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J O H D A N T O

Mikään muu poliittinen puolue maailmassa ei ole kulkenut 
sellaista historiallista taivalta kuin suuren Leninin perustama 
ja kasvattama Neuvostoliiton Kommunistinen Puolue. Tämä tai
val on kestänyt alun toista puolivuosisataa, joka on ollut 
työväenluokan sankarillisen taistelun, vaikeiden koettelemusten, 
maailmanhistoriallisten voittojen, sosialismin voittojen aikaa.

19. ja 20. vuosisadan vaihteessa puolue astui historian 
areenalle ja johti rohkeasti työväenluokan ja talonpoikaisten 
taisteluun tsaarin itsevaltiutta ja Venäjän kapitalismia vastaan. 
Taistelu Venäjän tsarismia ja kapitalismia vastaan oli samalla 
taistelua maailman imperialismia vastaan. Venäjästä tuli 
vallankumouksellisen maailmanliikkeen keskus. Puolue aseisti 
Venäjän työväenluokan sekä työtätekevän talonpoikaisten perus
joukot marxismin-leninismin aatteilla ja turvasi siten kansalle 
voiton tsaarin itsevaltiudesta ja porvaristosta.

Venäjän työväenliikkeessä 19. vuosisadan lopulla toimineista 
pienistä marxilaisista kerhoista puolue on kasvanut suureksi 
mahtavaa sosialistista valtiota johtavaksi voimaksi.

Kommunistinen puolue johdatti Venäjän kansat kolmen val
lankumouksen— vuosien 1905—1907 porvarillis-demokraattisen, 
vuoden 1917 helmikuun porvarillis-demokraattisen ja Lokakuun 
Suuren sosialistisen vallankumouksen — läpi ja vei neuvosto
kansan maailmanhistorialliseen voittoon, sosialismiin. Kommu
nistinen puolue kesti kahden imperialistisen sodan (vuosien 
1904—1905 Venäjän ja Japanin sodan ja vuosien 1914—1918 
ensimmäisen maailmansodan) koettelemukset. Kommunistinen 
puolue johti neuvostokansan sankarillista taistelua kahdessa 
isänmaallisessa sodassa (vuosien 1918—1920 kansalaissodassa
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ja vuosien 1941—1945 Suuressa Isänmaallisessa sodassa) ja 
pelasti sosialistisen Isänmaan joutumasta lukemattomien vihol
listen saaliiksi.

Kaikissa kehitysvaiheissaan puolue on noudattanut Marxin 
ja Leninin opin pohjalta kehittelemäänsä työväenluokan, työtä
tekevän talonpoikaisten, maan kaikkien kansakuntien, Synnyin
maan etujen mukaista poliittista linjaa, joka tähtää kommu
nismin voittoon Neuvostoliitossa ja vastaa kansainvälisen 
sosialismin etuja.

Kommunistisella puolueella on runsaasti monipuolista koke
musta proletariaatin diktatuurin voiton puolesta käydystä tais
telusta. Lokakuun vallankumousta edeltäneen kauden vaikeissa 
oloissa, jolloin puolue toimi maanalaisena, bolsevikit kehittivät 
teoreettisen ratkaisun moniin vaikeihin ideologisiin, poliittisiin 
ja organisatorisiin kysymyksiin ja saavuttivat tällä pohjalla 
voiton porvarillis-demokraattisessa ja sosialistisessa vallan
kumouksessa. He kehittivät mm. opin vallankumouksellisesta 
marxilaisesta puolueesta, uudentyyppisestä puolueesta, ja loivat 
sellaisen puolueen; he kehittivät imperialismin aikakautta vas
taavan uuden vallankumousteorian, porvarillis-demokraattisen 
ja sosialistisen vallankumouksen strategian ja taktiikan; he 
kävivät taistelua proletariaatin hegemonian puolesta tsarismin 
ja kapitalismin voittamiseksi, työväenliikkeen yhtenäisyyden 
puolesta, työväenluokan ja talonpoikaisten liiton aikaansaami
seksi, sorrettujen kansojen voittamiseksi proletariaatin puolelle; 
he taistelivat Venäjän ja maailman vallankumouksellisen liik
keen ja työväenliikkeen riveissä olleita marxilaisuuden vihollisia 
vastaan jne. Puolue yhdisti työssään esimerkillisellä tavalla 
illegaalisen ja legaalisen, parlamentaarisen ja ulkoparlamen
taarisen taistelun ja toiminnan muodot.

