
 مدافعان خارج از کشور ٢٠١٨

 متن مصاحبھ امور پناھندگی یونان / دفتر خدمات پناھندگی اروپا درباره آسیب پذیری و
 پذیرش و واجد شرایط بودن: راھنمایی ھا توسط مدافعان خارج از کشور

 مدافعان خارج از کشور بھ عنوان یک مرکز خیریھ در یونان و طبق مادھماده۵٠١)س(٣ مراکز خیریھ محلی در
 آمریکا ثبت شده است . کارمندان این مرکز شامل کارمندان داخلی و خارجی مستقر در یونان، خاورمیانھ و اروپا میباشند.
 این پروژھپروژه، با احترام بھ تمامی داوطلبان، مدافعان حقوقیحقوقی،و کارمندان پناھندگی ارائھ میشود. سوال ھایی
 کھ در این متن موجود است در اغلب ٣٠٠ رونوشت بھ دست آمده از تاریخ مارس ٢٠١۶ ژوئن ٢٠١٨ مطرح شده اند.
 مدافعان خارج از کشور سوال ھای زیر را با سوال ھای رونوشت ھای خدمات پناھندگی یونان/ دفتر خدمات پناھندگی
 اروپا مقایسھ کرده است. راھنمایی برای درک کردن و آماده کردن جواب ھای محکم، بھ رنگ قرمزو بھ شکل

 ایتالیک، در زیر ھر سوال قرار گرفتھ است. این راھنماییھا از سوی مدافعان خارج از کشور و شور میباشد. حجم ھر
 قسمت از این راھنماییھا بیمسئولیتی محسوب می شود. از اینرو، لطفًا این متن را آنجا کھ ارائھ شده است و بدون

 :تغییر و تنظیم کپی بگیرید و پخش کنید. برای ھرگونھ سوالی با این ایمیل تماس حاصل فرمایید
Cases.advocatesabroad.org از از طرف تمامی کارکنان مدافعان خارج از کشور برای شما آرزوی موفقیت میکنیم . 

 شرایط و تعاریف عمومی مصاحبھ واجد شرایط بودن: این مصاحبھ تحقیق می کند کھ آیا موارد نیاز تدارک دیده شده
 اند کھ بھ عنوان پناھنده حمایت شوند از حمایت ھای فرعی بھره مند شوند. حمایت در صورتی واگذار می شود

 کھ ترس بھ جا از شکنجھ بھ دالیل عقاید سیاسی، مذھبی، ملیتی، عضویت در حزب ھای اجتماعی خاص یا نژاد
 وجود داشتھ باشد. مصاحبھ پذیرش: مشخص می کند کھ آیا یونان جای مناسبی برای بررسی پرونده درس خواست
 کننده میباشد یا نھ. اگر کشور امن سوم یا کشور امنی اول برای پناھندگی موجود باشد در آن صورت در خواست او

 غیرقابل قبول خواھد بود و درخواست کننده بھ کشور مناسب برگردانده خواھد شد کھ پرونده اش را در آنجا ادامھ
 دھد. مصاحبھ آسیب پذیری: مشخص می کند کھ آیا درخواست کننده آسیب پذیر است یا خیر. طوری کھ در

 مادھماده١۴)٨(،ل ۴٣٧۵/٢٠١۶ تعریف شده است. این مصاحبھ معموال کوتاھتر از مصاحبھ با مصاحبھھای
 پذیرش و تعیین واجد شرایط بودن میباشد. اعتبار شخصی: با،با ثبات بودن و معقول بودن جواب ھای درخواست کننده

 مشخص می شود. اعتبار ظاھری: اظھارات درخواست کننده با مدارک بیرونی تعیین می شود. کشور محل مبدا: کشور
 محل مبدا کشور محل تولد می باشد. غرق کشتی : خرابی کامل یا قسمتی از کشتی مانند غرق شدگی. تروما: یا آسیب ھای

 روانیروانی، واکنش احساسی بھ حادثھ ھولناک، افکار و احساسات غیر قابل کنترل، یادآوری خاطرات ھولناک،
 عالئم فیزیکی مانند سردرد حالت تھوع از عالیم شایع ھستند. استراحت بعد از سانحھ یک نتیجھ معمول بعد از ترو ما

 است. راھنمایی ھای عمومی - توصیھ میشود کھ قبل از مصاحبھ تمام مدارک خود را مرتب کنید! ھنگام
 مصاحبھ تمامی گواھی ھا، مدارک

 ثبت نام، مدارک پزشکی و غیره را قبل و بعد از سفر کسب شده اند بھ ھمراه بیاورید. - بعد از
 مصاحبھ با خدمات پناھندگی یونان/ دفتر خدمات پناھندگی اروپااروپا، شما ۵٠ ست دارید کھ اطالعات و

 ارائھ کنید. - pga.asylo مدارک بیشتر خود را بصورت الکترونیکی توسط آدرس منطقھ ای
 ٢ می باشد! پس بزرگی مدارک خود را در حدی کوچک کنید کھ قابل mb کم و در حد pga.asylo ظرفیت ایمیل

 دریافت باشند. - واژه ) بدون راھنما( بھ دنبال سواالتی
 .می آید کھ بھ راھنمایی نیازی ندارند
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 عالمت ستاره)*( در کنار سوال ھای ھمراه است کھ در متن و نسخھھای بھ دست آمده است از امور پناھندگی -

 .یونان/ دفتر خدمات پناھندگی اروپا موجود ھستند

 قسمت ١: تثبیت اطالعات شخصی
 آیا ھر آنچھ را کھ تا االن بیان کردم متوجھ شده*

 ایداید؟ این سوال برای این است کھ تصدیق شود کھ شما راھنماییھای مربوط بھ پروسھ مصاحبھ و حقوق خود
 را درک می

 کنید. بھ راحتی اگر چیزی را متوجھ نشدید درخواست توضیح بفرمایید.
 اگر مصاحبھ درباره پذیرش) ترکیھ( باشد، شما عبارت کشور امن سوم را می شنوید. اگر مصاحبھ درباره واجد

 شرایط بودن) شرایط پناھندگی( باشد، شما عبارت کشور محل تولد را می شنوید.
 اگر ھیچکدام از این عبارات را نشنیدید، حتما از مصاحبھ کننده خود سوال کنید کھ شما را توجیھ کند کھ شما در
 چھ

 مصاحبھ ای ھستید. *آیا شما مترجم را درک می کنید؟ در صورت درک نکردن و متوجھ نشدن مترجم با خیالی آسوده
 ، »احساس خود را ابراز کنید راحت بگویید »خیر

 خود را ابراز کنید. *آیا شما امروز در شرایط مناسبی برای انجام مصاحبھ ھستید؟ این سوال مھمی است! مطلوبًا جواب
 خود را بھ سھ جملھ یا کمتر محدود کنید. ھرگونھ تروما یا شرایط پزشکی/ جسمی در کشور.خود و یا در ترکیھ
 را کھ باعث شکنجھ ، تجاوز و غیره برای شما شده است را توضیح دھید. ھدف شما باید این باشد کھ با جواب ھای
 خود جھت مصاحبھ را تغییر دھید. اگر از سوی شما جواب ھای محکم، مستند، و واضحی در مورد شرایط پزشکی،
 روحی و جسمی داده شود، مصاحبھ کھ برای پذیرش شرایط بودن است میتواند بھ مصاحبھ آسیب پذیری واجد

 شرایط تغییر کند. اگر شما در یکی از جزایر ھستید ھدف شما باید این باشد. اگر شما در سرزمین اصلی مستقل
 ھستیدھستید، ھدف شما باید متوقف کردن مصاحبھ و تقاضای پناھندگی باشد. درخواست برای تغییر زمان مصاحبھ
 توصیھ نمی شود، بھ استثنای زمانی کھ مشکل جسمی و مشکل مترجم باشد. مثال: » خیر! من زجر ھای زیادی را
 بھ خاطر )تجاوز/ شکنجھ/ اتفاقات مشابھ( در کشورم تحمل کردم. من ھنوز از کابوس / حمالت اضطرابی / استرس
 بھ خاطر آن اتفاق حاضر می برمبرم، ولی با این حال امروز مصاحبھ را انجام میدھم.« * آیا شما از سالمتی کامل
 برخوردارید؟ چرا نھ ؟ توضیح دھید کھ چھ حادثھ ای باعث این مشکل شده است؟ ھرگونھ شرایط پزشکی یا

 آسیب را کامل توضیح دھید. سعی کنیداز تمرکز خود روی شرایطی کھ در یونان بھ بوجود آمده اند، خودداری کنید.
 آسیب بھ شرایطی کھ قبل از ورود بھ یونان بھ وجود آمدهاند میشود. توجھ مصاحبھکننده را روی آن مثل نگھ
 دارید. ٍ* آیا شما از مسائل پزشکی) دیگری( رنج می برید؟ لطفًا بھ یاد داشتھ باشید کھ منظور من ھم مسائل روحی

 بھ ھم مسائل جسمی می باشد. ھرگونھ مسائل یا شرایط ، یا عالئم دیگر مانند آسم، اضطراب، ناتوانی در تمرکز
 کردنکردن، و و غیره را بھ طور

 مفصل شرح دھید. *اعضای خانواده شما در ایران ھستند از ھرگونھ مسئلھ ای روانی رنج می برند؟ نکتھ:
 مسئلھ»مسئلھ« بھ جای واژه در سطر ای مانند بیماری ممکن است استفاده شود کھ شدت شرایط پزشکی شما را

 .کاھش دھند. از این طرز حرف زدن مصاحبھکننده آگاه باشید. شما جوری حرف بزنید کھ مطابق با شرایط شما باشد

 آیا شما میتوانید اطالعات شخصی خود را تثبیت کنید؟
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 این سوال ھا، اطالعات شخصی شما را پوشش میدھند. این اطالعات شامل اسم، مذھب، قومیت ، سّن، تاریخ ورود،
 ملیت، زبان، و محل کنونی اقامت میباشند. این پرسشھا برای این طراحی شده اند کھ انجام مصاحبھ را با درخواست

 کنندهٔ واقعی تایید کنند و ھمچنین برای اینکھ اعتبار باطنی درخواست کنند را برسی نمایند . شما یک سری از این
 سوالھا درمورد سابقھ خود را احتماال از ثبت نام یا مصاحبھھای پیشین بھ یاد میاورید. این پرسشھا عمدًا تکرار
 میشوند کھ اعتبار شخصی شما را محک بزنند، و ھمچنین بھ احتمال قوی، شما را خستھ کنند. در ھنگام خستگی،

 شما تمرکز و توجھ کافی برای سوالھای آخر مصاحبھ را نخواھید داشت . سابقھ و اطالعات شخصی خود را
 بنویسید و ھر سوالی کھ پرسیده میشود را از روی نوشتھھای خود جواب دھید. در صورت لزوم، بھ مصاحبھ
 کننده توضیح دھید کھ چرا از روی نوشتھھای خود میخوانید . اگر شما قصد عوض کردن اطالعات ثبت شده را

 . دارید، باید اصل مدارک خود را با اطالعات صحیح بھ مصاحبھ کنند یا بھ مقامات منظور ارائھ دھید

 آیا شما متأھل ھستید / وضعیت تاھل شما چیست؟ * اسم کامل ھمسرتان چیست؟ * کجا و در چھ تاریخی وصلت کردید؟
 * ایشان در حال حاضر کجا زندگی میکنند ؟ آیا شما دارای مدرک یا سندی کھ ازدواج شما را تایید کند ھستید؟ اگر شما
 ازدواجتان سنتی یا مذھبی بوده و نمیتوانید تصدیق یا چیزی مشابھ بھ آان را ارائھ دھید، مضطرب نشوید! آماده
 باشید کھ مکان، شرکت کنندگان، مسئول یا روحانی و تاریخ ازدواج خود را نام ببرید . اگر شما ھر گونھ مدرکی از

 . مرسمتن ، مانند عکس، دارید بھ مصاحبھ کنند نشان دھید

 آیا شما دارای فرزند ھستید؟ * اسمھایشان / سنشان / محل سکونت فرزندتان؟ با چھ عنوانی در یونان ھستند، اگر در
 یونان زندگی میکنند؟ * اگر بھ عنوان پناھنده در یونان شناختھ شده اند شماره مجوز اقامتشان چیست؟ * اگر

