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 رژیم صهیونیستی )هاسبارا( دیپلماسی عمومیبررسی 

 2نژاد مؤمنجواد  ،1ییبابا ابوالفضل نویسنده:

 

 چکیده

و با مصر  گفتگوهای صلح های اخیر با برخی اقدامات همچونرژیم صهیونیستی از زمان تأسیس تا سال

مخابره کند. همچنین در جنگ  کشورهای غربیمذاکرات صلح اسلو توانسته بود یک تصویر مثبتی از خود به 

المللی را توانست همدردی بین از اقدام مقابله به مثل ضد صدام فارس نیز اسرائیل با خودداریخلیج 1991

و جنگ  روزه 33جنگ  ن در خاللو بعد از آ 2000اما با آغاز انتفاضه دوم در سال ؛ به سوی خود جلب کند

 .ای تخریب شدبه شکل گسترده به اذعان مسئوالن این رژیم، اعتبار خارجی اسرائیل ،غزه 2008-2009

علت آن را فقدان یک سیاست مناسب در حوزه دیپلماسی عمومی این  ،این موضوع باعث شد تا منتقدان

تغییرات زیادی در سیاست خارجی رژیم  یامین نتانیاهو،و با روی کار آمدن بن؛ لذا از این تاریخ رژیم بدانند

 های دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی بود.حاصل شد که نتیجه آن تشدید فعالیتصهیونیستی 

شود: دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر بدین نحو مطرح می

، دالیل، اهداف، منابع درجه اول به بررسی ساختارچگونه است؟ این پژوهش تالش دارد تا با استفاده از 

نشان از آن دارد  ها و بازیگران فعال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی بپردازد. نتیجه پژوهشروش

های سخت( از طریق های نرم )و حتی حوزه فعالیتهای رژیم صهیونیستی در حوزه فعالیتغالب فعالیت

تر دیپلماسی شود که الجرم برای شناخت دقیقخارج از این رژیم دنبال می های غیردولتیالبی و سازمان

 ات الزم است.سعمومی رژیم صهیونیستی، بررسی این مؤس

در موضع پاسخگویی به افکار عمومی و اقداماتش ها هاست که به خاطر فعالیتژیم صهیونیستی سالر

عالوه بر معرفی خود به کند تا جهانی است، لذا این رژیم با در پیش گرفتن دیپلماسی عمومی تالش می

پاسخگویی  به جای اینکه خود در موضعطلب و پیشرفته و کسب منافع اقتصادی، عنوان یک رژیم صلح

تحلیلی و  –این پژوهش با استفاده از روش توصیفی باشد، طرف مقابل را در موضع پاسخگویی قرار دهد. 

 تکنیک اسنادی به انجام رسیده است.

هاسبارا پروپاگاندا، ،مومی، قدرت نرم، رژیم صهیونیستیع یپلماسید کلمات کلیدی:

 
 babaiihhaskoi@gmail.com، ابوالفضل بابایی، دانشجوی دکتری مطالعات منطقه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1

 drmomenqom@gmail.com ،جواد مومن نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین علیه السالم2
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 مقدمه

 پیش تهدیداتِ با مقابله برای مختلف کشورهای سخت، قدرت از استفاده هایهزینه و هاچالش به توجه با اخیر، هایدهه در

 بردن کار به با تا دارند تالش کشورها امروزه. کنندمی استفاده برانگیزچالش کمتر و جدید هایشیوه و هاراه از رو،

 .کنند تقویت المللیبین سطح در را خود جذابیت سازوکارهایی،

 تنها گذشته همانند توانندنمی دیگر کشورها،. است عمومی دیپلماسی از استفاده حوزه، این در جدید، ابزارهای از یکی

 تا است عمومی افکار و عام مخاطب با ارتباط عمده، تالش عمومی دیپلماسی در. کنند تکیه دیپلماسی سنتی هایقالب بر

 سمینارهای تحصیلی، بورس پذیرش دانشجو، تبادل همچون هاییروش توانمی لذا. کند منتقل را خود موردنظر پیام بتواند

 طرح عمومی دیپلماسی حوزه در را کتاب انتشار و اینترنتی هایسایت ایجاد تصویری، و صوتی هایبرنامه پخش فرهنگی،

 .است داده ایویژه اهمیت عمومی دیپلماسی مسئله به اخیر هایسال در نیز صهیونیستی رژیم راستا همین در. کرد

همواره به دالیل مختلف ایدئولوژیکی، نظامی و امنیتی از اهمیت  موضوع رژیم صهیونیستی و مسائل مربوط به آن

برخوردار بوده است. تالش این رژیم برای مقابله با جهان اسالم و به ویژه جمهوری ایران ای در جمهوری اسالمی العادهفوق

در مورد اسرائیل به رشته هایی که تاکنون اسالمی از کسی پوشیده نیست. با وجود آن اهمیت و اثبات این دشمنی، پژوهش

های اخیر، به اما در سال؛ تحریر درآمده است عمدتاً مربوط به شناخت ساختار داخلی و اقدامات سخت این رژیم بوده است

میالدی و افزایش انتقادات از عملکرد دولتمردان این  2006اهلل لبنان در سال ویژه بعد از شکست رژیم صهیونیستی از حزب

 تشدید شده است.این رژیم  دیپلماسی عمومیت نرم و رژیم، اقداما

منابع اصلی تولید شده در رژیم صهیونیستی به ویژه مؤسسات فعال  تالش دارد تا با استفاده ازاین تحقیق از این رو،  

، دیپلماسی در دیپلماسی عمومی این رژیم، عملکرد و سخنان مقامات اسرائیلی و آثار فرهنگی تولید شده در این زمینه

 زه را شناسایی کند.این رژیم در این حو یابزارهاها و داده و اهداف، روشمورد بررسی قرار  عمومی رژیم صهیونیستی را

های اندکی در زمینه دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی توان متوجه شد که تاکنون پژوهشبا بررسی منابع فارسی، می

 معدود ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی« یکی از ایناهداف، اولویتمقاله »صورت گرفته است؛ 

 های اسرائیل در دیپلماسی عمومی پرداخته است.ررسی انگیزههاست که در دو بخش به بپژوهش

های خود در در این مقاله سه عامل »تازه تأسیس بودن رژیم صهیونیستی و نیاز به شناساندن خود«، »توجیه فعالیت 

های فرهنگی خود و یافتن شرکای احتمالی در منطقه« از های دیگران« و »تبلیغ ارزشو تصرف سرزمین زوربهتوسل 

عنوان شده است. در بخش بعدی این پژوهش موضوعاتی  های دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستیها و انگیزهضرورت

سی عمومی اسرائیل عنوان شده ترین نیازهای دیپلماهمچون »حق حیات«، »یهودستیزی« و »انکار هولوکاست« از مهم

(. این پژوهش عالوه بر نقص این مقاله در توضیح دقیق هاسبارا، در تبیین و توضیح 1391آهویی و متین جاوید: است )

 های صورت گرفته در قالب هاسبارا و معرفی مؤسسات فعال در این حوزه به بیان تیتروار مطالب اکتفا کرده است.لیتفعا
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 هایمعرفی اجمالی فعالیت بهاالسالمی ( نوشته حسن شیخ1389مقاله »درآمدی بر دیپلماسی عمومی اسرائیل« )

های دیپلماسی عمومی اسرائیل در این تحقیق تأکید شده است که بیشتر فعالیت پرداخته است؛دیپلماسی عمومی اسرائیل 

شود و وابسته به شبکه جهانی صهیونیسم است؛ این مقاله در ادامه به های خارج از این رژیم دنبال میاز مؤسسات و رسانه

در پایان نیز عملکرد اسرائیل در زمینه  پردازد؛مومی رژیم صهیونیستی میمعرفی اجمالی مؤسسات فعال در دیپلماسی ع

دیپلماسی عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است که به زعم نویسنده این مقاله با شکست همراه بوده است. این پژوهش نیز 

از این رو با توجه به عدم وجود پژوهش دقیق  .ی عمیق عملکرد »هاسبارا« بپردازدهمانند مقاله قبل، نتوانسته است به بررس

کند.در زمینه هاسبارای رژیم صهونیستی، نوشتن این مقاله ضرورت پیدا می
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 نظری دیپلماسی عمومی -مبانی مفهومی  -1

 این از. شودمی تعریف الملل،بین روابط کنشگران سایر و هادولت سایر با خارجی روابط مدیریت عنوان به دیپلماسی اصوالً

 تواندمی دولت که است ایوسیله آن و است خارجی سیاست اجرای و گیریتصمیم در مشارکت معنای به دیپلماسی دیدگاه،

 یابد؛ دست خود منافع و اهداف به گفتگوها، و دیدارها ها،همکاری یتوسعه ها،نمایندگی تبادل مذاکرات، انجام طریق از

 .است ارتباط برقراری با مترادف دیپلماسی همچنین

 هایسازمان چارچوب در همکاری هایزمینه ایجاد ها،دولت کردن نزدیک دنبال به المللبین روابط در دیپلماسی

 است جهانی یصحنه در آمیزمسالمت فضای ایجاد منظور به غیردولتی و دولتی بازیگران سایر با ارتباط و المللیبین

 آن بارز هایویژگی از وگوگفت و مذاکره و بوده جویانهمسالمت ماهیتی دارای دیپلماسی،(. 67-66: 1394 رحمانی،)

 این تمام و داشته قرار فعالیت این اصلی کار دستور در آمیزمسالمت یوزندگ صلح ایجاد و برقراری که طوریبه باشد؛می

 خارجی سیاست اداره فن عنوانبه را دیپلماسی اساس، این بر. شودمی انجام خارجی، سیاست به موسوم حوزه در هافعالیت

 اندکرده توصیف و تعریف آمیز،مسالمت طریق از المللیبین اختالفات فصل و حلّ همچنین و المللیبین روابط تنظیم یا و

 (.207: 1384 قوام،)

 هایبحث از پیش هامدت دیپلماتیک عمل در موضوع این. است نرم قدرت کلیدی ابزارهای از یکی عمومی دیپلماسی

 به و خاص طور به اروپایی اصلی قدرت سه و سابق شوروی آمریکا، متحدهایاالت. بود شده شناخته دیپلماسی درباره معاصر

 دیپلماسی و متعارف دیپلماتیک اقدام چند هر. کردند گذاریسرمایه سرد، جنگ طی جهان، با روابطشان بر مؤثری نحو

 مؤثر دومی بر کافی توجه بذل بدون تواندمی اولی چگونه که این دیدن شوند،می تعقیب موازی مسیرهای در اکثراً عمومی،

 .شودمی سخت و مشکل افزونی روز طور به باشد،

 که آن از پیش هامدت نرم، قدرت سطح در را یکدیگر لنین و ویلسون میالدی 1917-18 هایسال در حتی واقع، در

 کشیده چالش به کنند، آغاز اقتصادی نظامی، هایزمینه در را برخورد و شوند تبدیل جهانی هایابرقدرت به کشورهایشان

