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IX

ESIPUHE

Kolmaskymmenes toinen osa sisältää ne V. I. Leninin 
teokset, jotka hän kirjoitti vuoden 1920 joulukuun 30 pn ja 
vuoden 1921 elokuun 14 pn välisenä aikana.

Näissä tuotteissa kuvastuu Leninin toiminta puolue- ja 
valtioelämän alalla, hänen toimintansa bolshevikkipuolueen 
ja Neuvostovaltion johtajana kaudella, jolloin siirryttiin 
sotakommunismin politiikasta uuteen talouspolitiikkaan.

Tässä osassa on julkaistu sellaiset Leninin kirjoitukset 
ja puheet kuin ,,Ammattiliitoista, nykytilanteesta ja Trots
kin virheistä”, »Kriisi puolueessa”, Vuorityöläisten II yleis- 
venäläisessä edustajakokouksessa tehty alustus ammatti
liittojen merkityksestä ja tehtävistä sekä loppulausunto 
samasta kysymyksestä, kirjanen »Vielä kerran ammattilii
toista, nykytilanteesta sekä Trotskin ja Buharinin vir
heistä”, »Puhe Vaatetusteollisuuden työläisten IV yleis- 
venäläisessä edustajakokouksessa” y.m. Näissä kirjoituk
sissaan ja puheissaan Lenin selittää perustellusti, mitä 
toimintamuotoja ja -menetelmiä puolueen tulee käyttää 
joukkotyössään uusissa oloissa, kansantalouden rauhan
omaiseen jälleenrakennustyöhön ryhdyttäessä, määrittelee, 
mikä merkitys ja mitä tehtäviä on ammattiliitoilla kommu
nismin kouluina sosialistisessa rakennustyössä. Käyden 
leppymätöntä taistelua »työläisoppositiota”, »demokraatti
sia sentralisteja” ja »vasemmistokommunisteja” vastaan, 
jotka yrittivät hajottaa puoluetta, horjuttaa proletariaatin 
diktatuuria ja riistää puolueelta johtavan osuuden Neuvos
toissa ja ammattiliitoissa, Lenin kohdisti pääiskun trotski
laisia, puolueenvastaisten ryhmittymien perusvoimaa 
vastaan.

Huomattava sija tässä osassa on VKP(b):n X edustaja
kokoukseen liittyvillä Leninin alustuksilla, puheilla ja
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päätöslauselmaehdotuksilla. Näitä ovat selostus VKP(b):n 
Keskuskomitean poliittisesta toiminnasta ja loppulausunto 
samasta kysymyksestä, puhe ammattiliitoista, alustus ja 
loppulausunto elintarvikeylijäämien luovutusvelvollisuu
den korvaamisesta luontoisverotuksella, alustava luonnos 
„VKP:n X edustajakokouksen päätöslauselma puolueen 
yhtenäisyydestä”, alustava luonnos „VKP:n X edustaja
kokouksen päätöslauselma syndikalistisesta ja anarkisti
sesta poikkeamasta puolueessamme”, alustus puolueen yhte
näisyydestä ja anarkosyndikalistisesta poikkeamasta ja 
loppulausunto samasta kysymyksestä y.m. Nämä kirjoituk
set ja puheet luonnehtivat Leninin taistelua, jonka tarkoi
tuksena oli puolueen yhtenäisyys, työväenluokan ja talon
poikaisten liiton vahvistaminen uudella taloudellisella 
perustalla ja proletariaatin diktatuurin lujittaminen.

Tähän osaan sisältyy tunnettu Leninin kirjanen „Elin- 
tarvikeverosta (Uuden politiikan merkitys ja ehdot)”. Siinä 
Lenin perustelee kaikinpuolisesti uutta talouspolitiikkaa 
osoittaen, että se on proletaarisen valtion erikoista politiik
kaa, joka tekee mahdolliseksi rakentaa sosialistisen talous
elämän perustan, että se on sosialismin menestyksellisen 
rakentamisen tie. Samaa kysymystä valaistaan useissa 
muissakin tässä osassa julkaistuissa tuotteissa, m.m. sellai
sissa kuin ,.Alustus elintarvikeverosta Moskovan kaupungin 
ja Moskovan kuvernementin puoluesolujen sihteerien ja 
vastaavien edustajain kokouksessa”, VKP(b):n X yleis- 
venäläisessä konferenssissa pidetty alustus elintarvike- 
verosta ja loppulausunto samasta kysymyksestä, äänilevyi- 
hin tallennetut puheet y.m.

