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frezados chaverim, Shalem !
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Estamos lhes escrevendo a respeite de seminá

rie de novembre,
afim de

que

pretendendo assim, iniciar es centates entre es snifin,

possam es chaverim ter uma percepção clara de

que pretendemos

que seja; pessa também eutrossim servir para trocarmes idéias a respeite de

megmo, embora dispersos geograficamente, e que não deve ser o empecilho neste momento; enfim, começarmos a preparação intensa do  צאאאאאseminário.

Claros ebjetivos fixamesnes com a realização dêste seminário;

com efeito, cada vez mais pôem-se em acia neces-

sidade de ums conceituação ideológica nes dias que a»rrem Uno os diverses fenômenos que ae nedor de nós se manifestam. Não será centude uma revisão ideológica noesa pretensão (nãe negande sua necessidade), mas uma atua-

1128086 66 conceitos; situarmo-nes perante es preblemas e deles tirar uma
cenclusãe.

Lego damos aos chaverim nesse pensamente a
respeito de quais pontes fundamentais devessem ser incluides. Antes de en-

trarmes em sua consideração e exposição de esquema, mais uma ebservação é
necessária,

cem a qual chamames a máxima atenção des chaverin.

Juntamente cem 6 dite esquema, amxi damos
algumas ebras de estudo dos temas; naturalmente,

trata-se de uma biblie-

grafia mínima, afim de dar pessibilidade des chaverim se prepararem, Vizemes assim, pois que terna-se ébvio que condicienames o ₪8 908 deste

seminário unicamente ae gráu de preparação de tedes es seus participantes. não sendo desta forma, não se justifica em hipótese alguma a sua

enormes
realização, nem o tempo precioso que niste gastaremos, nem os

%

%

TND

ו
gastes financeiros dilatados para a nessa situação: & nem poderia ser de eutra forma - para um seminário desta natureza: Seja êste nesse ponto de ing
sisténcia abselutamente ententide por parte dos chaverim, e - cumprido.

Nais adiante,

sugeriremes também algumas formas quante a consecução deste

pente.

$ 88
Passemes então ae esquema que propomos para e

seminário. Come já é de cenhecimente per parte des chaverim, e mesme censta de dmasxg dois grandes bleces:

secialismo (1) e mevimente 111).

8

I. SOCIALISMO
1. Conceituação de socialismo
a) Besqueje histórico do mevimento socialista.
b) Análise de austre-marxismeo e social-demecracia - 3a. internacional, Ceminferm, etc..
c) Demecracia liberal, estatisme, capitalisme
de estado, etc..
à) Gendições para o desenvolvimente 80018118ta, a evolução de mevimente, os conceitos
que axx devem ser renevades.
e) conclusões: - o que é heje dputrina secialista e marxista.

2.

Transformações no capitalismo. a) O capitalismo sob a era clássica
b) Apés a 15 guerra mundial - as grandes depres

גו

sões - as nevas teorias econômicas - e impe-

rialisme, etc..
É)

Teorias de:

Kesa de Luxemburg
Hebsen
Lenin

1

-

Jo M, Keysney
New Deal
karl Manheim, etc. etc.

ER
c)

As mudanças sociais e

de extrutura

e problema des técnicos e da burecracia
a planificação econômica « krhsria
as crises hoje

o exemplo dos sb.UU., Inglaterra, etc.
teorias sobre o estatismo
Cole, Cressland, R. Cressman, etc.
d) Teoria da inevitável falência de capitalismo - 5866 0
capitalismo sobreviver?

Teeria de »humpeter.

