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Ne függjünk az EU 
kényétől-kedvétől!
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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

Ne függjünk az EU kényétől-kedvétől!
Az EU vezetése ezt nem így gondolta. Eleinte csak utalt arra, 
hogy a tartozás még nincs rendezve. Gondolták, ez elég fi -
gyelmeztetésnek. 2010 után azonban az Orbán-kormány 
gyökeres fordulatot vett a politikában. Meg is indokolták, 
hogy a liberális úton itt előbb utóbb tömeges elégedetlenség, 
netán forradalom lesz, ami nyilván az EU-nak se érdeke, 
úgyhogy nézzétek el, hogy mi külön úton járunk!

Az EU egy ideig elnézte. A helyzet azonban megváltozott. 
Bármily korlátozott is a mai EU-vezetők intellektuális szint-
je, veszélyérzetük azért van. Megértették, hogy az európai 
ház, az európai kapitalizmus totális összeomlását csak egy 
módon tudják megakadályozni. Egységes Európa kilengések 
nélkül, mindent alárendelve a pénzügyi tőke akaratának! És 
ez is lényeges, tenni azt, amit Amerika mond. 

Az Orbán-kormány ellenkezett. Biztosak voltak abban, 
hogy a liberális út, a centralizált Európa a kapitalista rend-
szer pusztulásához vezethet. Tehát: ellenállni, amíg lehet, 
szövetségeseket keresni, ahol csak lehet! És főleg otthon 
megőrizni a stabilitást.

Sok minden sikerült is a liberális ellenszél ellenére. A tőke 
jön a világ minden tájáról, fenntartva a magyar gazdaságot. 
Speciális viszonyt építettek ki Oroszországgal, így egyelőre 
van gáz. A keleti nyitással, a Kínával való kapcsolattal belé-
pőt váltottak a világpolitikába. Nyíltan Trump mellé álltak és 
az európai konzervatív táborban előkelő szerephez jutottak.

De a konzervatív oldal belátta, hogy ez kevés lesz, és en-
gedményeket kell tenni az EU-nak. 2022-ben Orbán úgy ala-
kította át kormányát, hogy közvetlenül is szerephez jutottak 
a nagytőke képviselői, akik talán könnyebben találnak közös 
nevezőt az EU tőkés erőivel. Talán ment is volna, ha az ukraj-
nai háború nem mérgesedik el. Talán nem lesz világháború, 
talán sikerül elkerülni az atomháborút, de a küzdelem most 
más életre-halálra megy. Az USA le akarja győzni az oroszo-
kat, és velük együtt végleg maga alá rendelni az EU-t. Az EU 
vezetői pedig partnerek ebben.

Van-e megoldás? Biztos, hogy az EU és a kormány vala-
hogy megegyezik. Az EU nem megdönteni akarja Orbánt, ha-
nem engedelmes szövetségessé szelídíteni. A NATO-nak és 
az EU-nak nem anarchia kell Magyarországon, hanem olyan 
kormány, mely odahaza rendet tart, és hallgat a nyugatra.

Orbán engedményekre készül, ami nem jó. Minden en-
gedmény egy darabka a függetlenségünkből. De a DK, 
Dobrev árnyékormánya mindent odaadna. 

Szerintünk másutt kellene partnereket keresni, nem függeni az 
EU kényétől-kedvétől. A világ most átrendeződik. Ez soha visz-
sza nem térő lehetőség új megoldásokat találni.  Érdemes lenne 
jobban odafi gyelni, hogy Szamarkandban egy új világ születik.2

Most már elég biztosnak tűnik, hogy az EU így vagy úgy, 
de megnyirbálja a Magyarországnak járó EU-s pénzeket. 
Az EU-s pénzek elvonása büntetés az Orbán-kormányért – 
ismételgeti örömittasan az ellenzék. Ez éppen olyan politikai 
tudatlanság, mint azt állítani, hogy Trianon büntetés volt az 
1919-es Tanácsköztársaságért.

Egészen másról van szó. Az európai nagytőke érvényesíti aka-
ratát és erejét a magyar tőkés elittel szemben. Ezt tette az első vi-
lágháború után és ezt teszi folyamatosan az elmúlt harminc évben.

Könnyebb Trianonért bűnbaknak a Tanácsköztársaságot 
kikiáltani, mintsem bevallani, hogy hibás döntés volt a né-
metek oldalán belépni az első világháborúba. Ma is köny-
nyebb az Orbán-kormányt szidni, mintsem bevallani, hogy 
a magyar elit, benne a konzervatívok és liberálisok is, 1989-
ben rossz alkut kötött a nyugattal. 

1989-ben az akkori ellenzék, konzervatívok és liberálisok, 
égtek a vágytól, hogy visszaszerezzenek mindent, amit ők vagy 
elődjeik 1945 után elvesztettek. Mindent, azaz a gyárakat, a ban-
kokat, a földeket, a házakat, és persze, mindenek előtt a hatalmat.

A magyar ellenzék, azaz az MDF lakitelki sátorozása és az 
SZDSZ-esek szamizdatos akciói kevesek voltak a szocializmus 
megdöntéséhez. Kellett a külföld segítsége, politikai támogatása 
és a pénze is. Bush Amerikája és Kohl Németországa mindent 
megadott, s szépen hatalomra juttatta a magyar ellenzéket. Ők 
cserébe megígérték, hogy teljesítik a nyugat minden kívánságát.

A magyar nép számára ez a lehető legrosszabb alku volt, 
de ki törődött akkor a magyar néppel?  A tőkés elitnek vi-
szont jónak tűnt. A hatalom mámora feledtette, hogy a rend-
szerváltásért az első perctől kezdve fi zetni kellett. 

Mivel?  Önök is jól tudják. A nyugat megvehette a ma-
gyar gyárakat, a kereskedelmet, a bankokat. Magyarország 
engedte, hogy a nyugat használja területét a Jugoszlávia elle-
ni háborúban. Szó nélkül követtük az USA-t Afganisztánba, 
Koszovóba, mindenhova.

