров-
ките, на които са верни, в за-
висимост от личните си биз-
нес интереси.

Изгряващата звезда на бъл-
гарската организирана прес-
тъпност, групировката ТИМ, 
базирана във Варна, все пове-
че заприличва на МУЛТИГРУП в 
усилията си да проникне в кол-
кото може повече незаконни 
сектори. Днес ТИМ и дъщер-
ната им бизнес империя са 
един от най-големите и сери-
озни икономически проблеми 
на България.

A. (C) ТИМ – новият лидер 
на българската ОП. Основа-
на във Варна през 1993 г., за 
ТИМ се говори, че е създаде-
на от десет бивши командо-
си, служили в елитно военно 
поделение, преди то да бъде 
разпуснато в началото на 90-
те години на ХХ век. ТИМ за-
пълни вакуума, създаден след 
упадъка на Мултигруп, послед-
вал убийството на Илия Пав-
лов през 2003 г. Името на гру-
пата се смята за съкращение 
от инициалите от първите 
имена на трите й основни фи-

гури: ТИХОМИР ИВАНОВ МИ-
ТЕВ (български гражданин, ро-
ден на 10 октомври 1958 г.), 
ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ (бъл-
гарски гражданин, роден на 22 
септември 1969 г.) и МАРИН 
ВЕЛИКОВ МИТЕВ (български 
гражданин, роден на 5 октом-
ври 1957 г.). Смята се също, че 
12 души контролират всич-
ки фирми на ТИМ – които към 
2003 г. наброяват над 150 и 
имат повече от 10 000 слу-
жители, – като всеки един от 
тези 12 има фиксиран дял от 
активите и управлява различ-
ни сектори от бизнес импери-
ята на групировката. Въпре-
ки че се опитват да изградят 
имидж на напълно законна биз-
нес групировка, ТИМ продъл-
жават да поддържат строга 
тайнственост по отношение 
на корпоративната си струк-
тура и собственост, като съ-
щевременно техните фирми 
и подразделения са обвързани 
с много сложни отношения. 
Като групировка на организи-
раната престъпност, ТИМ се 
занимава с широк спектър от 
престъпни дейности – изнуд-
ване и рекет, заплахи, прос-
титуция, залагания, трафик 
на наркотици, кражби на коли 
и трафик на крадени автомо-
били.

Основната база на ТИМ – 
Варна – има значително руско 
население и се смята, че ТИМ 

имат връзки с руската орга-
низирана престъпност, вклю-
чително с известната фигу-
ра от руската престъпност 
МАЙКЪЛ ЧОРНИ (вижте раз-
дела РУСКО ВЛИЯНИЕ). Тихо-
мир Митев контролира про-
мишлените дейности на ТИМ, 
неговият по-голям брат Ма-
рин се занимава с основни-
те бизнес интереси на гру-
пировката във Варна и окол-
ността, докато Иво Георги-
ев има за задача дейностите 
на ТИМ в София и финансови-
те интереси на групировка-
та. Други членове на тази гру-
пировка, които би трябвало 
да отбележим, са: МИРОСЛАВ 
ПЕТРОВ НЕСТОРОВ (български 
гражданин, роден на 12 март 
1964 г.) – той се занимава със 
стратегическото планиране 
на групата и е и директор на 
най-големия филиал на ТИМ в 
областта на услугите – МУС-
ТАНГ ХОЛДИНГ; ЙОРДАН ДИ-
МИТРОВ ЙОРДАНОВ (българ-
ски гражданин, роден на 24 но-
ември 1974 г.), занимаващ се с 
медийните интереси на ТИМ 
и член на борда на Мустанг, и 
НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ НИКО-
ЛОВ (български гражданин, ро-
ден на 28 август 1949 г.) – из-
пълнителен директор на Мус-
танг и съпруг на главния архи-
тект на Варна. •

www.bivol.bg
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НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО

Да си припомним 23 август 1939 г.
Да си припомним за позорния 
пакт, подписан между нацист-
ка Германия и болшевишка Ру-
сия – пакт, наречен на името 
на подписалите го Рибентроп 
и Молотов.

Още докато бушува граж-
данската война в Испания, ко-
гато Сталин вижда и разбира, 
че тази революция не върви по 
болшевишки калъп, нарежда 
на своите хора там да сабо-
тират дейността на истин-
ските революционери и в съ-
щото време започва да тър-
си контакт с Хитлер. Нареж-
да болшевишките части да 
се изтеглят от Испания още 
през септември 1938 година, 
а последните революционери 
се изтеглят през месец март 
1939 година. Така Сталин е ис-
кал да увери Хитлер в своята 
искреност. Революцията при-
ключва с поражение, благо-
дарение на активната и пря-
ка помощ, оказана на Франко 
от страна на фашистка Ита-
лия и нацистка Германия, но и 
на хитрата помощ, която му 
оказват така наречените За-
падни демокрации, като съз-
дават комитет за ненамеса 
в испанските събития. Роля-
та на този комитет е непря-
ка, но ефикасна помощ за бъде-
щия диктатор на Испания.

