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Maskirut Hasnif

AssuntoSimposien

Dando os primeiros passos concretos ne sentido do realizar aqui=
lo que foi orientação da IV Moatzá no tocante ao estudo ideológico, apro

a Hanhagá Artzit em sua última reunião ampla o esquema do simposiem
realizado de 17 a 22 do Novenbvo, bem como os responsáveis por cam

- Be un dos temas propostos.
OS Levando em conta as nossas modestas possibilidades e o pouco tem

1 po que temos para prepará=lo, o esquema se nos afigura audíicieso ou mes=
mo pretensioso, É preciso que se ente: no entanto, que não pretendemos
em apenas 5 dias encontrar a solução para os problemas de nossa épocas

ou dar uma resposta total e completa dos os tos levantados. (Apos
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to sério com o ese
errentes do trabalho

to nossas dúvidas e pere
0 ¡parando cada um dos

dos últimos anos

on 6 studo ideológico, 6 um pes

23) siumo.

é trazer elementos novos
voltar a estudar a histe

o movimento obreiro, etc.
chaverim já venham prepara

um seguirão mais tarte,
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¡TMPOSIUM

1.- Bnxzianes &.- concepção de rundo- formas do interpretação. Moral e de
“— terminisno

De- materialismo dialético  MOSHS
Co- naterialismo histórico= conceito de classcs sociais- o

individuo e a historia= psicología social, ZELIZER

d.- ecenovia pelítica-leis
Ce- crítica ao marxismo MAGRO

2.- 20010020 665
2 &.- surgimento do capitali

be- entre as duas guerras dias
Ce= capitalismo: crises e dest:

 

      

11 ₪20, burocracias

» teorias sbbre

eviver?
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h.- Política by

dosenvelvimento do socialismo, cendições,
: ceminho ideológico.
pcialistas- França, Itália, Inglaterra, Iugoslávia,

países escandinavos.
Co” Socialigmo asiático
d;- Socialismo e nacionalismo
e» Socialismo o Internacionalisme
f.- Intornscional Socialista e 3º força- conteúdo o significado
&- Formas do Socielismo Cperáriod Revolução Centrista, Esquerdia

ta, Reforma ou Revolução nos dias atuais,Planif, e liberdade
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ctos económicos e militarese caminho?

 
  

      


