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J O H D A N T O

Maailman kaikilla kolkilla tiedetään, että on olemassa 
Neuvostoliitto — suuri sosialistinen valtio, jossa ei ole riis
täjiä, tilanherroja ja kapitalisteja, ei ole taloudellista, poliit
tista ja kansallista sortoa. Neuvostoliitossa maa, tehtaat, kai
vokset, rautatiet, pankit, kulttuuri- ja terveydenhuoltolaitok- 
set, lehdistö, elokuva ja radio ovat työtätekevien, koko kansan 
valtion omaisuutta.

Neuvostojen maa on ollut olemassa puoli vuosisataa. Tänä 
aikana maassa on käynyt monien kansojen edustajia. He ovat 
nähneet omin silmin uuden, sosialistisen maailman, uuden yh
teiskunnan, joka on siirtymässä kehityksensä korkeammalle 
asteelle, kommunismiin. Kommunismi merkitsee yhteiskuntaa, 
jonka tunnuksena on: »Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaisel
le tarpeittensa mukaan.» Koko maailman kansat tietävät, et
tä Neuvostoliitto on tärkein rauhan tuki, että neuvostohalli
tus käy uupumatonta taistelua uuden maailmansodan uhkaa 
vastaan.

Luonnollisesti jokaista kiinnostaa, miten tuo aikaisemmas
sa historiassa tuntematon yhteiskunta on muodostunut. Tie
dämme, että ihmiskunta on kulkenut monia vuosisatoja ja t
kuneen kehitystien. Kaukaisessa menneisyydessä, historian var- 
haisasteella, sukuyhteiskunnan kaudella pienten ihmisyhtei
söjen yhteisessä omistuksessa olivat alkeelliset työvälineet, ih
miset hankkivat yhteisvoimin olemassaolon välineitä ja yhtei
sesti käyttivät niitä hyväkseen. Läpäistyään tuon asteen ih- 
misyhteiskunta alkoi jakautua rikkaisiin ja köyhiin, omista
viin ja omistamattomiin, kaikkialla vakiintui ihmisen harjoit
tama toisen ihmisen riisto. Sen ehdottomana seuralaisena oli
vat kansojen keskiset anastussodat, jotka toisinaan olivat niin 
verisiä, että niissä tuhoutui miljoonia ihmisiä.
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Näin jatkui vuosituhansia. Ja vihdoin Neuvostoliiton työ
läiset ja talonpojat valtavan suuren, nykyisin 240 miljoonaa 
asukasta käsittävän maansa kokemuksen perusteella osoittivat 
ensi kerran historiassa mahdolliseksi vapautumisen kaikkein 
despoottisimmasta järjestelmästä, jollainen Venäjän tsarismi 
oli, ja kapitalististen suhteiden hävittämisen sekä vapaiden ja 
tasa-arvoisten työntekijäin sosialistisen yhteiskunnan luomi
sen. Puolen vuosisadan aikana, yhden sukupolven elinaikana 
neuvostomaa on ottanut jättiläisaskeleen takapajuisuudesta 
edistykseen. Neuvostoihmiset ovat tehneet maastaan suuren 
sosialistisen valtakunnan. Kaikkien maiden ja maanosien kan
sat tahtovat oikeutetusti tietää, miten on tapahtunut tuo ei 
ainoastaan meidän aikamme, vaan myös maailman historian 
kaikkien aikojen suurin ihme. Kansat tahtovat tietää, miten 
on mahdollista teollinen toiminta ilman tehtailijoita tai maa
talouden harjoittaminen ilman tilanherroja ja kulakkeja eli 
suurtalollisia, miten tapahtuu maan taloudellinen kehitys il
man tuotantovälineiden yksityisomistusta.

Neuvostoliiton saavutukset ovat suuret. Sosialismin maan 
tieteellis-teknisen edistyksen kirkkaimpana osoituksena oli
vat maan keinotekoisten kiertolaisten lähettäminen ja neuvos
tolaisten avaruuslentäjien lennot. Ne avasivat silmät monille 
ihmisille maailmassa — niin niille, jotka eivät tienneet mi
tään Neuvostoliitosta, kuin niillekin, jotka eivät uskoneet 
sen mahdollisuuksiin. Koko maailma tuntee sosialistisen ta
louden nopean kehitysvauhdin, suunnitelmallisen taloudenhoi
don, neuvostotieteen ja -tekniikan menestykset, neuvostokan
san poliittiset, taloudelliset ja kulttuurilliset saavutukset.

Elämäntotuus rikkoo kaikki esteet ja väliaidat, joita im
perialistit ja heidän apurinsa ovat kyhänneet Neuvostoliittoa, 
sen suuria saavutuksia ja kaikkien kansojen kesken rauhan
omaisia ja tasa-arvoisia suhteita rakentavaa politiikkaa vastaan 
kohdistamillaan valheilla ja parjauksilla. Elämäntotuus rai- 
vaa yhä avarampaa tietä koko maailman työtätekevien järkiin 
ja sydämiin. Niiden maiden kansat, joissa kapitalistinen jär
jestelmä on vielä säilynyt, ajattelevat yhä useammin: miksi 
emme lähtisi samaa tietä, jota Venäjän kansat ovat kulkeneet 
ja kulkevat niin voittoisasti, miksi emme riisuisi orjuuden ja 
kansallisuussorron kahleita, tekisi loppua riistosta ja valloit
taisi itsellemme vapautta ja ihmisarvon mukaista elämää.

Sitä tietä ei ole helppo kulkea. Neuvostoliiton, ensimmäi
sen sosialismin maan kokemus osoittaa, että muuta tietä va
pauteen ja todelliseen ihmisonneen ei ole. Se on ainoa reaalinen 
voittoon johtava tie.

