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»راشل کوری«له به کشتی حم:  اسرائيل در مديترانه ئینيروی دريا  

 نوشتۀ ميشل شوسودوسکی

 ترجمه از فرانسه به فارسی توسط حميد محوی
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Mondialisation.ca, Le ١٧ mai ٢٠١١ 
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 می ١٥وستانه به غزه بود در که حامل کمک ھای بشرد) روح راشل کوری(» اسپيريت آف راشل کوری«کشتی 

  . اسرائيل در آب ھای فلسطين مورد حمله قرار گرفتئی دقيقه، توسط گشتی دريا٥٤ و ٢٢، ساعت ٢٠١١

(HAE)  

  

  

 اسرائيل، کامال مسلح و با تجھيزات کافی تنھا در حمله به غير نظاميانی که ھدفشان شکستن محاصرۀ ئینيروی دريا

 . خود را نيرومند احساس می کند،غير انسانی نوار غزه می باشد

چندين بار با کشتی راشل کوری که به مقصد غزه در حال پژوھش ھای جھانی سازی طی ساعات گذشته، مرکز 

پيش از . آن چه در زير خواھيد خواند به روز رسانی دقيق اين تماس ھا می باشد. حرکت می باشد تماس گرفته است

مبارزه مقاله ای که ميشل و در گاھنامۀ ھنر . ( می منتشر شده است١٦بامداد  دقيقۀ ٣٠ در ساعت ه ایاين يک مقال

  ).شوسودوسکی در اين جا يادآور شده است، پس از مقالۀ حاضر منتشر خواھد کرد

ابتکار ارسال کمک بشر دوستانه توسط .  می حرکت می کند١١در يونان، روز چھار شنبه » پيره«کشتی از بندر 

 ).٢( برای صلح جھانی به مديريت نخست وزير سابق مالزی مھاتير محمد انجام گرفتئیيک سازمان مالزيا

 ٧: افرادی که در اين مأموريت بشر دوستانه شرکت کرده اند از بين صلح طلبان و روزنامه نگاران ھستند 

 دوستانه ھم با اين حرکت بشر) ٣(مرکز پژوھش ھای جھانی سازی. ئی ھندی و يک کانادا٢ ايرلندی، ٢، ئیمالزيا

از اعضای مرکز پژوھش ھای جھانی سازی نيز در کشتی راشل کوری به سر می ) ٤(کاری می کند، ژولی لوسک

  .برد

 کيلومتر لولۀ ٥/٧) ٦)(که اسم اصلی و رسمی آن فينش می باشد) (٥(»روح راشل کوری«کشتی باری به نام 

اين کشتی به گرامی .  که کامال تخريب شده استپالستيکی به ھدف باز سازی فاضالب در نوار غزه حمل می کند

 زير يک بولدوزر اسرائيلی ٢٠٠٣ راشل کوری که در سال امريکائیداشت و خاطرۀ مبارز صلح جوی شجاع 

 سالگی ٢٣راشل در سن. او می خواست از تخريب يک خانۀ فلسطينی جلوگيری کند. کشته شد، نام گذاری شده است

  .شته شدبه شکل فجيعی زير بولدوزر ک

  .)يادش زنده بماند. گاھنامۀ ھنر و مبارزه در اين جا تصاويری از راشل، کاميکاز صلح، منتشر می سازد(
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 تمام تجھيزات اسرائيل با ئینيروی دريا. بی آن که رد يابی شود وارد آب ھای غزه شد» اسپيريت آف راشل کوری«

  .رد، از ارسال و مأموريت اين کشتی آگاه نشده بود که دراختيار دائیرادار و آخرين فن آوری ھا

اسرائيلی ھا آماده نبودند و از پيش ھيچ اطالعی دربارۀ مأموريت راشل کوری نداشتند که از ماه ھا پيش برنامه 

  .به ساحل غزه برسند» يوم النکبه«ريزی شده بود، و می بايستی به مناسبت روز 

  

  ١٩٤٨ فلسطينيان در سال روز مصيبت، روز تبعيد» يوم النکبه«
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موساد، مرکز اطالعاتی اسرائيل از چنين طرحی بی اطالع بود، يعنی موضوعی که می تواند تا حدودی مزاح آميز 

 اسرائيل با دستپاچگی واکنش نشان دادند، بی آن که از پيش اطالعی از ارسال ئیشناورھای نيروی دريا. تلقی شود

  .شانی از اين که دستور خاصی از دولت اسرائيل دريافت کرده باشند ديده نشده استو ھيچ ن. اين کشتی داشته باشند

وقتی که کشتی مورد حمله قرار می گيرد، سرنشينان کشتی تصور می کردند که ھنوز در آب ھای بين المللی 

