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  مقدمه

میالدي در سرزمین اشـغالی فلسـطین در    1948رژیم صهیونیستی اسرائیل در ماه می سال 

کنون با حمایت مستمر  رژیم از زمان تأسیس تااین  موجویت نمود. شرق دریاي مدیترانه اعالم

هـاي نظـامی،   هاي غربی در زمینـه به ویژه دولت ،هاي بزرگ جهانیو بدون قید و شرط قدرت

هاي باالیی در میان کشورهاي جهان آوري، کشاورزي و پزشکی به رتبهاقتصادي، صنعتی و فن

میلیارد دالر وام بالعـوض و انـواع و اقسـام     3 بیش از دست یافته است. ایاالت متحده ساالنه

در  رژیم صهیونیستیدهد. درآمد سرانه تجهیزات پیشرفته نظامی را در اختیار این رژیم قرار می

گـردد.  میلیارد دالر در سال می 235دالر و تولید ناخالص داخلی آن نیز بالغ بر  31000حدود 

بـی بـوده و از تعامـل اقتصـادي بسـیار انـدکی بـا        بـه کشـورهاي غر  این رژیم  اغلب صادرات

بودجه نظامی اسرائیل از تولید ناخالص داخلـی   سهمکشورهاي همسایه خود برخوردار است. 

  دهد.یافته را به خود اختصاص می ین رقم در میان کل کشورهاي توسعهباالتر ،آن

رژیـم صهیونیسـتی   یافته یهودیان بـه فلسـطین و تشـکیل    هاي اولیه مهاجرت سازمانریشه

آئـین  قاطبـه عالمـاي راسـت    ،د. در آن زمـان گـرد اسرائیل به اواخر قرن نوزدهم میالدي باز می

» ارض موعود«قوم یهود به  قدرتمندانهایده صهیونیسم مبنی بر بازگشت  (ارتدوکس) یهودي با

یروهـاي  ن ،دانستند. بـه تـدریج  ها و مقدرات الهی میمخالف بودند و آن را عملی خالف وعده

صهیونیست با تبلیغات وسیع و با استفاده ابزاري از نمادها و شعارهاي مذهبی توانستند بسیاري 

اندیش و دلباخته ارض موعود را براي مهاجرت به فلسطین ولو با ابـزار زور و  از یهودیان ساده

اندیشـه  گذاران اصلی  با تسخیر و تصرف امالك ساکنین بومی آن سرزمین ترغیب نمایند. بنیان

تفـاوت نسـبت بـه تقـدس     اعتقاد به مبانی دینی و بـی افرادي یکسره سکوالر و بی ،صهیونیسم

وان ایدئولوگ اصلی و مذهبی سرزمین فلسطین براي یهودیان بودند. افرادي چون هرتزل به عن

تـرین  از کوچـک  ،گوریون به عنوان معمـار عمـده دولـت صهیونیسـتی اسـرائیل     پس از آن بن

هبی برخوردار نبودند و صرفاً به دنبال در انداختن طرحی نـو در زنـدگی سیاسـی    اعتقادات مذ

ند که از پایگاه دینی به توجیه کردگروه جدیدي ظهور  ،به تدریج پس از آن وقوم یهود بودند. 

هـر   ،شوندهاي مذهبی شناخته میمبانی صهیونیسم پرداختند. این عده که به عنوان صهیونیست

اما از تاریخی طوالنی  ،هاي سکوالر در اقلیت قرار دارندر مقابل صهیونیستچند از نظر کمی د
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و قدرت و نفوذي به نسبت باال در درون جامعه اسرائیل برخوردار بوده و به همان نسـبت نیـز   

هـاي سـکوالر اولیـه بـه     اند. صهیونیستهاي داخلی و خارجی اسرائیل اثرگذار بودهبر سیاست

ودي متوجه اهمیت شعارهاي مـذهبی ایـن گـروه و تـأثیر شـگرف آن      زه ب ،گوریونرهبري بن

ویـژه از کشـورهاي    بـه  ،جدید یهودي به سرزمین فلسطین شعارها براي جذب موج مهاجرین

اي میـان  نهایتـاً مصـالحه   ،رغم اخـتالف نظرهـاي فـراوان    به ،شرق اروپا شدند. به همین سبب

و در جریـان آن هـر یـک از     هپدیـد آمـد  هاي مـذهبی  هاي سکوالر و صهیونیستصهیونیست

بـودن   تأسیس با توجه به تازهطرفین متعهد به مالحظه منافع و حوزه قدرت طرف مقابل گردید. 

هاي آغازین و نیاز وافر آن به جذب مهاجرین جدید به منظور ثباتی دولت اسرائیل در سالو بی

کـه   متنفـذ یهودیان ثروتمند و افزایش جمعیت و نیز جلب حمایت مادي و معنوي آن دسته از 

توان گفت این رژیم از همـان روزهـاي اولیـه    می ،زیستنددر آمریکاي شمالی و غرب اروپا می

اي را در حـوزه دیپلماسـی عمـومی و بـا هـدف      یافتهگیري رسمی خود عملیات سازمانشکل

ح دیپلماسـی  در آن زمان اصـطال  ،توجیه خود نزد جوامع یهودي سراسر جهان آغاز نمود. البته

عمومی کاربردي نداشت و اساساً به شکل امروزي آن مفهومی شناخته شده نبـود؛ امـا از نظـر    

د نـزد یهودیـان جهـان و    هاي وسیع دولت اسرائیل براي توجیه مشروعیت خوبرنامه ،محتوایی

توان در حـوزه  درستی میه چه بیشتر مهاجران یهودي به سرزمین فلسطین را بسپس جذب هر

  ومی را بر آن اطالق کرد. سی عمومی بررسی کرده و مفاهیم امروزي دیپلماسی عمدیپلما

چه بیشتر تحت تأثیر قرار دادن یهودیان و ترغیب آنان بـه پـذیرش ایـده صهیونیسـم و     براي هر

شد. مذهبی استفاده میعناصر تبلیغی اعم از مذهبی و غیرالبته از همه عوامل و  ،مهاجرت به فلسطین

ویـژه بـراي    براي بسیاري از مردمی که در جسـتجوي عـدالت اقتصـادي بودنـد، بـه      ،مثالبه عنوان 

کی اسـرائیل  زیسـتند، ایـده مـزارع اشـترا    یهودیان شرق اروپا که در شرایط اقتصادي نامساعدي مـی 

بایـد اذعـان داشـت کـه عمـده       ،کرد. با ایـن حـال  آمیز و جذاب جلوه می(کیبوتص) بسیار تحسین

از ماهیـت   ،گرفـت یهودي به سـرزمین فلسـطین صـورت مـی     تبلیغاتی که با هدف جذب مهاجران

میالدي، اسـتفاده وسـیع از    1967المقدس در سال  ار بود. به ویژه پس از اشغال بیتمذهبی برخورد

عملیـات تبلیغـاتی   نمادها و شعارهاي مذهبی براي توجیه موجودیت اسـرائیل بـه امـري غالـب در     

اسرائیل تبدیل شد و حتی سکوالرها نیز از این نمادها بـه عنـوان تاکتیـک و وسـیله در ایـن جهـت       

اي در عملیات روانـی و   کننده فاده ابزاري از آن نیز نقش تعییناستفاده کردند. مسأله هولوکاست و است
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در ابتـدا  گونـه تبلیغـات کـه    تبلیغی رژیم صهیونیستی براي توجیه موجودیت خود داشته است. ایـن 

 2کننـده تدریج سمت و سـویی تهـاجمی و محکـوم   به  ،کننده داشتو جذب1گرانهبیشتر جنبه توجیه

ترین انتقـاد و  ساختن کوچکجانبه بود که امروزه واردر نتیجه همین تبلیغات وسیع و همهپیدا کرد. د

آئـین تقبـیح    علماي یهود و سایر یهودیان راست ایراد به اندیشه صهیونیسم که روزي توسط اکثریت

  شود. معادل یهودستیزي و دشمنی با کل جامعه یهود شمرده می ،شدمی

 ،گذاران اسرائیل بالفاصله پس از تأسیس دولت خود به آن پی بردنـد  مشکل بعدي که بنیان

ر میـان  تبـع آن د  ین رژیم نزد کشورهاي همسـایه و بـه  عدم پذیرش مشروعیت و موجودیت ا

قاطبه کشورهاي مسلمان در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن بود. واقعیت این بود (و هست) که 

قابل هضم در منطقه خاورمیانه است. طرح ایجاد این یل رژیمی تحمیلی، غیر بومی و غیراسرائ

