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balszemmel
Thürmer Gyula
A szabadságnak ára volt
„Ma van január 27-e, a Nemzetközi
Holokauszt Emléknap. 1945-ben ezen a
napon lépett be néhány szovjet katona
az Auschwitz-Birkenau-i haláltáborba,
hogy az ott raboskodó és halálba szánt,
döntő többségében zsidó származású
embereket megmentse.” E gondolatokkal
kezdte beszédét Németh Szilárd, Csepel
polgármestere,
midőn
mindenféle
méltóság jelenlétében megnyitotta az új
csepeli zsinagógát. Január 27-én valóban
nem a szovjet katonákra emlékezünk,
hanem a holokauszt áldozataira, de azért
legyünk tisztességesek! A szovjet katonák
nem egyszerűen „beléptek” a haláltáborba,
ahogyan
a
Fidesz
polgármestere
mondja. Auschwitz felszabadítása nem
„néhány szovjet katona” kellemes téli
sétájának eredménye. Az I. Ukrán Front
60. Hadseregének katonái hozták el
a szabadságot a haláltábor lakóinak.
A szabadságnak ára volt, és ezt a szovjet
katonák fizették meg. 232 szovjet katona
esett el az SS-őrséggel vívott harcban.
Nem is beszélve a milliókról, akik életük
árán taszították a mélybe a fasiszta
fenevadat.
A negyvennegyedik
A magyar társadalom egy része
kitörő lelkesedéssel fogadta Obama
újraválasztását. A beiktatási ceremóniát
az ATV munkatársa olyan átéléssel
fordította, mint egykor Sugár András,
a magyar újságírás akkori üdvöskéje
Brezsnyev beszédét a szovjet kommunista
párt kongresszusán. Persze, ehhez értünk.
Jó mélyen beudvarolni magunkat az
aktuális nagyhatalom kegyeibe, hogy
finoman fejezzem ki magam. Én soha
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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.
nem voltam az Egyesült Államokban,
nem is vágyódom oda. Nem is tudnám
megmondani, hogy egy amerikai miért
lelkesedik annyira az új elnökért, noha
pontosan tudja, hogy az elnököket a média
csinálja, a médiát a pénz, a pénzt pedig
Amerika meghatározó tőkés körei. Persze
az is lehet, hogy nem tudja. Ami engem
illet, mint magyart, nekem tök mindegy,
hogy ki az elnök a tengeren túl. Amerika
így is, úgy is egy arrogáns nagyhatalom,
mely ráerőlteti akaratát a világra. Sőt,
még kárt is okoz. A mostani kedves kis
gazdasági válságot szerinted ki engedte
a világra? Az ő jólétüket fizettük meg és
fizetjük ma is. Hidd el, Amerika nem azért
gazdag, mert hű, de tehetséges emberek
lakják! Azért gazdag, mert mi szegények
vagyunk. Fene nagy a barátságunk, de
ettől mi változik? Nagyobb a kenyér
az asztalunkon? Több a munkahely?
Megoldottuk a cigánykérdést?
Apropó,
cigánykérdés,
meg
zsidókérdés, meg kisebbségi kérdés, meg
minden kérdés. Ettől végképp rosszul
vagyok. Mást se hallottunk négy éven
át, mint ráolvasást, kioktatást emberi
jogokból, szabadságból, demokráciából.
Miért kellene nekünk úgy élni, ahogyan
nekik tetszik? A háborúkról nem is
beszélve. Hívtak Afganisztánba, mi meg
mentünk. Most hívnak Maliba, Szíriába,
holnap Iránba, aztán ki tudja hova.
Nekem elegem volt a negyvenharmadik
amerikai elnökből is, és tartok attól, hogy
a negyvennegyedikkel csak rosszabb lesz.
Megáll az ember esze
Azt írja az újság, hogy a kormány
létrehozta a „Magyar Holokauszt –
2014 Emlékbizottságot”. Jövőre lesz 70
éve annak, hogy többszázezer zsidót

vittek Magyarországról németországi
haláltáborokba. Rendben van, nagyon
helyes, hogy a kormány méltó módon
készül. Még akkor is rendjén van, ha egyesek
őszintétlenséggel, hamissággal vádolják a
mostani kormányt, mondván, hogy nem
lennének ilyen lelkesek, ha az amerikaiak
nem ütöttek volna egy párszor a fejükre.
Szó, ami szó, a kormány egy ideje nagyon
nyomatja ezt a kérdést, „monitorozza” az
antiszemita jelenségeket, bár nem tudom,
hogy mi a monitor ebben az esetben.
Elhatárolódik, tiltakozik, nyilatkozik,
emléktáblát leplez le, zsinagógát avat. Nem
mondom, néha a kevesebb többet érne. Na,
de nem ezt akarom mondani. A nyilatkozat
szerint az Emlékbizottságba mindenkit
bele tettek, aki csak számít a közéletben,
és vezetője sem akárki lett, hanem
személyesen a kormány erős embere, Lázár
János. Meghívták az összes magyarországi
zsidószervezetet, ami nagyon-nagyon
helyes.
És itt ugrik a majom a vízbe. Pardon
a profán hasonlatért. A majom nem
ugrik sehova, csak én nem értek egy
pár dolgot. A dokumentum szerint „a
bizottság ülésének állandó meghívottjai
lesznek Izrael, az Egyesült Államok
és
Németország
magyarországi
nagykövetei”. Állj! Ne tovább! Ha jól
értem, ez egy nagyon magyar, nagyon
nemzeti bizottság. Hogy jönnek ide
idegen országok követei? De, ha már
hívnak külföldieket, miért pont ezeket
az országokat? Izrael Állam? Izraelről,
és nem a zsidóságról beszélünk, hanem
egy államról, mely nem is létezett 70
éve. Amerika? Bombázni bombázták
a magyar vasutakat, ipari üzemeket,
de a németek ettől még nyugodtan
deportáltak százezreket. Németország?
Ugye, ez viccnek is rossz? Miért kell
nekünk segédkezni abban, hogy a
németek mai nemzedékei tisztára mossák
a lelkiismeretüket? Miért kell hivatalból
meghamisítani a történelmet? Nézd, lehet
utálni a kommunistákat, a szovjeteket,
úgy általában az oroszokat, de egy biztos:
a zsidóvagonokat őrző SS-katona nem
oroszul beszélt.
thürmer gyula
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Mit gondol a Munkáspárt?

