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Nas obras de Jabotinski, nos livrinhos do Curitiba e Porto
Alegre, nas introduções dc Grimberg c Aucrbach c nes discursos do

Capitao Kolitz, voces tem bastante material para enfrentar qualquer
discussão. Nos linhas seguintes acharão um numero de argumentos muito
*

em uso aqui no Brasil,

ARGUMENTOS CONTRA 1 REVISIONISMO,

I

Argumento: A politica de Waizman 6 construtiva, a politica de Jabetins
ki destrútiva,

Resposta: O conccito do zionismo tem mudado muito desde o sou início.
Porem muitos simpatisentes agui no Brasil ainda guardam a
lembrança do velho sionismo mais ou menos tcoretico do

tembo antes de 1933. Ani trataba=se co angariar dinheiro
afim de que pioneiros podiam construir estradas na Palestina
comprar terras, comprar gado, comprar tractores enfim para

uma construção lenta que na opinião dc Waizman podia gradualmente conduzir ao Estado judeu, quando em alguns trc-

zentos annos toda terra da Palestina seria trabalhada par
tratores judcus. Ahi e sionista cra uma pessoa que com o
dinheiro dum segundo mandaba um terecira à Palestina.
Jabotinski combatia esta attidude complacente desde 1922,
O lutador que organisaba os grupos de defesa contra cs
progroms na Russia, o cemandante da Brigada judsica na

eutra gucrra, o soldade dr resistencia aos. progroms de 1920
na Palestina, exigia o Estado judou cm ambos os lagos do

Jordão como NECESIDADE VITAL.
Necesitamos a Palestina para
a segurança do nosso povo.Devemos concentrar todas forças
afim de obter a maioria em Lretz.De:
s distribuir colonias
e industrias conforme um "plano colonial" e não deixar tudo
20 áciuso. Ainda cm 1932, Jabotinski voregava em Varsovia
o
exodo em massa pelo menos de juventudo.blle foi vaiado
come

"Penilmechor'*.0 povo não quiz compreundor o seu profuta.

À politica “oenatrutbivar de Waiazmen resulta em desastres,

simplesmeate porquê não era politica nenhuma e sim a confiança exosiva dc Waizman no senso de justiça de seus amigos

ingleses. Assim, mal se pode conprecender que hoje
depois de
fracaso desta volitica
por Waizman mesmo confessado, ainda
sionsitas da vclhu guarda apoiam cllo, só para ser
fiel a

uma tradição de trinta amnos nasovacs elles exam sionistasa

Argument
o: Os Revisionistas violabam a disciplina sionista
8

Resposta: Os Revisionistas de fato eram os unicos que
não trairam o
verdade
iro
agora na ]

 תי ה תיam: 1955, Jabotinski exigiu que
dad NOR persestileso. dos juácus,o Congresse

declaria olaramenio

n

olle

o o cetablecimento da Estade

judeu, O Congrosso
seb lia ronca
dc Waizman e David Ben
Gurion rechacon
iodido, aseim traindo o sionismo de
Herzl. Jabotinski abandcnou o Congresso com 52
Delegados
para fundar a W.0.S. afim de poder continu
ar a obra de Horzl,
bo inves de concentrar todas as forças para salvar
o nosso
povo na sua hora mails tragica, os velhos
sionistas prodicavem
a complascuncia com a Inglaterra e perscgu
iam ps Revisionistas- Quando em 1945 todos partidos
sionistas se con-

vertcram à idea co Estado judeu,
os Revisionistas voltaram
à velha oxganisação afim do unir as forças,
vguaonto:0s Revisionistas tem seus proprios fundos.
Resposta: Tambem a Eistraduth tem fundos proprios
c lança campanhas

para es mesmos. Enmunnto poro:: »5 iundos da Histraduth
scrvom
para 21148 008 8 encrarios, o fundo