Ment minden, mint a karikacsapás, csakhogy a világ meg-
változott. Jött a gazdasági válság, majd a covid. A britek kilép-
tek az EU-ból, és átálltak az USA-hoz. Oroszország is magához 
tért és kezdte kiépíteni állásait Európában. Megjelent Kína, és 
csak idő kérdése volt, hogy ketten mikor változtatják meg Eu-
rópát. A kínai sikerek mögött ráadásul egy másik rendszer, a 
kínai szocializmus állt, ami végképp megakadt a nyugat torkán.

Az idő múlásával a magyar elit úgy gondolta, hogy már 
nem érvényes az 1989-es alku, azaz már nem tartozunk a 
nyugatnak semmivel.  Orbán Viktor tett is erre célzást, 

mondván, hogy mi odaadtuk a piacunkat, a cukor-
gyárainkat, ráadásul évtizedek óta kiállunk az EU 
mellett, úgyhogy nincs alapotok követelőzni!
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Zjuganov: Gyökeres belső 
változásokra van szükség 
Oroszországban!

Von der Leyen 
pusztulásba viszi 
Európát

Amerikában 
a józan ész 
háborút vesztett

A kínai szocializmusban tovább 
élnek az emberek, 
mint az amerikai kapitalizmusban

Az ENSZ felrúgja saját szabályait 
Zelenszkij kedvéért

A februárban kezdett különleges hadművelet mára háborúvá 
vált, az USA, a NATO és az EU Oroszország elleni háborújá-
vá – mondta az orosz parlament ülésén Gennagyij Zjuganov, az 
orosz kommunisták vezetője. A háborúnak csak két befejezése 
lehet: vereség vagy győzelem. A győzelem feltételeit Oroszor-
szágon belül kell megteremteni. Be kell látni, hogy az orosz ka-
pitalizmus zsákutcában van, a szocializmus viszont sokat adott 
az orosz népnek. Gyökeres belső változásokra van szükség 
Oroszországban!

„Fontos számomra, hogy Putyin elveszít-
se ezt a háborút és felelősségre vonják 
tetteiért” – jelentette ki von der Leyen. 
Az uniós szankciókról szólva hozzáfűz-
te: “Mindent megteszünk, hogy Putyin 
megfi zessen mindazért, amit tesz és ha-
dikasszája lassan, de biztosan elapadjon”.
Az Európai Bizottság elnöke felelőtlen, 
az európai népekkel nem törődő tehet-
ségtelen senki, aki kiszolgálja az USA-t 
is és az ukrán fasisztákat is.

Az ENSZ Közgyűlése kőbe vésett sza-
bályt rúg fel Zelenszkij kedvéért. 1945 
óta senki sem szólalhatott fel videón ke-
resztül. Vagy ott van, vagy nincs! Most 
lehetővé tették, hogy Zelenszkij előre fel-
vett videófelvételen mondjon beszédet. A 
belarusz küldöttség javasolta, hogy más, 
hasonlóan háborús helyzetben lévő álla-
mok vezetői is ily módon szólhassanak 
a világhoz. Ezt elutasítot-
ták. Ilyen a demokrácia az 
ENSZ-ben.

Szenvedjenek az oroszok! Az Oroszország 
elleni szankciókat fokozni kell! – követel-
te az amerikai parlament 82 éves elnöke, 
Nancy Pelosi. A közelmúltban tajvani lá-
togatásával okozott feszültséget Kína és 
az USA között. Megjegyzés: a Vatikán 
szabályai szerint a 80 évnél idősebb bíbo-
rosok már nem lehetnek pápaválasztók. 
Amerikában a józan ész háborút vesztett.

Kínában 2019 óta 5226 ember halt 
meg covidban. Az USA-ban 1 mil-
lió! 2019 óta a kínaiak várható átla-
gos élettartama 77,3 évről 78,2 évre 
emelkedett. Az USA viszont 78,8 

évről 76,1 évre csökkent. A kínai 
eredmények mögött a kínai állam 
szervező tevékenysége áll, de más 
is: Kína szocialista ország, ahol a 
legfőbb érték az ember.
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A kormány nem akar 
négynapos munkahetet

Kikkel akar a magyar 
hadvezetés harcolni?

A magyarok döntő többsége 
elutasítja a brüsszeli 
szankciókat

Az amerikai nagykövet 
szembe köpi 
Magyarországot

Támogatjuk 
a magyar-kubai kapcsolatok 
fejlesztését
Guillermo Vazquez Moreno, Kuba magyarországi nagykövete meg-
beszélést folytatott Menczer Tamás külügyminisztériumi államtit-
kárral. A kubai fél közleménye szerint mindkét fél kifejezte készsé-
gét a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére. Így legyen! A Munkáspárt 
támogatja a magyar-kubai kapcsolatok fejlesztését, és a saját eszkö-
zeivel igyekszik hozzájárulni.

Magyarországon a család alapja az apa és az anya, az 
apa férfi , az anya nő. Amerikában nem így van. David 
Pressman, az USA új budapesti nagykövete is amerikai 
módra értelmezett családjával érkezett Novák Katalin 
köztársasági elnökhöz. Az amerikai nagykövet szembe 
köpi Magyarországot. (Fotó: Facebook/Pressman)

„A négynapos munkahét talán enyhíthetné a munka-
helyek és hivatalok rezsigondjait. Ezt a modellt több 
nyugat-európai országban kipróbálták már, több helyen 
a fi zetés nem változott, a munkaidő viszont csökkent” 

– olvasható az ATV oldalán. A magyar kor-
mány egyelőre nem kívánja bevezetni ezt az 
intézkedést, tudta meg az ATV. (Fotó: ATV)

A magyarok 83 százaléka úgy látja, hogy az Oroszországra kivetett 
brüsszeli szankciók és szankciós tervek 2023-ra súlyos gazdasági 
visszaeséshez vezethetnek Európában, csupán a válaszadók 13 száza-
léka szerint nem kell erre számítani – közölte a Századvég Alapítvány 
a legfrissebb közvélemény-kutatása alapján pénteken az MTI-vel.