هاي بزرگ و استعماري که یکسـره  رژیم از خارج از منطقه و با حمایت آشکار و پنهان قدرت

تنظیم و به اجرا گذاشته شده است. از نظر فرهنگـی نیـز    ،هاي مسلمان منطقه بودندمنفور ملت

هیچگونه قرابتی میان مهاجرینی که از شرق اروپا و روسیه و شمال آفریقـا بـه اسـرائیل آورده    

شدند با ساکنین بومی این منطقه اعم از مسلمان، مسیحی و حتی یهودیانی که از قبل ساکن می

هاي استعماري نیز وجود نداشت. وابستگی دولتمردان اسرائیل به غرب و دولت ،ین بودندفلسط

رور و تفـاخر علنـی و عامـل    عکس همواره مایه غـ برچیزي نیست که قابل انکار باشد و بلکه 

پـس از مسـأله    ،هاي منطقه نیز بوده و هست. از ایـن رو بینی آنان نسبت به سایر ملتخودبرتر

دومین مشکل اصلی اسرائیل توجیـه مشـروعیت و موجویـت     ،نزد یهودیان مشروعیت اسرائیل

هاي منطقه و سایر نقاط جهان بوده است. روشن است که این رژیم براي تـأمین  خود نزد ملت

 باشد.کارگیري دیپلماسی عمومی فعال و هدفمند می هاین هدف نیز نیازمند ب

هاي اشغالی و نقض اسرائیل در سرزمینرژیم صهیونیستی جنایات گسترده  ،از طرف دیگر

کـرده   ترسیموجهه و تصویري منفی از این رژیم نزد افکار عمومی جهان  ،گسترده حقوق بشر

صـدد تـرمیم    ی دردیپلماسی عمومابزارهاي گیري از با بهره رژیم صهیونیستی در نتیجه،است. 

 ،کنـون  با توجه به اینکه تـا  باشد.میهدف این مقاله  این مقولهبررسی باشد که وجهه خود می

هیچ پژوهش جامعی به زبان فارسی در مورد دیپلماسی عمومی اسرائیل منتشر نشده و جز یکی 

______________________________________________________________ 
1. apologistic 
2. antagonistic 
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تـوجهی   هیچ منبع قابل هستند، منابع خارجیاندك دو مقاله کوتاه که آنها هم عمدتاً برگرفته از 

رغم انتشار کتب به در سطح جهانی نیز و  شتهنداوجود  این حوزه مطالعاتی گران براي پژوهش

، هنوز منابع در مورد دیپلماسی عمومی ایاالت متحده و دیگر کشورهاي غربی و مقاالت متعدد

ایـن  نگلیسی منتشر نشده است، به زبان اکم دستدرباره دیپلماسی عمومی اسرائیل ذکري  قابل

بررسی عمومی رژیم صهیونیستی را ها و مخاطبان دیپلماسی تالش دارد اهداف، اولویت نوشتار

اسـرائیل از   رژیـم صهیونیسـتی   گیـري هـاي بهـره  ضـرورت و انگیـزه   در این راستا ابتدا .نماید

 رژیـم صهیونیسـتی   ابزارهاي دیپلماسی عمومی اشاره شده و سپس نیازهاي دیپلماسی عمومی

اسرائیل به طور خالصه بیـان شـده و پـس از آن بـه مسـائل مفهـومی و نظـري در خصـوص         

هاي وزارت دیپلماسـی  شود. در ادامه عملکرد و فعالیتدیپلماسی عمومی اسرائیل پرداخته می

هـا و نهادهـاي    سـازمان  ،ررسی قرار گرفته و سـپس عمومی و یهودیان پراکنده اسرائیل مورد ب

هـا  اولویت و اهداف، ال در دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی ذکر شدهدولتی و غیردولتی فع

   خواهد گرفت.دیپلماسی عمومی اسرائیل مورد مطالعه قرار  و مخاطبان

 

  صهیونیستی رژیم دیپلماسی عمومی هايگیزهو انضرورت الف. 

زیر بیش از هر کشور  هايو ویژگی بودن مشخصاتصهیونیستی اسرائیل به دلیل دارا رژیم

  دیگري محتاج به کارگیري دیپلماسی عمومی است:

دیگـر  به طور طبیعی و بدون مالحظـه  این ویژگی، تأسیس است.  تازه رژیمیاسرائیل  یک.

آورد. عـالوه بـر   ، نیاز بیشتري را براي تبلیغات و شناساندن خود به دیگران به وجود میعوامل

باید جمعیتی از بیرون بـه  براي تشکیل و ادامه حیاتش می ت ون، اسرائیل محتاج جمعیت اسای

سازي شوند. طبیعی است که درون آن کوچانده شده و سپس تحت عنوان ملت اسرائیل هویت

تواننـد  براي جذب جمعیت ابتدا باید دالیل موجودیت این رژیم نـزد کسـانی کـه بـالقوه مـی     

 تبلیغ و توجیه شود. ،جمعیت آن را تشکیل دهند

از بـدو   ،هـاي دیگـران بـه وجـود آمـده و همـواره      اسرائیل با توسل به زور و تصرف سـرزمین  دو.

همـواره بـراي   باید این وضـعیت را   با همسایگانش در حال نزاع بوده است. بنابراین می ،کنون تأسیس تا

ن و بـه فراموشـی سـپردن اصـل     کـرد  هـا توجیـه نمایـد. تـالش بـراي کمرنـگ      مردم خود و سایر ملت

هـاي اسـرائیل در برابـر    بـودن سیاسـت   طین در افکار عمـومی، ادعـاي دفـاعی   بودن سرزمین فلس اشغالی
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طـول  در  روشی اسـت کـه همـواره و    ،تهاجم دشمنان و تأکید بر مسأله تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی

 است.کار برده شده ه هاي غربی ببه ویژه نزد ملت ،طلبانه این رژیمسالیان براي توجیه خصلت جنگ

بومی در منطقه است و از قرابت فرهنگی و ارزشی با محـیط  اسرائیل رژیمی تحمیلی و غیر سه.

هاي فرهنگی  پیرامونی خود برخوردار نیست. از این جهت نیز الزم است این رژیم براي تبلیغ ارزش

اسـرائیل   ریـزي نمایـد. تـالش   برنامه ،اي که در آن قرار داردخود و یافتن شرکاي احتمالی در منطقه

براي تأثیر فرهنگی بر مردم ایران و تبلیغات مسـتمر در مـورد پیونـدهاي تـاریخی و باسـتانی میـان       

عنـوان یکـی از    است. بخـش فارسـی رادیـو اسـرائیل بـه     هدر زمره همین برنامه ،ن و یهودیانایرانیا

وجـود آمـده و   ه م بن رژیاز اولین دهه تأسیس ای ،مرزي اسرائیل هاي رادیوي برونترین برنامهقدیمی

 زبان بوده است. امه براي مخاطبان ایرانی و فارسیوقفه مشغول تهیه و پخش برنتا امروز بی

هـاي نظـامی،   غـم اینکـه رژیـم صهیونیسـتی در حـوزه     ربـه  تـوان گفـت   با توجه به این عوامل می

امـا بزرگتـرین    ،اي دسـت یافتـه  هاي قابل مالحظـه آوري و کشاورزي به پیشرفتاقتصادي، صنعتی، فن

همچنـان تـالش    ،به نحوي که بیش از شش دهه پس از تأسـیس آن  ،آن بحران مشروعیت است مشکل

دهد. تصویر غالـب اسـرائیل   هاي اصلی رهبران آن را تشکیل مییکی از دغدغه ،براي توجیه موجودیت

رژیـم بـه    طلب است و این نیاز بیش از پیش ایـن  یرمنطقی و جنگدر جهان همچنان تصویري خشن، غ

  دهد.دیپلماسی عمومی براي توجیه مشروعیت وجودي و رفتاري خود را نشان می

  

   رژیم صهیونیستی نیازهاي دیپلماسی عمومیب. 

