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inquanto ne£ França dominada pelos merovíngics obri

converter=po o forçea,no reino da Itediaapesar da pressão tos não 8

obrigados a tatizar-socAlgune papas inclusive permitiram sos 108005 200%

por lei proprias o costumedoCom o advento de Carlos Bagno es o postorior dos=-

nenbranento ds ceu 50062.0, 59 421010 o0 feudal, regimo cm que os &

nantes cren og grandes sonhoresdominando &s possosões o gobro os habitantes

dominavam eles é não c reiçõeio fato deque o destino dos judeus não depends

ão um mendatário vas sim do multoscÀg vezes & pá tuêção era bos,outras vezes

pioreve dando lugar a perseguições cujas -canses8 adiente togarencs.A prio

meira viste todo 0 período feudal foi uma constante tontativa dos mk gi orie-

tãos do converter os judeus ueando todos o& argumentos possívois para tento

Na Prança,ne Alemanhaitalia,amparnha (antes dos וסוגי 8( ou processos eram 9s

mesmos .No entanto doe fatos mais importantes na ópoce feudal é o judecismo

espsnhcl sob o domínio arabe.Ojudeu que fora oprimido pelos reis vizigodos

gusiliaram de forma decisiva sos êrabes na .gua conquista da Feníngula Ibo-

rica (V11)oA partir dosta época tem lugar o que se chama. “Por Hazehav” (a

60008 60 Esplendor) do judaíemo espanhol e europevsEnquanto isto inician-so

as concentrações judaicas nº Peloônia século IX,e na RussiacNota-ge o nto

cio da dispersão ão judeu da s ₪28 Europa Ocidental cha "76808 66 Ouro” 3

₪80ancontraros המסמ16כת Gablroi,Iehudá Halevi (o maior poeta gudou

da Ilaado Média) Abrehem Ibn Ezra o Ramban, todos estes cablos sataven impreg

pesãos de uma nostelgia por Tuion,quo se referem em soue escritos e poemas.

Temos também o inícicde um movimento messiânico com o falso messias David-&.

SisRoi 0 fim da proxima etapa da Idade 86620 06-86 com o início das Gruzades
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Aprociação Historíca

aJaté o fim do século XVIII os judeus não possuiam Gireitos de cida-
dão 9 te É

b)xo êmbited do estado feudal eram um grupo descriminado especificamente

do forma nacionslceconônico cujo cstado de inferioridade foi estabelecido 1

galmento .
c)Os direitos que obtiveram 60002818 60 םעשג 60 091110808 8oferociar

à classe 101082 .

. 88128008 sociologicamento es juâcus erem a classe média,ontrea ari

gracia (que não cs 8001%87ג)₪8ה 018886 camponesa conetituida às eovos

dos dos povos 80588 0021082508 206021008 8 802072080 pelos novos conqui

Gores(Bárbaros) e & cujo nívele o judeu não polia descer,
Gom o desenvolvimento de uma classo média citadino o cristãinicia-ss 0

processo da opressãoiniciesso o procosso do expulcão dos judeus das posições

economicas. Voltemos egora nosess atenções para o início da problemática וגס
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68108 quando osto ainda se encontrava em sua terra o que tem início com

disporsões.s analído dos distintos 6 complexosque tg iníciofatôros do
080 o dos processos migratórios des povos eplieará a dispersão .judei

Esta mai colocada a explicação quo a Diáspora seja um rosultado 00 ספ

pansão judalcacConhecemos dugs formas de dispersão judeicasume. às fundo poli-

tico o outra com origen economisa «Erotz Isracl se achave. gobre o cominho ond

ão ese realizava a luta Ge conquista& veis época,ou seispentre o Egito

BahilonisA 2185000808 dominante no país píozia com (0ג0 ₪5 180881 entr:

em diverses combinações o pactos políticos e que 00 220088090 9202 [es

pa do país e consequente egcravização e aprisionamento dos judeusque viomn-so
obrigados s abandonaro paísçã isto so chama dieporsão políticas

A cegunda,a econônicasnão ôsfundementelmente comergial,mes sim devido 2

relações do po produção da épocaç0s Emigrantes do Eoipracjorem CAMPONESES xy

pulsos do seus campospelo regime de divíãas para com os uguráriosgoO «proc

do expulsão decamponeses o a criação de grandes latifúndios, forem os 1

sociais doste época doterminarem é emigração 60 messas camponssês que 3 so

vir no Egito e Babilonia como nereonários.6Los oriaram no fronteiras desí
países-colônias militaros hebress grandes extenções de terra do govérno «pare

isvrar em tempo de paas 5 . =

Com Oo tenpo 0 018 טס 00 em redor destas colonias outros cemponrsos

que se converteran em avrondétarios do rei,do 800200 com as leis da Babi ton

A migração judaica é gociologicamento infundadaesta argumentação provem

sransferencia de casta comercial, existindo sómente devido de relações antagon:

nices do -«regima (escravo-sonhor-servo-genhor feudal).  
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As oréena re Bs DO:
bros não podiam ne casar tolvog pare quoE a ₪ figa um ne 4 2trdem religivsas:c E por serem” solares da pazdo Sulii