 قدرت قلمرو در رقابت قالب در داشت استیال المللیبین روابط بر بیستم قرن نیمه در که هاییارزش و هاآرمان نبرد. بودند

 در بنیادین هایچالش وجود اهمیت به نسبت جهانی دیپلماتیک جامعه این، وجود با. برعکس نه و یافت تکامل سخت،

. برخاست خواب از دیر خارجی، رسمی مقامات با عادی المللیبین گفتگوی هنگام به جز به خارجی، مردمان با ارتباط عرصه

 (39: 1388 ملیسن)

( و توسط یک دیپلمات های ابتدایی جنگ سرددر سال) 1960های دهه واژه دیپلماسی عمومی برای اولین بار در میانه

« مطرح گردید. 3دانشگاه »تافتس 2« و در مدرسه حقوق و دیپلماسی »فلچِر«1و محقق آمریکایی به نام »ادموند گولیون

 کند:طور تعریف میمرکز دیپلماسی عمومی دانشگاه تافتس که توسط ادموند گولیون ایجاد شد، دیپلماسی عمومی را این

 
1 Edmund Gullion 
2 Fletcher School of Law and Diplomacy. 
3 Tufts 
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های خارجه؛ دیپلماسی عمومی دارای ابعادی فراتر از های عمومی از طریق ایجاد و اجرای سیاستتأثیرگذاری بر نگرش»

 دیپلماسی سنتی است ازجمله:

 ها؛رگذاری بر افکار عمومی دیگر کشورها توسط دولتتأثی •

 های خصوصی و غیردولتی در دیگر کشورها؛تعامل با گروه •

 ها بر سیاست داخلی؛المللی و تأثیر آنآگاهی بخشی به مردم ]چه داخل و چه خارج کشور[ در مورد تحوالت بین •

 ,Wolf & Rosenنگاران خارجی« )ها و روزنامهلماتگیری با افرادی که کارشان »ارتباطات« است؛ مانند دیپارتباط •

2004: 2.) 

دولت آمریکا قرار گرفت، به نحوی که این اصطالح پایه نظری الزم  موردتوجهمدتی بعد، اصطالح دیپلماسی عمومی 

کیل شده بود، تش 3519( را فراهم کرد. این سازمان که در سال 1USIAهای خارجی آژانس اطالعات آمریکا )برای فعالیت

 این کشور همچون صدای آمریکا را بر عهده داشت. های رسمیمسئولیت انتشار اخبار و همچنین مدیریت رسانه

 نیز به فعالیت خود ادامه داشت( در نزد افکار عمومی به عنوان »پروپاگاندا« 1999این سازمان )که تا سال  هایفعالیت

های رسمی خود واژه دیپلماسی شد. لذا آژانس اطالعات آمریکا برای فعالیتکه معنایی منفی نیز در خود دارد، شناخته می

هایی که با هدف طور تعریف کرده است: »برنامهسی عمومی را ایناستفاده کرد. وزارت خارجه آمریکا دیپلما عمومی را

شود« ها انجام شده و توسط دولت آمریکا حمایت مالی میرسانی به مردم کشورهای خارجی و یا تأثیرگذاری بر آناطالع

(Wolf & Rosen, 2004: 3.) 

 ,Gilboa, 2006) قدرت نرم تعریف کرد ، دیپلماسی عمومی را به عنوان »تجلی سیاسی«2004جوزف نای در سال 

مفهوم دیپلماسی عمومی بر اساس  .برای اولین بار از اصطالح »قدرت نرم« استفاده کرده است 1990(. وی در سال 716

شود؛ »نای« دیپلماسی عمومی را »توانایی به دست آوردن اهداف تعریف جوزف نای بخشی از قدرت نرم محسوب می

کند. تفاوت دیپلماسی و بدون اِعمال اجبار« تعریف می بر اساس مشارکت داوطلبانه طرف مقابل )متحدان( شدهینیبشیپ

که ترکیبی ها و حقائق است، درحالیطور بیان کرد: »دیپلماسی عمومی مبتنی بر واقعیتتوان اینعمومی و پروپاگاندا را می

 (.aouragh, 2016: 7دهد )کل میاز مسائل جعلی و حقائق، پایه اصلی پروپاگاندا را ش

 سیر تحول دیپلماسی -1-1

 حلجـدیدی برای  یهانهیزم، یالمللنیبای و منطقه یهایهمکارو افزایش تعامالت و  المللنیبروابط  یتوسعه پس از

 لتوس جایگزین یمنطقـ یحلراه به عنوان پدیـدار و دیپلماسـی هاملتو  هادولتمیـان  منازعات و مناقشات زیآممسالمت

تا زمان  را بـازیگران سـایر از جـنگ و یا اعمال قدرت بر ممانعتد. مـجموعه تمهیـدات اندیشیده شـده بـرای ش زوربه

 .نامید سنتی دیپلماسی عصر توانیم «هادولت – تأسیس »مـلت

 
1 United States Information Agency 
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تـا جـنگ را شـامل  یاستس از بود که انیبقابلدیپلمـاسی تحت عنوان  بسیاری و مختلف یهاآموزه دوره این در

عبارت است از »کاربرد هـوش و مهارت برای هدایت روابط  استاتو ارنست دیدگـاه از محوردولتدیپلماسی سـنتی و . شدیم

تعریف سـنتی از دیپلمـاسی در  هاقرنبـرای  محوردولتدیدگـاه  گفـت توانیم. «با حاکمیت مـستقل هادولترسمی بین 

هـای آن؛ حاکمیــت سـاختارها، فرهنــگ سلسـله مراتبــی، سـری بــودن، عـدم ویژگــی نیترمهمبلور داشت و تـ

نـظر افـکار  از دور بهبسته و  یهاطیمحبود و اغلب در  اطـالعات و مـحافظت از ییگوپاسخشــفافیت، انحصارطلبی، فقدان 

 .شدیمعـمومی انـجام 

فنـاوری و محتوایی رخ داد، نقش ارائه  لحـاظ اطالعـات و ارتباطـات بـه یطهیحبا تحوالتی که در  20در اواسـط قرن 

گـران غـیردولتی در  بـازی دیگر با پررنگ شدن نقش افــزایش یافــت و از سـویی یالمللنیباطالعات در اداره امور 

، دیپلماسـی از حالـت سـنتی خـارج المللنیب یعرصهبازی گرانی پویا در  عنوان بهو حضـور مـردم  یالمللنیب یهعرص

 .شـد

. به عبـارت دیگـر دیپلماسی در عصر شد اصلی بود، شکسته یفهیوظ پنج مبتنی بر کهآنبنابراین ساختار سنتی 

، علمی، حقوقی و عوامل یطیمحستیز، اجتمـاعی، فرهنگی، از موضـوعات اقتصـادی یترگسترده یهاحوزهاطالعات، 

 از اهمیت بیشتری در دسـتور کــار دیپلمـاسـی سفال و موضوعات سیاست ردیگیبرمسنتی سیاسی و نظامی را در 

 .برخـوردار شـدند

مردم  این چارچوب ، دیپلماسی را از حالت بسته به حالت بـاز سـوق داده است. درالمللنیباین تغییرات عمده در نظام 

آن سیاسـت  دیپلماتیک و در کنـار یروزمرهو بسیار درگیـر مـسائل  اندشده خارجخود  کنندهمنفعلو ملل از نقش 

هستند اما آگـاهی و تأثیرگذاری  هاملتمهم و اصلی در سیاست میان  گران بازی هادولتنوز اگرچه ه. خـارجی هسـتند

 در دیپلماسـی خـود بخــش مهمی را بــه تأثیرگذاری بــر هادولتشـد کـه  سبب یالمللنیبمردم بـر رونـد تعامالت 

زی گران خــود را با با یهاتیمسئولو  مجبورند وظایف هاآن حال نیع درد اختصاص دهن هاملت یهاارزشو  آگــاهی

 .تقسیم کنند مختلف یهاعرصهر ملـی د ، غیردولتـی، فراملـی و فـرومـتنوع و گـسترده دولتـی

معتقد است »تفاوت دیپلماسی عمومی با دیپلماسی سنتی در نوع کارگزاران و روابط است«. در دیپلماسی سنتی،  واسن

. بعد از جنگ جهانی دوم، بااهمیت اندیاساسدیگـر، فاقد اهمیت  بازی گران اصـلی و افـکار عمـومی کشـورهای هادولت

آن را دیپلماسی  توانیمیافتن افکـار عمـومی در تعیـین سیاست خارجی کشورها، نوعی دیپلماسی عمومی شکل گرفت که 

 نـامید.  سنتی - عمومی

برای  که شودیم ییهاتالشو شامل  ندیگویم با افکار عمومی جهان سـخن هادولتسـنتی،  -در دیپلمـاسی عمومی 

عمومی کشورهای دیگر در حمایت از اهـداف مـلی و سـیاست  افکار ، تحت تأثیر قرار دادن و درگیـر کردنیرساناطالع

، مستقیم یا هاگروهاما در دیپلماسی عمومی جدید، هـم دولـت و هـم اشـخاص و  ردیگیمخارجی کشورها صورت 

 .گذارندیمدیگر تأثیر  یهادولتتصـمیمات سیاسـت خـارجی  عمـومی در مـورد یهانگرش  غیرمسـتقیم، بــر
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 ساختار به واقعیت این اسـت کـه بـا توجه به سازوکارهای دیپلماسی عمومی نسبت هزینه و تأثیرگذاری بستگی

دارد و در کشورهای مختلف، اثرات گوناگونی بر جای  مـدنی و جامعـه سیاسـی کشـورها و نسـبت مـیـان حاکمیـت

است درحالی که  کمتر عمومی دیپلماسی یهانهیهزدارنـد،  . در جـوامعی کــه نهادهـای مـدنی حضوری فـعالگذاردیم

در ادامــه  هاآندارند، این هزینه بیشتر است و چـون دیپلماسـی عمـومی  متمرکز در کشورهایی که ساختار سیاسی

: 1394سروی، )رزمجو و عنایتی شبکالئی و خ دته باشداش کمتری تأثیر ، ممکن اسـتردیگیمدیپلماســی سنتی قــرار 

127). 

