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پناهجویان:  از حمایت در جمعی ابتکار یک معرفی

)Alarm Phone(» *خطر اعل م «تلفن ی پروژه

در و شننانی ها سرزمین های مصننیبت از گریننز در مهنناجر، و پننناهجو هننزار چننند ساله : هرپراکسیس توضیح
از دریننایی هننای بازننند. راه می جننان منندیترانه های آب از عبور برای تل ش حین در حداقلی، امنیت جستجوی

هسننتند، انگیز هیجان که جهت آن از نه اسپانیا، و ایتالیا به مراکش و الجزایر و تونس و لیبی از یونان، به ترکیه
فقیرتریننن عموما که است مسیری تراند، ارزان بسیار هوایی و زمینی مسیرهای به نسبت که خاطر این به بلکه

و چیننان قاچاق مفلننوک هننای قایق سسسننتی وجننود با که پناهجویانی میان کنند. از «انتخاب» می را آن مهاجران
 مننتراکم وهننای قایق با شدن غرق حال در یا و برند، می در به جان دریا امواج مهیب خطر از انسان، سوداگران

بننه مسننتقیما بسیاری یابند، می تجاری) نجات های کشتی (یا ساحلی گاردهای های کشتی توسط خود ویران نیمه
«غیرقننانونی» پناهجویان های اردوگاه سالنه به نیز از آنان نفر هزار ها ده شوند؛ می بازگردانده مبداء کشورهای

خود وار سیزیف های عذاب از ای تازه ی چرخه تا ، فرستاده می شوندمدیترانه شمالی مرزهای در اروپا ی اتحادیه
کنند. آغاز را

و آوارگننی و پننناهی بی ی پدیننده تنننور بنر  ه فزآیننند طننور به که ای گرانه ستم سازوکارهای و ساختارهادر کنار 
های بحران و ها جنگ و استبدادی های نظام برپایی و نابرابری و فقر نظام مند گستر ش یعنی دمند، می پناهجویی

کشنند. می ها انسننان میننان همواره مرزهای تننازه ای ا ش درونی های ضرورت به بنا  داری سرمایه ای، منطقه و ملی
را ها انسننان زننندگی و جننان و افزاینند می وضننعیت بحران بر خود ی نوبه به نیز مرزها این از محافظت ی نحوه

اصنلی هننای  کانون از یکنی عننوان بنه اروپننا ی سازد. اتحادیه می مسلط ضدانسانی و نابرابر مناسبات ی بازیچه
ظ سرمایه منطقهانی نی» تثبیت ج «بیروپیامدهای خود را از کوشد می ، سرمایه جهانی انباشت د؛ حف ی کن یعن
مننردم بننه را ناگزیر ش های زیان داری»، سرمایه «مواهب از بردن بهره ضمنمی کوشد همتایانش-  ماننداروپا -
یی زاده شدن از که نفری میلیاردها همان به یعنی سپاری» کند؛ «برون نوب جمناطق یت» تاریخ نننواحی در «موهب

رفنناه و مننادی برخننورداری نیننز اروپننا مرزهننای چننارچوب در اینکه اند. گو  مانده «متمدن» محروم جغرافیایی
امنیتی تنها و لیه های اجتماعی طبقات سایر سهم و دارد معنا جوامع فوقانی اقشار و طبقات برای تنها اجتماعی
مردمننان بیشننتر البتننه کننه امنیننتی اسننت؛ دوینندن و ماندن زنده برای (در سایه ی اقتدار نظم مسلط) حداقلی

محرومند.  آن «جنوب» از کشورهای

Alarm پروژه این اصلی  نام*  Phone ،و مردمننی است. نهادهننای شده خطر»  ترجمه اعلم «تلفن به فارسی برگردان در که است
اند: داشته همراهی پروژه این اجرای و راه اندازی در زیر اکتیویستی های شبکه
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 و۱۹۹۲ (از جمله: «قرارداد ماسننتریخت»-تاکنون نود ی دهه از اروپا ی اتحادیه مرزی های گیری سخت تشدید
تقیم یا مستقیم طور به) ۲۰۰۴«برنامه ی لهه»- ه غیرمس رق ب دن غ دود  ش ر۲۰ ح زار نف ای آب در  ه ه

تهاجم از پس ویژه (به آوارگان شمار چشمگیر افزایش موازات به اخیر های سال است. در منجر شده مدیترانه
برابننر در اروپننای های کشننور هننای مرز «حفنناظت» از در ای کننننده تعیین نقننش خننود -که لیبی به ناتو نظامی

