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ًیزّی دریایی اطزائیل در هذیتزاًَ  :دولَ تَ کؼتی «راػل کْری»
ًْػتۀ هیؼل ػْطْدّطکی
تزجوَ اس فزاًظَ تَ فارطی تْطظ دویذ هذْی
par Michel Chossudovsky

Mondialisation.ca, Le 17 mai 2011

کؼتی «اطپیزیت آف راػل کْری» (رّح راػل کْری) کَ داهل کوک ُای تؼزدّطتاًَ تَ غشٍ تْد در  51هی  ،1155طاػت ّ 11
 15دلیمَ ،تْطظ گؼتی دریایی اطزائیل در آب ُای فلظطیي هْرد دولَ لزار گزفت.
)(HAE

ًیزّی دریایی اطزائیل ،کاهال هظلخ ّ تا تجِیشات کافی تٌِا در دولَ تَ غیز ًظاهیاًی کَ ُذفؼاى ػکظتي هذاصزۀ غیز اًظاًی ًْار
غشٍ هی تاػذ خْد را ًیزّهٌذ ادظاص هی کٌذ.
طی طاػات گذػتَ ،هزکش پژُّغ ُای جِاًی طاسی چٌذیي تار تا کؼتی راػل کْری کَ تَ همصذ غشٍ در دال دزکت هی تاػذ تواص
گزفتَ اطت .آى چَ در سیز خْاُیذ خْاًذ تَ رّس رطاًی دلیك ایي تواص ُا هی تاػذ .پیغ اس ایي یک همالۀ در طاػت  01دلیمۀ تاهذاد
 51هی هٌتؼز ػذٍ اطت ( .در گاٌُاهۀ ٌُز هثارسٍ همالَ ای کَ هیؼل ػْطْدّطکی در ایي جا یادآّر ػذٍ اطت ،پض اس همالۀ داضز
هٌتؼز خْاُذ کزد).
کؼتی اس تٌذر «پیزٍ» در یًْاى ،رّس چِار ػٌثَ  55هی دزکت هی کٌذ .اتتکار ارطال کوک تؼز دّطتاًَ تْطظ یک طاسهاى هالشیایی
تزای صلخ جِاًی تَ هذیزیت ًخظت ّسیز طاتك هالشی هِاتیز هذوذ اًجام گزفت(.)1
افزادی کَ در ایي هأهْریت تؼز دّطتاًَ ػزکت کزدٍ اًذ اس تیي صلخ طلثاى ّ رّسًاهَ ًگاراى ُظتٌذ  7 :هالشیایی 1 ،ایزلٌذی1 ،
ٌُذی ّ یک کاًادایی .هزکش پژُّغ ُای جِاًی طاسی( )0تا ایي دزکت تؼز دّطتاًَ ُن کاری هی کٌذ ،ژّلی لْطک( )4اس اػضای
هزکش پژُّغ ُای جِاًی طاسی ًیش در کؼتی راػل کْری تَ طز هی تزد.
کؼتی تاری تَ ًام «رّح راػل کْری»(( )5کَ اطن اصلی ّ رطوی آى
فیٌغ هی تاػذ)( 7/5 )6کیلْهتز لْلۀ پالطتیکی تَ ُذف تاس طاسی
فاضالب در ًْار غشٍ دول هی کٌذ کَ کاهال تخزیة ػذٍ اطت .ایي
کؼتی تَ گزاهی داػت ّ خاطزۀ هثارس صلخ جْی ػجاع آهزیکایی
راػل کْری کَ در طال  1110سیز یک تْلذّسر اطزائیلی کؼتَ ػذ،
ًام گذاری ػذٍ اطت .اّ هی خْاطت اس تخزیة یک خاًۀ فلظطیٌی
جلْگیزی کٌذ .راػل در طي 10طالگی تَ ػکل فجیؼی سیز تْلذّسر
کؼتَ ػذ.
(گاٌُاهۀ ٌُز ّ هثارسٍ در ایي جا تصاّیزی اس راػل ،کاهیکاس صلخ ،هٌتؼز هی طاسد .یادع سًذٍ تواًذ).