 فرزندانتان ھم درخواست کنند ھستند، شمارهٔ پرونده آنھا چیست؟ آیا ھیچکدام از فرزندانتان از ھر گونھ بیماری
 روحی یا جسمی رنج میبرند؟ اگر در یونان نیستند، بچھ ھای شما االن کجا ھستند؟ اکنون چھ کسی از فرزندانتان

 نگھداری میکند؟

 ( بدون راھنما )

 آیا شما از مسئولیت نگھداری از فرزندی را بر عھده دارید؟ * اسمھایشان / سنشان / مکان کنونی این فرزندان *
 کجاست؟ ( بدون راھنما ) * والدین شما کجا ھستند؟ * اگر در یونان ھستند، شرایط آنھا چیست؟ * اگر آنھا ھم

 درخواست کننده ھستند، شمارهٔ پرونده آنھا چیست؟ آیا ھیچکدام از والدین شما از ھر گونھ مشکل سالمتی رنج میبرند؟
 آیا آنھا بھ شما وابستھ اند؟ ( بدون راھنما ) آیا شما خواھر یا برادر دارید؟ اکنون آنھا کجا زندگی میکنند؟ * اگر در

 یونان ھستند بھ چھ عنوانی؟ * اگر آنھا ھم درخواست کننده ھستند، شماره پروندهٔ آنھا چیست؟
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 آیا آنھا بھ شما وابستھ ھستند؟ این پرسشھا برای گیج کردن شما ھم استفاده میشوند کھ فقدان اعتبار شما را *
 ثابت کنند. اگر شما شمارهٔ پرونده اعضای خانواده خود را نمیدانید حتما بھ طور متداوم این نکتھ را در طول مصاحبھ

 . ذکر کنید

 آیا شما بھ ھیچکدا از اقوامتان وابستھ اید؟ *

 برای اثبات آسیب پذیری و برای درخواست پیوستن بھ خانواده ، وابستھ بودن مفید میباشد. ممکن است کھ تصدیق آن
 سخت باشد، ولی توصیھ میشود کھ حتما اگر بھ کمک ھر کدام از اقوامتان نیاز داشتھ اید یا از آنھا ، در

 . گذشتھ، کمک گرفتھ اید حتما توضیح دھید

 باقی اعضای خانواده شما یا اقوامتان کجا ھستند؟ / وضعیت و شرایط عضو یا عزاتھ خانواده شما در کشور دوبلین *
 چیست؟ اگر بھ مقامات گفت اید کھ یکی از اعضای خانواده شما در یک کشور دارید و تا آنجایی کھ میدانید این

 اطالعات صحیح است ، پس حتما بھ یاد داشتھ باشید کھ باید اطالعات خود را تکرار کنید و توضیح دھید کھ چرا
 . قبال ذکر این اطالعات را فراموش کردید

 آیا شما با خانواده خود در تماس ھستید؟ ھر چند وقت با این عضو از خانوادیتان تماس میگیرید؟ آخرین باری کھ با او
 ( تماس گرفتید کی بود؟ حالش چطور است؟ ( بدون راھنما

 آیا شما از سالمتی کامل برخوردار ھستید؟ چنانچھ شما احساس میکنید کھ از سالمتی کامل بر خوردار نیستید، پس *
 شما بھ صرف این مصاحبھ از سالمت کامل بر خوردار نیستید. اگر نمیخواھید زمان مصاحبھ را عقب بیاندازید ،
 پس درخواست تعویق مصاحبھ را نکنید. لطفا بھ راھنمایی ھایی کھ در قسمت “ آیا شما امروز در شرایط مناسب
 برای مصاحبھ ھستید؟ “ مراجعھ کنید . ھر گونھ بیماری، دلدرد، دیدن کابوسھایی کھ توسط حادثھ روحی

 بوجود آماده اند باید گفت شود. اگر شما برای ھر گونھ مشکل پزشکی یا روحی ، در یونان یا ترکیھ یا از ھر کشور
 . دیگری کھ عبور کرده اید درمان نشده اید، بھ مصاحبھ کنند اطالع دھید

 آیا شما از ھر گونھ مشکلھ پزشکی یا جسمی رنج میبرید؟ چھ زمانی دچار این مشکالت شدید؟ / چھ زمانی بیماری *
 شما تشخیص داده شده است؟ مشکالت پزشکی میتوانند در یونان تشخیص داده شوند، ولی این بیماریھا باید قبل از ورود

 . بھ وجود آماده باشند

 آیا ھیچ کدام از اعضای خانواده شما در حال حاضر از بیماری / مشکلھ سالمتی رنج میبرند؟ *

 ( بدون راھنما )

 تحصیالت شما چیست؟ تمایل بھ ادامھٔ تحصیالت دلیل کافی برای
 . درخواست پناھندگی نمیباشند

 آیا شما در کشور محل توّلد خود شاغل بودید؟
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 اقتصاد یا شرایط نابسامان در کشور تان دلیل کافی برای درخواست پناھندگی نمیباشند. ولی، اگر رئیس شما از شما سو
 استفاده کرده یا شما را از داشتن عقاید دینی باز داشتھ باشد، این دالیل میتوانند زمینھ خوبی برای احساس ناامنی شما در

 . کشورتان باشند

 شماره تلفن شما چیست؟ مراقب باشید! این سوال ھم دلیل منطقی دارد کھ بتوان با شما مطمئنا تماس گرفتھ شود، ولی
 . ھمچنین برای برسی اعتبار شخصی شما میباشد

 اگر شماری تماس خود را در دسترس قرار دھید، برای راحتی شمارهٔ خود را باالی دفتر یادداشت خود بنویسید . این سوال
 ممکن است در ھر زمانی در طول مصاحبھ پرسیده شود کھ تمرکز شما را بھ ھم بزند و یا اینکھ در بازگو کردن

 . سرگذشت متقاعد کننده شما اختالل ایجاد کند

 آیا شما حاضر بھ ارائھ مدارک خود ھستید؟ *

 از قبل، محل اقامت خود را برای داشتن ھر گونھ مدرکی کھ در یونان بھ دست آورده اید و مدارکی کھ از قبل
 داشتھ اید را برسی کنید — مدارکی کھ فراموش شوند نمیتوانند بھ پرونده شما کمک کنند . مدارک خود را یا در این

 . مرحلھ و یا در اول مصاحبھ ارائھ دھید

 اگر شما نمیتوانید مدرک خاصی را ارائھ دھید، دلیل آنرا توضیح دھید. سعی کنید کھ این مدرک بخصوص را تشریح
 . کنید، و دلیل آنکھ چرا، در چھ زمان و کجا این مدرک را بھ دست آورده و گم کرده اید را بین کنید

 پذیری آسیب :٢ قسمت
 این سوالھا ممکن است در ھر زمانی و بھ طور پراکنده پرسیده شوند. این سوالھا >>آسیب پذیری << درخواست کنند

 را بررسی میکنند.شش دست بندی مربوط بھ آسیب پذیری در ماده قانونی)٨(١۴، قانون ٢٠١۶/ ۴٣٧۵ تشریح شده اند .
 اگر شما >>آسیب پذیر، << پاس پرونده شما قابل پذیرش است، و از شما سواالی در باره ترکیھ نباید پرسیده شود؟ در

 متن رسمی امور پناھندگی یونان / دفتر خدمات پناھندگی اروپا، آسیب پذیری بھ طور مفّصل بحث شده است ولی
 . ھیچگونھ سوال رسمی بین نشده است

 کارمندان امور پناھندگی یونان / دفتر خدمات پناھندگی باید سریعًا بھ پرونده رسیدگ کنند >>بھ محض آنکھ آسیب
 پذیری یا ادعای آن در ھر مرحلھ از مصاحبھ بیان شود >>. بنابرین، اگر مشکلھ آسیب پذیری دارید مصر باشید.
 حالت تھاجمی نداشتھ باشید، حتی اگر سوالی از شما بارھا پرسیده شود. تا زمانی کھ کامال از بھ منظور رساندن

 ! تمام حرفھایتان اطمینان حاصل نکردید، توصیف مسائل پزشکی و روحی خود متوقف نکنید

 آیا شما برای این مشکل در کشورتان دارمان شده اید؟ ( بدون راھنما ) آیا شما در یونان برای این مشکالت سر حال درمان
 ھستید؟
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 بدون راھنما ) آیا شما در اردوگاه بھ روانشناس مراجعھ کرده اید؟ ( بدون راھنما ) * چھ عالئمی دارید؟ این سوال )
 بسیار مفید است! اگر الزم شد از جایتان بلند شوید و برای توضیح از فضای اطرافتان استفاده کنید. توصیف کنید کھ

 چگونھ این شرایط روی راه رفتن، نشستن، نفس کشیدن، غذا خوردن، خوابیدن، تمرکز کردن و الی غیره تاثیر میگذارند .
 ھمچنین شما میتوانید از این سوال برای نشان دادن مشکل خود و اثرات یا نشانھھایش روی بدنتان، استفاده کنید . اگر

 مشکل شما در قسمت خصوصی شما قرار دارد، در مصاحبھ آنرا نشان ندھید. قبل از مصاحبھ از این قسمتھا عکس
 بگیرید، و آنھا را بھ مصاحبھ کننده بدھید و یا از او برای روشن کردن موبایلتان و نشان دادن عکسھا اجازه

 بگیرید. با دستتان قسمتی را کھ تحت تاثیر قرار گرفتھ است نشان دھید. خجالت نکشید . این حادثھ روی زندگی
 کنونی شما چھ تاثیری دارد؟ آیا میتوانید بھ خوبیھ گذشتھ قبل از این بیماری ، مریضی یا شرایط بھ وجود آماده،
 بخوابید / غذا بخورید / تمرکز کنید / حرف بزنید؟ اگر نھ ، چگونھ این شرایط زندگی یا رفتار شما را تغییر داده است؟

 آیا شرایط شما از زمانی کھ وارد یونان شده اید تغییر کرده است؟ ( بدون راھنما ) * آیا از تاریخی کھ وارد یونان
 شدهاید دنبال درمان پزشکی رفتھ اید؟ ( بدون راھنما ) * چھ نوع درمانی / داروھایی؟ بھ چھ دلیلی این داروھا را
 مصرف میکنید؟ بدون راھنما. داروھایی را کھ مصرف میکنید با خود بھ ھمراه بیاورید کھ بھ مصاحبھ کنند

 . نشان بدھید

 آیا کارھای روزانھای ھستند کھ شما دیگر قادر بھ انجامشان نباشید؟ / آیا شما با وجود مشکالت سالمتی خود قادر *
 بھ آدمای کارھای روزانھ خود ھستید؟

 در اینجا توصیھ میشود کھ با صراحت و مشخص باشید: بھ واضحی توضیح دھید اگر نمیتوانید سر صفا غذا حاضر
 شوید، یا نمیتوانید ورزش کنید، یا نیازھای اساسی خود را تامین کنید. آیا میتوانید سر صفا غذا حاضر شوید؟لباسھای خود
 را بشورید؟ شرایط داخل یونان نمیتوانند دلیل آسیب پذیری محسوب شون، پس جوابھای خود را روی آن متمرکز نکنید

 . — بھ یاد داشتھ باشید کھ آسیب پذیری مربوط بھ شرایط موجود از قبل میشود

 آیا شما دارویی مصرف میکنید؟ این ھمین سواالی است کھ باالتر پرسیده شده بود. معموالن دوبار این سوال پرسیده
 . میشود، بھ منظور اینکھ اعتبار شما را تایید و سالمت شما را بررسی کنند

 چھ کسی این دارو را برای شما تجویز کرده است؟ آیا اسم این دارو را میدانید؟ بھ چھ دلیلی این دارو را بھ شما
 دادهاند ؟ این سوال دیگریست کھ جواب آن باید نشان دادن جعبھ داروھای خود، حتی اگر خالی، و نسخھ دارویی چھ

 . از دکترھای یونانی یا خارجی، غیره باشد

 آیا شما مدرکی برای اثبات بیماریھای خود دارید؟ توصیھ میشود کھ شما تمامی مدارکتان را قبل از مصاحبھ
 جامعھ و مرتب کنید . ولی، چنانچھ در حین مصاحبھ بھ یاد آوردید کھ نسخھای را سر دستگاه موبایل خود بھ

 . ھمراه دارید، از مصاحبھ کنند اجازه بگیرید کھ موبایل خود را روشن و مدرک را نشان بدھید

 



 مدافعان خارج از کشور ٢٠١٨

 آیا شما بھ کسی وابستگی دارید؟ این افراد چگونھ بھ شما کمک میکنند؟ توصیھ میشود کھ در اینجا مثالھایی
 برای نشان دادن اینکھ دیگران در انجام کارھای روزانھ چگونھ بھ شما کمک میکنند بیاورید، حتی اگر برای شما

 . قبول کمک گرفتن از دیگران شرم آور باشد

 وابستھ بودن برای اثبات آسیب پذیری و برای برقرار کردن دلیلی کافی برای درخواست پیوستن بھ خانواده مفید میباشد
. 

