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Kapitalistipuolueet ja itsenäisyyden julistus

Jokainen maan valtiollisessa historiassa tapahtuu ja uusiutuu pääkohdissaan 
samansuuntaiset kehityskaudet, olkoonpa kysymys mistä tahansa kansasta tai 
minkä tahansa rodun kansoista. Näin tapahtuu sentähden, koska jokaisen kan
san historian perustekijät muodostaa taloudellinen kehitys, jonka kehityskaava 
taas on samanlaatuinen kaikkialla, se kun riippuu aineellisten tekijäin, tuotan- 
nonvälineiden, kehityksestä. Kansojen valtiollisen, siveellisen, uskonnollisen, 
tieteellisen ja taiteellisen elämän historia on itseasiassa heidän taloudellisen elä
mänsä historiaa, kuten Marx on nerokkaasti osottanut. Tämä väite ilmaiseekin 
historian materialistisen käsityksen perusajatuksen.

Kapitalistisen aikakauden valtiollisen elämän historia käsittää kolme toi
sistaan suuresti poikkeavaa jaksoa: ensiksi porvarillisen kansanvallan aika, toi
seksi kapitalismin tyranniuden aika ja kolmanneksi kapitalistisen valtiovallan 
kukistusmisaika.

Missään maassa porvaristo ei voi päästä valtiollisesti hallitsevaksi luokaksi, 
ellei se melkoisesti laajenna kansanvallan oikeuksia. Sen on turvaannuttava 
kansaan taistelussaan aatelistoa ja kuningasvaltaa vastaan ja annettava känsälle 
oikeuksia, jotka kohottavat “ kansan etuja ajavan” porvariston valtiolliseksi mah
diksi, yläpuolelle keisareita, kuninkaita ja aatelisherroja. Mutta niinpian kuin 
jonkun maan porvaristo on saanut ehdottoman valtiollisen vallan se vuorostaan 
määrättynä puolueena kohoutuu valtiolliseksi tyranniksi ja kieltää kaikki ne 
kansanvallan perusoikeudet, joiden avulla se on valtaan kohonnut. Kapitalis
min varsinainen ja ehdoton valtiollinen valtakausi on silloin alkanut.

Yhdysvaltain valtiollinen elämä on Viimeksimainitulla asteella. Kapitalisti- 
luokka on viimeiset vuodet pitänyt ehdotonta yksinvaltaa, rautaisella nyrkillä 
murskannut jokaisen valtiollisen vastustuksen, aikoo yhä edelleenkin niin tehdä, 
ja tekee, ellei köyhälistön joukot nopeasti järjesty sosialistipuolueen osottamaan 
valtiolliseen rintamaan ja murskaa ameriikkaiaisen kapitalismin valtiollista ty- 
rannivaltaa, joka on ensimäinen tehtävä voidaksensa murskata kapitalismin ta
loudellisen ylivallan.

Mutta minkään maan kapitalistiluokka luonnollisestikaan ei tunnusta har
joittavansa valtiollista tyranniatta, enempää kuin sitä tunnustavat kruunatut val
tiolliset tyrannitkaan. Yhdysvaltain kapitalistiluokka käyttää yhäkin korulau-
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seinään mitä kansanvallan tunnuslauseita, jotka aikoinaan olivat tälle kansalle 
rakkaita ja merkitsivät paljon käytännöllisessä elämässä. Ne valtiollisen elämän 
perusteet, joita tunnustamalla ameriikkalainen porvaristo sai jakamattoman kan
natuksen taistellessaan englantilaista tyranmutta vastaan kahdeksannentoista 
vuosisadan loppupuolella, porvaril.isten puolueiden taholta on julkisesti ja tör
keästi rikottu jokaisessa kohdassaan, mutta luottaen kansan tietämättömyyteen 
yhdysvaltalainen porvaristo vielä tänä päivänä ratsastaa Itsenäisyyden julistuksen 
ja perustuslain alkuperäisten lauselmien selässä, niinkuin mitään petosta ltsenäi-

I totisi Ilo I lm oitetaan  litinen tiim it tiimistänsä Y h d y sv a lta in  
p resid en tin  e h d o k k a a k s i.