ت عراق)، و سوریه در بحرانی وضعیت برپایی نیز کرد- و می ایفا پناهجویان رزی های سیاس خت م ی گیرانه س
هننای آب در پناهجویننان مننرگ میننزان افزایش در گرایش دو این تلقی که گرفت، شدت نیز اروپا ی اتحادیه

ر اروپنایی های قندرت پافشناری شنرایطی چنینن . در۱اسنت ینافته نمود مدیترانه چنینن تشندید و تنداوم ب
حننتی دوزا مپهل ی فنناجعه از پننس گذشننته سننال که طوری است؛ برانگیخته را زیادی اعتراضات هایی سیاست

و سازمان مثال درآمدند: برای صدا به نیز رسمی نهادهای برخی ور را مندیترانه الملنل بین عف ته     گ جمعی     دس
همننه، این داد. با قرار انتقاد مورد را اروپا اتحادیه پناهندگی  سیاست نیز متحد     ملل     سازمان  و نامید پناهجویان

مطننابق تننا است، پناهجویان ورود برابر در ای   بازدارنده     جدید     سیاست تدوین صدد در اروپا ی اتحادیه تازگی به
شود». جلوگیری اروپا خاک به سوار قایق پناهجویان رسیدن «از آن

ا مرزهای سوی به پناهجویان ی وقفه بی حرکت اساس، این بر ه اروپ م (ب امی رغ رات تم واری و خط و ها دش
اروپننایی، های قدرت سوی از آنان- جمعی خودکشی گری نظاره و- خشن و سرد راندن پس آن) و های ناکامی
واه اروپا ی اتحادیه سروری از اگرچه که دارد: وضعیتی جهانی متناقض وضعیت یک از نشان ه (خ طه ب ی واس

آن) خننبر اجتمنناعی اسننتانداردهای بالی سطح خواه و آن، پیامدهای و جهانی ی سیطره روند در آن مشارکت
عیننان نیز را دارانه سرمایه های  سیاست تبعات با رویارویی از سرمایه های قطب درماندگی زمان هم اما دهد، می
جننانب کننه هایی کوشننش ی همه تراژیننک، و نننابرابر مصنناف ایننن محیطی). در زیسننت بحران (همانند کند می

شننکاف بلکننه دهننند، می پاسننخ خود پیرامون محیط در  انسانی های ضرورت به فقط نه گیرند، می را پناهجویان
میمات به را اروپا ی اتحادیه که شکافی همان روند؛ می نشانه وضعیت دل در را مهمی ون تص انده آمیز جن کش

یل دموکراسننی ماهیت و مسلط نظم واقعی ی چهره افشای به هم شکاف این حول است. مبارزه آن خننادم لیننبرا
اروپننا بر حاکم ی زدوده سیاست فضای تغییر در پناهجویی، تراژدی حول مبارزات تقویت با هم و کند، می کمک
است. ارزیابی قابل راستا همین در تردید -فون» بی «آلرم ی گیرد. پروژه می عهده به سهمی

پننروژه؛ ) فراخوان۱اند:  شده ترجمه پروژه     این     مرجع     وبسایت از همگی که است بخش سه شامل رو پیش متن
پننروژه. ایننن ی دربنناره متننداول های پرسش به ) پاسخ۳ و ها؛ قایق سرنشین پناهجویان به ضروری ) اطلعات۲

منتقل نیز را آن عملی های درس و سیاسی تجارب آن، انسانی های دللت کنار در  پروژه، این معرفی امیدواریم
داریننم امید نیز و برساند؛ یاری ما مبارزاتی فضای در جمعی های فعالیت ارتقای به بتواند خود سهم به تا سازد

متننن ایننن بازنشر و پروژه این تر وسیع معرفی در کنند می ارزیابی مفید یا ضروری را حرکت این که مخاطبانی
کنند.   مشارکت ای رسانه فضای در

۱۳۹۴ ماه فروردین–  پراکسیس

جهننان در غیرقننانونی هننای مهاجرت مسیر بارترین مرگ را مدیترانه دریای گذشته، آذرماه در ملل     سازمان     پناهندگان     آژانس. 1
اند.  داده دست از را خود جان دریا این در  پناهجو۴۱۹ و هزار سه حداقل  میلدی۲۰۱۴ سال در که کرد اعلم و خواند

http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12
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http://dw.de/p/1DJjK
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http://www.shafaqna.com/persian/general/item/108859-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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)AlarmPhone خطر» ( اعل م «تلفن ی پروژه . فراخوان۱

