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 . انارکيزم (انتشاريت(: اس کے مقاصداور احداف1باب 
 

معاشی اجارہداری اور رياستی طاقت کےمقابلے ميں انارکيزم۔ جديد انارکيزم کے پيش)رو وليم 
گوڈوناور پوليٹيکلجسٹس پر انکا کام۔ پيجے پراڈهوناور سياسياور معاشيوکندريقرن کے انکے 
نظريات؛ميکس اسٹرنرکا کام انااور اس کااپنا۔ ايم بيکونن اجتماعيتپسند اور انتشار پسند 

ے بانی۔پی کوپوٹکين انارکيسٹ کميونزماور باہميامداد کا فلسفہانتشار اور انقالب۔ تحريکک
معاشی ماديتاور آمريتکے مقابلے مينانارکيزم۔ -انارکيزمسوشلزم اور لبرالزم کی ترکيب

 انتشاراور رياست۔انتشاريت ايک تاريخکا رجحانہے۔ آزادياور ثقافت(۔

 

 

جسکے ماننے والے معاشی اجاره داريوں اور معاشرے  وجودہے  فکری ہمارے دور کی زندگی کا ايک  انارکيزم
کے اندر موجود تمام سياسی اور معاشرتی جبر کے اداروں اور علمبرداروں کے خاتمےکی حمايت کرتے ہيں۔ 

جارحيتپسندوں کو کوآپريٹو ليبر يعنی مددگار مزدور نظامپرمبنی   موجوده سرمايہ دارانہ معاشی نظام کی جگہ پر 
جواس کا واحد مقصد معاشرے کے ہر فرد کی ضروری  مام پيداواری قوتوں کی آزادانہ وابستگی حاصل ہوگی ت

اوراب اس کا کوئی فائده نہيں ہوگا۔معاشرتی اتحاد ميں مراعات يافتہ اقليتوں  ضروريات کی تکميل کا باعث بنے گی 
 کی خصوصی دلچسپی کو ديکهيں۔

و سياسی اور بيوروکريٹک اداروں کی اپنی بے جان مشينری رکهتی موجوده رياستی تنظيم کی جگہ پر ج
آزادبرادريوں کی سياسی اور سماجی انجمنوں يعنی فيڈريشنکی خواہش رکهتے ہيں جو انتشار پسند(انارکيزم ( ہے 

ان کے مشترکہ معاشی اور معاشرتی مفاد کے تحت ايک دوسرے کے پابند ہوں گے اور باہمی معاہدے اور آزادانہ 
 معاہدے کے ذريعہ اپنے معامالت کا بندوبست کريں گے۔

جو بهی موجوده معاشرتی نظام کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے بارے ميں گہرائی سے مطالعہ کرے گا وه 
آسانی سے پہچان لے گا کہ يہ مقاصد چند تصوراتی جدت پسندوں کے يوٹوپيائی نظريات سے نہيں نکل پاتے 

جوموجوده معاشرتی حاالت کے ہر نئے مرحلے کے ساته خود کو  تمام معاشرتيخرابياں بلکہيہ دن کی طرح  ہيں 
سرمايہداری اور غاصب رياست صرف ترقی  زياده صاف اور غير مدلل طورپر ظاہر کرتی ہينکہ جديداجاره داری 
 کی آخری اصطالحات ہيں جو کسی اور نتيجے ميں نہيں آسکتی ہيں۔

بنيادی ترقی نے مراعات يافتہ اقليتوں کے ہاتهوں معاشرتی دولت کو زبردست ہمارے موجوده معاشی نظام کی 
جمع کرنے اور عظيم عوام کی مسلسل غربت کا باعث بنتے رہے ہيں جسنے موجوده سياسی اور معاشرتی رد عمل 

ے فاد کدوستياں،رشتہ دارياں پالتے رہے ہيں اور چند افراد کے نجی م   کا راستہ تيار کيا۔ اور ہر طرح سے 
اوريوں انسان اور انسان کے مابين تعلقات کو منظم طريقے سے   انسانيمعاشرے کے عام مفاد کو قربان کيا  لئے 

ليکنصرف انسان کو اس کی مادی روزی کو   گيا۔لوگيہ بهول گئے کہ صنعت خود کا خاتمہ نہيں ہے  مجروح کيا 
ه نچانے کا ايک ذريعہ ہونا چاہئے۔ جہاں صنعت سب کچپہ يقينی بنانا اور اس کو اعلی فکری ثقافت کی برکات تک 

ہے اور انسان کچه بهی نہيں ہے اس بے رحمانہ معاشی استبدادی کے دائرے کا آغاز ہوتا ہے جس کے کام کسی 
ی ايکدوسرے کو ديتے ہيں اور ايک ہ طور پر  بهی سياسی استبداد سے کم تباه کن نہيں ہوتے ہيں۔ دونوں باہمی 

 يا جاتا ہے۔ذريعہ سے کهال

اجاره داريوں کی معاشی آمريت اور غاصب رياست کی سياسی عزائم ايکہی سياسی مقصد کی نشاندہی 
اوردونوں کے ہدايت کاروں کا يہ خيال ہے کہ وه معاشرتی زندگی کے تمام ان گنت تاثرات کو مشين کے  ہے 

ے و سياسی آالت کی بے جان مشين کسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہيں اور نامياتی ہر چيز ک ٹيمپومکينيکل 
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مطابق بنانا۔ ہمارے جديد معاشرتی نظام نے ہر ملک ميں سماجی حيات کو داخلی طور پر مخالف طبقوں ميں تقسيم 
اوربيرونی طور پر اس نے مشترکہ ثقافتی دائرے کو مخالف ممالک ميں توڑ ديا ہے اور دونوں طبقے  کرديا ہے 

عام دشمنی کا سامنا کر رہی ہيں اور ان کی نہ ختم ہونے والی جنگ کے نتيجے  اور قوميں ايک دوسرے سے کهلے
ميں فرقہ وارانہ معاشرتی زندگی کو مستقل تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی جنگ کا دير اور اس کے خوفناک 

 حالت کا صرف اسناجائز جوخود معاشی اور سياسی طاقت کے لئے موجوده جدوجہد کے صرف نتائج ہيں  اثرات 
جومعاشرتی ترقی کے ناگزير طور پر ہميں عالمگير تباہی کی طرف لے جائے گا۔ محض  وه منطقيانجام ہيں 

يہحقيقت کہ بيشتر رياستيں اپنی نام نہاد قومی دفاع کے لئے اپنی ساالنہ آمدنی کا پچاس سے ستر فيصد خرچ کرنا 
کو يہ  اورہر ايک ده حيثيت کی عدم استحکام کا ثبوت ہے چاہتی ہيں اور پرانے جنگی قرضوں کو ختم کرنا موجو

 واضح کرنا چاہئے کہ رياست فرد سے وابستہ اس مبينہ تحفظ کو يقينی طور پر بہت زياده خريدی گئی ہے۔

ايک بے روح سياسی بيوروکريسی کی بڑهتی ہوئی طاقت جو انسان کی زندگی کو پالنے سے لے کر قبر تک 
انسانوں کے يکجہتی تعاون کی راه ميں اب بهی زياده سے زياده رکاوٹيں کهڑی کر رہی  کی نگرانی کرتی ہے اور

ہے اور نئی ترقی کے ہر امکان کو کچل رہی ہے۔ ايک ايسا نظام جو اپنی زندگی کے ہر عمل ميں عوام کے بڑے 
و معاشی مفادات ک پوريقوموں کی فالح و بہبود کے لئے قربان ہوجاتا ہے اور چهوٹی اقليتوں کے اور  طبقوں 

سب سب کے خالفالزمی طور پر تمام معاشرتی رشتوں کو تحليل اور مستقل طور پر لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ 
يہنظام محض ايک عظيم دانشورانہ اور معاشرتی رد عمل کا محرک رہا ہے جو آج جديد فاشزم ميں اپنا کی جنگ 

العنان بادشاہت کی طاقت کے جنون کو پيچهے چهوڑ ديا ہے اظہار پايا ہے ، جس نے پچهلی صديوں کی مطلق 
اور انسانی سرگرمی کے ہر شعبے کو زيربحث النے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح مذہبی الہيات کے مختلف 

رياستسب  اسيطرح اس جديد سياسی الہيات کے لئے   خداہر چيز ہے اور انسان کچه بهی نہيں  سسٹم کا تعلق ہے کہ 
وں کے تحت ہميشہ مراعات يافتہ اقليت”خدا کيمرضین کچه بهی نہيں۔ اور بالکل اسی طرح جيسے "کچه ہے اور انسا

" کےپيچهے چهپ جاتا ہے جو صرف اپنے رياستکی مرضیاسيطرح آج صرف " ہے ” کی مرضی کو چهپايا جاتا
 مجبورکرتے ہيں۔ کو   مفاد ميں اس ارادے کی ترجمانی کرنے کو کہتے ہيں اور لوگوں 

 

حاالنکہاس ميدان ميں تاريخی کام کے لئے ابهی   ہردور ميں ملنا ہے   ن کوانارکيسٹنظريات کا معلومتاريخ قارئي
وناور ہيڈونسٹ تسکورس دائيں راستہ اوريونانی فالسفروں -الؤ     چينی  بهی عمده کام باقی ہے۔ ہم ان کا مقابلہ 

طور پر زينو ميں کرتے ہيں۔ افالطون " کے دوسرے حاميوں اور خاص قدرتی حقسائينکس اور نام نہاد "
ہار خيال کارپوکريٹسکی تعليم ميں اظ اسٹوکاسکول کی بنياد رکهی۔ انہوں نے اسکندريہ ميں جونوسٹک  قطب  سے 
تقريبايہ  اثرو رسوخ پايا  اورفرانس ، جرمنی اور ہالينڈ کے قرون وسطی کے کچه عيسائی فرقوں پر اس کا بے  کيا 

طاقتور  انہوننے پيٹر چيلسی ميں ايک مظالم کا شکار ہوئے۔ بوہيميا کی اصالح کی تاريخ ميں  سب ہی انتہائی وحشی
" مينچرچ اور رياست کے بارے ميں وہی فيصلہ سنايا جيسا کہ عقيدہکے نيٹچيمپئن پايا ، جس نے اپنے کام "

ی خوش ايبی تهيلی گارگنٹواک جنهوننے  بهی ٹالسٹائی نے بهی کيا۔عظيم انسان پرستوں ميں رابيل بهی تهے  بعد 
کے بارے ميں اپنی تفصيل ميں زندگی کی ايک تصويرپيش کی جسے ہر طرح کی آمرانہ پابنديوں سے آزاد کيا 

اورسب سے بڑه  سليوانماريچال  ہمصرف ال بوٹی   گيا۔ آزاد خيال سوچ کے ديگر علمبرداروں ميں سے 
يں واقعتا ايک عظيم دماغ کی باتيں موٹی طور پر پيوست جنکی بڑی تحريروں م ڈيڈروٹکا تذکره کريں گے  کر 

 ہوتی ہيں جس نے خود کو ہر طرح کے آمرانہ تعصب سے چهڑا ليا تها۔

حاليہتاريخ کے لئے مخصوص کيا گيا تها کہ وه زندگی کے انارکيسٹ خيالکو واضح شکل دے اور  دريں اثنا 
ی بار وليم گوڈون کے عمده تصوراتی اسے معاشرتی ارتقا کے فوری عمل سے مربوط کرے۔ يہ پہل

مينکيا گيا تها۔   1793کےبارے لندن  نے  سياسيانصاف اور اس کے اثر و رسوخ پر جنرل فضيلت اور خوشی  کام 
کہ وه سياسيتصورات کے اس طويل ارتقا کا پکا ہوا پهل اور انگلينڈ ميں    گاڈون کے کامکو شايدہم کہہ سکتے ہيں 

و جارج بوچنان سے ليکر رچرڈ ہوکر ، جيرڈ ونسٹلے ، اليجرون سڈنی ، جان الک ، رابرٹ معاشرتی بنياد پرستی ج
 واليس اور جان بيلرز سے جيريمی بينتهم ، جوزف پريسلی ، رچرڈ پرائس اور تهامس پين تک جاری رہتی ہے۔

س کے بلکہ اگڈون نے بہت واضح طور پر پہچان ليا کہ معاشرتی برائيوں کی وجہ رياست کی شکل ميں نہيں 
ں اسيطرح يہ انسانو وجود ميں ڈهونڈنا ہے۔ جس طرح رياست صرف ايک حقيقی معاشرے کا نقشہ پيش کرتی ہے 
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کو بهی بناتا ہے جو اس کی ابدی سرپرستی ميں محض اپنی فطری جهکاؤوں کو دبانے پر مجبور کرتے ہوئے اور 
رتے ہيں۔ ان کے اندرونی اثرات صرف اسی ان چيزوں کو روکتا ہے جو ان کے فطری مائل ہونے پر مجبور ک

طرح انسانوں کو اچهے مضامين کی تشکيل شده شکل ميں ڈهالنا ممکن ہے۔ ايک عام انسان جس کی فطری نشوونما 
ميں مداخلت نہيں کی گئی تهی وه خود ہی اس ماحول کی تشکيل کرے گی جو اس کی سالمتی اور آزادی کے اولين 

 مطالبے کے مطابق ہے۔

کواسکے لئے مناسب معاشی حاالت ديئے جاے تب ہی انسان دوسرے  نے يہ بهی تسليم کيا کہ جب انسان گڈون 
 کسيدوسرے کے استحصال کا نشانہ اورجب فرد  انسانوں کے ساته فطرياور آزادانہ طور پر ساته ره سکتے ہيں 

۔ اس لئے ل طور پر نظرانداز کيا ہےجس کومحض انہيں سياسی بنياد پرستی کے نمائندوں نے تقريبا مکم   نہيں بنتا 
رياستکی اس طاقت سے مستقل طور پر زياده مراعات دينے پر مجبور کيا گيا تها جس کی وه خواہش  بعد ميں 

 حدتکمحدود رہے۔ يہ مراعات کم سے کم  کرتے تهے کہ 

گڈون کےايک غير رياست کے معاشرے کے خيال نے تمام قدرتی اور معاشرتی دولت کی 
اورپروڈيوسروں کے آزاد تعاون سے معاشی زندگی کو آگے بڑهايا۔ اس لحاظ سے وه واقعتا بعد کے    معاشرتی

 کميونسٹ انارکيزم کا بانی تها۔

انگريزی کارکنوں کے جديد حلقوں اور لبرل دانشوروں کے زياده روشن خيال طبقاتپر گوڈوين کے کام کا بہت 
ميناپنا وجود کو النے نے انگلينڈ ميں نوجوان سوشلسٹ تحريک کی مضبوط اثر تها۔ سب سے اہم بات يہ ہے کہ اس 

جانگرے اور وليم تهامسن ميں اس کا پختہ نتيجہ نکاال ۔۔ ليکن انارکيسٹ نظريہ کی  جسنے رابرٹ اوين  حصہ ڈاال 
يک ا جوايک دانشورانہ طور پر ترقی پر اس سے کہيں زياده اثر و رسوخ وه تها جو پيری جوزف پراڈهون کا تها 

جديدسوشلزم کا فخرہے۔ پراونڈون اپنے عہد   لکهنےواال ہے جس پر  ہنر مند اور يقينی طور پر سب سے زياده 
اورانهوں نے ہر اس سوال پر جو اس سے نمٹتا  کی دانشورانہ اور معاشرتی زندگی ميں پوری طرح جڑ گيا تها 
کيونکہ وه اپنے بعد کے متعدد  يں کيا جاسکتا تها اس پر ان کا رويہ متاثر ہوا۔ لہذا اس کے ساته انصاف نہ

جووقت کی ضروريات کے سبب پيدا ہوئے تهے۔  اپنيخصوصی عملی تجاويز کے ذريعہ بهی رہا ہے  پيروکاروں 
اپنے زمانے کے متعدد سوشلسٹ مفکرين ميں واحد وہتها جو معاشرتی بدحالی کی سب سے زياده گہرائی سے 

معاشی نظام کا صريح  طہ نظر کی سب سے بڑی وسيلہ بهی حاصل ہے۔ وه تمام سمجها اور اس کے عالوه اسے نق
اورمعاشرتی ارتقا ميں دانشورانہ اور معاشرتی زندگی کی نئی اور اعلی شکلوں کی ابدی خواہش کو  مخالف تها 

 تا ہے۔ں ہوسکديکهتا تها ، اور يہ اس کا قائل تها کہ يہ ارتقاء کسی بهی تجريدی عمومی فارمولوں کا پابند نہي

جسنے فرانسيسی جمہوريوں اور اس دور کے  پروہڈون نے جيکبين روايت کے اثر و رسوخ کی مخالفت کی 
بيشتر سوشلسٹوں کی سوچ پر غلبہ حاصل کيا جس طرح عزم تها کہ معاشرتی پيشرفت کے فطری عمل ميں مرکزی 

ے نجات دالنا انيسويں صدی کے انقالب رياست اور معاشی پاليسی کی مداخلت ہے۔ معاشرے کو ان دو سرطان س
کا عظيم کام تها۔ پراونڈون کميونسٹ نہيں تها۔ انہوں نے جائيداد کی محض استحصال کی سعادت کی حيثيت سے 

يعہ ايک صنعتيگروہوں کے ذر ليکنانہوں نے سب کے ذريعہ پيداوار کے آالت کی ملکيت کو تسليم کيا  مذمت کی 
جبتک کہ يہ حق دوسروں کے استحصال کی  ده کے ذريعہ اس کو موثر بنايا گيا دوسرے کے ساته آزادانہ معاہ

خدمت ميں نہيں ليا جاتا۔ اور جب تک کہ ہر انسان کو اس کی انفرادی مشقت کی پوری پيداوار کا يقين داليا گيا ہو۔ 
اندوز ہونے  باہمی تعاون پر مبنی يہ تنظيم مساوی خدمات کے عوض ہر ايک کے ذريعہ مساوی حقوق سے لطف

کی ضمانت ديتا ہے۔ کسی بهی مصنوع کی تکميل کے لئے درکار اوسط وقت اس کی قدر کی پيمائش بن جاتا ہے 
اور باہمی تبادلہ کی اساس ہے۔ اس طرح سے دارالحکومت اپنی سودی طاقت سے محروم ہے اور کام کی کارکردگی 

 کا ذريعہ بن جاتا ہے۔سے پوری طرح پابند ہے اورانسب کو دستياب کر کے استحصال 

اس طرح کی معيشت ايک سياسی جبر کے سازوسامان کو ضرورت سے زياده ختم کرديتی ہے۔ سوسائٹی آزاد 
ب ضرورتکے مطابق ترتي يادوسروں کے ساته مل کر  برادريوں کی ايک ليگ بن جاتی ہے جو اپنے معامالت خود 

کو اپنی حدود نہيں ، بلکہ اس کی سالمتی اور تصديق اورجس ميں انسان کی آزادی دوسروں کی آزادی  ديتی ہے 
ر معاشرےکے لئے اتنا ہی بہت اورکاروباری فرد معاشرے ميں جتنا آزاد ہوتا ہے  کی حيثيت سے ملتی ہے۔ آزادانہ 

ہوتا ہے۔" فيڈرل ازمکی يہ تنظيم جس ميں پراڈوڈن نے فوری مستقبل کو ديکها وه ترقی کے مزيد امکانات پر کوئی 
اورہر فرد اور معاشرتی سرگرمی کو وسيع تر وسعت فراہم کرتا ہے۔ فيڈريشن کے اس نقطہ   ت نہيں رکهتا قطعي
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پروڈهوننے اسی طرح اس وقت کے بيدار ہونے والے قوم پرستی کی سياسی  نظر سے شروع کرتے ہوئے 
ميں  ليلوئاور ديگر  دی گيريبل  اورخاص طور پر وه قوم پرستی جو مازينی  سرگرمی کی خواہشات کا مقابلہ کيا 

ايسےمضبوط حامی تهے۔ اس سلسلے ميں انہوں نے اپنے اکثر ہم عصروں کے مقابلے ميں زياده واضح  پائے گئے 
جسنے خود کو خاص طور پر الطينی  طور پر ديکها۔ پراوڈون نے سوشلزم کی ترقی پر ايک مضبوط اثر ڈاال 

جسنے جوشيہ وارن ، اسٹيفن پرل اينڈريوز ، وليم بی  سندی ممالک ميں محسوس کيا۔ ليکن نام نہاد انفراديت پ
الئسنڈرسپونر ، فرانسس ڈی ٹانڈی ، اور خاص طور پر بينجمن آر ٹکر جيسے لوگوں ميں امريکہ ميں قابل  گرين 

 استحصال پايا۔ اگرچہ اس کا کوئی بهی نمائنده پراڈهون کے نقط نظر کو نہيں ديکه سکتا تها۔

ی (دی ايگو اور اس ککی کتاب ،ڈير آئنزيگان سين ايجينٹمسٹرنر جوہان کاسپار شمٹ) انارکيزم کو ميکس ا
جويہ حقيقت ہے کہ ، جلدی سے غائب ہو گيا اور انارکيسٹ تحريک پر اس کا کوئی   مينايک انوکها اظہار مال  اپنی 

لسفيانہ ب ابتدائی طور پر ايک فاگرچہپچاس سال بعد غير متوقع قيامت برپا ہونا تها۔ اسٹرنر کی کتا اثر نہيں تها۔ 
اورسروے   کام ہے جس ميں انسان کو اپنے تمام مکروه طريقوں سے نام نہاد اعلی طاقتوں پر انحصار کا پتہ چلتا ہے 

کے ذريعہ حاصل کرده معلومات سے معلومات حاصل کرنے ميں ڈرپوک نہيں ہے۔ يہ ايک باشعور اور جان بوجه 
اوراسی   البتہوه اعلی ہے ی اتهارٹی کے لئے کوئی تعظيم نہيں ظاہر کرتی ہے جوکسی به کر باغی کی کتاب ہے 

 وجہ سے وه طاقتور طور پر آزادانہ سوچ کی طرف راغب ہوتا ہے۔

 

ڈون کی جس نے پرف جارحيت پسندی کو مائيکل باکونن نے ايک مضبوط انقالبی توانائی کا ايک چيمپئن پايا 
ے پہليبين االقوامی کے اجتماعی ونگ ک  کن انهيں معاشی پہلو ميں بڑهايا جب وه تعليمات پر اپنا مؤقف اپنايا ، لي

فرادی اورذاتی ملکيت کے حق کو ان کياجتماعی ملکيت کے لئے نکال۔ زمين اور پيداوار کے ديگر تمام وسائل  ساته 
ں جواس کے دور مي   مزدوری کی پوری پيداوار تک محدود رکهنا چاہتے ہيں۔ بيکنين بهی کميونزم کا مخالف تها

جيساکہ اس نے آج بالشيوزم ميں ايک بار پهر فرض کيا ہے۔  ايک مکمل آمرانہ کردار کا حامل تها 
 :کيليگ آف پيس اينڈ فريڈم کی کانگريس ميں اپنی چار تقريروں ميں سے ايک ميں ، انہوں نے کہا    1868برلن__

ے کی تمامقوتوں کو متحدکرتا ہے اوراس ميں "مينکميونسٹ نہيں ہونکيونکہ کميونزمرياست ميں معاشر
جبکہميں  مبتالہوجاتا ہے۔ کيونکہ اس سےالمحالہ تمام امالککو رياستکے ہاتهونميں حراستيکرنے کا باعثبنتا ہے 

و جومردوں ک ۔اتهارٹی اور سرکاری سرپرستی کے اصول کا مکمل خاتمہ رياستکے خاتمےکی کوشش کرتاہوں
حصاالور است مظلوم  ابتک انہيں ہميشہ غالم  يب کرنے کے ڈهونگ کے تحت بنا ہوا ہے اخالقی بنانے اور اسے تہذ

 برباد کرديا گيا ہے۔

بيکونن ايک پر عزم انقالبی تها اور موجوده طبقاتی تنازعہ کو قابل فہم ايڈجسٹمنٹ پر يقين نہيں رکهتا تها۔ انہوں 
صالح سے بهی آنکهيں بند کرکے اور ضد کی نے اعتراف کيا کہ حکمران طبقات نے معمولی سی معاشرتی ا

ام جوموجوده معاشرتی نظ اوراسی کے تحت بين االقوامی معاشرتی انقالب کی واحد نجات ديکهی گئی  مخالفت کی 
سياسی، عسکری ، بيوروکريٹک اور عدالتی اداروں کو ختم کر کے ان کو متعارف کرائے۔ ان کے   کے تمام علمی 

ی ضروريات کو فراہم کرنے کے لئے مفت کارکنوں کی انجمنوں کا ايک فيڈريشن۔ چونکہ عہد ميں روزانہ زندگی ک
، وه اپنے بہت سارے ہم عصروں کی طرح ، بهی انقالب کی قربت پر يقين رکهتا ہے ، اس لئے انہوں نے اپنی 

اصر بی اور آزاد خيال عنتمام تر وسعت کو ہدايت کی کہ وه بين االقوامی کے اندر اور اس کے بغير تمام آمرانہ انقال
کو يکجا کيا جائے تاکہ آنے والے انقالب کو کسی بهی آمريت يا انتقامی کارروائيوں کے خالف حفاظت کی جاسکے۔ 

 پرانے حاالت اس طرح وه ايک خاص خاص معنوں ميں جديد انارجسٹ تحريک کا ريٹر بن گيا۔

 ، جس نے اپنے آپ کو جديد فطری سائنس کی جارحيت پسندی کو پيٹر کروپوٹن ميں ايک قابل قدر وکيل مال
کاميابيوں کو انارکيزم کے معاشرتی تصورات کی نشوونما کيلئے دستياب بنانے کا کام طے کيا۔ ارتقاء کا ايک 

جسکے  فيکٹر ، اپنی ذہين کتاب ميوچل ايڈ ميں ، اس نے نام نہاد سوشل ڈارون ازم کے خالف فہرستيں داخل کيں 
ه معاشرتی حاالت کی ناگزيريت کو ڈارون نظری وجود سے جدوجہد کی جدوجہد کے ذريعہ متالشيوں نے موجود

سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تمام فطری عملوں کے لئے آہنی قانون کی حيثيت سے کمزور کے خالف 
 یجسسے انسان بهی تابع ہے۔ حقيقت ميں يہ تصور مالتهسيائی نظريے پر زور سے متاثر ہوا تها کہ زندگ سخت 

 کا دسترخوان سب کيلئے نہيں پهيلتا ، اور نہتے بچوں کو صرف اس حقيقت سے خود کو صلح کرنا پڑے گا۔
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کرپوٹکن نے ظاہر کيا کہ فطرت کا يہ تصور غير محدود جنگ کے ميدان کے طور پر محض حقيقی زندگی کا 
تميں فطر سے لڑی جاتی ہے  جودانت اور پنجوں  اوريہ کہ وجود کے لئے سفاکانہ جدوجہد کے ساته  نقاشی ہے 

ايک اور اصول بهی موجود ہے جس ميں اظہار کيا گيا ہے کمزور پرجاتيوں کا معاشرتی امتزاج اور معاشرتی 
 جبلت اور باہمی امداد کے ارتقا کے ذريعہ نسلوں کی ديکه بهال۔

رثہ ميں کيونکہاسے و ے بلکہمعاشره انسان کا تخليق کار ہ اس لحاظ سے انسان معاشرے کا تخليق کار نہيں ہے 
اس سے ملتا ہے کہ اس سے پہلے وه معاشرتی جبلت تهی جس نے اسے ہی دوسری نوع کے جسمانی فوقيت کے 

 اورترقی کی غير متزلزل اونچائی  خالف اپنے پہلے ماحول ميں اپنے آپ کو برقرار رکهنے کے قابل بنا ديا تها 
ے جيساکہ ان نسلوں کے مستقل پيچه ان پہلے سے کہيں اونچا ہے کو يقينی بنانا۔ جدوجہد وجود ميں يہ دوسرا رجح

ہٹنا ظاہر ہوتا ہے جن کی معاشرتی زندگی نہيں ہے اور وه محض اپنی جسمانی طاقت پر منحصر ہيں۔ يہ 
جوآج قدرتی علوم ميں اور معاشرتی تحقيق ميں مستقل طور پر وسيع تر قبوليت کے ساته مل رہا  نظريہ 

 سے متعلق قياس آرائيوں کے لئے پوری طرح سے نئے وسٹا کهول ديا ہے۔ انسانيارتقاء ہے 

حقيقت يہ ہے کہ بدترين استبداد کے تحت بهی انسان کے بيشتر ذاتی تعلقات آزادانہ معاہدے اور يک جہتی تعاون 
ہ ہوتا تو نکے ذريعہ ترتيب ديئے جاتے ہيں ، جس کے بغير معاشرتی زندگی بالکل بهی ممکن نہيں ہوتی۔ اگر ايسا 

رياست کے سخت ترين سخت انتظامات ايک دن بهی معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار نہيں رکه پاتے۔ تاہم ، روئے 
 آجمعاشی استحصال اور حکومتی سرپرستی کے اثرات جوانسان کی فطرت سے پيدا ہوتی ہيں  کی يہ فطری شکليں 

جود کی جدوجہد کی سفاک شکل کی نمائندگی کرتی جوانسانی معاشرے ميں و سے مسلسل مداخلت اور اپاہج ہيں 
جسکا ہونا ضروری ہے۔ باہمی امداد اور آزادانہ تعاون کی دوسری شکل پر قابو پاليں۔ ذاتی ذمہ داری کا شعور  ہے 

اور يہ دوسری قيمتی بهالئی جو دور دراز کے قديم سے وراثت کے ذريعہ انسان پر اتری ہے: دوسروں کے ساته 
ی اپنياصليت ، آزاد صالحيت جس ميں تمام معاشرتی اخالقيات ، معاشرتی انصاف کے تمام خياالت  ہمدردی کی وه

 ی ريکساليکس بهی ايک انقالبی تها۔ ليکن اس نے کرپوٹکن ميں بہترين ترقی کرتے ہيں۔بيکونين کی طرح 
وقت ظاہر ہوتا ہے جواس  انقالبميں ارتقائی عمل کے صرف ايک خاص مرحلے کو ديکها  اوردوسروں کی طرح 

جب نئی معاشرتی خواہشات اتهارٹی کے ذريعہ اپنی فطری نشوونما ميں اس حد تک محدود ہوجاتی ہيں کہ وه کام 
کرنے سے پہلے ہی اسے پرانے خول کو تشدد کے ذريعہ بکهرنا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی ميں نئے عوامل کے 

ی بلکہمزدوری ک صرف پيداواری ذرائع کے ذريعہ  کرپٹکننے نہ طور پر۔ پراڈهون اور بيکونن کے برعکس 
کيونکہ ان کی رائے تهی کہ تکنيک کی موجوده   مصنوعات کے بارے ميں بهی برادری کی ملکيت کی حمايت کی 

حيثيت ميں انفرادی مزدوری کی قدر کے قطعی پيمانے پر پيمائش نہيں کی جاتی ہے۔ ممکن 
طريقوں کی عقلی سمت کے ذريعہ ہر انسان کو تقابلی کثرت کی  ہمارےجديد محنت کے دوسريطرف  ليکنوه  ہے 

جواس سے پہلے جوزف ڈيجاک ، اليسی  يقين دہانی ممکن ہوگی۔ کميونسٹ انارکيزم 
ج انارکی اورجس کو آ کارلوکيفيرو اور ديگر لوگوں کے ذريعہ پہلے ہی دباؤ ڈال چکا تها  ايريکومالٹيٹا   ريکلس 

 اسميں اس کا سب سے زياده شاندار مظاہره کيا گيا ہے۔ ے اکثريت نے حمايت حاصل کی ہ

ده اخالقی انجيلونميں بيان کر جوقديم عيسائيت سے ليا تها اور  يہاں ليو ٹالسٹائے کا بهی ذکر کرنا ضروری ہے 
 بغيرکسی حکومت کے معاشرے کے خيال پر پہنچا تها۔ اصولوں کی بنياد پر 

ہ وه تمام سياسی اور معاشرتی جبر کے حامل اداروں کے معاشرے کو تمام ازادی پسندونکے لئے مشترک ہے ک
آزاد کروائيں جو آزاد انسانيت کی ترقی کی راه پر گامزن ہيں۔ اس لحاظ سے باہمی پن ، اجتماعيت اور کميونزم کو 

 بلکہمحض معاشی مفروضوں بند نظاموں کے طور پر نہيں مانا جائے گا جس سے مزيد ترقی نہيں ہوسکتی ہے 
کے طور پر ہی آزاد معاشرے کے تحفظ کے ذرائع کے طور پر۔ يہاں تک کہ معاشرے ميں مستقبل ميں معاشی 

کيونکہ کسی بهی معاشرتی پيشرفت کو اس مفت تجربے  تعاون کی مختلف اقسام کے شانہ بہ شانہ بهی ہوں گے 
رے ميں ہر ايک کا خرچ برداشت اور عملی آزمائش سے وابستہ ہونا چاہئے جس کے لئے آزاد برادريوں کے معاش

 ہوگا۔ موقع

انارکيزم کے مختلف طريقوں سے بهی يہی بات درست ہے۔ ہمارے وقت کے بيشتر انتشار پسند اس بات پر قائل 
ہيں کہ متشدد انقالبی آزاروں کے بغير معاشرے ميں معاشرتی تبديلی نہيں آسکتی۔ يقينا ان آکشيوں کے تشدد کا 

پر ہے جس سے حکمران طبقات نئے نظريات کے ادراک کی مخالفت کر سکيں گے۔  انحصار مزاحمت کی طاقت
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آزادی اور سوشلزم کے جذبے سے معاشرے کی تنظيم نو کے خيال سے جو حلقے وسيع تر ہيں ، وه آنے والے 
 معاشرتی انقالب کی پيدائش کا درد زياده آسان ہوگا۔

کا سنگم ہے جو فرانسيسی انقالب کے دوران اور اس کے جديد انتشار پسندی ميں ہمارے پاس دو عظيم دهاروں 
بعد سے يوروپ کی فکری زندگی ميں اس قسم کا خاص اظہار مال ہے سوشلزم اور لبرل ازم۔ جديد سوشلزم کی 
ترقی اس وقت ہوئی جب معاشرتی زندگی ميں گہرے مبصرين نے زياده سے زياده واضح طور پر يہ ديکها کہ 

کی شکل ميں تبديلياں کبهی بهی اس بڑے مسئلے کی انتہا تک نہيں پہنچ سکتی ہيں  سياسی تشکيل اور حکومت
کہتےہيں۔ اس کے حاميوں نے پہچان ليا کہ نظرياتی مفروضوں کے باوجود انسانوں کا  سماجيسوال"جسے ہم "

د پر امعاشرتی مساوات اس وقت تک ممکن نہيں ہے جب تک کہ افراد اپنی ملکيت کی ملکيت يا ملکيت کی بني
جنطبقات کا محض وجود پيشگی کسی بهی سوچ سے خارج ہوجاتا ہے۔ ايک حقيقی  طبقات ميں الگ ہوجائيں 

جماعت اور اس طرح يہ پہچان پيدا ہوئی کہ صرف معاشی اجاره داريوں کے خاتمے اور پيداوار کے ذرائع کی 
تی اداروں کی مکمل تبديلی کے تماممعاشی حالتوں اور ان سے وابستہ معاشر ايکلفظ ميں   مشترکہ ملکيت 

ايکايسی حيثيت جس ميں معاشره ايک حقيقی  کيامعاشرتی انصاف کی ايک حالت قابل فہم ہوجاتی ہے  ذريعہ 
رت بلکہہر ايک کو کث اورانسانی مزدوری استحصال کے خاتمے کی خدمت نہيں کرے گی  کميونٹی بن جائے گا 

يکن جيسے ہی سوشلزم نے اپنی افواج کو اکٹها کرنا شروع کيا اور کی يقين دہانی کرانے کے لئے کام کرے گی۔ ل
وہانايک ہی وقت ميں مختلف ممالک ميں سماجی ماحول کے اثر و رسوخ کی وجہ سے رائے  ايک تحريک بن گئی 

کے کچه خاص اختالفات سامنے آئے۔ يہ حقيقت ہے کہ جمہوريت سے لے کر سارزم اور آمريت تک کے ہر 
هارے سياسيسوچ ميں دو عظيم د سوشلسٹ تحريک ميں بعض دهڑوں کو متاثر کيا ہے۔ دريں اثنا سياسی تصور نے 

اص جسنے خ لبرالزم  موجود ہيں جو سوشلسٹ نظريات کی ترقی کے لئے فيصلہ کن اہميت کا حامل رہے ہيں۔ 
د کے اوربع  کيا اور اسپين ميں اعلی درجے کے ذہنوں کو طاقتور طور پر متحرک  اينگلو سيکسنممالکطور پر 

ی فرانسيساورجس نے  معنی ميں جمہوريت کو جس کو روسو نے اپنے معاشرتی معاہدے ميں اظہار خيال کيا تها 
ميں اس کے سب سے زياده بااثر نمائندے پائے تهے۔ جب اپنی معاشرتی نظريہ سازی ميں آزادی فرد سے جيکبينزم

توجمہوريت نے ايک خالصہ  محدود رکهنا چاہتی ہے شروع ہوئی اور رياست کی سرگرميوں کو کم سے کم تک 
جسےاس نے قومی رياست ميں حل کرنے کی  پراپنا موقف اختيار کيا  عموميمرضی"روسوکی " اجتماعی تصور 

 کوشش کی۔

 

اورچونکہ دونوں کے اصل پيروکاروں کی بڑی   لبرل ازم اور جمہوريت بنيادی طور پر سياسی تصورات تهے 
عنی ميں ملکيت کے حق کو برقرار رکها تها ، لہذا جب معاشی ترقی نے کوئی ايسا راستہ اکثريت نے پرانے م

اختيار کيا جس سے عملی طور پر اصل کے ساته صلح نہيں ہوسکا تو ان دونوں کو ترک کرنا پڑا۔ جمہوريت کے 
"قانونکے سامنےتمام شہريونکے برا" اورلبرل ازم کے ساته اب بهی کم ہيں۔ جمہوريت   اصول  ازم  اورلبرل  بر

دونونسرمايہ دارانہ معاشی شکل کی حقائق  " کے نعرےکے ساته "اپنےہی شخص پرانسان کا حقہے کے ساته 
کو پامال کرتے ہيں۔ جب تک کہ ہر ملک ميں الکهوں انسانوں کو اپنی مزدوری کی طاقت کو مالکان کی ايک 

ئی خريدار نہ مل پائے تو انتہائی بدحالی ميں ڈوبيں ، نام چهوٹی سی اقليت کے ہاتهوں بيچنا پڑا ، اور اگر انہيں کو
 چونکہقوانين ان لوگوں نے بنائے نہاد "قانون کےسامنے مساوات" باقی ہے۔محض ايک پرہيزگاری کی دهوکہ دہی 

کيبات  "کسی کےاپنے شخص پرحق ہونےہيں جو خود کو معاشرتی دولت پر قابض رکهتے ہيں۔ ليکن اسی طرح "
کيونکہيہ حق تب ختم ہوجاتا ہے جب کوئی شخص بهوکا مرنا نہيں چاہتا ہے تو دوسرے  جاسکتی ہے  بهی نہيں کی

 کے معاشی ڈکٹيشن کے تابع ہونے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

انارکيزم کا خيال لبرل ازم کے ساته مشترک ہے کہ فرد کی خوشی اور خوشحالی تمام معاشرتی امور کا معيار 
اسميں حکومت کے کاموں کو کم سے کم  کے بڑے نمائندوں کے ساته مشترکہ طور پر  لبرلفکر ہونا چاہئے اور 

تک محدود رکهنے کا خيال بهی ہے۔ اس کے حامی اس سوچ کو اس کے حتمی منطقی انجام تک پہنچا رہے 
اورمعاشرے کی زندگی سے سياسی طاقت کے ہر ادارے کو ختم کرنے کی خواہش رکهتے ہيں۔ جب جيفرسن  ہيں 
 “لبرل ازم کے بنيادی تصور کو ان الفاظ ميں پہنايا: "وه حکومتبہترين ہے جو کم سے کم حکومت کرتی ہے نے 

 وہحکومت بہترين ہے جو حکومت نہيں کرتی ہے۔“ تو انتشارپسندوں نے تهوروکے ساته ہيکہا:
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ر مٹی کے خاتمے اوانتشارپسندوں نے تمام معاشی اجاره داريوں  سوشلزم کے بانيوں کے ساته مشترکہ طور پر 
 جسکا استعمال بال تفريق سب کے لئے کی مشترکہ ملکيت اور پيداوار کے ديگر تمام وسائل کا مطالبہ کيا ہے 

دستياب ہونا چاہئے۔ ذاتی اور معاشرتی آزادی ہر ايک کے لئے مساوی معاشی فوائد کی بنياد پر ہی قابل فہم ہے۔ 
نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہيں کہ سرمايہ دارانہ نظام کے خالف سوشلسٹ تحريک کے اندر ہی انتشار پسند اس 

کيونکہتاريخ ميں معاشی  جنگ ايک ہی وقت ميں سياسی طاقت کے تمام اداروں کے خالف جنگ ہونی چاہئے 
استحصال ہميشہ ہی سياسی اور معاشرتی جبر کے ساته کام کرتا رہا ہے۔ انسان کے ذريعہ انسان کا استحصال اور 

 اورہر ايک دوسرے کا حال ہے۔  پر انسان کا غلبہ الزم و ملزوم ہے  انسان

جب تک معاشرے ميں انسانيت کا مالک اور غير ملکيت گروه دشمنی ميں ايک دوسرے کا سامنا کرے 
رياستاس کے مراعات کے تحفظ کيلئے رياست اقليت کے لئے ناگزير ہوگی۔ جب معاشرتی ناانصافی کی يہ  گا 

ی درجہ کی چيزوں کو جگہ دينے سے غائب ہو جاتی ہے ، جس کو کوئی خاص حقوق تسليم صورتحال کسی اعل
نہيں ہوتے ہيں اور اسے معاشرتی مفادات کی جماعت سمجها جاتا ہے ، تو مردوں پر حکومت کو معاشی انتظاميہ 

نسان پر ے گا جب اکےساته گفتگو کرنے کے لئے وه وقت آئ سينٹ سائمنيا کو ميدان دينا ہوگا۔ اور سماجی امور 
 يعنيچيزوں کے انتظام کا فن۔  حکمرانی کا فن ختم ہوجائے گا۔ ايک نيا فن اپنی جگہ لے لے گا 

اور اس کے پيروکاروں نے مسترد کرديا کہ پرولتاری آمريت کی شکل ميں رياست  مارکساور ان کے نظريہ کو 
رياست تمام طبقاتی تنازعات کے خاتمے  ايک طبقاتی معاشره کے لئے ايک ضروری عبوری مرحلہ ہے ، جس ميں

ياست جور کے بعد اور پهر خود طبقوں کا ہے۔ ، خود کو تحليل کردے گا اور کينوس سے مٹ جائے گا۔ يہ تصور 
عاشی نامنہاد م کی اصل نوعيت اور سياسی طاقت کے عنصر کی تاريخ کی اہميت کو مکمل طور پر غلط کرتا ہے 

جوتاريخ کے تمام مظاہر ميں محض اس کے ناگزير اثرات کو ديکهتا ہے وقت   ماديت کا صرف منطقی انجام ہے
کی پيداوار کے طريقوں. اس نظريہ کے اثر و رسوخ کے تحت لوگ رياست کی مختلف شکلوں اور ديگر تمام 

ہ اوريہ خيال کيا ک سمجهنےلگے "عدالتی اور سياسيسطح پر"  معاشرتی اداروں کو معاشرے کی معاشی تعمير 
ہيں اس نظريہ ميں کليدی حيثيت حاصل ہے۔ ہر تاريخی عمل حقيقت ميں تاريخ کا ہر طبقہ ہميں ہزاروں مثالوں ان

کی مثال ديتا ہے جس کی وجہ سے کسی ملک کی معاشی ترقی صديوں سے پيچهے ہورہی ہے اور سياسی اقتدار 
 کيلئے خاص جدوجہد کے ذريعہ مقرره شکلوں پر مجبور ہے۔

کے عروج سے قبل اسپين صنعتی طور پر يورپ کا سب سے ترقی يافتہ ملک تها اور تقريبا ہر عيسائی بادشاہت 
شعبے ميں معاشی پيداوار ميں پہال مقام رکهتا تها۔ ليکن عيسائی بادشاہت کی فتح کے ايک صدی بعد اس کی زياده 

ں ميں بچا تها۔ زياده تر صنعتوتر صنعتيں ختم ہوگئيں۔ اس کے بعد جو بچا تها وه صرف انتہائی خراب حاالت ميں 
وه پيداوار کے انتہائی قديم طريقوں کی طرف لوٹ چکے تهے۔ زراعت منہدم ہوگئی ، نہريں اور آبی گزرگاہيں 
کهنڈرات ميں پڑ گئيں ، اور ملک کے وسيع حصے صحراؤں ميں تبديل ہوگئے۔ آج تک اسپين اس دهچکے سے 

سی خاص ذات کی امنگوں نے صديوں سے معاشی ترقی کو زوال کا کبهی نہيں نکل سکا۔ سياسی اقتدار کے لئے ک
 شکار کرديا۔

" کے ساته، جس نے سازی صنعتيقانون" اور "معاشياصولاسکے " يوروپ ميں شاہی طور پر مطلق العنانيت 
پيداوار کے طے شده طريقوں سے کسی بهی طرح کے انحراف کو سخت سزا دی اور کسی نئی ايجاد کی اجازت 

اوراس کی فطری نشوونما کو روکا۔ اور کيا  صديونسے يورپی ممالک ميں صنعتی ترقی کو روک ديا   نہيں دی
ايسی سياسی طاقت کے بارے ميں غور و فکر نہيں کيا گيا تها جس نے عالمی جنگ کے بعد عالمی معاشی بحران 

هيلنے بل کو سياست سے کسے مستقل طور پر کسی بهی طرح کی راه فرار اختيار کی اور پورے ملکوں کے مستق
والے جرنيلوں اور سياسی مہم جوئی کے حوالے کيا؟ کون اس بات پر زور دے گا کہ معاشی ترقی کا جديد فاشزم 

 ايک ناگزير نتيجہ تها؟

سياسياقتدار کيلئے ايک خاص  حقيقت ميں پزير ہوچکی ہے "پرولتاری آمريت"  جہاننام نہاد  روسميں  تاہم 
معيشت کی واقعی سوشلسٹک تعمير نو کو روک ديا ہے اور ملک کو پيسنے والی رياستی جماعت کی امنگوں نے 

جسميں بولی ہوئی روحيں محض ايک   " پرولتاريہ کی آمريت" سرمايہ داری کی غالمی ميں مجبور کرديا ہے۔ 
ناک آمريت فآجايک خو ليکنناگزير ، حقيقی سوشلزم کی طرف منتقلی کا مرحلہ ديکهنا چاہتی ہيں  گزرتے ہوئے 

 جوفاشسٹ رياستوں کے ظلم و بربريت سے پيچهے ہے۔ ميں ڈهل گئی ہے 
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يہ دعوٰی کہ رياست کو طبقاتی تنازعات ، اور ان کے ساته موجود کالسز ، تمام تاريخی تجربات کی روشنی 
کل کو ش موجودرہنا چاہئے۔ ہر قسم کی سياسی طاقت انسانی غالمی کی کسی خاص  تقريباايک مذاق کی طرح  ميں 

جسکی بحالی کے لئے اسے وجود ميں اليا جاتا ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر ، يعنی ، دوسری  سمجها کرتی ہے 
رياستکو اپنے وجود کو جواز پيش کرنے کے لئے کچه مصنوعی عداوت پيدا کرنا پڑتی  رياستوں کے سلسلے ميں 

ميں معاشرے کی فراوانی اس کے تسلسل کی  ہے ، اسی طرح اندرونی طور پر بهی ذات پات ، درجات اور طبقات
ايک الزمی شرط ہے۔ رياست صرف پرانے مراعات کے تحفظ اور نئے مقامات پيدا کرنے کی اہليت رکهتی ہے۔ 

 اس ميں اس کی ساری اہميت ختم ہوگئ ہے۔

 

ختم  کو ايک نئی رياست جو معاشرتی انقالب کے ذريعہ وجود ميں آئی ہے ، پرانے حکمران طبقات کے مراعات
کی بحالی جس ليکنيہ فوری طور پر ايک نيا مراعات يافتہ طبقہ تشکيل دے کر ہی کر سکتی ہے   کر سکتی ہے 

کے لئے اسے درکار ہوگا۔ حکمرانی پرولتاريہ کی مبينہ آمريت کے تحت روس ميں بالشوٹ بيوروکريسی کی ترقی 
 يہ محض -ی آمريت کے سوا کچه نہيں رہا تها اور تمام روسی عوام پر ايک چهوٹے سے گروه ک پرولتاريہجو  -

ايک پرانے تاريخی تجربے کی ايک نئی مثال ہے جس نے دہرايا ہے۔ خود بے حساب بار۔ يہ نيا حکمران طبقہ ، 
روسيکسانوں اور مزدوروں کی بڑی جماعت سے  جو آج تيزی سے ايک نئی اشرافيہ کی شکل ميں بڑه رہا ہے 

ضح طور پر الگ ہے ، جيسا کہ دوسرے ممالک ميں مراعات يافتہ طبقات اور طبقات بالکل واضح طور پر بالکل وا
 بهی اپنی قوم کے عوام سے الگ ہيں۔

اس پر شايد اعتراض کيا جاسکتا ہے کہ نئی روسی کميسيراکيسی نظام کو سرمايہ دارانہ رياستوں کی طاقتور 
کن اعتراض نہيں رکهے گا۔ يہ اہميت کی حامل حد مالی اور صنعتی اشراف کی طرح نہيں کهڑا کيا جاسکتا ہے۔ لي

يا حد نہيں ہے ، بلکہ اس کا فوری طور سے اوسط انسان کی روز مره کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ايک امريکی 
ننے کپڑےپہ انسانيتسے کهانا کهالنا  جومعمولی طور پر مہذب کام کرنے کی حالت ميں  کام کرنے واال شخص 
ئے کافی کما ليتا ہے اور اسے اپنے آپ کو کچه مہذب مزے فراہم کرنے کے لئے اتنا بچا اور مکان بنانے کے ل

ميلوناور مورگن کے ذريعہ الکهوں لوگوں کا قبضہ اس آدمی سے کم محسوس ہوتا ہے جو اپنی انتہائی  جاتا ہے 
ذات  ی سیضروری ضروريات کو پورا کرنے کيلئے مشکل سے کماتا ہے اور جو بيوروکريٹس کی ايک چهوٹ

چاہےوه ارب پتی ہی کيوں نہ ہو۔ ايسے افراد جو اپنی بهوک مٹانے کے لئے   کے استحقاق کو محسوس کرتا ہے 
جوخالی کمرے ميں رہتے ہيں جسے وه اکثر اجنبيوں کے ساته بانٹنا پڑتا  کافی خشک روٹی حاصل کرسکتے ہيں 