Syyden julistuksen periaatteita kohtaan ei olisi tapahtunutkaan, eikä mitään pe
rustuslain tärkeää pykälää olisi törkeästi rikottu. Senpätähden ameriikka!lis
ienkin sosialistien ensimäiseksi velvollisuudeksi on tullut taistelu kansanvallan 
puolesta, niiden oikeuksien jälleen voimaansaattamisesta, jotka Itsenäisyyden ju
listuksessa ja perustuslaissa julkilausutaan. Näiden oikeuksien puolesta taistelu 
on sosialistipuolueelle tällä hetkellä tärkeää, ei sentäbden että ne julkilausuisivat 
sosialistipuolueen lopullisen päämäärän, mutta sentähden koska nykyaikaisessa 
kapitalistisessa valtiossa köyhälistön nousu valtiolliseksi mahdiksi ei voi tapah
tua muuten kuin laajan ja loukkaamattoman kansanvaltaisuuden vallitessa.

Koska itsenäisyyden julistus on Yhdysvaltain valtiomuodon määrittelevä pe
ruskirja julkaisemme tässä sen kokonaan. Lukemalla seii suomalainenkin Yh
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dysvaltain asukas voi vertailla, missä määrin tämän maan kapitalistiluokka on 
viimeisinä vuosina rikkonut niitä kansanvallan ihanteita, jotka pitäisi olla Yh- 
dysvaltain valtiollisen elämän perusteina, ja samalla lukija havaitsee missä mää
rin on annettava arvoa kapitalistisen sanomalehtistön ja muiden julkisten laitos
ten niille väitteille, joissa esitetään kaikki viime vuosina tapahtunut valtiollinen 
vaino ja tyrannius amerikkalaisuuden tulkitsemiseksi ja edistämiseksi. Yhtä- 
vähän ku;n millään kapitalismilla on kansallistunnetta siinä ymmärryksessä että 
se valvoisi kansansa etuja ja oikeuksia yhtävähän todellisella ameriikkalaisuu- 
deiia on tekemistä nykyisen kapitalistiluokan harjoittaman valtiollisen tyran- 
nluden kanssa.

Itsen äisyyd en  ju lis tu s.
{Hyväksytty kongressissa heinäkuun 4 p. 1776.)

AMERIKAN KOLMENTOISTA YHDISTYNEEN VALTION 
YKSIMIELINEN JULISTUS.

Kun, ihmiskunnan tapausten kuluessa, jollekin kansalle käy välttä
mättömäksi katkaista valtiolliset yhdyssiteensä toisen kanssa, ja ottaa 
maailman valtojen joukossa erillinen ja tasa-arvoinen asema, johon luon
nonlait ja luonnon Jumalan lait oikeuttavat sen, säädyllinen kunnioitus 
ihmisten mielipiteitä kohtaan vaatii sitä, julkituomaan ne syyt, jotka pa
kottavat sen erkanemaan.

