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За здравна самоотбрана!
Заплахата от коронавируса 
за здравето на народите по 
цял свят показа, че истинска-
та опасност е в съсипването 
на медицинските услуги. Няма 
съмнение, че то ще продължи 
под повсеместния диктат на 
интересите на печалбата.

Управлението на болници-
те като рентабилен бизнес 
означава недоплащане и свръх-
експлоатация на персонала, 
намаляване на броя на леглата 
и техническото обезпечава-
не. Големите фармацевтични 
компании парализират истин-
ските изследвания, дискреди-
тират учените, които разкри-
ват финансовите машинации, 
забраняват евтините лекар-
ства с доказана ефикасност, 
за да пробутват съмнителни 
ваксини, които гарантират 
единствено техните печалби.

Ясно е, че държавите няма 
да се поколебаят да повто-
рят така успешния за тях 
удар с ограничаването на 
свободите. Вековни ледо-
ве ще се топят, ще плъзват 
нови вируси, а те безскрупул-
но ще използват същия епи-
демичен претекст, за да въз-
пират превантивно всички 
въстанали срещу тяхната 
престъпна политика. Да про-
валим тази маневра!

За нашия живот и живота 
на нашите деца – да се вдиг-
нем на здравна самоотбрана! 
Да излезем по улиците, в гра-
дове и села, облечени в бели 

престилки. Вече всички сме 
здравни работници – да си ор-
ганизираме здравеопазване-
то!

Болестта на държавата и 
наднационалните институ-
ции е нелечима. С постоян-
ство и непреклонност да се 
преборим с тях за неотмен-
ното ни право на живот.

Жълти, черни, червени, 
пъстри жилетки – днешните 
цветове на една революция, 
от която зависи бъдещето на 
човечеството. Бялата прес-
тилка е повече от символ, тя 
трябва да стане практика. 
Ако тя залее улиците, как ще 
я спре полицейската държава?

Народите – жертви на при-
нудителни мерки и бюджет-
ни злоупотреби – трябва да 
изкоренят най-безмилостния 
вирус – капитализмът. Праз-
ничната солидарност, граж-
данското неподчинение, съ-
противата срещу потисни-
чеството – нима има нещо 
по-полезно за здравето?

Всички сме здравни работ-
ници. Битката е навсякъде, 
където властта на Комуни-
те отдолу забранява пести-
цидите и останалите гадос-
ти, преоткрива свободното 
училище, безплатния транс-
порт и лечение, всекидневие-
то. Азбучна истина е, че вре-
мето лекува повечето боле-
сти. Ние сме това време! •

Раул Ванейгем, 17 май 2020 г.
À contretemps
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Народът 
и короната

След като властта затвори 
хората в България в домовете 
им, социалните мрежи оста-
наха единственият легален 
(все още) отдушник за натег-
налите души. Така Facebook 
стана поле за съвременно 
фолклорно творчество, сред 
което тук-таме се подават и 
бодливите тръни на недовол-
ството. Тук сме подбрали ня-
колко бодли, които показват, 
че все още има хора, които не 

чакат спасение от аурата на 
министър председателя.

Въпроси към 
правителството

(зададени незнайно къде, не-
знайно от кого)

Щом няма да ходим никъде, 
може ли да ни върнете парите 
за винетките?

» » » продължава на страница 6



май 2020, брой 52
ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА (МЕСЕЦ ЧЕТВЪРТИ)

Пред глобалната здравна криза:
ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛИЗМЪТ НЕ РАБОТЯТ, СОЛИДАРНОСТТА РАБОТИ – ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА IAF-IFA
Разграбването и унищожава-
нето на природата, експлоа-
тацията и обедняването на 
цели общества, военните опе-
рации, смъртта на милиони 
хора от глад и лишения, изоли-
рането и задържането на хора 
в концентрационни лагери и 
затвори разкриват престъп-
ния характер на държавнока-
питалистическата система. 
Днес, пред лицето на глобал-
ната пандемия жестокостта 
на този авторитарен модел 
на социална организация ста-
ва още по-откровена.

Докато нашите дейци се 
опитват да продължават 
своята социална и политиче-
ска работа под различни фор-
ми, въпреки повсеместната 
блокада, бяха споделени някои 
общи проблеми:

Признаваме необходимост-
та от социална отговорност 
и предпазни мерки за здраве-
то, които всички хора тряб-
ва да предприемат, за да за-
щитят себе си и другите, и 
отричаме авторитаризма и 
милитаризма на онези прави-
телства, които подхождат 
към здравните проблеми с во-
енна и полицейска репресия, с 
потискане на гражданските 
свободи и засилване на тота-
литарните форми на контрол. 

Това важи особено за онези 
правителства, които се въз-
ползват от ситуацията, за да 
наложат авторитарни проме-
ни.

Заклеймяваме търсенето 
на печалба на капиталисти-
те и управляващите класи, 
които настояват производ-
ството да продължава въпре-
ки опасността за работници-
те, и подкрепяме стачките и 
спонтанните мобилизации на 
работниците по цял свят, за 
да отхвърлят аргументите 
за печалбата и да насърчават 
прякото действие.

Заклеймяваме увеличаване-
то на домашното и сексист-
кото насилие, насърчавано от 
мерките за затваряне по до-
мовете, и заставаме, както 
обикновено, срещу патриарха-
та, сексизма и хомо/трансфо-
бията.

Заставаме против нацио-
налистическата реторика, из-
ползвана в повечето държави, 
и сме солидарни с мигранти-
те, които често страдат и 
рискуват повече от другите 
поради нечовешките и позор-
ни условия на лагерите за за-
държане.

Солидарни сме със затвор-
ниците и сме твърдо против 
всички затвори, лагери и то-

талитарни институции, чия-
то убийствена природа явно 
се разкрива чрез тази панде-
мия.

Заклеймяваме принудител-
ната бедност и лишенията 
на всички безработни и вре-
менни работници, които но-
сят тежестта на социална-
та несправедливост по целия 
свят, а в някои страни риску-
ват дори гладна смърт, защо-
то са последна грижа на тех-
ните правителства и управля-
ващи класи.

Солидарни сме със здравни-
те работници и всички, кои-
то изпълняват задължения, ва-
жни за живота на всеки човек, 
работят често без необходи-
мите предпазни средства и 
гаранции и нерядко плащат с 
живота си за неефективност-
та и грешките на държавните 
машини.

Солидарни сме с всички 
хора и общности, които се 
съпротивляват на атаките 
на държавата – от Чиапас до 
Рожава, – засилени днес от 
CoVID-19.

Затова призоваваме за за-
силване на взаимопомощта, 
солидарността и споделяне-
то, организирани отдолу-наго-
ре по цял свят. Само така мо-
жем да се справим успешно с 

днешните глобални предизви-
кателства. Тези форми на вза-
имопомощ сред най-слабите 
в обществото, бедните, въз-
растните хора, всички мал-
третирани, експлоатирани и 
дискриминирани групи и от-
делни хора трябва да се разши-
рят. Повече от всякога тряб-
ва да подкрепяме всички кон-
кретни действия, които прео-
бразяват ежедневието, вклю-
чително солидарни коопера-
тиви, алтернативни и свобод-
ни училища, окупирани прос-
транства, пространства за 
солидарност и алтернативен 
обмен, както и всички иници-
ативи за взаимопомощ и без-
властническа социална тран-
сформация в световен мащаб.

Макар че би било невъзмож-
но да се обобщят всички кон-
кретни действия, които на-
шите другари и федерации в 
различни страни и при различ-
ни условия подкрепят, ще спо-
менем някои примери, на кои-
то вече сме свидетели: съз-
даване на групи за взаимопо-
мощ, които помагат на мест-
ните общности да се спра-
вят с вируса – например чрез 
разнасяне на храни, предпазни 
средства и лекарства; разкри-
ване на нови пространства 
за живот и културни дейнос-

ти, включително окупиране 
на пространства за бездом-
ни хора; тиражиране на кни-
ги, списания и други съвети и 
обяснения за справяне с криза-
та; насърчаване и практиче-
ско прилагане на антикапита-
листически алтернативи на 
съществуващата икономиче-
ска система – например соли-
дарно споделени средства; за-
силване на подкрепата за мал-
третирани и уязвими групи – 
например сред коренното на-
селение – и още много други, 
които не могат да бъдат из-
броени тук.

Държавнокапиталистиче-
ската система, която осъж-
да милиони хора на смърт от 
глад, болести и война, не се 
бори срещу развиващата се 
пандемия, а за запазването на 
привилегиите и властта на 
политическите и икономиче-
ските елити.

Ние, анархистите от IAF-
IFA страдаме като всички ос-
танали от ситуацията, по-
твърждаваме своята убеде-
ност и продължаваме да се бо-
рим в световен мащаб за спра-
ведливост и свобода, за да 
продължим да изграждаме ден 
след ден новия свят, който но-
сим в сърцата си. •

Комисия за връзки към IAF-IFA

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

75 години от Втората световна война
На 8 и 9 май преди 75 години 
завърши Втората световна 
война. Тя беше империалисти-
ческа, каквато беше Първата 
и каквато ще бъде и Третата, 
ако „нисшите” класи, за чиято 
„кожа” се водят войните, про-
дължат да се държат като 
стадо пред кланицата.

Същността на всяка вой-
на е убийства, осакатявания 
и разрушения с цел завоевания, 
грабеж и печалби, получени с 
анексирането на територии 
с населяващия ги двукрак и че-
тирикрак добитък, контрибу-
ции и репарации.

Главните участници в тази 
война, по реда на влизането 
им в нея, бяха Германия, Фран-
ция, Англия, СССР, Япония и 
САЩ. В тях господстващата 
социаликономическа система 
беше капитализмът – частен, 
държавен (в СССР) или смесен – 
в преход от частния към дър-
жавния (в Япония и Германия), 
а политическата – олигархич-
ни демокрации в метрополии-
те и тоталитарни диктату-
ри в Русия, Германия и колони-
ите на демократичните импе-
рии. Към класическите репре-
сивни военнополицейски и съ-
дебни институции ленинско-
сталинският СССР и Третият 
Райх бяха добавили концлагери-
те на смъртта за „враговете 
на народа”, за националните и 
расовите малцинства. В тях 
намериха своята гибел 12 ми-
лиона жертви в хитлеристка-

та концентрационна система 
и поне двойно повече в ГУЛАГ 
до 1945 година.

Да се търсят „виновници” и 
„невинни” между тях и избор на 
„по-малкото зло”, да се заста-
ва на страната на един или 
друг от воюващите, от глед-
на точка на социалния, орга-
низиран и революционен анар-
хизъм, са „стратегия” и „так-
тика”, затворени в простран-
ството между опортюнизма, 
идиотизма и предателство-
то спрямо идеала и народите, 
за чиято свобода, равенство и 
братство сме декларирали, че 
се борим.

Всяко твърдение на господ-
стващите класи и техните 
държави, че водят тази война 
в името на антифашизма и па-
триотизма, на демокрацията, 
„цивилизацията” или „социали-
зма”, е заблуждение, фалш и из-
мама.

Кои са воюващите?

Англия и Франция бяха светов-
ни колониални империи, които 
искаха „да цивилизоват” света 
и на всяка цена, включително с 
военни средства, да съхранят 
интернационалното статук-
во, господството си и експло-
атацията на колониите с ту-
земното им население.

Германия и Япония бяха екс-
панзионистични имперски 
сили с изпреварващи темпо-
ве на икономическо развитие 

и поради това, търсещи ко-
лонии и пазари за стоките 
и капиталите си или „жизне-
но пространство” в Европа и 
Азия, за да създадат „нов, по-
справедлив световен ред”.

Така нареченият СССР, в ре-
зултат на една абортирала 
революция, беше наследил им-
перията на руските самодръ-
жци и апетитите им за раз-
ширението ґ, под знамето на 
„социализма” и „отечеството”.

Сред всички тези хищници 
първото място по икономиче-
ска, финансова и военна мощ 
се падаше безспорно на САЩ. 
До началото на войната те 
бяха изтласкали някогашните 
испанска и португалска импе-
рии и бяха овладели оставени-
те от тях „вакууми” в Южна 
Америка и Филипините в Да-
лечния Изток.

За Втората световна вой-
на се готвиха всички „вели-
ки сили” и техните сателити 

без изключение, прикривайки 
стремежите си за световно 
и регионално владичество с 
девалвирано празнословие за 
мир, предназначено за оглупя-
ваните верноподаници.

Резултатите от нея бяха 
60 милиона (военни и цивил-
ни) избити, поне още толко-
ва ранени и осакатени, грабе-
жи и разрушения за стотици 
милиарди долари (по цени от 
1945 година) и най-вече прера-
зпределението на следвоенния 
свят между победителите, 
както следва:

Москва получи в началото 
на войната половин Полша и 
части от Финландия и Румъ-
ния, които бяха „закръглени” в 
края ґ с присъединяването на 
страните от Източна Евро-
па (включително България) към 
империята, която по този на-
чин достигна размери, за ка-
квито царете не са смеели да 
мечтаят.

САЩ, заедно със „съюзни-
ците”, окупираха победените 
Германия и Япония и излязоха 
от войната като господар на 
половината от световния па-
зар, който им „се падна” в съ-
ответствие с военната им и 
стопанска мощ.

Англия и Франция „получиха” 
постепенния следвоенен раз-
пад на империите си, превръ-
щайки се във второстепенни 
сили, за чиито „вакууми” САЩ и 
СССР поведоха тайна или явна 
война.

Този резултат от Втора-
та световна война се нарича в 
официалната история победа 
на антифашизма и „освобож-
дение” на поробените от хит-
леризма и японския милитари-
зъм народи.

След половин век се раз-
падна и „империята на зло-
то”, чийто вакуум също беше 
овладян в края на „Студената 
война” от САЩ и Европейския 
съюз, а след още 30 години све-
тът се приближава бавно, но 
сигурно към Третата светов-
на война между САЩ и Китай 
със съюзниците и сателити-
те им – този път, най-малко с 
десетократно увеличение на 
жертвите, осакатените и 
разрушенията върху петте 
континента.

Единствената анархисти-
ческа стратегия спрямо им-
периалистическите войни си 
остава наследената още от 
Бакунин по време на Френско-
Пруската война от 1870 годи-
на: превръщането им в граж-
дански войни и на последните 
в интернационална анархоко-
мунистическа революция.