При тези обстоятелства, 
когато революцията в Испа-
ния е удушена от истинските 

врагове на свободата, става 
възможно подписването на 
този позорен пакт.

Известно е как след това 
се развиват събитията. 
Хитлеровите орди нахлуват 
в Полша на 1 септември. До-
като поляците се надяват 
на някаква помощ, се намес-
ва хитлеровият съюзник Ста-
лин. На 17 септември болше-
вишките войскови части ата-
куват в гръб отстъпващата 
полска армия. След като пле-
няват полските войници, от 
обикновените редници сва-
лят униформата и ги пускат 
да се приберат в къщи, бук-
вално по бели гащи, а команд-
ният състав от ефрейтор на-
горе е арестуван, натирен в 
лагери или намира смъртта 
си още в горите край Катин и 
Виница. Тази част от пленни-
ците са избити до един. Дъл-
ги години светът не успява да 
научи за болшевишкото кла-
не. Много по-късно Съветско-
то ръководство е принудено 
да признае това свое престъ-
пление.

Как българските 
комунисти посрещат 
новината за пакта 
между СССР и 
нацистите?

Почти всички, които позна-
вах, си бяха глътнали езика. Не 

знаеха какво да кажат. На по-
мощ им излезе големият бол-
шевишки капацитет профе-
сор Тодор Павлов. Той набързо, 
по професорски, скалъпи една 
не много дебела брошура, оза-
главена „Объркване на поня-
тията”. В нея негова милост, 
след дълги усуквания, уверява-
ше своите съпартийци в не-
обходимостта от този съюз. 
Доказвайки с много професор-
ски аргументи, че в крайна 
сметка и ние сме социалисти 

и онези са социалисти, само че 

„национални” и че само този 
съюз може да унищожи запад-
ната плутокрация.

Снабдени с това обясне-
ние, българските болшевики 
(и не само те) пасуваха. Зато-
ва царската полиция се впусна 
да преследва само нас, един-
ствените останали антифа-
шисти. По онова време в Юго-

западна България бяха разкри-
ти и арестувани четири анар-
хистически групи, подготвя-
ли събарянето на царския ре-
жим. Първата група беше в 
Кюстендил, втората в Дуп-
ница, третата в Перник, чет-
въртата в София, с разклоне-
ния в почти цялата област.

В тези арести попаднах 
и аз, като през месец юли се 
озовах в Кюстендилския за-
твор, където заварих дуп-
нишките другари – осем-де-
сет момчета. Имаше и три-
ма болшевики, които излежа-
ваха стари присъди. Когато 
бях преместен в Софийския 
централен затвор, срещнах 
моите съподсъдими пети-
ма души, а също и четирима 
болшевики, на трима от кои-
то съм запомнил имената: 
Събин Енев, Владо Георгиев и 
Асен Григоров (добър есперан-
тист). Всички те също изле-
жаваха стари присъди. Най-го-
ляма група бяха земеделците, 
четиридесетина души – набе-
дени, че извършили някакъв са-
ботаж. От тях съм запомнил 
Ценко Барев и бай Георги Хала-
чев от Пловдив, който беше 
напълно сляп. Имаше и трима-
четирима осъдени на смърт, 
бяха оковани с вериги.

Болшевиките взеха да пъл-
нят затворите чак когато 
техният побратим Хитлер 
ги нападна.

Царската армия и полиция, 
верни приятели на нацисти-
те, никак не се церемоняха да 
хвърлят в тъмници и концла-
гери всеки, който се опитва-
ше да се опълчи на кафявата 
чума. Издаваха се сурови при-
съди за съвсем дребни неща. 
Помня, че имаше един мла-
деж от село Костуринци, кой-
то беше осъден, задето казал 
пред някого, че „немците ще 
победят, когато баба ми роди 
трамвай”.

Така българският режим си 
опръска ръцете и с болшевиш-
ка кръв. Те си го върнаха на „мо-
нархофашистите” тъпкано-
претъпкано след 9 септември 
1944 година. Останахме оба-
че ние – свидетели на побра-
тимяването им с фашисти-
те, та се втурнаха да гонят 
и нас.

В днешно време наблюдава-
ме как наследниците на тога-
вашните болшевики се впус-
кат в политически флиртове 
със сегашните царисти. Дру-
гаруват с наследника на Бо-
рис ІІІ, който за отрязани 
партизански глави даваше по 
50 000 лева, нареждаше да се 
палят яташки къщи и подпис-
ваше смъртни присъди, без 
да му мигне окото. Целта на 
флирта е ясна – да не изпускат 
властта. Нищо не се е проме-
нило и няма да се промени. •

Александър Наков

к кв к ж Н

Болшевиките 

взеха да пълнят 

затворите чак 

когато техният 

побратим Хитлер 

ги нападна.
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1. Читател 10 лв
2. Георги Константинов, София 100 лв
3. Златко Златков, Капатово 100 лв
4. Владо Карталски, Голямо Село 100 лв
5. Никола Александров, Мандра 10 лв
6. Александър Наков, Перник 10 лв
7. Кирил Пандалиев, Кулата 20 лв

Помощи за „Свободна мисъл”
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ППомощи за ССввоббодна мисъл””б

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р

• На 01.09.1846 г. в гр. Барле-
та (Италия) е роден анар-
хистът Карло Кафиеро.