Az ukrajnai háború megmutatta, hogy nem elég a korszerű fegyver, 
sok katonára van szükség. A magyar katonai vezetés nagyszabású 
tervekről, a térség legerősebb hadseregéről beszél. Jelenleg több 
mint 11 ezer tartalékos van Magyarországon, hosszútávon pedig a 
cél, hogy elérjük a 20 ezer fős állományt. Valószínűleg a neheze még 
hátra van – mondta el Széles Ernő, a Magyar Tartalékosok Szövetsé-
gének az elnöke.
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Elbocsájtási moratóriumot 
követel a Munkáspárt 
az Orbán-kormánytól

Újbuda: megmutattuk 
a Munkáspártot

Baranya: támogatjuk 
a kongresszusi 
előterjesztéseket!

Pest megye: mindenkire 
szükség van a sikerhez!

A Munkáspárt felszólítja a családpolitikát fontosnak tartó kor-
mányt, hogy a fűtési időszakra vezessen be „elbocsájtási mora-
tóriumot”, ezzel védve családokat, dolgozókat, a munkahelye-
ket. Az állam vállalja át azon cégek bérköltségét, amelyek az 
energiaválság végett képtelenek tovább működni és a dolgozóik 
elbocsájtására vagy létszámleépítésre kényszerülnek.

Budapest XI. kerülete 5. egyéni választókerületében 34,8 szá-
zalékos részvétel mellett zajlott le szeptember 18-án az időközi 
választást. A Fidesz-KDNP nyert az ellenzéki összefogás előtt. 
Jelöltünk, Barabás György 0,23 százalékot kapott. A lényeg az, 
hogy a Munkáspárt kihasználta a választás adta lehetőséget a 
párt politikájának ismertetésére. Benyovszky Gábor, a KB tagja 
vezetésével a helyi csapat nagy munkát végzett.

Folynak a Munkáspárt 28. kongresszusa második szakaszát 
előkészítő megyei tagértekezletek. Baranya megyében a tag-
értekezlet egyhangúlag támogatta a párt bel- és külpolitikai 
álláspontjait – számolt be az eseményről Kós Zoltán, a KB 
tagja, megyei elnök. Elismerték, a vezetés békéért tett lépései 
őszinték és helyénvaló gyakorlatot jelentenek.

Pest megye munkáspárti tagsága is kiállt a kongresszusi doku-
mentumok mellett. Nagy Sándor, a KB tagja, megyei elnök oda-
adóbb, színvonalas munkát kért minden helyi párttagtól. Sikert 
csak közösen érhetünk el. Mindenkire szükség van!
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Ramstein és Szamarkand
Két találkozó – két világ
Szeptember első két hetében két nemzetközi találkozóra is sor 
került.  Szeptember 8-án Ramsteinben, a németországi amerikai 
légibázison több mint ötven nyugati ország hadügyminiszterei 
és vezérkari főnökei jöttek össze. Szeptember 16-án az üzbég 
fővárosban, Szamarkandban üléseztek a Sanghaji Együttműkö-
dési Szervezet állam-és kormányfői.

Két találkozó – két világ. Ramstein az USA ötlete, ők paran-
csolnak, a többiek elfogadják az USA akaratát. Ramstein célja 
Oroszország legyőzése az ukrajnai háború maximális elhúzá-
sával. „Együtt fogunk dolgozni, hogy hosszú távra integrál-
juk Ukrajna képességeit, támogassuk a közös akciókat (...) és 
felkészítsük a saját hadiiparunkat az ukrán szükségletek hosz-
szú távú kielégítésére” – jelentette ki Lloyd J. Austin amerikai 
hadügyminiszter.

Szamarkand a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tag-
jai, Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisz-
tán, Üzbegisztán, India, Pakisztán, Irán közös gyermeke. Töb-
ben megfi gyelőként vannak jelen. Közülük Belarusz elindult a 
teljes jogú tagság felé. Senki sem parancsol, a döntések közö-
sen születnek. Cél a „reprezentatív, demokratikus, igazságos és 
multipoláris világ”. Minden népnek joga van a saját útját megvá-
lasztani – mondták ki ezúttal is.

Az USA a Ramsteini Találkozó államaival háborúba viszi Euró-
pát és a világot. A sanghaji országok a reményt kínálják a béke 
megőrzésére, egy olyan világ megteremtésére, amely nem az 
USA és néhány nyugati ország hatalmán nyugszik, hanem a né-
pek akaratán.

Hszi Csin-ping: Kína példát mutat és erőt, de anélkül, hogy 
bárkire is ráerőltetné saját modelljét

Szamarkand Kína sikere. Nem jöhetett volna létre Kína nélkül. 
Hszi Csin-ping elnök a covid óta, mintegy két esztendeje nem 
járt külföldön. Most az egész világ előtt bizonyította, hogy Kína 
képes összefogója és támogatója lenni az együttműködésben 
érdekelt államoknak. Világos jelzés arra is, hogy a 20. kong-
resszusára készülő Kínai Kommunista Párt sikeresen és maga-
biztosan építi a kínai sajátosságú szocializmust. Példát mutat és 
erőt, de anélkül, hogy bárkire is ráerőltetné saját modelljét.

Szamarkand a „Selyemút gyöngyszeme” mondta Hszi elnök be-
szédében, utalva arra, hogy Üzbegisztán éppen a Kínával és a 
térséggel való együttműködésnek köszönhetően évtizedeket lé-
pett előre a fejlődésben. 

A sanghaji együttműködés húsz éve alatt sok mindent megta-
nultunk – folytatta. A siker kulcsa a politikai bizalom, a kölcsö-
nös előnyök, a „mindenki nyer” elve, a nemzetek egyenjogúsá-
ga, a nyilvánosság, az ENSZ Alapokmányának érvényesítése, az 
igazságosság és törvényesség.