منحصـربه فـردي محسـوب     رژیـم صهیونیسـتی موجودیـت    ،در حوزه دیپلماسی عمـومی 

شـرایط،   ،جمعیت مشـابه  و کشورهاي کوچک با مساحتدیگر در قیاس با  این رژیمشود.  می

یـر و جـرح و تعـدیل در    دنبـال تغی  نیازها و رفتار متفاوتی داشته است. کشورهاي قدرتمند بـه 

مورد «شده از خود در جهان هستند؛ اما هدف کشورهاي کوچک این است که فقط  تصویر ارائه

هاي هاي بزرگ دارد. قدرتشباهت زیادي با قدرت رژیم صهیونیستیقرار گیرند. مورد » توجه

هـا و اقـدامات خـود را بـراي جهانیـان توضـیح دهنـد ولـی         بزرگ الزم است همیشه سیاست

کنند توجه جهان را به خود جلب نماینـد. اسـرائیل تـالش کـرده     کشورهاي کوچک تالش می

  تصویر منفی از خود ارائه کرده است.  اما ،هاي خود را توجیه نمایداقدامات و سیاست
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و سازمان ملل مورد انتقاد قرار  المللیي بینکشورها، نهادهامکرراً توسط  رژیم صهیونیستی

دلیل نقض حقوق بشر و اشغال سرزمین فلسطین مورد توجه  همواره به این رژیمگرفته است. 

کند خود بوده و تالش می موجودیتدر پی حمایت از  رژیم صهیونیستی از این رو،است.  بوده

ین مبنا عناصري که به طـور پیوسـته در دیپلماسـی    . بر اتخفیف دهدبحران مشروعیت خود را 

  عبارتند از: ،گیرندمورد تبلیغ قرار می رژیم صهیونیستیمومی ع

  

  حق حیات .1

تشکیل آن همواره مورد بحث بوده اسـت. از  و  له مشروعیتبا تأسیس دولت اسرائیل، مسأ

و با تصمیم سازمان ملل متحد  حق طبیعی و تاریخی آنهاستتشکیل دولت  ،هادیدگاه اسرائیلی

  نیاز به منابع خارجی ندارد.این حق طبیعی براي مشروعیت  در نتیجه، .همراه بوده است

  

  انکار هولوکاست .2

گیـرد.  زدایی از اسرائیل صـورت مـی  منظور مشروعیت ها مدعی هستند انکار هولوکاست بهاسرائیلی

کنندگان هولوکاسـت، اسـرائیل حـق حیـات نـدارد،      دیدگاه نفیکنند که از ها چنین استدالل میاسرائیلی

از اصالً رخ نداده اسـت. اسـتفاده وسـیع و مکـرر      ،چون هولوکاست که مبناي مشروعیت اسرائیل است

سـت کـه حتـی توسـط برخـی محققـین       ا ايسازي در اسرائیل پدیدههولوکاست در جریان فرآیند ملت

روي دیگـر ایـن سـکه ایـن      ،در واقع ).Zertal, 2005(اسرائیلی نیز مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است 

طبیعـی اسـت    ،زنـد د را به واقعه هولوکاست پیوند مـی است که وقتی دولت اسرائیل خود موجویت خو

  شود.  اسرائیلی تبدیل میضد ست نیز به بخش مهمی از گفتمانکه نقد و بازنگري هولوکا

  

  یهودستیزي .3

بایسـت بـین یهودسـتیزي کالسـیک و نـوین تمـایز قائـل شـد.          در بحث یهودستیزي مـی 

 نـوین  یهودستیزيو یهودستیزي کالسیک به طرد و نفرت از یهودیان با دالیل نژادي و مذهبی 

همانگونه که  (Caplan and Small, 2006: 548-561). اشاره دارد اسرائیل با مخالفت انگیزه به

القاء این موضوع  ،المللیها در عرصه تبلیغات بینهاي صهیونیستیکی از تالش ،قبالً گفته شد
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چـرا کـه بـه زعـم آنـان       ،بوده است که هرگونه مخالفت با اسرائیل به معناي یهودستیزي است

هـا  . اسـرائیلی شوددولت اسرائیل نماد آرزوهاي تاریخی، ملی و مذهبی قوم یهود محسوب می

مدعی هستند که این نوع یهودستیزي به موضع سیاسی کشورهاي درگیر در منازعه اسـرائیل و  

فلسطین مرتبط بوده و توسط برخی کشورهاي عربـی، ایـران، سـوریه، تشـکیالت خـودگردان      

هـا، تبلیغـات در   زعـم صهیونیسـت  شود. بـه فلسطین، اخوان المسلمین، حماس و... ترویج می

طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق اعمال دیپلماسـی عمـومی و کسـب    هودستیزي بهراستاي ی

  گیرد.موضع اخالقی با استفاده از دالرهاي نفتی صورت می

  

  : مسائل مفهومی و نظريرژیم صهیونیستیدیپلماسی عمومی ج. 

انتشـار  شود که به المللی اطالق میدیپلماسی عمومی در اسرائیل به اقداماتی در عرصه بین

 1»هاسـبارا «از واژه گذشته  درکنند. دولت اسرائیل اطالعات در خصوص این کشور مبادرت می

هاي دولتی در جهت ارتقاي وجهه اسرائیل در مقابل آنچـه بـه زعـم    منظور توصیف سیاست به

برخی هاسبارا را  ،د. البتهکرآنها تبلیغات منفی در خصوص اسرائیل در جهان است، استفاده می

کنند، چراکه هاسبارا در زبان عبري تعبیري مثبت هماننـد  میتعبیري براي تبلیغات تلقی  حسن

ولـی در   ،دارد که بر خالف کلمه تبلیغات یا پروپاگاندا داراي طنین منفی نیست» رسانیاطالع«

  ). Goodman, 2011(عمل کارکرد آن با تبلیغات مشابه است 

ائیل در حوزه دیپلماسی عمومی بسیار پیچیده بوده اسـت. شـیمون پـرز    نحوه برخورد اسر

 ،هاي خوب باشـد جمهور فعلی اسرائیل بر این باور است که اگر کشوري داراي سیاسترئیس

بهتـرین نـوع روابـط     ،هـاي مناسـب نباشـد   نیازي به روابط عمومی ندارد و اگر داراي سیاست

گیلبوا معتقـد اسـت اسـرائیل تـا مـدتها اسـتفاده از       . عمومی در دنیا نیز مؤثر واقع نخواهد شد

کل دنیا مخالف اسـرائیل اسـت. چنـین    کرد دانست و تصور میدیپلماسی عمومی را بیهوده می

عمومی به انحـراف کشـیده شـده و    افکار گذاري و هم در سطح سطح سیاست هم در ،نظراتی

 (Gilboa, 2006: 735). است ضربه کاري به اعتبار و وجهه اسرائیل در جهان وارد ساخته

______________________________________________________________ 
1. Hasbara 
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کـردن بـراي    دادن و تبیـین  به معنی توضـیح » هاسبارا«ژه عبري اسرائیل تا همین اواخر از وا

کرد. این واژه منحصربه فرد بوده و معادل دقیقی در دیگر اشاره به دیپلماسی عمومی استفاده می

  نیز ترجمه نمود. » 1تفسیر«یا » توضیح«توان ها ندارد. این واژه را می زبان

روابـط  «، یـا  3»طرفـداري از دولـت  «، 2»تبلیغات نـرم و روابـط عمـومی   «برخی هاسبارا را 

تئوریـک مفهـوم هاسـبارا را     منظراز  .(Shenhav et al., 2010: 144)اند در نظر گرفته» عمومی

یـانگر  ایـن واژه ب  تر دیپلماسـی عمـومی تلقـی کـرد.    توان تفسیر اسرائیلی از حوزه گستردهمی

  گرانه براي دیپلماسی عمومی است.بودن نقشی محدود، دفاعی و توجیه قائل

زبان بـه دهـه هفتـاد مـیالدي بـاز       هاي مکتوب انگلیسینخستین اشارات به مفهوم هاسبارا در رسانه

بـراي   4»المللـی تصویرسـازي بـین  «اي بـراي  پست هاسبارا را برنامه گردد، زمانی که روزنامه واشنگتنمی

سیاستگذاران رژیم صهیونیستی بیش از پـیش بـه اهمیـت اسـتفاده از      ،اسرائیل توصیف کرد. در آن دهه

المللـی توجـه   هاي این رژیم در عرصـه بـین  هاي ارتباطی و روابط عمومی براي توضیح سیاستتکنیک

هـاي اسـرائیلی   اتبا هـدف آمـوزش دیپلمـ   » برنامه هاسبارا«اي تحت عنوان پیدا کردند تا جائیکه برنامه

وزیـر وقـت   نخسـت  ،آغـاز گردیـد و منـاخیم بگـین     هاي آمریکاییدر حوزه ارتباطات با کمک شرکت

المللـی منصـوب کـرد. در    رسـانی بـین  مشاوري را در امر اطـالع رژیم صهیونیستی نیز براي نخستین بار 

