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  یاگزارش محرمانه 

 کند  که به اسرائيلی ھا برای مخفی کردن حقايق کمک می
 

   ناظر انتحابات داردFrank Luntz مھارت سخنگويان اسرائيلی ريشه در راھکارھای تنظيم شده توسط

دھند چطور بيش از ھزار فلسطينی  طور ناگھانی کارشان را متوقف کرده اند توضيح میه سخنگويان اسرائيلی ب

را، بيشتر آنھا شھروندان بی دفاع، در مقايسه با کشته شدن سه شھروند کشته شده در اسرائيل توسط آتش موشک و 

 Markاما در تلويزيون و راديو و در روزنامه ھا، سخنگويان اسرائيلی مانند . ند حماس، در غزه کشته اۀخمپار

Regev  شوند، ماھر و کمتر خشن مانند اجدادشان، کسانی که اغلب مشخص بود که نسبت به تعداد کشته  ظاھر می

  .شدگان فلسطينی بی تفاوت بودند

) قرار کردن، رھبری کردن، و از اين قبيلحل مشکالت، ارتباط بر (PRيک دليل برای افزايش مھارت ھای 

ی است، ئکنند بسيار حرفه  به آن چه می گويند توجه کنيد، راھکاری که استفاده می. سخنگويان اسرائيلی وجود دارد

مريکا و در ا را در  که چطور رسانه ھا و افکار عمومی خوبی تحقيق شده و محرمانه مطالعه شده بر روی اينه ب

ژيست سياسی دکتر ينوشته شده توسط کارشناس جمھوری خواه ناظر انتخابات و سترات. ر قرار دھندثيأاروپا تحت ت

 Frank Luntzاسرائيل نام دارد سفارش داده شد، که دفاتر آنھا ۀ ، اين تحقيق پنج سال پيش به يک گروه که پروژ 

" ه ھا در جھت منافع اسرائيل ھستنددر خط مقدم جنگ با رسان"افرادی که  ۀيل، برای استفادئمريکا و اسراادر 

  . مستقر است

که دانستن دليل آن " برای نشر و پخش نيست" اين دفترچه برحسته شده که ۀو داوزده صفح در ھر صفحه از صد

 بالفاصله در تقريباً "  اسرائيل ديکشنری زبان دنيا٢٠٠٩ ۀپروژ"، با عنوان رسمی Luntz  گزارش. آسان است

 Newsweek Onlineآن دفترچه . رز پيدا کرد، اما اھميت واقعی آن به ندرت مورد قدردانی قرار گرفته است د

خصوص روزنامه نگارانی که عالقه مند به ھر گونه از جنبه ھای سياست ه ب بايستی توسط ھمه خوانده شود،

   . آن برای سخنگويان اسرائيلی ھستند" بُکن و نُکن ھای" خاطر ه اسرائيل ب

آوردند را  طور واقعی باور دارند، و آنچه که بر زبان میه  آنچه مقامات اسرائيلی و سياستمداران باين فاصله بين

خواھند بشنوند  ی ھا میئمريکاای گيری برای تعيين آنچه که أ رۀوسيله بسيار روشن می سازد، دومی با حزئيات ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تعدادی از کند بدون خواندن قبلی صاحبه می، ھيچ روزنامه نگاری که با سخنگويان اسرائيلی ماً قطع. گيرد شکل می

  .شود، نبايد اينکار را انجام دھد  و ھمکارانش استفاده می Regevعبارات و اصطالحات که توسط آقای 

.  است، چگونه پاسخ ھای خود را برای مخاطبين مختلف شکل دھندۀاين دفترچه مملو از مشاوره ھای اساسی دربار

". ی ھا موافقند که اسرائيل دارای حق دفاع از مرزھای خود می باشدئمريکاا" ويد که برای مثال، اين تحقيق می گ

 مرزھا، از ۀاز حرف زدن دربار. ی که بايد باشندئدرست از ھمان مرزھااما دفاع کردن ھيچ فايده ای ندارد آنھم 

. نظامی اسرائيل می اندازد  تاريخ ياده فقط برا ی ھا ئمريکااکه  دليل اينه  اجتنباب کنيد ب١٩۶٧منظر قبل و بعد از 