Rövid hírek – rövid kommentárok
		

1. „Ez nem a kapitalizmus válsága, csak egy válság a
kapitalizmusban” – mondta évértékelő beszédében Bajnai
Gordon.
Munkáspárt: Aligha lenne sokkal keserűbb az életünk,
ha a politikusok nem tartanának évértékelőket. Mert ez
álcselekvés, álpolitika, rossz színjáték a kedvenc tévének.
Az azonban érdekes, hogy a „baloldal miniszterelnök jelöltje”
mindennél fontosabbnak tartja, hogy kiálljon a kapitalizmus
mindenfelettisége mellett. Figyelemreméltó az is, hogy
Bajnai hol értékelt évet. Logikus lenne pártja, vagy legalább
valamilyen értelmiséginek tűnő gyűlés előtt, de nem, Bajnai
az Amerikai Kereskedelmi Kamarában beszélt. Üzenet? Az.
A címzett immár ismert. De retorikailag se menjünk el a
felvetés mellett: „csak egy válság”. Vagyis ha kapitalizmus
marad, lesz még több, lesz még rosszabb.
2. Súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítja a rendőrség azt a pilisi
férfit, aki késsel támadt egy kerékpárosra, majd bezárkózott
otthonába. Előállításához a Monori Rendőrkapitányság a
Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kérte.
Munkáspárt: Egészen komolyan, két civil agresszióba forduló
vitájáról beszélünk. Nincs lőfegyver, nincs bomba, nincs
speciális eset. Két dühös ember van. Harminc évvel ezelőtt,
egy szebb és értelmesebb világban a körzeti megbízott lekent
volna két fülest, s a közrend helyreáll. Ma évi 13 milliárd(!)
forintot költünk a TEK-re.
3. Kilép az LMP-ből a Párbeszéd Magyarországért Platform –
jelentette be Jávor Benedek. A platform tagjai egy új baloldali
zöldpártot akarnak létrehozni, aminek egy héten belül neve is
lehet.
Munkáspárt: A Lehet Más a Politika nevű párt sokban hasonlít
a Jobbikhoz. Abban legalább is mindenképpen, hogy
alakulásakor kellett a Fidesznek és az MSZP-nek egyaránt.
Orbánék akartak egy szervezetet, amely a nekik megfelelő
irányba viszi el a liberális szavazókat, a szocialisták meg
szerettek volna egy könnyebben kezelhető SZDSZ-t. Egyik
sem sikerült igazán, most éppen ezért vitatkozzák szét a pártot.
Az LMP egy tőkés projekt, egy vállalkozás, amely a két nagy
kizsákmányoló pártnak hoz segédszavazókat. Nem jobboldali,
nem baloldali, sőt, még zöld sem. Érdekszervezet – aki jobban
fizet, többet kap.
4. „Számításaink szerint öt-hétmilliárdos többletköltséget jelent,
amikor a 4-es metró egyes szakaszait, reményeink szerint
jövő márciusban üzembe helyezzük” – mondta Tarlós István
budapesti főpolgármester.
Munkáspárt: A lopást, a mutyit Magyarországon metrónak
hívják. A jelek szerint pártfüggetlenül. Lassan egy évtizede

dobálóznak milliárdokkal, de sehol egy ember a parlamentben,
aki csendesen megkérdezné: miért? Miért az ostoba vonal,
miért az ostoba kiadások, miért a folyamatosan lerobbanó
metrószerelvény? Kinek érte meg? Kik azok, akik hasznot
húztak az ostoba, a közlekedők életét végképp megkeserítő
beruházásokból? Vannak erre paragrafusok a Btk-ban…
5. Az önkormányzat által fenntartott Zuglói Lapok közölte a
Kutatópont Intézet ezer fős mintán végzett közvéleménykutatásának eredményét a XIV. kerületi önkormányzat
működéséről. A felmérés szerint a zuglóiak 62 százaléka
pozitívan szemléli a fideszes Papcsák Ferenc vezetéséhez
kötődő két évet.
Munkáspárt: Winston Churchill mondta egykor, csak abban a
statisztikában hisz, amit ő saját maga rendel. Mivel Papcsák
úr a felmérés csak egy részét volt hajlandó publikálni, vagy a
megrendeléssel, vagy a teljesítéssel lehettek problémák. Saját
forrásból tudjuk: a zuglóiak nem felhőtlenül elégedettek.
6. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin meghívására január 31én egynapos munkalátogatásra Moszkvába utazik Orbán
Viktor miniszterelnök – jelentette be Szijjártó Péter, a
Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára.
Munkáspárt: A „keleti nyitás politikája” az egyik legjobban
megfogalmazott szlogen a kormány részéről. Bízunk benne, a
szlogen mögött élő és átgondolt tematikát is fel lehet fedezni.
Kiderül. Orbán Viktor stratégiai partnerségre léphetne
Oroszországgal – s talán Kínával is -, ha nem hagyná, hogy a
tengeren túlról befolyásolják, mi a jó Magyarországnak.
Magyarországnak pedig jók lennének a keleti kapcsolatok,
jelen esetben konkrétan a Déli Áramlat, Paks, a hagyományos
orosz piac.
7. A minisztérium épülete előtt várták szerda délelőtt
nőszervezetek, hogy kiderüljön, mi is szerepel a családon
belüli erőszakkal foglalkozó kormányzati munkacsoport
tervezetében. A civilek hiába kértek meghívást a bizottság –
híreik szerint utolsó - ülésére, arra nem kaptak meghívást.
Munkáspárt: Éljen a demokrácia! Terrorelhárítókat küldünk piti
bűnösökhöz, bírságolunk nem működő parkoló-automatáknál,
de arra nincs kapacitás, hogy megvédjük azokat, akik igazán
rászorulnak. Nem veszik komolyan a segítséget kérő nőt és
anyát (vagy apát) a rendőrségen, mert „még nem folyt vér”. S
persze, ha folyt is, arról kell bizonyíték… Álszent dolog ez.
Ha valaki képes elmenni (s gondoljunk bele, milyen nehezen!)
segítséget kérni, annak joga van ott lenni minden bizottságban,
munkacsoportban, hogy a „páholyból” szemlélők is láthassák,
mekkora a baj.
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Munkáspárt: a tőkét kell korlátozni!

Az MSZP, a DK és az elmúlt időben létrejött új ellenzéki
tömörülések, mint az Együtt 2014 Mozgalom nem a dolgozók
érdekeit szolgálják, hanem a tőkésosztály szocliberális
csoportjának érdekeit képviselik a tőkésosztály másik
csoportjával, a konzervatív-nacionalista szárnnyal szemben.
Céljuk nem a tőke korlátozása, csupán a jelenlegi kormány
leváltása, a hatalom megszerzése. A kormányváltás pedig
önmagában nem oldja meg a dolgozó tömegek gondjait,
a munkanélküliséget, a nyomort, a kiszolgáltatottságot.
A Munkáspárt Központi Bizottsága ebben értett egyet, s adott
egyben útmutatót az elkövetkező időszakra.
Január 26-án ülést tartott a Munkáspárt vezető szerve, a
Központi Bizottság. Az ülésen részt vettek a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság tagjai és a megyei szervezetek elnökei is.
Fogarasi Zsuzsanna, a párt alelnöke emlékezett a Központi
Bizottság közel múltban elhunyt, korábbi tagjaira. A testület
néma felállással adózott Benkő Viktor és Tóth István emlékének.