Tel Chai faz mía obra construtiva, trazendo imigranKoren
tes à

Palcstina, ajudando as viuvas daquclles que tombara
m em
defcsa de nosso futuro, ajudando a defesa do Ischuw,

Argumentos tontra Revisionismo

Argumento:

.I

folha -2-

Inglaterra é um imperio padereso . Lomo podomos Tatar
contra os seus exercitos.
Resposta: Não vamos combater nenhum imperio e sim lutar para os

nossos direitos. A opinião publica é um fator bem voderoso e a resistencia é uma grande forca. P.e. a Irlanda
obteve e mantem a sua independença especislmente pela:
pressão dos Irlandeses na America, O segundo caso,

da .

resistencia, é illustrado pela India, que com resistenia
provou a inglavora que a forca nao é maic!''negocio."

A Inglatorra justemente sempre procura de encobrir a
sua politica arti-sicnista
com aspectos "legais! e

procura apuio sas fileiras julaicas. Os Ingleses de fato
fazem
esfocços desesperados para dividir os Judeus entre
sim e os Zicnisves
com promesas 'tacitas! enfim com
Jogos diplomaticos. Só ume executiva composta de novos

lideres , 0190100108 dos aniimamentos de Jabotinski,
que desde annos denunciou este jogo dos Ingleses, pedem
com uma attitude clara, firme e decidida anmãar este
jogo de Ingleses de "ganhar tempo" emquanto os nosses

irmãos estão sofrendo. Um Ischuw forte e combativs pode
de favo impossibilitar o dominio ingles cono testemunhas

ingleses aíirmam. Uma arma beim poderosa do Ischuw tambem

a resistencia passiva e esta questão divida atualmente
os partidos na Palestina entre resistencia e "collobgacionistas!! sendo os ultimos encabecados pelo prefeito
de Tel -Aviv.
ES

Argumentos Os judeus deviam ajudar a Inglatera porqué são os

nossos unicos amigos.Alguns funcionarios super-zelosos

.

tinham se excedido, mas ellos não representam a Inglat.

Um Ischuw pecifico terá a ajuda

do govermno.A nossa

tarefa
é pois pacificar o Ischuw e coloborar em tudo
com Inglatera.

Resposta:

Era a politica de Waizman de conquistar a Palestina
pacificamente na "marcha gradual". A historia mostrou

o fracasso desta politica e o proprio Waizman confesseu

O seu error em frente a Comgssao Anglo-americana.

Se a politica inglesa é obra de alguns ou do povo todo
para nós dá no mesmo pois nos somos as vitimas deste
politica arbitraria e injusta. - Um Ischuw desarmado
e anti-militarista era uma presa facil para as maquinas

Argumentos:

ções da administração colonial,

E

Mesmo se sabemos que a politica inglesa é uma traiças
e uma vergonha , não debemos dar pretextos aos Ingleses

(explicar )'*''""bará' poder petificeu estapolitica,0 "terrorismo! na

Palestina tem culpa que nao podiamos forçar a Inglatera

a nos conceder os nossos direitos,Só por culpa dos
terroristas, Os Ingleses não deixem entrar os infdises judeus da Europa na Palestina Seria um crime

contra os nossos irmãos se o Congresso se solitatása

Resposta:

com a "resistencia" debe pelo contrario condemal-=a
Os ingleses se poem desde 1920 à entrada dosJudeus
na Palestina . Para este fim, fomentavam progroms

arabes para 60900.0 006% declarar que a vinda dos
Judeus periga a tranquilidade do »pais.0s fatos desta

politica estao descrito no, livro de Pierra van Passen
O Aliade esquecido que cita até os nomes dos Ingleses
responsgsaveis para esta politica sem que até hoje os
mesmos teriam desmentidos as afirmações de Passens,
Atualmente os Arabes vivem em grande respeito para
com os exercitos da resistencia judaica e parece

quennao estabam inclimados de reasumir o papel que

tinham desempenhado até a guerra Assim os Ingleses

planejam

1.)

