Hírek, politika, gazdaság

Ukrajna
és Európa:
kezd lehullani a
hazugság leple?
Kijev kelet-ukrajnai megtorló akciójának beindítása óta az
ENSZ Emberijogi Fõbiztossága elõször ismerte el veszélyesen
növekvõnek az ukrán polgári lakosság veszteségeit. Csupán
az utóbbi két hét során az ENSZ adatai szerint duplájára növekedett a halálos áldozatok száma, meghaladva a 2 ezret.
Egy héttel ezelõtt Ukrajnában járt az ENSZ Menekültügyi
Fõbiztosságának európai igazgatója, Vincent Cochetel, aki látogatása után kijelentette, hogy „nem volt felkészülve arra,
aminek Ukrajna keleti részén lett szemtanúja”. Úgy látszik,
hogy Kijev és a kijevi hatalom washingtoni szponzorainak
hazugságból és dezinformációból álló leple lassan kezd lehullani.
Az európai lapokban cikkek jelennek meg, amelyeket
még csak egypár hónappal ezelõtt el sem lehetett képzelni.
„Hónapokon át a Nyugat démonizálta Putyint többek között olyan személyiségek révén, mint Károly herceg és Hillary Clinton, akik Hitlerrel vontak párhuzamot – olvasható a
The Daily Telegraph-ban. – Közben halvány elképzelésük
sem volt arról, hogy az egész válságot Ukrajna uniós abszorbeálására irányuló provokációs próbálkozások indították be.
Mintha senki sem tudta volna elképzelni, hogy Moszkva
nem hagyhatja válasz nélkül az orosz identitás bölcsõjének
elnyelésére és Brüsszel birodalmába való bevonására irányuló kísérletet. Együtt azzal az egyetlen meleg mélyvízi
orosz kikötõvel a Krímben, amelyiket bekebelezte volna a
NATO.”
Egyre gyakrabban hallatják hangjukat az elektronikus
médiákban azok a szakemberek, akiket a Kijev iránti „vak
szerelem” idején nem engedtek szóhoz jutni a tévében és
rádióban. Most nyíltan kifejthetik véleményüket a megtorló
akcióról és a malajziai Boeing kelet-ukrajnai katasztrófájáról.
A tényeket, nem dezinformációt vagy mendemondákat
szoktam interpretálni. Következtetéseket dugnak az orrunk
alá anélkül, hogy tényeket közöltek volna – mondja a Prinstoni és New Yorki Egyetem tiszteletbeli professzora, Stephen Cohen amerikai történész. Akár egy rendõrségi detektív
is megmondhatja önöknek, hogy minden bûncselekmény kinyomozásában a legfontosabb megállapítani a motívumot –
mutat rá a neves szakértõ.
– Az egyetlen emberek, ill. struktúrák, akiknek, ill. amelyeknek lehettek motívumaik a repülõgép „leszedésére”,
azok, akiknek a nemzetközi közvéleményt valaki ellen kellett
hangolniuk. Amennyiben ez nem tragikus szerencsétlenség
volt, ha ezt készakarva csinálták, akkor Kijev az az egyedüli
valaki, akinek erre motívumai voltak.

Megható történések

Donyeckbe spanyol önkéntesek
érkeztek a fasizmus elleni harcra
Spanyol önkéntesek érkeztek a Donyecki Népi Köztársaság védelmére, – a Mateo Cartarega és Rafael Munoz által
vezetett csoportok a napokban elérték Donyeck térségét,
hogy csatlakozzanak a fasiszta Nemzeti Gárda alakulatai ellen folytatott harcokhoz. A spanyol önkénteseket a milícia a
Vosztok zászlóaljhoz rendelte, ami egyben a térség légvédelmét is ellátja.
A 22 éves Mateo Cartarega elmondása szerint számára
az Odesszában történt tragédia jelentette a fordulópontot,
amikor a neonáci Jobb Szektor tagjainak köszönhetõen több
mint 40 civil tüntetõ élve égett el egy épületben, amibe a
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tak az orosz elnöknek a parlamenti képviselõk elõtt
mondott beszédétõl. De ehelyett az államfõ még egyszer pontosan meghatározta Moszkva álláspontját:
Oroszországgal nem érdemes az erõ nyelvén beszélni.
Putyin gyengébb hangnemet használ, de nem enged vasszorításából. Ekként kommentálja az orosz elnök jaltai beszédét az amerikai The Wall Street Journal. Putyin egyebek között arról beszélt, hogy késznek kell lennünk megvédelmezni az ország érdekeit,
de közben nem kell megszakítani a kapcsolatokat a