Колкото и трудна и дори не-
възможна за решаване от „нис-
шите класи” с наша помощ да 
изглежда днес тази задача, тя 
е единственият залог за бъде-
щето на човешкия род. Един 
нов неуспех може да означава 
неговия край. •

9 май 2020 година.
ФАБ

Всяка война 
е убийства, 
осакатявания 
и разрушения с 
цел завоевания, 
грабеж и печалби
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ТЯХНАТА ВОЙНА

Биологичното оръжие
Статии на военна темати-
ка, написани – предполага се – 
от познавачи, определят би-
ологичното оръжие (БО) като 
първото оръжие за масово по-
разяване, което човекът „взел 
назаем” от майката-мащеха 
Природа.

Световната здравна орга-
низация изброява видовете 
„активна съставка” на БО: ви-
руси, бактерии, рикетсии, при-
они; отделяни от изброените 
биологични агенти токсини; 
гъбични организми; нарочно 
създадени патогенни ГМО.

Съвременната война (как-
то впрочем практически вся-
ко организирано клане в мина-
лото) е цял комплекс дейст-
вия, насочени към унищожа-
ване на въоръжените сили, но 
най-вече икономиката на про-
тивника. БО идеално се впис-
ва в този комплекс, защото 
на зараза подлежат не само – 
и дори не толкова – вражески-
те войници, колкото мирно-
то население, работещият за 
отбраната тил, както и сел-
скостопанските култури и по-
роди.

В историята войните и 
епидемиите често вървят 
ръка за ръка, едното бедствие 
предизвиква и усилва другото. 
Всъщност едва през миналия 
век броят непосредствено 
убити от оръжия в една война 
надхвърля броя умрели от бо-
лести (наред с инфектирани-
те ранени), подпомогнати от 

обществения хаос в условия 
на война.

Затова на мнозина воена-
чалници им хрумва да използ-
ват ситуацията.

Преди Новата ера хетите 
изпращат свои заразно бо-
лни във вражеските лагери „да 
преговарят”.

Повече или по-малко сполуч-
ливо пробват да използват за-
разите в сблъсъците в Антич-
ния свят вавилонци, гърци, 
египтяни, римляни.

Келтските прародители на 
днешните ирландци се прочу-
ват в сраженията с бойните 
си кучета (и употребата на 
„приятеля на човека” в този 
и подобен смисъл продължава 
до днес) – пример за „макро-
биологично” оръжие, – докато 
в повечето случаи терминът 
„БО” предизвиква преди всичко 
асоциации с микробиологично 
такова.

Най-впечатляващ и запом-
нен заради последиците си 
е примерът с чумата от XIV 
век. През 1346 г., след неус-
пешна обсада на града-кре-
пост Кафа (днешна Феодо-
сия на Кримския полуостров), 
войската на Златната Орда 
(Монголската империя) по на-
реждане на хан Янибек (Джани-
бек) разчленява трупове на по-
чинали от бубонна чума хора и 
с катапулти прехвърля зараза-
та в крепостта. Избухналата 
епидемия предизвиква паниче-
ска евакуация с кораби – скоро 

болестта пламва във Венеция 
и по цялото Средиземноморие. 
Така започва Черната смърт, 
отнесла в гроба, според исто-
риците, около една трета от 
населението на Европа.

През 1763 г. английски-
те военни разпространяват 
едра шарка с помощта на оде-
яла, палатки и вещи на свои 
болни войници сред индианци-
те, с които „имали проблеми”.

Германия през 1915 г. опит-
ва да зарази конете на френс-
ката армия със смъртоносни 
за животните болести, но не 
сполучва. Успешно обаче съз-
дава проблеми на американ-
ските войски в Италия (как-
то и на местното население 
на доскорошния съюзник) през 
1944 г., като оставя след себе 
си контейнери с маларийни ко-
мари, донесени от Африка – и 
сварва противника неподгот-
вен, лазаретите бързо се пъл-
нят с болни войници и не смо-
гват да се грижат за ранени-
те в боя.

През 1942 г. във Великобри-
тания се провеждат изпитва-
ния на биологично оръжие на 
основата на сибирска язва (ан-
тракс) на полигон на остров 
Гринярд. Намерението е да из-
ползват заразата срещу Гер-
мания въпреки вече същест-
вуващата конвенция за забра-
на на БО. В крайна сметка бри-
танското върховно военно и 
политическо командване се 
отказва от този план (опера-

ция „Вегетарианец”), а остро-
вът остава под 49-годишна 
карантина, като е обявен за 
безопасен едва през 1990 г.

В периода 1939–1945 така 
нареченото „Поделение 731” 
(както и по-малко известното 
„Поделение 100”) на японската 
армия в Манджурия усилено ра-
боти над различни видове БО и 
средства за разпространение, 
като за „тестов материал” из-
ползва минимум 3 хиляди души 
концлагеристи. Бойното при-
ложение на разработките на 
„731” е регистрирано в Монго-
лия и Китай (където от зара-
зите загиват поне 440 хиляди 
души по оценки на съвременни 
изследователи); руски истори-
ци твърдят, че японците са 
подготвяли биологични ата-
ки срещу СССР в районите 
на Хабаровск, Благовешчен-
ск и Чита. Материалите от 
изследванията и изпитания-
та на „731”, заедно с патоген-
ни образци и средства за раз-
пространение (сред които хи-
троумни артилерийски снаря-
ди от порцелан), след капиту-
лацията на Япония попадат… 
във Форт Детрик, Мериленд, 
САЩ, където е центърът за 
бактериологични изследвания 
към американската армия. Лю-
бопитни в този исторически 
епизод са три момента:

1) Сътрудниците на „731” 
се спазаряват за имунитет, 
а в замяна дават всички данни 
за своите деяния. Някои „спе-

циалисти” продължават „науч-
ната си работа” под покрови-
телството и в изгода на „чичо 
Сам”.

2) Според доклад от 1952 г. 
на международна комисия за 
разследване на фактите за 
бактериологична война в Ко-
рея и Китай, бойната употре-
ба на „продуктите” на „731” е 
„повече от скромна” и от из-
куствено предизвиканите епи-
демии почиват по-малко жерт-
ви, отколкото затворници, из-
ползвани за опитни мишки.

3) Правителствата на Япо-
ния упорито отричат воде-
не на биологична война чак до 
официалното извинение към 
пострадалите от „неводена-
та война” страни през август 
2002 г.

Впрочем, САЩ и преди по-
лучаването на ценна военна 
плячка в „лицето” на Поделе-
ние 731 имат лаборатории за 
изследване на биологични оръ-
жия  – по заповед на президен-
та Рузвелт от 1942 г. (и нача-
лен бюджет 400 милиона до-
лара – фантастична тогава 
сума), – надали случайно по съ-
щото време, когато със също-
то се занимават британски-
те военни.

Особено плодотворен пери-
од на центъра във Форт Дет-
рик е 1954–1973, когато там 
са получени ваксини, противо-
отрови и други ефективни лич-
ни предпазни средства (маски, 
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Резултатите от войната 
в Украйна и нейните 
последици за Русия?

През цялата война украинска-
та и руската пропаганда под-
готвяха психологически свои-
те народи да приемат мерки 
като ограниченията за влиза-
нето на руснаци в Украйна и 
на украинци в Русия. Разпити-
те и снимките на границите 
на заминаващи граждани за Ру-
сия или Украйна от специални-
те служби са едно от послед-
ствията. Народът мълчаливо 
одобрява подобни мерки пора-
ди наложеното му мислене, че 
всеки гражданин, който иска 
да влезе в страната им, е по-
тенциален диверсант. Вой-
ната тревожи и двата наро-
да и им носи нови изпитания 
и нови въпроси в отношения-
та между някога братските 
народи. Повечето хора са раз-
строени от това състояние 
на нещата. Войната е дело на 
политиците и другите шарла-
тани, стремящи се към власт 
и влияние. Народите на Русия 
и Украйна не се нуждаят от 
такава война. Вярно е, че има 
и такива, които се отзоваха 
на тази война, всеки със своя-
та мотивация: един вижда въз-
можност да спечели пари (за 

участие във войната се пла-
ща), друг – да получи достъп до 
оръжия и боеприпаси и после да 
ги изнесе от бойното поле, за 
да прави с тях каквото си иска, 
трети иска да придобие опит 
във войната, а други се борят 
„за идеята”. Огромният възход 
на украинския патриотизъм е 
очевиден, милиони хора се осъз-
нават като патриоти именно 
благодарение на войната и мо-
жем да говорим за нова основа 
за актуализиране на митологи-
ята на украинската нация.

Последствията от война-
та се проявяват в унищожа-
ването на старото съветско 
съзнание. В началото на вой-
ната и от двете страни има 
ожесточение и дива омраза. 
От украинците, защото русна-
ците не искат да ги признаят 
за независим народ със собст-
вен език и култура, и от русна-
ците, защото украинците не 
искат да се считат за русна-
ци. Постепенно, с помощта на 
интернет и руските блогъри в 
YouTube населението на Русия 
започна да осъзнава, че греши, 
като принуждава други хора, 
макар и много близки във всич-
ко, да изоставят културната 
си идентичност и желания и да 
си уреждат живота по места 
независимо от Москва. Това 
осъзнаване удари силно върху 
основите на руското импер-

ско съзнание, в което царят 
решава всичко в центъра, а по 
места крепостните (практи-
чески роби) трябва да се под-
чиняват на неговите постано-
вления. Вярата в братството 
на руснаци и украинци се сри-
на, взаимното отхвърляне из-
глежда непреодолимо. Може би 
революцията в Русия ще опра-
вдае руснаците в очите на ук-
раинците, но това е трудно да 
се каже, особено когато съв-
сем наскоро са загинали хиля-
ди хора.

Войната силно затормози 
революционните процеси в ук-
раинското общество, но коми-
кът спечели президентските 
избори и това отразява жела-
нието на революцията да пре-
одолее олигархичния режим в 
посока на по-голяма демокра-
тизация. Разбира се, в Украйна 
тя е проевропейска, но самата 
Европа е основна пречка за ев-
ропеизацията. Наскоро Парла-
ментарната асамблея на Съ-
вета на Европа (ПАСЕ) разре-
ши завръщането на руската 
делегация, но за проевропей-
ските украинци това е близко 
до измяна. Все по-ясно става, 
че ЕС предпочита руския газ 
и е готов да затвори очите 
си за декларираните принци-
пи. Това отваря перспективи 
пред анархистите, за „третия 
път” – още повече, че Махнов-

щината е добре позната сред 
хората и традициите на бун-
та са силни.

Геополитическите амбиции 
на руската държава и 
техните проявления

След разпада на СССР в идео-
логията на руската власт се 
образува вакуум. Основният 
елемент на експанзия – пла-
нетарният „комунистически” 
проект – изчезва. Кремълски-
те идеолози го заменят с про-
екта на „многополюсния свят”, 
в който Русия получава роля-
та на защитник на независи-
мите страни, нещо като „га-
рант за мира и стабилност-
та”. Това се изразява в под-
крепа на режимите в Сирия, 
Венецуела, Иран, както и на 
автокрациите в централна 
Африка. Кремъл прилага също 
така стратегията на игра с 
противоречията в западноев-
ропейските страни, като на-
пример подкрепя центробеж-
ните политически сили в Евро-
па (десните партии и движе-
ния) и се намесва в изборите в 
САЩ. В допълнение към иконо-
мическите и политическите 
интереси, империализмът се 
оказва ефективно средство 
за управление на народа. Факт 
е, че в обществото на всички 
нива настроенията на реван-

шистите са силни, хората са 
свикнали да се чувстват като 
част от мощна империя. Вла-
стите непрекъснато дрънкат 
на струните „Русия остава 
суперсила” и „Руснаците – на-
пред!” Руското общество на-
помня твърде много на гер-
манското общество в навече-
рието на Третия райх.

Държавната пропаганда на-
рича Москва Третия Рим (пър-
вият Рим е в Италия, след па-
дането му Константинопол 
става втори, след негово-
то падане Москва става Тре-
тият). Забърква се страшна 
каша от носталгия по СССР 
и имперския руски национали-
зъм, пропагандата използва 
едновременно както монархи-
чески, така и „комунистиче-
ски” символи. В ежедневните 
комуникации това се проявява 
приблизително така: „Няма да 
отида на Френската Ривиера, 
докато не заговорят на един-
ствения красив и прекрасен 
руски език и не започнат да го 
смятат за роден”. Като цяло, 
според руските имперски на-
ционалисти и 90% от населе-
нието (до около 2016–2017 г.) 
целият свят трябва да говори 
на руски като на техен роден 
език, тогава те (чужденците) 
ще разберат „колко прекрас-
но е да бъдеш руснак”. Анекси-
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облекло) и протоколи за масово 
реагиране срещу множество 
болести, голяма част от кои-
то не се срещат естествено 
в САЩ. Този факт не просто не 
се крие, изтъква се официално. 
За „тъмната страна” на същи-
те „плодотворни изследвания” 
се мълчи. Известно е само, че 
от Рузвелт насам бюджетът 
на наследилите Центъра ин-
ституции расте и расте.

През 1961–1962 в префекту-
ра Окинава, където е разполо-
жена голяма американска воен-
на база, е забелязана болест по 
ориза, причинена от патоген-
ни гъбични спори – оказва се 
тест на БО, чиито резултати 
са окачествени като „части-
чен успех в събирането на по-
лезна информация”.

Не изостава на този 
„фронт” и СССР. Ако дейци 
като Ленин и Троцки са по-оча-
ровани от чисто химически-
те оръжия, то Сталин не пре-
небрегва и „старомодното” – 
традиционните за Русия опус-
тошителни болести, перспек-
тивни като средства за ата-
ка срещу противника (както 
външен, така и вътрешен).

От 1920-те години в лабо-
ратории на НКВД под ръковод-
ството на „доктор” Григорий 
Майрановский, който се от-
чита лично на „вожда на наро-
дите” до смъртта на дикта-
тора, се произвеждат смър-

тоносни щамове и хитроумни 
начини за заразяване. По сви-
детелство от мемоарите на 
„главния диверсант на СССР” 
генерал-лейтенант Павел Су-
доплатов, лабораториите на 
Майрановский тестват про-
дукцията си върху затворни-
ци, използват заразите за лик-
видиране на политическите 
врагове на режима.

