
גם, בעיקר,  כי אם  "בבואנוס–איירס או בירושלים, השינוי תלוי גם בגישה. לא רק לכלכלה 
לפוליטיקה." 
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אבירי  על  ביותר  האהובות  הטענות  אחת 
ההפרטה, במשרד האוצר ובעיתונות הכלכלית, 
וצדק חברתי,  בויכוחים על מדיניות כלכלית 
היא ש"ככה זה בעולם". "ישראל חייבת ליישר 
קו עם העולם הגדול", הם אומרים, "אחרת לא 
תשרוד מבחינה כלכלית". כמו טענות אחרות 
של האידיאולוגיה הניאו–ליברלית, מכילה גם 
הטענה הזאת גרעין של אמת: במשק מודרני אי 
אפשר לנהל מדיניות כלכלית–חברתית במנותק 
מן ההקשרים הבינלאומיים ובהתעלם מן הכוחות 
העולמיים. זה היה נכון כבר במאה התשע עשרה, 
העשרים  המאה  בראשית  כפליים  כפל  ונכון 
ואחת. זו, אגב, הסיבה לכך שהכוחות היותר 

אינם  התאגידים  בשלטון  הנאבקים  רציניים 
כ'מתנגדי–הגלובליזציה' אלא  מציגים עצמם 
כשוחריה של 'גלובליזציה אחרת'. אולם האמת 
הטריוויאלית שבדרישה "להשתלב" מחביאה 
בתוכה שקר גדול. אבירי ההפרטה יוצרים מצג 
שוא כאילו "בעולם" שוררת מדיניות כלכלית–
הפרטה,  מקסימום  ויחידה:  אחת  חברתית 
מקסימום "גמישות" בשוק העבודה, מינימום 
פיקוח חברתי  מינימום  מעורבות ממשלתית, 
ופוליטי בכלל ועל התאגידים בפרט. "להשתלב 
בעולם" פירושו, לשיטתם, לאמץ באדיקות את 

הקריטריונים האלה לכלכלה "נכונה".
גדול  יותר מגלה שהעולם  אבל מבט מפוכח 

ראשית

חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות



חברה
כתב עת סוציאליסטי

לעניני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות

מגמות  בין  מאבק  זירת  הוא  העולם  ופתוח. 
פוליטיות, כלכליות וחברתיות שונות ומנוגדות. 
הגדול  ההון  של  לשלטונו  הנרצעת  העבדות 
(עבדות שתועמלנים כמו תומאס פרידמן ונחמיה 
שטרסלר קוראים לה 'חירות') � היא רק אפשרות 

אחת. 
התנועה הסוציאליסטית שאפה לגלובליזציה מאז 
שעמדה על דעתה, אי אז באמצע המאה התשע–
כתבו  התאחדו"  העולם  כל  ("פועלי  עשרה 
מארקס ואנגלס במניפסט הקומוניסטי). שאיפה 
זו נבעה מן ההגיון המוסרי, הפוליטי והכלכלי 
של הסוציאליזם. לכן, תשובה סוציאליסטית 
עקבית לדרישה "להשתלב בעולם" אינה יכולה 
להיות אלא זו: להשתלב בעולם � בוודאי! אבל 
עכשיו בואו נשאל כיצד להשתלב, באיזה אופן, 
ובעיקר באיזה צד של המאבק העולמי: בצד 
המבקש להכפיף את כולנו לשלטון חסר–גבולות 
של קומץ תאגידי ענק, או בצד המבקש לכונן את 

אזרחי כדור הארץ כאדונים לגורלם?
בחודשים האחרונים עסקנו ב'חברה', מתוקף 
בגליון  המקומית.  בזירה  בעיקר  הנסיבות, 
זה אנחנו מבקשים להרחיב את זווית הראיה 
ולהתבונן בזירה העולמית. המאמרים בגליון 

צרפת,  מספרד,  וסיפורים  נתונים  מביאים 
אירלנד, סקנדינביה, סין, דרום אמריקה, אפריקה 
וארצות–הברית. המסקנה העולה מהם היא כי 
החברה העולמית נמצאת בתהליך של עיצוב–
מחדש. יכולתן של העמדות הישנות להתמודד 
עם אתגרי ההווה מוטלת בספק. זה נכון לגבי 
האידיאולוגיה הניאו–ליברלית, שנראית חלולה 
ועילגת יותר משנה לשנה. אבל זה נכון גם לגבי 
הסוציאליזם � גם הוא צריך לעצב תשובות 

חדשות, בתיאוריה ובמעשה.
צריך  ותשובות חדשות  דרכים  החיפוש אחר 
(מהסיבות  'גלובלי'  או  בין–לאומי  להיות 
שהוזכרו קודם). אך הוא מתחיל בזירה המקומית 
� בהשתלבות במאבקים הפוליטיים המידיים. 
הבחירות האחרונות בישראל לא הביאו להכרעה 
נחרצת, בוודאי לא בכיוון שרצינו בו. אך הן יצרו 
הזדמנויות חדשות ואפשרויות–פעולה חדשות. 
קהילתי'  'סינגור  עם  בשיתוף  יסו"ד,  תנועת 
מנהלת בימים אלה מאבק לביטול מס–ערך–מוסף 
על מוצרי מזון. בעמודים הפותחים של גליון זה 
תמצאו הסבר מפורט באשר לחשיבות המאבק 
וצידקתו, וכן דיווח על המהלכים הפוליטיים 

והציבוריים שנעשו עד כה.
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