نے پر مجبور ہيں جو ان کی آواز کو بڑهاتا ہے اورجو سب سے بڑه کر ايک تيز رفتار نظام کے تحت کام کر ہے 
پيداواری صالحيت کو باالئے طاق ، ايک اعلی طبقے کی مراعات کا احساس ہوسکتا ہے ، جس ميں کچه بهی نہيں 

جوسرمايہ دارانہ ممالک ميں اپنے کالس ساتهيوں سے کہيں زياده گہری ہے۔ اور يہ صورتحال اس وقت اور  ہے 
وجاتی ہے جب ايک مطمعن رياست نچلے طبقے سے موجوده حاالت کی شکايت کرنے کے بهی ناقابل برداشت ہ

 حق سے انکار کرتی ہے ، تاکہ ان کی جان کے خطره پر کوئی احتجاج کيا جاسکے۔

ليکن روس ميں جو معاشی مساوات موجود ہے اس سے بهی کہيں زياده سياسی اور معاشرتی جبر کے خالف 
يہی بات ہے جسے مارکسزم اور آمرانہ سوشلزم کے دوسرے تمام مکاتب فکر کبهی کوئی ضمانت نہيں ہوگی۔ بس 

کسيکوڑے ميں يا بيرکوں ميں ، ايک شخص کو کافی حد تک معاشی مساوات  نہيں سمجها۔ يہاں تک کہ جيل ميں 
جاتے ہيں۔  يےايکجيسی وردی اور ايک ہی کام مہيا ک ايکہی کهانا  کيونکہتمام قيديوں کو ايک ہی رہائش  ملتی ہے 

پيرو ميں قديم انکا رياست اور پيراگوئے ميں جيسيوٹ رياست ہر باشندے کے لئے ايک مساوی نظام کيلئے مساوی 
اورانسان محض ايک اعلی   ليکناس کے باوجود وہاں سب سے ناجائز استبداد غالب رہا  معاشی فراہمی الئی تهی 

سا اثر بهی نہيں تها۔ يہ بال وجہ نہيں تها کہ پرودهون نے جسکے فيصلوں پر اس کا ذرا  ارادے کا خودکار تها 
" مينديکها۔ معاشرتی انصاف کی خواہش صرف اس صورت ميں سوشلزمغالمی سے بدترين آزادی کے بغير "

صحيح طور پر تيار ہوسکتی ہے اور مؤثر ثابت ہوسکتی ہے جب وه انسان کی ذاتی آزادی کے احساس سے نکل 
وسرے لفظوں ميں سوشلزم آزاد ہوگا يا ايسا ہر گز نہيں ہوگا۔ اس کے اعتراف ميں انارکيزم کر اسی پر مبنی ہو۔ د

 کے وجود کا حقيقی اور گہرا جواز ہے۔
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ادارے معاشرے کی زندگی ميں ايک ہی مقصد کی خدمت کرتے ہيں جس طرح جسمانی اعضاء پودوں يا جانوروں 
اء من مانا نہيں اٹهتے بلکہ جسمانی اور معاشرتی ماحول ميں کرتے ہيں۔ وه معاشرتی جسم کے اعضاء ہيں۔ اعض

کی قطعی ضروريات کی وجہ سے ہوتے ہيں۔ گہری سمندری مچهلی کی آنکه زمين پر رہنے والے جانور سے 
کيونکہ اسے مختلف مختلف مطالبات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی بدلی  بہت مختلف شکل ميں تشکيل پاتی ہے 

ليکنيہ عضو ہميشہ اس کام کو انجام ديتا ہے جس کو انجام دينے کے لئے  اء کو تبديل کرتی ہيں ہوئی حالتيں اعض
يااس سے متعلق۔ اور يہ آہستہ آہستہ غائب ہوجاتا ہے يا جيسے ہی اس کا فنکشن حياتيات کے لئے  تيار کيا گيا تها 

ے يب ميں حصہ نہيں ليتا ہے جو اس کضروری نہيں ہوتا ہے ابتدائی ہوجاتا ہے۔ ليکن عضو کبهی بهی ايسی تقر
 مناسب مقصد کے مطابق نہيں ہوتا ہے۔

ليکنانہيں مخصوص معاشرتی   منمانی سے نہيں بڑهتے ہيں  سماجی اداروں کا بهی يہی حال ہے۔ وه بهی 
ضروريات کے ذريعہ وجود ميں اليا جاتا ہے تاکہ وه يقينی مقاصد کو پورا کرسکيں۔ اس طرح اجاره داری معيشت 

اوران سے وابستہ طبقاتی تقسيم نے خود کو پرانے معاشرتی نظام کے فريم  کے بعد اس جديد رياست کا ارتقا ہوا 
ورک ميں زياده سے زياده واضح کرنا شروع کرديا تها۔ نئے پيدا ہونے والے طبقوں کے پاس اپنے عوام کی عوام 

ر انسانوں کے انسانوں کے دوسرے گروہوں پر پر اپنی معاشی اور معاشرتی مراعات کو برقرار رکهنے اور بغي
مسلط کرنے کے لئے ايک طاقت کے سياسی آلے کی ضرورت تهی۔ اس طرح جديد رياست کے ارتقاء کے لئے 

غيراستحصالی طبقات پر جبری محکوميت اور جبر کے لئے مراعات يافتہ  موزوں معاشرتی حاالت پيدا ہوئے 
ضاء کی حيثيت سے۔ يہ کام رياست کا سياسی زندگی کا کام ہے ، جس طبقات اور طبقات کی سياسی طاقت کے اع

کی قطعی موجودگی اس کی بنيادی وجہ ہے۔ اور اس کام کے لئے يہ ہميشہ وفادار رہا ہے ، اسے وفادار رہنا 
 کيونکہوه اپنی جلد سے بچ نہيں سکتا۔ چاہئے 

ليکناس کے افعال ہميشہ ايک جيسے ہی   اس کی بيرونی شکليں اس کی تاريخی نشوونما کے دوران بدال ہے 
رہتے ہيں۔ يہاں تک کہ انهيں اس پيمانے پر بهی مسلسل وسعت دی گئی ہے جس ميں اس کے حامی معاشرتی 
سرگرمی کے مزيد شعبوں کو اپنی ضروريات کے تابع بنانے ميں کامياب ہوگئے ہيں۔ رياست چاہے بادشاہت ہو يا 

ا اسکا کام ہميشہ ايک ہی رہت ختاری کے لئے متحرک ہے يا قومی آئين ميں تاريخياعتبار سے يہ خود م جمہوريہ 
ہے۔ اور جس طرح پودوں اور جانوروں کے جسمانی اعضاء کے افعال کو من مانی طور پر تبديل نہيں کيا جاسکتا 

وئی ککوئياپنی آنکهوں سے نہيں سن سکتا اور اپنے کانوں سے ديکه سکتا ہے ، اسی طرح  ، مثال کے طور پر 
بهی خوشی سے معاشرتی جبر کے عضو کو تبديل نہيں کرسکتا۔ مظلوموں کی آزادی کے لئے ايک آلہ کی حيثيت 
سے۔ رياست صرف وہی ہو سکتی ہے جو وه ہے: بڑے پيمانے پر استحصال اور معاشرتی مراعات کا محافظ ، 

ق۔ جو رياست کے اس فعل کو تسليم کرنے مراعات يافتہ طبقات اور ذات پات کا خالق اور نئی اجاره داريوں کا خال
ارتقا  اوروه اپنے معاشرتی ميں ناکام رہتا ہے وه موجوده معاشرتی نظم کی اصل نوعيت کو بالکل بهی نہيں سمجهتا 

 کے لئے انسانيت کی طرف اشاره کرنے کے قابل نہيں ہے۔

جيساکہ   تی نظام کا کوئی يوٹوپيا نہيں ايککامل معاشر انارکيزم تمام انسانی مسائل کا کوئی پيٹنٹ حل نہيں ہے 
کيونکہاصولی طور پر يہ تمام مطلق اسکيموں اور تصورات کو مسترد کرتا ہے۔ يہ کسی  اسے اکثر کہا جاتا ہے 

بهی مطلق سچائی ، يا انسانی نشوونما کے آخری حتمی اہداف ميں يقين نہيں رکهتا ہے ، ليکن معاشرتی انتظامات 
جواظہار کی اعلی شکل کے بعد ہميشہ تناؤ کا شکار رہتا   حاالت کی المحدود کماليت ميں اور انسانی زندگی کے 

اوراس وجہ سے کوئی بهی اس کو تفويض کرسکتا ہے۔ نہ ہی کوئی معينہ مدت اور نہ ہی کوئی مقرره مقصد  ہے 
پور تنوع کے بهرطے کريں۔ کسی بهی قسم کی رياست کا بدترين جرم صرف يہ ہے کہ وه ہميشہ معاشرتی زندگی 

کو قطعی شکلوں پر مجبور کرنے اور اسے ايک خاص شکل ميں ايڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ، جس کی 
وجہ سے وسيع تر نظريہ حاصل نہيں ہوتا ہے اور ماضی کی حيرت انگيز حيثيت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے حامی 

شعبے کو ان کی خدمت ميں النے ميں جتنا  معاشرتيزندگی کے ہر اپنے آپ کو جتنا مضبوط محسوس کريں گے 
وہتمام تخليقی ثقافتی قوتوں کے آپريشن پر ان کا اثر و رسوخ جتنا زياده ہوتا  مکمل طور پر وه کامياب ہوجاتے ہيں 

 ہے ۔ اتناہی غيرانسانی طور پر اس کی فکری اور معاشرتی نشوونما پر بهی اثر پڑتا ہے ۔

اب پوری قوم پر پہاڑ کے وزن کی طرح ٹکی ہوئی ہے اور اپنی فکری اور جو رياست  مطلق العناننام نہاد 
معاشرتی زندگی کے ہر اظہار کو سياسی فائده اٹهانے والے بے جان نمونہ پر ڈهالنے کی کوشش کرتی 
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ردوبدالور سفاک طاقت کے ساته ہر طرح کی کوششوں کو دباتی ہے۔ موجوده حاالت کی مطلق العنان رياست  ہے 
اورانتہائی واضح انداز ميں يہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں گذشتہ صديوں  قت کے لئے ايک سنگين شگون ہے ہمارے و

د کے عہديدارونکے قائم کرده قواع  کی بربريت کی واپسی الزمی ہے۔ يہ ذہنی طور پر سياسی مشينری کی فتح ہے 
 تمام فکری ثقافت کا خاتمہ ہے۔ احساساور طرز عمل کو عقلی سمجهنا۔ اس کے نتيجے ميں مطابق انسانی فکر 

 

صرف نظريات ، اداروں اور معاشرتی شکلوں کی نسبتا اہميت کو تسليم کرتا ہے۔ لہذا يہ ايک طے  انارکيزم
بلکہبنی نوع انسان کی تاريخی ترقی کا ايک قطعی رجحان ہے ، جو  خودسے منسلک معاشرتی نظام نہيں ہے  شده 

انشورانہ سرپرستی کے برخالف ، تمام فرد کی آزادانہ رکاوٹ کے لئے کوشاں تمام علما اور سرکاری اداروں کی د
ونکہيہ چ ايکقطعی تصور نہيں  ہے۔ اور زندگی ميں معاشرتی قوتيں۔ يہاں تک کہ آزادی صرف ايک رشتہ دار ہے 

انارکيسٹ  ۔مستقل طور پر وسيع تر ہوتا جاتا ہے اور وسيع حلقوں کو زياده سے زياده طريقوں سے متاثر کرتا ہے
بلکہہر انسان کے لئے فطرت نے ان تمام  کيلئے آزادی کوئی تجريدی فلسفيانہ تصور نہيں ہے 

صالحيتوناور صالحيتوں کو مکمل نشونما کرنے اور انهيں معاشرتی اکاؤنٹ ميں تبديل کرنے کا ايک   اختيارات 
اثر ليسياسی يا سياسی سرپرستی سے متاہم ٹهوس امکان حاصل کيا ہے۔ انسان کی يہ قدرتی نشوونما جتنی بهی ک

اتنيہی موثر اور ہم آہنگی سے انسانيت کی شخصيت جتنی زياده ترقی پذير ہوتی جائے گی ، اتنا ہی  ہوتی ہے 
 معاشرے کا جس پيمانہ ميں اس کی نشوونما ہوتی جارہی ہے۔

اور يہ بالکل فطری بات يہی وجہ ہے کہ تاريخ کے تمام عظيم کلچر دور سياسی کمزوری کے عہد رہے ہيں۔ 
کيونکہسياسی نظام ہميشہ ميکانائزنگ پر قائم ہوتا ہے نہ کہ معاشرتی قوتوں کی نامياتی ترقی پر۔ رياست اور  ہے 

ثقافت ان کے متضاد مخالف ہونے کی گہرائی ميں ہيں۔ نيتشے نے اسے اس وقت واضح طور پر پہچان ليا جب 
 انہوں نے لکها

 

اس سے زياده خرچ نہيں کرسکتا۔ يہ افراد کيلئے اچها ہے۔ يہ لوگوں کيلئے اچها  آخر کوئی بهی اس کے پاس
کرتا  فوجيمفادات کے لئے صرف  پارليمنٹيرينزمہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اقتدار ، اعلی سياست ، شوہر ، تجارت 

 قيقی معنوںجوايک چيز کے لئے ح خواہش، خود غرضی کو ترک کردے  استقامت  ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے 
 -کسی کو بهی اس کے بارے ميں دهوکہ نہ ديا جائے  -تودوسرے کے لئے نہيں ہے ثقافت اور رياست  ميں ہے 

ايکدوسرے کے خرچ پر خوشحال  محض ايک جديد خيال ہے۔ ايک دوسرے پر رہتا ہے ‘ کلچراسٹيٹ’وه مخالف ہيں 
۔ مہذب معنوں ميں جو بهی عظيم ہے وه غير سياسی ہوتا ہے۔ ثقافت کے تمام عظيم ادوار سياسی زوال کے دور ہيں

 يہانتک کہ سياسی مخالف بهی ہے۔ بهی ہے 

 

کسی بهی اعلی ثقافتی ترقی ميں سب سے بڑی رکاوٹ ايک طاقتور رياستی طريقہ کار ہے۔ جہاں رياست داخلی 
رديا و کم سے کم کجہانمعاشرے کی تخليقی قوتوں پر سياسی طاقتکے اثر و رسوخ ک زوال کا شکار ہوچکی ہے 

وہانثقافت بہترين فروغ پاتا ہے کيونکہ سياسی حکمرانی ہميشہ يکسانيت کے لئے کوشاں رہتی ہے اور  جاتا ہے 
معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کے تابع رہتی ہے۔ اس کی سرپرستی اور اس ميں يہ ثقافتی ترقی کی تخليقی امنگوں 

گرميوں کی نئی شکلوں اور شعبوں کے بعد ہميشہ جستجو ميں رہتا جومعاشرتی سر  سے ناگزير تضاد پايا جاتا ہے 
اورجس کے لئے اظہار رائے کی آزادی ، عداوت اور چيزوں کی کليڈوسکوپک تبديلياں محض ہيں سخت  ہے 

شکلوں ، مرده اصولوں اور معاشرتی زندگی کے ہر مظہر کے زبردستی دبانے کے طور پر جس کی اس کے 
 تضاد ہے۔

گراس کی قدرتی نشوونما سياسی پابنديوں سے بہت زياده متاثر نہيں ہوتی ہے تو اس کی تشکيل کی ا ہر ثقافت 
اوراس ميں تخليقی سرگرميوں کا بڑهتا ہوا تنوع آجاتا ہے۔ کام کا ہر   خواہش کی مستقل تجديد کا تجربہ ہوتا ہے 

ہے۔ ہر نئی شکل ترقی کے نئے امکانات  کامياب ٹکڑا زياده سے زياده کمال اور گہری الہام کی خواہش کو ابهارتا
رف جيساکہ اکثر و بيشتر سوچا جاتا ہے۔ يہ ص کا گہواره بن جاتی ہے۔ ليکن رياست کوئی ثقافت پيدا نہيں کرتی 



 

11 

دقيانوسيتصورات سے محفوظ طريقے سے لنگر انداز ہوتا ہے  چيزوں کو جيسے ہی رکهنے کی کوشش کرتا ہے 
 يہی وجہ رہی ہے۔تاريخ ميں تمام انقالبات کی 

طاقت صرف تباه کن انداز ميں چلتی ہے ، ہميشہ زندگی کے ہر اظہار کو اپنے قوانين کے تناؤ پر مجبور کرنے 
جسکی جسمانی شکل بريٹ فورس ہے۔ اور  پر تلی ہوئی ہے۔ اس کے اظہار کی دانشورانہ شکل مرده کٹهن ہے 

س کی مہر لگ جاتی ہے اور انہيں بيوقوف اور اس کے مقاصد کو نہ سمجهنے سے اس کے حاميوں پر بهی ا
يہانتک کہ جب وه اصل ميں بہترين صالحيتوں سے ماال مال تهے۔ جو آخر ميں ہر چيز کو  سفاک قرار ديتا ہے 

مکينيکل آرڈر پر مجبور کرنے کے لئے مستقل جدوجہد کر رہا ہے وه خود ايک مشين بن جاتا ہے اور تمام انسانی 
 احساس کهو ديتا ہے۔

اس کی سمجه سے ہی جديد انارکيزم جنم ليا اور اب اپنی اخالقی قوت کهينچتا ہے۔ صرف آزادی ہی مردوں کو 
عظيم کاموں کی ترغيب دے سکتی ہے اور معاشرتی اور سياسی تبديلياں الئے گی۔ حکمران مردوں کا فن مردوں 

 ے کا فن کبهی نہيں رہا ہے۔ خوفناککو تعليم دينے اور ان کو اپنی زندگی کی نئی شکل دينے کی ترغيب دين
جواپنی پيدائش کے وقت کسی بهی اہم اقدام کو مسکراتا ہے اور صرف  مجبوری کا حکم صرف بے جان مشق ہے 

آزادمرد نہيں۔ آزادی زندگی کا ايک جوہر ہے ، تمام فکری اور معاشرتی ترقی ميں  مضامين ہی پيدا کرسکتا ہے 
قبل کے لئے ہر نئے نقطہ نظر کی تخليق کننده۔ معاشی استحصال اور دانشورانہ بنينوع انسان کے مست آميز قوت 

ايکاعلی  جوانارکيزم کے عالمی فلسفے ميں اپنے بہترين اظہار کو پاتی ہے  اور سياسی جبر سے انسان کی آزادی 
 معاشرتی ثقافت اور ايک نئی انسانيت کے ارتقا کی پہلی شرط ہے۔
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 د مزدورتحريک کا آغاز۔. پرولتاريہاور جدي2باب 
 

مشين کی تيارياور جديد سرمايہ داری کادور۔ پرولتاريہکا عروج؛پہلی مزدوريونين اور انکی 
وجود کےلئے جدوجہد۔لڈزم خالص اورآسان تجارتييونين ازم۔ سياسيبنياد پرستياور 

 مزدوريچارٹسٹ تحريکسوشلزم اور مزدورتحريک۔

 

 

جانے  موجودہمعاشرتی نظم ميں پائے ميں باہمی ربط کی گہری تفہيم تهی جديد سوشلزم پہلے تو معاشرتی زندگی 
والے تضادات کو حل کرنے اور اس کے معاشرتی ماحول سے انسان کے تعلقات کو ايک نيا مواد دينے کی کوشش۔ 

جوزياده تر حصوں ميں  اسکا اثر ايک وقت کے لئے دانشوروں کے ايک چهوٹے سے دائره تک محدود تها   لہذا 
مراعات يافتہ طبقے سے تعلق رکهتے تهے۔ عظيم الشان عوام کی فکری اور مادی ضروريات کے لئے گہری اور 
عظيم ہمدردی کے ساته حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے معاشرتی تضادات کی بهولبلييا سے نکلنے کا راستہ 

تی سوال ليں۔ ان کے لئے سوشلزم ايک ثقافنئےنظريے کهو  تالش کيا تاکہ انسانوں کو اس کی آئنده نشونما کيلئے 
انهوننے اپنے ہم عصروں کی استدالل اور اخالقی معنويت کے لئے براه راست اور بنيادی طور پر ان کی  تها۔ لہذا 
 بصيرت کے مطابق قبول کيا جائے۔تاکہانہيں نئی  اپيل کی 

ا زندگيکے مخصوص حاالت ک داوار ہيں ليکن خياالت تحريک نہيں ليتے ہيں۔ وه خود محض ٹهوس حاالت کی پي
دانشورانہ تخفيف۔ تحريکيں صرف معاشرتی زندگی کی فوری اور عملی ضروريات سے جنم ليتی ہيں اور کبهی 
بهی خالصتا تجريدی خياالت کا نتيجہ نہيں ہوتی ہيں۔ ليکن وه اپنی ناقابل تسخير قوت اور فتح کی اپنی داخلی يقين 

جوانهيں زندگی اور فکری  ب وه کسی عظيم خيال کے ذريعہ متحرک ہوجاتے ہيں اسی وقت حاصل کرتے ہيں ج
مواد فراہم کرتا ہے۔ اس وقت جب اس طرح ديکها جاتا ہے کہ ليبر تحريک کے سوشلزم سے وابستگی کو صحيح 

ں يمزدورونکی جديد تحريک کا خالق نہ طور پر سمجها جاسکتا ہے اور ذہانت سے قدر کی جاسکتی ہے۔ سوشلزم 
يہاس سے پيدا ہوا۔ يہ تحريک معاشرتی تعمير نو کے منطقی نتيجہ کے طور پر تيار ہوئی جس ميں سے  ہے۔ بلکہ 

موجوده سرمايہ دارانہ دنيا نے جنم ليا۔ اس کا فوری مقصد روزمره کی روٹی کے لئے جدوجہد کرنا تها ، کاموں 
تقل طور پر مزيد تباه کن ہوتی جارہی کے رجحان کے خالف شعوری طور پر مزاحمت مزدوروں کے لئے مس

 تهی۔

جديد مزدور تحريک کا وجود اس عظيم صنعتی انقالب سے ہے جو اٹهارہويں صدی کے آخر ميں انگلينڈ ميں 
ائی " کے نظام کے ابتدمينوفيکچرزاوراس کے بعد سے يہ پانچوں براعظموں ميں بہہ گيا ہے۔ نام نہاد " ہورہا تها 

کنيکی استقسيم کا جو حقيقی ت تاہم  -سيم کی ايک خاص ڈگری کے لئے دروازه کهل گيا تها دور ميں مزدوروں کی تق
عمل کی بجائے انسانی مزدوری کے طريق کار سے زياده فکر مند تها۔ اس کے بعد کی ايجادات نے کام کے تمام 

ور ری عمل کيلئے مکمل طآالت کی مکمل تبديلی الئی۔ مشين نے انفرادی آلے کو فتح کيا اور عام طور پر پيداوا
سے اہم صنعت  جوانگلينڈ کی سب پر نئی شکليں تيار کيں۔ مکينيکل لوم کی ايجاد نے پوری ٹيکسٹائل انڈسٹری کو 

 اوراون اور روئی کی پروسيسنگ اور رنگنے کے طريقوں کا ايک مکمل نيا سيٹ پيدا کيا۔ ميں انقالب اليا 

تياب بهاپ کی طاقت کے استعمال کے ذريعے ، مشين کی پيداوار جيمز واٹ کے عہد سازی ايجاد کے ذريعہ دس
پانياور گهوڑے کی طاقت کے پرانے محرک قوتوں پر انحصار سے آزاد کيا گيا تها ، اور جس طرح جديد  کو ہوا 

پيمانے پر پيداوار کے لئے پہلے سے مناسب طريقے سے کهوال گيا تها۔ بهاپ کے استعمال سے ايک ہی کمروں 
لف فنکشن کی مشينوں کا کام ممکن ہوا۔ اس طرح جديد فيکٹری قائم ہوئی ، جس نے کچه دہائيوں ميں ميں مخت

چهوٹی دکان کو کهائی کے دہانے تک پہنچا ديا۔ ٹيکسٹائل کی صنعت ميں يہ سب سے پہلے ہوا۔ مختصر وقفوں 
هوڑے کاسٹ اسٹيل کی ايجاد نے ت کے بعد پيداوار کی دوسری شاخوں کا تبادلہ ہوا۔ بهاپ کی طاقت کے استعمال اور
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ہی عرصے ميں لوہے اور کوئلے کی صنعتوں ميں مکمل انقالب برپا کرديا اور تيزی سے اپنا اثر و رسوخ کام 
کی دوسری خطوط پر بڑهايا۔ جديد بڑے پودوں کی ترقی کے نتيجے ميں صنعتی شہروں کی شاندار نشوونما پائی۔ 

کی آبادی تهی۔  200،000ميں  1844باشندوں کی تکميل کی تهی ،  73،000ميں صرف  1801برمنگهم ، جس نے 
ہوگئی۔ نئی بڑی صنعتوں کے دوسرے مراکز اسی  110،000سے بڑه کر  46،000اسی عرصے ميں شيفيلڈ 

 تناسب سے بڑه گئے۔

طالبہ مفيکٹريوں کو انسانی چارے کی ضرورت تهی ، اور تيزی سے غريب ديہی آبادی شہروں ميں داخل ہوکر 
کو پورا کرتی تهی۔ قانون سازی نے اس وقت مدد کی ، جب بدنام زمانہ انکلوژر ايکٹ کے ذريعہ ، اس نے عام 
زمينوں کے چهوٹے کسانوں کو لوٹ ليا اور بهکاری تک پہنچايا۔ کميونس کی منظم چوری کی شروعات ملکہ اين 

کی قابل تالشی زمين کا ايک تہائی سے  تک انگلينڈ اور ويلز 1844اور ) کےتحت ہوچکی تهی 1714–1702(
صرفتيس برسوں   آزاد زمينداروں کا وجود تها  250،000ميں اب بهی  1786ه لے چکا تها۔ جب کہ inزياده حص 

 ہوگئی۔ 32،000کے دوران ان کی تعداد کم ہوکر 

چهوٹی  يہ دولت ايک چهوٹیمشين کی نئی پيداوار نے نام نہاد پيمانے پر نام نہاد قومی دولت ميں اضافہ کيا۔ ليکن 
جسکی  مراعت يافتہ اقليت کے ہاته ميں تهی اور اس کی اصليت ورکنگ آبادی کے بے دريغ استحصال کی تهی 

معاشی حالتوں ميں تيزی سے ردوبدل کرکے انتہائی گهومنے والی پريشانی ميں ڈوب گيا۔ اگر کوئی انگريزی 
جنميں  دوروں کی صورتحال کی ناگوار تفصيل پڑهتا ہے فيکٹری انسپکٹرز کی رپورٹوں ميں اس مدت کے مز

يں ماينجليٹر يٹ فرانسسے مارکس نے اپنے دارالحکومت ميں اس طرح کا موثر استعمال کيا ہے۔ يا اگر کوئی 
جيسی کتاب اٹهاتا ہے جس کے بارے ميں فريڈرک اينگلز اپنے  يوجين بُوريٹکے ڈی الغلطری ڈيس کالسليبوريئس

نگلينڈميں ورکنگ کالسز کی شرائط ميں بہت زياده مقروض تهے۔ يا عصری انگريزی مصنفين کے ا ابتدائی کام 
 اسوقت کی تصوير مل جاتی ہے جو ذہن ميں حيرت زده رہتا ہے۔ بے شمار کاموں ميں سے کسی کو بهی 

 

اب تعظيمانقالب کے آغاز سے ٹهيک پہلے فرانس ميں اپنے سفر کے بارے ميں مشہور ک اگر آرتهر ينگ 
نے انسانيت جس  اعالنکرسکتا تها کہ فرانسيسی ديہی آبادی کا ايک بہت بڑا حصہ درندوں کی سطح پر کهڑا ہے  ميں 

يہموازنہ جديد سرمايہ داری کے ابتدائی دور ميں  کا ہر نشان کهو ديا ہے۔ ان کی خوفناک غربت کے نتيجے ميں 
 ر مادی حيثيت پر بهی بڑے پيمانے پر الگو ہوسکتابڑهتے ہوئے صنعتی پرولتاريہ کے عظيم عوام کی فکری او

 ہے۔

اورانہيں  مزدوروں کی بہت بڑی تعداد شيشے کی کهڑکی کے بغير بهی بدبخت گندے سوراخوں ميں رہتی تهی 
روزانہ چوده سے پندره گهنٹے تک صنعت کے سويٹ شاپس ميں گذرانا پڑتا تها ، ان ميں سے کسی بهی قسم کے 

اور صحت کے تحفظ کے لئے کوئی سامان نہيں تها۔ قيديوں کی اور يہ وه اجرت ہے جو کبهی  طبی سامان يا زندگی
بهی ضرورتوں کو ناگزير کرنے کے لئے کافی نہيں تها۔ اگر ہفتے کے آخر ميں کارکن کے پاس اتنا بچا ره گيا تها 

 وش کرنے کی صالحيتکہ وه اسے شراب کی نشے ميں شراب پی کر چند گهنٹوں تک رہنے والے جہنم کو فرام
تويہ وه سب سے زياده کام تها جو اسے حاصل ہوسکتا تها۔ اس طرح کی حالت کا ناگزير نتيجہ جسم  رکهتا ہے 

فروشی ، شرابی اور جرائم ميں بے حد اضافہ تها۔ انسانيت کی سراسر بدبختی اس وقت پهيل جاتی ہے جب وه ان 
 ے ميں پڑهتا ہے جن سے کسی کو ترس نہيں آتا تها۔لوگوں کی روحانی پستی اور اخالقی پستی کے بار

نام نہاد ٹرک نظام کے ذريعہ فيکٹری غالموں کی اذيت ناک صورتحال نے اور بهی مظلوم بناديا ، جس کے تحت 
مزدور کو فيکٹری مالکان کے اسٹورز ميں اپنی فراہمی اور روز مره استعمال کے ديگر مضامين خريدنے پر 

اکثر ضرورت سے زياده قيمت اور ناقابل استعمال رہتے تهے سامان اس کے حوالے کرديا گيا۔ جہان مجبور کيا گيا 
يہ اس حد تک چال گيا کہ مزدور کے پاس اپنی محنت سے کمائی جانے والی اجرت کا کچه کم ہی بچتا تها ، اور 

مالکان سے وصول اسے غير متوقع اخراجات جيسے ڈاکٹروں ، دوائيں ، اور اس طرح کے سامان کی فيکٹری 
کرنا پڑتا تها ، جو ان کے پاس تها۔ يقينا ، ايسے معامالت ميں ان سے کم قيمت پر ان سے وصول کرنے کيلئے جو 

اسطرح   مردہبچے کی تدفين کے لئے بتاتے ہيں کہ مائيں  مصنفينان کے لئے وصول کيے گئے تهے۔ اور ہم عصر 
 ا کرنا پڑے گی۔ادغام لينے والے اور گريڈی گيگر کو کس طرح اد
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اور انسانی مزدور طاقت کا يہ التعداد استحصال صرف مرد اور خواتين تک ہی محدود نہيں تها۔ کام کے نئے 
طريقوں نے مشين کو صرف چند دستی حرکتوں کے ساته خدمت کرنے کے قابل بنا ديا تها ، جس کو بغير کسی 

ار سال کی جنهينتين يا چ  کے بچوں کی تباہی ہوئی  پرولتاريہبڑی مشکل کے سيکها جاسکتا تها۔ اس کی وجہ سے 
عمر ميں مالزمت پر ڈال ديا گيا تها اور انہيں اپنی جوانی کو کاروباری افراد کی صنعتی جيلوں ميں گهسيٹنا پڑا 

ری کی تاريخ کا سرمايہدا جسپر پہلے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہيں کی گئی تهی  تها۔ چائلڈ ليبر کی کہانی 
يک تاريک باب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ايک عيسائی انتظاميہ کس حد تک بے دلی کا مظاہره کرے گی ، ا

اورعوام کو بال امتياز استحصال کا عادی بنا ہوا ہے۔ فيکٹريوں  جو اخالقی لحاظ سے غوروخوض ميں مبتال ہے 
کی اموات کو اس مقام تک پہنچايا کی غيرصحيبی حالتوں ميں طويل عرصے سے مزدوروں نے آخری مرتبہ بچوں 

ات کی ب” بيت المقدس ميں معصوموں کے قتلکی لرزه خيزتکرارجہاں رچرڈ کارليل کامل انصاف کے ساته ، "
کرسکتا تها۔ اس وقت تک پارليمنٹ نے ايسے قوانين نافذ نہيں کيے جو فيکٹری مالکان کے ذريعہ بہت عرصے 

 يامحض ٹوٹ گئے۔ سے منسوخ ہوئے 

ے استحصال کی اپنی ہوس ميں انتظاميہ کو پابنديوں سے آزاد کرنے کے لئے اپنی بہترين مدد فراہم کی۔ رياست ن
کا بدنام زمانہ ناقص قانون  1834اس نے اسے سستی مزدوری فراہم کی۔ اس مقصد کيلئے ، مثال کے طور پر 

اس طرح کے غصے کا بلکہہر ايک کی طرف سے  جوانگريزی کے محنت کش طبقے ہی نہيں  وضع کيا گيا 
ميں ملکہ الزبته کے  1601جو طوفان اٹهاتا ہے ، جو اب بهی اس کے گود ميں دل رکهتا ہے۔ پرانا ناقص قانون 

انگلينڈميں خانقاہوں کو دبانے کا نتيجہ تها۔ خانقاہوں نے اپنی آمدنی کا ايک تہائی حصہ   دور ميں شروع ہوا تها 
رواج بنايا تها۔ ليکن خانہ بدوشوں کا بڑا حصہ گرنے والے ان عظيم غريبوں کی ديکه بهال پر خرچ کرنے کا 

ے لہذااس قانون کی طرف س مالکان نے سوچا بهی نہيں تها کہ وه تيسرے حصے کو بهيک مانگنا جاری رکهے گا 
ے۔ ہنافذ کرده قانون غريبوں کی ديکه بهال کرنے اور اس کے لئے انسانی وسائل تالش کرنے کا فريضہ انجام ديتا 

جن کے وجود کو جڑ سے اکهاڑ پهينکا گيا تها۔ قانون نے غربت ميں ايک ذاتی بدقسمتی ديکهی جس کے لئے انسان 
ذمہ دار نہيں تها ، اور اس کے پاس معاشرے سے امداد کے لئے پکارنے کا حق مانتا تها جب وه اپنی کسی غلطی 

ں کرسکتا تها۔ . اس قدرتی غور سے قانون کو ايک کی وجہ سے محتاج نہيں ہوا تها اور اب وه خود کو مہيا نہي
 معاشرتی کردار مل گيا۔

اورمبينہ طور پر عداوت پر ذاتی بدحالی کی ذمہ داری  اسنئے قانون ميں غربت کو جرم قرار ديا گيا ہے   تاہم 
سکی ج  عائد کی گئی ہے۔ يہ نيا قانون ملٹيوسی نظريے کے غير موثر اثر و رسوخ کے تحت وجود ميں آيا تها

بدانتظامی تعليمات کو مالک طبقات نے ايک نيا انکشاف قرار ديا تها۔ مالڈس ، جس کا آبادی کے مسئلے پر معروف 
کام کا تصور گوڈوين کے پوليٹيکل جسٹس کے جواب کے طور پر ہوا تها ، نے دو ٹوک الفاظ ميں اعالن کيا تها کہ 

شرے ميں جانے پر مجبور کيا ، اور اس وجہ سے وه اس غريب آدمی نے بن بالئے مہمان کی حيثيت سے معا
خصوصی حقوق کا دعوی نہيں کرسکتا ہے۔ يا اس کے ساتهی مردوں کی ترس کها۔ يقينا. اس طرح کا نظريہ محنتی 

 بيروں کی چکی کی طرف مائل تها اور استحصال کی ان المحدود ہوس کو مطلوبہ اخالقی مدد فراہم کرتا تها۔

حکام کے ہاتهوں سے غريبوں کی ديکه بهال کی فراہمی کا بندوبست ليا گيا تها اور اسے  نئے قانون ميں پيرش
رياست کے ذريعہ مقرر کرده ايک مرکزی اداره کے تحت رکها گيا تها۔ پيسوں يا رزق کے ذريعہ مادی معاونت کا 

ا جس ور نفرت انگيز اداره تهبيشتر حصہ ختم کرديا گيا تها اور اس کی جگہ ورک ہاؤس نے لے ليا تها ، يہ بدنام ا
ميں پناه  اسےورک ہاؤس کہاجاتا تها۔ جس کو قسمت کا نشانہ بنايا گيا  ناقص قانونباسٹيل"کی مقبول تقرير ميں"

بطورانسان اپنی حيثيت سے ہتهيار ڈال دی ، کيونکہ يہ مکانات سراسر جيل تهے ، جس  لينے پر مجبور کيا گيا 
کی بنا پر سزا دی گئی تهی اور اسے ذليل و خوار کيا گيا تها۔ ورک ہاؤسز ميں لوہے ميں فرد کو اپنی ذاتی بدبختی 

جسنے سخت مخالفت کے ساته کسی بهی مخالفت کا مقابلہ کيا۔ ہر ايک کے پاس انجام  کا نظم و ضبط غالب تها 
ا تها۔ کرديا گي دينے کے لئے ايک خاص کام تها۔ جو بهی اس کے قابل نہيں تها اسے سزا ميں کهانے سے محروم

اورسلوک اتنا سخت اور وحشيانہ تها کہ بچوں کو اکثر خود  کهانا اصل جيلوں کی نسبت خراب اور زياده ناکافی تها 
کشی پر مجبور کيا جاتا تها۔ اہل خانہ کو عليحده کرديا گيا تها اور ان کے ممبروں کو صرف ايک مخصوص وقت 

کو ديکهنے کی اجازت تهی۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ وه دہشت اور عہديداروں کی نگرانی ميں ايک دوسرے 
گردی کی اس جگہ ميں رہائش کو اتنا ناقابل تسخير بنائے کہ صرف انسانيت کو ہی انسانيت کی تالش کر کے آخری 
 پناه حاصل کرنا پڑے۔ اس کے لئے نئے ناقص قانون کا اصل مقصد تها۔ مشين کی تياری نے ہزاروں افراد کو اپنے
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صرف ٹيکسٹائل کی صنعتوں ميں ہی جديد بڑے پودوں کے ذريعہ  -رہائشی ذرائع زندگی سے دور کرديا تها 
اور نئے قانون نے اسے ديکها کہ سستی مزدوری  -سے زياده ہينڈ ويوروں کو بهکاری بنا ديا گيا تها  80،000

 ہونے کا امکان۔اوراس کے ساته مسلسل اجرت کم کرنے پر مجبور  انتظاميہ کے حکم پر ہے 

 د صنعتیجديان خوفناک حاالت ميں ايک نيا سماجی طبقہ پيدا ہوا ، جس کی تاريخ ميں کوئی پيش پيش نہيں تها 
ان بخش نسبتااطمين جنہوننے مقامی طور پر مقامی طلب کو پورا کيا   زمانے کے چهوٹے کاريگر ۔سابقہ پرولتاريہ

ی خاص جهٹکے سے شاذ و نادر ہی پريشان تهے۔ اس نے اپنی جوبغير ہی کس زندگی گزارنے کا لطف اٹهايا 
ارت کيونکہ اس کی تج خودايک ماسٹر بهی  بعدميں  اوراکثر  مالزمت کی خدمت انجام دی ، ايک ٹريول مين بن گيا 

کے ضروری اوزاروں کے حصول کا دارومدار کسی بڑی رقم کے قبضے پر نہيں تها ، کيوں کہ يہ مشين کے 
يا تها۔ . اس کا کام انسان کے الئق تها اور پهر بهی وه قدرتی قسم پيش کرتا ہے جو تخليقی سرگرمی دور ميں بن گ

 کو اکساتا ہے اور انسان کو اندرونی اطمينان کی ضمانت ديتا ہے۔

يہاں تک کہ چهوٹے گهريلو صنعتکار ، جو سرمايہ دارانہ دور کے آغاز ميں پہلے ہی اپنی مصنوعات کا زياده 
شہروں ميں تجارت کے مالدار مالداروں کے پاس ٹهکانے لگارہا تها ، موجوده معنوں ميں پرولتاری ہونے تر حصہ 

تاکہزياده  خاصطور پر ٹيکسٹائل کی صنعت ، ديہی اضالع ميں اپنے مراکز رکهتی تهی  سے بہت دور تها۔ صنعت 
ره جاتی ، جس کی وجہ سے اس تر معامالت ميں چهوٹے کاريگروں کے پاس اس کے پاس ايک چهوٹی سی زمين 

کی ديکه بهال آسان ہوجاتی ہے۔ اور چونکہ آنے واال سرمايہ دارانہ نظام مشين کے تسلط سے پہلے ہی تها ، اب 
بهی صنعت کے دستکاری کے مرحلے سے جڑا ہوا ہے ، لہذا اس کی توسيع کے امکانات محدود وقت کے لئے 

شديد  تاکہکارکن سے زياده ايک اصول کی حيثيت سے تهی تهے ، کيونکہ صنعت کی مصنوعات کی طلب رسد 
 معاشی بحرانوں سے محفوظ رہا۔

 

 کيونکہيہ بڑے پيمانے پر مانگ پر پيشگی جديدمشين پروڈکشن نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر ديا تها  تاہم 
ا گيا وں ميں تبديل کردييہسب کچه چند ہی سال اوراسی وجہ سے غير ملکی منڈيوں کی فتح پر   انحصار کرتا تها 

تها۔ ہر نئی ايجاد نے بڑهتی ہوئی پيمائش ميں پيداواری صالحيت ميں اضافہ کيا اور صنعتی سرمائے کو سرمايہ 
تجارتاور ماليات پر حاوی رہا۔ اور چونکہ نظريہ کاروں کے ذريعہ   دارانہ صنعت کا غير متنازعہ ماسٹر بنا ديا 

رول لہذاصنعتی پيداوار پر کسی بهی منصوبہ بند کنٹ  آزادانہ مقابلہ کيا گيا تها لوہا اقتصادی قانون ہونے کے تحت 
اسلئے طويل مدت يا کم مدت ميں مختلف وجوه کی بناء پر صنعتی مصنوعات کی فراہمی  کو سوال سے دور کرديں 

مے اچانک خات کے دوران وقتا فوقتا وقوع پذير ہونا ضروری ہے۔ مانگ کو پيچهے چهوڑ ديا اس سے پيداوار کے
آبادی کے لئے برباد تهے کيونکہ انہوں نے کارکنوں  پرولتاريہجوشہروں کی  ، نام نہاد بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا 

کو عدم عملدرآمد کی مذمت کی اور اسی وجہ سے انہيں زندگی کے ذرائع سے محروم کرديا۔ يہ صرف نام نہاد 
اری کی اصل نوعيت کا اتنا ہی اشاره ہے۔ اس حالت کارجحان ہے جو جديد سرمايہ د اوور پروڈکشن""

جبکہاصل پروڈيوسر کٹهن بحرانوں ميں  جبکہفيکٹريوں اور گوداموں کو سامانوں سے ماال مال کيا جاتا ہے  ميں 
 مبتال ہيں۔ يہ وہی نظام ہے جس کی انسانيت کچه بهی نہيں اور مرده چيزوں ميں سب کچه ہے۔

اس نظام کے معاشی اتار چڑهاو کا مکمل سامنا تها ، کيوں کہ اس کے ممبروں کے  ليکن ترقی پذير پرولتاريہ کو
پاس ہاتهوں کی مشقت کے سوا تصرف کے لئے کچه نہيں تها۔ قدرتی انسانی تعلقات جو ماسٹر کاريگر اور اس کے 

بقے کے طسفريوں کے مابين موجود تهے جديد پرولتاريہ کے لئے کوئی معنی نہيں رکهتے تهے۔ وه محض ايک 
ذريعہ استحصال کا مقصد تها جس کے ساته اس کا اب کوئی سماجی تعلق نہيں تها۔ فيکٹری کے مالک کے لئے وه 

انسانکی حيثيت سے اب اور نہيں۔ ايک شخص کہہ سکتا ہے ، وه سارا  '' کےطور پر موجود تها  ہاتهمحض ايک '' 
ڈهيروں ميں ڈهل ليا تها ، جب اس نے اپنا سارا  چهلکا تها جو اس وقت کے بڑے صنعتی انقالب نے شہروں ميں
وہبحری جہاز تباه ہونے والے انسانوں کے ايک  معاشرتی مقام کهو ديا تها۔ معاشرتی طور پر جڑ سے اکهڑ گيا 

بڑے پيمانے پر محض ايک جزو بن گيا تها ، جو سب کو ايک ہی قسمت کا نشانہ بنايا گيا تها۔ جديد پرولتاری ، وه 
گوشتاور خون کی ايک مشين تهی جس نے دوسروں کے لئے دولت پيدا کرنے کے لئے اسٹيل  دمی تها مشين کا آ

 کی مشين کو حرکت ميں اليا ، جبکہ اس دولت کا اصل پيدا کننده مصائب ميں ہی مرنا ہوگا۔
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اور صنعت کے بڑے مراکز ميں اپنے ساتهيوں سے بد قسمتی سے رہائش پذير ہونے سے نہ صرف اس نے 
ے مادی وجود کو ايک خاص کردار بخشا بلکہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور نئے تصورات کا احساس بهی پيدا اپن

اسنے  جسےوه اصل ميں نہيں جانتا تها۔ پونڈنگ مشينوں اور چيمنيوں کو ديکهنا ايک نئی دنيا ميں تبديل کيا گيا  ہوا 
حيثيت سے محسوس کيا جس کے خالف وه فرد کی  پہلے تو خود کو ايک طاقتور طريقہ کار ميں پہيے يا کوگ کی

کے  چونکہاس حيثيت سے بے بس تها۔ اس کی جر ت بهينہيں تهی کہ جلد يا بدير اس حالت سے فرار ہوجائے 
ہرراستے کو روک ديا گيا تها۔ اور  ہاتهوں کی فروخت کے عالوه عام طور پر زنده رہنے کا کوئی ذريعہ نہيں تها 

اقت کے وہاس زبردست ط بهی اسی قسمت کا برباد تها۔ ہر معاشرتی تعلقات سے باالتر ہوکر  اسکا نسل وه ہی نہيں 
مقابلے ميں ذاتی طور پر محض کچه بهی نہيں تها جو اسے اپنے مفاداتی مفادات کے بے حس آلے کے طور پر 

وعيت کے اسےاپنی ن  استعمال کررہا تها۔ ايک بار اور کچه بننے کيلئے اور اپنی بہتری کو بہتر بنانے کيلئے
دوسروں کے ساته مل کر کام کرنا پڑے گا اور اس انجام کو روکنا پڑے گا جس نے اسے بری طرح متاثر کيا تها۔ 
اس طرح کے تحفظات جلد يا بدير اس پر قابو پانے کيلئے تهے کہ اگر وه کهائی ميں نہيں ڈوبنا چاہتا ہے۔ انہوں 

 يک کی طرف سب سے پہلے پرولتاری اتحاد کو جنم ديا۔مزدورونکی جديد تحر نے مجموعی طور پر 

" نہيں تهاجس نے بے دخل عوام کی اس تحريک کو زندگی ميں جکڑا، جيسا کہ تنگ نظری اشتعاالنگيزيہ وه "
اورآج بهی اس پر  والے رد عمل اور ايک ظالمانہ نظم و نسق نے اس وقت اس پر زور دينے کی جسارت کی تهی 

ہی حاالت تهے جنہوں نے اس تحريک کو اور اس کے ترجمانوں کو زندگی بخشی۔ اپنی جان زور ديتے ہيں۔ يہ و
بچانے اور مزيد انسانی حاالت کو جس کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کرنا ان کے حکم پر کارکنوں کا مالپ 

 ويں صدی کے پہلےہی واحد ذريعہ تها۔ منظم اجرت مزدوروں کے ان بينڈوں کی پہلی تجاويز ، جس کا پتہ اٹهار
نصف حصے تک لگايا جاسکتا ہے ، سرمايہ دارانہ نظام کی انتہائی رونے والی برائيوں کے خاتمے اور زندگی 

 کے موجوده حاالت ميں کچه بہتری النے سے آگے نہيں بڑه سکا۔
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ذريعہ  است کےکےبعد سے انگلينڈ ميں ايک قانون موجود تها جس کے مطابق اپرنٹسشپ ، اجرت اور اوقاتکو ري
باقاعده بنايا گيا تها۔ قديم دستکاری کارپوريشنوں کے اتحاد نے خود کو صرف اشيا کی تياری اور ان کے تصرف 

 رده"تيار کسرمايہدارانہ سرمايہ کاری اور " جب  کے حق سے متعلق سواالت سے ہی تشويش کا اظہار کيا۔ ليکن 
 ور نيچے دهکيلنا شروع کيا گيا تو ، پہلی ٹريڈ يونين تنظيموں نےاجرتکو مزيد ا اجرتوں کے پهيالؤ کے ساته ساته 

اس رجحان سے نمٹنے کے لئے اجرت کارکنوں کی نئی جماعت کے مابين ترقی کی۔ ليکن منظم کارکنوں کی ان 
 جنهوننے حکومت کو قديم قانون کی کوششوں کو ايک ہی وقت ميں منتظمين کی متفقہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا 

داری اور کارکنوں کی غير قانونی تنظيموں کو دبانے کی درخواستوں کے ساته گهير ليا۔ اور پارليمنٹ نے اس پاس
کے نامنہاد کمبينيشن ايکٹ کو پاس کرتے ہوئے جواب ديا ، جس نے اجرتوں  1800–1799مطالبہکا فوری طور پر 

 مام امتزاجوں پر پابندی عائد کردی تهیميں اضافے يا کام کی موجوده صورتحال کو بہتر بنانے کے مقصد سے ت
 اور اس کی خالف ورزی پر سخت جرمانے عائد کيے تهے۔

اس طرح صنعتی دارالحکومت کے ذريعہ استحصال کرنے پر مزدوری غير مشروط طور پر دی گئی 
ے اس کو مزاحمت کياتو وه قانون کے تابع ہوجاتا ہے اور بغير کسی   اورانہيں متبادالت کا سامنا کرنا پڑا تها  تهی 

يااس قانون کو توڑ ديتا ہے جس نے انہيں سراسر غالمی کی مذمت کی تهی۔ اس انتخاب کا مقابلہ  قبول کيا جاتا ہے 
ہ ان کے پاس کيونک کرتے ہوئے يہ فيصلہ کارکنوں کے زياده بہادر طبقے کے لئے اتنا مشکل نہيں ہوسکتا تها 

۔ انہوں نے اس قانون کی خالف ورزی کی جس سے انسانی وقار کا مذاق بہرحال بہت زياده نقصان اٹهانا پڑتا تها
وابتداء ج اوراس کی دفعات کو حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ چونکہ ٹريڈ يونين تنظيميں  اڑايا گيا 

کووجود کے  ميں مکمل طور پر مقامی طور پر خاص طور پر مقامی تهيں اور خاص صنعتوں تک محدود تهيں 
لہذاپورے ملک ميں نام نہاد باہمی مفادات کی انجمنوں يا اسی طرح کی بے  حق سے محروم کرديا گيا تها قانونی 

کی اصل لڑائی کرنے والی تنظيموں سے توجہ ہٹانا  پرولتاريوںہوده تنظيموں ميں اضافہ ہوا۔ ان کا واحد مقصد 
 ہے۔

کريت پسند عناصر کے خفيہ سازشی کيونکہ ان کهلی انجمنوں کے اندرونی حصے کارکنوں کے درميان عس
جوگہری رازداری اور باہمی مدد کے حلف  عزمافراد کے چهوٹے يا بڑے گروپ   بهائی چارے پر مشتمل تهے 
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کے پابند ہيں۔ انگلينڈ کے شمالی صنعتی حصوں اور خاص طور پر اسکاٹ لينڈ ميں ان خفيہ تنظيموں کی ايک بڑی 
الف جنگ لڑی اور مزدوروں کو مزاحمت پر آماده کيا۔ اس معاملے کی جنهوننے آجروں کے خ تعداد موجود تهی 

نوعيت يہ ہے کہ ان ميں سے بيشتر جدوجہدوں نے انتہائی متشدد کردار کو اپنا ليا ، جيسا کہ سمجهنا آسان ہے جب 
ہم معاشی حاالت کی تباه کن ترقی کے نتيجے ميں مزدوروں کی اذيت ناک صورتحال پر غور کرتے ہيں اور 
انتہائی معمولی کارروائيوں کے بعد بهی انتہائی سخت قانونی کارروائی کا مظاہره کرتے ہيں۔ پرولتاريہ معيار 

 زندگی ميں بہتری النے کی کوشش۔ قانون کے خط کی کسی بهی خالف ورزی پر خوفناک سزا دی گئی۔

نہيں  اتطويل عرصے تک بازمقدم مينٹريڈ يونين تنظيموں کو قانونی طور پر تسليم کرنے کے بعد بهی 1824
آجرونکے طبقاتی مفادات کی کهلی اور سنجيدگی سے حفاظت کرتے   آئے۔ بے ضمير ججوں نے 

اورکسی حد تک پائيدار حاالت کے آنے سے پہلے ہی  متناسبکارکنوں پر سيکڑوں سال قيد کی سزا سنائی   ہوئے 
 کافی وقت گزر گيا۔

بننے والوں کی عمومی ہڑتال کی۔ اگلے سالوں ميں پورا شمالی  مينخفيہ مزدور تنظيموں نے گالسگو ميں1814
ميں لنکاسٹر شائر  1818انگلينڈ مستقل طور پر مزدوروں ميں ہڑتال اور بدامنی سے لرز اٹها جس کا نتيجہ باآلخر 

جسميں مزدوروں نے عام اجرت کے اضافے کے مطالبے  ميں اسپنرز اور ويوروں کی زبردست ہڑتال پر پہنچا 
نےفيکٹری قانون سازی ميں اصالحات اور خواتين اور بچوں کی مزدوری کے انسانی ضابطوں کے  عالوه کے 

 جسےان کی خفيہ تنظيموں نے نکاال۔ اسی  کان کنوں کی زبردست ہڑتال ہوئی  سکاٹشلئے مطالبہ کيا۔ اسی سال 
ر سے معذور ہو جاتا تها۔ اکثطرح سکاٹش ٹيکسٹائل انڈسٹری کا زياده تر حصہ وقتا فوقتا مزدوری کے خاتمے 

يا کو تاکہحکومت اکثر مليش  امالککی تباہی اور عوامی عدم استحکام کا سامنا ہوتا تها  ہڑتالوں کے ساته آتش زنی 
 صنعتی حصوں ميں پهينکنے کی ضرورت کے تحت رہی۔

اہميت معاشرتي نے مشينونکو متعارف کروا  جيسا کہ بعد ميں ہر دوسرے ملک ميں ، اسی طرح انگلينڈ ميں بهی 
يا کےخالف کارکنوں کی ناراضگی کا مظاہره کيا گ کی جس کے بارے ميں انهيں ابهی تک تسليم نہيں کيا گيا تها 

مشينونکے تحفظ کے لئے ايک خصوصی   کے اوائل ميں  1769اورجو ان کی خواہش کی فوری وجہ تهيں۔   تها 
 ے استعمال سے مشين کی تياری ميں تيزی سے پيشرفت شروعجببهاپ بجلی ک قانون بنايا گيا تها۔ ليکن بعد ميں 

ہزاروندستکاريوں کو روزی کے ذرائع سے لوٹ ليا گيا اور  اورخاص طور پر ٹيکسٹائل کی صنعت ميں  ہوگئی 
 1811مشينوں کی تباہی ايک روزمره واقع بن گيا . يہ نام نہاد لڈزم کا دور تها۔  گہری بدحالی ميں ڈوب گيا 

جہانذخيره کرنے والی مشينری کی تعارف  ميں دو سو سے زياده مشين لومز تباه ہوگئيں۔ آرنلڈ ميں همنوٹنگ ميں 
ا بول مزدوروننے فيکٹريوں ميں دهاو نے سينکڑوں ذخيره کرنے والے ويوروں کو ادائيگی کے لئے پهينک ديا تها 

نڈ کی سرمايہ کاری کی نمائندگی کی جنميں سے ہر ايک نے چاليس پاؤ ديا اور ساٹه نئی مشينيں مسمار کرديں 
 تهی۔ اسی طرح کی پرفارمنس ہر جگہ دہرائی گئی۔

جبتک کہ پرولتاريہ آبادی کی ضرورت مستقل طور پر بڑهتی ہی جارہی تهی ، اور  قوانين کی بهالئی کيا تهی 
ےہر جگہ وڈ نکنگ لانتظاميہ اور حکومت کو نہ تو ان کے حاالت سے سمجهنے اور نہ ہی ہمدردی حاصل تهی! 