На Майрановский припис-
ват едно изказване, че добро-
то бактериологично оръжие 
не убива излишните гърла, ка-
квито са старците и децата, 
а прави неработоспособни мъ-
жете на възраст от 17 до 50 
години … още по-полезни са па-
тогените, които поразяват 
селскостопанските култури, 
предизвикват мор на добитък 
и домашни птици … остана-
лото върши гладът … стопан-
ските, административните, 
отбранителните и политиче-
ските институции потъват в 
хаос и неспособност да реаги-
рат правилно и навреме, даже 
след като епидемията затих-
ва, … което е удобен момент 
за провеждане на военна окупа-
ция с надлежно екипирани сили 
на подготвената с бактери-
ологични мероприятия тери-
тория.

В разгара на Сталинград-
ската битка съветското ко-
мандване планира причинява-
не на епидемия сред обкръже-
ната германска военна групи-
ровка, за да се улесни съвет-

ското настъпление. Избират 
туларемията, пренасяна от 
гризачи, въпреки че не е силно 
смъртоносна като цяло. При 
заболяване обаче човек вдига 
висока температура, изпитва 
мускулна слабост, страда от 
тремори на крайниците, то-
ест губи способност за въоръ-
жена съпротива. Освен това 
туларемията е била слабо из-
вестна, нетипична за Герма-
ния и поради това почти неиз-
следвана от немските меди-
ци. В Русия обаче болестта е 
„стар познайник”, медицински-
те служби на СССР разполагат 
с цели два вида ваксина. Офици-
ално не се съобщава дали пла-
нът е задействан, но преди на-
стъплението множество съ-
ветски войници са ваксинира-
ни и са заварили в превзетите 
германски лазарети доста бо-
лни от туларемия. Невъзмож-
но е да се докаже, дали болес-
тта е била нарочно причине-
на, или прегладнелите мишки 
и плъхове „самоинициативно” 
са атакували продоволствени-
те складове на хитлеристите 
без намесата на съветските 
специалисти по бактериоло-
гия.

От своя страна, нацисти-
те често заразяват с холера и 
дизентерия водоизточниците 
в районите с партизанска съ-
протива, а през март 1944 г. 
заразяват с тиф затворници-
те в концлагера Озаричи, надя-
вайки се да предизвикат епи-

демия в настъпващата Черве-
на армия.

През април 1979 г. в закри-
та зона Свердловск-19 (сели-
ще, обслужващо цял завод за 
производство на БО) избухва 
кратка епидемия от антракс – 
загиват 86% от 79-те заразе-
ни. По онова време официална-
та версия е „злополука вслед-
ствие консумация на месо от 
болна крава”. По-късно полуо-
фициално обвиняват „амери-
кански диверсанти”. Чак през 
1992 г. „Свердловската злопо-
лука” е призната като причине-
на от аварийна ситуация във 
военния завод и приравнена 
към Чернобилската авария.

В заключение на историче-
ския преглед: последните слу-
чаи на едра шарка са регистри-
рани през октомври 1977 г. и 
през лятото на следващата 
година в Сомалия. Във връз-
ка с това канадският вирусо-
лог Дейвид Еванс, който през 
2018 г. реконструира вируса 
на конската шарка, заявява, 
че всеки с умения на лаборант, 
разполагащ с минимум оборуд-
ване, е в състояние да върне 
към живота всеки вирус, смя-
тан за измрял или унищожен.

Особеностите на БО

Съвременните стратегиче-
ски БО използват смеси от 
вируси и спори на бактерии 
за усилване на смъртността. 
Военните източници твър-

дят, че се предпочитат ща-
мове, които не се предават 
от човек на човек, така че ог-
нището да се самоограничава 
и да не удари по „своите”, но 
очевидно тук става дума за 
употребата на БО в конте-
кста на открито водена вой-
на. Тогава парчета от авиа-
ционни бомби, снаряди, увели-
чаване на популацията на жи-
вотни и насекоми преносите-
ли ще направят впечатление.

Като проблематичен мо-
мент специалистите отбе-
лязват, че „извън природното 
си огнище и без съответства-
щите екологични фактори ме-
ханизмът на предаване на въз-
будителя на заболяването не 
функционира добре”.

Преимущества на БО:
- Висока ефективност при 

улучване на благоприятни ус-
ловия;

- Трудно своевременно реги-
стриране на факта на използ-
ването му от противника;

- Първоначална незабележи-
мост поради скрития (инкуба-
ционен) период на патогена; в 
зависимост от поставената 
цел и очаквания мащаб на пора-
жението инкубационният пе-
риод може да варира от дни до 
месеци;

- Огромно разнообразие от 
биологични агенти, които мо-
гат да се използват;

- Епидемично разпростране-
ние, тоест поразяването на 
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рането на Крим беше посрещ-
нато с всеобщо ликуване. Им-
перският наркотик обаче не 
може да трае вечно. От 2017–
2018 г. вече не е възможно да 
си затваряме очите пред вло-
шаването на стандарта на 
живот, поради което популяр-
ността на империализма (за-
едно с тази на Путин) непре-
къснато намалява, а с широко-
то влияние на социалните ме-
дии „идеологическата” основа 
на руския национализъм – неве-
жеството – е напълно осмяна 
и подкопана.

Зрелищата на външни-
те войни вече нямат същия 
ефект върху народа, както 
преди – тази карта е бита 
след нарушаването на „пенси-
онното споразумение”, нагла-
та корупция и другите хищни-
чески реформи. Кремъл все по-
вече се възприема като враг и 
тези настроения непрекъсна-
то се засилват.

Ролята на армията в Русия

В исторически план армията 
не е политически субект. „Ко-
мунистическите” вождове я 
държат под строг контрол, за 
да предотвратят опитите за 
военен преврат. Ролята на ар-
мията в Русия в момента се 

свежда само до воденето на 
външна война и пълна ненаме-
са във вътрешната политика. 
Държавата няма увереност, 
че армията ще я защитава в 
случай на революционни съби-
тия и големи протести. В най-
добрия случай властта се на-
дява командването да задър-
жи войниците в казармата и 
армията да остане неутрална 
към революционните събития. 
В най-лошия случай армията 
просто ще премине на стра-
ната на революцията. Воен-
ната служба е задължителна, 
което само подкопава увере-
ността в лоялността на вой-
ниците.

Функцията на наказателни-
те части в този случай ще се 
изпълнява от ФСБ (наследни-
цата на КГБ) и някои подразде-
ления на специалните сили, ку-
пени с много пари. В случай на 
използване на тези наказател-
ни отряди и стрелба по улици-
те армията може да се намеси 
и да събори режима със сила – 
именно от това развитие на 
събитията се страхува дър-
жавата в Русия. При това, въс-
танието в армията ще бъде 
отдолу, от по-нисшите офице-
ри, защото всеки, който е пол-
ковник, генерал-майор или с по-
висок чин, е напълно лоялен, но 
по-нисшите чинове ще им се 

подчиняват, само докато се 
води война с външен враг.

Положението на крайната 
десница в Русия

В момента в Русия няма ул-
традесни движения, те са на-
пълно раздробени. Някои от 
тях влизат във властта и си 
сътрудничат с ФСБ (бивши 
нацисти помагат на ФСБ в за-
лавянето на анархистите от 
„Мрежата” в Пенза) или ста-
ват офицери от ФСБ. Някои 
преминават на позициите на 
„либертарианството” (поради 
нарастващата популярност 
на анархистичните идеи), дру-
га част преминава на пози-
циите на „народния” социали-
зъм (нещо като реализиране 
на идеята за самоуправление 
и социализъм в една държа-
ва, без световна революция). 
Всички тези движения обаче 
напълно се отдалечават от 
позициите на расизма и пре-
възходството на една нация 
над друга – което е много ва-
жна особеност – и тази тран-
сформация се извършва от-
ново благодарение на интер-
нет, чрез който идеите на 
просвещението и научните 
факти придобиват популяр-
ност през последните години 
като критерий за истинност. 
От научна гледна точка няма 

никакво превъзходство в ум-
ствен план на една нация над 
друга и затова расизмът в Ру-
сия умира. Останали са много 
малки групи млади хора, които 
са като скинхедите от 90-те 
години, както и дърти мани-
аци, които са не повече от 10 
души на милионен град.

Най-голямото „национал-па-
триотично” обединение сега 
се опитва да събере ветерани-
те от войната в Източна Ук-
райна, в което да се включат и 
всички „комунистически” орга-
низации, които съществуват 
в Русия, и държавниците от 
всички бои. Това обединение се 
нарича съюз на националните 
патриоти и червените дър-
жавници. Тази организация офи-
циално декларира, че Русия е в 
същото положение като Фран-
ция през 1870 г. при Наполе-
он III (Путин направи подобен 
опит да узурпира властта, 
след като получи президент-
ския пост, ставайки фактиче-
ски цар). Те смятат, че в Русия 
ще има въстание по подобие 
на комунарите през 1871 г. в 
Париж поради евентуалното 
засилване на проанархистич-
ните идеи в обществото. Тях-
ната цел е да предотвратят 
развитието на този сцена-
рий, ако Путин бъде отстра-
нен от властта. •

(следва)

ДИСКУСИОННА ТРИБУНА

За днешните проблеми и характеристики на анархизма
Според националистите 
целият свят трябва да 
говори на руски – тогава 
чужденците ще разберат 
„колко прекрасно е да 
бъдеш руснак“
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противника е самоподдържащ 
се процес;

- Гъвкавост. От една стра-
на избор на степента на пора-
зяване (от недееспособност 
до смърт в зависимост от из-
бора на патогена); от друга – 
възможност за избирателно 
поразяване само на хора, само 
на животни и само на важни за 
стопанството растителни 
култури;

- Микроорганизмите имат 
висока проникваща способ-
ност в помещения, укрепле-
ния и бойна техника; пълна за-
щита от заразяване на големи 
маси хора може да се осигури 
само с огромни допълнителни 
разходи и евентуални пораже-
ния;

- Силно психологическо въз-
действие както върху цивил-
ното население, така и вър-
ху личния състав на военни-
те части; в съчетание с про-
пагандни мероприятия – бързо 
разпространяване на паника, 
подриване волята за съпроти-
ва;

- Относително евтино съз-
даване, достъпно даже за не 
особено развити технологич-
но страни;

- Разнообразни и извънред-
но трудни за откриване и до-
казване начини и средства за 
доставяне на патогените към 
„мишените”; оръжия с радиоак-
тивен материал и химически 

заряд могат да се засекат дис-
танционно с детектори, дока-
то микроскопичните патоге-
ни лесно биват пропускани при 
проверки (безобиден пакет 
дъвки в джоба; безсимптомен 
диверсант-самоубиец преди 
края на инкубационния период), 
откриването им изисква лабо-
раторни тестове, които от-
немат време, докато зараза-
та продължава да се разпрос-
транява.

Недостатъци:
Нарочно селектирани или 

получени чрез генна манипула-
ция патогени имат свойство-
то да мутират, тоест изли-
зат от „стандарта”, за кой-
то са произведени; патогенът 
може да мутира към по-слаб, 
което намалява ефекта от 
атаката, но е възможно и да 
се усили, като предизвика не-
планирани поражения. В първия 
случай подхранването на зара-
зата с партиди от „оригина-
ла” рискува изобличаване на из-
точника, особено когато ата-
ката е в контекста на „необя-
вена” война, а при обявена по-
вишава вероятността от до-
казване на употребата на БО 
и обвинения в нарушаване на 
конвенциите, което е полити-
чески нежелан развой.

Поради тези и други факто-
ри БО е в крайна сметка некон-
тролируемо средство и вина-
ги съществува риск да се вър-
не като бумеранг към инициа-
торите си. Освен това, създа-

дените против „оригиналния” 
щам ваксини и противоотро-
ви може да не въздействат 
върху потомците-мутанти.

Именно това опасение огра-
ничава употребата на БО, не 
друго. Изтъкваният мотив „ху-
манни подбуди” за забраната е 
чисто и просто празна лице-
мерна приказка. Първата кон-
венция, която осъжда направа-
та и употребата на БО, е Же-
невският протокол от 1925 г.; 
специална Конвенция за забра-
на на биологическото оръжие 
(КБО) влиза в сила през 1975 г. 
Към 2012 г. зад КБО са заста-
нали 165 държави, но заедно с 
това броят лаборатории, кои-
то разработват бойни щамо-
ве, расте. Използва се врати-
чка в договора, че не подлежат 
на забрана изследвания и полу-
чаване на „биологични агенти, 
използвани за профилактика, 
защита и други мирни цели”. 
Така границата между създава-
не на БО и създаване на вакси-
на „за всеки случай” е неясна.

В допълнение, относно сред-
ствата за доставка на БО 
следва да подчертаем, че чо-
вешката изобретателност 
отдавна е намерила хитри на-
чини, лесно скривани под „ес-
тествени причини”. Биологич-
ните атаки се маскират в 
рамките на „естествени от-
клонения”, затова употреба-
та на БО може да остане като 
„подозрение” и да се окаже не-
доказуема (или дори да се ока-

же в прицела на подигравки 
над поредната „конспиратив-
на теория”). От което следва, 
че БО е оръжието на необяве-
ната война.

Войната, според афоризма, 
е „продължение на политиката 
с други средства”. Самата по-
литика е всъщност защита на 
икономически интереси „с дру-
ги средства”, а господстваща-
та в света икономика е капи-
талистическата. Нейният на-
чин на съществуване е съпер-
ничество, конкуренция, тоест 
пак война, в която употреба-
та на „забранени средства” 
следва повелята „действай и 
гледай да не те хванат”. Ако 
си „световна сила” с ядрени ар-
сенали обаче, дори да те хва-
нат – нищо не следва, разми-
нава ти се. Разполагаш с дос-
татъчно ресурси да сведеш 
фактите и доказателствата 
до „съмнения”. А и какви доказа-
телства могат да останат? 
Контейнери с патогени на ра-
кети? Снаряди? Подпис в ДНК 
на зловредния микроорганизъм 
„произведено в…”?