 ممکن است کھ پذیرفتن ضعف و رنجی کھ میبرید سخت بشدم ولی باید شما کمک گرفتن از اقوام خود را توضیح بدھید
. 

 آیا شما بھ روانشناس رجوع کردهاید؟ چرا / چرا نھ؟ گفتن اینکھ سعی کردهاید
 . کھ بھ روانشناس مراجعھ کنید و چرا اینکھ موفق نشدید مفید است

 آیا شما قربانی شکنجھ یا آزارھای جدی جسمی / روحی دیگر بوده اید؟

 این سوال مھمی است کھ میتواند بھ شما کمک کند کھ جھت مصاحبھ را بھ سوی آسیب پذیر بودن یا واجد
 شرایط بودن سوق دھید. این سوال، ھمچنین، یکی از دو سواالی میباشد کھ واژه >>شکنجھ << توسط مصاحبھ کنند

 استفاده میشود . اگر این سوال از شما پرسیده شد، آماده باشید کھ توضیح دھید کھ شکنجھ شامل >>بھ کسی
 ضربھی شدید جسمانی وارد کردن بھ عنوانھ تنبیھ یا برای اینکھ آنھا را وادار بھ انجام کاری یا گفتن

 . حرفی<< میشود، و این تعریف چگونھ بھ شرایط شما مربوط است

 آیا بھ شما آسیب جدی وارد شد؟ آماده نشان دادن جای زخم یا عالئم دیگر روی بدن خود، عکسھای زخم در عضوھای
 . خصوصی شما، یا عکس از تمام زخمھای خود در صورت نداشتن تمایل بھ نشان دادن بدن ، باشید

 مصاحبھ کنند بھ شما اجازهٔ ارائھ عکس از آلت جنسی و اعضای خصوصی دیگر را میدھد. از او اجازه بگیرید
 . کھ موبایل خود را روشن کرده و این مدارک را نشان دھید

 آیا شما بعد از حادثھ بھ درمان پزشکی نیاز پیدا کردید؟

 . این سوال اغراق کردن یا تفسیر غلط از شرایط پزشکی را برسی میکند

 پرسشھا در مورد عبور از مرز و ورود بھ ترکیھ : آیا شما برای عبور از مرز بھ ترکیھ بھ مشکلی برخورد
 کردید؟ این مسائل شامل روبرویی با پلیسھای مرزبان ترکیھ یا مرزبانان کشورھای ھمسایھ میباشد. آیا شما توسط
 پلیس یا مردم محلی دستگیر، توقیف شودی یا آسیبی بھ شما وارد شد؟ آیا قاچاقچیان شما را در مرز ھل میدادند یا مانع
 عبور شما از مرز میشدند؟ این سوال بسیار کلی مطرح شده است کھ تمامی شرایط را در بر بگیرد ، پس از این پرسش

 استفاده کنید و تا آنجایی کھ کھ میتوانید برخورد با تمامی مشکالت را شرح دھید

 عبور از مرز غیر قانونی نمیباشد اگر ھدف امنیت باشد. اگر شما برای یافتن پناه گاه وارد کشور شدید، مجرم نیستید و نباید
 . از کار خود شرمنده باشید

 در زمان اقامت در بازداشگاه آیا مقامات ترکیھ با شما بدرفتاری کردند؟
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 واژه >>بدرفتاری<< کلمھ ایست کھ خیلی از رفتارھا را در بر میگیرد، از آزار و اذیت تا شکنجھ. منظور خود را با
 وضوح و شفافیت برسانید و ھر چقدر ھم کھ طول بکشد سعی کنید کھ بھ طور کامل ھر گونھ بد رفتاری در
 ترکیھ را توصیف کنید. این سوال از شما بارھا پرسیده میشود . چند بار توسط مقامات ترکی مورد ضرب و شتم قرار

 . گرفتی؟ این سوال برای برسی اعتبار شخصی شماست. در جواب دادن مقاوم باشید

 بھ کدام قسمت از بدن شمارا آسیب زدند؟ از این سوال برای کنترل کردن جمع حاضر استفاده کنید. از جای خود بلند شوید
 . و با استفاده از حرکت و اشاره بھ عالئم روی بدنتان و قسمتھای ضربھ خورده را نشان دھید

 توصیھ میشود کھ لباسھای گشاد بپوشید کھ بتوانید امکان جواب دادن بھ این سوال را فراھم کنید. اگر زخمھا و
 آسیبھای بدنتان روی قسمتھای غیر خصوصی ھستند، از مصاحبھ کننده سوال کنید کھ آیا اجازه نشان دادن این

 . زخم ھارا دارید یا نھ. بلند شدن از جایتان و حرکت کردن بھ شما کمک میکند کھ تمرکز کنید و کامل تر نفس بکشید

 ! چند نفر شما را زده اند؟ جوابھای ثابت بدھید ! آیا شما صدمھ دیدید؟ جواب ثابت بدھید

 پرسشھا درباره ورود بھ خاک یونان توسط قایق : در طی تالشھای نا موفق قبلی شما برای ورود )بھ یونان(، چھ
 اتفاقی افتاد؟ / آیا در طی این تالشھای ناموفق اتفاق مھمی افتاد؟ این سوال مشکالتی را کھ در طول رعع شدن از مرز

 . پیدا کردید برسی میکند، غرق شدگی کشتی، و یا بازداشت شدن توسط پلیس ترکیھ

 در زمان اقامت در بازداشگاه )اگر بعد از تالش ناا موفق بازداشت شدید( آیا مقامات ترکیھ با شما بدرفتاری کردند؟

 بازماندگان کشتی غرق شده و اقوام قربانیان کشتی غرق شده در قانون یونان بھ عنوان افراد آسیب پذیر شناختھ میشوند.
 دفتر خدمات پناھندگان اروپا در مارث ٢٠١۶، این نوع آسیب پذیری را با قاعده بیشتر از بقیھ آسیب پذیریھا بھ

 . رسمیت شناختھ است

 << اگر از شما پرسیدند کھ غرق شدن کشتی چیست معنی آن >> خرابیھ قسمت. یا تمامی کشتی، مانند غرق شدن

 مواظب باشید. مصاحبھ کننده سوابق فران تکس یا مرزبانان دریایی ھلنی ک/ ترکی را چک میکند کھ آیا در تاریخی
 . کھ شما ذکر کردید بھ یونان آمده اید کشتی غرق شده است یا نھ

 حتی اگر خیلی برای بیان کردن دردناک باشد، مصاحبھ کنند را مطلع کنید اگر کھ شما مسافرانای کھ غرق شدند را
 . میشناختید یا از آنھا آگاه بودید ، چھ کسی از آب بیرون نیامد. اگر مطمئن نیستید، بگویید نھ

 



 مدافعان خارج از کشور ٢٠١٨

 توصیھ میشود کھ جواب این سوالھا را قبل از مصاحبھ بنویسید، و جوابھای مورد نظر خود را بھ واقعیترین
 صورتی کھ بھ یاد میاورید یادشت کنید.اگر شما بخواھید بھ خاطره حفظ آرامش جواب خود را، در این قسمت از

 . مصاحبھ، از روی یادشت بخوانید، مانعای ندارد

 در چھ تاریخی ترکیھ را )برای یونان( ترک کردید؟ از جواب ضدو نقیض دادن با چک کردن زمانبندی سفر خود
 . بپرھیزید و بھ تاریخھا و کشورھایی کھ از آنھا عبور کردهاید تا بھ یونان برسید دقت کنید

 توجھ داشتھ باشید کھ ھم اکنون مصاحبھ کنند سوال ھایی راجع بھ واقعیت را در بین سوالھای مربوط بھ
 . احساسات خاطرات دردناک میپرسد . این نظم عمدی ست و بھ نفع شما طراحی نشده است

 چگونھ از مرز ترکیھ بھ سمت یونان عبور کردید؟

 دوباره، این سواالی در مورد واقعیت است کھ در بین سوالھای مربوط بھ خاطرات دردناک، پرسیده میشود. این
 ترتیب سوال پرسیدن بھ قصد بھم ریختن تمرکز شما ھستند. آرامش خود را حفظ کنید و اگر الزم شد بھ

 . یادداشتھای خود رجوع کنید

 . آیا ھمھ مسافران کشتی بھ سالمتی بھ یونان رسیدند؟ اگر مطمئن نیستید، پس بگویید کھ مطمئن نیستید

 چند نفر با شما در قایق بودند؟

 گاھی مواقع، مصاحبھ کننده ممکن است از شما بپرسد کھ آیا قاچاقچی با شما در قایق بود یا نھ، یا سوالھایی در
 مورد قایقران. جوابتان باید ھمیشھ ثابت باشد، و آقرار کنید کھ جواب این سوالھا را نمیدنیس، اگر از جواب این

 . سوالھا آگاه نیستید

 چند بار تالش کردید تا باالخره موفق شدید بھ خاک یونان وارد شوید؟/ آیا این اولین و آخرین باریست کھ تالش کرده اید
 کھ وارد خاک یونان شوید؟

 تا آنجایی کھ مدافعان خارج از کشور دنبال کرده است،- حتی تا ١٠ بار ھم - تا بھ حال، دفعات کوشش کردن برای
 وررد بھ یونان، بر علیھ درخواست کننده استفاده نشده است. تنھا موقعی کھ تعداد تالش برای ورود مسالھ بوده

 است، زمانی است کھ درخواست کننده در زمان ثبت نام یک عدد را گزارش میکند، و در حین مصاحبھ عدد دیگری را
. 

 آیا بد از کوشش ناموفق ھمھٔ ھمسفران شما بھ سالمت بھ ترکیھ برگشتند؟ این سوال بھ طور خاصی مشکل زا *
 است، بھ علت شماره زیاد غرق شدگی در دریای اژه از سال ٢٠١۵. معموال پاسخ >>من نمیدانم << در این سوال بھ
 . خصوص قابل قبول است، اگر شما نمیدانید. در جوابتان، بھ عنوانھ شاھد واقعھ، نھ غلو کنید و نھ کوتاھی کنید

 پذیرش : ٣ قسمت
 کی کشور محل تولدتان را / محل اقامت خود را ترک کردید؟ *
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 توصیھ میشود کھ اول از مصاحبھ کننده بپرسید کھ معنای »کشور محل توّلد « و »کشور محل اقامت« تعریف کند.
 . خصوصًا اینکھ، چھ قدر باید در یک کشور بمانید کھ محّلھ اقامت شما محسوب شود

 ھمچنین، توصیھ میشود کھ اطمینان حاصل کنید کھ جوابھای تان واضح، و مختصر و منطبق با تاریخی باشد کھ
 در ھنگام ثبت نام ذکر کرده اید . توسط مرور کردن زمان بندی سفرتان از پاسخھای ضدو نقیض بپرھیزید و بھ

 تاریخھا و کشورھایی کھ از آنھا عبور کرده اید تا بھ یونان برسید، توجھ کنید . اگر نمیتوانید تاریخھای دقیق را
 بھ یاد بیاورید ، دلیل آنرا توضیح دھید و سعی کنید کھ تا آنجایی کھ میتوانید دقیقترین تاریخ را ارائھ بدھید. وکالی
 مدافعان معموالن بھ موکلین خود توصیھ نمیکنند کھ تاریخھ دقیق را بھ یاد بیاورند، چون گاھی موقع این تاریخھا
 درست نیستند. این اطالعات نادرست ممکن است کھ بر علیھ شما استفاده شود و نشان دھد کھ شما بی اعتبار ھستید.

 ھمچنین ممکن است کمی پس از شروع مصاحبھ، بھ طور ناگھانی شما تاریخ دیگری را بھ یاد بیاورید کھ
 متفاوت با آنچھ کھ قبال گفتید باشد . * از چھ کشورھایی عبور کردید قبل از اینکھ بھ یونان برسید؟ توصیھ
 میشود کھ یک نقشھ بھ ھمراه خود بیاورید کھ تمام کشورھایی را کھ قبل از رسیدن بھ یونان از آن عبور
 کرده اید را نشان دھید، و یک مداد ھم با خود داشتھ باشید کھ راه سفر تان را بھ مصاحبھ کنند نشاند دھید .