اوريہاں تک کہ سخت ترين قوانين بهی ان کی تباہی کے کام کو روکنے  صنعتی حلقوں ميں شاہی طور پر داخلہ ليا 
ميں ناکام رہے۔ جس کی ہمت ہو اسے روکو۔ جو کر سکے اسے روک! خفيہ کارکن کی معاشروں کا نگاه تها۔ 

يں آئے اوروه يہ ديکهنے م کی نئی تفہيم پيدا ہوئی  مشينوں کی تباہی اسی وقت رک گئی جب آپس ميں اس معاملے
 کہ وه اس وسيلہ سے تکنيکی ترقی کو روک نہيں سکتے ہيں۔

ميں ، پارليمنٹ نے ايک ايسا قانون نافذ کيا جس ميں مشينوں کی تباہی کے لئے سزائے موت کا اطالق  1812
ا ر فرد جرم پيش کيا اور ستم ظريفی سے مطالبہ کيکيا گيا تها۔ اس موقع پر ہی الرڈ بائرن نے حکومت پر اپنا مشہو

 ايوانکو يہ فراہم کرنا چاہئے کہ جيوری ہميشہ باره قصابوں پر مشتمل ہو۔ اگرخونی قانون کو نافذ کرنا ہے تو  کہ 

کے جنوری  1813اہلکاروں نے زيرزمين تحريک کے قائدين کے سروں ميں چاليس ہزار پاؤنڈ کی قيمت رکهی۔ 
اورآسٹريليا ميں منظم کارکنوں کو  ے مجرم اٹهاره مزدوروں کو يارک ميں پهانسی دے دی گئی لڈوزمک ميں 

تعزيراتی کالونيوں ميں جالوطن کرنے سے خوفناک شرح ميں اضافہ ہوا۔ ليکن اس تحريک نے خود ہی تيزی سے 
اری بحران ترقی کی ، خاص طور پر جب نپولين جنگوں کے خاتمے کے بعد پيدا ہونے والے بڑے کاروب
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اوربرخاست فوجيوں اور مالحوں کو بے روزگاروں کی فوج ميں شامل کيا۔ اس صورتحال کو کئی چهوٹی   نے 
 جسکے ذريعہ روٹی کی قيمت کے مکئی کے بدنام قوانين نے ابهی بهی کرايہ دار بنا ديا تها  1815کٹائيوں اور 

 مصنوعی طور پر بڑهائی گئی تهی۔

ريک کا يہ پہال مرحلہ ايک پُرجوش حصہ تها ، ليکن پهر بهی يہ مناسب معنوں ميں ليکن اگرچہ جديد مزدور تح
انقالبی نہيں تها۔ اس کے لئے اس کی کمی نہيں تهی کہ معاشی اور معاشرتی عمل کی اصل وجوہات کے بارے 
ميں صحيح طور پر سمجهنے کی جو صرف سوشلزم ہی دے سکتی ہے۔ اس کے پرتشدد طريقے محض اس 

تشدد کا نتيجہ تهے جو مزدوروں پر خود ڈهائے گئے تهے۔ ليکن نوجوان تحريک کے طريقوں کو سرمايہ  وحشيانہ
بلکہمحض اس کے انتہائی ناجائز اخراج کو ختم کرنے اور پرولتاريہ  دارانہ نظام کے بالکل خالف نہيں بنايا گيا تها 

کا  کےلئے ان پہلی يونينوں منصفانہدن کی معاوضہ"کے لئے ايک اچهے انسانی معيار زندگی کے قيام پر تها۔"
اورجب آجروں نے انتہائی بے دردی کے ساته مزدوروں کے اس معمولی اور يقينی طور پر جائز مطالبے   نعره تها 

مؤخرالذکر کو ان طريقوں کا سہارا لينا پڑا جس ميں وه تهے۔ موجوده حاالت ميں ان کے لئے  کا مقابلہ کيا تو 
 دستياب ہے۔

اس تحريک کی عظيم تاريخی اہميت اپنے اصل معاشرتی مقاصد ميں اس کے ساده وجود سے کہيں کم ہے۔ اس 
نے جڑ سے اکهاڑے ہوئے عوام کو ايک مرتبہ پهر ايک اور قدم ديا جس کو معاشی حاالت کے دباؤ نے بڑے 

اليوں کے خالف طبقاتی صنعتی مراکز ميں داخل کرديا۔ اس نے ان کے معاشرتی احساس کو زنده کيا۔ استحص
جدوجہد نے مزدوروں کے يکجہتی کو بيدار کيا اور ان کی زندگيوں کو نيا معنی بخشا۔ اس نے بال امتياز استحصال 

اميد پيدا کی اور انہيں ايک ايسا راستہ دکهايا جس سے انہيں اپنی زندگيوں کی کی معيشت کے متاثرين ميں نئی 
قار کا دفاع کرنے کا موقع مل گيا۔ اس سے مزدوروں کی خود انحصاری کو حفاظت اور ان کے مشتعل انسانی و

تقويت ملی اور انهيں مستقبل ميں ايک بار پهر اعتماد مال۔ اس نے مزدوروں کو خود نظم و ضبط اور منظم مزاحمت 
يثيت ح اوران ميں ان کی طاقت کا شعور اور اپنے زمانے کی زندگی ميں ايک معاشرتی عنصر کی کی تربيت دی 

سے ان کی اہميت کا شعور تيار کيا۔ يہ اس تحريک کی عظيم اخالقی خدمت تهی جو حاالت کی ضروريات کی وجہ 
سے پيدا ہوئی تهی ، اور جس کو وه معاشرتی مسائل سے نابينا ہے اور اپنے ہم وطن مردوں کے دکهوں پر ہمدردی 

 کے بغير اس کا اندازه نہيں کرسکتا ہے۔

کارکنونکے امتزاج کے خالف قوانين کو منسوخ کيا گيا ، جب حکومت اور  ميں  1824 جب ، اس کے بعد ،
طبقے کے بصيرت کے حامل طبقے کو آخر کار اس بات کا يقين ہو گيا تها کہ سخت ترين ظلم و ستم بهی متوسط 

ی۔ پہلے کے لتحريک کو کبهی نہيں توڑ پائے گا۔ محنت کشوں کی تنظيم غيرمتعلق شرح پر پورے ملک ميں پهي
ميں اتحاد کيا اور اس طرح اس تحريک کو اس کی اصل اہميت دی۔ حتٰی کہ  يونينوںمقامی گروپوں نے بڑی 

حکومت ميں رد عمل کا رخ موڑنے والے بهی اب اس ترقی کو قابو نہيں کرسکے۔ انہوں نے محض اس کے 
 ريک کو پيچهے نہيں ہٹا سکے۔ليکنوه خود بهی تح پيروکاروں ميں متاثرين کی تعداد ميں اضافہ کيا 

ميں سياسی بنياد پرستی کی نئی بغاوت کا قدرتی طور پر انگريزی  انگلينڈجنگوں کے بعد  فرانسيسیطويل 
 وبٹوليم کاورسب سے بڑه کر   کارٹ رائٹ ميجر،  ہنريہنٹ  برڈٹمحنت کش طبقے پر بهی بہت زياده اثر تها۔ 

تکم ہوجانے کے بعد ، ساٹه ہزار کی گردش کو حاصل کرنے کے قيم  جنکا کاغذ پوليٹيکل رجسٹر   جيسےمرد 
کےمشترکہ  1800–1799 نئياصالحی تحريک کے دانشور سربراه تهے۔ يہ اپنے حملوں کو کارن قوانين   بعد 

 طبقے کےجسکے تحت متوسط  اورسب سے زياده ، بدعنوان انتخابی نظام کے خالف ہدايت دے رہا تها  ايکٹ 
بهی حق رائے دہی سے خارج کرديا گيا تها۔ ملک کے ہر حصے اور خاص طور پر شمالی ايک بڑے حصے کو 

صنعتی اضالع ميں بڑے پيمانے پر اجتماعات نے عوامی تحريک کو آگے بڑهايا۔ ليکن کيسلريگ کے ماتحت 
 ےاوراس کا عزم کيا گيا کہ وه طاقت سے اصالحات ک رجعت پسند حکومت نے کسی بهی اصالح کی مخالفت کی 

جبمانچسٹر کے پيٹرس فيلڈ ميں ساٹه ہزار افراد نے حکومت سے عوامی   ميں  1819عمل کو ختم کردے گا۔ اگست 
اورچار سو افراد زخمی يا ہالک  اجتماعی درخواست داخل کی تو مليشيا نے اس اسمبلی کو منتشر کرديا 

" مظاہروں کا جواب حکومت نے چه " کےقتل عام کے اشتعال انگيزی کے خالف ملک ميں طوفانی پيٹرلوہوگئے۔
جسکے ذريعہ پريس کی اسمبلی اور آزادی کا حق معطل کرديا گيا تها اور  گينگ کے بدنام قوانين کے ساته ديا 

"کيٹواسٹريٹ سازش"  مصلحين نے سخت ترين کو ذمہ دار ٹهہرايا تها۔ قانونی چاره جوئی نام نہاد



 

19 

اتهيوں نے برطانوی کابينہ کے ممبروں کے قتل کی منصوبہ جسميں آرتهر تهسٹل ووڈ اور اس کے س کےذريعہ 
حکومتکو اصالح کی تحريک کے خالف سخت شدت کے ساته آگے بڑهنے کا موقع فراہم کرنے  بندی کی تهی 

تهسٹلووڈ اور اس کے چار ساتهيوں نے پهانسی پر چڑهنے کی کوشش  کو  1820کی خواہش کی گئی تهی۔ يکم مئی 
ومت اورانگلينڈ کو ايک رجعت پسند حک کو دو سال کے لئے معطل کرديا گيا ئس کارپسايکٹ ہيبيکی قيمت ادا کی 

 کے حوالے کرديا گيا جس نے اپنے شہريوں کے کسی بهی حقوق کا احترام نہيں کيا۔

کے جوالئی کے انقالب نے انگريزی  1830اس نے اس وقت کے لئے تحريک کو روک ديا۔ پهر فرانس ميں 
جسنے اس مرتبہ بالکل مختلف کردار ادا کيا۔ پارليمانی اصالحات کی  ک کو دوباره زنده کيا اصالحات کی تحري

 1832جنگ ميں ايک بار پهر بهڑک اٹهی۔ ليکن اس کے بعد جب بورژوازی نے اپنے مطالبات کا زياده تر حصہ 
 اسنے اصالح هے کے ريفارم بل سے مطمئن ديکها ، جس ميں وه صرف مزدوروں کی بهرپور حمايت کے مالک ت

اورکارکنوں کو چهوڑ ديا۔ خالی ہاته  آفاقياستحکام کی طرف ديکهتے ہوئے  کی تمام کوششوں کی مخالفت کی 
روانہ ہونا صرف اتنا ہی نہيں نئی پارليمنٹ نے متعدد رجعت پسند قوانين نافذ کيے جس کے ذريعے کارکنوں کو 

کرديا گيا۔ ان نئے قوانين ميں چمکنے والی مثالوں ميں منظم کرنے کے حق کو ايک بار پهر شديد خطره الحق 
کے بدنام زمانہ ناقص قوانين تهے ، جن کا حوالہ پہلے ہی ديا جاچکا ہے۔ کارکنوں نے محسوس کيا کہ انہيں  1834

طبقے کے ساته مکمل وقفے کا اوراس احساس نے متوسط   بيچ ديا گيا ہے اور ان کے ساته غداری کی گئی ہے 
 ۔سبب بنا

 

اصل حقيقت يہ ہے کہ چارٹزم کو چهوٹی بورژوازی کے کافی حصے کی تائيد حاصل تهی ، ليکن جس ميں ہر 
جگہ پرولتاری عنصر نے حصہ ليا اور اس ميں زبردست حصہ ليا۔ چارٹزم يقينا اپنے بينر پر چارٹر کے منائے 

تمام  ليکناس نے کارکنوں کے حات تها گئے چه نکات پر نقش لگا چکا تها ، جس کا مقصد بنيادی پارليمانی اصال
معاشرتی مطالبات کو بهی منظور کرليا تها اور ان کو تبديل کرنے کے لئے ہر طرح کے براه راست حملے کی 
کوشش کر رہا تها۔ حقائق اس طرح چارٹسٹ تحريک کے سب سے بااثر رہنماؤں ميں سے ايک جے آر اسٹيوينس 

الس سے پہلے اعالن کيا کہ چارٹزم کوئی ايسا سياسی سوال نہيں تها جو نے مانچسٹر ميں ايک عظيم اجتماعی اج
" سمجهاجائے گا۔ "ايکامتيازی مقامليکناس کے بجائے اسے  عالمگير راضی کے تعارف سے حل ہوجائے گا 

انسانيانجمنوں اور مزدوروں کے  وافرخوراک   چونکہچارٹر کا مطلب اچهے گهروں   روٹی اور مکهن کا سوال 
تصر وقت کی مزدوری ہوگی۔ اسی وجہ سے کہ دس گهنٹہ کے لئے منائے جانے والے بل کے پروپيگنڈے لئے مخ

 نے اس تحريک ميں ايک اہم کردار ادا کيا۔

اوربورژوازی اور مزدور طبقے  چارٹسٹ تحريک کے ساته ہی انگلينڈ ايک انقالبی دور ميں داخل ہوچکا تها 
گئے تهے کہ خانہ جنگی قريب ہی قريب ہے۔ ملک کے ہر حصے ميں دونوں کے وسيع حلقے اس بات پر قائل ہو

اورشہروں ميں متعدد ہڑتالوں  ہونے والی زبردست اجتماعات نے اس تحريک کے تيزی سے پهيالؤ کی گواہی دی 
اور مستقل بدامنی نے اسے ايک خطرناک پہلو عطا کيا۔ خوفزده آجروں نے صنعتی مراکز ميں "افراد اورامالک 

کے لئے" متعدد مسلحليگوں کا اہتمام کيا۔ اس کی وجہ سے کارکنان نے بهی بازو شروع کر ديا۔ چارٹسٹ  کے تحفظ
ميں مارچ ميں لندن ميں منعقد ہوا ، اور بعد ميں برمنگهم منتقل  1839جوسن  کنونشن کی ايک قرارداد کے ذريعے 

د گيا تاکہ لوگوں کو تحريک کے مقاص انکے پندره بہترين پيش گووں کو ملک کے ہر حصے ميں بهيجا ہو گيا 
سے آلوده کيا جاسکے۔ چارٹسٹ کی درخواست پر دستخط جمع کرنے کے لئے۔ ان کی ميٹنگوں ميں سينکڑوں 

 اوريہ دکهايا کہ لوگوں کے عوام ميں اس تحريک نے کيا ردعمل ديا ہے۔ ہزاروں نے شرکت کی 

 آر جے، او برائن برانٹير،  کونونراو  فرگس،  ليويل موليچارٹزم کے ذہين اور خود قربانی کے ترجمان (جيسے 
ک بڑی ، کی اي جونز ارنسٹ،  بيومونٹ ايچ اے،  ٹيلر جان،  ونسنٹ ہنری، جيمز واٹسن، ہنری ہيتهرٹن،  اسٹيفنز

کافيحد تک وسيع پيمانے پر پريس کا  تعداد موجود تهی۔ صرف چند مشہور ماہروں کا ذکر کريں۔) اس کے عالوه 
جسميں دی غريب آدمی کے سرپرست اور ناردرن اسٹار جيسے کاغذات نے سب سے زياده اثر  م ديا گيا بهی حک

و رسوخ ظاہر کيا۔ حقيقت ميں حقيقت پسندی کے مطابق ، کسی خاص مقصد کے حامل تحريک نہيں تهی ، بلکہ 
مزدور طبقے کے  ليکناس کا اثر خاص طور پر اس وقت کی معاشرتی عدم اطمينان کيلئے اسکی گرفت تهی 

جسنے اسے دور دراز سے قبول کيا۔ معاشرتی مقاصد تک پہنچنا۔ چارٹسٹ ادوار ميں سوشلزم بهی مضبوطی  لئے 
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اوروليم تهامسن ، جان گرے ، اور خاص طور پر رابرٹ اوون کے خياالت انگريزی کارکنوں ميں  سے آگے بڑها 
 زياده وسيع پيمانے پر پهيلنے لگے۔

جہانصنعتی سرمايہ داری نے سب سے پہلے براعظم ميں اپنا قيام عمل  ملک ميں بهی  رائناور  بيلجيئم،  فرانس
مزدورتحريک کے ابتدائی مراحل تک  ضرورتکے مطابق  ميں اليا ، وه ہر جگہ اسی مظاہر کے ہمراه تها اور 

فہيم ستہ آہستہ بہتر تجسنے آہ پہنچا۔ اور يہ تحريک ہر ملک ميں پہلے ہی اسی نوعيت کی شکل ميں ظاہر ہوئی 
حٰتيکہ سوشلسٹ نظريات کے ذريعہ اس کے تصورات نے اسے بلند تر تصورات سے نوازا اور اس  حاصل کی 

کے لئے نئے معاشرتی نقائص کهول ديئے۔ سوشلزم کے ساته مزدور تحريک کا اتحاد دونوں کے لئے فيصلہ کن 
يادوسرے سوشلسٹ اسکول نے ہر ايک  ياسی نظريات نے اہميت کا حامل تها۔ ليکن اس پر اثر انداز ہونے والے س

 مثال ميں اس تحريک کے کردار اور مستقبل کے لئے بهی اس کا نظريہ طے کيا۔

ے انميں س  اگرچہ سوشلزم کے کچه مکاتب نوجوان مزدور تحريک سے بالکل التعلق تهے يا غير ہمدرد رہے 
کيونکہ وه سوشلزم کے ادراک کی ضروری ابتدائی  دوسروں کو بهی اس تحريک کی اصل اہميت کا احساس ہوا

 تاکہمحنت ہے۔ انہوں نے سمجها کہ مزدوروں کی روزمره کی جدوجہد ميں بڑه چڑه کر حصہ لينا ان کا کام ہوگا 
کش عوام کو ان کے فوری مطالبات اور سوشلسٹ مقاصد کے مابين گہری ربط کو واضح کيا جاسکے۔ ان جدوجہد 

ورتوں سے نکلتے ہوئے ، مزدوری کی غالمی کے مکمل دبانے کے لئے پرولتاريہ کی کيلئے، اس وقت کی ضر
آزادی کی گہری اہميت کی صحيح تفہيم النے ميں مدد فراہم کی ہے۔ اگرچہ زندگی کی فوری ضروريات سے جنم 

صد نئے مقا اسکے اندر آنے والی چيزوں کا جرثومہ پيدا ہوا ، اور يہ زندگی کے لے ليا ، ليکن اس کے باوجود 
طے کرنے تهے۔ ہر نئی چيز حيات کی حقيقت سے پيدا ہوتی ہے۔ نئی دنيايں تجريدی نظريات کے خال ميں پيدا 
نہيں ہوتيں بلکہ اس سخت اور مستقل جدوجہد ميں روزمره کی روٹی کی لڑائی ميں زندگی کی ناگزير تقاضوں کا 

قاضا کرتی ہے۔ پہلے سے موجود کے خالف مستقل خيال رکهنے کے لئے وقت کی ضروريات اور پريشانيوں کا ت
جنگ ميں ، نئی شکل خود آتی ہے اور نتيجہ برآمد ہوتا ہے۔ جو وقت کی کاميابيوں کی قدر کرنا نہيں جانتا ہے وه 

 کبهی بهی اپنے اور اپنے ساتهيوں کے لئے بہتر مستقبل نہيں جيت پائے گا۔

لڑائيوں سے ، کارکن آہستہ آہستہ اس جدوجہد کا گہرا مطلب آجروں اور ان کے اتحاديوں کے خالف روزانہ کی 
سيکهتے ہيں۔ پہلے تو وه موجوده معاشرتی نظام کے تحت ہی پروڈيوسروں کی حيثيت کو بہتر بنانے کے صرف 

ر اس اجاره داری معيشت او -ليکنآہستہ آہستہ وه برائی کی اجاره داری رکهتے ہيں  فوری مقصد کی تالش ميں ہيں 
سی اور معاشرتی ساته۔ اس طرح کی تفہيم کے حصول کے لئے روزمره کی جدوجہد بہترين نظرياتی کے سيا

مباحثے سے بہتر تعليمی مواد ہيں۔ مزدور کے ذہن اور روح کو کچه بهی متاثر نہيں کرسکتا کيونکہ روزمره کی 
نا کہ زندگی ہيں کرتا ہے جتکی تعليمات کو اتنا قبول ن سوشلزمروٹی کيلئے يہ مستقل جنگ کسی بهيچيز سے وه 

 کی ضروريات کی مسلسل جدوجہد ہے۔

جو  -بالکل اسی طرح جيسے جاگيردارانہ تسلط کے زمانے ميں غالم بند کسان اپنی بار بار بغاوتوں کے ذريعہ 
پہلے ہی جاگيرداروں سے لڑنے کے لئے مخصوص مراعات کا مقصد رکهتے تهے جس کا مطلب يہ تها کہ ان 

کے معيار زندگی ميں کچه بہتری آئے گی۔ عملی طور پر جاگيردارانہ مراعات کے خاتمے کے  کے طرز زندگی
م مستقبلکے اس عظي شايدکوئی يہ کہے  متعددمزدور سرمايہ دارانہ معاشرے کے اندر قائم تهے  بارے ميں لہذا 

تائين  -ير ل بغاوتوں کے بغمعاشرتی انقالب کا تعارف جو سوشلزم کو ايک زنده حقيقت بنائے گا۔ کسانوں کی مسلس
کے درميان اور باسٹل ميں طوفان برپا ہونے سے فرانس کے تقريبا ہر حصہ ميں سے پانچ  1781کی خبر ہے کہ 

سرفہرست اور جاگيرداری کے پورے نظام کی بد نظمی کا خيال کبهی بهی داخل نہيں ہوتا تها۔  -سو بغاوتيں ہوئيں 
 عوام کے سربراه

ی معاشی اور معاشرتی جدوجہد کے ساته يوں کهڑا ہےکہ ان کا محض ان کی مادی اصل جديد مزدور طبقے ک
يا ان کے عملی نتائج کی بنياد پر اندازه لگانا اور ان کی گہری نفسياتی اہميت کو نظر انداز کرنا سراسر غلط ہوگا۔ 

انفرادی مفکرين  صرف مزدوری اور سرمائے کے مابين روزمره کے تنازعات سے ہی سوشلزم کے نظريات جو
وہگوشت اور خون کو حاصل کرسکتے ہيں اور اس عجيب و غريب کردار کو  کے ذہنوں ميں پيدا ہوئے تهے 

جوايک نئے ثقافتی نظريہ کا مجسمہ ہے مستقبل   حاصل کرسکتے ہيں جو ان کو ايک عوامی تحريک بناتے ہيں 
 کے لئے۔۔
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 . سنڈيکلزمکے پيش رو3باب 
 

ی مزدور تحريک۔ گرينڈ نيشنل کونسيليڈيٹڈ ٹريڈ يونين؛ وليم بينبو اور رابرٹ اوون اور انگريز
جنرل اسٹرائک کا خيال؛ رد عمل کی مدت؛ فرانس ميں مزدور تنظيموں کا ارتقاء۔ بين االقوامی 
ورکنگ ايسوسی ايشن؛ تجارتی يونين ازم کا نيا تصور؛ مزدور کونسلوں کا خيال؛ آمريت کے 

۔ کارکنوں کی معاشی تنظيم کے بارے ميں بيکنين۔ مارکس اور اينگلز مقابلہ ميں مزدور کونسليں
 کے ذريعہ پارليمانی سياست کا تعارف اور انٹرنيشنل کا اختتام۔

 

 

نظريات کے ذريعہ مزدور تحريک کے ابتدائی آغاز نے ايسے رجحانات کا باعث بنا جن کا ہمارے  سوشلسٹ
ان رجحانات نے سب سے پہلے انگلينڈ ميں ترقی کی ، جو  دور کے انقالبی سندهيزم سے بے جوڑ رشتہ تها۔

اورايک وقت کے لئے انگريزی محنت کش طبقے کے اعلی درجے  سرمايہ دارانہ بڑی صنعت کا مادر ملک ہے 
ر کارکنونکی کوشش کو بنيادی طور پ کے طبقوں پر سختی سے اثر انداز ہوا۔ امتزاجی ايکٹ کے خاتمے کے بعد 

نے انهيں  کيونکہعملی تجربے  ه اپنی ٹريڈ يونين تنظيموں کو ايک وسيع تر کردار پيش کريں ہدايت کی گئی کہ و
دکهايا تها کہ خالصتا مقامی تنظيميں روزمره کی روٹی کے لئے اپنی جدوجہد ميں مطلوبہ مدد فراہم نہيں کرسکتی 

ا ، جب تهيں۔ ان کارکنوں ک ہيں۔ پهر بهی يہ کوششيں پہلے کسی بہت ہی گہرے معاشرتی تصورات پر مبنی نہيں
انکا معاشی حالت کی فوری بہتری سے باہر کوئی  وه اس وقت کی سياسی اصالحات کی تحريک سے متاثر تهے 

مقصد نہيں تها۔ تيس کی دہائی کے آغاز تک انگريزی مزدور تحريک پر سوشلسٹ نظريات کے اثر و رسوخ کو 
کی ظاہری شکل کو رابرٹ اوون اور اس کے پيروکاروں کے  اورپهر اس واضح طور پر ظاہر نہيں کيا گيا تها 

 ہنگامہ خيز پروپيگنڈے ميں شامل کرنا ہے۔

نام نہاد اصالحات پارليمنٹ کے بالئے جانے سے چند سال قبل ورکنگ کالسز کی نيشنل يونين کی بنياد رکهی 
 ے مندرجہ ذيل چار نکات ميںاسکا سب سے اہم جز ٹيکسٹائل صنعتوں ميں کارکنان ہے۔ اس امتزاج ن گئی تهی 

 اپنے مطالبات کا خالصہ کيا تها۔

 

 ہر مزدورکو اپنی محنتکی پوری قيمت۔

 

 ہر مناسبذرائع سے آجرونکے خالف کارکنکا تحفظ ،جس کا مطلبہے کہ موجوده حاالتسے خود بخودترقی ہوگی۔

 

 پارليمنٹ ميں اصالحاور مرد اورعورت دونونکے لئے آفاقيرفاہی۔

 

شانيوں ميں کارکنوں کی تعليم۔ ان مطالبات ميں ايک سياسی اصالحاتی تحريک کے مضبوط اثر و معاشی پري
رسوخ کو تسليم کرتا ہے جس نے اس وقت پورے ملک کو اپنے جادو کے دائرے ميں رکها تها: ليکن اسی وقت 

 ايک ايسا تاثرات بهی مال جو رابرٹ اوون کے نظريات سے ليا گيا ہے۔
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رم بل اليا گيا ، جس کے ذريعہ انگريزی محنت کش طبقے کے بڑے حلقوں کے لئے آخری مينريفا 1832سن 
ابی طبقے نے بزرگ زمينداروں پر بڑی کاميسياسی وہم مٹ گيا۔ جب يہ بل قانون بن گيا تو يہ ديکها گيا کہ متوسط 

حض اوريہ کہ بورژوازی م  ليکنکارکنوں نے پہچان ليا کہ ان کے ساته دوباره دهوکہ ديا گيا ہے  حاصل کرلی ہے 
اس کو کهينچنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ آگ سے جلدی نتيجہ ايک عام مايوسی اور مستقل طور پر پهيل جانے 
واال يہ يقين تها کہ مزدور طبقہ بورژوازی کے ساته اتحاد ميں کوئی مدد نہيں پاسکتا ہے۔ اگر اس سے پہلے طبقاتی 

جو مالک اور غير ملکيت طبقوں کے متضاد معاشی مفادات سے بے ساختہ  جدوجہد حقيقت پسندی کا حامل ہوتی
تواس نے اب مزدوروں کے ذہنوں ميں ايک يقينی سزا کے طور پر شکل اختيار کرلی تهی اور  اٹه کهڑی ہوتی 

اس نے ايک طے شده راه اختيار کی تهی۔ ان کی سرگرميوں کو مزدور طبقے کی سوچ کا يہ رخ ان برسوں کے 
ليبر پريس ميں متعدد الفاظ ميں واضح طور پر ظاہر ہوا ہے۔ کارکن يہ سمجهنے لگے تهے کہ پروڈيوسر  دوران

کی حيثيت سے ان کی اصل طاقت ان کے کردار ميں ہے۔ سياسی اصالحات کی تحريک ميں جتنی زياده جانکاری 
ے اپنی معاشی اہميت کاتناہی مضبوطی سے جڑيں معاشرے ميں  کے ساته وه اپنی شراکت کے فياس بن گئے 

 بارے ميں ان کی نئی حاصل کرده تفہيم بن گئيں۔

م ليبر جواس وقت منظ انہيں اس يقين کے ساته رابرٹ اوون کے پروپيگنڈے کے ذريعہ اعلی حد تک تقويت ملی 
کی صفوں ميں مستحکم اثر و رسوخ حاصل کر رہے تهے۔ اوون نے تسليم کيا کہ ٹريڈ يونين تنظيموں کی مستقل 
نشوونما نے سرمايہ دارانہ معاشی نظام کے بنيادی ردوبدل پر ان کی کاوشوں کی ايک مستحکم بنياد رکهی 

اوراس سے انہيں بڑی اميديں وابستہ ہيں۔ انہوں نے مزدوروں کو دکهايا کہ سرمائے اور مزدوری کے مابين  ہے 
 اسنے حاالنکہدر حقيقت  کتا ہے موجوده تنازعہ اجرت پر عام لڑائيوں کے ذريعے کبهی بهی حل نہيں ہوس

مزدوروں کی طرف سے ان کی بڑی اہميت کو نظرانداز نہيں کيا تها۔ دوسری طرف انہوں نے کارکنوں کو يہ باور 
ں اپنے اورانہي کرانے کی کوشش کی کہ وه قانون ساز اداروں سے کسی بهی چيز کی توقع نہيں کرسکتے ہيں 

ے۔ ان خياالت سے انگريزی محنت کش طبقے کے اعلی درجے کے شعبوں معامالت کو اپنے ہاته ميں لينا چاہئ
ميں اچهے کانملے اور عمارت کے کاروبار ميں سب سے پہلے خود کو مضبوطی سے ظاہر کيا۔ بلڈرز يونين ، 
جس ميں مقامی مزدور يونينوں کی کافی تعداد کو جمع کيا گيا تها ، اس وقت مزدور تنظيموں کا ايک انتہائی ترقی 

اووننے مانچسٹر ميں اس يونين کے  ميں  1831اورمنيجروں کے جسم ميں کانٹا تها۔ سن  افتہ اور متحرک تها ي
مندوبين کے اجالس سے قبل معاشرے کی تعمير نو کے لئے اپنے منصوبے پيش کيے تهے۔ ان منصوبوں ميں 

کے قيام کا  ڈيوسر کی کوآپريٹيوکے کنٹرول ميں پروٹريڈ يونينوں ايک طرح کے گلڈ سوشلزم کی تشکيل ہوئی اور
 اوراس کے فورا بعد ہی ہی بلڈرز يونين شديد تنازعات کی ايک لمبی سنجيدگی مطالبہ کيا گيا۔ ان تجاويز کو اپنايا گيا 

اسناخوشگوار نتائج کی وجہ سے تنظيم کے وجود کو شديد خطرات الحق ہوگئے اور اوون کے  ميں ملوث تهی 
 الی سمت کی تمام کوششوں کو قبل از وقت ختم کرديا۔ذريعہ نشاندہی کی جانے و

بلکہاس کی سرگرمياں نئے جوش کے ساته جاری  اوون نے خود کو اس کی حوصلہ شکنی نہيں ہونے دی 
ميں لندن ميں ٹريڈ يونينوں اور کوآپريٹو تنظيموں کی ايک کانفرنس بالئی گئی ، جس پر اوون نے  1833رکهيں۔ 

تعمير نو کے اپنے منصوبے کی وضاحت کی۔ مندوبين کی اطالعات سے کوئی واضح  کارکنوں کے ذريعہ سماجی
طور پر ديکه سکتا ہے کہ ان خياالت نے پہلے سے کيا اثر ڈاال ہے اور پهر تخليقی جذبے نے انگريزی محنت کش 

 سطبقے کے جديد حلقوں کو متحرک کيا ہے۔ غريب انسان کے سرپرست نے نہايت ہی صاف گوئی کے ساته ا
 کانفرنس کی اپنی رپورٹ کا ان الفاظ ميں خالصہ کيا۔

امتزاجوں کے قطب نما اشياء سے کہيں زياده مختلف ہے جس کا مقصد مندوبين کی مجلس نے ليکن تمام سابقہ 
ے ايک ايسی تبديلی جو دنيا ک -رکهی ہے۔ ان کی رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے ميں ايک پوری تبديلی 

ی مکمل سرکشی کی حيثيت رکهتی ہے۔ وه معاشرے کے نيچے کی بجائے سرفہرست رہنے کی موجوده حکم ک
 خواہش رکهتے ہيں۔ يا اس کے بجائے کہ نيچے يا نيچے بالکل نہيں ہونا چاہئے۔

کی عظيم الشان قومی ٹريڈ يونين کا  آئرلينڈاور عظيم برطانيہکے آغاز ميں  1834اس کانفرنس کا فوری نتيجہ 
اورٹريڈ يونينوں ميں  ہ حيرت انگيز دور تهے۔ پورا ملک التعداد ہڑتالوں اور الک آؤٹ سے لرز اٹها قيام تها۔ ي

ہوگئی۔ جی اين سی کی بنياد رکهنا بکهرے ہوئے اداروں کو ايک  800،000منظم کارکنوں کی تعداد تيزی سے 
گی۔  کو زياده موثر طاقت بخشے جوکارکنوں کے اقدامات عظيم فيڈريشن ميں اکٹها کرنے کی کوشش سے پيدا ہوا 
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الص وہيہ کہ يہ نہ تو خ ليکن اس اتحاد کو اس سمت ميں جو بهی کوشش کی گئی تهی اس سے پہلے کيا گيا تها 
. G.N.Cتجارتی اتحاد کے لئے کهڑا ہوا ، نہ کہ سياسی اصالح پسندوں کے ساته کارکنوں کی ملی بهگت کے لئے۔ 

س کی حالت بہتر ہونے کے لئے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا تصور کيا گيا ايکلڑی ہوئی تنظيم کی حيثيت سے ا
تها ، ليکن اس نے خود ہی سرمايہ دارانہ معيشت کو ختم کرنے اور اس کی جگہ تمام پروڈيوسروں کی کوآپريٹو 

روريات ضليکنسب کی  ليبر سے بدلنے کا ہدف مقرر کيا تها۔ جو اب سبهی افراد کے منافع ميں نہيں ہونا چاہئے 
تب، وه فريم ورک ہونا تها جس کے اندر يہ امنگيں اظہار خيال کريں گی اور حقيقت ميں  .G.N.C کا اطمينان ہے۔
 بدل جائيں گی۔

منتظمين چاہتے تهے کہ وه ان فيڈريشنوں ميں تمام صنعتی اور زرعی حصول ميں کام کريں اور اپنی پيداوار کی 
يں۔ ہر صنعت ايک خصوصی ڈويژن تشکيل دے گی جو اپنی پيداواری خصوصی شاخوں کے مطابق انہيں گروپ کر

سرگرمی اور ان سے متعلقہ انتظامی افعال کی خصوصی حالتوں سے خود تشويش الئے گی۔ جہاں بهی يہ ممکن 
ارفين کو جواپنی پيداوار ص تها مختلف شاخوں ميں کارکنان نے کوآپريٹو پالنٹس کے قيام کے لئے آگے بڑهنا تها 

ی قيمت پر بيچنا چاه، جس ميں انتظاميہ کے اخراجات بهی شامل تهے۔ عالمگير تنظيم الگ الگ صنعتوں کو حقيق
باضابطہ طور پر منسلک کرنے اور اپنے باہمی مفادات کو منظم کرنے کے لئے کام کرے گی۔ کوآپريٹو پالنٹوں 

يسوں يا مزدور ٹکٹوں کے استعمال کی مصنوعات کا تبادلہ نام نہاد مزدور بازاروں اور خصوصی تبادلے کے پ
سے کيا جانا تها۔ ان اداروں کے مستقل پهيالؤ سے وه اميد کرتے ہيں کہ سرمايہ دارانہ مقابلہ کو ميدان سے نکاليں 

 اور اس طرح معاشرے کی مکمل تنظيم نو حاصل کريں۔

زدوروں کی يوميہ جدوجہد کو اسی زمانے ميں يہ کوآپريٹو زرعی اور صنعتی اقدامات سرمايہ دارانہ دنيا ميں م
آسان بنانے کے لئے انجام دينے والے تهے۔ يہ خاص طور پر ان سات نکات ميں سے تين ميں دکهايا گيا ہے جن 

 . اسنے اپنے مطالبات مرتب کيے تهے:G.N.Cميں 

 

اسکے قبضے کے  "چونکہ زمين زندگی کی سب سے پہلی ضروريات کا ذريعہ ہے ، اور جيسا کہ 
پيداواريطبقات کبهی بهی سرمايہ داروں کے بڑے يا کم ڈگری کے تحت رہيں گے ، اور اس کے بعد تجارت  بغير 

اور تجارت کے اتار چڑهاو پر ، اس کميٹی نے مشوره ديا ہے کہ يونينوں کی جانب سے اس کے کچه حصوں کو 
تاکہہر   فنڈز کی اجازت ہوگیليز پر محفوظ رکهنے کے لئے ايک بہت بڑی کوشش کی جانی چاہئے کيونکہ ان کے 

عمليزرعی   اگرنہيں تو  صورت ميں مردوں کو زياده سے زياده حصہ پالنے ميں مالزمت حاصل کی جاسکے 
جوانتظامات کسی تجارت ميں مزدوری کی قيمت کو کم کرنے کا اثر نہيں  مہتمموں کی ہدايت پر ان کی رزق کا 

ز ميں ضرورت سے زياده فراہمی بند کرکے اس ميں اضافہ بلکہاس کے برعکس اس وقت مينوفيکچر پائيں گے 
 کريں گے۔

 

جہانيہ عملی طور پر قابل عمل  يہکميٹياں ہڑتالوں اور ٹرن آؤٹ کے تمام معامالت ميں  اس کے باوجود 
کہان افراد کو اجناس کی تياری يا پيداوار ميں مالزمت کی جائے جيسا کہ ان کے بهائی  کيسفارش کريں گی  ہيں 

ہرالج کو ايک ورک روم يا دکان فراہم کی جانی چاہئے جس  نينسٹوں کی مانگ ہوگی۔ اور اس کے نفاذ کيلئے يو
جوضروری سامان کی فراہمی کے لئے مناسب  ميں اس سامان کو ايسی الج کی وجہ سے تيار کيا جاسکتا ہے 

 انتظامات کرے گا۔

 

شاخ کو عام گهريلو استعمال ميں دفعات اور مضامين کا ہرضلع يا  يہ ان تمام معامالت ميں جہاں قابل عمل ہے 
ايک يا ايک سے زياده ڈپو قائم کرنا چاہئے: جس کے ذريعے کام کرنے والے کو تهوک قيمتوں سے تهوڑی بہت 

 اوپر قيمت پر اشيا کی فراہمی ہوسکتی ہے۔
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G.N.C ريٹو طور پر تصور کيا تها۔ کوآپکے اتحاد کے  کوآپريٹوزاور  يونينوں تجارتیاسکے بانيوں نے  . لہذا
کاموں ميں اس کی عملی شرکت سے کارکن کو صنعت کی انتظاميہ کے لئے ضروری تفہيم حاصل کرنا تها اور 

وری يہانتک کہ پ اس طرح معاشرتی پيداوار کے وسيع حلقوں کو اپنے قابو ميں النے کے لئے فٹ ہوجائے گا 
خود اور تمام استحصال کا خاتمہ کرتے ہيں۔ ان خياالت سے کارکنان  معاشی زندگی کو انجام ديا جائے۔ پروڈيوسر

ر مثالکے طور پ  کی مجلسوں اور خاص طور پر ليبر پريس ميں حيرت انگيز طور پر واضح اظہار پايا گيا۔ اگر 
ڑتا پاکثرايسے دالئل کا سامنا کرنا  کا اعضاء ہے۔ جيمز ماريسن کے زير انتظام  G.N.Cجو کسی نے پاينير پڑها 

ہے جو پوری طرح جديد لگتا ہے۔ اس کا انکشاف خاص طور پر سياسی اصالح پسندوں کے ساته ہونے والی بات 
جنهوننے اپنے بينر پر ہاؤس آف کامنز کی جمہوری تعمير نو کو لکها تها۔ انہيں جواب ميں بتايا  چيت ميں ہوا ہے 

يں ہے ، کيوں کہ سوشلسٹ معنوں ميں معاشرے گيا کہ مزدوروں کو اس قسم کی کوششوں ميں کوئی دلچسپی نہ
کی معاشی تبديلی سے ہاؤس آف کامنس کو ضرورت سے زياده ماال مال ہوگا۔ اس کی جگہ ليبر بورڈز اور صنعتی 
فيڈريشنوں کے ذريعہ ليا جائے گا ، جو محض لوگوں کے مفاد ميں پيداوار اور کهپت کے مسائل سے خود کو 

ان تنظيموں کا مقصد موجوده کاروباری افراد کے فرائض سنبهالنا تها۔ تمام معاشرتی  تشويش ميں مبتال کرديں گے۔
دولت کی مشترکہ ملکيت کے ساته اب سياسی اداروں کی ضرورت نہيں رہے گی۔ قوم کی دولت کا پيداواری سامان 

تقبل اؤس آف کامنز مسبلکہاس ذاتی فائدے سے جو ہر فرد ان سے حاصل کرتا ہے۔ ہ کی مقدار کے ذريعہ نہيں ہوگا 
 ميں محض ايک ہاؤس آف ٹريڈس ہوگا۔

G.N.C.  کارکنوں کے غير معمولی ردعمل کے ساته مالقات کی۔ کچه ہی مہينوں ميں اس نے نصف ملين سے
زياده ممبروں کو گلے لگا ليا ، اور اگرچہ اس کے اصل مقاصد کو تو صرف محنت کشوں ميں انتہائی فکری طور 

طرح  کہاس کماز کم  واضح طور پر سمجها تها ، پهر بهی بڑے بڑے لوگوں نے پہچان ليا  پر سرگرم عناصر نے
کے طول و عرض کی ايک تنظيم مقامی گروپوں کی نسبت ان کے مطالبات پر بہت زياده وزن دے سکتا ہے۔ اس 

. G.N.C کے بعد دس گهنٹے تک جاری رہنے والی اس احتجاج نے انگريزی مزدور طبقے کے تمام حصوں ، اور
پرزور پکڑ ليا تها۔ اس مطالبے کو نافذ کرنے کے لئے اپنی تمام تر توانائی کے ساته خود کو مرتب کريں۔ خود 

 G.N.C نے اس تحريک ميں نماياں حصہ ليا۔ تاہم  گرانٹاور  فيلڈن،  ڈوہرٹیاوراس کے قريبی دوستوں   اوون
 کن انہوں نے کارکنوں کو يہ باور کرانے کی کوشش کیمينعسکريت پسند قانون سازی ميں بہت کم اميد رکهی ، لي

کہ دس گهنٹے کا دن صرف مزدوروں کے پورے معاشرے کی متحده معاشی کارروائی سے ہی جيتا جاسکتا ہے۔ 
 ن کا نعره تها۔يہ ا فيکٹريونميں بڑوں کواپنے درميانيونينوں کے ذريعہاپنے لئے ايکشارٹ ٹائم بلبنانا چاہئے۔""

 خيال منظم انگلش کارکنوں کی غير متفقہ ہمدردی سے مالعام ہڑتال کا 

ر نےگرينڈ نيشنل ہاليڈے او  وليمبينب نئيتحريک کے ايک سب سے زياده سرگرم چيمپئن  آغازميں    1832
اورجس  جسميں زبردست گردش ہوئی تهی   کيکانگريس کے عنوان سے ايک پرچہ شائع کيا تها  پروڈکٹيو کالسز

يال آيا تها اور محنت کش طبقے کے لئے اس کی اہميت کا پہلی بار مکمل کمپاس ميں عالج کيا ميں عام ہڑتال کا خ
گيا۔ بينبو نے مزدوروں سے کہا کہ اگر ان کی مزدوری کی طاقت کا نفاذ ان کی غالمی کا سبب تها تو پهر ان کا 

طاقت کے کسی بهی استعمال  منظم انکار ان کی آزادی کا ذريعہ ہونا چاہئے۔ جنگ کے اس طرح کے آلہ جسمانی
کے ساته تقسيم کرديئے گئے اور اس سے زياده بہتر اثرات حاصل ہوسکتے ہيں جو بہترين فوج ہے۔ منظم ناانصافی 
کے نظام کے خاتمے کيلئے جس چيز کی ضرورت تهی وه يہ تها کہ کارکنان کو اس طاقتور ہتهيار کی اہميت کو 

استعمال کرنا سيکهنا چاہئے۔ بينوبو نے بہت ساری تجاويز پيش سمجهنا چاہئے اور اسے ذہانت کے ساته 
ے تاکہپهٹ پڑا عنصری قوت س  جيسےمقامی کميٹياں تشکيل دے کر پورے ملک ميں عام ہڑتال کی تياری   کيں 

