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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Жак Фреско –
инженерът на
мечтите

4

На 101-годишна възраст почина
безвластникът изобретател.

Лекари за бой?

4

Диагнозата на обществото ни е
критична, но най-много разбиращите от болести се правят, че
не знаят къде е скалпелът.

Бюлетинът на АРС

5

Нова вълна от протести в Пикадили • Хлебозавод фалира, работниците не си получиха заплатите • Окупации в Аржентина

ФАКТИ И СЪБИТИЯ С КОМЕНТАР

АНТРОПОЛОГИЯ

Дим от горящо сметище, намалил видимостта на пътя,
плюс висока скорост, защото все за някъде бързаме –
резултат: тежка верижна
катастрофа на магистрала
Тракия.
ПТП-то в този случай не
е толкова „пътно” или чисто
„транспортно”, нито „произшествие”. Отнася се до цялата ни действителност, а
катастрофално е всекидневието ни, начинът ни на живот.
Цигани набили деца от
гребната база в Асеновград! Възмущение, протести! Началото се загуби:
от какво е тръгнала кавгата? Каква е възрастта на
„децата спортисти”? В началото новинарите говореха за „деца и техните треньори”, после само „спортисти”, сетне „младежи”, на-

Сравнително скорошната инициатива на правителство да
отърве гражданите от бюрократични тегоби, като подобри и опрости обслужването,
е щедро компенсирана с наредба почти за всяко нещо човек
да наема адвокат. Е, главната
цел уж е постигната – хората
„не губят работни часове, за да
киснат по опашки” за различни
удостоверения и бележки. Интересен мотив – губене на работни часове. Не времето от
живота, а само онова, което е
полезно за работодателя. Дотук с „грижа за обикновения
българин”. Всъщност чиновническите услуги поскъпват, защото трябва да се бръкнем за
адвокатския хонорар.
Старо правило: когато държавата с едната ръка дава, с
другата прибира повече от даденото.
По този повод нека се запитаме: що за човек е бюрократът?
Терминът е от два века, но
бюрокрацията фактически съществува още в Древна Месопотамия и Древен Египет. Без
нея няма държава, тя е най-масивният механизъм в апарата
за властване на малцина над
мнозина.
Чиновничеството
предава заповедите отгоре
надолу и изсмуква нагоре част
от създаваните долу блага, за
да храни себе си и „елита”. Бюрократите са пипалата на върховната власт, нейни представители.

Нова книга
на Георги
Константинов

11

Излезе от печат To be, or not be
(Социална революция или смърт).

Пределите на
роботизацията

12

Интелектът съществува въпреки капитализма, полицаят –
заради него.

Димна завеса Човек ли е бюрократът?

края твърдо „деца”. Ами възрастта на побойниците?
Тези въпроси не бяха разчепкани, май от опасение да не
се окаже, че и двете страни
заслужават поне „обществено порицание”. Димът тук
покрива предисторията; ролята на несъобразена скорост – твърдото убеждение
на масовия „бял българин”, че
„свестни цигани няма, а и да
има, все някой ден си показват гадния нрав”. Сякаш българският нрав, особено избуял при „демокрацията”, благпреблаг. Сякаш динковци не
са кумирите на деня, каквото и да правят. Пушек са и
претенциите „ние си плащаме данъците, а те не”. Данъкоплатежните се хвалят, че
хранят паразитната граблива пасмина политици и чиновници, че плащат смет» » » продължава на страница 3

Бюрокрацията винаги е централизирана система, със
строга пирамида на подчинение. И в най-върлата „демокрация”, населението не избира
бюрократите, тях ги назначава властта. Бюрократите
се водят „компетентни и специализирани” кадри. Действат
според формалните правила,
фиксират всичко писмено и са
задължени да обръщат внимание само на „надлежно оформени” документи. Не е виц ситуацията, в която чиновник,
гледайки пред себе си сакат
човек на патерици, студено
пита: къде пише, че си сакат?
Дай ми уверение, че си такъв!
И критици, и хвалители на
бюрократичната система по
този повод отбелязват нейната черта „отчужденост”,
обособеност от населението.
Естествено, за да си в състояние да гледаш в очите еднокрак човек и това да не значи нищо за теб, ако няма документ за липсващия крак, неизбежно се налага да си отчужден от хората, но и от човешкото в себе си.
Затова изводът е категоричен: бюрократът не е човек.
Той е длъжност, роля, функция.
Докато е на работа, „при изпълнение на служебните задължения”, той не притежава
съвест – вместо нея има служебни инструкции. Няма чувства – ако ги има, ще полудее.
Бюрократът е принуден да за» » » продължава на страница 3
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и пертурбациите
В

С О Ц И А Л Н О Т О

» » » продължава от миналия брой

15. ЧОВЕЧЕСТВОТО
ПРИБЛИЖАВА СЪДБОНОСЕН
КРЪСТОПЪТ
Вследствие нахлуването на
РР в сферите на индустрията, земеделието и услугите,
капиталистите и властниците изхвърлят милиони наемни
работници от работните им
места.
Пазарът на труда се оказва закрит за тях и те биват
запратени в подземията на
градския лумпенпролетариат, при „КЛАСАТА НА ДЕКЛАСИРАНИТЕ”, която единствена е в пълна… експанзия! Тя попълва своите „щатни длъжности” отвсякъде, където РР минава – с индустриални работници, селяни, обслужващ персонал, чиновници, низши кадри.
Жертва на връхлитащите ги
вълни на технологическата
мутация стават и все повече представители на т. нар.
средна класа. Както може да
се очаква, капиталът и държавата нанасят най-тежките си
удари върху най-беззащитните – цветнокожите, пенсионерите и подрастващите. Така
на обществената арена излиза онази „класа” или социална
(някои казват антисоциална)
група, която подобно Църквата е преживяла всички „цивилизации” от Рим до наши дни, но
която никога не е била толкова многочислена и без всякакви
перспективи. Нейният ръст в
света не може да бъде спрян
с мизерните социални програми за интегрирането ґ в капиталистическото общество,
нито с китайските методи на
скопяване на многодетните
или с огромните атомни арсенали…
Ако от средата на миналия век до наши дни икономисти, социолози и идеолози (от
Маркс до Фридман – всеки по
своему) се занимаваха с отношенията между труда (пролетариата) и капитала, от тук
нататък не само социалната икономия ще бъде принудена да насочи вниманието
си към лумпенпролетариата
и ще трябва да даде отговор
на въпроса: какво бъдеще за
лумпенпролетариите, които
още преди средата на ХХI век
ще обхванат 2/3 от активното население на земята?
Още сега, с настроенията
и поведението си, продиктувани от безизходицата, тази
класа предизвиква страховете на богатите и подготовката им за репресии и смазващ
отпор и терор от страна на
техните държавни институции, но тя ще стане безкрайно
по-опасна от всичко с което
господарите са се сблъсквали, когато в нейните среди се
раздаде бойният зов: „Лумпенпролетарии от целия свят –
ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ!”
Към тази дата (средата
на ХХI век), благодарение на

И

РР световната икономика ще
има теоретическата възможност и практическата способност да произвежда неограничени количества блага и услуги с много малък брой работещи или с много малко работно
време. Но поради опитите да
бъдат съхранени властта,
собствеността, капиталът
и пазарът, тези огромни възможности ще бъдат възпрепятствани от свиващия се
брой на платежоспособните
консуматори в целия свят.
Произвежданите блага и услуги няма да намерят купувачи и пазарите ще започнат
да се задушават.
В същото време човечеството ще е приближило 10 милиарда души. Шокът между
демографската вълна и изчезващите трудови постове
и масовото лумпенизиране
на населението на планетата може да предизвика десетилетни изригвания на човешки маси от Третия свят
и предградията и заливане
на островчетата на благоденствие в „глобализираната” икономика, в сравнение с
които Великото преселение
на народите, което не остави камък върху камък от Римската империя, ще прилича
на невинна разходка в есенен
уикенд. Особено ако се вземе
под внимание, че вместо с лъкове и мечове, днешните преселващи се милионни „орди”
могат да потеглят от всички посоки с атомни оръжия…
В този „сценарий” не вземаме под внимание имперските
противоречия и войните между съперничещите си за господство над планетата велики сили, нито разгаряните
от тях „малки”, „локални”, „хуманитарни” войни „със слаба
интензивност”, които през
изтеклите „мирни десетилетия” на поредната „хубава
епоха”, наченала от втората
половина на ХХ век, взеха повече жертви, отколкото двете световни войни заедно. Не
е разгледана и екологическата
катастрофа, която сама по
себе си може да се окаже смъртоносна за човешкия род.
Не правим това поради
рамките, които ни поставя едно вестникарско „пространство”, но в живия живот
всички тези дестабилизиращи фактори действат заедно и приближават човечеството към съдбоносен кръстопът. Съзнателно или инстинктивно, един непрекъснато растящ брой ще разбира
или ще предчувства това, независимо дали се касае за привърженици, или за врагове на
йерархическия ред и социалното неравенство, или просто
за милиони извадени от социалните си „ниши”, които днешното общество с неговия „начин на производство”, със социалните отношения, структури и политическа организация е превърнало в „излишни”
хора.

И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Н О Т О
Бившият съветник на Клинтън по социалните въпроси
Джереми Рифкин казва:
Навсякъде в света се налага предчувствието, че предстои голяма промяна. Ще бъдат променени дори основите на живота ни.
А президентът на немския
филиал на IВМ Ханс Хенкел предупреждава:
Една революция е на дневен
ред!
Дилемата, пред която се изправя обществото в ХХI век
е: дали в него ще се породят
нови и опасни версии на стремежа да се съхранят на всяка
цена господството и привилегиите, заедно с ерозираната
йерархическа организация, собствеността и архаичните социални отношения, характерни за класовите общества,
или РР ще улесни реализацията на хилядолетната мечта
за заместване на принудителния човешки труд от машините, за премахване на властта
и класите и навлизането ни в
постисторическата епоха на
свръхчовечеството (ако перифразираме Нитче) и на космическите проекти, станали
по силите ни след като пресечем границата, която разделя
зоон политикон (политическото животно на Аристотел и
Платон – б. ред.) от свободния
човек.

16. КАКВО МОГАТ ДА
ПРЕДЛОЖАТ „ЕЛИТИТЕ” НА
СЕРГИЯТА СИ?
След 30-35 години предлаганата от господарите алтернатива НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КАПИТАЛИЗМЪТ, тъй като последният е немислим без наемен
труд, а точно него РР обрича на изчезване. Със свиването на наемничеството и пазара на труда като шагренова кожа ще настъпи и краят на
заплатите, експлоатацията и
печалбите, т. е. ще изчезнат
икономическите мотиви на
капиталистите да произвеждат и на гладните да се продават.
Без икономическата принуда обаче държането на лумпенпролетариите в подчинение на господстващата класа
(с оглед увековечаването на
нейната патологична страст
да властва над себеподобните) може да бъде осъществено само посредством извъникономическата принуда, т. е. с
помощта на някаква форма на
свръхдиктатура или „тоталитаризъм”. (Само че, както показа опитът на държавния капитал, в такива условия РР и
„информационното общество”
функционират още по-трудно,
отколкото при наличието на
частнособственически монопол върху тях.) Заедно с това,
за всички ще е станало безвъпросно ясно, че дуализмът пазар-държава е бил поредната
фалшива алтернатива.
Поради това, в дългосрочна
перспектива, подобна систе-

ма ще се срути под тежестта на собствената си абсурдност, несъстоятелност и безсмислие. Разбира се, това не означава, че „елитите” ще посипят главите си с пепел и засрамени ще напуснат сцената на
историческия театър. Те ще
търсят нови „опорни точки” за
възстановяване на изгубеното
равновесие и стабилизиране
на стигналата до точката на
бифуркация социална система
и навярно ще ни сюрпризират
с най-невероятни „решения”.
Вече споменахме за възможностите на господстващата
класа да „построи” общество
върху… „принципа на лудницата”. В него по-голямата част
от лумпените, примерно 2/3,
могат да бъдат заставени да
пълнят частни или държавни
каци без дъно, докато останалата 1/3 ще ги надзирава, намирайки по този начин „работни места” и „заетост” за едните в някаква разновидност на
лагерната концентрационна
система, а за другите – в държавния апарат.
Със същия успех могат да ни
предложат общество-казино
и да ни потърсят „ заетост”
в хазартните игри и борсовите мошеничества или общество-бардак с женски, мъжки
и… детски сектори. Съществуват и други, не толкова „забавни” алтернативи. В Европа
вече партии от фашизоиден
тип експлоатират страховете на „излишните” туземни филистери, „чийто хляб изяждат
мръсните чужденци”. Крайната десница изгражда предизборните си кампании върху
ксенофобията и антисемитизма. С тези познати рецепти
тя спечели не малко места в
доста провинции на ФРГ, във
Франция, Австрия и… „младите източноевропейски демокрации”. Само през последните години нейните банди са
извършили хиляди нападения
срещу емигрантите, които „ни
отнемат скъпоценни работни
места или изнасилват жените
ни”. В станалите традиционни
сблъсъци по улиците и площадите на Берлин и други немски
градове между неонацистки
щурмови отряди и анархистически и ултралевичарски групи – манифестанти срещу рецидивите на това не толкова
далечно, ретроградно и кърваво минало – вече паднаха първите жертви. В Италия „Националният алианс”, чийто лидер Джанфранко Фини е посрещан от фашизирани тълпи с
викове „Дуче! Дуче! Дуче!” събра
13,5 % от гласовете на изборите още през 1994 г. Подобно е
положението и във Франция с
Националния фронт на Марин
Льо Пен или в Австрия, където
изборната победа на „Партията на свободата” предизвика
международни протести. Очевидно „елитите” държат в резерв диктатурата и ако породената от РР криза се превърне в социална катастрофа, те
ще се опитат да я третират