یق یک  پناهجویان:۲۰۱۳ اکتبر یازده تلفنن طرینق از بارهنا و بارهنا خنود نجات رایب شدن غرق حال در قای
)SOS( نجننات درخواسننت های پیغام . اماگرفتند تماس ) ایتالیاcoastguards( ساحلی گارد نیروهای با ای ماهواره

کشننتی یننک بننه برخننورد اثر در قبل شب بود، نفر ۴۰۰ از بیش حامل که قایق نشدند. این گرفته جدی آنان
بودن اضطراری به مالتا) نسبت مسئولین به بعد کمی (و ایتالیایی مسئولین به اینکه بود. با دیده آسیب لیبیایی

شد آغاز تأخیر ساعت چندین با نجات عملیات بود، شده داده هشدار و اطل ع مسافران جان تهدید و وضعیت
اد قایق شدن غرق از پس ساعتی تنها دریایی زنی گشت های کشتینتیجه-  -در و ده ی ه ش ل ب یدند. مح رس

یافتند.  نجات نفر ۲۱۲ فقط و باختند جان نفر ۲۰۰ از بیش

[از مسننتقل روزی شننبانه خط یک دیگر، ارتباطی ی شماره یک با توانستند می قایق ساکنین اگر شد می [اما] چه
د مدنی ی جامعه فعالین از گروهی تا بگیرند تماس هم دولتی]، نهادهای دای بتوانن دار ص گ  و هش ر زن خط

قننرار مسننتقیم و فوری فشار تحت را ساحلی مسئولین آنان نجات برای و ببرند بال را آنان وضعیت به نسبت
 دهند؟

-left-toمرگ» ( تا «رهاکردن واقعه ی از پس و اکتبر سوم در )،Lampedusa( دوزا لمپه تراژدی از بعد سال یک

die-caseبر گذشته ماه ۱۱ در است. اگرچه تهدیدآمیز و کننده نگران همچنان وضعیت شد، ذکر بالتر ) که -
و پناهجویان از نفر صدهزار حدود )mare nostrum( ایتالیا نظامی واحد عملیات طیرسمی-  های گزار ش طبق

از نفننر ۱۳۰۰ مرکننزی ی منندیترانه ی ننناحیه در تنهننا یافتننند، مدیترانه] نجننات دریای های آب [در مهاجران
ین قربانیان به ها قایق سرنشینان مننا ۲۰۱۴ سال ابتدای پیوستند. در اروپایی های دولت مرزگذاری سیاست پیشی

۲۰ در مثننال، است: برای داده رخ اروپا ی اتحادیه بیرونی مرزهای در شتریبی انسانی تلفات که دادیم گزار ش
ا آن قایق که باختند جان خاطر این به قایق یک سرنشین پناهجویان سال این ی ژانویه ا ه رعت ب الیی س از ب
شود.  بازگردانیده ترکیه ساحل به تا شد می کشیده یونان ساحلی گارد کشتی یک سوی

پلستیکی های گلوله با اسپانیا ساحلی ) گارد۲۰۱۴( گذشته سال فوریه ۶ دردیگر)  ای نمونه عنوان (به همچنین
شننلیک شننوند اسننپانیا قلمروی در) Ceuta( ۲یوتاس شهر وارد کردن شنا با کوشیدند می که مهاجرانی سوی به

لل مواردی باختند. چنین جان مهاجران از تن ۱۴ از بیش اقدام، این ی نتیجه کرد. در فرد به منحصر و نادر اص
های خشننونت هننا آن در کننه هسننتند بسننیاری مشننابه مننوارد میننان از هننا نمونه آشکارترین تنها بلکه نیستند،

شود.   می انجام مدیترانه دریای اروپا] در مرزهای [عازم مهاجران علیه باری مرگ

آگنناه مهنناجران ی تهدیدکننننده خطرات از تر پیش مدنی ی جامعه اگر بودند اجتناب قابل هایی مرگ چنین آیا
 گرفت؟  می کار به را خود نفوذ و فشار بار، مرگ اتفاقات وقو ع از پیش و شد می

مننرز دارای و دارد قننرار اسننپانیا سیاسی قلمرو در که است آفریقا شمالی ساحل در خودمختار کوچک شهر ) یکCeuta( . سیوتا2
/پراکسیس] پدیا     ویکی     مدخل از است. [ترجمه مراکش کشور با مشترک جغرافیایی

http://en.wikipedia.org/wiki/Ceuta
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خننواهیم می  بمننانیم. مننا(منفعننل) اثر بی و گر نظاره ها، تراژدی گونه این تکرار برابر در توانیم نمی این از بیش ما
 این گننونهوقننو ع پننی در کننه کاری )،violations( تجاوزات و تخلفات گونه این سرزنش و کردن محکوم از بیش

