
سوشلسٹ طرز پر معاشرے کی تنظيم نو کو صنعت کی مختلف شـاخوں اور زرعی پيـداوار کے محکمـوں ميں کرنـا چـاہئے۔ اس افہـام و 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 تــک کہ اگــر اس نظــريے کــو
ــو اس کے روس ميں اتنے واضح اور منظم انداز ميں پہلے بين االقوامی کے حص  مينکبهی نہيں سوچا تها۔ جارحيت کے تحت روسی کارکنوں ک

لئے مطلوبہ فکری تياری کا فقدان تها۔ ليکن بالشويزم نے اس نتيجہ خيز خيال کو اچانک ختم کرديا۔ کيونکہ آمريت کی استبدادی نظــام کونســل کے
يعنيخود صنعت کاروں کے ذريعہ معاشرے کی ايک سوشلسٹ تعمير نو سے۔ دونوں کو تعميری نظريے کے متضاد تضاد کی حيثيت رکهتی ہے 
 کاباعث بنی جو روسی انقالب کيلئے اتنی تباه کن رہی ہے۔ کونسل سسٹم ميںافسر شاہیطاقت کے ساته جوڑنے کی کوشش صرف اس بے روح 

محنتکش عــوام کی کوئی آمريت نہيں ہے کيونکہ يہ بالکل مختلف مفروضــوں سـے آگے بڑهــتی ہے۔ اس ميں نيچے ســے وصـيت کی مجســم ہے 
صرفاوپر سے بنجر مجبوری بسر کرتی ہے ، جو کسی تخليقی ســرگرمی کــا شــکار نہيں ہــوگی اور ســب کے لـئے آمريتميں  تخليقی توانائی۔ تاہم 

اعلی ترين قوانين کے طور پر اندهی تقليد کا اعالن کرتی ہے۔ دونوں ايک ساته نہيں ہوسکتے ہيں۔ روس ميں آمـريت فـاتح ثـابت ہـوئی۔ لہـذا وہـاں
 نہيں ہيں۔ ان ميں سے جو کچه بچ گيا ہے وہی اس کا اصل معنی ہے اور نام اور ايک لرزه خيز کاريکيٹ ہے۔سوويتمزيد 

مزدوری کے لئے کونسل کا نظام معاشی شکلوں کے بڑے حصے کو ايک تعميری سوشلزم کے ذريعہ مال ہوا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق
ــتيجہ عمل کرتا ہے اور تمام قدرتی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے تيار کرتا ہے۔ يہ سوشلسٹ مزدور تحريک سے نکلتے ہوئے خياالت کی ن
خيز ترقی کا براه راست نتيجہ تها۔ يہ خاص خيال سوشلزم کے ادراک کے لئے ٹهوس بنياد فراہم کرنے کی کوشش سے اٹها ہے۔ اس بنيـاد کــو ہـر
موثر انسان کی تعميری مالزمت ميں جهوٹ بوال گيـا۔ ليکن بـورژوا معاشـرے سـے وراثت ميں آمـريت ، فرانسيســی جيکبــونيت کـا روايـتی دائـره
جسے نام نہاد بابوسٹوں نے پرولتاری تحريک ميں گهسيٹا اور بعد ميں مارکس اور اس کے پيروکاروں نے ان کا اقتدار سنبهال ليـا۔ کونســل سســٹم

آمريتکے پـاس سوشـلزم کے سـاته جــو کچه کا نظريہ سوشالئزم کے ساته گہرا پيچيده ہے اور اس کے بغير تصور بهی نہيں کيا جاسکتا ہے۔ تاہم 
اوررياست ہائے سرمائے کی سب سے زياده بانجه کا سبب بن سکتا ہے۔ مشترک نہيں ہے 

اســيطرح آمريت رياستی طاقت کی ايک واضح شکل ہے۔ محاصرے کی حالت ميں رياست۔ رياستی خيال کے دوسرے تمــام حــاميوں کی طــرح 
بهی آمريت کے حامی اس مفروضے سے آگے بڑهتے ہيں کہ کسی بهی مبينہ پيش قدمی اور ہر وقتی ضرورت کو لوگوں کــو اوپــر ســے مجبــور

جسـکا صــحيح عنصــر عــوام کی کرنا ہوگا۔ يہ مفروضہ ہی آمريت کو کسی بهی معاشرتی انقالب کی راه ميں سب سے بڑی رکــاوٹ بنــا ديتــا ہے 
ــوں نيچےسے اوپر کی طرف سے قدرتی عمارت کی  آزادانہ اقدام اور تعميری سرگرمی ہے۔ آمرانہ ترقی نامياتی ترقی کی نفی ہے  يہمحنتی لوگ

ايکچهوٹی سی اقليت کے ذريعہ عوام پر مجبور ايک سرپرستی۔ يہاں تــک کہ اگــر اس کے حــامی انتہــائی نيــک نيت ســے کی تقسيم کا اعالن ہے 
ــاده تعليم متحرک ہيں تو  حقائقکی آہنی منطق انہيں ہميشہ ہی انتہائی انتہا پسندی کے کيمپ ميں لے جائے گی۔ روس نے ہميں اس کی سب سے زي

کيـونکہ ہمـارا يہـاں طبـق کی آمـريت سـے کرنـا ہے دينے والی مثال دی تهی۔ اور يہ دکهاوا ہے کہ پرولتاريہ کی نـام نہـاد آمــريت کچه الـگ ہے 
افرادکی آمريت نہيں ، کوئی سخاوت کرنے والے کو دهوکہ نہيں ديتا ہے۔ ساده لوحوں کو بيوقوف بنانــا صـرف ايـک نفيس چــال ہے۔ کسـی طبقے

کيونکہ وہاں ہميشہ کسی خاص پارٹی کی آمريت شامل ہوگی جو کسـی طبقے کے نـام پـر بـات کـرنے کی آمريت جيسی بات قطعی ناقابل فہم ہے 
بالکالسی طرح جيسے کہ بورژوازی نے کسی نام نہاد کارروائی کو جواز پيش کيا۔ لوگوں کی کے لئے خود اٹه کهڑی ہوتی ہے 

يہواضح طور پــر آمــريت کی کســی مزدوری کے لئے کونسل سسٹم کا نظريہ مجموعی طور پر رياستی خيال کی عملی طور پر خاتمہ تها۔ لہذا 
جسميں رياست کی طاقت کو ہميشہ اعلی ترين ترقی کو مد نظـر رکهنـا چـاہئے۔ پہلی بين االقـوامی سـطح پـر بهی شکل سے دشمنی ميں کهڑا ہے 

اس خيال کے علمبرداروں نے يہ تسليم کيا کہ معاشرتی اور سياسی آزادی کے بغير معاشی مســاوات ناقابــل تصــور ہے۔ اســی وجہ ســے انہيں اس
تاکہاستحصــال کی کســی بهی نــئی شــکل بات کا پختہ يقين تها کہ سياسی طاقت کے تمام اداروں کا استقبال معاشرتی انقالب کا پہال کام ہونا چاہئے 

کو ناممکن بنايا جاسکے۔ ان کا ماننـا تهــا کہ ورکـرز انٹرنيشــنل کـا مقصـد آہسـتہ آہسـتہ تمــام مــوثر کـارکنوں کــو اپــنی صــفوں ميں جمـع کرنــا تهـا
اوراس کے ســاته ہی سـرمايہ دارانہ رياســت کے تمـام سياســی اورمناسب وقت پر قبضہ کرنے والے طبقوں کی معاشی استبداد کــو ختم کرنــا تهــا 

جبردار اداروں کو بهی شامل کرنا تها۔ چيزوں کے ايک نئے آرڈر کے ذريعے ان کی جگہ. يہ سزا بين االقــوامی کے تمــام آزاد خيــال طبقــوں نے
حاصل کی۔ بيکونين نے اس کا اظہار مندرجہ ذيل الفاظ ميں کيا:

ــاہی  نہکہ نئی رياستوں يا استبداد کا قيام  بين االقوامی تنظيم کو اس کا ہدف حاصل ہے  اســکا الزمی بلکہہر الگ خودمختاری کی بنياد پرست تب
اجنبيـاور قــدرتی تــرقی اور مصـنوعياور پرتشــدد  طور پر رياست کی تنظيم سے مختلف کردار ہونا چاہئے۔ اس حد تــک کہ مــؤخر الــذکر آمــرانہ 

اسيڈگری کے لئے بين االقوامی کو ان مفادات اور جبلتوں کے مطابق آزاد ، فطری اور ہر لحاظ ســے آزاد ہونــا لوگوں کے مفادات کے منافی ہے 
انکے مختلف اقسام کے کاموں ، تنظيموں چاہئے۔ . ليکن عوام الناس کی قدرتی تنظيم کيا ہے؟ يہ ان کی اصل روز مره زندگی کے مختلف پيشوں 

کو اپنے پيشوں کے مطابق ، تجارتی تنظيموں پر مبنی ہے۔ جب تمام صنعتوں بشمول زراعت کی مختلف شــاخوں کــو بين االقــوامی ميں نمائنــدگی
کاکام ختم ہوجائے گا۔ عوامکی تنظيم    اس  دی جائے گی تو 

جوبيلجـئيم کے بين االقواميـوں کی کے خالف مخالفت کرنے کـا خيـال پيـدا ہـوا چيمبر آف ليبراسی سوچ سے اسی طرح بورژوا پارليمنٹس کے 
اورخـود کـو سوشلسـٹ بنيـادوں پـر صفوں سے آگے بڑها۔ تهيسز ليبر چيمبرز ہر تجـارت اور صـنعت کی منظم محنت کی نمائنـدگی کـرتے تهے 

معاشرتی معيشت اور معاشی تنظيم کے تمام سواالت کے ساته تشــويش ميں مبتال تهے تـاکہ وســائل کے منظم کـارکنوں کے اقتــدار سـنبهالنے کے
اوراس جذبے سے پروڈيوسروں کی فکری تربيت فراہم کريں گے۔ اس کے عالوه ان اداروں کو بورژوا لئے عملی طور پر تيار ہوں۔ پيداوار کی 

تــاکہبورژوا پارليمنٹ ميں پيش کرده تمام سواالت پر مزدوروں کے نقطہ نظر سے فيصلہ دينا تها جو مزدوروں کے لــئے دلچســپی کــا حامــل تهــا 
معاشــرے کی پاليســيوں کــو کـارکنوں کے نظريـات ســے متصـادم کيـا جاســکے۔ ميکس نيتالؤ نے اپـنی کتــاب ڈيـر انارکيسـمس وون پريـڈوون زو

جوبيکونين کے ايک نسـخے کـا اب تــک نـامعلوم عبــارت ہے جــو اس ســوال پـر بــاکونين کے خيــاالت کی انتہــائی کرپوتکن ميں عوام کو ديا ہے 
نشاندہی کرتا ہے۔

ــو  اوران مزدورونکی طرف سے خود ان کے تجارتی حصوں اور ان ايوانوں ميں سماجی سائنس کے اس سارے عملی اور حياتياتی مطالعے ک
مزدورونکی حتمی ، مکمل آزادی صرف ايـک جوسنگين  ميں متفقہ ، قابل لحاظ ، نظرياتی اور عملی طور پر قابل اعتقاد اعتقاد کو ابهارا گيا ہے 

بشمولپورے جسم کے کــارکنوں کی زمين۔ تجــارتی حصــوں يعنيخام مال اور مزدور کے تمام اوزار  سرمائےکے مختص  شرط پر ہی ممکن ہے 
نہصرف ايــک عظيم اکيــڈمی تشــکيل دے ســکتی ہے ، اورچيمبر آف ليبر کی طرف سے ان کی نمائندگی  انٹرنيشنلميں ان کی فيڈريشن  کی تنظيم 

وہبهی اپــنے انـدر نــئے جس ميں نظريہ اور عمل کو مال کــر بين االقــوامی کے کـارکن معاشــی مطـالعہ کرســکتے ہيں اور ضــروری ہيں ســائنس 
جوبورژوا دنيا کو تبديل کرنا ہے۔ وه نہ صرف نظريــات بلکہ مســتقبل کے حقــائق خــود بهی معاشرتی نظام کے جاندار جراثيم برداشت کرتے ہيں 

پيدا کررہے ہيں۔

 ميں بين االقــوامی کے حصــوں ميں پهيالئے گــئے تهےاســپين اور فــرانس ،ســوئس جــورا ، ہالينڈ ، بيلجيميہ خيــاالت اس وقت عــام طــور پــر 
 کو ايک مخصوص معاشرتی کردار ديا ، جس نے سياسی مزدوروں کی ترقی کے ساته يورپ کی پارٹيوں کوسوشلزماورعظيم مزدور اتحاد کی 

اورصرف اسپين ميں مذہبی جماعتوں کو جيتــنے کے لــئے اپــنی طــاقت کبهی ختم کافی وقت کے لئے تقريبا مکمل طور پر فراموش کرديا گيا تها 
جيمز گيلوم، اڈامرشــوٹزگوگل ، يوگينــورلن ،نہيں کی تهی ، جيسا کہ اس ملک ميں حاليہ واقعات نے واضح طور پر دکهايا ہے۔ انهيں مردوں ميں 

،لوئسپنڈی ، کيسارڈی پاپے ،يـوگين ہنس ،ہيکـٹر ڈينس ،گيلـومے ڈی گريــف، وکـٹر آرنولـڈ ، آرفرگـا پيليکـر، جی سـينٹيون ، اينسـيلمو لوريـنزو
ــوامی جيسے مردوں ميں سرگرم وکالت ملی۔ يہاں صرف بہترين مشہور نام ، انٹرنيشنل ميں بہترين شہرت کے تمام مرد۔ حقيقت يہ ہے کہ بين االق

اوراسے جرمنی اور ســوئٹزرلينڈ ميں کی پوری فکری پيشرفت کو ان ميں آزادی پسند عناصر کے جوش و خروش کے ساته منسوب کيا جانا ہے 
رياستی سوشلسٹ دهڑوں يا انگلينڈ ميں خالص ٹريڈس يونين ازم کی طرف سے کوئی محرک حاصل نہيں ہوا۔

جيساکہ جب تک کہ بين االقوامی سطح پر ان عام خطوط پر عمل پيرا تها ، اور الگ الگ فيڈريشنوں کے فيصلے کے حق کے احترام کے لئے 
اسنے منظم کارکنوں پر غير متزلزل اثر و رسوخ استعمال کيا۔ ليکن يہ ايک ہی وقت ميں اس وقت بدل گيا جب اس کے آئين ميں فراہم کيا گيا ہے 

مارکس اور اينگلز نے عليحده قومی فيڈريشنوں کو پارليمنٹ ميں کام کرنے کے عزم کے لئے لنـدن جــنرل کونسـل ميں اپـنے عہـدے کـا اسـتعمال
 ميں نـاخوش لنـدن کـانفرنس ميں ہــوا۔ يہ ســلوک نہ صـرف روح کی بلکہ بين االقـوامی قــوانين کی بهی سـخت1871شروع کيا۔ يہ سب سے پہلے 

اســلئے کہ ســوال کـو خالف ورزی ہے۔ اس کا مقابلہ بين االقوامی سطح پر تمام آزاد خيال عناصر کی متحده مزاحمت کا ســامنا کرنـا پڑســکتا ہے 
پہلے کبهی بهی کانگريس کے سامنے زير غور نہيں اليا گيا تها۔

جسميں لندن جنرل کونســل کے متکــبرانہ کے بارے ميں تاريخی سرکلر شائع کيا  سون ويليئر کےفورا بعد ہی جورا فيڈريشن نےلندن کانفرنس
 ميں دی ہيگ ميں ہــونے والی کــانگريس ، جس ميں اکــثريت1872مغالطے کے خالف پرعزم اور غير واضح الفاظ ميں احتجاج کيا گيا تها۔ ليکن 

نےلنـدن کـانفرنس کے ذريعہ بين مصنوعی طور پـر انتہـائی گسـتاخانہ اور انتہـائی قابـل مـذمت طريقـوں کی مالزمت سـے تشـکيل دی گـئی تهی 
جنرلکونسـل کی ايــڈورڈويلنٹ نے  االقوامی کو انتخابی مشين ميں تبديل کرنے کے کام کا آغاز کيا۔ کســی بهی غلــط فہمی کــو دور کـرنے کيلــئے 

واضحکيا کہ "جيســے ہيــاس جانب سے مزدور طبقے کے ذريعہ سياسی اقتدار پر فتح کی وکالت کی تجويز کرده قرارداد کے لئے اپنی دليل ميں 
يہہـر ممـبر کـا فـرض ہوگـا کہ وه ملـک بـدر کی سـزا کے قرار داد کو کانگريس نے منظور کيا ہے اور اسی طرح بائبل آف انٹرنيشنل ميں شامل 

تحت اس کی پيروی کرے۔ اس کے ذريعہ مارکس اور ان کے حواريوں نے مزدور تحريک کی ترقی کے لئے اپنے تمام تبــاه کن نتــائج کے ســاته
اورپارليمانی سياست کے اس دور کا افتتاح کيا جس قدرتی ضرورت کی وجہ سے سوشلسٹ تحريک بين االقوامی سطح پر کهلی پهوٹ کو اکسايا 

