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ESIPUHE
Kolmaskymmenes kolmas osa sisältää V. 1. Leninin kirjoitukset, selostukset, puheet ja kirjeet vuoden 1921 elokuun 16 pn ja vuoden 1923 m aaliskuuni pn väliseltä ajalta.Näissä tuotteissa on tehty ensimmäiset yhteenvedot uuden talouspolitiikan pohjalla suoritetusta kansantalouden jälleenrakentamisesta, perusteltu täydellisen sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen mahdollisuus maassamme ja hahmoteltu suunnitelma sen rakentamiseksi.Kirjoituksissaan ,,Uudet ajat, vanhat virheet uudessa muodossa”,' »Lokakuun vallankumouksen neljännen vuosipäivän johdosta”, »Kullan merkityksesta nykyään ja sosialismin täydellisen voiton jälkeen” ja selostuksissaan »Tasavallan sisä- ja ulkopolitiikka” Neuvostojen IX yleis- venäläiselle edustajakokoukselle joulukuun 23 pnä 1921, „VKP(b):n Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus” puolueen XI edustajakokoukselle maaliskuun 27 pnä 1922, »Venäjän vallankumouksen viisivuotispäivä ja maailmanvallankumouksen näköalat” Kominternin IV kongressille marraskuun 13 pnä 1922, »Puheessaan Moskovan Neuvoston täysistunnossa” marraskuun 20 pnä 1922 ja muissa tuotteissaan Lenin selostaa sosialistisen suurteollisuuden jälleenrakentamisen aloittamista ja kohottamista, työläisten ja talonpoikien liiton lujittumista uudella taloudellisella pohjalla. Lenin viitoittaa tien rynnäkön järjestämiseksi maan kapitalistisia aineksia vastaan ja sanoo olevansa varma, että »uuden talouspolitiikan Venäjästä tulee sosialistinen Venäjä”.Useat tässä osassa julkaistut puheet, kirjoitukset ja asiakirjat on omistettu puoluerakennustyön kysymyksille,
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puoluepuhdistukselle ja puolueen yhteiskunnallisen kokoonpanon parantamiselle, arvostelun ja itsearvostelun kehittämiselle, neuvosto-, ammattiliitto- ja osuustoimintaelinten johtamiselle. Niihin kuuluu kirjoitus »Puoluepuhdistuk- sesta”, kirjeet V. M. Molotoville »Uusien jäsenten puolueeseen hyväksymisen ehdoista”, „VKP(b):n Keskuskomitean poliittinen toimintaselostus” VKP(b):n XI edustajakokoukselle, VKP(b):n Keskuskomitean päätös »Ammattiyhdistysten merkitys ja tehtävät uuden talouspolitiikan aikana” y.m.Huomattava sija osassa on tuotteilla, joista ilmenee Leninin toiminta valtiokoneiston lujittamisen ja parantamisen alalla. Näiden joukkoon kuuluu »Työläis- ja talon- poikaisinspektion tehtävistä, niiden käsittämisestä ja täyttämisestä", »Kirje J. V. Stalinille varapuheenjohtajien (Kansankomissaarien Neuvoston ja Työ- ja Puolustusneuvoston varapuheenjohtajien) työstä”, »Päätöslauselma varapuheenjohtajien (Kansankomissaarien Neuvoston ja Työ- ja Puolustusneuvoston varapuheenjohtajien) työstä”, „ »Kahdenkertaisesta” alaisuudesta ja laillisuudesta” ja »Puhe Yleisvenäläisen TpKK:n IX vaalikauden IV kokouksessa” lokakuun 31 pnä 1922.Useissa tähän osaan sisältyvissä puheissa, kirjoituksissa ja asiakirjoissa Lenin esittää Neuvostovallan ulkopolitiikan periaatteet. Pitäen lähtökohtanaan Neuvostotasavallan ja kapitalistivaltioiden rauhanomaisen rinnakkainelon mahdollisuutta Lenin asettaa ulkopolitiikan perustaksi rauhan- taistelun sekä Neuvostovaltion riippumattomuuden ja suvereenisuuden puolustamisen.Kansainvälistä työväenliikettä ja kommunistista liikettä käsittelevissä tuotteissaan Lenin määrittelee yhteisrintama-taktiikan perustehtävät ja valaisee maailmanvallankumouksen kehityksen näköaloja. Lenin tähdentää, että sosialismin lopullisen yleismaailmallisen voiton kannalta on erittäin suuri merkitys kansallisen vapausliikkeen ja vallankumouksellisen taistelun kehittymisellä Idän maissa, Intiassa ja Kiinassa, joiden väestö yhdessä Neuvosto-Venäjän väestön kanssa muodostaa valtaenemmistön.Osaan sisältyvät Leninin viimeiset kirjoitukset: »Päiväkirjan sivuja”, »Osuustoiminnasta”, »Vallankumouksestamme”, »Miten meidän olisi uudelleenjärjestettävä Työläis- ja talonpoikaisinspektio”, »Mieluummin vähemmän, mutta