ی با ساحل غزه ھستند، ولی در واقع حدود يک مايل وارد آب ھای منطقۀ حفاظتی غزه شده بودند و در فاصلۀ کوتاھ

  .قرارداشتند، يعنی وضعيتی که به خودی خود بايد آن را يک حرکت موفقيت آميز مھم تلقی کرد

  :نخستين گزارشات  رسيده به مرکز پژوھش ھای جھانی سازی به عبارت زير است 

 اسرائيل و يک شناور ئیتوسط يک شناور نيروی دريا» اسپيريت آف راشل کوری«، ٥٤/١٠ساعت -

اين گزارش بعدا تصحيح می شود و در [ مصری در آب ھای بين المللی رديابی می شود ئیدريانيروی 

  ]واقع کشتی در آب ھای غزه رديابی شده بوده

ما توسط کشتی ھای اسرائيلی و مصری رديابی شديم ولی از فرمان ) :  به وقت غزه٥٤/٥ (٥٤/١٠ساعت -

  . ادامه داديمسرپيچی کرديم و به راه خودمان به سوی ساحل غزه

ما در آب ھای بين المللی ھستيم، در نتيجه ! يک شناور جنگی اسرائيلی با شتاب به سوی ما می آيد : ٥٧/٥ساعت -

  .ما ادامه می دھيم. آنھا حق ندارند به ما حمله کنند

  .ما به راه خودمان ادامه می دھيم! کشتی ما را ھدف گرفته اند و تيراندازی می کنند : ٥٩/٥ساعت -

  ...ديگر نمی توانيم ادامه دھيم. آنھا به ھر سو تيراندازی می کنند: ٦/ ٠٩ساعت -

. ھيچ کس زخمی نشد. با مسلسل. آنھا ما را دوبار محاصره کردند و به سوی ما تيراندازی کردند : ٣٥/٦ساعت -

  .يکی از تورھای ماھی گيری به پروانۀ موتور گير کرده و نمی توانيم پيش روی کنيم

کشتی اسرائيلی از يک سو و کشتی مصری از سوی ديگر ما را محاصره کرده اند و تيراندازی  : ٣٧/٦عت  سا-

  .ھمه سالم ھستند و ھيچ کس زخمی نشده است. ما متوقف شده ايم. می کنند

شدار باش به راشل کوری صورت گرفت که در وحملۀ دو کشتی جنگی اسرائيلی در وھلۀ نخست به شکل ھ

شدار وطی اين حملۀ ھ. ر نکند به روی خلبانان و مسافرين کشتی تيراندازی خواھند کرديير کشتی تغصورتی که مسي

  .باش و تيراندازی ھا، نزديک بود که يکی از سرنشينان کشته شود

 اسرائيل و کشتی حامل کمک ھای بشر دوستانه برای غزه، به شکلی که روزنامه ئیمکالمه ای که بين نيروی دريا

  :گزارش داده، چنين است ) ٧(»زی آزاد امروزمال«نگار 

  ...ر دھيدييمسيرتان را تغ. فرمان توپخانه: ارتش اسرائيل 

  .ما غير نظامی ھستيم و برای غزه کمک ھای بشردوستانه حمل می کنيم: ناخدا جليل منصور 

  .گرديدشما وارد منطقۀ ممنوعه شده ايد، بر. اين جا منطقۀ نظامی و بسته است: ارتش اسرائيل 

  .ما به مأموريتمان ادامه می دھيم: ناخدا منصور 

 ديگر شليک ئیپس از اين مکالمه، اسرائيلی ھا به پشت کشتی بشر دوستانه رفتند و از آن جا يک تير توپ ھوا

  .کردند

ما در يک مأموريت بشردوستانه ھستيم و ھيچ سالحی نيز حمل . اين کاری نقض حقوق بين المللی است: گراھام 

  .می کنيمن

  .ما دوباره تيراندازی خواھيم کرد. برگرديد: ارتش اسرائيل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

  .شما روی غير نظاميان بی اسلحه تيراندازی می کنيد: گراھام 

  .ما به سوی غير نظاميان بی سالح تيراندازی نکرده ايم: ارتش اسرائيل 

  ولی گويا که شما به روی ما تيراندازی می کنيد: گراھام 

 .اين تيراندازی ھا فقط برای اخطار شليک شده اند. ما به روی شما تيراندازی نکرديم: ارتش اسرائيل 

دفعۀ بعد، روی کشتی شما پياده خواھيم «: پس از اين گفتگو، کشتی اسرائيلی دو تير تھديدآميز ديگر شليک کرد 

 ».شد

تيراندازی را متوقف کنيد، آنھا «:  مصر را از طريق راديو شنيديم که به اسرائيلی ھا گفتند ئیسپس، نيروی دريا  