Nyugattal. A lap helyzetelemzõk szavait idézi, miszerint Putyin legújabb kommentárjai és az orosz humanitárius konvoj Ukrajnába indítása a Kreml nyugodtabb álláspontja demonstrálásának tûnnek – néhány
nappal Moszkva Nyugat-ellenes válasz-szankciói
után.
Vlagyimir Putyin nem tartja kizártnak, hogy
Oroszország kilép több nemzetközi szerzõdésbõl, ha
ezt megkívánják az ország érdekei. Megjegyzendõ,
hogy nem ez az elsõ eset a szerzõdések felbontásának
történetében. Az USA számára ez lényegében bevett
gyakorlat. Moszkvának jogában áll lemondani részvételét némely szerzõdésekben – vallja meggyõzõdéssel Dmitrij Labin szakértõ.
Mindegyik államfõ prioritásnak tartja országa érdekeinek szavatolását. Szuverén államok szabadon
felmondhatnak nemzetközi szerzõdéseket, ill. egyoldalúan kiléphetnek belõlük. Vagyis arról van szó,
hogy adott esetben kimondottan az ország érdekeinek
szavatolása lesz prioritás. Azt hiszem, tekintettel a világban kialakuló helyzetre, hogy ez helyes döntés.
Vlagyimir Putyin nem tartja kizártnak azt sem,
hogy Oroszország kilép az Emberi Jogok Európai Bíróságának (ECHR) jogfennhatósága alól. Igaz – és az
elnök ezt hangsúlyozta – hogy jelenleg a kérdés nem
áll napirenden. Azonban az ECHR egyre gyakrabban
teljesen megalapozatlan, átpolitizált határozatokat fogad el. És ez nem az egyetlen egyezmény, amelyik
nem egyezik Oroszország nemzeti érdekeivel – véli a
Nemzeti Stratégiai Intézet elnöke, Mihail
Remizov.
A katonai szférában kiemelném a közepes és rövid hatótávolságú rakétákra vonatkozó szerzõdést, amelyik korlátozza
Oroszország védelmi képessége fokozásának lehetõségeit. Ez az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú szerzõdés stratégiailag
nem elõnyös Oroszország számára. Ennélfogva ez lényeges korlátozást jelent Oroszország számára, amely ország bonyolultabb földrajzi és geopolitikai környezetben
él, mint az USA.
Nemzetközi szerzõdések aláírásáról, ill.
nem aláírásáról országok önként hoznak
döntést. Minden attól függ, hogy megfelelnek-e ezek a szerzõdések a nemzeti érdekeknek és a
nemzeti alkotmánynak vagy sem. Így, az Egyesült Államok nem csatlakozott a nemzetközi egyezmények
több mint feléhez. És az USA számára bármely nemzetközi szerv döntése nem szentírás. Az orosz elnök
szavai nem jelentik azt, hogy Oroszország holnaptól
kezdve semmibe veszi a nemzetközi jogot. De ez komoly jel a nyugati partnereknek: Oroszországgal nem
érdemes az erõ pozíciójából beszélni.
hidfo.net