Aordens dos sanhores feudaie, tinham a sis existência,pontre, as possibilidades de esbanjamento cu contras aventuras guerFoi amcim que. obtiveram um grando poder Socnonicê- ,0 que asgogurou 8mais o poder és políticoda Egrojaoão instituições da Igreja convertordosto medo ny primeira 28208 31282003 ים80₪8800103601088וגציסוג
2monopolio da usura,proibinde-a a08 cristãos com 0 8 objetivo de não terpetidores Op reis tinham intorcsse סמ lugare lucros da ompregas finansdo. usuracForm não podiem desprezar a odom gôbro os cristãos noste sont?A artimanha 05 0115 2808 como cobertura a ingíviduosque não ontivorsem sob o poder “sentiritual” da Igreja e do seus decretos “altrui stas” Os &sindíviduos que não estavam gob o poder espiritual de Igreja-Bram judeus0forem ocBim providos do 8090 ugurários nos países cri stãosEm Pealidade stre=balhoem pare à Corcagusta os congidoravo, cone"pretegidos" propriedades da 6Boves,6 tão Propriagados,erem que tinham que contritulr com a terceira partoiv Sus bens ou igressos para o fundo do senhor ou principe feudal, 206 o imr'Bto chamade de“teresiro vintém",
2 Assim à usura dos judeus era na realidade a exploração dos senhores10010818 que com seus estanjamontos e luxos 8 guerras exigiam dos judeus não“o é contribuição àp “terceiro vintéêm" nas cado voz mois im iupôstosoA usura.judaica era usura de 05 04 Pouca proteção com que contavem,s poucarogurançanão sé com rolação ao Cumprimento do contratos mas eté a permissãoda remldenciaço perigo pare vida de sua fam 2las06 pogrons o as humilhaçõeso Paços juleus,forçados a ugudizar seu intelecto, fazendo-go maLe Cepazoss;trar emcontirya mequinaçãões, subornos nsg ₪001 era explorado pelos nobros& funcionários públicos,

Foi assim que os judeus foi assim que os judeus foremobrigados & con»Hortor-se somerciantos o usurários.AE corporações da Idade Médias, tratavam àsLiminar todo possível competidoreos 013 0101 2 artesãos 41138008₪8Sam do reduzir ₪0 :אותסעס00הפס para otrabaihooÃos judous,ere proibido*a entrada nosezs poderosas -orgeani zacões.0s 400608 86 סעהמ 82509808 em remosPróximos so comércio do compra e Vonôsspor excgloncia,o ofício do 66 0018003.£o e funiloiro,quo não requeria permissão Sepecial,ou que se podia ceuiter.Foi ageim que não podendo ser artesãosnon agricultores,por proibição90980RB judeus go converteramgrande perto,em comerciantes e prostenista
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Dinâmica Goral do Povo Judeu ns Vida Econôuica
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/ Adantando-as às condições especiaia da época e da sociedade econômicaem que intervém,ou Beja, tomando cacteristicas smpenias, segundo seja Hgido, casEspanha,Polênia,ou qualquer outro país seu tal ou qual époos,e dinsnica do Ros|7 9% . É a
22)0 povo judeu entra עגנה país ₪8 sonvidade oxpresamente, ou ₪08 18,2369 טמפ 960001000 pasaa ebrabelhor rumramo não desevolvidequase serpro desprezado )₪60 no Egito.coméveio me Poloniajo .2)0 dcgenvolvimento doste o economico,por um Lado,o ag fôêrcas produti -velpor cutro, fazem com que indivíduos ow Srposmescas inteiras -do dLTerontaclanscs,quo entes dosprezavam o vrabalho wu ofício do Judeupassem agora a &ter interesse e noscossidede destes trabalhos! go protuz então à concorrência .₪0 decenvolvimento 6888 de produção,faz com me à concorrencia acia cada- VOZ mala violenis,o que obriga à luta 0810 mercado. .200 38500 do que os indivíquos mais experientes em remo de irabsinosojan8a mesma cor (nogros ou chineses nos EoBoU Vo) ou quo sem Guto aspecto haja«Ui Grupo diforenciével.,o judou,facilita a formação do uma fonteantijugai-£s ou anti-nogra,e Tim do eliminar vm fatorinteiro às "concorpénci.s, livro",Slo atitudos"proLos! omni ataB".A concorrência convorto-sg em -concorréêne.gia contra om 100008:08505 6 àsolsdos,e a luta 39 soncorrência eutre in-divíduos é tonvertide .ontrs Gois grupos, condições do Cosigualdador, 5% analisa -Gos.A soncorrência individual º trangformads unas concorrencia entra grupos,pob o disferço raoiel ou meligioso desta modo es judous sãe Lzolados:
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bjipesar de tor OU meios de produção (tecnica,propricdado do mercadorias;
08 judeus são derretados vor pertencer à minoria nacionai São reduzidos aimpotencia e cada vez meie perseguidos,As classes dominantes cs usem pare
desviar a láta de classes , ;
5)Não se podecontinuar no país de rosidência como classe média,por pressgão da concorrencia interna-nacionals são Gdosolagseificados,porquo também 6não podem integar ₪ 018880 campesins cu obreiraspor sua inferioridsãs num”Pendi mento de trabalho,e pelo baixo nível de vida destas classes.
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/ 308 JUDEUS NO SISTEMA CAPITALISTA

 

 