5. lransfermações no comunismo -—

a) Cenceitos - Revolução Russa, Vitadura de Preletariado,
Partido de vanguarda, etc..
b) A evolução econômica da UKSS até a 2a. guerra mundial.
Como foi construido o gum pederio soviético.
A 2a,

Guerra mundial - e imperialisme - demecracias pe-

pulares
Competição com o capitalismo, Malenkov.
Desestallinmizacáo - diversos caminhos para o

socialisme

Comunismo mundial
O que pode-se esperar do comunismo - é fater para e ses
lisme ou é necessária a sua derrecada, come a do capitalismo: - Conclusões.
4. Fanerama atual a) Evolução pelítica desde a 2a. guerra mundial.
b) Guerra fria. - que fôrças a movem e em que sentido ela
marcha - guerra ou equilíbrio de fórças”

Pactos militares e de ajuda econômica - seu significado
Ternam-se realmente necessários:
Colonialismo clássico (Inglaterra e rrança)

e E atual

(BE.UL.)
Desenvolvimento e 81%03080 6074818 6 67487168

- india,

china, Mirmánia, Africa do Norte, Japão, etc..
Europa - lugoslávia, rrança, inglaterra,
navos, Lemecracias populares, etc.

países escandi

5. ranorama operário. -

do poder - 0 ₪
a) Inglaterra - U Laborisme - análise
mento das Trade uniens.
As experiências

iugeslavas

3801811888 8
n

escandinave

eurepeu - e
ksxrexalugÉ Análise do mov. eperário
preblema da unidade.
As revoluções nacienais e e Gcidente

Problemas de movimento operário

O que é internacionalismo da classe eperária?
Internacional Secialista e 3a. Força - “val o
seu conteúdo, significado, e importância ?
Diversas formas de socialismo operário
Revolucienárie, centrista, esquerdista, etc.
Keforma ou revolução nos dias atuais.
Flanificação e liberdade.

O que é socialismo demecrátice Y
6. Israel
$

a) Estado
b) Secialisme israeli;
Histadrut
Healidade e atualidade das frações operárias

unidade eperária
Política sconômica - É socialistas
c) Mapai
Construtivisme revolucionário
caminhos para 8 0-1
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então é e esquema de assuntos para a parte de secialisme, vueremos

algumas breves considerações a respeito.

Cremes ter blecado os preplemas fundamentais. Hoderíamos amplia
r
muito mais esta 62068 66  אאאpentes, mas não é o ebjetive central de seminárie - mesmo porque temos um determinado prazo limite para
a sua rea1128088. 1

querermes a maior concentração pessível.

quanto aos pentes

em si,há que considerar que em nessas artzaet e discussões, faremos tábea raza de passade - isto é, nãe nos renuiremes para discutir
aquilo
que já sabemes. Interessa-nes sobremaneira fazer dêste seminárie
um lugar de discussões para ver em que pento nes achames, e que é socialismo,
|

e em especial,
»

|

seus preblemas atuais, e cem o que nes identificames eu

nãe, etc,
vem dai então uma maior importância para o que já ebservames
ne
inície - a preparação des chaverim,

/

que deve começar a partir de já.

Só assim entenderemes um seminário desta natureza - em que há
cenhecimente,

e

que nessas cenclusês possam ser elas estabelecidas muito
mais

em debates.

Prepomos então, uma bibliografia mínima, que pode ser
encentrada,
em línguas acessíveis aes chaverim:

l. la Tragedia del nevimiento ubrero -

A4delph »turmtal

2. Capitalismo, »ecialisme y vemocracia - Joseph a.
Schumpeter
5. Upressão e Liberdade - simone Weil
4. Liberdade e tlanificação scenômica
- karl Manheim

5. Viagnéstice de nesso tempo

%

6. Liberdade, poder e planificacio demecrática

*

7. Neves iinsaios rabianes - (L'Avenir du
iravaillisme)

per Richard Crossman, wreaaskiam C, À, R, Cressl
and,
ú, D, há. Cole e outros.
8. » Ciência scenômica e a Ação - tierre nendes: rance;
9. 6. 2, 2. 0616 - nistéria de Mevimento Secialista

—טן
- Efeibacitas

 שיSama,

Bret Sturmbang,

t
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usta 6 au uma bibliografia mínima que prepemes ser lida ne sentide
da Concentração e melhor orientação no debate.