 اوراس وقت ان کے نظريات کو کارکنوں کی جانب سے دلی جواب کے ساته مل گيا۔ ہوسکے 

G.N.C  اسسے پيدا ہونے والی روح نے آجروں کو نئے امتزاج سے خفيہ  اوربهی   کی تيز رفتار ترقی اور
خوف اور اندهے منافرت سے بهر ديا۔ انہوں نے محسوس کيا کہ اس سے پہلے ہی اس عالقے کو آگے پهيالنے 
اور اپنے مقامی گروہوں کو مضبوط بنانے اور مستحکم کرنے کا وقت ملنے سے پہلے ہی تحريک کو بہت ہی 

" ہئے۔ پورے بورژوا پريس نے جی اين سی کے "روکنا چا اورمتفقہ طور پر اعالن  کی مذمتکی مجرمانہمقاصد
پارليمنٹ کا محاصره کرتے کيا کہ وه ملک کو تباہی کی طرف لے جارہا ہے۔ ہر صنعت ميں فيکٹری مالکان 

وں قسم کے کارکناورخاص طور پر صنعتی تنازعات ميں مختلف   "غير قانونی جمع" ہوئےدرخواستوں کے ساته
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" يزدستاوکی ملی بهگت کے خالف اقدامات پر زور ديتے ہيں۔ بہت سے آجروں نے اپنے کارکنوں کے نام نہاد "
 پيشکيا اور انہيں اپنی يونين سے دستبردار ہونے يا الک آؤٹ کے ذريعہ سڑک پر پهينک دينے کا متبادل پيش کيا۔

لہ ليکنحکومت نے ججوں کی حوص دوباره عمل درآمد نہيں کيا  پرانےاتحاد کے ايکٹ پر يہسچ ہے  پارليمنٹ نے 
 " کے ساته سختی سے نمٹ سکے۔ اورزيادتيوںافزائی کی کہ وه موجوده قوانين کے دائره کار ميں کارکنوں کی "

اکثراس حقيقت کو استعمال کرنے کے قابل ہونے کی وجہ يہ تهی کہ متعدد يونينوں  انہوں نے فراخدلی سے ايسا کيا 
نے حلف اور ديگر رسمی شکلوں کے فارمولے کومبينيشن ايکٹ کے منسوخ ہونے سے قبل اپنی زير زمين 

اوريہ کہ قانون کے خط کے خالف تها۔ انتہائی معمولی نوعيت کے جرائم  سرگرمی کے دنوں سے برقرار رکها تها 
ٹر وں ميں سے جس نے ڈورچسکے لئے سيکڑوں کارکنوں کو خوفناک سزا دی گئی۔ اس وقت کے دہشت گردانہ جمل

کےاقدام کے ذريعے ٹورپڈسل  GNNCہاتهونپر عائد کيا تها اس سے کڑکتے ہوۓ غصہپيدا ہوا۔  ميدان ميں   پر 
نے ايک يونين تشکيل دی تهی اور اس نے اجرت  سے گاؤں   قريبواقع ايک چهوٹا   ڈورچسٹر فيلڈورکرز  ميں 

ميں اضافے کا مطالبہ کيا تها۔ اس کے فورا بعد ہی چه فيلڈ ہينڈوں  ميں سات شيلنگ سے آٹه شيلنگ ميں ايک ہفتے
کو گرفتار کرليا گيا اور آسٹريليا ميں تعزيراتی کالونيوں کو سات سال تک ٹرانسپورٹ کے خوفناک جرمانے کی 

 سزا سنائی گئی۔ ان کا واحد جرم کسی يونين سے تعلق رکهنے پر مشتمل تها۔

اہمتنخواه وار جنگوں کی ايک طويل سيريز ميں شامل تها اور مستقل اور تلخ  .G.N.Cاس طرح ابتداء سے ہی 
مقدمات کے عالوه ان کو بهی نشانہ بنايا گيا ، تاکہ عوام کو تعليم دينے کے اس کے بڑے کام کو شايد ہی وقت مل 

داری بي اسکے لئے ابهی وقت مناسب نہيں تها۔ اس کے بہت سارے اراکين کسيبهی صورت ميں  سکے۔ شايد 
ه اورديگر امور کے سات جسنے اس کے بہت سارے فوری مطالبات کو قبول کرليا  چارٹزم کی طرف متوجہ ہوئے 

جسنے  ميں کيا  1842جسکا اختتام اس عظيم تحريک نے  ہی عام ہڑتال کے لئے پروپيگنڈا جاری رکها 
ےکوئلے کے کاسکاٹ لينڈ اور  ويلز،  رتنوںب، اسٹافورڈ شائر کی تمام صنعتوں کو بانده ديا يارکشائر  لنکاشائر،

اوراوون نے ٹهيک کہا تها جب انہوں نے چارٹزم پر  اضالع۔ ليکن اس تحريک کی اصل اہميت ختم ہوگئی تهی 
سياسی اصالحات کا زياده وزن ڈالنے اور عظيم معاشی مسائل کے بارے ميں بہت کم سمجه بوجه ظاہر کرنے کا 

کےزوال کا بهی سبب بنا ، اور  چارٹسٹ تحريککے ناخوشانقالبوں نے  49–1848پر  الزام عائد کيا تها۔ برصغير
 انگريزی مزدور تحريک ميں برسوں تک خالص تجارتی اتحاد ايک بار پهر اس شعبے پر حاوی ہوگيا۔

فرانس ميں بهی مزدور تحريک کے ساته سوشلزم کا اتحاد تيزی سے مزدوروں کی طرف سے سرمايہ دارانہ 
ظام کو ختم کرنے اور ايک نئی معاشرتی ترقی کی راه ہموار کرنے کی کوششوں کا باعث بنا۔ مزدور معاشی ن

انقالبانقالب کے طوفانوں   طبقے اور بورژوازی کے مابين دشمنی جس نے ابهی تک مہارت حاصل کرلی تهی 
کمپاگنيجز ميں متحد  کے دوران اپنے آپ کو واضح طور پر ظاہر کرچکا ہے۔ انقالب سے پہلے مزدور نام نہاد

جسکی اصليت پندرہويں صدی تک معلوم کی جاسکتی ہے۔ يہ ٹريول مين کاريگروں کی انجمنيں   ہوچکے تهے 
جنکے ممبر باہمی تعاون کا وعده کرتے  تهيں جن کی درميانی عمر سے ان کی مخصوص تقاريب ہوتی تهی 

بلکہاپنے فوری معاشی مفادات کے   ے اورجو اپنے بالنے کے خدشات سے خود کو مصروف رکهتے ته تهے 
تحفظ کے لئے اکثر ہڑتالوں اور بائيکاٹ کا بهی سہارا ليتے ہيں۔ . مجرموں کے خاتمے اور جديد صنعت کی ترقی 

 کے ساته يہ جسم آہستہ آہستہ اپنی اہميت کهو گئے اور پرولتاری تنظيم کی نئی شکلوں کو راستہ فراہم کيا۔

تمامشہريوں کو موجوده قوانين کے دائره کار ميں آزادانہ امتزاج کا حق تسليم  کےقانون سے  1790 اگست  21
اورمزدوروں کے خالف اپنے مفادات کے تحفظ کيلئے ٹريڈ يونينوں ميں خود کو منظم کرکے مزدوروں  کيا گيا 

وں حريکبہتساری مقامی ہڑتالوں کی ت نے اس حق سے فائده اٹهايا۔ خاص طور پر عمارت سازی کی صنعت ميں 
ط کيونکہکارکنوں کی تنظيميں مسلسل مضبو نے جنم ليا اور اس سے مالکان کو سخت پريشانی کا سامنا کرنا پڑا 

 ممبروں کی گنتی ہوئی۔ 80،000صرفپيرس ميں ہی  ہوتی گئيں 

کے خالف  نئے ظلم"حکومت کو ايک يادگار ميں آجروں نے مزدوروں کے ان امتزاج کی مذمت کی اور اس "
کے تحفظ کا مطالبہ کيا جس نے آجر اور مالزم کے مابين آزادانہ معاہدے کے حق ميں مداخلت کرنے کا رياست 

عزم کيا تها۔ حکومت نے اس مطالبے کا احسان مندانہ طور پر جواب ديا اور مزدوری کی موجوده حالتوں ميں 
ے تفويض کيا کہ وه رياست ک اسوجہ سے يہ  ردوبدل کو متاثر کرنے کے مقصد سے تمام امتزاجوں سے منع کيا 
تک نافذ العمل رہی۔ ليکن يہاں بهی يہ  1864اندر رياست کے وجود کی اجازت نہيں دے سکتی ہے۔ يہ ممانعت 
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اسيطرح   ابتدائی طور پر ظاہر ہوا کہ حاالت قانون سے زياده مضبوط ہيں۔ جس طرح انگريزوں کی طرح تها 
چونکہقانون نے انہيں ان کے مطالبات پر کهلے دل سے  ارا ليا فرانسيسی کارکنوں نے بهی خفيہ انجمن کا سہ

 درخواست کرنے کے حق سے انکار کرديا۔

 

 

اکثراس سلسلے ميں ايک کور کی حيثيت سے خدمات انجام  بےضرر باہمی مفاداتی معاشرے   نام نہاد باہمی 
رےکی ر پر پهيالتے ہيں ۔معاشاورقانونی حيثيت کے پردے کو مزاحمت کے لئے خفيہ تنظيموں کے طو  ديتے ہيں 

ليکنکوئی  اوربہت سی قربانياں دينا پڑتی ہيں  مزاحمت ان کا يہ سچ ہے کہ اکثر سخت مقدمات برداشت کرنا پڑتا ہے 
قانون ان کی مزاحمت کو کچلنے کے قابل نہيں تها۔ لوئس فلپ کے قانون کے تحت کارکنوں کے امتزاج کے خالف 

يکناس سے بهی معاشرے کی مزاحمت کی مستقل نشوونما کو نہ روکا جا سکا ، نہ ہی ل قوانين کو مزيد تقويت ملی 
ان کے زيرزمين ہونے کے نتيجے ميں زبردست ہڑتال کی تحريکوں کے ايک طويل سلسلے کی ترقی کو روکا جا 

ت ضرورميں ليونس ميں ويوروں کی لڑائی يورپی اہميت کے حامل ہوگئی۔ تلخ  1831سکا۔ سرگرمياں ان ميں سے 
ی اورمليشيا ک نے ان کارکنوں کو آجروں کی شدت پسندی کے خالف سخت مزاحمت کی حوصلہ افزائی کی تهی 

اس  جسميں کارکنوں نے اپنے بينر کو  مداخلت کی وجہ سے يہ ايک سرکشی بغاوت کی شکل اختيار کر گئی تهی 
 زندہکام کرينيا لڑتے ہوئےمريں  اہم الفاظ کے ساته تحرير کيا تها 

1830 

 1848اور کيدہائی کے اوائل ميں ہی ان کارکنوں کی بہت سی انجمنيں سوشلسٹ نظريات سے واقف ہوچکی تهيں 
کے فروری کے انقالب کے بعد اس واقف کار نے فرانسيسی ورکنگ مين ايسوسی ايشن کی نقل و حرکت کی بنياد 

 جسنے تعميری کوششوں سے رجحان جوايک ٹريڈ يونين کے ساته ايک کوآپريٹو تحريک تهی۔  استوار کرلی 
معاشرے کی بحالی کے لئے کام کيا۔ تحريک کی اپنی تاريخ ميں ايس انگلينڈر ان انجمنوں کی تعداد کو تقريبا دو 
ہزار بتاتے ہيں۔ ليکن لوئس بوناپارٹ کے بغاوت نے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس پُر اميد آغاز کو اچانک 

 ختم کرديا۔

ی ورکنگ ايسوسی ايشن کے قيام کے ساته ہی عسکريت پسندوں اور تعميری سوشلزم کے صرف بين االقوام
نظريات کا احياء ہوا تها ، ليکن اس کے بعد وه بين االقوامی سطح پر پهيل گئے۔ بين االقوامی جو يورپی کارکنوں 

يں بهی الطينی ممالک ماورجو آج   کے جسم کی فکری نشوونما پر اتنے طاقتور اثر و رسوخ کا استعمال کرتا ہے 
ميں وجود ميں  1864کوانگريزی اور فرانسيسی کارکنوں کی ملی بهگت سے  مقناطيسی کشش کهو نہيں پايا ہے 

اليا گيا تها۔ بين االقوامی اتحاد ميں تمام ممالک کے مزدوروں کو متحد کرنے کی يہ پہلی عظيم کوشش تهی جو 
لئے راہيں کهولنی چاہئے۔ يہ ابتدا ہی سے بورجواز بنياد پرستی  مزدور طبقے کی معاشرتی اور معاشی آزادی کے

کی تنظيم کی تمام سياسی شکلوں سے ممتاز تها اور کہا گيا کہ خام مال کے مالکان اور پيداوار کے اوزار مزدوروں 
ی ساورسيا   فکريانحطاط  کی معاشی غالمی غالمی کا ذريعہ ہے جس نے خود معاشرتی بدحالی کا انکشاف کيا۔

جبر۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے قوانين ميں مزدور طبقے کی معاشی آزادی کو ايک عظيم مقصد قرار ديا جس 
 کے لئے ہر سياسی تحريک کو ماتحت ہونا چاہئے۔

چونکہ سب سے اہم مقصد اس مقصد کے لئے يوروپ ميں معاشرتی تحريک کے مختلف دهڑوں کو متحد کرنا 
 جواس بات کی ضمانت ديتا  د کا تنظيمی ڈهانچہ وفاق کے اصولوں پر مبنی تها لہذاوسيع مزدوروں کے اتحا تها 

ہے کہ ہر خاص اسکول کو اس کے لئے کام کرنے کا امکان موجود ہے۔ مشترکہ ہدف ان کے اپنے عقائد کے 
 امطابق اور ہر ملک کی مخصوص شرائط کی بنياد پر۔ بين االقوامی کسی بهی متعين معاشرتی نظام کے لئے کهڑ

نہيں تها۔ بلکہ يہ ايک ايسی تحريک کا اظہار تها جس کے نظرياتی اصول آہستہ آہستہ روز مره کی زندگی کی 
عملی جدوجہد ميں پختہ ہو گئے اور اس کی بهرپور نشوونما کے ہر مرحلے پر واضح شکل اختيار کی۔ پہلی 

تاکہانہيں يہ سمجهايا  جائے  ضرورت يہ تهی کہ مختلف ممالک کے کارکنوں کو ايک دوسرے کے قريب اليا
اوراس کے  جاسکے کہ ان کی معاشی اور معاشرتی غالمی ہر جگہ انہی وجوہات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے 
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نتيجے ميں ان کی يکجہتی کا ظاہری شکل مصنوعی حدود سے باہر تک جانا چاہئے۔ رياستيں چونکہ يہ قوم کے 
 طبقے کی بہتری کے ساته ہے۔بلکہان کے  مبينہ مفادات سے منسلک نہيں ہے 

صنعتی جنگ کے اوقات ميں غير ملکی ہڑتال توڑنے والوں کی درآمد کو ختم کرنے اور بين االقوامی وصوليوں 
کے ذريعہ ہر ملک ميں عسکريت پسند کارکنوں کو مادی اور اخالقی مدد فراہم کرنے کے لئے اس کے طبقات کی 

قوامی شعور کی نشوونما ميں زياده اہم کردار ادا کيا اس سے کہيں زياده عملی کوششوں نے مزدوروں ميں بين اال
خوبصورت نظريہ کر سکتے تهے۔ انہوں نے کارکنوں کو معاشرتی فلسفے ميں عملی تعليم دی۔ يہ ايک حقيقت تهی 

اعتراف  ااوراس کے قومی ہم آہنگی اور يکجہتی ک کہ ہر ہڑتال کے بعد بين االقوامی کی رکنيت شدت سے بڑه گئی 
 مستحکم ہوا۔

اس طرح انٹرنيشنل سوشلسٹ مزدور تحريک کی ايک عظيم اسکول کی مالکن بن گيا اور سرمايہ دارانہ دنيا کا 
جوپرولتاری يکجہتی کے بندهنوں ميں ايک دوسرے کے ساته   مقابلہ بين االقوامی مزدوروں کی دنيا سے کيا گيا 
ميں ،  لوزانميں  1867ميں ، اور  1866ميں جنيوا دو کانگرس مضبوطی سے جوڑ رہا ہے۔ انٹرنيشنل کے پہلے 

تقابلی اعتدال پسندی کی ايک روح کے ذريعہ نماياں رہے۔ يہ ايک ايسی تحريک کی پہلی عارضی کوششيں تهيں 
اورقطعی اظہار کی تالش ميں تهيں۔ ليکن  جو آہستہ آہستہ اس کے کام کے بارے ميں واضح ہوتی جارہی تهيں 

اور ديگر ممالک ميں ہڑتال کی بڑی تحريکوں نے بين االقوامی کو ايک طاقتور  سوئٹزرلينڈ،  بيلجيئم،  فرانس
آگے بڑهاوا ديا اور کارکنوں کے ذہنوں ميں انقالب برپا کرديا ، اس جمہوری نظريات کے اس دور ميں طاقتور 

 تهوڑا سا حصہ نہيں ديا۔کے انقالباتکے خاتمے کے بعد ،  –1848جسکو شديد دهچکا لگا تها۔  بحالی 

اپنےدو پيش روؤں سے بالکل مختلف روح کے ذريعہ متحرک تهی۔ يہ     برسلز ميں ہونے والی کانگريس 
محسوس کيا گيا تها کہ ہر جگہ کارکن نئی زندگی کے لئے بيدار ہو رہے ہيں اور ان کی کوششوں کے موضوع 

رنے زميناور ديگر ذرائع پيداوار کو جمع ک اکثريت سے کے مستقل طور پر يقينی بن رہے ہيں۔ کانگريس نے بڑی 
اورمختلف ممالک کے طبقوں سے مطالبہ کيا کہ وه اس سوال پر مکمل طور پر آگے بڑهيں ، تاکہ  کا اعالن کيا 

اگلی کانگريس ميں واضح فيصلہ ہو سکے۔اسکے ساته ہی بين االقوامی نے ايک واضح طور پر سوشلسٹ کردار 
نی ممالک ميں مزدوروں کے آزادانہ رجحانات کی طرف سے انتہائی خوشی سے پورا ہوا تها۔ جوالطي  ادا کيا 

دهمکی آميز جنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لئے مزدوروں کو عام ہڑتال کے لئے تيار کرنے کی 
هی باسجذبے کی  کيونکہوه واحد طبقہ تها جو پُرجوش مداخلت سے منظم اجتماعی قتل کو روک سکتا تها  قرارداد 

 گواہی ديتی ہے جس کے ذريعہ اس وقت بين االقوامی سطح پر آگيا تها۔

ميں باسل ميں ہونے والے کانگريس ميں عظيم کارکنوں کے اتحاد کی نظرياتی ترقی اپنے عروج کو  1869
پہنچی۔ کانگريس نے خود کو صرف ان سواالت سے تشويش ميں مبتال کيا جن کا مزدور طبقے کی معاشی اور 

ی پريشانيوں سے فوری تشويش تهی۔ اس نے ان قراردادوں کی توثيق کی جو برسلز کانگريس نے پيداوار معاشرت
جسسے مزدوری کی تنظيم کے سوال کو کهال ره  کے ذرائع کے اجتماعی ملکيت کے بارے ميں اختيار کی تهيں 

قوامی ہر کرتی ہيں کہ بين االگيا تها۔ ليکن باسل کانگريس ميں ہونے والی دلچسپ مباحثے بہت واضح طور پر ظا
اوراس کے عالوه ، اس کے بارے ميں  کے اعلی درجے کے حصے پہلے ہی اس سوال پر توجہ دے رہے تهے 

بهی واضح نتيجے پر پہنچے تهے۔ يہ انکشاف خاص طور پر مزدور طبقے کی ٹريڈ يونين تنظيموں کی اہميت سے 
رپورٹ ميں يوگن ہنس نے بيلجيئم فيڈريشن کے نام سے  متعلق تقريروں ميں ہوا۔ اس سوال کے بارے ميں جس

کانگريس کے سامنے پيش کيا وه پہلی بار ايک بالکل نيا نقطہ نظر پيش کيا گيا ، جس ميں اوون کے کچه نظريات 
 اور انگريزی کی مزدور تحريک کی بے ساختہ مماثلت تهی۔

 وشلزمس -رياستی هنا چاہئے کہ اس وقت کے اسوقت کو ياد رک کاصحيح اندازه لگانے کيلئے  کی دہائی   30
کےمختلف اسکولوں کو ٹريڈ يونينوں سے منسوب کيا گيا ہے يا تو اس کی کوئی اہميت نہيں ہے اور نہ ہی صرف 

ان کی  جسسے ايک محکوم۔ فرانسيسی بلقم پرستوں نے ٹريڈ يونينوں ميں محض ايک اصالحی تحريک ديکهی 
م سرگرميوں نےاپنی تما فرڈينينڈ السلنکہان کا فوری مقصد سوشلسٹ آمريت تها۔ کيو  خواہش تهی کہ کچه نہ کريں 

کو کارکنوں کو کسی سياسی پارٹی ميں شامل کرنے کی طرف ہدايت کی اور وه تمام ٹريڈ يونين کی کوششوں کا 
 خاصجسميں انہوں نے مزدور طبقے کے سياسی ارتقا ميں صرف رکاوٹ ديکها۔ مارکس اور  صريح مخالف تها 

يہسچ ہے ، سرمايہ دارانہ معاشرتی نظام کے  طور پر جرمنی کے اس دور کے ان کے دوستوں نے ، پہچان ليا 
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م ليکنانہيں يقين ہے کہ ان کا کردار اس سے خت اندر کچه بہتری کے حصول کے لئے ٹريڈ يونينوں کی ضرورت 
کيونکہ سوشيلزم کی طرف منتقلی صرف   اورکہ وه سرمايہ داری کے ساته ساته غائب ہوجائيں گے  ہوجائے گا 

 آمريت کے ذريعہ ہی ہوسکتی ہے۔ پرولتاری

باسل ميں يہ خيال پہلی بار مکمل تنقيدی امتحان سے گذرا۔ بيلجيئم کی رپورٹ ہنس نے کانگريس کے سامنے 
ں واورفرانسيسی طبقے کے ايک خاص حصے کے نمائند  سوئسجورا   انخياالت کا اظہار جن ميں اسپين   رکهی 

واضحکيا گيا ہے کہ مزدوروں کی ٹريڈ يونين تنظيميں نہيں صرف موجوده معاشرے ميں ہی ان کا  نے اظہار کيا 
وجود حاصل کرنے کا حق تها ، ليکن انہيں آنے والے سوشلسٹ آرڈر کے معاشرتی خليوں ميں شمار کيا جانا 

س خدمت کيلئے تعليم ديں۔ اس کے مطابق، چاہئے اور اسی وجہ سے يہ کام بين االقوامی کا تها کہ وه انہيں ا
 کانگريس نے مندرجہ ذيل قرار داد منظور کی:

 

کانگريس نے اعالن کيا ہے کہ تمام کارکنوں کو اپنے مختلف تجارتوں ميں مزاحمت کے لئے انجمنيں قائم کرنے 
طلع کيا جائے بهی م کی کوشش کرنی چاہئے۔ جيسے ہی ٹريڈ يونين تشکيل دی جائے گی اسی تجارت پر يونينوں کو

تاکہ صنعتوں ميں قومی اتحاد کا قيام شروع کيا جاسکے۔ ان اتحادوں پر ان کی صنعت سے متعلق تمام مواد اکٹها 
اوريہ ديکه کر کہ يہ  مشترکہطور پر سرانجام ديئے جانے والے اقدامات کے بارے ميں مشورے دينے  کرنے 

گی۔  ذمہداری عائد کی جائے کو فيڈريشن کے ذريعہ تبديل کيا جائے  انجام ديا جاتا ہے کہ موجوده تنخواه کے نظام
مفت پروڈيوسروں کی کانگريس جنرل کونسل کو ہدايت کرتی ہے کہ وه تمام ممالک کی ٹريڈ يونينوں کے اتحاد کی 

 فراہمی کرے۔

 

ٹيوں کی کمي کميٹی کے ذريعہ تجويز کرده قرار داد کے لئے اپنی دليل ميں ہنس نے وضاحت کی کہ ايک طرف
اوردوسری طرف ہر صنعت کے لئے مقامی کارکنوں کی انجمنوں اور تنظيموں کی تنظيم کی اس  سياسی انتظاميہ 
قومياور بين االقوامی کے لئے فراہم کی جائے گی۔  عالقائی  عامنمائندگی ليبر  اوردوسری طرف  دوہرا شکل سے 

ت کی جگہ ليں گی اور مزدوروں کی نمائندگی ماضی کی تجارتی اور صنعتی تنظيموں کی کونسليں موجوده حکوم
 حکومتوں کے ساته ايک بار اور ہميشہ کے لئے ختم ہوجائے گی۔

 

 

يہ نيا اور نتيجہ خيز نظريہ اس تسليم سے نکال ہے کہ ہر نئی معاشی شکل کے ساته معاشرتی حياتيات کی ايک 
ظہار سوشلزمکو بهی ا ہار حاصل ہوسکتا ہے۔ لہذا نئی سياسی شکل بهی ہونی چاہئے اور اس ميں صرف سياسی اظ

وں اوران کا خيال تها کہ انہ  جسکے اندر يہ ايک زنده چيز بن سکتی ہے   کی ايک خاص سياسی شکل رکهنی تهی 
جنميں بين االقوامی کو اس کی  نے يہ شکل مزدور کونسلوں کے نظام ميں پائی ہے۔ الطينی ممالک کے مزدور 

شيلڑائی کرنے والی تنظيموں اور سوشلسٹ پروپيگنڈا گروپوں کی بنياد پر اپنی تحريک تيار معا اصل حمايت ملی 
 اورباسل قراردادوں کی روح پر کام کيا۔ کی 

ہوننے ان چونکہ انہوں نے رياست ميں پوليٹيکل ايجنٹ اور اپنے پاس موجود طبقات کے محافظ کو پہچان ليا 
بلکہرياست کے خاتمے اور ہر طرح کی سياسی طاقت  وجہد نہيں کی سياسی طاقت کی فتح کے لئے بالکل بهی جد

جسميں وه يقينی جبلت کے ساته ہيں۔ تمام ظلم اور تمام استحصال کيلئے ضروری ابتدائی حاالت ديکهے۔  کے لئے 
يشہ پلہذا ، انہوں نے بورژوا طبقات کی تقليد کرنے کا انتخاب نہيں کيا اور ايک سياسی جماعت قائم کی ، جس سے 

ے جسکا مقصد سياسی اقتدار کی فتح تها۔ انہوں ن ور سياستدانوں کے ايک نئے طبقے کے لئے راه تيار کی گئی 
اگرمعاشرتی زندگی کو مکمل طور پر تبديل کرنا ہو تو اقتدار   يہ سمجها کہ جائيداد کی اجاره داری کے ساته ساته 

ے آگے بڑهتے ہوئے کہ انسان پر انسان کا اقتدار ختم ہوچکا کی اجاره داری کو بهی ختم کرنا ہوگا۔ ان کی پہچان س
اسلئے انہوں نے معامالت کی انتظاميہ سے اپنے آپ کو واقف کرنے کی کوشش کی۔ تو پارٹيوں کی رياستی  ہے 

سياست کے لئے انہوں نے کارکنوں کی معاشی پاليسی کی مخالفت کی۔ انہوں نے سمجها کہ سوشلسٹ طرز پر 
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يم نو کو صنعت کی مختلف شاخوں اور زرعی پيداوار کے محکموں ميں کرنا چاہئے۔ اس افہام و معاشرے کی تنظ
 تفہيم کی وجہ سے مزدور کونسلوں کے نظام کا خيال پيدا ہوا تها۔

يہ وہی خيال تها جس نے انقالب کے آغاز پر روسی مزدوروں اور کسانوں کے بڑے حصوں کو متاثر کيا ، يہاں 
ہيں مينکبهی ن ے کو روس ميں اتنے واضح اور منظم انداز ميں پہلے بين االقوامی کے حص تک کہ اگر اس نظري

سوچا تها۔ جارحيت کے تحت روسی کارکنوں کو اس کے لئے مطلوبہ فکری تياری کا فقدان تها۔ ليکن بالشويزم نے 
متضاد  تعميری نظريے کےاس نتيجہ خيز خيال کو اچانک ختم کرديا۔ کيونکہ آمريت کی استبدادی نظام کونسل کے 

يعنيخود صنعت کاروں کے ذريعہ معاشرے کی ايک سوشلسٹ تعمير نو سے۔ دونوں  تضاد کی حيثيت رکهتی ہے 
کاباعث بنی جو روسی انقالب کيلئے اتنی  افسر شاہیکو طاقت کے ساته جوڑنے کی کوشش صرف اس بے روح 

۔ يونکہ يہ بالکل مختلف مفروضوں سے آگے بڑهتی ہےتباه کن رہی ہے۔ کونسل سسٹم ميں کوئی آمريت نہيں ہے ک
بنجر  صرفاوپر سے  آمريتميں  محنتکش عوام کی تخليقی توانائی۔ تاہم   اس ميں نيچے سے وصيت کی مجسم ہے 

مجبوری بسر کرتی ہے ، جو کسی تخليقی سرگرمی کا شکار نہيں ہوگی اور سب کے لئے اعلی ترين قوانين کے 
اعالن کرتی ہے۔ دونوں ايک ساته نہيں ہوسکتے ہيں۔ روس ميں آمريت فاتح ثابت ہوئی۔ لہذا  طور پر اندهی تقليد کا

نہيں ہيں۔ ان ميں سے جو کچه بچ گيا ہے وہی اس کا اصل معنی ہے اور نام اور ايک لرزه خيز  سوويتوہاں مزيد 
 کاريکيٹ ہے۔

يری سوشلزم کے ذريعہ مال ہوا مزدوری کے لئے کونسل کا نظام معاشی شکلوں کے بڑے حصے کو ايک تعم
ہے جو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے اور تمام قدرتی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے تيار کرتا ہے۔ 
يہ سوشلسٹ مزدور تحريک سے نکلتے ہوئے خياالت کی نتيجہ خيز ترقی کا براه راست نتيجہ تها۔ يہ خاص خيال 

ہم کرنے کی کوشش سے اٹها ہے۔ اس بنياد کو ہر موثر انسان کی سوشلزم کے ادراک کے لئے ٹهوس بنياد فرا
تعميری مالزمت ميں جهوٹ بوال گيا۔ ليکن بورژوا معاشرے سے وراثت ميں آمريت ، فرانسيسی جيکبونيت کا 
روايتی دائره جسے نام نہاد بابوسٹوں نے پرولتاری تحريک ميں گهسيٹا اور بعد ميں مارکس اور اس کے پيروکاروں 

ان کا اقتدار سنبهال ليا۔ کونسل سسٹم کا نظريہ سوشالئزم کے ساته گہرا پيچيده ہے اور اس کے بغير تصور نے 
ے سرمائے اوررياست ہائ آمريتکے پاس سوشلزم کے ساته جو کچه مشترک نہيں ہے  بهی نہيں کيا جاسکتا ہے۔ تاہم 

 کی سب سے زياده بانجه کا سبب بن سکتا ہے۔

ی ايک واضح شکل ہے۔ محاصرے کی حالت ميں رياست۔ رياستی خيال کے دوسرے تمام آمريت رياستی طاقت ک
اسيطرح بهی آمريت کے حامی اس مفروضے سے آگے بڑهتے ہيں کہ کسی بهی مبينہ پيش  حاميوں کی طرح 

 قدمی اور ہر وقتی ضرورت کو لوگوں کو اوپر سے مجبور کرنا ہوگا۔ يہ مفروضہ ہی آمريت کو کسی بهی معاشرتی
جسکا صحيح عنصر عوام کی آزادانہ اقدام اور تعميری  انقالب کی راه ميں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ديتا ہے 

محنتی يہ نيچےسے اوپر کی طرف سے قدرتی عمارت کی  سرگرمی ہے۔ آمرانہ ترقی نامياتی ترقی کی نفی ہے 
ر ر ايک سرپرستی۔ يہاں تک کہ اگايکچهوٹی سی اقليت کے ذريعہ عوام پر مجبو لوگوں کی تقسيم کا اعالن ہے 

حقائقکی آہنی منطق انہيں ہميشہ ہی انتہائی انتہا پسندی کے  اس کے حامی انتہائی نيک نيت سے متحرک ہيں تو 
کيمپ ميں لے جائے گی۔ روس نے ہميں اس کی سب سے زياده تعليم دينے والی مثال دی تهی۔ اور يہ دکهاوا ہے 

يت افرادکی آمر کيونکہ ہمارا يہاں طبق کی آمريت سے کرنا ہے  ت کچه الگ ہے کہ پرولتاريہ کی نام نہاد آمري
نہيں ، کوئی سخاوت کرنے والے کو دهوکہ نہيں ديتا ہے۔ ساده لوحوں کو بيوقوف بنانا صرف ايک نفيس چال ہے۔ 

شامل  تکيونکہ وہاں ہميشہ کسی خاص پارٹی کی آمري  کسی طبقے کی آمريت جيسی بات قطعی ناقابل فہم ہے 
ازی بالکالسی طرح جيسے کہ بورژو ہوگی جو کسی طبقے کے نام پر بات کرنے کے لئے خود اٹه کهڑی ہوتی ہے 

 نے کسی نام نہاد کارروائی کو جواز پيش کيا۔ لوگوں کی

مزدوری کے لئے کونسل سسٹم کا نظريہ مجموعی طور پر رياستی خيال کی عملی طور پر خاتمہ تها۔ 
جسميں رياست کی طاقت کو ہميشہ  پر آمريت کی کسی بهی شکل سے دشمنی ميں کهڑا ہے يہواضح طور  لہذا 

اعلی ترين ترقی کو مد نظر رکهنا چاہئے۔ پہلی بين االقوامی سطح پر اس خيال کے علمبرداروں نے يہ تسليم کيا کہ 
ين اس بات کا پختہ يق معاشرتی اور سياسی آزادی کے بغير معاشی مساوات ناقابل تصور ہے۔ اسی وجہ سے انہيں

کسی  تاکہاستحصال کی تها کہ سياسی طاقت کے تمام اداروں کا استقبال معاشرتی انقالب کا پہال کام ہونا چاہئے 
بهی نئی شکل کو ناممکن بنايا جاسکے۔ ان کا ماننا تها کہ ورکرز انٹرنيشنل کا مقصد آہستہ آہستہ تمام موثر کارکنوں 
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اورمناسب وقت پر قبضہ کرنے والے طبقوں کی معاشی استبداد کو ختم کرنا  تها  کو اپنی صفوں ميں جمع کرنا
اوراس کے ساته ہی سرمايہ دارانہ رياست کے تمام سياسی جبردار اداروں کو بهی شامل کرنا تها۔ چيزوں کے   تها 

ن ل کی۔ بيکونيايک نئے آرڈر کے ذريعے ان کی جگہ. يہ سزا بين االقوامی کے تمام آزاد خيال طبقوں نے حاص
 نے اس کا اظہار مندرجہ ذيل الفاظ ميں کيا:

 

ی کی بلکہہر الگ خودمختار  نہکہ نئی رياستوں يا استبداد کا قيام  بين االقوامی تنظيم کو اس کا ہدف حاصل ہے 
ر کاسکا الزمی طور پر رياست کی تنظيم سے مختلف کردار ہونا چاہئے۔ اس حد تک کہ مؤخر الذ بنياد پرست تباہی 

ين اسيڈگری کے لئے ب اجنبياور قدرتی ترقی اور لوگوں کے مفادات کے منافی ہے  مصنوعياور پرتشدد  آمرانہ 
االقوامی کو ان مفادات اور جبلتوں کے مطابق آزاد ، فطری اور ہر لحاظ سے آزاد ہونا چاہئے۔ . ليکن عوام الناس 

انکے مختلف اقسام کے کاموں ،  ے مختلف پيشوں کی قدرتی تنظيم کيا ہے؟ يہ ان کی اصل روز مره زندگی ک
تنظيموں کو اپنے پيشوں کے مطابق ، تجارتی تنظيموں پر مبنی ہے۔ جب تمام صنعتوں بشمول زراعت کی مختلف 

 کاکام ختم ہوجائے گا۔ عوامکی تنظيم     اس  شاخوں کو بين االقوامی ميں نمائندگی دی جائے گی تو 

 

کے خالف مخالفت کرنے کا خيال پيدا چيمبر آف ليبرپارليمنٹس کے  اسی سوچ سے اسی طرح بورژوا
جوبيلجئيم کے بين االقواميوں کی صفوں سے آگے بڑها۔ تهيسز ليبر چيمبرز ہر تجارت اور صنعت کی منظم   ہوا 

اورخود کو سوشلسٹ بنيادوں پر معاشرتی معيشت اور معاشی تنظيم کے تمام  محنت کی نمائندگی کرتے تهے 
ت کے ساته تشويش ميں مبتال تهے تاکہ وسائل کے منظم کارکنوں کے اقتدار سنبهالنے کے لئے عملی طور سواال

اوراس جذبے سے پروڈيوسروں کی فکری تربيت فراہم کريں گے۔ اس کے عالوه ان   پر تيار ہوں۔ پيداوار کی 
نظر سے فيصلہ دينا تها جو اداروں کو بورژوا پارليمنٹ ميں پيش کرده تمام سواالت پر مزدوروں کے نقطہ 

تاکہبورژوا معاشرے کی پاليسيوں کو کارکنوں کے نظريات سے متصادم  مزدوروں کے لئے دلچسپی کا حامل تها 
جوبيکونين  کيا جاسکے۔ ميکس نيتالؤ نے اپنی کتاب ڈير انارکيسمس وون پريڈوون زو کرپوتکن ميں عوام کو ديا ہے 

 رت ہے جو اس سوال پر باکونين کے خياالت کی انتہائی نشاندہی کرتا ہے۔کے ايک نسخے کا اب تک نامعلوم عبا

 

مزدورونکی طرف سے خود ان کے تجارتی حصوں اور ان ايوانوں ميں سماجی سائنس کے اس سارے عملی 
را گيا ااوران ميں متفقہ ، قابل لحاظ ، نظرياتی اور عملی طور پر قابل اعتقاد اعتقاد کو ابه اور حياتياتی مطالعے کو 

م يعنيخا سرمائےکے مختص  مزدورونکی حتمی ، مکمل آزادی صرف ايک شرط پر ہی ممکن ہے  جوسنگين   ہے 
نلميں انٹرنيش بشمولپورے جسم کے کارکنوں کی زمين۔ تجارتی حصوں کی تنظيم  مال اور مزدور کے تمام اوزار 

 ہصرف ايک عظيم اکيڈمی تشکيل دے سکتین اورچيمبر آف ليبر کی طرف سے ان کی نمائندگی   ان کی فيڈريشن 
ہے ، جس ميں نظريہ اور عمل کو مال کر بين االقوامی کے کارکن معاشی مطالعہ کرسکتے ہيں اور ضروری ہيں 

کرنا  جوبورژوا دنيا کو تبديل وہبهی اپنے اندر نئے معاشرتی نظام کے جاندار جراثيم برداشت کرتے ہيں  سائنس 
 کہ مستقبل کے حقائق خود بهی پيدا کررہے ہيں۔ہے۔ وه نہ صرف نظريات بل

 

ميں بين االقوامی کے حصوں  اسپيناور  فرانس، سوئس جورا،  ہالينڈ،  بيلجيميہ خياالت اس وقت عام طور پر 
کو ايک مخصوص معاشرتی کردار ديا ، جس نے  سوشلزماورعظيم مزدور اتحاد کی   ميں پهيالئے گئے تهے 

ساته يورپ کی پارٹيوں کو کافی وقت کے لئے تقريبا مکمل طور پر فراموش کرديا  سياسی مزدوروں کی ترقی کے
اورصرف اسپين ميں مذہبی جماعتوں کو جيتنے کے لئے اپنی طاقت کبهی ختم نہيں کی تهی ، جيسا کہ اس  گيا تها 

ن زگوگل ، يوگينورلجيمز گيلوم، اڈامرشوٹملک ميں حاليہ واقعات نے واضح طور پر دکهايا ہے۔ انهيں مردوں ميں 
، لوئسپنڈی ، کيسارڈی پاپے ،يوگين ہنس ،ہيکٹر ڈينس ،گيلومے ڈی گريف، وکٹر آرنولڈ ، آرفرگا پيليکر، جی 

، جيسے مردوں ميں سرگرم وکالت ملی۔ يہاں صرف بہترين مشہور نام ، انٹرنيشنل سينٹيون ، اينسيلمو لورينزو
ہ بين االقوامی کی پوری فکری پيشرفت کو ان ميں آزادی پسند ميں بہترين شہرت کے تمام مرد۔ حقيقت يہ ہے ک
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اوراسے جرمنی اور سوئٹزرلينڈ ميں رياستی سوشلسٹ  عناصر کے جوش و خروش کے ساته منسوب کيا جانا ہے 
 دهڑوں يا انگلينڈ ميں خالص ٹريڈس يونين ازم کی طرف سے کوئی محرک حاصل نہيں ہوا۔

ن عام خطوط پر عمل پيرا تها ، اور الگ الگ فيڈريشنوں کے فيصلے کے جب تک کہ بين االقوامی سطح پر ا
اسنے منظم کارکنوں پر غير متزلزل اثر و  جيساکہ اس کے آئين ميں فراہم کيا گيا ہے  حق کے احترام کے لئے 

يشنوں ررسوخ استعمال کيا۔ ليکن يہ ايک ہی وقت ميں اس وقت بدل گيا جب مارکس اور اينگلز نے عليحده قومی فيڈ
کو پارليمنٹ ميں کام کرنے کے عزم کے لئے لندن جنرل کونسل ميں اپنے عہدے کا استعمال شروع کيا۔ يہ سب 

ميں ناخوش لندن کانفرنس ميں ہوا۔ يہ سلوک نہ صرف روح کی بلکہ بين االقوامی قوانين کی بهی  1871سے پہلے 
م آزاد خيال عناصر کی متحده مزاحمت کا سامنا کرنا سخت خالف ورزی ہے۔ اس کا مقابلہ بين االقوامی سطح پر تما

 اسلئے کہ سوال کو پہلے کبهی بهی کانگريس کے سامنے زير غور نہيں اليا گيا تها۔ پڑسکتا ہے 

جسميں  کے بارے ميں تاريخی سرکلر شائع کيا سون ويليئر کےفورا بعد ہی جورا فيڈريشن نے لندن کانفرنس
مغالطے کے خالف پرعزم اور غير واضح الفاظ ميں احتجاج کيا گيا تها۔ ليکن لندن جنرل کونسل کے متکبرانہ 

ميں دی ہيگ ميں ہونے والی کانگريس ، جس ميں اکثريت مصنوعی طور پر انتہائی گستاخانہ اور انتہائی  1872
خابی تنےلندن کانفرنس کے ذريعہ بين االقوامی کو ان قابل مذمت طريقوں کی مالزمت سے تشکيل دی گئی تهی 

جنرلکونسل   ايڈورڈويلنٹ نے مشين ميں تبديل کرنے کے کام کا آغاز کيا۔ کسی بهی غلط فہمی کو دور کرنے کيلئے 
کی جانب سے مزدور طبقے کے ذريعہ سياسی اقتدار پر فتح کی وکالت کی تجويز کرده قرارداد کے لئے اپنی دليل 

منظور کيا ہے اور اسی طرح بائبل آف انٹرنيشنل ميں  واضحکيا کہ "جيسے ہياس قرار داد کو کانگريس نے  ميں 
يہہر ممبر کا فرض ہوگا کہ وه ملک بدر کی سزا کے تحت اس کی پيروی کرے۔ اس کے ذريعہ مارکس اور  شامل 

ان کے حواريوں نے مزدور تحريک کی ترقی کے لئے اپنے تمام تباه کن نتائج کے ساته بين االقوامی سطح پر 
اورپارليمانی سياست کے اس دور کا افتتاح کيا جس قدرتی ضرورت کی وجہ سے سوشلسٹ  ايا کهلی پهوٹ کو اکس

 تحريک کی فکری جمود اور اخالقی انحطاط پيدا ہوا۔ جس کا مشاہده ہم آج کے بيشتر ممالک ميں کر سکتے ہيں۔

 ينٹ اميئرسندوبين نے ہيگ کانگريس کے فورا بعد ہی انٹرنيشنل کی انتہائی اہم توانائی مند فيڈريشنوں کے م
جسنے ہيگ ميں منظور کی جانے والی تمام قراردادوں کو کالعدم قرار  مينانسداد آمرانہ کانگريس ميں مالقات کی 

ديا۔ اس کے بعد سے اب تک براه راست انقالبی عمل کے حاميوں اور پارليمانی سياست کے ترجمانوں کے مابين 
کے وقفے کے ساته مستقل وسيع تر اور غير سنجيده ہے۔ مارکس اور  سوشلسٹ کيمپ ميں پهوٹ پڑ گئی ، جو وقت

کے بنيادی اصولوں کے دو مختلف تصورات کے مابين اس جدوجہد ميں محض مخالف دهڑوں بيکونين سوشلزم
کے نماياں نمائندے تهے۔ ليکن اس جدوجہد کو محض دو شخصيات کے مابين تصادم کی طرح سمجهانے کی 

لطی ہوگی۔ يہ خياالت کے دو سيٹوں کے مابين دشمنی تهی جس نے اس جدوجہد کو اپنی کوشش کرنا ايک بڑی غ
اصل اہميت دی تهی اور آج بهی وه اسے ديتی ہے۔ يہ کہ مارکس اور اينگلز نے اس طرح کے مکروه اور ذاتی 

ياالت ختلف خاورم  کردار کو تفرقے سے دوچار کرديا۔ بين االقوامی سطح پر ہر گروه کيلئے گنجائش موجود ہے 
پر مستقل بحث و مباحثہ ہی ان کی وضاحت ميں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ ليکن ، تمام مکاتب فکر کو ايک خاص 
اسکول کے ماتحت بنانے کی کوشش ، جو ايک ، اس کے عالوه ، بين االقوامی سطح پر صرف ايک اقليت کی 

ليکنان  م اتحاد کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے نمائندگی کرتا تها ، ليکن اس سے فراوانی اور کارکنوں کے عظي
 لوگوں کو تباه کر سکتا ہے جراثيم جو ہر زمين ميں مزدور تحريک کيلئےاتنی اہميت رکهتے تهے۔

کنان کے جسکے کار  جسکے ذريعہ سوشلسٹ تحريک کا مرکزی نقطہ جرمنی منتقل ہو گيا  فرانکو پرسين جنگ 
کہ نہ مغرب کے ممالک ميں سوشلسٹوں کے پاس اس زبردست تجربے نے پاس نہ تو کوئی انقالبی روايات تهيں 

 جسنے کچه ہی اس زوال ميں بہت اہم کردار ادا کيا۔ پيرس کميون کی شکست اور فرانس ميں غير فعال رد عمل 
ں ليبرکے لئے ايک کونسل سسٹم کے نتيجہ خيز خيال کو پس منظر مي سالوں ميں اسپين اور اٹلی ميں بهی پهيل گيا 

دهکيل ديا۔ ان ممالک ميں انٹرنيشنل کے حصے ايک طويل عرصے سے صرف زير زمين وجود کو برقرار 
رکهنے کے قابل تهے اور وه اپنی تمام طاقت کو رد عمل کو پسپا کرنے پر مرکوز کرنے کے پابند تهے۔ صرف 

ئے فرسٹ تقويت دينے کے ل فرانس ميں انقالبی سندهيزم کی بيداری کے ساته ہی سوشلسٹ مزدور تحريک کو مزيد
 انٹرنيشنل کے تخليقی نظريات کو گمراہی سے بچايا گيا۔
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 سائنڈيکلزمکے مقاصد-. انارکو4باب 
 

سنڈيکلزمسياسی جماعتيناور مزدوريونينيں۔ فيڈرالزم  -سياسی سوشلزمکے خالف انارکو 
ےسياسی لئ سنڈيکلزمکی تنظيممعاشرتی تعميرنو کے-بمقابلہمرکزيت جرمنياور اسپينانارکو

اسکے مقاصداور طريقےاسپين ميں مزدوروں کی تعداداور  جماعتونکی نامزدگ اسپينميں 
 کسانونکے اجتماعاتکا تعميريکام۔ انارکوسنڈيکلزم اور قوميسياست ہمارےوقت کی پريشانياں۔

 

 

يل پائے پر تشکان سماجی امنگوں کا براه راست تسلسل ہے جو پہلے بين االقوامی سطح سنڈيکلزم  -جديد انارکو
تهے اور جنہيں عظيم کارکنوں کے اتحاد کے آزاد خيال ونگ نے سمجها اور سب سے مضبوطی سے سمجها۔ اس 

کی بحالی شده بين االقوامی ورکنگ مين ايسوسی ايشن کے مختلف ممالک ميں فيڈريشن  1922کے موجوده نمائندے 
ی نظرياتی ہے۔اس ک ريشنکنفيڈيرسيئن نيشنلڈی ٹراجوفيڈہيں ، جن ميں سب سے اہم اسپين ميں مزدور کی طاقتور 

نے پر جبکہاس کی تنظيم کی شکل بڑے پيما  يا انارکيسٹ سوشلزم کی تعليمات پر مبنی ہيں  لبرٹيرينمفروضات 
کے دوران خاص طور پر فرانس ميں نماياں اضافہ  1910سے  1900جسنے سن  انقالبی سنڈيکلزم سے ليا گيا ہے 

 جسکی نمائندگی مختلف  ہمارے دور کے سياسی سوشلزم کی براه راست مخالفت ميں کهڑا ہے  کا سامنا کيا۔ يہ
ميں اس جماعتوں کی  سوئٹزرلينڈاور فرانس  جرمنیممالک ميں پارليمانی مزدور جماعتوں نے کی ہے۔ جب کہ 

د گرمی کے بعآجہم اس پوزيشن ميں ہيں کہ ساٹه سال سے زياده کی سر بمشکل پہلی شروعات ہی موجود تهی 
 سوشلزم اور مزدور تحريک کے لئے ان کے حربوں کے نتائج کا اندازه لگائيں۔ تمام ممالک.

