
"1. Na nosa actitude ante a guerra, que por parte de Rusia segue a ser 
indiscutiblemente unha guerra imperialista, de rapiña, tamén baixo o novo 
Goberno de Lvov e Cía., en virtude do carácter capitalista deste Goberno, é 
intolerable a máis pequena concesión ao "defensismo revolucionario".... 

2. A peculiaridade do momento actual en Rusia consiste no paso da primeira 
etapa da revolución, que dou o poder á burguesía por carecer o proletariado do 
grao necesario de conciencia e de organización, a súa segunda etapa, que 
debe poñer o poder en mans do proletariado e das capas pobres do 
campesiñado.... 

3. Ningún apoio ao Goberno Provisional; explicar a completa falsedade de 
todas as súas promesas, sobre todo da renuncia ás anexións. Desenmascarar 
a este gobierno, que é un goberno de capitalistas, en vez de propugnar a 
inadmisible e ilusoria "esixencia" de que deixe de ser imperialista... 

4. Recoñecer que, na maior parte dos Soviets de deputados obreiros, o noso 
partido está en minoría e, polo momento, nunha minoría reducida, frente ao 
bloque de todos os elementos pequeño-burgueses e oportunistas -sometidos á 
influencia da burguesía e que levan a devandita influencia ao seo do 
proletariado-, desde os socialistas populares e os socialistas revolucionarios 
ata o Comité de Organización (Chjeídze, Tsereteli, etc.), Steklov, etc., etc. 

Explicar ás masas que os Soviets de deputados obreiros son a única forma 
posible de goberno revolucionario (...). 

5. Non unha república parlamentaria -volver a ela desde os Soviets de 
deputados obreiros sería dar un paso atrás- senon unha república dos Soviets 
de deputados obreros, braceiros e campesiños en todo o país, de abaixo 
arriba. 

Supresión da policía, do exército e da burocracia. 

6. No programa agrario, trasladar o centro de gravidade aos Soviets de 
deputados braceiros. 

Confiscación de todas as tierras dos latifundios. 

Nacionalización de todas as tierras do país, das que dispondrán os Soviets 
locais de deputados braceiros e campesiños (...). 

7. Fusión inmediata de todos os bancos do país nun Banco Nacional único, 
sometido ao control dos Soviets de deputados obreros. 

8. Non "implantación" do socialismo como a nosa tarefa inmediata, senon pasar 
únicamente á instauración inmediata do control da producción social e da 
distribución dos productos polos Soviets de deputados obreros (...)." 

V.I.U. Lenin. Teses de abril. 3 de abril de 1917. 