„A világ a bizonytalanság és átalakulás új szakaszába lépett” 
– emelte ki. Ezt hozta a covid, a hidegháborús mentalitás, a pro-
tekcionizmus. A „Sanghaji Együttműködési Szervezet a nem-
zetközi és regionális folyamatok fontos konstruktív tényezője” 
– mondotta. 

De tovább kell lépni. Erősíteni kell az SCO belső szolidaritását 
és együttműködését, a stratégiai kommunikációt, az első számú 
vezetők kapcsolatait.

Erősíteni kell a biztonsági együttműködést. Kína javaslatot 
tett Globális Biztonsági Kezdeményezés néven. Több együtt-
működésre van szükség a terrorizmus, a szeparatizmus, az 
extremizmus elleni harcban. Kína vállalkozik kétezer terrorel-
hárító szakember kiképzésére az SCO-országok számára. 

A legfontosabb azonban az, emelte ki a kínai elnök, hogy az 
együttműködés jobb életet teremtsen a térség népeinek.  Közö-
sen kell leküzdeni a szegénységet, és biztosítani a fenntartható 
gazdasági fejlődést. Közösen kell garantálni az SCO-országok 
energiaellátását és élelmiszerellátását.  Kína másfél milliárd 
jüan értékű gabonát és más élelmiszert ajánlott fel.

Az Egy övezet – Egy út program keretében gyorsítani kell az 
SCO-országok pénzügyi rendszerének kialakítását.  Közös 
SCO-beruházási bankra van szükség.  A jelenlegi nemzetközi 
helyzetben óriási jelentősége van a biztonságos utánpótlási és 
szállítási útvonalaknak. Kína közös szuper teljesítményű adat-
bank létrehozására tesz javaslatot.

Hszi közölte, hogy az SCO-országok számíthatnak Kínára az 
egészségügy terén. Kína kész a legdrágább műtéti eljárásokkal 
segíteni a többieket. 

A Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa, mondta Hszi elnök, 
a kínai fejlődés kritikus időszakában ülésezik. Kína megküzdött 
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a coviddal, felszámolta a szegénységet, a gazdaságot stabilizál-
ta, az országban nyugalom és rend van. Kína erre támaszkodva 
folytatja a reformok, a megújulás útját. A jövőt nem mások ro-
vására akarja megélni, hanem másokkal együtt.

Putyin: az új világ születése visszafordíthatatlan

Az SCO ma a legnagyobb regionális szervezet – hangsúlyozta 
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az SCO területén él a világ la-
kosságának több mint fele. Itt termelik a világ GDP-jének egy-
negyedét. Óriási intellektuális és technológiai potenciál halmo-
zódott fel, ami a hatását még ezután mutatja meg. Putyin utalt 
arra, hogy az SCO-országok rendelkeznek a világ nyersanyag-
készleteinek jelentős részével.

A világban új erőcentrumok jöttek létre, és ez a folyamat vissza-
fordíthatatlan – húzta alá az orosz elnök. Ezek az erőközpontok 
nem fogadnak el kívülről rájuk kényszerített magatartási nor-
mákat.  Az ENSZ Alapokmánya alapján a szuverenitás tisztelet-
ben tartását, az egyenlő biztonság elvét, a nemzeti sajátosságok 
tiszteletét követelik meg. 

Putyin Oroszország támogatásáról biztosította az SCO-
országok gazdasági együttműködését, a terrorizmus, a kábító-
szer-kereskedelem elleni közös küzdelmet, a helyi konfl iktusok 
diplomáciai-tárgyalásos rendezését.

Az SCO nem katonai blokk, nem irányul mások ellen – húzta 
alá. Az SCO nem csak a saját érdekeire épít, hanem tekintettel 
van a világ érdekeire. Utalt arra, hogy az Európai Unió ugyan 
megszüntette az orosz műtrágya importjának tilalmát, de ez 
csak az EU-ra vonatkozik. A fejlődő országokkal nem törőd-
nek. Az orosz kikötőkben 300 ezer tonna műtrágya halmozódott 
fel. Az orosz fél ezt kész ingyen átadni a szegény országoknak.

Putyin támogatta Irán felvételét az SCO-országok közé, és 
Belarusz felvételi folyamatának megkezdését. Üdvözölte, hogy 
megfi gyelői státuszt kap Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia. 

Lukasenko: Belarusz az SCO kapuja Európa felé

Belarusz elnökének, Alekszandr Lukasenkónak a beszédét nagy 
érdeklődés övezte. Nem csak azért, mert Belarusz teljes jogú 

státuszt szeretne az SCO-ban. Belarusz nem részese az ukraj-
nai háborúnak, de a háború minden következménye, a nyugati 
szankciók őt is sújtják. Belarusz ráadásul 2020-ban súlyos bel-
politikai csatán ment keresztül, és sikerült fenntartani az ország 
stabilitását, a tömegek támogatását.

A feladat az, hogy közös válaszokat adjunk korunk kihívásaira. 
Ennek része a közlekedési és utánpótlási útvonalak biztonsá-
gának fenntartása, az „Új eurázsiai szárazföldi híd” kiépítése.

Az SCO egy új világ megteremtésének kezdetét jelentheti – 
jelentette ki Lukasenko elnök. A nyugati világ szankciói miatt 
az SCO-országoknak meg kell teremteniük saját pénzügyi rend-
szerüket. Az SCO nemzeti valutáit kell használni a dollár és 
az euró helyett. 

Belarusz agrárnagyhatalom. Számos mutató tekintetében 
Belarusz a világ első országai között van.  „Belarusz kész aktív 
részt vállalni az SCO-ország élelmiszerfüggetlenségének meg-
teremtésében” – emelte ki Lukasenko elnök.

Belarusz támogatja a kapcsolatok kibővítését, az integrációk in-
tegrációját, az SCO-országok és más integrációk között. Ilyen 
integráció a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, a Füg-
getlen Államok Közössége, Eurázsiai Gazdasági Unió. 