de quebrar a resistencia 2,) desarmar

o Ischuw 3.) provar as mundo que os judeus armados
sao um perigos Foi planejado 6 ataque numa conferença
de generaes e este plano foi revelado páte service
secreto da Resistencia e publicado P.e, ne jorhal

La Idea Sionista do 23 de Junho seis dias antes da
sua execucaos0

atque de 29xde Junho portanto não é
nenhuma ação espontanea e sim coresponde a fins

ticoss0 ataque ao Q.6. britanico no Hotel Rei Dal

segúñu ainda tres semanas depois 2 23 de Julh:

(continua folha 2)

A rgumentos

contra Revisionismo.I—

folha -2-

Foi planejado o ataque numa conferença de
generaes e este plano foi revelado pelo serviço secreto da Resistencia e publicado p.e. no jorhal

Idea Sionista

La

do 23 de Junho seis dias antes da sua

3000. 0 ateque de 29 qe Junho portanto não é
T
50
espontanea e sim corresgonde a fins, poque ao 0,6.
tentro no Hotel Rei David

1

dedo:

de Julho Qualquer
ño seria motivo da
3
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ê húpocrito, pois
terror ingleso
3 Jude
o jovem Hersch
a Nazi Rath
 סמתה חח85901 ?
8
Ani
Ñ Judeus_

sô podem entrar pouco à pouco na Pale
ו
para nao
perturbar o equilibrio economico
peao do pais)
depois: a entrada dos judeus é 0891110869 pelo mundo
araba portanto debe ser mais restringi
e agora os

Judeus que entram são teroristas nao podem entrar

porque não podemos mancar bastantes soldados para,
manter a ordem.Sempre pretextos para um unico fims :
Nao deixar os judeus entrar no: pais, que elles consideram colonia inglesa e onde os arabes constituiem
mão de obra barata e fecilmente diregiveis atraves
da influença dos mfemdimax
effendia.
Argumento:

Mesmo admitindo a verdade de tudo isto —
6 somente com habil diplomacia que podemos ebter

alguna coisa da Inglatera, e Waizman é maestre neste

Jogo Uma vitoria dos Revisionistas fecharia as portas

Resposta:

para tedas negociações.

Waizman não ubteve nada da Inglatera desde a declaração de Balfeir a não ser derotas. Elle não conseguíu.
uma administração govermental na Palestina que fosse
favoravel aos sionistase Ao invez de serem aumentados

os Certificados de Imigração, og mesmos foram sempre

mais restringidos», Elle caiu em todas armadilhas que
es Ingleses armavamo Concordou com a prorogaçao do
tim politico do sionismo um Lar com segurança por
leis internacionaes- de uma comissão À outra(total

17 comissões sendo a anglo-americana de 1946 nº 18)

A armadilha mais tragica para nog era a Havlagah,

a não resistencia contra os progromistas arabes
confiando na promesa "tacita! que esta atitude levaria
os Ingleses acombater 68 arabes e dar razão aos

jucous» Elle nao quiz compreender que atras dos arahes

eran proprios ingleses que combatiam a obra do
Ischuw»

Ocutra a voz alarmante de Jabotinski, elle foi a
Conferenga de Londres em 1959 persuadindo a Brodetzki
de participar dellaWaizman forneceu assim de fato
1

Argumentos
Respostas

ו

3

ם11ס1 para a desculpa que seria 1100083 -

Nero)
re judeus e arabes e a proclamação
segulito 0.
Livio Branco que praticamente paralisou
a imigração impossibilitando a retirada dcs Judeus
Em qualquer casy, em 1939 começou a guerra e os

Judeus nao tinham mais possibilidade de sair
da Eurqa

 ספא6 .06200 08 Revisionistas ajudaram ainda durante

a guerra milhares de Judeus de sair da Europa.
Testemunha Lord Wedgwood. Leia detalhes no livro

de Schechtman "A epopeia da imigração illegal",
Eram ainda combatidos pelas velhos sionistas
!