: . 010 0 פ05,"דג 800 10.0 8880 785010860" tratando-go do388010 0₪1 possível,as mnaseas burguesas e poqueno-iurguêsas, apoia-gas pelas massas obreiras e urbanas, realizam voveluç es burguesas .no século*  NVil,o fim do goculo XViIIna França, contre os "Itilundiários feudals”,e 8"08620 dos gremios", 2 à- “Naqueles paises onde o capitaliemo. se desenvolveu meis tarde g arevolução turguesa se realizou quando o prolotarido industrisl estava 138 for =nado, como na Alomanhe de 21848,9 sobretudo na Ríssiade 1905,a burguosia so atmlou ao estado feudalsEntão,projetasse projeta-se uma nova luz sôbre a queg-do judalcaros judcus pertencem é em grando parte É classe burgusea ou peque-Bo-lurguessoU sojaspertenciem às classosque noste.memento eram progregsiata:que estavam na vanguards da revolução,em cujse mãos estavas O 9089"Neste primeiro momentosetisfazia-so com ag leis de livre concorrancia,osgrandos turgueses tinham lucros enormos,o mercado ora bastante amplo «e não kshavia demasiada concorrencig.Foi nestas condições que as portas do guetoforam abortas do par em.par.Emn nome dos pricípios da revolução frencosa,e àsdeclaração dos direitos do hemen,o judeu Zoi reconhecido cemo homem- À noscossidado de conhecer bem o idioma das grandes nessas consumi-dorag, foz com que os judeus ae lençassem a aprender cg idiomas nacionsis dassociedadeseim quo viviam.0s idiomas abriram o caminhe às ciências o filosofiaBs vontenporaneascQuem não fugigia da dor dos guetos às luzes da, Enciclopéd:de D'ALembert e aos salões Gas mulheres formosas 8 dos homens talentosos da E18860888 -
ּ Ro entanto uma mudança econônica-política não muds imedistenente unomudança do geraçõessiinda existia o preconceito enti-judaico e dai es convor-8009100128 dizias"O batizmo é a chave que nos abre as portas dos salões o des

postos públicos". aseim que o Capitalismo,progressists em sua primeirs fsgoQbro aos judeus, como indivíduos,nori zontos amplos e aparente segurosslhes assBogura a democracia do gcus direitos políticos,
GClement-Tonerre,na Ascomblóia de Rovolução dofinia examente o pontosdo-vista daquela Sposas"Ãos judeus, como nação neda lhe 6070081808 ]וג 0118 ; 60go homens devemos tudo", 6 |E Abre=se assim,oceminho para a ASSIMILAÇÃO JUDATGA Porque neste perí odo S nescessãrio o maximode livro concorrencia para desonvolver as Sôrças do. produção,o por isso não há descriminsção:não há interesse de eliminar “BrUpOSo
fara agsimilareso, transformarem og ulcus as escolas TaluudeToré ema faculdades al B e Írancosas,e pretendoram transformar o Povo Judeu cum simsplos grupo de"Zê moseica”,

  

    

  

  

   

- AB LUTAS DE CLASSES E OS JUDEU S=

à lute de cleesos se realiza em todos os camos,nas principeainentono trabalho (greve) .Mas esta 6 tem resultedo,se o obreiro não pode ger gubgsEi tuído. Quando tornar-se indisponsçel para o patrãooEntão, sou trabalho, isto é= 4004 "1וגקפש60סעפטפבהס"%ניפתפ+0200-88סמ beso 38%20%56₪108 para lutao classes. - a
O Judsus não engrcemam as filas do proletariado na proporção desejaôÉsnes eim so encontram nas mascas proletari zantes.

 

 



 

 

Eהוע61%יש44%שש ainda aquoles que tom lugar de irabelho tem-nos 6 -

ou melhor,ão sxgas que lhes tirem as possibilidades de fazer do seu trabalho,
bou lugar do trabalho uma base estrat:DEICB :

1)8eus patrods cão,em goral, judeus,o mofrom também uma verdadoira
oxploração (impostos especias, "proteção especial”,otcoce)<OB patrões judeus
não os empregamno - -

: 2jAs indústrias judaicas sãoem meioris,as quo terminem produtos
já trabalhados,não industrias pessdas,não produzem meios do produção (Zun-
dação, transportes,m na8) uss eimindústrias lovos,que produzem meios do pm
consumo (sapatariasalfaiatarias,malharias,etc. oo) UnB indústria 298808 )082=
vão, transportes) ,parali zada, detém e muitas outras.la indústria levo,ondo osjudeus trabalhamigto não aconteco.

3)as indústrias judaicas,por serem loves, trabalham en grandos pros
porções por temporadas.Pepçis das congistas,estarem alcempadasmuitas dolas ₪
são perdidasquando o patrão fica em apuros, 2

& intoroescanto destacar quo,dada a existência de grupos anti-semitasque apoiam os lurguesss,os patrõos judeus do classe n &pcogtumnan portencor& oposiçãoQuando as massas trebelhadores seleventem contra o capitalismo, cur: Es0 esquerdistas que desviam estes luta contra og judeus (fasceictas
BUBSILAÇCOS |)

o

PROLETARIADOS JUDEUS E INTA DE CLASSES

Mute de classes de povo judeu ne Diáspore,não ge pode realizar exiá
toramento,polas seguintes caúsas:

1(08 judeus tem uma porcentagem anormalmente clovada de massas 0
6zantos,e estas carocen de uma base estratégicas 2

2)08 poucos judeus que tem lugar do trabelho, são proletários גס
כברבמהפ &m indústria levesde meios de consumo,o destas aquelas que pertoen:

em que maioria a patrãos judeus,os quais serão arruinados ne mais rapida -
gente que os demais,dovido à concorrencia nacional que são objetocLogo,estos
mesmos obreiros judeus pordorão seus lugares do trabalho male depressa que os
outros apr operários.

Tioasas de trabalho dos operérios juâous não pedo ser olevedo do
baso estratégica nos momentos de agudizeção da luta de 61880080

“Nos momentos de agudi zação doluta de clasgos,0s judeus são isolardos pela concorrenciaso os preconceitos anti-judaices das massas são usados «
para desviar aluta às clasges,

5(266 o momento da realização dos ideais socislietas pele lute do
classes são os judeus massacrados em massaçon comparação sos demais povos o
proletarios,e Leto devido a sua carencia de bago estratógicac(Exso nazigmno)
E qUm povo não pode realizar .gsua luta do classos se for extrastorri tos

