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Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként 
is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden 
számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes 
eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Boldog nőnapot!
német érdekek képviseletéből, jeles! De a többiből elégtelen! 
Hova juttatta Európa népeit a covid idején? Mit tett Európa 
békéjéért? Német arisztokrata maradt akkor is, amikor euró-
pai embernek, európai nőnek kellett volna lennie.

A Biden-adminisztráció az USA Európa-politikáját Vic-
toria Nuland kezébe helyezte, aki szívből megvet mindenkit, 
aki nem olyan, mint ő, vagyis nem esküszik Amerika és a 
liberális modell mindenhatóságára.

Bocsásson meg a kedves olvasó, ha nem példálódzok a 
magyar politikai élet női szereplőivel. Ismerjük őket. Véle-
ményünk is van róluk, Önöknek is, nekem is.  Az ízléste-
lenséget, az alpáriságot, a hazugságot, az embertelenséget a 
férfi aktól sem lehet elfogadni, de valahogy megszoktuk. Ha 
ugyanezt látjuk női szereplőknél, nem csoda, hogy sok em-
ber undorral fordul el a közélettől.

Az Országgyűlés hamarosan megválasztja az új köztársa-
sági elnököt. Jó dolog, hogy egy fi atalt, egy nőt jelöltek erre 
a tisztségre. Novák Katalin családügyi miniszterként sok 
olyat tett, amit a szocializmus egykor már megcsinált és a 
Munkáspárt is megtenne a családokért, az emberekért. Meg-
látjuk, hogy államfőként lesz-e szava mindannyiunkhoz, 
Önökhöz, hozzánk!

Az elmúlt két hétben ajánlásokat gyűjtöttem a választási 
kampányban. Az utcán, az emberek között. Találkoztam asz-
szonyokkal, lányokkal, sokakkal. Olyanokkal, akikhez nem 
jut el a kormánypolitika fi gyelme. Az életbe belefáradt tanár-
nő, akinek még két éve van a nyugdíjig, és addig egy patiká-
ban takarítónő. A határmenti városkában lakó asszony, aki 
22800 forintból él, amit hivatalosan „foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásnak” hívnak. A leszázalékolt családanya, 
aki várja sorát a szívműtétre, és minden percben érzi, hogy 
az óra ketyeg. A kisvárosi közmunkásnő, magyarul, utcasep-
rő, aki nem alkoholista, nem drogos, egyszerűen csak elbánt 
vele az élet. Az idős néni, aki a délelőtt folyamán háromszor 
is lement az élelmiszerboltba, hogy emberi szót halljon. 

Nőnapon gondoljunk rájuk is! Beszéljünk az ő sorsukról 
is! A sikeres üzletasszonyokról, a közélet percasszonyairól 
hallunk eleget. Nekik nem kell segítenünk. Ők érvényesülnek 
maguk is, ők jó időben jó helyen voltak és láthatólag vannak is. 

Segíteni azoknak kell, akik egyedül nem képesek meg-
birkózni a pénz világával. Mi, a Munkáspárt az ő hangjukat 
akarjuk felerősíteni, az ő érzéseiket akarjuk képviselni, az ő 
álmaikat akarjuk valóra váltani.

És még valami, lehet, hogy nagy kérés. Asszonyok, lá-
nyok, maradjatok nők! Ne akarjatok mások lenni, vagy más-
sá válni. Legyetek embertársaink, akiket szerethetünk, gyá-
molíthatunk, akikkel együtt élhetünk!2

Nők voltak, vannak és lesznek is, bár a mai LMBTQ-s vi-
lágban már nehéz biztosra menni. De akárhogyan is nézzük, 
nőkkel élünk együtt, amióta ember az ember. Hol így, hol 
úgy, de együtt. Megmondom őszintén én személy szerint 
nem nagyon szeretnék ezen változtatni. 

Manapság politikai divat lett bocsánatot kérni a múltért.  
Megkövetik például az amerikai indiánokat, hogy Kolum-
busz felfedezte Amerikát és az akkori, úgymond, európai ér-
tékek alapján bánt el a bennszülöttekkel. Eközben senki sem 
gondol arra, hogy a mai európai értékek is viszonylagosak. 
Könnyen lehet, hogy a mai nyugat-európai politikusok utó-
dainak is sűrűn kell majd elnézést kérniük. Mondjuk, tőlünk!

Én most, nem divatból, hanem őszinte meggyőződésből 
bocsánatot kérek minden nőtől azért, ahogyan férfi  elődeink 
bántak velük. 

Nem mennék vissza régi korokba, amikor a nőt nem vet-
ték ember számba. Semmilyen bocsánatkérés sem tünteti el 
a múltat.  De ki-ki a saját életében, a jelenében változtathat. 

Én a korai szocializmus családmodelljének gyermeke 
vagyok.  Apám nem engedte, hogy anyám állást vállaljon. 
Apám a Lázár utca nyomorából jött. Számára életprogram 
volt, hogy gyerekei ne üres lakásba menjenek haza, mindig 
legyen étel az asztalon.  Anyám, aki csongrádi kubikus csa-
ládból jött Pestre, elfogadta ezt a szerepet. Persze meg is te-
hette, mert egy fi zetésből is meg tudtunk élni.  Szerényen, 
de megéltünk. 

Nem apámért kérek elnézést, hanem magamért, hiszen 
ennek a családi munkamegosztásnak köszönhetően nem kel-
lett napközibe járnom, anyám mindenről gondoskodott, még 
arról is, hogy tizenévesen megtanuljak németül.

A nők helyét, és ezzel együtt a férfi ak helyét minden 
korban minden társadalomnak, minden családnak meg kell 
találnia. A nők ma látványosan előretörtek a politikában. 
Németországnak a külügyminisztere és hadügyminisztere 
is nő. A mostani háborús időkben olyan szavakat mondanak 
Oroszországról, az orosz emberekről, amelyekkel Hitler egy-
kori tábornokai se versenyezhetnének. 