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

 مينانســداد آمــرانہ کــانگريس ميںســينٹ اميــئرہيگ کانگريس کے فورا بعد ہی انٹرنيشنل کی انتہائی اہم توانائی مند فيڈريشــنوں کے منــدوبين نے 
جسنے ہيگ ميں منظور کی جانے والی تمام قراردادوں کو کالعدم قرار ديا۔ اس کے بعــد ســے اب تــک بــراه راســت انقالبی عمــل کے مالقات کی 

حاميوں اور پارليمانی سياست کے ترجمانوں کے مابين سوشلسٹ کيمپ ميں پهوٹ پڑ گــئی ، جــو وقت کے وقفے کے ســاته مســتقل وســيع تــر اور
کے بنيادی اصولوں کے دو مختلف تصورات کے مــابين اس جدوجہــد ميں محض مخــالف دهــڑوںبيکونين سوشلزمغير سنجيده ہے۔ مارکس اور 

کے نماياں نمائندے تهے۔ ليکن اس جدوجہد کو محض دو شخصيات کے مابين تصادم کی طرح سمجهانے کی کوشش کرنا ايک بڑی غلطی ہوگی۔
يہ خياالت کے دو سيٹوں کے مابين دشمنی تهی جس نے اس جدوجہد کو اپنی اصــل اہميت دی تهی اور آج بهی وه اســے ديــتی ہے۔ يہ کہ مــارکس
اور اينگلز نے اس طرح کے مکروه اور ذاتی کردار کو تفرقے سے دوچار کرديـا۔ بين االقـوامی سـطح پـر ہـر گـروه کيلـئے گنجـائش موجـود ہے
اورمختلف خياالت پر مستقل بحث و مباحثہ ہی ان کی وضاحت ميں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ ليکن ، تمام مکاتب فکر کـو ايـک خـاص اســکول کے
ماتحت بنانے کی کوشش ، جو ايک ، اس کے عالوه ، بين االقوامی سطح پر صرف ايک اقليت کی نمائندگی کرتا تها ، ليکن اس سے فراوانی اور

ــنی کارکنوں کے عظيم اتحاد کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے  ليکنان لوگوں کو تباه کر سکتا ہے جراثيم جو ہر زمين ميں مزدور تحريک کيلئےات
اہميت رکهتے تهے۔

جسـکے کارکنـان کے پـاس نہ تـو کـوئی انقالبی جسکے ذريعہ سوشلسٹ تحريک کا مرکـزی نقطہ جرمـنی منتقـل ہـو گيـا  فرانکو پرسين جنگ 
روايات تهيں کہ نہ مغرب کے ممالک ميں سوشلسٹوں کے پاس اس زبردست تجربے نے اس زوال ميں بہت اہم کــردار ادا کيــا۔ پــيرس کميــون کی

ليبرکے لئے ايک کونسل سسٹم کے نتيجہ جسنے کچه ہی سالوں ميں اسپين اور اٹلی ميں بهی پهيل گيا  شکست اور فرانس ميں غير فعال رد عمل 
خيز خيال کو پس منظر ميں 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 فرانس ميں انقالبی ســندهيزم کی بيــداری

کے ساته ہی سوشلسٹ مزدور تحريک کو مزيد تقويت دينے کے لئے فرسٹ انٹرنيشنل کے تخليقی نظريات کو گمراہی سے بچايا گيا۔



. انارکو-سائنڈيکلزمکے مقاصد4باب 

سياسی سوشلزمکے خالف انارکو - سنڈيکلزمسياسی جماعتينــاور مزدوريونيــنيں۔ فيــڈرالزم بمقــابلہمرکزيت جرمنيــاور اســپينانارکو-
اسکے مقاصداور طريقےاسپين ميں مزدوروں سنڈيکلزمکی تنظيممعاشرتی تعميرنو کے لئےسياسی جماعتونکی نامزدگ اسپينميں 

کی تعداداور کسانونکے اجتماعاتکا تعميريکام۔ انارکوسنڈيکلزم اور قوميسياست ہمارےوقت کی پريشانياں۔

ان سماجی امنگــوں کـا بـراه راسـت تسلسـل ہے جــو پہلے بين االقــوامی سـطح پـر تشــکيل پــائے تهے اور جنہيں عظيمجديــد انــارکو- ســنڈيکلزم 
 کی بحــالی شــده بين1922کارکنوں کے اتحاد کے آزاد خيال ونگ نے سمجها اور ســب ســے مضــبوطی ســے ســمجها۔ اس کے موجــوده نمائنــدے 

ــاقتور ــزدور کی طـ ــپين ميں مـ ــے اہم اسـ ــب سـ ــن ہيں ، جن ميں سـ ــک ميں فيڈريشـ ــف ممالـ ــن کے مختلـ ــی ايشـ ــگ مين ايسوسـ ــوامی ورکنـ االقـ
جبکہــاس کی تنظيم  يا انارکيسٹ سوشلزم کی تعليمات پر مبــنی ہيں لبرٹيرين ہے۔اس کی نظرياتی مفروضات فيڈريشنکنفيڈيرسيئن نيشنلڈی ٹراجو

 کے دوران خاص طور پر فرانس ميں نماياں اضــافہ کــا1910 سے 1900جسنے سن  کی شکل بڑے پيمانے پر انقالبی سنڈيکلزم سے ليا گيا ہے 
جســکی نمائنــدگی مختلـف ممالـک ميں پارليمـانی مـزدور سامنا کيا۔ يہ ہمـارے دور کے سياسـی سوشــلزم کی بـراه راسـت مخــالفت ميں کهــڑا ہے 

آجہم اس پوزيشــن ميں  ميں اس جماعتوں کی بمشکل پہلی شــروعات ہی موجــود تهی سوئٹزرلينڈاور فرانس  جرمنیجماعتوں نے کی ہے۔ جب کہ 
ہيں کہ ساٹه سال سے زياده کی سرگرمی کے بعد سوشلزم اور مزدور تحريک کے لئے ان کے حربوں کے نتائج کا اندازه لگائيں۔ تمام ممالک.

اســطريق کــار کی ليکن  بورژوا رياستوں کی سياست ميں حصہ لينے نے مزدوروں کی تحريک کو سوشــلزم کے بــال و بـاال تــک نہيں پہنچايــا 
بدولت ، سوشلزم کو تقريبا مکمل کچل ديا گيا ہے اور اس کی اہميت نہيں ہے۔ 

اسمضمون ميں بهی سچ ہے۔ رياست کا _جو کهاتا ہے اس سے برباد ہوجاتا ہے۔ پارليمــانیاسسے مر جاتاہے “  جو پوپکهاتا ہے قديم کہاوت "
سياست ميں حصـہ ليــنے نے سوشلسـٹ مــزدور تحريـک کـو ايـک کپـٹی زہـر کی طـرح متـاثر کيـا ہے۔ اس نے تعمـيری سوشلسـٹ سـرگرمی کی
ضرورت پر اعتقاد کو ختم کرديا اور سب سے بدترين بات يہ کہ لوگوں کو اس فريب دهوکے سے بچانے کے لئے کہ خود کو نجات ہميشــہ ســے

ہی ملتی ہے۔

ايکمتبادل متبادل مصنوعات تيـار ہـوا جس کـا نـام سوسـائزم کے سـوا کچه نہيں ہے۔ پرانےبين االقوامی کی تخليقی سوشلزم کی جگہ  اس طرح 
قوميرياسـتوں لہـذا  جولوگوں کو سرمايہ دارانہ معاشرے کے تحليل کيلئے تيار کرنـا تهـا  سوشلزم اپنا ايک ثقافتی آئيڈيل مستقل طور پر کهو بيٹها 

کے مصنوعی محاذوں کے ذريعہ اپنے آپ کو روک نہيں سکتا تها۔ سوشلسٹ تحريک کے اس نئے مــرحلے کے رہنمــاؤں کے ذہنــوں ميں ان کی
آخرتک وه ان کے مـابين کسـی بهی حــد کـو تمـيز پارٹی کے مبينہ مقاصد کے ساته قومی رياست کے مفادات زياده سے زياده گهل مل رہے تهے 

کرنے ميں ناکام رہے۔ لہذا المحالہ مزدور تحريک کو آہستہ آہستہ قومی رياست کے سازوسامان ميں شامل کرليا گيا اور اس توازن کو بحال کرديا
گيا جو واقعتا اس سے پہلے کهو چکا تها۔

جيساکہ اکثر ايسا ہوتا رہا ہے۔ سچی بــات يہ  کے ذريعہ بين االقوامی دهوکہ دہی ميں ڈهونڈنا غلطی ہوگی قائديناس عجيب و غريب چہرے کو 
جـوآج کی مـزدور جمـاعتوں کی عملی ہے کہ ہميں يہاں سـرمايہ دارانہ معاشـرے کی سـوچ کے طريقـوں کے سـاته آہسـتہ آہسـتہ ملحـق ہونـا ہے 

اورجو ان کے سياسی رہنماؤں کے فکری روئيے کو الزمی طور پر متاثر کرتی ہے۔ يہ وه جماعتيں جو ايک بــار سرگرميوں کی ايک حالت ہے 
سوشلزم کو فتح کرنے کے لئے نکلی تهيں ، خـود کـو حـاالت کی آہـنی منطـق سـے مجبـور ہـو کـر رياسـت کی قـومی پاليسـيوں کے مطـابق اپـنی

انکی اکــثريت کے پيروکــاروں کی سوشلسٹ اعتقادات کو قربان کرنے کے لئے مجبور ہوگئيں۔ سرمايہ دارانہ معاشرتی نظام کی ســالمتی کيلــئے 
سياسيبجلی کی سالخيں بن گئيں۔ جس سياســی طــاقت کــو وه فتح کرنــا چــاہتے تهے اس نے آہســتہ آہســتہ ان کی اکثريت اس سے واقف نہيں ہوئے 

سوشلزم پر فتح حاصل کرلی جب تک کہ اس ميں بہت کم چيز باقی ره گئی۔

نےبہت سے بورژوا ذہنوں اور کيريئر سے بهوکے جسنے مختلف ممالک کی مزدور جماعتوں ميں تيزی سے غلبہ حاصل کرليا   پارليمنٹريزم
اوراس نے سوشلسٹ اصولوں کے اندرونی خاتمے کو تيز کرنے ميں مدد فراہم کی۔ يوں وقت کے سياستدانوں کو سوشلسٹ کيمپ ميں راغب کيا 

ساته ساته سوشلزم اپنا تخليقی اقدام کهو گيا اور ايک عام اصالحی تحريک بن گيا جس ميں عظمت کے کســی عنصــر کی کمی تهی۔ انتخابــات ميں
اوراس مقصد کے لئے کـارکنوں کی معاشـرتی تعمـير اور تعمـيری تعليم کـو اب کـوئی اہميت نہيں دی۔ سـب سـے لوگ کاميابيوں پر راضی تهے 

کياس تباه کن نظرانداز کے نتــائج ان کے پــورے جوسوشلزم کے ادراک کے لئے فيصلہ کن اہميت کا حامل ہے  وزن والے مسائل ميں سے ايک 
بہتســاری دائره کار ميں اس وقت ظاہر ہوئے جب يورپ کے بہت سارے ممالک ميں انقالبی صورتحال پيدا ہــوئی۔ پــرانے نظــام کے خــاتمے نے 

سوشلسٹونکے ہاته ميں ڈال دی تهی جس کی انہــوں نے اتــنی ديــر تــک جدوجہــد کی تهی اور سوشلســزم کے ادراک کی پہلی شــرط رياستوں ميں 
سوشلسٹمعاشــرے کے لــئے نہيں ، بلکہ بيوروکريٹــک قرار ديا تها۔ روس ميں رياست سوشيلزم کے بائيں بازو کی طرف سے اقتدار پر قبضہ نے 

ــوں رياستی سرمايہ داری کی انتہائی قديم قسم کی اور سياسی مطلق العنانی تبديلی کے لئے راه ہموار کردی ، جو بہت پہلے سے تها بورژوا انقالب
کی شکل ميں اعتدال پسند ونگ اقتدار کو حاصــل کــرلیسوشل ڈيموکريسيجرمنيميں ، جہاں  کے ذريعہ بيشتر ممالک ميں ختم کرديئے گئے۔ تاہم 

اپنےطويل سالوں کے پارليمانی کاموں ميں جذب ہونے کے بعد ، اس حد تک دنگل ہوگيا تها کہ اب وه کسی بهی تخليقی عمل کے  سوشيلزم گئی 
قابل نہيں رہا تها۔ يہاں تک کہ فرينکفرٹر زيٹنگ جيسـے بـورژوا جمہــوری شــيٹ نے بهی اس بـات کی تصـديق کـرنے پـر پابنــد محســوس کيـا کہ

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

نہصرف سياسی سوشلزم سوشــلزم کی سـمت ميں کسـی بهی طـرح کی تعمـيری کوشــش کـرنے کی پوزيشــن ميں تهـا ليکن يہ سب کچه نہيں تها 
اورانہـوں نے ہتهيـار ڈال ديـئے۔ فاشـزم  اور لبرل ازم کی کاميابيوں کو تهامنے کی اخالقی طـاقت بهی اس کے پـاس نہيں تهی بورژواڈيموکريسی

کے خالف مزاحمت کے بغير ملک ، جس نے ايک دهچکے سے پوری مزدور تحريک کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديا۔ يہ بورژوا رياســت ميں اس قــدر
ڈوب گيا تها کہ اس نے تعميری سوشلسٹ عمل کا تمام احساس کهو ديا ہے اور خود کو روزمره کی عملی سياست کے بنجر معمول سے جــڑا ہــوا

محسوس کيا ہے کيونکہ ايک گولی غالم اس کے بنچ ميں جکڑا ہوا تها۔

 اپنےدو پيش روؤں سے بالکــل مختلــف روح کے ذريعہ متحــرک تهی۔ يہ محســوس کيـا گيــا تهــا کہ ہــر جگہ   برسلز ميں ہونے والی کانگريس 
کارکن نئی زندگی کے لــئے بيـدار ہــو رہے ہيں اور ان کی کوششــوں کے موضـوع کے مسـتقل طـور پـر يقيـنی بن رہے ہيں۔ کــانگريس نے بــڑی

اورمختلف ممالک کے طبقوں سے مطــالبہ کيــا کہ وه اس ســوال پـر مکمــل زميناور ديگر ذرائع پيداوار کو جمع کرنے کا اعالن کيا  اکثريت سے 
طور پر آگے بڑهيں ، تاکہ اگلی کانگريس ميں واضح فيصلہ ہو سکے۔اسکے ساته ہی بين االقوامی نے ايک واضح طور پــر سوشلســٹ کــردار ادا

جوالطينی ممالک ميں مزدوروں کے آزادانہ رجحانات کی طرف سے انتہائی خوشی سے پورا ہوا تها۔ دهمکی آميز جنــگ کے خطـرے ســے کيا 
کيونکہوه واحد طبقہ تها جو پُرجوش مداخلت سے منظم اجتماعی قتل کو نمٹنے کے لئے مزدوروں کو عام ہڑتال کے لئے تيار کرنے کی قرارداد 

اسجذبے کی بهی گواہی ديتی ہے جس کے ذريعہ اس وقت بين االقوامی سطح پر آگيا تها۔  روک سکتا تها 

 ميں باسل ميں ہونے والے کانگريس ميں عظيم کارکنوں کے اتحــاد کی نظريــاتی تـرقی اپــنے عــروج کــو پہنچی۔ کــانگريس نے خــود کــو1869
صرف ان سـواالت سـے تشــويش ميں مبتال کيـا جن کـا مـزدور طبقے کی معاشـی اور معاشــرتی پريشـانيوں سـے فــوری تشـويش تهی۔ اس نے ان

جسسـے مـزدوری کی قراردادوں کی توثيق کی جو برسلز کانگريس نے پيداوار کے ذرائع کے اجتمـاعی ملکيت کے بـارے ميں اختيـار کی تهيں 
تنظيم کے سوال کو کهال ره گيا تها۔ ليکن باسل کانگريس ميں ہونے والی دلچسپ مبـاحثے بہت واضـح طـور پـر ظـاہر کـرتی ہيں کہ بين االقـوامی

اوراس کے عالوه ، اس کے بــارے ميں بهی واضــح نــتيجے پــر پہنچے کے اعلی درجے کے حصے پہلے ہی اس سوال پر توجہ دے رہے تهے 
تهے۔ يہ انکشاف خاص طور پر مزدور طبقے کی ٹريڈ يــونين تنظيمــوں کی اہميت سـے متعلــق تقريـروں ميں ہــوا۔ اس ســوال کے بـارے ميں جس
رپورٹ ميں يوگن ہنس نے بيلجيئم فيڈريشن کے نام سے کانگريس کے سامنے پيش کيا وه پہلی بار ايـک بالکــل نيـا نقطہ نظـر پيش کيـا گيـا ، جس

ميں اوون کے کچه نظريات اور انگريزی کی مزدور تحريک کی بے ساختہ مماثلت تهی۔

 کےمختلـف اسـکولوں کـو ٹريـڈرياســتی - سوشــلزماسوقت کو ياد رکهنا چــاہئے کہ اس وقت کے  کاصحيح اندازه لگانے کيلئے  کی دہائی   30
يونينوں سے منسوب کيا گيا ہے يا تو اس کی کوئی اہميت نہيں ہے اور نہ ہی صرف ايک محکـوم۔ فرانسيسـی بلقم پرسـتوں نے ٹريـڈ يونينـوں ميں