 ھدف این است کھ اعتبار شما در ھنگام پرسشھای تکراری حفظ شود، و بدون لزوم بھ خودتان فشار نیاورید. با بھ
 ھمراه داشتن نقش و ترسیم راه خود، شما ھمچنین مصاحبھ کنند را بیشتر وارد داشتن خود میکنید، کھ بسیار مفید است
 . اگر تصمیم گرفتید کھ مصاحبھ کننده را از عبور از کشورھای خاصی مطلع نکنید و یا زمانبندی سفر خود را تغییر

 . دھید ، ھمیشھ جواب بھ این سوالھا را با ثبات و یکسان پاسخ دھید و با آن زمانبندی تعویض شده پایبند بمانید

 چھ زمانی وارد ترکیھ شدید؟

 این سوال و سھ سوال بعدی بھ قصد قضاوت کردن اعتبار شخصی شما طراحی شده اند.در صورت لزوم بھ زمانبندی
 . سفرتان رجوع کنید کھ از تناقض در جوابھای خود جلوگیری کنید

 چھ زمانی وارد یونان شدید؟ در مدارک ثبت نام شما این تاریخ موجود است. توصیھ میشود کھ دوباره مدارک ثبت نام
 خود را برسی کنید کھ از اغتشاش یا مشکالت دیگر جلوگیری کنید و بھ اعتبار شخصی خود صدمھ نزنید. بھ

 . زمانبندی سفرتان رجوع کنید کھ از تناقض در جوابھای خود جلوگیری کنید

 چگونھ از مرز برای ورود بھ ترکیھ عبور کردید؟ *

 بھ یاد داشتھ باشید کھ ھیچ ورودی تا زمانی کھ بھ منظور یافتن امنیت و پناھجو یی باشد غیر قانونی نیست.
 . اگر شما از مرز بدون مدارک الزم برای جستجوی امنیت عبور کرده باشید، مجرم شناختھ نمیشوید

 پلیس مرزبان باید بھ شما کمک کند و حتی بھ طور فعاالنھ کسانی راکھ نیاز بھ حمایت دارند را مشخص کند. با
 . این حال، ھر درخواست کننده برای حمایت بین المللی باید دستوراتای را کھ توسط مقامات داده میشود رعایت کند
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 برای مثال: رعایت کردن محدودیتھایی جغرافیایی یورو دک، یا مصاحبھ با دفتر خدمات پناھجو یی اروپا یا امور
 . خدمات یونان

 آیا شما با اولین کوشش خود وارد ترکیھ شدید؟

 ! بھ یک جواب پایبند بمانید

 آیا شما بھ مشکلی در ھنگام عبور از مرز بر خوردید؟ *

 این سوال بسیای مھم است کھ شما نشان بدھید کھ ترکیھ برای شما جای امنی نمیباشد بھ دلیل اینکھ شما در آنجا
 . آزار و اذیت شدید یا تحت خطر قرار گرفتید از لحظھی کھ از مرز عبور کردید و وارد این کشور شدید

 ! آیا شما، وقتی کھ از مرز عبور کردید، ھیچگونھ مدرکی را با خود بھ ھمراه داشتید؟ ثابت قدم جواب باشید *

 آیا شما در ھنگام عبور از مرز ترکیھ مدارکی بھ ھمراه خود داشتید؟ *

 ! بھ یک جواب پایبند بمانید

 در زمان اقامت در بازداشگاه آیا مقامات ترکیھ با شما بدرفتاری کردند؟ « ضربت« »لگد«، »سیلی«، »آزار« ،
 واژهھایی ھستند کھ معموالن برای کاھش دادن شّدت بدرفتاری یا شکنجھھایی کھ شما تحمل کردید، استفاده میشوند.
 بھ دقت بھ این کلمات گوش دھید، و در حین جواب دان مواظب باشید! اگر شما شکنجھ شدهاید، بگوئید، »من بھ

 « این تعارض شکنجھ شده ام

 نکتھ: مصاحبھ کنندگان، در ھر زمانی کھ میخواند، سوالھای خود را تکرار میکنند، چرا کھ بتوانند اعتبار را
 تست کنند، از فھمیدن مطالب اطمینان حاصل کنند و دالیل دیگر. اگر سواالی را قبالن پاسخ داده اید، دوباره باید جوابش
 را بدھید. قابل توصیھ است کھ بھ طور مودبانھ بھ مصاحبھ کننده یاد آوری کنید کھ این سوال، یا یکی مانند

 . آن را، قبال پاسخ دادهاید، بھ این منظور کھ نظر شما در رونوشت ثبت شود

 چند بار توسط مقامات ترکیھ مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ اید؟ / آیا بھ شما صدمھای وارد شد؟

 دوباره، توجھ کنید کھ کلمھ »ضرب / ضربھ خوردن« بھ طور عمدی توسط مصاحبھ کننده استفاده میشود . اگر
 . شما شکنجھ شده اید، از کلمھ »شکنجھ« استفاده کنید

 بھ کدام قسمت کدام قسمت از بدن شما ضربھ زدند؟ / آیا بھ شما صدمھ وارد شد؟
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 از این سوال برای کنترل کردن جمع حاضر استفاده کنید. از جای خود بلند شوید و با استفاده از حرکت و اشاره بھ عالئم
 . روی بدنتان و قسمتھای ضربھ خورده را نشان دھید

 اگر نیاز داشتید و اجازه گرفتید، از جایتان بلند شده و در اتاق حرکت کنید، بھ این منظور کھ نشان دھید کجای بدنتان
 مورد حملھ قرار گرفتھ است. از جای خود بلند شدن و حرکت کردن، ھمچنین، بھ شما کمک میکند کھ بھتر نفس

 . بکشید، و تمرکز کنید

 ! چند نفر بھ شما ضربھ زدند؟ در پاسخ دادن ثابت قدم باشید

 آیا بھ پلیس مراجعھ کردید )اگر کھ مھاجمین خود پلیس نبوده است(؟

 سوالھای باال، ھمھ مربوط بھ بدرفتاری شدن ھستند و بقیھ سوالھا از این بھ بعد، در این قسمت ، مربوط بھ
 . برسی واقعیت میشوند

 برای بھ ھم ریختن تمرکز و حافظھ شما مصاحبھ کننده، بھ طور عمدی، پرسشھای خود را جوری نظم میدھد
 کھ خاطرات ھولناک را در یاد شما زنده و شما را تحریک و ناراحت کند . وقتی شما ناراحت ھستید، پاسخھای شما

 بھ خوبی قبل نخواھند بود و این بھ راحتی میتواند باعث محروم شدن و ردی پرونده شما شود. اگر شما بھ استراحت
 نیاز دارید، تقاضا کنید کھ مصاحبھ متوقف شود تا زمانی کھ شما بتوانید دوباره تمرکز کنید، عجلھ نکنید و برای این
 کار وقت بذارید . پلیس بھ شما چی گفت؟ آیا شما برگھ یی دریافت کردید؟ آیا شما زیر برگھ ایی را امضا کرده اید؟

 چھ نو برگھای را ؟ وقتی کھ علت گم شدن یا نابودی برگھھایتان را بھ ھر دلیلی یا توسط شخص دیگری توضیح
 . میدھید بھ پاسخھای خود پایبند باشید . اعتبار شخصی خود را با تشریح کردن سایز و شکل اوراق خود نشان دھید

 بعد از وقوع حادثھ )تروما( بھ شما چھ احساسی دست داد؟

 این سوال اعتبار شخصی شما را برسی میکند، بھ آن معنا کھ آیا شما میتوانید، بعد از گذشت زمان، بھ طور واضح
 . احساسات و شرایط جسمی خود را بیان کنید. مواظب غلو کردن یا تناقض گویی باشید

 شما میگویید کھ »آسیب روحی خوردید« - دقیقا منظورتان چیست؟ بر اساس انجمن روانشناسی آمریکا ، “ تروما یک
 واکنش احساسی بھ یک واقعھ ھولناک مانند تصادف ، تجاوز، یا حادثھ طبیعی میباشد : فورا بد از حادثھ،

 احساسھای شک و انکار معمول ھستند. اثرات دراز مدت شامل رفتارھای غیر منتظره ، یاد آوری خاطرات، روابط تیر
 “ . شده و حتی عالئم جسمی مانند سردرد یا حالت تھوع، میباشد
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 این سوال ارزیابی میکند کھ آیا شما درک خود را از »تروما«غلو میکنید و یا اگر اھمیت آنرا کاھش میدھید، و یا
 . اینکھ )اگر شما پزشک نیستید( حاضرید کھ از واژهھای پزشکی سو استفاده کنید

 قربانیان اختالل استرسی پس از سانحھ کسانی ھستند کھ، قبل از اینکھ وارد یونان شوند ، از تجربھھای ھولناک
 . ضربھی شدید روحی خورده اند و آنھا، بر اساس قانون یونان، افراد آسیب پذیر محسوب میشوند

 ممکن است کھ جوابھای غلو شده، بر علیھ شما بھ کار گرفتھ شوند، بنابر این توصیھ میشود کھ جوابھای
 . خود را بھ صورت واضح و مختصر قبل از مصاحبھ آماده کنید

 معموال بھ جای اینکھ از ترکیھ فقط عنوان یک محل عبور برای رسیدن بھ اتحادیھ اروپا استفاده کنید، بسیار قانع
 . کننده تر است اگر بتوانید ثابت کنید کھ برای مدت قابل قبول و یا حتی طوالنی در ترکیھ سکونت داشتید

 با این حال مدت زمان سپری شده در ترکیھ ھمیشھ برای ثابت کردن ناامنی آن ضروری نمیباشد. برای نمونھ: سھ
 ھفتھ ایی را کھ در ترکیھ گذرانده اید، برای پذیرش شما کافی بوده است برای اینکھ شما، در این مدت کوتاه، آزار
 و اذیت قابل توجھی را از سوی پلیس و مردم محلی متحمل شده اید، و یا اینکھ بھ خاطره ھوّیت خود مورد آزار قرار

 . گرفتھ و مجازات شده اید

 . برای جلوگیری از تناقض گویی در پاسخ خود، بھ زمانبندی سفرتان رجوع کنید

 آیا شما قبل از آخرین عزیمت خود بھ سوی یونان بھ ترکیھ سفر کرده بودید؟ *

 این سوال میتواند بسیار مفید باشد خصوصا اگر ، قبل از ورود بھ یونان، شما مدت کوتاھی را در ترکیھ سپری کرده
 اید، بھ شرطی کھ بتوانید نشان دھید کھ در طی آن سفر اولیھ شما از طرف مقامات کشوری، و مردم محلی متحمل
 آزار و اذیت شدید . با توصیف و تشریح آزارھایی کھ پیشتر از این در ترکیھ تحمل کردید، میتوانید نشان دھید کھ،

 . بدون استفاده از درخواست حمایت از مقامات، دلیل معتبری برای ادامھ سفر اخیر خود بھ یونان داشتھ اید

 : پذیرش)مھم( ر باره ھای دو پھلو د سوال

 آیا شما با مقامات ترکی در زمان اقامت / در راه یونان برخورد کردید؟

 این دو سوال در این بخش بھ ھم مربوط ھستند. پاسخ شما بھ سوال اولی روی پاسخ شما بھ سوال دوم تاثیر
 میگذارد. اگر شما بھ سوال اول جواب منفی بدھید، بھ طور منطقی نمیتوانید بھ سوال بعدی جواب مثبت بدھید. از
 این گذشتھ، جواب منفی بھ این سوال، بھ طور اتوماتیک بھ مصاحبھ کننده دلیل محکمی برای رّد پرونده، بھ
 عنوان درخواست غیرقابل قبول، میدھد. دلیل بر آنست کھ بدون برخورد با مقامات درخواست برای حمایت غیر ممکن

 . است

 با مقابل شدن با مقامات مرزی )مانند پلیس یا مرزبانان(، یا بد از مدت معقولی باز از رسیدن، شما پروسھ درخواست
 حفاظت بین المللی )ساخت(را آغاز کرده اید. بنابرین، شما با پاسداران مرز یا کارمندان مھاجرت )در فرودگاه( یا پلیس