DLOL o

“0 prolotáriado judeu tem meior nescessidado de rovolução do quo quão
quer cutroEspera ardentemente pelas melhores que virãosa, con o desonvolvimento
dQiemocrscia socialA terrível oprescsão:exploração por parte do pequeno capita
lista judeu;o maior nível culturalinquietude do proletariado judaico das cidaç
onele uma extraordinária onergig revoluvionária,o um exaltado espírito
do sacrifíciocUma eformidado do energia é a tragédia do proletariado judeu Um
Prometeu amarrado,que em impotentoira errence &s penas do atutre quo 0 devo-
EScEle 0 ge o símbolo do prolotariádo judeul(BER BOROCHOV)

08 seis milhõos de judeus que morreremne guerra,foran assaginados
quase sem poder rosistir,ou modianto uma resistonôia passiva ou simbólicaE is
to por falta de uma bagso estratógicas .
=GESBMO-A9 causas do problema judeu sãos
1)Somos minoriepmtodos 07 países. À
2jnão temos base territorisienacional próxima

- SiNoeea estrura social é anômals,devidos
₪( grando quantidado de comerciantes e profissionsigs,quo nos momentos de

xiee 86 ססמצסנילפמ em mascas guis proletári zantos,
bjUa proletario muito explorados. 0
cjFalte de base estratégica para realizar oxitosamento a luta de classes,
2)0 aumento trágico e proporcionalmento maior do que em cutros povos das mas-
Eae proletari zantos Judeicas. , ads

O problema judeu e um problems do tedos os paísos ondo né jJudeussinter:
nacional «

43  



 

 

 

Asgimileção: SOLUSEO PARA O PROBLEMA JUDEU?0

à oxperiencia mostre que nãcoAssimilação tem exito no pais de acumulação
capitelista,mas quando o desenvolvimento aguêiga & soncorrencãa entro ca mfor-
880086 80 trata do eliminar grupos inteiros destas concorrencia,os grupos minosEltários são separados e & sus “impura” infiltração é evitada (Alemenha) Nos 5
países socialistas,s sliminaçãodo grupos anti-semitas abro caninho para &
assimilaçãoom Mas oste não

é

a solução ào problema,pcis faz desaparecer o povoo que é contrário a o direito de auto-dotorminação, -
Por eu lado,a autunonia de grupos minoritários dentro de meiorias nogionaianão

S

possível.Ne Europaapesar de que forem expreseamento reconhecido sos direitos a esta qutonouiaçels não foi reslizada,o «o chegar ₪ guorra do LS1929 as minorias estavam do nGvo cprimídas.
o minorias nacionais só tem assegurado & o seu direito de autonenia mxnos paiso socialistascMas não tem assegurada a eua sobrevivência come naciorcê“Aidade,pois serão naturalmente absorvidas pola nacicnaliduas majoritário.
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Camo og=pereobor,a sistematização resletivamento Lenta guugiadotemnos p ₪ > su melhor,nas 1000 00008.6 repentinamente trun-tada na Idade ed localizamos o início da anormelidede do povo judeu,pa-o em linhas múto muito mais geraie agoração período que,vei des -
מ809

ONPentão até os anes que precoderem à criação do Estadocafim de podermos noso: de umaforma moisempecial às várias soluções que foram apresentadasa problemática judia, 7 |4 ל1608168ט6608תג 10808 18 tperíodo feudal) abarca períodos do flo2980186250 8 98 decadenoiaChegando . 8Países alemães,ao fim-da Idade Hádiaç,os judeustrouxeram o comércio que lhesproporcionou relativo bemesstar materialAgesar da pouca imprtansia que tânhamentão as oldades, fronte &s aldeias que sraiodB”eravi tação soclal e política dssoci sdades rural,os judeus nelas se concentram como somsrciantes s artesãos, queaquando pão usurários a grandes intergssos (devido à inseguranças na devoluçãodos supróstimos)rÉsse comerolodada asestrutura ds Spoca que precedeu o merca?gantilismo,e também a industrializaçãotinha um carstér totalmente gecundárac =é do restringia a artigos de luxo vendiãos à nobreza,ה Pêrem serio nepers osima não durou mmiteci miséria que havig no Campo18
Ri 6à lutapelo morado שכתב 3060 Facimqnd GAINPor לל 96AGUA,

0608 608 judeusoPara ondo eo dirigem Sles? ל
Movem-so em direções ₪ países mais atrasados, dãe pasam & exorcoxyas mosns 9“o tendo até então,livres ds nasconto nasionel.
Isto significa dirigir-gso ca parte ceste“para lesto,da Europa Ocidental

4 sALomanha) para a Buropa Central (pPolônis, Russia,e Turquis).Og judeus
68-80 8 10782 consigo os primordios docapitali mao.

Datas das oxpulsões dos judeus da Idade Négia:

INGLATERRA1290
FRANÇA o)394
ESPANHA 2

- Com a entrada dos elementos nativos no comércio e ueura,o om geral nas
profissões urbonas,os oficios judeus judeus deixarem a do ser depreciados.ãe
contrárioa cidade oresce em desfavor da alãeia e 0888 8 ser o novo centro
“grevitacional9 mercantilismo êssonvolve-se 6 o artesansto sofro 4 revolução
industrialEstamos no capitalismoO desenvolvimento do xcapitaligmo "judas zou”
a sociedade cristãs (sogando Harx) o deu novas possibllidados aos judeus.Os

Gueto medieval com sua paupsríização o seu atrso plítico-culturelabriu-se pare
ec mundos

O emprobrecimento econômico docs judeus nos Últimos ₪08 do regime feudsi508 Pogroms,as convorsõos forgadas,0 anti-semiti emo ,diminul mito o povo judeu.isto durou ató o fim do século XWIT! . :   קווו

 



 