فرڈينينــڈ السلکيونکہان کا فوری مقصد سوشلسٹ آمريت تهـا۔  جسسے ان کی خواہش تهی کہ کچه نہ کريں  محض ايک اصالحی تحريک ديکهی 
نےاپنی تمام سرگرميوں کو کارکنوں کو کسی سياسی پارٹی ميں شامل کرنے کی طرف ہدايت کی اور وه تمام ٹريڈ يونين کی کوششــوں کـا صـريح

جسميں انہوں نے مزدور طبقے کے سياسی ارتقا ميں صرف رکاوٹ ديکها۔ مارکس اور خاص طـور پـر جرمـنی کے اس دور کے ان مخالف تها 
يہسچ ہے ، سرمايہ دارانہ معاشرتی نظــام کے انــدر کچه بہــتری کے حصــول کے لــئے ٹريــڈ يونينــوں کی ضـرورت کے دوستوں نے ، پہچان ليا 

کيونکہ سوشيلزم کی طرف اورکہ وه سرمايہ داری کے ساته ساته غائب ہوجائيں گے  ليکنانہيں يقين ہے کہ ان کا کردار اس سے ختم ہوجائے گا 
 آمريت کے ذريعہ ہی ہوسکتی ہے۔پرولتاریمنتقلی صرف 

انخياالت کا اظہار جن ميں باسل ميں يہ خيال پہلی بار مکمل تنقيدی امتحان سے گذرا۔ بيلجيئم کی رپورٹ ہنس نے کانگريس کے سامنے رکهی 
واضـحکيا گيـا ہے کہ مـزدوروں کی ٹريـڈ يـونين اورفرانسيسی طبقے کے ايـک خـاص حصــے کے نمائنــدوں نے اظہــار کيـا  سوئسجورا  اسپين 

تنظيميں نہيں صرف موجوده معاشرے ميں ہی ان کا وجود حاصل کرنے کا حق تها ، ليکن انہيں آنے والے سوشلســٹ آرڈر کے معاشــرتی خليــوں
ميں شمار کيا جانا چاہئے اور اسی وجہ سے يہ کام بين االقــوامی کــا تهـا کہ وه انہيں اس خــدمت کيلـئے تعليم ديں۔ اس کے مطــابق، کـانگريس نے

مندرجہ ذيل قرار داد منظور کی:

کانگريس نے اعالن کيا ہے کہ تمام کارکنوں کو اپنے مختلف تجارتوں ميں مــزاحمت کے لــئے انجمـنيں قــائم کـرنے کی کوشــش کـرنی چــاہئے۔
جيسے ہی ٹريڈ يونين تشکيل دی جائے گی اسی تجارت پر يونينوں کـو بهی مطلــع کيـا جــائے تـاکہ صـنعتوں ميں قـومی اتحـاد کـا قيـام شـروع کيـا

مشـترکہطور پـر سـرانجام ديـئے جـانے والے اقـدامات کے بـارے ميں جاسکے۔ ان اتحادوں پر ان کی صنعت سے متعلق تمام مـواد اکٹهـا کـرنے 
ذمہـداری عائـد کی اوريہ ديکه کر کہ يہ انجام ديا جاتا ہے کہ موجوده تنخواه کے نظـام کـو فيڈريشـن کے ذريعہ تبـديل کيـا جـائے  مشورے دينے 

جائے گی۔ مفت پروڈيوسروں کی کانگريس جنرل کونسل کو ہدايت کرتی ہے کہ وه تمام ممالک کی ٹريڈ يونينوں کے اتحاد کی فراہمی کرے۔

اوردوسـری کميٹی کے ذريعہ تجويز کرده قرار داد کے لئے اپنی دليل ميں ہنس نے وضاحت کی کہ ايک طـرف کميـٹيوں کی سياسـی انتظـاميہ 
عامنمائنــدگی ليــبر اوردوســری طــرف  طرف ہر صنعت کے لئے مقامی کارکنوں کی انجمنوں اور تنظيمــوں کی تنظيم کی اس دوہــرا شــکل ســے 

قومياور بين االقوامی کے لئے فراہم کی جــائے گی۔ تجــارتی اور صــنعتی تنظيمــوں کی کونســليں موجــوده حکــومت کی جگہ ليں گی اور عالقائی 
مزدوروں کی نمائندگی ماضی کی 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 معاشـرتی حياتيـات کی ايــک نــئی سياســی شــکل بهی ہـونی
جسـکے انـدر سوشلزمکو بهی اظہار کی ايک خاص سياسی شـکل رکهـنی تهی  چاہئے اور اس ميں صرف سياسی اظہار حاصل ہوسکتا ہے۔ لہذا 

اوران کا خيال تها کہ انہوں نے يہ شــکل مـزدور کونســلوں کے نظــام ميں پــائی ہے۔ الطيــنی ممالــک کے مــزدور يہ ايک زنده چيز بن سکتی ہے 
ــار جنميں بين االقوامی کو اس کی اصل حمايت ملی  معاشيلڑائی کرنے والی تنظيموں اور سوشلسٹ پروپيگنڈا گروپوں کی بنياد پر اپنی تحريک تي

اورباسل قراردادوں کی روح پر کام کيا۔ کی 

انہونــنے سياســی طــاقت کی فتح کے لــئے چونکہ انہوں نے رياست ميں پوليٹيکل ايجنٹ اور اپنے پاس موجود طبقات کے محافظ کو پہچــان ليــا 
جسميں وه يقيــنی جبلت کے ســاته ہيں۔ تمـام ظلم اور بلکہرياست کے خاتمے اور ہر طرح کی سياسی طاقت کے لئے  بالکل بهی جدوجہد نہيں کی 

تمام استحصال کيلئے ضروری ابتدائی حاالت ديکهے۔ لہذا ، انہوں نے بورژوا طبقات کی تقليد کرنے کا انتخاب نہيں کيا اور ايک سياسی جمــاعت
جســکا مقصــد سياســی اقتــدار کی فتح تهــا۔ انہــوں نے يہ قائم کی ، جس سے پيشہ ور سياستدانوں کے ايک نئے طبقے کے لئے راه تيــار کی گــئی 

اگرمعاشرتی زندگی کو مکمل طور پر تبديل کرنا ہو تو اقتدار کی اجاره داری کــو بهی ختم کرنــا سمجها کہ جائيداد کی اجاره داری کے ساته ساته 
اسلئے انہوں نے معامالت کی انتظاميہ ســے اپــنے آپ کــو ہوگا۔ ان کی پہچان سے آگے بڑهتے ہوئے کہ انسان پر انسان کا اقتدار ختم ہوچکا ہے 

واقف کرنے کی کوشش کی۔ تو پارٹيوں کی رياستی سياست کے لئے انہوں نے کارکنوں کی معاشی پاليسی کی مخالفت کی۔ انہــوں نے ســمجها کہ



اورمـزدوروں کے تمامشہريوں کو موجوده قـوانين کے دائـره کـار ميں آزادانہ امـتزاج کـا حـق تسـليم کيـا گيـا   کےقانون سے 1790  اگست 21
خالف اپنے مفادات کے تحفظ کيلئے ٹريڈ يونينوں ميں خود کو منظم کرکے مزدوروں نے اس حق سے فائده اٹهايا۔ خاص طور پر عمـارت سـازی

کيونکہکــارکنوں کی بہتساری مقامی ہڑتالوں کی تحريکوں نے جنم ليا اور اس سے مالکان کو سخت پريشانی کا سامنا کرنــا پــڑا  کی صنعت ميں 
 ممبروں کی گنتی ہوئی۔80،000صرفپيرس ميں ہی  تنظيميں مسلسل مضبوط ہوتی گئيں 

 کے خالف رياست کے تحفظ کا مطالبہ کيانئے ظلم"حکومت کو ايک يادگار ميں آجروں نے مزدوروں کے ان امتزاج کی مذمت کی اور اس "
جس نے آجر اور مالزم کے مابين آزادانہ معاہدے کے حق ميں مداخلت کرنے کا عزم کيا تها۔ حکومت نے اس مطالبے کا احسان مندانہ طــور پــر

اســوجہ ســے يہ تفــويض کيــا جواب ديا اور مزدوری کی موجوده حالتوں ميں ردوبدل کو متاثر کرنے کے مقصد سے تمام امتزاجوں سے منع کيا 
 تک نافذ العمل رہی۔ ليکن يہاں بهی يہ ابتدائی طور پر1864کہ وه رياست کے اندر رياست کے وجود کی اجازت نہيں دے سکتی ہے۔ يہ ممانعت 
اسيطرح فرانسيسی کــارکنوں نے بهی خفيہ انجمن کــا ســہارا 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 درخواست کرنے کے حق سے انکار کرديا۔ ليا 

اورقــانونی حيــثيت کے اکثراس سلسلے ميں ايک کور کی حيثيت سے خدمات انجــام ديــتے ہيں  بےضرر باہمی مفاداتی معاشرے  نام نہاد باہمی 
پردے کو مزاحمت کے لئے خفيہ تنظيموں کے طور پر پهيالتے ہيں ۔معاشرےکی مزاحمت ان کا يہ سچ ہے کہ اکثر سخت مقدمات برداشــت کرنــا

ليکنکـوئی قــانون ان کی مـزاحمت کـو کچلــنے کے قابـل نہيں تهـا۔ لــوئس فلپ کے قــانون کے تحت اوربہت سی قربانيـاں دينـا پـڑتی ہيں  پڑتا ہے 
ليکناس سے بهی معاشرے کی مزاحمت کی مستقل نشوونما کو نہ روکـا جــا ســکا ، نہ کارکنوں کے امتزاج کے خالف قوانين کو مزيد تقويت ملی 

ہی ان کے زيرزمين ہونے کے نتيجے ميں زبردست ہڑتال کی تحريکوں کے ايک طويل سلسلے کی ترقی کـو روکـا جــا ســکا۔ سـرگرمياں ان ميں
 ميں ليونس ميں ويوروں کی لڑائی يورپی اہميت کے حامـل ہوگــئی۔ تلخ ضــرورت نے ان کــارکنوں کـو آجــروں کی شــدت پسـندی کے1831سے 

اورمليشيا کی مــداخلت کی وجہ سـے يہ ايــک سرکشــی بغــاوت کی شــکل اختيــار کـر گـئی تهی خالف سخت مزاحمت کی حوصلہ افزائی کی تهی 
زندہکام کرينيا لڑتے ہوئےمريں جسميں کارکنوں نے اپنے بينر کو اس اہم الفاظ کے ساته تحرير کيا تها 

1830

 کے فــروری کے انقالب کے1848اور کيدہائی کے اوائل ميں ہی ان کارکنوں کی بہت سی انجمنيں سوشلسٹ نظريات سے واقف ہـوچکی تهيں 
جوايک ٹريڈ يـونين کے سـاته ايـک کوآپريٹـو بعد اس واقف کار نے فرانسيسی ورکنگ مين ايسوسی ايشن کی نقل و حرکت کی بنياد استوار کرلی 

جسنے تعميری کوششوں سے معاشرے کی بحالی کے لئے کام کيا۔ تحريک کی اپــنی تــاريخ ميں ايس انگلينــڈر ان انجمنــوں تحريک تهی۔ رجحان 
کی تعداد کو تقريبا دو ہزار بتاتے ہيں۔ ليکن لوئس بوناپارٹ کے بغاوت نے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس پُــر اميـد آغــاز کـو اچانــک ختم

کرديا۔

صرف بين االقوامی ورکنگ ايسوسی ايشن کے قيام کے ساته ہی عسکريت پسندوں اور تعميری سوشلزم کے نظريــات کـا احيــاء ہــوا تهـا ، ليکن
اس کے بعد وه بين االقوامی سطح پر پهيل گئے۔ بين االقوامی جو يورپی کارکنوں کے جسم کی فکری نشوونما پر اتــنے طـاقتور اثــر و رســوخ کــا

کوانگريزی اور فرانسيسی کــارکنوں کی ملی بهگت ســے اورجو آج بهی الطينی ممالک ميں مقناطيسی کشش کهو نہيں پايا ہے  استعمال کرتا ہے 
 ميں وجود ميں اليا گيا تها۔ بين االقوامی اتحاد ميں تمام ممالـک کے مـزدوروں کـو متحـد کـرنے کی يہ پہلی عظيم کوشـش تهی جـو مـزدور1864

طبقے کی معاشرتی اور معاشی آزادی کے لئے راہيں کهولنی چاہئے۔ يہ ابتدا ہی سے بورجواز بنياد پرستی کی تنظيم کی تمام سياسی شکلوں سے
ممتاز تها اور کہا گيا کہ خام مال کے مالکـان اور پيـداوار کے اوزار مـزدوروں کی معاشـی غالمی غالمی کـا ذريعہ ہے جس نے خـود معاشـرتی

اورسياسی جـبر۔ اسـی وجہ سـے اس نے اپـنے قـوانين ميں مـزدور طبقے کی معاشـی آزادی کـو ايـک عظيم  فکريانحطاط  بدحالی کا انکشاف کيا۔
مقصد قرار ديا جس کے لئے ہر سياسی تحريک کو ماتحت ہونا چاہئے۔

لہذاوســيع مــزدوروں کے چونکہ سب سے اہم مقصد اس مقصد کے لئے يوروپ ميں معاشرتی تحريک کے مختلف دهڑوں کــو متحــد کرنــا تهــا 
ــان اتحاد کا تنظيمی ڈهانچہ وفاق کے اصولوں پر مبنی تها  جواس بات کی ضمانت ديتا ہے کہ ہر خاص اسکول کو اس کے لئے کام کرنے کا امک

موجود ہے۔ مشترکہ ہدف ان کے اپنے عقائد کے مطابق اور ہر ملک کی مخصوص شرائط کی بنياد پــر۔ بين االقــوامی کســی بهی متعين معاشــرتی
نظام کے لئے کهڑا نہيں تها۔ بلکہ يہ ايک ايسی تحريک کا اظہار تها جس کے نظرياتی اصول آہستہ آہستہ روز مره کی زندگی کی عملی جدوجہــد
ميں پختہ ہو گئے اور اس کی بهرپور نشوونما کے ہر مرحلے پر واضح شکل اختيار کی۔ پہلی ضرورت يہ تهی کہ مختلف ممالــک کے کــارکنوں

تاکہانہيں يہ سمجهايا جاسکے کہ ان کی معاشـی اور معاشـرتی غالمی ہـر جگہ انہی وجوہـات کی نشـاندہی کو ايک دوسرے کے قريب اليا جائے 
اوراس کے نتيجے ميں ان کی يکجہتی کا ظاہری شکل مصنوعی حدود سے باہر تک جانا چــاہئے۔ رياســتيں چــونکہ يہ قــوم کے کی جاسکتی ہے 

بلکہان کے طبقے کی بہتری کے ساته ہے۔ مبينہ مفادات سے منسلک نہيں ہے 

صنعتی جنگ کے اوقات ميں غير ملکی ہڑتـال تـوڑنے والـوں کی درآمـد کـو ختم کـرنے اور بين االقـوامی وصـوليوں کے ذريعہ ہـر ملـک ميں
عسکريت پسند کارکنوں کو مادی اور اخالقی مدد فراہم کرنے کے لئے اس کے طبقات کی عملی کوششوں نے مزدوروں ميں بين االقوامی شعور
کی نشوونما ميں زياده اہم کردار ادا کيا اس سے کہيں زياده خوبصــورت نظـريہ کـر ســکتے تهے۔ انہــوں نے کـارکنوں کـو معاشــرتی فلســفے ميں

اوراس کے قــومی ہم آہنگی اور يکجہــتی کــا عملی تعليم دی۔ يہ ايک حقيقت تهی کہ ہر ہڑتال کے بعد بين االقوامی کی رکنيت شدت سے بڑه گئی 
اعتراف مستحکم ہوا۔

اس طرح انٹرنيشنل سوشلسٹ مزدور تحريک کی ايک عظيم اسکول کی مالکن بن گيا اور سرمايہ دارانہ دنيا کــا مقــابلہ بين االقــوامی مــزدوروں
جوپرولتاری يکجہتی کے بندهنوں ميں ايک دوسرے کے ساته مضبوطی سے جوڑ رہا ہے۔ انٹرنيشنل کے پہلے دو کانگرس کی دنيا سے کيا گيا 

 ميں ، تقابلی اعتـدال پسـندی کی ايـک روح کے ذريعہ نمايـاں رہے۔ يہ ايـک ايسـی تحريـک کی پہلیلوزان ميں 1867 ميں ، اور 1866ميں جنيوا
 ،فــرانساورقطعی اظہــار کی تالش ميں تهيں۔ ليکن  عارضی کوششيں تهيں جو آہستہ آہستہ اس کے کام کے بارے ميں واضح ہوتی جــارہی تهيں 

 اور ديگر ممالک ميں ہڑتال کی بڑی تحريکوں نے بين االقوامی کو ايـک طـاقتور آگے بڑهـاوا ديـا اور کـارکنوں کے ذہنـوںسوئٹزرلينڈ ، بيلجيئم
– کے انقالبــاتکے خــاتمے کے1848جسکو شديد دهچکا لگــا تهــا۔  ميں انقالب برپا کرديا ، اس جمہوری نظريات کے اس دور ميں طاقتور بحالی 

بعد ، تهوڑا سا حصہ نہيں ديا۔

يہايسا رد عمل ہے جو جنگ سے پہلے سياسی سوشلزم کے تصورات اور طريقوں کے خالف براه راست رد عمل ہے انارکو-سنڈيکلزمجديد 
ــپين کی اٹلياور ديگر ممالک ميں سنڈيکلسٹ مزدور تحريک کی زبردست بغاوت ميں خود ہی ظاہر ہوچکا ہے  ہی فرانس  بولنےکے لئے نہيں۔ اس