Vamos uma vez esquecer o passado Trata-se:
agora de
salvar tantos eu tão poucos esmo possivel.Qua
lquer
solução por powue que seja debe ser aceito,
pois seria
um começo para conseguir mais com o tempo.0s
Revisienistas querem impedir uma seluçao parcial
assim
deixando ma miseria milhões de Judeus.

Os Revistnistas

querem impedir toda solução parcial assim deixando
na miseria milhões de Judeus,
Resposta: Qualquer solução parcial não é solução nenhuma.(on
.

e

ה

siderando os Judeus na Europa, com qué diréto max

milhões para salvar talves

amos deixar no desespero

msentindo 2ma solugao parcial, seja Esta-

ou des 1

Judeus ver emro, entao nifgun
sstiraspois enian, os Ingleses
ide para cemeçar a sua
com novas comissões de

fronteiras Sut.

Ingleses nas ua

Ada

consentimento dos Judeus na resérição

dos seus proprios direitos

Argumento:
Rospostaz

exeoução ,de limites de

nã sempre o perigo de os.

ni

como alibi,

para restx

Agora 6 a hira de resolver

O nosso problema uma vez po: todas sApuoveitemose
ar" que: nao
esta horas Não podemos consentir n
tenha espaçe sem trair o hcsso

O problema judeu esta enquadrado
e náo será decidido na Palestina.

Desde que somos sionistas, reconhecemos a verdade

fundamental de que sómente no Eretz Israel podemes

ב הר הט5800 ₪ selução de nosso

problema, De fato,

os nossos lideres terão sempre de orientar a nossa

"tactica! confernme a constellacao mundial. A Ingla-

terra pode ter muitas razdes para nao querer os

Judeus na Palestina, nos temes ainda mais razoes para
não querer es Ingleses na Palestina e é mês natural
para nos de iutar para os nossos dirátos

de que para

os presunções ingieses. Temos na situação atual

bastantes mezos
para dificultar a situacao dos
Ingleses na Palestina. Consta do Programa Revisionista:

"O Congresso deve declarar a nulidade do Mandato!
portanto os Ingleses não terão base legal para
ficar na Palestina,0 nosso futuro serh decidido em
e com Erctz Israel e a luta de Ischuw é a luta para

Argumento:
Resposta:

nosso futuro. Um Ischuw cesarmado será tratado como
um gheto sem dq + itosproprios,Um Ischuw forte será
respeitado e tomado em contas

Os Revisionigas não tem nenhum plano positivo

0 plano é simplesmentes concentração de tedas
forças

para conseguir um Estado ¿Un Estada "normal" que
tera

a sua propria politica e econcmia.P.e. precisa
ndo de
dinheiro pode conseguil-a por meizs financi
ecres usues, enprestimos etc. como todos «s outros
Estados.

Assim, sómente um Estado com
maicria judeu e em
ambes cs lados do Jordão pode ser uma solução
( veja
a resocit

s o

EM ums

“absorpção" ) Os outras par-

sempre un fim partidario que nada

a vinalidade estadual, e assim já
Sompre
Crovei
1 לצא

na historia hã mocs para censemir e
j
 אא0

é
quando
a do povo sentir esta vontade nacion
al» de

um Estados Os Revisionistas estão imbuin
do
ito am nosso poros

plano positivo para a situação

; ºStá apresentado na piatatiorna eleitoral
dos
Sionistes Revisicnistas Unidas: Consitutução
do Geverno do Estdo judaico, Obter y reconh
ecimento internacionalpara este governo.Declaragáo da
illegalidade

da pssição atual dos Ingleses na
Palestina Solidari=
dade com a Resistencia organisada
do Ischuw contra
a ditadura militar,

1
Argumentos contra o Revisionisme
+.l.

Argumentos:

n 5.
E
folha

Mesmo con planos, os Revisionistasnão ben o

matas capaz de executar estes pLmoS,--enos a 6

peucos grandes 001141008 reconheci dos a
como Waizman, Ben Gurion ,VNahun
ב
,001
cap
de nos respresentar ₪