Fogarasi Zsuzsanna

Karacs Lajosné
A párt alelnöke elmondta, hogy nem csak veszteségeseink
vannak. A párt él, a párt iránt sokan érdeklődnek. A Munkáspárt
a KB legutóbbi ülése óta az alábbi elvtársakat fogadta soraiba:
Sebestyén József (Pest megye), Tóth-Szöllösi Szilvia (BAZ megye),
Pipis Gyula, Gartai Istvánné és Mátyási Terézia (Békés megye).
A KB Thürmer Gyula pártelnök előterjesztésében
megtárgyalta a választási munka feladatait, és határozatot
fogadott el a következő időszakra. A határozatot teljes
terjedelmében közöljük.
A KB megvitatta a Munkáspárt 2012. évi központi
gazdálkodásáról készült jelentést Karacs Lajosné alelnök
előterjesztésében, valamint a 2013. évi pénzügyi tervet.
A testület jóváhagyta a párt pénzügyi munkáját. Az idei
feladatokról részletes határozat jelent meg, amelyet a következő
számunkban ismerhetnek meg olvasóink.
Karacs Lajosné és Kovács István elnökségi tag a 2013. első
félévi propaganda tervről tájékoztatta a KB-t.
Végezetül a KB döntött a Pártetikai Bizottság kiegészítéséről.
Mint ismeretes, Benkő Viktor, a bizottság egyik tagja a
közelmúltban elhunyt. A Központi Bizottság Bánhegyi Józsefet
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választotta meg e tisztségbe. Bánhegyi József nagytapasztalatú
pártmunkás. Hosszú éveken át volt a Békés megyei pártszervezet
elnöke, a Központi Bizottság tagja.
Fél a tőkés rendszer
Fél a tőkés rendszer, félnek a tőkés körök Európában is,
Magyarországon is. A válságot nem tudják megoldani, és nem
tudják, mikor és hol lesznek újabb Görögországok – mondta
bevezetőjében Thürmer Gyula. A 2014-es választásokra éppen
ezért több szempontból is sajátos helyzetben kerül sor.
Először, a választások olyan időben zajlanak, amikor a
tőkés rendszer, és ezen belül az Európai Unió mély válságban
van. A tőkés erők keresik a megoldásokat. Az egyik elképzelés
szerint a megoldás a teljesen integrált Európai Unió, valamifajta
Európai Egyesült Államok, természetesen német vezetéssel.
A másik elképzelés a nemzetállamoknak adna nagyobb jogot.
Mindkettő közös azonban abban, hogy a cél a dolgozó tömegek
elnyomása, a tőke költségeinek további csökkentése.
A válságból kivezető utak körüli vita élezi a tőkés országok
egymás közötti ellentétét. Ezt mutatja a brit miniszterelnök
legutóbbi bejelentése arról, hogy újra kellene tárgyalni NagyBritannia EU-tagságának feltételeit, és ezek után népszavazáson
dönteni a továbbiakról.
A válság következménye az is, hogy a tőke egyre inkább
háborúkkal igyekszik a tömegek figyelmét elterelni. Jól látható
ez az Afrikában folyó mostani francia katonai akció kapcsán. A
francia elnökválasztásokat tavaly Francois Hollande szocialista
jelölt nyerte meg, de az ígéretekből nem sok minden valósul
meg. A munkanélküliség egyre szorítóbb az országban. 19
éve nem volt ennyi francia állás nélkül, mint most. A francia
középosztály életkörülményei romlanak. Franciaországot sokan
a második Görögországként emlegetik. És láss csodát! A francia

Bánhegyi József

Thürmer Gyula
közvélemény üdvözölte a beavatkozást. A megkérdezettek
63 százaléka, más felmérések szerint 75 százaléka van a
beavatkozás mellett. 15 éve nem lelkesedtek a franciák ennyire
egy francia katonai akcióért.
A válság következménye az, hogy az európai tőke
aggódik a tőkés rendszer sorsa miatt, tisztában van azokkal a
veszélyekkel, melyeket a tőkés rendszer ellen következetesen
fellépő erők, a kommunisták jelentenek. A tőke több eszközt is
bevet ebben a helyzetben. Erősödni fog az antikommunizmus.
Minden eszközzel manipulálni fogják a tömegeket. Támogatni
fogják a szavakban radikális, de a valóságban a kapitalizmussal
megalkuvó erőket.
A magyar tőkésosztály bizonytalan a válság hazai társadalmi
következményeit illetően, bizonytalan az EU jövőjét illetően is.
Másodszor, a 2014. évi választások jelentik a magyar
tőkésosztály erőinek első nagy összecsapását a Fidesz 2010-es
győzelme óta. A Fidesz akkori győzelmének két lényeges eleme van:
maga alá tudott gyűrni lényegében minden jobboldali erőt, a Jobbik
kivételével, illetve maga mellé állította választók nagy tömegét.
Ebből fakadóan a szocliberális tőkéscsoport számára egy
út van: összefogni minden úgynevezett „baloldali”, valójában
szociáldemokrata és liberális erőt, és saját tábora mellett
megnyerni a bizonytalan szavazókat.
Ebben a helyzetben mindkét tőkéscsoport abban érdekelt,
hogy megvédjék
a magyar tőkés rendszert, kizárják, sőt