" سنڈيکيٹکی اصطالح فرانس سے صرف ان کیمزدوروںجہانمنظم کارکنوں کی اکثريت پہلے انٹرنيشنل کے اصولوں پر ہميشہ وفادار رہی۔"
معاشی اور معاشرتی حيثيت کی فوری بہتری کے لئے صرف پروڈيوسروں کی ايک ٹريڈ يونين تنظيم ہے۔ ليکن انقالبی سنڈيکلزم کے عروج نے

جديدآئينی رياست کے اندر قطعی سياسی کاوشوں کے لئے باتکرنے کے لئے  اس اصل معنی کو بہت وسيع اور گہرا درآمد ديا۔ بالکل اسی طرح 
 ،ٹريڈيونين  نظريہ کے مطابقسنڈيکلسٹ لہذا  متحد تنظيم ، اور بورژوازی نظم کو کسی نہ کسی شکل ميں برقرار رکهنے کی کوشش کرتی ہے 

مزدورکی متفقہ تنظيم ہے اور اس مقصد کے لئے موجوده معاشرے کے اندر پروڈيوسروں کے مفادات کا دفاع ہے اور سوشلسزم کے  سنڈيکيٹ
اســکا دوہــرا مقصــد ہے۔ مالکــان طرز کے بعد معاشرتی زندگی کی تعمير نــو ســے متعلــق عملی تيــاريوں اور عملی تيــاريوں کے لــئے ہے۔ لہــذا 

انکے معيــار زنــدگی کی حفــاظت اور ان کے معيـار کـو بلنـد کــرنے کے لــئے مــزدوروں کے کيخالف مزدوروں کی لــڑائی تنظيم کے طــور پــر 
مطالبات کو نافذ کرنا۔مزدوروں کی فکری تربيت کے لئے اسکول کی حيثيت سے جب وه عام طــور پــر پيــداوار اور معاشــی زنــدگی کے تکــنيکی
انتظام سے واقف ہوں تاکہ جب کوئی انقالبی صورتحال پيدا ہوجائے تو وه معاشرتی اور معاشی حيات کو اپنے ہاته ميں ليــنے کے قابــل ہــوں گے

اور سوشلسٹ اصولوں کے مطابق اس پر تبصره کرنا۔

اندونوں کاموں ميں سے کسی ايک کو يہانتک کہ جب وه سوشلسٹ کا نام رکهتے ہيں  کی رائے ہے کہ سياسی جماعتيں انارکو - سنڈيکلسٹون
يہانتک کہ ان ممالک ميں جہاں سياسی سوشلزم طاقتور تنظيموں کــا حکم ديتــا ہے اور اس انجام دينے کے قابل نہيں ہيں۔ محض حقيقت يہ ہے کہ 

کــارکنکبهی بهی ٹريــڈ يونينــوں کے ســاته معــامالت نہيں کــر ســکے تهے کيــونکہ قــانون ســازی نے انہيں کے پيچهے الکهوں ووٹرز موجود ہيں 
اسکی گواہی ديتا ہے۔ . ايسا اکثر ہوا کہ ملک کے صرف ان حصوں ميں جہــاں روزمره کی روٹی کی جدوجہد ميں کوئی تحفظ فراہم نہيں کيا تها 

مثــالکے سوشلسٹ جماعتيں مزدوروں کی اجرت سب سے مضبوط تهيں سب سے کم تهيں اور مزدور کے حــاالت بــدترين تهے۔ يہی معــاملہ تهـا 
پر  ميں  طور  تهے  فرانسکے شمالی صنعتی اضالع  ميں  اکثريت  ميں سوشلسٹ  انتظاميہ  اور سيکسيونیاور جہانمتعدد شہروں کی  سيليسيہ 

ميں ، جہاں اپنے وجود ميں جرمنی کی سوشل ڈيموکريسی ايک بڑی پيروی کرنے ميں کامياب رہی تهی۔

اورجہــاں اب تــک ايســا ہــوا ہے اس ميں حکومتيں اور پارليمنٹ شاذ و نادر ہی اپنے اقدام پر معاشی يا معاشرتی اصالحات کا فيصلہ کرتے ہيں 
مبينہ بہتری ہميشہ قوانين کے وسيع و عريض ريزی کی حيثيت رکهتی ہے۔ اس طرح بــڑی صــنعت کے ابتــدائی دور ميں انگريــزی پــارليمنٹ کی
معمولی کوششوں کا ، جب بچوں کے استحصال کے خوفناک اثرات سے گهبرائے ہوئے اراکين پارليمنٹ نے آخر کار کسی حد تک افزائش آمــيز

اسکا تقريبا کــوئی اثــر نہيں ہــوا۔ ايــک طــرف وه خــود مــزدوروں کی ســمجه بــوجه نہ ہــونے کی وجہ ســے بهــاگ رہے تهے معاملے پر طے کيا 
 ميں قانوننافذ کرنے والے قانون کے ساته بهی ايسا ہی کچه کيا تها جــو90دوسريطرف آجروں نے انہيں توڑ پهوڑ کی۔ اطالوی حکومت نے وسط 

سسلی ميں گندهک کی کانوں ميں محنت کرنے پر مجبور ہونے والی خواتين کو اپنے بچوں کو اپنے ساته بارودی ســرنگوں ميں لے جــانے ســے
کيونبدقسمت خواتين کو اتنی کم معاوضہ ادا کيا گيا تها کہ وه اس قانون کو نظرانــداز کــرنے منع کرتی تهی۔ يہ قانون بهی ايک مراسلہ خط ہی رہا 

اوراس طــرح اپــنے معيــار زنــدگی کــو جبيہ محنت کش خواتين منظم کرنے ميں کامياب ہوگئيں  پر مجبور تهيں۔ صرف ايک خاص وقت کے بعد 
توبرائی خود ہی غائب ہوگئی۔ ہر ملک کی تاريخ ميں بہت سی ايسی ہی مثاليں ملتی ہيں۔۔ برقرار رکهنے پر مجبور ہوئيں 

ليکن يہاں تک کہ کسی اصالح کی قانونی اجازت اس کے مستقل ہونے کی کــوئی ضــمانت نہيں ہے جب تــک کہ پــارليمنٹ کے بــاہر عســکريت
 ميں دس1848پسند عوام موجود نہ ہو جو ہر حملے کے خالف اس کا دفاع کــرنے کے لــئے تيــار ہــو۔ اس طــرح انگريــزی فيکــٹری مالکــان نے 

فوراًہی بعد ميں صنعتی بحران سے فائده اٹهايا تاکہ مزدوروں کو گياره يا اس سے بهی بــاره گهنٹــوں تــک گهنٹے کے قانون کے نفاذ کے باوجود 
ملزمــانکو نہ محنت کرنے پر مجبور کيا جائے۔ جب فيکٹری انسپکٹرز نے اس اکاؤنٹ پر انفــرادی آجــروں کے خالف قــانونی کــارروائی کی تــو 

ــد حکومتنے انسپکٹرز کو اشاره کيا کہ وه قانون کے خط پر اصرار نہيں کريں گے  صرف بری کرديا گيا  ــزدور پابن تاکہمعاشی حاالت کے بعد م
 کے1918ہوں۔ اپنے وسائل پر ايک بار پهر دس گهنٹے تک لڑائی لڑنے کيلئے ، کسی حد تک زنده ہو گيا تها۔ ان چند اقتصادی بہتريوں ميں جــو 

آٹهگهنٹے کا دن سب ســے اہم تهــا۔ ليکن بيشــتر صــنعتوں ميں آجــروں نے اســے مــزدوروں ســے نومبر انقالب نے جرمن کارکنوں کيلئے اليا تها 
اسحقيقت کے باوجود کہ يہ قوانين ميں تها ، حقيقت ميں ويمر آئين ہی ميں قانونی طور پر لنگر انداز کيا گيا تها۔ چهين ليا تها 

ليکن اگر سياسی جماعتيں آج کے معاشرے ميں مزدوروں کے معيار زندگی کی بہتری کے لئے معمولی سی شراکت کرنے ميں بالکل ناکام ہيں
چونکہان کے پاس اس طرح تووه سوشلسٹ برادری کی نامياتی تعمير يا اس کے لئے بهی راه ہموار کرنے ميں بہت کم صالحيت رکهتے ہيں۔ يہ 

 نے اس کا کافی ثبوت ديا ہے۔جرمنیکے کارنامے کيلئے ہر عملی ضرورت کی کمی ہے۔ روس اور 

مزدورتحريک کا مرکزی کردار سياسی پارٹی نہيں بلکہ تاجر يونين ہے۔ جو روزانہ کی لــڑائی ميں ســخت ہے اور سوشلســٹ جــذبے سـے لہذا 
کيــونکہ يہ ان کی ســرگرمی ہے جــو دوچار ہے۔ صرف معيشت کے دائرے ميں ہی کارکن اپنی پوری معاشرتی طاقت کــا مظــاہره کرســکتے ہيں 

اورمعاشــرے کے وجــود کی ضــمانت ديتــا ہے۔ کســی بهی دوســرے ميــدان ميں وه بطور پروڈيوسر پورے معاشرتی ڈهانچے کو يکجا رکهتــا ہے 
ــريب ــدف کے ق اجنبی سرزمين پر لڑ رہے ہيں اور نااميد جدوجہد ميں اپنی طاقت ضائع کر رہے ہيں جس کی وجہ سے وه ان کی خواہشات کے ہ

جســےہرکيولس نے زمين ســے پــاؤں تر نہيں آسکتے ہيں۔ پارليمانی سياست کے ميــدان ميں کـارکن يونــانی ليجنــڈ کے ديــو انٹــيئس کی طــرح ہے 
اتارنے کے بعد گال گهونٹنے ميں کامياب کيا تها جو اس کی ماں تهی۔ صرف سماجی دولت کے تخليق کار اور تخليق کار کی حيثيت سے وه اپــنی
طاقت سے آگاه ہوتا ہے۔ يکجہتی کے ساته اپنے ساتهيوں کے ساته ٹريڈ يونين ميں وه ناقابل تسخير پہاڑی پيــدا کرتــا ہے جــو کســی بهی حملے کــا

اگريہ آزادی کی روح سے بهڑک اٹهے اور معاشرتی انصاف کے آئيڈيل کے ذريعہ متحرک ہو۔ مقابلہ کرسکتا ہے 

نہيں ہےسنڈلسٹسٹوں - انارکو منسلک محض عبوری رجحان  معاشرے کی مدت سے  دارانہ  بهی طرح سرمايہ  کسی  يونين  ٹريڈ  لئے  کے   
جوعام طور پر سوشلزم کا ابتدائی اسکول ہے۔ ہر نيا معاشرتی ڈهانچہ پــرانے حياتيــات کے جســم يہمستقبل کے سوشلسٹ معاشرے کا جراثيم ہے 

ميں اپنے لئے اعضاء بناتا ہے۔ اس ابتدائی کے بغير کــوئی بهی معاشــرتی ارتقــا ناقابــل تصــور ہے۔ يہــاں تــک کہ انقالبــات صــرف ان جــراثيم کی
نشوونما اور مقدار غالب کرسکتے ہيں جو پہلے سے موجــود ہيں اور مــردوں کے ہــوش ميں داخــل ہوگــئے ہيں۔ وه خــود کــو يہ جــراثيم پيــدا نہيں
کرسکتے ہيں يا کسی چيز سے ہٹ کر نئی دنيايں نہيں بنا سکتے ہيں۔ لہذا ہمارے لئے يہ جراثيم لگــانے کــا خدشــہ ہے جبکہ ابهی ابهی وقت بــاقی

تاکہآنے والے معاشرتی انقالب کے کام کو آسان تر بنايا جــا. اور اس کے اســتحکام کــو ہے اور انهيں مضبوط ترين ترقی کی طرف گامزن کريں 
يقينی بنايا جاسکے۔



کے تمام تعليمی کام اسی مقصد کے تحت ہيں۔ تعليم برائے سوشلزم کا مطلب ان کے لئے معمــولی مہم پروپيگنــڈه اور نــام نہــادانارکو-سنڈيکلسٹ
نہينہے بلکہ تکـنيکی رہنمـائی اور ان کی انتظـامی صـالحيتوں کی تـرقی کے ذريعہ کـارکنوں کـو معاشـرتی مسـائل کے انـدرونی سياسـت کـا دن 

اوراس کـام کی کـارکردگی کے معاشيزندگی کے دوباره حصہ دارونکے لئے ان کو تيـار کـرنے کے لــئے  رابطوں کو واضح کرنے کی کوشش 
لئے درکار اخالقی يقين دہانی کرانا۔ اس مقصد کے لئے کارکنوں کی معاشی لڑائی کرنے والی تنظيموں سے بہتر کــوئی ســماجی اداره نہيں لگايــا
گيا ہے۔ يہ ان کی معاشرتی سرگرميوں کو ايک يقينی سمت فراہم کرتا ہے اور زندگی کی ضروريات اور انسانی حقوق کے دفاع کے لــئے فــوری
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
ــدر اور اخالقی تصورات کی نشوونما کرتی ہے جس کے بغير کوئی معاشرتی تغير ناممکن نہيں ہے اپنے اعمال کے لئے ان کے ساتهيوں ميں مق

ذمہ داری کے ساته اہم يکجہتی۔

وہـان تمـام مرکـزی رجحانـات کے  کـا تعليمی کـام آزادانہ فکـر اور عمـل کی نشـوونما کی طـرف ہے سنڈيکلسٹوںمحض اس لئے کہ انارکو - 
وہمصنوعی تنظيم جــو اوپــر ســے ہـر ايـک کے واضح الفاظ کے مخالف ہيں جو تمام سياسی مزدور جماعتوں کی خصوصيت ہيں۔ ليکن مرکزيت 

کی طرف موڑ ديتی ہے ، ہميشہ ہی بنجر سرکاری معمــول کے مطــابق حاضــر رہتــا ہے۔ اور يہ انفــرادیچهوٹی اقليتگانٹه کے معامالت کو ايک 
اعتقاد کو کچل ديتـا ہے ، بے جــان نظم و ضـبط اور افســر شـاہی کے ذريعہ تمـام ذاتی اقـدام کــو ہالک کرتـا ہے ، اور کسـی بهی آزادانہ اقــدام کی
اجازت نہيں ديتا ہے۔ انارکو - سنڈيکلزم کی تنظيم وفاق کے اصولوں پر مبنی ہے ، نيچے سے اوپر کی طرف سے آزادانہ امـتزاج پـر ، ہـر ممـبر
کے حق خوداراديت کو ہر چيز سے باالتر رکهنا اور صرف مفاداتی اور مشترکہ 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 طاقت کو اپــاہج بنــا ديــتی ہے ، اور
بہت اہم بات يہ ہے کہ يہ صرف سياسی مزدور جماعتوں اور ان کے زير اثر ٹريڈ يونينوں کے نمائندے رہے ہيں جو اس الــزام کــو دہــراتے رہے

ــک ہيں۔ متلی کی بات کرنے کے لئے. ليکن يہاں بهی  زندگيکے حقائق کسی بهی نظريہ سے زياده واضح طور پر بولے ہيں۔ دنيا کا کوئی بهی مل
ايسا نہيں تها جہاں پوری مزدور تحريک اتنی مکمل طور پر مرکزيت اختيار کرلی ہو اور تنظيم کی تکنيک اس حد تک کمــال کی طــرف تيــار ہــو
گئی جيسے جرمنی ميں ہٹلر کے اقتدار ميں شامل ہــونے ســے پہلے۔ ايـک طـاقتور بيوروکريٹـک آالت نے پــورے ملــک کـا احــاطہ کيــا اور منظم
کارکنوں کے ہر سياسی اور معاشی اظہار کا عزم کيا۔ پچهلے انتخابات ميں سوشل ڈيموکريٹـک اور کميونسـٹ پـارٹيوں نے اپـنے اميـدواروں کے
لئے باره ملين سے زياده ووٹروں کو متحد کيا۔ ليکن ہٹلر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد چه الکه منظم کارکنوں نے اس تباہی کو روکنے کے
لئے کوئی انگلی نہيں اٹهائی جس نے جرمنی کو گهاٹی ميں ڈوبا تها ، اور جس نے چنـد ہی مہينـوں ميں ان کی تنظيم کـو مکمـل طـور پـر ٹکـڑے

ٹکڑے کر ديا تها۔

اورآزادانہ پروپيگنڈا ليکن اسپين ميں ، جہاں انارکو - سنڈيکلزم نے پہلے بين االقوامی دن سے منظم مزدوری پر اپنی گرفت برقرار رکهی تهی 
اور تيز لڑائی کے ذريعہ مزاحمت کی تربيت حاصل کی تهی ، وه طــاقتور ســی اين ٹی ٹی تهــا۔ جس نے اپــنی کــارروائی کی دلــيری کے ســاته ہی
اندرون اور بيرون ملک فرانکو اور اس کے متعدد مددگاروں کے مجرمانہ منصوبوں کو مــايوس کيـا اور ان کی بہــادری کی مثـال سـے ہســپانوی
مزدوروں اور کسانوں کو فاشزم کے خالف جنگ ميں حوصلہ مال - يہ حقيقت جس کو خود تسليم کرنے پر فرانسکو مجبور کيــا گيــا ہے۔ انــارکو-

