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

قق یک  پناهجویان:۲۰۱۳ اکتبر یازده تلفههن طریههق از بارههها و بارههها خود نجات رایب شدن غرق حال در قای
)SOS( نجات درخواست های پیغام . اماگرفتند تماس ) ایتالیاcoastguards( ساحلی گارد نیروهای با ای ماهواره

کشههتی یههک بههه برخورد اثر در قبل شب بود، نفر ۴۰۰ از بیش حامل که قایق نشدند. این گرفته جدی آنان
اضههطراری بههه مالتهها) نسههبت مسههئولین به بعد کمی (و ایتالیایی مسئولین به اینکه بود. با دیده آسیب لیبیایی
تههأخیر سههاعت چندین با نجات عملیات بود، شده داده هشدار و اطل ع مسافران جان تهدید و وضعیت بودن
محههل بههه شههده یاد قایق شدن غرق از پس ساعتی تنها دریایی زنی گشت های کشتینتیجه-  -در و شد آغاز

یافتند.  نجات نفر ۲۱۲ فقط و باختند جان نفر ۲۰۰ از رسیدند. بیش
[از مسههتقل روزی شههبانه خههط یک دیگر، ارتباطی ی شماره یک با توانستند می قایق ساکنین اگر شد می اما چه

خطههر زنههگ  و هشههدار صههدای بتوانند مدنی ی جامعه از فعالین گروهی تا بگیرند تماس هم دولتی]، نهادهای
قههرار مسههتقیم و فوری فشار تحت را ساحلی مسئولین آنان نجات برای و ببرند بال را آنان وضعیت به نسبت
 دهند؟

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

to-die-caseگذشههته ماه ۱۱ در است. اگرچه تهدیدآمیز و کننده نگران همچنان وضعیت شد، ذکر بالتر ) که
mare( ایتالیهها نظههامی واحد عملیات طیرسمی-  های گزارش طبق - بر  nostrum( از نفههر صههدهزار حههدود

۱۳۰۰ مرکزی ی مدیترانه ی ناحیه در تنها یافتند، مدیترانه] نجات دریای های آب [در مهاجران و پناهجویان
قن قربانیان به ها قایق سرنشینان از نفر سههال ابتههدای پیوسههتند. در اروپایی های دولت مرزگذاری سیاست پیشی

اسههت: بههرای داده رخ اروپهها ی اتحادیه بیرونی مرزهای در شتریبی انسانی تلفات که دادیم گزارش ما ۲۰۱۴
بهها ههها آن قههایق کههه باختنههد جههان خاطر این به قایق یک سرنشین پناهجویان سال این ی ژانویه ۲۰ در مثال،

شود.  بازگردانیده ترکیه ساحل به تا شد می کشیده یونان ساحلی گارد کشتی یک سوی از بالیی سرعت
هههای گلوله بهها اسههپانیا سههاحلی ) گههارد۲۰۱۴( گذشههته سههال فههوریه ۶ دردیگر)  ای نمونه عنوان (به همچنین

شوند اسپانیا قلمروی در) Ceuta( ۱یوتاس شهر وارد کردن شنا با کوشیدند می که مهاجرانی سوی به پلستیکی

و مردمی است. نهادهای شده خطر»  ترجمه اعلم «تلفن به فارسی برگردان در که است، Alarm Phone پروژه این اصلی  نام*
اند: داشته همراهی پروژه این اجرای و راه اندازی در زیر اکتیویستی های شبکه

Welcome to Europe | Afrique Europe Interact | borderline-europe | Noborders Morocco | 
Forschungsgesellschaft Flucht und Migration | Voix des Migrantes

مرز دارای و دارد قرار اسپانیا سیاسی قلمرو در که است آفریقا شمالی ساحل در خودمختار کوچک شهر ) یکCeuta( . سیوتا۱
]پدیا     ویکی     مدخل از است. [ترجمه مراکش کشور با مشترک جغرافیایی

http://en.wikipedia.org/wiki/Ceuta
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لل مواردی باختند. چنین جان مهاجران از تن ۱۴ از بیش اقدام، این ی نتیجه کرد. در شلیک منحصر و نادر اص
های خشههونت ههها آن در که هستند بسیاری مشابه موارد میان از ها نمونه آشکارترین تنها بلکه نیستند، فرد به

شود.   می انجام مدیترانه دریای اروپا] در مرزهای [عازم مهاجران علیه باری مرگ
آگههاه مهههاجران ی تهدیدکننههده خطرات از تر پیش مدنی ی جامعه اگر بودند اجتناب قابل های مرگ چنین آیا
 گرفت؟  می کار به را خود نفوذ و فشار مرگ بار، اتفاقات وقو ع از پیش و شد می