felszámolják azokat az erőket, melyek a kapitalizmust
megkérdőjelezik. Ez vonatkozik a kommunista Munkáspártra,
és azon civilszerveződésekre is, amelyek kezdenek eljutni a
rendszer tagadásáig.
Ily módon születhetett meg a választási törvényrendszer,
amely szolgálja a magyar tőkésosztály közös érdekeit, és azon
belül a hatalmon lévő csoport, a Fidesz egyéni érdekeit.
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Thürmer Gyula kiemelte: az MSZP, a DK és az elmúlt időben
létrejött új ellenzéki tömörülések, mint az Együtt 2014 Mozgalom
nem a dolgozók érdekeit szolgálják, hanem a tőkésosztály
szocliberális csoportjának érdekeit képviselik a tőkésosztály
másik csoportjával, a konzervatív-nacionalista szárnnyal
szemben. Céljuk nem a tőke korlátozása, csupán a jelenlegi
kormány leváltása, a hatalom megszerzése. A kormányváltás
pedig önmagában nem oldja meg a dolgozó tömegek gondjait, a
munkanélküliséget, a nyomort, a kiszolgáltatottságot.
Az ellenzéki kerekasztal nem arról szól, hogy a dolgozó
emberek életét jobbá tegyék, hanem arról, hogy miként osztják
fel egymás között az országot azután, hogy győztek. Az
ellenzéki összefogás fő szereplői, Mesterházy Attila, Bajnai
Gordon, Kuncze Gábor jól ismertek a múltból, nem is beszélve
az olyan jelentéktelen csatlakozókról, mint Vajnai Attila vagy
Schmuck Andor. A Munkáspárt 2006 az eddigi megalkuvó
politikáját folytatja, a kormányváltás és a „szociális Európa”
jelszavaival a szocliberális tőkéscsoport harcát támogatja.
Az új ellenzéki tömörülések a korábbi szociáldemokrataliberális erők új kísérletét jelentik arra, hogy némi arculati
kozmetikázással nyerjék meg a Fideszben csalódott rétegeket.
Figyelembe kell venni, hogy ezek az erők ellenségesen
viszonyulnak a Munkáspárthoz. Tavaly az MSZP és a

lyesen ellenőrzik, hogy miként folyik a támogatói kör
gyarapítása. A Munkáspárt indulása ezen múlik, vagy bukik.
Másodszor, minden eddigi választásoknál jobban fogják
korlátozni a médiához való hozzáférést.
A Munkáspárt ebben az esetben csak a saját médiaeszközeire
támaszkodhat. Jelenleg ez A Szabadság újság, az Internet, a
röplapok és utcai anyagok. Kötelességünk, hogy minél többen
támogassuk a pártlapot, megteremtsük azt a pénzt, amely a
munkához szükséges. Thürmer kiemelte: aki támogatja az
újságot, nem egyszerűen egy lapot kap, hanem egy fegyvert.
Aki nem támogatja a lapot, ettől a fegyvertől fosztja meg a
Munkáspártot. A tőkés médiát nem tudjuk befolyásolni, de az
csak tőlünk függ, hogy hányan támogatjuk A Szabadságot.
Harmadszor, a választási harc minden eddigi választásnál
jobban fogja a hazugság módszerét alkalmazni. A Fidesz
hazudik saját teljesítményét illetően, negatív színben tüntetik fel
az MSZP korábbi kormányzását. A szocliberális erők negatívan
beszélnek a Fidesz kormányzásáról, és hazudnak a saját korábbi
tevékenységükről. Mindketten hazudnak a szocializmus
évtizedeiről.
A Munkáspárt magatartása a következő: a tények alapján
elutasítjuk mindkét tőkéscsoport tevékenységét, leleplezzük a

alapján
„A Munkáspárt magatartása a következő: a tények
t, leleplezzük
elutasítjuk mindkét tőkéscsoport tevékenységé
íva, a közösségi
a kapitalizmust, felvázoljuk egy másik alternat
a szocialista
társadalom lehetőségét. Ezen belül rámutatunk
ialista múlt
szoc
a
múlt értékeir e. A jelenlegi válságos helyzetben
ó élet, a biztos
értékei, a teljes foglalkoztatottság, a kiszámíthat
etővé. Meg kell
megélhetés egyr e több ember számára válnak érth
képesek voltak
mutatnunk, hogy a magyar dolgozók egyszer már
jó, s képesek
teremteni olyan társadalmat, ami az embernek a
lesznek erre újra is.”

Schmuck-féle MSZDP kiszorították a Munkáspártot a Baloldali
Kerekasztalból, Bajnai Gordon pedig kijelentette: ő sem a
fasisztákkal, sem a kommunistákkal nem megy együtt. A fenti
tények ismeretében – mondta a párt elnöke – a Munkáspárt
sem elveiben, sem gyakorlatában nem csatlakozik az ellenzéki
kerekasztalhoz.
Mozgósítsuk saját erőinket!
A Munkáspárt elnöke aláhúzta, hogy a 2014. évi választásoknak
több sajátos vonása lesz.
Először, a választási rendszer a korábbiakhoz képest
tovább szűkíti azon politikai erők lehetőségeit, amelyek
fellépnek a tőkés rendszerrel szemben.
A Munkáspárt a választási rendszert nem tudja befolyásolni.
Az egyetlen, amit tehetünk, hogy a lehető legjobban
alkalmazkodunk. Két dolog függ tőlünk: a jelöltek személye és
az 500 ajánlás összegyűjtéséhez szükséges adatbázis.
A következő hónapokban az Elnökség, a párt elnöke és
alelnöke személyesen keresik fel minden jelöltünket. Szemé

kapitalizmust, felvázoljuk egy másik alternatíva, a közösségi
társadalom lehetőségét. Ezen belül rámutatunk a szocialista
múlt értékeire. A jelenlegi válságos helyzetben a szocialista
múlt értékei, a teljes foglalkoztatottság, a kiszámítható élet, a
biztos megélhetés egyre több ember számára válnak érthetővé.
Meg kell mutatnunk, hogy a magyar dolgozók egyszer már
képesek voltak teremteni olyan társadalmat, ami az embernek a
jó, s képesek lesznek erre újra is.
Negyedszer, soha nem látott mértékben lesz jelen az
antikommunizmus. A tőkések tudják, hogy az emberek
egyre inkább szívesen emlékeznek a szocialista múltra, ezért
igyekeznek minden eszközzel megakadályozni ezt. A Fidesz
a tömeges népbutítás mellett a tiltás eszközét is alkalmazza.
Lehet, hogy holnap már nem használhatjuk a kommunista nevet.
A pártnak meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel
jár az új Fidesz-törvény, és közösen kell megtalálnunk a legjobb
megoldást. A lényeg, hogy a párt éljen, és tovább küzdjön a
dolgozó emberekért.
A kommunista-ellenesség nem a Fidesz sajátja. Ugyanezt
teszik a szocliberális ellenzéki pártok is. A dolgozók társadalma
nekik sem kell, az ő útjuk is a kapitalizmus.
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A Szabadság mi vagyunk!
Minden pénteken-szombaton várjuk A Szabadságot. Kezünkbe
vesszük, gyorsan elolvassuk, de belegondolunk-e, hogy ez nem
egyszerűen egy újság? Nem egy újság, amit azért veszünk, mert
tetszik, vagy szórakozni akarunk. Nem egy újság, amit elolvasva
könnyedén dobunk ki a szemétbe. A Szabadság fegyver!
A lap a mi médiafegyverünk. Az internetes oldalaink és
az utcai propaganda mellett alapvető fontosságú eszközünk a
modern médiaháborúban. A tőkés választások sajátossága, hogy
a tőkés pártok már a választás előtt igyekeznek megnyerni a
választást. Manapság a televízió eldönti, hogy mit gondoljanak
az emberek. Ha nyerni akarsz, zárd el az ellenfelet a televíziótól!
Ilyen egyszerű! A 2014-es választásokon a Munkáspárt nem
számíthat sem a szocliberális televíziókra, mint az ATV, sem a
konzervatívokra, amiből van elég, az állami televíziótól a Hír TVig. Ha ügyesek vagyunk, a helyi televíziókban még van esélyünk.
Igen ám, de miként jutnak el gondolataink, üzeneteink az
emberekhez? Csak egyben bízhatunk: a saját médiacsaládunkban.
A Szabadság, az Internet, az utcai propaganda egy nagy család.
Ugyanazt a politikai és érzelmi üzenetet viszik el az emberekhez,
csak másként és másokhoz. A Szabadság szerkesztő bizottsága,
az Internetért és az utcai propagandáért felelős munkatársaink
egymást segítve és egymást kiegészítve dolgoznak. Sokan teljesen
ingyen, csak azért, mert tudják: a pártnak élnie kell!
S, még valami: a médiacsalád tagjai anyagilag is kiegészítik