«اطپیزیت آف راػل کْری» تی آى
کَ رد یاتی ػْد ّارد آب ُای غشٍ
ػذً .یزّی دریایی اطزائیل تا توام
تجِیشات رادار ّ آخزیي في آّری
ُایی کَ دراختیار دارد ،اس ارطال ّ
هأهْریت ایي کؼتی آگاٍ ًؼذٍ تْد.
اطزائیلی ُا آهادٍ ًثْدًذ ّ اس پیغ
ُیچ اطالػی درتارۀ هأهْریت راػل
کْری ًذاػتٌذ کَ اس هاٍ ُا پیغ
تزًاهَ ریشی ػذٍ تْد ّ ،هی تایظتی
تَ هٌاطثت رّس «یْم الٌکثَ» تَ
طادل غشٍ تزطٌذ.
هْطاد ،هزکش اطالػاتی اطزائیل اس
چٌیي طزدی تی اطالع تْد ،یؼٌی
هْضْػی کَ هی تْاًذ تا دذّدی
هشاح آهیش تلمی ػْد .ػٌاّرُای ًیزّی دریایی اطزائیل تا دطتپاچگی ّاکٌغ ًؼاى دادًذ ،تی آى کَ اس پیغ اطالػی اس ارطال ایي
کؼتی داػتَ تاػٌذُ ّ .یچ ًؼاًی اس ایي کَ دطتْر خاصی اس دّلت اطزائیل دریافت کزدٍ تاػٌذ دیذٍ ًؼذٍ اطت.
ّلتی کَ کؼتی هْرد دولَ لزار هی گیزد ،طزًؼیٌاى کؼتی تصْر هی
کزدًذ کَ ٌُْس در آب ُای تیي الوللی ُظتٌذّ ،لی در ّالغ دذّد یک
هایل ّارد آب ُای هٌطمۀ دفاظتی غشٍ ػذٍ تْدًذ ّ در فاصلۀ کْتاُی تا
طادل غشٍ لزارداػتٌذ ،یؼٌی ّضؼیتی کَ تَ خْدی خْد تایذ آى را یک
دزکت هْفمیت آهیش هِن تلمی کزدً.خظتیي گشارػات رطیذٍ تَ هزکش
پژُّغ ُای جِاًی طاسی تَ ػثارت سیز اطت:
 -طاػت « ،51/54اطپیزیت آف راػل کْری» تْطظ یک ػٌاّر ًیزّی

دریایی اطزائیل ّ یک ػٌاّر ًیزّی دریایی هصزی در آب ُای تیي الوللی ردیاتی هی ػْد [ایي گشارع تؼذا تصذیخ هی ػْد ّ در
ّالغ کؼتی در آب ُای غشٍ ردیاتی ػذٍ تْدٍ] -طاػت  5/54( 51/54تَ ّلت غشٍ)  :ها تْطظ کؼتی ُای اطزائیلی ّ هصزی ردیاتی
ػذین ّلی اس فزهاى طزپیچی کزدین ّ تَ راٍ خْدهاى تَ طْی طادل غشٍ اداهَ دادین.
 طاػت  : 5/57یک ػٌاّر جٌگی اطزائیلی تا ػتاب تَ طْی ها هی آیذ! ها در آب ُای تیي الوللی ُظتین ،در ًتیجَ آًِا دك ًذارًذ تَها دولَ کٌٌذ .ها اداهَ هی دُین.
 طاػت  : 5/55کؼتی ها را ُذف گزفتَ اًذ ّ تیزاًذاسی هی کٌٌذ! ها تَ راٍ خْدهاى اداهَ هی دُین.طاػت  :6 /15آًِا تَ ُز طْ تیزاًذاسی هی کٌٌذ .دیگز ًوی تْاًین اداهَ دُین... طاػت  : 6/05آًِا ها را دّتار هذاصزٍ کزدًذ ّ تَ طْی ها تیزاًذاسی کزدًذ .تا هظلظلُ .یچ کض سخوی ًؼذ .یکی اس تْرُایهاُی گیزی تَ پزّاًۀ هْتْر گیز کزدٍ ّ ًوی تْاًین پیغ رّی کٌین.
 طاػت  : 6/07کؼتی اطزائیلی اس یک طْ ّ کؼتی هصزی اس طْی دیگز ها را هذاصزٍ کزدٍ اًذ ّ تیزاًذاسی هی کٌٌذ .ها هتْلفػذٍ اینُ .وَ طالن ُظتٌذ ّ ُیچ کض سخوی ًؼذٍ اطت.
دولۀ دّ کؼتی جٌگی اطزائیلی در ُّلۀ ًخظت تَ ػکل ُؼذار تاع تَ راػل کْری صْرت گزفت کَ در صْرتی کَ هظیز کؼتی
تغییز ًکٌذ تَ رّی خلثاًاى ّ هظافزیي کؼتی تیزاًذاسی خْاٌُذ کزد .طی ایي دولۀ ُؼذار تاع ّ تیزاًذاسی ُاً ،شدیک تْد کَ یکی اس
طزًؼیٌاى کؼتَ ػْد.

