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Prezados chaverim

 

Por meio desta queremos deixar patente o nosso nais Ve %
protesto aPcarta enviada pelo movimento Hashomer Hatzair, pao
ao Comentario transmitido na a Cultural Hebraica de sábadoy19/3,

  

 

Pelo que ouvimos no comentario não foi nominalmente atacado
nenhum movimento, porêm o Hashomer Hatzair fez quest: ,
sobre si a culpabilidade de 20810088 8ם51-810218688 941cas,
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Lrimos a principio da Guerra Mundial,
Por cul [ 0 0 ב UniaoSovietica a estabelecer
um tratado de nao agress: 20 com a Alemanha,"

Je vemos acrescentar a isto a seguinte resolução ão Conselho
reunido em 24/25 de Dezembro de 1952, "Napam considera-se
parte integral davuele campo no mundo encibeçado pela URSS,
emos insistentemente ao lado dos paises do socialismo e das

  

N Sta

1populares e em sya defesa que é uma necessidade vital para
os paise do socialismo”.

E devemos tambem citar a posição assumida pelo Hashomer |Hatzair
juando da farsa do Procgsso de Praga e, por incrivel que 1 6 8

suinte:"A ueles ,08 0 Ross quis para a Checoslova uia o esmo na
Iugoslavia, estao obrig: dog a aceitar, como conclusao lógica a necs

dede do Proeesso_de Pr Nao há a ¡ui posiçõe 5 intermediérias:ou se
está com a revoluc0 socialista, ou se Rasa contra ela,Forôu se se esta

tem que se ajudar consequentemente na eliminagao de todos

  

 

da

si

alela,
aqueles elementos gue seguem o caminio da contrarrevolução” (EPublicação
Choshlim da Hanhagê Rashit fo Hashomer Hatzair no Brasil do mês de Abril
pagina 6,1a coluna, línha 53),

E num momento como esse em que a URSS, nao pela primeira vez
se coloca ao lado das forças mais negras da reaçao no mundo arabe e
principalmente na questao de Gaza, nscassita o movimento sionista saber

“ge 0 Hashomer Hatzair Jura a sua fidelidade a Russia ou a Medinat Israel,
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O Movimento Sionista é um movimento politico e por conse;uência tema
O dever de tomar posiçõess politicas, principalmente quando os interesses ds
Medinat Israel ou do povo judeu estao em jogo.

Deixou. por acaso o movimento sionista de tomar posições pa questão
do Processo de Praga ou do Progessodos Medicos ou da convocação do Kinus
Mundial Judaico quando da perseguição anti-semita na Russia, apesar da opo-
sigao do Hashomer Hatzair ?

Deixou o Movimento Sionista ou o povo judeu de tomar uma posição
contra Hitler em 1939, apesar da Russia ter assinado o tratado Ribenirop-
Molotov?

O Movimento Sionista nag tem compromissos com potências estrangeiras;
os compromissos do sionismo são com o povo judeu e Medinat Israel.

Não foi por acaso que os madrichim do Hashomer Hatzalr foram expulsos
a 8/11/52 de Tzvá Haganá Leisrael após a publicação do manifesto do lashomr
385262 dentro ão exercito de Israel no dia 7/11/52 com os seguintes dizeres:
"Nós vamos nos lembrar do exercito vermelho libertador e nós saberemos lutar
para à transformação dé Tavá Haganá 18182861 num exercito vermelho popular...
Viva o camarada Stalin, o chefe do front da paz na URSS e em sa o-mundo...!
a Não é por acaso que as instâncias superiores da Defesa - Mes inab
Israel negaram ao Hashomer Hatzair o direito ds estabelecer É as em
pontos estrategicos, principalmente nas costas maritimas, informaçao esta
dada pelo proprio orgao do Hashomer Hatzeir ירשתל 8, 1 le linha 34:

"...ה nesacao do direito do Hashomer Hatzair de menter seus mairichim mobi-
lizados no exercito, a recusa de permitir a colonização de um kibutz jovem
nas costas maritimass.S.Soh/Yo riv(Pseudonimo de Ben-Gurion-Nob o elaborador
la certajo 1º Ministro e Ministro da Sezurauca perpetram pois seu piánoa

é

a

de deslocamentO...”

O comentario da Hora Cultural Hebralea do dia_19/3 está, ao nosso ver,
fundamentado dentro de posiçoss assumidas pelos orgaos tetos do Moyiuento

Sionista Mundial.Na brochura editada pelo Departamento de Divulaaçao do
Executivo Sionista Mundial-Jerusalemn intitulado "a Uniao Sovietica e mo
roblema Judeu” nas paginas 43-44 citamos o guintes"... O segunão fator

ual o poder sovietico capitúlou, foi o Lisל e,se conseguiu com
2 nova gd dois resultados:Na politica interna:nao é necessário

lutar contra os anti-seuitas, tem-se possibilidade_de satisfazer os seus
mstintos, tem-se sobre quem orientar a insatisfação das massas num 0

יש--- ou desgraças - sobre os judcus.Na politica externa:consegue-se
Teterminadas simpatias nos circulos anti-semitas de diversos paises - entre
s anti-senitas alemaes, paises arabes etc."

acaso o Hashomer Hatzalr,_oom svues posigoes suspeitas,o

ar a divulgação das opinioes expressadas pelos orsanismos
É ovimento sionista7 Qutorgou, por ucaso a Bussia axittrziks
mer Hatzair o direito de representa-la dentro ão Movimento Sionista?

xista esse direito, porque se sentiu entao ofendido o Hashomer
queando seu nome nem foi citado no comentario e sim as posições

3, reacionarias e pró-arabes da Russia?

or todos estes motivos, é pedido de nosso movimento a este forum
ue exerça uma pressao moral e politica para ue posicoes anti-
anti-sionistas nao possam ser tomadas por membros da familia

que os chaverim saberao rechassar todos os elementos que
os Interesses waximos àe nosso povo, subserevano-nos

com o nosso chalutziano

ALÉ|

as publicações acima citadas
encontam-se em nossas maos

podendo ser consultadas pelos
chaverim a ualquer momento. ¿imsraan=Mazkir do
  