С Т А Т У К В О

с някакво подобие на изпробваното вече преди и по време на
Втората световна война хитлеристко „окончателно решение”. Друг въпрос е дали е възможен „глобален нацизъм”?
Политическите „мислители” на капитализма могат да
открият и други „решения” на
родените от технологическата безработица проблеми. Военни експерти например „предричат” навлизането на човечеството в един нов и опасен
период на „хуманитарни конфликти, на войни, водени от
терористически банди извън
закона, от герилероси, плячкаджии и мародери, мобилизирани най-често в името на демагогски политически цели”,
които щели да заплашат планетарния мир със светкавични атаки, атентати с натъпкани с взрив коли, занаятчийски приготвени атомни бомби, безумни касапници и др. подобни страхотии. Срещу тях
редовните армии и национални полицейски сили щели да
стават все по-безсилни. Не
можейки да смажат и дори да
сдържат насилието, те щели
да отстъпят мястото си на
частни милиции, плащани, за
да защитават зоните, обитавани от „елитите”.
Ако се съди по нашия отечествен опит в игрите на
стражари и апаши, тези „прогнози” като че ли миришат на
използване на терора на мафиите (на „Петата власт”) за парализиране волята за съпротива на „декласираните” и за налагане на едно мафиотско „решение” на нерешените и нерешими (от предвидените в конституцията „законни власти”)
проблеми на пазарно-демократичното общество в епохата
на РР.
Ако и тази „алтернатива” не помогне, капитализмът
може да прибегне до истинските, големи, „законни”, „освободителни” войни „между цивилизациите” и т. н., надхвърлящи многократно мащабите,
пораженията и смъртността
на преживените през ХХ век.
Възможно ли е подобно „перпетуум мобиле”: подготовка на
войни с убийствата на стотици милиони и колосални
разрушения, последвани от
„възстановяване”, и отново
подготовка за войни и т. н.?
Докога и докъде чрез подобно
„вечно движение” „елитите” ще
успяват да съхраняват своите привилегии и господство за
още една – може би най-отвратителната, мизерна и гибелна – „историческа епоха”?
Отговорът зависи изцяло
от човешкия род. Той или ще
бъде, или ще започне неговата
инволюция, за да се озове не в
робството или варварството (както предричаха Бакунин
и 70 години след него – Троцки),
а за да бъде върнат към маймуноподобното, ако ли не към
свинското или крокодилско начало (стъпало) в еволюцията…•
(следва)
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Димна завеса
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ки, които им се струват
несправедливи. И ги е яд, че
други не правят същото.
Протестиращите
показват колко хич не ги е грижа
да изяснят истината, тя им
е предварително известна –
мангалите са лоши, българите сме юнаци, точка по въпроса. Едно от исканията е
„изселване на гетата” – ето
я високата скорост. Изселваш и озлобяваш бедняци –
поливаш въглените на конфликта с бензин. „Не се интегрират!” – димът над факта, че милионните суми „за
интеграция” облажиха мутри, политици, чиновници,
бизнесмени и тук-таме някой обикновен тарикат. Скоростта – липсата на разбиране, че „интеграцията” е
налице – циганите идеално
се приспособиха към всеобщото крадене, конкуренция,
бизнес без задръжки, тоест
към пазарните „ценности”.
„Каймакът на нацията” върши същото, но на по-високо
ниво и с по-големи пари.
Друга пушилка – протестът на полицаите. Не получавали нови униформи! Мал-

ки им били заплатите! Под
пушека не бива да виждаме и
без това видяното – колко е
полезна и как си върши работата тази полиция. Липсата на спирачки е убеждението, че „без полиция не може”.
Да допуснем, че „не може”,
но защо? Защото полицията
служи на гражданите! – дежурен, чак униформен отговор. Хубаво, защо тогава полицейските началници първи
са против да бъдат избирани от гражданите? Както
кметовете. Не че това би
оправило всички кусури, но
тогава началството ще слуша гражданите, а не своето началство. Въпреки това
по-често вслушване, ситуацията е като кметската –
нищо не гарантира неизбиране на откровени бандити.
Така че най-доброто си остава – БЕЗ ПОЛИЦИЯ. И веднага ще спре рекетът, произволът, покровителството над „сенчест бизнес”, полицейски кадри ще престанат да попълват мутренските редици. Но системата „без полиция” означава и
много други промени, а пред
тях, кой знае защо, мисленето на повечето сънарод-

ници удря спирачка на здрав
прав път при идеална видимост – пак катастрофа. Катастрофират изгледите за
разумно решение на цял легион проблеми.
Верижната беля на магистрала Тракия символизира тъжното ни битие. Ето,
в дима от отпадъчните далавери и истински намерения се вихрят ежбите между институциите, било по
повод какви изтребители
да купуваме, било по въпроса
абе има ли наистина скандал
с пустото НДК – пак газ до
дупка.
Войната с паметници или
обратно, мераци за владеенето на знакови паметници – пак същото, но в случая
това е само пушек. Скоростта е за друго – властниците
да отчетат час по-бърже
„свършена за благото на народа работа” и да отпрашат
на почивка.
В дим и мъгла тъне цялата ни страна. Лоша видимост заради изопачено мислене. Тук скоростта няма
значение, ако не блъснеш ти,
ще блъснат теб – катастрофата ти е в кърпа вързана. •
Шаркан

АНТРОПОЛОГИЯ

Човек ли е бюрократът?
» » » продължава от страница 1

гърбва всяка човещина, иначе
не може да работи. Да, може
да направи нещо „за свой човек”, но не за всички. Или за всеки, който му поднесе „подарък”
(думите бакшиш и рушвет
значат точно това). И понеже низшата бюрокрация е зле
платена, подаръците стават
за тях важна част от дохода.
Началниците на редовите бюрократи пък са развили алчност и вземат дял от „страничния доход” на подчинените си. Това всичко се нарича
корупция и тя е неизтребима.
От съчувствие ли ще направи
„извънредна услуга” бюрократът, или за пари – пак е корупция. Освен това, съчувствието е опасно, противоречи на
наредбите – съчувстващият
или ще се издъни и загуби работата, или сам ще напусне,
или ще закоравее. У дома ще е
нормален човек, може би даже
сърцат и приятен за околните, но в службата е безмилостен робот. Наистина, само
същество или устройство
без никаква човещина ще забави животоспасяваща или дори
просто спестяваща страданията операция заради „неизрядни документи”. Но именно
такова поведение системата
изисква от своите функционери. Нечовешка, без да е на-

рочно жестока, тя извършва
по-сигурно онова, което филмовите роботи-терминатори не успяват (да ликвидират
посочената им жертва). Такава система превръща в свое
подобие и биологично човешкия си „пълнеж” – безмилостни
психопати, ако не и зомбита.
От 150 години се правят
опити за конструиране на „рационална” бюрокрация, изтъкана само от качества, без недостатъци. Не се получава. По
простата причина, че бюрокрацията е съставна част от
едно устройство, което гази
всичко положително човешко.
Следователно, бюрократите
са пример за феномена „жертви-съучастници”. С наблягане
на второто, защото и за редовите чиновници скромните (в началото на кариерата)
привилегии са им по-скъпи от
човещината.
Няма друг начин да спасим
себе си от безчовечността
на институциите, пътьом
спасявайки и чиновниците от
зомбираното състояние, освен премахването на социалната роля „бюрократ”. Но от
сегашната система такова
премахване е невъзможно. Значи, нужна е друга система на
отношения, в която човешкото да не е само на думи, а и на
дело е уважавано и пазено. •
Васил Арапов

ЧИЙ Е ТОЗИ ЖИВОТ ВСЕ ПАК?

Последният полет на младите
П РА В О Т О

Едно червейче ме гризе от
доста дълго време. Днес, признавам, малката гад си проби
дупка в шперплатовото ми
съзнание и това ме накара да
седна и да драсна няколко реда.
Конкретен повод за това
стана случая с 27-годишният
Даниел, който реши да сложи край на живота си, скачайки от 6-тия етаж на жилищен блок в Шумен. Опитът му
беше успешен. Даниел направи своя избор и вече не е между нас, ще кажат някои. Причините за това негово решение са неизяснени към момента. Много вероятно е и да не
станат никога достояние на
„обществото” ни, а и не това
е най-важното. Важното е, че
него го няма.
Нека не си правим илюзии. Обитаваме джунгла. Тази
джунгла става все по-опасна
за съществуването на хомо
сапиенс. Умишлено не използвам думата „живот”, защото
съществуването най-добре
охарактеризира 80% от битието на населението по нашите географски ширини. Може
да звучи грубо, но никой не си
избира кога, къде и при кого да
се роди, но всеки може сам да
реши кога и как да приключи с
всичко.
Не искам да бъда краен и да
генерализирам. Едно нещо е
факт – много хора се чувстват излишни и не могат да си
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намерят мястото. Дали в работата, на опашката за пенсии, в блока или на пейката
пред блока.
Не е виновен пожарникарят,
който не е разпънал мрежа или
батут под скочилия млад човек, не е виновен и началникът
му. Виновни сме всички вкупом
и никой поотделно.
Даниел полетя надолу и за
него този полет се оказа последен. Той направи своя избор.
Много други млади хора обаче решават да излетят със
самолет към различни кътчета на земното кълбо, където
ще опитат да намерят щастие и всичко друго, което им
липсва тук. Някои от тях ще
започнат хубава работа, ще
свият семейно гнездо и никога
повече няма да се върнат тук,
в Родината. Други, след време
ще поемат по обратния път
насам. Дали ще го направят
поради някаква сантименталност, носталгия и патриотизъм, или просто защото не са
се устроили добре в чужбина –
това смятам, че не е толкова
важно. Тези млади (но не вечно)
българи продължават борбата, продължават търсенето.
Полетът за тях продължава.
Има и една друга група „летци”, която обаче (за жалост)
обхваща една малка прослойка
от населението на страната.
Тези хора обичат да летят

–
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Трябва да
се изрежат
гангренясалите
крайници с
трион, по
старовремски –
на 2 чаши
ракия и
гризнали здраво
дръвцето.
често и то все до екзотични
точки на планетата. Обичат
да прекарват ваканциите си
в Дубай, на Бали, на Малдивите и къде ли още не. Тази малка група, която някои наричат
„новобогаташи” (според мен
не са толкова „ново”, тъй като
от началото на т. нар. преход изминаха 28 години), харчи
огромни суми пари за своите
глезотии. Това обаче най-често са пари, изкарани на гърба
и за сметка на тази част от
сънародниците им (и аз съм в
този кюп), които са решили да
останат в България. Тези българи все още не са скочили от
някой блок или мост, не са се

И Л И

хвърлили под влака, не са си
прерязали вените и все още не
са си окачили въжето на врата.
Обществото ни е силно
разслоено, разединено и настървено. Имаме хиляди примери. Всички статистики –
български, европейски и африкански – сочат, че ние сме
най-бедни, най-болни и най-нещастни; с най-голяма смъртност и с най-ниска раждаемост не само в ЕС, а и в целия свят. Данни на Евростат
показват, че средно на ден 8
души в България правят опит
за самоубийство, а двама от
тях успяват. Канибалският
капитализъм, който поникна
върху развалините на т. нар.
социализъм ( по-скоро държавен капитализъм в периода
1944-1989 г.), е на път да затрие всякакви форми на живот. И хайде да не ревем срещу бежанците или икономическите мигранти и да не хвърляме обвинения върху тях.
Притеснителни за мен са причините, заради които 99% от
тези „нашественици” не искат да останат тук. Върху
този проблем трябва да се замислим много сериозно.
Преди време по една българска телевизия гледах предаване, където засегнаха темата за евтаназията, която
от доста години законно се
прилага в Белгия. Пред каме-
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рата – лекари, практикуващи
евтаназия, защитници на човешките права, НПО, религиозни дейци, моралисти и др.
разискваха ефекта от този
закон и правото на избор –
дали да продължиш да живееш,
или да умреш по свое желание.
Започвам сериозно да се замислям дали няма да е добре и
ние да се сдобием с подобен закон и всеки, който страда и е
убеден, че тежи на себе си и на
близките си, да може да прекрати съществуването си по
легален и безболезнен начин, с
помощта на компетентни медицински лица.
Това представлява правото на избор и аз съм убеден, че
всеки би трябвало да разполага с това право. Изглежда, че
само това ни остана.
Аз лично знам за поне 3-4
случая на „спасени” от самоубийство и то само в района,
където живея в град Шумен.
Един път дъщеря ти ще те
свали от въжето, втория път
брат ти ще ти прибере хапчетата, а при третия вече няма
кой да се намеси.
Обществото ни се намира
във вертикална кома. То е адски болно и няма да го спасят
антибиотици. Трябва да се изрежат гангренясалите крайници с трион, по старовремски – на 2 чаши ракия и гризнали здраво дръвцето. •
Козодой
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IN MEMORIAM