 دیپلماسی عمومیانواع  -1-2

. است یافته تغییر نوین رویکردها و هاروش به سنتی رویکردهای و هاروش از و افتهی تحول زمان درگذر عمومی دیپلماسی

 .گیردمی قرار بررسی مورد نوین و سنتی عمومی دیپلماسی تفاوت بخش این در

 الف( دیپلماسی عمومی سنتی

« هیسوکیآمد که بر مدل »ارتباطات نامتقارن دیپلماسی عمومی سنتی اصوال یک فعالیت »تصویر محور« به شمار می

اما ؛ کوشیدند تا تصویری مثبت از کشور خود در خارج از قلمرو آن ایجاد کنندها میمبتنی بود و به موجب آن دولت

مبتنی بر »ارتباطات متقارن دوسویه« تبدیل شده است که از تبلیغات دیپلماسی عمومی نوین یک فعالیت گفتگو محور 

 رود و به جای تمرکز بر مدیریت تصویر، به گفتگو و تعامل متقابل توجه دارد.فراتر می

های مخاطبان و بازخوردی که در دیپلماسی عمومی نوین( توجهی به دیدگاه برخالفدر دیپلماسی عمومی سنتی )

شود. دیپلماسی عمومی سنتی ارتباطات را به مثابه یک شود، نمیهای یک کشور از سایرین دریافت میهنگام طرح سیاست

دانست. بر اساس الگوی سنتی، دغدغه اصلی این بود که پیام ما فرآیند خطی انتقال اطالعات با هدف اقناع یا کنترل می

است که  در حالییام خود را به سایرین منتقل کنیم. این توانیم پچیست و چگونه و از طریق چه راهبردها و ابتکاراتی می

 رسانی دغدغه »ایجاد رابطه« به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی وجود دارد.در دیپلماسی عمومی نوین بیش از پیام

ی« گویاز سوی دیگر دیپلماسی عمومی سنتی برخالف دیپلماسی عمومی نوین )که گفتگو محور است(، یک فرآیند »تک

ها به واداشتن نفوذ بر عامه مردمِ جامعه هدف و ترغیب آن اعمالاست. همچنین دیپلماسی عمومی سنتی معطوف به 

های داخلی و خارجی بود؛ اما هدف دیپلماسی عمومی نوین از بُعد رفتاری )ترغیب های خود برای تغییر سیاستدولت

محیطی پذیرا در جامعه مخاطب برای حمایت کردن و یا الاقل عدم شهروندان به انجام کاری( به بعد نگرشی )برای ایجاد 

 (.50-47: 1392است )هادیان و سعیدی،  افتهیرییتغهای کشور عامل( مخالفت با سیاست

گرفت؛ تبادالت فرهنگی و علمی های مختلفی مورد استفاده قرار میها و کانالدر »دیپلماسی عمومی سنتی«، روش

ها، ایجاد مراکز فرهنگی، آموزش زبان، اتحادهای ها و نمایشگاهدانشجویان، محققان و هنرمندان، شرکت در جشنوارهمیان 

های جمعی برای تأثیرگذاری مستقیم بر روی افکار های تجاری. معموالً رسانهای و در نهایت ایجاد انجمندوستی منطقه

های فرهنگی )مانند مواردی که ذکر شد( برای تأثیرگذاری بر نخبگان یک گیرد، اما کانالعمومی مورد استفاده قرار می

 گیرد؛ چراکه این نخبگان نیز قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دارند.کشور مورد استفاده قرار می
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عی بر روی های جمتواند در دیپلماسی عمومی مؤثر واقع شود. در حالی که رسانهگذاری بر نخبگان نیز میلذا سرمایه 

دارد  سروکارها و جوامع از یکدیگر های فرهنگی بیشتر با ادراکات بلندمدت ملتکنند، کانالمسائل جاری تمرکز می

(Gilboa, 2006, 717.) 

 ب( دیپلماسی عمومی نوین

الب اطالعاتی و « مورد استفاده قرار دادند. انقنوین، محققان مفهوم جدیدی را با عنوان »دیپلماسی عمومی 21با آغاز قرن 

ایجاد و گسترش  تیدرنهابه صورت زنده و  همآنارتباطاتی، توانمندی انتشار تحوالت مهم جهانی به اغلب مناطق جهان، 

تواند جایگاه بایستی اذعان کرد که کنترل جریان اطالعات می اینترنت باعث شد مفهوم قدرت تغییر پیدا کند؛ به نحوی که

 المللی را تعیین کند.بینهر کشور در جامعه 

های های دیپلماسی عمومی و ظهور شکلاین انقالب اطالعاتی و در نتیجه تغییر مفهوم قدرت، منجر به تغییر در روش

جدیدی از دیپلماسی عمومی )همچون دیپلماسی دیجیتال و دیپلماسی الکترونیکی( شده است. یکی از کاربردهای 

های دیجیتالی خورد؛ در این نوع دیپلماسی از کانالهایی است که دیپلماسی سنتی شکست میدیپلماسی دیجیتال زمان

توان به تأسیس سفارت مجازی آمریکا شود. برای نمونه میبرای افزایش گفتگو میان افراد کشورهای مختلف استفاده می

 به منظور افزایش ارتباط میان مردم ایران و آمریکا اشاره کرد. 2011در ایران در سال 

ها، توسط شد، دیپلماسی عمومی جدید عالوه بر دولتها پیگیری میی سنتی که توسط دولتبرخالف دیپلماسی عموم 

های ها، شبکهها، کمپانیشود؛ امروزه بازیگرانی مختلفی همچون افراد، شرکتها و بازیگران غیردولتی نیز دنبال میسازمان

( از دیپلماسی NGOهای غیردولتی )المللی و سازمانینهای بهای نظامی، سازمانهای تروریستی، اتحادیهای، سازمانرسانه

  برند.عمومی در جهت منافع خود استفاده می

پایه این دیپلماسی بر مبنای قدرت نرم، ارتباطات دوطرفه، مدیریت اطالعات، برند سازی و تصویرسازی ملی است و 

کار نیازمند یک توانمندی در استفاده مؤثر از  باشد. اینهدف آن ایجاد گفتگو، هم میان دشمنان و هم میان دوستان می

ها و اقدامات یک معتبر برای اقناع بازیگران دیگر برای فهم، پذیرش و یا حمایت از سیاست (informationاطالعات )

هایی است که توسط بازیگران دولتی و کشور است. »جوزف باتورا« معتقد است که دیپلماسی عمومی شامل تمام فعالیت

 شود.ولتی برای حفاظت و تقویت قدرت نرم یک کشور انجام میغیرد

شد ولی هیچ تالشی برای ایجاد یک ها و اطالعات به توده مردم ارسال میبود؛ پیام طرفهکیدیپلماسی عمومی سنتی 

مبتنی اما دیپلماسی عمومی جدید ؛ کنندگان پیام وجود نداشتهای دریافتگفتگوی دوطرفه و شنیدن مصالح و خواسته

 (.Grunig, 1993: 137-162های دیگر کشورهاست )و شنیدن پیام دوطرفهبر ارتباطات 

کلیدی برای انتشار اطالعات است. تقریباً  روشیاینترنت استفاده از امروز های سنتی دیپلماسی عمومی، عالوه بر روش

سایت ها، علوم و دیگر دستاوردهایشان از یک وبها، ارزشهمه بازیگران دولتی و غیردولتی برای ارائه تاریخ، فرهنگ، سیاست

ای خود را های وسیعی را در اختیار بازیگران مختلف قرار داده است تا به شیوهکنند. اینترنت فرصتاینترنتی استفاده می
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معرفی کنند که بتوانند حمایت مثبت دیگران را به سمت خود جلب و یا حتی حمالت متخاصمین و دشمنان را خنثی و 

 دفع کنند.

ها و وزیران و یا سازمانهای رسمی روسای جمهور و نخستسایتامروزه بیشتر وجهه سازی های ملی نخست در وب

گیرد. عالوه بر این، خارجه، دفاع، امنیت داخلی، تجارت، گردشگری و علوم صورت میهای امور های فعال در حوزهوزارتخانه

 Drezner andبرند )هایشان از اینترنت به صورت مؤثر بهره میها و فعالیتهای تروریستی نیز برای ترویج دیدگاهسازمان

Farrell, 2004: 32-40.) 

 سبارا(معرفی دستگاه دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی )ها -2

شود. هاسبارا ( شناخته میהסברהهای دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی غالباً با عنوان »هاسبارا« )به عبری: فعالیت

مشابهی است  هایتر از فعالیتها و اهداف هاسبارا گستردهشود. فعالیتدر زمان عبری به معنای »توضیح دادن« تعریف می

 گیرد.که در دیگر کشورهای جهان انجام می

ای در مورد اینکه »هاسبارا چیست؟«، معتقد است که در مصاحبه «1سخنگوی سابق ارتش اسرائیل، »روث یارون

دهد اطالعات بدهد؛ این در حالی است که دشمنان اسرائیل اسرائیل باید اولین کسی باشد که در مورد اتفاقاتی که رخ می

کنند؛ اسرائیل باید روی »هاسبارا« تمرکز اند و آن را اجرا میاهلل و حماس، این مسئله را بهتر از ما فهمیدهیعنی حزب

داند؛ اول، تغییر در می ای کند. وی علت اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در اسرائیل را تغییرِ سه چیز در اسرائیلویژه

های های هوشمندِ کنونی، بمبها مانند قبل برتری ندارند؛ بمبها و تفنگها، سالح»ماهیت جنگ« است؛ امروزه در جنگ

توان جا حضور دارند؛ این تغییر را میو در همه افتهیتکاملها انسانی هستند. تغییر دوم، تغییر در »رسانه« است. امروز رسانه

های خبری محاصره دهد، اطراف سربازان را دوربینمی »اثر آکواریومی« نامید؛ بدین معنا که امروز هرجائی که جنگی رخ

 کنند.می

در حال جنگ است. تغییر سوم، تغییر در جامعه اسرائیل است؛ جامعه اسرائیل  لذا گویی هر سرباز در داخل یک آکواریوم

که دولت و ارتش این کشور نیز تحت نظارت و  به یک جامعه نرمال است، به نحوی شدنلیتبدبه طور فزاینده در حال 

از مسائل مخالف باشند و  گیرند؛ این بدان معناست که جامعه اسرائیل ممکن است با بعضیبررسی مردم و جامعه قرار می

توانند هر کاری را که خواستند، بدون جلب نظر جامعه آورد؛ در نتیجه دولت و ارتش نمیاین خود موانعی را به وجود می

 (.2012، הרצליה הבינתחומי)انجام دهند 

 

 
1 Ruth Yaron 
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 ساختار رسمی هاسبارا -3

شود. ساختار هاسبارا وزیری« رژیم صهیونیستی محسوب مینخستهای هاسبارا زیرمجموعه »دفتر در حال حاضر فعالیت

دارای دو بخش اصلی با عنوان »ستاد ملی هاسبارا« و »واحد ارتباطات و سخنگوی هاسبارا« است. این ساختار، مسئولیت 

سطح جهان و ها و افراد طرفدار اسرائیل در های داخلی و خارجی، واحدهای مختلف هاسبارا، سازمانهمکاری با رسانه

وزیری در فضای مجازی را بر عهده دارد. به صورت رسمی گفته شده های دفتر نخستها و حسابمدیریت تمامی سایت

است که »ساختار هاسبارا باید به صورت فراجناحی و غیرسیاسی فعالیت کرده و منافع ملی اسرائیل را در نظر بگیرد« 

   (.2012، מולד)

 ستاد ملی هاسبارا -3-1

های دیپلماسی عمومی )هاسبارا( و ارائه محتوا به سخنگویان رسمی دولت را وظیفه هماهنگی سیاست 1هاسبارا ستاد ملی

وزیری، بخش شوند: مشاور ارتباطات عربی نخستبر عهده دارد. نهادها و افراد ذیل، تحت اشراف هاسبارا محسوب می

های نظامی و غیرنظامی. این ستاد به صورت دائمی در بخشهاسبارا کنندگان های جدید و همه هماهنگاینترنت و رسانه

ها و محتویات هاسبارا فعالیت دارد. های طرفدار اسرائیل در سراسر جهان ارتباط و در انتقال و تولید پیامبا افراد و سازمان

واسطه با مخاطبان  های اجتماعی دارد و معتقد است که ارتباط مستقیم و بدونای بر روی شبکهاین ستاد تأکید ویژه

 های هاسبارا مؤثر باشد.تواند در ارتقای اعتماد و انتقال پیاممی

 انجمن ملی هاسبارا -3-2

های اسرائیل در حوزه داخلی و خارجیِ هاسبارا ستاد ملی هاسبارا و مسئول تعیین سیاست رمجموعهیز 2انجمن ملی هاسبارا

، این انجمن وظایفی همچون تأمین مواد و محتویات الزم در شده فیتعر. بر اساس ساختار رسمیِ شودمحسوب می

های وزیری« با »آژانسهای هاسبارای زیرمجموعه دفتر نخستدیپلماسی عمومی، افزایش همکاری و هماهنگی میان »آژانس

های هاسبارای مربوط ها با کمک سازمانسعه همکاریهاسبارا در حوزه امنیت«، هاسبارا و دیپلماسی عمومی برای اعراب، تو

 و هاسبارا از طریق اینترنت را بر عهده دارد.

