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ESIPUHE

J. V. Stalinin Teosten kahdeksas osa sisältää ne 
teokset, jotka on kirjoitettu tammi—marraskuun 
aikana vuonna 1926.

Vuosi 1926 oli bolshevistisen puolueen suurtaiste- 
lun ensimmäinen vuosi puolueen ja Neuvostovallan 
ottaman pääsuunnan — maan sosialistisen teollista
misen — toteuttamiseksi elämässä.

Teoksissa »Leninismin kysymyksistä" ja »Neu
vostoliiton taloudellisesta asemasta ja puolueen poli
tiikasta" J. Y. Stalin paljastaa zinovjevilais-kame- 
nevilaisen ryhmän tekemät leninismin perusteiden 
vihamieliset vääristelyt, puolustaa NKP(b):n XIV 
edustajakokouksen päätöksiä, paljastaa »uuden oppo
sition" yritykset tartuttaa puolueeseen epäuskoa 
sosialismin voittoon Neuvostoliitossa.

NKP(b):n XV konferenssissa tekemässään selostuk
sessa »Sosialidemokraattisesta poikkeamasta puoluees
samme" ja loppulausunnossa selostukseen J. V. Stalin 
puolustaa bolshevistisen puolueen aatteellista ja orga
nisatorista yhtenäisyyttä sekä paljastaa trotskilais- 
zinovjevilaisen blokin antautumisideologian ja sen 
hajoittavan, ryhmäkuntalaisen toiminnan.

Näissä J. V. Stalinin teoksissa kehitetään edelleen 
Leninin oppia sosialismin voiton mahdollisuudesta 
erillisissä maissa, perustellaan Neuvostoliitossa kapi
talistisen maailman ympäröimänä suoritettavan sosia
listisen yhteiskunnan loppuun saakka rakentamisen 
mahdollisuus, välttämättömyys ja kansainvälinen mer
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kitys; asetetaan puolueen käytännölliset tehtävät 
sosialistisessa rakennustyössä, määritellään konkreet
tiset tiet ja menetelmät maan sosialistiseen teollista
miseen tähdätyn puolueen pääsuunnan toteuttamiseksi 
elämässä.

Teoksissa: «Englannin lakosta ja Puolan tapahtu- 
mista“, «Englantilais-Venäläisestä yhtenäisyyskomi- 
teasta“, «Taistelusta oikeistolaisia ja «ultravasemmis- 
tolaisia“ poikkeamia vastaan11, «Puhe Kommunistisen 
Internationalen Toimeenpanevan komitean VI laajen
netun täysistunnon Saksan valiokunnassa11 ja muissa 
teoksissa J. V. Stalin korostaa sitkeän ja johdonmu
kaisen taistelun välttämättömyyttä työväenluokan 
yhtenäisyyden puolesta imperialistista taantumusta 
vastaan, uusien imperialististen sotien vaaraa vastaan; 
paljastaa trotskilaisen seikkailuteorian vielä elinvoi
maisen liikkeen yli harppaamisesta, osoittaa opportu
nismia vastaan käytävän aatteellisen ja järjestöllisen 
taistelun tiet ja menetelmät ulkomaiden kommunisti
sissa puolueissa.

Puheessa «Vallankumouksen perspektiiveistä Kii
nassa11 J. V. Stalin tuo esiin Kiinan vallankumouksen 
erikoisuudet, sen luonteen ja suunnan.

Kahdeksanteen osaan sisältyvät ensi kertaa jul
kaistavat asiakirjat: „Talonpoikaisesta työväenluokan 
liittolaisena11, «Sosialismin rakentamisen mahdollisuu
desta maassamme11, «Puhe Kommunistisen Interna
tionalen Toimeenpanevan komitean VI laajennetun 
täysistunnon Ranskan valiokunnassa11, puhe «Englan
tilais-Venäläisestä komiteasta11, «Kirje Slepkoville11, 
«Puolueen sisäisen taistelun lieventämistoimenpi- 
teistä11 ja J. V. Stalinin kirje «Amerikan Työväenpuo
lueen pää-äänenkannattajan «The Daily Workerin“ 
toimitukselle11. Tässä osassa julkaistaan täydellisenä 
J. V. Stalinin kirje «Toveri Kaganovitshille ja Ukrainan 
KP(b):n Keskuskomitean Politbyroon muille jäsenille".

NKP(b):n Keskuskomitean
Marx— Engels—Lenin Instituutti