В този смисъл в качество-
то на крайно удобни и практи-
чески непроследими преноси-
тели се оказват животните. 
Най-вече дребните гризачи и 
насекомите – доказано неиз-
требими без големи „косвени” 
и придружаващи загуби. Опи-
ти за използване на насекоми 
било като преносители на за-
раза, било директно като „бой-

ни единици” (хвърляне в про-
тивниковия лагер на гнезда на 
оси и диви пчели с помощта 
на катапулти – достъпна и за 
първобитните племена прак-
тика), било като „селскосто-
пански диверсанти” (вредите-
ли по нивите, причинители на 
болести по добитъка; изпадна-
лото в гладна криза население 
става по-лесна плячка на заво-
евателя, който преди войски 
може хитро да прати първо 
кервани с „помощи” и ще бъде 
посрещан не като агресор, а 
като спасител) съществуват 
от столетия, но едва през ми-
налия век са постигнати сис-
темни успехи.

Япония предизвиква епиде-
мии в Китай, като разпръсква 
от самолети бълхи и мухи, за-
разени с цял букет опасни бо-
лести.

Германия крои планове да из-
ползва колорадския бръмбар, 
попаднал в страната (случай-
но? нарочно?) от Южна Амери-
ка в навечерието на Първата 
световна. В резултат на ан-
гло-американски бомбардиров-
ки през 1944 г. обаче развъжда-
ните бръмбари се изплъзват 
на свобода и регионът южно 
от Франкфурт на Майн загъм-
жава от вредители – и това 
при положение, че основната 
военновременна храна на нем-
ците са тъкмо картофите.

Според друга версия Герма-
ния става жертва на съюзни-

ТЯХНАТА ВОЙНА
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НА ЛИНИЯ

Ново в anarchy.bg
Мрежа и съучастие

Както може да се очаква, през 
последните няколко месеца 
новите публикации в сайта 
са свързани с „коронните” съ-
бития. Макар да има и други 
материали, например репор-
таж на турската организа-
ция Революционно анархистко 
действие за мигрантската 
криза по границата с Гърция, 
те много бързо бяха изместе-
ни от темата за глобалната 
пандемия.

Повечето публикации са 
отговори на симпатизанти 
на въпроса „Какво мислите за 
извънредното положение”, за-
даден от екипа на радио ЕРА. 
Използваме случая, за да бла-
годарим на онези от вас, кои-
то ни писаха.

Радио ЕРА

За победата на медицинските 
сестри

През март, преди още 
властта да притисне народа 
на борба с вируса, коменти-
рахме необичайната победа 
на медицинските сестри. Те 
изобличиха властта в нейна-
та неспособност и насилни-
чество. Опитахме се да от-
говорим на въпроса дали това 
е правилната тактика и дали 

е универсална рецепта? Дали 
можем да кажем, че това е на-
чинът всеки от нас да се бори 
с властта, или това може да 
бъде постигнато само от оп-
ределен вид хора?

Сестрите не искаха нищо 
повече от вече договорено-
то, но бяха доведени до „край-
ни” действия от безхаберие-
то на властта. Подпомогна-
ха ги много други хора, прак-
тически без политически мо-
тиви – от обикновена човеш-
ка солидарност. Властта не 
може да бъде заплашена от 
няколко жени, но се страху-
ва да не бъде изобличена от 
такива смели хора. Затова 
тя задвижи всички свои сред-
ства, включително и репре-

сивните, за да потуши дейст-
вията им. Отзвукът от тях 
обаче не заглъхна толкова лес-
но, колкото ґ се искаше. В съ-
временната информационна 
среда, все още недобре и не-
достатъчно дълбоко контро-
лирана в интерес на „висши-
те” класи, куражът на хората 
да се опълчат срещу властта 
поне този път не остана не-
забелязан.

Covid-19: натиск и възможнос-
ти

Още в самото начало на 
„извънредното положение” 
в екипа на радиото имахме 
принципна позиция: властта 
не може да направи нищо по-
вече от това, което и досега 

е правила – да върти тояга-
та и да ограбва хората. Сред 
толкова бързо променящата 
се ситуация обаче ни беше 
трудно да намерим правилни-
те думи и да изберем точни-
те неща, които трябва да бъ-
дат казани. Накрая избрахме 
да дадем отговор на няколко 
въпроса.

Безотговорни и неоргани-
зирани ли са хората по приро-
да? Могат ли да се самоорга-
низират и справят сами в по-
добни ситуации?

Разказите и реакциите в 
социалните мрежи разкриват 
реалност, различна от пред-
ставяната в медиите. Мер-
ките на правителството са 
неефективни. Претенцията 

на властта, че знае и може 
най-добре, се оголва като не-
основателна във време на 
криза. Изобличава се принуда-
та като нейна изначална същ-
ност. Има ли примери, в кои-
то да потърсим надежда?

Covid-19: ще прелее ли чаша-
та?

Дълго време търсихме как 
кратко и ясно да изразим ре-
волюционната позиция към 
настоящата ситуация. На по-
редната среща на ФАКБ по-
паднахме на подходящите 
думи. Представихме ги на сай-
та с надеждата да прочетем 
мнението на други хора по те-
мата. •

ФАБ
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Как да отида са си купя мас-
ка от аптеката, в която няма 
маски, без да имам маска, коя-
то да сложа, по пътя към ап-
теката, в която няма маски? 
Награда за правилен отговор: 
5000 лв.

Щом сме родени без маска, 
не може ли поне да умрем без 
маска?

Щом за седмица 300 граж-
дани бяха обвинени и глобе-
ни за нарушаване на каранти-
ната, как за 30 години нито 
един не беше обвинен и осъ-
ден за корупция?

Щом чрез дневната брой-
ка тестове и набелязване на 
тестваните държавата има 
пълен контрол върху това 
кога и дали ще „засечем” спад и 
кога – повишение на заразени-
те, защо да ґ вярваме, че „из-
вънредното” положение е съ-
образено с разпространение-
то на пандемията?

Как така „няма пари за из-
лишни тестове”, а при първия 
заразен депутат тестваха 
цялото Народно събрание, за-
едно с цялата му администра-
ция и всички обслужващи ги?

Защо православните църк-
ви останаха отворени, а по-
лицията издирва с видеозапис 
присъствалите на неправо-
славна литургия в Самоков?

Защо мога да седна на се-
далка в метрото, а не мога да 
седна на пейка в парка?

Из профилите във Facebook 
на бунтовните медицински 
сестри

Веселина Ганчева: Информа-
ция от Щаба на българските 
медицински специалисти.

Днес 31.03.2020 г., изли-
зам от 12-часово дежурство 
в клиника с пациенти, поло-
жителни за COVID-19. Поради 
ограничен брой количества 
защитни гащеризони, пода-

рени от дарители, много пре-
цизно ги пестим. Ходим до 
тоалетна, преди да започнем 
работа и след приключване, 
сиреч през 12 часа.

След такова дежурство си 
абсолютно обезводнен, умрял 
от глад и с болки в кръста.

Веднага задаваме въпроса: 
защо дежурствата са по 12 
часа?

ЗАЩОТО НЯМА ДОСТАТЪЧ-
НО СЕСТРИ!

Защо нямаме застраховки 
живот?

Нашият живот не е ли це-
нен?

Защо нямаме достатъчно 
защитни работни облекла?

Защо щабовете, които съ-
нувам вече, не дават всеки 
ден информация коя болница 
колко и какви предпазни облек-
ла е получила и за колко време?

Защо няма телефон за ме-
дицински специалисти, къде-
то да съобщават за неред-
ности свързани с разпреде-
ление, липси и своеволия от 
страна на работодателите?

Докога работодатели ще 
се държат като местни фео-
дали?

Апелът към другите „щабо-
ве” е:

Ако искате да има за кого 
да правите планове за дейст-
вие, вземете и се задействай-
те, докато не са си тръгнали 
и последните останали сес-
три!

Апелът към колегите е:
Не се дръжте като роби! 

Вдигнете глави и се борете 
за правата и живота си!

Пишете тук и до всички 
институции, какво реално се 
случва в болниците!

Бъдете смели! Няма какво 
друго да загубите, освен око-
вите си!

Мая Илиева: Понеже вече 
ни омръзна да „КРЕЩИМ”, че 
извън „богопомазаните” бол-
ници ВМА, „Пирогов” и „Алек-
сандровска” в останалите 
болници НЯМА такива лични 

предпазни средства, каквито 
се демонстрират в разни кли-
пчета…

Предлагам пациентите да 
бъдат коректив:

Изисквайте от всеки един 
лекар или медицински специа-
лист, когато ви обслужва, 
да бъде задължително поне с 
маска и ръкавици (въпреки из-
искванията и заповедта от 
днес такива НЕ са налични в 
много звена)! Това е във ваша 
полза и ще ви предпази, ако ня-
кой от тях, поради контакта 
си с различни пациенти, е за-
разоносител, но не знае, защо-
то НЯМА практика да бъдат 
тествани. Подавайте сигна-
ли до РЗИ, горещите телефо-
ни на МЗ, медиите и най-ве-
че пускайте оплаквания към 
работодателя, защото той 
е отговорен за това и в него-
вите задължения е да осигури 
тези лични предпазни сред-
ства! Пишете в социалните 
мрежи и давайте гласност с 
имената на болниците и про-
пуските в обслужването!

Ако вие сте взискателни, 
това може да „принуди” про-
веряващите и отговорни ин-
ституции да задължат рабо-
тодателите да си понесат 
отговорността. По този на-
чин можем ВСИЧКИ да спече-

ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА (МЕСЕЦ ЧЕТВЪРТИ)

Народът и короната
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ческа биологична атака с коло-
радски бръмбари.

Недоказуемо. Съмнения и по-
дозрения.

Няколко думи за т. нар. „ге-
нетично оръжие” – хипотетич-
на разновидност на БО, спо-
собна селективно да поразя-
ва по определен признак като 
раса, етнос, пол или друго. В 
България и досега се намират 
персонажи, които мечтаят за 
подобен „инструмент”, който 
да „избави нацията” от цигани, 
турци, педерасти, „генетично 
вродени престъпници” и… анар-
хисти.

Въпреки че липсва конкре-
тен ген, който да маркира точ-
но определена раса или етнос 
(камо ли политически убежде-
ния), съвкупности от гени, обу-
словени от историческа изола-
ция на отделни общности, все 
пак съществуват. Така напри-
мер се наблюдават някои осо-
бености например в податли-
вост към алкохолизъм при оп-
ределени народи. Пример е и 
липсата на имунитет у инди-
анците към някои донесени от 
европейците болести.

Така че поне теоретично из-
работването на „генетично 
оръжие” не е изключено. За щас-
тие (и ужас на привърженици-
те на „чистата раса”) смесва-
нето на народите вследствие 
на миграции, туризъм и факти-
чески отдавна започналата 

глобализация намалява тази 
теоретична възможност.

При все това в ЮАР при ре-
жима на апартейда се провеж-
дат многогодишни опити за 
създаване на вирус, безопасен 
за белите, но смъртоносен за 
чернокожите.

Разкодирането на човешкия 
геном като че ли напълно из-
ключва създаване на патогени, 
които избирателно да изтреб-
ват (или осакатяват, причиня-
ват безплодие) точно опреде-
лен етнос – това е мнението 
на Руската академия на науки-
те от 2017 г.

Като средство за индиви-
дуално поразяване обаче „гене-
тичното оръжие” далеч не е 
невъзможно. Създаване на па-
тоген ГМО, който да разболее 
и умъртви конкретен човек (и 
неизбежно да засегне близки-
те му кръвни роднини), е по-
стижима задача. Въпросът е 
дали си струват разходите по 
създаване на такъв ГМО – за-
виси от „тежестта” на мише-
ната. Преди 15 години в меди-
ите звучаха новини за разпръс-
ване на патогени в Афганис-
тан, предназначени на убият 
Осама бен Ладен, с образци от 
чиято ДНК разполагали в ЦРУ 
още от времето, когато Оса-
ма бил „техен човек”.

В руските печатни и интер-
нет издания периодично изли-
зат обвинителни публикации, 
че САЩ имат БО, което се при-
целва в „руските гени”. Послед-

ното е свидетелство за резул-
татите от масовото затъпя-
ване под въздействие на целе-
насочена пропаганда.

По време на Студената вой-
на много пъти в разделените 
от „Желязната завеса” враж-
дебни лагери се провеждат 
учения за отразяване на био-
логична атака – скрити и явни, 
мащабни и локални, комбинира-
ни с методи за математиче-
ско моделиране.

В резултат от тези меро-
приятия е направен извод, че 
всяка една страна с нормал-
но развита система на здра-
веопазване е в състояние да 
се справи с последиците от 
атака с всеки от известни-
те видове БО. Притеснител-
ното тук е „известни видове”, 
предвид факта (или дори по-
дозрението), че създаването 
на нови видове бойни щамове 
стъпва върху напредващите 
биотехнологии и неуморно раз-
виващите се генно-инженерни 
практики. Тоест лаборатори-
ите имат нарастващ потен-
циал за получаване на вируси, 
рикетсии, бактерии и гъбни 
щамове с напълно непознати 
досега свойства.

Още по-притеснително е, 
че „страна с нормално развито 
здравеопазване” се оказа дос-
та хлабаво понятие в нашите 
дни на „победното шествие” 
на КоВИД-19 по планетата. 
Така че или преди години ана-
лизаторите са надценили „нор-

малното”, или след края на Сту-
дената война здравеопазване-
то в световен мащаб е дегра-
дирало и се е комерсиализира-
ло в ущърб на ефективността 
си. И в двата случая за това 
има виновници с конкретни 
имена, при това достатъчно 
живи, за да понесат отговор-
ност пред човечеството.

Какво е позволило обаче на 
тези „отговорни лица” да из-
вършат (или причинят с без-
действие) разрушителните 
си деяния? Самата система на 
капитализма не просто поз-
волява, но и поощрява. Съвсем 
според логиката на капитали-
зма е затвърдена медицинска-
та помощ като функция на пла-
тежоспособността на нужда-
ещия се от нея. Съвсем гладко 
и икономически оправдано се 
налага скъперничеството за 
разходи, които не носят неза-
бавни приходи. Значително по-
изгодни се оказват поръчките 
на средства за унищожение, на 
препарати за предизвикване 
на зависимост (солидна част 
от дейността на фармацев-
тичните компании), за източ-
ник на свръхпечалба. Финанси-
рането на достъпността на 
здравеопазването, неговата 
ефективност, подготвеност 
за извънредни ситуации (при 
едва 400 хоспитализирани па-
циенти с коронавирусна зара-
за болниците в България твър-
дят, че изнемогват – и така е 
в далеч по-развити страни от 

нашата нечиста и несвята ре-
публика), изследване на насто-
ящи и бъдещи проблеми, про-
филактика и ограмотяване на 
населението – всичко това, 
по законите на капитализма, 
било рисково и икономически 
нелогично!