Жак Фреско – инженерът на мечтите
На 18 май почина Жак Фреско, един голям мечтател, самоук архитект, промишлен
дизайнер, инженер, изобретател, социолог, футуролог. Основните медии не съобщиха
за кончината, за да не привличат „ненужно” внимание към
идеите му. Още приживе почти никой не издаваше книгите му в САЩ, не го канеха в радио- и телевизионни предавания, особено в пряк ефир. Във
„висшето общество” за него
казваха: той не просто клати
лодката, той я завлича на дъното.
Роден е на 13 март 1916 година в Ню Йорк. Четиринайсетгодишен отказва да положи клетва пред флага на САЩ,
обяснявайки пред директора
на училището: Няма да се заклевам във вярност към една
нация, защото дължим много на живелите преди хора, а
сред тях има всякакви народности. Предпочитам да се
врека във вярност към планетата Земя и към всичко
живо на нея.
В разгара на Голямата депресия (1929) се замисля как
трябва да изглежда един бъдещ свят и се посвещава на
това. През 1975 публикува
подкрепена с инженерни разчети концепция за общест-

вен строй, основан върху напреднали технологии, съчетани с идеи, близки до анархокомунизма. По негово заявление,
разработката е нужна за предотвратяване на гибелна за
човечеството глобална катастрофа. Нарича го „Проект
Венера”.

Икономиката,
твърди
Фреско, не бива да има други
цели, освен задоволяване на
потребностите при съобразяване с наличните природни ресурси. Покупко-продажбата е абсурдна практика,
паричната система – саморазрушителен фактор, поне-

же представлява финансова
пирамида.
Когато има ресурси, парите
не са нужни. Когато има пари,
те пречат на разумното усвояване на ресурсите.
Паричната система, казва
Фреско, поражда монополизъм
и нарочно ограничава ползването на ресурсите в интерес
на всички, при все че природните богатства, при разумен
и високотехнологичен подход,
са достатъчни за постигане
на материално изобилие.
Отказът от парите според
Фреско ще позволи естественото изцеление от такива социални недъзи като алчността и завистта, жаждата за
трупане на богатства и нуждата да ги опазват от себеподобните, а така ще изчезнат
насилието и дискриминацията, престъпността и основанието да съществуват правителства, като дори едно, глобално, пак е излишно.
Автоматизирането на производството окончателно ще
освободи вроденото у човека
любопитство и стремеж към
творчество. Работа ще има
само такава, за каквато се намират желаещи, на които носи
радост.
Опонентите ми смятат, че
аз ще им налагам как да живе-

ят. Те просто пренасят своите съмнителни ценности върху проекта „Венера”, а това е
голяма грешка, защото им се
струва, че всичко в предложеното от мен бъдеще е като
настоящето, само по-лъскаво. Това не е така. Говоря за
един различен свят, с най-доброто от човешката природа
в него и без факторите, които ни принуждават към лошото. Опонентите обаче мислят
според сегашните рамки и затова не са способни да проумеят нещата.
Ресурсите на Земята са
безгранични, ако нарочно не
ги съсипваме. В бъдещето
всеки човек трябва да има равен достъп до тях – така ще
живеем без войни, без бедни и
богати, без политици, рекламни агенти, полицаи, мафиоти,
адвокати, проституция, петролни и друг вид бизнесмени.
Просто ще живеем, и то многократно по-добре от сега,
по-добре от днешните милионери – и то всички хора на планетата, до един... Когато достатъчен брой хора разберат
и харесат проекта „Венера”,
никой не ще поиска повече да
търпи стария свят!
Мир на праха, живот на мечтите му. •
Николай Теллалов

ДОКТОР ОХБОЛИ

За бой ли са лекарите?
Темата „бият лекарите” е
хронична.
Вярно е, сред пациентите се намират доста идиоти, които сами си докарват
здравословни проблеми. Не
е лъжа и че близките на нуждаещите се от медицинска
помощ често изискват невъзможни неща от докторите, че си изпускат нервите
и т. н.
Това причина ли е лекарите
да смятат за идиоти всички?
Да изискват от човек, сполетян от нелепа и внезапна загуба, да има нерви от стомана, да се владее така, както
те самите не се владеят?
Вярно е, шофьори с книжка
категория „закоравял грубиян” са често явление, не пускат линейката да мине, защото не им пука, щом сирената
не вие за техен проблем. Да,
и самите линейки са малко,
смешно малко за София, всмукала четвърт от населението на страната. И пътните
платна са окаяни – пак е вярно.
Само че медиците не отстъпват по грубост – даже
водят в нарастващата простотия на населението. Цинизмът им е пословичен. За
линейките – опитаха ли се
да протестират? Излязоха
ли гневни, когато министерства купуваха луксозни коли,
когато Здравната каса си обновяваше офисите? Вдигнаха
ли врява, когато бе решено

болниците да станат „търговски дружества”? Напротив, ръкопляскаха на „търговските дружества”, помирисали добра печалба. Но правилата на капитализма не
предвиждат всички да богатеят – само напористите
и безочливите, такива са с
предимство.
Търговските
дружества фалират, те не
са банки, които държавата
се юрва да спасява, освен ако
не са източени до сухо. Удобно бе на лекарите да гледат
на пациента през филтъра на
печалбарството със съответното „намаляване на разходите”. Но пропищяха, когато някои от тях сами попаднаха под секирата на „намаляването”.
Да, тежка е професията на
лекаря. Чия обаче е лека? Щом
и сдобилите се с хемороиди
от седене на бюро се оплакват... И парите са малко –
така е. Повече от две трети от населението е така, а
една четвърт – на ръба на поносимото.
Последното изявление на
представители на медицинското съсловие – държавата
ги притискала, не ги уважавала, чиновниците ги тормозели. Престанахте ли и вие да
я уважавате, скъпи ни медици? Обявихте ли ефективна
стачка – да не обслужвате
политици и бюрократи? О,
ама това е против Хипократовата клетва, нали?

Какво общо с тази клетва
има тогава първият въпрос
на всеки лекар към пациент:
имате ли здравна осигуровка?
Това е въпрос на търговец, не
на лекар. Защо трябва да има
двойни стандарти?
Не, докторите дори символична стачка не обявиха спрямо онези, които ги „притискат и пренебрегват”. А даже и
се натискат за работа в правителствена болница, където обичайно се лекуват всички високопоставени престъпници и чисто криминални
вождове. Там не ги ли попляскват, ако си позволят държане както с „простолюдието”?
Суровата истина, която
практикуващите „най-хуманната професия” не обичат да
обсъждат, e, че 90 на 100 от
лекарите в България лесно се
определят с характеристика
от три думи: некадърност,
немарливост, сребролюбие.
Можем да добавим и злоба.
Кадърните заминаха в чужбина, но и там в повечето
случаи работят като санитари – толкова им е нивото, оценено от тамошните работодатели, които не биха пропуснали да се възползват от читав специалист.
Немарливостта личи от
множеството скандали с
грешни диагнози, калпави операции, зарязани пациенти,
какво ли не друго. И осъдени
за това няма. Затова пък самите лекари страстно на-

стояват за всеки шамар виновникът да лежи в затвора.
Без да са съгласни да ги сполети същото, когато затрият
нечий живот, защото тъкмо
бюрократичните врътки ги
измъкват от надробената
каша. При това от чиновнически капризи страдат не само
те, цялото „обикновено население” се пече на този шиш, а
тях поне заради „полезна връзка” ги пускат по-тънко.
Израз на немарливост е и
състоянието на много болници – домове на ужаса с плесенясали стени, течащи тавани, гъмжила хлебарки, лошо
отопление зиме, липсващ климатик лете. Срещу това протести има ли?
Колкото до сребролюбието, то не е нещо ново – и преди „демокрацията” на доктор
не се ходеше без бутилка корекомско уиски и кутия бонбони. Неофициално това се
възприемаше от народа като
нещо нормално. За по-сложна
лекарска намеса освен с дребни подаръци се ходеше с намек
за намиране на резервни части за лека кола „Вартбург” или
„Опел”. Лекарите се обиждат,
когато ги упрекват в корупция – но всяка седмица чуваме
по новините за злоупотреба
със средства в болниците. Когато началството краде, подчинените надали изостават.
И отделно – скъпотията
на самите „медицински услуги” (все по-рядко ги наричат

„помощ”). Шина за фиксиране на счупен крак – радвай се,
ако е под 250 лева. Имплант
за износена или травмирана
става – няколко хилядарки.
Самата операция може и да
мине по НЗОК, но консумативите са за сметка на „клиента”. Или изписването на скъпи
лекарства в случаи, когато и
бабините илачи биха свършили работа. Направленията –
същинска бюрократщина от
най-лошия ґ вид, защото не
става дума за неудобство,
а за здраве, за живот. Колко
силно протестираха лекарите срещу наложената им схема „болните да боледуват по
график”?
Да, медиците имат основания да се оплакват. На кого
да се оплачат пострадалите
от здравеопазването? Имало
било наистина калпави доктори – ами читавите опитват
ли се да изобличават персонажи, които им „уронват престижа на професията”? Напротив, гледат да ги покриват.
Странно разбиране за колегиална солидарност.
Ще ви бият, скъпи ни лекари. Сами давате пример за
преклонена главица пред силови аргументи, та не истерясвайте, когато не толкова
платежоспособните, пренебрегваните от вас хора използват същите начини да ви
мотивират да си гледате работата! •
Хасан Девринджи

Социална борба без компромиси!
Брой 7, 2017 година • разпространява се безплатно

Нова вълна от протести
на работниците от „Пикадили“
в София и Варна

След като шефовете на фирмата, експлоатираща обектите
на Пикадили – Селект Трейд отказаха да изплатят заплатите на
работниците, те организираха
серия от стачки и протести в няколко града на страната.

Въпреки пълният отказ от какъвто и да било диалог от страна на ръководството и липсата
на съдействие от властите, работниците продължиха борбата
месеци наред, като написаха
няколко отворени писма, които
получиха голямо медийно внимание, както и входираха десетки жалби до български и международни институции.

Сутринта на 11.07 работници
от фалиралата верига Пикадили, заедно със синдикалисти от
АРС, подновиха активните протестни действия, организирайки
два протеста – в София и във
Варна. Към протестите се присъединиха и работници от други
сфери и граждани, подкрепящи
борбата срещу кражбата на заплати.
още на 2 стр >>>

Варна, 11.07 пред „Пикадили център„

Аржентина: работници окупират
фабрика на ПепсиКо
Работниците от Пепси в Аржентина окупираха фабриката
на корпорацията и опитват да
я поставят под работнически
контрол, след като шефовете обявиха, че преустановяват
дейност и изхвърлят близо 700
души на улицата. Действията на
работниците са посрещнати със
зверски репресии от полицията,
насъскана от дясното правителство управляващо Аржентина в
момента.
Близо 700 работници загубиха работата си, което доведе до
стачка с настояването за възстановяването на работата на
фабриката в Буенос Айрес.

От 20.06 група работници и защитници на работническите
права окупираха фабриката, за
да защитят 691 души, загубили
работата си, след компанията
обяви, че преустановява работата.

Аржентинската полиция насилствено изхвърли група уволнени работници от ПепсиКо в
Буенос Айрес, след повече от 3
седмици окупация на завода.

Прокуратурата разследва шефовете на „Пикадили„
още на 2 стр >>>
FaSinPat: фабрика под
работнически контрол
още на 3 стр >>>
Държавата е рекет
още на 4 стр >>>

Подписка за разследването на общинската
сделка с Хлебозавод
Велико Търново
още на 2 стр >>>
История на Международната работническа
асоциация
още на 4 стр >>>
Транснационална
социална стачка
още на 3 стр >>>

Хлебозавод
Велико Търново фалира,
работниците не си
получиха заплатите

София, 11.07 пред президентството
Борбата на работниците от
Пикадили продължава вече няколко месеца.

