بخش سوم :آماده سازی برای مصاحبه درخواست
پناهندگی با دفتر پناهندگی یونان
سرویس پناهندگی یونان برای انجام مصاحبه ای جهت تصمیم گیری کردن در مورد
پذیرش یا عدم پذبرش درخواست پناهندگی شما و مشخص کردن درجه حفاظتی که
در صورت پذیرفته شدن به شما تعلق می گیرد ،با شما تماس خواهد گرفت.
بسیار مهم است که شما از قبل برای انجام این مصاحبه آماده شوید چراکه شما اگر
به یک حفاظت بین المللی نیاز دارید ،بهترین شانس شما در اولین تصمیم گیری
خواهد بود.
در مصاحبه ،از شما خواسته می شود تا درمورد گذشته خود و این که چه اتفاقاتی
در کشورتان برای شما اتفاق افتاده و شما را مجبور به ترک کشور کرده است،
صحبت کنید .همچنین ممکن است از شما پرسیده شود که آیا سعی کرده اید با
جابجای در کشور خودتان  ،شرایط امنیتتان را فراهم کنید و اگراینکار را انجام داده اید
چه اتفاقی افتاده است .همینطور از شما پرسیده می شود که چرا نمی توانید به
کشور خود باز گردید.
قبل از حضور در مصاحبه دو مساله اساسی را باید
بدانید :معیار های واجد شرایط بودن و اینکه چگونه
مصاحبه کنندگان اعتبار شما را ارزیابی کرده و شما را
باور می کنند.
توجه داشته باشید که شما برای اثبات ادعا های
خود یک وظیفه دارید .به اشتراک گذاری با مصاحبه
کنندگان و سرویس پناهندگی یونان .اثبات ادعاهای
خود یعنی اینکه اتفاقاتی که برایتان اتفاق افتاده
است را با جزییات توضیح دهید و در صورت امکان از
اسناد و مدارکی مثل عکس و ، ...که صحت صحبت
هایتان را تایید کنند استفاده کنید .این می تواند به
تصمیم گیری مصاحبه کننده در مورد واجد شرایط
بودن شما برای پناهندگی کمک کند.
اگر اسناد یا عکس هایی دارید که فکر می کنید برای
اثبات اتفاقاتی که برای شما افتاده است و چرایی