 .»در آب ھای مصر ھستند

  :به گزارش .  مصر شدند، رفتندئیوقتی اسرائيلی ھا متوجه حضور نيروی دريا

  -Free Malaysia Today (-fires-israel/٢٠١١/٠٥/١٦/com.freemalaysiatoday.www://http

ship-msian-at-shots-warning)٢٠١١ mai ١٦ -]  

 مصر تماس گرفته بود ولی ئی اسرائيل با نيروی دريائینيروی دريا.  مصر نمی دانست چه می گذردئینيروی دريا

  .در وھلۀ نخست ھيچ پاسخی دريافت نکرد

 شب، ۀ دقيقۀ بامداد منتشر کرديم، پس از تماس با کشتی کمی پس از نيم٣٠ساعت در گزارشی که پيش از اين در 

 صورت ئیبا اين که بين آنھا ھم کاری ھا. گوی کشتی اسرائيلی و مصری مطالبی نوشته شده است و از گفت

ۀ  مصر در پشتيبانی نقش مھمی را بازی کرد، اوال موجب محدود ساختن حملئیگرفت، ولی حضور نيروی دريا

  .راھی کردندآبھای مصری ھمرا در » اسپيريت آف راشل کوری«اسرائيلی ھا شد و در ثانی آنھا کشتی 

 که کشتی حمل می کرد و سرنشينان ئی اسرائيل با کشتی راشل کوری تماس گرفته بود و از نوع کاالئینيروی دريا

دۀ آنھا با سالح اتوماتيک خيلی خشونت ولی بايد دانست که حملۀ ھشدار دھن. غير نظامی بی اسلحه مطلع شده بود

اسرائيلی ھا در عين حال به يک کشتی . دو کشتی گشتی مسلح به مسلسل در دريا موضع گرفته بودند. بار بوده است

  . تيراندازی کردند،ماھی گيری فلسطينی که در آب ھای غزه شناور بود

برگرديد و گر نه «ر مسير دھد ييده بودند که تغدر نخستين حملۀ ھشدار دھنده که به کشتی راشل کوری دستور دا

: ر مسير داده بود، اسرائيلی ھا به تيراندازی ادامه داده بودند يي، ولی علی رغم اين که کشتی تغ»تيراندازی می کنيم

 ».و اين بار به قصد کشت شروع  به تيراندازی کردند«

ل کوری را تا لنگر گاه يل در تماس بود، کشتی راش اسرائئی مصر در حالی که با نيروی دريائیکشتی نيروی دريا

 مصر امنيت کشتی حامل کمک ھای بشردوستانه و مسافرين آن را به عھده ئیتيم نيروی دريا. راھی کردمناسبی ھم

  . اسرائيل و مصر، و اسرائيلی ھا از مداخلۀ مصری ھا تشکر کردندئیدر تماس ھای نيروی دريا. گرفتند

افرين آن در آب ھای مصر و در لنگرگاه ال اريش به سر می برند که با آب ھای غزه در کشتی راشل کوری و مس

  .فاصلۀ کوتاھی قرار دارد
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در اين مرحله از بسيج جھانی برای پشتيبانی از کشتی حامل کمک ھای بشر دوستانه، ضروری خواھد بود که 

آزاد گردد، و در عين حال درھای بستۀ مرز محاصره شکسته شود و آب ھای غزه به روی کمک ھای بشر دوستانه 

  .زمينی بين مصر و غزه نيز باز کنند
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ارسال کمک ھای بشردوستانه برای باز سازی زيربناھای غزه از ديدگاه بھداشتی اھميت فوق العاده ای دارد، به 

 .ه است از آن در بمباران ھای اسرائيلی شديدا خسارت ديدئیويژه برای تصفيه آب که بخش ھا

١٦ mai ٢٠١١   

 

 

Article original en anglais : BREAKING NEWS: Israel's Attack on Humanitarian Ship to 

Gaza. Updated Report 

 

 

Traduction : Info-Palestine.net 

 

.بخش ترجمه نشده به فرانسه که من نيز نمی توانم آن را به فارسی ترجمه کنم  

 

(١) Citation non-traduite :   

On ٢٧ December ٢٠٠٨, the Israeli military launched Operation Cast Lead, which not only 

killed some ١٤٠٠ 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 ٨٠ 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 ٩٠% and ٩٥% 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 "٢٠ kilometers of water 

pipes, ٧.٥ kilometers of sewage pipes and ٥,٧٠٠ mobile water tanks".  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

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 ٢٠١٠, in which ٩ activists were killed by Israeli commandos. Following a fact 

finding mission conducted in Gaza in October ٢٠١٠, 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 ١.٥ nautical miles of Gazan Waters٢٣٧٩ ٦٤٦ ٠٧٧٧, 

Global Research, May ٢٠١١ ,١٦ 

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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