
)Alarm Phone( فون»- «آلرم ی پروژه ی درباره متداول پرسش ده به پاسخ

انجججام است قادر دیگری کار چه نیست، نجات عملیات مستقیم دهی سازمان به قادر پروژه این . اگر1
 دهد؟

مرا خسسود نجسسات دمرخواسسست که دهد می مرا امکان این خطر معرض دمر های قایق سرنشینان به «آلمرم-فون»
پناهجویان] برسسسانند. فعسسالین حقوق فعالین جمله [از دیگران گوش ساحلی]  به گامردهای مسئولین بر [علهوه

خسسود توان بسیج از طریق همزمان هو کرده ثبت مرا آنان هوضعیت پناهجویان، پیغام دمریافت از پس پرهوژه این
فشسامرهای کوشسسند می ممکسن طریق هر به که معنا کنند. بدین می گیری پی مرا نجات عملیات موقع بهاجرای 

از کوشسسند می مرهوش همیسسن بسسه هسسا آن این، بر کنند. علهوه ایجاد نجات عملیات مطمئن شرهوع برای مرا لزم
کنند.   جلوگیری ها قایق سرنشینان اجبامری بازگرداندن

لزم اقججدامات  کمک، درخواست و خطر اعلم پیغام دریافت وجود با ساحلی، گاردهای مسئولین . اگر2
گیرد؟ می انجام آلرم-فون» «سوی از اقدامی چه مشخص طور به نکنند، آغاز را نجات عملیات برای

اعمسسال طریسسق از کسسه شسسود می تلش سسو  یک از نکنند، اقدامی فومری طومر به ساحلی گامردهای مسئولین اگر
های کشستی بسا گسردد می تلش دیگسسر، سسسوی از هو گیسسرد؛ انجسسام نجات عملیات ای سیاسی-مرسانه فشامرهای

اضسسطرامری هوضسسعیت از تسسا شود برقرامر تماس کنند می عبومر پناهجویان قایق مکان مجامرهوت از که ای تجامری
شود.  کمک دمرخواست آنان از هو گردند مطلع آمده پیش

دارد؟ اختیار در خود پیشبرد برای ابزارهایی چه و است شده بنا تجربیاتی چه مبنای بر پروژه . این3
هسسا دفترچه ایسسن گیرنسسد. مضسسمون می فرا مرا لزم هسسای آموزش مراهنمسسا های دفترچه توسط پرهوژه تیم اعضای

انسسد بوده فعال مدیترانه دمر پناهجویی های قایق نجات ی زمینه دمر ها سال که است کسانی تجامرب از برگرفته
امکانسسات از تیسسم اند. اعضسسای داشسسته تمسساس خطر معرض دمر های قایق سرنشینان متعددی] با موامرد [دمر هو

) Watch The Medمدیترانه» ( «مرصد ی پرهوژه توسط ای حرفه طومر به که آنلین دقیق های نقشه هو اینترنتی
دمریسسای دمر انسسسانی تلفسسات مسسوامرد ۲۰۱۱ سال مدیترانه» از «مرصد ی کنند. پرهوژه می استفاده شود می فراهم

کند.    می مستندسازی مرا دمر این زمینه مسئول های دهولت تخلفات هو مدیترانه

 است؟ درگیر فعال طور به مدیترانه دریای از مناطقی چه در پروژه . این4
کشسسومرهای به مرا خود کوشند می ها آن طریق از پناهجویان که مرا،  مدیترانه خاص ی منطقه سه هر پرهوژه این

یونسسان)؛ هو ترکیسسه (بیسسن اژه دهسسد: دمریسای می قسرامر پوشسش تحسست فعسسال طسسومر به برسانند، امرهوپا ی اتحادیه



یسسک هسسر اینکه اسپانیا). با هو مراکش (بین غربی ی مدیترانه هو ایتالیا)؛ هو لیبی/تونس (بین مرکزی ی مدیترانه
دهسسد: می مرخ مکسسرمر طسسومر به مناطق این دمر بشر حقوق نقض اما دامرد، متفاهوتی شرایط گانه سه مناطق این از

های قایق اجبامری بازگرداندن موامرد خواه هو )،left-to-die casesمرگ»  ( تا کردن «مرها از موامردی برهوز خواه
پناهجویان.  حامل

 پاسججخروزی شججبانه هججای  تلفن بججه کسججانی چججه دارنججد؟ عهده بر را پروژه این مسئولیت کسانی . چه5
شود؟ می تأمین چگونه پروژه این مالی منابع و ؟می دهند

امرهوپسسا مرزهای از بیرهون دمر ها سال آنان بیشتر که شود می اجرا داهوطلبی فعالین توسط آلمرم-فون» «ی پرهوژه
زیر:   های پرهوژه هو ها فعالیت دمر جمله اند. از  بوده فعال مختلفی اکتیویستی های شبکه دمر
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یسساد ی گانه سسسه منسساطق دمر کامرزامرهایی دمر هو پژهوهشی، کامر دمر محلی، های گرهوه دمر آلمرم-فون» «تیم اعضای
)،Tanger( طنجه/مراکش )،Melilla( ملیله/اسپانیا پالرمو، تونس، دمر پرهوژه این فعالین از فعالند. برخی شده

