
  نكته اى در باره انتخابات اسرائيل

  

  تفاوت هاى طبقاتى در اسرائيلرشد 

سخنرانى نتانياهو در سناى آمريكا مساله اسرائيل را به يكى از مسائل عمده مورد بحث و مشاجره در رسانه هاى 
كمتر اشاره اى به جنبه اقتصادى مساله اما اغلب تعابير و تفاسير از وضعيت اسرائيل . جمعى تبديل كرده است

دور تصور غالب اين است كه در اسرائيل نگرانى هاى مردم بيشتر پيرامون مسائل سياسى و امنيتى منطقه . دارند
ر است و ااين البته درست است كه اسرائيل از قدرت اقتصادى بالنسبه بااليى برخورد. تا مسائل اقتصادى مى زند

از لحاظ سطح تكنولوژى در توليد . شرفته محسوب مى شودپي هاى در دنياى سرمايه دارى يكى از اقتصاد
اروپايى جلوتر است و صادرات كاالهاى بخش تكنولوژيك آن منبع  پيشرفته اسرائيل از بسيارى از كشورهاى

بويژه در حوزه هايى كه به نوعى به صنايع نظامى نيز مرتبط . عمده درآمد ارزى اين كشور را تشكيل مى دهد
تنها كشورى بوده است كه در نيم قرن گذشته به برخى انحصارات تكنولوژيك آمريكايى  مى شود، اسرائيل

و بجرات مى توان گفت در دو دهه اخير پيشرفت صنايع نظامى اسرائيل رتبه دوم در  دست رسى داشته است
آمريكا كه در رابطه با انگلستان به كار گرفته مى  "51ايالت "لقب . بعد از آمريكا –جهان را كسب كرده است 

امكاناتى دارد كه هيچ يك از متحدين اسرائيل در آمريكا دست رسى به . شود، بيشتر مستحق اسرائيل است
دو  طولكمتر اثرى در اقتصاد اسرائيل داشته است و در نيز اخير بحران جهانى . آمريكا از آن برخوردار نيستند

  .  دوره رهبرى نتانياهو اقتصاد اسرائيل هم از آمريكا و هم از اروپا درصد رشد باالترى را داشته است

در ضمن به معناى خوشبختى  سرمايه دارى اما اگر تصور كنيد كه اين عالئم آشكار يك اقتصاد ديناميك و مدرن
روياى "تحقق نفهميم چرا ه كه به همان انداز. نيز هست، اشتباه بزرگى مرتكب شده ايد مردم اقتصادى
بسيارى از تحليل هايى كه در باره  يرادو ا! را به بزرگترين زندان جهان تبديل كرده است آمريكا "آمريكايى

بايد سئوال كرد چرا عليرغم اين اقتصاد قوى، و جو دست . انتخابات اسرائيل ارائه شده نيز دقيقا همين جاست
كه ى يراستى افراطى و نژادپرستانه و شبه فاشيستى كه بتدريج بر اسرائيل حاكم شده است، و تمام ترفند ها

، احتمال شكست ليكود در )"مساله اتمى ايران"منجمله ( موج بكار برده است نتانياهو در سوار شدن بر اين
  هر روز بيشتر مى شود؟!) راست تر از سوسيال دموكراسى اروپايى( "چپ"انتخابات بعدى و پيروزى 



جواب پل كروگمن، اقتصاد دان محبوب ليبراليزم آمريكايى و برنده جايزه نوبل در اقتصاد در ستون اخير خود 
 -  پيدا كرده استى خود را  "در صدى ها 1"آمريكا مشكل  نظيراسرائيل  به اعتقاد او. ن سئوال را داده استاي

در اسرائيل، . آمار اقتصادى گفته كروگمن را تصديق مى كنند. 1ثروت در دست اقليتى كوچك اشاره به تمركز
رين و باالترين درآمدها شكل گرفته پايين تبزرگترين شكاف بين سال اخير،  10بويژه در بعد از آمريكا، 

باالترين رقم در پيشرفته ترين  - رسيد ٪28به  2010سال  در صد كودكان فقر زده در اسرئيل درمثال،  2.است
ازطريق كنترل هرمى خانواده  20فقط  ، "بانك اسرائيل"و يا بر اساس آمار . 3كشور سرمايه دارى جهان 20

  . را در دست دارنداسرائيل كل سهام بازار بورس  ٪50بيش از شركت ها 

كشور  20ترين پيشرفته بدترين در ميان (سال گذشته حتى كمتر از آمريكا  20كروگمن مى گويد اسرائيل در 
دموكراتيك ترين "بنابراين . است گذاشتهبودجه پايين آوردن درصد جمعيت زير خط فقر  براى) سرمايه دارى

ايجاد ب روشنفكران خرده بورژواى ما در ضمن بزرگترين شكاف هاى طبقاتى را نيز محبو "كشور خاورميانه
كمك مى كند و و راه هاى حل آن نپرداختن به اين جنبه از اوضاع اسرائيل نه به فهم مساله فلسطين . كرده است
دازان چپ به به اعتقاد من تاكيد بيش از حد مفسرين و نظريه پر. انتخابات آيندهمساله مشخص نه به فهم 

و به اهميت مبارزه طبقاتى در داخل مساله فلسطين باعث شده است كه كمتر به اين جنبه از اوضاع نگاه كنيم 
   .كمتر بپردازيم خود اسرائيل 
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