Светът на капитализма е 
свят на съперничество, свят 
на непрекъсната война. БО е 
сред идеалните оръжия в тази 
война, даже когато по-привич-
ните оръжия не гърмят и дори 
не подрънкват. Бацили и виру-
си умеят много по-елегантно 
и чак „естествено” в сравне-
ние с бомби и ракети да раз-
чистват пазари за едрите ме-
раклии да се настанят в тях. 
А страхът, който предизвик-
ват, е удобна платформа за 
дресиране на послушание. Ли-
шенията, които повлича една 
епидемия, са превъзходен по-
вод за развиване на пищна де-
магогия. Кризисното състоя-
ние пък е, както обичат да каз-
ват, „време за нови възможнос-
ти”.

Хубаво е да разберем, че въз-
можностите се отварят не 
само пред потисниците, но и 
пред потиснатите, за които 
използването на тези възмож-
ности е буквално въпрос на жи-
вот и смърт, а не избор между 
охолен живот и лошо настро-
ение поради загуба на някой-
друг милион от милиардната 
банкова сметка. •

Шаркан

ТЯХНАТА ВОЙНА
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» » » продължава от страница 5



май 2020, брой 5 7

лим! Защото това да имаш 
лични предпазни средства се 
оказва ГОЛЯМ „лукс”! Защото 
само с желание и гол ентусиа-
зъм НЯМА как да се преборим 
с вируса! Вие сте последната 
ни надежда…

Опит за синтез на логиката 
на Щаба

(Анонимен апокриф)
Кучето ти има нужда от 

разхода, детето ти – не!
На открито в гората има 

повече вирус, отколкото в 
банката, застрахователно-
то дружество и магазина!

Разредените автобусни ли-
нии водят до по-малко струп-
ване на хора по спирките!

Бизнесът може да не рабо-
ти и пак да има приходи!

Хората, на които се забра-
нява да работят и остана-
ха без доход, имат пари да си 
плащат сметките, ако не – да 
теглят кредит!

Всеки разполага с принтер 
и може да печата декларации 
всеки ден! Обаче хартия за 
принтиране на въпросните 
декларации няма, защото кни-
жарниците са затворени!

Всички пенсионери и соци-
ално слаби имат спестявания 

и могат да си позволят задъл-
жителните маски!

Струпвания от граждани 
на открито не може да има, 
но пък струпвания на полицаи 
в управленията може! (явно 
там ги пази аурата на Бойко)

В Народното събрание 
може да се ходи без маска. Ви-
русът се спира още на входа!

Така и така хората имат 
много спестявания, а приходи 
в хазната няма – решението 
е да глобяваме гражданите хи-
ляди левове за разходка в пар-
ка, защото без глоби държава-
та ще спре да функционира!

Така и така ги глобяваме за 
глупости, а те нищо не каз-
ват – защо да не ги таксува-
ме и със SMS-и, ако искат да 
излизат?!

Маските помагат, маски-
те не помагат, маските по-
магат!

Маските са задължителни 
от утре!

Маските не са задължител-
ни!

Маските са задължителни 
от събота!

Маските не са задължител-
ни?! (Загубих вече понятие)

Маските все пак са задъл-
жителни, освен ако полицаят 
каже друго!

Струпвания на хора не 
може, но на журналисти по 

време на брифингите може. 
Там маските също не са задъл-
жителни, защото Генералът 
не пуска Вируса да влезе в за-
лата!

Ограничаването на свобо-
дата на словото значи огра-
ничаване на Вируса!

Налагаме вечерен час, за-
щото Вирусът има вечерен 
час?! (Бонус: Конституцията 
не ни позволява да спрем Ве-
ликденската служба, ама ха да 
видим как ще отидете, като 
има глоба за неспазването на 
вечерния час?!)

Добри новини ли?! Кому са 
нужни – важно е да знаете, че 
всички ще умрем! Вероятно 
бавно и мъчително!

Останете си ВКЪЩИ, 
останете си ГЛУПАВИ

Споделено разочарование от 
Чергар Чергаров

Страхувам се! За първи път 
в живота си наистина се стра-
хувам. Страхувам се от това, 
че хората се страхуват от ко-
ронавируса, а не от факта, че 
свободите им се ограничават 
тотално. Страхувам се, че хо-
рата приемат това добровол-
но, че е толкова лесно да на-
караш цялото човечество да 
живее в клетки. В момента 
хората са под нивото на жи-
вотните, защото животните 
са свободни, а вие – не. Трепе-
рейки за живота си, разумни-
ят уж до скоро човек, вече не 
е разумен и не само, че не е раз-
умен, но не е и човек. Вие вече 
сте поробени, остана ви само 
виртуалният свят, илюзията 
за социални контакти през со-
циалните мрежи и правото да 
работите, ако има нужда от 
вас, докато умрете. Вие няма-
те право да живеете, а само 
да се подчинявате – безпре-
кословно. Властелините успя-
ха и ви поробиха, напечатаха 
хиляди цветни хартийки, даже 
не ги напечатаха, а ги набра-
ха на клавиатурата и купиха 
вашата свобода, остатъци-
те ви от разум и ви продадоха 

страх. Който се страхува, ще 
му бъде платено, който се под-
чинява – ще му бъде платено, 
който не живее – ще му бъде 
платено. Вие вече нямате дос-
тъп до физическия свят, той 
е за тези, които карат скъпи-
те коли, тези, които ви упра-
вляват, за вас е виртуалната 
вселена, ако имате компютър, 
достъп до интернет и пари да 
си ги платите. Вие вече ще жи-
веете в клетки и не само, че 
ще живеете в клетки, но и ще 
си плащате за това, ако може-
те! Защото огромната част 
от напечатаните пари ще 
отидат в джобовете на тези, 
които ви наплашиха, и с тях 
те ще ви държат вкъщи. Оста-
нете си ВКЪЩИ, останете си 
ГЛУПАВИ! •

Златко

ТЕМА НА БРОЯ: ДА СВАЛИМ КОРОНАТА (МЕСЕЦ ЧЕТВЪРТИ)

Народът и короната
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ЗАБРАВЕНИЯТ ГЕНОЦИД

Войната в Сирия се разраства
Настъпва дългоочакваното 
развитие на ситуацията в Ид-
либ, където е последната зона 
с активни бойни действия, а 
също и последното убежище 
на джихадистки банди, подкре-
пяни от турската армия. Час-
ти на турската армия са бом-
бардирани в нощта на 27 сре-
щу 28 февруари малко преди 
„ултиматума”, даден от Тур-
ция на сирийската армия да се 
изтегли от окупираните те-
ритории в Идлиб. Според офи-
циални източници 34 войни-
ци са загинали в резултат от 
въздушния удар, нанесен от 
Сирия.

В изявление, направено от 
руското министерство на 
отбраната, се отправя на-
мек към Анкара, че частите 
на турската армия не бива да 
напускат наблюдаваните ра-
йони, определени от споразу-
мението в Сочи. „Ударното” 
послание, направено от ми-
нистерството, е „сирийска-
та авиация действа срещу Ле-
вантския освободителен ко-
митет (новото име на групи-
ровката „Ал Нусра”), а бойците 
на турската армия не би тряб-
вало да се намират в този ра-
йон”. С тези послания Русия 
подчертава връзката между 
Турция и подразделенията на 
Ал Кайда, която е призната 
за терористична организация 
от целия свят.

Войната се разраства бър-
зо, героичните позиви на дър-

жавата повишават децибели-
те, медиите се преобличат 
във военни униформи, а почти 
цялата опозиция се нагажда 
към новата ситуация. Послед-
ният въздушен удар е един 
от историческите поврати 
на войната, бушуваща в Си-
рия от 2011 г. насам. Подобен 
момент е 13 май 2013 г. след 
бомбардировката на военна-
та база Хмеймим, която отне-
ма 53 човешки живота. Въпре-
ки че не се споменава срещу 
кого и защо воюва турската 
държава в Сирия, наблюдаваме 
сходен почерк с кланетата в 
Суруч, Анкара, клуб Рейна, Ис-
танбул, летището в Йешил-
кьой през предишните години.

Как държавата се 
възползва от войната

Друга „полза” от войната в Си-
рия, която донесе ужасни по-

следици за хората, е, че тя се 
използва от регионалните и 
световните сили – особено 
Турция – за засилване на на-
ционалистическите тенден-
ции във вътрешната полити-
ка и за налагане на репресивни 
мерки срещу опозицията „на 
улицата”. Също така, със свое-
то военно и административ-
но присъствие в Африн, опе-
рация „Ефратски щит” и ата-
ката срещу „Рас ал Айн” ефек-
тивно изпълняват „неоосма-
нистките” обещания, дадени 
на национално-консерватив-
ния електорат на турското 
правителство.

Ние знаем, че войната се 
използва от държавите, за да 
потиснат опозицията в свои-
те граници и да заглушат гла-
совете срещу властта, да сп-
рат манифестациите и да 
привикнат обществото към 
състоянието на „извънред-

но положение”. „Демократич-
ните” политики са изместе-
ни на заден план. Усилва се на-
тискът срещу активната об-
щественост.

Продължаващата война 
ще бъде използвана като оп-
равдание за засилване на ре-
пресиите срещу общество-
то. Ще бъде използвано наси-
лие както на думи, така и на 
дела, с което властта ще по-
каже истинската си същност. 
От друга страна, властта ще 
контролира ситуацията спо-
ред желанията си и ще се оп-
ита да извлече икономическа 
изгода от войната.

Военно решение на 
икономическата криза

Икономическата криза съсип-
ва живота на потиснатите, 
но тя е заглушена от какофо-
нията на войната!

Минималната работна за-
плата, обявена през декем-
ври, е 2324 турски лири (665 
лв.) Според оценката на проф-
съюзите, месечните разхо-
ди за храна (прагът на глада) 
са 2219 лири. Само 105 лири 
(30 лв.) над границата на гла-
да се смятат за достатъчни 
за работника. В Турция пове-
че от 43% от работниците 
работят за минимална запла-
та. През същата година бю-
джетът на турската армия 
възлиза на 19 милиарда дола-
ра. Според данните от 2019 г. 
състоянието на 25 милиар-
дери в Турция е 43,1 милиарда 
щатски долара. Броят на ра-
ботниците, извършили само-
убийство, защото не могат 
да издържат себе си и семей-
ството си, за последните 6 
години е 351!

Един работник се запал-
ва пред парламента с вик „Не 
мога да оцелея”, докато чор-
баджиите трупат богат-
ство. Стругар се самоубива, 
защото не може да си позво-
ли да купи панталони на сина 
си. Млад работник се само-
запалва пред кмета, защото 
не може да си намери работа. 
Друг работник се хвърля в до-
менната пещ, нагорещена до 
1600 градуса, защото не може 
да изкара месеца със заплата-
та си.

Тези, които работят, не 
получават достатъчно, за да 
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История на анархизма
Историята на анархизма е 
нееднозначна, както и сами-
ят анархизъм, което затруд-
нява нейното изложение. Съ-
ществуват многобройни мне-
ния за анархизма и неговата 
история. Някои го считат за 
модерно движение от девет-
надесети и двадесети век, до-
като други виждат анархис-
тически черти още в епоха-
та, предшестваща първите 
цивилизации.

Първобитното общество 
е съществувало без формал-
ни йерархии, поради което ня-
кои антрополози го описват 
като аналог на анархизма. 
Първите следи от формална 
анархистическа мисъл могат 
да бъдат открити в древна 
Гърция и Китай, където много 
философи поставят под съм-
нение необходимостта от 
държавата и се обявяват за 
моралното право на личност-
та да живее свободно без при-
нуда. В Средновековието ня-
кои религиозни секти също не 
са чужди на анархистически-
те идеи. Векът на Просвеще-
нието и съпътстващият го 
ръст на рационализма и наука-
та ознаменуват раждането 
на съвременното анархисти-
ческо движение.

Съвременният анархизъм, 
наред с марксизма, предста-
влява значителна част от 

работническото движение в 
края на 19 век. Модернизмът, 
индустриализацията, реакци-
ята срещу капитализма и ма-
совата миграция помагат на 
анархизма да процъфтява и да 
се разпространява по цялото 
земно кълбо. Основните шко-
ли на анархистическата ми-
съл и анархизма като общест-
вено движение – в частност 
анархоколективизмът, анар-
хокомунизмът, анархосинди-
кализмът и анархоиндивидуа-
лизмът се раждат от борби-
те на работническата класа. 
С нейното осъзнаване и ръст 
расте разривът между анар-
хисти и марксисти. Тези две 
течения се разделят и фор-
мално след Парижката Кому-
на на петия Хагски конгрес на 
Първия Интернационал през 
1872 година. Последвалите 
събития само задълбочават 
разрива. Анархистите участ-
ват с ентусиазъм в Руската 
революция, но щом болшеви-
ките установяват своята 
диктатура, започват жесто-
ко преследване и изтребление 
на анархисти, чиято кулмина-
ция са Украйна и Кронщад.

Анархизмът играе истори-
чески важна роля по време на 
гражданската война в Испа-
ния. Революционна Каталония 
е организирана по анархисти-
чески, с мощни синдикати в 

градовете и колективизирано 
селско стопанство в страна-
та, но войната завършва с по-
ражението на анархистите 
и Републиката и с победата 
на франкизма в Испания. През 
1960-те години анархизмът 
се появява отново като гло-
бална идейна и културна сила, 
особено във връзка с новите 
леви. Оттогава анархизмът 
оказва влияние върху социал-
ните движения, които под-
държат пряката демокрация 
и личната автономия. Той иг-
рае важна роля в движението 
на антиглобалистите, в Чиа-
пас и в конфликта в Сирийски 
Кюрдистан.

Дефиниция. Спори се за оп-
ределението на анархизма, а 
оттам и за неговата исто-
рия. Една група учени счита 
анархизма за строго свързан 
с класовата борба. Други счи-
тат тази гледна точка мно-
го ограничена. В същото вре-
ме, докато първата група раз-
глежда анархизма като явле-
ние от 19 век, втората раз-
глежда древната история, за 
да проследи корените на анар-
хизма. Анархистът-философ 
Букчин го описва като продъл-
жение на „наследството на 
свободата” на човечеството 
(тоест на революционните 
моменти), които са същест-
вували в продължение на цяла-

та история, за разлика от „на-
следството на господство-
то”, което се състои от дър-
жавите, капитализма и други-
те организационни форми на 
класовите общества.