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

 کارکنوں نے اپنے لــئے جــو مرکـزيت کی مشــين بنـائی تهی اس ســے ،جرمن کيوفاقی 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 رضاکارانہ طور پر انجام ديــا گيــا تهــا۔ بــڑے اتحــادوں ميں ،سابقہ 

وہصــرف ايــک ســال کے لــئے منتخب ہــوئے تهے اور انہيں ان کی تجــارت ميں جہــاں فطــری طــور پــر قــائم ســرکاری نمائنــدے ضــروری تهے 
 کےجنرل سکريٹری اس اصــول سـے کـوئی رعـايت نہيں تهی۔ يہ ايـک پـرانی روايت.C.N.Tمزدوروں کی طرح تنخواه ملتی تهی۔ يہاں تک کہ 

ــرار ہے۔ تنظيم کی اس ســاده ســی شــکل نے نہ صــرف ہســپانوی کــارکنوں کــو  ــوں ســے ہی اســپين ميں برق .C.N.Tہے جــو انٹرنيشــنل کے دن
اسنے ان کو اپنی صفوں ميں کسی بهی بيوروکريٹک حکومت کے خالف بهی حفاظت فــراہم کی اور ان کی اس پہلےدرجے کے لڑائی يونٹ ميں 

اورجس کا مقابلہ کسی دوسرے ملک ميں نہيں ہوتا ہے۔ يکجہتی اور پختہ جذبے کو ظاہر کرنے ميں مدد کی جو اس تنظيم کی خصوصيت ہے 

کيونکہ اس کا مقصد سياسی اور سماجی توازن کی بحالی کے لئے معاشــرتی زنــدگی ميں رياست کے لئے مرکزيت تنظيم کی مناسب شکل ہے 
سب سے زياده ممکنہ يکسانيت ہے۔ ليکن ايک ايسی تحريک کے لئے جس کا وجود کسی بهی سازگار لمحے اور فــوری طــور پــر اپــنے حــاميوں

مرکزيتاس کے فيصلے کی طـاقت کـو کمـزور کـرکے اور فـوری طـور پـر فـوری طـور پـر تمـام کی آزادانہ سوچ اور عمل پر منحصر ہوتا ہے 
ہرمقامی ہڑتال کو ســب سـے پہلے ســينٹرل جيساکہ جرمنی ميں ہوا تها  مثالکے طور پر  کارروائيوں کو دبانے سے ايک لعنت ہوسکتی ہے۔ اگر 

جواکثر سيکڑوں ميل دور رہتا تها اور عام طــور پـر اس موقــع پـر نہيں ہوتـا تهـا کہ وه مقـامی حـاالت پـر صـحيح فيصـلہ نے منظوری دينی تهی 
اوراس طــرح ايــک سنائے۔ حيرت نہيں کی جاسکتی ہے کہ تنظيم کے آلہ کار کی جڑنا فوری طور پر ايک حملے کو بہت ہی ناممکن بنا ديتا ہے 

ايسی کيفيت پيدا ہوتی ہے جہاں پر متحرک اور فکری طور پر چوکس رہنے والے گروه اب کم سرگرم لوگوں کے نمونوں کے طور پــر کــام نہيں
صرفخاتمے آخرکار  المحالہپوری تحريک جمود پر النا۔ تنظيم  بلکہان کی طرف سے ان کو غير فعال ہونے کی مذمت کی جاتی ہے  کرتے ہيں 

يہاپنے ممبروں کی روح اور اہم اقدام کو مــار ڈالتــا ہے اور اعتــدال پســندی کے ذريعہ کا ايک ذريعہ ہے۔ جب يہ اپنے آپ کا خاتمہ ہوجاتا ہے تو 
اس تسلط کو قائم کرتا ہے جو تمام بيوروکريسيوں کی خصوصيت ہے۔

کی رائے ہے کہ ٹريڈ يونين تنظيم ايسے کردار کا ہونا چاہئے جــو کــارکنوں کــو آجــروں کے خالف اپــنی جدوجہــد ميںانارکو - سنڈيکللسٹ لہذا 
انتہائی حد تک حصول کا امکان فراہم کرے ، اور ساته ہی انہيں ايک ايسی بنياد فراہم کـرے جس ســے وه معاشـی اور معاشــرتی زنــدگی کــو نـئی

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 کے لئے يونينــوں ميں شــامل
اوريہ کسی سينٹرل کے ويٹو سے مشروط ہيں ليکن وه خود اراديت کے پورے حق سے لطف اٹهاتے ہيں۔ کســی شــہر يــا ديہی ضــلع ہوجاتے ہيں 

کی ٹريڈ يونينيں نام نہاد ليبر کارٹيل ميں مل جــاتی ہيں۔ ليـبر کـارٹلز مقـامی پروپيگنـڈا اور تعليم کے مراکـز تشـکيل ديـتے ہيں۔ وه ايـک طبقے کی
حيثيت سے مزدوروں کو ايک ساته جوڑتے ہيں اور کسی تنــگ نظــری والے گــروہی جـذبے کے اضــافے کــو روکــتے ہيں۔ مقــامی مــزدوری کی

وہحاالت ميں دستياب ہر ايجنسی کے استعمال ميں منظم ليبر کے پورے جسم کے ٹهوس تعــاون کــا بندوبســت کــرتے ہيں۔ تمــام پريشانی کے وقت 

جنهونـنے اپـنے بيـنر پـر ہـاؤس آف کـامنز کی کا انکشاف خاص طور پـر سياسـی اصـالح پسـندوں کے سـاته ہـونے والی بـات چيت ميں ہـوا ہے 
جمہوری تعمير نو کو لکها تها۔ انہيں جواب ميں بتايا گيا کہ مزدوروں کو اس قسم کی کوششوں ميں کوئی دلچســپی نہيں ہے ، کيــوں کہ سوشلســٹ
معنوں ميں معاشرے کی معاشی تبــديلی سـے ہـاؤس آف کـامنس کــو ضـرورت سـے زيـاده مـاال مــال ہوگــا۔ اس کی جگہ ليـبر بـورڈز اور صــنعتی
فيڈريشنوں کے ذريعہ ليا جائے گا ، جو محض لوگوں کے مفاد ميں پيداوار اور کهپت کے مسائل سے خــود کـو تشــويش ميں مبتال کــرديں گے۔ ان
تنظيموں کا مقصد موجوده کاروباری افــراد کے فــرائض ســنبهالنا تهــا۔ تمــام معاشــرتی دولت کی مشــترکہ ملکيت کے ســاته اب سياســی اداروں کی

بلکہاس ذاتی فائــدے ســے جــو ہــر فــرد ان ســے حاصــل ضرورت نہيں رہے گی۔ قوم کی دولت کا پيداواری سامان کی مقدار کے ذريعہ نہيں ہوگا 
کرتا ہے۔ ہاؤس آف کامنز مستقبل ميں محض ايک ہاؤس آف ٹريڈس ہوگا۔

G.N.C.، ــا  کارکنوں کے غير معمولی ردعمل کے ساته مالقات کی۔ کچه ہی مہينوں ميں اس نے نصف ملين سے زياده ممبروں کو گلے لگا لي
اور اگرچہ اس کے اصل مقاصد کو تو صرف محنت کشوں ميں انتہائی فکری طور پر سرگرم عناصر نے واضح طور پر سـمجها تهـا ، پهـر بهی

ــاده کماز کم  بڑے بڑے لوگوں نے پہچان ليا  کہاس طرح کے طول و عرض کی ايک تنظيم مقامی گروپوں کی نسبت ان کے مطالبات پــر بہت زي
.G.N.Cوزن دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دس گهنـٹے تـک جـاری رہـنے والی اس احتجـاج نے انگريـزی مـزدور طبقے کے تمـام حصـوں ، اور 

اوراس کے قريبی دوسـتوں  اوونپرزور پکڑ ليا تها۔ اس مطالبے کو نافذ کرنے کے لئے اپنی تمام تر توانائی کے ساته خود کو مرتب کريں۔ خود 
 مينعسکريت پسند قانون سازی ميں بہت کم اميد رکهی ، ليکن انہوںG.N.C  نے اس تحريک ميں نماياں حصہ ليا۔ تاہم گرانٹ اور فيلڈن ، ڈوہرٹی

نے کارکنوں کو يہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دس گهنٹے کا دن صرف مزدوروں کے پورے معاشرے کی متحده معاشی کــارروائی ســے ہی
 يہ ان کا نعره تها۔فيکٹريونميں بڑوں کواپنے درميانيونينوں کے ذريعہاپنے لئے ايکشارٹ ٹائم بلبنانا چاہئے۔"جيتا جاسکتا ہے۔ "

عام ہڑتال کا خيال منظم انگلش کارکنوں کی غير متفقہ ہمدردی سے مال

 کيکــانگريس کےپروڈکــٹيو کالسزنےگرينڈ نيشنل ہاليڈے اور   وليمبينب نئيتحريک کے ايک سب سے زياده سرگرم چيمپئن   آغازميں   1832
ــئے اس جسميں زبردست گردش ہوئی تهی  عنوان سے ايک پرچہ شائع کيا تها  اورجس ميں عام ہڑتال کا خيال آيا تها اور محنت کش طبقے کے ل

کی اہميت کا پہلی بار مکمل کمپاس ميں عالج کيا 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 منظم انکار ان کی آزادی کا ذريعہ ہونا چاہئے۔ جنگ کے اس طرح کے آلہ جسمانی طاقت کے کسی بهی استعمال کے ساته تقسيم
کرديئے گئے اور اس سے زياده بہتر اثرات حاصل ہوسکتے ہيں جو بہترين فوج ہے۔ منظم ناانصافی کے نظـام کے خـاتمے کيلـئے جس چـيز کی
ضرورت تهی وه يہ تها کہ کارکنان کو اس طاقتور ہتهيار کی اہميت کو سمجهنا چاہئے اور اسـے ذہـانت کے سـاته اسـتعمال کرنـا سـيکهنا چـاہئے۔

تـاکہپهٹ پـڑا عنصـری قـوت جيسےمقامی کميٹياں تشکيل دے کر پورے ملک ميں عـام ہڑتـال کی تيـاری  بينوبو نے بہت ساری تجاويز پيش کيں 
اوراس وقت ان کے نظريات کو کارکنوں کی جانب سے دلی جواب کے ساته مل گيا۔ سے ہوسکے 

G.N.C اسسے پيدا ہونے والی روح نے آجروں کو نئے امتزاج سے خفيہ خوف اور اندهے منافرت سے بهر اوربهی   کی تيز رفتار ترقی اور
ديا۔ انہوں نے محسوس کيا کہ اس سے پہلے ہی اس عالقے کو آگے پهيالنے اور اپنے مقامی گروہوں کو مضبوط بنـانے اور مسـتحکم کـرنے کـا

اورمتفقہ کی مـذمتکی مجرمانہمقاصــد" وقت ملنے سے پہلے ہی تحريک کو بہت ہی روکنا چاہئے۔ پورے بـورژوا پـريس نے جی اين ســی کے "
پــارليمنٹ کــا محاصــره کــرتے ہوئےدرخواســتوںطور پر اعالن کيا کہ وه ملک کو تباہی کی طرف لے جارہا ہے۔ ہر صنعت ميں فيکٹری مالکــان 

اورخاص طور پر صنعتی تنازعات ميں مختلف قسم کے کارکنوں کی ملی بهگت کے خالف اقدامات پــر زور ديــتے "غير قانونی جمع" کے ساته
" پيشکيا اور انہيں اپنی يونين سے دسـتبردار ہـونے يـا الک آؤٹ کے ذريعہ ســڑکدستاويزہيں۔ بہت سے آجروں نے اپنے کارکنوں کے نام نہاد "

پر پهينک دينے کا متبادل پيش کيا۔

ليکنحکــومت نے ججـوں کی حوصــلہ افـزائی کی کہ وه موجــوده پرانےاتحاد کے ايکٹ پر دوباره عمل درآمد نہيں کيــا  يہسچ ہے  پارليمنٹ نے 
اکـثراس حقيقت کــو " کے ساته سختی سے نمٹ سـکے۔ اور انہـوں نے فراخــدلی سـے ايسـا کيـا زيادتيوںقوانين کے دائره کار ميں کارکنوں کی "

استعمال کرنے کے قابل ہونے کی وجہ يہ تهی کہ متعدد يونينوں نے حلف اور ديگر رســمی شــکلوں کے فــارمولے کومبينيشــن ايکٹ کے منســوخ
اوريہ کہ قــانون کے خــط کے خالف تهــا۔ انتہــائی معمــولی نــوعيت کے ہونے سے قبل اپنی زير زمين سرگرمی کے دنوں سے برقرار رکهــا تهــا 

 ميـدان ميں جرائم کے لئے سيکڑوں کارکنوں کـو خوفنـاک سـزا دی گـئی۔ اس وقت کے دہشــت گـردانہ جملـوں ميں سـے جس نے ڈورچسـٹر پـر 
قريبواقــع ايـک  ڈورچســٹر فيلــڈورکرز   کےاقــدام کے ذريعے ٹورپڈســل ميں GNNCہاتهونپر عائد کيا تها اس سے کڑکتے ہـوۓ غصــہپيدا ہـوا۔ 

ــا  سے گاؤں  چهوٹا  نے ايک يونين تشکيل دی تهی اور اس نے اجرت ميں سات شيلنگ سے آٹه شيلنگ ميں ايک ہفتے ميں اضافے کا مطــالبہ کي
تها۔ اس کے فورا بعد ہی چه فيلڈ ہينڈوں کو گرفتار کرليا گيــا اور آســٹريليا ميں تعزيـراتی کــالونيوں کـو ســات سـال تــک ٹرانسـپورٹ کے خوفنـاک

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 مســتقل اور تلخ مقــدمات کے عالوه ان کــو بهیG.N.Cاس طرح ابتداء سے ہی 
اســکے لـئے ابهی وقت کسـيبهی صـورت ميں  نشانہ بنايا گيا ، تاکہ عوام کو تعليم دينے کے اس کے بڑے کام کو شـايد ہی وقت مـل سـکے۔ شـايد 

جسنے اس کے بہت سـارے فـوری مطالبـات کــو قبــول کرليـا مناسب نہيں تها۔ اس کے بہت سارے اراکين بيداری چارٹزم کی طرف متوجہ ہوئے 
لنکاشـائر،جسـنے   ميں کيـا 1842جسـکا اختتـام اس عظيم تحريـک نے  اورديگر امور کے ساته ہی عام ہڑتال کے لــئے پروپيگنـڈا جـاری رکهـا 

کےکوئلے کے اضالع۔ ليکن اس تحريـک کی اصـل اہميتاسکاٹ لينڈ  اور ويلز ، برتنوں ،اسٹافورڈ شائر کی تمام صنعتوں کو بانده ديا يارکشائر
اوراوون نے ٹهيک کہا تها جب انہوں نے چارٹزم پر سياسی اصالحات کا زياده وزن ڈالــنے اور عظيم معاشــی مســائل کے بـارے ختم ہوگئی تهی 

 کےزوال کا بهی ســببچارٹسٹ تحريک کے ناخوشانقالبوں نے 49–1848ميں بہت کم سمجه بوجه ظاہر کرنے کا الزام عائد کيا تها۔ برصغير پر 
بنا ، اور 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 معاشی نظــام کــو ختم کــرنے اور
ايک نئی معاشرتی ترقی کی راه ہموار کرنے کی کوششوں کا باعث بنا۔ مزدور طبقے اور بورژوازی کے مابين دشمنی جس نے ابهی تک مہارت

انقالبــانقالب کے طوفــانوں کے دوران اپــنے آپ کــو واضــح طــور پـر ظــاہر کرچکــا ہے۔ انقالب ســے پہلے مــزدور نــام نہــاد حاصــل کــرلی تهی 
جسکی اصليت پندرہويں صدی تک معلوم کی جاسکتی ہے۔ يہ ٹريول مين کاريگروں کی انجمـنيں تهيں جن کی کمپاگنيجز ميں متحد ہوچکے تهے 

اورجو اپنے بالنے کے خدشات ســے خــود جنکے ممبر باہمی تعاون کا وعده کرتے تهے  درميانی عمر سے ان کی مخصوص تقاريب ہوتی تهی 
بلکہاپنے فوری معاشی مفادات کے تحفظ کے لئے اکثر ہڑتالوں اور بائيکاٹ کا بهی ســہارا ليــتے ہيں۔ . مجرمــوں کے کو مصروف رکهتے تهے 

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۔



کے کنـٹرول ميں پروڈيوسـر ٹريــڈ يونينــونلئے اپنے منصوبے پيش کيے تهے۔ ان منصوبوں ميں ايک طرح کے گلڈ سوشلزم کی تشکيل ہوئی اور
اوراس کے فورا بعد ہی ہی بلڈرز يـونين شـديد تنازعـات کی ايـک لمـبی سـنجيدگی کی کوآپريٹيو کے قيام کا مطالبہ کيا گيا۔ ان تجاويز کو اپنايا گيا 

اسناخوشگوار نتائج کی وجہ سے تنظيم کے وجود کو شديد خطــرات الحــق ہوگــئے اور اوون کے ذريعہ نشــاندہی کی جــانے والی ميں ملوث تهی 
سمت کی تمام کوششوں کو قبل از وقت ختم کرديا۔ 