 حرف ١٩۶٧برای نمونه، وقتی شما در مورد آن از لحاظ . به ويژه در مورد چپ اين کار به شما آسيب می رساند

   .  درصد می رسد۶٠ درصد سنگين به زير ٨٩زنيد حمايت از حق دفاع از مرزھا برای اسرائيل از  می

 و سالھای بعد، بيرون رانده شدند و يا فرار کردند و ١٩۴٨سانی که در سال  حق بازگشت فلسطينيان پناھنده کۀدربار

  پند ظريفی برای سخنگويان دارد، میLuntz خود را ندارند چطور؟ اينجا دکتر ۀآنانی که اجازه بازگشت به کاشان

که بسياری  ارتباط درست است، چرا   دشواری برای اسرائيلی ھا برای برقراریألۀحق بازگشت يک مس:" گويد

 به نظر ۵٠ۀ طرفداران جداسازی در دھۀ، واژ  ’جدا اما برابر‘  ۀازعبارات و اصطالحات زبان اسرائيلی مثل واژ

جدا اما ‘مريکائی ھا فکر اواقعيت اين است که . آيد  به نظر می٨٠ۀرسد و طرفداران تبعيض نژادی در دھ می

  ." را دوست ندارند، باور ندارند و قبول ندارند’برابر

آنھا بايستی . ال سختی استؤکند مقابله کنند س که سخنگويان چگونه بايستی با آنچه که دفترچه اذعان می بنابراين اين

 "  .مريکائی ھا مردمی که خواھان چيزی باشند را دوست ندارنداببينند، بر اين اساس که " درخواست"را يک  آن

پيشنھادھای . " آنھا اکنون خواستار خاک در اسرائيل ھستند. پس بگو فلسطينيان از دولت خودشان راضی نيستند

به بخشی از " تا حدی در آينده" گويد که حق بازگشت ممکن است  ثر اسرائيلی از جمله میؤديگری برای پاسخ م

  ."ی تبديل شودئنھاحل و فصل 

" مريکا وحشت دارند، پس ھضم ذکر اطور عموم از انبوه مھاجر به ه مريکائی ھا باکند که   اضافه میLuntzدکتر 

اگر ھيچ چيزی عمل نکرد، بگو که بازگشت فلسطينيان . به اسرائيل برای آنھا راحت نيست" انبوه مھاجران فلسطينی

  ." ممکن است تالش دست يابی به صلح را از خط خارج کند

 اسرائيلی ٩طينی و  فلس١٣٨٧ ، زمانی که ٢٠٠٩ جنوری و ٢٠٠٨مبر در پی حمالت دس Luntzگزارش دکتر 

  .کشته شدند نوشته شده است

" عنوان يک سد برای صلحه ايزوله کردن ايران حامی حماس ب " ۀيک بخش کامل در دفترچه وجود دارد که دربار

سفانه، رجوع به عمليات حفاظت از مرز، که ششم جوالی شروع شد، يک مشکل برای مبلغان اسرائيلی أمت. است 

روابط .  اختالف داشت و ھيچ تماسی با ايران نداشت حماس با ايران بر سر جنگ در سوريهوجود آمد زيرا که ه ب

  .  اسرائيلۀ به شکر حمل–دوستانه در عرض چند روز برقرار شد 
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Frank Luntz  

 او می گويد بروز ھمدلی برای  . مشکل اسرائيل استۀ لحن و ارائۀ دربارLuntzبيشتر مشاوره ھای دکتر 

 عين خيالشان نيست شما چه اندازه می دانيد تا وقتی که ] عين گفته[وادارکردنی ھا : " حياتی استمالً فلسطينيان کا

اين ممکن است توصيف !"  طرف ھمدلی نشان دھيددوبرای ھر . شوند شما چه ميزان مراقب ھستيد آنھا متوجه می

ک فلسطينيان که بمب ھا و گلوله ھای  در مورد وضعيت اسفنايلی تقريباً ئد چرا يک تعداد از سخنگويان اسراکن

  .رسند کند غصه دار به نظر می اسرائيلی به آنھا اصابت می

گويد که   میLuntzدر يک جمله که با حروف بزرگ، پررنگ و خط کشی زير کلمات ماشين نويسی شده، دکتر 

