
کرد؟        باید چهکار پلیس خشونتآمیز رفتار برابر در

که               افرادی با مستقیم کنید سعی بودید، رفتار این قربانی صورتی هر به شما اگر
     . شماره         و خانوادگی نام نام، کنید صحبت دارند حضور شاهد عنوان به صحنه در

بدهید      آنها به را خود بگیرند      تلفن تماس شما با تا .
محل              و تاریخ خانوادگی، نام نام، باید شما کرد، دستگیر را شما پلیس اگر
قراردهید             پلیس اختیار در را تاهل وضعیت و فعلیتان سکونت محل ملیت، .تولد،

نزنید              بیشتری حرف و ندهید قرار پلیس اختیار در بیشتری اطلعات عنوان هیچ به
گرفت              خواهد صورت شما علیه اقدامی چه نیست مشخص هنوز مرحله این در .زیرا

وکیل        با که شماست حق بازداشت، صورت .     در خدمات   شماره با پس بگیرید تماس
لیپزیک    ( جزایی وکیل .   ۰۱۷۲۳۶۴۱۰۴۱شبانهروزی توانید)   می شما بگیرید تماس

دادگاه            در حتی و ایالتی دادستان پلیس، مقابل اظهارات هرگونه بیان از
 !           . ممکن  نشوید اشخاص این فشارهای و حرفها تسلیم عنوان هیچ به کنید خودداری
بیشتری               همکاری و آزادی قول شما به یا کنند تهدید دیپورت به را شما است
نخورید.           را تهدیدها و حرفها این فریب عنوان هیچ به !بدهند
      / نکنید  امضاء شرایطی هیچ تحت را برگهای ورقه !هیچ
تهیه               آنها از لیستی تا کنید درخواست گرفتند شما از را وسائلتان و پول اگر
نکنید            امضاء را آن هم باز اما شود، داده شما به !و
برای               سریع دادگاهی یا برد خواهند قاضی پیش را شما بازداشت لغو عدم صورت در

           . از    بعد روز شب نیمه تا باید نهایتا مراحل این تمام شد خواهد تشکیل شما
     .      . حق    این از برخورداری روی دارید مترجم داشتن حق شما بگیرد صورت شما باداشت

   )         ! و  مترجم به دسترسی حقتان درخواست جز هم مرحله این در حتی کنید پافشاری
       ! به)     مرحله هر در که حرفهایی تمام نزنید اضافهتری حرف هیچگونه  وکیل
 . تمام           شد خواهد استفاده شما علیه بر بزنید، قاضی یا دادستان پلیس،
  / بگذارید         میان در اشتراک به خود وکیل با بعدا میتوانید را .حرفهایتان

و  (        ندادهاند پناهندگی درخواست آلمان در هنوز کسانیکه غیرقانونی مهاجران
 /      ( دیپورت   زندان بازداشتگاه به مستقیم توانند می ، ندارد اعتبار ویزایشان
 ) .           . امکان  وکیل برخوردارید وکیل با تماس حق از نیز صورت این در شوند منتقل

را              پناهندگی امور و مهاجرت به مربوط اداره در شما طرف از پناهندگی درخواست
میشود              کنسل دیپورت پروسه پناهندگی کیس افتادن جریان با صورت این به و (.دارد

آزادی                از پس زدند، کتک را شما یا شد بدرفتاری شما با بازداشت زمان در اگر
گواهی             ( تصدق درخواست و کنید مراجعه دکتر به وقت کردن تلف بدون و مستقیم

کنید)  .پزشکی
بودید          شخصی با پلیس خشونتبار رفتار شاهد شما خود ،اگر
  . پاراگراف           طبق کند اعلم شما به خودرا شناسایی شماره بخواهید پلیس مامور از

 ۱ فردی           ۸ماده  هر درخواست صورت در دارد وظیفه پلیس زاکسن، پلیس قانون ، 
      . غیرقانونی      شناسایی شماره گفتن از خودداری بدهد نشان را خود شناسایی شماره

کنید                صحبت پلیس ارشد افسر با که کنید درخواست میتوانید شما صورت این در و .است
کارت                 تا کنید خواست در او از است، پلیس که کرد ادعا شخصی لباس با فردی اگر
      . معطلی       بدون هستید صحنهای شاهد اگر دهد نشان شما به را خود شناسایی

    . شده           دستگیر افراد به کنند ثبت را شما عینی شاهد عنوان به که کنید درخواست
افراد               و بپذیرند شاهد عنوان به را شما دستگیری از بعد که کنید پیشنهاد هم
کنند            را کار همین تا کنید تشویق هم را صحنه در .حاضر
           / بگیرید   را آدرسش و اسم او از سرعت به بودید، کسی بازداشت دستگیری شاهد .اگر
دادستانی      به دارید شکایت قصد .  (Staatsanwaltschaft) اگر شما  کنید مراجعه
بینظمی            شکایت عنوان تحت شکایتی خود ایالت ارشد پلیس حضور در میتوانید

کنید     تنظیم پلیس بدرفتاری .علیه

پلیس             آمیز خشونت یا نژادپرستانه رفتار قربانی شخصی یا شما خود که درصورتی
چه                 هر جزئیات با و زودتر چه هر را رویداد تا کنید سعی شد، بازداشت یا شد
کنید   یادداشت :بیشتر

حادثه  - زمان
صحنه     - در حاضر اشخاص رفتار
دیگر   - شاهدان مشخصات
پلیس    - مامور شناسایی شماره
صحنه       - در حاضر پلیس ماشینهای پلک شماره

بگیرید            تماس ما با دارید، کمک یا بیشتر اطلعات به نیاز kriminellistdassystem@riseup.net:اگر
بمانید             ناشناس میخواهید یا شود تنظیم شما نام با شکایتی نمیخواهید ،اگر

کنید        ثبت نام بدون را خود شکایت .باید

از    انتشار و kop-berlin.de/actions-against-police-violence :تهیه
( تاریخ   /به /۲۳ ۱۰ ۱۸ )

بیشتر  copwatchleipzig.home.blog :اطلعات