( خطننر اعلم و هشننداردهی بنندیل ی شبکه یک که داریم بکنیم. باور اقدامی است، مرسوم ناگوار پیشامدهای
alarm networkباشد.  اثرگذار تواند می شود تاسیس مدیترانه سوی دو در مدنی ی جامعه توسط ) که 

. مانیستیم هم مستقیم حمایتی خدمات گونه هیچ ی ارائه به قادر و (دریایی) هستیم نجات تیم گونه هر فاقد ما
)provisional and precarious( ی پرمخاطره و موقتی خصلت به همچنین  و آگاهیم محدودمان های ظرفیت به

ا آگاه مان فعالیت تیم. ام ا هس واهیم می م انی خ ه زم ان ک اجران و پناهجوی ای آب [در مه ا ه دیترانه] ب م
بلفاصننله شننود، نمی انجننام آنننان نجات برای فوری اقدامی و شوند می روبرو پرخطر و اضطراری های وضعیت
بازگشننت عملیننات قربانی پناهجویان، های قایق سرنشینان که زمانی خواهیم می بدهیم. ما خطر اعلم و هشدار
بازگردانننده گننردد می نقننض همننواره ها آن در مهاجران حقوق که لیبی نظیر کشورهایی به یا شوند می اجباری

املین به نسبت و کنیم اعلم و ثبت را وقایعی چنین زمان هم طور به شوند، می اگری  هنا آن ع م. منا افش کنی
دالتی بی علیه عمومی بسیج و سیاسی فشار طریق از خواهیم می ه های ع ای در روزان ی مرزه ادیه بیرون ی اتح

کنیم.   گری دخالت روند این تغییر در جهت اروپا،

سننوی از اقننداماتی چنیننن اخیننر های سال در که چرا باشد، مؤثر تواند می فشارهایی چنین که باوریم این بر ما
های همبسننتگی و خانوادگی پیوندهای ی واسطه به افراد این است؛ شده انجام فردی)، طور (به افراد از تعدادی

د هشدار محلی مقامات به خطر، معرض در مهاجران سوی از تلفنی های تماس دریافت از پس دیگر، از و دادن
م تقنویت و بدهیم وسعت را شبکه این خواهیم می کردند. ما حاصل اطمینان نجات عملیات انجام نقنش و کنی

. دهیم ) افزایشfreedom of movement( جابجایی»تردد/ آزادی« و مهاجران حقوق از حمایت در را آن سیاسی

«تلفن  یک) -Watch The Med( »۳مدیترانه «رصد ی پروژه نزدیک همکاری -با که است  آن ما هدف بنابراین
دهننم از  پروژه [این باشد فعال هفته روزهای تمام در و روزی شبانه طور به که کنیم تاسیس خطر»  بدیل اعلم
معرض در های قایق سرنشینان جان نجات برای موفقی     اقدامات تاکنون و  کرده کار به آغاز رسما ۲۰۱۴ اکتبر
.]۴است داده انجام خطر

ر در بشر حقوق فعالین «آلرم-فون» توسط ی پروژه وی دو ه ای س ا و مندیترانه دری روه ینک همکناری ب گ
خطننر وضننعیت در منندیترانه دریننایی سفر طی که پناهجویانی و مهاجران ی همه به شود. ما می اجرا چندزبانه
زمینننه ایننن در رسمی مسئولیت که ساحلی نجات های تیم با ابتدا که کنیم می توصیه گیرند می رارق اضطراری

و زنیننم می تلفننن سنناحلی گاردهننای بننه آنها، وضعیت از شدن مطلع محض به نیز ما بگیرند. اما تماس دارند،
از مننا کننه کنیننم می گوشننزد هننا آن بننه و کنیننم می دنبال را ها آن سوی از نجات های مسئولیت اجرای ی نحوه

به ۲۰۱۱) است که از سال با نقشه نگاری دقیق موقعیت ها(یک پلتفرم اینترنتی تصویری ) Watch The Med( »مدیترانه رصد« .3
ین  تخلفات دولت ها در زمینه ی مهنناجران و پناهجویننان و تلفننات انسننانی مربننوطه در مرزهننای آبننی) monitor(منظور رصدکرد

www.watchthemed.net.اتحادیه ی اروپا راه اندازی شده است

بخوانید. را آن     فعالیت     ماه     دو     نتایج     فون» از     «آلرم-     گزار ش پروژه، این اندازی راه از پس شده انجام اقدامات از اطل ع . برای4

http://www.watchthemed.net/
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/WTM-Interim-Report-AlarmPhone.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/WTM-Interim-Report-AlarmPhone.pdf
http://www.watchthemed.net/
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منظر زیر را ها آن اقدامات و آگاهیم خطر معرض (های)  در قایق وضعیت ر داری ا آن . اگ خ از ه دام و پاس اق
بننه را هننا آن تننا گرفت خواهیم کار به را عمومی فشار ابزارهای و سیاسی توان ی همه کنند، خودداری مناسب