egymást. Aki ma havi ezer forinttal támogatja A Szabadságot,
nem csupán egy újságot vesz meg. A támogatásból bejött pénzből
fizetjük az Internet költségeit, a röplapok, a programok és más
nyomtatott kiadványok kiadását. Ebből a forrásból adunk szerény
fizetést néhány munkatársunknak, akik minden erejüket bevetve,
hittel és lelkesedéssel, ahogyan régen mondták, hivatásos
forradalmárként dolgoznak a pártért. A PÁRTÉRT, azaz
ÉRTÜNK! Értünk, hogy legyen mit olvasnunk, hogy legyen mit
osztogatni az embereknek, hogy érezzük: él és dolgozik a párt.
Ha valaki a párt tagjai közül nem támogatja a havi ezer
forinttal A Szabadságot, maga is szegényebb lesz, hiszen nem jut
az elhallgatott információkhoz, de megfosztja egy lehetőségtől a
pártot is, megfoszt bennünket harci fegyverünktől. Mi lesz, ha
holnap nem lesz elég támogató? Mi lesz, ha nem jön be elég pénz?
Leáll A Szabadság! Embereket kell elbocsátani! Leáll a párt
központja, a párt szíve!
Ugye nem ezt akarjuk? Ugye nem akarjuk, hogy a munkások és
dolgozók pártja fegyver nélkül maradjon? Ugye nem akarunk örömet
szerezni a tőkéseknek? Nem akarjuk, hogy azok nevessenek a végén,
akik tönkretették a szocialista Magyarországot, a mi hazánkat?
Ha azt akarjuk, hogy éljen A Szabadság, hogy éljen a Párt,
azaz, hogy éljünk mi, támogassuk A Szabadságot! Támogassa
az, aki eddig nem tette! Támogassa az, aki eddig is segítette!
A Szabadság nem egy újság. A Szabadság mi vagyunk!

A Központi Bizottság 1/2013. számú határozata
a választási munka időszerű feladatairól
A KB áttekintette a KB 2012. szeptemberi ülése óta végzett választási munkát, továbbá a választásokat szabályozó új rendelkezéseket.
1. Megállapítja, hogy szervezeteink többsége komolyan veszi a választási munkát. Előreléptünk a jelöltek kiválasztásában, de ma
még nagyon sok a bizonytalanság. A legnagyobb hiányosság a helyi adatbázisok összeállításában van. Szervezeteink egyelőre
nem rendelkeznek az ötszáz ajánlás biztos és gyors összegyűjtéséhez szükséges kapcsolati listákkal, adatbázisokkal.
2. A KB – az időközben bekövetkezett törvényi módosításokról szólva – úgy véli, hogy 500 ajánlás két hét alatt történő begyűjtése
nagyon nehéz feladat, de megfelelő előkészítés és szervezés esetén megoldható. A regisztráció eltörlése és az a tény, hogy egy
választó több pártot is ajánlhat, némileg egyszerűsíti a munkánkat.
3. A KB megerősíti: célozzuk meg az országos lista állítását! Ennek megfelelően Budapesten feltétlenül legyen 4 jelöltünk, és
minimálisan 26 az ország más területein. Erőinket ezekre a területekre koncentráljuk.
4. Amennyiben a megyei és budapesti elnökségek látnak még olyan területet, ahol esélyünk van jelölt állítására, vagy ilyen
jellegű megalapozott egyéni vagy helyi kezdeményezések érkeznek, a KB támogatja a jelöltállítást ezeken a területeken is.
5. Megkülönböztetett figyelmet kell szentelni a budapesti választási munkának. Mindenkinek értenie kell: ha Budapesten nincs
jelölt, nincs országos lista sem.
6. A számításba vett egyéni képviselői területeken minden hónapban legyen utcai megmozdulás.
7. A KB kijelenti: a Munkáspárt nem lát lehetőséget választási együttműködésre az elmúlt időben létrejött új ellenzéki
tömörülésekkel. Ezek a szerveződések nem a dolgozók érdekeit szolgáló szervezetek, hanem a tőkésosztály egyik csoportjának
érdekeit képviselik. Céljuk nem a tőke korlátozása, csupán a jelenlegi kormány leváltása, a hatalom megszerzése. A kormányváltás
pedig önmagában nem oldja meg a dolgozó tömegek gondjait, a munkanélküliséget, a nyomort, a kiszolgáltatottságot.
Az új ellenzéki tömörülések a korábbi szociáldemokrata-liberális erők új kísérletét jelentik arra, hogy némi arculati
kozmetikázással nyerjék meg a Fideszben csalódott rétegeket.
Figyelembe kell venni, hogy ezek az erők ellenségesen viszonyulnak a Munkáspárthoz.
8. A KB szükségesnek tartja ugyanakkor, hogy keressük a kapcsolatot olyan személyekkel és szerveződésekkel, amelyek csalódtak
a tőkés rendszerben, és nem kívánják elkötelezni magukat sem a konzervatív, sem a szociáldemokrata-liberális erők felé.
9. A KB megbízza az Elnökséget, mérje fel, hogy milyen következményekkel jár a Munkáspárt számára az „egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII.
törvény, és tegyen javaslatot a szükséges intézkedésekre.
Központi Bizottság
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MAGYARORSZÁG