 ميں لنــدن ميں ٹريــڈ1833بلکہاس کی سرگرمياں نئے جوش کے ســاته جــاری رکهيں۔  اوون نے خود کو اس کی حوصلہ شکنی نہيں ہونے دی 
يونينوں اور کوآپريٹو تنظيموں کی ايک کانفرنس بالئی گـئی ، جس پـر اوون نے کـارکنوں کے ذريعہ سـماجی تعمـير نـو کے اپـنے منصـوبے کی
وضاحت کی۔ مندوبين کی اطالعات سے کوئی واضح طور پر ديکه سکتا ہے کہ ان خياالت نے پہلے سے کيا اثر ڈاال ہے اور پهــر تخليقی جــذبے
نے انگريزی محنت کش طبقے کے جديد حلقوں کو متحرک کيا ہے۔ غريب انسان کے سرپرست نے نہايت ہی صاف گوئی کے ساته اس 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 رکهی ہے۔ ان کی رپورٹس سےليکن تمام سابقہ 
پتہ چلتا ہے کہ معاشرے ميں ايـک پـوری تبـديلی - ايـک ايسـی تبـديلی جـو دنيـا کے موجـوده حکم کی مکمـل سرکشـی کی حيـثيت رکهـتی ہے۔ وه

معاشرے کے نيچے کی بجائے سرفہرست رہنے کی خواہش رکهتے ہيں۔ يا اس کے بجائے کہ نيچے يا نيچے بالکل نہيں ہونا چاہئے۔

 کی عظيم الشان قومی ٹريـڈ يـونين کـا قيـام تهـا۔ يہ حـيرت انگـيز دورآئرلينڈ اورعظيم برطانيہ کے آغاز ميں 1834اس کانفرنس کا فوری نتيجہ 
 ہوگــئی۔ جی اين800،000اورٹريڈ يونينوں ميں منظم کارکنوں کی تعداد تــيزی ســے  تهے۔ پورا ملک التعداد ہڑتالوں اور الک آؤٹ سے لرز اٹها 

جوکـارکنوں کے اقــدامات کـو زيـاده سی کی بنياد رکهنا بکهرے ہوئے اداروں کو ايک عظيم فيڈريشن ميں اکٹها کرنے کی کوشـش سـے پيـدا ہـوا 
وہيہ کہ يہ نہ تــو خــالص تجــارتی موثر طاقت بخشے گی۔ ليکن اس اتحاد کو اس سمت ميں جو بهی کوشش کی گئی تهی اس سے پہلے کيا گيا تها 

. ايکلڑی ہـوئی تنظيم کی حيـثيت سـےG.N.Cاتحاد کے لئے کهڑا ہوا ، نہ کہ سياسی اصالح پسندوں کے ساته کارکنوں کی ملی بهگت کے لئے۔ 
اس کی حالت بہتر ہونے کے لئے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا تصور کيا گيا تها ، ليکن اس نے خود ہی سرمايہ دارانہ معيشت کو ختم کرنے اور

ليکنسب کی اس کی جگہ تمام پروڈيوسروں کی کوآپريٹو 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 بدل جائيں گی۔.G.N.C ضروريات کا اطمينان ہے۔

منتظمين چاہتے تهے کہ وه ان فيڈريشنوں ميں تمام صنعتی اور زرعی حصول ميں کام کريں اور اپنی پيداوار کی خصوصی شاخوں کے مطابق
انہيں گروپ کريں۔ ہر صنعت ايک خصوصی ڈويژن تشکيل دے گی جو اپنی پيداواری سرگرمی اور ان سے متعلقہ انتظامی افعال کی خصوصــی
حالتوں سے خود تشويش الئے گی۔ جہاں بهی يہ ممکن تها مختلــف شــاخوں ميں کارکنــان نے کوآپريٹـو پالنٹس کے قيــام کے لـئے آگے بڑهنـا تهـا
جواپنی پيداوار صارفين کو حقيقی قيمت پر بيچنا چـاه، جس ميں انتظـاميہ کے اخراجـات بهی شـامل تهے۔ عـالمگير تنظيم الـگ الـگ صـنعتوں کـو
باضابطہ طور پر منسلک کرنے اور اپنے باہمی مفادات کو منظم کرنے کے لئے کام کرے گی۔ کوآپريٹو پالنٹوں کی مصنوعات کا تبادلہ نــام نہــاد
مزدور بازاروں اور خصوصی تبادلے کے پيسوں يا مزدور ٹکٹوں کے استعمال 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۔

اسی زمانے ميں يہ کوآپريٹو زرعی اور صنعتی اقدامات سرمايہ دارانہ دنيا ميں مـزدوروں کی يـوميہ جدوجہـد کـو آســان بنـانے کے لــئے انجــام
. اسنے اپنے مطالبات مرتب کيے تهے:G.N.Cدينے والے تهے۔ يہ خاص طور پر ان سات نکات ميں سے تين ميں دکهايا گيا ہے جن ميں 

پيــداواريطبقات کبهی بهی سـرمايہ اســکے قبضــے کے بغـير  "چونکہ زمين زندگی کی سب سے پہلی ضروريات کـا ذريعہ ہے ، اور جيســا کہ 
داروں کے بڑے يا کم ڈگری کے تحت رہيں گے ، اور اس کے بعد تجارت اور تجـارت کے اتـار چڑهـاو پـر ، اس کميـٹی نے مشـوره ديــا ہے کہ
يونينوں کی جانب سے اس کے کچه حصوں کو ليز پر محفوظ رکهنے کے لئے ايک بہت بڑی کوشش کی جانی چــاہئے کيــونکہ ان کے فنــڈز کی

عمليزرعی مہتممـوں کی اگرنہيں تو  تاکہہر صورت ميں مردوں کو زياده سے زياده حصہ پالنے ميں مالزمت حاصل کی جاسکے  اجازت ہوگی 
بلکہــاس کے بـرعکس اس وقت جوانتظامات کسی تجارت ميں مزدوری کی قيمت کــو کم کــرنے کـا اثــر نہيں پـائيں گے  ہدايت پر ان کی رزق کا 

مينوفيکچرز ميں ضرورت سے زياده فراہمی بند کرکے اس ميں اضافہ کريں گے۔

کہـان افـراد کيسـفارش کـريں گی  جہانيہ عملی طور پر قابل عمـل ہيں  يہکميٹياں ہڑتالوں اور ٹرن آؤٹ کے تمام معامالت ميں  اس کے باوجود 
ہـرالج کـو ايــک کو اجناس کی تياری يا پيداوار ميں مالزمت کی جائے جيسا کہ ان کے بهائی يونينسٹوں کی مانگ ہوگی۔ اور اس کے نفاذ کيلئے 

ــراہمی کے ورک روم يا دکان فراہم کی جانی چاہئے جس ميں اس سامان کو ايسی الج کی وجہ سے تيار کيا جاسکتا ہے  جوضروری سامان کی ف
لئے مناسب انتظامات کرے گا۔

ــائم يہ ان تمام معامالت ميں جہاں قابل عمل ہے  ــو ق ہرضلع يا شاخ کو عام گهريلو استعمال ميں دفعات اور مضامين کا ايک يا ايک سے زياده ڈپ
کرنا چاہئے: جس کے ذريعے کام کرنے والے کو تهوک قيمتوں سے تهوڑی بہت اوپر قيمت پر اشيا کی فراہمی ہوسکتی ہے۔

G.N.C کے اتحاد کے طــور پــر تصـور کيــا تهـا۔ کوآپريٹـو کـاموں ميں اس کی عملیکوآپريٹــوز اور يونينــوں تجــارتیاسکے بانيوں نے  . لہذا 
شرکت سے کارکن کو صنعت کی انتظاميہ کے لئے ضروری تفہيم حاصل کرنا تها اور اس طرح معاشرتی پيداوار کے وسيع حلقوں کو اپنے قابو

يہانتک کہ پوری معاشی زندگی کو انجام ديا جائے۔ پروڈيوسر خود اور تمام استحصال کا خاتمہ کرتے ہيں۔ ان ميں النے کے لئے فٹ ہوجائے گا 
مثالکے طــور پــر کســی نے خياالت سے کارکنان کی مجلسوں اور خاص طور پر ليبر پريس ميں حيرت انگيز طور پر واضح اظہار پايا گيا۔ اگر 

اکثرايسے دالئل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پوری طرح جديــد لگتــا ہے۔ اس کا اعضاء ہے۔ جيمز ماريسن کے زير انتظام  G.N.Cجو پاينير پڑها 

جوبلـدياتی اداروں کے ليبر کارٹلوں کو ضلعی عالقوں اور عالقوں کے مطابق گروه بنا کر نيشـنل فيڈريشـن آف ليـبر کارٹيـل تشــکيل ديـا گيـا ہے 
مختلفتنظيموں کے ممبروں کی پيـداواری مـزدوروں کـو کوآپريٹـو الئنـوں پـر مفت ايڈجسـٹ کـرنے کـا مابين مستقل رابطے کو برقرار رکهتا ہے 

جســميں مضــبوط کــارٹلوں کــو کمـزوروں کی مـدد کـرنے کی ضــرورت تعليمکے شعبے ميں ضروری تعاون کی فراہمی کريں  انتظام کرتا ہے۔ 
اورعام طور پر مقامی گروپوں کو کونسل اور رہنمائی کے ساته مدد فراہم کريں گے۔ ہوگی 

مزيد يہ کہ ہر ٹريـڈ يـونين وفـاق کے سـاته پـورے ملـک ميں ايـک ہی تجـارت ميں تمـام ايـک ہی تنظيمـوں سـے وابسـتہ ہے اور يہ تمـام متعلقہ
تاکہسب کو عمومی صنعتی اتحاد ميں جوڑ ديا جائے۔ ان اتحــادوں کــا کــام يہ ہے کہ وه مقــامی گروہــوں کی تجارتوں کے ساته بدلے ميں ملتا ہے 

باہمی تعاون کے ساته کام کرنے کا اہتمام کريں ، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں يک جہتی ہڑتال کريں اور سرمائے اور مزدور کے مابين يــوميہ
جدوجہد کے تمام مطالبات کو پورا 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۔

اس طرح کی تنظيم نہ صرف مزدوروں کو روزمره کی روٹی کے لئے اپنی جدوجہد ميں براه راست عمل کرنے کـا ہــر موقــع فــراہم کـرتی ہے
بلکہيہ ان کو اپنی طاقت کے ذريعہ اور کسی اجنبی مداخلت کے بغير سوشلسٹ منصوبے پر معاشــرتی زنـدگی کی تنظيم نـو کــو انجــام ديـنے کے

اس بات پر قائـل ہيں کہ سوشلســٹ معاشــی نظـام حکــومتانارکو-سنڈيکلسٹانقالبيبحران کی صورت ميں۔  لئے ضروری ابتدائياں فراہم کرتی ہے۔ 
ليکنصرف پيداوار کے ہر خاص شاخ ميں ہـاته يـا دمـاغ کے سـاته مـزدوروں کے کے احکامات اور احکامات کے ذريعہ نہيں تشکيل پايا جاسکتا 

ــروه يکجہتی کے ساته۔ يہ يہ ہے کہ پروڈيوسروں نے خود ہی اس طرح کے تحت تمام پودوں کے انتظام کو سنبهالنے کے ذريعے کہ الگ الگ گ
پودوناور صنعتوں کی شاخيں عام معاشی حياتيات کے آزاد ممبر ہيں اور منظم طريقے سے پيداوار اور مصنوعات کی تقســيم کــو منظم انــداز ميں

جاری رکهتے ہيں۔ آزاد باہمی معاہدوں کی بنياد پر معاشرے کا مفاد۔

اپنےاضالع کے باشــندوں کی ضــروريات کــا تعين کــريں ايسے ميں ليبر کارٹلس ہر معاشرے ميں موجوده معاشی سرمائے پر قبضہ کريں گے 
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

،مشــينيں ، پيــداوارحساب لگائے اور اس کے مطابق پيداوار کے کام کـو ايڈجسـٹ کـرے۔ دوسـری طـرف ، يہ صـنعتی اتحـاد کـا کـام ہوگـا کہ وه 
کے ذرائع اور اس طرح کے سبهی آالت پر قابو پاليں اور الگ الگ پيداواری گروہــوں کـو اپـنی ضـرورت کے مطـابق فـراہمنقل و حمل ، خاممال
کرے۔

خود پروڈيوسرونکے ذريعہپودوں کی تنظيماور ان کےذريعہ منتخبکرده مزدورکونسلوں کے ذريعہکام کی سمت۔

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 معاشی سواالت حکومت کے ذريعہ اس سلسلے ميں 
 آمريت اپنے معاشی مســائل ســے پہلےبولشيوک کی مشہور آمريت ہے۔ روس ميں پرولتاريہيہانتک کہ جب اس کا مطلب  حل نہيں ہوسکتے ہيں 

تقريبا دو سال بے بس رہی اور اس نے عہدوں اور احکامات کے سيالب کے پيچهے اپنی نااہلی کو چهپانے کی کوشـش کی ، جن ميں سـے نـوے
بہتپہلے روس ميں کـوئی فيصد کو مختلف بيورو ميں ايک بـار دفن کرديـا گيـا تهـا۔ اگـر حکم نـاموں کے ذريعہ دنيـا کـو آزاد کيـا جاســکتا ہے تــو 

 معاشرتی نظام کی سب سے قيمــتی شــروعات کــوسوشلسٹنے بالشيوزم پريشانی باقی نہيں رہتی تهی۔ حکومت کے لئے اپنے جنونی جوش ميں 
 کو تقريبا ابتدا ہی ميں آزادی سے محروم رکهنے کے ذريعہ متشدد طــور پــر تبــاهسوويتوںاور ٹريڈيونينوں کو رياستی کنٹرول ميں النے  مٹانے 

 نے انصاف کے ساته اپنے "مغربی يورپيممالک کے کارکنوں کے لئے پيغام ميں کہا۔کرپوٹکنکرديا ہے۔ 

“

ــا جاســکتا ، حــاالنکہ اس آبــادينے  ــاکہ روس نےہميں وه راســتہدکهايا ہے جســميں سوشــلزمکا ادراکنہيں کي پرانيحکــومت کے انہــوں نے کہ
نـئيحکومت کے تجربـات کے خالفکســی بهی ســرگرممزاحمت کی مخــالفت نہيں کی۔سياسـی اور معاشــيزندگی پـر قابوپـانے کے ساتهناکاره ہوکر 

مــزدوروں ليکناس وقت تکجب تک کہملــک ميں کســيپارٹی کی آمــريت  لئےمزدوروں کی کونسلوں کا خيالخود ہی غيرمعمولی اہميتکا حامل ہے 
اور کسانوں کی کونسلوں کا غلبہہے۔ اپنی اہميتکهو اس طرحـوه اسـی غيرفعـال کــردارکی طـرف مـائلہو رہے ہينجـو رياسـتونکے نمائنـدےمطلق
بادشاہتکے زمانےميں کهيلــتےتهے۔ جب کارکنــان کونسـاليک آزاد اورقابــل قـدر مشــيربننا چهــوڑتيہے جب ملکميں کــوئی پريســموجود نہيں ہے
ــاتی جيساکہ ہمارےساته دو سالونسے ايسا ہيہے۔ اس سےبهی بدتر باتيہ ہے کہکارکنوں اور کسانوں کی کونسليں اس وقتاپنے تمام معنيکهو ج
ہينجب ان کےانتخابات سے قبلکوئی عواميپروپيگنڈا نہيں ہوتاہے اور انتخابات خود پارٹيآمريت کے دباؤميں آتے ہيں۔کونســلوں کے ذريعہايســی
حکومتسوويت حکومتايک خاص اقدامکے مترادفہے جيسے ہيانقالب نئی معاشيبنيادوں پر نئےمعاشرے کے قيامکے لئے آگےبڑهتا ہے يہايک

مرده بنيادپر صرف ايکمرده اصول بنجاتا ہے۔

واقعات کے دوران ہر نقطہ پر کرپوٹکن صحيح ثابت ہوا ہے۔ روس ء کســيبهی دوســرے ملــک کے مقـابلے ميں سوشــلزم ســے دور ہے۔ آمــرانہ
بلکہانتہائی معمولی آزادی کــو بهی دبــانے اور ايــک المحــدود آمــريت جدوجہد محنت کش عوام کی معاشی اور معاشرتی آزادی کا باعث نہيں ہے 

کی نشوونما کا باعث ہے جو کسی بهی حقوق کا احترام نہيں کرتی ہے اور انسانی وقار کے ہـر احســاس کـو پـاؤں تلے رکهے ہـوئے ہے۔ روسـی
ــادی صــورت ہے ــائی برب ــک انتہ ــال کی اي ــانی استحص ــا ہے وه انس ــل کي ــو کچه حاص ــر ج ــی طــور پ ــومت کے تحت معاش ــارکن نے اس حک ک

سرمايہداری کے انتہائی مرحلے سے ليا گيا ہے ، جو اس کی پيداواری صالحيت کو اپــنی بلنــد تــرين حــد تــک جواسٹيکانوف سسٹم کی شکل ميں 



جسکو اپنی ذاتی مشقت کے تمام تر انکار سے انکار کيا گيـا ہے ، اور اگـر وه اپـنے آپ پہنچا ديتا ہے اور اسے گالی سے محروم کرتا ہے۔ غالم 
کو مجرموں کی زندگی اور آزادی کے سامنے بے نقاب نہيں کرنا چاہتـا ہے تـو اسـے اپـنے اعلی افسـران کے ہـر حکم کـو پيش کرنـا ہوگـا۔ ليکن