Proletariaatin diktatuurin kaudelta Kommunistisella puo
lueella on vieläkin runsaammin ja vieläkin monipuolisempaa 
kokemusta. Maa, jossa ensimmäisen kerran ihmiskunnan histo
riassa rakennettiin sosialismi, oli valtavan suuri, taloudellisessa 
suhteessa verrattain heikosti kehittynyt ja väestöllisesti talon- 
poikaisvaltainen, monien eri kansojen ja etnisten ryhmien 
asuma maa. Puolue joutui ratkomaan teoreettisesti mitä moni- 
mutkaisimpia sosialistisen rakennustyön kysymyksiä, ja se rat- 
kaisikin ne. NKP:n historiallisen kokemuksen piiriin kuuluu 
valtava määrä sellaisia seikkoja koskevia kysymyksiä kuin siir
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tyminen kapitalismista sosialismiin ja sosialistisen yhteiskun
nan kehittyminen kommunistiseksi.

Niistä ovat tärkeimpiä:
proletariaatin diktatuurin, sosialistisen demokratian toteut

taminen neuvostoyhteiskunnan eri kehitysvaiheissa; työväenluo
kan ja talonpoikaisten yhteistoiminta työväenluokan johdolla 
kapitalismista sosialismiin siirtymisen kaudella; kansallisuus
kysymyksen ratkaiseminen ja Neuvostovaltion sosialististen 
kansakuntien yhteisön luominen; sosialismista kommunismiin 
siirtymisen perusongelmien ratkaiseminen;

sosialististen talousmuotojen luominen; maan teollistaminen 
ja sosialismin aineellisen ja teknillisen perustan luominen; 
maatalouden kollektivisoiminen ja koneellisen sosialistisen suur- 
maatalouden luominen; riistäjäluokkien hävittäminen ja ihmisen 
harjoittaman toisen ihmisen riiston lopettaminen; entisten taka
pajuisten kansojen siirtyminen sosialismiin ohittaen kapitalisti
sen kehitysvaiheen;

valtioiden välisiä suhteita koskevien uusien, neuvostokansan 
ja koko maailman työtätekevien etuja vastaavien periaatteiden 
kehittely; rauhantahtoisen ulkopolitiikan — yhteiskunnalliselta 
järjestelmältään eriävien maiden rauhanomaiseen rinnakkain
eloon tähtäävän politiikan — johdonmukainen noudattaminen; 
sosialistisen valtion puolustuskuntoisuuden lujittaminen ja 
parantaminen; sosialistiseen maailmanjärjestelmään kuuluvien 
maiden yhteistoiminnan voimistaminen ja laajentaminen;

sosialistisen ideologian vakiintuminen ja tieteellisen, marxi- 
lais-leniniläisen maailmankatsomuksen voitto; kulttuurivallan
kumouksen suorittaminen; sosialistisen tieteen kukoistus ja 
lukuisan uudenlaisen sivistyneistön, kansansivistyneistön, kou
luttaminen; uuden ihmisen kasvattaminen kommunismin hen
gessä;

kommunistisen puolueen muuttuminen riistoyhteiskunnan 
kukistajasta uuden, kommunistisen yhteiskunnan rakentajaksi; 
puolueen johtava osuus proletariaatin diktatuurin järjestel
mässä; puolueen yhtenäisyyden lujittaminen marxismin-leninis- 
min perustalla; puoluedemokratian kehittäminen; puoluekaade
rien ja puolueen koko jäsenistön kasvattaminen ja aatteellinen 
karaiseminen; yhteyksien lujittaminen veljespuolueisiin, kommu
nistisiin ja työväenpuolueisiin, marxismin-leninismin periaattei
den pohjalla.
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Kaikkea tätä teoreettisesti kaikinpuolin kehiteltyä ja käytän
nössä kokeiltua tietoutta voivat nyt eri maiden ja yhteiskunnal
liselta kehitykseltään eri tasolla olevat kansat käyttää hyväksi 
taistellessaan sosialismin puolesta, ottaen tietenkin huomioon 
kunkin maan kansalliset erikoisuudet.