اینکه شما به حفاظت بین المللی نیاز دارید
یا اشخاص نزدیک و خانواده شما چه کسانی
هستند ،مفید هستند ،ازآنها پرینت تهیه کنید.
از نسخه دیجیتال این اسناد روی موبایتان هم می
توانید استفاده کنید اما ارائه کردن کپی های کاغذی،
کار را هم برای شما و هم برای مصاحبه کننده آسانتر
می کند.
نقش مصاحبه کننده این است که اظهارات شما
را ثبت کند و یک ارزیابی بی طرفانه و فردی از
اینکه آیا در خواست شما با معیارهای واجد شرایط
بودن برای حفاظت بین المللی مطابقت دارد ،انجام
بدهد.توجه داشته باشید که مصاحبه یک مناظره و
بحث نیست که شما بتوانید با تکرار کردن و یا درگیر
کردن احساسات و تاکیدهای بی مورد برنده باشید،
مصاحبه یک فرایند متقابل و همکاری دوسویه بین
شما و مصاحبه کننده و در جهت اثبات ادعاهای شما
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است.که در آن مصاحبه کننده به شما توضیح می
دهد و کمک می کند که چطور ادعاهای خود را اثبات
کنید ،از شما سواالت مناسب می پرسد و از قبل
یک تحقیق در مورد کشور شما انجام داده است
و به احتمال زیاد بعدا در مورد چهارچوب کلی ادعاها
و اظهارات شما و حقایقی که به آنها آنها شاره
کرده اید نیز انجام خواهد داد .اگر در جریان مصاحبه
به نظر می رسد که مصاحبه کننده خسته و مایوس
شده است سعی کنید به صورت اختصاصی تر و
جزیی تر در مورد آنچه درباره اش صحبت می کنید،
حرف بزنید و مطمئن شوید هر چیزی که الزم
است را می گویید.
هر چیزی که شما برا اثبات ادعاهای خود برا گرفتن
حفاظت بین المللی می گویید ازاولین لحظه ای که
برای پناهندگی اقدام می کنید جزء اطالعات بسیار
محرمانه است و طبق قانون نمی تواند با کشور
شما یا هر شخصی که ممکن است به شما آسیب
بزند و یا هرکسی که با شما ارتباط دارد ،به اشتراک
گذاشته شود .اگر کسی که به صورت رسمی
در رابطه با فرایند پناهندگی شما کار می کند ،
اطالعاتی مربوط به شما یا افراد مرتبط با شما که
در معرض خطر قرار می گیرند ،را افشا کرده باشد،
احتماال با مجازات زندان روبرو خواهد شد.
بعضی از اتفاقاتی که برای شما افتاده است
و دالیل اینکه به حمایت بین المللی نیاز دارید،
ممکن است به نظر بدیهی و پیش پا افتاده بیایند
و حتی فکر کنید که پرسیدنشان ممکن است
نابخردانه باشد و ممکن است مصاحبه کننده گان
بارها و از صدها نفر در مورد تجربه های مشابه شما
شنیده باشند و از شما توقع داشته باشند در مورد
مسائل اساسی صحبت کنید  ،اما با وجود همه
اینها ،مراحل پناهندگی نیاز به این دارد که شما
ادعاهای فردی خود را اثبات کنید ،بنابراین مسائل
بدیهی را نیز بازگو کنید.
ربمابرای مثال اگر زبان مادری شما کردی است و
شما با زبان عربی نیز آشنایی دارید اما نه به اندازه
کردی،موقعیت خود را با احتمال به وجود آمدن سوء