• На 03.09.1958 г. умира тео-
ретикът на безвластието 
Рудолф Рокер.

• На 03.09.1991 г. в с. Копани-
ца (Пернишко) умира анар-
хистът Евлоги Цветков, 
един от отговорните ре-
дактори на вестник “Ра-
ботническа мисъл”.

• На 04.09.2000 умира анархи-
стът Желязко Петков Же-
лязков, сътрудник на „Сво-
бодна мисъл”.

• На 05.09.1872 г. в гр. Хага 
се провежда последният 
конгрес на Първия Интер-
национал и изключването 
на Бакунин и Джеймс Ги йом.

• На 09.09.1944 г. е извър-
шен болшевишки преврат 
в България.

• На 10.09.1891 г. в Испания 
излиза безвластническият 
вестник „Революционер”.

• На 12.09.1976 г. в гр. Твър-
дица умира анархистът 
поет Димо Канев Димов.

• На 13.09.1988 г. в София 
умира безвластничката 
Василка Данева Лясова 
(Веса).

• На 15.09.1872 г. в гр. Сент 
Имие е открит първият 
конгрес на Анархисткия 
Интернационал.

• На 19.09.1904 г. е роден 
анархистът Михаил Дин-
ков Цицелков, организатор 
на Златишко-пирдопската 
нелегална анархистическа 
група.

• На 20.09.1932 г. е роден 
американският писател 
Ъптън Синклер, автор на 
романа “Бостън” (посве-
тен на анархистите Сако 
и Ванцети).

• На 22.09.1932 г. в Килифаре-
во умира Надежда Симео-
нова Попова, участничка в 
Килифаревското въстание 
и Килифаревската анархо-
комунистическа чета.

• На 25.09.1903 г. край гр. 
Кратово (Македония) в сра-
жение с турски аскер заги-
ва анархистът-революцио-
нер Никола Дечев.

• На 27.09.1921 г. в Москва 
са разстреляни от болше-
вишката ЧК десет анархи-
сти, между които Лев Чор-
ни.

• На 28.09.1923 г. при село 
Звъничево е убит анархи-
стът Илия Георгиев Юру-
ков.

• На 29.09.1923 г. в мест-
ността „Грамадите” край 
Брацигово са убити анар-
хистите Васил Атанасов 
Попов и Павел Атанасов 
Терзиев.

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
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 – Рудолф Рокер 4 лв

14. Национализъм и култура – Рудолф Рокер том II 7 лв

15. Избрани страници за и от него – Михаил Бакунин 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 2х7 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

8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета 3 лв

Тези книги и нови заглавия можете да купите от антикварната книжарница на пл. “Славей-

ков” №7. Някои от тях могат да се намерят и в книжарницата на бул. Дондуков сре-

щу Първа английска гимназия. Същите още могат да бъдат поръчани и изпратени от 

Александър Методиев Наков, Перник, ул. “Република” №4, тел. 076-631 388.

era.a-bg.netera.a-bg.net

ЕЕВОЛЮЦИЯ, ВОЛЮЦИЯ, 
РРЕВОЛЮЦИЯ, 
ААНАРХИЯ – 
предаване 
за свободен 
живот

ИИ
ваанван
боодбод

отот
Екипът поднася „малки 
новини” и представя света 
през очите на хората, 
които обичат свободата 
си и уважават нуждите на 
останалите. В предаването 
участват активисти 
от различни социално 
ориентирани организации 
на български младежи – 
студенти, анархисти, 
еколози, но тези, на които 
разчитаме, за да бъдем 
интересни и уникални, са 
слушателите. Всеки може 
да се свърже с екипа на 
предаването чрез скайп 
или чрез форума, а ние се 
стараем да не оставим 
неизразена позиция по време 
на живото предаване.
Предаването се излъчва 
всеки четвъртък от 20:00 
часа по тестовото радио 
на безвластниците. Когато 
няма живо предаване, на 
този адрес се въртят 
автоматични записи. 
Цялото съдържание на 
предаването излиза 
предварително на сайта, а 
ден-два след излъчването 
можете да чуете записа 
от него. •

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.
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

60 години от убийството на 
Кръстьо Хаджииванов

На 27 юни 2012 г. в регионал-
ната библиотека „Димитър 
Талев” в Благоевград се прове-
де честване с представяне на 
фотоизложба и прожекция на 
документален филм по повод 
60-годишнината от гибел-
та на поета анархист, бун-

товник и борец за социално 
справедливо и хуманно обще-
ство Кръстьо Г. Хаджииванов 
(25.12.1929-27.06.1952).

Архитект Кръстьо Пав-
лов, съмишленик на твореца 
безвластник, прочете слово, 
в което представи и припом-

ни множество факти и опити 
за изопачаване на истината 
за Кръстьо Хаджииванов.

Пълният текст на слово-
то е публикуван на сайта на 
Свободна мисъл в интернет: 
sm.a-bg.net. •

СМ

На 27 юни 2012 г в регионал- товник и борец за социално ни множество факти и опити
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