را ھميشه توجيه کنند "  گناهکشتار عمدی زنان و کودکان بی"سخنگويان اسرائيلی يا رھبران سياسی ھرگز نبايستی، 

. مبارزه بطلبندکنند به  خاطر يک جنين جنايتی محکوم میه شدت کسانی که اسرائيل را به بلکه آنھا بايستی ب

 در غزه کشته شدند طبق اين UN فلسطينی پنجشنبه پيش در خانه ھای ١۶سخنگويان اسرائيلی تالش کردند وقتی 

    .نسخه درست عمل کنند

 ۀقطع. ی که بايد اجتناب کنند وجود داردئليستی از آنھاکلمات و عباراتی که مورد استفاده قرار دھند و يک ليست از 

باالتر ." بھترين راه، تنھا راه، برای دست يابی صلح پايدار دست يابی به احترام متقابل است:"ناياب ھُنری سوزناک

 زمانھا شود چرا که اين چيزی است که ۀکيد بر ھمأ اسرائيل برای صلح با فلسطينيان بايستی تۀاز ھمه، خواست

اما ھرگونه فشاری روی اسرائيل برای برپا کردن صلح می تواند توسط . شدت خواھان اتفاق آننده مريکائی ھا با

 ۀيک روش عام برای معادل"عنوان ه ، تقليل يابد، چيزی که ب"يک قدم در يک زمان، يک روز در يک زمان"گفتن

  . پذيرفته خواھد شد"زمين برای صلح

 تکه از يک آھنگ سوزناک اسرائيلی، ھمان چيزی که می" کند از يک  عنوان مثال نقل قول میه  بLuntzدکتر 

ھيچ . خواھم به مادران فلسطينی کسانی که فرزندانشان را از دست داده اند نزديک شوم خصوص میه من ب:" خواند

  ."ر گذاردمادری نبايد مجبور باشد فرزند خود را در گو

 دولت نيست، اما می گويد اين بايستی پوشيده بماند - خواھان راه حل دو اين تحقيق پذيرفته که دولت اسرائيل واقعاً 

کيد أاميدھا برای بھبود وضعيت اقتصادی فلسطين بايستی ت. کنند مريکا اينطور عمل میا درصد از ٧٨که  برای اين

  .شود

يل با گرفتن اجازه برای گفتن نقل قول کرده است که وقت آن است تا کسی از بنيامين نتانياھو نخست وزير اسرائ

اين : رياکاری و تزوير اين گدا باور". ديکن برای کسب پيروزی برای مردم تان چکار میشما  دقيقاً : حماس بپرسد

  . اقتصادی اسرائيل است که غزه را به فقر و فالکت کشانده استۀ ھفت سالۀمحاصر
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شود تا چنين  مريکائی ھا و اروپائی ھا طراحی میا رويدای توسط سخنگوی اسرائيلی مناسب ۀی، ارائدر ھر موقعيت

 سازش برای دست يابی به آن است، در ۀتصوری را به آنھا بدھد که اسرائيل خواھان صلح با فلسطينيان است و آماد

زی نشده بود،  چه در واقع برنامه رياگر. کند دھد که اينکار را نمی تمام مدارک و شواھد نشان می که  حالی

  .  اسرائيل مدرن در زمانھای جنگ و صلح نوشته شده استۀگرانه در بارءی تحقيقات افشائچندتا

  

  بيست و ھشتم جوالی دوھزار و چھارده 

  :لينک متن به زبان انگليسی

http://www.independent.co.uk/voices/comment/israelgaza-conflict-secret-report-helps-

israelis-to-hide-facts-9630765.html  

  

 رژيم تروريست پيشه و ۀ اين متن صرفا برای آگاھی بيشتر با سياست ھای جنايتکارانۀترجم: توضيح مترجم

حماس يک گروه ارتجاعی است که به ھيچ عنوان توده ھای زحمت کش . اشغالگر اسرائيل صھيونيست است

  .  کارگر آنۀچه برسد به طبقکند،  فلسطين را نمايندگی نمی

  

 .ش.  ھ١٣٩٣ ]اسد[ مرداد۶دوشنبه 

 