تفاهم و اشتباه فهمیدن به مخاطره نیندازید و به
سادگی تقاضای یک مترجم برای زبانی که بیشترین
توانایی را در آن دارید ،کنید .اگر شما برای حرف زدن
هر گونه مشکل زبانی مانند لکنت و  ..دارید ،حتما
مطمئن شوید این مشکل را از قبل به سرویس
پناهندگی اعالم کنید تا برای شما کمک مخصوص
محیا کنند .شما همچنین می توانید از یکی از
اعضای خانواده یا دوستان که با مشکل صحبت
کردن شما آشنایی دارند تقاضا کنید که با شما به
مصاحبه بیایند تا در صورت نیاز به مترجم رسمی
دفتر پناهندگی کمک کنند .ولی در اینصورت حتما
مطمئن شوید که از طرف شما صحبت نکنند و یا
حرف شما را قطع نکنند .وظیفه آنها فقط تکرار
دقیق آنچه شما می گویید در صورت نیاز است.
فاکتورهای اعتبار
به مصاحبه کننده در مورد اتفاقاتی که برای خودتان
و خانواده تان افتاده است از ابتدا و به ترتیب زمان
وقوع بگویید.
اگر خانواده پرجمعیتی دارید ،بهتراست برای اینکه
مصاحبه کننده ،داستان شما را بهتر متوجه شود،
یک لیست از افراد خانواده اتان شامل اسم ،سن،
جنسیت و رابطه شان با خودتان تهیه کنید .می
توانید لیست را به زبان خودتان بنویسید ،مترجم آن را
برای مصاحبه کننده در صورت نیاز ترجمه خواهد کرد.
هنگامی که داستان و اتفاقات زندگیتان را برای
مصاحبه کننده تعریف می کنید تا جایی که می
توانید ،با جزییات و مشخصا صحبت کنید.جزییات
خاصی که شما به مصاحبه کننده می گویید ،همه
آن چیزی است که او در اختیار دارد و می تواند هنگام
تصمیم گیریش برای تایید یا عدم تایید درخواست
شما ،از آن استفاده کند.
ارزیابی اعتبار یعنی:
 )1آیا جزییات خاصی که به مصاحبه کننده ارائه می
دهید با چیز های دیگری که گفته اید همخوانی دارد
شامل اطالعاتی که ممکن است به افراد دیگر در
جریان ثبت نام مصاحبه داده باشید.
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 )2آیا جزییات با چیزهایی که اعضاء خانواده شما به
آنها گفته اند تطابق دارد.
 )3آیا جزییات با حقایق عمومی مطابقت دارند
(آنها مطمئنا در مورد کشور و دوره زمانی مناسب
شما تحقیقات کامل انجام داده اند) و
 )4آیا جزییات قابل پذیرفتن و باورکردنی (معقول
و محتمل) هستند؟ اگر مصاحبه کننده دلیلی پیدا
کند که حقایقی که شما بیان کرده اید را رد کند یا در
مورد آن شک کند  ،باید به شما اعالم کند و فرصت
توضیح دادن بدهد.
داستان یا اتفاقی که کامال حقیقت ندارد یا در مورد
آن مطمئن نیستید را بیان نکنید .اعتبار در حال حاضر
مهمترین دارایی شماست .از آنجایی که احتماال
شما همه ی اسناد و مدارک و گزارشاتی که صحت
ادعاهای شما را ثابت کنند دراختیار ندارید ،بنابراین
چیزی نگویید یا کاری انجام ندهید که اعتبار شما را نزد
مصاحبه کننده به خطر بیاندازد .اگر شما دالیل خوب
و کافی برای پناهدگی دارید اضافه کردن مواردی که
صحت ندارند به منظور ایجاد پرونده قوی تر ،ارزش
ریسک کردن ندارد.
اگر تاریخ های دقیق را به یاد نمی آورید آنها را حدس
نزنید یا از خودتان نسازید .وقتی چیزی را که به طور
دقیق به خاطر نمی آورید ،بهتر است عدم توانایی
در یادآوری آن مطلب را اعالم کنید تا خطر پیدا شدن
تناقض در گفته هایتان و به زیر سوال رفتن و مورد
شک قرارگرفتن اعتبارتان وجود نداشته باشد .اگر
تاریخ دقیقی را به خاطر نمی آورید  ،ممکن است به
خاطر داشته باشید که آن تاریخ قبل یا بعد از واقعه
مهمی بوده باشد ،مثال آیا قبل یا بعد از رمضان
بوده است .اگر تاریخ ها در فرهنگ شما مورد اهمیت
نیستند و شما معموال وقتی اتفاقی می افتد به
تاریخ آن دقت نمی کنید ،آن را ذکر کنید .اگر تاریخ ها
را در تقویم متفاوتی به خاطر دارید ،آن را بر اساس
تقویمی که ساده تر به خاطر می آورید و اطمینان
بیشتری دارید ،اعالم کنید یا زمان اتفاق افتادن را
نسبت به یک واقعه خاص مخصوصا آنهایی که در
تقویم وجود دارند به مترجم بگویید و داستانتان
را پیرامون آن توضیح دهید مثال دو روز قبل از این
رویداد یا پنج روز بعد از آن.