Mesterházyt Washingtonban képzik ki

A Magyar Szocialista Párt elnöke Washingtonban járt, tanácsot, mosolyt, és még ki tudja, mi mindent kapott.
Mesterházy Attila tárgyalásairól a szép szavakat leszámítva kevés derült ki. Egyet azonban a „baloldali” politikus
mindenképpen fontosnak érzett közzétenni: a paksi erőmű bővítéséhez nem lehet köze az oroszoknak.
Orbán Viktor egyedül ne döntsön Magyarország következő
50 évéről! – szólította fel az MSZP elnök-frakcióvezetője a
miniszterelnököt arra hivatkozva, hogy sajtóhírek szerint a
paksi atomerőmű bővítésének ügye is szóba kerül Vlagyimir
Putyin államfő és a magyar kormányfő január 31-i moszkvai
tárgyalásán.
Mesterházy Attila közleményében azt írta, a Fidesz és Orbán
Viktor miniszterelnök a jelek szerint figyelmen kívül hagyta,
hogy az atomerőmű-építés speciális, hosszú távú nagyberuházás,
amely messze túlnyúlik kormányzati ciklusokon, ezért fontos
a társadalom támogatásának megszerzése is. Ehhez pedig
átlátható döntéselőkészítésen és korrekt szabályozáson,
megfelelő információáramláson, tájékoztatáson keresztül vezet
az út – tette hozzá.
Közölte, az MSZP nem partner abban, hogy egy évtizedekre
kiható gazdaságpolitikai, költségvetési kormányzati döntés
végrehajtásához úgy asszisztáljon, hogy a Magyarországon élő
emberek nem ismerhetik meg az atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos
kormányzati döntés hátterét, alapjait és következményeit.
Az MSZP különösen kockázatosnak tartja, ha a kormányzat csak
egy szűk elit felhatalmazása alapján, a színfalak mögött tárgyal a
lehetséges partnerekkel egy 3000-5000 milliárd forintos beruházás
megvalósításáról – fogalmazott Mesterházy Attila.
Szépen hangzik, s akár igaz is lehetne. De javasoljuk,
mindenki döntsön önállóan ebben a kérdésben.
Mesterhézy szívhez szóló közleménye előtt Washingtonban
járt. Idézzünk: a szocialisták kormányzati elképzeléseit
ismertette és a Demokrata Párt kampányszakembereivel tárgyalt
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke. „Természetesen mindenkit
az érdekelt, hogy mi mit tennénk másképpen, ha a szocialista
párt hatalomra kerülne” – nyilatkozott a pártelnök.
Mesterházy Attila, aki héttagú delegáció élén a héten
Washingtonban és New Yorkban tárgyal, az amerikai
külügyminisztériumban találkozott a Magyarországgal,
illetve a térségünkkel foglalkozó szakterületi vezetőkkel.