اند از: رئیس ستاد ملی هاسبارا، سخنگوی ارتش، سخنگوی پلیس، سخنگوی وزارت خارجه، اعضای این انجمن عبارت

های مذکور جه، روسای بخش ارتباطات وزارتخانهسخنگوی وزارت دفاع، سخنگوی وزارت کشور، یک نماینده از وزارت خار

 و یک نماینده از دفتر مطبوعاتی دولت.

ای و هاسبارای وزارت خارجه، وزارت دیپلماسی عمومی و امور یهودیان عالوه بر انجمن ملی هاسبارا، بخش رسانه

شود(، ن پراکنده شناخته میوجود داشت و در حال حاضر با نام وزارت یهودیا 2013تا  2009)که از سال  3پراکنده

 
 הלאומי   ההסברה  מטה 1
 ההסברה   פורום 2

3 Minister of Public Diplomacy and Diaspora Affairs 
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شوند ستاد ملی هاسبارا محسوب می رمجموعهیزسخنگوی وزارت دفاع، آژانس یهود برای اسرائیل و وزارت گردشگری 

 (.2012، מולד)

 

 

 ( اسرائیل(מולדتصویر شماره دو: ساختار هاسبارا )منبع: مرکز موالد )

 هاسبارا هایعالیتف -3-3

توان متوجه شد که عمده فعالیت مؤسسات فعال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی با بررسی اجمالی این مؤسسات می

های انجام شده در ازجمله فعالیتزی( است. یستمتمرکز بر جوانان و حذف صداهای مخالف صهیونیسم )با عنوان یهودی

های مختلف در اسرائیل و دیگر مناطق تحصیلی، سفرهای آموزشی و برگزاری دوره هایتوان به ارائه بورسیهاین حوزه می

 جهان اشاره کرد.

 هاسبارا بورسیه -3-3-1

« )به معنای 2ای اسرائیلی با نام »آیش هَتوراه، نام سازمانی است در آمریکای شمالی که توسط موسسه1هاسبارابورسیه 

 گذاری شده است. رجه رژیم صهیونیستی بنیانو با مشارکت وزارت خا 2001آتش تورات( در سال 

 
1 Hasbara Fellowships 
2 Aish HaTorah 
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ای هفتههای آمریکای شمالی است تا با سفری دو تا سههدف از این بورسیه، ارائه سفری رایگان به دانشجویان دانشگاه

های اشغالی، با فرهنگ اسرائیل آشنایی پیدا کرده و در نهایت به عنوان یک طرفدار اسرائیل به کشور خود به سرزمین

دانشگاه در آمریکای شمالی ارتباط داشته و تاکنون نیز به  80اند، با طور که مسئوالن این سازمان اعالم کردهزگردند. آنبا

 (.Aish HaTorah, 2011نفر این بورسیه اعطا شده است ) 3000بیش از 

 المللی ماشاو اسرائیلهای بینمرکز همکاری -3-3-2

تشکیل  1957( یک نهاد در درون وزارت امور خارجه است که در سال Mashavالمللی ماشاو )های بینمرکز همکاری

های توسعه اسرائیل در دیگر شده است؛ این سازمان بنا بر اظهارات مقامات صهیونیستی »با هدف طراحی و اجرای برنامه

های ازمانهای کشاورزی، آموزش و درمان طراحی و با کمک سهای در حوزهکشورها« تأسیس شده است. این برنامه

(، یونسکو، برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان خواروبار و کشاورزی OASالمللی همچون سازمان کشورهای آمریکایی )بین

 شود.)فائو( پشتیبانی مالی می

مختلف آموزشی، مشاوره، مشارکت و اجرای  هایها و کارگاهمرکز ماشاو از زمان تأسیس، تالش دارد تا با انجام برنامه

های عمرانی در کشورهای عمدتاً آفریقایی، به توسعه اهداف دیپلماسی عمومی و سیاست خارجه این رژیم برخی از پروژه

کشور جهان را در اسرائیل و  132هزار نفر از  270هایی آموزشی را برای کمک کند. این مرکز تاکنون توانسته است دوره

های آموزشی به اجرا درآورد. بر اساس آمارهای منتشر های مختلفی را از دل این دورهمناطق جهان برگزار و پروژه دیگر

های هایی در حوزههزار نفر از دانشجویان )عمدتاً آفریقایی( آموزش 500به بیش از  2010شده، مرکز ماشاو تا سال 

 (.Fisher and lucas, 2010: 33-53تحصیلی، درمانی، علمی و کشاورزی ارائه دهد )

 ازمان »سربازان بدون مرز«س -3-3-3

« 1یک سازمان غیردولتی توسط سه افسر سابق ارتش رژیم صهیونیستی با نام سازمان »قهرمانان زندگی 2013در سال 

ایان دوره شود. این سه نفر بعد از پشوند( تأسیس می« شناخته می2)که در زبان عبری با نام سازمان »سربازان بدون مرز

ها با تأسیس سازمان پردازند آنهای مختلف آموزشی میخدمتشان در ارتش، با سفر به کشورهای مختلف، به برپایی دوره

 دهی کنند.های آموزشی سازمانهای داوطلبی مختلفی را برای برگزاری دورهسربازان بدون، توانستند گروه

وطلبانی را برای سفر به اتیوپی آماده کرد. این افراد در طی در دو هفته، به این سازمان، دا 2017برای نمونه در مارس 

های درمانی همچون معاینات پزشکی و موسیقی اقدام و برخی فعالیتهای آموزشی زبان انگلیسی، ریاضی، دندانبرپایی دوره

ی را در آفریقای جنوبی )در مارس (. این سازمان اقدامات مشابهEichner, 2016پزشکی را نیز به عمل آوردند )دندان

 (، آرژانتین، برزیل، گواتماال، مکزیک، هند و نپال نیز به انجام رسانده است.2018

 

 
1 Heroes for life 

 גבולות   ללא  לוחמים 2
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 های بشردوستانهانجمن اسرائیل برای کمک -3-3-4

( یک سازمان غیردولتی رژیم صهیونیستی و با عنوان IsraAID« )به اختصار 1های بشردوستانه»انجمن اسرائیل برای کمک

وستانه است و وظیفه خود را کمک به مردم در حوادث اضطراری و شرکت در عملیات جستجو و نجات دانسته و در بشرد

های های امدادی، کمککند. این سازمان در حوادث مختلف اقداماتی همچون ارائه بستهکار خود را آغاز می 2001سال 

 israAIDرساند. سازمان های روانی را به انجام میو ارائه کمک های اقتصادیدرمانی، تأمین مالی برای شروع دوباره فعالیت

های درمانی(، بهداشتی و کشاورزی را در کشورهای مختلف جهان به های درمانی )همچون ساخت کلینیکهمچنین پروژه

 آورد.اجرا در می

 سازمان »تگلیت« -3-3-5

)سازمان تگلیت( یک  Birthright Israel-Taglit( با نام رسمی 2Birthright Israelاسرائیل« ) تولد سازمان »حق

کشورهای مختلف  32تا  18روزه و رایگان، جوانان  10سازمان آموزشی غیرانتفاعی است که با برپایی تورهای گردشگری 

( discoveryف )( به معنای اکتشاתגלית)به عبری:  Taglitسازد. واژه های تاریخی فلسطین اشغالی آشنا میرا با جاذبه

شود که با هدف این تورها )که همان معرفی آثار تاریخی است( همخوانی دارد. بر اساس آمارها، از زمان آغاز این تعریف می

اند؛ ساالنه نیز، با کشور جهان در این برنامه شرکت کرده 67هزار جوان از  600تاکنون، بیش از  1999پروژه در زمستان 

 80کنند. بیش از هزار نفر تحت حمایت مالی »پروژه تگلیت« به اسرائیل سفر می 40زمان، حدود توجه به بودجه این سا

 (.Zieve, 2017اند )کنندگان از آمریکا و کانادا بودهدرصد از شرکت

« )دو تاجر آمریکایی(، دولت اسرائیل، 4«، »میشائیل استینهارد3و با کمک »چارلز برانفمن 1994سازمان تگلیت در سال 

میلیون دالر  25با کمک  2007(. در سال Saxe and Chazan, 2008های مردمی و آژانس یهود تشکیل شد )کمک

گذاران معروف یهودی در آمریکا و از حامیان حزب لیکود، ظرفیت این تورهای گردشگری از «، از سرمایه5»شلدون ادلسون

 (.Ynetnews, 2007افزایش یافت ) 2008هزار نفر در سال  37، به 2007 هزار نفر در سال 25

 2013هزار نفر در سال  51به  2011هزار نفر در سال  30دیگر از  ربا کمک افرادی همچون ادلسون، ظرفیت تورها با

« را آغاز کرد؛ در این Birthright Excelپروژه دیگری را با نام » 2010(. تگلیت در سال 2010، וולפסוןافزایش یافت )

 ,ckاند )ای را مهیا کردههفته 10ای گذاری در اسرائیل باشند، برنامهپروژه برای دانشجویانی که مایل به انجام یک سرمایه

2016.) 