هکالوَ ای کَ تیي ًیزّی دریایی اطزائیل ّ کؼتی داهل کوک ُای تؼز دّطتاًَ تزای غشٍ ،تَ ػکلی کَ رّسًاهَ ًگار «هالشی آساد
اهزّس»( )7گشارع دادٍ ،چٌیي اطت :
ارتغ اطزائیل  :فزهاى تْپخاًَ .هظیزتاى را تغییز دُیذ...
ًاخذا جلیل هٌصْر  :ها غیز ًظاهی ُظتین ّ تزای غشٍ کوک ُای تؼزدّطتاًَ دول هی کٌین.
ارتغ اطزائیل  :ایي جا هٌطمۀ ًظاهی ّ تظتَ اطت .ػوا ّارد هٌطمۀ هوٌْػَ ػذٍ ایذ ،تزگزدیذ.
ًاخذا هٌصْر  :ها تَ هأهْریتواى اداهَ هی دُین.
پض اس ایي هکالوَ ،اطزائیلی ُا تَ پؼت کؼتی تؼز دّطتاًَ رفتٌذ ّ اس آى جا یک تیز تْپ ُْایی دیگز ػلیک کزدًذ.
گزاُام  :ایي کاری ًمض دمْق تیي الوللی اطت .ها در یک هأهْریت تؼزدّطتاًَ ُظتین ّ ُیچ طالدی ًیش دول ًوی کٌین.
ارتغ اطزائیل  :تزگزدیذ .ها دّتارٍ تیزاًذاسی خْاُین کزد.
گزاُام  :ػوا رّی غیز ًظاهیاى تی اطلذَ تیزاًذاسی هی کٌیذ.
ارتغ اطزائیل  :ها تَ طْی غیز ًظاهیاى تی طالح تیزاًذاسی ًکزدٍ این.
گزاُامّ :لی گْیا کَ ػوا تَ رّی ها تیزاًذاسی هی کٌیذ
ارتغ اطزائیل :ها تَ رّی ػوا تیزاًذاسی ًکزدین .ایي تیزاًذاسی ُا فمظ تزای اخطار ػلیک ػذٍ اًذ.
پض اس ایي گفتگْ ،کؼتی اطزائیلی دّ تیز تِذیذآهیش دیگز ػلیک کزد « :دفؼۀ تؼذ ،رّی کؼتی ػوا پیادٍ خْاُین ػذ».طپضً ،یزّی
دریایی هصز را اس طزیك رادیْ ػٌیذین کَ تَ اطزائیلی ُا گفتٌذ « :تیزاًذاسی را هتْلف کٌیذ ،آًِا در آب ُای هصز ُظتٌذ».
ّلتی اطزائیلی ُا هتْجَ دضْر ًیزّی دریایی هصز ػذًذ ،رفتٌذ .تَ گشارع:

(Free Malaysia Today- http://www.freemalaysiatoday.com/2011/05/16/israel-fires-warning-shots-at)msian-ship] - 16 mai 2011
ًیزّی دریایی هصز ًوی داًظت چَ هی گذردً .یزّی دریایی اطزائیل تا ًیزّی دریایی هصز تواص گزفتَ تْد ّلی در ُّلۀ ًخظت
ُیچ پاطخی دریافت ًکزد.
در گشارػی کَ پیغ اس ایي در طاػت  01دلیمۀ تاهذاد هٌتؼز کزدین ،پض اس تواص تا کؼتی کوی پض اس ًیوَ ػة ،اس گفتگْی کؼتی
اطزائیلی ّ هصزی هطالثی ًْػتَ ػذٍ اطت .تا ایي کَ تیي آًِا ُن کاری ُایی صْرت گزفتّ ،لی دضْر ًیزّی دریایی هصز در
پؼتیثاًی ًمغ هِوی را تاسی کزد ،اّال هْجة هذذّد طاختي دولۀ اطزائیلی ُا ػذ ّ در ثاًی آًِا کؼتی «اطپیزیت آف راػل کْری»
را در آتِای هصزی ُن راُی کزدًذ.
ًیزّی دریایی اطزائیل تا کؼتی راػل کْری تواص گزفتَ تْد ّ اس ًْع کاالیی کَ کؼتی دول هی کزد ّ طزًؼیٌاى غیز ًظاهی تی
اطلذَ هطلغ ػذٍ تْدّ .لی تایذ داًظت کَ دولۀ ُؼذار دٌُذۀ آًِا تا طالح اتْهاتیک خیلی خؼًْت تار تْدٍ اطت .دّ کؼتی گؼتی هظلخ
تَ هظلظل در دریا هْضغ گزفتَ تْدًذ .اطزائیلی ُا در ػیي دال تَ یک کؼتی هاُی گیزی فلظطیٌی کَ در آب ُای غشٍ ػٌاّر تْد
تیزاًذاسی کزدًذ.
در ًخظتیي دولۀ ُؼذار دٌُذٍ کَ تَ کؼتی راػل کْری دطتْر دادٍ تْدًذ کَ تغییز هظیز دُذ «تزگزدیذ ّ گز ًَ تیزاًذاسی هی کٌین»،
ّلی ػلی رغن ایي کَ کؼتی تغییز هظیز دادٍ تْد ،اطزائیلی ُا تَ تیزاًذاسی اداهَ دادٍ تْدًذ  ّ« :ایي تار تَ لصذ کؼت ػزّع تَ
تیزاًذاسی کزدًذ».
کؼتی ًیزّی دریایی هصز در دالی کَ تا ًیزّی دریایی اطزائیل در تواص تْد ،کؼتی راػل کْری را تا لٌگز گاٍ هٌاطثی ُن راُی
کزد .تین ًیزّی دریایی هصز اهٌیت کؼتی داهل کوک ُای تؼزدّطتاًَ ّ هظافزیي آى را تَ ػِذٍ گزفتٌذ .در تواص ُای ًیزّی
دریایی اطزائیل ّ هصز ّ ،اطزائیلی ُا اس هذاخلۀ هصزی ُا تؼکز کزدًذ.
کؼتی راػل کْری ّ هظافزیي آى در آب ُای هصز ّ در لٌگزگاٍ ال اریغ تَ طز هی تزًذ کَ تا آب ُای غشٍ در فاصلۀ کْتاُی لزار
دارد.در ایي هزدلَ اس تظیج جِاًی تزای
پؼتیثاًی اس کؼتی داهل کوک ُای تؼز
دّطتاًَ ،ضزّری خْاُذ تْد کَ هذاصزٍ
ػکظتَ ػْد ّ آب ُای غشٍ تَ رّی کوک
ُای تؼز دّطتاًَ آساد گزدد ّ ،در ػیي
دال درُای تظتۀ هزس سهیٌی تیي هصز ّ
غشٍ ًیش تاس کٌٌذ.
ارطال کوک ُای تؼزدّطتاًَ تزای تاس
طاسی سیزتٌاُای غشٍ اس دیذگاٍ تِذاػتی
اُویت فْق الؼادٍ ای دارد ،تَ ّیژٍ تزای
تصفیَ آب کَ تخغ ُایی اس آى در توثاراى
ُای اطزائیلی ػذیذا خظارت دیذٍ اطت.