Szlovák szomszédaink se panaszkodhatnak, egy környe-
zetvédelmi aktivista nő lett a köztársaság elnöke. Ám le-
gyen! Érvényesüljön a modern nő! De ez a modern nő kárt 
okoz. Utálja Oroszországot és örül annak, hogy amerikai ka-
tonák mennek Szlovákiába. Jobban uszít a belarusz elnök el-
len, mint Szvjatlana Cihanouszkaja, ami azért nem kismiska.

Rendesen bevásároltunk az Európai Bizottság 
elnökasszonyával is. Nagy volt az öröm, hogy 
az EU történetében először egy nő került az élre. 
Nos, könyörtelenségből, a liberális politikából, a 
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Gratulálunk, Szlovákia, 
jó utat a fasizmushoz!

NOB: pénzért bármilyen 
hazugságra készek

Kína: Oroszország legitim 
biztonsági igényeit 
tiszteletben kell tartani 
és a megfelelő módon 
érvényesíteni.

A szerbeknek van eszük

A nyugati országok sorra ítélik el Oroszország katonai akcióját, 
miközben az új helyzet nagyon is kapóra jön egyes országoknak. 
A nyugat válságban van, de a mai viszonylagos demokratikus já-
tékszabályok mellett meg van kötve a kezük. Ezért jó a háború. 
Most lehet lábbal tiporni a demokráciát. Például a szlovák parla-
ment éppen az ukrajnai helyzetre hivatkozva törvénymódosítá-
sok egész sorát tartalmazó csomagot fogadott el. A módosítások 
egyebek mellett egy menekülthullám okán is lehetővé teszik majd 
a rendkívüli helyzet bevezetését, illetve az is lehetővé válik, hogy 
a nemzetbiztonsági hivatal (NBÚ) blokkolja az általuk dezinfor-
mációt terjesztőnek minősített internetes oldalakat. A törvény-
módosítási csomagot Zuzana Caputová, szlovák államfő azonnal 
aláírta. Gratulálunk, Szlovákia, jó utat a fasizmushoz!

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) arra kér minden 
nemzetközi sportszövetséget, hogy helyezze át vagy törölje az 
Oroszországba vagy Fehéroroszországba tervezett eseményeit, 
és ne helyezzék ki az orosz és a belarusz zászlót, illetve ne játsz-
szák le a két ország himnuszát nemzetközi sporteseményeken. 
A NOB-ban olyanok ülnek, akik valaha sportoltak, ma azonban 
milliomosok vagy a milliomosok nagyon is jó barátai. A NOB a 
NATO és az EU szolgálatába szegődött, amivel árt a sportnak, 
az embereknek. Eladják a sport tisztességét. Cserébe dől majd 
a pénz a zsebükbe.

Szerbia nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz, 
ez sem politikai, sem gazdasági szempontból nem elemi érde-
ke az országnak – jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök. 
Szerbia lemondott minden külföldi részvétellel való hadgyakor-
latot. Szerbia katonai semlegességet vállal. Vučić tudja, hogy a 
nyugattól eddig csak ígéreteket kaptak, Oroszország és Kína vi-
szont mindenben segíti. Április 3-án Szerbiában is választások 
lesznek. Vučić nyerni akar.

Vang Ji kínai külügyminiszter kifejtette Kína álláspontját a hábo-
rú ügyében. Egy: Kína tiszteletben tartja minden állam szuvereni-
tását és területi integritását. Kettő: Kína a közös, átfogó, közösen 
garantált biztonsági rendszer híve. A biztonságot nem lehet mások 
rovására megteremteni. Oroszország legitim biztonsági igényeit 
tiszteletben kell tartani és a megfelelő módon érvényesíteni. Há-
rom: Kína nem örül a jelenlegi ukrajnai eseményeknek. Négy: 
Kína támogatja a diplomáciai erőfeszítéseket. Üdvözli a közvetlen 
orosz-ukrán tárgyalásokat. Öt: az ENSZ Biztonsági Tanácsa játsz-
szon konstruktív szerepet és ne olajat öntsön a tűzre.
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Orbán: A NATO-val közösen 
védelmezzük Magyarország 
és Európa határait

Húsz éves a nemzeti 
népbutítási központ

Választási aprópénzre 
váltják a nemzeti 
önállóságot

Ismétlődik a történelem? Nyugat-Európával együtt védelmeztük 
Magyarország és Európa határait az Oszmán Birodalommal szem-
ben. Eredmény? Lerombolt ország, több százévnyi osztrák uralom. 
Hitlerrel együtt védelmeztük Magyarország és Európa határait. 
Eredmény? Lerombolt ország, fasizmus, holokauszt és sok minden 
más. Ismétlődik a történelem? Ismétlődik a történelem!

A magyar kormány folyamatosan hangsúlyozza, hogy 
Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. Ha így 
van, akkor miért jött Magyarországra Roger L. Cloutier 
altábornagy, a NATO Szövetséges Szárazföldi Parancs-
nokság (LANDCOM) parancsnoka. Tárgyalt a magyar 
katonai vezetőkkel, és találkozott a NATO Erőket In-
tegráló Elem (NFIU HUN), illetve a Közép-Európai 
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ-MNDC) 
vezetőivel, továbbá csapatlátogatáson vett részt az MH 
25. Klapka György Lövészdandárnál, Tatán.  Miért? 
Miért? Mégse maradunk ki a háborúból?

A „bukaresti kilencek” találkozóján Áder mindenbe be-
lement, amibe józan ésszel nem lenne szabad belemenni. 
A nemzeti önálló külpolitika nem békeidőben mutatkozik 
meg, amikor a nagyhatalmak elnézik a kisebb kilengéseket, 
a „keleti nyitást”, a „pragmatikus magyar-orosz viszonyt” 
meg hasonlókat. Nemzetinek és önállónak válságok, há-
borúk idején kell igazán lenni. Az Orbán-kormány most 
úszik a nyugati árral. Belemegy mindenbe, bízva abban, 

hogy a nyugat békén hagyja a Fideszt és nem 
akarja megbuktatni áprilisban. Választási ap-
rópénzre váltják a nemzeti önállóságot.