Pidämme itsestään selvinä näitä totuuksia: että kaikki ihmiset ovat 
luodut tasa-arvoisiksi, ja että Luojansa on antanut heille vissejä luovut
tamattomia oikeuksia ja että näiden joukossa ovat elämä, vapaus ja on
nellisuuteen pyrkiminen. Hallitukset ovat perustetut turvaamaan näitä 
oikeuksia; saaden oikeudenmukaiset valtansa hallittaviensa suostumuk
sesta; ja milloin tahansa mikä hyvänsä hallitusmuoto tulee tuhoisaksi 
näille tarkotuksille, on kansalla oikeus joko muuttaa tahi poistaa se ja 
luoda uusi hallitus, laskien sen perustuksen sellaisille periaatteille ja jär
jestäen sen valtuudet sellaiseen muotoon mitkä heistä näyttävät parhai
ten takaavan heille turvan ja onnellisuuden. Viisas varovaisuus todella
kin sanoo, että kauan-olleita hallituksia ei olisi vaihdettava vähäpätöisis
tä ja ohimenevistä syistä, ja niinpä kaikki kokemukset ovat osoittaneet
kin, että ihmiset mieluummin kärsivät, kun epäkohdat ovat siedettävissä, 
kuin hankkivat oikeutta poistamalla muodot joihin ovat tottuneet. Mut
ta kun pitkä sarja väärinkäytöksiä ja vallananastuksia, alati pyrkien sa
maan päämäärään,, osottaa aikomuksena olevan saattaa heidät ehdotto
man tyranniuden alaisiksi, heillä on oikeus, heillä on velvollisuus heit
tää pois sellainen hallitus ja asettaa uusia tulevan turvallisuutensa var
tijoita. — Sellaista on ollut näiden siirtokuntien kärsivällinen suvait
sevaisuus ja sellainen on nyt se tarve, joka pakottaa ne muuttamaan en
tisiä hallitusjärjestelmiään. Suur-Britannian nykyisen kuninkaan his
toria on uusiutuneiden loukkausten ja vallananastusten historiaa, kaik
kien näiden tarkotuksena ollen ehdottoman tyrannian luominen näiden 
valtioiden yli Tämän todistukseksi esitettäköön puolueettomalle maail
malle tosiasioita.

Hän on kieltäytynyt vahvistamasta mitä terveellisimpiä ja tarpeel- 
lisimpia yhteistä hyvää edellyttäviä lakeja.

Hän on kieltänyt kuvemöörejään hyväksymästä välittömästi ja ki
peästi kaivattuja lakeja, tahtoen viivyttää niiden voimaanpanoa kunnes
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hänen vahvistuksensa on saatu, ja, kun niitä on siten viivytetty, on hän 
jättänyt ne tykkänään huomioonottamatta.

Hän on kieltäytynyt hyväksymästä muita laajojen kansanpiirien hy
väksi esitettyjä lakeja, elleivät nuo kansanjoukot ole tahtoneet luopua 
edustusoikeudestaan lainlaatijakunnassa, oikeudesta, joka on arvaamat
toman kallis heille ja pelottava ainoastaan tyranneille.

Hän on kutsunut koolle lainsäätäjäkuntia epätavallisiin, epämuka
viin ja niiden julkisten asiakirjain säilytyspaikoista kaukana sijaitseviin 
paikkoihin vain uuvuttaakseen ne myöntymään toimenpiteisiinsä.

Hän on kerran toisensa perästä hajottanut eduskuntia, kun nämä 
ovat miehuullisen pontevasti vastustaneet hänen hyökkäyksiään kansan 
oikeuksia vastaan.

Hän on kieltäytynyt pitkiin aikoihin sellaisten hajotusten jälkeen 
valituttamasta uusia eduskuntia, jonkavuoksi lainsäädäntö valtuudet, joi
ta ei voida hävittää, ovat palautuneet yleiselle kansalle sen käytettäväksi, 
valtio ollen sillävälin alttiina ulkonaisten hyökkäysten ja sisäisten kou
ristusten vaaroille.

Hän on yrittänyt estää näiden valtioiden kansottamista; siinä tar- 
kotuksessa vastustaen lakeja ulkomaalaisten kansalaistuttamisesta, kiel
täytymällä voimaansaattamasta toisia, jotka olisivat rohkaisseet heitä 
saapumaan tänne, ja korottamalla uusien maanmyönnytysten ehtoja.

Hän on estellyt oikeudenkäyttöä kieltäytymällä vahvistamasta la
keja oikeusvaltuuksien perustamisesta.

Hän on tehnyt tuomarit riippuvaisiksi yksinomaan hänen tahdos
taan heidän virkojensa pituuteen ja palkkojensa maksuun nähden.

Hän on perustanut suuren määrän uusia virkoja ja lähettänyt tänne 
laumottain virkailijoita kiusaamaan kansaamme ia elämään sen kus
tannuksella.