Трите най-разпростране-
ни определения на анархизма 
са „етимологическото” (ан-ар-
хия, без власт, но анархизмът 
не е просто отрицание); „ан-
тиетатизъм” (което е ключо-
во, без да изчерпва същност-
та на анархизма); и „антиав-
торитаризъм” (отрицание на 
всяка власт, което е твърде 
опростенческо). Наред с деба-
тите за определението, про-
блемът се усложнява от въ-
проса дали анархизмът е фи-
лософия, теория, или съвкуп-
ност от преки действия. Фи-
лософът проф. Алехандро де 
Агоста предлага анархизмът 
да се разглежда като „децен-
трализирана федерация на ко-
муните, практика и начин на 
живот, създадени в различни 
общности и описани в разно-
образни геоистории”.

Доисторическата и 
древните епохи

Много учени, сред които ан-
трополозите Харълд Баркли 
и Дейвид Гребер, твърдят, че 
някои форми на анархията се 
отнасят към предистория-

та. Най-дългият период от 
предполитическата история 
на човешкото общество е 
бил без класа на собствени-
ци и политически институ-
ции. Дълго преди възникване-
то на анархизма като обосо-
бен възглед хората са живели 
в продължение на десетки хи-
ляди години в самоуправлява-
щи се общества без специал-
но решение за това. Едва след 
възникването на йерархиче-
ските общества анархисти-
ческите идеи са формулирани 
като критична реакция и от-
каз от принудата, политиче-
ските институции и йерар-
хическите социални отноше-
ния.

Някои учени свързват да-
оизма в древен Китай с анар-
хическата мисъл. Мъдреците 
Лао Дзъ и Чжуан Чжоу, чиито 
принципи са антидържавно 
устройство и отказ от вся-
какво участие в политически 
движения или организации, 
разработват философията 
„не властвай”. Последовате-
лите на даоизма се стремят 
да живеят в хармония с при-
родата. Ново поколение да-
оистки мислители с анархис-
тически уклон се появява в ха-
отичната ера на „воюващите 
царства”. Принципите на да-
оизма и неодаоизма са сродни 
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свържат двата края, безра-
ботните разчитат на милос-
тиня. Докато кризата кара по-
тиснатите да посягат на жи-
вота си, богатите не само че 
не губят нищо, но и продължа-
ват да трупат пари. Новите 
войни означават нови печал-
би. Докато по телевизията 
вървят милитаристични речи 
и се оплакват мъченически за-
гиналите войници, те увелича-
ват своя дял от „баницата”.

Подробности за войната: 
емигрантите

След въздушния удар срещу 
турската армия в района на 
Идлиб в Сирия правителство-
то взима решение да не спира 
емигрантите на границата с 
Европа. Говорителят на упра-
вляващата партия ПСР (Пар-
тията на справедливостта и 
развитието) Юмер Челик за-
явява: „Нашата политика по 
отношение на бежанците ос-
тава непроменена, но в създа-
лата се ситуация ние не сме в 
състояние да задържаме бежа-
нци.” Много емигранти от Из-
мир, Чанаккале и Истанбул са 
насочени към бреговете на Бе-
ломорска Тракия. Европа е за-
плашена с усилване на емигра-
цията на Запад, ако ситуация-
та в Идлиб се влоши.

Държавата, използваща 
емигрантите като коз при 
всяка възможност, изигра-

ва тази карта ентусиазира-
но веднага след 27 февруари. 
Тези, които не смеят открито 
да изпратят своето послание 
към Европа и Запада, се опит-
ват да използват хората от 
Сирия, като застрашават жи-
вота им. Властта, която не се 
колебае да използва емигран-
тите, за да подобри страте-
гическото си положение в све-
та, се опитва да бъде играч, а 
не игрална дъска.

Стратегическата 
ситуация между 
държавите

Военната стратегия на тур-
ската държава, която стана 
очевидна в тази война, цели не 
само политически, но и иконо-
мически облаги. Целта е да се 
спечели и влияние в междудър-
жавната игра в региона. Чрез 
участието си във войните от 
Либия до Кипър, от Египет до 
Сирия, държавата се опитва 
да разпространи вътрешна-
та си политика отвъд собст-
вените граници. Тази завоева-
телна политика се подкрепя 

ентусиазирано от националис-
тическите и консервативни 
елементи в държавата. Тя се 
оправдава с желанието на дър-
жавата да бъде сериозен фак-
тор в региона чрез агресивна 
политика.

Тези, които при всяка въз-
можност изнасят прочув-
ствени речи за дългосроч-
ни политически цели (като 
2023 г., 2071 г.), нехаят нито 
за събитията от 27 февруари, 
нито за избитите хора. Кога-
то всеки мегаломански про-
ект, съответстващ на инте-
ресите на държавата, се пред-
ставя като свещен и полезен 
за нацията, броят на жертви-
те се разтваря в светостта 
на държавата. Хората, смята-
ни за маловажни в сравнение 
с интересите на държавата, 
ще бъдат забравени още след-
ващата седмица.

Притежаващите власт не 
се колебаят да ограбят жи-
вота на милиони хора заради 
собствените си интереси и – 
както във всяка война – се оп-
итват да смажат най-потис-
натите в обществото. Това, 
което трябва да направим 
като потиснати, е да преста-
нем да бъдем пешки във война-
та за Власт. Трябва да спрем 
ограбването на живота ни 
и да продължим да се борим 
срещу военната пропаганда, 
за да изградим един свободен 
свят. •

Революционно анархистко 
действие – Турция

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. 
Въпроси и отговори
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Отношение към йерархията

Анархистите ненавиждат ав-
торитаризма. Техният анти-
авторитаризъм се изразява в 
тяхното противопоставяне 
на всички йерархични инсти-
туции, тъй като те са въплъ-
щение на принципа на власт-
та. Аргументите им са:

Йерархията е структура, 
изградена от пирамиди, със-
тавена от ред йерархични 
нива на принципа на увелича-
ване на властта, на прести-
жа и обикновено на… възна-
граждението, колкото по-на-
горе се изкачваш. Учените, 
които са изследвали йерар-
хичната форма, са открили, 
че двата основни принципа, 
които са въплътени в нея, са 
господството и експлоата-
цията. Например в статия-
та „Какво правят босовете?” 
(Преглед на радикалната по-
литическа икономия), изуча-
вайки живота в модерната 
фабрика, Стивън Марглин раз-
крива, че основната функция 
на корпоративната йерархия 
не е постигането на по-голя-
ма ефективност на производ-
ството (както твърдят ка-
питалистите), а в създаване-
то на система на пълен кон-
трол върху работниците, чия-
то цел е да се увеличат печал-

бите на капиталистите чрез 
по-ефективна експлоатация.

Управлението в една йе-
рархична организация се осъ-
ществява чрез принуда, то-
ест посредством заплахата 
от санкции: физически, иконо-
мически, психологически, со-
циални и пр. Подобен контрол 
включва репресиите за несъг-
ласие и съпротива срещу ре-
жима, изисква пълна центра-
лизация на властта: набор 
от властови отношения, при 
които най-голям контрол уп-
ражняват малцината на вър-
ха (особено ръководителят на 
организацията), докато мени-
джърите от средното звено 
имат много по-малко власт, 
а в дъното на йерархията пра-
во на управление на практика 
няма никой.

Доминирането, принудата 
и централизацията са основ-
ните характеристики на ав-
торитаризма и тъй като те 
са въплътени в йерархичните 
структури, всички йерархич-
ни учреждения са авторитар-
ни. За анархистите всяка йе-
рархична организация е подо-
бие на държавата и тъй като 
те се противопоставят как-
то на държавните, така и на 
авторитарните отношения, 
човек, който не се стреми да 
унищожи всички форми на йе-
рархията, не може да бъде на-
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ЗАБРАВЕНИЯТ ГЕНОЦИД

Войната в Сирия се разраства
» » » продължава от страница 7

Да престанем 
да бъдем пешки 
във войната за 
власт
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История на анархизма
с философските на принципи 
на анархизма, делегитимират 
държавата и официалния мо-
рал и основават пацифистка 
школа на мисълта за разлика 
от своите западни колеги ня-
колко века по-късно.

Някои убеждения и идеи, из-
повядвани от съвременните 
анархисти, са формулирани 
още в древна Гърция. Първо-
то известно идейно използва-
не на думата анархия (на ста-
рогръцки: ἀναρχία) е в пиесите 
на Есхил и Софокъл от пети 
век преди нашата ера. В Древ-
на Гърция също за пръв път се 
създава анархията в качест-
вото на философски идеал от 
циниците и стоиците. Ци-
ниците Диоген и Кратет Ти-
вански се застъпват за анар-
хистически форми на обще-
ството, макар и малко неща 
да са останали от техните 
писания. Най-значителният 
техен принос е радикални-
ят подход към номос (закона) 
и физис (природата). За разли-
ка от другите гръцки филосо-
фи, които виждат хармония 
между номос и физис, циници-
те премахват номос (и като 
следствие – властта, йерар-
хията, учрежденията и морал-
ния кодекс на полиса) и прокла-
мират начин на живот, осно-

ваващ се изключително на фи-
зис. Зенон от град Китион (в 
Кипър), основател на стоици-
зма, който бил силно повлиян 
от циниците, описва своето 
виждане за егалитарно уто-
пично общество около 300 г. 
преди новата ера. Републи-
ката на Зенон представля-
ва вид анархистическо обще-
ство, в което няма държавни 
структури. Той твърди, че ма-

кар инстинктът за самосъх-
ранение да тика човека към 
егоизъм, природата е приба-
вила коректив в друг човеш-
ки инстинкт – общителност-
та. Както много съвременни 
анархисти, той счита, че ако 
хората следват своите ин-
стинкти, те не ще имат нуж-
да нито от юридически съди-
лища и полиция, нито от хра-
мове и религиозни ритуали и 

молитви, и вместо парични 
покупко-продажби ще използ-
ват икономиката на дарове-
те.

Сократ също изразява ня-
кои идеи на анархизма. Той по-
ставя постоянно под съмне-
ние авторитета и в центъра 
на неговата философия стои 
правото на всеки човек на 
свобода на съзнанието. Ари-
стип, ученик на Сократ и ос-

новател на хедоническата 
школа, твърди, че не желае да 
му налагат правила на живот. 
Той вижда в държавата опас-
ност за личната автономия. 
Не всички древни гърци проя-
вяват анархистически тен-
денции. Други философи, като 
Платон и Аристотел, използ-
ват термина анархия в нега-
тивен смисъл на уязвимост 
и склонност към израждане в 
тирания, като я противопос-
тавят на демокрацията.

Средните векове

В Персия, през Средновекови-
ето един зороастрийски про-
рок на име Маздак, когото 
днес считат за протосоциа-
лист, призовава за премах-
ване на частната собстве-
ност, за свободната любов и 
свалянето на царя. Той и него-
вите хиляди последователи 
са избити през 582 г., но уче-
нието му, повлияно от други 
ислямски секти, просъщест-
вува през следващите векове.

Ислямският богословски 
предшественик на анархизма 
е разработен в Басра и Багдад 
сред аскетите от школите 
Мутазила и Хауариж. Тази 
форма на революционния ис-
лям не е комунистическа или 
егалитарна. Тя не поддържа 
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„Народът мре от глад, защото властниците го 
одират от данъци.

Затова мре от глад.
Народът трудно се управлява, защото властниците 

правят каквото си щат.
Затова трудно се управлява.

Народът си рискува живота, защото властниците 
ревниво си пазят своя.

Затова е принуден да си рискува живота.
Който не жали своя живот, е по-мъдър от оня, който 

не може да го прежали.“
Лао Дзъ

ИДЕИ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори
речен анархист. Това се от-
нася не само за всички капи-
талистически фирми, но и за 
така наречените анархокапи-
талистически възгледи, кои-
то също не могат да бъдат 
наречени анархизъм. Както 
посочва Ноам Чомски, струк-
турата на капиталистиче-
ската фирма е изключително 
йерархична, фашизоидна по 
своя характер: фашистката 
система… [е] абсолютистка – 
властта върви отгоре надо-
лу… всяка държавна власт, коя-
то е отгоре, управлява хора-
та отдолу по заповед на влас-
тимащите.

Да разгледаме корпораци-
ите … Властта в тях върви 
строго отгоре надолу, от бор-
да на директорите към мени-
джърите, които свеждат ин-
струкциите до работниците. 
Няма никакъв поток на власт 
отдолу нагоре. Хората могат 
само да се бунтуват и да уни-
щожат тази структура или 
да просят милостта ґ, но съ-
щото важи и за робовладел-
ското общество. Структура-
та на властта е линейна от-
горе надолу. (Вертикалата на 
властта)

Дейвид Дилън правилно по-
сочва приликите между фир-
мата и държавата, когато 
пише: Повечето фабрики са 
като военни диктатури. Най-
отдолу са обикновените хора, 
надзирателите са сержанти 

и т. н. нагоре в йерархическа-
та стълба. Организацията 
може да диктува всичко – от 
нашите дрехи и прически до 
това как да прекарваме по-го-
лямата част от живота си, и 
не само през работно време. 
Тя може да ни накара да рабо-
тим извънредно; може да из-
исква от нас да се преглежда-
ме само от лекаря на фирма-
та, ако имаме проблеми със 
здравето; тя може да ни за-
брани участието в общест-
вения живот през свободно-
то време; тя може да поти-
сне свободата на словото; да 
използва личните ни карти и 
въоръжената тайна полиция 
чрез видеонаблюдение; може 
да наказва неподчиняващите 
се с „дисциплинарни съкраще-
ния от производството” (как-
то ги наричат в Дженерал Мо-
търс) или може просто да ни 
уволни, като каже: или приема-
те тези условия, или се при-
съединявате към милионите 
безработни… Почти във вся-
ка работа ние имаме само 
„правото” да напуснем. Ос-
новните решения се вземат 
най-отгоре, а от нас се очак-
ва да се подчиним, независи-
мо от това дали работим в 
кулата от слонова кост или 
в мината. (За демокрация на 
местоработата: Обяснение 
на социалното самоуправле-
ние). Затова всеки последо-
вателен анархист трябва да 
се противопоставя на йерар-
хията във всичките ґ форми, 

включително в капиталисти-
ческите фирми. За анархисти-
те всякакви задължения, дого-
вори, споразумения, предпо-
лагащи робство и изискващи 
приемането на зависим ста-
тут, са незаконни, защото в 
действителност огранича-
ват индивидуалната авто-
номия. (Робърт Греъм. Анар-
хисткият договор в Преот-
криване на анархията от Ха-
уърд Дж. Ерлих.)