  والت زیادي پیدا کردند.  نهادهاي مجري هاسبارا در اسرائیل از نظر ساختاري تغییر و تح ،هاطول سال

عنـوان وزیـر    تشکیل گردید و شیمون پـرز بـه   1974وزارت هاسبارا نخستین بار در سال 

 بـه این وزارتخانه منحل و امور مربوط به ایـن وزارتخانـه    1975ولی در سال  ،منصوب گردید

   (Mendel, 2010). محول شد از جمله وزارت امور خارجه هادیگر وزارت

ئیل منحـل و ایـن وظیفـه بـه     بخش هاسبارا در وزارت امور خارجـه اسـرا  ، 1992 سال در

  هاي مختلفی در آن وزارتخانه واگذار گردید.  بخش

تـوان چنـین توضـیح داد: درحالیکـه     ترین تمایز دیپلماسی عمومی و مفهوم هاسـبارا را مـی  مهم

ه افکـار عمـومی   لحاظ ماهیت مفهومی حاکی از رویکـردي فعاالنـه اسـت کـ     دیپلماسی عمومی به

گیـرد؛ مفهـوم اسـرائیلی هاسـبارا     نظر مـی  گذاري درعنوان بخشی از فرآیند سیاست المللی را به بین

______________________________________________________________ 
1. Interpretation 

2. Soft propaganda and public Relations 

3. Government Advocacy 

4. Overseas image-building 
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متمایل به رویکردي منفعالنه بوده و دربرگیرنده رویکردي تاکتیکی و غیرراهبردي با هـدف توضـیح   

دیپلماسی عمومی سه بعد اصلی دارد: در  ،به عبارت دیگر .ها بوده استو توجیه اقدامات و سیاست

بـوده کـه    2»فعاالنـه « ،است کـه بـر مـدیریت اخبـار تمرکـز دارد. در بعـد دوم       1»واکنشی«بعد اول 

المللی تمرکـز  ها و مخاطبان بینها و رخدادهایی است که با هدف بر توجه رسانهدربرگیرنده فعالیت

هـا تـالش   ست؛ فرآیندي بلندمدت کـه در آن دولـت  استوار ا» ایجاد روابط«داشته و در بعد سوم بر 

میت بخشـند  هاي دولت خود رسشکنند با ایجاد روابط با مردم در خارج از مرزهاي خود به ارزمی

هاسـبارا فقـط دربرگیرنـده بعـد واکنشـی        ،ابعـاد این نرم است. با توجه به  که این امر وظیفه قدرت

  (Shenevet al., 2010: 145). شودنمی مدیریت اخبار بوده و دو بعد دیگر را شامل

تقاضاها براي افزایش توجه دولت اسرائیل به دیپلماسی عمومی  ،میالدي 2001پس از سال 

افزایش پیدا کرد و از جمله شاموئل کاتز بـه عنـوان یکـی از کارشناسـان قـدیمی هاسـبارا در       

اسرائیل خواهان آن شد تا دستگاه مجزایی به این امر در ساختار دولتی آن رژیم اختصاص یابد 

(Katz, 2001). هاي دولت در حـوزه  چند از افزایش فعالیتت، هرر وقوزیآریل شارون نخست

ولی سازمان مستقلی را در دولت خود به عنوان متصـدي مـدیریت ایـن     ،هاسبارا حمایت کرد

سرانجام وزارت امور خارجه اسرائیل عبـارت دیپلماسـی عمـومی را    ها به وجود نیاورد. برنامه

کاربرد دارد و دولـت اسـرائیل بـا اذعـان بـه      طورگسترده  پذیرفت؛ گرچه واژه هاسبارا هنوز به

هایی در این خصوص اتخـاذ نمایـد   ها و سیاستارزش دیپلماسی عمومی بر آن شد تا تصمیم

.(Gilboa, 2006: 735) 2009سـال  انجام در مـاه مـارس   سر ،به دنبال این خأل و احساس نیاز 

  شد.گذاري بنیان» وزارت دیپلماسی عمومی و امور یهودیان پراکنده«

  

  دیپلماسی عمومی و امور یهودیان پراکنده  وزارتد. 

وزارت دیپلماسـی عمـومی و امـور یهودیـان     « ،دو ماه پس از تهـاجم رژیـم صهیونیسـتی بـه غـزه     

از حـزب لیکـود    4تشکیل گردید و در حال حاضر یـولی ادلشـتاین    2009در ماه مارس سال  3» پراکنده

    یهودیان پراکنده در کابینه بنیامین نتانیاهو مشغول به کار است. عنوان وزیر دیپلماسی عمومی و امور به

______________________________________________________________ 
1. reactive 

2. proactive 
3. Ministry of  Public Diplomacy and Diaspora Affairs 
4.Yuli-Yoel Edelstein 
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کمپـین مسـبیریم    2010وزارت دیپلماسی عمومی و امور یهودیان پراکنـده در مـاه فوریـه    

 ،ادر این راست .(Hershkovitz, 2012: 518) اندازي نمودسازي راهماه زمینه 6اسرائیل را پس از 

عنـوان  اندازي گردیـده اسـت.   هاي عبري، روسی و انگلیسی راهتارنماي این وزارتخانه به زبان

توضیح و تبیـین  آن انتخاب شده و هدف » کنندکسانی که تبیین می«به معنی  1»مسبیریم«تارنما 

کـردن   فـراهم  هدف این تارنما (Mendel, 2010). مسائل گوناگون در خصوص اسرائیل  است

تا به  کنند االنه به خارج مسافرت میساست که  میلیون اسرائیلی 3بیش از  يبرا ازیمورد ن ابزار

   (Hoffman, 2010).   بپردازندو به حمایت از اسرائیل  در خارج عمل کرده ریعنوان سف

شد  تیپس از آن تقو لیاسرائ یعموم یپلماسید تیزبان سایسینسخه انگل ياندازطرح راه

 لیاعـالم کردنـد اسـرائ   شهروندان یهـودي اسـرائیل   درصد از  91، ینظرسنج کیکه بر اساس 

 طـرح  انجام شده بـود.  یلیاسرائ 495از  ینظرسنج نیدر خارج دارد. ا يبد اریبس ایبد  ریتصو

که هر ساله بـه   هایییلیاسرائ تیبه دنبال آن است تا از ظرف لیاسرائ یعموم یپلماسیوزارت د

کـه از شـهروندان    ی. هنگـام نمایـد استفاده  ل،یبهبود وجهه اسرائ يبرا کنند یخارج مسافرت م

باشند،  لیاسرائ ندهینما کنند یکه به خارج سفر م یزمان خواهند یآنها م ایشد آ دهیپرس یلیاسرائ

 .(Hershkovitz, 2012: 518-519) بوده است »بله«درصد آنها  85پاسخ 

د در افکار عمومی جهان تغییر تصویر خوصدد اسرائیل در ،ه در تارنما آمده استگونه ک آن

پاسخ داده  ،ها و اطالعات غلطی که از این رژیم ارائه شدهبرداشت زعم خود به سوء است تا به

ها اي از خود به جهانیان عرضه نماید و بر این باور است که اگر اسرائیلیگرایانهو تصویر واقع

توانند به این مهم دسـت یابنـد. برخـی منتقـدین معتقدنـد نحـوه       می ،دست به دست هم دهند

است تا عـاملی بـراي   مواجهه این وزارتخانه با دیپلماسی عمومی بیشتر نشانه ضعف این رژیم 

دادن اینکه تصویر اسرائیل در جهـان بسـیار منفـی و    تقویت قدرت آن، چراکه با مفروض قرار

گویی به اتهامات وارده بر این رژیم آموزش  پاسخقصد دارد شهروندان را براي  ،نامطلوب است

وزیر فعلی این وزارتخانه  ،ایراد دیگر منتقدین به شخصیت یولی ادلشتاین .)Cook, 2010( دهد

هاي تندروي حزب لیکود است کـه  از چهره ،ساکنین کرانه باختري استاست. وي که خود از 

  کند.  دفاع میهاي اشغالی سازي در سرزمینبه شدت از سیاست شهرك

______________________________________________________________ 
1. Masbirim 
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به ارائـه   ،»دانستید؟آیا می«در تارنماي وزارت دیپلماسی عمومی اسرائیل در بخشی تحت عنوان 

  ه است. شد پرداختهاطالعات کلی در خصوص تاریخ، سیاست، جامعه، فرهنگ و اقتصاد اسرائیل 

، »اسـرائیل المللـی: مایـه غـرور    دسـتاوردهاي بـین  «این تارنما در پنج بخش تحت عناوین 

نکاتی براي سفیران «، »اسرائیل و جهان عرب«، »هاها در برابر واقعیتاسرائیل در جهان: افسانه«

اطالعـاتی را ارائـه کـرده اسـت. در بخـش      » پیام وزیر دیپلماسی عمومی اسـرائیل «و » کارتازه

علوم هاي گوناگون نظیر کشاورزي، پزشکی، فرهنگ، ، دستاوردهاي این رژیم در عرصهنخست

  و فناوري از زمان تأسیس ذکر شده است.

