ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق

Bündnis gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes in M-V

ﻣﺮدم اﺳﺖ!
اﺟﺎزه ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎص و در واﻗﻊ
ﺧﻄﺮﻧﺎک داده ﺷﻮد!
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ!
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی را ﺑﺮای "اﻣﻨﯿﺖ" ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن!
وﻟﺖ ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن ) (MVدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﻣﻘﺮره ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .در  MVاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ" اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﺎه.SOG :
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ زودی در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ازاﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Weitere Infos gibt es auf sogenannte-sicherheit.org
Wenn ihr euch im Bündnis engagieren wollt, kontaktiert uns auf der Webseite.
Und sonst: Los geht's! Organisiert Widerstand gegen das geplante Polizeigesetz
!in M-V
Sprecht SPD und CDU in ihren Wahlkreisbüros an, schickt einen Brief an
Schwesig und Caﬃer, verbreitet die Infos! Dieser Flyer steht auf deutsch,
persisch, arabisch, englisch und französisch zum Selber-ausdrucken auf der
Webseite.

ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ! ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ!
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﻓﺪرال ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪرت
و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﻮء ﻇﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﯿﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد.

persisch

ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯿﺲ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای  MVاﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟

آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را در در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری
را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ آﺳﺎن ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮاﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد را
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮدم را

• "ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎ"  /ﺳﺮﻧﺦ :ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭻ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﻤﺎ را ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
"ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ" را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ  -ﯾﺎ آن را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ

آﺳﺎﻧﺘﺮ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
"ﺗﺮورﯾﺴﻢ" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر و دزد ﻫﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﻮﯾﻨﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ.
• "ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺼﺎدﻓﯽ"  /ﺗﻤﺎس ﺗﺼﺎدﻓﯽ :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در
ﺟﺮم دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎ
ﺑﺎ ﻣﺠﺮم در ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،دوﺳﺖ
ﻫﻢ اﻃﺎﻗﯽ.
ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی :ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻏﺎز ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ار
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آزاد ﻣﺜﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﻢ دور ﻧﯿﺴﺖ.
• ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل :ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﭘﻠﯿﺲ
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از "اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک"
را آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻫﺎ را در آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻓﺮاد
"ﻣﺸﮑﻮک" ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ در آﻟﻤﺎن ﻣﺎ را ﻧﮕﺮان
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮاﺣﺰب ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺎ رای ﺑﯿﺸﺘﺮ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد دارد ،اﺧﺰاب ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﻧﺨﺴﺖ ار آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن!
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻘﺾ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻫﮕﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻗﺎواﻧﯿﻦ
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺒﻼ
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
• ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ از ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺮاج ،ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﮑﻢ
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰل را ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﯾﮏ دادﮔﺎه در
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺾ ﻣﺎده  13ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن
اﺳﺖ.
• از ﺳﺎل  BAMF ،2017ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2019اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﺗﻤﺎم
اﺷﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺑﯽ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ :اﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ،
اﺳﻨﺎد و ﻏﯿﺮه اﺷﯿﺎ .ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎﯾﻞ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺐ« وزارت
اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﯿﺎورد.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ!

ﺑﺮای آزادی ﻣﺎ! ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻣﺎ!
ﺑﺰرگ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺗﺨﺮﯾﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در آﻟﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.
اﻟﺴﯿﺴﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻗﺪرت را در ﻣﺼﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ
دارد  -اﺳﺪ در زﻧﺪان ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  -ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻫﻨﺪوراس ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد  -و ﻫﺰاران ﺣﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آزادی.

وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در آﻟﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
زﻧﺪﮔﯽ در آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ!