Някои твърдят, че ако 
едно сдружение е добровол-
но, няма значение дали в него 
има йерархия. Анархистите 
не са съгласни с такова твър-
дение по две причини. Първо, 
при капитализма работници-
те са задължени чрез иконо-
мическата принуда да прода-
ват своя труд (следователно 
и свободата си) на тези, кои-
то имат капитала. Този про-
цес засилва икономическото 
неравенство и зависимост-
та на работниците, създава 
огромната разлика в богат-
ствата,… защото работни-
ците… продават труда си на 
капиталиста на цена, която е 

далече под реалната му стой-
ност. (Робърт Греъм) Следо-
вателно: За да представяме 
страните на трудовите от-
ношения като свободни и рав-
ни помежду си, трябва да пре-
небрегнем сериозното нера-
венство, което съществува 
между работника и предпри-
емача, вследствие властта 
на пазара. Да се представят 
отношенията на подчине-
ние и експлоатация, които съ-
ществуват в капиталистиче-
ското предприятие, като въ-
плъщение на индивидуалната 
свобода и социалната спра-
ведливост е гавра. (Пак там). 
Анархистите подкрепят ко-
лективните действия и само-
организацията на работници-
те, тъй като това подобрява 
икономическото им положе-
ние и им позволява да отсто-
яват своята автономност.

Пренебрегвайки йерархич-
ния характер на асоциацията, 
ние можем да не участваме в 
организации, основаващи се 
на нарушаване на свободата 
(като капиталистическите 
фирми, въоръжените сили или 
държавата), защото били „до-
броволни”. Боб Блек казва: Де-
монизирането на държавния 
авторитаризъм, като се пре-
небрегва влиянието на голе-
мите корпорации, които кон-
тролират глобалната иконо-
мика, е фетишизъм от най-ло-
ша проба. Анархията е много 
повече от простата възмож-
ност за избор на господар.

Следователно опозиция-
та срещу йерархията е клю-
чова анархистка позиция – в 
противен случай ние се пре-
връщаме в „доброволстващи 
анархисти”, които едва ли са 
анархисти. (Повече информа-
ция ще получим в раздела „Во-
лунтаризъм”).

Анархистите твърдят, 
че организациите не тряб-
ва да се изграждат на йерар-
хична основа, те могат да се 
основават само на принципи-
те на сътрудничество меж-
ду равни, които управляват 
пряко собствените си дела. 
По този начин може да се от-
хвърлят йерархичните струк-
тури (тоест без делегиране 
на властта в ръцете на не-
колцина). Само когато едно 
сдружение се самоуправлява 
от своите членове, то може 
да се счита за наистина анар-
хистическо. За съжаление, ня-
кои нови буржоазни апологе-
ти, очевидно искащи да си 
присвоят името „анархист” 
поради асоциацията му със 
свободата, сравнително от-
скоро твърдят, че човек може 
да бъде едновременно капи-
талист и анархист (както е 
в така наречения „анархокапи-
тализъм”). Капитализмът се 
основава на йерархията (без 
да говорим за експлоатация-
та и връзката му с държава-
та) и затова „анархокапита-
лизмът” е противоречие в из-
ползването на термините. •

(следва)
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Анархията е 
много повече от 
простия избор 
на господар
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БУНТЪТ СРЕЩУ ДЪРЖАВНИЯ ПРОИЗВОЛ

Минеаполис. 27 май

В Съединените щати въпросът за 
расовото неравенство не може да 
бъде сведен само до желанието за 
реформи, по-равноправно разпреде-
ление на благата или до институ-
ционалното насилие. По улиците на 
Минеаполис в нощта на 27–28 май 
видеографът Unicorn Riot излъчва 
на живо до 1,8 милиона зрители в 
интернет десетки интервюта с 
бунтовниците, заснети сред го-
рящи сгради. В тълпата, на живо 
младеж застава пред камерата и 
най-спокойно обяснява какво прави 
в сърцето на бунта:

– Всичко това е за моите 
прадеди, за всички хора от Ми-
несота, за всички хора, които 
казват, че са американци и ис-
кат да говорят свободно. Ако 
наистина вярвате в свобода-
та, можете само да ни подкре-
пите и това ще стане!

– Какво според вас може да 
се подобри в полицията и ин-

ституциите? Какво очаквате 
от бъдещето?

– Очакваме още много пожа-
ри, много повече огън. Дори на 
местно ниво в американската 
митология има много символи, 
които отдавна трябваше да 
бъдат изгорени. Непрекъсна-
то настояваме властите да 
ги премахнат, но те нищо не 
правят, затова сега ще свър-
шим работата сами. Честно 
казано, е много лесно. Ние по-
строихме тази страна и ние 
ще я подпалим. Аз съм пото-
мък на коренното население 
на Америка и на афрокубинци. 
Ние изградихме тази страна и 
ние ще я унищожим с огън, ако 
трябва.

Всичко това е оправдано. 
Вижте ме – безработен цвет-
нокож мъж, гордеех се с рабо-
тата си, но я изгубих от всич-
ко това и сега въставам, за да 
отстоявам нашите права. •

Никой не очаква нищо от 
институциите. Когато хората 

се бунтуват тук, те си спомнят 
за 500-те години геноцид и 

робство, но и за 500-те години 
съпротива.

близки до съвременните кон-
цепции на анархизма, но про-
повядва, че съществуването 
на държавата е вредно, неза-
конно, неморално и ненужно.

В Европа християнството 
засенчва всички аспекти на 
живота. Братята на Свобод-
ния Дух са най-яркият пример 
за еретическата вяра, която 
съдържа някои неясни анархис-
тически тенденции. Те под-
държат своите антиклери-
кални настроения и вярват в 
пълната свобода. Въпреки че 
повечето от идеите им са 
индивидуалистични, движе-
нието има социални последи-
ци, подбуждащи към бунтове 
и въстания в Европа в продъл-
жение на много години. Други 
анархистически религиозни 
движения в Европа през Сред-
новековието са хусити, ада-
мити и ранни анабаптисти.

Историкът от ХХ век 
Джеймс Джол описва анархи-
зма от две противоположни 
страни. През Средновекови-
ето се появяват зелотите и 
аскетичните религиозни дви-
жения, които отхвърлят ин-
ституциите, законите и ус-
тановения ред. През 18 век 
възниква другият анархисти-
чески поток върху основата 
на рационализма и логиката. 

Двете течения на анархизма 
по-късно се смесват, за да об-
разуват противоречиво дви-
жение, което намира отзвук 
сред много широка аудито-
рия.

През Ренесанса и в 
началото на съвременната 
епоха

С разпространението на Ре-
несанса по цяла Европа ан-
тиавторитарните и свет-
ски идеи се появяват отново. 
Най-изтъкнати мислители, 
застъпващи се за свободата, 
главно французи, използват 
утопията в своите работи, 
за да заобиколят строгата 
държавна цензура. В „Гарган-
тюа и Пантагрюел” (1532–
1552) Франсоа Рабле пише 

за Аби от Телема (от гръцки: 
θέλημα, което означава „воля” 
или „желание”), въображаема 
утопия, чието мото е „ти си 
воля”. Приблизително по съ-
щото време френският сту-
дент по право Етиен де ла 
Боеси пише „Разсъждение за 
доброволното робство”, къ-
дето твърди, че тиранията 
е резултат от доброволно-
то подчинение и може да бъде 
премахната от хора, които 
отказват да се подчиняват 
на властите над тях. По-къс-
но във Франция Габриел де Фо-
ани пише за утопия със свобо-
долюбиви хора без правител-
ство, които нямат нужда от 
религия, и живеят в „Южната 
земя” (La Terre Australe connue, 
1676). Заради нея властите в 
Женева хвърлят в затвора де 

Фоани. Фенелон също използ-
ва утопията, за да проектира 
своите политически възгледи 
в книгата си „Приключенията 
на Телемах”, която вбесява 
„краля Слънце” Луи XIV.

Някои течения в Реформа-
цията (като радикалното ре-
форматорско движение на 
анабаптистите) понякога се 
представят като религиоз-
ни предшественици на съвре-
менния анархизъм. Въпреки 
че Реформацията е религиоз-
но движение, което укрепва 
държавата, тя проправя пътя 
към хуманистичните идеи 
на Френската революция. По 
време на Английската граж-
данска война християнският 
анархизъм намира една от 
най-красноречивите си фи-
гури в лицето на Уинстенли, 

предводител и един от осно-
вателите на движението на 
Дигърите. Той публикува своя 
памфлет „Новият закон на до-
бродетелта”, в който призо-
вава за комунална собстве-
ност и социалноикономическа 
организация в малките аграр-
ни общности. Като се позова-
ва на Библията, той твърди, 
че „земните блага” трябва да 
бъдат „споделени с всички”. За 
Уилям Блейк също твърдят, 
че споделял анархистическа-
та политическа позиция.

В Новия свят първият, кой-
то използва термина „анар-
хия”, означаващ нещо различ-
но от хаоса, е Луи Арман ба-
рон дьо Лаонтан в своите 
„Нови пътешествия” в Север-
на Америка (1703). В тях той 
описва коренното американ-
ско общество като нямащо 
никаква държава, закони, за-
твори, свещеници или частна 
собственост, както е в анар-
хията.

Квакерските секти, глав-
но поради своя пантеизъм, 
имат определени анархисти-
чески тенденции и ценности, 
които оказват влияние вър-
ху Бенджамин Тъкър, индиви-
дуалист-анархист, редактор 
и издател на периодичния 
вестник „Свобода”. •

превод от руски – ru.qwe.wiki
(следва)

ЗА САМООБРАЗОВАНИЕ

История на анархизма
„В началото Бог сътвори земята. Нито дума не 

е речена в началото, че един клод на рода човешки 
трябва да властва над друг, но самолюбивите си 
въобразиха, че човек трябва да поучава и властва 

над човека.“
Джерард Уинстенли

» » » продължава от страница 9

АНАРХОРАФИНЕРИЯ

АНАТОМИЯ НА ДЪРЖАВАТА
» » » продължава от миналия брой

Историята като борба 
между властта на 
държавата и силата на 
обществото.

Тъй като двете основни и вза-
имно изключващи се отно-
шения между хората са мир-
ното сътрудничество и при-
нудителната експлоатация, 
производството и хищни-
чеството, историята на чо-
вечеството – особено иконо-
мическата – може да се раз-
глежда като конкуренция меж-
ду тези два противоположни 
принципа. От едната страна 
са творческата производи-
телност, мирният обмен и 
сътрудничеството; от друга-
та са принудата, диктатура-
та и хищническият интерес 
към тези социални отноше-
ния. Албърт Джей Нок удачно 
нарича тези две съперничещи 
си сили: „обществена власт” и 
„власт на държавата”.

Обществената или соци-
алната власт е властта на 
хората над природата, тях-
ното сътрудничество при 
оползотворяването на при-
родните ресурси и разбира-
нето на законите на приро-
дата в интерес и в полза на 
всички участващи. Социална-
та власт е също така власт 
отвъд природата – качест-
вото на живота, постигнато 
от хората със съвместна ра-

бота и взаимноизгоден обмен. 
Властта на държавата, от 
друга страна, както видяхме, 
е принудително и паразитно 
заграбване на резултатите 
от това производство в пол-
за на непродуктивните (всъщ-
ност дори антипродуктивни) 
властници. Докато социална-
та власт е власт над приро-
дата, властта на държавата 
е власт над човека. В проте-
жение на цялата история про-
изводителните и творчески 
сили на човека постоянно съз-
дават нови начини за преобра-
зяване на природата в полза 
на човека. Това става във вре-
мена, когато на обществе-
ната власт се удава да пре-
одолее властта на държава-
та или да намали значително 
степента на нейната намеса 
в обществото. Рано или къс-
но обаче държавата прониква 
в тези нови пространства, 
за да осакати и премахне об-
ществената власт. Ако в 
много западни страни от XVII 
до XIX век социалната власт 
се засилва и съответно рас-
тат свободата, мирът и ма-
териалното благополучие, 
то двадесети век в основата 
си е векът, когато властта 
на държавата отново взема 
връх – със съответно връща-
не към робството, войната и 
разрушенията.

През XXI век човечество-
то отново е изправено пред 
избора между злокобното уп-

равление на държавата – вече 
въоръжена с плодовете на 
творческите и интелекту-
ални сили на човека, иззети и 
извратени за собствените ґ 
планове – и заместването ґ 
със самоуправлението, пряка-
та демокрация или анархията 
като свободен съюз на общи-
ните.

Последните няколко века са 
времена, когато хората се оп-
итват да наложат конститу-
ционни и други ограничения на 
държавата, но успяват един-
ствено да разберат, че подоб-
ни ограничения – като всич-
ки други опити за обуздаване 
на държавата – са обречени 
на провал. От всички много-
бройни форми на държавите 
през вековете, от всички кон-
цепции, понятия и институ-
ции, никоя не е успяла да сдър-
жи държавата под обществен 
контрол.

Проблемът с Левиатан оче-
видно е далеч от всякакви кон-
ституционни решения, как-
то е било винаги, откак съ-
ществува. Успешното и окон-
чателно решение на неговия 
проблем е посочено от Миха-
ил Бакунин. То се нарича соци-
ална ликвидация, под което 
се разбира премахването на 
държавността и на собстве-
ността и заместването им 
от анархокомунизма. •

Мъри Ротбард
авторизиран до неузнаваемост и 

обърнат наопаки превод на Г. К.
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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 :    anarchy.bg

с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ”  anarchy.bg/вестник

и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

0896 613 727

а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  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

1. Неизвестен извършител 400 лв
2. VV 80 лв

Помощи за „Свободна мисъл”

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.

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Националното освобождение и безвластният федерализъм – Г. Хаджиев 3 лв

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

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

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

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 10 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

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

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

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

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

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

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

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

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв

38. Статии – Александър Наков според възможностите

39. Социална революция или смърт – Георги Константинов 10 лв

40. Пуста кюския – Лъчезар Кръстев 10 лв

БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2020 СВОБОДНА  МИСЪЛ

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
•  На 01.05.1886 г. чикагските 

работници обявяват обща 
стачка за 8-часов работен 
ден.