chuguei-raieni, etc.,

irepemes nes grupos alef,

que iniciem a discussão destes assuntos EEEEESÍUS

constantes em nesse esquema. Assim, como primeira discussão, propomos e
Rrabalho de v. A, x. Cressland (pede

“Capitalismo, vstatismo y Decialismo”

ser encontrado tanto nos Novos Ensaios rabianes come na publicação

da netzigui "Problemas Actuales del Socialismo").
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axxprgxtax ter estais alvselassões,

Convidames para êste seminário uma grupo de pessoas, que, se parti+
ciparem,

teremos assegurado manter um nível a ainda mais alto EX dentre

dêle, Nãe sabemos ainda de sua participação eu não - é um peuce difícil,
uma vez que são professores, xa jornalistas, etc. (todos socialistas),
mas estamos envidando tedes es esforços em insistir na sua participação.
«uanto ao mais, es temeas propostos terão os seguintes daderes:
Conceituação de 2601811880 -6
Transformações no Capitalismo - ximiza Chico
rransfermações no Comunismo - 0.

ranerama atual - Cheinfeld
Panorama operárie - Chaitick
israel - neustat

333

Quante à parte sôbre movimento, também há um longo esquema a respeis
to,

mas onde

pedemes cencentrar bem mais as discussões, O

intuito desta

parte obedece amxasguzmaxgskai a finalidade geral do seminário. “ mesmo
quante a êsses assuntos, é necessário termos uma discussão bem mais profunda sôbre a situação atual do mevimente,
realidade de suas diretrizes,

seus caminhos,

atualidade e

etc..

Us diverses pontos a serem discutidos ai tem a finalidade de rever,
numa discussão ampla, e que tem side nesse trabalho, como e fizemos, e
ês diverses

'tzugangs'

para com e mesmo, Deve-se constituir numa discus-

são livre e aberta, ainda que ten o ue relevantar velhas discussões.
25
6a Te
es
Cremes que a necessidade de umff ¿serio como OP que estás prepende é
604

Mo viam bo

ETA
Qu,

Esperamos em breve escrever mais detalhes sôbre tôda esta realização,
tais como,

“

listas definitiva dos participantes, pessoas de fora que 88 po-

derão estar presentes, etc. etc..

Para facilidade técnica, mudamos a data do seminário. Assim, terá o
Seu início ne dia 16 de novembre, devendo entre 28 a 29 os chaverim estarem já em seus respectivos snifim (há também uma reunião ampla da Hanhagá
Artzit logo apés o término do seminário).

Sem mais, aguardando prontas propostas dos chaverim, despedíme-nos
com o nosso chalutziane
Alei V'HAG HEM |

Henriq.e »azan
p/ Hanhagá Artzit

Uscar ¿immermann
p/ Hanhagá Artzit

880א4%%88א88 Importante: - Quanto à bibliografia, cremes que teda ela
pode ser conseguida. James em tempo algu-
mas indicações para maior facilidade:

$b

1. Da Tragecia del Mevimiento OUbrere — Cremos que tedes es snifim já

a

possuem.

2. Capitalismo, Estatismo y Secialismo - E'da Editorial Claridad, de
Búenes Aires.

3. Os livres de Manheim - São todos encontrados em espanhol, Precurem nos representantes do “Fondo de Cultura 20680106 - Mexico”.

4. O livro de Simone Weil e os Ensaios Fabianes talvez que sé es encentrem em francés, mas é encentrado.

& O livre de Cole sé o temos conhecido até agora em inglês e ivrit.
Acenselhames em geral os chaverim, tante na precura déstes como de eutros
ijivroes, precurarem bibliotecas especializadas de ciéncias seciais, seciojegia e economia, bem como ministérios e, Secretarias de estado, que pessuem bibliotecas na maior parte das vezes, de franqueio públice; tambén
universidades (faculdades de filesofia, economia, direito, etc...
ou em
suas próprias bibliotecas conseguindo de alguma maneira emprest
De qualquer maneira, pelo que temos visto, não há maiores dificuldades

em Conseguí-los.