 

 
1 The Israel Forum for International Humanitarian Aid (IsraAID) 

در زبان انگلیسی به حقوقی گفته میشود که در اثر تولد به شخص تعلق میگیرد. این سازمان در زبان عبری و در اسرئیل با  Birthrightواژه  2

 ( شناخته میشود.תגלית  פרויקטعنوان پروژه »تَگلیت« )
3 Charles Bronfman 
4 Michael Steinhardt 
5 Sheldon Adelson 
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 رو شدن با تاریخ و خودمانسازمان روبه -3-3-6

ای است که در حوزه مبارزه ( مؤسسهFacing History and Ourselvesشدن با تاریخ و خودمان« ) روسازمان »روبه

در بروکلین  1976کند. این سازمان در سال ستیزی و با تمرکز بر موضوع هولوکاست و آلمان نازی فعالیت میبا یهود

نیز دارای  گریدهای ازمان در برخی ایالتکارمند است؛ این س 180اکنون دارای )ماساچوست آمریکا( تأسیس شد و هم

 دفتر است.

هزار معلم )عمدتاً معلمان دوره  10میالدی تاکنون بیش از  70رو شدن با تاریخ و خودمان از اواخر دهه سازمان روبه

اند. ادا درس دادهآموز را در آمریکا و کاناست؛ معلمانی که خودشان به بیش از نیم میلیون دانش متوسطه( را آموزش داده

آموز در ذیل دوره آموزشی این میلیون دانش 5هزار معلم و بیش از  60کند که بیش از این سازمان همچنین ادعا می

های آموزشی این سازمان در کشورهای چین، فرانسه، ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی و همچنین سازمان قرار دارد. همکاری

 شود.های آموزش این سازمان در این مناطق نیز آموزش داده میارد و محتوای دورهرژیم صهیونیستی نیز وجود د

 

 اسرائیل -رکز ارتباطات و تحقیقات بریتانیا م -3-3-7

که به ارائه و انتشار مطالب در  یک سازمان مستقر در بریتانیاست( 2بیوکام) 1اسرائیل -مرکز ارتباطات و تحقیقات بریتانیا 

های صلح در خاورمیانه، تروریسم و روابط موضوعاتی همچون تاریخ، اقتصاد، فرهنگ و سیاست اسرائیل و همچنین طرح

 پردازد.اسرائیل و بریتانیا به فعالیت می

« را 3وان »ما به اسرائیل اعتقاد داریماسرائیل یک سازمان دیگر در بریتانیا و با عن –مرکز ارتباطات و تحقیقات بریتانیا 

ایجاد کرده است. این سازمان با هدف ارائه محتواهای آموزشی در موضوعات مختلف همچون صهیونیسم، چرایی حضور 

از این دست به جامعه یهودیان بریتانیا و به ویژه به »هیئت نمایندگان یهودیان  ها در فلسطین و مواردیصهیونیست

 اند، تشکیل شده است.که درصد باالیی از یهودیان انگلیسی را به خود اختصاص داده «5و »کنیسه بریتانیا «4بریتانیا

به صورت  6های اجتماعی همچون مقابله با جنبش تحریم اسرائیلسازمان »ما به اسرائیل اعتقاد داریم« در برپایی پویش

وزیر توان به »جمع کردن امضا و طومار برای درخواست از نخستهای دیگر این سازمان میفعال وارد کار شده است. از پویش

اهلل لبنان در انگلیس«، آوری طومار برای تحریم حزبیس اسرائیل«، »جمعسالگی تأس 70بریتانیا برای حضور در جشن 

 آوری طومار برای مقابله با یهودی ستیزی« و »تظاهرات در مقابله با برگزاری روی ضد اسرائیلی قدس« اشاره کرد.»جمع

 
1 Britain Israel Communications and Research Centre 
2 BICOM 
3 We Believe in Israel 
4 Board of Deputies of British Jews 
5 United Synagogue 
6 BDS 
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 مرکز امور عمومی اورشلیم -3-3-8

 «3مرکز غیردولتی توسط پرفسور »دانیل جی الزاربه عنوان یک  1976( در سال 2جکپ) 1مرکز امور عمومی اورشلیم

( در شهر قدس تأسیس گردید این مرکز با هدف انجام تحقیقات سیاسی و آموزش امور مختلف )سیاسی، 1943 - 1999)

 هایاقتصادی، اجتماعی و...( به اسرائیلیان و سایر یهودیان جهان، شروع به فعالیت نمود. این مرکز امروزه با تأسیس گروه

های های اسرائیل، به معرفی و عرضه برنامهگذاریهای خویش به سطوح سیاستمختلف وابسته به خود و گسترش فعالیت

 آید.های اجرایی دولت برمیپیشنهادی در امور داخلی و روابط خارجی پرداخته و در صدد ارتقاء سرعت و کیفیت برنامه

و معرفی افراد نخبه به جامعه اسرائیل دارد. به طوری که هزاران نفر مرکز امور عمومی اورشلیم سهم بسزایی در تربیت 

های مهمی را از دانش آموختگان این مرکز، به عنوان مدیر و کارشناس به استخدام مراکز مهم دولتی درآمده و یا فعالیت

های عبری، های اینترنتی به زبانهکنند. مرکز امور عمومی اورشلیم با ایجاد پایگادر زمینه مسائل اسرائیل و یهود هدایت می

ترین تحوالت سیاسی، امنیتی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه و همچنین مراکز و میزهای متعدد به بررسی و تحلیل مهم

 پردازد.شود میاقتصادی، اجتماعی و هر موضوعی که به »یهود« مربوط می

 پروژه اسرائیل -3-3-9

شود و هدف ارائه اطالعات در مورد آمریکا تأسیس می در 2002در سال پروژه اسرائیل نام سازمانی آموزش است که 

این سازمان که در فضای مجازی خودش را یک سازمان بی طرف معرفی کرده است، اسرائیل و منطقه خاورمیانه است. 

 هدف خود را »ارائه اطالعات صحیح در مورد اسرائیل« بیان کرده است.

تا با موفقیت در جنگ تبلیغاتی و اقناعِ مخاطبانِ جهانی برای پذیرش »روایت اسرائیل« و کند پروژه اسرائیل تالش می

های این رژیم به بهانه امنیت اسرائیل، به جنبش جهانی صهیونیسم کمک کند. این سازمان با انتشار جزوه و توجیه جنایت

ها و نقض حقوق بشر و قوانین ا، تصرف زمینهکشیها، نسلها و ترفندهای پروپاگاندا برای توجیه جالدیکتاب، روش

 دهد.المللی توسط اسرائیل را آموزش میبین

طور که خودش )در وبسایتش( اظهار کرده است »تنها سازمانی است که هدفش تغییر ذهنیت افراد در این سازمان آن

های اجتماعی مانند صورت فعال در شبکه های ارتباطی است«. این سازمان بهخصوص اسرائیل و از طریق بروزترین فناوری

 2017طور که در سایت این مجموعه عنوان گردیده است در سال بوک، توییتر، یوتیوب و اینستاگرام حضور دارد و آنفیس

 بوک دیده شده است.ها در فضای فیسهای آنمیلیارد بار پیام 2بیش از 

ا در فضای مجازی و به صورت عکس، فیلم، طرح گرافیکی، صوت و متن سازمان پروژه اسرائیل روزانه مطالب مختلفی ر

که در آن اطالعاتی در  کنندمنتشر می «4ای را با عنوان »تاوِرکند. عالوه بر این، پروژه اسرائیل سایت و مجلهمنتشر می

 
1 Jerusalem Center for Public Affairs 
2 JCPA 
3 Daniel J. Elazar 
4 The Tower 
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شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی در مورد سازمان کند. مورد اسرائیل، منطقه خاورمیانه و یهودیان جهان منتشر می

 دهد«.پروژه اسرائیل گفته است: »پروژه اسرائیل، ابزارهای نوینی را برای تسخیر قلوب و اذهان، در اختیار اسرائیل قرار می

هایی از که توسط این موسسه انجام شده است. مبارزه با روحیه ر کتابی با عنوان قاموس زبانِ جهانی یکی از فعالیتانتشا

ها و طلبی، تالش برای شکاف انداختن میان مردم و مسئوالن، تأکید روی نقاط ضعف طرف مقابل و تشدید آنشهادت

 گیرد.موزش داده شده و مورد استفاده قرار میهایی است که در این زمینه آنمایی ازجمله روشمظلوم

 ای خاورمیانهموسسه پژوهشی رسانه -3-3-10

ای خاورمیانه )مِمِری( یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن است که به رصد و تحلیل اخبار موسسه پژوهشی رسانه

ترکی به انگلیسی ترجمه کرده و  های عربی، فارسی، اردو، پشتو وهای خبری را از زبانمشغول است؛ این موسسه گزارش

 کند.به صورت رایگان منتشر می

های اروپائی، در فوریه های عمومی، خصوصاً ایرانی و عرب، به زبانبه عنوان مرکزی برای ترجمه رسانه این موسسه

گذاری شد. سامانه بنیان، عضو سابق سازمان اطالعات اسرائیل، در واشنگتن 1به وسیله سرهنگ ایگال کارمون 1998

پلی  «عمومی عربی، فارسی و عبری هایبرداری از ترجمه مطالب رسانهکند که »با بهرهاینترنتی این موسسه تأکید می

 کند.میان غرب و خاورمیانه ایجاد می

ین موسسه به صورتی المقدس، توکیو و شانگهای نیز دفاتری دارد. خدمات ترجمه ااین سازمان در لندن، برلین، بیت

های عمومی، بنیادها و مسئوالن سیاسی غربی، خصوصاً اعضای کنگره ایاالت منظم و پیوسته، به رایگان، در اختیار رسانه

های عمده تلویزیونی عربی و ایرانی را »تحت نظر« »طرح دیدبانی تلویزیون ممری« کانال به عالوه، .گیردمتحد قرار می

 دارد.

