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 مارس ١۶دو طراح گرافيک اسرائيلی به نام ران ادری و ميخائيل تامير          
 .، آغاز کردند"اسرائيل، ايران را دوست دارد"امسال، کارزاری در فيسبوک به نام 

 
 سال اسرائيلی ٢٢زوهر که يک دختر . اين کمپين منجر به ابراز عشق و عالقه شهروندان اسرائيل به ايران شده است    

است، با ضبط يک کليپ ويدئويی به مردم ايران می گويد که جنگ نمی خواهد و اين مردم ايران و اسرائيل هستند که می 
 .ران آنتوانند صلح بين دو کشور برقرار کنند و نه رهب

 
 .تمام می کند" من عاشق شما ايرانی ها هستم "او کليپ خود را با پيغام     
 

از فيسبوک با پروژکتور به " ايرانيان عزيز ما شما را دوست داريم و کشور شما را بمباران نخواهيم کرد"پيغام     
انيان را به دنبال داشته و آنها هم در اين کمپين واکنش مثبت بسياری از اير. های تل آويو منتقل شده است ساختمان
 .ها هم مردم اسرائيل را دوست دارندهای خود به مردم اسرائيل گفته اند که آن پيغام

 
هيچ وقت اين نوع . ابراز اين نوع محبت و عالقه مردم اسرائيل به مردم کشورهای ديگر در خاور ميانه بی سابقه است    

 .ها يا هر کشور ديگر اين منطقه صورت نگرفته است کمپين برای مردم سوريه، فلسطينی
 

 .اند، داليل مختلفی وجود دارد برای اين که مردم ايران هدف اولين بمب عشق اسرائيلی ها قرار گرفته    
 

  سال اسرائيلی٢٢زوهر، دختر     
 

من عاشق شما ايرانی ها "گويد   سال اسرائيلی می٢٢زوهر، دختر     
 ." هستم

. ين دليل، رابطه تاريخی بين قوم يهود و مردم ايران است که در کتابهای مقدس دين يهود ثبت شده استمهمتر    
بعضی در ايران . نجات داد و آزادگی کامل به يهوديان بخشيد) عراق امروز(کوروش کبير، يهوديان را از بردگی در بابل 
ز بردگی به دست اين شخصيت مهم تاريخ ايران منجر به وم يهود انجات ق. ماندند و بعضی به خانه و کاشانه برگشتند

 .ايجاد چهره ای مثبت از ايران بين يهوديان و اسرائيلی ها شده است
 



دليل ديگر برای چهره مثبت کشور و مردم ايران در اسرائيل، توسط هزاران اسرائيلی است که در ايران پيش از     
 .ن مسافرت کردندانقالب، در اين کشور کار می کردند يا به آ

 
اسرائيلی هايی که در سفر به کشورهای . اکثريت مطلق اين افراد، از زيبايی کشور و محبت مردم ايران سخن گفته اند    

عرب منطقه مثل اردن يا مصر که با اسرائيل با آنها توافق صلح امضاء کرده، هويت خود را پنهان می کنند، در ايران 
و اطمينان آنان در ايران منجر به وجود آمدن دوستی با مردم ايران شد و  احساس آزادی. دندهويت خود را پنهان نمی کر

 .ميراث خاطرات اين دوستی به نسلهای جديد منتقل شد
 

طبق تجربه شخصی من، در اسرائيل برای مردم ايران و ايرانی تباران  i; چهره مثبت ايران و ايرانی ها تا حدی است    
اش درباره  کافی است که دريک تاکسی در شهر تل آويو بنشينيد و از راننده تاکسی بپرسيد که عقيده. تبعيض مثبت قائلند

 .نطقه چيستمردم ايران در مقايسه با کشور های عربی م
 

دليل ديگر چهره مثبت کشور و مردم ايران در اسرائيل موفقيت اسرائيلی های     
بسياری از . احساس عالقه آنها به ايران قابل مقايسه با يهودی های مهاجر از کشور های عرب نيست. ايرانی تباراست

مال عبدلناصر آنان را در سال اينکه دولت جهای مهاجر از مصر، حتی عرب بودن خود را انکار می کنند به دليل  يهودی
 ميالدی بعد از جنگ سوئز که در آن فرانسه، بريتانيا و اسرائيل شرکت کردند، اخراج کرد ولی در ايران، به غير ١٩۵۶