Suuri sija tässä kirjassa on tuotteilla, jotka kuvastavat 
Leninin johtavaa osuutta maan kansantalouden suunnitte
lussa ja järjestämisessä. Niitä ovat artikkeli ..Yhtenäisestä 
taloussuunnitelmasta”, Leninin alustavasti laatima Työ- ja 
Puolustusneuvoston evästys paikallisille neuvostolaitok- 
sille, „Puhe paikallisista talouselimistä, pidetty Yleisvenä- 
läisen TpKKm istunnossa”, „Puhe III yleisvenäläisessä 
elintarvikealan neuvottelussa” y.m.

Useissa tässä osassa julkaistuissa puheissa ja asiakir
joissa kuvastuu Leninin sellainen toiminta kuin valtioko
neiston lujittaminen ja laajojen työtätekevien joukkojen 
opettaminen ja vetäminen mukaan johtamaan valtiota. 
Näitä asiakirjoja ovat m.m. »Keskuskomitean ohjeet Valis-



ESIPUHE XI

tusasiain kansankomissariaatissa työskenteleville kommu
nisteille”, „Valistusasiain kansankomissariaatin toimin
nasta”, „Puhe Moskovan metallityöläisten suurkonferens- 
sissa”, „Puhe Moskovan työläisten ja talonpoikain 
edustajain Neuvoston täysistunnossa”, „Puhe Liikennetyö- 
läisten yleisvenäläisessä edustajakokouksessa”, kirje »Pie
tarin puolueettomien työläisten neuvottelukokoukselle” 
y.m.

Tässä osassa on julkaistu Kommunistisen Internationalen 
III kongressiin liittyvät Leninin teesit, alustukset ja puheet: 
Kommunistisen Internationalen III kongressissa VKP:n 
taktiikasta tehdyn alustuksen teesit, puhe Italian kysymyk
sestä, puhe Kommunistisen Internationalen taktiikan puo
lustukseksi, alustus VKP(b):n taktiikasta. Näissä asiakir
joissa Lenin osoittaa, mitkä ovat kommunististen puoluei
den tehtävät ja miten niiden on toimittava saadakseen 
puolelleen työtätekevät joukot.

Esillä olevassa nidoksessa on julkaistu 9 uutta asiakir
jaa, joita ei ole aikaisemmin ollut V. I. Leninin Teoksissa. 
Ne ovat: »Talonpoikia koskevien teesien alustelma”, alus- 
lava luonnos »Päätöslauselma työläisten ja puutetta 
kärsivien talonpoikain aseman parantamisesta”, VKP(b):n 
X edustajakokouksessa pidetty puhe polttoainekysymyksestä 
ja ehdotus samasta asiasta, Yleisvenäläisen Ammattiliitto
jen Keskusneuvoston kommunistiryhmän kokouksessa 
pidetty alustus toimiluvista, »Kirje J. V. Stalinille ja muille 
Poliittisen byroon jäsenille”, »Valtion 1. autotehtaan 
ammattiliittokomitealle ja kaikille työläisille”. Ensimmäisen 
kerran julkaistaan täydellisesti »Luonnos päätöslausel
maksi uuden talouspolitiikan kysymyksistä”. Kaikissa 
niissä käsitellään maan kansantalouden jälleenrakenta
mista ja kehittämistä sekä laajojen työväenjoukkojen 
aseman parantamista koskevia kysymyksiä.

Tässä osassa julkaistaan ensimmäisen kerran Kansan
komissaarien Neuvoston päätös »Akateemikko I. P. Pavlo- 
vin ja hänen työtovereidensa tieteellisen työn edellytysten 
turvaamisesta”. Mainitussa päätöksessä kuvastuu Kommu
nistisen puolueen ja Neuvostohallituksen huolenpito edis
tyksellisen neuvostotieteen kehittämisestä.