baseball-ütõkkel felfegyverzett jobb szektorosok beterelték
õket. Mateo azt mondta, akkor döntött arról, hogy nem hajlandó többé elviselni a nyugati fasizmus barbárságát és
Ukrajnába utazik, hogy harcoljon a megszállókkal szemben.
Az általa vezetett alakulat számára egy “No pasarán” feliratú zászló készült, amit a harctéren maguknál fognak tartani.
A média szerint a Mateo által szervezett spanyol önkéntesek a Kommunista Párt ifjúsági tagozatában kezdték, mindannyian aggodalommal figyelték a nyugati országok agresszív gyarmatosító tevékenységét. Többen önkéntes munkákat vállaltak az ifjúsági szervezet keretén belül, de végül
úgy látták, hogy ez a fajta érdekérvényesítés vakvágányon
jár és közvetlen kell cselekedniük nem csak a donyecki civilek, hanem minden ország békés polgárainak érdekében. A
Kommunista Párt ifjúsági tagozatában elkezdték toborozni a
hasonlóan gondolkodó fiatalokat, végül július 23-án repültek
Ukrajnába. A csoport 2-3 emberenként érkezett, többen autóval utaztak egészen a dél-keleti régiókig.
Mateo elmondása szerint ugyanakkor a reptérre érkezõket fogadó biztonsági szolgálat már nem is ukránokból állt, a
biztonsági õrök angolul faggatták õket, hogy mi célból érkeztek az országba, miért mennek keletre. A biztonsági õrök

ezen felül arra is nagyon kíváncsiak voltak, hogy a beutazók
miként tekintenek a kijevi kormányra. Keresztkérdésekkel
próbálták kiszedni belõlük, többek között, hogy legitim kormánynak tartják-e a kijevi atlantista juntát, valamint, hogy
orosz beszivárgásnak tartják-e a keleten zajló függetlenségi
harcokat.
Mostanra sokan megérkeztek a térségbe. Mateo szerint
nem értik a nyelvet, csak a parancsnok becenevét tudják, de
egyszerûbb feladatokban így is segítséget tudnak adni, fõként az út menti ellenõrzõ pontok védelmében.
A spanyol önkéntes alakulat a legkülönbözõbb társadalmi csoportokból verbuválódott, vízvezeték-szerelõk, villanyszerelõk, tanárok fogtak fegyvert. Mind vallják, hogy a nyugat a demokrácia látszata ellenére ma is fasiszta hatalomként lép fel más országokkal szemben, ha – pl. kisebb országok esetében – megengedhetik maguknak az erõbõl politizálást. Az önkéntesek életkora is igen változó, 20-tól egészen
60 éves korig vannak a jelentkezõk közt. Többen kifejezték,
hogy abban az esetben, ha a fasiszta kijevi junta hatalmát sikerül megdönteni, szeretnének letelepedni Donyeck térségében.
Hidfo.net

Jelenleg olyan határvonalhoz értünk, amelyen túl reális
háború kezdõdhet – vallja meggyõzõdéssel Stephen Cohen.
Csakis az Egyesült Államok kényszerítheti Kijevet arra, hogy
hagyjon fel az ország keleti részének bombázásával és vegye
fel a tárgyalásokat.
– Az Egyesült Államoknak – a Pentagon múlt heti nyilatkozatát idézem, amelyik a kongresszusban hangzott el, –
„vannak tanácsadói, akik integrálva vannak az ukrán védelmi
minisztériumba”. Vagyis mi vagyunk ezen háború vezetõi. Kijevnek nincs pénze. Nincs sem felszerelése, sem tapasztalata azon kívül, amelyet a még a szovjet idõben halmozott fel.
Egyszóval, a NATO vezeti ezt a háborút.
Ami az Európára ráerõszakolt, Oroszországgal szembeni
szankciókat illeti, szakértõk azon a véleményen vannak, hogy
Brüsszel „szófogadó magatartása” nagyobb kárt okoz majd
az uniós tagországoknak, mintsem Moszkvának.
hungarian.ruvr.ru

Putyin Jaltában:
gyengéd hangnem,
vasszorítás
Mindenekelõtt Oroszország érdekeit kell szem
elõtt tartani! Vlagyimir Putyin jaltai beszédének ez a
fõ mondanivalója. A médiák egyfajta szenzációt vár-
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