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parempaa”. Näissä kirjoituksissaan Lenin teki yhteenvedot suoritetusta työstä ja hahmotteli suunnitelman sosialismin rakentamiseksi maassamme. Sen mukaisesti talonpoikaisto oli saatava osallistumaan sosialistiseen rakennustyöhön. Hän esitti osuustoimintasuunnitelmansa talonpoikaisten vetämiseksi mukaan rakentamaan sosialismia. Lenin määritteli tehtävät kulttuurivallankumouksen alalla ja suun- nitteli konkreettiset toimenpiteet valtiokoneiston uudelleenjärjestämistä varten.Osassa julkaistaan Leninin tunnettu kirjoitus „Taistele- van materialismin merkityksestä”, jossa Lenin esittää pääpiirteissään työohjelman marxilaisen filosofian alalla.Kolmanteenkymmenenteen kolmanteen osaan sisältyvistä tuotteista ja kirjeistä ilmenee selvästi Leninin taistelu puolueen vihollisia — trotskilaisia ja buharinilaisia vastaan, suurvenäläistä shovinismia ja paikallista nationalismia vastaan kansojen ystävyyden lujittamisen puolesta.Kolmanteenkymmenenteen kolmanteen osaan on otettu 20 sellaista V. I. Leninin tuotetta, jotka julkaistaan Teoksissa ensi kerran. Tilastolliselle keskushallinnolle osoitetuissa kirjeissä, puheessa, jonka Lenin piti Lokakuun vallankumouksen nelivuotispäivälle omistetussa Hamovnikin kaupunginosan työläisten, puna-armeijalaisten ja nuorison juhlakokouksessa marraskuun 7 pnä 1921 ja uutta talouspolitiikkaa koskevassa VKP(b):n KK:n Poliittisen byroon ohjekirjelmän luonnoksessa on valaistu kysymyksiä, jotka liittyvät uuden talouspolitiikan noudattamiseen käytännössä.Poliittisen byroon jäsenille osoittamassaan puoluepuh- distusta ja puolueeseenpääsyehtoja koskevassa kirjeessään Lenin kehottaa määräämään tiukemmat puolueen jäseneksi hyväksymisen ehdot.Teoksissa julkaistaan ensi kertaa täydellisesti „Kirje J. V. Stalinille Poliittisen byroon jäseniä varten. Vastaus varapuheenjohtajien (Kansankomissaarien Neuvoston varapuheenjohtajien) työtä koskeviin huomautuksiin”, jossa Lenin arvostelee ankarasti sitä vihamielistä, puolueenvastaista kantaa, jonka Trotski oli omaksunut Työläis- ja talonpoikaisinspektion sekä Valtion suunnittelu- komission osuutta ja tehtäviä koskevassa kysymyksessä.Teoksissa julkaistaan ensi kertaa: V. I. Leninin kirje D. I. Kurskille, jossa kosketellaan neuvostovaltion oikeus
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säännösten laatimista; „Kirjelappu Poliittiselle byroolle taistelusta suurvaltaista shovinismia vastaan’’, lokakuun 13 pnä 1922 kirjoitettu »Kirje J. V. Stalinille ulkomaan- kauppamonopolista” (julkaistaan ensi kerran), jossa Lenin puolustaa ehdotonta ulkomaankauppamonopolia vastustaen Buharinin, Sokolnikovin ynnä muiden yrityksiä horjuttaa sen perustoja; »Kirje J. V. Stalinille Keskuskomitean jäseniä varten Neuvostojen X yleisvenäläisessä edustajakokouksessa pidettävän puheen johdosta”; kaksi J. V. Stalinille osoitettua kirjettä radiotekniikan kehittämisestä ja vuoden 1922 huhtikuun 15. päivätty kirje J. V. Stalinille (julkaistaan ensi kerran).»Kirjeessään Poliittiselle byroolle ulkopoliittista tilannetta koskevasta Neuvostojen IX yleisvenäläisen edustajakokouksen päätöksestä” Lenin tähdentää sitä kansainvälistä merkitystä, mikä Neuvostovaltiolla on maana, joka on ensimmäisenä toteuttanut käytännössä kansojen itsemääräämisoikeuden.Ehdotuksessa, joka on tarkoitettu Yleisvenäläisen TpKKin päätökseksi Genovan konferenssiin osallistuneen valtuuston toimintaselostuksen johdosta on määritelty perustehtävät Neuvostovaltion ulkopolitiikan alalla; »E. Vanderveldelle osoitetun vastauksen luonnoksessa” Lenin paljastaa pettureiksi toisen ja puolenkolmatta Internationalen johtajat, jotka puolustivat vastavallankumouksellisia menshevikki- ja eserräpuolueita (kumpikin asiakirja julkaistaan ensi kerran).Osaan on otettu V. I. Leninin eri edustajakokouksille ja järjestöille lähettämät tervehdykset, jotka julkaistaan Teoksissa ensi kerran: »Sähke Azerbaidzhanin Kansankomissaarien Neuvoston puheenjohtajalle Narimanoville” (julkaistaan ensi kerran), »Dagestanin työtätekeville”, »Sähke Azneftin työläisille ja insinööreille”, »Ent. Mi.chel- sonin tehtaan työläisille”, ..Valtion »Elektroperedatsha” voimalaitoksen työläisille ja toimihenkilöille”.Kolmanteenkymmenenteen kolmanteen osaan päättyy V. I. Leninin Teosten neljänteen painokseen otettujen perustuotteiden julkaiseminen. V. I. Leninin kirjeenvaihto eri järjestöjen ja henkilöiden kanssa — kirjeet, sähkeet, kirjelaput — julkaistaan Teosten 34. ja 35. osassa.