اگر مصاحبه کننده از شما خواست دقیق تر باشید،
این لزوما به این معنی نیست که شما را باور ندارد
بلکه آنها ممکن است فکر کنند که دراینجا چیزی وجود
دارد که برای موضوعی که درباره آن صحبت می کنید
،ارزش قانونی و اهمیت اساسی یا مطلق دارد .آنها
نمی توانند به شما بگویند که چه بگویید بنابرایند
مجبورند سواالت جزیی و خاص بیشتری بپرسند و
سعی کنند چیزهای مهم را بدست بیاورند .بنابراین
لطفا خسته یا سرخورده و یا رنجیده نشوید و فکر
نکنید توهینی به شما شده است
یا به صداقت یا اعتبار شما شک دارند بلکه آنها فقط
درتالشند اتفاقاتی که افتاده است را با جزئیات و به
صورت دقیق ،بدانند.
اگر برای مثال سوریه ای هستید ،شروع داستان شما
بهتر است از شروع قیام ها در سوریه باشد ،یا حتی
اگر قبل از آن اگر مورد ظلم وخشونت سیاسی قرار
گرفته اید .داستان خود را کامل بیان کنید ،الزم نیست
فقط اتفاقاتی که مهم و مرتبط به نظر می رسند
را نقل کنید ،مصاحبه کننده تصمیم می گیرد که
چه اتفاقاتی دارای اهمیت هستند و از شما بیشتر
در باره آنها می پرسند .دقت داشته باشید که الزم
نیست فقط ماجراهایی که باعث شده مجبور به ترک
کشور شوید را بازگو کنید ،بلکه تمام ماجراهایی که
ممکن است مرتبط باشند را بیان کنید ،چراکه ممکن
است مسائلی باشند که از نظر شما ،برای دریافت
حفاظت بین المللی ،مورد اهمیت نیستند ،ولی از
نظر آنها و از آنجا که با تجربه و آموزش دیده هستند،
مورد اهمیت باشند .شما زمان کافی برای گفتن
تمام داستانتان را خواهید داشت ،بنابراین مطمئن
شوید همه چیزهایی که مرتبط هستند را بگویید و
نگران خالصه کردن گفته هایتان نباشید .از طرفی از
حرفهایتان را بیشتر از آنچه نیاز است تکرار نکنید.
اگر دلیلی وجود دارد که نمی توانید رویداد ها را به
طور کامل و شفاف به خاطر بیاورید ،برای مثال اگر
دچار آسیب های روانی یا افسردگی یا کم خوابی
هستید و خاطرات تان شفاف نیستند ،آن را ذکر
کنید .مترجمها آموزش های الزم را دیده اند تا
ضربه های روحی ،اختالالت حافظه ،شرمساری و
خجالت ناشی از خاطرات مربوط به سوء استفاده ،را
تشخیص بدهند و همینطور هرگونه مشکل دیگری
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که شما ممکن است هنگام ارائه دادن حقایق مربوط
به ادعاهایتان که مهمترین بخش درخواستتان نیز
است ،داشته باشید .اگر قبل ،در حین مصاحبه و یا
بعد از آن ،کمک روانشناسی نیاز داشتید ،برای آن
درخواست کنید ،برای شما محیا خواهد شد.
مدارک پشتیبانی – اگر هرگونه نوشته ،تصویر،
سند دیجیتال ،مواد بصری  ،اثر قابل نمایش (
اشیاء فیزیکی ،جای زخم) یا ویدیو و صدای ظبط
شده که فکر می کنید به شما در اثبات ادعاهایتان

کمک می کنند دارید ،مطمئن شوید که آنها را برای
مصاحبه همراه خود داشته باشد و نشان بدهید.
الزم نیست برای تمام ادعاهای واقعی خود مدارک
پشتیبانی داشته باشید ،ولی اگر تعدادی از مدارک
را همراه داشته باشید و بتوانید دلیل منطقی برای
نداشتن بقیه اشان بیاورید ،نشان می دهید که تمام
تالشتان را برای اثبات ادعاهای خود انجام داده اید.

معیار های وضعیت پناهندگی
بودن:
واجدشرایط
ً
۱ 1باید شما از کشورتان خارج شده باشید
 2شما نباید خواهان برگشتن به کشوری که ازان امده اید را داشته باشید.
 3به ان دلیل که ازبرگشتن به کشورتان ترس دارید باید شما ترسیده باشید

 4و اکر برگردید حقوق بشری شما ازادی شما ویا حتی حقوق بشری شما در خطر خواهد بود
 5به دالیل ذیل
 ۱نژاد شما
 2مذهب شما
 3ملیت شما
 4عقاید سیاسی شما
5عضویت شما در یکی از اجتماعات مدنی(مشخصه ذاتی که قابل تغییر نبوده دایمی میباشد میتواند شامل
خانواده ومشابه کلی وضعیت ها عادت باشد)
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پنج دلیلی که آزار و اذیت را در بر دارد چی است؟ ( مرتیط به تعریف وضعیت مهاجر)
مقاله  10از رهنمود صالحیت  2011عضو ایالت باید عناصر ذیل را در قسمت ارزیابی دالیل وازار اذیت در نظر بگیرد