از دامرند. برخی سکونت شهرها دیگر هو برلین برن، هوین،  لندن، استراسبومرگ، مامرسی، )،Cadiz( کادیز/اسپانیا
اا خود اعضا داشته اند.  تجربه دمریایی مرزهای از عبومر ی پرهوسه دمر شخص
شود.  می مالی )  تأمینdonations( علقمندان مالی های کمک طریق از پرهوژه این

 کنند؟ می حمایت پروژه این از کسانی . چه6
کسسه مسسدیترانه دمریای سوی دهو هر دمر مدنی ی جامعه فعالین از هوسیعی طیف سوی از آلمرم-فون» «ی پرهوژه

هو مرهوشسسنفکران از آنسسان میسسان شسسود. دمر می حمسسایت ۱انسسد کرده امضسساء مرا متن] ما این نخست [بند فراخوان
حیسسن کسسه کسسسانی بسسستگان هو ها خانواده یا هو شده غرق های کشتی یافتگان نجات تا نام، صاحب های ژهونالیست

های سسسازمان سسسوی از همچنیسسن پسسرهوژه دامرنسسد. ایسسن حضسسومر اند شده ناپدید امرهوپا سوی به مدیترانه از عبومر
ای برآشفته شهرهوندان سوی از نیز هو اند، کرده تجربه مرا مرگبامری مرزهای چنین خود که مهاجران، خودبنیاد

)outragedاست.  گرفته قرامر پشتیبانی هو تأیید مومرد دانند می ناپذیر تحمل مرا حاضر هوضعیت ) که

 چگونه؟ و سازند می منتشر خطر) را اعلم «آلرم-فون» (تلفن تماس ی شماره کسانی . چه7
اا تلفن  شمامره پناهجویان (مهاجرین آهوامرگان هو های جمعیت با مستقیم های تماس طریق از «آلمرم-فون» اساس

زهودی گردد. به می ترکیه) منتشر هو آفریقا شمال (کشومرهای پناهجویان ترانزیت اصلی کشومرهای دمربالقوه) 
شد. دمر خواهند توزیع دمر میان آنان مدیترانه دمریای از عبومر خطرات ی دمربامره مرسانی اطلع برای هایی برگه
گردد.  می ذکر «آلمرم-فون» نیز تلفن شمامره خطرات، این کاهش برای هایی شیوه بیان کنامر دمر ها برگه این

نمایید. ملحظه صفحه     این دمر توانید می مرا کننده امضاء نهادهای هو افراد . اسامی۱
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 است؟ چگونه حوزه این در مسئول مقامات و ساحلی گارد مراکز «آلرم-فون» با ی . رابطه8
منظسسر، ایسسن دامرد. از تمرکز آنان از محافظت هو ها آن حقوق از دفاع هو ها قایق سرنشینان نجات بر پرهوژه این

گشسسایش زمسسان (یعنی ۲۰۱۴ اکتبر دهم تامریخ دامرد. دمر قرامر ما توجه مومرد هم ساحلی گامردهای با همکامری
مرگ بسسامر مسسرزی های سیاسسست بسسه شد. انتقاد خواهند مطلع پرهوژه این اندازی مراه از ها پرهوژه) آن این مرسمی

امرهوپاست.   ی اتحادیه مسئول مقامات هو سیاسی بازیگران متوجه همه از بیش هو چیز هر از پیش موجود،

 دارد؟ ارتباطی چه انسان» چیان قاچاق «به موسوم افراد با پروژه . این9
[مرگبسسامر] مسسرزی مرژیم این که دامرد هوجود جایی تا هو خاطر این به مدیترانه] تنها [دمر انسان  قاچاق ی پدیده
قسسانونی طومر به مهاجران هو پناهجویان که شوند می آن از مانع مرژیم این از برآمده های  است. سیاست برقرامر

هو پرهزینسسه مخفسسی، های شسسیوه بسسه سسسازند تسسا می مجبومر آن ها مرا عوض دمر هو شوند؛ امرهوپایی کشومرهای هوامرد
بیاهومرند.  مرهوی خطرناک

کند؟ می دنبال را بلندمدتی و مدت کوتاه اهداف چه پروژه . این10
حقسسوق نقض از جلوگیری هو پناهجویی های قایق سرنشینان نجات های مامومریت بر مدت، کوتاه دمر پرهوژه این

بسسه مربسسوط ای پدیسسده توانست می مدیترانه دمریای دمر پناهجویان هو مهاجرین دامرد. مرگ تمرکز آنان انسانی
ایسسن شسسد. بسسر می برداشته میان از هویزا صدهومر معضل هو ی] مرزی گیرانه [سخت های مرژیم اگر باشد، گذشته
فضسسایی ی] مدیترانه [منطقه دمر که کند می دنبال مرا هدف بلندمدت] این «آلمرم-فون» [دمر ی پرهوژه اساس،

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