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Den ryska imperialismen inledde en militär invasion på 

Ukraina tidigt på morgonen torsdagen den 24 februari. Således 

de spänningar som redan funnits mellan den amerikanska 

imperialismen och dess allierade å ena sidan och den ryska 

regeringen å andra sidan, över Ukraina under de senaste veckorna har resulterat i ett 

orättvist och folkfientligt krig. Vidare har det inte bara infört ett krig och 

blodsutgjutelse mot det ukrainska folket, utan också genom att införa amerikanska 

sanktioner mot Putins regering; det är också helt emot arbetarnas och de förtryckta 

människornas intressen i Ryssland. 

 

Det nuvarande destruktiva kriget i Ukraina har brutit ut efter en långvarig tvist mellan 

USA- och ryska imperialister. Ryssland hävdar att den ukrainska regeringen inte 

håller sig till de överenskommelser som ingåtts i det förflutna och, genom att vilja gå 

med i NATO och därigenom föra den amerikanska militären allt närmare den ryska 

gränsen. Av denna anledning uppmanade den ryska regeringen USA och EU att följa 

sina tidigare överenskommelser med Ryssland efter det forna Sovjetunionens kollaps, 

att beakta säkerhetsaspekter och inte inkludera Ukraina i NATO. Den amerikanska 

imperialismen, som anser sig vara en överlägsen världsmakt, har dock motsatt sig 

Rysslands krav och hävdat att NATO själv bestämmer vilka länder som ska gå med. 

Under de senaste åren har NATO försökt utöka sin närvaro allt närmare gränserna 

mot Ryssland och ignorerat den ryska regeringens oro. Det är alltså helt klart att 

konflikten mellan USA och Ryssland handlar om inflytandesfären, som idag visar sig 

i ett krig och blodsutgjutelse mot det förtryckta folket i Ukraina. 

 

Det finns en dold logik och politik bakom varje krig. Med hänsyn till händelser som 

har lett till kriget i Ukraina, är det uppenbart att den verkliga orsaken och karaktären 

av detta krig är anti-folklig. Den ukrainska regeringen, som stödjer USA:s- och 

Europeiska unionens politik, gjorde inte den minsta ansträngning för att förhindra 

kriget. Inte heller USA och dess allierade, trots deras lögnaktiga propaganda om att 

de inte strävade efter ett krig i Ukraina, gjorde något för att förhindra kriget. 

 

Tvärtom, USA provocerade och hetsade till och med den andra parten, så mycket de 

kunde, under de hetsiga dagarna innan kriget började. Administrationen i Washington 

har hela tiden trott att utbrottet av ett sådant krig kunde vara i USA:s intresse och att 

det kommer att bidra till att främja den amerikanska imperialistiska agendan. 

 



På samma sätt ansåg den ryska imperialismen, trots att den var fullt medveten om 

USA:s kommande sanktioner och den skada den skulle tillfoga dess ekonomi, detta 

krig som ett nödvändigt steg för att behålla sin dominans i regionen. 

 

Utifrån sådana premisser kan man med säkerhet hävda att detta krig inte enbart är ett 

krig mellan Ryssland och Ukraina, utan en konfrontation mellan två imperialistiska 

block, som båda har offrat de förtryckta massorna i Ukraina för sin egen uppenbara 

girighet. 

 

Sanningen är att de verkliga vinnarna av det pågående kriget i Ukraina är ingen annan 

än de gigantiska imperialistiska kartellerna och monopolen. Ett krig som ingen kan 

förutsäga dess troliga förlopp just nu. 

 

Å andra sidan kan man med säkerhet hävda att det pågående kriget i Ukraina, ungefär 

som de krig som förts av imperialisterna de senaste åren, är en tydlig manifestation av 

den kritiska situation som under de senaste åren har genomsyrat det kapitalistiska 

systemet runt om i världen. Imperialisterna behöver och tar till sådana krig för att 

motarbeta sådana kriser och behålla sin makt. Av denna anledning kan det förutsägas 

att allvaret i den existerande krisen inom det ruttna kapitalistiska systemet kommer 

att vara moder till större krig i framtiden. 

 

Iranska folkets Fadaee gerilla fördömer både den ryska imperialistiska invasionen av 

Ukraina, och de amerikanska och europeiska imperialisterna, som befinner sig på 

andra sidan av detta krig. Samtidigt står organisationen sida vid sida med de 

förtryckta arbetarna och massorna i Ukraina och skanderar "Ned med det 

imperialistiska kriget." 

 

De förtryckta arbetarna och massorna i Ukraina, som betraktar ett sådant krig och den 

politik som ledde till det, ett krig som är reaktionärt och mot deras intressen önskar 

att det ska upphöra så snart som möjligt, måste uttrycka och rikta sin revolutionära 

ilska mot imperialistiska krigshetsare och organisera och kanalisera sin revolutionära 

energi och kraft för att förstöra den förtryckande och exploaterande kapitalistiska 

ordningen. Så länge den ordningen består, skall grunden för exploatering, krig och 

elände inte försvinna. 

 

Ned med imperialismen och dess olika legosoldater! 

Ned med det imperialistiska kriget! 
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