اپنےروز مره کے کـاموں ميں الزمی مزدوری ہی آخری سڑک ہے جو سوشلزم کا باعث بن سکتی ہے۔ يہ انسان کو معاشرے سے الگ کرتا ہے 
اس کی 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۔

يہاں تک کہ ہم يہاں جرمنی کی بات نہيں کريں گے۔ سوشيل ڈيموکريٹس جيسی پارٹی ســے کســی کی معقـول توقـع نہيں کی جاسـکتی ہے - جس
چــونکہجرمن"  کے نومبر انقالب سے ٹهيک شام کو کارکنوں کو تخريب کاری کے خالف متنبہ کيا تهـا 1918کے مرکزی عضو وورورٹس نے 
ہمکہہ ســکتے ہيں ، بجلی راتــوں رات اس کی گــود ميں پــڑ گــئی ، اور "۔سوشلزم کے ساته تجربہ کريں۔ شــايد عوام جمہوريہ کيلئےتيار نہيں ہيں

حقيقت ميں يہ نہيں جانتا تها کہ اس کا کيا کرنا ہے۔ اس کے مطلق نامردی نے آج جرمنی کو تيسری ريخ کے ســورج ميں بســنے کے قابــل بنــانے
ميں کچه زياده تعاون نہيں کيا۔

نےہميں اس سلسـلے جہانان کا اثـر و رسـوخ سـب سـے زيـاده ہے  مزدور يونينوں نے انارکو-سنڈيکلسٹ کی کاتالونيااورخاص طور پر   اسپين
ميں ايک مثال دکهائی ہے جــو سوشلســٹ مــزدور تحريــک کی تــاريخ ميں منفــرد ہے۔ اس ميں انهــوں نے اس بــات کی صــرف تصــديق کی ہے کہ

 نے ہميشہ اس بـات پـر اصـرار کيـا ہے کہ سوشلســزم تـک نقطہ نظـر اسـی وقت ممکن ہے جب کارکنـان نے اس کے لـئےسنڈيکلســٹوں انارکو 
ــراه ضروری حياتيات کو تشکيل ديا ہو  اورجب سب سے بڑه کر وه اس سے پہلے ايک حقيقی سوشلسٹ تعليم کے ذريعہ تيار ہوچکے ہوں۔ اور ب

بلکہــانقالبی مــزدور جہانبين االقوامی دن سے مزدور تحريــک کــا وزن سياســی جمــاعتوں ميں نہيں  راست کارروائی ليکن اسپين کا يہ معاملہ تها 
انجمنوں ميں پڑا تها۔

نيشنلفيڈريشــن آف ليــبراور ايــف ســی اين ٹی ،فاشسٹجرنيلوں کی سازش کهلی کهلی بغاوت ہوئی اور کچه دن ميں   کو 1936  جوالئی 19 جب 
 اور سازشــيوں کے منصــوبے کــو مــايوس کررہــا ہےکاتالونيادشـمن نے  کی بہادری ســے مـزاحمت کی گـئی اےآئی انارجسٹفيڈريشن آف ايبيريا

مزدوريونــاور  کے کـارکن آدهے راســتے پــر نہيں رکيں گے۔ تــو اس کے بعـد کاتالونياجسکی بنياد پــر اچانـک حــيرت ہـوئی ، يہ واضـح تهـا کہ 
 کےاقدام سے جاری کی گئی تهی۔ اورC.N.T کسانوں کے ذريعہ زمين کو اکٹها کرنے اور پودوں پر قبضہ کرنے کے بعد۔ اور يہ تحريک ، جو

اوريہاں تک کہ اس نے سوشلســٹ پــارٹی کی  غير متزلزل طاقت کے ساته اراگون ، ليونٹے اور ملک کے ديگر حصوں پر قابو پاليا ايف.اے.ای.
 کـو ايـکاســپين کی بغـاوت نے فاشسـٹوںکےسـاته پهيـل گيـا۔ جــنرل ليــبر يـونين   مينمنظم کيا U.G.Tٹريڈ يونينوں کا ايک بہت بڑا حصہ ، جو 

سماجی انقالب کی راه پر گامزن کرديا تها۔

بلکہيہ کہ وه ان کی تعمـيراتی اس ہی واقعے سے يہ بات سامنے آتی ہے کہ اســپين کے انــارکو-سنڈيکلســٹ کــارکن نہ صــرف لڑنـا جــانتے ہيں 
روح سے بهر پور ہيں جو ان کی کئی سالوں کی سوشلسٹ تعليم سے حاصل ہوئی ہيں۔ يہ اســپين ميں لبرٹــيرين سوشــلزم کی بہت بــڑی خــوبی ہے

کہپہلی بين االقوامی دن سے اس نے کارکنوں کــو اس جــذبے ســے تــربيت دی ہے جــو  ايف.اے.آئ ميناظہار خيال کرتی ہے۔ اور C.N.Tجواب 
ــپين ميں آزاد آزادی کو سب سے زياده اہميت ديتی ہے اور اپنے پيروکاروں کی فکری آزادی کو اپنے وجود کی بنياد کے طور پر ديکهتی ہے۔ اس
خيال مزدور تحريک کبهی بهی معاشی استعارے کی بهولبلييا ميں اپنے آپ کـو نہيں کهـو چکی ہے جس نے مہلــک تصـورات کے ذريعہ اس کے

جيساکہ جرمنی کا معاملہ تها۔ نہ ہی اس نے بورژوا پارليمنٹس کے بنجر معموالت کے کاموں ميں اپــنی توانــائی کــو فکری فروغ کو معطر کرديا 
ايکناميـاتی نمـو خـود عـوام کی سـرگرمی سـے آگے بـڑه رہی ہے اور اپـنی بالجواز ضائع کيا ہے۔ سوشلزم اس کے لئے لوگوں کی فکرمنـد تهـا 

معاشی تنظيموں ميں اس کی اساس ہے۔

ــانوں اور سی اين ٹی لہذا . صرفدوسرے ممالک ميں ٹريڈ يونينوں جيسے صنعتی کارکنوں کا اتحاد نہيں ہے۔ يہ اپنی صفوں ميں شامل ہے ، کس
کهيت مزدوروں کے ساته ساته دماغی کارکنوں اور دانشوروں کے بهی۔ اگر اب ہسپانوی کسان فاشزم کے خالف شہر کارکنوں کے ساته کندهے

يہسوشلسـٹ تعليم کے عظيم کـام کـا نـتيجہ ہے جـو سـی اين ٹی نے انجـام ديـا ہے۔ اور اس کے پيش رو۔ تمـام سے کندها مال کـر لـڑ رہے ہيں تـو 
اسکولوں کے سوشلسٹ ، حقيقی لبرلز اور بورژوا انسداد فاشسٹ جن کو موقع پر مشاہده کرنے کا موقع مال ہے ، اب تــک انہــوں نے ســی اين ٹی
ــف کی ہے۔ ان کی تخليقی صالحيت کے بارے ميں صرف ايک فيصلہ پاس کيا ہے۔ اور اس کے تعميری مزدوروں کے ساته سب سے زياده تعري

 مزدوروں اور کســانوں نے ســراہاســی اين ٹی کےفہمو فراست اور تدبر اور اس بے مثال رواداری کو جس مين ميں سے کوئی بهی قدرتی ذہانت 
ــاونسائنس اور ٹيکنيشن ، کسان ، مزدورہے اس کی مدد نہيں کرسکا۔ اپنے مشکل کام سے گزر چکے ہيں۔   کے مرد ايک دوسرے کے ساته تع

اورتين مہينوں ميں کاتالونيا کی پوری معاشی زندگی کو مکمل طور پر ايک نيا کردار ديا۔ پر مبنی کام کے لئے اکٹهے ہوئے تهے 

 کے ذريعہ کاشــت کی گــئی ہے۔ اس ميںسنڈيکيٹس ميں آج تين چوتهائی اراضی اجتماعی اور باہمی تعاون کے ساته محنت کشوں کے کاتالونيا
ليکنـاپنے معاشـی سـواالت کـو ہر برادری اپنے آپ کو ايک قسم پيش کرتی ہے اور اپنے اندرونی معامالت کو اپنے انداز ميں ايڈجسٹ کرتی ہے 

نئےخياالت اور باہمی محرک کــو اکســاتے ہيں۔ اپنے فيڈريشن کی ايجنسی کے ذريعے حل کرتی ہے۔ اس طرح آزاد خياالت کا امکان محفوظ ہے 
ملک کا ايک چوتهائی حصہ چهوٹے کسان مالداروں کے قبضہ ميں ہے ، جن کے پــاس اجتماعــات ميں شــامل ہـونے يـا اپــنے خانـدانی پــالنے کـو
جاری رکهنے کے درميان آزادانہ انتخاب چهوڑ ديا گيا ہے۔ بہت سے واقعات ميں ان کے چهوٹے چهوٹے حصوں ميں ان کے کنبہ کے سائز کے
تناسب ميں اضافہ کيا گيا ہے۔ اراگون ميں کسـانوں کی بهـاری اکـثريت نے اجتمـاعی کاشـت کـا اعالن کيـا۔ اس صـوبے ميں چـار سـو سـے زيـاده

جنميں سے تقريبا دس سوشلسٹ امريکی حکومت کے زير کنٹرول ہيں ، جبکہ باقی سـب ســی اين ٹی کے ســنڈيکيٹ کے ذريعہ اجتماعی فارم ہيں 
ــٹےغير منقولہ زمين کاشت کی گئی ہے۔ چالئے جاتے ہيں۔ زراعت نے وہاں ايسی ترقی کی ہے کہ ايک سال کے دوران چاليس فيصد سابقہ  ليون

سنڈيکيٹسکے انتظام کے تحت اجتماعی زراعت مسلسل زياده ترقی کر رہی ہے۔ متعــدد چهــوٹی چهــوٹی جمــاعتوں  ميں بهی کيسٹلاور اندلس ميں 
بلکہـاپنی اجتمـاعی صـنعت کی باشـندےاب پيسـوں کے ذريعہ تبـادلہ نہيں کـرتے  ميں ايک سوشلسٹ طرز زنـدگی پہلے ہی فطـرت بن چکی ہے 

پيداوار سے اپنی ضروريات کو پورا کرتے ہيں اور ايمانداری کے ساته محاذ پر لڑنے والے اپنے سـاتهيوں کے لـئے سـرپلس کـو مختص کـرتے
اورنئے نظام کی مزيد تعمــير جنــگ کے خــاتمے تــک ملتــوی ہيں .بيشتر ديہياجتماعی کاموں کے لئے انفرادی معاوضے کو برقرار رکها گيا ہے 

.ســی اين ٹیجواس وقت لوگوں کی پوری طاقت کا دعويدار ہے۔ ان ميں اجرت کی رقم خاندانوں کے ســائز ســے طے ہــوتی ہے۔  کردی گئی ہے 
کےروزانہ بليٹن ميں ہونے والی معاشی رپورٹس مشــينوں اور کيميـائی کهـادوں کے تعــارف کے ذريعہ اجتماعــات کی تعمـير اور ان کی تکـنيکی

جواس سے پہلے تقريبا نامعلوم تها۔ صرف کاسـٹائل ميں زرعی اجتمـاع نے يہانتہائی دلچسپ ہيں  ترقی کے بارے ميں ان کے اکاؤنٹس کے ساته 
 الکه سے زائـد پاســيٹا خـرچ کـيے ہيں۔ زمين جمــع کــرنے کــا عظيم کــام امـريکی جی ٹی کے ديہی20گذشتہ سال کے دوران اس مقصد کے لئے 

فيڈريشنوں کے بعد بہت آسان بنا ديا گيا تها۔ عام تحريک ميں شــامل ہـوئے۔ بہت سـی جمــاعتوں ميں تمــام امــور کــا اہتمـام سـی اين ٹی کےمنــدوبين

. سنڈيکلزمکے پيش رو3باب 

ــال؛ رد عمــل کی رابرٹ اوون اور انگريزی مزدور تحريک۔ گرينڈ نيشنل کونسيليڈيٹڈ ٹريڈ يونين؛ وليم بينبو اور جنرل اسٹرائک کا خي
مدت؛ فرانس ميں مزدور تنظيموں کا ارتقاء۔ بين االقوامی ورکنگ ايسوسی ايشن؛ تجارتی يونين ازم کا نيا تصـور؛ مـزدور کونسـلوں
کا خيال؛ آمريت کے مقابلہ ميں مزدور کونسـليں۔ کــارکنوں کی معاشــی تنظيم کے بــارے ميں بيکــنين۔ مــارکس اور اينگلــز 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 کــا ہمــارے دور کے انقالبی ســندهيزم ســےسوشلسٹ
اورايــک وقت کے بے جوڑ رشتہ تها۔ ان رجحانات نے سب سے پہلے انگلينڈ ميں ترقی کی ، جو سرمايہ دارانہ بڑی صنعت کــا مــادر ملــک ہے 
کارکنونکی کوشش لئے انگريزی محنت کش طبقے کے اعلی درجے کے طبقوں پر سختی سے اثر انداز ہوا۔ امتزاجی ايکٹ کے خاتمے کے بعد 

ــا تهــا کہ کو بنيادی طور پر ہدايت کی گئی کہ وه اپنی ٹريڈ يونين تنظيموں کو ايک وسيع تر کردار پيش کريں  کيونکہعملی تجربے نے انهيں دکهاي
خالصتا مقامی تنظيميں روزمره کی روٹی کے لئے اپنی جدوجہد ميں مطلوبہ مدد فراہم نہيں کرسکتی ہيں۔ پهر بهی يہ کوششيں پہلے کسی بہت ہی

انکـا معاشـی گہرے معاشرتی تصورات پر مبنی نہيں تهيں۔ ان کارکنوں کا ، جب وه اس وقت کی سياسی اصالحات کی تحريـک سـے متـاثر تهے 
حالت کی فوری بہتری سے باہر کوئی مقصد نہيں تها۔ تيس کی دہائی کے آغاز تک انگريــزی مــزدور تحريــک پــر سوشلســٹ نظريــات کے اثــر و

اورپهــر اس کی ظــاہری شــکل کــو رابــرٹ اوون اور اس کے پيروکـاروں کے ہنگــامہ خــيز رســوخ کــو واضــح طـور پـر ظـاہر نہيں کيـا گيـا تهـا 
پروپيگنڈے ميں شامل کرنا ہے۔

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

معاشی پريشانيوں ميں کارکنوں کی تعليم۔ ان مطالبات ميں ايک سياسی اصالحاتی تحريک کے مضبوط اثر و رسوخ کو تسليم کرتـا 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 گيــا

ہے۔

 مينريفارم بل اليا گيا ، جس کے ذريعہ انگريزی محنت کش طبقے کے بڑے حلقوں کے لــئے آخــری سياســی وہم مٹ گيــا۔ جب يہ بــل1832سن 
ليکنکارکنوں نے پہچان ليا کہ ان کے ساته طبقے نے بزرگ زمينداروں پر بڑی کاميابی حاصل کرلی ہے قانون بن گيا تو يہ ديکها گيا کہ متوسط 

اوريہ کہ بورژوازی محض اس کو کهينچنے کے لـئے اسـتعمال ہـوا ہے۔ آگ سـے جلـدی نـتيجہ ايـک عـام مايوسـی اور دوباره دهوکہ ديا گيا ہے 
مستقل طور پر پهيل جانے واال يہ يقين تها کہ مزدور طبقہ بورژوازی کے ساته اتحاد ميں کوئی مدد نہيں پاســکتا ہے۔ اگــر اس ســے پہلے طبقــاتی

تـواس نے اب جدوجہد حقيقت پسندی کا حامل ہوتی جو مالک اور غير ملکيت طبقوں کے متضاد معاشی مفادات سے بے ســاختہ اٹه کهـڑی ہـوتی 
مزدوروں کے ذہنوں ميں ايک يقينی سزا کے طور پر شکل اختيار کرلی تهی اور اس نے ايــک طے شــده راه اختيــار کی تهی۔ ان کی ســرگرميوں
کو مزدور طبقے کی سوچ کا يہ رخ ان برسوں کے دوران ليبر پريس ميں متعدد الفاظ ميں واضح طور پر ظاہر ہوا ہے۔ کارکن يہ ســمجهنے لگے
تهے کہ پروڈيوسر کی حيثيت سے ان کی اصل طاقت ان کے کردار ميں ہے۔ سياسی اصالحات کی تحريک ميں جتـنی زيـاده جانکـاری کے سـاته

اتناہی مضبوطی سے جڑيں معاشرے ميں اپنی معاشی اہميت کے بارے ميں ان کی نـئی حاصــل کـرده تفہيم بن وه اپنی شراکت کے فياس بن گئے 
گئيں۔

ــر و انہيں اس يقين کے ساته رابرٹ اوون کے پروپيگنڈے کے ذريعہ اعلی حد تک تقويت ملی  جواس وقت منظم ليبر کی صفوں ميں مستحکم اث
رسوخ حاصل کر رہے تهے۔ اوون نے تسليم کيا کہ ٹريڈ يونين تنظيموں کی مستقل نشوونما نے سرمايہ دارانہ معاشی نظام کے بنيادی ردوبدل پــر