و به  ها انتخاب کردههای کوتاهی را، با دقت فراوان از این تلویزیونها و گزیده پیاماد به طور منظم، زیرنویساین بنی

هایی دارد که موسسه ها و سکانستمامی عملیات، ریشه در گزینش متن .دهدهای غربی قرار میرایگان در اختیار شبکه

های عربی جمعی یا روزنامههایی که در وسایل ارتباط، افکار و اندیشهکند. برای نمونه»مِمِری« برای ترجمه انتخاب می

 اند، تحت عنوان اکثریت معرفی نماید.بسیار در اقلیت

ها بسنده کند چنین برداشت خواهد کرد که وسایل زبان که به خواندن این ترجمهبه این ترتیب، خواننده غیر عرب

که  آمیز ضد یهود استن خشک فکر، ضد غربی، ضدآمریکایی و به صورتی اغراقجمعی عرب تحت سلطه نویسندگاارتباط

به همین دلیل،  .انددر مبارزه کندکه ممری از آنان به عنوان »لیبرال یا پیشرو« یاد می نگاران شجاعبا تنی چند از روزنامه

آویو، لیکود و ای تبلیغاتی در خدمت دولت تلاسلحهبه دفعات، نویسندگان عرب و برخی اوقات اروپائی، از ممری به عنوان 

های گذار ممری، سه تن، از اعضای سابق سرویساند. واقعیت این است که از شش عضو بنیانهای فشار آنان، یاد کردهگروه

 رسانده است.اش، عملیات مختلفی را با موفقیت به انجام گذاریاند. موسسه ممری، از زمان پایهاطالعاتی اسرائیل بوده

 
1 Yigal Carmon 
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چند سالی است فعالیتش متوقف شده  که) Proche-Orient.info تیسا، با همکاری گسترده 2004در سال  ممری،

شماری برخوردار را در فرانسه غیرقانونی کند. موسسه ممری از حامیان مالی بی اهلل، المناراست(، موفق شد تلویزیون حزب

 (.1384اوفی، توان یافت )الگرای آمریکائی را میترین بنیاد راست«، مهم1هاری برادلیکه در میان آنان »بنیاد لیند و  است

های آمریکایی ترین رسانههای انجام شده توسط موسسه ممری به صورت منظم در مهممقاالت ترجمه شده و تحلیل

ها و مقاالت اعضای این بر این تحلیلشود. عالوه تایمز، واشنگتن پست، لوس آنجلس تایمز منتشر میهمچون نیویورک

«، فاکس نیوز، مجله 2های دست راستی و نومحافظه کاران آمریکا همچون »نشنال ریویوموسسه نیز دائماً در رسانه

 .(rightweb, 2011) شود« و ویکلی استاندارد منتشر می3»کامنتری

پروژه مطالعات ایران، هدف خود را رصد،  تمرکز دارد. »ایران«بر موضوع  خود هایپروژه در یکی ازموسسه ممری، 

ترجمه و پژوهش اخبار ایران به صورت روزانه معرفی کرده است. این پروژه توسط افراد ایرانی االصل و متولد ایران هدایت 

ترین اخبار شبکه مهم ایران را رصد کرده و صدها ساعت از مهم 16روزنامه و  40شود. این افراد بیش از و رهبری می

 کنند.های این کشور را ترجمه میرسانه

 پروژه اطالعات ایران -3-3-11

اندازی « راه5ای را با عنوان »اطالعات ایرانپروژه 2013در ژانویه  4های اسرائیل و آمریکا، شرکت همکاری2013در سال 

و بارگذاری منابع دست  کارشناسان مختلف هایسایتی اینترنتی تالش کرد تا با ارائه تحلیلاندازی وبکرد. این پروژه با راه

سایت این پروژه تنها به مسائل . در وب6ای ایران بسیج کندهای هستهاول و دست دوم افکار عمومی جهانی را ضد فعالیت

ای ایران پرداخته نشده است؛ ارائه منابع مختلف در رابطه با مسائل سیاسی، حقوق بشری و روابط ایران و اسرائیل هسته

سایت مأموریت خود را اینگونه این وبرود. سایت به شمار میهای این وب)قبل و بعد از انقالب اسالمی( از دیگر بخش

 توصیف کرده است:

 ای ایرانای برای پژوهش، مطالعه و تبادل نظرات در مورد برنامه هستهموتور محرکه (الف

 ای ایرانهای اصلی برنامه هستهجنبهتالش برای تأمین منابع آموزشی مورد نیاز در خصوص  (ب

 ای ایرانسازی اسناد و مدارک به منظور متوقف کردن برنامه هستهعمومی (ج

 ایتحلیل رفتار و عملکرد رهبران ایران در خصوص برنامه هسته (د

 تهدید کند. المللای ایران، جامعه بینکشف مسائلی که ممکن است در کنار برنامه هسته (ه

 
1 Lynde and Harry Bradley Foundation 
2 National Review 
3 Commentary 
4 American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE) 
5 Iran Intelligence 

 . http://www.iranintelligence.com/aboutusقابل دسترسی در وبسایت این پروژه:  6

http://www.iranintelligence.com/aboutus
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 سازمان کمرا -3-3-12

ای طرفدار اسرائیل است یک سازمان رسانه 1»کمیته تصحیح نحوه گزارش امور خاورمیانه در آمریکا«، به اختصار »کمرا«

ای دهد«. این سازمان در کند تا اخبار صحیحی را از اسرائیل و خاورمیانه پوشش رسانهکه بنا بر گفته خودش »تالش می

 حمله رژیم صهیونیستی به لبنان کار خود را آغاز کرد.و در پی  1982سال 

ای روزنامه واشنگتن «( علت اصلی تأسیس این سازمان را، مقابله با پوشش رسانه2»وینفرد میزلمان)مؤسس این سازمان 

در حال حاضر . 3پست در مورد حمله اسرائیل به لبنان و طرفداری آن روزنامه از احساسات ضد اسرائیلی عنوان کرده است

 پردازد.این موسسه به چهار زبان انگلیسی، عبری، عربی و اسپانیایی به انتشار اخبار میاصلی سایت وب

هایی این مؤسسه عالوه بر وبسایت اصلی خود، چندین وبسایت دیگر برای پوشش اخبار جهان تأسیس کرده است؛ سایت

«، uk media watch« ،»bbc watch« ،»press pective« ،»revisita« ،»CAMERA on campuseهمچون »

«apartheid week« ،»the six-day war« و »eyes on Israel »رود.ها به شمار میاین وبسایت نیترمهم 

کنند میمشهور است به اینکه »آبرو و حیثیت« افرادی که از اسرائیل انتقاد »چالز فریمن« معتقد است که این کمیته 

در این کتابچه ذکر شده است که این کمیته  ؛برددهند را از بین میهای رسمی اسرائیل ارائه میو یا روایتی غیر از روایت

 ,freeman) دهدآموز یهود آمریکایی ارائه میهای هاسبارا را به دانشدارای یک ماهنامه رایگان است که جدیدترین روش

2012.) 

 دیاپپروژه ویرایش ویکی -3-3-13

هایی را در فضای فعالیت 2010( با همکاری جنبش »اسرائیل من« در سال ע"יש מועצתشورای »یشاء« )به عبری: 

مهمی که در این راستا  هایمجازی و با هدف گسترش مقاالتِ طرفدار اسرائیل و صهیونیسم آغاز کردند. یکی از فعالیت

 پدیا در جهت دفاع از اسرائیل بود.صورت گرفت، برپایی کارگاه و ارائه آموزش به مردم برای ویرایش مقاالت ویکی

نفتالی بنت معتقد بود که اینترنت به خوبی مدیریت  شد.رهبری می »آیلت شاکد« و این پروژه توسط »نفتالی بِنِت« 

پدیا و در آن مخوف و ترسناک است. وی هدف این پروژه را آموزش چگونگی عضویت در ویکیشود و جایگاه اسرائیل نمی

 چگونگی ویرایش مقاالت این سایت عنوان کرد.

در نظر گرفت؛ این جایزه  4ای را با عنوان »بهترین ویرایش گر صهیونیست«پدیا جایزهشورای یشاء برای ویرایش ویکی

در نیز آیلت شاکد  ؛پدیا ایجاد کندچهار سال آینده بیشترین تغییرات را در دانشنامه ویکی شد که دربه شخصی داده می

طرفداران فلسطین، در  ژهیوبهچنین اظهارنظر کرده است: »تعداد مخالفان اسرائیلی، پدیا اینمورد پروژه ویرایش ویکی

خواهیم این حوزه را از دست داده و در اختیار طرف مقابل فضای مجازی خیلی بیشتر از مدافعان اسرائیلی است. ما نمی

 
1 CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) 
2 Winifred Meiselman 
3 https://www.camera.org/about/history/ 
4 Best Zionist Editor 
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پدیا خیلی کارهاست که باید صورت بگیرد. برای مثال در صفحه اسرائیل در رسد که در ویکیقرار دهیم. به نظر می

های جوالن و یا مناطق یهودا و شمرون ]کرانه باختری[ به تصویر کشیده شده است« دون بلندیپدیا، نقشه اسرائیل بویکی

(Hasson, 2010.) 

 روژه دیویدپ -3-3-14

شود؛ مقر اصلی این سازمان در واشنگتن « محسوب می1های زیر مجموعه »بنیاد هیللسازمان پروژه دیوید، یکی از آژانس

های تبلیغات پروژه ارائه بورس آموزشی ده روزه )و بیشتر( به منظور آموزش روش های اصلی اینقرار دارد؛ یکی از برنامه

بوک و توییتر است. هدف این برنامه، آموزش هزاران دانشجو در سطح های مجازی چون فیسدر سطح اینترنت و شبکه

 جهان برای حمایت از اسرائیل در فضای مجازی است.

شد؛ در سال های سازمان پروژه اسرائیل محسوب میتأسیس و تا مدتی یکی از زیرمجموعه 2002این آژانس در سال 

در بنیاد  2017« گذاشته شد. در نهایت پروژه دیوید در سال 2مدیریت این پروژه بر عهده »کمیته یهودیان آمریکا 2010

 هیلل ادغام شد.

ای الزم برای دفاع های حرفههای آموزشی، مهارتهای تابستانی و ارائه بورسرگزاری دورهکند تا با باین پروژه تالش می

را به دانشجویان آموزش دهد. این سازمان در معرفی خود آورده در فضای مجازی  )در برابر کشورهای متخاصم( از اسرائیل

کت و با جامعه و تاریخ اسرائیل آشنایی پیدا ها دانشجویان یهودی و غیر یهودی طرفدار اسرائیل شراست: در این دوره

 کنند.کنند؛ همچنین این دانشجویان با رهبران سیاسی، فرهنگی و مذهبی اسرائیل دیدار میمی

عالوه بر این چند پروژه برجسته در دیپلماسی دیجیتال رژیم صهیونیستی، حذف اکانت های مخالف اسرائیل در 

های گوگل، کمرنگ ها بر این شبکه است(، حذف کردن نام فلسطین در نقشهئیلیبوک )که نشان دهنده تسلط اسرافیس

کردن برخی مسائل و نشان دادن مطالب تحریف شده در جستجوهای گوگل و بسیاری از کارهای دیگر که هر روز خبرهای 

جیتال محسوب های رژیم صهیونیستی در فضای دیشود، ازجمله فعالیتهای مختلف منتشر میآن توسط خبرگزاری

 شود.می

 ملی اسرائیلمرکز مطالعات امنیت  -3-3-15

« تأسیس شد؛ 3و با نام »مرکز مطالعات راهبردی 1977آویو( در سال مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل )در دانشگاه تل

موسسه به تاکنون نیز این  2006« تغییر کرد. از سال 4به »مرکز مطالعات راهبردی جافی 1983نام این موسسه در سال 

 شود.»مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل« شناخته می

 
1 Hillel International 
2 American Jewish Committee 
3 Center for Strategic Studies 
4 Jaffee Center for Strategic Studies 
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آویو برای آموزش مسائل امنیتی گرفت. از دالیل این و توسط دانشگاه تل 1973این موسسه در واکنش به جنگ اکتبر 

دیریت سیستم ی امنیتی برای گرفتن تصمیمات الزم برای طراحی و مکار غافلگیر شدن مسئوالن، بخصوص افراد در حوزه

 امنیتی اسرائیل بود.