Täten siis Neuvostoliiton kommunistisen puolueen teoreetti
sen työn ja käytännöllisen taistelun tuloksena, puolueen, joka 
on ollut työväenluokan ja kansanjoukkojen johdossa ja nojau
tunut toiminnassaan yhteiskuntakehityksen objektiivisiin lakei
hin, ihmiskunta on saanut historian ensimmäisen sosialistisen 
yhteiskunnan ja samalla käytännössä tarkastetun tieteen sosia
lismin rakentamisesta.

NKP:n johdolla neuvostokansa ja sen Asevoimat ovat suo
janneet sosialistisen Synnyinmaansa vapauden ja riippumatto
muuden.

Uskollisena proletaarisen internationalismin periaatteelle 
Neuvostoliiton kommunistinen puolue on täyttänyt samalla joh
donmukaisesti velvollisuutensa muiden maiden työväenluokkaa 
ja kansojen vapausliikettä kohtaan ja tehnyt kaikkensa sosia
lismin aatteiden voiton hyväksi. Toisessa maailmansodassa 
Neuvostoliitto vaikutti ratkaisevasti siihen, että hitleriläisvastai- 
nen liittoutuma voitti ja kansat vapautuivat fasismin ikeestä. 
Neuvostokansa tuki puolueen johdolla Kaakkois- ja Keski- 
Euroopan samoin kuin Kiinan, Korean ja Vietnamin kansoja 
näiden taistellessa Saksan ja Japanin miehityskomentoa vas
taan ja auttoi sittemmin näiden maiden kansandemokraattisen 
järjestelmän luomista ja lujittamista.

Työväenluokan riistäjäluokista saaman voiton tuloksena luo
tiin sosialismin tielle lähteneiden valtioiden yhteisin ponnis
tuksin ja veljellisellä yhteistyöllä sosialistinen maailmanjärjes
telmä, joka käsittää kolmanneksen ihmiskunnasta. Sosialistisen 
järjestelmän kantamaata, Neuvostoliittoa, johtaessaan Kommu
nistinen puolue on voimiaan säästämättä ponnistellut sellaisen 
suuren historiallisen tehtävän ratkaisemiseksi kuin sosialistisen 
maailmanjärjestelmän lujittaminen ja kukoistus. Kommunistinen 
puolue on kaikkien kansojen välisen rauhan ja ystävyyden lipun 
kantaja.

Neuvostoliiton kommunistinen puolue on pitänyt ja pitää 
ohjeenaan marxismin-leninismin vallankumouksellista teoriaa. 
Puolue on torjunut kaikki marxilaiseen teoriaan kohdistuneet
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julkisten ja salaisten vihollisten, kaikenkarvaisten opportunis
tien hyökkäykset ja kehittänyt tätä teoriaa edelleen. Kommunis
tisen puolueen perustanlaskija Vladimir Iljits Lenin rikastutti 
kaikin puolin Marxin ja Engelsin oppia ja kohotti sen uudelle, 
korkeammalle asteelle. Leninismi on marxilaisuuden jatkoa ja 
kehittämistä, imperialismin ja proletaaristen vallankumousten 
aikakauden marxilaisuutta, Neuvostoliiton sosialistisen ja 
kommunistisen rakennustyön sekä sosialistisen maailmanjärjes
telmän syntymisen ja kehittymisen aikakauden marxilaisuutta, 
sen aikakauden marxilaisuutta, jolloin ihmiskunta siirtyy 
kapitalismista kommunismiin.

Marxismin-leninismin lipun alla suoritettiin Lokakuun Suuri 
vallankumous, rakennettiin sosialistinen yhteiskunta, pystytet
tiin sosialismin maailmanjärjestelmä. Marxismin-leninismin 
lipun alla käyvät taisteluaan maailman kaikkien maiden työläis
ten ja työtätekevien miljoonaiset joukot.

Marxin, Engelsin ja Leninin uskolliset oppilaat ja seuraajat 
ovat puolustaneet ja puolustavat heidän suurta oppiaan, ovat 
kehittäneet ja kehittävät sitä edelleenkin niitä uusia olosuhteita 
vastaavasti, joissa nykyään käydään taistelua sosialismin ja 
kommunismin rakentamiseksi, maailman proletariaatin etujen 
ja kansojen kansallisen vapautuksen puolesta.