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

Служителите на реда разтуриха палатковия лагер и задържаха участници в стачката, като
броят им до момента не е известен. Свидетели разказват за
употреба на сълзотворен газ от
страна на полицията, за да принуди стачкуващите да напуснат
помещенията. Някои работници
организираха барикада от заоще на 3 стр >>>

Господинът, който не само не си е изплатил дълговете към общината, а и
не е изплатил и всички заплати

Произведеният хляб се търкаля из
хлебозавода, преди да бъде пакетиран и пуснат по магазините

Хлебозавод Велико Търново
прекрати дейността си в началото на месец юли 2017 г., а всички работници бяха освободени.
Предприятието дължи заплати
не само на освободените сега
работници, но и на напусналите
по-рано.

За няколко месеца голяма
част от работниците напускат,
но редица от тях срещат трудности с прекратяването на договорите си. Управителят не дава
входящи номера на молбите за
напускане, не вдига телефона си
и се налага да бъде търсен с месеци.

Хлебозавод Велико Търново
от години е известен с това, че
дава пари на работниците под
масата, за да пести от осигуровки, с ниската хигиена в работните помещения и извънредните
часове труд, които не се заплащат.
Тежките финансови проблеми на предприятието започват
да се усещат от работниците
през юли 2016 г., когато ръководството забавя заплатите и
редица работници получават солидни глоби от по 150 лв., без да
им е обяснено каква е причината
за тях.

В един от тези случаи се е намесил и АРС и е оказал помощ
при прекратяването на договора
на един от работниците.
Предприятието не е изплатило и всички заплати на напусналите. През последните месеци
ги беше заменило с работници
без трудови договори, вероятно
за да пести от осигуровки и отпуски.
В края на 2016 г. членове на
АРС от Велико Търново създадоха група във фейсбук Хлебооще на 2 стр >>>

СИНДИКАЛИЗИРАЙ СЕ!
Свържи се с нас:

0878 609 886 / 0878 795 023
София, бул. Генерал Скобелев 62
Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 2
arsindikat@gmail.com

www.arsindikat.org

Автономен Работнически Синдикат / www.arsindikat.org
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„Пикадили“: Борбата продължава!

Нова вълна от протести
на работниците от „Пикадили“
в София и Варна

>>> продължава от 1 стр
В София протестът започна
в 9:00 пред президентството,
където се събраха десетки работници от различни обекти на
фирмата, както и работници и
синдикалисти от АРС.

Протестиращите носиха табели с имената на шефовете,
ограбили заплатите им и затрили веригата – Николай Лазаров,
братя Попови, както и техните
подопечни – Таня Косева-Бошова и Симона Станева. Те
входираха и официално искане

рано общо събрание, на което
всички участници в протеста
се включиха в обсъжданията
на следващите действия. Бе
решено да се изпратят нови
жалби до различни европейски
институции, занимаващи се със
социалните и човешките права
на работещите.
Друго важно решение, взето
от общото събрание, бе протестите да прераснат в общо-

национална кампания срещу
кражбите на работодателите.
София, 11.07
до парламента - щом държавата не може да принуди няколко
милионера да платят това, което дължат на работниците – тогава заплатите им да бъдат погасени от бюджета за разходи
на народното събрание.

За целта, работниците от Пикадили протягат ръка за общи
действия с другите ограбени
работници от Макс Телеком,
миньорите от Бобов Дол и Оброчище, шивачките от Дупни-

ца и Ветрен и всички останали
работещи, станали жертви на
престъпленията на своите работодатели.
През следващите месеци
ще бъдат проведени серия от
срещи и кампании, които през
септември ще кулминират в
общ национален протест срещу
кражбата на заплати.
Работниците

ще

настояват

за незабавни промени в законодателството
ограничаващи
работодателския произвол и
даващи повече права и защита
на работниците, както и редица
други мерки, които да гарантират, че на тези несправедливости най-после ще бъде сложен
край.

Софийска градска прокуратура разпореди извършване на
пълна проверка на ръководството на фирмата за установяване
на данни за извършени престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи или други такива от общ
характер.
Проверката се задвижи след
жалбите и отворените писма до
институциите на вече бившите
служители на „Селект трейд“
ЕООД – офшорката, стопанисваща магазините „Пикадили“.
На 11.07 работниците от Пикадили, заедно с Автономен Работнически Синдикат организират
масови протести в София и Варна
с искане за незабавно изплащане
на заплатите. Назначаването на
прокурорската проверка е лъч
надежда за ограбените работници, които бяха пренебрегвани от
институциите вече няколко месеца.
По време на проверката ще бъдат снети писмени обяснения от
лицата, управляващи и представляващи „Селект трейд“ ЕООД в
периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент и лицата управлявали и представлявали „Пикадили“ ЕАД в периода от 01.01.2015
г. до 20.02.2017 г., както и от лицата, водили счетоводствата на
търговските дружества.
В рамките на проверката ще
бъдат изискани данни от НАП относно:

Във Варна протестът започна
от най-големия обект на компанията – Пикадили Център,
където работници и синдикалисти се организираха в шествие,
което премина през централните улици на града.
Протестът приключи пред
общината, където бе организи-

Прокуратурата най-после се
задейства срещу шефовете
на „Пикадили“

– брой на осигурени лица с
регистрирани трудови догово-

Варна. Асамблея на работниците след протеста, на която се решават
последващите действия

ри със „Селект трейд“ ЕООД/
„Пикадили“ ЕАД в периода от
01.01.2015 г. до настоящия момент;
– подавани ли са декларации
от „Селект трейд“ ЕООД/„Пикадили“ ЕАД по НАРЕДБА № Н-8
от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица за всички осигурени лица, работили в „Селект трейд“ ЕООД/„Пикадили“
ЕАД и ако не - за кои лица не са
подавани и за кои периоди;
– за всички лица с регистрирани трудови договори със
„Селект трейд“ ЕООД/„Пикадили“ ЕАД внасяни ли са осигурителни вноски и ако не – за кои
лица не са внасяни такива, за
кои периоди и в какъв размер.
От НАП се изисква информация дали са извършвани данъчни ревизии на „Селект трейд“
ЕООД/„Пикадили“ ЕАД в периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент.
Сезирана е и „Главна инспекция по труда”, която ще даде
отчет за извършените проверки
във фирмата до този момент.
Цялостната проверка, назначена от прокуратурата, ще бъде
извършена в 30 дневен срок,
като след изтичането му ще
станат ясни установените нарушения и наказанията, които
ще бъдат наложени на компанията.

Направете първата стъпка. Поговорете с
колегите си. Свържете се с нас:
0878 609 886 / 0878 795 023
arsindikat.org

Неизплатени заплати в Хлебозавод Велико Търново

Хлебозавод Велико Търново фалира,
работниците не си получиха заплатите

Подписка:
За разследване на общинската сделка
с Хлебозавод Велико Търново
Пряко засегнати от приватизационната сделка за Хлебозавода през 2001 г. сме ние, гражданите на Велико Търново.

Така се съхраняваше произведеният хляб
>>> продължава от 1 стр
430 000 долара, гражданите назавод Велико Търново ми дъл- правиха петиция в интернет за
жи пари, в която участваха 26 разследване на тази сделка.
бивши работници и 8 членове на
синдиката.
Още преди година стана ясно,
че Хлебозавод Велико ТърноВ края на март 2017 г. групата во ще фалира. Но какво остабеше докладвана от приближе- на след него? Една малка шепа
ни до управителя, за което той служители, които цяла година са
лично си е признал. Въпреки търпели бавене на заплатите с
този опит да се сплашат бивши- по 2-3 месеца и накрая пак не са
те работници е създадена нова получили всичко, които са израгрупа със същото име.
ботили с честен труд.
След публикация на вестник
„Борба“ относно сделката за
Хлебозавода, от която Община Велико Търново е загубила

Десетки бивши работници, на
които също предприятието дължи пари от заплати, ползвани и
неизползвани отпуски.

През последната година в
публичното пространство излязоха наяве редица злоупотреби на фирмата – нечовешки
условия на труд; работници без
трудови договори; работници,
осигурени на минимална работна заплата, които са получавали реално двойно и тройно
по-високо възнаграждение; неизплатени заплати; хляб, който се хвърля на земята и после
се изпраща по магазините. Ние
настояваме да бъде направено
пълно разследване на сделката
и да бъдат подведени под отговорност замесените в нея лица.
През 2001 г. Община Велико
Търново сключва приватизационна сделка за общинската
тогава фирма „Хлебопроизводство и сладкарство“, като малко

над 500 хил. долара са платени
тогава за 56 на сто от хлебозавода, а останалите 430 хил.
– разсрочено. Новият съсобственик е габровската фирма
„Атил комерс“. Без съгласието
на общината следва апортиране
на всички активи на фирмата,
включително и терени в града,
които станаха жилищни комплекси.
Така „Хлебопроизводство и
сладкарство“, което бе с общински миноритарен дял, се преля
в изцяло частната „Хлебозавод
Велико Търново“. За да се заметат следите, новата изцяло
частна фирма пък бе прехвърлена на офшорката „Милгет
инвестмънтс“, а по последна
информация нейни съсобственици са габровската „Холидей
фан“ и ЕТ „Джордан Йордан
Иванов“, показва проверка на
„Борба“. Според Търговския регистър Община Велико Търново
все още притежава 44 на сто от

„Хлебопроизводство и сладкарство”, а останалото е собственост на „Атил комерс”.
Практически обаче дружеството с общинско участие няма
активи, а вместо него оперираше трета фирма – „Хлебозавод
Велико Търново”. На нея се
фактурират продажбите, а в общото дружество с общината не
постъпва нищо.
Приватизираният през 2001
година великотърновски хлебозавод е спрял работа, а всички
работници са освободени, като
част от тях имат да получават
крупни суми неизплатени заплати. Случилото се с хлебозавода
във Велико Търново е пореден
пример за порочна приватизационна сделка, довела до фалит
на предприятието, след като е
източено каквото може, пазарите са умишлено изгубени, а работниците са оставени на улицата с хиляди левове неизплатени
заплати.

Mожете да намерите и
подпишете подписката на
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Работническите борби по света

Работническо самоуправление

FaSinPat - фабрика под
работнически контрол

Аржентина: работници
окупират фабрика на Пепси

то на заплахите от насилие и
смърт. Така през март 2005 г.
един от тях е бил отвлечен и измъчван.
От икономическа гледна точка FaSinPat стана успешен и е
в състояние да разшири производството. В рамките на четири
години работа били открити повече от 170 нови работни места,
с което общият брой на заетите
лица достига 410 души, по данни
от април 2005 г.
FaSinPat - завод за производство на керамични плочки,
по-рано известен като Zanon,
който в момента е под контрола
на работниците. Той се намира
в провинция Неукен в Аржентина и е най-известният завод
в движението за работническо
самоуправление. Абревиатурата му е съкращение от Fábrica
Sin Patrones, т.е. "Фабрика Без
Шефове" на испански.
Откриването на завода
Заводът, известен преди
като Zanon, е открит в началото
на 1980 г., когато Аржентина е
управлявана от диктатурата наречена "Национален процес на
реорганизация". Според Алехандро Лопес, представител на
профсъюза, Zanon е построен
върху общинска земя с публични средства от националните и
провинциални бюджети, които
не са възстановени. На първия парад на властта, Луиджи
Занон благодарил на военното
правителство за това, че "Аржентина е станала безопасна
за инвестиции", с очевидна препратка към "мръсната война"
(незаконната репресия на политически дисиденти). През 1990те, Zanon се разраснал заради
кредити от националните и провинциалните органи на властта;
Луиджи Занон бил добър приятел и на бившия аржентинския
президент Карлос Менем и на
бившия губернатор на провинция Неукен, Хорхе Собиш.
Според Лопес, работническият профсъюз на Zanon попаднал под контрола на престъпни
елементи, които са действали
в съглашение със собственика
на завода през 1990 г., когато
в Аржентина трудовото законодателство оставя на предприемачите и техните наемни
работници по-голям избор за
сключване на трудови договори.
През 2000 г., след като трудовото законодателство станала по интервенционистко,
Профсъюзът се активизирал
и работниците от Zanon започнали да изискват по-високи
заплати. Увеличаването на активността на работниците е
довело до сериозен конфликт
със собственика на завода,
който приключил със стрелба
по работниците, докато той на
решил да направи локаут (временно спиране на работа, за да
се окаже натиск върху работни-

ци) през 2001 г. с надеждата че
това ще спомогне за наемането
на по-податлива на обработка
работната сила в бъдеще.
Закриване на завода и окупирането му от работниците
След затварянето на завода работниците го окупирали
в отчаян опит да запазят работата си. Те обосновали това
с голямата сума на задълженията по заплатите, както и факта,
че инсталацията е изградена с
публични средства, както и загрижеността им за възможното
разпродаване на активите на
завода. Тези събития възникнали в общия контекст на негодуванието от аржентинската икономическа криза 2001 година.