 . روبرو شدهاید، پاسخ شما بھ ھر دو سوال مثبت میباشد

 آیا شما در ترکیھ برای حفاظت بین المللی یا اقامت درخواست کردید؟ *
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 . اگر شما با مقامات دولتی، برای درخواست حفاظت، روبرو شدهاید ، جواب شما بھ این سوال » بلی« است

 اگر نھ، چرا نھ؟ *اگر چنین است، آیا بھ شما بھ عنوانھ پناھجو یا با اجازه اقامت پذیرفت شدید؟ * بھ شما چھ
 اسنادی داده اند؟ آیا این اسناد ھمراه شماست؟ آیا میدانید چھ بر سر درخواست شما آمد، چھ تصمیمی گرفتھ شد؟

 شما درخواست حفاظت را از زمانی کھ بھ مرز رسیدید شروع کردید. ولی شما بھ طور کامل ثبت نام نشده اید! ثبت
 . )»نام از مراحل مختلفی تشکیل شده است، مانند گرفتن»کیملیک« )»کارت شناسایی

 اگر، بعدا، شما دوباره برای تجدید اسکان از طریق سازمان ملل متحد درخواست کردید، تقاضای خود و مراحل آنرا بھ
 . مصاحبھ کننده توصیف کنید

 : سوال درباره کار کردن در ترکیھ

 آیا شما در ترکیھ شاغل بودید؟ *

 این سوال اعت تا حدی پرسیده میشوند کھ تعیین کنند کھ آیا شما >>مھاجر اقتصادی<< ھستید یا و بنابرین واجد
 شرایط پناھندگی نیستید. ولی از روی ترس، >>آری<< نگویید، چونکھ بھ شما کمک میکند اگر در ترکیھ کار کرده

 ! باشید

 شما میتوانید از این سال برای قوی کردن درخواست پذیرش خود استفاده کنید . جواب ایدهآل ، جوابیست کھ مشکالت
 موجود ، یا مشکالتی کھ کھ در حین کار وجود داشت را توصیف کند. این مشکالت ممکن است کھ آنقدر قابل توجھ

 . بود باشند کھ شما در تمام کشور احساس ناامنی کردید، و این شما را مجبور بھ عزیمت بھ سمت یونان کرد

 این بسیار مھم است کھ اشارهای بھ پرداخت یا عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما نشود اگر پول تنھا مشکل در شغل
 . شما نبود

 این جواب باید سو استفادهھایی را کھ در محیط کار رخ داده است ، چھ بھ خاطره کار، یا چھ از سوی کارفرما یا
 ھمکاران، توصیف کند . برای نمونھ»من در ازمیر ترکیھ، در کارخانھای کار میکردم، . در دسامبر ٢٠١٧، در
 چھار حادثھ مختلف ، توسط کارفرما یام کھ ملک کارخانھ بود، مورد سو استفادهٔ جنسی قرار گرفتم. در طول این

 دوره، کارفرما یام مرا از انجام وظایف دینی باز میداشت، او از دوستانش خواستھ بود کھ انجیل من را پاره کنند یا مرا
 مورد ضرب و شتم قرار دھند چنانچھ در حال ترک کلیسا باشم . » * در ترکیھ شغل شما چھ بود؟ * آیا شما اجازه کار

 داشتید؟ آیا کپی از این مدارک دارید؟

 سوال در مورد کار میتواند بھ نفع شما باشد.اطمینان حاصل کنید کھ پاسخ ھای شما واضح بوده و روی حقوق، دستمزد
 یا فقدان آن تمرکز نکنند. جوابھای شما باید تأکید کنند کھ پول دریافت شده یا نشده از کار، دلیل شما برای بھ ترکیھ

 رفتن یا از آن فرار کردن نبوده است . سوءاستفاده ھایی کھ در شغل خود تحمل کرده اید و یا
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 . برخورد آن روی را خود ھای پاسخ میتوانید شما کھ ھستند خوبی موضوعات کار، در غیرقانونی مسائل با متمرکزکنید

 کارمی *

 یا زندگی ترکیھ در کھ شناسید می را آشنایانی یا دوستان بستگان، خانوادگی، اعضای ترکیھ در شما آیا کنند؟

 چیست؟ *

 آنھا قانونی وضعیت کنند؟ می کار آنھا آیا باشید پایدار خود جوابھای در ! کردید؟

 ( می زندگی کجا ترکیھ در خود اقامت طول در ( راھنما بدون

 )مھم(

 : امن" ثالث "کشور عنوان بھ ترکیھ درباره گانھ سھ سوال

 کردید؟ ترک را ترکیھ دلیلی چھ
 بھ سعی کرد؟ ناامن شما برای را آنجا کھ افتاد درترکیھ اتفاقی چھ ھستند: سوال یک از نسخھ سھ بعدی سوال دو
 . و سوال این نشوید امید نا میشوید تکراری ھای سؤال متوجھ کھ زمانی کنید

 طور بھ اول آل، ایده پاسخ کنید. استفاده سوال سھ این برای آن از و کنید آماده را روشن پاسخ یک کھ شود می
 توصیھ یا دلیل دو حداقل بیشتر جزئیات با سپس، دھد. می پوشش را شد شما امنی نا احساس باعث کھ را عمومی
 . وضعیت خالصھ دھید شرح کنید، ترک را ترکیھ شما شدند باعث کھ را رویداد

 حملھ

 مورد ترکیھ در بار سھ مذھبی اعتقادات دلیل بھ "من مثال: عنوان بھ تاریخ. / مکان / مھم رویداد باشید: داشتھ
 یاد بھ خارج کلیسای از کھ محلی،زمانی مردم بار،توسط سھ من بود. امن آنجا من برای کھ کنم نمی فکر بنابراین
 گرفتم، قرار را من اعتقادات کردند، پاره مرا مقدس کتاب آنھا گرفتم. قرار حملھ مورد ٢٠١٧ دسامبر و نوامبر اکتبر،
 در شدم، می کنم. گزارش پلیس بھ را حمالت این کردم سعی من کنند. پاره گردنم از را صلیبم کردند سعی و دادند قرار
 تمسخر مورد ھفتھ باریک ھر و کرده دستگیر چرا، اینکھ گفتن بدون مرا عوض، در نکرد. کمک من ازمیربھ

 " . استان پلیس اما داشتند نگاه دربازداشگاه

 آنچھ

 از غیر بھ ) شخصی یا خاص ای مسائلھ خاطره بھ شما *آیا / بازگردید؟ ترکیھ بھ توانید می کنید می فکر آیا ؟
 دارید واھمھ ترکیھ از اید( داده شرح کنون تا کھ باعث مھمی رویداد)ھای( چھ کھ کنید اضافھ مختصر طور
 بھ اینکھ عالوه بھ کنید، استفاده باالیی پاسخ ھمان از باشد. کننده ناامید تواند می سوال یک بھ دادن بارپاسخ

 برگردید.چندین ترکیھ بھ نتوانید دیگر شما کھ است شده باشند داشتھ شما پرونده برای گیری تصمیم در مھمی نقش
 . میتوانند سوال سھ این چون کنید حفظ را خود تمرکز . تاریخ / مکان / مھم رویداد نکنید: فراموش را فرمول این

 نیست؟ امن کشور این چرا دارید؟ مھم( اتفاق / )رویداد این اثبات برای مدارکی شما آیا ، دربارهٔ

 معموال کھ عمومی مشترکی سوال غیر-رسمی ھر است. سوال عمدی تنھا سوال و است، بودن نشده اختصاصی استفاده
 غیر »شما« این است. کلمھ از ترکیھ آن در در کھ کننده ایست درخواست سوال تنھا امنیت این دارد عمومی ھم پاسخ
. 
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 این سوال معموال تمایل جواب دادن با مسائلی مانند ایسیس، داعش یا مافیا را بھ وجود میاورد. از نام بردن آنھا
 . خودداری کنید مگراینکھ برخورد خاصی با آنھا داشتھ اید

 . از ھمان مثالھا یی از مجازات استفاده کنید کھ در دو سوال باالیی بکار بردید . فراموش نکنید: اھمیت

 رویداد / مکان / تاریخ

 آیا چیز دیگری ھم ھست کھ بخواھید اضافھ کنید؟

 در اینجا ھر گونھ اطالعات دیگری را اضافھ کنید. اگر مصاحبھ کنند حرف شما را قطع کرد، یادداشت ذھنی بر
 . دارید کھ دوباره بھ آن برگردید و حرف خود را تمام کنید

 : پرسشھای مربوط بھ حبس در ترکیھ قبل از ورود بھ یونان

 آیا میتوانید توضیح دھید چرا باید بھ زندان میرفتید؟ آیا آنھا بھ شما سندی دادند کھ امضا کنید، و آیا ھنوز آن سند
 را عدد اختیار دارید؟ آیا شما در ابتدای ورود بھ ترکیھ بھ زندان رفتید یا در انتھا قبل از این کھ ترکیھ را ترک

 کنید؟ آیا میتوانید یھ روز معمول را در زندان توصیف کنید؟ / چگونھ روز خود را سپری میکردید؟ آیا اتفاق از یاد
 نرفتنی در زندان اتفاق افتاد؟ در زندان، آیا آنھا از شما بازجو یی کردند و یا از شما سوال پرسیدند؟ آیا میدانید آنھا چرا

 شما را )از زندان( آزاد کردند؟ آیا شما چیزی دیگری را میخواھید اضافھ کنید؟

 ! این سوالھا بھ احتمال زیاد بارھا و در مواقع مختلف پرسیده میشوند ، در جواب آنھا ثابت قدم باشید

 ٣ ی خانواده از دابلین : پوند اعضا ۴ قسمت

 فامیل شما کجا ھستند؟ آیا شما در اّتحادیھ اروپا فامیل دارید؟ نام، نام خانوادگی، تاریخ توّلد؟ * شماره کارت اقامت او
 ( چیست؟ / *شماره پرونده او چند است؟ ( بدون راھنما

 اگر چنین است، اسم ایشان، تاریخ توّلد ، نسبت ایشان بھ شما، روابط خانوادگی، آدرس این فرددر کشور اروپایی کھ
 اقامت دارد؟ آیا ھیچکدام از این اعضای خانواده تان بھ شما وابستھ ھستند؟

 خیلی از این سوالھا ھم در ابتدای مصاحبھ و ھم در زمان ثبت نام از شما پرسیده شده اند. بنابر این، بھ احتمال زیاد
 مصاحبھ کننده بھ دنبال تناقض در جابھای شما میگردد. در صورت برای اطالعات شخصی اعضای خانواده خود

 . بھ یادشتھای خود مراجعھ کنید

 این قسمت کھ شامل سوالھای تکراری میشود، عمدًا در بین پر استرسترین قسمت مصاحبھ نھاده شده است. با
 . پرسیدن سوالھایی کھ شما قبال چندین بار پاسخ داده اید مصاحبھ کنند، حافظھ، تداوم و اعتبار شما را بررسی میکند
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 در متن رسمی امور پناھندگی یونان / دفتر خدمات پناھندگی اروپا، این قسمت بعد از >>آسیب پذیری<< و قبل از
 . »پذیرش« نھاده شده است. ولی، مدافعان خارج از کشور کمتر ھمچین ترتیبی را مشاھده کرده است

 بھ منظور پیوند با خانواده، آیا شما رضایت میدھید کھ اسنادی را کھ تا بھ حال ارائھ کردهاید، و مدارک *
 پزشکی کھ بعدا ارائھ خواھید کرد را، طبق قرارداد دابلین، در اختیار مقامات الیق یک کشور اروپائی دیگری قرار

 دھید؟

 اگر شما رضایت دادید، از ھر سندی کھ از طرف شما ارائھ میشود کپی بگیرید. بپرسید کھ تاریخ احتمالی پیوند شما
 با خانواده کی میباشد؟ اسم کسی را کھ مدارک را از جانب شما ارائھ میدھد بپرسید؟

 واجد شرایط بودن ۵ قسمت :
 متن رسمی امور پناھندگی یونان / دفتر خدمات پناھندگی اروپا فقط شامل ٢ سوال در مورد واجد شرایط بودن میباشد.
 مصاحبھ کننده راھنمایی شده است کھ »سوالھای خود را درمورد حقایق » دنبال کند. متن رسمی ھیچ پیشنھادی