 .از يهودی ستيزی وحشتناکی که در زمان سلسله قاجار وجود داشت هيچ وقت اين اتفاق نيفتاد
 

بعيد است که در يک خانه مهاجر اسرائيلی از کشور عرب عکس يک . ان را اخراج نکردهيچ کسی يهودی های اير    
رهبر عرب پيدا شود، ولی بين اسرائيلی های ايران تبار، پيدا کردن عکس محمد رضا پهلوی و پدرش رضا پهلوی در 

ابق ايران وضعيت د نيست، چون اين دو رهبر سامکان عمومی مثل رستورانها يا حتی بعضی خانه های شخصی بعي
 .اجتماعی و اقتصادی اقليت ها، به خصوص يهوديان ايران را به مراتب بهبود بخشيدند

 
اما اسرائيلی های ايرانی تبار افتخار خود به فرهنگ ايران و ايرانی بودن خود را نه تنها پنهان نمی کنند، بلکه     

 .شماری از آنان بر آن تاکيد می کنند
 

. رين خواننده زن اسرائيل که در تهران به دنيا آماده، اخيرا آلبومی به زبان فارسی ضبط و پخش کردريتا، مشهور ت    
مرحوم يوسف شيلوواه که يکی از بزرگترين ستاره های کمدی در تاريخ اسرائيل است متولد ايران بود و در خيلی مواقع 

 .کرد در نقش يک شخصيت ايرانی در فيلمها بازی می
 

اين کشور همچنين در مقاطعی . داشته است) موشه کاتساو( اولين کشوری است که رئيس جمهور ايرانی اسرائيل    
) دان هالوتز و ايتان بن الياهو(و دو فرمانده نيروی هوائی ايرانی ) شائول موفاز(رئيس ستاد ارتش و وزير دفاع ايرانی 

 .به خود ديده است
 

انی تبار در اسرائيل بدون شک يکی از عوامل موثر در به وجود آمدن و ارتقا پيشرفت و دست آورد اسرائيلی های اير    
 .چهره مثبت بسياری از شهروندان اسرائيلی نسبت به مردم ايران شده است

 
فيلم های ايرانی مانند جدايی . موفقيت سينمای معاصر ايران در اسرائيل دليل ديگر ديد مثبت اسرائيلی ها به ايران است    

از سيمين، طعم گيالس و بچه های آسمان در سينماهای اسرائيل نمايش داده شده اند و مورد استقبال منتقدان سينما نادر 
 .و مردم قرار گرفتند

 



اين فيلمها پنجره جديد و جالبی .های ايرانی در اسرائيل کم نيستند طرفداران فيلم    
زاويه انسانی که . سرائيل، ايران را از زاويه ديگری می بينندرا برای مردم اسرائيل باز کرده که از طريق آن، مردم ا

 .از کشور ايران به وجود آوردند ای است که رهبران کنونی ايران فرسنگ ها دورتر و بهتر از ديدگاه و چهره
 

. مردم اسرائيل نگران جنگ هستند، به خصوص جنگی که شايد منجر به صدمه زدن به روابط با مردم ايران بشود    
برای اکثريت مطلق مردم اسرائيل مشکل، اظهارات و . مردم ايران و اسرائيل هيچ وقت با هم جنگ يا نزاع نداشتند
ولی اگر جنگی بين دو کشور صورت گيرد، شانس . شورسياست های تندروانه دولت کنونی ايران است، نه مردم آن ک
 .دا کندبهبودی روابط بين مردم دو کشور می تواند به شدت کاهش پي

 
در عين حال، ما اسرائيلی های ايرانی تبار . در حال حاضر امکان جنگ کم است، و شايد چنين جنگی اصال اتفاق نيفتد    

 .يکی از شادترين و لذت بخش ترين روزگار را می گذرانيم" اسرائيل عاشق ايران است"با شروع کمپين فيس بوک 
 

ن مردم ايران و اسرائيل است و کمپين جديد ابراز عشق به ايران در فيس آرزوی هميشگی ما صلح و روابط خوب بي    
بوک و نقاط ديگر اسرائيل تحقق اميد ما بوده، اميدی که در چند ماه اخير در بين تهديدهای جنگ بين ايران و اسرائيل، 

ميد است، پايان شب سيه در نااميدی بسی ا"به قول نظامی گنجوی، . روزگار بسيار سخت و تاريکی را سپری کرده است
 ".سپيد است
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