هـا در خصـوص   هـا یـا سوءبرداشـت   ، یک سري مطالب تحت عنوان افسانهدومدر بخش 

  پاسخ داده شده است. هاشده و بدان آوردهها نزد جهانیان اسرائیل و اسرائیلی

  اند عبارتند از:عنوان افسانه ذکر شده موضوعاتی که تحت

 است؛اسرائیل کشور مذهبی  -

 اسرائیل دیکتاتوري نظامی است؛ -

 مانده است.اسرائیل عقب -

 ها واقعاً خواهان صلح نیستند.اسرائیلی -

 فلسطین همیشه کشور عربی بوده است. -

 ها منشأ ترور جهانی است.روابط اسرائیل و فلسطینی -

بازگشته و به آوارگان  1967سازمان ملل، اسرائیل بایستی به مرزهاي  242طبق قطعنامه  -

 جازه بازگشت دهد.ا

 اعراب اکثریت غالب در اسرائیل خواهند بود. ،در آینده نزدیک -

 امکان صلح نیست. ،اسرائیل سازيدلیل شهرك به -

 ها آواره فلسطینی اجازه بازگشت به اسرائیل را ندارند.میلیون -

 ها دارد. هاي عربی ریشه در فالکت فلسطینیمشکالت اسرائیل با دولت -

و جهان عرب، به روابط اسـرائیل بـا کشـورهاي عربـی و اسـالمی و منازعـه        در بخش اسرائیل

در بخـش نکـاتی بـراي     ها ارائه شده اسـت. اعراب و اسرائیل پرداخته شده و اطالعاتی در این زمینه

هـا  هایی در زمینه نحوه ایجاد ارتباط و ارائه اطالعات ذکر شده است تا اسرائیلیکار، نکتهسفیران تازه

ان سفیرانی در جهت معرفی اسرائیل در مواجهه با شهروندان خارجی بتوانند بـه نحـو احسـن    عنو به
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در بخش پیام وزیـر دیپلماسـی عمـومی     ،در نهایت به ارائه اطالعات در خصوص اسرائیل بپردازند.

اسرائیل، پیام یولی ادلشتاین وزیر دیپلماسی عمومی اسرائیل خطاب به شـهروندان اسـرائیلی کـه بـه     

  (http://masbirim.gov.il). کنند آمده استج از این کشور مسافرت میخار

توان مـوارد ذیـل را   با مطالعه سایت دیپلماسی عمومی و امور یهودیان پراکنده اسرائیل می

  عنوان چارچوب کلی دیپلماسی عمومی اسرائیل استنباط نمود:به

  براي نسل جدیدآوري نظرات، تمایالت و اطالعات در خصوص اسرائیل جمع -

  عمومی هايشده از طریق نظرسنجی نظر نخبگان و تصویر ارائهبررسی شکاف بین  -

  هاي منفی به مثبت در جهت ابراز همدردي با اسرائیلتحلیل تغییرات از انگیزه -

هـایی فراتـر از   هـا و معرفـی جنبـه   هاي آشنایی با اسرائیل و اسـرائیلی کردن زمینه فراهم -

  اسرائیل و فلسطین چارچوب مناقشه

  .هاي قدرت نرم اسرائیلایجاد آگاهی در خصوص دیگر جنبه -

  

  ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی فعال در دیپلماسی عمومی سازمانح. 

هـا و نهادهـاي دولتـی    عالوه بر وزارت دیپلماسی عمومی و امور یهودیان پراکنده، سازمان

از آن جمله کنند که عمومی این کشور ایفاي نقش میمتعددي در اسرائیل در راستاي دیپلماسی 

وزیـري؛ وزارت صـنایع، تجـارت و کـار؛ وزارت     توان به وزارت امور خارجه؛ دفتر نخستمی

  ژوهش و سازمان رادیو و تلویزیون اشاره کرد.فرهنگ و علوم، وزارت آموزش و پ

هاي دیپلماسی عمومی اسرائیل در داخل و خارج از این کشـور توسـط   الزم به ذکر است که فعالیت

در داخـل  شـود.  نهـاد هـدایت مـی   هـاي مـردم  نظیر سازمانو غیرانتفاعی بازیگران و نهادهاي غیردولتی 

هـاي مختلفـی در راسـتاي حمایـت از اسـرائیل در چـارچوب       هـا و برنامـه  هـا، پـروژه  سازماناسرائیل 

المللـی، ان جـی   توان به شبکه همکاري تجاري بـین که میکنند فعالیت می دیپلماسی عمومی این کشور

هاي فلسطین، مرکـز نظـارت بـر تـأثیر صـلح، شـوراي اطالعـات، شـهروندان         بان رسانهمانیتور، دیده وا

اسرائیل، کمیته اسرائیلی هاسبارا، مرکز اقدام اسرائیل، بنیاد کرن هایسود (جاذبه اسـرائیل متحـد)، تحلیـل    

  هاي مستقل، شوراي داوطلبین هاسبارا، گروه بریتانیایی اسرائیل و گروه پریزم اشاره کرد.مرور رسانهو 

بسیاري در راستاي دیپلماسی عمومی  ها و نهادهاي غیردولتی و غیرانتفاعیدر خارج نیز سازمان

میتـه یهودیـان   ، ک)ایپـک ( اسـرائیل  و آمریکـا  امورعمومی توان کمیتهکنند که میاسرائیل فعالیت می
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. یجـ افترا، جی استریت،  ها براي صلح اکنون، اتحادیه ضدآمریکا، کنگره یهودیان آمریکا، آمریکایی

، عدالت براي یهودیان 21، پروژه اسرائیل، اسرائیل قرن لیاسرائ - کایآمر یانجمن دوست، .وی تیاستر

خاورمیانه در آمریکا)، گـزارش  کشورهاي عربی، کمیرا (کمیته تصحیح خصوص نحوه گزارش امور 

هاي تحصـیلی هاسـبارا، پـروژه دیویـد،     هزینههاي خاورمیانه، کمکصادقانه، مؤسسه پژوهش رسانه

هـا، تـالش بـراي حقیقـت، انجمـن      ها، ائتالف اسرائیل در محیط دانشگاهاسرائیل در محیط دانشگاه

مان ملـل، مرکـز ارتباطـات و پـژوهش     بان سـاز خاور نزدیک اروپا، ائتالف اروپا براي اسرائیل، دیده

هـا در پیشـبرد   اسرائیل (بیکوم) و اتحادیه کارآفرینان یهودي فرانسه را نام برد. ایـن سـازمان   - بریتانیا

  کنند.اهداف دیپلماسی عمومی اسرائیل نقش مهمی را ایفا می

  

 دیپلماسی عمومی   ها و مخاطباناولویت اهداف،و. 

مشخص گردید که اهـداف اصـلی دیپلماسـی     ،این پژوهششده در  بر اساس مباحث ارائه

هـا و  توجیه اصل موجودیت و مشروعیت خود؛ و توجیـه سیاسـت   عبارتند ازعمومی اسرائیل 

اصـلی دیپلماسـی عمـومی     و مخاطبـان  هـا اولویـت  ، اهدافاقدامات آن رژیم. بر این اساس، 

  شمرد: توان بدین شکل براسرائیل را می

جوامع یهودیان سراسر جهان (به ویژه در آمریکاي شمالی، آمریکاي التـین، شـرق اروپـا،     یک.

