ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ  -درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،درواﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و از دوﻟﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﻫﺪ(.
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ )ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮس ﻣﻮﺟﻪ از اذﯾﺖ و آزار دارﯾﺪ
آزار و اذﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺟﺪی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد -ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ  ،ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪﺗﺎن )ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎور ﻣﺮدم ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ(.
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ آزار و اذﯾﺖ ﺣﺘﻤﺎﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ  -اﯾﻦ اﻣﺮ "ﺗﺮس ﻣﻮﺟﻪ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪﻫﺎﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اذﯾﺖ و آزاری ﮐﻪ از آن وﺣﺸﺖ
دارﯾﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ.ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎدری ﺗﺎن )ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ(از ﺷﻤﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ از دوﻟﺖ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد وﺣﺸﺖ دارﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
وﺣﺸﺖ دارﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد در
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی دز ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ در اﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ان ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮﯾﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﯾﺪ(.
آزار و اذﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را
ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده  -ﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  -ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﯾﺪ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد در

ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ "وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻬﻨﺪﮔﯽ" ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض "ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آزار و اذﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮدی و ﺟﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ " ﻗﺮار دارﯾﺪ ،واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
"ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ" ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ واﺟﺪ ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻓﺮد
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ روﯾﻪ وآزار و اذﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮس ﺷﻤﺎ از آزار و اذﯾﺖ "ﻣﻮﺟﻪ" اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد دارد( ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرﮐﺎراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺳﺰﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ:
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ؟
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؟
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮف ﺷﻤﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺪارک دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت درﺳﺖ ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ،اﺳﻨﺎد دادﮔﺎه ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ای از ﺳﻮی دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺪادی را ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارک زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ درﺑﺎره آن ﭼﺎره ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﺴﻨﺪ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