 . برای »سواالت مربوط بھ پیگیری« ارائھ نمی دھد

 در نتیجھ، دراین قسمت، بسیاری از سؤاالت غیر رسمی ولی تقریبا یکسان وجود دارد کھ در موردعلت پناھجویی،
 پرسیده می شود. ھر سوال مشترک برای علت پناھجویی، در زیرآمده است. تمام سؤالھایی کھ پرسیده میشود، بھ

 .ادعای شما اعمال نمی شود

 لطفا توجھ داشتھ باشید کھ: مدافعان خارج از کشور، بسیاری از این پرسش ھای غیر رسمی و معمول، بھ ویژه در
 مورد گرایش جنسی و شکنجھ را بھ شدت محکوم می کنند. این سواالت عمدا آزاردھنده ھستند، عمدا دوباره آسیب می
 زنند و اغلب بی اھمیت ھستند. در زیر نسخھ احترام ترین ثبت شده از ھر سوال است. ممکن است کھ پرسش ھای
 مصاحبھ کننده بسیار تھاجمی و خشونت آمیز در مورد گرایش جنسیتی و تجربیات شکنجھ باشد. از سواالت تھاجمی
 شکایت کرده و از مصاحبھ کننده درخواست سوال مناسب ترکنید. اگر قصد شکایت رسمی دارید، یکی مدافعان را بعد از

 . مصاحبھ خود پیدا کنید
——————————————————————————————————- 

 در حال حاضر ما در مورد دالیلی کھ شما کشور محل اقامت خود را تر کردید صحبت میکنیم، و این کھ چرا دوما در
 پی حمایت بین المللی ھستید. لطفا با استفاده از کلمات خودتان چرا کشور محل تولد خود را ترک کردید؟ این سوال را با

 . جزئیات کامل جواب دھید، و در صورت سھبر از افراد، آنھا را نام ببرید

 لطفًا با کلمات خود بھ من بگویید کھ چرا کشور محل تولد خود یا محل اقامت خود را ترک کردیدکردید؟ با جزئیات
 . کامل جواب دھید و اگر راجع بھ اشخاص صحبت میکنید، نام آنھا را بیان کنید

 جواب خودرا با این سوال کھ »کشور محل اقامت« چیست شروع کنید و اینکھ چند سال الزم است در آنجا زندگی کرده
 باشید کھ محل اقامت محسوب شود. شما و مصاحبھ کننده ممکن است دو معنای متفاوت از این واژه داشتھ باشید کھ
 این باعث می شود کھ بدون ضرورت بحث گیج کننده شود. اگر شما نمیدانید کھ کشور محل اقامت چیست پس حتما از

 . مصاحبھ کننده بپرسید کھ معنی آن را تعریف کنند
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 پس از درک واژه، یک پاسخ کوتاه مغازه را در مورد اینکھ چرا شما مجبور بودید از کشور مبدا ایا کشور محل سکونت
 . خود را ترک کنیدکنید، ارائھ دھید. سعی کنید با سرگردانی صحبت نکنید

 پاسخ ھای شما در این مرحلھ،بھ احتمال زیاد، پاسخ ھای قبل خواھند داشت، بنابراین جواب ھایتان را کوتاه نگھ
 دارید. مصاحبھ کننده با سواالت بیشتر پیگیری میکند لذت بیشتری بھ شما می دھد کھ توضیح بدھیدبدھید، پس بھ

 . خودتان فشار نیاورید کھ ھمھ چیز را در در این یک جواب توضیح دھید

 برای این سوال، جواب ایده آل مختصربوده و شامل حداقل دو دلیل و یا اتفاق برای این کھ چرا کشور خود را ترک کردید
 . و چرا این کھ کشورتان نا امن است، می باشد

 برای اینکھ توضیح و نشان دھید کھ چرا خانھ شما ناامن است و چرا نا امن باقی می ماند از این فرمول استفاده
 کنیدکنید: اھمیت/ اتفاق /مکان /تاریخ . برای مثال:» یک نمونھ از اینکھ چرا مجبور شدم کشور خودم را ترک کنم این
 عوامل دولتی بازداشت و شکنجھ شدم. در اوایل سال ٢٠١٧، در یک زندان مخفی در کینشاسا بازداشت شدم. در این زندان
 ۴ ماه توسط پلیس )بانا مارو( تحت شکنجھ قرار گرفتم. من آسیب دیده ام، و از کابوس و یادآوری خاطرات ھولناک، رنج
 میبرم، و بھ ھمین دلیل نمی توانم درست راه بروم. من میتوانم زخم ھای خود و مدارک پزشکی را کھ ثابت میکنند

 «. زخم ھای من از شکنجھ ھستندرا، نشان دھم

 در چھ تاریخی کشور محل تولد خود را ترک کردید؟ یک نمونھ دیگر از سوال در مورد واقعیت بعد از پرسش درباره
 احساسات. این سوال، بعد از توضیح شما درباره حوادث ھولناک، پرسیده می شود کھ اعتبار شما را بررسی کند. بھ

 . زمان بندی سفر خود رو رجوع کنید، کھ از تناقض گویی خودداری کنید

 در کشور محل تولد خود کجا زندگی می کردید؟ مصاحبھ کننده از شما انتظار دارد کھ آدرس خود را بیان کنید، و یا
 . محلی را در کھ در کشورتان در آن زندگی می کردید توصیف کنید

 فکر می کنید چھ اتفاقی می افتد اگر بھ کشورتان بازگردید؟ *

 پاسخ مورد نیاز برای بھ دست آوردن حمایت، ساده است: "من با آزار و اذیت شدید یا مرگ مواجھ خواھم شد." نیازی
 . برای توضیح این پاسخ وجود ندارد

 آیا می توانید بھ بخش دیگری از کشورتان یا کشور محل اقامت خود بروید و با خیال راحت زندگی کنید؟ اگر بھ شما
 حمایت بین المللی اعطا شده است، بھ این معنی است کھ شما قادر بھ یافتن ایمنی در ھر بخشی از کشور خود نیستید

 ." و دولت کشورتان قادر بھ حفاظت از شما نیست. بر این اساس، پاسخ مناسب این است: "نھ

 : سواالت مربوط بھ عقاید سیاسی

 آیا می توانید وضعیت سیاسی خود را در کشورتان توضیح دھید؟
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 یک پاسخ کوتاه را درباره شرایط بی ثبات/ ناامن عمومی کشورتان و شرایط خاص خشونت آمیز یا بی ثباتی را کھ شما را
 . مجبور بھ فرار کرد، تھیھ کنید

 آنالین اخبار اخیر کشور خود را بررسی کنید. سی ان ان، بی بی سی و نیویورک تایمز منابع خبری قانونی و قابل اطمینان
 . ھستند و بنابراین برای اشاره بھ آنھا مفید است

 مثال: "من از جمھوری دموکراتیک کنگو ھستم. کشور من بھ عنوان "سطح ٣" بحران انسانی توسط سازمان ملل متحد
 طبقھ بندی شده است. این بدان معنی است کھ جمھوری دموکراتیک کنگو بھ خاطر بی ثباتی و خشونت مانند یمن،
 عراق و سوریھ است. من در کینشاسا زندگی کردم، جایی کھ شورش ھای شدید و دستگیری ھای خودسرانھ وجود

 " . دارد

 رھبر حزب سیاسی شما چھ کسی است؟ کی این رھبر بھ قدرت رسید؟ ایدئولوژی / باورھای اصلی حزب چیست؟
 اھداف اصلی حزب چیست؟ سلسلھ مراتب حزب سیاسی را توصیف کنید؟

 این پنج سؤال، دانش و تعھد شما را بھ حزبی کھ باعث فرار شما برای یافتن حفاظت در خارج از کشور است را،
 ارزیابی کنید . گوگل کنید و بھ طور کلی آنالین برای اطالعات اساسی در مورد حزب سیاسی خود جستجو کنید کھ

 . بھ طور واضح و صحیح بھ این سواالت پاسخ دھید

 این سواالت بر اعتبار خارجی شما متمرکز شده اند. آنھا برای نشان دادن این کھ شما یک عضو حزب آگاه سیاسی
 . ھستید، مفید است و ھمچنین بھ اعتبار شخصی شما کمک می کند

 . این پنج سوال روی سطوح باالتر، گاھی اوقات ملی، و حزبی متمرکز شده اند

 روش عضو شدن در این حزب چیست؟ آیا در حزب شما فعالیتھای اجتماعی وجود داشت کھ ھدف آنھا رسیدن بھ
 اھداف و اصول اصلی حزب بود؟ پاسخ بھ این سواالت ابتدا باید روی ھر روش محلی بر ای بھ عضویت در آمدن
 تمرکز کندکند، و بعد روی فعالیت ھای اجتماعی محلی کھ شما در آن شرکت کرده اید، مانند مھمانی ھا، برنامھ ھای

 . آموزشی یا کنسرت ھا

 مشارکت شما با حزب، مرکز این سواالت است. برنامھ ھایی را کھ را کھ میزبانی کرده اید و کالس ھای تبلیغاتی و
 . یا در کنسرت ھایی کھ حضور داشتھ اید را، را شرح دھید

 نقش شما در این گروه سیاسی چیست؟ مسئولیت ھای شما چھ بودند؟ در چھ تاریخی بھ این گروه سیاسی پیوستید؟ آیا
 کارت عضویت دارید؟

 این چھار سؤال، اعتبار شخصی شما را بیشتر بررسی می کنند و اینکھ آیا می توانید نقش خود را در این حزب بھ
 . طور واضح توضیح دھید
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 توصیھ می شود کھ برای ھر سوال پاسخی کوتاه آماده کنید و ھمچنین برای سواالت احتمالی بعدی درباره پیوستن بھ
 . حزب، چرا تصمیم گرفتید باقی بمانید، مشارکت یا عضویت شما، و اینکھ آیا بھ خانواده تان آسیب زده شد

 برای بررسی برخی از احزاب سیاسی، روش معلوم کردن وجود کارت عضویت، دشوار نیست. اگر شما کارت نداشتید یا
 آن را از گم کردید،پس صادق باشید و توضیح دھید کھ چرا کارت خود را بھ ھمراه ندارید و یا آن را از دست داده اید.

 اگر کارت داشتید، ظاھر کارت را برای مصاحبھ کننده توضیح دھید . بھ عنوان مثال: اندازه، متن روی یا پشت،
 . ھزینھ و دلیل درخواست شما برای آن را شرح دھید

 سوال درباره زمینھ مذھبی : آیا شما میتوانید در مورد مذھب خود صحبت کنید؟ پروسھ عضو این مذھب شدن چیست؟
 میتوانید بیشتر راجع بھ سمبلھای این مذھب صحبت کنید؟ اسم جایی کھ مالقاتھای مذھبی چیست؟ رھبر مذھبی

 شما کیست؟

 تمامی سوالھای باال، برای این است کھ مشخص کند شما چقدر از مذھب خود اطالع دارید. منطق است کھ یک پیرو
 جواب اکثر یا تمامی این سوالھا را بداند . در گوگل جستجو کنید و مطمئن شوید کھ جوابھای شما با معلومات عمومی
 در باره این مذھب مطابق دارد. اگر جوابھای شما با جوابھا یی کھ میشود آنالین پیدا کرد متفاوت باشد، آماده باشید

 . کھ توضیح بدھید کھ علت این تناقض چیست

 برخی از تعطیالت مھم چھ ھستند؟ بھ عنوان مثال: »کریسمس تعطیالت عمده برای مسیحیان است. این در تاریخ 25
 «. دسامبر است، و آن تاریخ تولد عیسی مسیح است، کھ پروردگار و نجات دھنده من است

 چگونھ دین خود را پرستش می کنید؟

 توصیھ می شود از این سوال برای ایستادن، دراز کشیدن، زانو زدن یا حرکت کردن استفاده کنید تا نشان دھید کھ
 چگونھ عبادت می کنید. شما کنترل محیط را دوباره بدست می آورید و خونتان بعد از نشستن برای چندین ساعت دوباره

 . بھ جریان میافتد

 اگر دارای کتاب مقدس یا یک شیء مذھبی) مانند تسبیح ( ھستیدھستید، پس آن ھا را بھ ھمراه خود بھ مصاحبھ
 . بیاورید

 آیا شما یک فرد مذھبی ھستید؟ پاراگراف مورد عالقھ شما در )کتاب مقدس( چیست؟

 این دو سؤال برای تعیین میزان اعتماد شما بھ این مذھب است. اگر شما نمی خواھید یک پاراگراف را از حفظ بخوانید،
 پس مطمئنًا کتاب مقدس را را با خود بھ مصاحبھ بیاورید و آنرا عالمت گذاری کنید . توضیح دھید کھ چرا این