 1دلیل نژادباید دربر گیرنده تو جه به رنگ ،نجابت  ،ویا عضویت ویژه یک مجتمع قومی:
2دلیل دینی باید در گیرنده دیدگاه های ویژه خدا پرستی و غیرخدا پرستی باشدو عقاید ور مورد مشارکت و امنتاع
از عبادت رسمی باعوام یا در خفا  ،تنها یا با اجتماع با دیگران ،نظریات اعمال و عبارات مذهبی ،رفتار به شکل
خصوصی یا اجتماعی در زمیته باهرگونه احکام مذهبی.

 3دلیل ملیت نباید به شهروندی و یا عدم آن محدود شودباید در برگیرنده عضویت مجتمع مشحض رسوم و
عنعتات ،قومی ،ویا زبانی (لسانی) منطقه ای ارتباط با منشاء سیاسی یا ارتباط با جوامع ببیرونی باشد.
4یک مجتمع باید با در نظر گرفتن گروپ های اجتماعی خاص جایکه دیگراعضای ویژه شخصیت های ذانی
خاص خود راشریک میسازندو یا سابقه مشابه که قابل تعغیر نیست ،یا با درمیان گداشتن عقاید اساسی
وجدانی که شخص از آن انکار نبایدکند.و آن دسته شناخت متمایز در رابطه به کشور مریوطه داشته
باشد،چون متقاوت بودنشان توسط جوامع احاطه شده درک شده است .بستگی به شرایط کشور مبدا
(اصلی) دارد  ،یک عده خاص جامعه بر اساس مشخصه های مشترک همجنس گرایانه .همجس گرایی
نباید عمل خالف یا جرم پنداشته شود به اساس قانون ملی عضو ایالت .جنبه های مربوط به جنسیت ،از
5دلیل عقاید سیاسی باید،در خصوص ،داشتن یک دیدگاه مفکوره و یا باورها در مورد یک موضوع مربوط
به بازیگران بالفوه از آزارر و اذیت اشاره شده در مقاله
6سیاست و یا روش های آنها ،داشتن یا نداشتن آن دیدگاه ،مفکوره یا نظره گه توسط متقاضی اقدام
شده .جمله هویت جنسیتی  ،باید برای اهداف تعین غضویت در یک گره اجتماعی خاص یا شناسایی از
ویژه گی های چنین گروه داده شود.
 )2( 10زمان ارزیابی اگر یک متقاضی ترس از آزار واذیت دارد چه نژادی ،مذهبی ،ملیتی ،اجتماعی و یا سیاسی
که باعث جذب آزارو اذیت میشود ،که چنین ویژگی متقاضی باعث آزار واذیت وی از جانب عاملین میشود.

معیار ها برای حمایت فرعی
شماواقعادر معرض خطر جدی هستید
خطر جدی یعنی
ا .مجازات اعدام یا
ب .مجازت شکنجه غیرانسانی یا تحقیر آمیز
ج.تحدید جدی برا زندگی ملکی و شخصی ( شامل تجاوزجنسی) به دالیل تبعیض خشونت در شرایط بین المللی
و یا درگیری های مسلحانه داخلی.
 6کسانیکه شما را به طور جدی تحدید کرد اند ممکن است
ا .دولت باشد
ب .گروه ها احزاب یا موسسات باشند که قسمت های قابل توجه دولت را کنترول میکنند.
ج.یا گروهک های غیر دولتی بازیکران که در قسمت ا و ب ذکر شده همراه باه موسسات بین المللی که قادر به
فراهم سازی
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معیار ها برای اجازه اقامت بشر دوستانه
حتی اگر شما مستحق حمایت بین المللی شناحته
نشوید ،اگربطور خاص آسیب پذیر هستید و کشور
شما برای شما امن نباشد در زمان تصمیم ادار
پناهندگی ،شما اجازه اقمت بشر دوستانه دریاقت
میکنید ،چیزی که موقتی میباشدد اما تازمانی که
شما نیاز داشته باشید.
ا زیر سن قانونی بدون همراه
ب ملول یا شخص دارای مریضی دایمی

ج شخص مسن
د خانم حامله یا خانمی که تازه زایمان کرده باشد
ع تک پدر /مادر بااطفال زیر سن 18
غکسیکه مورد شکنجه قرار گرفته باشد  ،مورد
تجاوز جنسی قررارگرفته باشد ،باز ماندگان
کشتی های غرق شده.