16 mai 2011
Article original en anglais : BREAKING NEWS: Israel's Attack on Humanitarian Ship to Gaza. Updated
Report
Traduction : Info-Palestine.net

بخش ترجمً وشدي بً فراوسً کً مه ویس ومی
.تواوم آن را بً فارسی ترجمً کىم
(1) Citation non-traduite :
On 27 December 2008, the Israeli military
launched Operation Cast Lead, which not only
killed some 1400 Palestinians, but also
destroyed vital infrastructure leaving the
Gazans with critical water and sewage
problems. Repair of the infrastructure has
proved impossible as Israel has prevented the
entry of construction materials and fuel to
resolve this dire situation.
According to a report from the Emergency
Water, Sanitation and Hygiene group
(EWASH), "the release of 80 million litres of
untreated or partially treated sewage into the environment and Mediterranean Sea each day is primarily
a result of the Israeli imposed blockade on the Gaza Strip."
Gaza, one of the world's most densely populated areas, is currently dealing with serious health issues
such as the blue baby syndrome, diarrhea and other waterborne diseases like typhoid and hepatitis A.
The World Health Organization is warning of a possible cholera epidemic if nothing is done rapidly to
resolve this sanitation crisis.
According to Physicians for Human Rights-Israel: "Between 90% and 95% of the aquifers in the Gaza
Strip are not safe for drinking." The primary cause of the current problem originates from the
destruction, during Operation Cast Lead, of "20 kilometers of water pipes, 7.5 kilometers of sewage pipes
and 5,700 mobile water tanks".
While the Gazans are experiencing the dramatic environmental impacts of the sewage and water crisis,
the effects have already reached the Israeli shores, and could spread further affecting neighbouring
countries. This severe health and environmental issue needs to be dealt with urgently. The international
community must demand that the illegal Israeli blockade be lifted.
The Spirit of Rachel Corrie Mission stemmed from PGFP's participation in the Freedom Flotilla in 2010,
in which 9 activists were killed by Israeli commandos. Following a fact finding mission conducted in
Gaza in October 2010, PGPF decided to continue its efforts to assist Palestinians and shows this project

as the most immediate of all priorities. See Perdana's Second Press Release, Nakba and the Spirit of
Rachel Corrie: Humanitarian Ship Attacked by Israel now within 1.5 nautical miles of Gazan
Waters0777 646 2379, Global Research, May 16, 2011
Lire également le communiqué de presse de Perdana Global Peace Foundation:
Le bateau de la mission malaisienne "Spirit of Rachel Corrie" attaqué dans les eaux internationales par la
marine israélienne
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