 . پاراگراف ھا بھ شما مربوط ھستند و روی شما تاثیر می گذارند
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 بھ عنوان مثال: »عیسی گریھ کرد« برای حفظ کردن سخت است ولی بھ شکل ھای مختلف باخیلی از افراد ارتباط
 . برقرار می کنند و بھ این بحران مربوط میشود

 ترنس( / سواالتی در مورد گروه اجتماعی خاص )ھمجنسگرایی : در چھ تاریخی کھ از گرایش جنسیت خود مطلع
 شدید؟

 چگونھ متوجھ شدید این احساسات را دارید؟ ھنگامی کھ متوجھ شدید )درآن جھت جنسی قرار دارید( در مورد
 گرایش جنسی خود چھ فکری کردید؟ ھر چقدر ھم کھ دشوار باشد، توصیھ می شودکھ صادق و واضح جواب
 . بدھید.اگر با این سؤال معذب شدید، از مصاحبھ کننده بخواھید کھ سوال را بھ شیوه ای مناسب تر تغییر دھد

 خانواده / دوستانتان چگونھ واکنشی نشان دادند؟ / چھ کس دیگری می دانست؟ سوال مھم! واکنش خانواده و دوستان شما
 می تواند پایھ محکمی برای نشان دادن اینکھ شما امنیت نداشتید باشد، بھ ویژه اگر ھویت ھمجنسگرایی/ ترنس در

 . کشور شما غیر قانونی باشد

 آیا شما افراد دیگری را می شناختید کھ جھت جنسی شما را داشت باشند اید؟ چھ کسانی؟ اگر احساس می کنید کھ با
 گفتن اسم شخص ، او را بھ خطر می اندازید، بھ مصاحبھ کننده توضیح دھید کھ چرا اسامی خاصی را ارائھ

 . نخواھید داد

 چند رابطھ عاطفی داشتھ اید؟

 قبل و بعد از رابطھ مناسب، چند رابطھ عاطفی دیگر داشتھ اید؟ آیا در حال حاضر در رابطھ ھستید؟ رابطھ ی شما
 چگونھ بر رابطھ پدر و مادر شما تاثیر گذاشت؟

 کجا با ھم آشنا شدید؟ چند بار ھمدیگر را مالقات کردید؟ کجا یکدیگر را مالقات می کردید؟ با ھم چھ نوع کارھایی را
 انجام می دادید؟

 ھدف از این سؤال ھا ارزیابی میزان ھویت شما بھ عنوان یک شریک در رابطھ است. برخی از مصاحبھ کنندگان
 از سواالت نامناسب درباره رفتارھای جنسی با شریک یا با غریبھ و استمناء سوال کرده اند. توصیھ می شود کھ
 چنانچھ ھر گونھ ناراحتی کھ با چنین سواالتی حس کردیدناراحتی خود را بیان کنید و از مصاحبھ کننده بخواھید

 . کھ سوال خود را مناسب تر بیان کند

 آیا سازمان ھای ھمجنسگرا/ترنس در کشور شما وجود دارد؟ آنالین از قبل این مسئلھ را جستجو کنید. آماده باشید کھ
 برای اینکھ اعتبار شخصی و اعتبار خارجی خود را قوی کنید، اسم گروه ھا را نام ببرید. توضیح بدھید کھ چرا شما با

 این گروھھا تماس گرفتھ یا نگرفتھ اید . آیا شما اشخاص دیگری را کھ ھویت جنسی شما را داشتند در ترکیھ
 مالقات کردید؟
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 آیا در ترکیھ با افرادی کھ گرایش جنسیشان مانند شما بود مالقات کردید؟

 آیا تا بھ حال رابطھ ای با یک زن داشتھ اید )برای مردان ھمجنسگرایان(؟

 در یونان بھ عنوان یک مرد )با این گرایش جنسی خاص( چھ حسی دارید ؟

 چگونھ در یونان با این ھویت با اجتماع رابطھ برقرار میکنید؟ چگونھ زندگی خود را در یونان با توجھ بھ گرایش
 جنسیت خود تصور می کنید؟ این سؤال ھا تاثیر ھویت را روی زندگی روزمر بررسی می کند .در صورت امکان صادق

 . باشید

 ( بدون راھنمایی )

 سواالت در مورد بازداشت در پی شرکت در تظاھرات : این تظاھرات / اعتراض / تجمع کجا بود؟ چھ زمانی بود؟
 صحنھ اعتراض را شرح دھید؟

 تاریخ و محل دقیق اعتراض را قبل از مصاحبھ مرورکنید. اگر از اعتراض در گوشی موبایل خود عکس دارید، از
 مصاحبھ کننده بپرسید کھ آیا می توانید آنھا را نشان دھید یا بالفاصلھ پس از مصاحبھ بھ امور پناھندگی یونان

 / دفتر خدمات پناھندگی اروپا ایمیل کنید . چھ کسی با شما بود؟

 مصاحبھ کننده نام و نام خانوادگی این افراد را درخواست می کنند. تا جایی کھ میتوانید جزئیات را با دقت بیان کنید. اگر
 . شما با بردن اسم آنھا آنھا برای ایمنیشان نگران ھستید، آنرا بھ مصاحبھ کننده اطالع دھید

 چرا شما حضور داشتید؟ نقش شما در این رویداد چھ بوده است؟ / چرا اعتراض
 میکردید؟

 این سواالت برای ارزیابی کردن اینکھ آیا شرکت کنندگاِن در این اعتراض و / یا دستگیرِی آنھا دلیل کافی برای مورد
 . تھدید قرار گرفتن و در نتیجھ از کشور فرار کردن، می باشد

 چند نفر با شما دستگیر شدند؟ چھ کسی شما را دستگیر کرد؟ چرا آنھا شما را دستگیر کردند؟ لباس آنھا چھ بود؟ سالح
 . ھای آنھا را توصیف کنید
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 عکس ھای گوگل یک منبع خوی برای بررسی لباس ھای استاندارد نظامی و غیر نظامی می باشد. اگر بھ یاد دارید و
 می توانید بھ طور محکم لباس آنھا را توصیف کنید، این اطالعات را ارائھ دھید. اگر نمیتوانید، پس توضیح دھید

 . کھ بھ خاطرتروما، شوک، و یا گذر زمان حافظھ شما قد نمی دھد

 ". بھ عنوان مثال: "او یک پیراھن قرمز داشت، کاله سفید، استتار سبز تیره، چکمھ ھای سیاه و ساق باال

 سفر خود را بھ زندان توصیف کنید؟ وضعیت شما )در خودرویی کھ با آن بھ زندان برده شده( چھ بود؟ آیا شما در
 جیپ، ون یا کامیون نظامی بھ زندان منتقل شدید؟ آیا تعداد افراد در خودرو زیاد بود؟ آیا بھ شما دستبند زده بودند یا سر

 . شما را پوشانده بودند؟ آیا سفر طوالنی و جاده پر دست انداز بود؟ توصیف کنید

 مسائل مربوط بھ تھاجم بھ خانھ / حملھ بھ خانھ : آیا می توانید توضیح دھید کھ چگونھ آنھا )مھاجمان
 ." / متجاوزان( وارد خانھ شما شدند؟ کافی است کھ بگویید: "من نمی دانم

 چند نفر بھ شما تجاوز / حملھ کردند؟چند نفر در تیراندازی بھ خانواده شما نقش داشتند؟ بھتر است اگرکھ شما این
 اطالعات را بھ یاد بیاورید و بھ طور مداوم یک پاسخ را ارائھ دھید. با این حال، اگر شما نمیتوانید این اطالعات را

 . ارائھ کنید، گناه شما نیست یا چیزی نیست کھ از آن خجالت بکشد

 لباس )مھاجمان / متجاوزان( چگونھ بھ نظر می رسید؟ مسئول پرونده ھایی کھ برای یونان مصاحبھ میکنند توسط
 آموزش ھای دفتر خدمات پناھندگی از پرسیدن این سوال منع شده اند ، چراکھ "ممکن است بھ قربانی از پشت حملھ
 شده باشد واو ھرگز مھاجم خود را ندیده باشد". اما این سوال تقریبا در ھر مصاحبھ پرسیده می شود، بنابراین بھتر

 است برای جواب دادن بھ آن آماده باشید. عکس ھای گوگل منبع خوبی است برای بررسی لباسھای استاندارِد واحدھای
 . نظامی و غیر نظامی

 اگر بھ یاد دارید و می توانید بھ طور محکم لباس آنھا را توصیف کنید، این اطالعات را ارائھ دھید. اگر نمیتوانید،
 پس توضیح دھید کھ بھ خاطرتروما، شوک، و یا گذر زمان حافظھ شما قد نمی دھد . بھ عنوان مثال: »او یک

 «. پیراھن قرمز داشت، کاله سفید، استتار سبز تیره، چکمھ ھای سیاه و ساق باال

 سالح ھای )مھاجمان / متجاوزین( چگونھ بودند؟ / سالح ھای آنھا را توصیف کنید؟

 ھمانطور کھ در باال اشاره شد توصیھ می شود توضیح دھید کھ تروما، شوک، گذر زمان را علت از یاد بردن این
 خاطرات شده است. ھمچنین معمول است کھ متوجھ جزئیات در مورد سالح ھا در طی یک حملھ نشده باشید. ممکن

 . است بخواھید این احتمال را نیز ذکر کنید

 شرایط راھنگام وارد شدن ) بھ اتاق حملھ / تجاوز( شرح دھید؟ توصیھ می شودکروکی یا نقاشی از اتاق و خانھ را
 آماده کنید یا کاغذی در اختیار داشتھ باشید تا بتوانید ھر آنھا را طراحی کنید. وقت بگذارید، احساسات خود را نشان

 . دھید، و در صورت لزوم بخواھید از از آنھا بخواھید کھ بھ شما آنتراکت دھند

 تجاوز را توصیف کنید؟
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 . توضیح دھید کھ آنھا چگونھ بھ شما حملھ کردند و در کدام قسمت از بدنتان صدمھ دیدید

 توصیھ می شود کھ تا آن جایی کھ تمایل دارید اطالعات خود را ارائھ دھید. در صورت بھ وجود آمدن ناراحتی
 ، از گفتن جزئیات بیشتر امتناع کنید. توجھ داشتھ باشید ھر گونھ ناراحتی کھ شما در پاسخ دادن بھ این سوال ب
 احساس می کنید، ثبت کنید . توجھ: از نظر مدافعان خارج از کشور، اولین سوال در این قسمت غیر ضروری است و بدون

 در نظر گرفتن احساسات مصاحبھ شونده پرسیده میشود.این یک نفوذ خشونت آمیز بھ خاطرات تروماتیک و بی
 . احترامی بھ تجربیات متقاضی می باشد

 مکان ھر نفر حاضر در خانھ را مشخص کنید و شرح دھید . ھمانطور کھ در باال ذکر شده است- توضیح دھید کھ
 . تروما، شوک، و گذر زمان از پاسخ دقیق بھ این سوال جلوگیری می کند

 حملھ در چھ زمانی اتفاق افتاد؟ آیاشب بود، یا در طول بعد از ظھر، در طول روز، یا در زمان برنامھ تلویزیونی یا
 رادیویی مورد دلخواه؟ سعی خود را بکنید. اگر شما میتوانید فقط زمان حملھ را تخمین بزنید توصیف کنید کھ تروما،

 . شوک و گذر زمان از پاسخ کامل بھ این سوال جلوگیری می کنند

 چگونھ شما فرار کردید / چرا آنھا بھ شما اجازه فرار دادند؟ کافی است کھ بگویید،
 ". اگر صحت دارد: "آنھا اجازه دادند من فرار کنم.دلیل آن را نمیدانم

 : سواالت مربوط بھ مربوط بھ شکنجھ

 آیا می توانید بھ من بگویید کھ منظور شما از "شکنجھ" چیست؟ اول توضیح دھید کھ تعریف شکنجھ شامل »ایجاد
 شدید درد در فرد بھ عنوان مجازات یا بھ منظور اجبار کردن آنھا برای انجام دادن کار یا گفتن چیزی است«. بعد،
 توضیح دھید کھ چگونھ تجربھ )ھای(شما با این تعریف سازگار است. پاسخ خود را کوتاه کنید و اگر ناراحت