بورژوا رياستوں کی سياست ميں حصہ لينے نے مزدوروں کی تحريک کو سوشلزم کے بال و باال تک نہيں 
 ۔اور اس کی اہميت نہيں ہےاسطريق کار کی بدولت ، سوشلزم کو تقريبا مکمل کچل ديا گيا ہے  ليکن  پہنچايا 

اسمضمون ميں بهی سچ ہے۔ رياست کا _جو کهاتا ہے اس “ اسسے مر جاتاہے  جو پوپکهاتا ہے قديم کہاوت "
سے برباد ہوجاتا ہے۔ پارليمانی سياست ميں حصہ لينے نے سوشلسٹ مزدور تحريک کو ايک کپٹی زہر کی طرح 

ضرورت پر اعتقاد کو ختم کرديا اور سب سے بدترين بات متاثر کيا ہے۔ اس نے تعميری سوشلسٹ سرگرمی کی 
 يہ کہ لوگوں کو اس فريب دهوکے سے بچانے کے لئے کہ خود کو نجات ہميشہ سے ہی ملتی ہے۔

ايکمتبادل متبادل مصنوعات تيار ہوا جس کا نام  پرانےبين االقوامی کی تخليقی سوشلزم کی جگہ  اس طرح 
و سرمايہ جولوگوں ک شلزم اپنا ايک ثقافتی آئيڈيل مستقل طور پر کهو بيٹها سوسائزم کے سوا کچه نہيں ہے۔ سو

قوميرياستوں کے مصنوعی محاذوں کے ذريعہ اپنے آپ کو   لہذا  دارانہ معاشرے کے تحليل کيلئے تيار کرنا تها 
بينہ مروک نہيں سکتا تها۔ سوشلسٹ تحريک کے اس نئے مرحلے کے رہنماؤں کے ذہنوں ميں ان کی پارٹی کے 

آخرتک وه ان کے مابين کسی بهی  مقاصد کے ساته قومی رياست کے مفادات زياده سے زياده گهل مل رہے تهے 
حد کو تميز کرنے ميں ناکام رہے۔ لہذا المحالہ مزدور تحريک کو آہستہ آہستہ قومی رياست کے سازوسامان ميں 

 اس سے پہلے کهو چکا تها۔شامل کرليا گيا اور اس توازن کو بحال کرديا گيا جو واقعتا 

ثر جيساکہ اک کے ذريعہ بين االقوامی دهوکہ دہی ميں ڈهونڈنا غلطی ہوگی  قائديناس عجيب و غريب چہرے کو 
ايسا ہوتا رہا ہے۔ سچی بات يہ ہے کہ ہميں يہاں سرمايہ دارانہ معاشرے کی سوچ کے طريقوں کے ساته آہستہ 

اورجو ان کے سياسی  توں کی عملی سرگرميوں کی ايک حالت ہے جوآج کی مزدور جماع آہستہ ملحق ہونا ہے 
رہنماؤں کے فکری روئيے کو الزمی طور پر متاثر کرتی ہے۔ يہ وه جماعتيں جو ايک بار سوشلزم کو فتح کرنے 
کے لئے نکلی تهيں ، خود کو حاالت کی آہنی منطق سے مجبور ہو کر رياست کی قومی پاليسيوں کے مطابق اپنی 

انکی  اعتقادات کو قربان کرنے کے لئے مجبور ہوگئيں۔ سرمايہ دارانہ معاشرتی نظام کی سالمتی کيلئے سوشلسٹ 
اقت سياسيبجلی کی سالخيں بن گئيں۔ جس سياسی ط اکثريت کے پيروکاروں کی اکثريت اس سے واقف نہيں ہوئے 
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کم  کرلی جب تک کہ اس ميں بہتکو وه فتح کرنا چاہتے تهے اس نے آہستہ آہستہ ان کی سوشلزم پر فتح حاصل 
 چيز باقی ره گئی۔

ژوا نےبہت سے بور جسنے مختلف ممالک کی مزدور جماعتوں ميں تيزی سے غلبہ حاصل کرليا   پارليمنٹريزم
ے اوراس نے سوشلسٹ اصولوں ک ذہنوں اور کيريئر سے بهوکے سياستدانوں کو سوشلسٹ کيمپ ميں راغب کيا 

ميں مدد فراہم کی۔ يوں وقت کے ساته ساته سوشلزم اپنا تخليقی اقدام کهو گيا اور ايک اندرونی خاتمے کو تيز کرنے 
عام اصالحی تحريک بن گيا جس ميں عظمت کے کسی عنصر کی کمی تهی۔ انتخابات ميں لوگ کاميابيوں پر راضی 

سب سے  نہيں دی۔ اوراس مقصد کے لئے کارکنوں کی معاشرتی تعمير اور تعميری تعليم کو اب کوئی اہميت تهے 
 کياس تباه کن جوسوشلزم کے ادراک کے لئے فيصلہ کن اہميت کا حامل ہے  وزن والے مسائل ميں سے ايک 

نظرانداز کے نتائج ان کے پورے دائره کار ميں اس وقت ظاہر ہوئے جب يورپ کے بہت سارے ممالک ميں انقالبی 
س سوشلسٹونکے ہاته ميں ڈال دی تهی ج رياستوں ميں  بہتساری صورتحال پيدا ہوئی۔ پرانے نظام کے خاتمے نے 

کی انہوں نے اتنی دير تک جدوجہد کی تهی اور سوشلسزم کے ادراک کی پہلی شرط قرار ديا تها۔ روس ميں رياست 
ک سوشلسٹمعاشرے کے لئے نہيں ، بلکہ بيوروکريٹ سوشيلزم کے بائيں بازو کی طرف سے اقتدار پر قبضہ نے 

اری کی انتہائی قديم قسم کی اور سياسی مطلق العنانی تبديلی کے لئے راه ہموار کردی ، جو بہت رياستی سرمايہ د
وشل سجرمنيميں ، جہاں  پہلے سے تها بورژوا انقالبوں کے ذريعہ بيشتر ممالک ميں ختم کرديئے گئے۔ تاہم 

ارليمانی نےطويل سالوں کے پاپ  سوشيلزم  کی شکل ميں اعتدال پسند ونگ اقتدار کو حاصل کرلی گئی ڈيموکريسی
کاموں ميں جذب ہونے کے بعد ، اس حد تک دنگل ہوگيا تها کہ اب وه کسی بهی تخليقی عمل کے قابل نہيں رہا تها۔ 
يہاں تک کہ فرينکفرٹر زيٹنگ جيسے بورژوا جمہوری شيٹ نے بهی اس بات کی تصديق کرنے پر پابند محسوس 

قبل ايسا انقالب پيدا نہينکيا جو تخليقی نظرياتميں اتنا ناقصاور يوروپيعوام کی تاريخنے اس سےکيا کہ "
 انقالبيتوانائی ميں بہتکمزور رہا ہے۔

نہصرف سياسی سوشلزم سوشلزم کی سمت ميں کسی بهی طرح کی تعميری کوشش  ليکن يہ سب کچه نہيں تها 
س تهامنے کی اخالقی طاقت بهی ااور لبرل ازم کی کاميابيوں کو  بورژواڈيموکريسی کرنے کی پوزيشن ميں تها 

اورانہوں نے ہتهيار ڈال ديئے۔ فاشزم کے خالف مزاحمت کے بغير ملک ، جس نے ايک  کے پاس نہيں تهی 
دهچکے سے پوری مزدور تحريک کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديا۔ يہ بورژوا رياست ميں اس قدر ڈوب گيا تها کہ اس 

ے اور خود کو روزمره کی عملی سياست کے بنجر معمول نے تعميری سوشلسٹ عمل کا تمام احساس کهو ديا ہ
 سے جڑا ہوا محسوس کيا ہے کيونکہ ايک گولی غالم اس کے بنچ ميں جکڑا ہوا تها۔

ا رد يہايس سياسی سوشلزم کے تصورات اور طريقوں کے خالف براه راست رد عمل ہے سنڈيکلزم-انارکوجديد 
گر ممالک ميں سنڈيکلسٹ مزدور تحريک کی زبردست بغاوت اٹلياور دي عمل ہے جو جنگ سے پہلے ہی فرانس 

 جہانمنظم کارکنوں کی اکثريت پہلے انٹرنيشنل کے بولنےکے لئے نہيں۔ اسپين کی  ميں خود ہی ظاہر ہوچکا ہے 
" سنڈيکيٹکی اصطالح فرانس سے صرف ان کی معاشی اور معاشرتی مزدوروںاصولوں پر ہميشہ وفادار رہی۔"

تری کے لئے صرف پروڈيوسروں کی ايک ٹريڈ يونين تنظيم ہے۔ ليکن انقالبی سنڈيکلزم کے حيثيت کی فوری بہ
ياست جديدآئينی ر باتکرنے کے لئے  عروج نے اس اصل معنی کو بہت وسيع اور گہرا درآمد ديا۔ بالکل اسی طرح 

ار کل ميں برقرکے اندر قطعی سياسی کاوشوں کے لئے متحد تنظيم ، اور بورژوازی نظم کو کسی نہ کسی ش
ہ تنظيم ہے مزدورکی متفق  سنڈيکيٹ،  ٹريڈيونين  نظريہ کے مطابقسنڈيکلسٹ لہذا  رکهنے کی کوشش کرتی ہے 

اور اس مقصد کے لئے موجوده معاشرے کے اندر پروڈيوسروں کے مفادات کا دفاع ہے اور سوشلسزم کے طرز 
اسکا دوہرا  ں اور عملی تياريوں کے لئے ہے۔ لہذا کے بعد معاشرتی زندگی کی تعمير نو سے متعلق عملی تياريو

انکے معيار زندگی کی حفاظت اور ان کے  مقصد ہے۔ مالکان کيخالف مزدوروں کی لڑائی تنظيم کے طور پر 
معيار کو بلند کرنے کے لئے مزدوروں کے مطالبات کو نافذ کرنا۔مزدوروں کی فکری تربيت کے لئے اسکول کی 

ور پر پيداوار اور معاشی زندگی کے تکنيکی انتظام سے واقف ہوں تاکہ جب کوئی انقالبی حيثيت سے جب وه عام ط
صورتحال پيدا ہوجائے تو وه معاشرتی اور معاشی حيات کو اپنے ہاته ميں لينے کے قابل ہوں گے اور سوشلسٹ 

 اصولوں کے مطابق اس پر تبصره کرنا۔

اندونوں  يہانتک کہ جب وه سوشلسٹ کا نام رکهتے ہيں  ں کی رائے ہے کہ سياسی جماعتيسنڈيکلسٹوں -انارکو 
 يہانتک کہ ان ممالک ميں کاموں ميں سے کسی ايک کو انجام دينے کے قابل نہيں ہيں۔ محض حقيقت يہ ہے کہ 
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نکبهی کارک جہاں سياسی سوشلزم طاقتور تنظيموں کا حکم ديتا ہے اور اس کے پيچهے الکهوں ووٹرز موجود ہيں 
ونينوں کے ساته معامالت نہيں کر سکے تهے کيونکہ قانون سازی نے انہيں روزمره کی روٹی کی بهی ٹريڈ ي

اسکی گواہی ديتا ہے۔ . ايسا اکثر ہوا کہ ملک کے صرف ان حصوں  جدوجہد ميں کوئی تحفظ فراہم نہيں کيا تها 
ر مزدور کے حاالت ميں جہاں سوشلسٹ جماعتيں مزدوروں کی اجرت سب سے مضبوط تهيں سب سے کم تهيں او

تظاميہ جہانمتعدد شہروں کی ان فرانسکے شمالی صنعتی اضالع ميں  مثالکے طور پر  بدترين تهے۔ يہی معاملہ تها 
ميں ، جہاں اپنے وجود ميں جرمنی کی سوشل  سيليسيہاور  سيکسيونیاور ميں سوشلسٹ اکثريت ميں تهے 

 ۔ڈيموکريسی ايک بڑی پيروی کرنے ميں کامياب رہی تهی

اورجہاں  حکومتيں اور پارليمنٹ شاذ و نادر ہی اپنے اقدام پر معاشی يا معاشرتی اصالحات کا فيصلہ کرتے ہيں 
اب تک ايسا ہوا ہے اس ميں مبينہ بہتری ہميشہ قوانين کے وسيع و عريض ريزی کی حيثيت رکهتی ہے۔ اس طرح 

ششوں کا ، جب بچوں کے استحصال کے بڑی صنعت کے ابتدائی دور ميں انگريزی پارليمنٹ کی معمولی کو
خوفناک اثرات سے گهبرائے ہوئے اراکين پارليمنٹ نے آخر کار کسی حد تک افزائش آميز معاملے پر طے 

اسکا تقريبا کوئی اثر نہيں ہوا۔ ايک طرف وه خود مزدوروں کی سمجه بوجه نہ ہونے کی وجہ سے بهاگ رہے  کيا 
ميں قانوننافذ کرنے والے قانون  90هوڑ کی۔ اطالوی حکومت نے وسط دوسريطرف آجروں نے انہيں توڑ پ تهے 

کے ساته بهی ايسا ہی کچه کيا تها جو سسلی ميں گندهک کی کانوں ميں محنت کرنے پر مجبور ہونے والی خواتين 
کو اپنے بچوں کو اپنے ساته بارودی سرنگوں ميں لے جانے سے منع کرتی تهی۔ يہ قانون بهی ايک مراسلہ خط 

کيونبدقسمت خواتين کو اتنی کم معاوضہ ادا کيا گيا تها کہ وه اس قانون کو نظرانداز کرنے پر مجبور تهيں۔   ہی رہا 
ار اوراس طرح اپنے معي جبيہ محنت کش خواتين منظم کرنے ميں کامياب ہوگئيں  صرف ايک خاص وقت کے بعد 

ئب ہوگئی۔ ہر ملک کی تاريخ ميں بہت سی ايسی ہی توبرائی خود ہی غا زندگی کو برقرار رکهنے پر مجبور ہوئيں 
 مثاليں ملتی ہيں۔۔

 

ليکن يہاں تک کہ کسی اصالح کی قانونی اجازت اس کے مستقل ہونے کی کوئی ضمانت نہيں ہے جب تک کہ 
پارليمنٹ کے باہر عسکريت پسند عوام موجود نہ ہو جو ہر حملے کے خالف اس کا دفاع کرنے کے لئے تيار ہو۔ 

فوراًہی بعد ميں  ميں دس گهنٹے کے قانون کے نفاذ کے باوجود  1848ح انگريزی فيکٹری مالکان نے اس طر
صنعتی بحران سے فائده اٹهايا تاکہ مزدوروں کو گياره يا اس سے بهی باره گهنٹوں تک محنت کرنے پر مجبور کيا 

مانکو نہ ملز ونی کارروائی کی تو جائے۔ جب فيکٹری انسپکٹرز نے اس اکاؤنٹ پر انفرادی آجروں کے خالف قان
تاکہمعاشی  حکومتنے انسپکٹرز کو اشاره کيا کہ وه قانون کے خط پر اصرار نہيں کريں گے  صرف بری کرديا گيا 

حاالت کے بعد مزدور پابند ہوں۔ اپنے وسائل پر ايک بار پهر دس گهنٹے تک لڑائی لڑنے کيلئے ، کسی حد تک 
کے نومبر انقالب نے جرمن کارکنوں کيلئے اليا  1918صادی بہتريوں ميں جو زنده ہو گيا تها۔ ان چند اقت

آٹهگهنٹے کا دن سب سے اہم تها۔ ليکن بيشتر صنعتوں ميں آجروں نے اسے مزدوروں سے چهين ليا  تها 
 يا گيا تها۔کاسحقيقت کے باوجود کہ يہ قوانين ميں تها ، حقيقت ميں ويمر آئين ہی ميں قانونی طور پر لنگر انداز  تها 

ليکن اگر سياسی جماعتيں آج کے معاشرے ميں مزدوروں کے معيار زندگی کی بہتری کے لئے معمولی سی 
تووه سوشلسٹ برادری کی نامياتی تعمير يا اس کے لئے بهی راه ہموار کرنے  شراکت کرنے ميں بالکل ناکام ہيں 

کے کارنامے کيلئے ہر عملی ضرورت کی  چونکہان کے پاس اس طرح ميں بہت کم صالحيت رکهتے ہيں۔ يہ 
 نے اس کا کافی ثبوت ديا ہے۔ جرمنیکمی ہے۔ روس اور 

مزدورتحريک کا مرکزی کردار سياسی پارٹی نہيں بلکہ تاجر يونين ہے۔ جو روزانہ کی لڑائی ميں سخت  لہذا 
ا اشرتی طاقت کہے اور سوشلسٹ جذبے سے دوچار ہے۔ صرف معيشت کے دائرے ميں ہی کارکن اپنی پوری مع

کيونکہ يہ ان کی سرگرمی ہے جو بطور پروڈيوسر پورے معاشرتی ڈهانچے کو يکجا رکهتا  مظاہره کرسکتے ہيں 
اورمعاشرے کے وجود کی ضمانت ديتا ہے۔ کسی بهی دوسرے ميدان ميں وه اجنبی سرزمين پر لڑ رہے ہيں  ہے 

ی وجہ سے وه ان کی خواہشات کے ہدف کے قريب اور نااميد جدوجہد ميں اپنی طاقت ضائع کر رہے ہيں جس ک
تر نہيں آسکتے ہيں۔ پارليمانی سياست کے ميدان ميں کارکن يونانی ليجنڈ کے ديو انٹيئس کی طرح 

جسےہرکيولس نے زمين سے پاؤں اتارنے کے بعد گال گهونٹنے ميں کامياب کيا تها جو اس کی ماں تهی۔  ہے 
خليق کار کی حيثيت سے وه اپنی طاقت سے آگاه ہوتا ہے۔ يکجہتی کے صرف سماجی دولت کے تخليق کار اور ت
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ساته اپنے ساتهيوں کے ساته ٹريڈ يونين ميں وه ناقابل تسخير پہاڑی پيدا کرتا ہے جو کسی بهی حملے کا مقابلہ 
 اگريہ آزادی کی روح سے بهڑک اٹهے اور معاشرتی انصاف کے آئيڈيل کے ذريعہ متحرک ہو۔ کرسکتا ہے 

کے لئے ٹريڈ يونين کسی بهی طرح سرمايہ دارانہ معاشرے کی مدت سے منسلک محض  سنڈلسٹسٹوں - رکوانا
ل جوعام طور پر سوشلزم کا ابتدائی اسکو يہمستقبل کے سوشلسٹ معاشرے کا جراثيم ہے   عبوری رجحان نہيں ہے 

ئی ا ہے۔ اس ابتدائی کے بغير کوہے۔ ہر نيا معاشرتی ڈهانچہ پرانے حياتيات کے جسم ميں اپنے لئے اعضاء بنات
بهی معاشرتی ارتقا ناقابل تصور ہے۔ يہاں تک کہ انقالبات صرف ان جراثيم کی نشوونما اور مقدار غالب کرسکتے 
ہيں جو پہلے سے موجود ہيں اور مردوں کے ہوش ميں داخل ہوگئے ہيں۔ وه خود کو يہ جراثيم پيدا نہيں کرسکتے 

ی دنيايں نہيں بنا سکتے ہيں۔ لہذا ہمارے لئے يہ جراثيم لگانے کا خدشہ ہے جبکہ ہيں يا کسی چيز سے ہٹ کر نئ
ے تاکہآنے والے معاشرتی انقالب ک ابهی ابهی وقت باقی ہے اور انهيں مضبوط ترين ترقی کی طرف گامزن کريں 

 کام کو آسان تر بنايا جا. اور اس کے استحکام کو يقينی بنايا جاسکے۔

تمام تعليمی کام اسی مقصد کے تحت ہيں۔ تعليم برائے سوشلزم کا مطلب ان کے لئے کے سنڈيکلسٹ-انارکو
نہينہے بلکہ تکنيکی رہنمائی اور ان کی انتظامی صالحيتوں کی   معمولی مہم پروپيگنڈه اور نام نہاد سياست کا دن 

گی کے معاشيزند ترقی کے ذريعہ کارکنوں کو معاشرتی مسائل کے اندرونی رابطوں کو واضح کرنے کی کوشش 
اوراس کام کی کارکردگی کے لئے درکار اخالقی يقين  دوباره حصہ دارونکے لئے ان کو تيار کرنے کے لئے 

دہانی کرانا۔ اس مقصد کے لئے کارکنوں کی معاشی لڑائی کرنے والی تنظيموں سے بہتر کوئی سماجی اداره نہيں 
قينی سمت فراہم کرتا ہے اور زندگی کی ضروريات اور لگايا گيا ہے۔ يہ ان کی معاشرتی سرگرميوں کو ايک ي

انسانی حقوق کے دفاع کے لئے فوری جدوجہد ميں ان کی مزاحمت کو سخت کرتا ہے۔ موجوده نظام کے حاميوں 
کے ساته يہ براه راست اور غير يقينی جنگ ايک ہی وقت ميں اخالقی تصورات کی نشوونما کرتی ہے جس کے 

ر ناممکن نہيں ہے اپنے اعمال کے لئے ان کے ساتهيوں ميں مقدر اور اخالقی ذمہ داری بغير کوئی معاشرتی تغي
 کے ساته اہم يکجہتی۔

وہان   کا تعليمی کام آزادانہ فکر اور عمل کی نشوونما کی طرف ہے  سنڈيکلسٹوں -محض اس لئے کہ انارکو 
مزدور جماعتوں کی خصوصيت ہيں۔ ليکن تمام مرکزی رجحانات کے واضح الفاظ کے مخالف ہيں جو تمام سياسی 

کی طرف موڑ چهوٹی اقليتوہمصنوعی تنظيم جو اوپر سے ہر ايک کے گانٹه کے معامالت کو ايک   مرکزيت 
ديتی ہے ، ہميشہ ہی بنجر سرکاری معمول کے مطابق حاضر رہتا ہے۔ اور يہ انفرادی اعتقاد کو کچل ديتا ہے ، 

ذريعہ تمام ذاتی اقدام کو ہالک کرتا ہے ، اور کسی بهی آزادانہ اقدام کی  بے جان نظم و ضبط اور افسر شاہی کے
سنڈيکلزم کی تنظيم وفاق کے اصولوں پر مبنی ہے ، نيچے سے اوپر کی طرف سے  -اجازت نہيں ديتا ہے۔ انارکو 

ر مشترکہ آزادانہ امتزاج پر ، ہر ممبر کے حق خوداراديت کو ہر چيز سے باالتر رکهنا اور صرف مفاداتی او
 مفادات کی بنياد پر سب کے نامياتی معاہدے کو تسليم کرنا۔ يقين

فيڈرل ازم کے خالف يہ الزام اکثر لگايا جاتا رہا ہے کہ وه قوتوں کو تقسيم کرتی ہے اور منظم مزاحمت کی 
 زير اثر طاقت کو اپاہج بنا ديتی ہے ، اور بہت اہم بات يہ ہے کہ يہ صرف سياسی مزدور جماعتوں اور ان کے

ٹريڈ يونينوں کے نمائندے رہے ہيں جو اس الزام کو دہراتے رہے ہيں۔ متلی کی بات کرنے کے لئے. ليکن يہاں 
زندگيکے حقائق کسی بهی نظريہ سے زياده واضح طور پر بولے ہيں۔ دنيا کا کوئی بهی ملک ايسا نہيں تها  بهی 

ار کرلی ہو اور تنظيم کی تکنيک اس حد تک کمال جہاں پوری مزدور تحريک اتنی مکمل طور پر مرکزيت اختي
کی طرف تيار ہو گئی جيسے جرمنی ميں ہٹلر کے اقتدار ميں شامل ہونے سے پہلے۔ ايک طاقتور بيوروکريٹک 
آالت نے پورے ملک کا احاطہ کيا اور منظم کارکنوں کے ہر سياسی اور معاشی اظہار کا عزم کيا۔ پچهلے انتخابات 

ٹک اور کميونسٹ پارٹيوں نے اپنے اميدواروں کے لئے باره ملين سے زياده ووٹروں کو متحد ميں سوشل ڈيموکري
کيا۔ ليکن ہٹلر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد چه الکه منظم کارکنوں نے اس تباہی کو روکنے کے لئے کوئی 

مل وں ميں ان کی تنظيم کو مکانگلی نہيں اٹهائی جس نے جرمنی کو گهاٹی ميں ڈوبا تها ، اور جس نے چند ہی مہين
 طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر ديا تها۔

سنڈيکلزم نے پہلے بين االقوامی دن سے منظم مزدوری پر اپنی گرفت برقرار  -ليکن اسپين ميں ، جہاں انارکو 
اورآزادانہ پروپيگنڈا اور تيز لڑائی کے ذريعہ مزاحمت کی تربيت حاصل کی تهی ، وه طاقتور سی اين   رکهی تهی 

ٹی ٹی تها۔ جس نے اپنی کارروائی کی دليری کے ساته ہی اندرون اور بيرون ملک فرانکو اور اس کے متعدد 
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مددگاروں کے مجرمانہ منصوبوں کو مايوس کيا اور ان کی بہادری کی مثال سے ہسپانوی مزدوروں اور کسانوں 
۔ ے پر فرانسکو مجبور کيا گيا ہےيہ حقيقت جس کو خود تسليم کرن -کو فاشزم کے خالف جنگ ميں حوصلہ مال 

سنڈيکلسٹ مزدور يونينوں کی بہادری مزاحمت کے بغير فاشسٹ رد عمل نے چند ہفتوں ميں ہی پورے ملک -انارکو
 پر غلبہ حاصل کر ليا تها۔

 

 کارکنوں نے اپنے لئے جو مرکزيت کی جرمنکيوفاقی تنظيم کی تکنيک کا موازنہ کرتا ہے۔  C.N.Tجب کوئی 
کی سادگی سے حيرت ہوتی ہے۔ چهوٹے سنڈيکيٹس ميں تنظيم کے لئے ہر کام ئی تهی اس سے ، سابقہ مشين بنا

رضاکارانہ طور پر انجام ديا گيا تها۔ بڑے اتحادوں ميں ، جہاں فطری طور پر قائم سرکاری نمائندے ضروری 
روں کی طرح تنخواه ملتی وہصرف ايک سال کے لئے منتخب ہوئے تهے اور انہيں ان کی تجارت ميں مزدو تهے 

کےجنرل سکريٹری اس اصول سے کوئی رعايت نہيں تهی۔ يہ ايک پرانی روايت ہے  .C.N.Tتهی۔ يہاں تک کہ 
جو انٹرنيشنل کے دنوں سے ہی اسپين ميں برقرار ہے۔ تنظيم کی اس ساده سی شکل نے نہ صرف ہسپانوی کارکنوں 

ان کو اپنی صفوں ميں کسی بهی بيوروکريٹک حکومت کے اسنے  . پہلےدرجے کے لڑائی يونٹ ميں C.N.Tکو 
خالف بهی حفاظت فراہم کی اور ان کی اس يکجہتی اور پختہ جذبے کو ظاہر کرنے ميں مدد کی جو اس تنظيم کی 

 اورجس کا مقابلہ کسی دوسرے ملک ميں نہيں ہوتا ہے۔ خصوصيت ہے 

کا مقصد سياسی اور سماجی توازن کی بحالی  کيونکہ اس رياست کے لئے مرکزيت تنظيم کی مناسب شکل ہے 
کے لئے معاشرتی زندگی ميں سب سے زياده ممکنہ يکسانيت ہے۔ ليکن ايک ايسی تحريک کے لئے جس کا وجود 

تاس مرکزي کسی بهی سازگار لمحے اور فوری طور پر اپنے حاميوں کی آزادانہ سوچ اور عمل پر منحصر ہوتا ہے 
کرکے اور فوری طور پر فوری طور پر تمام کارروائيوں کو دبانے سے ايک  کے فيصلے کی طاقت کو کمزور

 ہرمقامی ہڑتال کو سب سے پہلے سينٹرل نے جيساکہ جرمنی ميں ہوا تها  مثالکے طور پر  لعنت ہوسکتی ہے۔ اگر 
 وه مقامی جواکثر سيکڑوں ميل دور رہتا تها اور عام طور پر اس موقع پر نہيں ہوتا تها کہ  منظوری دينی تهی 

حاالت پر صحيح فيصلہ سنائے۔ حيرت نہيں کی جاسکتی ہے کہ تنظيم کے آلہ کار کی جڑنا فوری طور پر ايک 
اوراس طرح ايک ايسی کيفيت پيدا ہوتی ہے جہاں پر متحرک اور فکری  حملے کو بہت ہی ناممکن بنا ديتا ہے 

ن کی بلکہا ے طور پر کام نہيں کرتے ہيں طور پر چوکس رہنے والے گروه اب کم سرگرم لوگوں کے نمونوں ک
المحالہپوری تحريک جمود پر النا۔  طرف سے ان کو غير فعال ہونے کی مذمت کی جاتی ہے 

 يہاپنے ممبروں کی روح صرفخاتمے کا ايک ذريعہ ہے۔ جب يہ اپنے آپ کا خاتمہ ہوجاتا ہے تو  آخرکار   تنظيم 
پسندی کے ذريعہ اس تسلط کو قائم کرتا ہے جو تمام بيوروکريسيوں کی  اور اہم اقدام کو مار ڈالتا ہے اور اعتدال

 خصوصيت ہے۔

کی رائے ہے کہ ٹريڈ يونين تنظيم ايسے کردار کا ہونا چاہئے جو کارکنوں کو آجروں سنڈيکللسٹ -انارکو  لہذا 
راہم ايک ايسی بنياد ف کے خالف اپنی جدوجہد ميں انتہائی حد تک حصول کا امکان فراہم کرے ، اور ساته ہی انہيں

کرے جس سے وه معاشی اور معاشرتی زندگی کو نئی شکل دينے کے ساته ايک انقالبی پوزيشن ميں آگے بڑهيں 
 گے۔

ان کی تنظيم اسی مناسبت سے مندرجہ ذيل اصولوں پر استوار ہے: ہر عالقے کے کارکنان اپنے اپنے کاروباروں 
ريہ کسی سينٹرل کے ويٹو سے مشروط ہيں ليکن وه خود اراديت کے او کے لئے يونينوں ميں شامل ہوجاتے ہيں 

پورے حق سے لطف اٹهاتے ہيں۔ کسی شہر يا ديہی ضلع کی ٹريڈ يونينيں نام نہاد ليبر کارٹيل ميں مل جاتی ہيں۔ 
 ليبر کارٹلز مقامی پروپيگنڈا اور تعليم کے مراکز تشکيل ديتے ہيں۔ وه ايک طبقے کی حيثيت سے مزدوروں کو

ايک ساته جوڑتے ہيں اور کسی تنگ نظری والے گروہی جذبے کے اضافے کو روکتے ہيں۔ مقامی مزدوری کی 
وہحاالت ميں دستياب ہر ايجنسی کے استعمال ميں منظم ليبر کے پورے جسم کے ٹهوس تعاون  پريشانی کے وقت 

ڈريشن مطابق گروه بنا کر نيشنل فيکا بندوبست کرتے ہيں۔ تمام ليبر کارٹلوں کو ضلعی عالقوں اور عالقوں کے 
مختلفتنظيموں  جوبلدياتی اداروں کے مابين مستقل رابطے کو برقرار رکهتا ہے   آف ليبر کارٹيل تشکيل ديا گيا ہے 

يمکے شعبے تعل کے ممبروں کی پيداواری مزدوروں کو کوآپريٹو الئنوں پر مفت ايڈجسٹ کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ 
جسميں مضبوط کارٹلوں کو کمزوروں کی مدد کرنے کی ضرورت  فراہمی کريں ميں ضروری تعاون کی 

 اورعام طور پر مقامی گروپوں کو کونسل اور رہنمائی کے ساته مدد فراہم کريں گے۔ ہوگی 



 

37 

مزيد يہ کہ ہر ٹريڈ يونين وفاق کے ساته پورے ملک ميں ايک ہی تجارت ميں تمام ايک ہی تنظيموں سے وابستہ 
تاکہسب کو عمومی صنعتی اتحاد ميں جوڑ ديا جائے۔  ام متعلقہ تجارتوں کے ساته بدلے ميں ملتا ہے ہے اور يہ تم

ان اتحادوں کا کام يہ ہے کہ وه مقامی گروہوں کی باہمی تعاون کے ساته کام کرنے کا اہتمام کريں ، جہاں ضرورت 
وميہ جدوجہد کے تمام مطالبات کو پورا پڑتی ہے وہاں يک جہتی ہڑتال کريں اور سرمائے اور مزدور کے مابين ي

کريں۔ اس طرح فيڈريشن آف ليبر کارٹيلس اور فيڈريشن آف انڈسٹريل االئنسس ان دو قطبوں پر مشتمل ہيں جن کے 
 بارے ميں ٹريڈ يونينوں کی پوری زندگی گهومتی ہے۔

 

براه راست عمل کرنے اس طرح کی تنظيم نہ صرف مزدوروں کو روزمره کی روٹی کے لئے اپنی جدوجہد ميں 
بلکہيہ ان کو اپنی طاقت کے ذريعہ اور کسی اجنبی مداخلت کے بغير سوشلسٹ  کا ہر موقع فراہم کرتی ہے 

انقالبيبحران  منصوبے پر معاشرتی زندگی کی تنظيم نو کو انجام دينے کے لئے ضروری ابتدائياں فراہم کرتی ہے۔ 
ل ہيں کہ سوشلسٹ معاشی نظام حکومت کے احکامات اور اس بات پر قائسنڈيکلسٹ-انارکوکی صورت ميں۔ 

ليکنصرف پيداوار کے ہر خاص شاخ ميں ہاته يا دماغ کے ساته  احکامات کے ذريعہ نہيں تشکيل پايا جاسکتا 
مزدوروں کے يکجہتی کے ساته۔ يہ يہ ہے کہ پروڈيوسروں نے خود ہی اس طرح کے تحت تمام پودوں کے انتظام 

پودوناور صنعتوں کی شاخيں عام معاشی حياتيات کے آزاد ممبر ہيں  يعے کہ الگ الگ گروه کو سنبهالنے کے ذر
اور منظم طريقے سے پيداوار اور مصنوعات کی تقسيم کو منظم انداز ميں جاری رکهتے ہيں۔ آزاد باہمی معاہدوں 

 کی بنياد پر معاشرے کا مفاد۔

ندوں اپنےاضالع کے باش سرمائے پر قبضہ کريں گے  ايسے ميں ليبر کارٹلس ہر معاشرے ميں موجوده معاشی
کی ضروريات کا تعين کريں گے اور مقامی کهپت کا انتظام کريں گے۔ قومی فيڈريشن آف ليبر کارٹيلس کی ايجنسی 
کے ذريعہ يہ ممکن ہوگا کہ وه ملک کی کل ضروريات کا حساب لگائے اور اس کے مطابق پيداوار کے کام کو 

 کےنقل و حمل،  خاممال ، مشينيں ، پيداواری طرف ، يہ صنعتی اتحاد کا کام ہوگا کہ وه ايڈجسٹ کرے۔ دوسر
ذرائع اور اس طرح کے سبهی آالت پر قابو پاليں اور الگ الگ پيداواری گروہوں کو اپنی ضرورت کے مطابق 

 فراہم کرے۔

 ۔سلوں کے ذريعہکام کی سمتخود پروڈيوسرونکے ذريعہپودوں کی تنظيماور ان کےذريعہ منتخبکرده مزدورکون

 

 صنعتی اور زرعياتحاد سے ملککی کل پيداوار کی تنظيم۔

 

 ليبر کارٹيلزکے ذريعہکهپت کی تنظيم۔

 

عمليتجربے نے بهی بہترين ہدايت دی ہے۔ اس نے ہميں دکهايا ہے کہ سوشلسٹ معنی ميں  اس سلسلے ميں 
کی مشہور  پرولتاريہتک کہ جب اس کا مطلب يہان معاشی سواالت حکومت کے ذريعہ حل نہيں ہوسکتے ہيں 

آمريت اپنے معاشی مسائل سے پہلے تقريبا دو سال بے بس رہی اور اس نے  بولشيوکآمريت ہے۔ روس ميں 
عہدوں اور احکامات کے سيالب کے پيچهے اپنی نااہلی کو چهپانے کی کوشش کی ، جن ميں سے نوے فيصد کو 

بہتپہلے  گيا تها۔ اگر حکم ناموں کے ذريعہ دنيا کو آزاد کيا جاسکتا ہے تو  مختلف بيورو ميں ايک بار دفن کرديا
 وشلسٹسنے بالشيوزم روس ميں کوئی پريشانی باقی نہيں رہتی تهی۔ حکومت کے لئے اپنے جنونی جوش ميں 

کو  وںوويتساور ٹريڈيونينوں کو رياستی کنٹرول ميں النے   معاشرتی نظام کی سب سے قيمتی شروعات کو مٹانے 
اف کے نے انص کرپوٹکنتقريبا ابتدا ہی ميں آزادی سے محروم رکهنے کے ذريعہ متشدد طور پر تباه کرديا ہے۔ 

 ساته اپنے "مغربی يورپيممالک کے کارکنوں کے لئے پيغام ميں کہا۔

“ 
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س ا انہوں نے کہاکہ روس نےہميں وه راستہدکهايا ہے جسميں سوشلزمکا ادراکنہيں کيا جاسکتا ، حاالنکہ
نئيحکومت کے تجربات کے خالفکسی بهی سرگرممزاحمت کی مخالفت  پرانيحکومت کے ساتهناکاره ہوکر   آبادينے 

نہيں کی۔سياسی اور معاشيزندگی پر قابوپانے کے لئےمزدوروں کی کونسلوں کا خيالخود ہی غيرمعمولی اہميتکا 
زدوروں اور کسانوں کی کونسلوں کا م ليکناس وقت تکجب تک کہملک ميں کسيپارٹی کی آمريت   حامل ہے 

غلبہہے۔ اپنی اہميتکهو اس طرحوه اسی غيرفعال کردارکی طرف مائلہو رہے ہينجو رياستونکے نمائندےمطلق 
بادشاہتکے زمانےميں کهيلتےتهے۔ جب کارکنان کونساليک آزاد اورقابل قدر مشيربننا چهوڑتيہے جب ملکميں 

ےساته دو سالونسے ايسا ہيہے۔ اس سےبهی بدتر باتيہ ہے کہکارکنوں جيساکہ ہمار  کوئی پريسموجود نہيں ہے 
اور کسانوں کی کونسليں اس وقتاپنے تمام معنيکهو جاتی ہينجب ان کےانتخابات سے قبلکوئی عواميپروپيگنڈا 
نہيں ہوتاہے اور انتخابات خود پارٹيآمريت کے دباؤميں آتے ہيں۔کونسلوں کے ذريعہايسی حکومتسوويت 

ک خاص اقدامکے مترادفہے جيسے ہيانقالب نئی معاشيبنيادوں پر نئےمعاشرے کے قيامکے لئے حکومتاي
 آگےبڑهتا ہے يہايک مرده بنيادپر صرف ايکمرده اصول بنجاتا ہے۔

 

واقعات کے دوران ہر نقطہ پر کرپوٹکن صحيح ثابت ہوا ہے۔ روس ء کسيبهی دوسرے ملک کے مقابلے ميں 
ائی بلکہانتہ جدوجہد محنت کش عوام کی معاشی اور معاشرتی آزادی کا باعث نہيں ہے سوشلزم سے دور ہے۔ آمرانہ 

معمولی آزادی کو بهی دبانے اور ايک المحدود آمريت کی نشوونما کا باعث ہے جو کسی بهی حقوق کا احترام نہيں 
ت حکومت کے تحکرتی ہے اور انسانی وقار کے ہر احساس کو پاؤں تلے رکهے ہوئے ہے۔ روسی کارکن نے اس 

وف جواسٹيکان  معاشی طور پر جو کچه حاصل کيا ہے وه انسانی استحصال کی ايک انتہائی بربادی صورت ہے 
سرمايہداری کے انتہائی مرحلے سے ليا گيا ہے ، جو اس کی پيداواری صالحيت کو اپنی بلند  سسٹم کی شکل ميں 

جسکو اپنی ذاتی مشقت کے تمام تر انکار  ہے۔ غالم  ترين حد تک پہنچا ديتا ہے اور اسے گالی سے محروم کرتا
سے انکار کيا گيا ہے ، اور اگر وه اپنے آپ کو مجرموں کی زندگی اور آزادی کے سامنے بے نقاب نہيں کرنا 
چاہتا ہے تو اسے اپنے اعلی افسران کے ہر حکم کو پيش کرنا ہوگا۔ ليکن الزمی مزدوری ہی آخری سڑک ہے جو 

اپنےروز مره کے کاموں ميں اس کی  بن سکتی ہے۔ يہ انسان کو معاشرے سے الگ کرتا ہے  سوشلزم کا باعث
خوشی کو ختم کرديتا ہے ، اور اپنے ساتهيوں کے ساته اس ذاتی ذمہ داری کا احساس دباتا ہے جس کے بغير 

 سوشلزم کی کوئی بات نہيں ہوسکتی ہے۔

وشيل ڈيموکريٹس جيسی پارٹی سے کسی کی معقول توقع يہاں تک کہ ہم يہاں جرمنی کی بات نہيں کريں گے۔ س
کے نومبر انقالب سے ٹهيک شام کو کارکنوں  1918جس کے مرکزی عضو وورورٹس نے  -نہيں کی جاسکتی ہے 

اته "۔سوشلزم کے سچونکہجرمن عوام جمہوريہ کيلئےتيار نہيں ہيں" کو تخريب کاری کے خالف متنبہ کيا تها 
ہ سکتے ہيں ، بجلی راتوں رات اس کی گود ميں پڑ گئی ، اور حقيقت ميں يہ نہيں جانتا تها ہمکہ تجربہ کريں۔ شايد 

کہ اس کا کيا کرنا ہے۔ اس کے مطلق نامردی نے آج جرمنی کو تيسری ريخ کے سورج ميں بسنے کے قابل بنانے 
 ميں کچه زياده تعاون نہيں کيا۔

جہانان کا اثر و رسوخ سب سے  مزدور يونينوں نے سٹسنڈيکل-انارکوکی  کاتالونيااورخاص طور پر   اسپين
نےہميں اس سلسلے ميں ايک مثال دکهائی ہے جو سوشلسٹ مزدور تحريک کی تاريخ ميں منفرد ہے۔  زياده ہے 

نے ہميشہ اس بات پر اصرار کيا  سنڈيکلسٹوں انارکو اس ميں انهوں نے اس بات کی صرف تصديق کی ہے کہ 
نظر اسی وقت ممکن ہے جب کارکنان نے اس کے لئے ضروری حياتيات کو تشکيل ہے کہ سوشلسزم تک نقطہ 

اورجب سب سے بڑه کر وه اس سے پہلے ايک حقيقی سوشلسٹ تعليم کے ذريعہ تيار ہوچکے ہوں۔ اور  ديا ہو 
ماعتوں ججہانبين االقوامی دن سے مزدور تحريک کا وزن سياسی  براه راست کارروائی ليکن اسپين کا يہ معاملہ تها 

 بلکہانقالبی مزدور انجمنوں ميں پڑا تها۔ ميں نہيں 

 ، سی اين ٹیفاشسٹجرنيلوں کی سازش کهلی کهلی بغاوت ہوئی اور کچه دن ميں  کو  1936 جوالئی  19 جب 
دشمن نے  کی بہادری سے مزاحمت کی گئی نيشنلفيڈريشن آف ليبراور ايف اےآئی انارجسٹفيڈريشن آف ايبيريا

جسکی بنياد پر اچانک حيرت ہوئی ، يہ واضح تها کہ  اور سازشيوں کے منصوبے کو مايوس کررہا ہے  کاتالونيا
مزدوريوناور کسانوں کے ذريعہ زمين کو  کے کارکن آدهے راستے پر نہيں رکيں گے۔ تو اس کے بعد  کاتالونيا

ام سے جاری کی گئی تهی۔ کےاقد C.N.T اکٹها کرنے اور پودوں پر قبضہ کرنے کے بعد۔ اور يہ تحريک ، جو
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يہاں اور غير متزلزل طاقت کے ساته اراگون ، ليونٹے اور ملک کے ديگر حصوں پر قابو پاليا  ايف.اے.ای.اور 
کےساته پهيل  مينمنظم کيا  U.G.Tتک کہ اس نے سوشلسٹ پارٹی کی ٹريڈ يونينوں کا ايک بہت بڑا حصہ ، جو 

 کو ايک سماجی انقالب کی راه پر گامزن کرديا تها۔ اسپيننے کی بغاوت  فاشسٹوںگيا۔ جنرل ليبر يونين 

سنڈيکلسٹ کارکن نہ صرف لڑنا جانتے -اس ہی واقعے سے يہ بات سامنے آتی ہے کہ اسپين کے انارکو
بلکہيہ کہ وه ان کی تعميراتی روح سے بهر پور ہيں جو ان کی کئی سالوں کی سوشلسٹ تعليم سے حاصل   ہيں 

ميناظہار خيال کرتی ہے۔ اور  C.N.Tجواب  ميں لبرٹيرين سوشلزم کی بہت بڑی خوبی ہے  ہوئی ہيں۔ يہ اسپين
کہپہلی بين االقوامی دن سے اس نے کارکنوں کو اس جذبے سے تربيت دی ہے جو آزادی کو سب    ايف.اے.آئ

هتی ہے۔ پر ديکسے زياده اہميت ديتی ہے اور اپنے پيروکاروں کی فکری آزادی کو اپنے وجود کی بنياد کے طور 
اسپين ميں آزاد خيال مزدور تحريک کبهی بهی معاشی استعارے کی بهولبلييا ميں اپنے آپ کو نہيں کهو چکی ہے 

جيساکہ جرمنی کا معاملہ تها۔ نہ ہی اس  جس نے مہلک تصورات کے ذريعہ اس کے فکری فروغ کو معطر کرديا 
اپنی توانائی کو بالجواز ضائع کيا ہے۔ سوشلزم اس کے  نے بورژوا پارليمنٹس کے بنجر معموالت کے کاموں ميں

ايکنامياتی نمو خود عوام کی سرگرمی سے آگے بڑه رہی ہے اور اپنی معاشی تنظيموں  لئے لوگوں کی فکرمند تها 
 ميں اس کی اساس ہے۔

ہ اپنی صفوں ي. صرفدوسرے ممالک ميں ٹريڈ يونينوں جيسے صنعتی کارکنوں کا اتحاد نہيں ہے۔ سی اين ٹی  لہذا
ميں شامل ہے ، کسانوں اور کهيت مزدوروں کے ساته ساته دماغی کارکنوں اور دانشوروں کے بهی۔ اگر اب 

شلسٹ تعليم يہسو ہسپانوی کسان فاشزم کے خالف شہر کارکنوں کے ساته کندهے سے کندها مال کر لڑ رہے ہيں تو 
ے۔ اور اس کے پيش رو۔ تمام اسکولوں کے سوشلسٹ ، کے عظيم کام کا نتيجہ ہے جو سی اين ٹی نے انجام ديا ہ

حقيقی لبرلز اور بورژوا انسداد فاشسٹ جن کو موقع پر مشاہده کرنے کا موقع مال ہے ، اب تک انہوں نے سی اين 
ٹی کی تخليقی صالحيت کے بارے ميں صرف ايک فيصلہ پاس کيا ہے۔ اور اس کے تعميری مزدوروں کے ساته 

فہمو فراست اور تدبر اور اس بے مثال  کی ہے۔ ان ميں سے کوئی بهی قدرتی ذہانت سب سے زياده تعريف 
مزدوروں اور کسانوں نے سراہا ہے اس کی مدد نہيں کرسکا۔ اپنے مشکل  سی اين ٹی کےرواداری کو جس ميں

ی کام نکے مرد ايک دوسرے کے ساته تعاون پر مب سائنساور  ٹيکنيشن،  کسان،  مزدورکام سے گزر چکے ہيں۔ 
اورتين مہينوں ميں کاتالونيا کی پوری معاشی زندگی کو مکمل طور پر ايک نيا کردار  کے لئے اکٹهے ہوئے تهے 

 ديا۔

ے ذريعہ ک سنڈيکيٹسميں آج تين چوتهائی اراضی اجتماعی اور باہمی تعاون کے ساته محنت کشوں کے  کاتالونيا
ک قسم پيش کرتی ہے اور اپنے اندرونی معامالت کو اپنے کاشت کی گئی ہے۔ اس ميں ہر برادری اپنے آپ کو اي

ليکناپنے معاشی سواالت کو اپنے فيڈريشن کی ايجنسی کے ذريعے حل کرتی ہے۔  انداز ميں ايڈجسٹ کرتی ہے 
نئےخياالت اور باہمی محرک کو اکساتے ہيں۔ ملک کا ايک چوتهائی  اس طرح آزاد خياالت کا امکان محفوظ ہے 

ن مالداروں کے قبضہ ميں ہے ، جن کے پاس اجتماعات ميں شامل ہونے يا اپنے خاندانی پالنے حصہ چهوٹے کسا
کو جاری رکهنے کے درميان آزادانہ انتخاب چهوڑ ديا گيا ہے۔ بہت سے واقعات ميں ان کے چهوٹے چهوٹے 

ريت نے هاری اکثحصوں ميں ان کے کنبہ کے سائز کے تناسب ميں اضافہ کيا گيا ہے۔ اراگون ميں کسانوں کی ب
ٹ جنميں سے تقريبا دس سوشلس اجتماعی کاشت کا اعالن کيا۔ اس صوبے ميں چار سو سے زياده اجتماعی فارم ہيں 

امريکی حکومت کے زير کنٹرول ہيں ، جبکہ باقی سب سی اين ٹی کے سنڈيکيٹ کے ذريعہ چالئے جاتے ہيں۔ 
ی غير منقولہ زمين کاشت کی گئچاليس فيصد سابقہ زراعت نے وہاں ايسی ترقی کی ہے کہ ايک سال کے دوران 

سنڈيکيٹسکے انتظام کے تحت اجتماعی زراعت مسلسل زياده ترقی   ميں بهی  کيسٹلاور اندلس ميں  ليونٹےہے۔ 
کر رہی ہے۔ متعدد چهوٹی چهوٹی جماعتوں ميں ايک سوشلسٹ طرز زندگی پہلے ہی فطرت بن چکی 

 بلکہاپنی اجتماعی صنعت کی پيداوار سے اپنی ضروريات کو دلہ نہيں کرتے باشندےاب پيسوں کے ذريعہ تبا ہے 
پورا کرتے ہيں اور ايمانداری کے ساته محاذ پر لڑنے والے اپنے ساتهيوں کے لئے سرپلس کو مختص کرتے ہيں 

ير جنگ ماورنئے نظام کی مزيد تع .بيشتر ديہياجتماعی کاموں کے لئے انفرادی معاوضے کو برقرار رکها گيا ہے 
جواس وقت لوگوں کی پوری طاقت کا دعويدار ہے۔ ان ميں اجرت کی رقم  کے خاتمے تک ملتوی کردی گئی ہے 

. کےروزانہ بليٹن ميں ہونے والی معاشی رپورٹس مشينوں اور سی اين ٹیخاندانوں کے سائز سے طے ہوتی ہے۔ 
س ی تکنيکی ترقی کے بارے ميں ان کے اکاؤنٹکيميائی کهادوں کے تعارف کے ذريعہ اجتماعات کی تعمير اور ان ک

جواس سے پہلے تقريبا نامعلوم تها۔ صرف کاسٹائل ميں زرعی اجتماع نے گذشتہ  يہانتہائی دلچسپ ہيں  کے ساته 
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الکه سے زائد پاسيٹا خرچ کيے ہيں۔ زمين جمع کرنے کا عظيم کام امريکی  20سال کے دوران اس مقصد کے لئے 
شنوں کے بعد بہت آسان بنا ديا گيا تها۔ عام تحريک ميں شامل ہوئے۔ بہت سی جماعتوں ميں جی ٹی کے ديہی فيڈري