Mégse maradunk ki a 
háborúból?

Nem ez a neve, de ez a feladata: elhazudni a múltat, butítani és a mai 
tőkés rendszer hűséges kiszolgálóivá tenni az embereket. A múzeum 
egy alapvető hazugságra épül. Azt állítják, hogy a fasizmus és a kom-
munizmus ugyanaz. Nem ugyanaz! A fasizmus a tőke kegyetlen fegy-
vere a kapitalizmus megmentésére. A szocializmus, a kommunizmus 
egy jobb társadalom, ahol nem a pénz az úr, hanem az ember. A tőke 
nem akar ilyen társadalmat. A fasizmus sok millió ember halálát jelenti. 
A kommunizmusnak egy ellensége van: a tőke, a pénz. Sajnálatos, hogy 
az Orbán-kormány felkarolta a primitív antikommunizmust. Nem érti, 
hogy az, aki a kommunistákat üldözi, valójában a fasisztákat segíti.

Az ukrajnai események előhozták a magyar politikai szereplők totális hülye-
ségét. A valóság, az igazság senkit sem érdekel, de mindenki igyekszik egy 
belpolitikai bőrt lehúzni az eseményekről. Gyöngyösi Márton úr, a Jobbik 
alelnöke például további szankciókat szorgalmazott az ellenzéki összefogás 
nevében Oroszország ellen múlt pénteki online sajtótájékoztatóján. Gyön-
gyösi szerint azonnali hatállyal el kellene távolítani állásából mindenkit, 
akik a magyarországi közmédiában vagy a Fideszhez közeli orgánumokban 
„az orosz narratívát harsogja a jelenlegi helyzetben”.

Szorgalmazta emellett, hogy a SWIFT nemzetközi bankközi fi zetési 
rendszerből zárják ki Oroszországot, valamint vizsgálják felül a letelepedési 
államkötvények rendszerét, és „ahol nemzetbiztonsági kockázatot vélnek 
felfedezni”, vonják vissza az így szerzett jogosultságokat.

A háború ürügy a Jobbiknak 
a totális uralom bevezetésére
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A választási csata folytatódik
Ha nem változtatják meg a választási törvényt, ma a Munkás-
pártnak egyedül is lenne országos listája. 27 jelöltünket fogad-
ták el véglegesen. A Munkáspárt teljesítette vállalását a Balol-
dali Szövetségben. A következő hetekben mindent megteszünk 
azért, hogy minél sikeresebb legyen a Baloldali Szövetség egyé-
ni jelöltjeinek küzdelme. Ezt állapította meg a Munkáspárt El-
nöksége az aláírásgyűjtési időszak befejezése utáni első ülésén.

Az elmúlt két hétben szövetségesünkkel folyamatos volt az 
egyeztetés. Ahol mód volt rá, segítettük egymást. Magyaráztuk 
az embereknek a Baloldali Szövetség jelentését és jelentőségét, 
agitáltunk a jelöltek mellett.

Az aláírások gyűjtése nagyon nehéz körülmények között 
folyt – fogalmazódott meg az ülésen. A kormánypártok és az 
ellenzéki koalíció egy nap, sőt néhány óra elteltével leadták az 
ajánlásokat, azt a lélektani látszatot keltve, hogy már vége is 
a gyűjtésnek. Sok embert ez elbizonytalanított. Tapasztalható 
volt félelem, passzivitás, közömbösség. Láttuk azt is, hogy a 
kormánypártok és az ellenzéki pártok között szinte „valláshá-
ború” folyik, és mindegyik fél igyekezett zárni a sorokat.

Szervezeteink nehezen alkalmazkodtak az új harci feltételek-
hez. Az asztaloknál való gyűjtés, ami négy éve fő fegyverünk 
volt, most nem bizonyult hatékonynak. Minden embert meg kel-
lett szólítani, bejárni az utcákat, közvetlen kapcsolatba kerülni a 
választókkal. Ahol ezt felismerték, és alkalmazták, sikeres volt 
a munka.

Elvtársaink hozzáállását kell alapvetően értékelni! – emelte 
ki Karacs Lajosné, a párt alelnöke, a választási munka irányító-
ja. Köszönjük mindenki munkáját és helytállását. Kemény két 
hét van mögöttünk.

Voltak elvtársaink, akik minden erejüket bevetették, szinte vég-
kimerülésig dolgoztak. Voltak, akik szinte egyedül állították 
meg magukat. A legjobban dolgozó elvtársainkat és szerveze-
teinket a Központi Bizottság ülésén elismerésben fogjuk része-
síteni. A párt elé pozitív példákat kell állítani! Lelkesíteni kell a 
pártot a további munkára – döntötte el az Elnökség.

A választásoknak még nincs vége. Választani április 3-án 
fogunk, és a Munkáspárt és az ISZOMM választási szövetsé-
ge, a Baloldali Szövetség számos egyéni választókerületben 
harcban áll – emelte ki Thürmer Gyula, a párt elnöke. Szövet-
ségeseinkkel egyeztetni fogjuk a márciusi kampányra vonat-
kozó elképzeléseket.

Thürmer Gyula elmondta, hogy az aláírásgyűjtés is igazolta, 
hogy a Munkáspártnak van erkölcsi tőkéje. Becsülik a harminc 
éves következetes harcunkat. Az más kérdés, hogy még nem 
szavaznak ránk. Pozitívum, hogy a korábbinál jóval kevesebb 
ellenséges, antikommunista megjegyzés hangzott el.

Az Elnökség döntött arról, hogy március 9-én, szerdára ösz-
szehívja a párt megyei és budapesti elnökeit. Közösen tekint-
sük át az első szakasz tapasztalatait és döntsünk a kampány 
részleteiről.

A Központi Bizottság március 26-án fog ülésezni. El kell fo-
gadni a Központi Bizottság kongresszusi beszámolóját, és dön-
teni több kérdésben. Április 23-án pedig összeül a Munkáspárt 
28. kongresszusa.