Neuvostotasavalta oli ensimmäinen sosialismin rakentaja. 
Tuo rakennustyö oli perusteltava tieteellisesti ja tarkastetta
va käytännössä, uuden yhteiskunnan puolesta käytävän tais
telun kulussa. Neuvostoliitto oli sitä paitsi melkein kolmen 
vuosikymmenen ajan maailman ainoa sosialismia rakentava 
valtio, ja sitä ympäröi vihamielinen kapitalistinen saartoren
gas. Maailman kapitalismi teki kaikkensa tukahduttaakseen 
nuoren neuvostotasavallan. Neuvostomaan kansat olivat pa
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kotetut kaksi kertaa — vuosina 1918—1920 ja 1941—1945 — 
käymään ankaraa veristä sotaa saadakseen puolustetuksi va
pautensa ja riippumattomuutensa, uuden yhteiskuntajärjestel
män.

Sosialismin voitto Neuvostoliitossa ja sen suuret edut saa
vutettiin ennen kaikkea sen ansiosta, että työväenluokan ja 
koko neuvostokansan johdossa oli ja on edelleenkin suuren Le
ninin perustama ja kasvattama kommunistinen puolue, luovan 
marxilaisuuden puolue. Se on kulkenut tien, lonka veroista 
ei tunne mikään muu poliittinen puolue maailmassa. Se on 
yli viisikymmentä vuotta jatkuneiden sankarillisen taistelun, 
raskaiden koettelemusten, rohkeiden ratkaisujen ja maailman
historiallisten voittojen tie.

Leniniläinen puolue syntyi 1800- ja 1900-luvun vaihteessa 
ja astui historian areenalle tieteellisen kommunismin lippua 
kantaen. Koko olemassaolonsa aikana puolue on esiintynyt 
päättävästi opportunismia, dogmatismia, lahkokuntaisuutta ja 
nationalismia vastaan, marxismi-leninismin puhtauden puo
lesta. Puolue on soveltanut luovasti tieteellistä kommunismia 
ja toteuttanut sitä elämässä. Se on yleistänyt Venäjän ja kan
sainvälisen vallankumouksellisen vapausliikkeen kokemusta, 
rikastuttanut marxilais-leniniläistä teoriaa ja kehittänyt sitä 
edelleen.

Kommunistinen puolue vei rohkeasti työväenluokan joh
tamat sorretut kansanjoukot taisteluun tsarismia ja Venäjän 
kapitalismia vastaan. Se oli samanaikaisesti taistelua myös 
kansainvälistä imperialismia vastaan. Leniniläinen puolue joh
ti kansanjoukkoja kahdessa porvarillis-demokraattisessa val
lankumouksessa — vuosien 1905—1907 vallankumouksessa ja 
1917 helmikuun vallankumouksessa, joka kukisti tsarismin. 
Kommunistinen puolue oli voittoisan Lokakuun suuren sosia
listisen vallankumouksen johtaja. Se turvasi proletariaatin dik
tatuurin voiton Venäjällä ja sosialistisen neuvostovaltion pe
rustamisen, se johdatti sosialismiin monikansallisen neuvosto- 
maan kansat, joiden historiallinen kehitysaste oli erilainen — 
kapitalismista aina patriarkaaliseen sukuyhteiskuntaan asti.

Pieninä marxilaisina kerhoina toimintansa aloittanut Neu
vostoliiton Kommunistinen Puolue (NKP) on muuttunut ny
kyään mahtavaksi voimaksi, jolla on rinnan toisten maiden 
marxilais-leniniläisten puolueiden kanssa valtava vaikutus ko
ko maailman kehityksen kulkuun. Se yhdistää marxismi-leni
nismin aatteiden pohjalta kolmetoistamiljoonaista jäsenjouk- 
koa, jolla on kiinteä yhteys kansaan ja joka johtaa kommunis
min rakentamista Neuvostoliitossa. Aikakautemme erinomaises
sa asiakirjassa — Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen oh
jelmassa — on tehty yhteenveto NKP:n historiallisen toimin
nan kokemuksesta ja määritelty sen lähitulevaisuuden tehtä
vät.

»Neuvostokansan uhrautuvan työn ja Neuvostoliiton Kom
munistisen Puolueen teoreettisen ja käytännöllisen toiminnan 
tuloksena ihmiskunta on saanut reaalisesti olemassaolevan so
sialistisen yhteiskunnan ja kokemuksen varmistaman opin so
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sialismin rakentamisesta. Valtatie sosialismiin on raivattu. Si
tä kulkevat jo monet kansat, ja sille lähtevät ennemmin tai 
myöhemmin kaikki kansat», puolueen ohjelmassa sanotaan.

* *
*

Tässä kirjassa kerrotaan lyhyesti siitä, miten Neuvosto
liiton Kommunistinen Puolue on syntynyt, kasvanut ja lujit
tunut, miten miehuullisesti se on käynyt ja käy taistelua kaik
kia vanhan maailman voimia vastaan, miten uhrautuvaises
ti se on puoltanut ja puoltaa työtätekevien joukkojen etuja 
johtaen niiden taistelua sosialismin ja kommunismin puolesta. 
Siinä kerrotaan kommunistisen puolueen johtaman neuvosto
kansan saavutuksista sosialismin ja kommunismin rakentami
sessa.

Kirjassa on osoitettu, että kaikkien näiden saavutusten 
pohjana on NKP:n uskollisuus marxilais-leniniläiselle opille, 
joka valaisee kaikille kansoille tietä kommunismiin.