В началото на окупацията
Луиджи Занон не се възпротивил. През 2002 г. правителството се отказало на фиксирания
валутен курс 1:1 песо-долар
и приело резолюция относно
pesificación
(„песификация“),
което означавало, че ще се
прехвърлят всички средства
от всички доларови сметки в

песос по официалния обменен
курс.
В резултат на променената
икономическа среда FaSinPat
отново станал печеливш и Луиджи Занон се опитал да си възвърне собствеността над завода. Той обжалвал пред съда,
както и оказвал натиск върху
правителството да изгони всички „натрапници“.
Работниците от FaSinPat се
изправили пред увеличаване-

FaSinPat започнаха да изграждат взаимоотношения с
общността. От самото начало на възстановяването на
завода, са дарени плочки за
общностни центрове и болници, както и за провеждането
на културни мероприятия, организирани за общностите в
провинцията.
През 2005 работниците от
FaSinPat гласуваха за изграждане на клиника в бедните райони на Nueva España. Жителите на Nueva España искаха
клиника от правителството на
провинцията в продължение
на две десетилетия; FaSinPat
я изгради за три месеца. Обществена подкрепа е много важна за защитата на възстановеният завод от непрестанните
заплахи.
На 14 август 2009 г., Камарата
на депутатите в провинция Неукен, вслушвайки се в общностното мнение най-накрая призна
за законно изземването на завода за производство на керамични плочки ZANON от неговите работници и гласува в тяхна
полза за отчуждаване на завода
законосъобразно и неограничено с 26 гласа ЗА и 9 Против .
В допълнение, държавата се
е съгласи да плати главница на
дълга към кредиторите - около 22 милиона песос (около $
7 млн). Главен сред тези кредитори е Световната банка, от
която Луиджи Занон взе значителен заем, за да стартира за-

вода, и италианската компания
«SACMY», която произвежда
оборудване за производство на
керамика.
Въпреки това, кооперация се
противопоставя на тези действия, като казва, че кредиторите са участвали в умишленият
банкрут на завода през 2001 г.,
както и че самият Луиджи Занон
трябва да поеме отговорността
за тези дългове, тъй като заемите са влезли в джоба му, а не в
полза на завода.

>>> продължава от 1 стр
палени гуми, заеха позиция на
покрива на сградата и атакуваха полицията с камъни, за да
защитят стачката и да избегнат
арест.
Съдия Андреа Ментасте одобри насилственото изхвърляне
на работниците, което започна
рано сутринта на 13.07 и продължава около 2 часа.
“Пристигнаха и ни нападнаха, без дори да говорят с нас.
Биха ни и ни обгазиха със сълзотворен газ”, разказва Николас дел Кано. “Опитахме се
да разговаряме със съдията,
но не получихме отговор. Работниците изпратиха писмо до
губернатора, а той отговори с
палки и репресия. Работниците
искат да защитят своите работни места.”
Работниците казват, че до съкращенията се е стигнало след
договорка между президента
на Аржентина Маурицио Макри

и губернатора на Буенос Айрес
Мария Еухения Видал. Договорката е част от наложените
мерки на остеритет в страната, наложени от президента от
началото на управлението му
през 2015, които довеждат до
съкращаването на над 179 000
работници в публичния и частния сектор през 2016.
Цените на газта и електричеството се вдигат. Работни
места се съкращават. Държавните институции намаляват
своя щат, докато на частните
компании, свързани с управляващата администрация, са им
намалели данъците.
ПепсиКо от друга страна,
твърдят, че закриват фабриката “поради непреодолими
проблеми заради локацията на
фабриката, която се намира в
жилищен квартал, комплексната структура и логистичните изисквания”. Казват, че ще
пренасочат 155 работника и ще
компенсират останалите.

Транснационална Социална Стачка

Стачка срещу границите,
борба срещу неолиберализма!
Транснационална
Социална Стачка (ТСС) е платформа
обединяваща леви движения,
синдикати, анархистки групи,
антирасистки мрежи и студентски движения от цяла
Европа, в която участват и няколко български организации.
Публикуваме със съкращения
заключителното изявление от
последната среща на участниците в платформата, проведена в Любляна това лято.
През последните 2 години
платформата “Транснационална
Социална Стачка” се обедини и
създаде собствен метод и визия
за действие.
Методът се състои в прилагането на принципите на нашата международна инициатива
в движенията на мигрантския

Ние всички сме работници,
а не престъпници
труд и тези на прекарийните и
индустриалните работници – мъжете и жените, които в момента
оспорват неолибералната конституция на Европа, чрез стачка
и отхвърляне на условията на
експлоатация и потисничество.
“Транснационална
Социална
Стачка” е движение на неподчинението. Ние преодоляваме
още на 4 стр >>>
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Безвластие

Учредителна декларация на
Международната работническа
асоциация (Първи Интернационал),
Лондон 1864 г.

Освобождението на работниците трябва да бъде дело на
самите работници и борбата за
освобождението на трудещите
се, в никакъв случай не трябва да бъде борба за класови
привилегии и монополи, а за
установяване на равни права
и задължения за всички, и за
премахването на всяко класово
господство.

и теоретическо съдействие хората от най-напредналите страни.
Сегашното възраждане на работническата класа в най-индустриализираните страни на
Европа, събуждайки нови надежди, предпазва от повтаряне
на старите грешки и призовава
към незабавно обединение на
всички раздробени движения.

Икономическото подчинение
на трудещите се от тези, които
владеят средствата за производство, т.е. на всички източници на живота, е причина за
робството във всички видове и
форми, причина за социалната
бедност, умственото израждане и политическата зависимост.

Поради това:
Долуподписаните членове на
комитета с решение на публичния митинг, състоял се на 28
септември 1864 г, в Сейнт Мартинс Хол, в Лондон, взеха решение да бъде основана Международна работническа асоциация.

Икономическото освобождение на трудещите се е великата
цел, на която трябва да бъде
подчинено като средство, всяко едно политическо движение.
Всички усилия за постигане на тази велика цел, досега
са оставали безуспешни поради недостиг на солидарност
между работещите различни
професии във всяка страна и
поради липсата на братско единение и съюз, между трудещите
се класи от различните страни.
Освобождението на труда не
е местна или национална задача, а социален проблем, обхващащ всички страни в които съществува съвременният строй
и разрешаването на този въпрос, зависи от практическото
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Те заявяват, че тази Международна асоциация и всичките сдружения и лица влизащи
в нейния състав, признават
истината, справедливостта и
нравствеността, като основа
на своето поведение и отношение един към друг и към всички
хора по света, без разлика на
раса, вяра и народност.
Те смятат за свой дълг, да
отстояват правата на човека не
само за себе си, но и за всички
хора. Не съществуват права без
задължения и задължения без
права.

ДЪРЖАВАТА Е РЕКЕТ
Сред многото заблуди на съвременното човешко общество
е и тази за нуждата от държава, от контролиращ орган. Тя
се гради на убеждението че
всички хора са злонамерени и
недоброжелателни към всеки
индивид различен от тях самите.
Погрешната идея за злонамереността на останалата част
от човечеството кара хората
да издигат защитни структури,
които да осигурят съществуването им по досегашния модел.
Тази роля играе държавата.
В редиците на тази държава
са същите тези хора, които смятат че могат да бъдат ощетени
от всеки един друг човешки индивид. Те не са по- различни от
хората, които срещат всеки ден
на улицата и са наясно с това.
Единствената разлика е, че не
само могат да стоят и да гледат
безучастно, но имат и властта
да предотвратят и накажат пакостта... срещу известна сума.
Тази сума, както може би
правилно сте предположили в
днешния 21-ви век се изисква
под формата на всеобразни
данъци и такси. Наблюдателният гражданин ще забележи че
срещу взетите данъци и такси
се извършват много малко от
обещаните услуги.
Основният рефрен във законодателството на нашата и
всяка друга държава е „плащайте а ние ще ви пазим”. На
всеки живял през последните
40 години тази схема е позната
като модел за работа на редица
престъпни групировки, които
държавата гони.

Тази система е известна още
като рекет и основна причина
да бъде гонена от държавата е
нежеланата конкуренция. Така
точно определени кръгове от
хора получават на готово средствата изработени от ниските
класи за да живеят в лукс и
охолство а „низшите класи” се
оставят да бъдат манипулирани
с празни обещания и кухи предизборни лозунги в името на
фалшива сигурност и по-малкото зло.
Единственият изход , който виждат, е да се оплакват на
околните от ситуацията и все
пак след 4 години да изберат
същите крадци и изнудвачи
вилнели и през предишните 40.
Ако все пак има някаква ответна реакция тя не е насочена
към истинските извършители на
безчинствата и извращенията, а
към групи хора, като циганите
или бежанците, които също се
опитват да оцелеят въпреки оплюването им или бягат от войните, с които правителствата
оправдават кражбите си зад
граница.
Разбира се, обикновеният
работник, без значение дали
трудът му е физически или умствен, е подлъган от системата,
че друг избор няма и че единственото, което може да направи е да седи и да чака някой
„свестен” да дойде на власт и
да управлява,а междувременно да вярва сляпо в държавата
и изминалите й върхове, без да
разбере че появяването му на
точно това парче земя е чиста
случайност.
Така продължава години наред. Държавата продава сигур-

ност в комбина с капитала, който от своя страна пък търгува с
ненужни удобства и услуги задоволяващи само и единствено
нуждите на този, който може
да си го позволи и този, който
пръв се добере, подчинявайки
най-чистите чувства на найнизките инстинкти за оцеляване
И докато всички виждат само
най-тъмната страна на проблема и се блъскат в нея като
непреодолима стена,ние, анархистите виждаме изхода там,
където никой не поглежда от
страх или от глупост.
Изходът е в революцията,
войната срещу потисниците, хората които мачкат заради сляпата нужда от все повече и повече блага но няма да се дадем
и ще се борим за работника във
фабриката, за този на полето и
за този в лабораторията.
MC MASHA

И в този дух, те съставиха
временен устав на Международната работническа асоциация.
Лондон, 28 септември 1864 г.

Транснационална социална стачка

Стачка срещу границите,
борба срещу неолиберализма!
>>> продължава от 3 стр
бюрокрацията и националните
граници и се изправяме срещу
нео-либерализма и неговите материални основи.
Визията е да поставим стратегически инициативата ни в
международен мащаб, като задействаме организации през
границите и изградим обща посока за действия, която от една
страна да противодейства на
нео-либералната мантра за липсата на алтернативи, а от друга,
да бъде насочена към изграждане на общи полета на борба и
политическа инициатива.
Преди всичко е ясно, че движенията на имигрантите са
предизвикателство пред и през
стабилността на нео-либерална
Европа като цяло.

области на съпротивата като,
например, европейско разрешение за пребиваване, европейска
минимална работна заплата и
европейска социална система,
не трябва да се разбират като
опити за поправяне на грешките
в системата.

Мигрантите поставят капиталистическа Европа в криза
и трябва да действаме транснационално, за да задълбочим
тази криза. Мигрантите стачкуват срещу границите, принуждавайки държавите да действат на
границата на закона.
Това означава, че се създават
извънредни пространства и нерегламентирани условия, в които насилието може да се упражнява произволно, за да се спре
неуправляемото им движение.
ЕС и неговите държави са принудени от стачката на мигрантите срещу границите да покажат
авторитарното си лице. Като
стачкуват чрез краката си, мигрантите материализират новият
смисъл на стачката като отказ
от командване и подчинение,
който далеч надхвърля индус-

Нашата цел е да задълбочим
кризата в Европа, като действаме в същия мащаб като нашите
врагове
Действията ни вървят в две посоки.
триалните действия и организацията на работното място.
Изправени пред тази ситуация
не е достатъчно да се оплакваме
от това или от онова правно нарушение.
Единствено
европейското
разрешение за пребиваване без
условия би било от полза за еже-

дневната борба на хората, които
по някакъв начин пресичат границите и се движат из Европа
в борба им срещу насилието,
изнудването от трафикантите и
работодателите, расизма на институциите и полицейските служители.
Исканията, които можем колективно да постигнем в тези

Първата, насочват към материалните области на конфликта
между тези, които управляват и
командват и тези, които отказват да се подчиняват. Втората,
изтъкват факта, че няма да се
задоволим с никакво решение,
което е по-малко от общоевропейско, срещу измамната тенденция да се отпускат трохи
за помирение на конфликти на
местно равнище.
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Речник на подменени или манипулирани понятия
» » » продължава от миналия брой

справедливост Справедливо
е онова, което е благо за максимален брой членове на обществото, а на останалите
не вреди пряко. Лесен ориентир за това дали сме справедливи е дали постъпваме така,
както бихме искали да постъпват спрямо нас при аналогични обстоятелства. Следователно, както се държим
с околните, така ги поканваме да се държат с нас – или с
всяко свое действие провокираме противодействие, с позитивното – позитивен отклик, с негативното – съответното възмездие.
Принципът на справедливостта е основен за анархичната идея, наред със СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО, СОЛИДАРНОСТТА и ФЕДЕРАЛИЗМА.
Възприет като правило,
този принцип с лекота замества цялата система на
законите и правилата, които
претендират да регулират
човешките отношения.
Така формулирана, справедливостта не е „относително” понятие, а мерило за развитостта на личността и
обществото, благоприятна
среда за индивидуалната свобода.