A Nemzeti Választási Bizottság tájékoztatása szerint 55 pár-
tot vettek indulóként nyilvántartásba. Közülük 30 pártnak si-
került jelölteket állítani.  A választásra jogosult állampolgárok 
száma 8,2 millió.
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Gratulálunk képviselőjelöltjeinknek!
A Munkáspárt a 2022. évi országgyűlési választásokon az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalommal közösen, Baloldali 
Szövetség elnevezéssel választási szövetségben indult.

A két párt megállapodott a választókerületek elosztásáról és arról, hogy az adott választókerületben a pártok saját maguk gon-
doskodnak jelöltjeik indításáról, az ajánlások összegyűjtéséről.

A pártszövetség 65 bejelentett egyéni képviselő-jelölttel rendelkezik. A Munkáspárt 27-28 fő indítását vállalta, és ezt teljesítette. 
Gratulálunk jelöltjeinknek, köszönjük munkájukat és további jó munkát kívánunk.

BALOGH IMRÉNÉ
JÁSZ, 02. számú OEVK

BARABÁS GYÖRGY
Budapest, 02. számú OEVK

BENCSIK MIHÁLY
JÁSZ, 04. számú OEVK

DOBÁNY LÁSZLÓ
HAJDÚ, 06. számú OEVK

FEHÉRVÁRI ZSOLT
ISTVÁN
FEJÉR, 04. számú OEVK

FEKETE LÁSZLÓ
PEST, 11. számú OEVK

FLÉGER ISTVÁN 
TAMÁS
FEJÉR, 03. számú OEVK

DR. FRANKFURTER 
ZSUZSANNA
NÓGRÁD, 02. számú OEVK

FÜLÖP JÓZSEF 
ISTVÁNNÉ
BORSOD, 02. számú OEVK

GÁL FERENC
BÉKÉS, 04. számú OEVK

GÁL PÉTER
Budapest, 09. számú OEVK

JÁNOKI TIBOR
KOMÁROM, 
01. számú OEVK

KNOCH LÁSZLÓ
SOMOGY, 
04. számú OEVK

KARACS LAJOSNÉ
Budapest, 08. számú OEVK

KILIÁN BÉLA
BORSOD, 01. számú OEVK

KÓRÓDI PÉTER
BORSOD, 07. számú OEVK
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KÓS ZOLTÁN
BARANYA, 
03. számú OEVK

KÓTI LÁSZLÓ
HAJDÚ, 04. számú OEVK

KOVÁCS ISTVÁN
CSONGRÁD, 
04. számú OEVK

KOVÁCS ISTVÁNNÉ
HEVES, 03. számú OEVK

NAGY JÓZSEF
JÁSZ, 03. számú OEVK

SIMON JÓZSEF 
FERENC
PEST, 04. számú OEVK

SIPOS SÁNDOR
HAJDÚ, 05. számú OEVK

SUGÁR GYÖRGY
BARANYA, 
01. számú OEVK

TÓTH PÉTER PÁL 
SZABOLCS, 
03. számú OEVK

UJJ GYÖRGY IMRE
BÉKÉS, 03. számú OEVK

VERES PÉTER
FEJÉR, 02. számú OEVK

GALLAI DÁVID
BUDAPEST, 12. számú OEVK 

GLONCI BÉLA
BORSOD, 05. számú OEVK

HEGEDÜS MÁTÉ
VAS, 01. számú OEVK 

HUSZTI ANDREA
HAJDÚ, 02. számú OEVK 

KÁPOSZNYÁK ISTVÁN
HAJDÚ, 03. számú OEVK 

KERCSÓ MÁRTON
TOLNA, 01. számú OEVK 

KRIZS NORBERT
NÓGRÁD, 01. számú OEVK 

MENYHÉRT ROLAND
BORSOD, 04. számú OEVK 

NAGYNÉ NÉMETH MARIETTA
HAJDÚ, 01. számú OEVK 

NÉMETH ATTILA
JÁSZ, 01. számú OEVK 

PÁL ÉVA
BUDAPEST, 17. számú OEVK 

PÁLMAI FERENC
PEST, 03. számú OEVK 

PAP FERENC
BORSOD, 03. számú OEVK 

PAPP GYÖRGY
BORSOD, 06. számú OEVK 

SCHLENK RICHÁRD
BUDAPEST, 18. számú OEVK 

SEMEGI RICHÁRD
HEVES, 02. számú OEVK 

SIMON GYÖRGY
BUDAPEST, 01. számú OEVK 

DR. SZANYI TIBOR
BUDAPEST, 13. számú OEVK 

SZÉKELY SÁNDOR
BUDAPEST, 16. számú OEVK 

SZÉKELY SÁNDOR
ZALA, 03. számú OEVK 

SZENTMIKLÓSI TAMÁS
PEST, 06. számú OEVK 

SZILÁGYI LÁSZLÓ CSABA
BARANYA, 02. számú OEVK 

VARGA TAMÁS
SOMOGY, 01. számú OEVK 

ZOLLAI ANDRÁS
BUDAPEST, 14. számú OEVK 

***
Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom jelöltjei 24 helyen szerezték meg a szükséges ajánlásokat. Gratulálunk és sok sikert!
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Oroszország nem fenyegeti Magyarországot, 
maradjunk ki a háborúból!
A Magyar Munkáspárt nyilatkozata

Bekövetkezett az, amire a Munkáspárt hosszú idő óta szinte nap, mint nap fi gyelmeztet. Európa keleti részén háború robbant ki.

Nem orosz-ukrán háborúról van szó, hanem a NATO Oroszország elleni háborújáról, amelynek egyik szakaszát jelentik a 
mostani hadműveletek. Ne felejtsük: az orosz hadműveletek megkezdése előtt az ukránok már lőtték a Luganszki és a Donbaszi 
Népköztársaságot.

Az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió évek óta folytatja hadakozását Oroszország ellen. A nyugati világ a 2008 
óta tartó súlyos válságát új területek, új befolyási övezetek megszerzésével igyekszik megoldani. 