خهواهیم می  بمهانیم. مها(منفعهل) اثر بی و گر نظاره ها، تراژدی گونه این تکرار برابر در توانیم نمی این از بیش ما
 این گههونهوقههو ع پههی در که کاری )،violations( تجازوات و تخلفات گونه این سرزنش و کردن محکوم از بیش

( خطههر اعلم و هشههداردهی بدیل 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 

.نیسههتیم هم مستقیم حمایتی خدمات گونه هیچ ی ارائه به قادر و (دریایی) هستیم نجات تیم گونه هر فاقد ما
provisional( ی پرمخههاطره و موقههتی خصههلت بههه همچنیههن  و آگههاهیم محههدودمان هههای ظرفیت به ما  and

precarious(مدیترانه] های آب [در مهاجران و پناهجویان که زمانی خواهیم می ما هستیم. اما آگاه مان  فعالیت
بلفاصههله شود، نمی انجام آنان نجات برای فوری اقدامی و شوند می روبرو پرخطر و اضطراری های وضعیت با

بازگشههت عملیات قربانی پناهجویان، های قایق سرنشینان که زمانی خواهیم می بدهیم. ما خطر اعلم و هشدار
بازگردانههده گههردد می نقههض همواره ها آن در مهاجران حقوق که لیبی نظیر کشورهایی به یا شوند می اجباری

کنیههم. مهها افشههاگری  ههها آن عاملین به نسبت و کنیم اعلم و ثبت را وقایعی چنین زمان هم طور به شوند، می
ی اتحههادیه بیرونههی مرزهههای در روزانههه های عدالتی بی علیه عمومی بسیج و سیاسی فشار طریق از خواهیم می

کنیم.   گری دخالت روند این تغییر در جهت اروپا،

سههوی از اقههداماتی چنیههن اخیههر های سال در که چرا باشد، مؤثر تواند می فشارهایی چنین که باوریم این بر ما
های همبسههتگی و خانوادگی پیوندهای ی واسطه به افراد این است؛ شده انجام (به طور فردی)، افراد از تعدادی

از و دادند هشدار محلی مقامات به خطر، معرض در مهاجران سوی از تلفنی های تماس دریافت از پس دیگر،
نقههش و کنیههم تقویت و بدهیم وسعت را شبکه این خواهیم می کردند. ما حاصل اطمینان نجات عملیات انجام

freedom( جابجههایی»تردد/ آزادی« و مهاجران حقوق از حمایت در را آن سیاسی  of  movementافزایههش (
. دهیم

Watch( »۲مدیترانه «رصد ی پروژه نزدیک همکاری -با که است  آن ما هدف بنابراین  The  Med-  یهک) 
۲۰۱۱) است که از سال با نقشه نگاری دقیق موقعیت ها(یک پلتفرم اینترنتی تصویری ) Watch The Med( »مدیترانه رصد. «۲

قن  تخلفات دولت ها در زمینه ی مهاجران و پناهجویان و تلفات انسانی مربوطه در مرزهههای آبههی) monitor(به منظور رصدکرد
.اتحادیه ی اروپا راه اندازی شده است
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پههروژه [این باشد فعال هفته روزهای تمام در و روزی شبانه طور به که کنیم تاسیس خطر»  بدیل اعلم «تلفن
هههای قایق سرنشههینان جان نجات برای موفقی     اقدامات تاکنون و  کرده کار به آغاز رسما ۲۰۱۴ اکتبر دهم از

.]۳است داده انجام خطر معرض در

گههروه یههک همکههاری بهها و مههدیترانه دریههای سههوی دو هر در بشر حقوق فعالین پروژه ی «آلرم-فون» توسط
خطهر وضهعیت در مهدیترانه دریهایی سفر طی که پناهجویانی و مهاجران ی همه به شود. ما می اجرا چندزبانه
زمینههه ایههن در رسمی مسئولیت که ساحلی نجات های تیم با ابتدا که کنیم می توصیه گیرند می رارق اضطراری

و زنیههم می تلفههن سههاحلی گاردهههای به آنها، وضعیت از شدن مطلع محض به نیز ما بگیرند. اما تماس دارند،
از مهها کههه کنیههم می گوشههزد ههها آن بههه و کنیم می دنبال را ها آن سوی از نجات های مسئولیت اجرای ی نحوه

اقههدام و پاسههخ از ههها آن . اگههر داریمنظر زیر را ها آن اقدامات و آگاهیم خطر معرض (های)  در قایق وضعیت
بههه را ههها آن تا گرفت خواهیم کار به را عمومی فشار ابزارهای و سیاسی توان ی همه کنند، خودداری مناسب