کنیم.  وادار شان وظایف انجام

در هننای قایق محننل نزدیکننی از کننه تجنناری های کشتی ناخداهای به را خطر معرض در های قایق وضعیت ما
نیز و المللی بین خبرنگاران از همچنین و دهیم می اطل ع ها آن به رسانی کمک برای کنند، می عبور خطر معرض
درخواسننت تاثیرگننذار سیاسننی هننای ه چهر سننایر ادیننان) و ی همه (از سیاسی ی حوزه در فعال مذهبی مقامات
عیت ارتباطی های   شبکه از کنیم. ما می حمایت ی وض critical( بحران  net-communityرای دارک ) ب ع به ت موق

گری دخالت دیگر اشکال ایجاد در مشارکت به مایل که کسانی ی همه با و کنیم می استفاده حمایتی کارزارهای
کنیم.   می برقرار تماس باشند

Front( 5فرانتکس اروپا، ی اتحادیه مرزبانی آژانس سوی از بشر حقوق نقض دریا، مرگ» در تا «رهاکردن موارد

ex،( ه گردند. ما متوقف فورا باید مدیترانه دریای مرزی نواحی تمامی در ساحلی گاردهای و ک ب بکه ی ی ش
تضننمین و زننندگی حفننظ جهننت در بتوانننند که داریم نیاز مدیترانه های کرانه سوی دو هر در مدنی ی جامعه
باشیم.  شبکه این از بخشی خواهیم می ما و کنند اعمال سیاسی فشار ها قایق سرنشینان حقوق

کننه اسننت ضننروری گننامی امننا بود، خواهد آغازین و نخست گام یک تنها بدیلی خطر» اعلم ی شبکه« چنین
یی اروپایی-مدیترانه ی منطقه یک ایجاد جهت در آن برداشتن فننوریت بننار مرگ مننرزی های سیاست از عاری ا

جابجننایی/تننردد» «آزادی حننق و) protection( محافظت حق و همبستگی که ای منطقه ایجاد برای یعنی دارد؛
باشد.   ویژگی های آن از بخشی

۲۰۱۴ سپتامبر ۲۷

بننه تاسننیس شنند و ۲۰۰۴ که در سننال اروپاست ی اتحادیه مرزهای کنترل برای خدماتی-حفاظتی ) آژانسFrontex( . فرانتکس5
بننه غیرقننانونی» «مهاجرت از گیری جلوفرانتکس اصلی است. ماموریت مجهز  ای ماهواره فناوری جمله از  رفته پیش بسیار امکاناتی

در هننوایی و دریننایی امنیننتی زنی گشننت و  ای، (مانیتورینننگ) منناهواره رصنندکردن طریق از که اروپاست اتحادیه ی مرزهای درون
شود.  می اجرا آبی اروپا و نیز از طریق قراردادهای مختلف با کشورهای ثالث در سواحل جنوبی مدیترانه مرزهای

تنناکنون جهننانی دوم جنننگ زمننان از رقم هستند. این آوارگی و دری دربه وضعیت در دنیا تمام در نفر میلیون 5۱ حاضر حال در
شننمالی سواحل در نفر میلیون  یک تا هزار پانصد بین د. تنهارسن     می     اروپا     به     میزان     این     از     کوچکی     بسیار     بخش     تنها اما ندارد، سابقه
ی اتحادیه ی گیرانه سخت مرزی قوانین تشدید شرایطی چنین برند. در می سر به اروپا به مهاجرت برای امکانی جستجوی در آفریقا
ندارننند، پننناهجویی و مهنناجرت جننز ای چنناره کننه افرادی که است شده موجب فرانتکس حفاظتی-امنیتی کرد عمل همراه به اروپا

منجننر اخیننر های سال در انسانی تلفات میزان افزایش به که ای رویه برگزینند؛ خود دریایی سفر برای را پرخطری بسیار مسیرهای
یر است. انتقاد شده اظتی آژانس این که است آن فرانتکس کرد عمل به پناهجویی ی حوزه نهادهای و فعالین دیگ ه از بینش حف آنک