1990 óta a NATO-t ötször bővítették, egyre közelebb kerültek Oroszországhoz. Nem törődtek azzal, hogy ez sérti Oroszor-
szág nemzeti érdekeit, fenyegetik biztonságát.

A nyugat le akarja győzni Oroszországot, és a nyugati érdekek kiszolgálójává tenni, ahogyan ez már sokszor előfordult a 
történelemben. A liberalizmus világuralmat akar, ami nem valósulhat meg addig, amíg Oroszországban a kapitalizmus egy más, 
de sikeres modellje érvényesül.

A nyugat a Szovjetunió szétesése után legfőbb támaszául Ukrajnát szemelte ki. A hatalomra került ukrán elit a népet nyomorba 
taszította, az országot kifosztotta és elsikkasztotta. 

2014-ben nyíltan fasiszta, szélsőséges nacionalista erők kerültek a hatalomba. Megindult a kommunisták üldözése, az ellen-
zékkel való leszámolás. Lábbal tiporták a nemzeti kisebbségek jogait.

Ukrajnát az Oroszország és Belarusz elleni háború felvonulási területévé tették. A nyugat cserébe szó nélkül tűrte az ukrán 
politikusok cselekedeteit, és pénzelte a nacionalista-fasiszta rezsimet.

Zelenszkij elnök vezetése alatt Ukrajna belső helyzete tovább romlott. Nyilvánvalóvá vált, hogy Ukrajna képtelen az önálló 
állami létre. A lakosság jelentős része pedig nem ilyen országban akar élni.

Oroszország számára a NATO kelet-európai katonai terjeszkedése, a katonai szembenállás szintjének növelése, a belarussziai 
puccskísérlet nyilvánvalóvá tette, hogy a NATO háborúra készül. A NATO olyan háborút akar, amelyet az ukránok kiprovokál-
nak és szükség esetén a NATO beavatkozhat.

Oroszország ebben a helyzetben értékelte úgy, hogy az Oroszország elleni támadás elkerülhetetlen, így egy megelőző csapás 
mellett döntött. Ez a folyamat zajlik jelenleg.

Oroszországot a NATO, az USA és az EU belekényszerítette ebbe a háborúba. A háborút a nyugat provokálta ki, a nyugat 
készítette elő, és most a felelősséget Oroszországra akarja hárítani.

Nem Oroszország küldött katonákat Mexikóba, hanem az USA Romániába, Lengyelországba, Bulgáriába, a Baltikumba. 
Nem Oroszország szervezkedik, mondjuk, a kanadai kormány megdöntésére, hanem az USA a belarusz és az orosz kormány 
leváltására.

Támogatjuk az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja és a Belarusz Kommunista Párt értékelését. A NATO háborúja a 
népeink ellen folyik, országaink függetlenségét akarják felszámolni.

A Munkáspárt elítéli a háborút és a békés, tárgyalásos megoldást sürgetjük. Elítéljük a nyugat szankciós politikáját. A szankciók 
semmi jóra nem vezetnek, csak új problémákat szülnek.

Oroszország legitim biztonsági igényeit tiszteletben kell tartani és a megfelelő módon érvényesíteni.

A háborúért a felelősség a kapitalista rendszert terheli. A világ tőkés erői között könyörtelen harc folyik a piacokért, az erőforrá-
sokért. 

A népek békés egymás mellett élését a szocializmus fogja elhozni, és mindannyian azon vagyunk, hogy a szocializmus minél 
előbb győzzön. 

A Munkáspárt követeli, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból. Az Orbán-kormány ne feküdjön le a NATO-nak és az 
EU-nak! Elítéljük, hogy a magyar kormány szó nélkül mindenben támogatja a NATO és az EU intézkedéseit, melyek a béke 
megteremtése helyett a nacionalista-fasiszta ukrán vezetés túlélését szolgálják.

Oroszország sohasem fenyegette Magyarországot és ma sincs szándékában. Semmi sem indokolja, hogy Magyarországra 
idegen csapatok jöjjenek. Ne engedjük azt sem, hogy Magyarország területén keresztül katonákat és fegyvereket szállítsanak.

A kormány lépjen fel egyes NATO-országok elvakult követeléseivel szemben, amelyek háborúba sodorhatják Magyarorszá-
got is. Fegyverszállítás és szankciók helyett tárgyalásokat és mielőbbi békét!

Magyarország a NATO tagjaként csak korlátozott szabadsággal rendelkezik. Az ország ma nem lenne ebben a helyzetben, ha 
a NATO-tagság, a NATO érdekek kiszolgálása helyett a semlegességet választja.

Budapest, 2022. február 28.

Magyar Munkáspárt Elnöksége8
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Orosz-ukrán háború vagy NATO-orosz háború?
Beszéljünk világosan!
Bekövetkezett az, amire a Munkáspárt hosszú idő óta szinte 
nap, mint nap fi gyelmeztet. Európa keleti részén háború rob-
bant ki. A háború nem csak fegyverekkel folyik, hanem a média 
minden eszközével is. Eligazodni nehéz a sok hír között, de se-
gíthetünk a fő folyamatok feltárásával.

Örök dilemma: 
Oroszország ellen vagy Oroszországgal

Az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió évek óta 
folytatja hadakozását Oroszország ellen. A nyugat oroszellenes-
sége nem új. Bármilyen társadalmi rendszer is legyen Oroszor-
szágban, szocializmus vagy kapitalizmus, bárki is vezesse az 
országot, Lenin vagy Putyin, Oroszország helyzete és ereje mi-
att folyamatos kihívást jelent a nyugat számára. 

A történelem folyamán a nyugat előbb vagy utóbb, de mindig 
háborúkkal igyekezett Oroszországot és az orosz népet térdre 
kényszeríteni. Oroszországot azonban sem Napóleon, sem Hit-
ler nem tudta legyőzni.

Európa népei mindig azon rövid időszakaszokban érezhették 
magukat biztonságban, amikor a nyugat békére és együttműkö-
désre törekedett Oroszországgal.