Hän on pitänyt keskuudessamme seisovia armeijoita rauhan aikana 
ilman lainlaatijakuntamme suostumusta.

Hän on koettanut saattaa sotilaallisen vallan siviilivallasta riippu
mattomaksi ja sen yläpuolelle.

Hän on liittoutunut toisten kanssa saattaakseen meidät perustus^ 
laillemme vieraan ja Uteissamme ei-tunnustetun hallitusvallan alaiseksi 
antaen vahvistuksensa heidän muka lainlaadinnallisille toimilleen: 

majottaakseen suuria asestettuja sotajoukkoja keskuuteemme; 
suojellakseen heitä pila-oikeudenkäynneillä rankaisulta mistä tahan

sa murhista, joita he tekevät näiden valtioiden asujamiston keskuudessa; 
katkaistakseen kauppamme kaikkien maailmanosien kanssa; 
säilyttääkseen meille veroja ilman suostumustamme; 
riistääkseen meiltä monessa tapauksessa valamiestutkinnon hyö

dyt;
kuljettaakseen meitä merien taakse tekaistujen syytösten perus

teella tutkittaviksi;
poistaakseen englantilaisten lakien vapaan järjestelmän naapurimaa

kunnasta, perustaakseen sinne mielivaltaisen hallituksen ia laajentaak
seen sen rajoja, jotta siitä tulisi esimerkiksi-kelpaava ja sopiva välikap
pale ehdottoman valtiuden voimaansaattamiseksi näissä siirtokunnissa;

poistaakseen meiltä valtuuskirjamme, kalleimmat lakimme, ia muut
taakseen perusteellisesti hallitusmuotojamme;
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lakkauttaakseen lainlaatijakuntamme ja julistaakseen heillä itsel
lään olevan vallan laatia meille lait kaikissa tapauksissa.

Hän on luopunut hallituksesta täällä julistamalla meidät suojeluk
sensa ulkopuolelle ja käymällä sotaa meitä vastaan.

Hän on harjottanut ryöstöjä merillämme, hävittänyt rannikoitam- 
me, polttanut kaupunkejamme ja tuhonnut kansalaisiamme.

Hän nyt kuljettaa suuria vierasmaalaisista palkkasotureista muo
dostettuja armeijoita täydentämään jo aljettua kuoleman, hävityksen ja 
tyranniuden töitä raakuudella ja kavaluudella, jotka tuskin löytävät 

veitojaan synkimmiltä raakalaisajoilta ja ovat kokonaan sopimattomia 
sivistyneen kansakunnan päämiehelle

Hän on pakottanut merillä vangiksi joutuneita kansalaisiamme kan
tamaan aseita heidän omaa maataan vastaan, tulemaan ystäviensä ja 
veljiensä pyöveleiksi, tai itse kaatumaan näiden kätten kautta.

Hän on nostattanut kotoisia kapinoita keskuudessamme ja koetta
nut tuoda rajaseuduillamme asujain kimppuun armottomia intiaaniraa- 
kalaisia, joiden tunnettuna sodankayntisaäntönä on kaikkien tuhoami
nen, ikään, sukupuoleen tai olosuhteisiin katsomatta.

Tämän sorron jokaisena asteella me olemme mitä nöyrimmin ano
neet huojennusta. Uudistettuihin ano muksumme on vastattu vain uu
distetuilla loukkauksilla. Ruhtinas, jonka luonnetta noin kuvaa jokai
nen tyrannille ominainen teko, on sopimaton olemaan vapaan kansan 
hallitsijana.