Venäjän vallankumousta valmisteltaessa ja suoritettaessa 
Kommunistinen puolue taisteli sitkeästi ja leppymättömästi 
silloisia vihamielisiä poliittisia puolueita ja ryhmiä, kuten 
..ekonomisteja”, mensevikkejä, tätä Venäjän työväenliikkeessä 
esiintyneen opportunismin tärkeintä muunnosta, eserriä, anar
kisteja samoin kuin monarkisteja, kadetteja, porvarillis-nationa- 
listisia puolueita vastaan. Koeteltuaan näitä kaikkia poliittisia 
puolueita käytännössä Venäjän työväenluokka ja kansanjoukot 
vakuuttuivat lopullisesti siitä, että niiden etujen todellinen puo
lustaja, niiden johtaja on Kommunistinen puolue.

Puolueen sisällä käytiin pitkällistä ja ankaraa taistelua eri
laisia leniniläisvastaisia ryhmittymiä, kuten trotskilaisia, „työ- 
läisoppositiota”, ..demokraattisen sentralismin” ryhmää, trotski- 
lais-zinovjevilaista blokkia, oikeisto-opportunisteja, nationalisti
sia ja muita ryhmittymiä vastaan.

Kaikkien vihamielisten puolueiden ja leniniläisvastaisten 
ryhmittymien poliittinen voittaminen ja aatteellinen murs
kaaminen olivat välttämättömänä edellytyksenä sosialistisen
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vallankumouksen voitolle ja sosialismin rakentamiselle Neu
vostoliitossa.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen historiassa erottuu 
kaksi kautta. Ensimmäinen kausi käsittää ajanjakson, jolloin 
puolue taisteli tsaarin itsevaltiuden ja kapitalistisen järjestel
män kukistamiseksi ja proletariaatin diktatuurin pystyttämi
seksi. Toinen kausi on puolueen vallassaoloaikaa, puolueen 
taistelua sosialismin ja kommunismin rakentamiseksi Neuvosto
liitossa. Näitä kausia vastaavasti ovat muuttuneet puolueen teh
tävät, sen strategia ja taktiikka sekä sen toiminnan organisato
riset muodot.

Tutkimalla NKP:n historiaa, sitä voittoisaa tietä, jonka 
puolue on kulkenut, tutkimalla marxismin-leninismin teoriaa 
työtätekevät oppivat tuntemaan yhteiskuntakehityksen lait, 
luokkataistelun lait ja vallankumouksen liikkeellepanevat voi
mat, sosialistisen yhteiskunnan, kommunismin rakentamisen 
lait.

Puolueen historian tutkiminen herättää kommunisteissa ja 
kaikissa neuvostoihmisissä aiheellista ylpeyttä heidän suuren 
puolueensa ja sen maailmanhistoriallisten voittojen vuoksi ja 
pyrkimystä olla kaikessa puolueensa, Synnyinmaansa arvon 
mukainen, se auttaa käyttämään hyväksi puolueen mitä rikkainta 
kokemusta uusien tehtävien ratkaisemisessa ja innostaa tarmok
kaaseen luovaan toimintaan kommunismin rakentamiseksi.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen historia, puolueen, 
jonka aikaansaannosta ovat sosialismin maailmanhistorialliset 
voitot kapitalismista ja joka on järkyttänyt imperialistisen 
maailmanjärjestelmän perustaa ja vienyt voittoon marxismin- 
leninismin aatteet, herättää muiden maiden kommunisteissa 
oikeutettua ylpeyttä voittoisan veljespuolueen vuoksi ja saa 
koko maailman työtätekevät luottamaan entistä varmemmin 
sosialismin voittoon. Puolueen historian tutkiminen auttaa 
marxismin-leninismin ja niiden kokemusten omaksumista, jotka 
on saatu taisteltaessa riistäjien sortovallan kukistamiseksi ja 
kommunismin rakentamiseksi.

Tämä kirja on suppea esitys Neuvostoliiton kommunistisen 
puolueen historiasta.