ملت یهود تأسیس شد و جزء پنجاه موسسه اول دنیا   این موسسه به منظور کمک به امنیت ملی اسرائیل و خدمت به

ی امنیت را در اسرائیل داراست. موسسه با باشد. این موسسه رتبه اول درزمینهالملل میدر زمینه امنیت و روابط بین

های دولتی سعی در کمک به تصمیم ی فراوان محققان در حوزه دانشگاهی و نظامی و سازمانظرفیت و تجربهاستفاده از 

 .های امنیتی و سیاست داردسازان اسرائیل در حوزه

 البی یهودیان آمریکا -3-3-16

ها( در های ذینفع )البی. با وجود تنوع و تکثر گروههای ذینفع بسیار مهم در آمریکا، البی یهودیان آمریکاستیکی از گروه

عرصه سیاسی آمریکا، البی یهودیان آمریکا به دلیل قدرت، کار آیی و توانایی شکل بخشی به نتایج سیاست خارجی آمریکا، 

 ای دارد.جایگاه ویژه

گذاری و اجرایی آمریکا و به ویژه مسائل نهادهای قانونالبی یهودیان آمریکا، همواره سعی کرده است در کلیه تصمیمات 

ای داشته باشد و سعی نماید تصمیمات مطلوب خود را به این نهادها تحمیل کند. کنندهمرتبط با ایران نقش تعیین

ای ضد ایرانی، مقابله با توانمندی هسته مختلف و به ویژه هایبرگزاری کنفرانساز سوی دیگر، (. 37-35: 1385)طباطبایی، 

 رود.های این البی به شمار میو اقداماتی از این دست، از جمله فعالیت انایر

 دیجیتال هاسبارای -3-4

در که  های زیادی در حوزه دیپلماسی دیجیتال کرده است به نحویگذاریرژیم صهیونیستی در چند سال اخیر سرمایه

آلمان، کانادا، اسپانیا و سوئد رتبه هشتم جهان را منتشر شد این رژیم باالتر از کشورهای سوئیس،  2016گزارشی که سال 

توان به اهمیت داشتن موضوع هایی که می(. از شاخصdigital diplomacy, 2016در این زمینه کسب کرده است )

آویو و با حضور المللی دیپلماسی دیجیتال در تلدیپلماسی دیجیتال در اسرائیل نام برد، برگزاری اولین کنفرانس بین

 دو دوره آن برگزار شده است(.تاکنون کارشناسان مختلف جهانی است )که 

 20توییتر( و بیش از بوک و های اجتماعی )مثل فیسحساب در شبکه 350وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بیش از 

 80اندازی کرده است. عالوه بر این بیش از های عربی، انگلیسی، فارسی، روسی و غیره راهسایت اینترنتی را به زبانوب

 اندازی شده است.سایت نیز توسط دفاتر رسمی دیپلماسی این رژیم در سراسر جهان راه

ای با مردم اعالم کرد که »ما ده سال قبل هیچ رابطه 2016ل ای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در سابخش رسانه

رسد که نشان دهنده تغییر نظر جهان عرب نداشتیم؛ اما امروز توانایی ارتباط با هر شهروند عربی را داریم؛ نظراتی به ما می

 ها در مورد اسرائیل است«.آن
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های ر افکار عمومی به خصوص جوانان، حضور فعال در شبکهسرائیل به خوبی فهمیده است که بهترین راه برای تأثیر با

بوک و توییتر( است. بدین منظور وزارت خارجه این رژیم دفتری مختص به دیپلماسی دیجیتال ایجاد اجتماعی )مانند فیس

ی اجتماعی است، به هاهای اسرائیل در شبکهها و ابزارهای الزم برای انتشار پیامکرده است که وظیفه آن استفاده از برنامه

 که با تعداد بیشتری از کاربران ارتباط برقرار شود. نحوی

توان متوجه هایی که این رژیم در فضای مجازی ایجاد کرده است، به راحتی میسایتبا بررسی اجمالی از صفحات و وب

ای ، مسابقه2016زارتخانه در اقدامی دیگر در سال (. این و2017ها بهبودِ چهره اسرائیل است )هداس، شد که هدف اصلی آن

را زمینه »هاسبارا« در یوتیوب به راه انداخت که افراد در سراسر جهان ویدئوهای خود را در موضوعات مختلف )که از قبل 

ه و در های تبلیغاتی فلسطینیان« و غیره( در یوتیوب بارگذاری کردمشخص شده بود؛ ازجمله: همچون »اورشلیم«، »دروغ

(. times of Israel, 2016شد )نهایت به دو کلیپ برتر جایزه داده می
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 های تبلیغی هاسباراروش -4

سازی روش اول عبارت است از »خنثیکند. به طور کلی رژیم صهیونیستی از دو روش در دیپلماسی عمومی خود استفاده می

ها و اتهامات تخریبی ها«. در روش اول هدف آن است تا با برداشتمنفی« و دوم »تالش برای تغییر مثبت این نگاه هاینگاه

 مقابله شود.

که...« و »این اقدام اسرائیل موجّه است، زیرا...« برای مقابله در این روش از جمالتی همچون »اسرائیل بد نیست، چون

شود تا چیزهای خوبی در مورد اسرائیل گفته شود؛ شود. در روش دوم تالش میاستفاده می های منفی ضد اسرائیلدیدگاه

برای مثال جمالتی همچون »در اسرائیل دموکراسی وجود دارد« و »اسرائیل خواهان صلح است« مورد استفاده قرار 

 (.the World Union of Jewish Students, 2002: 3-5) گیرد«می

 ری با مخاطبهای ارتباط گیروش -4-1

شود که مخاطبین، گیری وجود دارد؛ روش اول، مناظره است. این روش زمانی استفاده میدو رویکرد اصلی در ارتباطمعموالً 

»اتحادیه هاسبارا که  در جزوه آموزشی کنند.توجه کامل کرده و آن را تحلیل می طرف مقابل،های ها و استداللبه بحث

در مناظره بهتر است که صادقانه به مخاطب پاسخ دهید و منتشر کرده گفته شده است که  آموزان یهودی«جهانی دانش

باید تالش  « معروف استpoint scoring»که به روش  اما در روش دوم ؛های اسرائیل را نقد کنیدحتی برخی از سیاست

در یک گفتگو در مورد چیزهایی که خودتان دوست دارید صحبت کنید و به چیزهایی که مخالف آن هستید حمله  شود

 کنید.

های شما تعمق شود که مخاطب به طور کامل در تعامل با شما نیست و در مورد حرفاین روش در جاهایی استفاده می

اند. یک گفتگوی رادیویی، تلویزیون، اینترنت و هرجایی که داده و تفکر نکرده و بخشی از توجهشان را به شما اختصاص

 توان از این روش استفاده کرد.شود ازجمله جاهایی است که میمخاطب به طور کامل وارد تعامل نمی

خالف شود که شما با آن مای گفته میوقتی یک نکتهدهد؛ هایی از این روش را ارائه میاین اتحادیه در ادامه مثال

کنم که ما نباید در موردش صحبت هستید باید از جمالت زیر استفاده کرد تا موضوع بحث را عوض کرد: »من فکر می

 کنیم، نکته اصلی این هست که...« و »نکته جالبی را نگفتید، معتقدم که ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که...«.

شی از توجهش را به شما داده است، تنها امکان انتقال دو یا سه نکته وجود با توجه به اینکه در این روش، مخاطب بخ

باید روی دو سه نکته در حمایت از اسرائیل و دو سه نکته در  در جزوات آموزش هاسبارا آمده است که دارد؛ برای همین

ست«، »اسرائیل از خودش در »اسرائیل خواهان صلح ا گفته شودنقد و تضعیف دشمنان اسرائیل تمرکز گردد؛ برای نمونه 

های تروریستی هستند«. این روش همیشه اثرات موردنظر را اهلل گروهکند« و »حماس و حزبها دفاع میبرابر تروریست

ندارد؛ مثالً اگر شما به یک مخاطب ضد اسرائیلی بگویید که »اسرائیل تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه است« به شما 

آموز آمریکایی بنامد؛ اما به احتمال زیاد اگر همین جمله را به یک دانش کنندهخستهو آن را یک کلیشه واکنش نشان داده 

 .بگویید، تأثیر مثبتی خواهد داشت
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 مخاطبانِ یعنی در بخش دیگر جزوه آموزه هاسبارا آمده است که »مردم به چیزهایی اعتقاد دارند که اول شنیده باشند؛

اند و غیر انتقادی )مخاطبانی که از موضع انتقاد به اسرائیل نگاه نکنند(، اولین چیزی را که در مورد موضوعی خاص شنیده

ها اطالعاتی را که بعدها در مورد آن اتفاق بشنوند را بر اساس اعتقاداتشان کنند؛ آنبعداً نیز آن را اغلب خواهند شنید باور می

ها را قانع کنید که این اعتقادشان از ابتدا مردم به چیزی اعتقاد پیدا کنند، خیلی سخت است که آنفیلتر خواهند کرد. اگر 

 (.the World Union of Jewish Students, 2002: 8-12غلط بوده است«. )

 حمله به جای دفاع -4-2

به جای قرار گرفتن در ه منتشر کرده، آمده است ک آموزان یهودی«»اتحادیه جهانی دانشهاسبارا که  در جزوه آموزشی

این اتحادیه معتقد  کرد؛وادار به پاسخگویی باید موضع دفاعی و پاسخ به انتقادات، در حرکتی فعاالنه و تهاجمی دیگران را 

موضع دفاعی برای حمایت از اسرائیل، حرکت فعاالنه و تهاجمی و داشتن برنامه نیز دارای اهمیت  برداشتنعالوه است که 

 است.

ای نداشته باشید و به صورت فعاالنه های اسرائیل برنامهاگر شما برای حمایت از سیاستشود که در این روش گفته می

وارد نشوید، همیشه مجبور هستید از موضع دفاعی وارد شده و جمالتی مانند »اسرائیل آن قدرها هم که میگویید بد 

 کنید در مورد چه چیزی صحبت شود.ه باشید، این شما هستید که تعیین میاما اگر برنامه داشت؛ نیست« را استفاده کنید

را مجبور کنید تا در مورد ها( )و یا ایرانیها تر آن است که شما فلسطینیآسان شود که راهدر این روش گفته می

ه آریل شارون در صبرا و شتیال دفاع کنند، به جای اینکه شما بخواهید در مورد اینک آنانصحبت و از  رهبرانشانفسادهای 

 کسی را نکشته است صحبت و از وی دفاع کنید.

که در آن سال، بعد از اینکه اسرائیل متوجه که  است 1967روزه  6جنگ  شودمثالی که در این روش زده می نیترمهم

 1973دست آورد؛ اما در سال ناپذیر است، با یک حمله پیش دستانه توانست کنترل جنگ را از همان ابتدا به جنگ اجتناب

)جنگ کیپور(، این اسرائیل بود که در موضع دفاعی قرار داشت و لذا تعداد زیادی از نیروهایش را از دست داد تا بتواند 

زمانی که شما فعاالنه وارد شوید و برنامه داشته باشید، نیاز نخواهید داشت توان گفت »از این رو میاوضاع را تغییر دهد. 