Eikä meiltä ole puuttunut huomaavaisuutta brittiläisiä veljiämme 
kohtaan. Olemme varottaneet heitä aika-ajoin lainlaatijakuntansa yri
tyksistä ulottaa epäoikeutettua hallintovaltaa ylitsemme. Olemme muis
tuttaneet heitä olosuhteista, joiden vallitessa siirryimme ja asetuimme 
tänne asumaan. Olemme vedonneet heidän synnynnäiseen oikeudentun- 
toonsa ja jalomielisyyteensä ja hartaasti pyytäneet heitä, yhteisten su- 
kulaisuussiteittemme vuoksi, kieltäytymään tunnustamasta näitä anas
tuksia, jotka välttämättä tulivat keskeyttämään yhteytemme ja kanssa
käymisemme. He myös ovat olleet kuuroja oikeuden ja verensukulai- 
suuden äänelle. Meidän täytyy niinollen alistua välttämättömyyteen, 
joka pakottaa meidät eroamaan, ja pitää heitä, kuten muitakin viholli
sina sodassa, ystävinä rauhassa.

Sentähden me Amerikan Yhdysvaltain edustajat yleiseen kongres
siin kokoontuneina, pyytäen maailman Korkeinta Tuomaria todistamaan 
aikomuksemme vilpittömiksi, näiden siirtokuntien hyvän kansan nimessä 
ja valtuuttamina vakaasti julistamme, että nämä Yhdistyneet siirtokun
nat ovat, ja oikeudellisesti tulisi olla, vapaat ia itsenäiset valtiot, että ne 
ovat vapautuneet kaikesta alamaisuudesta brittiläiselle kruunulle, ja et
tä kaikki valtiollinen yhteys niiden ja Suur-Britannian valtion välillä 
on, ja tulisi olla, kokonaan katkaistu; ia että vapaina ja itsenäisinä val
tioina niillä on täysi valta käydä sotaa, solmia rauha, tehdä liittoja, 
luoda kauppaa ja tehdä kaikkia muita tekoja ia asioita, joita itsenäiset 
valtiot ovat oikeutetut tekemään. Ja tämän julistuksen vakuudeksi, lu
jasti luottaen Jumalallisen kaitselmuksen suojelukseen, me keskenämme, 
kukin toisensa kanssa, sitoudumme panemaan alttiiksi henkemme, omai- 
suutemme ja pyhän kunniamme.
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JOHN HANCOCK.
New Hampshire. 

Josiah Hartlett,
Wm. Whipple,
Matthew Thomton.

Jas. Smith, 
Geo. Taylor, 
James Wilson, 
Geo. Ross.

Massachusetts Bay. 
Sami. Adams,
John Adams,
Robt. Treat Paine, 
Elbridge Gerry.

Rhode Island. 
Step Hopkins,
William Ellery.

Connecticut. 
Roger Sherman,
Samuel Huntington, 
Wm. Williams,
Oliver Wolcott.

New York. 
Wm. Floyd,
Phil, Livingston,
Frans. Lewis,
Lewis Morris.

New Jersey. 
Richd. Stockton,
Jno. Witherspoon,
Fras. Hopkinton,
John Hart,
Abra. Clark.

Pennsylvania. 
Robt. Morris.
Beniamin Rush,
Ben ja. Franklin,
John Morton,
Geo. Clymer,

Delaware.
Caesar Rodney,
Geo. Read,
Tho. M'Kean.

Maryland.
Samuel Chase,
Wm. Paca,
Thos. Stone,
Charles Carrol, Carroltonista.

Virginia.
George Wythe,
Richard Henry Lee,
Th. Jefferson,
Benja. Harrison,
Thos. Nelson, Jr.,
Francis Lightfoot Lee,
Carter Braxton,

North Carolina.
Wm. Hooper,
Tcseph Hewes,
John Penn.

South Carolina. 
Edward Rutledge,
Thos. Hevward, Tunr., 
Thomas Lvnch, Junr.,
Arthur Middleton.

Georgia.
Button Gwinnett,
Lvman Hall,
Geo. Walton.

D em okraatit ja  rep u blikaan it ovat r ik k o n e e t jo k aisen  kohdan 
Itsen äisyyden  ju listu k sesta .