اندونوں تنظيموں کی طرف سے اظہار خيال کيا  تمام امور کا اہتمام سی اين ٹی کےمندوبين کرتے ہيں۔ اور امريکہ 
 گيا جس کا نتيجہ دونوں تنظيموں ميں کارکنوں کے اتحاد کے نتيجے ميں نکال۔

يکن محنت کشوں کے سنڈيکيٹس نے صنعت کے ميدان ميں اپنی حيرت انگيز کارنامے انجام ديئے ل
چونکہانہوں نے مجموعی طور پر صنعتی زندگی کی انتظاميہ کو اپنے ہاته ميں ليا۔ ايک سال کے دوران   ہيں 

اته يہ کی پابندی کے س ميں ايک مکمل جديد سازوسامان کے ساته ريلوے پٹياں تيار کی گئيں اور وقت کاتالونيا
ٹی اورچهو ٹيکسٹائل کی صنعت، مشينريتعمير ، تعميراتی خدمت اس مقام تک پہنچی جو اب تک نامعلوم تها۔ 

ميں پورے ٹرانسپورٹ سسٹم ميں يہی پيشرفت ہوئی۔ ليکن جنگی صنعتوں ميں سنڈيکيٹس نے ايک حقيقی صنعتوں
ذريعہ ہسپانوی حکومت کو کسی بهی طرح کی جنگی مواد کی معجزه کيا ہے۔ نام نہاد غيرجانبداری معاہدے کے 

بيرون ملک سے درآمد سے روک ديا گيا۔ ليکن فاشسٹ بغاوت سے پہلے کاتالونيا فوج کے سازوسامان کی تياری 
جنگکے مطالبات کو پورا کرنے کے لئے پوری صنعتوں کا  کے لئے ايک بهی پالنٹ نہيں۔ پہلی تشويش لہذا 

جسکے ہاتهوں ميں پہلے سے ہی ايک نيا معاشرتی  تهی۔ سنڈيکيٹس کے لئے ايک مشکل کام دوباره بنانے کی 
نظام ترتيب ديا گيا تها۔ ليکن انہوں نے اس کو ايک ايسی توانائی اور تکنيکی استعداد سے خوشبو ديا جس کی 

اری ہے۔ حد تي وضاحت صرف کارکنان ہی کرسکتے ہيں اور ان کے مقصد کے لئے قربانياں دينے کی ان کی بے
مردوں نے فيکٹريوں ميں دن ميں باره چوده گهنٹے کام کيا تاکہ اس عظيم کام کو پايہ تکميل تک پہنچايا جاسکے۔ 

تاکہمحاذوں کو   بڑےپودے ہيں جو دن رات جنگی مواد کی تياری ميں کام کر رہے ہيں  283کے پاس  کاتالونياآج 
مام مطالبات کے زياده تر حصے کی فراہمی کر رہا ہے۔ پروفيسر سپالئی کی جاسکے۔ اس وقت کٹالونيا جنگ کے ت

آندرس اولٹميرس نے ايک مضمون کے دوران اعالن کيا کہ اس ميدان ميں مزدوروں کی کٹالونيا کے سنڈيکيٹس 
 سات ہفتونميں کاميابيحاصل کی تهيجيسا کہ فرانسنے عالميجنگ کے آغازکے بعد چودہماه ميں کياتها"نے "

 

ب ايک بہت بڑا سودا نہيں ہے۔ ناخوش جنگ نے کاتالونيا ميں سپين کے تمام جنگ زده اضالع سے ليکن يہ س
مفرور افراد کا ايک زبردست سيالب اليا۔ آج ان کی تعداد ايک ملين ہوگئی ہے۔ کاتالونيا کے اسپتالوں ميں پچاس 

 ا ہے کہ ان تمام مطالبات کی ميٹنگايکشخص سمجهت فيصد سے زياده بيمار اور زخمی کاتالونيان نہيں ہيں۔ لہذا 
ميں مزدوروں کے سنڈيکيٹس کو کس کام کا سامنا کرنا پڑا۔ اساتذه کے گروپوں کے ذريعہ پورے تعليمی نظام کی 

اورايک سو ديگر معامالت جو ہم يہاں ذکر نہيں  کے کاموں کے تحفظ کے لئے انجمنيں آرٹ  دوباره تنظيم ميں سے 
 کرسکتے ہيں۔

مام جوت اپنی مليشيا ميں سے ايک الکه چاليس کو برقرار رکهے ہوئے تهے  سی اين ٹوراناسی وقت کے د
ی اين سمحاذوں پر لڑ رہے تهے۔ ابهی تک کسی اور تنظيم نے جان اور اعضا کی قربانياں نہيں دی ہيں جيسا کہ

و کهو ديا فاشزمکے خالف اپنے بہادر موقف ميں اس نے اپنے بہت سے معروف جنگجوؤں کٹی،ايف اے آئی
جنکی مہاکاوی عظمت نے انہيں ہسپانوی عوام کا ہيرو بنا ديا   دروتی بوناونتورااور فرانسسکو آسکوانميں  ہے 
 تها۔

شايديہ بات قابل فہم ہے کہ سنڈيکيٹس اب تک معاشرتی تعمير نو کے اپنے عظيم کام کو مکمل  ان حاالت ميں 
پر کهپت کی تنظيم کو اپنی پوری توجہ دينے ميں ناکام رہے  اوروقتی طور کرنے ميں کامياب نہيں ہوسکے ہيں 

غيرملکی سرمائے کا  جرمناور اطالوی يلغار  خاممال کے اہم وسائل کی فاسسٹ فوجوں کے قبضے  تهے۔ جنگ 
خودہی ملک ميں انسداد انقالب کے حملوں ، جس کی وجہ سے اس بار دوستی ہوئی تهی روس اور  معاندانہ رويہ 

ميونسٹ پارٹی۔ يہ سب اور بہت ساری چيزوں نے سنڈيکيٹس کو بہت سارے عظيم اور اہم کاموں کو اسپين کی ک
ملتوی کرنے پر مجبور کرديا جب تک کہ جنگ کو کسی حتمی نتيجے پر نہ الئيں۔ ليکن اراضی اور صنعتی پالنٹوں 

ه اہم قدم اٹهايا ہے۔ سب سے بڑکو ان کے اپنے انتظام ميں لے کر انہوں نے سوشلزم کی راه پر پہال اور سب سے 
انهوننے يہ ثابت کر ديا ہے کہ مزدور يہاں تک کہ سرمايہ کے بغير بهی پيداوار ميں بہتری ليتے ہيں اور بہت   کر 

سارے منافع بخش کاروباری افراد کے مقابلے ميں بہتر کارکردگی کا مظاہره کرتے ہيں۔ اسپين ميں خونی جنگ کا 
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 کی ناقابل ترديد خدمت بنی ہوئیسنڈيکلسٹ -انارکو اسعظيم مظاہرے کو ہسپانوی  نتيجہ جو بهی ہوسکتا ہے 
 جسکی بہادری مثال نے سوشلسٹ تحريک کے لئے مستقبل کے لئے نئے مظاہرے کا آغاز کرديا ہے۔ ہے 

ہر ملک ميں محنت کش طبقوں ميں تعميری سوشلزم کی اس نئی شکل کو سمجهنے کے سنڈيکللسٹ -انارکو اگر 
اورانہيں يہ ظاہر کرنے کے لئے کہ انهيں الزمی طور پر اپنی معاشی لڑائی تنظيموں کو ايک  کوشاں ہيں لئے 

جنرل کے دوران ان کے اہل بنانے کے لئے فارم دينا چاه رہے تهے معاشرتی بحران کا سوشلسٹ تعميراتی کام کو 
اسی طرز پر کاٹنا ہوگا۔ ہر ملک ميں  انجام دينے کے لئے ، اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ان شکلوں کو ہر جگہ

اسکی روايات ، اور اس کی عجيب نفسياتی مفروضوں  خصوصی حاالت موجود ہيں جو اس کی تاريخی نشوونما 
کے ساته گہرا گہرا ہے۔ فيڈرل ازم کی سب سے بڑی برتری ، واقعتا، صرف اتنا ہے کہ وه ان اہم معامالت کو 

ں کو اورمردو اصرار نہيں کرتا ہے جو آزادانہ فکر کيلئے تشدد کرتا ہے  مدنظر رکهتا ہے اور وه يکسانيت پر
 اپنے اندرونی مائل رجحانات کے برخالف چيزوں پر مجبور کرتا ہے۔

ئيں جو يہانتين بڑی تحريکيں وجود ميں آ  کو بطور مثال ديکهتے ہوئے  انگلينڈکرپوٹکن نے ايک بار کہا تها کہ 
کو معاشرتی معيشت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے قابل بنائے گی: تجارت  انقالبی بحران کے وقت مزدوروں

اورميونسپل سوشلزم کے لئے تحريک؛ بشرطيکہ وه ايک مقرره مقصد کے پيش  کوآپريٹوآرگنائزيشنز  يونين ازم 
ن انظر ہوں اور ايک مقرره منصوبے کے مطابق مل کر کام کريں۔ کارکنوں کو يہ سيکهنا چاہئے کہ ، نہ صرف 

ليکنيہ آزادی صرف اسی صورت ميں ممکن تهی جب وه خود  کی معاشرتی آزادی ان کا اپنا کام ہونا چاہئے 
ل جوکسی بهی طرح سے اس کے قاب سياستدانوں پر يہ کام چهوڑنے کے بجائے تعميری امور ميں شريک ہوجائيں 
 ے لئے فوری طور پر ابتدائی ابتدائياںنہيں تهے۔ اور سب سے بڑه کر انهيں يہ سمجهنا چاہئے کہ ان کی آزادی ک

سرمايہدارانہ استحصال کا اثر ہر جگہ ايک جيسا ہوتا ہے اور اس لئے  مختلف ممالک ميں مختلف ہوسکتی ہيں 
 انهيں اپنی کوششوں کو ضروری بين االقوامی کردار دينا چاہئے۔

تی سے جيساکہ بدقسم ہيں چاہئے سب سے بڑه کر يہ کہ ان کوششوں کو قومی رياستوں کے مفادات سے جوڑنا ن
، اب تک زياده تر ممالک ميں ہوا ہے۔ منظم مزدوروں کی دنيا کو اپنے اختتامات کا پيچها کرنا چاہئے ، کيوں کہ 

اوريہ رياست يا اپنے پاس موجود طبقات سے مماثلت نہيں رکهتے ہيں۔ مزدوروں  اس کے دفاع کے اپنے مفادات ہيں 
جيسے سوشلسٹ پارٹی اور ٹريڈ يونينوں کی طرف سے جرمنی ميں عالمی جنگ کے  اور مالزمين کی ملی بهگت

اسکے نتيجے ميں ہی مزدوروں کو غريب الزر کے کردار کی مذمت کی  بعد اس کی حمايت کی جاسکتی ہے 
جوگرنے والے پهوڑوں کو کها کر مطمئن رہنا چاہئے۔ امير آدمی کی ميز سے تعاون صرف اسی  جاسکتی ہے 

 يں ممکن ہے جہاں سب سے اہم بات يہ ہے کہ مفادات يکساں ہوں۔صورت م

اس ميں کوئی شک نہيں کہ کبهی کبهی کچه چهوٹی چهوٹی راحتيں مزدوروں کے حصہ ميں پڑسکتی ہيں جب 
ان کے ملک کا سرمايہ دار کسی دوسرے ملک سے کچه فائده اٹهاتا ہے۔ ليکن يہ ہميشہ ان کی اپنی آزادی اور 

کچهحد  ے معاشی جبر کی قيمت پر ہوتا ہے۔ انگلينڈ ، فرانس ، ہالينڈ ، اور اسی طرح کا کارکن دوسرے لوگوں ک
ے اپنے س استحصالنوآبادياتيعوام کے بے دريغ  تک اس منافع ميں حصہ ليتا ہے ، جو ، بغير کسی کوشش کے 

 يہ لوگ بهی بيدار ہوجاتے ملک کے بورژوازی کی گود ميں گر جاتا ہے۔ ليکن جلد يا بدير وه وقت آجاتا ہے جب
ہيں ، اور اس کو چهوٹی چهوٹی چهوٹی نفعوں کيلئے اسےبہت زياده قيمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ايشياء کے واقعات 
مستقبل قريب ميں اس کو مزيد واضح طور پر دکهائيں گے۔ روزگار اور زياده اجرت ميں اضافے کے مواقع کيلئے 

مت پر نئی مارکيٹوں کی نقش و نگار سے کامياب رياست ميں مزدور کو ہونے والے چهوٹے فوائد دوسروں کی قي
حاصل کر سکتے ہيں۔ ليکن اسی وقت سرحد کے دوسری طرف ان کے بهائيوں کو بے روزگاری اور ان کے 
معيار زندگی کو کم کرنے کی وجہ سے ان کی قيمت ادا کرنا ہوگی۔ اس کا نتيجہ بين االقوامی مزدور تحريک ميں 

جوبين االقوامی کانگريس کی خوبصورت ترين قرارداديں بهی اپنے وجود کو ختم  پهيلتا ہوا تنازعہ ہے اب بهی 
نہيں کرسکتی ہيں۔ اس تنازعہ سے مزدوريوں کو اجرت غالمی کے جوئے سے آزادی سے آگے اور آگے دوری 

 ی کے ساته اپنے طبقےکی طرف دهکيل ديا گيا ہے۔ جب تک کہ مزدور اپنے مفادات کو اپنے ملک کے بورژواز
تبتک اسے منطقی طور پر بهی اس تعلقات  کے افراد سے جوڑنے کے بجائے اس کے ساته تعلقات قائم رکهے 

کے سارے نتائج اخذ کرنے چاه۔ اسے اپنی منڈيوں کو برقرار رکهنے اور اس ميں توسيع کيلئے اپنے پاس موجود 
پر کسی بهی طرح کی ناانصافی کا دفاع کرنے کے لئے  طبقات کی جنگوں سے لڑنے کيلئے ، اور دوسرے لوگوں
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 انہوننے تيار رہنا چاہئے۔ جرمنی کا سوشلسٹ پريس محض مستقل مزاج تها جب دوسری جنگ عظيم کے وقت 
بيرونی عالقے کو الحاق کرنے پر زور ديا تها۔ يہ محض دانشورانہ رويہ اور ان طريق کار کا ناگزير نتيجہ تها 

ر جماعتوں نے جنگ سے پہلے ايک طويل عرصے تک اپنايا تها۔ صرف اس صورت ميں جب جنهيں سياسی مزدو
اوراس تفہيم سے  ہر ملک کے مزدور يہ واضح طور پر سمجهيں گے کہ ان کے مفادات ہر جگہ ايک جيسے ہيں 

ی جاسکے هہی مل کر کام کرنا سيکهيں گے ، تو کيا مزدور طبقے کی بين االقوامی آزادی کے لئے موثر بنياد رک
 گی۔

ہر بار اپنے مخصوص مسائل اور ان مسائل کو حل کرنے کے اپنے مخصوص طريقہ کار ہوتے ہيں۔ ہمارے 
وقت جو مسئلہ طے ہوا ہے وه ہے انسان کو معاشی استحصال اور سياسی و معاشرتی غالمی کی لعنت سے آزاد 

واقعات ہوتے ہيں وه سرمايہ دارانہ معاشرتی اورجہاں اب بهی ايسے  کرنا۔ سياسی انقالب کا دور ختم ہوچکا ہے 
نظام کے کم سے کم اڈوں ميں ردوبدل نہيں کرتے ہيں۔ ايک طرف يہ مستقل طور پر واضح ہوتا جارہا ہے کہ 
بورژوا جمہوريت اس قدر زوال پذير ہے کہ اب وه فاشزم کے خطرے کے خالف موثر مزاحمت پيش کرنے کے 

شلزم بورژوا سياست کے خشک چينلز پر خود کو مکمل طور پر کهو بيٹها اہل نہيں ہے۔ دوسری طرف سياسی سو
ہے کہ اب اسے عوام کی حقيقی طور پر سوشلسٹ تعليم سے کوئی ہمدردی نہيں ہے اور وه کبهی بهی چهوٹی 
چهوٹی اصالحات کی حمايت سے بلند نہيں ہوتا ہے۔ ليکن سرمايہ داری کی ترقی اور جديد بڑی رياست نے آج 

يک ايسی صورتحال ميں پہنچا ديا ہے جہاں ہم ايک آفاقی تباہی کی طرف پوری طرح سفر کررہے ہيں۔ آخری ہميں ا
عالمی جنگ اور اس کے معاشی اور معاشرتی نتائج ، جو آج زياده سے زياده تباه کن طور پر کام کر رہے 

ں ، اس دور کی سنگين عالمت ہياورجو تمام انسانی ثقافت کے وجود کے لئے ايک يقينی خطره بن چکے ہيں  ہيں 
جن کا کوئی بصيرت انسان غلط بيانی نہيں کرسکتا۔ . لہذا آج ہم لوگوں کی معاشی زندگی کو زمين سے تعمير کرنے 
اور اسے سوشلزم کے جذبے سے نئے سرے سے تعمير کرنے کا خدشہ ہے۔ ليکن صرف خود پروڈيوسر اس کام 

د قدر پيدا کرنے والے عنصر ہيں جن ميں سے ايک نيا مستقبل جنم لے کيونکہ معاشرے ميں وه واح کيلئے فٹہيں 
معاشرےکو تمام اداروں اور  سکتا ہے۔ معاشی استحصال نے اس پر پابندی عائد کرنے والے معاشی استحصال 

سياسی طاقت کے طريقہ کار سے آزاد کرنے اور مرد اور خواتين کے آزاد گروہوں کے اتحاد کی راه کهولنے کا 
مفادات  کميونٹی کےاور کوآپريٹو ليبران کے لئے الزمی ہے کہ وه ان تمام افراتفريوں سے مزدوری آزاد کريں۔  کام

ميں چيزوں کا منصوبہ بند انتظاميہ۔ شہر اور ملک ميں محنت کش عوام کو اس عظيم مقصد کيلئے تيار کرنا اور 
سنڈيکلزم کا مقصد ہے اور اس ميں اس کا پورا -انهيں ايک عسکريت پسند کی حيثيت سے بانده دينا جديد انارکو

 مقصد ختم ہوگيا ہے۔
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 سنڈيکلزم کے زاويئے۔ -. انارکو5باب 
 

سنڈيکلزماور سياسيعمل سياسيحقوق کی اہميتپارليمنٹيريز کے خالفبراه راست  -انارکو 
ايکشنکارکنوں کے لئےہڑتال اور اسکے معنی ہمدردہڑتال جنرل ہڑتالبائيکاٹ کارکنونکے 

يعہتخريب کاری سرمايہ داری کےذريعہ سبوتاژ۔معاشرتی تحفظ کےايک ذريعہکے طور ذر
 پرمعاشرتی ہڑتالعسکريت پسندی

 

 

کے خالفاکثر يہ الزام عائد کيا جاتا رہا ہے کہ اسے مختلف ممالک کے سياسی ڈهانچے ميں  انارکو سنڈيکلزم
اوراپنی  دوجہد ميں کوئی دلچسپی نہيں ہے اوراس کے نتيجے ميں اس وقت کی سياسی ج کوئی دلچسپی نہيں ہے 

سرگرمياں خالص معاشی مطالبات کے لئے لڑائی تک محدود رکهتی ہے۔ يہ خيال سراسر غلط ہے اور يا تو قطعی 
کلسٹ سنڈي-طور پر العلمی يا جان بوجه کر حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ يہ ايسی سياسی جدوجہد نہيں ہے جو انارکو

بلکہاس جدوجہد کی شکل اور  اصولياور حکمت عملی دونوں سے ممتاز کرتی ہے  ے کو جديد ليبر پارٹيوں س
مقاصد جو اس کے پيش نظر ہيں۔ وه بغير کسی اقتدار کے مستقبل کے معاشرے کے مثالی مطمئن ہيں۔ ان کی 

زندگی  یرياستکی سرگرميوں کو محدود کرنے اور جہاں کہيں بهی موقع ملتا ہے ، معاشرت آجبهی  کاوشوں کو بهی 
کے ہر شعبے ميں اس کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لئے ہدايت کی جاتی ہے۔ يہ وه تدبيريں ہيں جو سياسی 

سنڈيکلسٹ طريقہ کار کو ختم کرتی ہيں ، جن کی تمام  -مزدور جماعتوں کے اہداف اور طريقوں سے انارکو 
تے رنے اور اس کی توسيع کے لئے بڑهسرگرمياں رياست کی سياسی طاقت کے اثر و رسوخ کے دائره کو وسيع ک

ہوئے اقدام ميں توقع کرتی ہيں۔ معاشرے کی معاشی زندگی ليکن اس کے نتيجے ميں ، راستہ محض رياستی سرمايہ 
جوتمام تجربے کے مطابق سوشيلزم اصل ميں جس کے لئے لڑ رہا ہے  داری کے دور کے لئے تيار کيا گيا ہے 

 اس کے بالکل برعکس ہوسکتا ہے۔

سنڈيکلزم کا رويہ بالکل ويسا ہی ہے جيسا کہ سرمايہ  -وجوده رياست کی سياسی طاقت کے بارے ميں انارکو م
دارانہ استحصال کے نظام کی طرف جاتا ہے۔ اس کے پيروکار بالکل واضح ہيں کہ اس نظام کی معاشرتی ناانصافی 

بهی باقی ہے۔ ليکن ، جبکہ ان کی کوششوں اس کے ناگزير اخراج پر نہيں بلکہ سرمايہ دارانہ معاشی نظام ميں 
ميں سرمايہ دارانہ استحصال کی موجوده شکل کو ختم کرنے اور سوشلسٹ حکم کے ذريعہ اس کی جگہ لينے کی 

وہايک لمحہ کے لئے بهی موجوده حاالت ميں سرمايہ داروں کے منافع کی شرح کو کم کرنے  ہدايت کی گئی ہے 
نا نہيں بهولتے ہيں۔ ، اور اپنے ليبر کی مصنوعات ميں پروڈيوسر کا حصہ زياده کے لئے اپنے ہر حکم پر کام کر

 سے زياده بڑهانا ہے۔

اس سياسی طاقت کے خالف اپنی لڑائی ميں وہی حربے اپناتے ہيں جو رياست ميں اس کا  سنڈيکللسٹ-انارکو
جہ اجاره داری اور طبقاتی تقسيم کا نتياظہار پاتا ہے۔ وه يہ تسليم کرتے ہيں کہ جديد رياست سرمايہ دارانہ معاشی 

اورسياسی طاقت کے ہر جابرانہ آلے کے ذريعہ محض اس حيثيت کو   ہے جو اس نے معاشرے ميں قائم کی ہے 
جبکہ انہيں يقين ہے کہ استحصال کے نظام کے ساته ہی اس کا سياسی حفاظتی  برقرار رکهنے کا مقصد ہے۔ ليکن 

وہان  آزادمعاہدے کی بنياد پرعوامی امور کی انتظاميہ کو جگہ دينے کے لئے  گی آلہ ، رياست بهی غائب ہوجائے 
سب کو نظرانداز نہيں کرتے ہيں جن کی کوششوں موجوده سياسی آرڈر کے اندر موجود کارکن کو ہميشہ ہر رد 

گی وعمل کے حملے کے خالف حاصل کرده تمام سياسی اور معاشرتی حقوق کے دفاع کی طرف رہنمائی کرنی ہ
 ، اور جہاں بهی اس کے لئے موقع ملتا ہے ان حقوق کی وسعت کو بڑهاتا رہتا ہے۔

اسيطرح وه  جس طرح کارکن موجوده معاشرے ميں اپنی زندگی کے معاشی حاالت سے التعلق نہيں ہوسکتا 
رح ط اپنے ملک کے سياسی ڈهانچے سے بهی التعلق نہيں ره سکتا۔ اپنی روزمره کی روٹی کی جدوجہد اور ہر
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کے پروپيگنڈے کے لئے اپنی معاشرتی آزادی کی تالش ميں اسے سياسی حقوق اور آزاديوں کی ضرورت 
اوراپنی پوری طاقت کے ساته  اوراسے ان کے لئے ہر حال ميں لڑنا چاہئے جہاں ان سے انکار کيا گيا ہے   ہے 

يہکہنا قطعا. مضحکہ خيز ہے کہ    ان کا دفاع کرنا ہوگا۔ جب بهی کوشش کی جائے کہ اس سے ان کو لڑو۔ لہذا
اسپين ميں  کيبہادر جنگ سی اين ٹیسنڈيکللسٹ اس وقت کی سياسی جدوجہد ميں کوئی دلچسپی نہيں ليتے۔ -انارکو
 اسکا بہترين ثبوت ہے کہ اس بيکار گفتگو ميں سچائی کا اناج نہيں ہے۔ شايد   کے خالف  فاشزم

س بلکہلوگوں ميں ہے۔ سياسی حقوق پارليمنٹ ساز اداروں ميں نہيں  ليکن سياسی جدوجہد ميں حملے کا نقطہ قانون
انہينباہر سے پارليمنٹ پر مجبور کيا جاتا ہے۔ اور يہاں تک کہ ان کے قانون پر عمل  ميں پيدا نہيں ہوتے ہيں۔ بلکہ 

يش ی پدرآمد بهی طويل عرصے سے ان کی سالمتی کی کوئی ضمانت نہيں رہا ہے۔ جس طرح آجر ہميشہ مواقع ک
کسی  جيسےہی کارکنوں کی تنظيموں ميں کش کے ساته ہی اپنی ہر رعايت کو مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہيں 

بهی طرح کی کمزوری کے آثار نظر آتے ہيں ، اسی طرح حکومتيں بهی ہميشہ پابند ہيں يا مکمل حقوق ختم کرديں 
م مزاحمت نہيں کريں گے۔ يہاں تک کہ ان ممالک اور وه آزادياں جو حاصل کی گئيں اگر وه يہ تصور کريں کہ عوا

اتحادکا حق اور اس طرح کی چيزيں طويل عرصے سے موجود ہيں ،  ميں جہاں پريس کی آزادی ، اسمبلی کا حق 
حکومتيں مسلسل ان حقوق کو محدود رکهنے يا فقہی بالوں کو تقسيم کرنے کے ذريعے ان کی وضاحت کرنے کی 

قوق موجود نہيں ہيں کيوں کہ وه قانونی طور پر کسی کاغذ کے ٹکڑے پر رکهے کوشش کر رہی ہيں۔ سياسی ح
اورجب ان کو نقصان پہنچانے   گئے ہيں ، ليکن صرف اس صورت ميں جب وه لوگوں کی عادت بن گئے ہوں گے 

ی بهی وہانپارليمنٹ کی کس کی کوئی کوشش آبادی کی پرتشدد مزاحمت کا سامنا کرے گی۔ جہاں يہ معاملہ نہيں ہے 
اپوزيشن يا آئين سے متعلق کسی پلوٹو کی اپيلوں ميں مدد نہيں مل سکتی ہے۔ ايک شخص دوسروں سے احترام پر 
مجبور ہوتا ہے جب وه جانتا ہے کہ انسان کی حيثيت سے اپنے وقار کا کس طرح دفاع کرنا ہے۔ يہ بات صرف 

 ہی ہوتا رہا ہے۔سياسيزندگی ميں بهی ہميشہ ي  نجی زندگی ميں ہی درست نہيں ہے 

 

ہاپنی بلک  عوام کے پاس وه تمام سياسی حقوق اور مراعات ہيں جو ہم آج اپنی حکومتوں کی نيک خواہش کے نہيں 
طاقت کے زياده سے زياده يا کم پيمانے ميں لطف اندوز ہيں۔ حکومتوں نے ان حقوں کے حصول کو روکنے يا ان 

اب کو استعمال کيا ہے۔ عوام ميں زبردست عوامی تحريکوں اور کو گمراه کرنے کيلئے ان کے اختيار ميں ہر اسب
رانہ جوان سے رضاکا انقالبات کو حکمران طبقوں سے ان حقوق کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری سمجها گيا ہے 

طور پر کبهی راضی نہيں ہوتے تهے۔ کسی کو صرف تين سو سالوں کی تاريخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے 
نے کے لئے کہ ہر حق تسلط پسندوں سے انچ انچ ايک انچ کی لپيٹ ميں رکهنا پڑتا ہے۔ مثال کے تاکہ يہ سمجه

انگلينڈ، فرانس ، اسپين اور ديگر ممالک ميں مزدوروں نے اپنی حکومتوں کو ٹريڈ يونين تنظيم کے حق   طور پر 
ممانعت  ڈ يونينوں کے خالفکو تسليم کرنے پر مجبور کرنے کے لئے کس قدر مشکل جدوجہد کی۔ فرانس ميں ٹري

تکبرقرار رہی۔ اگر يہ مزدوروں کی مسلسل جدوجہد نہ ہوتی تو آج بهی فرانسيسی جمہوريہ ميں يکجا ہونے  1886
کا کوئی حق نہيں بن سکتا تها۔ کارکنوں کے پارليمنٹ کا مقابلہ کرنے کے حقائق کے ساته براه راست کارروائی 

رتحال کو مدنظر رکهنے اور ٹريڈ يونينوں کو قانونی اجازت دينے کا پابند حکومتنے خود کو نئی صو کے بعد ہی 
ناس کی وجہ ليک ديکها۔ اہم بات يہ نہيں ہے کہ حکومتوں نے لوگوں کو کچه حقوق تسليم کرنے کا فيصلہ کيا ہے 

ميشہ سات وه ہ يہ ہے کہ انہيں يہ کام کرنا پڑا ہے۔ اس کيلئے جو يہاں کے سلسلے کو سمجهنے ميں ناکام رہتا ہے
 مہروں والی کتاب رہے گی۔

" بورژوازيتعصببے شک ، اگر کوئی لينن کے اس جملے کو قبول کرتا ہے اور آزادی کے بارے ميں صرف "
اسبات کا يقين کرنے کے لئے ، کارکنوں کے لئے سياسی حقوق اور آزاديوں کی  کے طورپر سوچا جاتا ہے تو 

وہسارے انقالبات اور انقالبات جن کا ہم ان حقوق  ی تمام ان گنت جدوجہد کوئی قدر نہيں ہے۔ ليکن پهر ماضی ک
بهيبے فائده ہيں۔ اس قدر دانشمندی کا اعالن کرنے کے لئے جار ازم کو اکهاڑ پهينکنے کی شايد  کے مستحق ہيں 

ے ک" کے طورپر آزادی بورژواتعصبہی ضرورت پيش آتی ، کيونکہ نکولس دوم کی سنسرشپ کو بهی يقينا "
س جوزفڈی ماسٹری اور لوئ نامزد کرنے پر کوئی اعتراض نہيں ہوتا تها۔ مزيد يہ کہ رد عمل کے عظيم نظريہ ساز 

اورمطلق العنانيت کے محافظ ان کا بے حد مشکور   اگرچہمختلف الفاظ ميں  پہلےہی يہ کام کر چکے ہيں  بونالڈ 
 تهے۔
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ميت سے غلطی کرنے والے ہر آخری فرد ہوں گے۔ اگر مزدوروں کو ان حقوق کی اہسنڈيکللسٹ -انارکو ليکن 
اسکی  وہبورژوا پارليمانوں کے کاموں ميں کسی بهی طرح کی شرکت کو مسترد کرتے ہيں تو  اس کے باوجود 

بلکہاس لئے کہ انہيں اس بات  وجہ يہ نہيں ہے کہ انہيں عام طور پر سياسی جدوجہد سے کوئی ہمدردی نہيں ہے 
ہ پارليمنٹ کی سرگرمی کارکنوں کے لئے انتہائی کمزور اور نا اميد ترين شکل ہے۔ سياسی کا پختہ يقين ہے ک

جدوجہد کی۔ بورژوا کالسوں کے لئے پارليمنٹ کا نظام بغير کسی شک کے پيدا ہونے والے تنازعات کے حل اور 
هنے نظم کو برقرار رککيونکہ وه تمام معاشی  منافع بخش تعاون کو ممکن بنانے کے لئے ايک مناسب ذريعہ ہے 

اہمی جہانمشترکہ مفاد موجود ہے ، ب اور سياسی تنظيم کے تحفظ کيلئے يکساں دلچسپی رکهتے ہيں۔ يہ حکم اب 
معاہده ممکن ہے اور تمام فريقوں کے لئے قابل خدمت ہے۔ ليکن محنت کش طبقے کے لئے صورتحال بہت مختلف 

اوررياست کی منظم طاقت ان کے  استحصال کا ذريعہ ہے ہے۔ ان کے لئے موجوده معاشی نظم ان کے معاشی 
سياسی اور سماجی محکوميت کا آلہ کار ہے۔ يہاں تک کہ آزادانہ رائے شماری معاشرے ميں مالک اور غير ملکيت 
طبقے کے مابين واضح تضاد کو ختم نہيں کرسکتی۔ يہ صرف معاشرتی ناانصافی کے نظام کو قانونی حق کا مہر 

 م کو اپنی مالزمت پر قانونی حيثيت کا مہر لگانے کے لئے راغب کرنے کے لئے کام کرسکتا ہے۔لگانے اور غال

عمليتجربے سے يہ ظاہر ہوا ہے کہ پارليمانی سرگرميوں ميں کارکنوں کی شرکت ان کی  سبسے اہم  ليکن 
ظام کے خالف ان کی مزاحمت اور قيامت کو ختم کرنے کے لئے ان کی طاقت کو معطل کرديتی ہے اور موجوده ن

جنگ کو ناکام بناديتی ہے۔ پارليمنٹ ميں شموليت نے کارکنوں کو اپنے حتمی مقصد تک نہيں پہنچايا۔ يہاں تک کہ 
وه ان حقوق کے تحفظ سے بهی روک گيا ہے جو انہوں نے رد عمل کے حملوں کے خالف حاصل کيے ہيں۔ مثال 

جہاں ہٹلر کے اقتدار سے الحاق ہونے سے کچه عرصہ جرمنيکی سب سے بڑی رياست ،  کے طور پرشيا ميں 
قبل تک سوشل ڈيموکريٹس حکومت ميں سب سے مضبوط پارٹی تهی اور اس کی تقرری کے بعد ہيرو وان پاپين 
نے ملک کی اہم ترين وزارتوں کا کنٹرول حاصل کيا تها۔ ريڈسکنزلر بذريعہ ہندينبرگ ، اس سرزمين کے آئين کی 

منصوبہ بنا سکتا تها اور صرف ايک ليفٹيننٹ اور ايک درجن فوجيوں کے ذريعہ پرشين خالف ورزی کرنے کا 
کی وزارت کو تحليل کرسکتا تها۔ جب سوشلسٹ پارٹی اپنی بے بسی پر آئين کی اس کهلی خالف ورزی کے بعد 

ات قسوائےبغاوت کے مجرموں کو کهلی مزاحمت سے مال  کچه بهی کرنے کے بارے ميں سوچ نہيں سکتی تهی 
کرنے کے بجائے ريخ کی اعلی عدالت ميں اپيل کرنے کے ، رد عمل کو معلوم تها کہ ان کے پاس تها خوفزده 
ہونے کی اور کچه نہيں اور تب سے وه مزدوروں کو وہی پيش کر سکے جو انہيں پسند آيا۔ حقيقت يہ ہے کہ وان 

 پاپين کی بغاوت صرف تيسری ريخ کے راستے کے ساته ہی شروع تهی۔

سنڈيکلسٹ ، پهر بهی ، کسی بهی طرح سے سياسی جدوجہد کے مخالف نہيں ہيں ، ليکن ان کی رائے  -انارکو 
براہراست اقدام کی شکل اختيار کرنی ہوگی ، جس ميں معاشی طاقت کے آلہ جو مزدور  اسجدوجہد کو بهی   ميں 

نخواه کی لڑائی واضح طور پر ظاہر ہيں۔سب سے زياده مؤثر. سب سے معمولی ت طبقہ اپنے حکم ميں موجود ہيں 
اں تک کہ اوريہ رياستپوليس کے ساته  کرتی ہے کہ ، جب بهی آجر اپنے آپ کو مشکالت کا سامنا کرتے ہيں تو 

مليشيا کے ساته کچه معامالت ميں ، اپنے پاس موجود طبقات کے خطرناک مفادات کے تحفظ کے لئے اقدامات 
وجہد کی اہميت کو نظر انداز کرنا مضحکہ خيز ہوگا۔ ہر واقعہ جو معاشرے انکے لئے سياسی جد کرتی ہے۔ لہذا 

ہراہم معاشی اقدام ، مثال عام ہڑتال کے  کی زندگی کو متاثر کرتا ہے وه سياسی نوعيت کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 
ں زياده کہييہبهی ايک سياسی کارروائی ہے اور اس کے عالوه ، کسی بهی پارليمنٹ کی کارروائی سے  طور پر 

غير اہم اہميت ہے۔ اسی طرح ايک سياسی نوعيت کا فاشزم اور عسکريت پسندوں کے خالف پروپيگنڈه کے خالف 
ايکايسی لڑائی جو کئی دہائيوں سے صرف اور صرف آزادی پسند سوشلسٹوں  کی لڑائی ہے سنڈلسٹسٹوں-انارکو

 يوں نے بهی حصہ ليا۔کے ذريعہ جاری رہی اور جس ميں زبردست قربان سنڈيکلسٹوںاور 

حقيقت يہ ہے کہ جب سوشلسٹ مزدور جماعتيں کچه فيصلہ کن سياسی اصالحات حاصل کرنا چاہتی ہيں ، تو 
انهيں ہميشہ يہ مل گيا ہے کہ وه اپنی طاقت سے ايسا نہيں کرسکے اور مزدور طبقے کی معاشی لڑائی طاقت پر 

ينسياسی م بيلجيم، سويڈناور آسٹريا ے حصول کے لئےپوری طرح انحصار کرنے کے پابند ہيں۔ عالمی غربت ک
مينآئين پر  1905عام ہڑتاليں اس کا ثبوت ہيں۔ اور روس ميں يہ محنت کش لوگوں کی عظيم ہڑتال تهی کہ سن 

دستخط کرنے کے لئے قلم کو زار کے ہاته ميں دبايا گيا۔ روسی دانشوروں کی بہادری کی جدوجہد دہائيوں ميں 
 کی تهی ، محنت کش طبقات کی متحده معاشی کارروائی تيزی سے نپٹ گئی۔پورا نہيں کر س
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سياسی جدوجہد کا مرکزی نقطہ پهر سياسی پارٹيوں ميں نہيں ، بلکہ کارکنوں کی معاشی لڑائی کرنے والی 
تنظيموں ميں ہے۔ اس کی پہچان کے طور پر جس نے انارکو سنڈيکلسٹوں کو اپنی تمام سرگرميوں کو عوام کی 

لسٹ تعليم پر اور ان کی معاشی اور معاشرتی طاقت کے استعمال پر مرکوز کرنے پر مجبور کيا۔ ان کا طريقہ سوش
يہ ہے کہ اس وقت کی معاشی اور سياسی جدوجہد دونوں ميں براه راست عمل کيا جائے۔ يہی واحد طريقہ ہے جو 

 ہے۔ اور بورژوازی نے بے پردگی کے تاريخ کے ہر فيصلہ کن لمحے ميں کچه بهی حاصل کرنے ميں کامياب رہا
ں اوربائيکاٹ اور انقالب کے ذريعہ ٹيکسو  خالف اپنی جدوجہد ميں بهی اس طريقہ کار کا بهر پور استعمال کيا ہے 

معاشرےميں باالدست طبقے کی حيثيت سے اپنی حيثيت کو کهوکهال کرديا ہے۔ اس   کی ادائيگی سے انکار کر کے 
ہ اگر آج کے نمائندے اپنے باپ دادا کی داستان کو بهول جاتے ہيں اور آزادی کے لئے سے بهی بدتر بات يہ ہے ک

جدوجہد کرنے والے مزدوروں کے "غير قانونيطريقوں" پر خونيقتل کا رونا روتے ہيں۔ گويا قانون نے کسی 
 مضمون کی کالس کو اپنے جوئے کو ہالنے کی اجازت دے دی ہے۔

 

کا مطلب ہے کہ مزدوروں کے ذريعہ ان کے معاشی اور سنڈيکلسٹ -انارکو براه راست کارروائی کے ذريعے 
 سادہاجرت ہڑتال  سياسی جابر کے خالف فوری طور پر جنگ کے ہر طريقے۔ ان ميں سے بقايا درجات يہ ہيں 

جدوجہد سے لے کر عام ہڑتال تک کے تمام درجہ بندی ميں۔ بائيکاٹ اس کی ان گنت شکلوں ميں تخريب کاری 
جيسے کہ آج اسپين ميں ، مثال يت پسندوں کے خالف پروپيگنڈا۔ اور خاص طور پر نازک معامالت ميں عسکر

 زندگی اور آزادی کے تحفظ کے لئے لوگوں کی مسلح مزاحمت ہے۔

ور سبسے زياده استعمال ہوتا ہے۔ يہ صنعتی د يعنيکام کرنے سے منظم انکار  لڑائی کی ان تکنيکوں ميں ہڑتال 
کے لئے ايک ہی کردار ادا کرتا ہے جيسا کہ جاگيردارانہ دور ميں کسانوں کے لئے ان کی متواتر  ميں مزدوروں

بغاوتيں ہوتی ہيں۔ اس کی آسان ترين شکل ميں يہ مزدوروں کے لئے ان کے معيار زندگی کو بلند کرنے يا آجروں 
 ايک ناگزير ذريعہ ہے۔ ليکن ہڑتالکے يکجا اقدامات کے مقابلہ ميں ان کے حاصل کرده فوائد کا دفاع کرنے کا 

بلکہيہ ان کی طاقت کے خالف  مزدوروں کے لئے نہ صرف فوری معاشی مفادات کے دفاع کا ايک ذريعہ ہے 
جسنے انہيں ہر روز يہ دکهايا ہے کہ موجوده نظام کے خالف جدوجہد   مزاحمت کے لئے مسلسل تعليم بهی ہے 

 .کرتے ہوئے ہر کم سے کم حق حاصل کرنا ہے 

اسيطرح روز مره کی اجرت کی جدوجہديں بهی  جس طرح مزدوروں کی معاشی لڑائی کرنے والی تنظيميں ہيں 
سرمايہ دارانہ معاشی نظام کا نتيجہ ہيں اور اس کے نتيجے ميں مزدوروں کی ايک بنيادی ضرورت ہے۔ ان کے 

و تنخواه کی جدوجہد سے ہی حل بغير وه غربت کی گهاٹی ميں غرق ہوجاتے۔ يقينی طور پر معاشرتی مسئلے ک
ی غالمی معاشياور معاشرت ليکنوه معاشرتی مسئلے کے اصل جوہر سے کارکنوں کو آشنا کرنے   نہيں کيا جاسکتا 

سے آزادی کی جدوجہد کے لئے تربيت دينے کے لئے وه بہترين تعليمی آالت ہيں۔ يہ بهی سچ سمجها جاسکتا ہے 
وہطويل عرصے ميں زندگی کی سب سے  ہاته اور دماغ بيچنا پڑتا ہے کہ جب تک کارکن کو کسی آجر کے پاس 

ناگزير ضروريات کی فراہمی کے لئے ضرورت سے زياده کبهی نہيں کما سکتا ہے۔ ليکن زندگی کی يہ ضروريات 
بلکہمستقل طور پر ان تقاضوں کے ساته تبديل ہوتی رہتی ہيں جو کارکن زندگی  ہميشہ ايک جيسی نہيں رہتی ہيں 

 ے کرتا ہے۔س

يہاں ہم مزدور جدوجہد کی عمومی تہذيبی اہميت کی طرف آتے ہيں۔ پروڈيوسروں کا معاشی اتحاد نہ صرف ان 
عملی  بلکہيہ ان کے لئے ايک  کے لئے بہتر رہائشی حاالت کے نفاذ کے لئے ايک ہتهيار برداشت کرسکتا ہے 

س اور روشن خيالی سے بهرپور انداز ميں تعليم جہانسے وه تدري تجربہکی ايک يونيورسٹی بن جاتا ہے  اسکول 
حاصل کرتے ہيں۔ کارکنوں کی روزمره کی جدوجہد کے عملی تجربات اور واقعات سے ان کی تنظيموں ميں ايک 

انکی تفہيم کو گہرا ہوتا ہے اور ان کا فکری نقطہ نظر وسيع ہوتا ہے۔ ان کی زندگی  دانشورانہ اثر پائے جاتے ہيں 
 ضروريات پيدا ہوتی ہيں اور فکری زندگی کےمستقل دانشوری وسعت کے ذريعے افراد ميں نئی کے تجربات کی 

 مختلف شعبوں کی تاکيد ہوتی ہے۔ اور واضح طور پر اس ترقی ميں ان جدوجہد کی عظيم ثقافتی اہميت ہے۔

ان وتا جب تک کہ انسحقيقی دانشورانہ ثقافت اور زندگی ميں اعلی مفادات کا مطالبہ اس وقت تک ممکن نہيں ہ
جسکی وجہ سے وه ان کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس ابتدائی  ايک خاص مادی معيار زندگی کا حصول حاصل نہ کرلے 
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کے بغير کوئی اعلی فکری خواہشات اس سوال سے باالتر ہيں۔ جن مردوں کو سخت مصائب سے مسلسل خطره 
ائيوں کی کئيدہ زياده معلومات ہوسکيں۔ محنت کشوں نے الحق ہے انهيں اعلی ثقافتی اقدار کے بارے ميں شايد ہی 

اپنےآپ کو بہتر معيار زندگی پر فتح حاصل کرنے کے بعد ہی ان ميں فکری اور ثقافتی ترقی کی  جدوجہد کے بعد 
کوئی بات ہوسکتی ہے۔ ليکن يہ صرف ان کارکنوں کی خواہشات ہے جن پر آجر بہت گہری عدم اعتماد کے ساته 

ہسپانويوزير جوآن براوو مريلو کا معروف قول آج  ايک طبقے کے طور پر سرمايہ داروں کے لئے  ديکهتے ہيں۔
بهی موجود ہے "ہمينايسے مردوں کی ضرورت نہيں ہے جو مزدوروں ميں سوچ سکے۔ ہميں جس چيز کی 

 ضرورت ہے وه محنت کے درندوں کی ہے۔

اوريہ ان کے لئے ايسی  ميں يکجہتی کی ترقی ہے يوميہ معاشی جدوجہد کا ايک سب سے اہم نتيجہ مزدوروں 
جماعتوں کے سياسی اتحاد سے بالکل مختلف معنی رکهتا ہے جن کی پيروی ہر معاشرتی طبقے کے لوگوں پر 

جسکی طاقت زندگی کی ضروريات کے لئے روزانہ کی جدوجہد ميں مستقل  مشتمل ہے۔ باہمی مدد کا احساس 
مردوں کو ايک ہی شرائط ميں مبتال کيے جانے والے باہمی تعاون پر انتہائی  طور پر تجديد کی جارہی ہے ، جو

جوزياده تر حصہ ميں صرف  جوتجريدی پارٹی اصولوں سے بہت مختلف ہے۔   انتہائی مطالبات کرتا رہتا ہے 
کے نئے  قاوريہ آہستہ آہستہ ح افالطون کی قيمت کا ہے۔ يہ تقدير پسند طبقے کے اہم شعور ميں پروان چڑهتا ہے 

احساس ميں ترقی کرتا ہے اور ايک مظلوم طبقے کی آزادی کے لئے ہر کوشش کی ابتدائی اخالقی گمان بن جاتا 
 ہے۔

مزدوروں کی اس فطری يکجہتی کو فروغ اور مضبوط بنانا اور ہر ہڑتال کی تحريک کو زياده گہرا معاشرتی 
ہوا ايک سب سے اہم کام ہے۔ اسی وجہ سے ہمدردی کی سنڈيکلسٹوننے اپنے آپ کو مقرر کيا -انارکو کردار دينا 

اوراسپين ميں اس کمپاس کی شکل ميں تيار ہوا ہے جو اسے کسی دوسرے  ہڑتال ان کا سب سے اچها ہتهيار ہے 
ملک ميں حاصل نہيں ہوسکا ہے۔ اس کے ذريعے معاشی جنگ ايک طبقے کی حيثيت سے مزدوروں کی دانستہ 

ردی ہڑتال مزدوری کی ديگر شاخوں تک ہڑتال بڑها کر کسی خاص تجارت کی جنگ کارروائی بن جاتی ہے۔ ہمد
اسسے متعلق ، بلکہ غير منسلک ، مزدور طبقات کی باہمی تعاون ہے۔ اس  کو فتح تک پہنچانے ميں مدد کيلئے 

 هتےمعاملے ميں مزدور اپنے ہڑتالی بهائيوں کو لڑائی ميں مدد دينے سے مطمئن نہيں ہيں ، بلکہ آگے بڑ
اورپوری صنعتوں کو معزول کرکے پوری معاشی زندگی ميں رکاوٹ پيدا کرتے ہيں تاکہ ان کے مطالبات کو  ہيں 

 موثر بنايا جاسکے۔

قومياور بين االقوامی کارٹيلوں اور اعتماد کے ذريعہ نجی سرمايہ دارانہ نظام اجاره داری سرمايہ داری  آج جب 
نگ کی يہ شکل زياده تر معامالت ميں صرف ايک ہی صورت ہے جس کے ميں زياده سے زياده بڑهتا ہے تو ، ج

ذريعہ مزدور اب بهی اپنی کاميابی کا وعده کر سکتے ہيں۔ صنعتی سرمايہ داری ميں داخلی تبديلی کی وجہ سے 
کارکنوں کے لئے ہمدردی کی ہڑتال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جس طرح اپنے کارٹيلز اور حفاظتی تنظيموں ميں 

اپنی  اسيطرح کارکنوں کو بهی اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے ہميشہ وسيع تر بنياديں استوار کررہے ہيں آجر 
قومی اور بين االقوامی معاشی تنظيموں کے مطلوبہ بنياد کے ہميشہ وسيع تر اتحاد کے ذريعہ اپنے لئے تخليق 

 والے بڑے پيمانے پر کارروائیکرنے کی طرف راغب کرنا چاہئے۔ وقت کے تقاضوں کے لئے مناسب يکجہتی 
کے ل.۔ محدود ہڑتال آج اپنی اصل اہميت کو زياده سے زياده کهو رہی ہے ، يہاں تک کہ اگر يہ مکمل طور پر 
غائب ہوجائے۔ دارالحکومت اور مزدوروں کے مابين جديد معاشی جدوجہد ميں پوری صنعتوں کو شامل کرنے 

وابهی ج رے گی۔ يہاں تک کہ پرانی دستکاری تنظيموں کے کارکنان والی بڑی ہڑتال بڑے اور بڑے کردار ادا ک
جيساکہ اے ايف ايف ايل کے پرانے طريقوں کے  تک سوشلسٹ نظريات سے ناواقف ہيں ، نے اسے سمجها ہے 