فکسانیکه تجربه به برده گی گرفته شدن داشته
و یا قاچاق شده اند.
چه زمانی کجا و چه کسی چه کاری را انجام داد
و برای چه مدت به طول انجامید؟
در نوشتن یک بیانیه یا فکر کردن در مورد آنچه که می
خواهید در مصاحبه بگویید شاید فکر کردن به زمان
و مکان و شخص موثر واقع شود:
•تاریخ و زمان :زمان رخداد حادثه .به عنوان مثال:
درتاریخ  16ژوئن  2005در ساعت  6بعد از ظهر .اگر
تاریخ و زمان دقیق را به یاد نمی آورید آنگاه باید
تالش کنید که تاریخ و زمان تقریبی و یا اتفاق
هایی که در زمان های مشابه اتفاق می افتند را
به یاد بیاورید .به عنوان مثال می توانید بگویید
نیمه شبی در مارچ .روزی حدود دو هفته قبل از
سال جدید در  .2007صبح زود .بعد از سی امین
تولدم .وقتی که حدودا بیست سال داشتم .یا در
طول تابستان  .2006همچنین می توان گفت بعد
از آخرین حادثه یا زمان وقوع حادثه ای مشابه با
آخرین واقعه.

•مکان :مکان رخداد حادثه .اگر نمی توانید مکان
دقیق را به یاد آورید آنگاه باید تالش کنید که
جزییات آن را به یاد آورید یا شرح دهید که این
مکان چگونه بوده است .به عنوان مثال می توانید
بگویید من زمانی که از شهر الف به شهر ب می
رفتم ربوده شدم .من به خانه ای بزرگ و آجری
رفتم که حدودا پنج دقیقه پیاده تا شهر فاصله
داشت .یا من به دهکده ای کوچک داده شدم که در
سی کیلومتری جنوب روستا بود.
•شخص :اگر می توانی نام افراد را به یاد بیاورید
آنگاه باید این اطالعات را مشمول آن کنید .اگر
نام شخصی را نمی دانید یا آن را به یاد نمی
آورید آنگاه سعی کنید آن ها را توصیف کنید به
خصوص اگر از آن ها می ترسید .آن ها مردمانی
هستند که به تو آزار رساندند آنها دلیل تو برای
ترک کشورت هستند یا اگر فکر می کنید آنها دلیل
مهمی برای آنچه برایت اتفاق افتاده هستند.
هنگام توصیف آدم ها می توانید پوششان را
شرح دهی یا اگر اسلحه به همراه داشتند و یا به
چه زبانی صحبت می کنند وغیره.همچنین باید
توضیح دهید که فکر می کنید آدم ها چه کسانی
بوده اند و چرا اینگونه فکر می کنید.
•مدت زمان :وقتی در مورد اتفاقی که برایت رخ
داده است صحبت می کنید به مدت زمان به طول
انجامیدن ان اتفاق هم اشاره کنید .به عنوان مثال
می توانید بگویید برای دو روز زندانی شدم یا
برای دو هفته در در بیمارستان بودم.
اگر چیزی را به یاد نیاوردید چیزی را برای خودتان
سر هم نکنید .اینکه بگویید به یاد نمی آورم
موردی ندارد.
اگر چیزی وجود دارد که در مورد آن مطمئن نیستید
به خصوص دلیل اینکه شخصی چه نیتی برای
شما یا کسی مانند شما داشته است که شما
را ترسانده و یا فکر کردن به ریسک خطر آسیب
رساندن به شما .پس باید چیزی بگویید مثل من
معتقدم یا من فکر می کنم ولی نگویید من
میدانم .همچنین باید دلیل مطمئن نبودنتان را
شرح دهید.
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دلیل رخ دادن این حوادث برای شما را توضیح دهید.
آیا به خاطر نژادتان بوده است؟ آیا به دلیل ملیت