در و کننند می دنبننال را هننا آن بازگرداندن و مهاجران تردد از جلوگیری ی کارویژه باشد، داشته را پناهجویان جان نجات ی دغدغه
اختیننارات ی همه بننا فرانتکننس آژانس اینکه  به توجه با است. وانگهی، کرده متمرکز  کارویژه همین بر را خود وسیع امکانات عمل،
بننه را خصوصننی عظیننم نهنناد این نسبی استقلل همچنین اروپا ی اتحادیه رسد می نظر به دارد، تعلق خصوصی بخش به خود وسیع
است. کرده بدل موجود انتقادات برابر در خود حفاظتی سپر

http://dw.de/p/1DJjK


Praxies.org پراکسیس                                                                     

 خطر معرض در های قایق سرنشینان اطل ع . برای۲

از توانننند می  شننوند، می بازگردانننده اجبننار بننه که هایی قایق سرنشینان یا خطر معرض در های قایق سرنشینان
ی شننماره کنند. این برقرار ) تماس۰۰۳۳۴8۶5۱۷۱۶۱( آلرم-فون»« تلفن ی شماره با ای، ماهواره تلفن طریق
ه خطر، اعل م برای است تلفنی ی شماره بلکه نجات، درخواست برای نه ،تماس ام ک ات عملینات انج [از نج
-مستقیما- قننادر خود حمایتی گروه یک عنوان به کرد. ما خواهد گیری پی ساحلی] را گاردهای مسئولین سوی

هستیم.  نجات، هلیکوپترهای و ها کشتی جمله از لزم، امکانات فاقد چون نیستیم، نجات عملیات انجام به

گیرید، می قرار اجباری بازگشت معرض در یا اضطراری خطر معرض در مدیترانه دریایی سفر طی که هنگامی
: بکنید باید چه

اطل ع هننا آن بننه را خننود اضطراری موقعیت و کنید تلفن مجاور کشورهای ساحلی گاردهای مراکز به  ابتدا.۱
نجات).  (درخواست دهید

طراری پیغام تل ش می کنیم بگیرید. ما تماس فون» -آلرم «ی شماره با  سپس.۲ ما، اض وی از ش ئولین س مس
دهند.  انجام نجات) را (برای لزم  اقدامات آن مبنای بر تا شود گرفته جدی مربوطه

فننون» -آلرم «بننا دیگر بار نگیرد، انجام شما نجات برای فوری اقدامات ساحلی گارد مسئولین سوی از  اگر.۳
اس مداران سیاست و عمومی های رسانه با بگیرید. ما تماس واهیم برقنرار تم ا کنرد خ فشنارهای طرینق از ت

کنیم.  وادار نجات خدمات انجام به را مرزی مسئولین سیاسی،

لل طور به ساحلی گاردهای که واقفیم ما شان وظایف ها آن مناطق برخی کنند. در می عمل متفاوتی متنو ع و کام
بننر مبنننی دارد وجننود پناهجویننان سوی از هایی گزار ش همچنین دهند. اما می انجام درستی به و سرعت به را

ه [توسط گاردهای ساحلی] ها آن اینکه سناحلی گنارد نیروهنای سنوی از ینا و شنوند می بازگرداننده اجبنار ب
مننا گننردد، دریننافت مننا سوی از اضطراری تلفن یک که گیرد. هنگامی می صورت ها آن با خشنی برخوردهای

در هننای قایق سرنشینان نجات درخواست به آنان های پاسخ و گیریم می تماس ساحلی گاردهای با هم خودمان
اضننطراری وضننعیت از که شویم می یادآور ساحلی گاردهای مسئولین به ما کنیم؛ می گیری پی را خطر معرض
و تننان جان از محننافظت در شننما از خننواهیم می داریم. مننا نظر تحت را ها آن اقدامات و هستیم مطلع مربوطه

روری اطلعات کسب کنیم. برای جابجایی/تردد» حمایت «آزادی حق از برخورداری ه ض ن ب ی مت در     «ایمن
کنید.   رجو عدریا»

کنید. رجو ع متن     این به اروپایی معین کشورهای در پناهجویان وضعیت ی درباره عمومی اطلعات کسب برای

http://w2eu.info/
http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/10
http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/10
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)Alarm Phone( فون»- «آلر م ی پروژه ی درباره متداول پرسش ده به پاسخ

انجگگا م اسگگت قگگادر دیگگگری کار چه نیست، نجات عملیات مستقیم دهی سازمان به قادر پروژه این . اگر۱
دهد؟