•  От 03.05. до 09.05.1937 г. в 
Барселона се извършва опит 
за контрареволюция от 
страна на правителството 
с помощта на Нападателни-
те отряди и комунистите. 
Седмица, отбелязана в ис-
торията като „майските 
събития” от 1937 г.

•  На 04.05.1903 г. в с. Баница е 
убит Гоце Делчев.

•  На 05.05.1937 г. в Барсело-
на е убит от Сталинското 
НКВД италианският анар-
хист професор Камило Бер-
нери.

•  На 06.05.1925 г. е разстре-
лян, заедно с още четирима 
четници от Сливенската 
анархистическа чета, поет-
ът Димо Петранов (Разкол-
ник).

•  На 12.05.1952 г. в концлагера 
„Белене” е разстрелян анар-
хистът Иван Николов Йон-
дов от с. Търновлак, Кюс-
тендилско.

•  На 14.05.1940 г. в Торино уми-
ра Ема Голдман.

•  На 15.051925 г. в софийските 
казарми е удушен поетът и 
редактор на списание „Пла-
мък” Гео (Георги) Милев.

•  На 16.05.1864 г. е заточен ру-
ският писател и революцио-
нер Николай Чернишевски.

•  На 18.05.1789 г. избухва Вели-
ката френска революция.

•  На 19.05.1990 г. в Казанлък се 
състои възстановителна-
та Национална конференция 
на Федерацията на анархи-
стите в България (ФАБ).

•  На 20.05.1814 г. в Прямухи-
но, Тверска губерния е ро-
ден анархистът Михаил Ба-
кунин.

•  На 21.05.1879 г. в Париж е ги-
лотиниран безвластникът 
Емил Анри.

•  На 25.05.1879 г. в с. Хърсово 
(Разградско) е роден извест-
ният български анархист 
Върбан Килифарски.

•  На 25.05.1924 г. в Дупница е 
родена партизанката анар-
хистка Петрана Димитрова 
Лисичкова.

•  На 28.05.1925 г. в местност-
та „Гайтановец” са убити 
анархистите Мариола Мил-
кова Сиракова, Мина и Ма-
рийка Василеви, Желязко 
Иванов Ирикапаклиев и Пен-
чо Колев с още 8 антифаши-
сти.

•  На 29.05.1988 г. в София уми-
ра анархистът Георги Дими-
тров Кюртов (Карамихал-
ков), един от последните 
редактори на в. „Работниче-
ска мисъл”.

ОТ ПЪРВА РЪКА

Съпротивата в Чили
През февруари с нас се свърза дру-
гарка от Чили, минаваща през Бъл-
гария. Посещението ґ е част от 
обиколка на Европа с цел разпро-
страняване на информация от пър-
ва ръка за ситуацията, създала се 
в Чили през последните месеци на 
2019 г.

Малко история

Ще направим кратък истори-
чески преглед, за да дадем кон-
текст на описваните съби-
тия.

След обявяването на неза-
висимостта си от Испания 
през 18 век Чили се развива 
като авторитарна републи-
ка. След няколко войни срещу 
Испания, Боливия и Арженти-
на, държавата утвърждава 
властта си над територия-
та, която контролира и в мо-
мента. След гражданска вой-
на между фракциите на мест-
ните индустриалци и интер-
националния банков капитал 
през 1891 г., тя става парла-
ментарна демокрация. Мно-
го бързо се установява оли-
гархичен режим, извличащ бо-

гатството си от износа на 
полезни изкопаеми. Положе-
нието не се променя сериоз-
но въпреки военните превра-
ти и смяната на различни пар-
тии в правителството. През 
1973 г. година поредният пре-
врат, спонсориран от САЩ и 
оглавен от генерал Аугусто 
Пиночет, сваля от власт пре-
зидента Салвадор Алиенде, 
прокарващ умерени социални 
реформи, засягащи интере-
сите на едрия местен и чуж-
дестранен капитал. Управле-
нието на Пиночет е период на 
жестока репресия срещу леви-
те политици и активисти в 
цялата страна. Официално са 
избити и репресирани пове-
че от 40 000, а според някои 
източници над 200 000 души. 
В този период икономическа-
та политика на Чили е изця-
ло диктувана на чуждестран-
ния капитал. Пиночет кани в 
страната икономически екс-
перти от „Чикагската шко-
ла”, за да реформират иконо-
миката в посока на пълна ли-
берализация. Приватизирано 
е всичко – от здравеопазване-

то и транспорта до образо-
ванието и пенсионната сис-
тема. Експертите от Чикаго 
осъществяват своите иконо-
мически теории, по-известни 
в наши дни с името „неолибе-
рализъм”. Въпреки твърдата 
си вяра в този икономически 
модел, диктаторът решава 
да не го прилага за армията и 
полицията – изненадващо те 
запазват собствена социална 
пенсионна и здравна система. 
Пиночет, чиято власт се кре-
пи на тези репресивни органи, 
предпочита да им спести пре-
лестите на свободния пазар. 
Икономическата политика ос-
тава непроменена и след офи-
циалното връщане на парла-
ментарната демокрация през 
1989 г. Пиночет остава глав-
нокомандуващ на армията до 
1998 г. и сенатор „до живот”. 
Масовите убийства и репре-
сии са удобно забравени от 
новото демократично прави-
телство.

Кадрилът на политически-
те партии в управлението 
продължава и до наши дни, без 
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промяна в икономическата по-
литика, наложена от Пиночет 
и момчетата от „Чикагската 
школа”.

Началото на протеста

Последните протести започ-
ват след поредното повише-
ние на цената за пътуване в 
метрото на Сантяго. Оказва 
се, че цената на пътуването 
се определя по чисто пазарен 
принцип – всички флуктуации 
в цената на горивата или куп 
други свързани стоки водят 
до незабавно повишаване на 
цената на билета за транс-
порта. Въпреки че повише-
нието е сравнително малко – 
около 12 стотинки, – то идва 
твърде скоро след поредно-
то повишаване на цената на 
тока. Такова количество сво-
боден пазар явно прелива ча-
шата на търпението на на-
рода. Протестите са иници-
ирани от учениците в горни-
те класове и студентите, 
те отказват да плащат но-
вата цена на билета, като 
демонстративно прескачат 
загражденията. В следващи-
те дни учениците спонтанно 
окупират няколко станции на 
метрото и извършват ужас-
ното престъпление да пус-
нат хората да се возят без-
платно. Правителството, 
разбира се, не може да търпи 
подобно потъпкване на пазар-
ната икономика и веднага из-
праща военизираната поли-
ция да възстанови справедли-
востта. Протестите еска-
лират на 18 октомври, след 
като полицията убива едно 
от протестиращите моми-
чета. След новината за това 
убийство народът масово 
се надига на протест срещу 
системата, много станции 
на метрото са разрушени и 
започват сблъсъци с полици-
ята. Правителството вед-
нага обявява полицейски час, 
който да бъде наложен от ар-
мията. Тази мярка обаче има 
обратен ефект – хората пом-
нят Пиночет, масовия терор 
и разстрелите. На следва-
щия ден протестите стават 
още по-масови и обхващат ця-
лата страна с изключение на 
северните региони. Хората 
издигат искания за незабавна 
оставка на цялото правител-
ство, което не се различава 
принципно от повечето про-
тести по света. В Чили обаче 
освен оставки на политици, 
не водещи до нищо друго ос-
вен смяна на говорещите гла-
ви по телевизията, народът 
открито поставя под въпрос 
капиталистическата систе-
ма като начин за организира-
не на обществото.

За защитниците на народа

Коментирахме с какво се за-
нимават в това време за-
щитниците на народа, без 

които всяко съвременно об-
щество веднага щяло да се 
върне в праисторически вре-
мена. Хората щели да започ-
нат да се убиват и ограбват 
един друг, разделени на племе-
на. Да – става дума за полици-
ята. След масовизирането на 
протестите, явно застраша-
ващи властта, жандармерия-
та (цялата полиция е милита-
ризирана) се заема със звер-
ски репресии на протести-
ращите. Освен побоищата, 
стрелбата с гумени куршуми 
и гранати със сълзотворен 
газ, започват масови арести 
на протестиращи хора. По-
твърдени са хиляди случаи на 
изтезания и изнасилвания на 
арестувани. Има десетки слу-
чаи на полицейски коли, кои-
то нарочно се врязват в тъл-
пите протестиращи хора, 
жертвите от подобни атаки 
са десетки. Всичко това поли-
цаите извършват, докато на-
пяват песен, известна като 
„Химна на полицията” – явно 
се нуждаят от мотивация за 
геройствата си. Протести-
те обаче продължават да на-
бират сила – вместо да бъ-
дат благодарни на силите на 
реда, че ги пазят, хората се 
ожесточават срещу тях. Ха-
керска група пробива полицей-
ските бази данни и оповестя-
ва списъци със служителите 
на полицията и техните те-
лефонни номера. Благодарни-
ят народ веднага ги залива 
с обаждания, в които изразя-
ва не точно благодарността 
си…

Самоорганизация и 
взаимопомощ

Няколко града в страната ос-
тават без вода, защото не 
могат да си я плащат. При-
помняме: всичко в Чили, вклю-
чително водоснабдяването 
за населението, е привати-
зирано и се подчинява на пра-
вилата на свободния пазар. 
Оказва се, че минната индус-

трия може да плаща повече 
от жителите на градовете 
и да използва цялата вода – 
в тези случаи невидимата 
ръка завърта кранчето в по-
сока на минната индустрия. В 
един от градовете, останали 
без вода, хората се организи-
рат и превземат помпената 
станция, след което пускат 
водата към града. Държавата 
изпраща полицията и армия-
та да възстановят справед-
ливостта – все пак се отне-
мат печалби от собственика 
на водоснабдяването, – кои-
то отново прогонват хора-
та и спират водата на града. 
След като си „защитниците 
на народа” си заминават, хора-
та отново превземат стан-
цията и си пускат водата.

В много квартали по раз-
лични градове се организират 
събрания на местната общ-
ност, на които всички могат 
да присъстват и говорят. На-
шата другарка разказа за съ-
бранията и решенията, взе-
ти на тях, в квартала, в кой-
то живее – в град Валпараи-
со (на около 100 километра 
от столицата Сантяго). По-
ради жестоката безработи-
ца и бедността, за хората е 
много трудно да получат ус-
луги, от които се нуждаят, и 
съответно да намерят купу-
вач на услугите, които те са-
мите предлагат. За да се спа-
сят от това пазарно щастие, 
те правят списъци с хора (и 
техните умения), готови да 
се включат в непазарна ини-
циатива. Тези хора предоста-
вят уменията си безплатно 
на нуждаещите се, като в за-
мяна получават помощ за не-
щата, от които те имат не-
обходимост. Спомена се кон-
кретен пример: учителка от 
местното училище получава 
водопроводни услуги, а дава 
уроци по история на деца. Ва-
жно е да се отбележи, че раз-
мяната не е пряка, учителка-
та не е преподавала на деца-
та на човека, който е ремон-

тирал водопровода ґ. За да 
се премахнат всички пазарни 
отношения, човек няма нужда 
да извърши нещо, преди да по-
лучи безплатна помощ – той 
ще помогне, когато има нуж-
да от неговата помощ и е 
способен на това. Другарка-
та каза, че хората започват 
да свикват с тази система 
и да се включват в нея бързо, 
въпреки насажданите цял жи-
вот догми на пазарната ико-
номика.

Поглед в бъдещето

На кварталните събрания се 
дискутира постоянно иконо-
мическата система на Чили, 
хората стигат до извода, че 
тя е абсолютно непригодна 
за осигуряване на дори сносен 
живот за огромното мнозин-
ство от тях. На едно от съ-
бранията жена е поискала ду-
мата и е разказала на всички, 
че предишната вечер е тър-
сила из интернет информа-
ция за алтернативни поли-
тическо-икономически сис-
теми и е попаднала на анар-
хокомунистическата идео-
логия. След като се запозна-
ла с основните положения на 
тази система, тя решила, че 
това, което хората искат да 
правят в квартала, съвпада 
почти напълно с тази идеоло-
гия. Веднага зададохме въпрос 
дали тази жена е част от 
местна анархистка организа-

ция. Отговорът беше „не”. Не 
е ясно дали тя не е симпати-
зирала на идеологията и пре-
ди събитията, но дори да е 
така, хората са приели с одо-
брение нейното изложение и 
са потвърдили, че описаното 
наистина съвпада с техните 
виждания.

Друго решение, взето на 
събрание в същия квартал е, 
че хората нямат нужда от по-
лицията. Входовете в кварта-
ла са барикадирани и изглежда 
полицията е спряна. Въпреки 
широко разпространеното 
мнение, при отсъствието на 
полиция хората не са започна-
ли веднага да се грабят и уби-
ват едни други, а са се заели с 
описаните вече антипазарни 
действия.

Поради проблеми с продо-
волствието хората са започ-
нали да организират комунал-
ни градини за отглеждане на 
зеленчуци върху удобните за 
целта терени, без да се съо-
бразяват с собствеността 
върху тях. Явно са решили, че 
храната е по-важна от печал-
бата, която някой инвести-
тор ще прибере, след като по-
строи поредната офис сграда 
върху някое от тези парчета 
земя.

Накратко, това са събити-
ята, за които получихме ин-
формация от първа ръка. Спо-
ред нашата другарка подобни 
събрания се правят в много 
квартали в различни градове 
на страната. Единствената 
част, която още не е обхва-
ната от масови протести, е 
северната част на Чили, къ-
дето е съсредоточена минна-
та индустрия на страната. 
Работещите в този сектор 
са платени значително по-
добре от средното за стра-
ната (2–2,5 пъти), въпреки че 
условията на работа са ужас-
ни. Дългите смени, липсата на 
предпазни мерки и всички дру-
ги благини на капитализма во-
дят до сериозно съкращаване 
на живота на работниците, 
мнозина умират, преди да на-
вършат 60 години. Тези хора 
обаче все още не се асоции-
рат с останалата част от 
пролетариата в страната и 
смятат, че живеят добре.

В следващия брой ще напра-
вим анализ на събитията от 
анархистка гледна точка и ще 
дадем още информация, ако я 
получим навреме. •

Колектив от СМ

ОТ ПЪРВА РЪКА
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