A Szovjetunió feloszlatása után a nyugat úgy gondolta, hogy 
Oroszország úgy fog táncolni, ahogyan ők fütyülnek, és Orosz-
ország természeti kincsei és más erőforrásai a nyugat gazda-
godását fogják segíteni. Jelcin elnöksége alatt ez így is történt.

Az orosz tőke azonban az új évezredben megerősödött és he-
lyet kért magának Európában és a világban. Az orosz népnek 
elege lett a szegénységből, a nyugati arroganciából, a kiszolgál-
tatottságból. Oroszország erejének és tekintélyének visszaállítása 
nemzeti programmá vált. Ennek számos elemét az orosz kom-
munista erők, a Gennagyij Zjuganov vezette párt is támogatták.

Nyugati recept a válságra: 
eltörölni Oroszországot!

A nyugati tőkés világ 2008 után súlyos válságba került, aminek 
ma sincs vége. A koronavírus okozta helyzet rámutatott arra, 
hogy a nyugati társadalmak sebezhetőek. A nyugati társadal-
mak kevés gazdagra és sok szegényre estek szét, a középosztá-
lyok korábbi életszínvonaluk és életmódjuk feladására kénysze-
rültek. A jóléti kapitalizmus a múlté.

A nyugati társadalmak korábban nem tapasztalt ideológiai 
és szellemi válságba kerültek. Szétrombolják múltjukat, a kö-

zösséget az egyén kiszolgálójává teszik, példátlan médiahábo-
rú folyik. A liberális erők felszámolják a nemzeti értékeket és 
intézményeket.

A nyugati világ tart attól, hogy a tömegeknek elegük lesz a 
kapitalizmusból, a pénz uralmából. Bármi áron, de meg akar-
ják akadályozni, hogy a tömegek felébredjenek és a tőke uralma 
ellen forduljanak. Innen a durva történelemhamisítás, az anti-
kommunizmus, a vallásellenesség. 

A nyugati világ a válságot új területek, új befolyási övezetek 
megszerzésével is igyekszik megoldani. A nyugat gazdasági és 
katonai terjeszkedése az EU és a NATO többszöri bővítése után 
elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol törekvései közvetlenül ütköz-
nek az orosz tőke gazdasági és politikai érdekeivel, sőt sértik 
Oroszország nemzeti érdekeit, fenyegetik biztonságát.

Oroszország legyőzése a nyugat gazdasági és katonai érdeke, 
és egyben ideológiai törekvése is. Oroszország ugyanis a kapi-
talizmus olyan modelljét alkalmazza, amely alapvetően eltér a 
nyugat liberális modelljétől. A liberalizmus világuralma nem 
valósulhat meg addig, amíg Oroszországban a kapitalizmus egy 
más, de sikeres modellje érvényesül.

A nyugat abban is bízik, hogy Oroszország meggyengí-
tésével a Kínai Népköztársaság egyedül marad a nyugattal 
folytatott küzdelemben. A nyugat számára a kínai sajátos-
ságú szocializmust építő Kína nem csak gazdasági és ka-
tonai ellenfél, hanem a legnagyobb társadalmi-civilizációs 
kihívás.

A nyugat nyilvánvaló célja az elmúlt években az volt, hogy 
lekösse Oroszország erőforrásait, a gazdasági nehézségekkel, az 
ideológiai háborúval megingassa az orosz társadalmat, elzárja 
lehetséges szövetségeseit és katonai erőkkel körbe vegye Orosz-
országot. Putyint nem tudták megdönteni, és valójában elszige-
telése sem járt sikerrel.

Ukrajna: eszeveszett nacionalizmus, 
fasizmus, militarizmus

A nyugat a Szovjetunió szétesése után legfőbb támaszául Uk-
rajnát szemelte ki. Azonban a hatalomra került ukrán gazdasági 
és politikai elit egyetlen csoportja sem volt képes az ukrán kapi-
talizmus megszilárdítására. Nem tudott elfogadható életszínvo-
nalat teremteni az embereknek, nem tudta az elementáris rendet 
sem fenntartani. A népet nyomorba taszították, az államot el-
nyelte a korrupció.

2014-ben nyíltan fasiszta, szélsőséges nacionalista erők ke-
rültek a hatalomba. Ekkor kezdődött az ukrán közelmúlt sötét 
korszaka.

Az ukrán tőkés erők a „megoldást” az antikommunizmusban 
és a nacionalizmusban látták. Megakadályozták az ukrán par-
lament második legnagyobb pártjának, az Ukrán Kommunista 
Pártjának választási indulását, hajsza indult a kommunisták és 
minden baloldali ellen.

Visszaállították az egykori nacionalista Ukrajna jelképeit és 
eszméit. Hősként ünneplik a hitleri fasisztákkal egykor együtt-
működő mozgalmakat.

Betiltották az orosz nyelv használatát, és törvényben akadá-
lyozták meg, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség 
anyanyelvén tanuljon és beszéljen. Európában pél-
dátlan nacionalizmust terjesztettek el.

F  US-  L
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A nyugat szó nélkül tűrte az ukrán politikusok cselekedeteit. 
Nem állt ki a demokrácia és a kisebbségi jogok védelme mellett.

Az ukrán társadalomban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
lakosság jelentős része nem ilyen országban akar élni. Ezt je-
lezte a Krím félszigeten 2014-ben tartott népszavazás, majd a 
luganszki és donyecki terület lakosságának tiltakozása, illetve 
kiválása. A Krím Oroszországhoz csatlakozott. Luganszk és 
Donbasz lakossága élt az önrendelkezés minden népnek kijáró 
jogával és önálló államokat hozott létre.

Az ukrán vezetés a nyugat támogatásával nem fogadta el 
a két terület kiválását és folyamatos katonai támadásokkal 
igyekezett visszaszerezni őket. Elindult az ukrán társadalom 
militarizálása.

2014-15 folyamán a nagyhatalmak közvetítésével megszület-
tek a minszki megállapodások, amelyek Ukrajnát egyebek kö-
zött arra kötelezte, hogy nehézfegyvereket ne vessen be a két te-
rület ellen, és alakítsák át az ukrán közigazgatást, lehetővé téve, 
hogy a térség lakosai döntsenek arról, hogy Ukrajna keretében, 
de önállóságot élvezve hogyan élhetnek.