Ne: 94022 AS a
וב 12908 68 Europa Oriental, teve lugar uza molhoxs

-sou à perde da população judia,

PORCENTAGENS
\ TOTAL EUROPA ו ₪

ANO JUDEUS OREENTAL A CONTINEM
7 5 5000000 TOS cacau

1000  2.500,000 2,0% הוא
1800 0 Se 5 0--

1800 245004000 ' 24% 1,5 %
18500 : 72,0% 1,5%
1980 1600000000 46,0% 21946 0 61,4%
1900 18,500,000 % 2%
-

- Entrótanto,o capitalismo não três do imediato uma midança no alstena
cconomico judeuçkstos continuampcupando-seo comopequenos comerciantes o von=
"Codores embulantes,ccmo mostra à estrutura economica dos judeus na Baviera
em 1825,quando havia mais ou menos 70.000 judeus.Esta egtrutura é típica do
todas as comunidades da Europs Ocidental .Àà causa disto & quo 09 permitiu não
“nos judeus ocuparem-go da agricultura,ser próprietários de terra,ou serem ars
tegtos,já quo receberam e permissão de instalaremess nósies lugares com a cons
dição às dedicarem-se exclusivamente ao comércios, a

GOMÉRGIO TASTE

,psponas sus: 24,bg

6 בששה 2x
ARTESHOS 1,5%

.

de pais para pais alémייסמספ052609250,88009106,ףטפסא.81262080880508
ão uma profunda diferença do ashkenazim o sfaredim.Betos muito mais rapido o &

facilmenteטפמ66400101608 recoberam a igualdeão com os gentisalém -ãe serom
ajudados.A situação dos ashkenezêm,que voltavem agora da Ruropa Oriental sra
bon diversao

Com o capitaliemo vom & Renasçensa,o racionalismo,a emancipação dos povos
Zelunivo a dos judeus,o Iluminismo.0s iluministas judous É exigiam & igualdado

direitos entre oa judeug,kstes perticiparam da Revolução Francesa o, quando s88
mosne trignfou apresentarem à Agsembicia Hecinal um memerendos sua igualdsão às
direitos foi prontamento atendida e reconhecida,mas em seguida se revelou um
problema políticosculturel:ssão os judeus «caco um povo 7 20 206126 foudai não
hOps nescossidade de definir um pazes nação.A vassalegon a uma neçao não rogu
queria RmjoresGofiniçõento em geral na Iândo Média não so conhecia a nação em

conteudo a “ :
vido cultural dos po₪920%1700050200180020,8663168806816601081826

Zogdestacava-se GLforenças religiosas, sem problemas 8010288:49 0009808505 ₪2
migrações de população e aa frequontes guorres,além de outras causas,imposei bi-
Zitavam qualquer definição étnicss

E Entretantooregime copitalista aspirava transformar o Zaxdex estado álvi-
dido em feudo,em instituições centralizadas e fortos,e naturalmonto, queriafis
«transformar a população do peis em unidade nacional,com uma consciencia própria.
e nacional,e unidade,que reconhecóosse seus direitos comuns e interrossos Comuns.

À ideclogia capitalistadecoj0osa do assegurar mercados onde pudesss colou
"Sar geus produtos,criou fronteiras naciongãs evidentes.Transformcu o nacionalia-

Ro latonto na vida dos povos em um elemento ideologico agressivos
"Todo homem que habita determinada região o fala a língua do país portenco

e determinado nacionalidade".As diferenças religiosas são consideradas do critô-
Eio,ou sejasoLementos do oritícacUm ciósdio de outro peíspertence a uma outro,
pacionsiidade impossível por isso que quem habito territorio francesdeclars
que não pertença a nação 1260088. cidadania do estado coincide com s naciona -

jidede: 2
0 povo domine um estado e é soberano.Isto significs quo tôde a minori

nagcionsl esta condeneãe, à Gestruição nacional o cultural (assimileção).isto cs
vBlido para e minoria que desejo gosar de igualdados o direitos civis.   



 

. So assim é,2 coletividado de seda país constitui um fenômeno anora

cuo sô pedo ser definido como uma unidade religiosa ,

A emancipação civil dos judeus sesta ligado à us total renunciamento

nacgionalidado judaicaEsta vcorrencia 8 coxum característico na nacionalidade

das comunidados da Europa Ocidental e 5

= A Renascença 1110802108, 0 Tlumêni smoçé em sus oeseencia a expressão «

do tendoncia geral burguesa que 2e copos estegoricomente à tdsologia religiosa.

ligods organicamente0 feudalismo.O translado desta nova corrente para o Gêm-

po judaico, cemeçou na Alemanha e seu precursor foi Mendolfon

Em gua luta gola melhor adeptação dos judeus aos meios burguesos,que cu

recebia bem,Hendelgon e seus discípulos desligaran a 7 1igião judsica do todo ₪

cunho nacional atraves de um reformi cmodostinado a eliminar,em especial,os co)

-soltos messlanicos
A religião é quegtão particular do csds, iníviduomas as leio da nação

devem gor impostasisto ônão se pode tolerar,dentro de um mesmo estado grupo

de cidadãos separados
A religião judaicadiziem oa iluminigtagsó um fonomeno univereal 0 ספ

judeus tom a missão 60 difundir ₪ ótica do judeismo sofridockata miseão quando

?םססמ os objetivos logrados,logro este que será alcançado em brevesdevido 8

to os judeus dever renunciar 5 sua oxistoncia em separado Devem destruir

o

muE

ro que os separa G0s gontios,0 Estado gm -compensaçãodevo reconhecer 8 6170

gas roligiõos,colocando-as no mesmo nívelo

.. Depois ãos conceitos messianicos,08 1luninietas,oloninaram o hebraico

como Último baluarte do nacionaliemo judaico.