شمال آفریقا، روسیه و آسیاي مرکزي): چنانچه گفته شد اولویـت شـماره یـک دیپلماسـی عمـومی      

. اگر اسرائیل بتواند عالقه قلبی و درونی همـه  استاسرائیل همچنان جوامع یهودي در سراسر جهان 

برنامه طوالنی و هدفمند این رژیم براي اینکه سرنوشت خود  ،ا با سرشت خود پیوند بزندیهودیان ر

را مساوي سرنوشت همه یهودیان جهان قرار داده و ایده صهیونیسم را مترادف کـل یهودیـت نشـان    

هـاي بـزرگ   روانی و با توجه به حساسیت قـدرت  به ثمر خواهد نشست و همین امر از جنبه ،دهد

تواند حاشیه امن زیادي را براي این رژیـم بـه ارمغـان آورد. از جنبـه     ستیزي مییده یهودنسبت به پد

توانـد مزایـاي   ویژه در اروپـا و آمریکـا مـی    به ،یلمادي نیز حمایت یهودیان ثروتمند جهان از اسرائ

یهودیـان  دیپلماسی عمـومی و امـور   «تأسیس تازه فراوانی براي این رژیم داشته باشد. عنوان وزارت

دیپلماسی عمومی با امور یهودیـان   ،خود بهترین گواه این ادعاست که از نظر دولت اسرائیل» پراکنده

 شوند.و عمالً در یک مجموعه مدیریت می خارج از اسرائیل پیوند تنگاتنگ داشته
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مردم کشورهاي دوست (ایاالت متحده، کانادا، اکثر کشورهاي اروپایی، ژاپـن، اسـترالیا، برخـی     دو.

کشورهاي آمریکاي التین): دومین اولویت دیپلماسی عمومی اسرائیل کشورهاي دوست این رژیم اسـت  

تشکیل ه سیاست و اقتصاد جهانی هاي مؤثر در عرصیافته غربی و قدرت کشورهاي توسعهکه اکثر آنها را 

بـراي   امري حیاتی و تضمینی ،دهند. براي اسرائیل ادامه حمایت این کشورها از موجودیت این رژیممی

هاي اروپـایی، دولـت    رود. بدون حمایت مؤثر ایاالت متحده آمریکا و دولتبقاي آن در آینده بشمار می

تاب تحمل و مقاومـت در برابـر    هاي منطقه نابود شده بود وکنون احتماالً بارها به دست ملت اسرائیل تا

بیش از آنکه  ،داشت. به همین سببشود را نمیاش بر آن وارد میهمه فشاري که از محیط پیرامونی این

متوجه کشورهاي غربی است تا مبـادا حمایـت ایـن     ،دیپلماسی عمومی اسرائیل متوجه منطقه خود باشد

 و طبیعتاً حـامی مظلـوم و مخـالف ظـالم اسـت      کشورها از اسرائیل تحت تأثیر افکار عمومی که معموالً

کمرنگ شود. کشورهاي آمریکاي التین نیز به دلیل حضور جوامع یهودي در آنها و امکان تبلیغ بـه نفـع   

 گیرند.دیپلماسی عمومی اسرائیل قرار می اسرائیل در زمره این گروه از کشورهاي هدف

، در درجـه اول کنتـرل   اي دوسـت دستور کار اصـلی دیپلماسـی عمـومی اسـرائیل در کشـوره     

هاي اطالعاتی است که از طریق آن مردم آن کشورها به کسب خبر در مـورد وقـایع   جانبه کانال همه

ویـژه   به ،هاي دیداري و شنیداريپردازند. تالش براي کنترل رسانهخاورمیانه و سایر نقاط جهان می

ها و حتی فعالیت علمـی اسـاتید   سینمایی، کتابهاي ها و مطبوعات، فیلمهاي خبري، روزنامهرسانه

شـود. ادوارد سـعید در    از جمله اقداماتی است که در ایـن راسـتا انجـام مـی     ،دانشگاه و دانشجویان

مـورد  هاي ها و تاکتیکبه بخشی از روش» تبلیغات و جنگ«اي در روزنامه االهرام تحت عنوان  مقاله

اشاره کرده و آنها را اینگونـه  آمریکا در جریان انتفاضه دوم استفاده در دیپلماسی عمومی اسرائیل در 

نگاران مطرح، تشـکیل سـمینارهایی بـراي    سفرهاي رایگان به اسرائیل براي روزنامه«شمرده است: بر

هـاي مـالی بـه    از نمایندگان کنگره و پرداخت کمکهاي آمریکا، دعوت دانشجویان یهودي دانشگاه

هـاي  مشی براي عکاسان و نویسندگان خبري، برگزاري کنسـرت  تعیین خطبارزات انتخاباتی آنان، م

و انتشـار   هاي شاخص اسرائیلی، اشـارات مکـرر بـه هولوکاسـت     موسیقی و سخنرانی توسط چهره

  .(Said, 2001) »هاهاي تبلیغاتی به نفع اسرائیل و علیه اعراب در روزنامهآگهی

ت که هیچ خبري کـه باعـث   کشورهاي غربی این اسهدف اصلی دیپلماسی عمومی اسرائیل در 

منتشـر   ،هاي آن شـود نظر یا شک مردم این کشورها نسبت به مشروعیت اسرائیل و سیاست تجدید
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ببیننـد و بشناسـند کـه آن     اسرائیل را همانگونه ،نشود و مردم غرب و حتی رهبران کشورهاي غربی

تی و در باطن هدفمند بـراي مـردم عـادي و    خواهد. تدارك سفرهاي متعدد به ظاهر توریسرژیم می

شـود. بـه   سرائیل نیز در همین جهت انجـام مـی  سیاستمداران غربی براي بازدید از نقاط خاصی از ا

شدن به سمت ریاست جمهوري آمریکـا بـه    پیش از انتخاب 2006در سال عنوان مثال، باراك اوباما 

محالتی از یک شهر مرزي را نشان داده بودند که بـه  به او  کرده بود. بازدیدعنوان سناتور از اسرائیل 

 اذعان خودش براي او بسیار نوستالژیک و یادآور محالت حومـه شـهرهاي آمریکـایی بـوده اسـت.     

سپس وي را به بازدیـد از منزلـی در حیفـا بـرده بودنـد کـه بخشـی از آن در اثـر انفجـار یکـی از           

اي که در آن شده و ناراحتی خانواده دن خانه ویرانبود. اوباما از دی هاي حزب اهللا ویران شده موشک

   (Obama, 2007).  بسیار غمگین و متأثر شده بود ،سکونت داشتند

توان در سخنان بسیار احساسی و خـارج  تأثیر این جنبه از دیپلماسی عمومی اسرائیل را می

در حمایـت بـدون   از عرفی که معموالً همه رهبران طراز اول آمریکا در جلسات سازمان ایپک 

یافت. این در حالی اسـت کـه هـیچ توریسـت      ،کنندشرط از رژیم صهیونیستی ایراد می قید و

بشـري میـان   آمریکایی و یا اروپایی را به دیدن دیوار حائلی که بر خالف همه قواعـد حقـوق   

ـ هاي اشغالی کشیده شده نمـی کرانه باختري و سرزمین د و هـیچ نـاظر غربـی شـاهد رنـج      برن

فرسا و شکنجه روزانه ساکنین عرب آن ناحیه نیست که براي عبـور و مـرور بـین محـل      طاقت

انـواع   ،هـا در آفتـاب سـوزان   سکونت و محل کار و یا دیدار اقوام خود باید هـر روز سـاعت  

هـایی  هاي سخت و پایان ناپذیر را تحمل نمایند؛ چرا که طبعاً چنین صحنهتحقیرها و بازرسی

 .آوردبه وجود نمی» نوستالژي«حس  براي هیچ شهروند غربی

کوشد تا چهره خود را در عملیـات دیپلماسـی   با این حال باید گفت که دولت اسرائیل می

قسمت اعظم این  ،عمومی خود در کشورهاي غربی تا حد امکان پوشیده نگه دارد و از این رو

 ،شـوند تـأمین مـی  هاي مـالی اشـخاص   تبلیغات توسط نهادهاي غیردولتی که از محل حمایت

هـاي  آمریکـا و بسـیاري دیگـر از سـازمان     گردد. ایپک نهاد اصلی البی اسرائیل درهدایت می

و د کنـ نمیاي دریافت به طور مستقیم از دولت اسرائیل بودجه ست کهمشابه در آمریکا و اروپا

ه طور پیوسته رژیم باین اما بدیهی است که  ،شودآویو تعیین نمینیز ظاهراً از تل دستور کارش

هاي آن عمل آورده و به طرق مختلف روند فعالیته ب حمایت معنوي مؤثري را از این سازمان

  کند. تسهیل می را در کشورهاي محل استقرارش
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کنـون برخـی از    ارتباط تنگاتنگ میان رهبران ایپک و دولت اسرائیل به حدي است کـه تـا  

 اند.      متهم شدهبه جاسوسی براي اسرائیل آن سازمان  ياعضا

مردم کشورهاي دشمن (اکثر کشورهاي عربی، ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه و سایر ملل  سه.

