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اجتماع برای تجليل ازاول ماه می روزبين المللی کارگر
مورد حمله وحشيانه پوليس دولت ھالند قرارگرفت
برطبق روال سالھای گذشته امسال درروزاول ماه می گروه ھا وافرادی ازھواداران جريانات سياسی
مختلف وافراد مستقل درشھرروتردام درمحلی بنامHet stadhuis van Rotterdam aan de -
 coolsingelاجتماع کردند تا طی تظاھراتی اول می روزبين المللی طبقه کارگرراتجليل کنند.
قراربود اين تظاھرات ازاين محل آغازوبعد ازعبورازچند جاده)خيابان( درمحلی بنام Het
 schouwburgpleinبه پايان برسد .اما امسال پوليس دولت ھالند نه تنھا مانع ازبرگزاری اين
تظاھرات شد که برتظاھرکنندگان حمله نموده آنھاراوحشيانه مورد لت وکوب قرارداد .اين حمله توسط
پوليس ھای مجھزباباتوم  ،پوليس سواره براسپ وبايسکل وبوسيلۀ سگ ھای پوليس صورت گرفت.
دراين حمله وحشيانه حدود چھارده نفرتوسط پوليس دستگيروبازداشت شدند.وقراراطالع "کميته اول
ماه می روتردام" شش نفرازدستگيرشدگان درروزيکشنبه ازقيد پوليس رھاشدند وباقی  7يا 8
نفرديگرھنوزدرنزد پوليس زندانی ھستند .درحاليکه مجوزاين تظاھرات ازدفترپوليس اخذ شده بود
باآنھم پوليس اين تظاھرات را ممنوع اعالم نموده وبرآن حمله نمود .ولی پوليس دولت ھالند جھت
منحرف کردن اذھان عامه مردم ازطريق مطبوعات گزارش داد که تظاھرکنندگان چوبھای دست
شانرا) که احتمال استفاده ازآنھا منحيث اسلحه متصوربود( به پوليس تحويل نمی دادند ازآنرو پوليس
مجبوربه چنين برخوردی شده است .اين بسيارمضحک است ،درحاليکه دراين چوبھا شعارھای نصب
شده بود که توسط تظاھرکنندگان حمل می شد .باآنھم اين چوبھا توسط پوليس گرفته شد وتظاھرکنندگان
صرف تکه ھای رادردست داشتند که برروی آنھا شعارھای نوشته شده بود .بعد ازآنکه تظاھرکنندگان
اصراربرادامه راه پيمائی کردند ،پوليس حلقه محاصره راتنگترکرده ووحشيانه برماحمله نمود.وباين
صورت دولت امپرياليستی ھالند يکبارديگرچھره کريه دموکراسی سرمايه داری امپرياليستی رابنمايش
گذاشت .واين عمل غيردموکراتيک وضدانسانی پوليس دولت ھالند حتی مغايربا ھمان آزاديھای پذيرفته
شده ای خود اين دولت مبنی برحق برپائی چنين تظاھرات واجتماعاتی است .واين برخوردوحشيانه
پوليس ھالند نشان داد که درجوامع سرمايه داری )برخالف ياوه گوئيھای عده ای ازنوکران فرومايه
سرمايه داری جھانی که اين کشورھاراکشورھای دموکراتيک و آزاد تبليغ می کنند( دموکراسی
وفاشيسم دوروی يک سکه ھستند .وچھره سبعانه اين نظام ھارا فقط يک پردۀ نازکی ازاين دموکراسی
کذائی پوشانيده است.
حمله وحشيانه پوليس ھالند برتظاھرکنندگان درروزاول ماه می وسرکوب آن نشان دادکه اين قدرتھای
استثمارگروستمگرکه به ظاھرنيرومند بنظرمی رسند ولی درماھيت چنان پوسيده ھستند که توان تحمل
ھيچنوع افشاگری سياسی عليه شان راندارند .درحقيقت آزادی ھای سياسی دراين نظام ھا ی ضدمردمی
ازمحدوده طرح مطالبات محدود رفاھی توسط احزاب بورژوارفورميست واتحاديه ھای کارگری که
تحت نفوذ وسلطه ارسطوکراسی کارگری وابسته به سرمايه داران قراردارند ،فراترنمی رود .واينھا به
آن جريانات وگروه ھای سياسی مردمی که باشيوه ھای تبليغی وترويجی پرده ازروی ستم وجنايات
وغارتگريھای اين نظام ھا عليه خلقھای اين کشورھا وخلقھا وملل تحت ستم جھان برمی دارند ،اجازه
ای تظاھروفعاليت نمی دھند .وعملکرد پوليس دولت ھالند درروزاول ماه می درشھرھای روتردام
ونايميخن وشھرھای ديگردرکشورھای مختلف اروپا بيش ازپيش ماھيت دموکراسی ھای کذائی
وخصلت سبعانۀ نظام ھای سرمايه داری رابنمايش گذاشت.