Resposta: Os noncs dos lideres Rc
01608 ₪  וקייסperque
Jud ALCA

aa

6

7

1

1) a

ão tão conhe

fico da Agencia

Ido €

עס

nda para os
in Aaron Propes ,

£cis
Jabotinski ¿sao
inesa.Báo os seguintes

nc poseade, na sua
estadia em SyPaulo, tc
confirmados pela 1
" Se os Ingleses não vão abriras pertas de Palestina
uma grande força se laventarà no Escnnw,
:
Perguntado a respeite do novo governo trabalhista,
aclamado
por todos sionistas per causa cos suas

promesas eleitoraes,Kolitz assim se mmnifestou :
"Tivemos jà uma vez tão grande:aborecimentos com
|

um governo trabilhista, que devemos ter muito
cui-

Gado!

À respeito da questão arabe:

"Não existe e problema

arabe. Toda esta Liga Arabe é uma invenção inglesa que

serve varios fims, aumento de votos ingleses na :

Conferença de S.Prancisco, combate da influenta
judia

A respeito da negociações a respeit> ésa da entrada
de 100 mil judeus na Palestina que neste momento

era iniciada com a carta de Prosidento Truman 2
"Tudo isto 86 pode resultar numa preregacao
da
verdadeira solução. Nenhum Estado
pode
consentir
huna restrição de inigragao
de seus propries
cidadões!!
ב
Argumento: A Palestina 6 pode
deixar/quentos pode absorver,
Resposta

: Erctz Israel em ahbos
os lados do Jordão pode
absorver
quantos queram entr

ar.Blanas scio
6 plano Lowdenmilk da irigação ntillog 006
de Jerdãe 880 prov

as
que milhões de inigrantes
adicionaes podem
muito bem viver na Palestin
a. Desde 1922, Jabotinski
exigiu

elequentes

Argumento:
Resposta:

que fesse Seguido um plan
e de colonisação do
pais.0 plana Lowdenmilk
custaria 250 millões
dollar
transformando deserta
em terra fertil e fern
ecendo
ferça eletrica para novas
industrias, dessibilitando
só este plane absorpção
para todos Judcus na Buro
pa.

Sé ss sionistas geraes fiz
era

m Sempre o trabalhe
produtivos Tados outros
partidos quasi só fizera
m
no Galuth
politica, tratanão de
angariar votos.
O trar

se refo
08 sionig
neste tr:

)

 סצטבה₪
odutivo a que este argument
o
SN
dho de angariar dinheire
, De fata
serass no Galuth tinhamnse concentrade
“Dos Tambem og politicos
dos sionistas

20708086 ocupavan

todos Cargos pages,
cedendo nos
ultimos amos lugar par»
a coquerda cujo apoia elle
mais e nais precis
s
avam .
Us Revisionistas
estão prontos para coop
erar

sempre

na angariação de fun
necesarios para o Ischuw
dos
.Te
Porem a historia nostrou, n es Seus proprios fundos.
que mnca vamos peder
"com

prar" a Palestina, 88

o nosso trabalhe,de fato
"politico" vae nos conq
uistar a Palestina e
% 4
sionismo de Herzl-Jaboti

nski de fato É um sio
Politico, A obra na Palest
nisme
resultado do trabalho par ina é emxprimer lugar
ticular Judeu, sendo que
56 % da terra judeu em
cular.Na industria ,n Palestina e brepriedade partiini
superou os fundos.Desde ciativa articular en tudo
o Livro ranco de 1939,a
iniciativ

a particular quasi par
alisou Derqué? Pelas
Pessimos resultados da
politica da Executuve.
'
TEL CHAJ,

Nota: Favor. não reparar ha
gramatica.Níáo deu tompo par
en portugues.
a traducir
E
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ו
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