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IX

ESIPUHE

Kahdeskymmenes neljäs osa sisältää V. I. Leninin teok
set, jotka hän kirjoitti vuoden 1917 huhtikuun 3 pn ja kesä
kuun 3 pn välisenä aikana.

Tähän osaan sisältyvät kuuluisat Huhtikuun teesit, joissa 
Lenin on viitoittanut puolueen ja proletariaatin teoreetti
sesti perustellun, konkreettisen taisteluohjelman porva- 
rillis-demokraattisesta vallankumouksesta sosialistiseen 
vallankumoukseen siirtymiseksi sekä esittänyt tunnuksen 
Neuvostojen tasavallan perustamisesta proletariaatin dik
tatuurin parhaimpana poliittisena muotona.

Kirjoituksissa ..Kirjeitä taktiikasta”, »Proletariaatin teh
tävät vallankumouksessamme”, »Venäjän poliittiset puo
lueet ja proletariaatin tehtävät” kehitellään Huhtikuun 
teeseissä esitettyjä ajatuksia.

VSDTP(b):n Pietarin kaupunkikonferenssin ja Seitse
männen (Huhtikuun) yleisvenäläisen konferenssin aineisto 
sisältää Leninin puheita ja päätöslauselmaehdotuksia 
sodan ja vallankumouksen kaikista peruskysymyksistä: 
nykyisestä ajankohdasta, sodasta, Väliaikaiseen hallituk
seen suhtautumisesta, Neuvostoista, agraari- ja kansalli
suuskysymyksestä.

»Pravdassa” julkaistujen Leninin artikkelien ja pienem
pien kirjoitusten (»Kaksoisvallasta”, »Sota ja Väliaikainen 
hallitus”, »Veljeilyn merkitys”, »Kansan pelottelemista 
porvariston kauhujutuilla”, »Maan »omavaltaisesta anas
tamisesta” ” y.m.) tarkoituksena oli selittää joukoille 
poliittisen elämän ja luokkataistelun tärkeimpien tapahtu
mien merkitystä, liittää joukkoja bolshevikkipuolueen ympä
rille ja valmistella niitä sosialistiseen vallankumoukseen.

Osassa julkaistaan puolueen ohjelman tarkistamista 
koskevaa aineistoa, jossa Lenin on kehitellyt puolueen 
uuden ohjelman peruskysymykset.



X ESIPUHE

Tässä osassa on julkaistu yhdeksäntoista sellaista asia
kirjaa, jotka on otettu V. I. Leninin Teoksiin ensi kerran.

Huomattavan osan näistä asiakirjoista muodostaa 
VSDTP(b):n Seitsemännen (Huhtikuun) yleisvenäläisen 
konferenssin aineisto: yhdeksän päätöslauselmaa (sodasta, 
Väliaikaiseen hallitukseen suhtautumisesta, agraarikysy- 
myksestä, puolueen ohjelman tarkistamisesta, Neuvos
toista, kansallisuuskysymyksestä, nykyisestä ajankohdasta, 
Borgbjergin ehdotuksen johdosta, internationalistien 
yhteenliittymisestä pikkuporvarillista puolustuskantaista 
liittoutumaa vastaan) sekä ..Johdanto VSDTP(b):n Seitse
männen (Huhtikuun) yleisvenäläisen konferenssin päätös
lauselmiin”.

V. I. Leninin Teoksissa julkaistua VSDTP(b):n Pietarin 
kaupunkikonferenssin aineistoa on täydennetty »Päätös- 
lauselmaehdotuksella suhtautumisesta sosialistivallan
kumouksellisten ja sosialidemokraattien (menshevikkien) 
puolueisiin, niin sanottujen „puolueryhmiin kuulumatto
mien” sosialidemokraattien puolueeseen y.m.s. niille 
läheisiin poliittisiin virtauksiin”.

,.Huhtikuun teesejä puolustavan artikkelin tai puheen 
hahmotelma” kuuluu läheisesti niiden kirjoitusten ryh
mään, jotka perustelevat ja kehittelevät Huhtikuun tee
seissä esitettyjä ajatuksia.

Lentolehtinen »Vetoomus kaikkien sotivien maiden soti
laille” ja »Puhe Putilovin tehtaan joukkokokouksessa tou
kokuun 12 (25) pnä 1917” on omistettu jatkuneen imperia
listisen sodan syiden ja tarkoitusperien selittämiselle 
sekä sen vallankumouksellisia lopettamiskeinoja koskevien 
bolshevististen mielipiteiden perustelemiselle.

»Väliaikaisen hallituksen huhtikuun 18 (toukokuun 1) 
pnä 1917 antaman nootin aiheuttamaa kriisiä koske
vassa VSDTP(b):n KK:n päätöslauselmassa huhtikuun 20 
(toukokuun 3) pltä 1917” paljastetaan Väliaikaisen halli
tuksen politiikan imperialistinen luonne.

Tähän osaan on otettu myös »Kirje toimitukselle” sekä 
kolme »Pravdassa” julkaistua artikkelia: »Ja taaskin val
hetta”, »Ketjun lujuuden määrää sen heikoimman renkaan 
lujuus”, »Kenelle te nauratte? Te nauratte itsellenne!”, 
joissa Lenin paljastaa menshevikkejä ja eserriä, imperia
lismin apureita.