6 Aesim so viu justificado grande movimento de aseimilação que varreu o

omunidade judia da Europa Ocidental .Og iluministas visemq roforma como goluçs:

individual para Si, Mas come solução gorel para o povosimbuidos cono estatam

0. iiberaligno turgues, |

. go bem quo & emancipação política haja,oficigimente aberto aos judeus

todas ac profissões,o espirito que so criara ao longo dos góculos,quer entr

judeus ou entre 08 gontisnão persútiu ₪ efetização deeta roestrutura 0600

28009 judous na. medida que trocavam o comércio vor outras profissõce,cono à

conhecemos hojeçmuito distante da terrasprofigsões iiboreis,bancos industriab

ds consumc,0ot6. ainde quendo esta trocã so fazia em condições וג 00

28peicologicas (onfraquecimento físico, aprisionamento inte=

1,060 לגב independencia dos gentis)E explicam es reaçõege ₪

É interessante notar como os judeus entraram na induetrialEnquento &

pepulação eircundante evaluia do artosanato e de pequena oficina para a nova &

fábrice,os judeus pars ela se chegavam vindos do ₪188 10188 ₪6

Temos do saber que o quo foi dito até agora nosteggs capitulo, referes

go à Europa Qeidontal,cujo judaísmo constituia pequenas minoria múmerica fron-

to à Europa Orientalque comportava 80% do povos

 
₪

& ₪050 judaísmo,vindo tambéndo Ceidente,concontrava-se nas poquena:

Fasdes da PoloniaçRússia,FRumania e se âsélcavemn ao poqueno comércio,e lutava o

a imensas dificuldades para substituir za atrasada economia semi-foudal das

monarquias absglutsa 08 Pogroms,o 0840 dos camponeses oprinidos,tudo punha em

perigb o exietoncia âssto judafemo.Z contudo, fechados em sou marco de perigo

Pomo,o criarem ams das mese brilhantes culturas proprias,a príncição em 0900

e 600018 iniciando ₪ renovação em hobrai cos

O iitoraligmo cocidental,que mal começava & chegar a principios do 86.

gulo XKxproduziu migrações internas para cidades matoros como Varsovia,kiev,

Lodje,Vilna o -

E no 890010 XX ?

Nonhuma outra época do nossa longa história conheceu migração de tão &g

temanhes proporções em tempo tão curto.Nos últimos 60 anos corca do 8 milnós E

do judous abandonaram - seus antigos locais do residoncia,onde habétarem por mk

mistos séculos Assim queso todos os iehuvin do contimonto americano (5 milhõos ,

ão Igraol (mete de 2 miihss) e da Europa Ocidental,datam de tão poucas gerag

gões. É

O judaísmo do começo do eóculo,tipícemento suropou (B0%) passou a ser,

סה sus maioria emericano (55%) «teto devido סמפילס ₪68 68

60 1ט6608כסשכ 9Isreolquo & princípios do século comportava apons

pes 0,3% 60 judaismo mundial,e hoje em gia o terceiro centro de judeus és

mundial deviõto ao numeros,  
 



 

sos desenvolvidos & países nais atrasados;hojo em Gie,aL onda
se dirigem a peíses muito evoluídos do ponto do vista econcunino, cultural o &de nível do vida (GBte "hoje en dia” ,rafere-se eo conórcio do século XX) «

Da pequena aldeia da Buropa-Oriental,que concentraver 1800,70% do וג >
daísmo mundiel,temos hoje as maiores massas populsciomais judias soncentrads
des nas grandes urbos e capiteisção mundo85% des judousnorte-gemorá canos
residem nas grandes cigades.Passemos a 882 0 povo mails urbanizado do mnundo.E
apesar desta concentração,ceutemos muito mais 01 6001808: 50=555 תספ 05%= 2005 צגתוגציסכ 8: 10-% 189801 e os demais por uma 1211210066 80 cutros
6

No aspecto s conomico,o século XIX repregente grande esforço ne sonô“ido de normalização do vovosho ano de 1900 manten=so nº ne irdustria,na mes
simplosו o agricultura 36% dos judeus judeus do munde,Noano de 1925 ,46% do Judeus europeus o 50% dos judeus emeri canogoPóren, forauestos megmos 46% os que mais sofrerem com o etaque nasicta,pelôm do que a 2ºemigração para og EU,ã. concentra=se 5068 no comércio e profigsõos liberaisA porcentagem dos"produtivos” nos E.U.Ão desceu a 25% 8 e dos comerciantossubiu e 50% o a dos profissionais liberais a 10%,

Os Judeus da Américado Sulcalculados em 6000000, cão em cus ustorisda classe média produtiva,o àste desenvolvimento encerre, em si graves periegos tanto para asporepectivas ão expansão do antigsemitigmo nos REZÉgmR
periodoa de emergencia )0 Fascismo ss apoia sempre nes camedos nacionalistasda pequena burguesia) como pars a figsiononia social destes ishuvimo6% Na VoRcBodo embora não disporhanos de dados númoricos, sabemos quo actentativas de concentração torritorial fracasgaran,o que hbje os judeus se <
concentram,em quase totalidado,nss grandss cidedos.Ocupam alem 618%0,08 aoto-%68 800121 8%2ע08%01708סמ 960288 intelectual s,senão muito pequeno o númorode proletérios e agricultores,

Deste modo,as perseguições nazi sns Europa,s og processos internos,
produzidos no neve continente,snul oB procegsos alcançados no sanesmentodo nossa setrutura economicaO judasemo de e diapora constitui hoje er dia .nais ainda do que no passado,vm povo êa 018886586

6121011 exsgorer « importencia da revolução que provocou no soio &60povo judsuça aparição do sionismo e do 800181 000.20 fato, temos que abrir₪ 88008 dois movimentos toda a obra criadora é todo pensamento vivo eparociados no povo judeu durante .ostos últimos G0 gnossTudo que ficou fora dos mezanosdoixou de dar frutos 6 alimentando-se sômonte do passadoaté ser absorvidos pelas novas ideies,
2 trazemos a seguir tregchos ilustrativos do grandes pensadores contem

