જોએન એસ. �ુિનયન્સ્ક�
સમાજવાદ� કામદાર પક્ષ
જોએન એસ. �ુ િનયન્સ્ક� એ એક સંગઠનનાં લડવૈય ા છે ક� �ણે ઓઈલ ર�ફાઈનર�ઓ, ર� લમાગ�, માંસનાં
પે�ક�ગમાં કામ ક�ુ� છે . તે હાલમાં વોલમાટર્ ની એક ડ�લી-વકર્ ર છે .
સમાજવાદ� કામદારોનો પક્ષ અલાબામા કોલસાના ખાણીયાઓથી લઈને ને બીસ્કો કામદારો �ુધી હડતાલ
કર�ને આજના શ્રિમકોની લડાઈઓ સાથે એકતા�ુ ં િનમાર્ણ કર� છે . સખત મહ� નતથી મે ળવેલા લાભો છોડ� દ� વાની
માંગ કરતા મા�લકો તરફથી તેમની �ત�ુ ં રક્ષણ કરવાની બાબતનો કામદારો સામનો કર� છે . �ુ િનયન્સ્ક�એ
ખાણીયાઓની સહાયક ર� લીમાં જોડાવા માટ� અલાબામા �ુધી �ુસ ાફર� કર� હતી અને તેણીના સાથી કામદારો
પાસેથી તેમના હળતાળ ફંડમાં મદદ અને ફાળાનાં સંદ�શાઓ મે ળવ્યા હતા.
સંગઠનોએ કામદારોને રસી લીધા બાદ કામ ઉપર પાછા જવા માટ� દોરવા જોઈએ, આપણી �તને
મા�લકોનાં �મ
ુ લાઓ સામે લડવા માટ�ન ી ઉ�મ �સ્થિતમાં � ૂક�ને અને િનદર્ ય તાનો સામનો કરવા માટ� સંગઠનનાં
સંઘષ�, લડાઈઓ સાથે એકતા�ુ ં િનમાર્ ણ કરવા માટ�.
લાખો બેરોજગાર લોકો અને વધતા �ગાવા સાથે, સંગઠનોએ સંઘ કક્ષાના વેતનોમાં, દવાખાનાઓ,
શાળાઓ, િનવાસ બાંધવા ક� �ની કામદારોને જ�ર છે તેના માટ� સમવાયી ર�તે નાણા અપાયે લા કામના કાયર્ક્રમ
માટ� લડાઈ કરવાની જ�ર છે . હડતાલોને રોકવા માટ� પગારમાં કોઈ કપાત િવના કાયર્ સપ્તાહને �ૂંકો કરવો! દર� ક
કરારમાં �વન િનવાર્હના ખચર્ન ી કાયદાક�ય જોગવાઈઓ ક� � દર� ક �ક�મત વધારાની ભરપાઈ કરવા માટ� પગાર
અને િન�ૃિ�ના લાભોને વધાર� છે !
કામદારોએ મા�લકોના ડ�મોક્ર��ટક ક� �રપ�બ્લકન પક્ષોમાંથી �ટા થઈને આપણા સંગઠનો ઉપર આધા�રત,
આપણો પોતાનો એક રાજક�ય પક્ષ, બનાવવો જોઈએ. SWPનો હ�� ુ � ૂડ�વાદ� વગર્ દ્વારા શોિષત આવા તમામને
એક કરવાનો

અને તેમના શાસનને સ્થાને કામદારોની અને ખે�ૂ તોની સરકાર દ્વારા બદલાવવાની જ�રનો છે .