ن این رژیم بـه طـور مشـخص    مسلمان): سومین اولویت دیپلماسی عمومی اسرائیل کشورهاي دشم

عنـوان بـازوي   باشد. حجم زیادي از مطالب منتشره توسط مرکـز اطالعـات اسـرائیل بـه     اعراب می

به زبان عربی ترجمه و منتشر شده و در مـواردي نیـز برخـی     ،تبلیغاتی وزارت امور خارجه اسرائیل

تلویزیون اسـرائیل  شوند. رادیو و زبان تهیه و منتشر می خاطبین عربنشریات خاص منحصراً براي م

د. بر نباشاسرائیل می تبار رند که مخاطب اصلی آن ساکنین عرباي به زبان عربی دانیز هر یک شبکه

هـاي اشـغالی از   اساس برخی آمارهاي دولتی، بـیش از هشـتاد درصـد از سـاکنین عـرب سـرزمین      

هـا در  هاي این شـبکه برنامه ،کنند. البتههاي رادیو و تلویزیون اسرائیل به زبان عربی استفاده می برنامه

- اسرائیل بر این باور است که برنامـه  رژیمکشورهاي عرب همجوار اسرائیل نیز قابل دریافت است. 

هاي رادیو و تلویزیونی آن به زبان عربی در کشورهاي عرب همجوار نیز طرفداران بسیاري داشته و 

تلویزیـون اسـرائیل    3دانند. شبکه ها را قابل اتکا و معتبر میم کشورهاي همسایه اخبار این شبکهمرد

هـایی بـا   برنامه ،آسیاي میانه، جنوب اروپا و شمال آفریقا نیز با قابلیت دریافت در سراسر خاورمیانه،

کند. بـا ایـن   محتواي عمدتاً فرهنگی را به زبان عربی و یا به زبان عبري با زیرنویس عربی پخش می

شـاید   ؛شوددیپلماسی عمومی اسرائیل در قبال کشورهاي عربی ضعیف ارزیابی می در مجموع ،همه

گرایـی بـا    کاري و هم اي جدي براي ایجاد زمینه همي این رژیم ارادهبه این دلیل که در سطوح رهبر

امیدي به کسب اعتماد  ،اعراب وجود نداشته و اساساً با توجه به تاریخ طوالنی منازعه میان دو طرف

یـم  بلکـه اسـاس سیاسـت رژ    ؛هاي عربی از طریق تبلیغـات و تعامـل فرهنگـی وجـود نـدارد     ملت

هاي اشغالی و نیز مردم کشورهاي همجوارش را زور تبار سرزمینعربصهیونیستی در قبال ساکنین 

دهد. در مورد ایران این مسأله تا حدودي متفـاوت اسـت؛ چراکـه    و استفاده از قوه قهریه تشکیل می

رغـم اینکـه مـردم ایـران     بـه   ،اسرائیل قرار داشت. بنـابراین دولت ایران در گذشته در زمره دوستان 

هاي فرهنگی و تبلیغـی اسـرائیل   زمینه فعالیت ولی ،ندا اشتهدر نهیچگاه دید مثبتی نسبت به آن رژیم 

اسـتنباط برخـی    تـر از کشـورهاي عربـی بـود.    مراتب مساعدتر و فـراهم  به ،در ایران قبل از انقالب

تواند یکـی   اسالمی این بود که ایران می هاي قبل از پیروزي انقالبویژه در سال به ،رهبران اسرائیل
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از معدود دوستان و شرکاي اسرائیل در منطقـه خاورمیانـه باشـد. تـاریخ ایـران باسـتان و حکایـت        

مهرورزي پادشاهان هخامنشی نسبت به قوم یهود نیز تصویري آرمانی از روابط ایـران و اسـرائیل را   

همـه سـاله    ،هاي نمایندگی اسرائیل در تهرانتالشبراي رهبران هر دو کشور به وجود آورده بود. با 

بـه فلسـطین اشـغالی مسـافرت      گردشگريتعدادي از شهروندان ایرانی براي معالجات پزشکی و یا 

نگاران ایرانی تدارك دیـده  ي تعدادي از روشنفکران و روزنامهکردند. برخی سفرهاي ویژه نیز برامی

ي اسـرائیل آشـنا شـوند. مبـادالت فرهنگـی دو کشـور در       شد تا بتوانند از نزدیک با دسـتاوردها می

داد. بخش فارسـی  هاي ورزشی نیز بخشی از دیپلماسی عمومی اسرائیل در ایران را تشکیل می زمینه

است که در طـول بـیش   مرزي رادیو اسرائیل هاي برونترین برنامهصداي اسرائیل نیز یکی از قدیمی

ایرانی پخش شده است. با وجود تنش فراوان در روابـط سیاسـی   وقفه براي مخاطبین از نیم قرن بی

انـد بـا   کنون، گردانندگان و مجریان این رادیو تالش کـرده  ایران و اسرائیل پس از انقالب اسالمی تا

این تلقی را به وجود آورند که دشـمنی دولـت    ،گیري لحنی نسبتاً دوستانه نسبت به مردم ایرانکار هب

خواسته بوده و هیچ دشمنی و خصـومتی  دلیل و خودطرفه، بی با اسرائیل یک هوري اسالمی ایرانجم

بـا توجـه بـه رشـد      ،هـاي اخیـر  در سـال  ،از طرف اسرائیل نسبت به مردم ایران وجود نـدارد. البتـه  

سـی و  بـی ویزیونی براي رادیوهایی همچون بـی هاي تلاي و ایجاد شبکههاي تصویري ماهواره شبکه

تـا حـدود زیـادي     ،رسد رادیو اسرائیل به دلیل عدم ایجاد شبکه تلویزیونیر میصداي آمریکا، به نظ

هـاي رادیـو   رغـم اینکـه برنامـه   بـه  ایران از دست داده است. با این اوصـاف و  مخاطبین خود را در 

برنامـه فارسـی    ،ها در حال حاضر فقط از طریق اینترنت قابل دسترسـی اسـت  اسرائیل به سایر زبان

 باشد.   ست که همچنان از طریق فرستنده موج کوتاه در حال پخش میاي ارادیو اسرائیل تنها برنامه

طـرف (ماننـد روسـیه، چـین، هنـد و اکثـر کشـورهاي        تفـاوت یـا بـی   مردم کشـورهاي بـی   چهار.

طرفانـه   مردم کشورهایی است که از موضـعی بـی   ،آفریقایی): آخرین اولویت دیپلماسی عمومی اسرائیل

تفاوتی یا به سـبب نداشـتن منـافع مسـتقیم در     طرفی و بیت به اسرائیل برخوردارند. این بییا خنثی نسب

منازعات اعراب و اسرائیل و یا به دلیل نداشتن آگاهی کافی نسبت به مسـایل منطقـه خاورمیانـه اسـت.     

بدیهی بـود کـه بـا توجـه      ،تقسیم جهان به دو اردوگاه غرب و شرق تا قبل از خاتمه جنگ سرد و ،البته

اصـلی بلـوك    يبه عضویت اسرائیل در کلوپ آمریکا، اتحاد شـوروي سـابق و چـین بـه عنـوان اعضـا      

اي توانسـتند روابـط دوسـتانه    شرق و نیز هند به عنوان عضو شاخص مجمع کشورهاي غیرمتعهـد نمـی  



 201ـــــــــــــــــــــــ عمومی رژیم صهیونیستی ها و مخاطبان دیپلماسی اهداف، اولویت

هاي قبلی و نیز با توجـه بـه آغـاز     نگ سرد و با از میان رفتن مرزبنديبا اسرائیل برقرار نمایند. پس از ج

هـاي عربـی و اسـرائیل، شـرایط بـراي روابـط بهتـر        روند موسوم به صلح خاورمیانه میان برخی دولـت 

 رغم اینکه روابط دو کشور اخیر بـا کشـورهاي عربـی عمـدتاً    به با روسیه و چین فراهم گردید. اسرائیل 

اي از سـوي آنـان در قبـال اسـرائیل نیـز      زمـان موضـع خصـمانه    اما همبه دالیل اقتصادي دوستانه بوده، 

هند با وجود نزدیکی به کشورهاي عربی و ایران، به دلیـل توسـعه گسـترده     ،اتخاذ نشده است. همچنین

ي برقـرار کـرده اسـت.    ناگزیر با اسرائیل نیز روابط سیاسی و اقتصـاد  ،هاي اخیرروابط با آمریکا در سال