شما بوده؟ آیا به خاطر زبان شما بوده است؟ آیا به
خاطر قومیت شما بوده؟ آیا به خاطر فرهنگ شما
یا فعالیت های فرهنگی شما بوده است؟ آیا به
خاطر خانواده شما بوده است؟ اگر دالیل زیر موثر
بوده است دلیل نظرتان را شرح دهید .آیا به دلیل
مذهب شما بوده است؟ آیا به دلیل عمل کردن به
دینتان بوده؟ آیا به خاطر اعتقاد شما بوده است؟
آیا به این خاطر بوده است که مردم می پنداشته اند
شما یک دین مشخص داشتید و دینی را پشتیبانی
می کردید؟ چه عاملی سبب شد که مردم فکر کنند
شما دینی مشخص دارید و یا از دینی مشخص
پشتیبانی می کنید؟ اگر به دالیل زیر بوده است
دلیل آنها را شرح دهید.
اگر منطقه اى كه شما در ان زندگى ميكرديد بمباران
شده آيا بقيه مناطق شهرى كه آن زندگى ميكرديد
هم بمباران شده؟ اگر نه،چرابعضى از مناطق مورد
هدف قرار گرفته و بقيه نه؟ اگر مردم منطقه شما
مورد هدف قرار گرفتند ،چه دليلى داشته؟
آيا به خاطر عقاىد يا موضع گيرى سياسى شما
بوده؟ چه عقاىد يا موضع گيرى سياسى داشتيد؟
چگونه عقاىد و موضع گيرى سياسى خود را نشان
داديد؟بقيه ى مردم از انها چگونه خبر دار شدند؟آيا
بقيه ى مردم به واسطه ى خاص بودن عقاىد يا
موضع گيرى سياسى شما از ان خبردار شدند؟چه
چيزى باعث شد بقيه مردم اين عقاىد و موضع گيرى
سياسى را براى شما قاىل شوند؟اگر جواب شما به
يكى از سواالت فوق مثبت است  ،تشريح كنيدكه
چرا اينگونه فكر ميكنيد.
آيا بخاطر اين بوده كه به گروه يا تشكيالت خاصى
تعلق داشتيد؟ آيا گروه يا تشكيالت خاصى را حمايت
كرديد؟ چا كسانى در ان گروه يا تشكيالت بودن ؟با
آن گروه يا تشكيالت چه كارى را انجام داديد؟چرا به
آن گروه يا تشكيالت ملحق شديد يا از ان حمايت
كرديد؟آيا بخاطر اين بود كه بقيه مردم فكر ميكردند
شما به ان گروه يا تشكيالت تعلق داريد يا آن را
حمايت ميكنيد؟ چه چيزى باعث شد مردم فكر كنند
شما به ان گروه يا تشكيالت تعلق داريد يا آن را

حمايت ميكنيد؟اگر جواب شما به يكى از سواالت
فوق مثبت است ،تشريح كنيدكه چرا اينگونه فكر
ميكنيد.آيا بخاطر مشكالتى بود كه بقيه داشتند؟
بقيه چه مشكالتى داشتند و مشكالت انها چكونه
براى شما باعث ايجاد مشكل شد؟
آيا اين مردم بخشى از خوانواده شما و يا گروهى
كه شما به ان تعلق داشتيد بودند؟چه رابطه اى بين
شما و اين مردم وجود داشت؟ اين رابطه چگونه
بر روى شما تاثير گذاشت؟اگر جواب شما به يكى
از سواالت فوق مثبت است  ،تشريح كنيدكه چرا
اينگونه فكر ميكنيد.
آيا بخاطر تفاوت شما و بقيه مردم بوده؟ چه چيزى
باعث تفاوت شما ميشده؟ آيا به اين خاطر بوده كه
بقيه مردم فكر ميكردند شما متفاوت هستيد؟
آيا بخاطر كارى بوده كه در گذشته انجام داده بوديد؟
آيا بخاطر شغلتان بوده؟ آيا بخاطر جهتگيرى جنسى
شما بوده؟ چه چيزى باعث شده مردم اينگونه در
مورد شما فكر كنند؟اگر جواب شما به يكى از
سواالت فوق مثبت است  ،تشريح كنيدكه چرا
اينگونه فكر ميكنيد.