 برخالف امريکہ ميں صنعتی اتحادوں کی تيزی سے بڑهتی ہوئی بہاو نے واضح طور پر دکهايا ہے۔

حمت کے ذريعہ پيداوار کی ہر شاخ ميں کام روکنے کے دوران ، عام مزدوروں کے پرولتاريہ کی منظم مزا
ذريعہ منظم مزدوری کے ذريعہ براه راست کارروائی اس کے تمام نتائج پيدا ہونے کے ساته ہی اس کا سب سے 

 کےاورايک معاشرتی عنصر  مضبوط اظہار ہے۔ يہ سب سے طاقتور ہتهيار ہے جو مزدوروں کے پاس ہوتا ہے 
) ميں فرانسيسيٹريڈ يونين کی 1892طور پر ان کی طاقت کو سب سے زياده وسيع اظہار ديتا ہے۔ مارسيليس (

جنرلفيڈريشن آف ليبر نے ايک عام اکثريت کے ذريعہ  اوربعد ميں کانگريس کے سی.جی.ٹی  کانگريس کے بعد 
 ر ديگر ممالک ميں سياسی مزدور جماعتوںعام ہڑتال کے پروپيگنڈے کے لئے اعالن کيا تها ، يہ جرمنی اور بيشت
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پر مسترد  " کے طوريوٹوپيئننے تها جس نے پرولتاريہ کی اس نوعيت کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنايا اور اسے "
۔ يہ خراش انگيز جملہ تها جو اس وقت جرمن سوشل ڈيموکريسی کے ايک نماياں "عموميہڑتال عام جنونہےکرديا۔ 

بڑی ہڑتال کی کي اوراسی طرح کے کچه سالوں بعد  ہالينڈ، روس  ۔ ليکن اسپين ، بيلجيم ، اٹلی قائد نے تيار کيا تها
" پوريطرح سے ممکنہ حدود ميں رہتا ہے اور يہ تصورات يوٹوپياتحريک نے واضح طور پر ظاہر کيا کہ يہ مبينہ "

 سے پيدا نہيں ہوا تها۔ چند انقالبی جنونی۔

ايجنسی نہيں ہے جس کو ہر موقع پر من مانی سے طلب کيا جاسکتا ہے۔ اسے اپنی عام طور پر ہڑتال يقينا کوئی 
مناسب اخالقی طاقت دينے اور اسے عوام کے وسيع تر عوام کی مرضی کا اعالن کرنے کے لئے کچه معاشرتی 

 ا جاتاسے منسوب کيسنڈيکلسٹس -انارکو جواکثر و بيشتر   مفروضوں کی ضرورت ہے۔ ايک مضحکہ خيز دعوٰی 
کہسوشلسٹ معاشرے کو چند ہی دن ميں حاصل کرنے کيلئے صرف ايک عام ہڑتال کا اعالن کرنا ضروری  ہے 
يہصرف شرير سوچوں کی بيوقوف ايجاد ہے۔ مخالفين کسی خيال کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہيں  درحقيقت  ہے 

 جس پر وه کسی اور ذريعہ سے حملہ نہيں کرسکتے ہيں۔

کے مثال صد کی تکميل کر سکتی ہے۔ يہ ہمدردی کی ہڑتال کا آخری مرحلہ ہوسکتا ہے عام ہڑتال مختلف مقا
جسنے کان  ميں بل باؤ ميں ہونے والی عام ہڑتال  1903ميں بارسلونا ميں يا اکتوبر ،  1902طور پر ، فروری ، 

ے حاالت سينيٹری ک کارکنوں کو نفرت انگيز ٹرک نظام سے نجات دالنے کے لئے مجبور کيا اور آجروں کانوں پر
قائم کرنے کے لئے. يہ آسانی سے ايک ذريعہ ہوسکتا ہے جس کے ذريعہ منظم ليبر کچه عمومی مطالبہ کو نافذ 

مينامريکہ ميں عام ہڑتال کے دوران ، تمام صنعتوں ميں آٹه  1886 مثالکے طور پر  کرنے کی کوشش کرتا ہے 
 گهنٹے کا دن دينے پر مجبور کرنا۔

1926 

ريز مزدوروں کی زبردست عام ہڑتال تاجرو کيجانب سے مزدوريوں کے عام معيار کو اجرتوں ميں ميں انگ
 کٹوتی کرکے کم کرنے کی منصوبہ بند کوشش کا نتيجہ تها۔

ميں ہسپانوی کارکنوں کی سياسی قيديوں  1904سن مثال   ليکن عام ہڑتال کے سياسی مقصد بهی ہوسکتے ہيں 
حکومتکو ختم کرنے پر مجبور کرنا مراکش ميں جنگ اور  ينکاتالونيا ميں عام ہڑتال م 1909 ياجوالئی  کی رہائی 

جوکہ نام نہاد کيپ کے نام نہاد ہونے کے بعد شروع کی گئی تهی  ميں جرمن کارکنوں کی عام ہڑتال  1920سن 
سے  ، اسی زمرےاور اس حکومت کا خاتمہ کردی گئی تهی جو فوجی بغاوت کے ذريعہ اقتدار پر فائز ہوگئی تهی 

ميں سويڈن ميں بهی ، عوام کو عالمی معاشی استحکام  1909ميں بيلجيئم اور  1903تعلق رکهتی ہے۔ اسی طرح 
ميں  زبردستہڑتال کی گئی تهی۔ ليکن اسپين آئينکی منظوری کے لئے  دينے اور روسی کارکنوں کی عام ہڑتال کو 

ر کسانوں ميں وسيع پيمانے پر ہڑتال کی تحريک ايک مينفاشسٹ بغاوت کے بعد مزدوروں او 1936 جوالئی 
 اوراس کے ساته ہی کيشکل اختيار کر گئی اور مسلح مزاحمت کا باعث بنی  حويلگ جنرلمعاشرتی عام ہڑتال 

 سرمايہ دارانہ معاشی نظام کو ختم کيا گيا۔ اور محنت کشوں کے ذريعہ معاشی زندگی کی تنظيم نو۔

ميں مضمر ہے: ايک دهچکے سے يہ پورے معاشی نظام کو رک کر کهڑا کر ديتا  عام ہڑتال کی بڑی اہميت اس
ہے اور اسے اپنی بنيادوں تک ہال ديتا ہے۔ مزيد برآں ، اس طرح کی کارروائی کسی بهی طرح سے تمام کارکنوں 

ے ميں نکيونکہکسی ملک کے تمام شہريوں نے کبهی بهی معاشرتی الٹ جا کی عملی تياريوں پر منحصر نہيں ہے 
حصہ نہيں ليا ہے۔ يہ کہ سب سے اہم صنعتوں ميں منظم کارکنان معاشی طريقہ کار کو ختم کرنے کے لئے کافی 

جوکوئلے ، بجلی اور ہر طرح کے خام مال کی روزانہ فراہمی کے بغير کام نہيں کرسکتے ہيں۔ ليکن جب  ہيں 
جوروزانہ کی کشمکش ميں پڑ جاتا ہے اور  منظممزدور طبقے سے ہوتا ہے  حکمران طبقات کا مقابلہ متحرک 

وہاس سے زياده خوفزده ہوجاتے ہيں۔  اورسب سے بڑه کر  اس سے آگاه ہوتا ہے کہ ان کو کيا خطره الحق ہے 
جوايک  کارکنوں کے ساته ايک ايسا کورس جو انهيں انتہا پسندی کی طرف راغب کرے۔ يہاں تک کہ جين جورس 

ت سے ، عام ہڑتال کے خيال سے اتفاق نہيں کرتے تهے ، کو اعتراف کرنا پڑا تها سوشلسٹ پارليمنٹيرين کی حيثي
کہ اس طرح کی تحريک کے امکان سے پيدا ہونے والے مستقل خطرے سے مالدار طبقات کو احتياط برتنے کی 

وہسخت حقوق سے جيتنے والے حقوق کے دباؤ سے پيچهے ہٹ  اورسب سے بڑه کر  تلقين کی گئی 
 ہانہوں نے ديکها کہ اس سے آسانی سے تباہی پهيل سکتی ہے۔کيونک گئے 
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جيسےآج اسپين ميں ، تشويش کا مظاہره پورے لوگوں کو  ياجب  ليکن ايک آفاقی معاشرتی بحران کے وقت 
عامايک انمول ہتهيار ہے ، جس کے لئے کوئی متبادل نہيں   نظرانداز رجعت پسندوں کے حملوں سے بچانا ہے 

زندگی کو اپاہج کرنے سے يہ حکمران طبقات کے نمائندوں اور مقامی حکام کے ساته مرکزی  ہے۔ پوری عوامی
يہانتک کہ جب يہ پوری طرح سے ان کی روک تهام نہيں کرتا  حکومت کے ساته مشکل باہمی معاہدے کرتا ہے 

خر ہدايت ہے۔ مؤہے۔ يہاں تک کہ فوج کا استعمال بهی ، سياسی بغاوت والے لوگوں سے بہت مختلف کاموں کی 
الذکر صورت ميں ، يہ حکومت کے ل. کافی ہے ، جب تک کہ وه فوج پر بهروسہ کرسکتا ہے ، اپنے فوجيوں کو 

اسخطرے سے نمٹنے کے لئے جو خطره  دارالحکومت ميں مرکوز کرنے اور ملک کے سب سے اہم نکات پر 
 ہے۔

لے جاتی ہے کيونکہ ايسی صورتحال ميں اہم ايکعام ہڑتال المحالہ فوجی دستوں کے بکهرنے کی طرف   تاہم 
تشويش صنعت کے تمام اہم مراکز اور باغی کارکنوں کے خالف نقل و حمل کے نظام کا تحفظ ہے۔ ليکن اس کا 
مطلب يہ ہے کہ جب فوجی طے شده تشکيلوں ميں کام کرتے ہيں تو فوجی نظم و ضبط ، ہميشہ مضبوط ہوتا ہے۔ 

وہانہميشہ  و اپنی آزادی کے لئے لڑنے والے پرعزم لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں چهوٹے گروہوں ميں فوج ک
يہ امکان موجود رہتا ہے کہ کم از کم فوجيوں کا کچه حصہ کسی نہ کسی اندرونی بصيرت کو پہنچے گا اور 

۔ رہے ہيں سمجهے گا کہ آخر يہ ان کے اپنے والدين اور بهائی ہيں جن پر وه اپنے ہتهياروں کی نشاندہی کر
اہر اوراس کا تباه کن اثر و رسوخ ہميشہ ظ عسکريت پسندی کے لئے بهی بنيادی طور پر ايک نفسياتی مسئلہ ہے 

ہوتا ہے جہاں فرد کو انسان کی حيثيت سے اپنے وقار کے بارے ميں سوچنے کا موقع ہی نہيں ملتا ، يہ موقع 
قرض دينے سے زياده اعلی کام ہوتے ہيں۔ اپنے ہی لوگوں ديکهنے کا کوئی موقع نہيں ملتا کہ زندگی ميں خود کو 

 کے خونی جابر کے استعمال۔

کارکنوں کے لئے عام ہڑتال سياسی بغاوت کی راه ميں حائل رکاوٹوں کی جگہ ليتی ہے۔ يہ ان کے لئے صنعتی 
جدوجہد ميں اپنا  اوراسی کے ساته ہی وه ان کی آزادی کی نظام کا ايک منطقی انجام ہے جس کے شکار وه آج ہيں 

سب سے مضبوط ہتهيار پيش کرتے ہيں ، بشرطيکہ وه اپنی طاقت کو پہچانيں اور اس ہتهيار کا صحيح طريقے 
سے استعمال کرنا سيکهيں۔ وليم مورس نے شاعر کے پيشن گوئی کے ساته اس معاملے ميں پيشرفت کی پيش گوئی 

سنے معاشرے کی سوشلسٹ تعمير نو کو پہلے بڑهتے ا نوہرنو سے اپنی شاندار کتاب نيوز ميں  جب   کی ہے 
جسنے ہال کر رکه ديا پرانا نظام اپنی گہری بنيادوں  ہوئے تشدد کے عام ہڑتالوں کا ايک طويل سلسلہ شروع کيا 

تک ، آخر تک اس کے حامی شہر اور ملک ميں محنت کش عوام کی اس نئی روشن خيالی کے خالف اب کوئی 
 ۔مزاحمت نہيں کرسکے تهے

جوآج معاشرے کے لئے ہميشہ کے لئے خطرے کی شکل ميں بڑه  جديد سرمايہ دارانہ نظام کی ساری ترقی 
ليکناس روشن خيالی کو مزدوروں ميں وسيع پيمانے پر پهيالنے ميں مدد فراہم کرسکتی ہے۔ پارليمنٹس  رہی ہے 

ودانهيں خ ياده واضح ہوتی جارہی ہے جوآج ہر ملک ميں زياده سے ز ميں منظم کارکنوں کی شرکت کی بے نتيجہی 
مجبور کرتی ہے کہ وه اپنے مفادات کے موثر دفاع اور اجرت کے جوئے سے ان کی آخری آزادی کے لئے نئے 

 طريقوں کی تالش کريں۔

 غالمی

براه راست کارروائی کيلئے ايک اور اہم لڑائی کا آلہ بائيکاٹ ہے۔ يہ مزدور اپنے پروڈيوسروناور صارفين 
کے کردار ميں مالزمت کرسکتا ہے۔ مزدور يونينوں کے ذريعہ منظور شده شرائط کے تحت تيار شده سامان  دونوں

اصطور پر خ کو سنبهالنے والی فرموں سے خريداری کا باقاعده انکار اکثر فيصلہ کن اہميت کا حامل ہوسکتا ہے 
 ايک ہی وقت ميں ، بائيکاٹ کو کارکنوں ان شاخوں کے لئے جو عام استعمال کی اشياء کی تياری ميں مصروف ہيں۔

بشرطيکہاس کے ساته مناسب پروپيگنڈا بهی  کے حق ميں رائے عامہ پر اثر انداز کرنے کے ل. ڈهال ليا گيا ہے 
ه مل جاتا اسپر خريدار کو يہ اشار کيا جائے۔ يونين کا ليبل بائيکاٹ کی سہولت فراہم کرنے کا ايک موثر ذريعہ ہے 

يعہ وه اشخاص سے اپنی مطلوبہ سامان کی تميز کرے۔ يہاں تک کہ تهرڈ ريخ کے آقاؤں نے ہے کہ جس کے ذر
تراف کرنا پڑا جبانہيں اع بهی تجربہ کيا کہ لوگوں کی بڑی تعداد کے ہاتهوں ميں بائيکاٹ کيا ہتهيار بن سکتا ہے 
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ديد نقصان پہنچايا ہے۔ اور کہ جرمن سامان کے خالف بين االقوامی بائيکاٹ نے جرمنی کی برآمدی تجارت کو ش
اگرٹريڈ يونينوں نے مسلسل پروپيگنڈا کرکے عوام کی رائے کو  يہ اثر و رسوخ اس سے بهی زياده ہوسکتا تها 

 اوروه جرمنی کی مزدور تحريک کے دباؤ کے خالف احتجاج کو بڑهاوا ديتے۔ چوکس رکها ہوتا 

پابندی عائد کرنے کا ذريعہ فراہم کرتا ہے جس کے بطور پروڈيوسر بائيکاٹ مزدوروں کو انفرادی پودوں پر 
يں مبارسلونا ، والنسيا اور کڈيزمنيجر اپنے آپ کو خاص طور پر ٹريڈ يونينوں سے دشمنی کا مظاہره کرتے ہيں۔ 

جرمن جہازوں کو اتارنے کے لئے ديرينہ ساحلوں کے انکار نے ان برتنوں کے کپتانوں کو شمالی افريقہ کے 
اپنا سامان خارج کرنے پر مجبور کرديا۔ اگر دوسرے ممالک ميں ٹريڈ يونينوں نے بهی اسی طريقہ بندرگاہوں ميں 

کار پر حل کيا ہوتا تو انهوں نے افالطون کے مظاہروں کے بجائے غيرمعمولی طور پر زياده سے زياده نتائج 
رين والے ايک موثر تحاصل کرليے گے۔ کسی بهی صورت ميں بائيکاٹ محنت کش طبقے کے ہاتهوں ميں لڑنے 

وہاپنی  اوراس آلہ کے بارے ميں کارکنان کے بارے ميں جتنا زياده گہرا واقف ہوگا  آالت ميں سے ايک ہے 
 روزمره کی جدوجہد ميں جتنا وسيع اور کامياب ہوں گے۔

سنڈيکلٹزم اسلحہ تخريب کاری ميں ہتهياروں ميں سے ايک ايسا ہے جسے آجر کے ذريعہ سب سے  -انارکو 
قرارديا گيا ہے۔ حقيقت ميں ہم يہاں  زياده خوف آتا ہے اور اس کی شديد مذمت کی جاتی ہے جسے غير قانونی 

معاشی چهوٹی جنگ کا ايک ايسا طريقہ کار کر رہے ہيں جو خود استحصال اور سياسی جبر کا نظام جتنا پرانا 
محض کارکنوں پر مجبور ہوتا ہے۔ تخريب  يہبعض حاالت ميں ہے۔ جب ، ہر دوسرے آلے ميں ناکام ہوجاتا ہے تو 

کاری مزدوروں پر مشتمل ہوتی ہے جو کام کے معمولی طريقوں کی راه ميں ہر ممکن رکاوٹ ڈالتی ہے۔ بيشتر 
حصے ميں يہ اس وقت ہوتا ہے جب مالکان مزدوری کے معمولی حاالت کو اجرتوں ميں کمی کے ذريعے يا 

کسی خراب معاشی صورتحال يا کسی اور سازگار موقع سے فائده  مزدوری کے اوقات ميں لمبائی کے ذريعہ
اناڑی  سےمشتق ہے اور لکڑيکے جوتا  سبوط  فرانسيسی لفظ اٹهانے کی کوشش کرتے ہيں۔ يہ اصطالح خود ہی 

کام کرنے کا مطلب گويا تخريب کاری سے چل رہی ہے۔ تخريب کاری کی پوری درآمد اس مقصد سے ختم ہوچکی 
جبوه اپنے سامان کی قيمت ان  ، خراب کام کے لئے۔ آجر خود بهی اسی اصول پر عمل کرتا ہے  ہے: بری اجرت

کے معيار کے مطابق حساب کرتا ہے۔ پروڈيوسر خود کو اسی مقام پر پاتا ہے: اس کا سامان اس کی مزدوری کی 
 ے۔ی کوشش کرنی چاہئاوريہ صرف اچها اور مناسب ہے کہ اسے اسے بہترين شرائط پر ضائع کرنے ک طاقت ہے 

ليکن جب آجر اپنے مزدور طاقت کی قيمت کو ہر ممکن حد تک کم کرنے کيلئے پروڈيوسر کی ناجائز پوزيشن 
کا فائده اٹهاتا ہے تو اسے تعجب کرنے کی ضرورت نہيں جب مؤخر الذکر اپنے آپ کا بہترين دفاع کرسکتا ہے 

حاالت اس کے ہاته ميں ہيں۔ انگريز کارکنان براعظم ميں اور اس مقصد کے لئے وه ذرائع استعمال کرتا ہے جو 
آہستہ آہستہ) کی کينچی انقالبی سنڈيکالزم کی بات ہونے سے پہلے ہی يہ کام کر رہے تهے۔ دراصل 

هی۔ توڑپهوڑ کی پہلی اور موثر ترين شکل ت بهائيوں سے لے لی  اسکاٹشجوانگريزی کارکنوں نے اپنے  پاليسی 
سو ايسے ذرائع موجود ہيں جن کے ذريعہ مزدور پيداوار کو سنجيدگی سے پريشان کرسکتے  آج ہر صنعت ميں ايک

ہيں۔ مزدوری کی تقسيم کے جديد نظام کے تحت ہر جگہ ، جہاں کام کی ايک شاخ ميں اکثر معمولی سی خلل پيدا 
کے کارکنوں نے  ہوجاتا ہے وه پيداوار کے پورے عمل کو رک سکتا ہے۔ اس طرح فرانس اور اٹلی ميں ريلوے

نام نہاد گريو پرلی تار کے موتيوں کی ہڑتال کے استعمال سے نقل و حمل کے پورے نظام کو عدم استحکام ميں 
ڈال ديا۔ اس کے لئے انہيں موجوده ٹرانسپورٹ قوانين کے سخت خط پر عمل پيرا ہونے کے عالوه اور کچه نہيں 

پر اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ناممکن ہوگيا۔ جب آجروں  اوريوں کسی بهی ٹرين کا وقت کرنے کی ضرورت تهی 
کو ايک بار اس حقيقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ يہاں تک کہ کسی ناگوار صورتحال ميں ، جہاں مزدور ہڑتال کے 

اس يہ توان کے پ تببهی ان کے پاس اپنے دفاع کے ذرائع موجود ہيں  بارے ميں سوچنے کی ہمت نہيں کر پاتے 
بهی آئے گی کہ يہ طاقت ور کارکنوں کی کسی خاص مشکل صورتحال پر ان کے رہنے کی سخت شرائط سمجه 

 کو استعمال کرنے کی ادائيگی نہيں کرتا ہے۔

جواس طرح کے حيرت انگيز تيزی کے ساته يورپ سے امريکہ منتقل کی گئی تهی اور اس  نام نہاد سيٹ ہڑتال 
کنے کے لئے انگلی پهيرے بغير دن رات پالنٹ ميں باقی کارکنوں پر ميں ہڑتال توڑنے والوں کی تنصيب کو رو

اسکا تعلق دائرے ميں ہے۔ تخريب کاری کی۔ تخريب کاری کا کام اکثر اس طرح ہوتا ہے: ہڑتال سے  مشتمل ہے 
پہلے کارکنوں نے مشينوں کو اس مقصد سے ہٹا ديا کہ ممکنہ ہڑتال توڑنے والوں کے کام کو مشکل تر 
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ياکافی وقت کے لئے بهی ناممکن۔ کسی بهی شعبے ميں کارکن کے تخيل کی اتنی گنجائش نہيں ہے جتنی  بناديں 
صارفينکے خالف کبهی نہيں۔ سی   اس ميں ہے۔ ليکن مزدوروں کی تخريب کاری کا مطلب آجروں کے خالف ہے 

 بورژواصی دباؤ ڈاال۔ نے اس نکتے پر خصو ايميلپاؤٹميں  ٹولوسميں  1897جی ٹی سے پہلے اپنی رپورٹ ميں 
يافارم  پريس ميں آنے والی تمام اطالعات ان بيکرز کے بارے ميں ہيں جنهوں نے اپنی روٹی ميں شيشہ سينکا ہوا تها 

جوصرف اور صرف  ہيں  بدانتظير ايجادات اوراس طرح کی  کے ہاتهوں ميں جنہوں نے دوده ميں زہر آلود تها 
 کے لئے ڈيزائن کی گئيں ہيں۔ کارکنوں کے خالف عوام کو تعصب دينے

کی  بدترينکچی آباديوں ہے۔ جان بوجه کر دفعات ميں مالوٹ  استحقاقصارفين کو سبوتاژ کرنا آجروں کا قديم 
قيمتونکو برقرار رکهنے کے لئے بڑی مقدار  تعمير اور غريب ترين اور ارزاں ترين مادے کے اندرونی خيموں 

قل کوشش آجرونکی مست جبکہالکهوں افراد شديد بدحالی کا شکار ہو رہے ہيں  ميں کهانے پينے کی اشيا کی تباہی 
اپنے آپ کو زياده سے زياده منافع حاصل کرنے کے لئے مزدوروں کی رہائش کو سب سے کم ترين مقام پر مجبور 

ا کغيرملکيممالک کو جنگ کيلئے مکمل سازوسامان فراہم کرنے کی ہتهياروں کی صنعتوں کی بے شرمی  کريں 
ہوسکتاہے ملک کو ضائع کرنے کے لئے مالزم ہے جس نے انهيں پيدا  جومناسب موقع پر ديا جاسکتا ہے  عمل 

يہسب اور بہت سارے لوگ صرف اپنے ہی لوگوں کے خالف سرمايہ داروں کے ذريعہ تخريب کاری کی  کيا 
 اقسام کی ايک عبوری فہرست ميں صرف انفرادی اشيا ہيں۔

 مستقبلقريب ميں بہت بڑا حصہ ادا کرے جوبال شبہ  کی ايک اور شکل معاشرتی ہڑتال ہے  براه راست کارروائی
گی۔ موجوده نظام کے سب سے زياده نقصان ده نتائج کے خالف کميونٹی کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے 

ک لئے ايپروڈيوسروں کے فوری مفادات سے اس کا تعلق کم ہے۔ سماجی ہڑتال کے ذريعہ مالکان پر عوام کے 
ذمہ داری عائد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ بنيادی طور پر اس نے صارفين کے تحفظ کو مد نظر رکهتے 

جنميں سے کارکن خود ہی بڑی اکثريت کے حامل ہيں۔ اس کے بعد ٹريڈ يونين کا کام صرف خاص طور پر   ہوئے 
ی س بات پر اتفاق کرتا تها کہ مزدورپروڈيوسر کی حيثيت سے کارکن کے تحفظ تک ہی محدود ہے۔ جب تک آجر ا

کے اوقات پر اتفاق کيا گيا ہو اور قائم شده اجرت کی ادائيگی اس کام کو انجام ديا جا رہا ہو۔ دوسرے الفاظ ميں: 
ه جس نہکہ و ٹريڈ يونين صرف ان شرائط ميں دلچسپی رکهتی ہے جس کے تحت اس کے ممبران کام کرتے ہيں 

اسبات پر زور ديا گيا ہے کہ آجر اور مالزم کے مابين  ں۔ نظرياتی طور پر واقعتا، طرح کے کام انجام ديتے ہي
ايک خاص مقصد کے حصول کے معاہدے پر قائم ہے۔ اس معاملے ميں مقصد سماجی پيداوار ہے۔ ليکن کسی 

زدور آجم تاہم  معاہدے کا مطلب تبهی ہوتا ہے جب دونوں جماعتيں مقصد ميں برابر کے شريک ہوں۔ حقيقت ميں 
کيونکہاس کو مکمل طور پر آجر کو دے ديا جاتا ہے۔ نتيجہ يہ  کے پاس پيداوار کے تعين ميں کوئی آواز نہيں ہے 

ہے کہ ايک ہزار کام کرکے مزدور بدنام ہوچکا ہے جو آجر کے فائده کے لئے پوری جماعت کو مسلسل نقصان 
اکثر دراصل نقصان ده چيزوں کا استعمال  پہنچاتا ہے۔ وه اپنی مصنوعات کی جعل سازی ميں کمتر اور

اوران گنت حرکات کو مستقل  خرابشده اشيائے خوردونوش کو جمع کرنے  ناجائزمکانات کهڑا کرنے  کرنے 
 کرنے کے لئے مجبور ہے جو صارفين کو دهوکہ دينے کی منصوبہ بندی کر رہے ہيں۔

۔ اس سمت يہانبهرپور مداخلت کرنا ہے  بہت بڑا کام  مستقبلميں ٹريڈ يونينوں کا سنڈيکلسٹ کے خيال ميں -انارکو
اوربڑے پيمانے پر اس مقام کی  ميں پيش قدمی کے ساته ہی معاشرے ميں مزدوروں کی پوزيشن ميں اضافہ ہوگا 

تصديق ہوگی۔ اس ميدان ميں متعدد کوششيں پہلے ہی ہوچکی ہيں ، بطور گواه ، بارسلونا ميں عمارت سازوں کی 
کے تعميراتی کام ميں ناقص مواد اور پرانی عمارتوں سے ہونے  1902زدوروں کی رہائش گاه جسنے م ہڑتال 

والے ملبے کو استعمال کرنے سے انکار کرديا تها۔ پيرس ميں مختلف بڑے ريستوراں ميں ہڑتاليں کيونکہ باورچی 
يہ دنوں ميں مثالوں کی اورحال ) کی خدمتکے لئے تيار نہيں تهے 1906خانے کے کارکن سستے ، بوسيده گوشت (

ايک لمبی فہرست۔ سبهی يہ ثابت کرنے جارہے ہيں کہ معاشرے کے لئے اپنی ذمہ داری کے بارے ميں کارکنوں 
) ميں کانگريسميں جرمنی کے ہتهيار ڈالنے والے کارکنوں کی جنگی 1919کی تفہيم بڑه رہی ہے۔ ايرفورٹ (

ں کو دوسرے استعمال ميں تبديل کرنے پر مجبور کرنے کی ہتهياروں کو بنانے اور اپنے آجروں کو اپنے پودو
رقرار دوسال تک ب قرارداد بهی اسی زمرے سے تعلق رکهتی ہے۔ اور يہ ايک حقيقت ہے کہ اس قرارداد کو تقريبا 

کارکنوں ٹسنڈيکلس-انارکويہانتک کہ سنٹرل ٹريڈس يونينوں کے ذريعہ اسے توڑ ديا گيا۔ سومرڈا کے  رکها گيا 
" کے ممبروننے لے آزاد مزدوريونينوںجبان کی جگہ " ی توانائی تک بڑی طاقت کے ساته مزاحمت کی نے آخر

 ليا۔
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اپنيسرگرميوں کا ايک بہت ہی  خصوصاالطينی ممالک ميں  چونکہ تمام قوم پرست عزائم کے متضاد مخالفين 
فادار راپنے طبقے سے واو اہم حصہ عسکريت پسندوں کے پروپيگنڈے کے لئے ہميشہ مختص کرتے رہے ہيں 

فوجيوں کی کوٹ ميں کارکنوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہيں۔ ہڑتال کے وقت اپنے بهائيوں کے خالف ہتهيار 
کيونکہوه  پهيرنا۔ اس کی وجہ سے انهوں نے بڑی قربانياں دی ہيں۔ ليکن انہوں نے اپنی کوششوں کو کبهی نہيں روکا 

اقتوں کے خالف مسلسل جنگ کے ذريعے اپنی کوششيں حاصل جانتے ہيں کہ وه صرف اور صرف طاقتور ط
عسکريتپسندوں کے خالف پروپيگنڈا عام ہڑتال کے ساته آنے والی جنگوں کے  کرسکتے ہيں۔ تاہم ، اسی وقت 

سنڈيکللسٹ جانتے ہيں کہ جنگيں صرف -خطرے کی مخالفت کرنے ميں بڑے پيمانے پر حصہ ڈالتا ہے۔ انارکو
د ميں لگی ہيں۔ اس لئے ان کا خيال ہے کہ کوئی بهی ذريعہ جواز ہے جو لوگوں کے منظم حکمران طبقات کے مفا

اگرصرف وه ان کے  قتل کو روک سکتا ہے۔ اس فيلڈ ميں بهی مزدوروں کے ہاته ميں ہر طرح کا سامان ہے 
 استعمال کی خواہش اور اخالقی طاقت رکهتے ہوں۔

کی مزدور تحريک کا عالج اور سياسی جماعتوں کے خالی سب سے بڑه کر يہ کہ اس کے اندرونی استحکام 
نعرے بازی سے اس کو چهٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے ، تاکہ وه فکری طور پر آگے بڑهے اور اپنے اندر 
تخليقی حاالت تيار کرے جو سوشلسزم کے ادراک سے قبل ہونا چاہئے۔ اس مقصد کو عملی طور پر حاصل کرنے 

ايک داخلی يقينی بننا چاہئے اور اسے اخالقی ضرورت ميں بدلنا چاہئے۔ سوشلزم کا کےيلئے کارکنوں کے لئے 
اورانہيں معاشرتی کردار  عظيم حتمی مقصد روزانہ کی تمام عملی جدوجہد ميں سے ابهر کر سامنے آنا چاہئے 

ی عظيم مقصد ک معاشرتيآزادی کے  دينا ہوگا۔ انتہائی جدوجہد ميں ، اس وقت کی ضرورتوں سے پيدا ہونے والی 
اوراس طرح کی ہر جدوجہد کو راه ہموار کرنے اور اس جذبے کو مستحکم کرنے ميں مدد  آئينہ دار ہونا چاہئے 

 فراہم کرنا چاہئے جو اس کے داعيوں کی اندرونی خواہش کو اپنی مرضی اور عمل ميں بدل ديتا ہے۔
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 سنڈيکلزم کا ارتقاء -. انارکو6باب 
 

تعبيراور يورپ مينمزدور تحريکپر اس کااثر۔ دنيا کےصنعتی کارکنپہلی جنگ  فرانس ميں انقالبی
عظيمکے بعد صيغہسازی سنڈيکلسٹاور تيسرابين االقوامی۔نئی بين االقوامی ورکنگايسوسی 

سنڈيکلزمپرتگال ميں اٹليميں فرانسميں -ايشن کيبنياد رکهنااسپين ميں انارکو
 يکہ ميں۔سويڈنميں ہالينڈميں جنوبيامر جرمنيميں 

 

 

 -نارکو ااسپينکی واحد استثناء کے ساته جہاں پہلی بين االقوامی   سنڈيکلسٹتحريک-يوروپ ميں جديدانارکو
فرانسميں انقالبی سنڈيکلزم کے عروج پر اس کی  مزدور تحريک ميں ہميشہ ہی غالب رجحان رہا ہے سنڈيکلزم

سيسی مزدور طبقے ميں يہ تحريک سياسی سوشالئزم اصليت ہے۔ سی جی ٹی ميں اس کے اثر و رسوخ کا ميدان فران
کے خالف ايک رد عمل کے طور پر کافی حد تک فروغ پا رہی ہے جس وجوہات ميں ايک طويل عرصے سے 
کسی متحد ٹريڈ يونين تحريک کی اجازت نہيں تهی۔ پيرس کميون کے خاتمے اور فرانس ميں بين االقوامی تنظيم 

وہانکی مزدور تحريک نے بالکل بے رنگ کردار کو اپنا ليا تها اور وه بورژوا  کو کالعدم قرار دينے کے بعد 
اسوقت تک  جےباربيرٹ کے زير اثر آگيا تها ، جس کا نعره تها سرمايے کے مابين ہم آہنگی اور محنت!  ريپبلکن 

يا اور ميں کانگريس نے کسی بهی سوشلسٹ رجحانات کا اظہار خود نہيں ک 1879نہيں جب تک کہ مارسيلس 
 فيڈريشن ڈيس ٹريويليلرز وجود ميں خود ہی نام نہاد اجتماعيت پسندوں کے زير اثر آجائے۔

) کيکانگريس نے 1882( سينٹ ايٹينليکن يہاں تک کہ اجتماعيت پسند بهی زياده دير تک متحد نہيں رہے اور 
ے اوراس ن ی کی کے اسکول کی پيرو جوليسگيوسڈے اس تحريک ميں پهوٹ پڑا۔ ايک حصے نے مارکسسٹ 

سے منسلک  پالبروسی خودکو سابق انارکيسٹ  پارٹی اووری فرانسس کی بنياد رکهی جبکہ دوسرا حص 
پر فيڈريشن  نے اس کی حمايت بنيادی طورتاکہپارٹی اويئور ريوالوشنير سوشليسٹ فرانسيس تشکيل دے۔ سابقہ  کيا 

ل اس کا مضبوط گڑه فيڈريشن ڈيس بوريس ڈو ٹراوي جبکہمؤخر الذکر نے  نيشنيل ڈيس سنڈيکيٹس ميں حاصل کی 
ين کی جينايليم ڈی فرانس (فرانس کی ليبر ايکسچينج آف فرانس) ميں حاصل کيا۔ تهوڑے ہی عرصے کے بعد 

سے عليحدگی اختيار کرگئے اور کچه بڑے سنڈيکيٹس ميں ان کا  بروسوسٹس،  اليومينسٹنامنہاد  سربراہی ميں 
ل ہوگيا۔ انہوں نے پارليمانی سرگرمی کو مکمل طور پر ترک کرديا تها۔ ان کے عالوه زبردست اثر و رسوخ حاص

کاميٹی ريولوشنير سنٹرل ميں متحد ، اور آزاد سوشلسٹ تهے جو سوسائٹی ڈيل ايل 'اکانسی سوسائئل سے تعلق 
ليرينڈ دونوں اوران ميں سے جين جوری اور م ميں رکهی تهی  1885جسکی بنياد بنوئٹ ميلن نے  رکهتے تهے 

 ہی سامنے آئے تهے۔ .

ٹريڈيونينوں ميں اپنے سياسی مقاصد کے لئے محض  ان تمام جماعتوں نے عالموں کی رعايت کے عالوه 
اوران کے اصل کاموں ميں سے کچه بهی نہيں سمجها۔ مختلف سوشلسٹ  اسکولوں کی بهرتی کرتے ہوئے ديکها 

ر سنڈيکيٹس کے حوالے کرديئے گئے ، اس کا نتيجہ يہ نکال کہ دهڑوں کے مابين مستقل اختالفات قدرتی طور پ
جب ايک دهڑے کی ٹريڈ يونينوں نے ہڑتال کی تو دوسرے دهڑوں کے سنڈيکيٹس نے ان پر ہڑتال کی توڑ پهوڑ 
کی۔ اس ناقابِل برداشت صورتحال نے آہستہ آہستہ بيدار ہونے پر مزدوروں کی آنکهوں کی آنکهيں کهول 

ء سے پيرس اور ليونس ميں مزدوروں کے درميان مضبوط پيروی کرنے والے انارکی  1883جسکے لئے  ديں 
ميں ٹريڈ يونين  1894 نانٹيسجماعتوں کے پارليمنٹ مخالف پروپيگنڈے نے اس ميں تهوڑا سا حصہ نہيں ڈاال۔ لہذا 

کے  ہيم النےکانگريس نے ايک خصوصی کميٹی سے چارج کی کہوه تمام ٹريڈ يونين اتحادوں کے مابين تف
طريقوناور ذرائع وضع کرنے کا کام انجام ديتے ہيں۔ اس کا نتيجہ اگلے سال سی جی ٹی کے ليمونجس کانگريس  ل 

ميں قائم ہوا ، جس نے خود کو تمام سياسی جماعتوں سے آزاد قرار ديا۔ يہ سياسی سوشلزم کی ٹريڈ يونينوں کی 
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ں نے فرانسيسی مزدور تحريک کو معذور کرديا تها اور جسکی کارروائيو طرف سے حتمی طور پر تکرار تهی 
 اسے آزادی کی جنگ ميں اپنے سب سے موثر ہتهيار سے محروم کرديا تها۔

 1902 ۔ اور فيڈريشن آف ليبر ايکسچينجس سيجی ٹی  وہاں سے صرف دو بڑے ٹريڈ يونين گروپ موجود تهے 
ل ہوئے۔ اس کے ساته ہی ٹريڈ يونينوں ميں عملی اتحاد مينشام C.N.Tکی کانگريس ميں ، بعد ميں  مونٹپيليئرتک، 

پيدا ہوا۔ منظم مزدوری کے اتحاد کے سلسلے ميں اس کوشش سے پہلے عام ہڑتال کے لئے ايک زبردست پروپيگنڈا 
ميں کانگريس نے پہلے ہی مضبوط اکثريت  1894نانٹيس  1893پيرس  1892کيا گيا ، جس کے لئے مارسليس 

ا تها۔ عام ہڑتال کا خيال سب سے پہلے انارجسٹ بڑهئی ، ٹورٹيليئر نے ٹريڈ يونين تحريک ميں کے ذريعہ اعالن کي
ميں رياستہائےمتحده امريکہ پر عام ہڑتال کی تحريک نے شديد مشتعل کرديا تها ، اور  7–1886اليا تها ، جسے 

ے اس ی مارکسسٹوں نے سختی سبعد ميں اس کو اليومينيسٹوں نے اٹهايا تها۔ جبکہ جوليس گيسڈے اور فرانسيس
. اسکے بہت سارے ممتاز نمائندوں کے ساته: اليومنسٹوں C.N.Tدونونتحريکوں نے  کے خالف اعالن کيا تها۔ تاہم 

کے  ايفپيلوٹيئر ، فيڈريشن آف ليبرايکسچينجز ويگريفيويلز آئے تهے۔ انتشار پسندوں سے   خاصطور پر  سے 
کےسرکاری اعضاء کے ايڈيٹر ، ال ووکس ڈو پيپل ،  سيجی ٹی  ايپاؤگيٹ  ی سکريٹرعقيدت مند اور انتہائی ذہين 

پی ڈيلسيل ، جی ييوٹوٹ ، اور بہت سے دوسرے . دوسرے ممالک ميں اکثر ايسا ہوتا ہے کہ وسيع پيمانے پر 
يکلزم ڈنے پروان چڑهايا تها ، کہ فرانس ميں انقالبی سنورنر سومبرٹ پهيالئی جانے والی رائے ، جو خاص طور پر

کی ابتدا جی سوريل ، ای برته اور ايچ لگارڈيل جيسے دانشوروں پر ہے ، جو وقتا فوقتا لی۔۔ لی۔ مووينٹ سوسائليسٹ 
ميں رکهی ، جس نے اپنی طرح سے نئی تحريک کے فکری نتائج کو بيان کيا۔ يہ سراسر  1899اسکی بنياد   نے 

تها اور نہ ہی اس کی داخلی ترقی پر ان کا کوئی خاص اثر غلط ہے۔ ان افراد کا تعلق کبهی خود تحريک سے نہيں 
اس کے آدهے اراکين اصالح  itsيقينا يہصرف انقالبی ٹريڈ يونينوں پر مشتمل نہيں تها  .C.G.T تها۔ مزيد يہ کہ

پسند رجحان کے تهے اور وه صرف سی جی ٹی ميں شامل ہوئے تهے۔ کيونکہ انہوں نے تسليم کيا کہ سياسی 
ر ٹريڈ يونينوں کا انحصار تحريک کی بدقسمتی ہے۔ ليکن انقالبی ونگ جس کے پاس منظم ليبر ميں سب جماعتوں پ

تنظيمکی بہترين دانشورانہ قوتوں  اسکے عالوه  سے زياده متحرک اور متحرک عنصر تهے اور اس کی کمان ميں 
وصی طور پر انقالبی اوريہ وه لوگ تهے جنہوں نے خص سيجی ٹی کو ديا۔ اس کی خصوصيت کی مہر  نے 

 سنڈيکلزم کے نظريات کی نشوونما کا عزم کيا۔

ن اورفرانسيسی مزدور تحريک کا طوفا اس کے ساته ہی پرانے انٹرنيشنل کے نظريات نے نئی زندگی جگا دی 
جسکے انقالبی اثرات نے خود کو فرانس کی حدود سے کہيں زياده محسوس کيا۔ عظيم  اور تناؤ کا دور شروع ہوا 

تال کی تحريکيں اور سی جی ٹی ٹی کے ان گنت مقدمات حکومت کی طرف سے محض ان کے انقالبی عمل کو ہڑ
سوئٹزرلينڈ ، جرمنی، اٹلی ،ہالينڈ ، بيلجيم ، بوہيميا اور اسکينڈينيوين اوراس سے نئے آئيڈياز نے  تقويت ملی 

نے  وکيشن ليگ ، جو ٹام مان اور گائے بومنايج سنڈلسٹميں بهی  انگلينڈميں بهی اپنا راستہ تالش کيا۔ کاؤنٹيوں
ميں وجود ميں اليا تها ، اور جن کی تعليمات خاص طور پر نقل و حمل اور کان کنی کی صنعتوں کے عہدے  1910

اور فائل کے مابين بہت مضبوط اثر و رسوخ کا استعمال کرتی تهيں۔ اس دور کی زبردست ہڑتال کی تحريکوں ميں 
 سی سنڈيکلزم پر پابند تها۔، اس کا وجود فرانسي

داخلی بحران کی وجہ سے بين االقوامی مزدور تحريک پر فرانسيسی سنڈيکلزم کے اثر و رسوخ کو بڑی حد 
تک تقويت ملی جس نے اس وقت تقريبا تمام سوشلسٹ مزدور جماعتوں کا قبضہ کر رکها تها۔ نام نہاد نظرثانی 

ور خاص طور پر يہ حقيقت يہ ہے کہ ان کی بہت ہی پارليمانی پسندوں اور سخت مارکسسٹوں کے مابين لڑائی ا
سرگرميوں نے قدرتی ضرورت کے نظريہ پرستی کے متشدد مخالفين کو نظرياتی راه پر عمل کرنے پر مجبور 

اوربہت سارے مفيد عنصر کو سنجيدگی سے ظاہر کرنے کا سبب بنے۔ اس طرح يہ ہوا کہ بيشتر فريقوں  کرديا 
اکثران کی مرضی کے خالف ، سنڈيکلسٹوں کے عام ہڑتال کے  ت کی طاقت سے کارفرما پايا نے خود کو حاال

خيال پر کچه مراعات دينے کے لئے۔ اس سے پہلے ہالينڈ ميں سوشلسٹ مزدور تحريک کے علمبردار ڈوميال نيئو 
منظم مزدوری کی  ) عام ہڑتالکے لئے1891وينہوئس نے برسلز ميں سوشلسٹوں کی بين االقوامی کانگريس ميں (

نيکٹ خاصطور پر وليہم ليبک تياری کرکے جنگ کے قريب آنے والے خطرے سے بچنے کی تجويز پيش کی تهی 
اور بين  تقريباتمام قومی کے ذريعہ اس تجويز کی سختی سے مخالفت کی گئی تهی۔ ليکن اس مخالفت کے باوجود 

 پر زياده سے زياده تشويش کا پابند ہونا پڑا۔ االقوامی سوشلسٹ کانگريسوں کو بعد ميں خود ہی اس سوال
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از نےاپنے تمام تر شعلہ فہم اند   ارسٹائڈ برائنڈ  وزر آئندهميں پيرس ميں سوشلسٹ کانگريس ميں ،  1899سن 
کے ساته عام ہڑتال پر بحث کی اور کانگريس کے ذريعہ مناسب قرار داد منظور کرنے ميں کاميابی حاصل کی۔ 

مينکانگريس نے  1904  نےخود   جوپہلے عام ہڑتال کے سب سے اچهے دشمن تهے   سی يہاں تک کہ فرانسي
کيونکہانہيں خدشہ تها کہ وه مزدوروں کے ساته اپنا تمام اثر  اسکے حق ميں قرار داد منظور کرنے پر مجبور کيا 

ائی براه راست کارروختم کرديں گے۔ يقينا اس طرح کی مراعات سے کچه حاصل نہيں ہوا تها۔ پارليمنٹرينزم اور 
کے مابين آگے پيچهے ديکهنے سے ہی الجهن پيدا ہوسکتی ہے۔ ڈوميلہ نيويوينحيس اور ہالينڈ ميں اس کے 

جيسےسيدهے سيدهے سادهے لوگوں نے اپنے نئے تصورات سے ناگزير اشاره نکاال   اورفرانس ميں  پيروکار 
عامہڑتال کے خيال پر ان  تاہم  سروں کے لئے اور مکمل طور پر پارليمانی سرگرمی سے پيچهے ہٹ گئے۔ دو

کی مراعات محض ہونٹ کی خدمت تهيں ، جس کے پيچهے کوئی واضح سمجه نہيں ہے۔ برائنڈ کے معاملے 
 خودکو عام ہڑتال کے جسنے بطور وزير  اسکا مظاہره اچهی طرح سے دکهايا گيا  جسنے اس کی قيادت کی   ميں 

ہونے کی المناک مزاحيہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ، جسے سی جی.ٹی. پرچہ  حق ميں اپنا پتہ روکنے پر مجبور
 فارم ميں ايک الکه نے تقسيم کيا تها۔

يکی جوامر وہاں کے آزاد يوروپی سنڈيکلزم نے امريکہ کے صنعتی مزدوروں کی نقل و حرکت ميں ترقی کی 
رنے کے طريقے اور خود مزدوروں کی صنعتی حاالت کی مکمل نشو نما تهی۔ پهر بهی اس ميں براه راست عمل ک

اور زرعی تنظيم کے ذريعہ معاشرے کی سوشلسٹ تنظيم نو کے خيال کے ساته سنڈيکلزم ميں مشترک تهی۔ شکاگو 
) ميں اسکی بانی کانگريس ميں امريکی مزدور تحريک کے سب سے زياده متنوع بنياد پرست عناصر کی 1905(

 ڈينيئل ڈی ليون، ڈبليوٹراٹمن ، مدرجونز ، لسيپارسن س ،بل ہيڈ ،چارلس موئر يوجين ڈبنمائندگی کی گئی تهی: 
اور بہت سے دوسرے۔ ايک وقت کے لئے سب سے اہم حصہ مغربی فيڈريشن آف مينرز تها جس کا نام ہر جگہ 

ا۔ ا جاتا تهکولوراڈو ، مونٹانا اور اڈاہو ميں اپنی سرشار اور خود قربانی دينے والی مزدور لڑائيوں کے لئے جان
جوانتشار پسندوں ، جاسوسوں ،  ميں آٹهگهنٹے کے دن تک جاری رہنے والی عظيم تحريک کے بعد  7–1886

کو  1877نومبر  11پارسنز ، فليچر کو پهانسی دينے کے ساته ہی اس کے المناک انجام کو پہنچا۔ اينجل اور ِلنگ 
. ممکن I.W.Wئی تهی۔ يہ خيال کيا جاتا تها کہ ، امريکی مزدور تحريک روحانی طور پر مکمل طور پر دب گ

ايکايسی توقع جو اب تک پوری نہيں ہو سکی  ہےکہ اس تحريک کو اس کے انقالبی راستہ پر واپس ڈاال جائے 
. ميں بنياديطور پر کيا چيز ممتاز ہے؟ يوروپی سنڈيکلسٹوں کی طرف سے اس کی سختی سے طے I.W.Wہے۔ 

اص طور پر ڈينيل ڈی ليون نے اس پر زياده متاثر ہوئے تهے جبکہ يوروپی جوخ شده مارکسی نظريات تهے 
 سنڈيکلسٹوں نے فرسٹ انٹرنيشنل کے آزاد خيال ونگ کے سوشلسٹ نظريات کو واضح طور پر اپنايا تها۔

ے مشرقی ليکنانهوں ن آئی ڈبليو ڈبليو مغرب ميں سفر کرنے والے کارکنوں پر خاص طور پر ان کا خاصا اثر تها 
جسنے سب  اوربہت سارے بڑے پيمانے پر ہڑتال کی  رياستوں ميں فيکٹری ورکرز ميں بهی کچه اثر حاصل کيا 

" کانام ڈاال۔ انہوں نے مغربی رياستوں ميں آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لئے منحرف وبليسکے منہ ميں "
ے حد قربانياں ديں۔ ان کے ممبروں نے اورايسا کرنے ميں زندگی اور آزادی کی ب لڑائيوں ميں نماياں حصہ ليا 

بہتسے لوگوں کو جنگی چوکيداروں کے ذريعہ بند کر ديا گيا تها اور انهيں  ہزاروں کی تعداد ميں جيليں پُر کيں 
کا  سنٹرياميں  1919کی پهانسی ،  مزدور شاعر جوہلميں 1915 کا ايوريٹ قتل عام  1916کهڑا کرديا گيا تها۔ 