Fi tarvitse olla erityinen porvarillisen valtiotaidon }a oikeuden tuntija ha
vaitakseen Itsenäisyyden julistusta lukiessaan että jos mitään vakiomuodon pe
ruskirjaa on koskaan törkeästi rikottu ja häväisty niin Yhdysvaltain vallassaoleva 
luokka on sen tehnyt Itsenäisyyden julistukselle. Nykyään jotain merkitsevistä 
valtiollisista puolueista sosialistipuolue on ainoa valtiollinen puolue, joka taiste
lee Itsenäisyyden julistuksen aatteiden puolesta, se taistelee samanlaatuista vai-
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Hollista tyranniutta vastaan, jota Itsenäisyyden julistuksessa sanotaan englanti
laisten vallanpitäjien harjoittaneen Ameriikan kansaa kohtaan.

Jos koskaan porvarillisen valtion “ peruuttamaioin asiakirja’’ on seisonut 
pelottavana kummituksena laatijainsa lähimpien jälkeläisten silmäin edessä niin 
se on Itsenäisyyden julistus. Sen julistamat oikeudet kauhistuttavat nykyistä 
kapitalistiluokkaa, mutta sen pyhyys kansan silmissä on vielä siksi suuri että 
kapitalistisilla valtiomiehitlä ja muilla asianajajilla ei ole rohkeutta kirota sitä. 
Kenraali Bell aikoinaan pitäessään coloradolaisia kaivosmiehiä härkäkarsinoissa 
sanoi '‘helvettiin perustuslaki” !, mutta Itsenäisyyden julistusta häväisseellä ja 
perustuslakia niin runsaasti rikkoneella demokraattipuolueen hallituksella ei ole 
rohkeutta julkisesti tuomita perustuslakia helvettiin, eikä sanoa Itsenäisyyden 
julistusta roskapaperiksi, vaikka tämän hallituksen teot ovat räikeässä ristirii
dassa itsenäisyyden julistuksen ja perustuslain kanssa.

Demokraattipuolueen anaiot tyranniudena.

Lähes kahdeksan vuotta on demokraattipuolue hallinnut Wilsoninsa kautta, 
ja tämä hallituskausi on ollut yhtämittaista valtiollisen taantumuksen rientomars
sia. Sitte kun vallankumous pyyhkäisi pois englantilaisen tyranniuden valtiolli
nen taantumus ei ole esiintynyt tässä maassa niin räikeänä kuin se on ollut ny
kyisenä demokraattien hallituskautena. Kymmenittäin on säädetty perustuslaki- 
vastaisia kansan vapautta kiristäviä lakeja ja tuhansittain on viranomaisten ta
holta tehty laittomia tekoja, joidenka uhreina tuhansia ihmisiä on saanut kärsiä 
enemmän tai vähemmän. Demokraattisen hallituksen aikana on valtiollisen po
liisin toiminta-ala ja valtuudet laajennettu niin että vain tsaarivallan aikuisesta 
Venäjästä voi sille löytää vertaisensa. Täydellinen urkkijajärjestelmä on ulotet
tu ympäri maan ja valtiollisen salapoliisin harjoittama provokatsioni on tullut 
päiväjärjestykseen, kuten kommunistien oikeusjutuissa on tullut toteennäytetyksi.

Puhe- ja painovapaus, jotka Yhdysvaltain perustuslaissa taataan loukkaa
mattomiksi, ovat demokraattipuolueen vallan aikana täydelleen tuhotut. Ja tä
män perustuslakivastaisen kiristyslain varjolla On sitte tuomittu tuhansia kan. 
salaisia sekä ulkomaalaisia vankiloihin, sakkoihin ja maasta karkoitettaviksi.

Kahdeksan vuotinen kokemus on Yhdysvaltain kansalle osottanut demok
raattipuolueen valtiollisen taantumuksen ensimaiseksi asianajajaksi. Ne maan
viljelijäin ja keskiluokkaisten omaksumat kansanvallan ihanteet, joita tunnus
taen demokraattipuolue aikoinaan syntyi ja pääsi mahdiksi valtiollisen elämän 
näyttämöllä, on nykyinen demokraattipuolue täydelleen häväissyt ja nöyrästi 
asettunut suurkapitalismin ruoskan heiluttajaksi.