A sport is az országainkat összekötő és erősítő elem – mondta. 
Javasolta az Sanghaji Nyári Játékok megtartását 2024-ben, a 
Téli Játékokat 2026-ban.

Lukasenko kijelentette: „Teljes mértékben támogatom Hszi 
Csin-ping elnök véleményét arról, hogy határozottan fel kell 
lépni egyes országok beavatkozásai ellen a mi belügyeinkbe, fel 
kell venni a harcot a színes forradalmakkal.”

„Itt az ideje, hogy az SCO aktívabban és határozottabban hal-
lassa hangját a nemzetközi politika alakításában” – mondta a 
belarusz elnök.

Szemünk láttára születik egy új világ

„A világ globális változásokon megy át, a gyors fejlő-
dés és az óriási átalakulások korába lép” – mondja ki 
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a szamarkandi találkozón elfogadott 121 pontos közös nyilatkozat. 
Az SCO államok elutasítják az egy pólusú világot, kijelentik, hogy 
senkinek sincs joga diktálni más népeknek, hogy miként éljenek. 
 
Az SCO-országok együttműködése nem irányul senki legyő-
zésére. A cél a „reprezentatív, demokratikus, igazságos és 
multipoláris világ”. Az SCO-országok a jövőben is készek a 
konfl iktusok békés kezelésében részt venni.

Az SCO államai nem naivak, látják a világ más részeiről érkező fe-
nyegetéseket. Megállapodtak, hogy erősítik a külső fenyegetés el-
hárítását szolgáló közös intézményeket, beleértve a katonai vezetők 
találkozóit is.  Az SCO ezzel nem vált katonai blokká, de lehetőség 
nyílt arra, hogy az államok gyorsabban reagáljanak a fenyegetésekre.

Az SCO fellép a terrorizmus ellen, de ellenzi, hogy a terroriz-
mus elleni harc ürügyén bárki is beavatkozzon más országok 
belügyeibe. A SCO tovább erősíti az országok terrorelhárító 
egységeit és a közös együttműködést.

Az SCO fellépett az informatikai tér militarizálása, kisajátítása 
és ellenséges célú felhasználása ellen. Az informatikai térben is 
tiszteletben kell tartani az államok szuverenitását.

Az SCO államok megállapodtak, hogy közösen lépnek fel a kor-
rupció ellen, védelmezik a demokratikus normákat, a jogállami 
gyakorlatot.

Az SCO síkra szállt az ENSZ, a WTO, a WHO és más világszer-
vezetek védelméért és hatékony működéséért. Ez gyökeresen más, 
mint az USA politikája, amely részben tönkreteszi a világszerveze-
teket, részben az amerikai politika kiszolgálóivá teszi őket.

A szamarkandi csúcs egyetértett azzal, hogy szerves együttműkö-
dést kell létrehozni az Egy övezet – Egy út projekt, az SCO és Eur-
ázsiai Gazdasági Unió között. Ezzel felgyorsul egy óriási együtt-
működési zóna kialakítása. A szemünk láttára születik egy új világ.

Csak Oroszország és Kína akadályozhatja meg az atomháborút

Nagy várakozás előzte meg a Putyin-Hszi-találkozót. 
Oroszország mellé áll-e Kína? – találgatták világszer-
te. Kína nem csatlakozik az ukrajnai háborúhoz, de 

ezt Oroszország sem igényli. Kína szeret-
né mielőbb befejezettnek látni a háborút, 
amely nyilván érinti Kína biztonságát is. 

A találkozóról kiadott anyagok világosak. 
Kína kész együttműködni Oroszországgal 
és támogatni egymást az alapvető érdeke-
ik védelmében – közölte a kínai hírügy-
nökség Vlagyimir Putyin orosz és Hszi 
Csin-ping kínai elnök találkozójáról. Bár-
mit is állítson a nyugati média, egy dolog 
világos: Csak Oroszország és Kína képes 
megállítani az USA és NATO terveit, 
hogy atomháborúba taszítsák a világot.

Fontos az is, hogy Hszi Csin-ping kínai 
és Alekszandr Lukasenko belarusz elnök 
megállapodtak a két ország közötti „idő-
járástól független, mindenoldalú stratégi-
ai partnerség” létrehozásában. Belarusz 

közvetlenül határos NATO-országokkal és Ukrajnával. Belarusz 
léte és biztonsága kínai érdek is. Az új stratégiai együttműködés 
fontos elem a világháború megakadályozásában.

Magyarország: Ramstein igen, Szamarkand még nem

Ramstein vagy Szamarkand? Az amerikaiak által uralt régi vi-
lág vagy egy új sokpólusú világ? NATO-EU vagy új partnerek 
és szövetségesek? 

A kérdésre előbb-utóbb mindenkinek válaszolnia kell. A válasz 
a mai helyzetben nem lehet is-is. Vagy ide, vagy oda, vállalva 
annak minden következményét.

Ramstein 2022 áprilisában jött létre. A magyar kormány első 
perctől kezdve jelen volt, bár erről semmilyen hír nem jelent 
meg, kivéve A Szabadság jelzéseit. Igaz, nem a honvédelmi mi-
niszter és nem is a Honvédség parancsnoka, de a HM államtitká-
ra ott volt. Hogy mit szavazott meg és mit nem, azt nem tudjuk, 
nem kötötték a magyar nép orrára.

Szamarkandban nem volt ott Magyarország, nem is lehetett. A 
magyar kormány ugyanakkor kitart a keleti nyitás mellett, de 
továbbra sem akar hallani az EU-ból való kilépésről.  

Az idő sürgeti a magyar kormányt is, és a magyar politikai-gaz-
dasági elitet is. 

R :  USA   

T , I , I     
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Mozgósít-e Oroszország?
A világ találgat: elrendeli-e Putyin elnök az általános mozgósí-
tást? Az eddigi különleges hadműveletet Oroszország honvédő 
háborújának nyilvánítja-e?  Milyen erők állnak a mozgósítás 
mellett és kik ellenzik?