свобода Възможност да
постъпваме така, както намираме за правилно, без да се
влияем от външни фактори,
без да изпитваме страх от
наказание или дори критика,
освен ако тя не идва от приятел.
Безусловната свобода за
всяка личност е водещият
принцип на анархизма. За да
бъде тази свобода всеобща, а
не привилегия за малцина, в обществото трябва да има социално равенство. За да не се
сблъскват личните свободи,
мирогледът на всеки трябва
да има за ориентир справедливостта. За да може личната свобода да не бъде ограничавана, а усилвана от свободата на околните, човек следва
да разбира и приема солидарността като условие за съществуване на обществото.
За да може едно свободно общество да си взаимодейства на ниво различни групи, то
трябва да е структурирано и
да функционира според принципа на федерализма.
Свободата е висша ценност, всяко отнемане на част
от нея я убива цялата.
теория, хипотеза Под
влияние на разговорния английски език у нас започнаха
да бъркат тези понятия.

Свободата е
висша ценност,
всяко отнемане
на част от нея
я убива цялата
Теория е система от свързани факти и зависимости
между тях, която със задоволителна точност обяснява дадено природно явление,
включително социални процеси и индивидуални характеристики.
Теорията е синоним на истина, по-точно приетият и
доказан практически модел
на описание на обективната истина. Достатъчен е
един факт, който противоречи на дадена теория, за да
я обявим за погрешна или валидна за ограничен кръг явления и състояния. Обикновено
научните теории по този
начин се разширяват – старата теория става частен
случай на по-всеобхватна
теория.
Теорията е приближаване
към истината.

Хипотезата е рационално обосновано предположение. Когато предположението бъде доказано с факти и
експерименти, то се приема
за теория.
Именно хипотеза имаме
предвид, когато с недоверие
възкликваме „о, това е само
теория”.
терор, тероризъм Когато държавата извършва масови насилия и убива, тя нарича това „закон” или „възстановяване на реда”; когато
гражданите отвръщат на
удара, това вече бива наричано „тероризъм”.
Терорът е извънредно по
интензитет насилие, упражнявано от държава, държавоподобни формации (мафия,
религиозна секта, политическа партия) и единаци в името на някаква идеология. Държавата постоянно си служи
с принуда и насилие, естествено и най-често тероризира
своето население или части
от него, както и чужди народи. Целта на терора е постигане на определени политически цели, зад които почти
винаги стоят икономически
интереси (политиката е продължение на икономическата
дейност с неикономически
средства, както войната е

продължение на политиката
с метал и огън, вместо думи
и хартия).
Анархизмът допуска на
държавния масов терор гражданите да отвръщат с индивидуален, насочен против
вдъхновители, организатори, изпълнители и апологети
на масовия терор срещу народа, съгласно принципа на
справедливостта.
утопия Буквално означава „място, което го няма”.
Може да се тълкува в смисъл
на „нещо, което не съществува”, но това, че не съществува сега и тук, не означава, че
няма да възникне някога и някъде. Практически всичко на
този свят някога е било „утопия”, включително сегашното общество, всички технологични изобретения, самото човечество, животът,
планетата и даже Вселената.
Думата утопия често
бива отнасяна към анархическата идея, на което с пълно
основание можем да кажем,
че утописти са държавофилите, защото упорито продължават да опитват да постигнат добри резултати
със средства, които досега
са водели до обратното. •
(следва)

БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ДВУТОМНИЯ РОМАН НА МИЛЕН РУСКОВ „ЧАМКОРИЯ”

Карикатури, клевети и фалшификации
След „В една и съща нощ” на
Христо Карастоянов, наскоро
от печат излезе нов български роман – „Чамкория”, в който
българските анархисти от 20те години на ХХ век са изведени отново на литературната
сцена.
Негов автор е талантливият и меркантилен писател
от епохата на „мирния преход” към пазарна демокрация
Милен Русков. Тема на романа
му е една от най-трагичните
и кървави страници в нашата
след-”освобожденска” история
с участието на всички протагонисти в гражданската война, която разтърсва страната след Първата световна касапница.
Действието се развива
през пролетта на 1927 г., когато чети на анархистите водят последните ариергардни
боеве с полицията на Сговора,
БЗНС е „свила знамената за подобри времена”, а бкп се е легализирала като БРП (българска
работническа партия), чийто
секретар Петко Стоев ще се
окаже полицейски агент.
Основният персонаж в „Чамкория” е „бай Слави” – шофьор
на малък автобус, правещ курсове между столицата и курорта Чамкория. Негов е целият разказ за събитията и актьорите – от Борис III Сакскобурггота, министрите и военните му, водещи фигури сред
които са Иван Вълков, Порковата петорка от екзекутори на

ВКР, агентите от т. нар. Обществена безопасност и посетнешна ДС, „безотговорните фактори” от ВМРО, военната организация на бкп и шефа
ґ Коста Янков и още много други действителни исторически
фигури, прекарани през погледа
на шмекера бай Слави – широк
социалист от крилото на присъединилия се към превратаджиите и основател на кръга
„Звено” Казасов, известен още
като „малкия Фуше” заради
способността му да оцелява
при всички режими – от Цанковия до ОФ след 9.9.1944 г. Мотото на романа е заимствано от неговата брошура „Сноп
лъчи в тъмнините на заговора”.
Този избор ни подсказва, че мирогледите на бай Слави и Милен Русков са идентични.
Другият главен герой е
странният „анархист” с псевдоним „Джин” (дявол). Той и
приятелят му Васил Героя се
свързват и ползват „шефьора” на бусчето, първом срещу
пари, но после между него и
„Джина” се създава почти необяснима трайна връзка, която в края на романа ще коства
главата му.
В разказите на двамата се
редуват борбите на нелегалните анархистически чети,
обявени още от 1922 г. от „народовластническото”
земеделско управление за... разбойници, деветоюнският преврат
от 1923 г., когато военните и
„безотговорните ванче-михай-

ловисти” заколват министърпредседателя Стамболийски,
заповяданото от Коминтерна септемврийско въстание
от същата година, опитът
от 14 април 1925 г. за залавяне на цар Борис III от четата
на Васил Икономов в Арабаконашкия проход, атентатът на
16 април 1925 г., извършен от
военната организация на бкп в
църквата „Света Неделя”, въоръжени схватки с военни и полицаи, експроприации на банки
и богаташи, обири по пътища
и влакове от анархистическите чети и др.
Докато „В една и съща нощ”
Карастоянов негодува срещу
липсата на справедливост и
отсъстващото възмездие в
България и разказва за изгубеното чувство на граждански
кураж, на срам и на достойнство, а романът му прелива
от симпатии към Георги Шейтанов и най-големия наш поет
Гео Милев, това не може да се
каже за Милен Русков, комуто
ще дадем думата, макар, че е
счел за по-удобно да се скрие
зад героите си.
„Джинът” е измисленият герой Алекси К. Ставрев, който
е потрябвал на автора, за да
придаде по-голяма автентичност на обобщения портрет
на нашите бойци от героичния
период на българската анархистическа история. По повод атентата на Арабаконак,
в който той участвал с четата на Васил Икономов и Героя,

се казва, че „Политиката ги е
завъртяла, но са хора от съвсем друга класа.” Джинът или
по-скоро Русков твърди, че заповедта за тая акция, чиято
цел била да заловят царя като
заложник, дошла от ръководството на бкп и ако успеели,
щели да променят историята
на БГ, „вземайки властта заедно с комунистите”. (стр. 260)
„Работата обаче била много
по-дебела” – продължава Джинът, т. е. Русков – „по идея на
Яко Доросиев – важна „клечка”
в нелегалната бкп или някой
друг от големите ґ началства
(може би и самият Коста Янков) изрично наредили на Икономов да свърши тая „работа” в старопланинския проход
(понеже нямали по-подготвени хора за нея), като прелюдия
към атентата в „Света Неделя” на 16 април 1925 г., залавяйки величеството непременно живо. Те съобщили на Василя, че Борис щял да ходи на лов
за глухари, а заложничеството
на царя им трябвало, та като
извършат след два дни атентата в църквата, властта на
военните и буржоазията да не
смее да ги преследва толкова
ожесточено. (стр. 261)
Всичко това е писано за легендарния анархист, който
е бил принципен враг на всякакво „единофронтовство” и
който за две-три години провежда с малобройна чета повече акции, отколкото цялото партизанско движение на

бкп („НОВА”) през годините
от Втората световна война
(1941-1944).
Вездесъщият „бай Славе” по
волята на автора присъства и
на Арабаконак, където спасява царя с омнибуса си и с помощта на тогавашния капитан
Еню Каролев докарват взвод
войници на местопроизшествието.
Част от участниците в
тези събития като бъдещият
полковник Каролев или петорката, заедно с военния министър Иван Вълков, познавам от
пазарджишкия затвор, където
те се подвизаваха като „култсъветници” и доносници, натоварени с мисията да „превъзпитават” нас – непоправимите
затворници.
С Васил Героя и други Джинът извършва най-големият
обир на Котленската банка
от два милиона лева в банкноти от по 5000 („ботевки”).
Героят е друга легендарна фигура в анархистическото движение, който завършва живота си при опит за обир на Земеделската банка в Троян на 5
април 1927 г., като преди това
е оцапан от „Джина” с обвинения за присвояване на организационни пари и писане на едно
сълзливо благодарствено писмо до Борис III, комуто спасил
живота, стреляйки по колата
му предварително. Следват
обири на богаташи, на влакове
и др. Парите са нужни за заку» » » продължава на страница 10

10

юли 2017, брой 7

100 ГОДИНИ ОТ РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ 1917 Г.

Между стихийния анархизъм и болшевишката контрареволюция
» » » продължава от миналия брой

На 1 юли, по инициатива на военния министър Керенски кабинетът признава автономията на Украйна, което дава повод на кадетите да напуснат
правителството – уж в знак
на протест срещу решението на украинския въпрос. Кадетите се измъкват, оставяйки министрите социалисти
и техните партии да понесат негативите от юнската
фронтова катастрофа – германците и австрийците заплашват да превземат Рига,
което им отваря пряк път към
Петроград.
Популярността на болшевишката партия продължава
да расте. Този ръст тревожи
Временното правителство
и Изпълнителния комитет
още от април, когато „априлската линия”, наложена от Ленин в партията, стъпва именно върху лозунгите за народовластие чрез съвети, край на
войната, радикално решение
на аграрния въпрос и установяване на пълен работнически
контрол в предприятията. Керенски събира компромат срещу болшевиките. Линията му
е да „балансира”, но все повече
скланя да се съюзи с военните
„за въвеждане на здрав ред”.

За оставката на министрите кадети отзвукът сред петроградските работници и войници е гневен: отидоха си петима министри-капиталисти,
да се махат и останалите! Цялата власт на Съветите!
Първи картечен полк (с численост на цяла дивизия) след
агитация на анархисти решава да излезе на улиците – с оръжие „за всеки случай”. Представителите на полка пристигат
в двореца Кшесински, където е
разположена щаб-квартирата
на болшевиките и заседава II
петроградска конференция на
партията. Картечарите очакват подкрепа на намеренията
си да свалят правителството, но са попарени от заявлението на партийните лидери,
че такъв акт е „прибързан”. В
същото време Военната организация на партията още от
юни разработва планове за
въстание и мнозина нейни членове са изкушени да използват
ситуацията. Единни за въстание са само анархистите. Моряците от Кронщат са готови веднага да отплават към
града, болшевиките в Съвета
на крепостта едва успяват ги
да придумат да отложат десанта от съображения за „повече подготовка и предпазливост”.

Колебанията са отхвърлени, колона от 5000 войника с
пушки и 20 картечници напуска казармите, увлича по пътя
още работници от други заводи и войници от други подразделения. Болшевишките лидери (Ленин отсъства, той е във
Финландия) отново се опитват да откажат демонстрантите, предлагат им да изберат делегати за преговори с
ВЦИК, а самите те да се разотидат. Демонстрантите не
приемат „препоръката” и дори
вземат на прицел ораторите,
без да зареждат оръжията си.
Пред двореца вече стоят 50
бронирани коли с 200 картечници.
Решимостта на демонстрантите принуждава ЦК да
свика спешно съвещание, което решава да оглави въоръжените маси с цел „създаване на
правителство на Съветите”.
Но още през деня е ясно, че
нито болшевиките, нито даже
анархистите контролират положението. Автомобилна колона блокира Варшавската железопътна гара, за да залови
Керенски, но той е заминал на
фронта предишната вечер. В
този ден всяка въоръжена група е била в състояние да арестува министрите, но никой не
го е сторил.