Emellett eszmecserét folytatott Tomicah Tillemannal, a
külügyminiszter tanácsadójával (a néhai Tom Lantos képviselő
unokájával) és Charles Gatival, a Johns Hopkins Egyetem
professzorával. A pártelnök a német Marhall-alap szervezésében
politikatudományi szakértőknek előadást tartott a belpolitikai
és a gazdasági helyzetről.
Az MSZP első embere találkozott Barack Obama
elnök kampányszakembereivel, akikkel az internetes
kommunikációról, az adatbázis-építésről és a közvéleménykutatásról, a választói mobilizációról, valamint a jövőbeni
potenciális
együttműködésről
folytatott
megbeszélést.
A szocialista küldöttség New Yorkban a Freedom House
nemzetközi civil szervezet szakértőivel és a helyi magyarság
képviselőivel fog találkozni, valamint részt vesz az ENSZ éves
holokauszt-megemlékezésén is.
Mesterházy szerint tárgyalópartnereit elsősorban az MSZP
gazdasági elképzelései érdekelték, de hangsúlyosan foglalkoztak
a közjogi kérdésekkel is.
„Elmondtam: gazdasági programunk fő célja az, hogy
visszaállítsuk a magyar gazdaságpolitika iránti bizalmat, a
kiszámíthatóságot, ami szoros összefüggésben áll a jogbiztonság
kérdésével” - mondta Mesterházy Attila, hangsúlyozva, hogy
pártja komoly erőfeszítéseket kíván tenni a befektetések
ösztönzése érdekében. Mit jelent ez magyarul? Egyszerű, ha
nyer a választásokon, mindent megtesz azért, hogy az amerikai
tőke kényelmesen érezze magát Magyarországon.
„Ehhez vissza kell térni a piacgazdasághoz, és
a gazdaságpolitika fókuszába a növekedést és a
munkahelyteremtést kell állítani” – jelentette ki Mesterházy,
hozzátéve, hogy a szocialisták szerint ez szorosan összefügg
„egy új politikai kultúrának a meghonosításával is, amely nem
az erőszakra és az állandó konfrontációra, hanem a határozott
érdekérvényesítésre és a párbeszédre, a kompromisszumra és a
konszenzuskeresésre helyezi a hangsúlyt”.
Prostituált ritkán szól ennél szebben.
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Cigánygyűlölet most és mindörökké?
A józan ember azt hihetné, minél jobban haladunk előre
a rasszizmus elleni küzdelemben, annál inkább gyengül
társadalmi ereje, hatása. Nem! Az ellenállás csak erősödik.
Korántsem törvényszerű ez, hanem annak tudható be, miszerint
a harc intenzitása és módszertana nem adekvát a jelenség
természetrajzával. A szívósság azzal is magyarázható, hogy az
idegengyűlölet történelmünk negatív hagyománya, s szerves
része a felülről táplált magyar nacionalizmusnak. Az uralkodó
elit ugyanis mindig tolerálta, mert hatékony eszközt látott benne
uralma fenntartásához.
Ha egy magyar legény hasba szúr egy cigány fiút, néma csend
a jobbikosok térfelén. Ha a tragikus eset fordítva történik, a
cigány fiú döf keresztül egy magyar embert, megindul a Jobbik
szervezete és propagandagépezete: íme egy újabb bizonyítéka
annak, hogy a romák biológiailag-genetikailag bűnözők.
Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam! (Egyébként
javaslom, hogy Karthagót el kell pusztítani!)
Miért van az, hogy Vonáék az emberi életet patikamérlegen
differenciálják?
Hisz a mai alkotmány szerint is a törvény előtt mindenki zsidókkal, cigányokkal, s a megkaparintott állam eszközeivel
egyenlő. A gyakorlat azonban bonyolultabb minden elméletnél. hozzájussanak a pozíciók és a vagyonszerzés lehetőségeihez.
Egyes mozgalmaknál a teória arra való, hogy leplezzék A cigányellenesség arra kell, hogy megnyergeljék az
igazi törekvéseiket, s ehhez tömegeket mozgósítsanak. országban mindig felszínen tartott rasszizmust a romákkal
nem
rokonszenvező
A haszonelvűség tehát az a
magyarság körében. Ezt
legfontosabb tényező, mely
2014-ben voksokra kell
leginkább befolyásolja a
váltaniuk! Hitler mondta
gyakorlat alakulását. Egy
ég
ess
en
egyszer bizalmas körben:
görög bölcs mondta egyszer:
ll
ye
A cigán
ha nem lennének zsidók,
ha a geometria axiómái
arra kell, hogy
ki kellene őket találni. Ez
összeütközésbe kerülnének
a „bölcsesség” érvényes a
az
emberek
érdekeivel,
az
k
jé
megnyergel
cigányságra is.
minden bizonnyal cáfolnák
Amennyiben az érdekek
azokat.
országban mindig
elemi
erőkké
válnak,
A
szigethalmi
felszínen tartott
számítani kell arra, hogy
késelés
legutóbbi
esete
a Jobbik fokozni fogja a
„megerősítése”
annak,
zizmust a romákkal
rass
fajgyűlölet propagandáját,
hogy a „cigány” alternatív
nem rokonszenvező
az utcai tettlegességek
fogalma a „bűnözés”. (Ezt
(már ismert) formáitól sem
n.
erősíti meg Bayer Zsolt is.)
be
ré
magyarság kö
riadva vissza.
Azonnal működésbe lépett a
Vonáék nem kívánnak
Jobbik propagandagépezete és
Ezt 2014 -ben voksokra
még
egy
ciklust
akciógárdája, hogy igazságot
kell váltaniuk!
partvonalon kívül eltölteni.
tegyen a hivatalos magyar
A pártban és a párt
hatóságok helyett.
mögött álló tömegek egyre
Ne feledjük: már nem
türelmetlenebbek: kézzel
vagyunk messze a 2014-es
parlamenti választásoktól, s
nem árt fogható eredményt akarnak látni, s ha ez nem jön be, önállósítják
korán elkezdeni annak demonstrálását, miszerint ebben az magukat, saját ízlésük szerint oldják meg az „ország” problémáit.
országban nincs más, aki megvédi a magyarságot az idegenek Az is lehet, hogy a nyilas párttagság – kiábrándulva a Jobbikból
barbarizmusától, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom. - új, radikálisabb szervezetet hoz létre, s annak égisze alatt
Hirdetik ezt meggyőződésből, de annak reményében is, hogy a cselekszik. A nyilas aktivisták és a rokonszenvezők egy része
esetleg visszamegy a Fideszbe, nehogy a nagy zűrzavarban
romáktól félők Vonáékban találják meg erős támaszukat.
Az ország lakossága csak eszköze a hungarizmus „fedél” nélkül maradjon. Vonáéknak tehát fontos lesz a 2014-es
meghonosításának, hogy végre a nyilasok a hatalom birtokában esztendő. Ennek tudatában kellene a Jobbikot és csatolt részeit
megvalósíthassák céljaikat: uralkodhassanak, leszámolhassanak idejében „pacifikálni”.
kommunista, szocialista, liberális ellenségeikkel, valamint a
hegedűs sándor
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Az USA fenyegeti Észak-Koreát,
nem Észak-Korea az USA-t!
A Koreai Népi Demokratikus Köz
társaság
2012.
december
12-én
felbocsátotta
Kwangmyongsong-3-2
műholdat egy Unha-3 típusú hordozó
rakétával. A KNDK közlése szerint a
műhold Föld körüli pályán mozog, s a
világűr békés kutatását szolgálja.
A műhold felbocsátását az Egyesült
Államok és a tőkés világ más hatalmai
ürügyül használták arra, hogy széleskörű
politikaiés
propaganda-támadást
indítsanak a KNDK ellen. A támadás
nyilvánvaló célja, hogy nyomást
gyakoroljanak a KNDK új vezetésére,
melynek élén Kim Dzsongun áll. A tőkés
világ figyelmét az sem kerülte el, hogy
a KNDK új vezetése számos, nagyon
emberi megnyilvánulást tesz, és az új,
fiatal vezető sokakban rokonszenvet
ébresztett. Az amerikai médiumok és a
tőkés világ tömegtájékoztatási eszközei
igyekeznek szétrombolni a KNDK-ról
kialakuló pozitív képet.
Az USA és a tőkés világ arra
törekszik, hogy a katonai, politikai és
gazdasági nyomás eszközével letérítsék
a KNDK-t a szocializmus útjáról, és
tőkés rendszerváltást erőszakoljanak ki.
A tőkés világot ugyanis aggodalommal

tölti el az, hogy a KNDK-ban 2011-2012ben gond nélkül lezajlott vezetőváltás, a
korábbi vezető, Kim Dzsongil halála nem
idézett elő belpolitikai válságot. Az USA
célja az is, hogy éket verjen a KNDK és
szövetségese, Kína közé, vagy legalább
is gyengítse a két ország közötti szoros
viszonyt.
A KNDK azt az egyértelmű álláspontot
képviselte, hogy joga van – hasonlóan
más államokhoz – a világűr békés
kutatásában részt vennie. Sokak szerint
voltak ugyan korábbi ENSZ-határozatok,
amely tiltották a KNDK számára
ballisztikus rakéták felhasználását, de
e vélemények szerint a helyzet azóta
megváltozott.
Az Egyesült Államok az év elején
újabb támadást indított, és határozati
javaslatot terjesztett az ENSZ Biztonsági
Tanácsa elé. A BT január 22-én elfogadta
a 2087 (2013) számú határozatát,
amelyben elítéli a KNDK december
12-i rakétafellövését, és azt követeli a
KNDK-tól, hogy hagyjon fel minden
olyan programmal, melyben ballisztikus
rakétákat használnak. A határozat azt
is kimondja, hogy „békés, diplomáciai
és politikai” rendezést támogatnak,