کنیم.  وادار شان وظایف انجام
در ههای قایق محهل نزدیکهی از کهه تجهاری های کشتی ناخداهای به را خطر معرض در های قایق وضعیت ما

و المللههی بین خبرنگههاران از همچنیههن و دهیم می اطل ع ها آن به رسانی کمک برای کنند، می عبور خطر معرض
درخواسههت تاثیرگههذار سیاسی های ه چهر سایر ادیان) و ی همه (از سیاسی ی حوزه در فعال مذهبی مقامات نیز

critical( بحرانی وضعیت ارتباطی های   شبکه از کنیم. ما می حمایت  net-communityموقههع به تههدارک ) برای
دیگههر اشهکال ایجههاد در مشهارکت بههه مایههل کههه کسههانی ی همه بها و کنیهم می اسههتفاده حمایتی کارزارهای

کنیم.   می برقرار تماس باشند گری دخالت

 ۴فرانتکههس اروپهها، ی اتحههادیه مرزبههانی آژانههس سوی از بشر حقوق نقض دریا، مرگ» در تا «رهاکردن موارد
)Frontex،( یههک بههه گردند. مهها متوقف فورا باید مدیترانه دریای مرزی نواحی تمامی در ساحلی گاردهای و

بخوانید.  را آن     فعالیت     ماه     دو     نتایج     فون» از     «آلرم-     گزارش پروژه، این اندازی راه از پس شده انجام اقدامات از اطل ع . برای۳

بههه تاسیس شد و ۲۰۰۴ که در سال اروپاست ی اتحادیه مرزهای کنترل برای خدماتی-حفاظتی ) آژانسFrontex( . فرانتکس۴
به غیرقانونی» «مهاجرت از گیری جلوفرانتکس اصلی است. ماموریت مجهز  ای ماهواره فناوری جمله از  رفته پیش بسیار امکاناتی

در هههوایی و دریههایی امنیههتی زنی گشههت و  ای، (مانیتورینگ) ماهواره رصدکردن 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

تههاکنون جهههانی دوم جنگ زمان از رقم هستند. این آوارگی و دری دربه وضعیت در دنیا تمام در نفر میلیون ۵۱ حاضر حال در
د. تنها بین پانصد هزار تهها یک  میلیههون نفههر در سههواحلرسن     می     اروپا     به     میزان     این     از     کوچکی     بسیار     بخش     تنها اما ندارد، سابقه

شمالی آفریقا در جستجوی امکانی برای مهاجرت به اروپا به سر می برند. در چنین شرایطی تشدید قوانین مرزی سخت گیرانه ی
اتحادیه ی اروپا به همراه عمل کرد حفاظتی-امنیتی فرانتکس موجب شده است که افرادی که چاره ای جز مهاجرت و پنههاهجویی
ندارند، مسیرهای بسیار پرخطری را برای سفر دریایی خود برگزینند؛ رویه ای که به افزایش میزان تلفات انسههانی در سههال های
قر فعالین و نهادهای حوزه ی پناهجویی به عمل کرد فرانتکس آن است که این آژانههس حفههاظتی اخیر منجر شده است. انتقاد دیگ
بیش از آنکه دغدغه ی نجات جان پناهجویان را داشته باشد، کارویژه ی جلوگیری از تردد مهاجران و بازگرداندن آن ها را دنبال
می کند و در عمل، امکانات وسیع خود را بر همین کارویژه  متمرکز کرده است. وانگهی، با توجه به  اینکههه آژانههس فرانتکههس بهها
همه ی اختیارات وسیع خود به بخش خصوصی تعلق دارد، به نظر می رسد اتحادیه ی اروپا همچنین استقلل نسبی این نهاد عظیم

خصوصی را به سپر حفاظتی خود در برابر انتقادات موجود بدل کرده است.

http://dw.de/p/1DJjK
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و ها زنههدگی حفههظ جهت در بتوانند که داریم نیاز مدیترانه های کرانه سوی دو هر در مدنی ی جامعه ی شبکه
باشیم.  شبکه این از بخشی خواهیم می ما و کنند اعمال سیاسی فشار ها قایق سرنشینان حقوق تضمین

کههه اسههت ضههروری گههامی اما بود، خواهد آغازین و نخست گام یک تنها بدیلی خطر» اعلم ی شبکه« چنین
قی اروپایی-مدیترانه ی منطقه یک ایجاد جهت در آن برداشتن فههوریت بههار مرگ مرزی های سیاست از عاری ا

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

۲۰۱۴ سپتامبر ۲۷