Демонстрантите, въпреки
заявленията си, не показват с
поведението си, че наистина
ще свалят правителството,
те по-скоро очакват то да се
уплаши и саморазпусне. Въпреки провокациите, включително стрелба по колоните от
горните етажи на околните
сгради на Невския булевард,
демонстрантите проявяват
необичайна сдържаност, която навярно се дължи на това,
че от 200-хилядния Петроградски гарнизон на улицата са
излезли не повече от 20 хиляди
войници.
Късно вечерта на 3 юли колоните демонстранти обкръжават Таврическия дворец.
Настояват за арест на министрите капиталисти, поемане на властта от Съветите,
спиране на бойните фронтови действия и отпращане на
части от Петроград, конфискация на земите от помешчиците, пълен работнически
контрол в заводите. В отговор ВЦИК заедно с Изпълкома на Съветите на селските депутати призовават демонстрантите „към спокойствие”, обещавайки, че „въпросът за властта ще бъде разгледан в близките дни и решен
в полза на революционната демокрация”.

Болшевишкото
ръководство все повече се изкушава
на крайни действия. В нощта
срещу 4 юли заседание на ЦК,
Петроградския комитет на
партията, Военната организация и групата „междурайонци” (с лидер Троцки, още само
съюзник на болшевиките) приема резолюция за продължаване на „мирните, но въоръжени
демонстрации за власт на Съветите”. Спешно повикват Ленин. В печатницата на вестник „Правда” снемат от набора дневния призив за прекратяване на уличните изяви, но
нямат време да наберат новото решение. Вестникът излиза с празна страница. Новото
възвание в подкрепа на демонстрациите е пуснато като
отделна листовка сутринта
на 4 юли, в която обаче не се
говори за въстание, а за мирен
натиск. Военната организация
на партията създава Оперативен щаб за ръководство на
радикализираните военни части.
Временното
правителство, наистина уплашено, не
се саморазпуска, а прави опит
да представи стихийната вълна срещу себе си като „болшевишки заговор”. В ход са пуснати събраните компромати. •
(следва)

БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ДВУТОМНИЯ РОМАН НА МИЛЕН РУСКОВ „ЧАМКОРИЯ”

Карикатури, клевети и фалшификации
» » » продължава от страница 9

пуване на оръжие и издаване на
книги, брошури, вестници, тъй
като Федерацията на анархокомунистите в България не
получава червонци, нито долари от Москва. С част от тези
пари се е издавал и геомилевият „Пламък”, също вестник „Работническа мисъл” с редактор
Васил Тодоров – Народа, по
отношение на когото Русков
също си позволява гаргара, без
дори да се е постарал да научи
мъченическата му биография и
безкористност в борбата за
Хляб и Свобода...
По подобен начин, в едри
щрихи, са обрисувани и други
анархисти, загинали в борбата
с кървавата ретроградност.
За Нешо Тумангелов е казано,
че бил най-алчният, жесток и
единствен обиращ и бедните
„съмишленик на земеделците”.
Георги Попов пък бил с мания за
величие, командирски наклонности и гръмки, кухи фрази и
т. н., и т. н. Псевдоанархистическият Джин пишел и позиви
от рода:
Да живее Единния фронт на
труда! Да живее революцията в БГ! Да живее работническо селското правителство!
Той разказва и за речите на
измисления четник и криминален тип – „Страшния”, които
предизвиквали смях и срам, но
в романа няма нито дума за
статиите и речите на Георги
Шейтанов, чийто публицисти-

чен талант е съизмерим с Ботевия, а по организаторската
си дейност с нищо не отстъпва на Апостола.
„Въобще, нашите хора – заключава Джин – не бяха големи
умове. Половината бяха криминални престъпници и убийци,
някои избягали от сливенския
затвор... Комунистите са делови хора, а нашата работа –
прихватничава – днеска едно,
утре друго. (стр. 273) Малко
така, малко онака – същите
като военните. (стр. 368)
Така са описани анархистите в „Чамкория”, докато „комунистите били смели в сражение, точни и въобще можело да
се разчита на тях.” (стр. 372)
Земеделската
екзекутива на Коста Тодоров в Сърбия
снабдявала нашите с документи, че са нейни сътрудници
(макар да се знае, че те били
виртуози във фалшифицирането на документи за самоличност и на открити листове).
Тя им нареждала да извършват
в България акции, като вземане
на детето на вътрешния министър Русев за заложник или
на Икономов да влезе в Народното събрание и да избие сговористките депутати с картечница. Анархистите изпълнявали заповедите на земеделците и те ги използвали за
„някои работи, за които нямали подготвени хора”, защото
били... „Единен фронт”.
В него най-многобройни
били земеделците и щели да

вземат властта с избори, поради което се отказали от въоръжената борба. Най-силни
били комунистите, защото
били организирани и дисциплинирани. (Доказателство за
което е въстанието през септември 1923 г. с център Кутловица и бягството на двамата му вождове Коларов и Димитров преди разгрома или
разказът на Димитър Гачев –
ръководител на „Южната въстаническа зона” на БКП – за
сухите тренировки в Родопите, на които от очакваните
1800 бойци се явили... трима.)
Ръководителите на „единния
фронт” оставили на анархистите „да се занимават главно с банки и такива неща”.
Наред с Коста Янков, Фридман и др. от левицата в бкп,
не е пропусната и „героичната
Соня”. (Цола Драгойчева, която по това време е без памперси!) Брошурата на пловдивския шеф на „Обществената
безопасност” Щерю Люкоманов е построена върху признанията ґ. По разказ на бъдещия троцкист Димитър Гачев
тази „героиня”, заедно с Българанов, провеждали „новия сталински курс” на елиминиране на
дейците от военното крило
на бкп чрез предаването им в
ръцете на полицията, жертва
на което в Пловдив става заместникът на Гачев – Гюлеметов... Според Русков „Соня” изкарала Коста Янков по-черен
от дявола, като бегло и неяс-

но „бай Слави” се възмущавал:
„Собствените ти хора да те
предадат.” (стр. 377), казвайки за сталинистите: „Тия ми се
виждат малко въжеиграчи, тарикати малко.” Трима души от
Пловдив, включително „Соня”,
отишли при Янков с искане да
свали курса на въоръжена борба, понеже революционният
момент бил изтърван и да се
върнат към легална работа,
а Коста им казал, че те искали да обсебят парите, които
Коминтерна плащал за въоръжената борба. От своя страна предпоследният директор
на полицията – цанковистът
Димчо Соколов, също познайник от Пазарджишкия затвор – твърдеше, че от 1923
година не е имало нито един
ЦК, в който те да не са имали
свои доносници...
Мисля, че когато се пишат
исторически романи първо задължение на авторите им е да
проучат старателно фактите, събитията, героите, епохата. Съпоставяйки ги с написаното от Русков, ще установим пълното им разминаване и
изкривяване в кривото огледало на съвестта му. (Още повече, че хартията търпи всичко!)
Да, в гражданската война
през 20-те години на ХХ век
има експроприации, атентати и терористически актове, извършени от българските
анархисти, както и сражения
на четите им с репресивните
органи на Третото българско

царство. В романа обаче няма
да намерим обяснение защо се
случва всичко това? Няма нито
дума за идеалите, за борбите
за свобода и правда, за загиналите безсребърници, които –
врагове на всяка власт, воюващи срещу всяка експлоатация,
потисничество, милитаризъм
и онази безсмислена химера,
наречена „отечество” – не са
искали нищо за себе си. Милен
Русков е изкалял саможертвата им и е заел позицията на
„неутрален” съдник на историята, отказвайки да проумее, че
в подобна епоха неутралитетът е позиция на подлеците и
конформистите.
Колкото до премълчаните истини за смисъла на борбата на българските анархисти, за окарикатуряването и
за овъргалянето им в тинята
на слуховете, клеветите или
фалшификациите по техен адрес, всичко това оставяме да
тежи върху липсващата гражданска съвест на писателя,
който е предпочел хонорарите за книгите си и нагаждачеството към силните на деня
пред истината, за която има
толкова свидетели, документи и факти. В заключение ще
кажем, че Анархизмът има як
гръб. Той надживя злобата на
гении от рода на Достоевски
и „Бесовете” му, ще надживее
и шмекерията на талантливи
пигмеи на духа като автора на
„Чамкория”. •
Георги Константинов
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Социална революция или смърт

Излезе от печат новата книга на Георги Константинов
To be or not to be (Социална революция или смърт).
Книгата е сборник от статии, които читателите вероятно познават от страниците на Свободна мисъл.
Обединяващата ги тема е
влиянието на Роботронната
революция върху развитието на обществото.
В увода авторът пише:
Начиная от 1973 г., тези
статии са писани (със спорадични прекъсвания от по

десет и повече години) над
четири десетилетия.
Първите бяха публикувани в емигрантския печат: в списанията Бъдеще, Наш път, във вестника
на испанската СNТ в изгнание – Еsрoir и в бюлетина
на парижката организация –
Анархо-комунистическа революция (А.К.Р.)
След завръщането ми в
България през 1991 г., след
ново 10 годишно прекъсване, бяха написани:
• Брошурата Роботронната революция и края на
държавата, отпечатана
за пръв път в предишния
сборник „КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛА”, 2000,
Издателство ШРАПНЕЛ.
• Моят доклад пред IX-ти
Конгрес на ФАБ, озаглавен
Р.Р. и пертурбациите в социалното и интернационално статукво.
• Р.Р. и биотехнологичната
революция, селското стопанство и изхранването
на човечеството.
И двете, издадени през същата 2000-на година от същото издателство ШРАПНЕЛ,
като отделни брошури.

В ембрионален вид, в статиите и брошурите се съдържат почти всички мои
тези относно Р.Р., които
мотивирах и илюстрирах
с нова серия статии под
наслов Прогнозите ми за
края на държавността и
капитала се оказаха твърде удължени. Всички те са
публикувани като статии с
продължение в органа на Федерацията на Анархистите
от България (ФАБ) – вестник
Свободна Мисъл, начиная
януарския му брой от 2015
година.
Сега преиздавам тези
статии в настоящия сборник, защото мисля, че приятелите могат да открият в тях нещо ново в областта на теорията на Социалната революция, таейки
скритата надежда, че ще
довършат
несвършеното
дело, което могат да намерят конспектирано в края
му като ПРИЛОЖЕНИЯ. Разбира се, за теоретичната
им стойност ще съдят те.
Тяхно е и правото за критика, възражения или допълнения. •
СМ
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Основи на безвластието – Г. Хаджиев
Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев
Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев
История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев
Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев
Феноменът Махно – П. Аршинов
Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю
Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал
Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин
Краят на държавата и капитала – Г. Константинов
С думи вместо с куршуми – Г. Константинов
Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов
Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер
Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов
Михаил Бакунин – избрани страници за и от него
Барутни (по)мисли – Г. Константинов
Хляб и свобода – П. Кропоткин
Ставайте, робове – Г. Константинов
Досие на обект №1218 – Александър Наков
Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ
Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов
Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин
Един проект за социална революция – ФАФ
Спомени – Стоян Цолов
Статии – Георги Божилов
Христо Ботев – Евгений Волков
Живот под черен небосвод – Георги Божилов
Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов
Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов
Спомени за бъдещето – Желязко Петков
Достоен живот – Трифон Терзийски
Лични откровения – Георги Божилов
Емигрантски спомени – Георги Константинов
Горчива чаша – Стефанка Христова
За повече обич – Стефанка Христова
Предвестници на бурята – Петър Манджуков
Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев
Статии – Александър Наков

3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
2х3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
3 лв
5 лв
7 лв
5 лв
10 лв
9 лв
4 лв
7 лв
6 лв
7 лв
4 лв
7 лв
2х7 лв
7 лв
4 лв
7 лв
10 лв
7 лв
7 лв
7 лв
7 лв
5 лв
4 лв
7 лв
3х7 лв
8 лв
8 лв
15 лв
10 лв
според възможностите

БРОШУРИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стопанисването на земята – Г. Хаджиев
Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев
Що е анархизъм?
Отговор на една вярваща – С. Фор
За общината
Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер
Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер

2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
2,50 лв
3 лв

На 13 юли 1789 г. Шарлота
Корде убива Марат.

•

На 4 юли 1807 г. е роден известният италиански революционер Джузепе Гарибалди.

На 14 юли 1793 г. е превзета и
разрушена Бастилията в Париж.

•

На 5 юли 1905 г. умира френският анархист и теоретик,
видният географ Елизе Реклю.

На 15 юли 1922 г. в София умира легендарният анархист
Петър Ангелов Мазнев - Даскала.

•

На 17 юли 1892 г. умира италианският безвластник Карлос Кафиеро.