és sürgetik a hatoldalú tárgyalások
folytatását.
A határozatot az ENSZ BT mind a 15
jelenlegi tagja elfogadta. Kína – amely
egyébként minden szinten támogatja
a KNDK-t, és igen aktív kétoldalú
kapcsolatokat tart fenn – nem érdekelt
abban, hogy a KNDK-rakéta kérdésében
kiélezze viszonyát más nagyhatalmakkal.
Kína láthatóan a KNDK elleni gazdasági
háború megakadályozására törekedett.
Kína ENSZ-képviselője, Li Baodong
január 22-én úgy nyilatkozott, hogy
a határozat első változatában számos
olyan intézkedésről volt szó, amelyek
„súlyosan érintették volna a KNDK
és más országok közötti normális
kereskedelmet, és kárt okoztak volna
a KNDK népének”. A kínai képviselő
kijelentése szerint a BT-határozat
egészében véve „kiegyensúlyozott volt”.
A
KNDK
külügyminisztériuma
január 23-án nyilatkozatot adott ki,
mely szerint a „decemberi rakétakísérlet
megmutatta az ország erejét az űrkutatás
és űrtechnológia terén”.
A nyilatkozatban leleplezték azt a
tényt, hogy az ENSZ határozat mögött
az USA áll. „Miután kudarcot vallottak

Mi az igazság Szíriában?
2013. január 22-én, a budapesti pártszékházban tagjaink,
szimpatizánsaink és szír barátaink számára baráti
beszélgetést rendeztünk „Mi az igazság Szíriában?” címmel.
Bchara Joul, a Fórum Szíriáért elnöke részletesen
ismertette Bashar Al-Assad elnök január 6-án, a damaszkuszi
Operaházban megtartott beszédét.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke elemezte a KözelKelet politikai helyzetét, és sok érdekes összefüggésre hívta
fel figyelmünket.
Mint korábbi írásainkban megismerhették, a „hivatalos”
tájékoztatások merőben eltérőek a valós szíriai helyzettől.
Szíriát a Nyugat támadja önös érdekei miatt, pénzzel,
fegyverrel és katonákkal támogatja a „felkelőket”.
Assad elnök beszédében kifejtette: az ország törvényes
rendjét és az állampolgárok biztonságát minden
körülmények között meg kívánják őrizni. A szír hadsereg
legfontosabb feladata, hogy a fegyveres felkelők által
tervezett terrorcselekményeket megakadályozzák, a károkat
enyhítsék, fokozatosan megszüntessék a konfliktust.

A találkozót végül kérdések és hozzászólások
színesítették, erősítve a tudatot: Szolidárisak vagyunk
Szíriával!
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az USA és követőinek azon elkeseredett
erőfeszítései, hogy blokkolják a KDNK
győzedelmes fejlődését, kifőzték az
ENSZ BT úgynevezett határozatát,
amely sérti a KNDK sérthetetlen
szuverenitását.”
A nyilatkozat kimondja, hogy
az USA logikája szerint „ha olyan
ország kíván békés célra használni
műholdakat, amellyel szemben az
USA ellenséges magatartást tanúsít,
megengedhetetlen, mivel a hordozórakéta
elérheti az USA területét”. A KNDK
külügyminisztériuma
visszautasította
a vádakat, és közölte, hogy „a KNDK
a jövőben is fenntartja független és
legitim jogát a békés célú műholdak
felbocsátására”.
A nyilatkozat azt is felveti, hogy
miként lehetne a Koreai-félsziget
atommentesítését követelni, amikor
a világ egészében sem atommentes.
A KNDK kijelentette azt is, hogy –
amennyiben az USA továbbra is fenyegeti
a KNDK-t – fel kell készülnie az ország
megvédésére.
Január 24-én újabb nyilatkozat
született, ezúttal a KNDK Honvédelmi
Bizottsága nevében. A nyilatkozat
ismételten aláhúzza, hogy az ENSZ
BT-határozat a KNDK-val szemben
ellenséges USA akciója, és az „az
ENSZ BT tagjai vakon kézfelemeléssel

szavazták meg”. Szó, ami szó, a
határozatot tényleg kézfelemeléssel, öt
perc alatt fogadták el.
A KNDK legfelsőbb védelmi szerve
aláhúzta: „az USA ellenséges politikája
a KNDK ellen új, veszélyes szakaszához
ért”. A nyilatkozat fontos kijelentést
tesz: „A szuverenitás tartja életben az
országot és a nemzetet.” Egyébként
is, milyen alapon bírálják a KDNK
rakétafellövését olyan országok, amelyek
már jóval régebben használnak ilyen

Arccal az alapszervezetek felé
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rakétákat? Ami az atommentesítést illeti,
a nyilatkozat kijelenti, hogy Koreát akkor
lehet atommentesíteni, ha a világ más
országai is ezt az utat követik.
A nyilatkozat világossá teszi, hogy
a KNDK nem mond le saját országa,
társadalmi
rendje
megvédéséről.
„Az Egyesült Államok elleni évszázados
harc új szakaszában nem rejtjük véka
alá azt, hogy különféle műholdak és
nagy hatótávolságú rakéták – amelyek
felbocsátását folytatjuk –, illetve a
végrehajtandó
átfogó
atomkísérlet
az esküdt ellenségünket, az Egyesült
Államokat fogja célba venni.” A koreai
vezetés ezt követően jelezte, hogy készül
a harmadik atomkísérletre, mert csak így
látja biztosítva saját biztonságát.
Soha ne felejtsük el!

A Koreai Munkapárt KB Politikai Bizottság január 23-án ülést tartott. Az ülésről
részletes közlemény jelent meg, ami már önmagában is fontos újítás. Ugyancsak
fontos változás az, hogy a párt vezetése ezentúl rendszeresen megtartja az
alapszervezeti párttitkárok tanácskozását.
„Az alapszervezetek szervezik és irányítják a párttagok mindennapi életét.
Ezek jelentik a hús-vér kapcsolatot a párt és a tömegek között.”
Kim Dzsongun, a párt vezetője az alapszervezeti titkárokat a forradalom
hű katonáinak nevezte. A PB úgy döntött, hogy január végére összehívja az
alapszervezeti titkárok 4. országos értekezletét. Az elmúlt öt évben ez az első
ilyen rendezvény.

Az USA volt az, amely 1945 után keresz
tül vitte a Koreai-félsziget kettéosztását,
és soha nem békült meg azzal, hogy
a félsziget egyik felén egy szocialista
ország létezik. A koreai háborútól
kezdve a katonai és gazdasági nyomáson
keresztül a zsarolásig mindent megtett
és megtesz azért, hogy megsemmisítse a
KNDK-t. Ennek érdekében felhasználja
az ENSZ-t, a korszerű média minden
eszközét. Nem a KNDK akarja
megdönteni az USA tőkés rendszerét,
nem a KNDK szervezkedik az USA
kormánya ellen, hanem fordítva: az USA
akarja a KNDK szocialista rendszerét
megdönteni, és az USA szervezkedik a
KNDK törvényes vezetése ellen. Tudni
kell, hogy kinek az oldalán állunk!
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