હ�રક�ન ઈડાનાં પ�રણામ સ્વ�પે થયે લા �ૃત્�ુઓ � ૂડ�વાદ� શાસન�ુ ં અને તે નો બચાવ કરતા તમામ પક્ષો�ુ ં એક
તહોમતના�ુ ં છે . કામદારોને તેમની કારોમાં િમટાવી દ� વામાં આવ્યા, ભોયરાવાળા એપાટર્ મ�ટસમા �ૂ બાડ� દ� વામાં
આવ્યા. હ�રોને તેમના માટ� ઉપ�િવકા મેળવવા, બેઘર અને વીજળ� િવના છોડ� દ� વામાં આવ્યા હતા. તૈયાર�નાં
ઘાતક અભાવ અને િવલં� બત સરકાર� પ્રિતભાવે “�ુ દરતી” આપિ�ને એક સામા�જક આફતમાં પલટાવી હતી.
�ુબામાં રહ�લી સરકાર �વનના નહ�વત �ુકશાન સાથે �ુ દરતની પ્રાણ ઘાતક તાકાતોનો સામનો કરવા
માટ� કામદારો અને ખે�ૂતોને સંગ�ઠત કર� છે . તે એટલા માટ� સંભવ છે કારણ ક� કામદારોને તેમના સામ્યવાદ�
નેતાગીર� દ્વારા એક સમાજવાદ� ક્રાંિત કરવા માટ� સંગ�ઠત કરવામાં આવ્યા હતા – � ૂડ�વાદ�ઓ પાસેથ ી રાજક�ય
સ�ાને તેમના પોતાના હાથમાં લેવ ા અને કારખાનાઓ, જમીન અને બ�કો ઉપર ��ુ શ મે ળવવા માટ�, પ્ર�ક્રયામાં

તેમની �તને �પાંત�રત કર�ને. મા�ું અ�ભયાન તે ઉદાહારણ�ુ ં અ�ુકરણ કરતા અને અહ� એક પક્ષ�ુ ં િનમાર્ ણ
કરતા ક� � લાખો લોકોને સમાજવાદ� ક્રાંિત કરવા દોર� તેન ા માટ� અમે�રકામાં કામ કરતા લોકોની જ�ર�યાતને
દશાર્વવા�ુ ં છે
તે માગર્ ઉપર કામ કરતા લોકોએ સ્ત્રીઓની �ુ�ક્તને મે ળવવા માટ� અિનવાયર્ એવા સલામત અને �ુર�ક્ષત
જન્મ િનયંત્રણ અને ગભર્પ ાત સહ�ત, સ્ત્રીઓના અિધકારો માટ� લડત કરવાની જ�ર છે . ગભર્પ ાત પસંદ

કરવા

માટ�ના અિધકાર ઉપરના વતર્માન �ુમ લાઓનો િવરોધ કરો.
કામદાર વગર્ને આપણી પોતાની િવદ� શ નીિતની જ�ર રહ� છે , આપણે સમગ્ર િવ�માં કામદાર વગર્ સાથે
સામાન્ય વગર્ન ા �હતો�ુ ં આદાન-પ્રદાન કર�એ છ�એ. આપણે વોિશ�ગટનનાં બધા �ુદ્ધોનો િવરોધ કર�એ છ�એ અને
તેના �ુબા ઉપરના પ્રિતબંધની અને ઈરાન, વેને�એલાને ઉ�ર કોર�યાના લોકો ઉપર તે � પ્રિતબંધો લાદ� છે
તેની તાત્કા�લક સમા�પ્તની માંગ કર�એ છ�એ.
SWP ય�દ
ૂ �ઓ માટ� આશરા તર�ક� ઇઝરાયલનાં �બનશરતી સ્વીકારની માંગ કર� છે . અમે ય�દ
ૂ �ઓ પ્રત્યેના
િધ�ારનો િવરોધ કરવા માટ� સંગઠનોને િવનંતી કર�એ છ�એ – આગળ વધતા વગર્ના �હતો અને તમામ
કામદારોની એકતા અને મહ�નત કરતા ખે�ૂતો માટ� એક ઘાતક જોખમ.
njswpcampaign@gmail.com, 551-240-1512, www.themilitant.com

ઘી ƛ�ુજસી�્ ક�મપેન કોƛટ્ર�ƞયશƛસ ◌ુ એƛડ એક્સપેિ◌ƛડચસ�્ િ◌રપોિ◌ટ�્ ં ગ એક્ટ, N.J.S.A. 19:44A-37, આ રાԌયના મતદારોને
ગવનરર્ પદ માટ�ઉમેદવારો વƍચેના તેમના િ◌નણય�માં મદદ કરવા, ઉમેદવારોને500 શƞદોથી વધાર� નહ� એ�ુ ં િ◌નવેદન પ�ં ◌ુ
પાડવાની પરવાનગી આપેછે. નીચેના િ◌નવેદનો ર�ુ થયા છે .