[علوه را خود نجات درخواست که دهد می را امکان این خطر معرض در های قایق سرنشینان به «آلرم-فون»
پننروژه ایننن پناهجویان] برسانند. فعالین حقوق فعالین جمله [از دیگران گو ش ساحلی]  به گاردهای مسئولین بر

 اجننرایخننود تننوان بسننیج از طریننق همزمننان و کرده ثبت را آنان وضعیت پناهجویان، پیغام دریافت از پس
برای را لزم فشارهای کوشند می ممکن طریق هر به که معنا کنند. بدین می گیری پی را نجات عملیات موقع به

اجبنناری بازگرداندن از کوشند می رو ش همین به ها آن این، بر کنند. علوه ایجاد نجات عملیات مطمئن شرو ع
کنند. جلوگیری ها قایق سرنشینان

لز م اقگگدامات  کمگگک، درخواسگگت و خطگگر اعل م پیغا م دریافت وجود با ساحلی، گاردهای مسئولین . اگر۲
گیرد؟ می انجا م آلر م-فون» «سوی از اقدامی چه مشخص طور به نکنند، آغاز را نجات عملیات برای

وری طور به ساحلی گاردهای مسئولین اگر دامی ف د، اق و  یک از نکنن ود می تل ش س ه ش ق از ک ال طری اعم
ای تجاری های کشتی با گردد می تل ش دیگر، سوی از و گیرد؛ انجام نجات عملیات ای سیاسی-رسانه فشارهای

مطلع آمده پیش اضطراری وضعیت از تا شود برقرار تماس کنند می عبور پناهجویان قایق مکان مجاورت از که
شود.  کمک درخواست آنان از و گردند

دارد؟ اختیار در خود پیشبرد برای ابزارهایی چه و است شده بنا تجربیاتی چه مبنای بر پروژه . این۳

برگرفتننه ها دفترچه این گیرند. مضمون می فرا را لزم های آموز ش راهنما های دفترچه توسط پروژه تیم اعضای
موارد [در و اند بوده فعال مدیترانه در پناهجویی های قایق نجات ی زمینه در ها سال که است کسانی تجارب از

های نقشننه و اینترنتی امکانات از تیم اند. اعضای داشته تماس خطر معرض در های قایق سرنشینان متعددی] با
Watchمدیترانه» ( «رصد ی پروژه توسط ای حرفه طور به که آنلین دقیق  The  Medاسننتفاده شود می )  فراهم

های دولت تخلفات و مدیترانه دریای در انسانی تلفات موارد ۲۰۱۱ سال مدیترانه» از «رصد ی کنند. پروژه می
کند.    می مستندسازی را در این زمینه مسئول

 است؟ درگیر فعال طور به مدیترانه دریای از مناطقی چه در پروژه . این4

ند می ها آن طریق از پناهجویان که را،  مدیترانه خاص ی منطقه سه هر پروژه این ود کوش ه را خ ورهای ب کش
ی منندیترانه یونننان)؛ و ترکیه (بین اژه دهد: دریای می قرار پوشش تحت فعال طور به برسانند، اروپا ی اتحادیه
مننناطق ایننن از یک هر اینکه اسپانیا). با و مراکش (بین غربی ی مدیترانه و ایتالیا)؛ و لیبی/تونس (بین مرکزی
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مننواردی بروز دهد: خواه می رخ مکرر طور به مناطق این در بشر حقوق نقض اما دارد، متفاوتی شرایط گانه سه
پناهجویان.  حامل های قایق اجباری بازگرداندن موارد خواه و )،left-to-die casesمرگ»  ( تا کردن «رها از

؟ پاسخ می دهندروزی شبانه های  تلفن به کسانی چه دارند؟ عهده بر را پروژه این مسئولیت کسانی . چه5
شود؟ می تأمین چگونه پروژه این مالی منابع و

در اروپا مرزهای از بیرون در ها سال آنان بیشتر که شود می اجرا داوطلبی فعالین توسط آلرم-فون» «ی پروژه
زیر:   های پروژه و ها فعالیت در جمله اند. از  بوده فعال مختلفی اکتیویستی های شبکه

Welcome  to  Europe,  Afrique  Europe  Interact,  Borderline  Europe,  Noborder  Morocco,  

Watch The Med. 