Az alábbiakban a Russtrat orosz intézet anyagát közöljük. 
(ПOЛИТИКА | Мобилизация России: смена курса над 
пропастью (russtrat.ru)

A régóta várt mozgósítás, amely már megérett Oroszországban, 
a jelenlegi orosz stratégia sebészeti pontosságú módosítását je-
lentené. Ez lehetővé tenné minden szükséges erő koncentrálását 
a Győzelem kivívására, de a cél elérése csak az irányítás kö-
nyörtelen centralizálásával lehetséges. Ezt úgy kell végrehajta-
ni, hogy az egyes érdekek nyilvánvaló ütközése ne robbantsa fel 
az országot belülről.

Az orosz csapatok az ukrán hadszíntéren elvesztették a ha-
dászati kezdeményezést, Harkov alatt az orosz fegyveres erők 
visszavonulásra kényszerültek. Ez több olyan problémára mutat 
rá, melyek felhalmozódtak Oroszországban.  Egyrészt, megmu-
tatkoznak a katonai, ideológiai, információs munka hiányossá-
gai. Másrészt, Oroszország szembesül egy új válsággal: a je-
lenlegi gazdasági modell nem képes kezelni a nyugat kollektív 
kihívását. A jelenlegi modell mögött a régi orosz elit áll, amely 
most a saját egzisztenciáját félti.

Az orosz kormány gazdaságpolitikája korlátozottan ugyan, 
de képes volt kezelni a 2022. február 24-e után kialakult hely-
zetet. Ez a gazdaságpolitika azonban nem irányozta elő a régi 
gazdasági modell megváltoztatását. Ez azt is jelenti, hogy szó 
sem volt az ország erőinek mozgósításáról.

Oroszország óriási gazdagságának nagy része a nyersanyag 
– és energiaforrások tulajdonosainak kezében van. Azokéban, 
akik haszonélvezői voltak a Gajdar-Csubajsz-féle privatizáci-
ónak.   (Szerkesztő megjegyzése: Jegor Gajdar orosz minisz-
terelnök volt 1992. június-december között. Anatolij Csubajsz 
miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter 1992-96 között.).

Ezek az erők azért élték túl az elmúlt évtizedeket, mert a 
Nyugat Oroszországot nyersanyag- és energia szállító félgyar-
matként akarta bekapcsolni a nemzetközi munkamegosztásba.

Ez a „nyersanyag-elit” magán viseli a nyugati tőkével ki-
egyező komprádor burzsoázia minden tulajdonságát. Irtóznak, 
mint ördög a szenteltvíztől, attól, hogy Oroszország közvetlen 
és nyílt konfrontációba kerüljön az USA-val és a NATO-val. 
Az ukrajnai események sokkolták a „nyersanyag-elit” tagjait. 
A februárban indított különleges hadműveletet eredeti formá-
jában még úgy, ahogy, de az elit is el tudta fogadni. A moz-
gósítás azonban a „nyersanyag-elit” halálát jelentené. Leállna 
a nyersanyag- és energiaexport, nem jönnének többé a milli-

árdok, és megszakadnának a „nyersanyag-elit” és az „áldott” 
nyugat kapcsolatai. Ez súlyos csapás lenne, hiszen az elit tagjai 
éppen ezekre a kapcsolatokra építették saját létüket és gyerme-
keik jövőjét.

A régi elit fenyegetve érzi magát, elvesztheti hatalmát és tu-
lajdonát. A pánik, a rettegés miatt a régi elit még arra is képes, 
hogy polgárháborút robbantson ki Oroszországban. Polgárhábo-
rút bármi áron, csak minden maradjon a régiben! 

A régi elit legfeljebb abba menne bele, hogy legyen ugyan 
mozgósítás, de a mozgósítás a saját liberális receptjük alapján 
történjék. A „nyersanyag-elit” azonban nem egységes társadal-
mi osztály, ami odavezetne, hogy a Nyugat politikai és gazda-
sági eszközökkel kiragadná a folyamat irányítását a kezükből.

Oroszország lemaradt a hatodik paradigmára való áttérés-
ben. Ez azt is jelenti, hogy a régi tőke nem találta még meg a 
további érvényesülés útjait. A kapitalizmus rendszer jellegű vál-
ságát, amely előidézte az Európa közepén kirobbantott háborút 
is, csak az új technikai-gazdasági paradigma oldhatja fel. 

(Szerkesztői megjegyzés: Az orosz Nyikolaj Kondratyev el-
mélete szerint az egyes országok 50-70 évente a technika fejlő-
désének függvényében újabb és újabb paradigmába kerülnek. 
Az egyes paradigmát az határozza meg, hogy mely ágazatok 
a döntőek az adott korszakban. E szerint a hatodik paradigmát 
az információs technika, biotechnika, mesterséges intelligencia 
stb. jellemzik. Orosz tudósok számításai szerint az orosz gaz-
daság 10 százaléka tartozik a legkorszerűbb, hatodik paradig-
mához, elsősorban a hadipar, űrkutatás. Több mint 50 százaléka 
még a negyedik paradigmában van, ahol a fő hajtóerőt a nyers-
anyag- és energiatermelés jelenti.)

Oroszországban azonban már megszületett az új elit. Ezek az 
erők nem kötődnek a nyersanyag- és energiaágazathoz. Az új 
elit a feldolgozóiparra, a hadiiparra, az agráriparra, az informá-
ciós iparra támaszkodik. Ez az új elit a termelés jellege miatt is 
szorosan kötődik a hadsereg és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
vezetéséhez.  

Az új elitnek sok a vesztenivalója. Ha az orosz hadsereg vere-
séget szenvedne Ukrajnában, akkor ezt követően széthullana az 
orosz állam, az új elit egyik percről a másikra mindenét elveszí-
tené. Éppen ezért az orosz mozgósítás legfőbb támaszát éppen 
ez az új elit jelenti.