A Putyin elnök vezette Oroszország nem ismerte el a két 
köztársaság függetlenségét és végig a minszki megállapodások 
végrehajtását tekintette célnak. Az ukrán vezetés azonban erre 
nem volt hajlandó. 

A nyugati hatalmak, amelyek közül többen a minszki megál-
lapodások garantálói voltak, engedték, hogy Ukrajna ne hajtsa 
végre a minszki megállapodásokat. Folyamatosan kiálltak Uk-
rajna „területi integritása” mellett. Ez gyakorlatilag azt jelentet-
te, hogy a nyugat és Ukrajna nem tárgyalni akar, nem megoldást 
keres, hanem konfl iktust, háborút akar.

Zelenszkij elnök vezetése alatt Ukrajna belső helyzete tovább 
romlott. Nyilvánvalóvá vált, hogy Ukrajna képtelen az önálló 
állami létre. Ha nem történik valami, az ukrán nép saját kezébe 
veheti sorsát.

Ebben a helyzetben Zelenszkij a háborús veszély hangsúlyo-
zásában, az oroszellenesség növelésében, a nacionalista erők tá-
mogatásában látta a megoldást. Abban reménykedtek, hogy az 
orosz háborús fenyegetés összerázza a társadalmat.

Ehhez a politikához csatlakozott az USA, a NATO és az EU 
vezetése. Egyre több fegyvert juttattak Ukrajnának, kiképezték 
erőiket és ösztönözték a katonai fellépésre.

Az ukrán vezetés értette, hogy egyedül nem képes háborút 
folytatni Oroszország ellen. Ezért sürgették Ukrajna felvételét a 
NATO-ba, amerikai csapatok elhelyezését Kelet-Európában és 

Ukrajnában. A NATO azonban nem akart közvet-
len háborút a NATO és Oroszország között, így ed-
dig nem került sor a NATO-belépésre. Ugyanakkor 

egyre több amerikai és NATO-erőt helyeztek el Ukrajna közvet-
len közelében. A NATO felkészült egy kelet-európai háborúra.

Kudarc Belaruszban: 
Lukasenkót nem tudták megdönteni

2019-ben a nyugat megpróbálta Belaruszban Lukasenko elnö-
köt megdönteni és Belaruszt tenni a nyugati fő csapás irányává. 
Az oroszokkal szövetséges Belarusz leválasztása és szembeál-
lítása Oroszországgal óriási előnyhöz juttatta volna a nyugatot. 
Ez azonban nem járt sikerrel. A belarusz vezetés megőrizte az 
ország függetlenségét és elmélyítette szövetségét Oroszország-
gal. A mostani alkotmányos reform és a szoros belarusz-orosz 
együttműködés további garanciát jelent arra, hogy nem is fog 
sikerülni a nyugati terv.

A nyugat számára nyilvánvalóvá vált, hogy Oroszországot 
csak Ukrajnán keresztül lehet háborúba kényszeríteni. A nyugat 
jelezte Zelenszkijnek, hogy zöld utat adnak, és a nyugat kész 
az utolsó ukrán katonáig küzdeni. A németek például sisakokat 
és egy tábori kórházat küldtek, a hozzá kapcsolódó hordozható 
krematóriummal. 

Oroszországot belekényszerítették a háborúba

Oroszország szempontjából veszélyes helyzet állt elő. A NATO 
kelet-európai katonai terjeszkedése, a katonai szembenállás 
szintjének növelése, a belarussziai puccskísérlet nyilvánvalóvá 
tette, hogy a NATO háborúra készül. A NATO olyan háborút 
akar, amelyet az ukránok kiprovokálnak és szükség esetén a 
NATO beavatkozhat.

Oroszország ebben a helyzetben értékelte úgy, hogy az 
Oroszország elleni támadás elkerülhetetlen, így egy megelőző 
csapás mellett döntött. Ez a folyamat zajlik jelenleg.

Fentiek alapján alaptalan minden vádaskodás Oroszország 
ellen. Oroszországot a NATO, az USA és az EU belekényszerí-
tette ebbe a háborúba. A háborút a nyugat provokálta ki, a nyu-
gat készítette elő, és most a felelősséget Oroszországra akarja 
hárítani.

Orosz-ukrán háború vagy 
orosz-NATO-háború?

A nyugat most minden erővel a „szegény és szerencsétlen” 
Ukrajna mellé áll és az „agresszor Oroszországot” és persze 
Belaruszt vádolja. A NATO Oroszország elleni médiaháborúja 
új szakaszhoz érkezett. Most már bekapcsolták a sportszövetsé-
geket, még a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot is, a kulturális és 
oktatási intézményeket. Az orosz turistáknak pedig nem adnak 
vízumot.

Új szakaszhoz érkezett a gazdasági háború is. Most már az 
orosz repülőket is kitiltják Európából, egyes bankokat lekap-
csolnak a bankközi rendszerekről.

E sorok írása közben jött a hír, hogy mintegy húsz ország, 
köztük az eddig vonakodó németek is, fegyvert szállítanak 
Ukrajnának. Ez a katonai eszközökkel vívott háború új sza-
kaszát jelenti.

Nem tudni, hogy lesz-e folytatás. Megindulnak-e a közelben 
állomásozó NATO-csapatok Ukrajnába? Kezdik az amerikaiak 
lőni az orosz célpontokat? Ha ez bekövetkezne, a világháború 
nehezen lenne elkerülhető.

Világosan kell látnunk, hogy nem orosz-ukrán háborúról van 
szó, hanem a NATO Oroszország elleni háborújáról, amelynek 
egyik szakaszát jelentik a mostani hadműveletek.
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Van-e tárgyalásos megoldás?