شننده یاد ی گانه سه مناطق در کارزارهایی در و پژوهشی، کار در محلی، های گروه در آلرم-فون» «تیم اعضای
الین از فعالند. برخی ن فع روژه ای ونس، در پ الرمو، ت پانیا پ ه/اس ش )،Melilla( ملیل ه/مراک )،Tanger( طنج
از دارننند. برخننی سکونت شهرها دیگر و برلین برن، وین،  لندن، استراسبورگ، مارسی، )،Cadiz( کادیز/اسپانیا

لا خود اعضا اند.  داشته تجربه دریایی مرزهای از عبور ی پروسه در شخص

شود. می مالی )  تأمینdonations( علقمندان مالی های کمک طریق از پروژه این

 کنند؟ می حمایت پروژه این از کسانی . چه6

کننه منندیترانه درینای سنوی دو هنر در مدنی ی جامعه فعالین از وسیعی طیف سوی از آلرم-فون» «ی پروژه
ن نخست [بند فراخوان ا ای ن] م اء را مت د کرده امض ایت ۶ان ان شنود. در می حم و روشننفکران از آننان می

عبنور حینن که کسانی بستگان و ها خانواده یا و شده غرق های کشتی یافتگان نجات تا نام، صاحبروزنامه نگاران 
خودبنینناد های سننازمان سننوی از همچنیننن پننروژه دارند. ایننن حضور اند شده ناپدید اروپا سوی به مدیترانه از

)outraged( ای برآشننفته شهروندان سوی از نیز و اند، کرده تجربه را مرگباری مرزهای چنین خود که مهاجران،
است.  گرفته قرار پشتیبانی و تأیید مورد دانند می ناپذیر تحمل را حاضر وضعیت که

 چگونه؟ و سازند می منتشر خطر) را اعل م «آلر م-فون» (تلفن تماس ی شماره کسانی . چه7

لا تلفن  شماره پناهجویننان (مهنناجرین آوارگننان و های جمعیت با مستقیم های تماس طریق از «آلرم-فون» اساس
زودی گننردد. بننه می ترکیه) منتشننر و آفریقا شمال (کشورهای پناهجویان ترانزیت اصلی کشورهای دربالقوه) 

شنند. در خواهننند توزیننع در میان آنان مدیترانه دریای از عبور خطرات ی درباره رسانی اطل ع برای هایی برگه
گردد.  می ذکر «آلرم-فون» نیز تلفن شماره خطرات، این کاهش برای هایی شیوه بیان کنار در ها برگه این

 است؟ چگونه حوزه این در مسئول مقامات و ساحلی گارد مراکز «آلر م-فون» با ی . رابطه8

نمایید. ملحظه صفحه     این در توانید می را کننده امضاء نهادهای و افراد . اسامی6
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افظت و ها آن حقوق از دفا ع و ها قایق سرنشینان نجات بر پروژه این ان از مح ز آن ن دارد. از تمرک ر، ای منظ
م تاریخ دارد. در قرار ما توجه مورد هم ساحلی گاردهای با همکاری بر ده ی ۲۰۱۴ اکت ان (یعن ایش زم گش

موجود، بار مرگ مرزی های سیاست به شد. انتقاد خواهند مطلع پروژه این اندازی راه از ها پروژه) آن این رسمی
اروپاست.   ی اتحادیه مسئول مقامات و سیاسی بازیگران متوجه همه از بیش و چیز هر از پیش

مدیترانه] [در انسان  قاچاق ی پدیدهدارد؟ ارتباطی چه انسان» چیان قاچاق «به موسو م افراد با پروژه . این9
ایننن از برآمننده های  است. سیاست [مرگبار] برقرار مرزی رژیم این که دارد وجود جایی تا و خاطر این به تنها

عننوض در و شننوند؛ اروپایی کشورهای وارد قانونی طور به مهاجران و پناهجویان که شوند می آن از مانع رژیم
بیاورند.  روی خطرناک و پرهزینه مخفی، های شیوه به سازند تا می مجبورآن ها را 

کند؟ می دنبال را بلندمدتی و مدت کوتاه اهداف چه پروژه . این۱۰

حقننوق نقننض از جلننوگیری و پننناهجویی های قایق سرنشینان نجات های ماموریت بر مدت، کوتاه در پروژه این
بننه مربننوط ای پدیننده توانسننت می منندیترانه دریای در پناهجویان و مهاجرین دارد. مرگ تمرکز آنان انسانی
ایننن شنند. بننر می برداشننته میننان از ویننزا صدور معضل و ی] مرزی گیرانه [سخت های رژیم اگر باشد، گذشته
از فضننایی ی] منندیترانه [منطقه در که کند می دنبال را هدف بلندمدت] این «آلرم-فون» [در ی پروژه اساس،

کند. ایجاد مردم ی همه روی به گشوده مرزهایی با متقابل، همبستگی