کيتاريخ ميں صرف چند ميل  وه  ہت سارے معامالت جن ميں بے دفاع کارکن شکار ہوئے معاملہ اسی طرح کے ب
 پتهر تهے قربانی کی۔

عالمی جنگ کے پهوٹ پڑنے سے مزدوروں کی تحريک متاثر ہوئی جيسے ايک بہت بڑا دائره کار کی قدرتی 
ا ايک عام جنگ کی طرف بڑه رہميں ہونے والے قتل کے بعد ، جب سب کو يہ لگا کہ يورپ  سرائيووتباہی تهی۔ 

کےرہنماؤں جرمن ٹريڈ يونينوں کے رہنماؤں کو تجويز پيش کی کہ دونوں ممالک ميں مزدور سيجی ٹی ہے تو 
منظم کرنے سے خطره تباہی کو روکنے کے لئے مشترکہ اقدام اٹهانا چاہئے۔ ليکن جرمنی کے مزدور رہنماؤں ، 

روائی کی مخالفت کی ، اور پارليمانی روٹين کے اپنے طويل عرصے جنہوں نے ہميشہ کسی براه راست عوامی کار
ميں انقالبی اقدام کی ہر بات کو کهو چکے تهے ، اس طرح کی تجويز پر کاميابی حاصل نہيں کی جاسکی۔ لہذا 

 خوفناک تباہی کو روکنے کے لئے آخری موقع ميں ناکام رہا۔
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کرنا پڑا۔ يوروپ کے ہزار زخموں سے خون بہہ رہا تها جنگ کے بعد لوگوں کو ايک نئی صورتحال کا سامنا 
اور کل آبادی درد سے کراه رہی تهی جيسے کسی کو گلے ميں ہو۔۔ وسطی يورپ ميں پرانی حکومت گر گئی تهی۔ 
روس نے خود کو ايک ايسے معاشرتی انقالب کے درميان پايا جس کا انجام کوئی نہيں ديکه سکتا تها۔ جنگ کے 

تمام واقعات ميں سے روس ميں پائے جانے والے واقعات نے ہر ملک کے کارکنوں کو انتہائی دل بعد ہونے والے 
اگراب  اور  کی گہرائيوں سے متاثر کيا۔ انہوں نے محسوس کيا کہ وه ايک انقالبی صورتحال کے عالم ميں ہيں 

ی۔ وں سے دور ہوجائيں گمحنتکش عوام کی ساری اميديں برس اس سے کوئی فيصلہ کن بات سامنے نہيں آئی تو 
ے ليکناس ک مزدوروں نے پہچان ليا کہ وه نظام جو عالمی جنگ کی خوفناک تباہی کو روکنے ميں ناکام رہا تها 

انهوں اور  بجائے چار سالوں سے لوگوں کو ذبح کرنے کی طرف راغب کيا ، اپنا وجود ختم کرنے سے انکار کيا 
ے وعده کيا تها۔ معاشی اور سياسی انتشار سے نکلنے کا ايک نے کسی بهی کوشش کی تعريف کی جس نے ان س

راستہ جو جنگ نے پيدا کيا تها۔ صرف اسی وجہ سے انہوں نے روسی انقالب پر اپنی اعلی اميديں رکهی اور يہ 
 سوچا کہ اس نے يورپی عوام کی تاريخ ميں ايک نئے دور کا افتتاح کيا ہے۔

الی بالشيوسٹ پارٹی نے دنيا ميں انقالبی کارکنوں کی تنظيموں سے ميں روس ميں اقتدار حاصل کرنے و 1919
اپيل جاری کی اور انہيں ايک ايسی کانگريس ميں مدعو کيا جس کا اجالس اگلے ہی سال روس ميں ايک نيا 
انٹرنيشنل قائم کرنے کے لئے ہونا تها۔ کميونسٹ جماعتيں اس وقت صرف چند ممالک ميں موجود ہيں۔ دوسری 

پرتگال ، اٹلی، فرانس، ہالينڈ، سويڈن، جرمنی، انگلينڈاور شمالياور جنوبيامريکہ  سپين اطرف ، 
جنميں سے کچه نے بہت مضبوط اثر و رسوخ استعمال کيا۔   کے ممالک موجود تهے  سنڈيکلسٹتنظيموں

نے  ساور اس کے پيروکاروں کو ان مخصوص تنظيموں کو جيتنے کی گہری تشويش تهی ، کيوں کہ الينن لہذا 
خود کو سوشلسٹ مزدور جماعتوں سے اتنا الگ کرديا تها کہ شايد ہی ان کی حمايت کا انحصار کيا جاسکے۔ چنانچہ 

کے موسم گرما ميں تيسرے بين االقوامی کی بنياد رکهنے کے لئے منعقده کانگريس  1920سن اس کے بارے ميں 
 ی گئی۔تنظيموں کی نمائندگی کسنڈيکلسٹ-سينڈلسٹ اور انارکوميں ، 

کے مندوبين کے تاثرات جو تاثرات حاصل کيے گئے تهے ان کا حساب کتاب نہيں  سنڈيکلسٹليکن روس ميں 
ہلے ہی اپنی پ پرولتاريہکی آمريت"کيا گيا تاکہ وه کميونسٹوں کے ساته باہمی تعاون کو ممکن يا مطلوبہ سمجهيں۔ "

نميں بہت ا ل کے سوشلسٹوں سے بهری پڑی تهيں بدترين روشنی ميں خود کو ظاہر کررہی تهی۔ جيليں ہر اسکو
تهے۔ ليکن سب سے بڑه کر يہ بات صاف تهی کہ نئی غالب ذات کسی بهی سنڈيکلسٹ -انارکو سے انارکيسٹ اور 

 تعمير نو کے کام کے قابل نہيں ہے۔ سوشلسٹطرح حقيقی 

وئسٹ پوری مزدور تحريک کو بولشتهرڈ انٹرنيشنل کی بنياد ، تنظيم کی آمرانہ سازی کی تدبير اور يوروش کی 
کہ  سنڈيکلسٹونپر تيزی سے يہ بات واضح کردی  رياست کی خارجہ پاليسی کا آلہ کار بنانے کی کوشش کے ساته 

ٹ کے لئے بيرون ملک سنڈلس ليننان ميں کوئی جگہ نہيں ہے۔ وه تنظيم۔ ليکن بالشيوسٹوں اور خاص طور پر 
کيونکہان کی اہميت خاص طور پر الطينی ممالک ميں مشہور تهی۔   ها تنظيم پر گرفت قائم کرنا بہت ضروری ت

اسی وجہ سے تهرڈ انٹرنيشنل کے ساته ساته ، تمام انقالبی ٹريڈ يونينوں کا ايک عليحده بين االقوامی اتحاد قائم 
سٹ لکرنے کا فيصلہ کيا گيا ، جس ميں تمام شعبوں کی سنڈيکلسٹ تنظيموں کو بهی جگہ مل سکتی ہے۔ سنڈيک

مندوبين نے اس تجويز پر اتفاق کيا اور کميونسٹ انٹرنيشنل کے کمشنر لوسوسکی سے بات چيت کا آغاز کيا۔ ليکن 
موجود  اوريہ کہ کئی ممالک ميں انہوں نے مطالبہ کيا کہ نئی تنظيم کو تيسرے بين االقوامی کے ماتحت کيا جائے 

ربراہی ميں رکها جائے۔ اس مطالبے کو سنڈيکلسٹ سنڈيکيٹس کو ان کے ممالک ميں کميونسٹ تنظيموں کی س
مندوبين نے متفقہ طور پر مسترد کرديا۔ چونکہ وه کسی بهی شرائط پر کسی سمجهوتہ کرنے سے قاصر 

ميں ماسکو ميں بين االقوامی ٹريڈ يونين کانگريس کا انعقاد اور اس کے  1921آخرکاراس کے اگلے سال  تهے 
 کا فيصلہ کيا گيا۔سوال کا فيصلہ اس پر چهوڑنے 

 

ماسکوميں کانگريس کے قريب پہنچنے والے رويے کے بارے ميں فيصلہ کرنے کے لئے  ميں  1920دسمبر ، 
برلن ميں ايک بين االقوامی سنڈيکلسٹ کانفرنس بالئی گئی۔ کانگريس نے سات نکات پر اتفاق کيا ، جس کی منظوری 

و منحصر کرديا گيا۔ ان سات نکات ميں سب سے اہم بات يہ تهی پر ريڈ ٹريڈ يونين انٹرنيشنل ميں ان کے داخلے ک
اوراس نقطہ نظر پر اصرار تها کہ معاشرے کی سوشلسٹ  کہ تمام سياسی جماعتوں سے تحريک کی مکمل آزادی 
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تنظيم نو صرف پيداواری طبقوں کی معاشی تنظيموں ہی کے ذريعہ ہوسکتی ہے۔ اگلے سال ماسکو ميں ہونے والی 
يں سنڈيکلسٹ تنظيميں اقليت ميں تهيں۔ روسی ٹريڈ يونينوں کے مرکزی اتحاد نے پوری صورتحال پر کانگريس م

 غلبہ حاصل کيا اور تمام قرارداديں پيش کيں۔

F.A.U.D  يونينڈوئسلينڈز -آريبيٹرميں فری  ڈسلڈورفميں  19کے تيرہويں کانگريس کے ساته مل کر اکتوبر، 
رمنی ، سويڈن، جلسٹ تنظيموں کی ايک بين االقوامی تنظيم منعقد ہوئی جس ميں جرمنی کی فری ليبر يونين) سنڈيک

کے موسم  1922کےنمائندوں نے شرکت کی۔ امريکہ ميں موجود تهے۔ اس کانفرنس نے  ور چيکوسلوواکيا ا ہالينڈ 
اه کے طور گ بہار ميں ايک بين االقوامی سنڈيکلسٹ کانگريس کو بالنے کے حق ميں ووٹ ديا تها۔ برلن کو جلسہ

ميں اس کانگريس کی تياريوں کے لئے ايک کانفرنس کا انعقاد کيا برلن  ميں  1922  پر منتخب کيا گيا تها۔ جوالئی 
ئی۔ کی نمائندگی کی گ سينڈيکلسٹ انقالبیميں  روساور  اسپين،  ہالينڈ،  سويڈن، ناروے جرمنی   گيا۔ فرانس 

ک مندوب بهيجا تها جس نے کانگريس کو پکارنے سے روکنے روسی ٹريڈ يونينوں کے مرکزی اتحاد نے بهی اي
اورجب اس کو کاميابی نہيں ملی تهی تو اس نے کانگريس چهوڑ دی تهی۔ کانفرنس  کے لئے پوری کوشش کی تهی 

جسےآنے والی کانگريس کے سامنے غور کے لئے  ميں انقالبی سنڈيکلزم کے اصولوں کے اعالن پر کام کيا گيا 
 اورکانگريس کو کامياب بنانے کے لئے تمام ضروری تياری کی۔ تها پيش کيا جانا 

تک برلن ميں  1923جنوری  2ء سے  1922دسمبر  25بين االقوامی کانگريس آف سنڈيکلسٹ کا اجالس 
جسميں مندرجہ ذيل تنظيموں کی نمائندگی کی جارہی ہے۔ ارجنٹائن بذريعہ فيڈرکٹن اوبريرا عالقائی ارجنٹائن  ہوا 

ممبران کے ساته۔ يونين  20،000ممبران ہيں۔ چلی کے صنعتی کارکنان کی طرف سے  200،000يں ، جس م
يں جسم  ممبرانکے ساته۔ فری ايبيٹر يونين کے ذريعہ جرمنی  600 برائے سنڈيکلسٹ پروپيگنڈا کے ذريعہ ڈنمارک 

ے ساته۔ اٹلی بذريعہ يونين ممبران ک 22،500 ممبران ہيں۔ قومی اربيڈ سيکريٹريٹ کے ذريعہ ہالينڈ  120،000
ممبران  30،000 ممبران ميکسيکو کے ذريعہ کنفيڈيرسيون جنرل ڈی ٹربازادورس  500،000،  اطالينا سينڈيکيال

ممبروں کے ساته۔ پرتگال بذريعہ  20،000 کے ساته۔ نورسک سنڈيکيالسٹک فيڈريسن کی طرف سے ناروے 
بذريعہسيريجيس اربيٹريس سنٹرل   سويڈن  ممبران  150،000کنفيڈرااؤ جيرال ڈو ٹربالہوجسميں   ا 

. اسوقت پريمو ڈی رويرا کی آمريت کے خالف ايک C.N.Tممبران کے ساته۔ ہسپانوی  32،000 آرگنائزيشن 
 1923ليکنانہوں نے اکتوبر ،  اوراسی وجہ سے کوئی مندوب نہيں بهيجا تها  زبردست جدوجہد ميں مصروف تها 

والی خفيہ کانفرنس ميں ان کی حمايت کی توثيق کردی۔ سی جی ٹی ميں تقسيم جگہ لے  ميں سارہگوسا ميں ہونے
مؤخرالذکر پہلے ہی مسکوائٹس ميں شامل ہوچکے تهے۔ ليکن  جسنے سی جی ٹی ٹی يو کی بنياد رکهی   لی تهی 

يا تها۔ اس د اس تنظيم ميں ايک اقليت تهی جس نے مشترکہ طور پر کاميٹ ڈی ڈفنس سنڈيکيالسٹ انقالبی تشکيل
برلنکانگريس کی کارروائی ميں بڑه چڑه کر حصہ  ايک الکه کارکنوں کی نمائندگی کی  100جسنے تقريبا  کميٹی 

ينوں کی نمائندگی کی گئی۔ دو مندوبين روسی ٹريڈ يونڈی ال سينڈيس فيونيسسليا۔ اسی طرح فرانس سے فيڈريشن 
 کی سنڈيکلسٹ اقليت کی نمائندگی کرتے تهے۔

گريس نے بين االقوامی ورکنگ مين ايسوسی ايشن کے نام سے تمام سنڈيکلسٹ تنظيموں کے بين االقوامی کان
اتحاد کے قيام پر متفقہ طور پر حل کيا۔ اس نے ان اصولوں کے اعالن کو اپنايا جو برلن کی ابتدائی کانفرنس کے 

ر اال پيشہ پيش کيا گيا تها۔ اس اعالميہ پکا ايک واضح بولنے وسنڈيکلزم -انارکو جسميں  ذريعہ تيار کی گئيں 
 دوسری شے اس طرح چلتی ہيں۔

اوراس کا خاتمہ  انقالبی صہيونيزم معاشی اور معاشرتی اجاره داری کی ہر شکل کا تصديق شده دشمن ہے 
ر پ معاشی کميونٹيز کے ذريعہ اور فيلڈ اور فيکٹری ورکرز کے انتظامی اعضاء کے ذريعہ آزادانہ نظام کی بنياد

کيا گيا ہے جو کسی کو بهی محکوميت سے مکمل طور پر آزاد کرليتا ہے۔ حکومت يا سياسی جماعت۔ رياست اور 
پارٹيوں کی سياست کے خالف وه مزدوری کے معاشی تنظيم کو کهڑا کرتا ہے۔ مردوں کی حکومت کے خالف ، 

فتح نہيں بلکہ معاشرتی زندگی ميں  اس نے انتظاميہ کو معامالت طے کيا۔ چنانچہ اس کے پاس سياسی طاقت کی
ہر رياست کے کام کو ختم کرنا ہے۔ اس پر غور کيا جاتا ہے کہ امالک کی اجاره داری کے ساته ، تسلط کی اجاره 
داری کو بهی ختم کر دينا چاہئے ، اور يہ کہ پرولتاريہ کی آمريت سميت رياست کی کوئی بهی شکل ہميشہ نئے 

 ہ کبهی بهی آزادی کا ذريعہ نہيں بن سکتا ہے۔مراعات کا خالق رہے گی۔ ي
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اس کے ساته ہی عليحده ممالک ميں بالشيوزم اور اس کے ماننے والوں کے ساته خالف ورزی کا عمل مکمل 
. تبسے اس نے اپنی ہی سڑک کا سفر کيا اور متعدد ممالک ميں قدم جمايا جس کی بانی کانگريس I.W.Aہوگيا۔ 

ے اور اپنےبليٹن جاری کرتا ہ ی تهی۔ اس نے بين االقوامی کانگريس کا انعقاد کيا ہے ميں نمائندگی نہيں کی گئ
مختلف ممالک کی سنڈيکلسٹ تنظيموں کے مابين تعلقات کو ايڈجسٹ کرتا ہے۔ منظم ليبر کے تمام بين االقوامی 

 اته پيش کيا ہے۔اتحادوں ميں يہ وہی ہے جس نے پہلی بين االقوامی کی روايتوں کو پوری ايمانداری کے س

I.W.A  ميں سب سے طاقتور اور بااثر تنظيم ہسپانویC.N.T جوآج يورپ ميں تاريخ رقم کررہا ہے   . ہے
انسب سے مشکل کاموں ميں سے ايک کو خارج کر رہا ہے جو آج تک کارکنوں کی تنظيم کے  اسکے عالوه  اور 

الکه کارکنان  10اورچند ہی سالوں ميں  تهی  ميں رکهی گئی 1910. اسکی بنياد C.N.Tسامنے رکهے گئے ہيں۔ 
 اور کسانوں کے ممبران کے طور پر گنے __گئے

مقاصديا طريقوں سے نہيں۔ ہسپانوی مزدور تحريک کی تاريخ کا طويل  يہتنظيم صرف نام سے ہی نئی تهی 
اب ميں کامي جسميں يہ تحريک صرف زيرزمين وجود ہی برقرار رکهنے عرصہ تک رد عمل ديکهنے ميں آيا ہے 

د ليکنمقص رہی ہے۔ ليکن اس طرح کے ہر دور کے بعد اس نے نئے سرے سے انتظام کيا ہے۔ نام بدل جاتا ہے 
ٹس جوآنمن جبکاتالونيا ميں بنائی   کی طرف واپس چلی گئی  1840ايک ہی رہتا ہے۔ اسپين ميں مزدوروں کی تحريک 

لونا ميں وجود ميں الئی۔ اس دن کی حکومت نے جنرل نے ٹيکسٹائل کے مزدوروں کی پہلی تجارتی يونين بارس
جسکی   کی زبردست عام ہڑتال تهی  1855زاپاترو کو اس تحريک کو روکنے کے لئے کاتالونيا بهيج ديا۔ نتيجہ 

منظمکرنے ےمرٹ -ايسوسی ايسيئنوجہ سے کهلی بغاوت ہوئی جس ميں کارکنوں نے اپنے بينرز پر يہ نعره لگايا 
 ليکنحکومت نے کارکنوں کو تنظيم کا حق ديا۔ اوت کو خون سے دبا ديا گيا يا موت کا حق بغ

ہسپانوی مزدوروں کی پہلی تحريک ہسپانوی فيڈرلسٹس کے رہنما اور پراڈہون کے شاگرد پی وائے مارگال کے 
ال ياپنےزمانے کے ايک بہترين تهيورسٹ تهے اور اسپين ميں آزاد خ پِی مارگالخياالت سے سخت متاثر ہوئی۔ 

خياالت کی نشوونما پر ان کا زبردست اثر تها۔ اس کے سياسی خياالت رچرڈ پرائس ، جوزف پريسٹلی ، تهامس 
کے ديگر نمائندوں کے ساته بہت مشترک ہيں۔ وه رياست  اينگلو امريکيلبرل ازم اورپہلے دور کے   جيفرسن   پين 

ہستہ اسے سوشلسٹ معاشی حکم کے ذريعہ تبديل کی طاقت کو کم سے کم تک محدود رکهنا چاہتا تها اور آہستہ آ
بيکنيننے ہسپانوی کارکنوں کے لئے اپنے  بادشاہاماديو اول کے دستبرداری کے بعد  ميں  1868کرنا چاہتا تها۔ 

اورفرسٹ انٹرنيشنل ميں کارکنوں کو جيتنے کے لئے ايک خصوصی وفد اسپين   منشور کے منشور سے خطاب کيا 
نظريات ٹسنڈيکلس-انارکوں نے عظيم ورکرز اتحاد ميں شموليت اختيار کی اور بيکونين کے بهيجا۔ ہزاروں کارکنو

ضبوط ہسپانويفيڈريشن انٹرنيشنل کی م جسکے نتيجے ميں وه آج تک وفادار رہے ہيں۔ حقيقت يہ ہے کہ  کو اپنايا 
ليکنيہ   يا االقوامی دباؤ ڈاال گ اسپينميں بين  تنظيم تهی۔ پہلی ہسپانوی جمہوريہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد 

اورہر ظلم کا انکار کيا۔ اور  اسنے اپنے ادوار جاری کيے  ايک زيرزمين تحريک کی حيثيت سے جاری رہا 
مزدورونکے خالف غير معمولی قانون کو منسوخ کرديا   ساتسالوں کے سناٹے ظلم و ستم کے بعد  آخرکار  جب 

 جسکی دوسری  فيڈريشن ڈی ٹربازادورس ڈی الريگين ايسپاؤوالم مال گيا ، تو فوراً ہی اس کی زندگی کو جن
ممبران موجود  70،000مقامی فيڈريشنوں کے ساته  218ميں پہلے ہی نمائندگی کی گئی تهی  1882جماعت کانسيال 

 تهے۔

يسے جدنيا ميں مزدوروں کی کسی اور تنظيم کو بهی اس طرح کے خوفناک ظلم و ستم کا سامنا نہيں کرنا پڑا 
وچ ، جيريز ڈی الفورينٹيرا ، مونٹجاسپين ميں انتشار پسند مزدوروں کی تحريک۔ اس کے سيکڑوں پيروکاروں کو 

ورديگر بہت سے جيلوں ميں غير انسانی استفسار کرنے والوں نے پهانسی يا خوفناک سيويال ، الکيلڈيل ويلے ا
ی جوحقيقت ميں کبهی موجود نہيں تها ، حکومت ک  ی مظالم کےخونمنو نيگرابليک ہينڈ تشدد کا نشانہ بنايا۔ نام نہاد 

خالص ايجاد تهی تاکہ اندلس ميں فيلڈ ورکرز کی تنظيموں کے دباؤ کا جواز پيش کيا جاسکے۔ مونٹجوائچ کا خوفناک 
دہشت کي  کاميساسبالنکاس وائٹ شرٹس جسنے اس دن ميں ساری دنيا سے احتجاج کا ايک طوفان اٹهايا۔ سانحہ 
ايکغنڈه تنظيم جسے پوليس اور مالکان نے وجود ميں اليا تها تاکہ وه اس تحريک کے رہنماؤں  کی کاروائياں گردی 

وئے۔ يہ شکارہ   سلواڈور سيگوئی جنرل سيکرٹريسی اين ٹی اوريہاں تک کہ  کو قاتالنہ حملے سے پاک کرديں 
يں جديد مبارسلونا فرانسسکو فيرير ں۔ ہسپانوی مزدور تحريک کی طويل اور اذيت ناک کہانی کے چند ابواب ہي

اس کے شہيدوں ميں شامل تهے۔ ليکن کبهی بهی  جنرلہڑتال ال ہيلگا  اسکول کے بانی اور اس مقالے کے پبلشر
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کوئی رد عمل اپنے پيروکاروں کی مزاحمت کو کچلنے کے قابل نہيں تها۔ اس تحريک نے سيکڑوں انتہائی حيرت 
جنکے دل کی طہارت اور لچکدار آئيڈيل ازم کا اعتراف بهی ان کے سنگين مخالفين   انگيز کرداروں کو جنم ديا ہے

نے کرنا تها۔ ہسپانوی انارکيسٹ مزدور تحريک ميں سياسی کيريئر کے لئے کوئی جگہ نہيں تهی۔ اس کی پيش کش 
اتا اقف ہو جمستقل خطره ، قيد اور اکثر موت تهی۔ جب ہی کوئی اس تحريک کے شہدا کی خوفناک کہانی سے و

ہے تب ہی کوئی يہ سمجه سکتا ہے کہ اس نے سياه فام عاملوں کے حملوں کے خالف اپنے انسانی حقوق کے دفاع 
 ميں بعض ادوار ميں ايسا پُرتشدد کردار کيوں اختيار کيا؟

تحريککی پرانی روايات کا مجسمہ ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک کے انتشار پسندوں  .C.N.T.-F.A.Iموجوده 
برخالف ، اسپين ميں ان کے ساتهيوں نے شروع سے ہی اپنی سرگرميوں کو مزدوروں کی معاشی لڑائی  کے

آجکل ڈهائی الکه مزدوروں اور کسانوں کی رکنيت حاصل ہے۔ يہ چهتيس روزانہ  .C.N.T تنظيموں پر مبنی رکها۔
ہے ، يہ اسپين  240،000سکی گردش ج کاغذات پر قابو رکهتا ہے ، ان ميں سے بارسلونا ميں سوليئرڈيراد اوبيرا 

اورکاسٹيال الئبری ، جو ميڈرڈ ميں سب سے زياده پڑها جاتا ہے۔ ان  ميں کسی بهی طرح کا سب سے بڑا مقالہ ہے 
کے عالوه تحريکوں نے ہفتہ وار اشاعتيں بهی شائع کيں اور ملک کے چه بہترين جائزوں کے مالک ہيں۔ پچهلے 

نے بہت بڑی عمده کتابيں اور کتابچے شائع کيے ہيں اور عوام کی تعليم ميں کسی اس خاصطور پر  سال کے دوران 
اسپينميں فاشزم   . آج C.N.T.-F.A.Iبهی طرح کی تحريک کے مقابلے ميں زياده سے زياده کردار ادا کيا ہے۔ 

 کے خالف بہادری کی جدوجہد اور اس ملک کی معاشرتی تنظيم نو کی روح کا ريڑه کی ہڈی ہے۔

کنڈيڈيرساؤ  ميں  1911جہانمزدور تحريک ہمسايہ ملک اسپين پر ہميشہ سے متاثر رہی ہے ۔ وہيں  ال ميں پرتگ
وں جوسی اين ٹی کے جيسے اصول  جوملک ميں مضبوط کارکنوں کی تنظيم ہے  تشکيل دی گئی جيرالڈو ترابالہو

اس  کی آزادی کو تيز کيا ہے ، اور کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسپين ميں اس نے ہميشہ ہی اپنی تمام سياسی جماعتوں
سياسيسرگرمی سے مجبور کيا گيا تها . C.G.Tنے بہت ساری بڑی ہڑتاليں کيں۔ پرتگال ميں آمريت کی فتح سے 

اور آج وه زيرزمين وجود کی طرف جاتا ہے۔ موجوده رد عمل کے خالف ہدايت کرده پرتگال ميں حاليہ پريشانی 
 تہ لگانے کے قابل ہے۔اس کی سرگرميوں کا خاص طور پر پ

ايکمضبوط انارجسٹ تحريک جس نے ملک کے کچه  فرسٹانٹرنيشنل کے دنوں سے  اٹلی ميں ہميشہ موجود تها 
ميں سوشلسٹ پارٹی نے  1902حصوں ميں مزدوروں اور کسانوں پر فيصلہ کن اثر و رسوخ برقرار رکها۔ 

ريڈ يونين تنظيموں کے نمونے کے مطابق بنائی جواس ملک کی جرمن ٹ  کنفيڈريزون ڈيل الورو کی بنياد رکهی 
گئی تهی۔ ليکن يہ مقصد کبهی حاصل نہيں کيا۔ وه اپنی ممبرشپ کے ايک بڑے حصے کو فرانسيسی سنڈيالوجسٹوں 

اصطور خ کے نظريات سے سختی سے متاثر ہونے سے بهی روک نہيں پا رہا تها۔ کچه بڑے اور کامياب ہڑتالوں 
مينہڑتال نے براه راست کارروائی کے حاميوں کے وقار کو ايک مضبوط محرک  ااور فريراپيرم’پر فارما بلرز کی 

ميں وہاں موڈينا ميں مختلف تنظيموں کی ايک کانفرنس بالئی گئی جو کنفيڈريشن کے طريقہ کار  1912عطا کيا۔ 
کے نام سے  اطاالنيہ اور سوشلسٹ پارٹی کے اثر و رسوخ کے ماتحت نہيں تهی۔ اس کانفرنس نے يونين سينڈيکيال

ايک نئی تنظيم تشکيل دی۔ يہ جسم عالمی جنگ کے آغاز پر مزدور جدوجہد کی ايک لمبی فہرست کا روح تها۔ 
ميننام نہاد ريڈ ويک کے واقعات ميں نماياں حصہ ليا۔ انکونہ ميں ہڑتال کرنے  1913 خاص طور پر اس نے جون 

عام ہڑتال کی وجہ بنی ، جو کچه صوبوں ميں ايک مسلح بغاوت والے کارکنوں پر پوليس کے وحشيانہ حملوں نے 
 کی شکل اختيار کر گئی۔

امريکہميں ايک سنگين بحران پيدا ہوا۔ اس تحريک کے سب  عالميجنگ شروع ہوئی تو  جب ، اگلے سال ميں 
ذبات جنگ کے جنےتنظيم ميں  جسنے ہر وقت ايک مبہم کردار ادا کيا تها   السيٹے ڈی امبريس  سے بااثر رہنما

 کو آگے بڑهانے کی کوشش کی۔

1914 

ر ہوگئے۔ استحريک سے دستبردا اوراپنے پيروکاروں کے ساته  وہخود کو اقليت ميں پايا  تاہم   ميں کانگريس ميں 
اٹلی کے جنگ ميں داخل ہونے کے بعد امريکہ کے تمام معروف پروپيگنڈا کرنے والے جنگ کے اختتام تک 

جنکی اصل   اورروس کے واقعات  جنگ کے بعد اٹلی ميں ايک انقالبی صورتحال پيدا ہوگئی  گرفتار اور قيد تهے۔
تهوڑيہی دير  .U.S.Iنےملک ميں ايک زبردست ردعمل پيدا کيا۔   پيشنظر نہيں آسکتی تهی   يقينا  اہميت اس وقت 
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ده مزدوری کی پريشانيوں ممبروں کی گنتی کردی۔ سنجي 600،000زندگی کی طرف جاگ اٹها اور جلد ہی ميں نئی 
مينفيکٹريوں کے قبضے ميں اپنے عروج پر پہنچ کر ملک کو ہال کر رکه ديا۔  1920 کے ايک سلسلے نے اگست 

جوکسی بهی آمريت کو مسترد کرنا تها اور اس کی اقتصادی  اس وقت اس کا ہدف ايک آزاد سوويت نظام تها 
  تنظيموں ميں اس کی بنياد تالش کرنا تها۔ 

 

کو ماسکو روانہ کيا تاکہ خود کو روس کی صورتحال ارمانڈو بورغینے اپنےسکريٹری  يو ايس آيیی سال ميں اس
سے واقف کرو۔ بورغی افسردگی سے اٹلی اٹلی واپس آئے۔ عبوری ميں کميونسٹ امريکی صدر کو حاصل کرنے 

 کانگريس نے بالشيوزم اورميں روم ميں ہونے والی  1922کی کوشش کر رہے تهے۔ ان کے ہاتهوں ميں ليکن 
I.W.A کے ساته تنظيم کی وابستگی کے ساته کهلی توڑ کا سبب بنی۔ اسی دوران فاشزم ايک فوری خطرے ميں

ڈهل گيا تها۔ ايک مضبوط اور متحده مزدور تحريک جو اس کی آزادی کے دفاع ميں ہر چيز کو خطرے ميں ڈالنے 
ہے۔ ليکن سوشلسٹ پارٹی اور کنفيڈريشن آف ليبر کے قابل  کے لئے پرعزم ہے اس خطره کو اب بهی روک سکتی

نےسب کچه برباد کرديا۔ امريکی کے عالوه اٹلی کی انارکيزم   جواس کے اثر و رسوخ سے مشروط تها  رحم سلوک 
 1922ايريکومالٹيٹا کے چکر لگانے والی واحد يونين انارچيا اٹليانا ہی ره گئی۔ جب  کے عالمی اعزازی چيمپيئن 

ں فاشزم کے خالف عام ہڑتال شروع ہوئی تو جمہوری حکومت نے فاشسٹ گروہوں کو مسلح کرديا اور آزادی مي
اور حق کے دفاع کے لئے اس آخری کوشش کو گهونس ليا۔ ليکن اطالوی جمہوريت نے اپنی قبر کهود لی تهی۔ اس 

يہ  ليکناس طرح مال کرسکتا ہے کا خيال تها کہ وه مسولينی کو مزدوروں کے خالف ايک آلے کے طور پر استع
خود اپنی قبر کهودنے واال بن گيا۔ فاشزم کی فتح کے ساته ہی اطالوی مزدوروں کی پوری تحريک غائب 

 اوراس کے ساته ہی امريکی رياست اور معاشرتيزندگی ميں تمام کشادگی۔ ہوگئی 

سکے ج دستی حاصل کرلی تهی  نامنہاد اصالح پسند ونگ نے سی جی ٹی ميں باال فرانس ميں جنگ کے بعد 
بعد انقالبی عناصر نے اپنے آپ کو سی جی ٹی ٹی يو ميں شامل کرديا۔ ليکن چونکہ ماسکو کی اس خاص تنظيم کو 

اسلئے اس ميں روسی طرز کے بعد خليوں ميں ايک غيرآئينی زير  اپنے ہاته ميں لينے ميں بہت زياده دلچسپی تهی 
سنڈيکلسٹوں کو گولی مار -ميں کميونسٹوں کے ذريعہ دو انارکو 1922جو زمين سرگرمی شروع کردی گئی تهی 

للسٹ، سی جيٹی سنڈيک -انارکو کر ہالک کرديا گيا تها۔ پيرس ٹريڈ يونين کا گهر۔ اس کے بعد پيئر برنارڈ کے ساته 
ے بين ن اورکنفيڈريشن گونورلی ڈو ٹريويل سنڈيکل ريسٹرينيئر تشکيل ديا ، جس سے دستبردار ہوگئے ٹی يو

االقوامی ورکنگ ايسوسی ايشن ميں شموليت اختيار کی۔ اس کے بعد سے اس تنظيم نے بهر پور طريقے سے 
سرگرم عمل ہے اور سی۔جی.ٹی کے جنگ سے قبل کے پرانے خياالت کو کارکنوں کے درميان زنده رکهنے کے 

ہ فرانسيسی کارکنوں کی آزادی لئے بہت تعاون کيا ہے۔ روس کے بارے ميں مايوسی اور سب سے بڑه کر يہ ک
کی آزادی کيلئے فرانسيسی کارکنوں کے درميان گونج کی بازگشت کی وجہ سے ، فرانس ميں انقالبی سنڈيکلزم 

 تاکہکوئی بهی پيش گوئی کے ساته تحريک کی بحالی کی بحالی پر اعتماد کر سکے۔ کی ايک نئی بحالی ہوئی 

ا جسک  ے نام نہاد لوکولسٹس کی نقل و حرکت موجود تهی جرمنی ميں جنگ سے پہلے ايک طويل عرصے س
ميں رکهی  1897تها ، جس کی بنياد جی.کيسلر اور ايف کيٹر نے  فری وريگنگ ڈوئچرجيورکشفٹن مضبوط گڑه

تهی۔ اس تنظيم کو اصل ميں خالص سماجی سے متاثر کيا گيا تها جمہوری خياالت ، ليکن اس نے جرمنی کی عام 
کے مرکزی رجحانات کا مقابلہ کيا۔ فرانس ميں انقالبی سنڈيکلزم کی بحالی کا اس تحريک پر  ٹريڈ يونين تحريک

سوشل ڈيموکريٹ اور بعد ميں اوراس وقت خاص طور پر اس وقت تقويت ملی جب سابقہ   سخت اثر تها 
کے ساته  سوشل ڈيموکريسی.F.V.D.G ميں 1908عام ہڑتال کے لئے نکلے تهے۔ ڈاکٹرآر فريڈ برگ انارکيسٹ 

مکمل طور پر توڑ ديا اور کهل کر سنڈيکلزم کا دعوی کيا۔ جنگ کے بعد اس تحريک نے ايک تيز رفتار تيزی الئی 
ميں برلن ميں ہونے والی اس کی مجلس ميں  1919ارکان کی گنتی کی۔  120،000اور تهوڑے ہی عرصے ميں 

ساته  کے مقاصد کے سی اين ٹیتها۔ يہ ہسپانوی آر روکر کے ذريعہ تيار کرده اصولوں کے اعالن کو اپنايا گيا
يونين -تنظيمنے اپنا نام بدل کر فری فری ايبيٹر  ) ميں منعقدہکانگريس ميں 1920ضروری معاہده تها۔ ڈسلڈورف (

ڈوئسلينڈز رکه ديا۔ اس تحريک نے غير معمولی طور پر متحرک پروپيگنڈا کيا اور رينيش صنعتی ميدان ميں منظم 
اپنےفعال پبلشنگ ہاؤس کے  .F.A.U.Dہ عظيم عمل ميں ايک خاص طور پر پُرجوش حصہ ليا۔ ليبر کے ذريع

بيکونن،  جسنے بڑے پيمانے پر کتابچہ کے عالوه کروپٹن  انتهک مزدوروں کے ذريعہ ايک عمده خدمات انجام ديں 
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يع ادانہ بازی پهيل گئی۔ وسراکراور ديگر لوگوں کی کثير تعداد ميں کام انجام دئے اور اس سرگرمی سے آز  نٹالؤ 
حلقوں ميں ان افراد کے خياالت۔ اس تحريک نے اپنے ہفتہ وار اعضاء ، ڈير سنڈيکيالسٹ ، اور نظرياتی ماہانہ 

ل نامی متعدد مقامی شيٹس بهی شامڈائی شاپفنگ ميں روزنامہ ڈسلڈورفڈائی انٹرنشيل کے عالوه اس کی کمان ميں 
۔ سنڈيکلسٹوں کی نقل و حرکت منظر سے غائب ہوگئی-وليت کے بعد جرمن انارکوکی تهيں۔ ہٹلر کے اقتدار ميں شم

اس کے بہت سارے حامی حراستی کيمپوں ميں ڈوبے ہوئے تهے يا انہيں بيرون ملک پناه لينا پڑی تهی۔ اس کے 
نڈے پر يگاورانتہائی مشکل حاالت ميں اس کے زير زمين پروپ باوجود ، تنظيم ابهی بهی خفيہ طور پر موجود ہے 

 کام کرتا ہے۔

نٹرل سيريجيساربيٹريس س  سويڈن ميں ايک طويل عرصے سے ايک بہت ہی فعال سنڈيکلسٹ تحريک موجود ہے 
جوسويڈش مزدور   ممبران کی تعداد ہے  40،000سے بهيوابستہ ہے۔ اس تنظيم کے  I.W.Aآرگنائزيشن ، جو 

ی داخلی تنظيم انتہائی عمده حالت ميں ہے۔ اس تحريک کی بہت زياده فيصد ہے۔ سويڈش کارکنوں کی تحريک ک
تحريک کے دو روزنامے ہيں جن ميں سے ايک اربيٹن اسٹاک ہوم ميں البرٹ جينسن کے زير انتظام ہے۔ اس نے 
متعدد پروپيگنڈوں کی ايک بڑی تعداد کو ختم کر ديا ہے ، اور اس نے ايک بہت ہی فعال سنڈيکلسٹ يوته موومنٹ 

ہے۔ سويڈش سنڈياللسٹ ملک ميں کارکنوں کی تمام جدوجہد ميں سخت دلچسپی ليتے ہيں۔ جب ، کا افتتاح بهی کيا 
املے اسمع  سويڈشحکومت نے پہلی بار مزدوروں کے خالف مليشيا روانہ کيا  اڈالن کی عظيم ہڑتال کے موقع پر 

نماياں  سنڈيکلسٹوننے  ديا  اورسويڈش کارکنوں نے عام ہڑتال کے ساته جواب ميں پانچ افراد کو گولی مار دی گئی 
 کردار ادا کيا۔ ، اور حکومت آخر کار مزدوروں کی احتجاجی تحريک کو مراعات دينے پر مجبور تهی۔

ممبران  40،000) تهی ،جس ميں N.A.Sہالينڈ ميں بحيثيت سنڈيکلسٹ تحريک وہاں نيشنيل اربيٹر سيکريٹريٹ (
نيدرلينڈيش ياده سے زياده حصے مينآيا تو شامل تهے۔ ليکن جب يہ کاميونسٹ اثر و رسوخ کے ز

. سے اپنی وابستگی کا اعالن کيا۔ اس نئی I.W.A نےاس سے عليحدگی اختيار کرلی اورسنڈيکيالسٹيچواکور بونڈ 
خاصطور  تنظيم ميں سب سے اہم يونٹ اے روسو کی سربراہی ميں دهاتی کارکنوں کی يونين ہے۔ اس تحريک نے 

ٹ اورڈائی سنڈيکيالسٹ ميں اس کا قبضہ ہے ، جو البر بہت ہی سرگرم پروپيگنڈا کيا ہے ايک پر حاليہ برسوں ميں 
گ جواے مولر ليہنن جوايک بہترين اعضاء ہے۔ اور ماہنامہ گرونڈ سالگن  ڈی جونگ کے ذريعہ ترميم کيا گيا ہے 

نگجوؤں ے۔ ہالينڈ پرانا جکابهی يہاں ذکر کرنے کا مستحق ہ  کی ايڈيٹر شپ کے تحت چند سالوں سے شائع ہوا تها 
م کيلئے زآئيڈيل ااپنيخالص   پادری اور بعد ميں انارکيسٹ سابقہ  ڈوميال نيئووينہوسکی قديم زمانے سے رہا ہے۔ 

ف جسکا اثر صر ميں اينٹی مليٹريسٹ انٹرنيشنل کی بنياد رکهی  1904نے ہرايک کے ذريعہ انتہائی قابل احترام 
مينجنگجو مخالف ردعمل کے خالف تيسری انسداد عسکريت    1921دی ہيگکر تها۔ ہالينڈ اور فرانس ميں قابل ذ

جسنے  جنگاور رد عمل کے خالف بين االقوامی مليٹری فوجی بيورو کی بنياد رکهی گئی تهی  پسند کانگريس ميں 
اہل اور  ميں پچهلے سولہ سالوں سے ايک انتہائی سرگرم بين االقوامی پروپيگنڈا گروپ پر کام کيا ہے ، اور اس

بے لوث نمائندے مل چکے ہيں۔ بی ڈی ليگٹ اور البرٹ ڈی جونگ جيسے مرد۔ بيورو کی نمائندگی متعدد بين 
 1925االقوامی امن مجلسوں ميں کی گئی تهی اور متعدد زبانوں ميں خصوصی پريس سروس پيش کی گئی تهی۔ 

ل اوراس تنظيم کے ساته م ملٹری کميٹی کے ذريعہ سے اتحادکيا۔ بين االقوامی انسداد  I.W.Aميں اس نے خود کو 
 کر رد عمل اور نئی جنگوں کے خطرات کے خالف انتهک جدوجہد پر کام کرتا ہے۔

سے  I.W.Aجو پروپيگنڈه گروپ موجود ہيں سنڈيکلسٹ-ناروے ، پولينڈ اور بلغاريہ ميں انارکوان کے عالوه 
 کے ساتهباضابطہ اتحاد کيا تها۔ I.W.Aزينکوکو کيگی نے وابستہ ہيں۔ اسی طرح جاپانی جييو رينگو ڈينٹائی 

جوجنوبی برصغير کا سب سے ترقی يافتہ ملک  خاصطور پر ارجنٹائن ميں  جنوبی امريکہ ميں 
ميں  1890نوجوانمزدور تحريک شروع ہی سے ہی ہسپانوی انارکيزم کے آزاد خياالت سے سخت متاثر تهی۔  ہے 

جوفرسٹ انٹرنيشنل کے زمانے ميں گزرا تها اور اسپين ميں آزاد خيال  پيريرو آيا  بارسلونا سے بيونس آئرس پيليس
ميں بيونس آئرس ميں ٹريڈ يونينوں  1891سوشلزم کے چيمپئنوں ميں سے ايک تها۔ اس کے اثر و رسوخ کے تحت 

کے ‘ ريستهےکانگچو’جسنے اپنے  جسسے فيڈراسيئن اوبريرا ارجنٹائن قائم ہوا  کی ايک کانگريس کا اجالس ہوا 
. اس کےبعد اس نے کسی رکاوٹ F.O.R.Aنام پر اس کا نام بدل کر فيڈريسيئن اوبريرا سيجيونل ارجنٹائن رکه ليا۔ 

ے پريشان وقفےوقفے س جيساکہ آج پهر ہے   حاالنکہاس کی کارکردگی اکثر و بيشتر تهی  کے بغير کام کيا ہے 
وريہ ا  ا گيا ہے۔ يہ ايک انارکيسٹ ٹريڈ يونين تنظيم ہے اوراس کو زيرزمين سرگرمی کی طرف راغب کي ہے 
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مزدور کی تمام جدوجہد کی روح تهی جو اس کو اس نے ہال کر اپنی سرگرمی کا آغاز چاليس ہزارممبران کے 
بيونسآئرس ميں مالقات کے لئے تمام جنوبی امريکی ممالک کی ايک مجلس کو ميں  1929 مئی     ساته کر ديا 

کو بهيجا گيا۔ اس کانگريس اےسوچی  سکريٹری برلنسے اس کے متعلقہ  .I.W.Aے لئے طلب کيا۔ اس ک
نمائندگيکی گئی تهی سينٹرو اوبارو ڈيل پيراگوئے کے ذريعہ  کے عالوه  ايف.او.آر.اےکے ارجنٹائن ميں 

کنفيڈراسيئن عہ بذريکے ذريعہ۔ ميکسيکو بوليويا فيڈريسيئنلوکل ڈی الپاز ، الانٹورچا ، اورلوز و ليبرٹاد،پيراگوئے
سندهيئل؛ يوروگوئےاز فيڈراسيئنعالقائی کے حامی ايکسيئن جنرل ڈيٹربازادورس گوئٹےماال از کاميٹ

کی طرف سے دس حلقوں ميں سے سات رياستوں سے ٹريڈ يونينوں کی نمائندگی کی  يوراگوايابرازيل
 .I.W.Wکہ چلی نےکی۔ يہاں تک  ہشياال ليبرٹاد کی نمائندگی تنظيم  کوسٹاريکا گئی 

کی آمريت کے بعد سے وه صرف زير زمين سرگرمياں انجام دينے ميں کامياب رہا  ابابينزحاالنکہ نمائندےبهيجے 
 I.W.Aجسنے  ہے۔ اس کانگريس ميں کانٹنےنٹل امريکن ورکنگ مين ايسوسی ايشن کو وجود ميں اليا گيا 

کی وجہ آمريت ليکنبعد ميں  آئرس ميں تهی  کيامريکی تقسيم تشکيل دی۔ اس تنظيم کی نشست پہلے بيونس
 اسےيوراگوئے منتقل کرنا پڑا۔ سے 

سنڈيکلزم کو فی الحال متعدد ممالک ميں اپنے اقتدار ميں لے چکی ہيں۔ موجوده مزدور -يہ وه قوتيں ہيں جو انارکو
۔ ی پڑتی ہےتحريک ميں قدامت پسند عناصر کے خالف بهی ہر جگہ اسے رد عمل کے خالف مشکل جدوجہد کرن

ہسپانوی کارکنوں کی بہادری کی جنگ کے ذريعے آج پوری دنيا کی توجہ اس تحريک کی طرف راغب ہوئی 
 اوراس کے ماننے والوں کو پختہ يقين ہے کہ ايک عظيم اور کامياب مستقبل ان کے سامنے ہے۔ ہے 

 



 

 

 



 

 

 انجمن بين االقوامی کارکنان

ورکرز ايسوسی ايشن  سرمايہ داروں سے  )انٹرنيشنلAIT-IWAايک صنعتی مزدوروں کو(
ء ميں قائم ہوئی۔ يہ مزدوروں کو 1922جائے مالزمت کے حقوق دلوانے کی تنظيم ہے جو 

صنعتوں کی ملکيت دلوانے کے ليے جائے مالزمت پر مقابلہ آراء تنظيموں کو منظم کرنے کی 
يں تاکہ امل نہيں ہوتکوشش کرتی ہے ليکن اس ميں يونين بيوروکريٹس، پارٹياں اور رياست ش

سماجی انقالب کے ليے مزدور طبقے کے حقوق کے ليے نئی کاميابياں حاصل کی جا سکيں۔ 
آئی ڈبليواے پوری دنيا ميں اسی نظريہ کی حامل جماعتوں کو آزاد اور اشتراکيت پسند معاشرے 

ی سکے حتمی مقصد کے ليے متحد کرتی ہے۔ آئی ڈبليو اے مالکان، مالکان تنظيموں، سيا
 جماعتوں اور رياستی اداروں پر انحصار نہيں کرتی اور نہ ہی کوئی رعايتيں ليتی ہے

آئی ڈبليو اے کے شعبوں کے کام وسيع البنياد سرگرمی بشموب جائے مالزمت پر يک جہتی، 
تنظيمی اتحاد، کارکنوں کے ليے تربيت و مشاورت، مہمات بشمول غير ملکی، عارضی و 

راکين کے درميان تنظيم سازی، فوجی طاقت مخالفانہ مہمات، بين موسمی کارکنان، مہاجر ا
االقوامی يک جہتی مہمات، معاشتری تنظيم سازی اور خود انتظامی مشترکہ منصوبے شامل 

 ہيں۔

آئی ڈبليو اے اور انجمن برائے حصولی ملکيت جائے مالزمت کے تشريحی اصول يہ ہيں: براه 
;   ;  بين االقواميت ;  يک جہتی و باہمی امداد اقيت;  براه راست جمہوريت و وف راست عمل

 ;  براه راست عمل. ;  سرمايہ درانہ نظام اور رياست کا انکار خودمختار سرمايہ کاری

آئی ڈبليو اے کا بنيادی طريقہ براه راست عمل ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ لوگ خود اپنے مسائل 
ے ہيں اور خود ہی عمل کرتے ہيں۔ براه کے حل اور جدوجہد کے ليے خود تنظيم سازی کرت

راست عمل کا مطلب ہے بغير کسی ثالث کے اجتماعی فيصلہ و عمل۔ جائے مالزمت پر تنازعات 
کی صورت ميں براه راست عمل کی عام شکل ہڑتالوں، مقاطعہ اور احتجاج وغيره پر مشتمل 

 ہے۔

، اختراعات اور خود منظمی براه راست عمل کا استعمال لوگوں کے درميان يک جہتی، مساوات
کو فروغ ديتا ہے۔ يہ ان اداروں کی طاقت کے انکار کا بهی ذريعہ ہے جو قائم مقام لوگوں کی 
حالت کو برقرار رکهنا چاہتے ہيں۔ براه راست عمل کے ذريعے کارکنان اپنی جدوجہد کا کنٹرول 

ل ميں ديتے ہيں جو مستقب خود سنبهال ليتے ہيں اور اس عمل ميں اپنی ايسی مہارتوں کو تقويت
 آزاد خيال اشتراکی معاشره کی بنياد کو مستحکم کرنے ميں مددگار ثابت ہوں گی۔

 ناانصافی اور ظلم کے خالف ،

 آزادی اور مساوات کے لئے ،

 انقالب ميں شامل ہوں!