Putyin elnökre ékszerészi feladat vár. Úgy kell mozgósí-
tania Oroszország politikai és gazdasági rendszerét, hogy a 
mozgósítás ne vezessen polgárháborúhoz.  Oroszország a hu-
szonnegyedik órában van, a hatalomnak nem sok ideje maradt 
a manőverezésre. F : A  P / TASSZ

F : O  HM
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Nem megyünk Dobrevvel a szakadékba!
A szakszervezetek árulójából munkaügyi miniszter lenne

Árnyékkormányt hozott létre Dobrev Klára vezetésével a Demok-
ratikus Koalíció. Nem saját erejükben bíznak, hanem a külföld-
ben. Ezt tették 1989-ben is, gondolják, most is bejön. Ha az EU 
megvonja a pénzt az Orbán-kormánytól, nem lesz mit osztogatnia 
az Orbán-kormánynak. Ha az USA folytatja a háborút, az árak 
tovább nőnek. Az emberek pedig fellázadnak és Dobrevért kiál-
tanak. Csakhogy az EU nem megdönteni akarja Orbánt, hanem 
engedelmes szövetségessé szelídíteni. A NATO-nak és az EU-nak 
nem anarchia kell Magyarországon, hanem olyan kormány, mely 
odahaza rendet tart, és hallgat a nyugatra. Orbán engedményekre 
készül, ami nem jó, de Dobrev mindent odaadna. Életünket és 
vérünket! A mi életünket és vérünket! Nem kérjük!

„A Magyarországon tapasztalható megélhetési válság leg-
főbb okozója Orbán Viktor miniszterelnök, amíg ő hatalmon 
van, a válság is marad” – jelentette ki Dobrev. Nos, sok szegény 
ember van Magyarországon, és a következő időszakban az ár-
emelkedés súlyos helyzetet teremthet, de „megélhetési válság” 
nem volt és nincs ma sem. Ha lett volna és ha lenne, az emberek 
nem a plázákba mennének, hanem az utcára tüntetni. 

Jó lenne, ha a gondok egyetlen okozója egy ember, adott eset-
ben a miniszterelnök lenne. Akkor elég lenne leváltani, és kész. 
De a gondok okozója a kapitalizmus, a rendszer, amely a pénzre 
épül. A kapitalizmus nem 2010-ben született, hanem harminc 
éve ebben élünk. Ebben a rendszerben a döntő a pénz, a profi t, 
és nem az, ami az embereknek jó.

„Ma sokkal messzebb vagyunk az európai Magyarországtól, 
mint az elmúlt harminc évben bármikor” – jelentette ki Dobrev. 
Ez süket szöveg. Nincs európai és nem európai Magyarország. Ma-
gyarország az EU tagja. Sem Orbán, sem más nem akar kilépni. 
Az EU évek óta a saját akaratát akarta Magyarországra kénysze-
ríteni. A Gyurcsány-kormány erre vevő volt, mindent odaadott az 
európai tőkének. Az Orbán-kormánynak nincs bátorsága kilépni az 
EU-ból, de legalább megpróbálja megvédeni a nemzeti értékeket.

Dobrev szerint „a várva várt béke sem fogja elhozni a magya-
roknak azt az életet, amelyet egyébként megérdemelnek: nem 
lesz attól jobb az egészségügy, az oktatás, magasabbak a bérek 
és a nyugdíjak.”

A béke valóban nem hoz nagyobb nyugdíjat. A béke az élet 
lehetőségét teremti meg. Megszabadít bennünket az atomháború 
fenyegetésétől. De béke csak akkor lesz, ha az EU, az USA ki-
egyezik Oroszországgal. Az EU vezetői és Dobrev Klára éppen 

ezt nem akarják. Ők a háború folytatását támogatják, Oroszor-
szágot legyőzni akarják és nem megegyezni vele.

A béke azt is jelentené, hogy jelentős pénzeket, amelyeket ma a 
kormány a hadseregre, az ukrán menekültekre, a háborús szank-
ciók ellensúlyozására költ, békés célokra, a fi zetések, a nyugdíjak 
növelésére, az egészségügyre és az oktatásra lehetne költeni. 

„Fel kell készülni arra, hogy – amikor eljött az ideje – 
tisztességesen átvegyük a kormányzást, és mindent meg kell 
tenni azért, hogy az Orbán-kormány bukása minél hamarabb 
bekövetkezzen” – mondta Dobrev.

A politikus beszélt arról is, hogy „Orbán Viktor nem fog magá-
tól lemondani, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet erre rákény-
szeríteni: ha az elégedetlenség és a kilátástalanság összpontosul, 
akkor el tudja érni azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút. Ehhez 
viszont az szükséges, hogy az elégedetlen társadalmi csoportok 
egymásra találjanak” – mondta Dobrev Klára. Közölte, árnyék-
kormánya egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy jól szervezett, 
közös politikai akarattá formálja az elégedetlenséget és leváltsák a 
mostani közhatalmat, valamint egy jobb országot építsenek.

Dobrev ezzel nem kevesebbre buzdít, mint a törvényesen 
megválasztott kormány erőszakos megdöntésére. Az elmúlt év-
tizedek európai tapasztalatai alapján ezt nem lehet belülről vég-
rehajtani. Ehhez mindig és mindenütt külső erő kell. Ez történt 
az arab országok színes forradalmai idején, ez volt Ukrajnában. 
Ezt akarták megcsinálni Belaruszban is, de nem tudták, Ezt 
akarják Oroszországban is, de nem valószínű, hogy sikerülne.

Nekünk, magyar embereknek nem érdekünk, hogy a külföld 
beavatkozzon a mi ügyeinkbe. A magyar nép érdeke az, hogy 
saját maga döntsön sorsáról. Dobrev éppen ezt nem akarja. Tud-
ja, hogy egyedül sohasem lesz miniszterelnök, de külső segít-
séggel, idegen szuronyokkal talán igen.

