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ESIPUHE

J. Y. Stalinin Teosten yhdestoista osa sisältää 
teokset, jotka on kirjoitettu vuoden 1928 tammikuun 
ja  vuoden 1929 maaliskuun välisenä aikana.

Maan sosialistisessa teollistamisessa saavutettuihin 
menestyksiin nojautuen bolshevistinen puolue järjesti 
tuona kautena tarmokkaan toiminnan, jonka tarkoi
tuksena oli valmistella työtätekevien talonpoikais
joukkojen siirtyminen yksilöllisen talouden tieltä 
sosialististen kolhoositalouksien tielle. Noudattaen 
johdonmukaisesti maatalouden kollektivisoimisen 
suuntaa, jonka NKP(b):n XV edustajakokous oli 
hyväksynyt, puolue valmisteli kaikki tarvittavat 
ehdot talonpoikain liittymiselle kolhooseihin jouk
komitassa.

Puolueen siirtyessä hyökkäykseen kulakistoa vas
taan oikeistolais-antautujien buharinilais-rykovilainen 
vihollisryhmä riisui naamarinsa ja esiintyi avoimesti 
puolueen politiikkaa vastaan.

Kirjeessään „Keskuskomitean Politbyroon jäse
nille", puheissaan „Oikeisto vaarasta NKP(b):ssa“, 
„Maan teollistamisesta ja oikeistopoikkeamasta 
NKP(b):ssa“, „Buharinin ryhmä ja oikeistopoikkeama
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puolueessamme**, kirjoituksessa „Perille on luisuttu** 
ja muissa teoksissaan J. Y. Stalin paljastaa oikeisto- 
poikkeaman vastavallankumouksellisen kulakkiole- 
muksen, paljastaa oikeistolaisten antautujain ja 
trotskilaisen maanalaisen neuvostovastaisen järjestön 
hajoitustoiminnan ja tähdentää välttämättömyyttä 
käydä taistelua kahdella rintamalla keskittäen tulen 
oikeistopoikkeamaa vastaan.

Selostuksissaan „Keskuskomitean ja Keskuskontrol- 
likomitean huhtikuun yhdistetyn täysistunnon työstä** 
ja ,,NKP(b):n Keskuskomitean heinäkuun täysis
tunnon yhteenvedoista**, keskustelussaan „Viljarin- 
tamalla**, puheissaan „Teollistamisesta ja viljaproblee- 
mista“, „Työläisten ja talonpoikain liittoyhtey- 
destä ja neuvostotiloista", puheissaan NLKNL:n 
VIII edustajakokouksessa, „Viljanhankinnoista ja 
maatalouden kehityksen näköaloista**, kirjoituksessaan 
„Lenin ja kysymys liitosta keski talonpojan kanssa** 
sekä muissa teoksissaan J. V. Stalin määrittelee 
viljaprobleemin ratkaisemisen, kolhoosien ja neuvosto- 
tilojen rakentamisen sekä kaupungin ja maaseudun 
välisen liittoyhteyden lujittamisen perustiet ja keinot. 
Näissä teoksissaan J. V. Stalin perustelee nopean 
vauhdin välttämättömyyden teollisuuden kehittämi
sessä sosialismin ja maan puolustuksen perustana, 
asettaa tehtäväksi sellaisten uusien, työväenluokasta 
lähteneiden kaadereiden luomisen, jotka pystyvät 
omaksumaan tieteen ja tekniikan. J. V. Stalin 
tähdentää kritiikin ja itsekritiikin kaikinpuolisen 
kehittämisen erikoista välttämättömyyttä kaaderien 
kasvatuksen bolshevistisena metodina, neuvostoyh
teiskunnan kehityksen liikkeellepanevana voimana.
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Marxilais-leniniläisen teorian edelleen kehittämi
selle ja  bolshevikkipuolueen politiikan perustelulle 
kansallisuuskysymyksen alalla on omistettu ensi 
kertaa julkaistu teos „Kansallisuuskysymys ja leni
nismi", jossa J. V. Stalin esittää teesin uusista, 
sosialistisista kansakunnista, jotka muodostuivat 
ensimmäiseksi Neuvostoliitossa, osoittaa periaatteelli
sen eron porvarillisten kansakuntien ja  sosialististen 
kansakuntien välillä, korostaa sosialististen kansakun
tien lujaa yhtenäisyyttä ja elinvoimaisuutta.

Yhdennessätoista osassa on J. V. Stalinin tunnettu 
puhe „Punaisen Armeijan kolmesta erikoisuudesta", 
jossa on osoitettu Punaisen Armeijan voiman ja 
mahdin lähteet sekä viitoitettu tiet sen edelleen 
lujittamiseksi.

Kansainvälisen vallankumousliikkeen kysymyksiä 
ja kommunististen veljespuolueiden tehtäviä valais
taan selostuksessa ,,NKP(b):n Keskuskomitean heinä
kuun täysistunnon yhteenvedoista", puheissa „Komin
ternin ohjelmasta" ja „Oikeistovaarasta Saksan 
kommunistisessa puolueessa". J. V. Stalin korostaa 
Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen ja Neu
vostoliitossa käynnissä olevan sosialistisen rakennus
työn kansainvälistä merkitystä. J. V. Stalin selittää, 
että Neuvostovaltion uusi talouspolitiikka (nep) on 
sosialistisen vallankumouksen väistämätön vaihe kai
kissa maissa.

Yhdennessätoista osassa julkaistaan ensi kertaa 
J. V. Stalinin seuraavat 14 teosta: „Viljanhankinnoista 
ja maatalouden kehityksen näköaloista"; „Ensimmäi
set yhteenvedot hankintakamppailusta ja puolueen 
tehtävät edelleen"; „Keskuskomitean Politbyroon jäse
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nille“; „Kominternin ohjelmasta"; „Teollistamisesta ja 
viljaprobleemista"; „Työläisten ja talonpoikain tie 
toyhteydestä ja neuvostotiloista"; „Kirje toveri 
Kuibysheville"; „Vastaus tov. Sh—lle“; „Vastaus 
Kushtyseville"; „Perille on luisuttu"; „Buharinin 
ryhmä ja oikeistopoikkeama puolueessamme"; „Vas
taus Bill-Belotserkovskille"; „Sähkösanoma Proskuro- 
viin"; „Kansallisuuskysymys ja leninismi".
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