 . شدیدشدید، احساسات خود را پنھان نکنید

 ھر چند وقت مورد ضرب و شتم قرار میگرفتید؟ مصاحبھ شونده معموال از واژه ھایی استفاده می کند کھ درد و رنج
 را بھ حداقل برساند، مانند استفاده از"ضرب و شتم" بھ جای "شکنجھ" یا "شالق زدن" یابھ جای "سیلی".از کلماتی
 . کھ طرزی کھ صحبت می کنند مطلع باشید. مراقب باشید کھ از کلماتی استفاده کنید کھ با تجربھ شما جور باشند

 ( آیا تا بھ حال بھ شما گفتھ شده بود کھ در چھ زمانی و تحت چھ شرایطی آزاد خواھد شدشد؟ ( بدون راھنمایی

 آیا در ضرب و شتم ھیچ تغییر بھ وجود آمد؟ / آیا در طول زمان بھتر شد؟ این سوال بسیار عجیب است است و
 مدافعان خارج از کشور ھیچ گونھ راھنمایی مناسبی برای جواب دادن بھ این سوال ندارد بھ غیر از اینکھ از

 . مصاحبھ کننده پرسیده شود کھ توضیح بیشتری بدھد
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 ( آیا آنھا وقتی کھ شما را مورد ضرب و شتم قرار می دادند بھ شما چیزی گفتند؟ ( بدون راھنمایی

 ! چند نفر ھر روز شما را مورد ضرب و شتم قرار می دادند؟ در جواب دادن تداوم داشتھ باشید

 برای چھ مدت این فرد / افراد بدن شما را مورد ضرب و شتم قرار می دادند؟

 بعید است کھ کسی بتواند زمان مدت زمان را بھ یاد داشتھ باشدوقتی کھ در حال شکنجھ شدن است. در عوض،
 . سعی کنیداز ابزارھای دیگری برای ردیابی زمان استفاده کنید کھ جواب این سوال را پاسخ دھید

 بھ عنوان مثال: "من در نزدیکی فرودگاه دستگیر شدم و بھ یاد دارم کھ باشید کھ دو ھواپیما در طول شکنجھ از
 زمین برخاستندو من می دانم کھ ھواپیما ھر یک ساعت باند را ترک می کند. من تخمین میزنم کھ شکنجھ دو ساعت

 " . طول کشید

 انواع ضرب و شتم را شرح دھید؟ آیا شما در ھمان مکان شما را مورد ضرب و شتم قرار دادند؟ این ضرب و شتم کجا
 انجام شد؟

 پاسخ بھ اولین سوال باید قبل تر آماده و تمرین شود . منظور دو سوال آخر ھم می تواند بھ محل زندان اشاره کند و ھم
 . بھ بخش خاصی از بدن شما. تقاضای شفاف سازی کنید

 از این سواالت برای کنترل اتاق و مصاحبھ استفاده کنید. ایستادن و حرکت در اطراف اتاق ضروری است برای نشان
 . دادن جایی کھ شما شکنجھ شدید. توصیھ می شود لباس ھای متناسب و گشاد بپوشانید

 اگر جراحات یا زخم ھای شما در قسمت ھای خاص بدن شما باشد، عکس بگیرید و آنھا را بھ مصاحبھ کننده ارسال
 کنید. اگر جراحت یا زخم در مناطق غیر خصوصی باشد، از مصاحبھ کننده بپرسید کھ آیا شما می توانید این زخمھا را

 . بھ او نشان دھید. ایستادن و حرکت نیز بھ شما کمک می کندکھ تمرکز کنید و بھ طور بھتر نفس بکشید

 آیا زمانی کھ شما را مورد ضرب و شتم قرار دادن شما زخمی شدید؟

 زخم ی خود را نشان دھید اگر آثار جسمی آنھا معلوم است. توضیح و توصیف کنیداگر ھر گونھ شرایط روانی یا زخم
 ھای احساسی یا ذھنی مانند صدمھ روحی پس از سانحھ وجود دارد. اگر عکس یا پرونده پزشکی دارید، بھ آنھا

 . مراجعھ کنید

 ! آیا این ھمان شخصی بود کھ ھر روز شما را می زد؟ در جواب خود متداوم باشید
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 آیا آیا آنھا لباس ھای یکسان پوشیده بودند؟ لباس را شرح دھید؟ سالح ھایی را کھ حمل می کردند را شرح دھید؟
 مدافعان خارج از کشور این سواالت را در ھر مصاحبھ ای حرف از شکنجھ بود پیدا کردند. مھم است کھ تا حد

 ممکن با جزئیات و با تداوم جواب بدھید. تصاویرگوگل را برای پیدا کردن لباس استاندارد جستجو کنید. اگر لباس
 . ھایشخص پوشیده بودن، در توضیحات خود تداوم داشتھ باشید

 آیا بھ ھنگام ورود بھ زندان آنھا بھ شما چیزی گفتند ؟آیا آنھا علت بازداشت شما را بیان کردند ؟

 آیا قبل از اینکھ بھ سلول خود برده شوید ثبت نام شدید؟ آیا خانواده یا دوستانتان قبل از اینکھ بھ بھ سلول خود
 منتقل شوید توسط مقامات در حضور شما تھدید شدندشدند؟

 زندان را توصیف کنید؟ آن سلولی را کھ شما در آن نگھداری میشدید شرح دھید؟

 اگر سر شما پوشانده شده بود، اگر ھنگامشب وارد زندان شدید، اگر بھ یک سلول یا جناح زندان محدود شدید، این دالیل
 . را برای دید محدود خود توضیح دھید

 اگر سلول برای دیدن، بیش از حد تاریک بود جزئیات آن را بر اساس خاطرات وحس ھای دیگر توصیف کنید. آیا شما می
 توانستید نشست و برخاست ھواپیما را در فاصلھ بشنوید؟ آیا می توانستید ترافیک و یا صدای زندانیان یا نگھبانان دیگر
 را بشنوید؟ آیا می توانستید در سلول بوی بوی توالت ھا را حس کنید؟ آیا در زمانی کھ شما بازداشت شده بودیدبا قدم زدن

 شما قادر بھ درک طول اتاق در ھنگام بازداشت شدید؟

 با چھ کسی در داخل سلول بازداشت شده بودید؟ اگر احساس میکنید کھ با گفتن اسم،کسی را بھ خطر می اندازید، بھ
 . مصاحبھ کننده دلیل آن کھ اسمش را نام نمیبرید توضیح دھید

 در زمان بازداشت آیا با خانواده خود ھیچگونھ تماسی داشتید؟ آیا خانواده شما از بازداشت شما اطالع داشتند؟ آنھا
 چگونھ پی بردندبردند؟ پیام ھا تالش کردن شما را مالقات کنند؟ بدون راھنمایی. اگر خانواده شما تھدید شده بودند یا از

 . مقامات می ترسیدند، مصاحبھ کننده ممکن است کھ از شما بپرسد کھ چرا برای مالقات شما ریسک کردند

 یک روز معمولی در زندان چگونھ بود؟ آیا شما توسط نگھبانان بیدار می شدید، بھ شما یکم غذا داده می شد و و بعد .
 بقیھ روز را بھ شستن توالت می پرداختید؟ آیا شما در انفرادی بودید و نمیتوانستید دیگران تماس داشتھ باشیدباشید؟آیا
 تمام روز در سلول باقی مانده بود ید، اما در شب برای شکنجھ شما بھ سلول دیگر ی منتقل می شدید؟ واضح و با تداوم
 جواب بدھید. این سوال در نظر دارد کھ تمام جزئیات و اتفاق ھای مختلفی را کھ شما توضیح داده اید بھ ھم متصل

 . کند
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 چگونھ فرار کردید؟ اظھارنظر و یا اغراق نکنید. کافی است
 ". بگویم: "من آزاد شدم و نمی دانم چرا

 سواالت پایانی : ۶ قسمت

 آیا چیزی وجود دارد کھ شما تمایل بھ اضافھ کردن داشتھ باشید؟ اینجا وقت آن است کھ شما ھر آنچھ را *
 کھ قادر بھ گفتن در طول مصاحبھ نبودید بیان کنید، برای مثال, حرف ھایی را کھ در زمان مصاحبھ وقتی در
 حال گفتن بودید توسط مصاحبھ کننده حرف شما قطع شده باشد و بھ شما اجازه داده نشده باشد کھ منظور خود را

 توضیح بدھید و جزئیات بیشتری را برای دلیل پناھجویی خود ارائھ دھید . شماره تلفن شما چیست و یا با چھ شماره ای
 می توانم با شما تماس بگیرم ؟

 این سوال قابل توجھ است. این سوال در قسمت اول این متن بحث شده است . از این سوال برای ارزیابی اعتبار شما استفاده
 می شود کھ مطمئن شوند کھ می توانند برای آگاه کردن شما از پرونده خود با تماس بگیرند. اعتبار خود را خدشھدار

 . نکنید با فراھم کردن شماره تلفنی اگر در اول مصاحبھ گفتھ بودید کھ شماره تلفن ندارید

 آیا می توانید تأیید کنید کھ مصاحبھ برای شما باز خوانی شده است و تمامی اطالعات درست و کامل است؟ / این *
 . مصاحبھ ضبط شده است و بنابراین بازخوانی ضروری نمی باشد

 با احترام امام محکم درخواست بازخوانی از متن مصاحبھ را جویا شوید اگر کھ مصاحبھ کننده بھ شما بگوید کھ
 ضرورتی برای بازخوانی وجود ندارد چونکھ مصاحبھ ضبط شده است. این بسیار مھم است کھ شما فرصت مرور
 مصاحبھ را داشتھ باشید و تغییرات الزم را قبل از اتمام مصاحبھ بوجود بیاورید. تغییرات و توضیحات فقط در زمان

 . بازخوانی متن قابل تغییر است

 حتی با چندین بار تقاضا، امور پناھندگی یونان، / دفتر خدمات پناھندگی اروپا متون مصاحبھ را کمتر فراھم می کنند.
 توصیھ میشود کھ برای گرفتن متن مصاحبھ یک روز و زمان را قبل از ترک مصاحبھ برای این کار تعیین کنید .
 آخرین زمان برای گرفتن متن مصاحبھ زمان در زمان تصمیم نھایی برای پناه جویی می باشد. ولی این خیلی مھم است
 کھ این متن،قبل از تصمیم نھایی، دریافت شود. توصیھ می شود کھ دو ھفتھ بعد از مصاحبھ درخواست خود
 را برای متن مصاحبھ ارائھ دھید. تا آنجا کھ می توانید در امور خدمات یونان/ دفتر خدمات پناھندگی اروپا حاضر

 . شوید تا موفق شوید

 آیا حرف ھای مصاحبھ گر را خوب متوجھ شدید؟

 این سوال اغلب پرسیده می شود، ولی پرسیدن آن معنایی ندارد، مصاحبھ کننده زبانی را کھ درخواست کننده متوجھ
 می شود صحبت نمی کند. تقاضای توضیح بیشتر را بکنید . مصاحبھ کننده ممکن است کھ سوال کند کھ آیا سواالتش
 منطقی بوده اند یا نھ. حتی اگر ھر سوال اصًال منطقی بھ نظر نیاید پس آن جایی کھ میتوانید بیان کنید کھ متوجھ

 . نشدید برای اینکھ درخواست نظر قضایی خود را محکم تر کنید

 آیا حرفھای مترجم را بھ خوبی متوجھ شدید ؟ *

 



 مدافعان خارج از کشور ٢٠١٨

 معموًال در صورتی کھ مترجم نتواند منظور شما را برساند، دو یا چند پرسش ضروری است مگر اینکھ مترجم کامال
 دقیق و صحیح باشد. شما می توانید درخواست تجدید نظر خود را محکم تر کنید اگر بگویید کھ کجا و کی منظور مترجم

 را نفھمیدید. ضبط مشکالت ترجمھ ای در متن مصاحبھ برای محکم کردن درخواست تجدید نظر شما بسیار قابل
 استفاده است . شما نباید نگران این باشید کھ مترجم را دلخور کنید و یا اینکھ انتقاد باعث رد شدن درخواست شما می

 . شود

 ھمھ ما در مدافعان خارج از کشور خواستار بھترین آرزوھا برای موفقیت شما در مصاحبھ ----------------------
 . را ھستیم

 cases@advocatesabroad.org : ما ھمیشھ برای سؤاالت در طول این دشواری در دسترس ھستیم

 . شما غیر قانونی نیستید و شما تنھا نیستید