 Az árnyékkormány tagjaira nem érdemes most szót fecsé-
relni. Nincs napirenden a kormányváltás, és ahogyan az ellen-
zék helyzetét ismerjük, lehet, hogy a „kormányválság” éppen az 
árnyékkormányban lesz. Ez általában akkor következik be, ha 
valamilyen ok miatt elfogy a pénz.

De egy személyre térjünk ki! Kordás László bér- és munkaügyi 
miniszter a Dobrev-csapatban. Az a Kordás, aki a Magyar Szakszer-
vezeti Szövetség elnökeként mindent megtett azért, hogy a szervezett 
dolgozók ne a tőke, a tőkés uralom ellen harcoljanak, hanem a libe-
rális pártok kiszolgálói legyenek. Ezzel kárt okozott a magyar dol-

gozóknak, a magyar munkásmozgalomnak. 
Ez a Kordás még arra sem volt hajlan-

dó, hogy átvegye a Magyar Munkáspárt 
levelét, amelyben szolidaritásunkat fe-
jeztük ki a szakszervezetekkel a munka 
törvénykönyve elleni harcban. Mi köze 
az ilyeneknek a magyar dolgozókhoz?

Dobrev Klára hangsúlyozta azt is: 
„nincs Magyarország számára élet az Eu-
rópai Unión kívül”.  Ez sem igaz. Az EU fa-
lai omladoznak, az EU ma már teljesen az 
USA rabja. Innen menekülni kell, okosan, 
ésszel, de menekülni. A világ nagy része 
nem támogatja az USA Oroszország elle-
ni háborúját. A világ nagy része maga akar 
dönteni sorsáról. Nekünk is arrafelé kellene 
menni, és nem Dobrevvel a szakadékba.
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Forró őszre készülnek a német kommunisták
Kövessétek a német kommunisták példáját, 
járjatok élen az adományozásban!

Több mint tízezren keresték fel a Német Kommunista Párt 
(DKP) lapja, az Unsere Zeit 21. fesztiválját. Mint ismeretes, a 
fesztivált először tartották a fővárosban, Berlinben. Több, mint 
tízezer ember Berlin közepén, a Rosa-Luxemburg téren, nem 
messze a TV-toronytól, bizony nem kis dolog.

Hatvan különféle szervezet volt jelen, ami szintén jelzi a DKP is-
mertségét és befolyását. A szervezők azt sem ellenezték, hogy Kino 
Babylon épületében olyan szervezetek is megjelenjenek, melyek 
nem kommunisták, de sok mindenben bírálják a kapitalizmust.

Lapunkban már beszámoltunk a fesztiválról, de érdemes visz-
szatérni rá. A fesztivál ugyanis az egyik eszköze annak, ahogy 
a párt készül a forró őszre. A háború, a drasztikus áremelések 
növelik az emberek félelmét. Ma még csak ébredeznek, ma még 
a tüntetések szerények, de holnapra akármi lehet.

Nincs forradalmi helyzet, de bármikor lehet – mondják a né-
met kommunisták is. Lelkileg, lélektanilag is fel kell készíteni a 
párttagokat a változás lehetőségére. Nem feladni, nem csügged-
ni, hanem erőt meríteni abból, hogy nagy változások jöhetnek.

A viták, az emberekkel való kapcsolat, röplapok osztogatása is 
része a felkészülésnek. Nem egyszerű idegen embereket meg-
szólítani az utcán, de ezt kell tennünk majd akkor is, ha éleződik 
a helyzet – mondják a DKP aktivistái.

Gyakran mondják, hogy pénz nélkül választást sem lehet csi-
nálni, nemhogy forradalmat. Honnan vegyen a párt pénzt? Ez 
bizony kérdés a DKP-ban is. Kire számíthat a párt? A tagja-
ira. A DKP számos tagja jelentős adománnyal járult hozzá a 
fesztiválhoz és ezzel együtt a forró őszre való készüléshez. Az 
adomány nem azt jelenti, hogy befi zetjük a tagdíjat, az minden 
párttag kötelessége. Ezért nem jár elismerés.

Az adomány azt jelenti, hogy a párttag saját magától vesz el, 
abból ad a pártnak, amiből neki is kevés van. De ad, mert tudja, 

hogy ez kell a párt életéhez. A DKP meg-
köszöni az adományozók gesztusát. Ők a 
párt hősei, akiket ismerniük kell mások-
nak is. A kommunista mozgalomban ma 
a példamutatás a legfőbb eszköz. Ha ad a 
megyei elnök, a városi elnök, a KB-tag, 
az egyszerű párttagok is adnak.

A DKP fesztiválja anyagilag is jól sikerült. 
A párt értette a gyűjtési akció lényegét, ér-
tette a szolidaritás fontosságát. Mire megy 
a pénz? Az őszi kampányra, a kitelepü-
lésekre Németország városaiban, propa-
gandaanyagokra. Mindenhez sok erőre és 
nem utolsó sorban pénzre van szükség.

Fűtés, kenyér, béke! Ez most a DKP követelése, és az emberek 
egyre inkább értik. Ez már nem csak a háborúról szól. A német 
Baloldali Párt megáll a háború bírálatánál és nem szól a fő el-
lenségről. Pedig a fő ellenség ott van Berlinben, Németország-
ban: a német tőke, a német kapitalizmus. A háború elleni harc 
egyben küzdelem a tőke uralma ellen is.  Fűtés, kenyér, béke! 
Igazuk van!

Németországról beszélünk, de mindezt Magyarországon is el-
mondhatjuk. A Munkáspárt is az utcára megy. Szeptember 26-
án ismét a háború ellen tiltakozunk. De a tőke ellen is tiltako-
zunk, hiszen az EU-szankciók mögött az európai tőke buta poli-
tikája áll. A mögött pedig az amerikai tőke önző, az emberiséget 
pusztulással fenyegető politikája

És persze a Munkáspárt is gyűjtésbe kezd. Pénz nélkül nincs 
kitelepülés, nincs kampány, a forradalomról nem is beszélve. 
Úgyhogy, elvtársak, kövessétek a német kommunisták példáját, 
járjatok élen az adományozásban!
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