-POrancos o precessores de Boxechovpara uma analise crítica do שגפ8 4
9
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ato 4 eng a mea meme percam IN em É & ל O

Ao estourar a cegunãa guerra mINaLAL a Bá+
“s Ga

/

5
3parontava gor bose com grandes conqui gtas: foram anuladas todas 9

pinatórias dos tempos dos fearos,0 governo combatia vigorosamento

080 do antiegomiti anoprealizava-zo O eupresndimonto de coloni zaçi

וב 0712019. 0 surgiam regiões nacicnais judaicasdesonvolvia-se à |

sldcias judias foran reconstruldas ,nilharos às judcur tranaferá:

grandes cidades,e foram abgorvidos na industria o nas profissões

funcionariamo público,íforer guerensas as doscrininações às posso
ישר" a a e.

יז 5 j ms

não proLetária,cricuege uma sério do escolas judaicas (242 ch) 6
sião atonona da inrbtidjane

. Sos vian-go sinais procoupantes.U prososso do colonisação Clulr

\ נישה ₪00 abandenos Ga egriculturasA estrutura sconontcojudeice continua

sfolinsaVa-se UM mimoro do trabslbedoros braçais e uma grande maioria

fa ggionais liberaLo,em sua estrutura de 1959.

14.

1.
E 4 0%

Guerários 30,5%

Funcienárion 0%

Kolkhozi atas 5,85

$ Arxtetãos cooper, 16,1%

givrorgeos RnDÊ
20Ú e 09

. Os judeus penetreran normalmente na industria

parto pormaneceu nas profissões ESMGERSE conerciaisjoouros 8 LCUDASP

meoneros alimnentícios.O memo sc dou no terreno cultural «legno epoca

Gimento às ogcola idish (1931) nãosstudaram mais que 900000 ecrtanças,ou &

38% des criançasjudiaso0 jornal 00010 “DER EMES! (A Vordade) doixou do 6

publicesão om 1935 A publicação de livros doscou de 658 am 1932 para 339 em

Batre os enos do 12,36,39 publicaramess anstituições judaicas do

quinas o muitos dog militantes e asoritores judous forem presos o muitos de

parsceraa Sénento o teatro mantero sua posição honrossoBm 1959 haviam 10 1

tros govornamentais em6 .

900 סמ1929,סי incorporedos à Rudgsia os territoriocs

tais de Folonia e tantém 8 látusnisLotoniaEstonia,Sosserabiao Bukovna

9 e com slas 2 milhõos do judouaquo enfretaram no renescimento

a

a cultural judsãca na VaRoSoScAprovaram novos jornais o livros foram iupico-

0
A invasão nazista provocou a fuga desordenada 9 36020 8 0080000

icos entre 8198 judeun.Mas de
deם centenas do milharos de cidadãos sovié

os» rápido avanço dos alomãos.a maioria dos judeua pormênsu nas regiõo

dar Pozenos de milhares às judous refugiados que não quiseram aceitar &

pão soviética foraeindo antes,Geportados para 05 CesDos 60 trabalho.

, Quanto da invasão da UcRoBeBorja cotavamn prontos todos os planos

para o extorminio &os judeus la exi stóntes e mesmo foren estruturados gru

cuja função era de executar o externinio em megsso0s nazistas| conqui st

suasos regiões onde moravam milhares do judeus e cin PONTOS MSSSE enc

à Srimoia.0s 80108808 do regime govrióético dentro da população Lecal

₪9 808 invesores 8 8 no início mesmo às invasão (principalemente Pe;

tituenos o Lletonianos) começaran a assasinar os sudeugso4pôs e exterminio

magsa realizados polos elemésajudados girotamento polos assasinos LOcsi nc

restaram apenas vestígios das comunidades sudel casoFrnt potenteque mesmo £>

anos do governo E soviótico não conseguirem aPPARCAL 0 0640 aces judeus dar

grandes partes dês populaçãoMilharos de juásus conseguiram escapar vara os |

bosques nas sopas conquistadas,m&c mesmo aii foram obrigados salutar para Balas

ver quas vidascontra os partidários do várias nações que lutavsm ao mogno “Sn

Do contra os nasistas o contra og 000161.008020260%0 085%68 forem aniquêd:

dos mais do 1,5 milhões de judcuso

ל
צ

יב

 
 

 



 

 

O grande interesso demonstrado pelo govorno soviético na mobilização
Geral o moral om prol do sua luta contra o naziamo o & sensação do dostorr
judaico comun,que surgiu entro os judeus da Rússialevaram a formação do
mitó Judeu Anti-Fascieia (abril do 1942) Entro os membros do Conite haviam
gr. tores artistas é militantes entre cles ansimilados,os quais o anti-comit
mo aspagino do alemães, aproximarem-os ão seu povo.
2 Em 7 àsjunho de 1942 começa a gor publicado o porta-voz do Coni té
Reinikart" 3 vôzes por somandoGiurgimento do Comité encontra profundo sco no

mundo judaico, -
O sentimentohacionak judaico fortalecou-so,não sómento devidos ao 03?

frimento judeumas tambôn pelo surgimento do Estado judeu em Erotz ד 81802. 10
.₪9 oxpressou תס6606100280יסמ1:0,ליסקניפפסמלמת2089186856תג 480601019 Ex-

traordínariada ONU,que destruiu o futuro de Erotz Isreol (maio do 1947),A,
posição soviética foi um dos fatores determinantos na resolução da Acsembió!:
da QUU,na criação do Estado de Israel.
E Esta criação tevo repercussão no ambiente judaico,foi influenciado po=
Leo ambiente e ge vitória dos judeus aos países erabescEm 1948 ,muda drásticu
Somente & solução para con as menifestações de nacionalismo judaico.