اگر كسان ديگرى را هم ميشناسيد كه با مشكلى
مشابه مشكل شما مواجه شدند ،اطالعات مربوط
به آنها را نيز ذكر كرده و بگوييد كه چه اتفاقى براى
انها افتاده است؟توضيح دعي .كه چگونه در اين
اطالعات آگاهى داريد؟
اگر جرم جدى در كشورى به غير از كشور كنونيتان
مرتكب شديد  ،جزىيات را تشريح كنيد .در كجا و چه
تاريجى جرم را مرتكب شديد و چرا؟
تشريح كنيد كه چرا فكر كرديد بايد كشور خود را ترك
كنيد و اگردر كشور خود طوالنى تر ميمانديد چه
اتفاقى ممكن بود براى شما بيفتد؟
اگر كشور خود را در گذشته ترك كرديد اما بعد از
ان مجبور به بازگشت شديد ،توضيح دهيد كه چه
اتفاقى افتاد .عالوه برا ان توضيح دهيد كه اگر براى
ترك كشورتان تالش كرديد و ميسر نشد چه چيزى
روند تالش شنا را متوقف كرد .اگر براى امنيت
در كشور خود جابه جا شديد ،توضيح دهيد كه چه
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اتفاقى افتاده .چنانچه پس از جابه جا شدن همچنان
احساس عدم امنينت كرديد توضيح دهيد كه چرا.
توضيح دهيد كه براى ترك كشورتان چه اقداماتى
كرديد و چه كسى به شما كمك كرد؟اگر از كشور خود
مستقيم به كشورى كه هم اكنون در ان اقامت داريد
امديد و به سرعت ثبت نام ؟ كرديد توضيح دهيد.
اگر قبل از رسيدن به كشور كنونيتان از كشور هاى
ديگر عبور كرديد توضيح دعيد كه از كدام كشورها
گذشتيد و در هر كشور چه مدت مانديد و آيا تالشى
براى كمك گرفتن در ان كشور ها كرديد؟ عالوه بر
اناگر براى ثبت نام در كشور كنونى بعد از يك ماه
اقدام كرديد توضيح دهيد كه چرا.

اگر به كشور خود برگرديد فكر ميكنيد چه اتفاقى
ممكن است براى شما رخ دهد و چه چيزهايى در
شما ايجاد وحشت ميكند؟ چه كسانى ممكن است
به شما اسيب برسانند و چگونه ممكن است اسيب
برسانند؟ عالوه بران توضيح دهيد چرا فكر ميكنيد
چنيناتفاقى براى شما روى دهد؟
اگر بعد خروج شما از كشور كسى به خاطر شما
تهديد شده و يا دچار مشكل شده اطالعات مربوط
به ان را نيز ذكر كنيد.
اگر اطالعاتى مربوط به امنيت ،شرايط پزشكى،
فيزيكى و يا روانى شما موجود است كه ذكر نشده،
ميتوانيد به اختصار در مورد ان توضيح دهيد

إآيا تالشى براى توقف مشكالت در كشور خود
كرديد و چهاتفاقى افتاد؟ آيا تالش كرديد كه از دولت
وقت ،پليس يا كس ديگرى تقاضاى كمك كنيد ؟چه
زمانى؟ جه جوابى دادند و چه كارى كردند؟آيا كمكى
كردند؟ آيا براى پرهيز از مشكالت در كشور خود جا به
جا شديد؟ به كجا رفتيد و در چه زمانى؟ آيا بهبودى
حاصل شد؟
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