Samaan aikaan kun demokraattisen hallituksen oikeusministeristön alaisena 
toimivat urkkijat ja tuomioistuimet ovat tuottaneet häiriötä ja kärsimyksiä tu
hansien viattomien ihmisten koteihin suurkapitalistinen keinottelu on saanut ol
la koskemattomana. Oikeusdepartementti ei ole kyennyt sovelluttamaan käy
täntöön niitäkään lakeja, joita on säädetty keinottelun rajoittamiseksi.

UIkomaapolitiikassaan on demokraattinen hallitus näytellyt valtiollisen "kan
nunvalajan”  narrimaista osaa. Tämä hallitus kiihoitti ja vei Yhdysvaltain kan
san osalliseksi Euroopan sotaan pöyhkeillen suurilla sanoilla, kuinka muka kan
sojen itsemääräämisoikeuden tunnustaminen ja aluevaltauspolitiikan lopettami
nen olivat saavutettavissa Yhdysvaltain sotaan yhtymisen kautta. Mutta yhdes
säkään tapauksessa demokraattinen hallitus ei ole kyennyt takaamaan kansan it- 
semääräämP-oikeutta, ja voittajavaltiot ovat saaneet harjoittaa aluevaltauksia mie-
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linmäärin, välittämättä vähääkään kansallisista rajoista ja kansojen itsensä mieli
piteestä mihin alueeseen he haluavat kuulua. Ja Venäjään nähden demok
raattinen hallitus on julkisesti peruuttanut korkealentoisen puheensa kansojen 
itsemääräämisoikeudesta ja milloin enemmän milloin vähemmän vehkeillyt Ve
näjän kansan vihollisten kanssa neuvostovallan kukistamiseksi.

Demokraattisen hallituksen suurisanaiset julistukset uikomaapoiitiikastaan 
ovat tullee: ulkomailla yleisen pilkan esineiksi, ja useat Euroopan etevimmät ne
rot ihmettelevät, kuinka taloudellisesti niin mahtavalla kansalla kuin Yhdysvaltain 
kansa saattaa olla henkisesti niin tylsä hallitus!

Republikaani puolue ei ole parempi.

Valtiollisten puolueiden synnyttäjänä ja ylläpitäjänä on ensiksi yhteiskun
nassa vallitseva luokkajako ja toiseksi luokkien sisällä vallitsevat ryhmitykset. 
Forvaiillisia puolueita saattaa olla ja useimmassa tapauksessa on valtiollisella 
näyttämöllä useampia sentähden koska omistavan luokan sisällä on useita eri 
ryhmiä, joiden kä)tänuölliset edut eivät ole täsmälleen samat, huolimatta siitä 
vaikka ne periaatteessa ovat suurin piirtein katsottuina täydelleen yksimielisiä. 
Kaikki omistavan luokan ryhmät ovat yksimielisiä yksityisomistusjärjestelmän 
säilyttämisen välttämättömyydestä ja tahtoisivat asettaa mahdollisimman eheän 
rintaman työväenluokan nousua vastaan, mutta ryhmäriitojensa tähden he eivät 
voi täydelleen eheää valtiollista puoiuerintamaa koskaan saada.

Republikaanipuoiue on Yhdysvalloissa virallisesti esiintynyt vuodesta 
1801 :Stä alkaen ja deniokraattipuolue vuodesta iS 29 :stä, ja siitä saakka nämä
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porvarilliset puolueet ovat esiintyneet valtapuolueina ja taistelleet vallasta ja 
vallan eduista.