 (.the World Union of Jewish Students, 2002: 5-7) ژی زیادی را برای تغییر اوضاع هدر دهید«تا انر

 اصول ارتباط با مخاطب -4-3

مختلف کتابی را با  هاییکی از مؤسسات فعال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی، با نام »پروژه اسرائیل« در سال

خصوص به قشر های »هاسبارا« را، بهکند که در آن روشهای جدید منتشر می« و با ویرایش1عنوان »قاموس زبان جهانی

دهد. در این کتاب برخی اصول کلی در دیپلماسی عمومی آموزش داده شده است که در ذیل آمده دانشگاهی، آموزش می

 است:

 
1 GLOBAL LANGUAGE DICTIONARY 
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 رفنمایش همدلی برای هر دو ط -4-3-1

است که قبالً با اسرائیل دشمنی داشتند؛ بدون آنکه از افراد دوستدار اسرائیل  هاییگیری، جذب قلوب و ذهنهدف ارتباط

کم شوند. اولین گام به منظور جذب دوست برای اسرائیل، ابراز این موضوع است که شما خواهان صلح برای هر دو طرف و 

گیری . اگر هسته اصلی در ارتباطآینده بهتر برای تمام کودکان هستید ]چه فلسطین و اسرائیل و چه ایران و اسرائیل[

کنید« قطعاً شما بیشتر به جای اینکه حامیِ اسرائیل جذب متمرکز بر این باشد که »اسرائیل بر حق است و شما اشتباه می

توانید کنید، دفع خواهید کرد. اگر شما مالحظاتی را که طرف مقابل برایش ارزش و اعتبار قائل است را قبول کنید، می

 ن سؤاالت را تغییر دهید.تریسخت

برای مثال شما میدانید که طرف مقابل در مورد موضوعی ارزش قائل است ]به فرض در مورد تاریخ و بزرگان کشورش[؛ 

کنم ...« میزانی از اعتبار و همدلی فهمم و در مورد این موضوعات با شما همدردی میتوانید با گفتن جمله »من میشما می

 (.The Israel Project, 2009: 4ذب نظر طرف مقابل است را به دست آورید )را که برای ج

 وضیح اصول و مبانی خودتانت -4-3-2

گیری الزم است اصول اساسی خودتان را توضیح دهید؛ چراکه هر دو طرف ممکن است اقداماتی را ضد یکدیگر برای ارتباط

توضیح دهند. برای نمونه یکی از اصول اساسی و یکی از انجام دهند، بدون آنکه اصول اساسیِ پشت سر این اقدامات را 

ها نباید در فضایی بزرگ شوند که خواهان حقوق اساسی برای کودکان آن است که در فضایی دور از نفرت بزرگ شوند؛ آن

 ,The Israel Projectها[ تقدیر به عمل آورند )ها ]به زعم اسرائیلیها نباید از تروریستمرگ دیگران باشند. تلویزیون

2009: 5.) 

 تفاوت قائل شدن میان رهبران و مردم -4-3-3

گیری الزم است که میان رهبران و مردم تفاوت قائل شویم. برای مثال در مورد رهبران حماس و مردم فلسطین در ارتباط

شند نه رهبرانی ها الیق رهبرانی هستند که در مورد رفاهشان دغدغه داشته باالزم است بگوییم »ما میدانیم که فلسطینی

های سوئیس منتقل کرده و های خود در بانکهای آمریکا و اروپا برای فلسطینیان را به حسابها دالر از کمککه میلیون

 به جای صلح، آن را در راه حمایت از تروریسم استفاده کنند.

راه در راستای  نیمؤثرتر خواهند«.می ها به جای موشک و راکت، جادهفلسطینیان به جای بمب نیاز به کتاب دارند. آن

جلب حمایت برای اسرائیل صحبت کردن در مورد »تالش برای دستیابی به صلحی پایدار« که »به حقوق هرکس در منطقه 

 (.The Israel Project, 2009: 4-5احترام گذاشته شود« )

 باشید؛ هیچ موقع وانمود نکنید که اسرائیل بدون خطا و اشتباهی است. متواضع -4-3-4

در این صورت، برای مخاطب  که چراادعای اینکه اسرائیل خطا و اشتباهی نکرده است، نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. 

دیگری که میگویید مورد سؤال واقع خواهد شد. پذیرش اشتباهات اسرائیل منجر به  هایشما صداقت و درستی تمام حرف

 تضعیف اهداف اسرائیل نخواهد شد؛ اهدافی همچون صلح، امنیت و زندگیِ بهتر و مساوی برای »هر دو طرف«.
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برای دفاع از کودکان و همچنین از خشوع و تواضع بهره ببرید؛ برای نمونه بگوئید »من میدانم که اسرائیل در تالش 

گناه نیز ضربه زده است. من این موضوع را میدانم و در ها، به صورت اتفاقی به افراد بیشهروندان خود در برابر تروریست

های پشتیبانی تواند از خودش دفاع کند؟ اسرائیل با هزاران موشک توسط تروریستاما اسرائیل چگونه می؛ مورد آن متأسفم

 یران مورد حمله قرار گرفته است.شده از طرف ا

کنند؟ اند؟ نه؛ آیا اشتباه میها کاملاسرائیل چگونه باید از کودکان خودش مراقبت کند؟« و یا بگوئید: »آیا اسرائیلی

کنیم. ما برای فلسطینیان نیز آرزوی زندگی بهتری خواهیم و برای رسیدن به آن تالش میاما ما آینده بهتری را می؛ بله

شود، بلکه رفاه ها الیق دولتی هستند که تروریسم را از بین ببرند؛ این کار نه تنها باعث کاهش رنج کودکان ما میداریم. آن

 (.The Israel Project, 2009: 7) دهد«ها میبیشتری را به کودکان آن

 های طرف مقابلگریصحبت در مورد نظامی -4-3-5

تواند در جلب ها میها[ و اهداف جهادی آنها و ایرانیابل ]فلسطینیگری طرف مقصحبت کردن در مورد لحن نظامی

آمیز نیازمند همراهیِ رهبران سیاسی، توانید بگوئید »دستیابی به روابط صلحهمدلی دیگران مؤثر واقع شود. برای نمونه می

و تجاوز سخن نگوید« و یا کنیم که با زبان تهدید تجاری و نظامی هر دو طرف است. ما از طرف مقابل درخواست می

در چه وضعی زندگی    توانید بگوئید »میدانید در شرایطی که به صورت روزانه تهدیدِ تروریسم وجود دارد، اسرائیلی می

ها خوانده شود؛ ها تروریسم چیزی نیست که روزنامهبرند؟ برای آنکنند؟ در چه وضعی کودکانشان را به مدرسه میمی

 (.The Israel Project, 2009: 8) بینند« با چشمانشان میچیزی است که غالباً

 از مذهب صحبت نکنید. -4-3-6

ها اعتقاد دارند که کنند. آنتر عمل میافرادی که اعتقاد دارند اسرائیل یک دولت مذهبی است، نسبت به اسرائیل خصمانه

ها هستند. لذا استفاده از کلمه »یهود« و دفاع نیز مانند همان فلسطینی هاگری، اسرائیلیاز لحاظِ داشتنِ مذهب و افراطی

از اسرائیل به عنوان یک »کشور یهودی« یا »کشور صهیونیست« واکنش منفی در پی خواهد داشت. پذیرش این موضوع 

ها و ریکاییممکن است برای جوامع یهودی سخت باشد، ولی آن چیزی که مهم است احساسات مردم دیگر )به ویژه آم

 (.ISRAEL PROJECT, 2009: 18ها( در مورد اسرائیل است )اروپایی

 گیریبندی و نتیجهجمع

های توان مشاهده کرد عبارت است از آنکه بیشتر پژوهشاشکالی که در مطالعات مربوط به رژیم صهیونیستی، می نیترمهم

های دولتی این رژیم و بعضاً البی مچون احزاب و سازمانانجام شده در این حوزه به ساختار رسمی رژیم صهیونیستی )ه

های رژیم صهیونیستی در حوزه معروف این رژیم در آمریکا( متمرکز و محدود شده است؛ این درحالیست که غالب فعالیت

 شود.ل میهای غیردولتی خارج از این رژیم دنباهای سخت( از طریق البی و سازمانهای نرم )و حتی حوزه فعالیتفعالیت

)در اروپای غربی، کانادا،  از جهان اگر فردی به هر جاییدهد که بررسی دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی نشان می

و تأمین مالی شده  افتهیسازمانوجود دارد که به خوبی   البی اسرائیلی برود( یک یا هر جای دیگر استرالیا، زالندنو و آمریکا
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های درگیر در حمایت از اسرائیل، حداقل مقداری است و حاضر است برای حمایت از اسرائیل به جنگ برود. اغلب سازمان

 گیرند.آویو میدستور از مقامات تل

ها پخش تبلیغات و نفوذ در مردم کنند و هدف آنها حتی به طور کامل با دولت اسرائیل هم کاری میبسیاری از آن

ها را وادارند و بحث اشتباهبهآویو بپیوندند و یا مردم را با روایات ضدونقیض کشورهای محل اقامت است که یا به مسیر تل

 .بست بکشانندو به بن کنند  در زمان جنایات بالقوه اسرائیل خفه

شوند که دهی شده دولتی توانمند حمایت میمتحدان پراکنده یهودی در سراسر جهان توسط یک ماشین سازمان

سازند. وزارت امور خارجه  آلودکند تا هرزمانی که از اسرائیل انتقاد شود، آب را گلاطالعات غلط و دروغ را پخش می

های سراسر جهان نظارت دارند تا اقدامات الزم را به عمل سایتبگیر دارد که بر وبداوطلبان« حقوقاز »اسرائیل یک گروه 

کند. به همین دلیل هر داستان منفی که وزیر کار میو یک گروه مشابه وجود دارد که در خارج از دفتر نخست آورندمی

ها دقیقاً که بسیاری از آن شودگردد، سریعاً سیل کامنت های حامیان اسرائیل سرازیر مییل در آمریکا ظاهر میدرباره اسرائ

 . گویندهمان نقاط هماهنگ شده را می

کامنت های ناخوشایند سایت را با »دوست نداشتن« سرکوب  ها درواقع قادرند که سیل وارهایی مانند یاهو، آندر سایت

در نهایت، در این  گردد.کنند. اگر کامنتی تعداد زیادی دوست نداشتن دریافت کند، به طور خودکار حذف و یا مسدود می

بلیغاتی های تسو با فعالیتکند تا از یکپژوهش مشخص شد که رژیم صهیونیستی در راستای دیپلماسی عمومی تالش می

طلب را به جهانیان ارائه داده و از سوی دیگر از موضع انفعالیِ پاسخگویی و ضد تبلیغاتی تصویر یک دولت پیشرفته و صلح

به جهان خارج شود.
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