
Bündnis gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes in M-V

جلوگیری از قانون جدید پلیس در مکلنبورگ-فورپومرن!
ولت مکلنبورگ-فورپومرن (MV) در 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 
 .SOG :این قانون به نام "قانون امنیت و نظم" است، کوتاه MV عملیات چی میتواند بکند. در

پیش نویس این قانون به زودی در پارلمان ازایه خواهد بود.

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 معموال برای 

پلیس هیج تاثیر ندارد.

persisch

به همین دلیل ما ادعا می کنیم:

قوانین باید قابل فهم باشند! پلیس برای محافظت از حقوق 

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 اصطالح 

قربانی کنیم!

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.

Weitere Infos gibt es auf sogenannte-sicherheit.org



چه پیشنهادی برای قانون پلیس 
جدید برای MV اشتباه 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 معموال حقوق اساسی مردم را نقض می 
کنند. قانون جدید این را برای پلیس آسان تر 

خواهد کرد که  عالوه بر آن برنامه ریزی شده 
است، که آنها مجاز به حفظ شواهد، که خود را 

ادعا می کنند. میخواهد نظارت بر مردم را 

آسانتر کند. در بحث عمومی آنها معموال 

"تروریسم" را به عنوان دلیل این امر می دانند. 
آمار نشان می دهد، بیشتر فروشندگان مواد 

مخدر و دزد ها هدف قرار میگیرند.

آنچه در پیش نویس قانون جدید 
نوشته شده است؟

• "سرنخ ها" / سرنخ: پلیس مجبور به ارائه هیچ 
اطالعات 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 
گویند: زمانی که آنها تصور می کنند کسی خطرناک 

است.

• "مخاطب تصادفی" / تماس تصادفی: طبق این 
قانون فرد الزم 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 اطالعات 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 باالی 

پناهندهگان تحمیل شود. سخت شدن قاوانین 

اساسی هیچ کس قابل تحمل نیست.
 قانون اساسی پناهنده گان و مهاجرین قبال 

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 13 قانون اساسی آلمان 

است. 

• از سال BAMF ،2017 مجاز به جمع آوری و 
ارزیابی جزئیات کامل تلفن های همراه 

پناهجویان است. در سال 2019 این 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 عالقه 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!