Eddig a tárgyalások a minszki megállapodások mentén folytak. 
Mint láttuk, sem a nyugat, sem Ukrajna nem volt már érde-
kelt a minszki megállapodásokban. Az orosz hadműveletek új 
helyzetet teremtettek. Az ukrán vezetés helyzete megrendült és 
össze is omolhat. Oroszország jelezte, hogy nem akarja meg-
szállni Ukrajnát. A cél Ukrajna demilitarizálása, azaz az orosz 
biztonságot fenyegető elemek kiiktatása. A másik cél Ukrajna 
denacifi kálása, azaz olyan belpolitikai folyamat elősegítése, 
amely során új, demokratikus vezetés váltja fel a mostani naci-
onalista, fasiszta csoportot.

Tárgyalásos megoldás van. Oroszország nem drága győ-
zelmet akar, hanem hosszan tartó békét. A tárgyalásokat sür-
gette Kína is, és számos más ország is emellett kardoskodik, 
Zelenszkij egyelőre húzza az időt. Nyilván abban bízik, hogy a 
nyugati szankciók meggyengítik az orosz pozíciókat és ő kedve-
zőbb helyzetből tárgyalhat. Ebben alighanem téved.

Hogyan reagáljunk mi, a baloldali értékeket képviselő mun-
káspártok? Ez a kérdés foglalkoztatja a külföldi kommunista és 
munkáspártokat is.

Egyes pártok elutasítják a háborút, mint eszközt, és elíté-
lik mind a NATO-t, mind Oroszországot. A fő érvük az, hogy 
semmi másról sincs szó, mint az imperialista országok egymás 
elleni küzdelméről. A kommunista pártoknak a szocializmus 
kivívására kell mozgósítaniuk az embereket, és nem állhatnak 
egyik vagy másik tőkés ország mellé sem.

A Munkáspárt nem ért egyet ezzel a véleménnyel és nem 
is írta alá az említett pártok kezdeményezését. Természetesen 
mind a NATO-országok, mind Oroszország tőkés országok és 
senki sem keveri össze Putyint Leninnel.

De súlyos tévedés lenne nem észrevenni, hogy ez a NATO 
által kitervelt többlépcsős háború. Nem Oroszország küldött ka-
tonákat Mexikóba, hanem az USA Romániába, Lengyelország-
ba, Bulgáriába, a Baltikumba. Nem Oroszország szervezkedik, 
mondjuk, a kanadai kormány megdöntésére, hanem az USA a 
belarusz kormány leváltására.

A Munkáspárt álláspontja mindig következetes volt. 1999-ben, 
amikor a NATO megtámadta Jugoszláviát, kiálltunk Jugoszlávia 
mellett. Jugoszlávia sem volt már akkor szocialista ország, de ál-
dozat volt. A jugoszláv emberek milliói szenvedtek a NATO hábo-
rúja miatt. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke akkor Belgrádba 
is elment, hogy szolidaritásunkról biztosítsa Milosevic elnököt. 
Akkor még Aleka Papariga, a Görög KP főtitkára is elment Milo-
sevichez. Azóta a Görög KP másként kezdte a világot látni.

2011-ben a Munkáspárt kiállt Szíria mellett, amely ellen a nyu-
gat polgárháborút szervezett. Szíria nem volt szocialista ország, 
de az USA és az EU Bassár el-Aszad elnök megdöntését akarta. 
A Munkáspárt szolidaritásáról biztosította Aszad elnököt.

2019-ben a nyugat a törvényes belarusz elnököt, Alekszandr 
Lukasenkót akarta leváltani, és ennek érdekében hibridháború-
ba kezdett Belarusz ellen. Thürmer Gyula személyesen támo-
gatta Lukasenko elnököt.

Sajnálatosan a kommunista pártok egy részének álláspontja 
Szíria esetében is más volt. Úgy vélték, hogy „Aszad diktátor”, 
nem szabad támogatnunk. Ezeket a pártokat nem zavarta az a 
tény, hogy a szíriai kommunista erők is kiálltak Aszad mellett.

Ugyanez ismétlődött meg Belarusz esetében, ahol a pártok 
egy része nem volt hajlandó támogatni Lukasenkót. Ekkor sem 
zavarta őket, hogy a belarusz kommunista erők Lukasenko és a 
nemzeti függetlenség megvédése mellett vannak.

Az említett pártok nem vették tudomásul, hogy Luganszk és 
Donbasz eseményei nem a tőkés körök játékát jelentik, hanem 
valóságos népi követeléseket testesítenek meg. Az orosz kom-
munisták viszont politikai támogatást adtak és humanitárius 
szállítmányokkal segítették az ott élőket.

A Munkáspárt elítéli a háborút és a békés, tárgyalásos meg-
oldást sürgetjük. Nem keverjük össze azonban a szereplőket. 
A háborút a nyugat provokálja, az orosz fél csak választ adott. 
Nem megyünk el Moszkvába, hogy Putyint támogatásunkról 
biztosítsuk.

Viszont támogatjuk az Oroszországi Föderáció Kommunista 
Pártja és a Belarusz Kommunista Párt értékelését. A NATO há-
borúja a népeink ellen folyik, országaink függetlenségét akar-
ják felszámolni.

Mi is tudjuk, barátaink is tudják, hogy a népek békés egy-
más mellett élését a szocializmus fogja elhozni, és mindannyian 
azon vagyunk, hogy a szocializmus minél előbb győzzön. De 
most nem ez a közvetlen feladat.

A Munkáspárt fellép a magyar társadalomban erősödő 
oroszellenesség ellen. Elítéljük, hogy a magyar kormány szó 
nélkül mindenben támogatja a NATO és az EU oroszellenes 
intézkedéseit. 

Támogatjuk viszont azt, hogy Magyarországra ne jöjjenek 
NATO-erők. Támogatjuk, hogy Magyarország maradjon ki a 
háborúból. Támogatjuk, hogy Magyarország ne szállítson fegy-
vert Ukrajnába. Csak legyen kitartása az Orbán-kormánynak a 
nyugati nyomással szemben!

A NATO      
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Pillanatképek a háborúból
Folyik a NATO és Oroszország háborúja. Folyik Ukrajna területén, de folyik minden létező médiában.
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