O ginel e dado pelo escritor Jeia Erhenturg,que em artigo publicado no
PRAVDA nega a existência do uma nação judia,condena a ligação Hedinat Isracl
ique nado mais é do quo uma bago para a peneiração do cepital do capitel an-
glo-smericano) e afirma que 8 única m resposta pare o anticsemitésmo 6 & vi-.
toria do socialismo sobre o capitelismo.Pouoo tempo depois é deposto o Comité

Bico AnticFascistapsou jornal doixa de aparecer o é repudiada a editora
985002280 50008 ספ escritores idish são presos juntamente a maioria 0085

zistas do Comitó.Dezenas deles são mortos é ou denais são enviados a campos .
60 trabalho forgadocAS immzanas impresa ataga escritores e “erat do lin
Eua rugna,ão origem 5 judaica,taxando-os de “estrangeiros cosmdiltas o naci(
nolistas burgueses" Cuviram-se acusações contra nacionalismo judeu anti-gsoviós
100016 no inicio da segunda guerra mundial forgu os judeus abolidos 6 tambér
das escolas políticas e militares e também do sorviço interior de segurança
(NEVD) cAvida do difamação etingo o cume com a publicação da notícia oficial

* (janeiro de 1953) ,e0bre 32 descoberta do "Complo dos Médicos" no qual estarem o
onvolvidos 9 ₪602008,808 quais 7 judeus que pretendiam assasinar dirigentes ».
sovicticossFeram impediãos de trabalhar pare a orgalzação mundisl 160.08
"JOINT"-"bando deespionagem sionista que trabalha para o serviço secreto emo-
ricano” «Lodo em seguida a imprensa soviética começou a publicar nomes especial.
gente de judeus (ns mosma opoca realizavasse na Tchecoslováquia o julgamento E
de Rudolf Slanski e sous 13 companheiros dos queig 11. סניפמ 11000850 1850 9
gerom judeus foi rosealtado o foram taxados do "traidores Trotakistas” e "%1=
iolstas sionistas" .Príundo terror so espalha no-judaíemo soviético,o espalham-
2: que se pretende deportar os judeus para as regiões orientaie afastad

      

ão país.
Depois da morte do Stalin,o "Complô dos Médicos",é esclarecidos quando

o ministério do Interior publica que-os acusados E eram-inocentes,e que a acu-
Eação fora 181000para semear o dicentre os povos sovióticos.Pôrem ejos isto
muitos judeus foram afastados de posições governamentais importantes,surgirem
dificuldades de emprogo e e entrada nas g faculdadeseHinistros o membros do
Fartião falarems clayamente dos"nossos"quadros aimkairatiyas partidários que

ספ judous tornam-se dispensáveis em cargos publicos. E
De acordo com os dados oficiais,os judeus são 1,1% da população soviô-

"ticespórem são:

14,7 dos médicos
. 8,5% dos escritoros e jornalistas
a dos advogados
7 dos artistas

4A influência de pessoas de descendência judaica diminui cossoviets às
êas ropublioss (com exceção às Letonia)os judeus tem uma participação mnulto
abaixo da sua percentagem na poupalação

43
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dis ES UE, BL Tue vesש 2% 1% 41% 2

judeus (a par de um processo de assimilaça tal 9 sa.
sam 4 ל3<א x o de seas E - . pure ESP es 1

rom à morte do 6 2112688 600 108808 8 0008 8 00 0 ₪ 001 תמש
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Últimosסגעה208800ב8 anos foram traduzidos do idishעספ
oscritorosג o poetas judeus.Fórem durante muitos anos foi negada a

dade de publicação das obras em original Láisholm 1959 eão publicadas as

bras do Shalom Aloichem,e obras de cuires escritores Em 1961 aparece co jornal

“Sovieti ah Heimlangº Cráticsva o governo e a ideia de assimilação total dor

judeus.À sinagoga 6.0 mesmo centro quo pormanoce como marco ds vids nescienal,

o que se choca com o sentimento judaico de antes da revolução.Como inetitul.d

cão particular depende & sinagoga de donatbvos particulares e como não há
uma organização nacional (o que foi permitido para as demale religiões) קש
pasea a instituição por dificuldades imenses.A orientação de 1901982 08 100

   

 

  
  

io Ruseia de seus irmãos do resto Co mundo o en espocial,do EEE Iorao
mento a preocupação judia-Em 1961 foram presos elguns chefes das comuni
de Leningrado e Moscou,çe foram condenados & londas ponascMegmo nos Juig
tos cobre delitos economicos (1962), porcentagen do judeus envolvidos q
to grandego(Aluguns forem condensãos à morte).O caminho da assimilação nogs
liberalização que se procesencNosg últimos anog é diferente da solução tomas:

por outros paízes socialistassdar a possibilidede dos judeus escolhorem
engre a sssimilação “per inertia” ou vida cultural nacional e alia para ERES
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(continuação de pg 23)

BRASIL COLÔMBIA MÉXICO :
VENDo ambo 384 comgre vendo 52,2% 06000010 %
comerciantes 38% andústria 15,3% indústria 11,%%
indústrias 18% * manufatura 19,0% artesanato 4,2%
profo 1ibo 5% prof. 1ibe 11, profe 1ibo 2,5%
obreiros e agricultura 1,6% empregados 13,4%

empregados 5% vários 5,0%

agricultutura 1%

Existem ligoiras variantes de pais pare pais,mas aslinhas

geraie são linhas gomuns.É importante notar o fato de que & maioria dos $

judeus se ocupem do comércio smtulante-Outro fator יי 6oxistem 0=

breiros judeus.Os 910092608 ןכניס2000810%821נו medida em que existem, são na

eioriaempregados,
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