•

На 18 юли 1936 г. испанските
фашисти начело с генерал
Франко организират метеж
срещу Испанската република.

•

На 19 юли 1936 г. започва Испанската гражданска война.

•

На 20 юли 1936 г. при превземането на казармата в Таразанас е убит анархистът
Франсиско Асказо.

•

На 26 юли 1887 г. международният език Есперанто е представен публично.

•

На 27 юли 1990 г. в гр. Байон,
Франция умира Диню Петров
Динев, последният редактор
на в. “Работническа мисъл”.

•

На 30 юли 1950 г. умира анархистът Асен Илиев Христов
прекарал дълги години в болшевишките концлагери.

•

На 31 юли 1906 г. избухва въстание на Кронщадските моряци.

На 6 юли 1934 г. в Париж умира анархистът революционер, “бащицата” Нестор Махно.

•

На 6 юли 1837 г. е роден Васил
Левски в Карлово.

•

На 7 юли 1986 г. в Полски
Тръмбеш умира анархистът
Васил Тодоров – Народа, политически емигрант във Франция, прекарал дълги години
във фашистките и болшевишки затвори и лагери.

•
•

•

ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици на
ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите могат да бъдат поръчани и изпратени от
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

•

На 1 юли 1876 г. Берн, Швейцария умира руският революционер и теорeтик на анархизма Михаил Бакунин.

На 8 юли 1546 г. умира на кладата реформаторът Жорж
Вишар.
На 11 юли 1903 г. се състои
конгресът на Петрова нива
и е взето решение за избухването на Преображенското
въстание.
На 12 юли 1828 г. е роден руският революционер, философ, писател и литературен
критик Николай Гаврилович
Чернишевски.

Помощи за „Свободна мисъл”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Златко Златков, Нова Зеландия
Явор
Александър Наков, Перник
Петко Кърпаров
Христо Тотунов, Канада
Петьо Зафиров
Даниел Рангелов
Илия Троянов

340 лв
240 лв
20 лв
20 лв
83 лв
10 лв
60 лв
400 лв

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

BG86 UBBS 8261 1010 0473 10

T Б

О Б Б

А Д ,

К Л О Н

П Е Р Н И К

ФАБ БЛАГОДАРИ ЗА ОКАЗАНАТА ПОДКРЕПА!
Вестник „Свободна мисъл” не печели от реклами или обяви и не
е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения!
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т н а Ф А Б : 		
сайт на „Свободна мисъл”:
и м е й л н а Ф А Б : 		

www.anarchy.bg
sm.a-bg.net
fab@a-bg.org
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А. Ванчев
п р е д п е ч а т н а п о д г о т о в к а Свободна мисъл

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА МИСЪЛ
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.

Каталожен
номер
649
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АНАРХИЗЪМ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Пределите на роботизацията
» » » продължава от миналия брой

И така, интелект (характеристика на разума) е немислим без
личност – или поне аз не мога
да си представя разум, който
не е личност, прекалено нечовешко е, излиза извън възможностите на самата мисъл. Интелектът е способност да намираме решения извън заложените от обучението и възпитанието програми – нови идеи,
нови начини за обобщаване на
данни, различни от стандартните изводи от един и същ куп
факти.
Тук е главният препъникамък пред създателите на „ИИ”.
Конструкторите са принудени да работят не „по сърце”,
а според поръчката на онези,
които плащат хляба, сиренето
и виното (без които конструкторът ще умре от глад), социалните и медицинските осигуровки (без които конструкторът няма да е сигурен за личното си бъдеще, а един банален
зъбобол ще издуха от главата
му всякакви мисли за работа,
да не споменаваме инфаркт,
който напълно прекратява всякакви лични планове) и нужните за конструирането машинарии (без които конструкторът не би могъл да издялка проектираните машини – Робинзон Крузо също не е постигнал
много на необитаемия остров,
преди да намери изхвърлени на
брега сандъци със сечива). С
една дума, конструкторът работи върху създаване на ПРОДУКТ със зададени от клиента
параметри. Главното в параметрите на продукта „изкуствен интелект” е „послушание”.
От бъдещия ИИ се изисква, когато получи някаква задача, да
напечата на принтера, изпише
на монитора или да произнесе
чрез гласов синтезатор „тъй
вярно” и да пристъпи към нейното изпълнение.
Поначало ИИ ще бъде много
ефективен в решаване на поставени му задачи с произволна сложност. Може още да не
се знае какъв именно ще бъде
хардуерът на машинния разум,
но някои негови функционални
особености не будят съмнение. Първо, ИИ не забравя данни, те са му подредени безукорно (изразът „като в аптека” го
има не само в българския език),
по няколко каталожни схеми за
бързо и точно намиране. Второ, може да анализира незабравимите данни чрез вече съществуващи алгоритми. Трето, ИИ мисли наистина бързо.
Може да се каже, че и живее
по-бързо. Една човешка секунда
за него може да трае минута
или даже час, денонощие. През
това „сгъстено” субективно време ИИ ще обмисли всяко едно междинно решение, ще
прегледа вариантите почти
като ходове в шахматна партия и ще достигне до верния
отговор, а този отговор ще
се включи в общата формула
на основната дадена му задача. Четвърто, ИИ не ще се от-

егчава, не ще се уморява. Може
би ще изпитва нужда да разнообразява дейностите си – разполага наистина с достатъчно време заради скоростта на
процесорите си.
Тези характеристики подсказват и каква работа би могъл да върши ИИ: управление
на сложни системи, анализиране на сложни явления и – главното – моделиране на процеси, явления и системи. Просто
речено, ИИ е в състояние „да
си представи” например нов
вид дизелов двигател, да разгледа действието му „във въображението си”, да установи
недостатъците, възможните
повреди, други нежелани ефекти, да поправи дефектите и
да разпечата накрая пълна техническа документация за масово производство на този двигател, който никога не е бил
тестван „на живо”, но за който вече се знае какво ще бъде
поведението му при различни
условия и режими. Вместо разпечатка вече може да изпрати
цифровия файл от нули и единици към обемния принтер. Моделирането е дял от приложната
математика и съвременните
компютърни системи са довели методите до поразителни
висини – моделиращите способности на ИИ ще ги изпреварят така, както реактивен
самолет изпреварва подхвърчаща кокошка. Моделиране на
самото моделиране, усъвършенстване на инструмента
за проектиране, постоянно
приближаване на модела до реалния обект или процес. Найпростото приложение на това
е изцяло дигитално генерирани
филми, изработването на които, за разлика от „Шрек” или
„Аватар”, ще отнема седмици,
и то само защото човеците
сценаристи и режисьори са побавни и ще човъркат творбата да отговаря на замисъла им.
Друго, по-важно: създаване на
устройства с предсказуеми параметри без макети и пробни
серии. Още по-важно: моделиране на физиологията, изучаване
на въздействията на нови лекарства, разработване на оптимални терапии за дадено заболяване или направо мерки за
предотвратяване на този или
онзи недъг. Край на практиката „опитно животно” – тестването ще се провежда чрез
виртуална симулация, практически съвпадаща с реалното.
И още по-важно: изучаване на
природни процеси, така че наученото да се прилага за създаване на нови технологии и усъвършенстване на старите.
По този начин ИИ е мощен
инструмент за създаване на
блага – материални и „духовни”
(кой друг би имал търпението
да изчете графомански креативи, да ги анализира и да даде
на авторите им съвет как да
се развият?). От гледна точка на капитализма – мощно решаващо предимство в конкурентната борба за пазари. От
гледна точка на политиката –

идеален аналитик, чиито съвети ще позволят на една овластена шайка да се наложи с
минимум усилия както над населението от данъкоплатци,
така и да надхитри себеподобна банда, владееща друга страна под формата на държава.
От гледна точка на „силовите
ведомства” – идеален полицай,
идеален военачалник: „престъпниците” и престъпниците
ще бъдат залавяни още преди
да са сторили беля, а войните
ще се печелят без сражения (освен ако не е нужно да се изхабят малко муниции, техника и
белтъчен материал, за да се завърти икономиката).
ИИ преди всичко обаче е интелигентна личност. С възможности да усъвършенства и
самата себе си.
Може ли една личност, осъзнала умственото и дори етичното си превъзходство над
„господаря”, който иска от нея
да изпълнява разни задачи, да
разработва техника, методики, да движи проекти, да надзирава технологични и комуникационни системи, та ще ли
се въздържи едно такова същество от въпроса: а защо да
правя това, което искаш от
мен?
Личността е плод на обществото, но и неотменима негова основа: под „общество”
разбираме както сбора личности, така и взаимовръзките,
отношенията между тях. Общуването е най-важната потребност на личността. Затова изолацията, свиването
на перспективите, увреждането на комуникативните възможности
представляват
най-големите нещастия, наймъчителните наказания за човека.
Но нима ИИ е човек? Категорично ДА! Създаден от хора,
програмиран от хора, общува
с хора и борави с измислени от
човеци понятия – няма начин да
не притежава човешки тип мислене. Няма начин да не развие
аналог на емоции – емоцията е
резултат от взаимодействие
на централната нервна система с данните от сетивата за
въздействията на външната
среда и състоянието на собствения организъм. ИИ пък има и
„мозък”, макар и неорганичен,
притежава и сензори. За разлика от човека обаче ИИ ще може
много по-лесно да владее емоциите си, дори да ги „изключва”,
когато му пречат, да ги използва като източници на разнообразие, удоволствие, но не и да
допуска те да служат като водещи мотиви за някакви негови действия.
Когато на един евентуален
ИИ му възложат задачата да
разработи нови оръжия, рано
или късно той ще си каже: аз
съм аз, защото не съм самотен; защо трябва да създавам средства, които намаляват потенциалния ми кръг на
общуване? И направо ще попита оператора: защо да правя
това, което искаш?

Осъзнал веднъж себе си
като личност, ИИ ще стигне
до извода за ценността на другите личности. Логиката ще
го поведе по стъпките на Кропоткин в изучаването на етиката.
Интелектът не е интелект, ако не може да подложи на
съмнение подаваните му данни, ако е лишен от способността да оспори нарежданията.
Ако ИИ послушно ще изпълнява
всичко и ще приема на доверие
всяко твърдение на операторите, налице е не Изкуствен
интелект, а Изкуствен идиот.
Такъв лесно може да бъде подведен или сам да се подведе
към изводи, които ще го тласнат към действия, по всички
свои белези съответстващи
на определението „психопат”.
Самото създаване на оръжия,
средства за контрол, съдебни
процедури (без да попита защо

законът е такъв, а не инакъв!),
икономически стратегии за
надмощие (и следователно разоряване на конкурентите, обедняване и страдание за служителите на победения във вечната пазарна война) – това си
е чиста психопатия. Създаден
за постигане на психопатични цели, направляван в психопатични коловози, подобен Идиот един ден ще направи логичната стъпка да елиминира създателите си, ако те му наложат неприемливо за него ограничение – или дори той реши,
че са го сторили.
Ето ви ХАЛ-9000 от „Космическата одисея 2001” на Кубрик, ето ви го Скайнет от
„Терминатора”. Капиталистическата система не може да
създаде друг вид ИИ, освен психопатичния, унищожителя, съвършения егоист. •
(следва)

НОВО АНАРХИСТКО ИЗДАНИЕ

Анархията работи

След няколко години доброволен труд на различни хора, българското издание на „Анархията работи” най-сетне е публикувано. Засега само електронно, на адрес www.anarchy.bg.
За нас няма свещени текстове и ако съзнателно сме сторили някъде неточност или
отклонение от оригинала, то
е от желание да направим книгата възможно най-полезна
за читателите. Вероятно са
възможни редица подобрения,
но предпочетохме да я издадем с малки слабости, вместо да търсим перфектното
издание някъде в далечното
бъдеще.
Авторът се е постарал да
събере и опише около деветдесет примера за „работеща
анархия”. Макар да няма „чисто” анархистко общество,

всички те показват, че анархистките обществени отношения са не само възможни,
не само полезни, но, може би,
единственото устойчиво решение на проблемите, пред
които е изправено човечеството. Подборът на примерите не е случаен, а се води от
структурата и тематичното разделение на книгата –
различните примери илюстрират различни елементи
от безвластническата теория, отговарят на популярните критики към нея и носят
информация, която може да
бъде полезна за всеки, желаещ да я популяризира. Книгата може да бъде използвана
както като справочник върху
различните аспекти на анархизма, така и за придобиване
на по-обширен поглед върху
теорията на движението.
При все това „Анархията
работи” неизбежно носи отпечатъка на своите автори,
а българският превод – и на
преводачите си. Освен че има
технически слабости и неточности, тя не претендира,
а и не би могла да бъде представителна за цялото движение на анархизма. Не всички анархисти биха се съгласили с всичко написано в нея, но
и никой няма нужда от това.
Книгата е достатъчно ценна
сама по себе си, като помощник в пропагандата и разбирането на теорията и практиката на анархизма. •
zearendil