فرصت مناسبی ایجاد شده تا دیپلماسی عمومی اسرائیل در این کشـورها نیـز فعـال شـود. بـا       ،از این رو

کنـون عالمتـی از اقبـال افکـار عمـومی بـه اسـرائیل در         تـا  ،فراتر از روابط رسمی دیپلماتیک ،این حال

  خورد. روسیه، هند، چین و یا کشورهاي آفریقایی به چشم نمی

  

   گیري تیجهن

هـاي  هاي زیادي در عرصه دیپلماسی عمومی برداشته و در رسـانه هاي اخیر گاماسرائیل در سال

هاي اجتماعی به دنبـال ارائـه تصـویري مثبـت از خـود بـوده اسـت.        و شبکه ، فضاي مجازيجدید

در خصـوص   منسجم و کارآمـد اسرائیل را به دلیل فقدان سیاستی  رژیمنظران و کارشناسان صاحب

و معتقدنـد   عـرب مـورد انتقـاد قـرار داده    اسـالم و جهـان   اعمال دیپلماسی عمومی در قبال جهـان  

عـدم   ،جهان عرب باشد. انتقاد دیگـر معطوف به دیپلماسی عمومی اسرائیل در وهله نخست بایستی 

 ،اختصاص جایگاه مناسب به دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی این کشـور اسـت. بـه عبـارتی    

اي شـده جایگـاه تعریـف  کنـون   تا ،2009دیپلماسی عمومی در سال  رغم تشکیل وزارتبه سرائیل ا

  براي دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی خود قائل نبوده است.

خصوصـاً زمانیکـه    ؛هاي اعراب و اسرائیل مورد توجه عموم قـرار گرفـت  جنگ هاسبارا پس از

معـاون مـدیرکل    1جدئون مئیر (Stephens, 2002).ار گرفت المللی قراسرائیل مورد انتقاد جامعه بین

اي و روابط عمومی وزارت امور خارجه اسرائیل مشکالت فراروي دیپلماسی عمومی اسرائیل رسانه

ناتوانی  ،داند. به زعم وي از جمله دالیل داخلیرا معطوف به یک سري دالیل داخلی و خارجی می

مسئولین اسرائیلی در به رسمیت شناختن دیپلماسی عمومی به عنوان بخش مهمی از امنیت اسـرائیل  

______________________________________________________________ 
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و کمبود منابع الزم در این خصـوص اسـت. دالیـل خـارجی نیـز از دیـد وي عبارتنـد از پوشـش         

اسـرائیلی   سـازي و قـدرت غالـب ائـتالف ضـد     اي خصمانه، یهودستیزي، مخالفت با جهـانی  رسانه

   (Gilboa, 2006: 736). المللیهاي بیناب، مسلمانان وکشورهاي جهان سوم در سازماناعر

هـاي  معتقد اسـت دیپلماسـی عمـومی اسـرائیل خصوصـاً در پخـش برنامـه        1فیلیپ سیب

 (Hartman, 2011). المللی عملکرد خوبی نداشته است بین

تـرین  و اروپا که مهـم  نظران معتقدند در مجموع تصویر و وجهه اسرائیل در آمریکاصاحب

دهنـد، از بـدو تأسـیس تـا هنگـام      کشورهاي هدف دیپلماسی عمومی این رژیم را تشکیل می

میالدي مثبت و قابل دفـاع بـود.    2000ویژه انتفاضه دوم در سال  شدن آتش انتفاضه بهورشعله

ـ  در این سال خردمنـد   د وها اسرائیل با اتخاذ دیپلماسی عمومی که این رژیم را قربـانی قدرتمن

هاي تجاوز و درگیري بـا کشـورهاي   کرد، توانسته بود موقعیت خود را در طول سالمعرفی می

)، مذاکرات 1979-1978( دوم، سپس در جریان مذاکرات با سادات هاي اول وعربی در جنگ

خصوص در جریان حمـالت موشـکی صـدام بـه شـهرهاي عمـده        ) و به1993-1994( اسلو

اي از تصـاویر جنایـات   اما این وضـعیت بـا پخـش شـمه     ،حفظ نماید 1991اسرائیل در سال 

خصوص در انتفاضه دوم به شکل جدي متزلـزل گردیـد و    به ها در انتفاضه اول وصهیونیست

هاي مختلف نتوانست وجهه خود را حفظ نماید و در معرض انتقـاد  پس از آن نیز در موقعیت

  ).27-26: 1389االسالمی،(شیخ المللی قرار گرفتشدید جامعه بین

گرانه آن در مجموع باید گفت نقطه ضعف اصلی دیپلماسی عمومی اسرائیل خصلت توجیه

گرانه آن نسبت به دیگران است. بـه  ده بر این رژیم و نیز موضع تخطئهدر پاسخ به اتهامات وار

خالصـه   خ بـه اتهامـات و رد آنهـا   عبارت بهتر، هدف اصلی دیپلماسی عمومی اسرائیل در پاس

منتشر کرد که را یک مؤسسه پژوهشی اسرائیل  روزنامه هاآرتص گزارش 2010ر سال شود. د می

شـبکه  «بتواند اقـدامات  ها معتقدند دیپلماسی عمومی آن رژیم باید دهد اکثر اسرائیلینشان می

نتیجه چنـین   ).Reut Institute, 2010(اسرائیل در سطح جهان را خنثی نماید  2»سازينامشروع

پذیرد؛ منفی از خود در جهان بیرون را میتفکري این است که اوالً اسرائیل وجود تصویر بسیار 

هاي یک شبکه ثانیاً ایجاد این تصویر منفی در اذهان جهانیان را بیش از هر چیز محصول تالش

______________________________________________________________ 
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هاي حامی بیداند که حتی در کشورهاي غربی نیز از تمامی الیافته طرفدار فلسطین می سازمان

یکسره از روش تکذیب و  ،تر عمل کرده است؛ و ثالثاً در مواجهه با این تصویر منفیاسرائیل قوي

کند. همین روش باعث شده دیپلماسی عمومی اسرائیل در دستیابی به حتی فرافکنی استفاده می

هاي بین ملتگرایی با این رژیم در  هم سویی و بخش اعظمی از اهداف خود که همان ایجاد هم

امري  ،دیپلماسی عمومی به مفهوم آمریکایی آن. همانگونه که گفته شد، باشدناکام  ،باشدجهان می

که هاسباراي اسرائیلی بیشتر  در حالی ،هاي آمریکایی استفعاالنه و مبتنی بر تبلیغ ایجابی ارزش

دیپلماسی عمومی ایـاالت  در مقایسه با گرانه است.  فعالنه داشته و هدفش صرفاً توجیهجنبه من

شده در تبلیغات رژیم صهیونیستی همواره سلبی است؛ مثالً اسـرائیل   هاي استفادهمتحده، گزاره

افتاده نیسـت، مخـالف صـلح     طلب نیست، عقب ست، مذهبی نیست، جنگدیکتاتوري نظامی نی

چـه چیـزي   شود آمریکـا  در روش تبلیغاتی آمریکایی هرگز گفته نمی مقابل،نیست و غیره. در 

شود که چه چیزي هست؛ مانند آمریکا مهد آزادي است، سرزمین بلکه همواره گفته می ،یستن

ایاالت  ،هاي اخیر هاست و از قبیل اینها. با وجود اینکه در سالدموکراسی است، سرزمین فرصت

مادي و خسارات میانه به راه انداخته که سوز را در منطقه خاور یع و خانمانمتحده دو جنگ وس

، تصویر عمومی آمریکا در اذهان مردم منطقه وارد ساختهمردم مسلمان منطقه را  به معنوي زیادي

تر از اسرائیل است. آمریکا در دیپلماسی عمومی خود هرگز روشـی را در پـیش   و جهان مثبت

گویی  نگرفته که تلویحاً به معناي ضعف و پذیرش چهره منفی آن تعبیر شود و اساساً دنبال پاسخ

دغدغه اصلی دیپلماسی عمومی اسرائیل رد اتهامات وارده بـر آن   ،به اتهامات نیست. بر عکس

  تهاجمی و فرافکنانه است.  ستقیم،گویی م هم با شیوه پاسخ آن ،رژیم

 که تا زمانیگران از درون اسرائیل نیز منتقد شیوه کنونی هستند و معتقدند  بسیاري از تحلیل

پیشاپیش در رسیدن به اهداف  ،کند که اسرائیل از این روش در دیپلماسی عمومی خود استفاده

 . خواهد خوردشکست  حوزهخود در این 
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