Nykyisessä vaalitaistelussa republikaanipuolue koettaa käyttää hyväkseen 
demokraattipuoiueen törkeitä väärinkäytöksiä kotimaassa ja kykenemättömyyttä 
ulkomaapoiitiikassa, mutta republikaanipuolueen ansiot valtiollisen taantumuk
sen edistäjänä eroavat demokraattien ansioista vain senverran että republikaani- 
puolue ei ole virallisesti ollut vallankäyttäjänä. Mutta esimerkkejä siitä että 
valtiollinen taantumus olisi saanut edistäjänsä republikaanisestakin hallituksesta 
meillä on riittämään asti. Nykyisessä kongressissa on republikaaneilla ehdoton 
enemmistö, mutta tämä enemmistö ei ole empinyt pitää voimassa niitä poikkeus-

T u c k v r ln  ja  K  ru istui syy] [teiksi v a k o llu la ln  rl k koin  istu.'il.

lakeja, jotka ovat perustuslakivastaisia ja epäameriikkalaisia. Yksimielisesti re
publikaaninen enemmistö riisti sosialistien valitsemalta kongressimieheltä, Victor 
Bergeriltä, lailliset kongressimiesoikeudet. Ja New Yorkin valtion lainlaatija- 
kunnassa on 110 republikaania 30 :ntä demokraattia vastaan, mutta New Yorkin 
valtion lainlaatijakunnan republikaanit riistivät laittomasti edustajaoikeudet vii
deltä laillisesti valitulta sosialistipuolueen edustajalta. Ja useissa muissa val
tioissa on lainlaatijakunnissa republikaaniset enemmistöt, jotka ovat kilpailleet 
demokraattisen liittovaltain hallituksen kanssa valtiollisen taantumuksen edesaut
tamisessa. Yhdysvaltain ylioikeudessa niinikään on tuomarien enemmistö re
publikaaneja, mutta tämä oikeushan on tullut kautta maailman kuuluisaksi taan. 
tumuksellisuudestaan.

U)konia?politiikassaan republikaanipuolue esiintyy amerikkalaisena milita
rismi puolueen a. Republikaanipuolueen salaiseen ja osittain julkiseenkin ohjel
maan kuuluu suuri armeija ja suuri laivasto, joiden turvissa amerikkalaisen ka-
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pltalismin etuja suojellaan kaikilla maailman merillä ja mantereilla. Tässä suh
teessa republikaanipuolue edustaa amerikkalaista junkkerismia, jonka unelmana 
on amerikkalaisen kapitalismin taloudellinen maailmanvaltius suuren militarismin 
tukemana.

K a p ita listip u o liieet epäruneriildulaU U .

Kumpikin vallassaollut ja uudelleen valtaan pyrkivistä kapitalistisista puo
lueista ovat törkeästi ja jatkuvasti rikkoneet kaikki ne todellisen ja vilpittömän 
ameriikkalaisuuden ihanteet, jotka Itsenäisyyden julistuksessa ja muutamissa 
perustuslain pykälissä julkilausutaan. Demokraatti- ja republikaanipuolueet ovat 
yhdysvaltain kansan vihollisia aivan samassa ymmärryksessä kuin olivat englan
tilaiset vallanpitäjät, joita vastaan Itsenäisyyden julistus on tähdätty. Jokainen 
puolue ja ryhmäkunta joka koettaa riistää kansalta vapaan kansan oikeudet on 
kansansa vihollinen, ja sellaisten puolueiden ja ryhmäkuntien kukistuminen lähe
nee nopeasti. Sosialisti puolue yksin seisoo tänäpäivänä vilpittömän ameriikka
laisuuden ja kansan valtiollisten ja taloudellisten oikeuksien puolustajana, ja 
sentähden se on kasvava ja voittava valtiollinen puolue.

Jokainen valtiollista tilannettamme tarkoin arvosteleva Yhdysvaltain kansa
lainen antaa äänensä sosialistipuolueelle ja siten merkitsee vastustavansa kapita- 
listipuolueiden valtiollista tyranniutta.

« 9 :

Työväenluokan etua harrastava työläinen ää
nestää ainoastaan sosialistipuolueen ehdokkaita 
tulevissa vaaleissa.