اوراس سـے انہيں بـڑی اميـديں وابسـتہ ہيں۔ انہـوں نے مـزدوروں کـو دکهايـا کہ سـرمائے اور ان کی کاوشوں کی ايک مسـتحکم بنيـاد رکهی ہے 
اســنے مــزدوروں کی حاالنکہــدر حقيقت  مزدوری کے مابين موجوده تنازعہ اجرت پر عام لڑائيــوں کے ذريعے کبهی بهی حـل نہيں ہوســکتا ہے 

طرف سے ان کی بڑی اہميت کو نظرانداز نہيں کيا تها۔ دوسری طرف انہوں نے کــارکنوں کــو يہ بــاور کــرانے کی کوشـش کی کہ وه قــانون ســاز
اورانہيں اپنے معامالت کو اپـنے ہـاته ميں لينـا چـاہئے۔ ان خيـاالت سـے انگريـزی محنت اداروں سے کسی بهی چيز کی توقع نہيں کرسکتے ہيں 

کش طبقے کے اعلی درجے کے شعبوں 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 تــرقی يــافتہ اور متحــرک تهــا

اووننے مانچسٹر ميں اس يونين کے مندوبين کے اجالس سے قبل معاشرے کی تعمير نو کے  ميں 1831اورمنيجروں کے جسم ميں کانٹا تها۔ سن 



جہانصنعتی سرمايہ داری نے سب سے پہلے براعظم ميں اپنــا قيــام عمــل ميں اليــا ، وه ہــر جگہ اســی  ملک ميں بهی رائن اور بيلجيئم ، فرانس
مزدورتحريک کے ابتدائی مراحل تک پہنچا۔ اور يہ تحريک ہر ملک ميں پہلے ہی اسی نوعيت کی ضرورتکے مطابق  مظاہر کے ہمراه تها اور 

حٰتيکہ سوشلسٹ نظريات کے ذريعہ اس کے تصورات نے اسے بلند تر تصــورات جسنے آہستہ آہستہ بہتر تفہيم حاصل کی  شکل ميں ظاہر ہوئی 
سے نوازا اور اس کے لئے نئے معاشرتی نقائص کهول ديئے۔ سوشلزم کے ساته مزدور تحريـک کـا اتحـاد دونـوں کے لـئے فيصـلہ کن اہميت کـا

يادوسرے سوشلسٹ اسکول نے ہـر ايـک مثـال ميں اس تحريـک کے کـردار اور حامل تها۔ ليکن اس پر اثر انداز ہونے والے سياسی نظريات نے 
مستقبل کے لئے بهی اس کا نظريہ طے کيا۔

انميں ســے دوســروں کــو بهی اس تحريــک اگرچہ سوشلزم کے کچه مکاتب نوجوان مزدور تحريک سے بالکل التعلق تهے يا غير ہمــدرد رہے 
کی اصل اہميت کا احساس ہوا کيونکہ وه سوشلزم کے ادراک کی ضروری ابتدائی ہے۔ انہوں نے سمجها کہ مــزدوروں کی روزمــره کی جدوجہــد

تاکہمحنت کش عوام کو ان کے فوری مطالبات اور سوشلسٹ مقاصد کے مابين گہری ربــط کــو واضــح ميں بڑه چڑه کر حصہ لينا ان کا کام ہوگا 
کيا جاسکے۔ ان جدوجہد کيلئے، اس وقت کی ضرورتوں سے نکلتے ہوئے ، مزدوری کی غالمی کے مکمل دبانے کے لئے پرولتاريہ کی آزادی

اسکے کی گہری اہميت کی صحيح تفہيم النے ميں مدد فراہم کی ہے۔ اگرچہ زندگی کی فوری ضروريات سے جنم لے ليا ، ليکن اس کے باوجود 
اندر آنے والی چيزوں کا جرثومہ پيدا ہوا ، اور يہ زندگی کے نئے مقاصد طے کرنے تهے۔ ہر نئی چيز حيات کی حقيقت سے پيدا ہــوتی ہے۔ نــئی
دنيايں تجريدی نظريات کے خال ميں پيدا نہيں ہوتيں بلکہ اس سخت اور مستقل جدوجہد ميں روزمـره کی روٹی کی لــڑائی ميں زنـدگی کی نــاگزير
تقاضوں کا خيال رکهنے کے لئے وقت کی ضروريات اور پريشانيوں کا تقاضا کرتی ہے۔ پہلے سے موجــود کے خالف مســتقل جنــگ ميں ، نــئی
شکل خود آتی ہے اور نتيجہ برآمد ہوتا ہے۔ جو وقت کی کاميابيوں کی قـدر کرنـا نہيں جانتـا ہے وه کبهی بهی اپـنے اور اپـنے سـاتهيوں کے لــئے

بہتر مستقبل نہيں جيت پائے گا۔

آجروں اور ان کے اتحاديوں کے خالف روزانہ کی لڑائيوں سے ، کــارکن آہســتہ آہســتہ اس جدوجہــد کــا گہـرا مطلب ســيکهتے ہيں۔ پہلے تـو وه
ليکنآہستہ آہسـتہ وه بـرائی موجوده معاشرتی نظام کے تحت ہی پروڈيوسروں کی حيثيت کو بہتر بنانے کے صرف فوری مقصد کی تالش ميں ہيں 

کی اجاره داری رکهتے ہيں - اجاره داری معيشت اور اس کے سياسی اور معاشرتی ساته۔ اس طرح کی تفہيم کے حصــول کے لــئے روزمــره کی
جدوجہد بہترين نظرياتی مباحثے سے بہتر تعليمی مواد ہيں۔ مزدور کے ذہن اور روح کو کچه بهی متاثر نہيں کرسکتا کيـونکہ روزمـره کی روٹی

 کی تعليمات کو اتنا قبول نہيں کرتــا ہے جتنــا کہ زنــدگی کی ضــروريات کی مسلســل جدوجہــدسوشلزمکيلئے يہ مستقل جنگ کسی بهيچيز سے وه 
ہے۔

بالکل اسی طرح جيسے جاگيردارانہ تسلط کے زمانے ميں غالم بند کســان اپــنی بـار بـار بغــاوتوں کے ذريعہ - جـو پہلے ہی جــاگيرداروں سـے
لڑنے کے لئے مخصوص مراعات کا مقصد رکهتے تهے جس کـا مطلب يہ تهـا کہ ان کے طـرز زنـدگی کے معيـار زنـدگی ميں کچه بہـتری آئے

شــايدکوئی يہ متعددمزدور ســرمايہ دارانہ معاشــرے کے انــدر قــائم تهے  گی۔ عملی طور پر جاگيردارانہ مراعات کے خاتمے کے بارے ميں لہذا 
مستقبلکے اس عظيم معاشرتی انقالب کا تعارف جو سوشلزم کو ايک زنده حقيقت بنائے گـا۔ کسـانوں کی مسلسـل بغـاوتوں کے بغـير - تـائين کہے 

 کے درميان اور باسٹل ميں طوفان برپا ہونے سے فرانس کے تقريبا ہر حصہ ميں سے پانچ سو بغاوتيں ہوئيں - سرفہرست1781کی خبر ہے کہ 
اور جاگيرداری کے پورے نظام کی بد نظمی کا خيال کبهی بهی داخل نہيں ہوتا تها۔ عوام کے سربراه

جديد مزدور طبقے کی معاشی اور معاشرتی جدوجہد کے ساته يوں کهڑا ہےکہ ان کا محض ان کی مادی اصــل يـا ان کے عملی نتــائج کی بنيــاد
پر اندازه لگانا اور ان کی گہری نفسياتی اہميت کـو نظـر انـداز کرنـا سراسـر غلـط ہوگـا۔ صـرف مـزدوری اور سـرمائے کے مـابين روزمـره کے

وہگوشت اور خون کو حاصــل کرســکتے ہيں اور اس تنازعات سے ہی سوشلزم کے نظريات جو انفرادی مفکرين کے ذہنوں ميں پيدا ہوئے تهے 
جوايک نئے ثقافتی نظــريہ کــا مجســمہ ہے مســتقبل کے عجيب و غريب کردار کو حاصل کرسکتے ہيں جو ان کو ايک عوامی تحريک بناتے ہيں 

لئے۔۔

اندونوں تنظيموں کی طرف سے اظہار خيال کيا گيا جس کا نــتيجہ دونــوں تنظيمــوں ميں کــارکنوں کے اتحــاد کے نــتيجے کرتے ہيں۔ اور امريکہ 
ميں نکال۔

چونکہــانہوں نے مجمــوعی طــور پــر ليکن محنت کشوں کے سنڈيکيٹس نے صنعت کے ميدان ميں اپنی حيرت انگيز کارنامے انجــام ديــئے ہيں 
 ميں ايک مکمل جديد سازوسامان کے ساته ريلــوے پٹيــاں تيــار کیکاتالونياصنعتی زندگی کی انتظاميہ کو اپنے ہاته ميں ليا۔ ايک سال کے دوران 

ٹيکســٹائل کی صــنعت، مشــينريتعمير ، تعمــيراتیگــئيں اور وقت کی پابنــدی کے ســاته يہ خــدمت اس مقــام تــک پہنچی جــو اب تــک نــامعلوم تهــا۔ 
ميں پورے ٹرانسپورٹ سسٹم ميں يہی پيشرفت ہوئی۔ ليکن جنگی صنعتوں ميں سنڈيکيٹس نے ايــک حقيقی معجــزه کيــا ہے۔ نــاماورچهوٹی صنعتون

نہاد غيرجانبداری معاہدے کے ذريعہ ہسپانوی حکومت کو کسی بهی طرح کی جنگی مواد کی بيرون ملــک سـے درآمـد ســے روک ديـا گيــا۔ ليکن
جنگکے مطالبــات کــو پــورا فاشسٹ بغاوت سے پہلے کاتالونيا فوج کے سازوسامان کی تياری کے لــئے ايــک بهی پالنٹ نہيں۔ پہلی تشــويش لہــذا 

جسکے ہاتهوں ميں پہلے سے ہی ايک نيا معاشرتی کرنے کے لئے پوری صنعتوں کا دوباره بنانے کی تهی۔ سنڈيکيٹس کے لئے ايک مشکل کام 
نظام ترتيب ديا گيا تها۔ ليکن انہوں نے اس کـو ايـک ايسـی توانـائی اور تکـنيکی اسـتعداد سـے خوشـبو ديـا جس کی وضـاحت صـرف کارکنـان ہی
ــا کرسکتے ہيں اور ان کے مقصد کے لئے قربانياں دينے کی ان کی بے حد تياری ہے۔ مردوں نے فيکٹريوں ميں دن ميں باره چوده گهنٹے کام کي

 بڑےپودے ہيں جـو دن رات جنگی مــواد کی تيـاری ميں کــام کـر283 کے پاس کاتالونياتاکہ اس عظيم کام کو پايہ تکميل تک پہنچايا جاسکے۔ آج 
تاکہمحاذوں کو سپالئی کی جاسکے۔ اس وقت کٹالونيا جنگ کے تمام مطالبات کے زياده تــر حصـے کی فـراہمی کــر رہـا ہے۔ پروفيســر رہے ہيں 

ــنڈيکيٹس نے " ــا کے س ــزدوروں کی کٹالوني ــدان ميں م ــمون کے دوران اعالن کيــا کہ اس مي ــيرس نے ايــک مض ــدرس اولٹم ســات ہفتــونميںآن
کاميابيحاصل کی تهيجيسا کہ فرانسنے عالميجنگ کے آغازکے بعد چودہماه ميں کياتها"

ليکن يہ سب ايک بہت بڑا سودا نہيں ہے۔ ناخوش جنگ نے کاتالونيا ميں سپين کے تمام جنگ زده اضالع سے مفــرور افــراد کــا ايــک زبردسـت
سيالب اليا۔ آج ان کی تعداد ايک ملين ہوگئی ہے۔ کاتالونيــا کے اســپتالوں ميں پچــاس فيصــد سـے زيــاده بيمــار اور زخمی کاتالونيــان نہيں ہيں۔ لہــذا
ايکشخص سمجهتا ہے کہ ان تمام مطالبات کی ميٹنگ ميں مزدوروں کے سنڈيکيٹس کو کس کام کا سامنا کرنا پڑا۔ اســاتذه کے گروپــوں کے ذريعہ

اورايـک سـو ديگـر معـامالت جـو ہم يہـاں ذکـر نہيں کے کـاموں کے تحفـظ کے لـئے انجمـنيں آرٹ پورے تعليمی نظام کی دوباره تنظيم ميں سـے 
کرسکتے ہيں۔

جوتمام محاذوں پر لڑ رہے تهے۔ ابهی تــک  اپنی مليشيا ميں سے ايک الکه چاليس کو برقرار رکهے ہوئے تهے سی اين ٹاسی وقت کے دوران
فاشزمکے خالف اپنے بہادر موقف ميں اس نے اپــنےسی اين ٹی،ايف اے آئيکسی اور تنظيم نے جان اور اعضا کی قربانياں نہيں دی ہيں جيسا کہ

جنکی مہاکـاوی عظمت نے انہيں ہسـپانوی عـوام کـا  دروتی بونــاونتورا اورفرانسسکو آســکوانميں  بہت سے معروف جنگجوؤں کو کهو ديا ہے 
ہيرو بنا ديا تها۔

شايديہ بات قابل فہم ہے کہ سنڈيکيٹس اب تک معاشرتی تعمير نو کے اپنے عظيم کام کو مکمل کرنے ميں کاميـاب نہيں ہوسـکے ان حاالت ميں 
خاممـال کے اہم وســائل کی فاسسـٹ فوجـوں کے اوروقتی طور پر کهپت کی تنظيم کو اپــنی پـوری تـوجہ ديــنے ميں ناکـام رہے تهے۔ جنـگ  ہيں 

خــودہی ملـک ميں انســداد انقالب کے حملــوں ، جس کی وجہ ســے اس بـار غيرملکی سرمائے کـا معانـدانہ رويہ  جرمناور اطالوی يلغار  قبضے 
دوستی ہوئی تهی روس اور اسپين کی کميونسٹ پارٹی۔ يہ ســب اور بہت ســاری چــيزوں نے ســنڈيکيٹس کــو بہت ســارے عظيم اور اہم کــاموں کــو
ملتوی کرنے پر مجبور کرديا جب تک کہ جنگ کو کسی حتمی نتيجے پر نہ الئيں۔ ليکن اراضی اور صنعتی پالنٹوں کو ان کے اپــنے انتظــام ميں

انهوننے يہ ثابت کـر ديــا ہے کہ مـزدور يہـاں تــک کہ لے کر انہوں نے سوشلزم کی راه پر پہال اور سب سے اہم قدم اٹهايا ہے۔ سب سے بڑه کر 
سرمايہ کے بغير بهی پيداوار ميں بہتری ليتے ہيں اور بہت سارے منافع بخش کاروباری افراد کے مقابلے ميں بہتر کارکردگی کا مظــاہره کــرتے

کی ناقابـل ترديــد خــدمت بــنی ہـوئی ہےانارکو - سنڈيکلسٹاسعظيم مظاہرے کو ہسپانوی  ہيں۔ اسپين ميں خونی جنگ کا نتيجہ جو بهی ہوسکتا ہے 
جسکی بہادری مثال نے سوشلسٹ تحريک کے لئے مستقبل کے لئے نئے مظاہرے کا آغاز کرديا ہے۔

اورانہيں يہ ہر ملک ميں محنت کش طبقوں ميں تعميری سوشلزم کی اس نئی شکل کــو ســمجهنے کے لــئے کوشــاں ہيں انارکو - سنڈيکللسٹاگر 
ظاہر کرنے کے لئے کہ انهيں الزمی طور پر اپنی معاشی لڑائی تنظيموں کو ايــک جــنرل کے دوران ان کے اہــل بنــانے کے لــئے فــارم دينــا چــاه
رہے تهے معاشرتی بحران کا سوشلسٹ تعميراتی کام کو انجام دينے کے لئے ، اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ان شکلوں کو ہر جگہ اسی طــرز پــر

اســکی روايــات ، اور اس کی عجيب نفســياتی مفروضــوں کے کاٹنا ہوگا۔ ہر ملک ميں خصوصی حاالت موجود ہيں جو اس کی تــاريخی نشــوونما 
ساته گہرا گہرا ہے۔ فيڈرل ازم کی سب سے بڑی برتری ، واقعتا، صرف اتنا ہے کہ وه ان اہم معامالت کو مدنظر رکهتــا ہے اور وه يکســانيت پــر

اورمردوں کو اپنے اندرونی مائل رجحانات کے برخالف چيزوں پر مجبور کرتا ہے۔ اصرار نہيں کرتا ہے جو آزادانہ فکر کيلئے تشدد کرتا ہے 

يہـانتين بـڑی تحـريکيں وجــود ميں آئيں جـو انقالبی بحـران کے وقت  کـو بطـور مثـال ديکهـتے ہـوئے انگلينڈکرپوٹکن نے ايک بار کہا تهـا کہ 
اورميونسـپل سوشـلزم کوآپريٹوآرگنائزيشـنز  مزدوروں کو معاشرتی معيشت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے قابل بنائے گی: تجـارت يـونين ازم 

کے لئے تحريک؛ بشرطيکہ وه ايک مقرره مقصد کے پيش نظر ہوں اور ايک مقـرره منصــوبے کے مطــابق مـل کــر کـام کـريں۔ کـارکنوں کــو يہ
ليکــنيہ آزادی صــرف اســی صــورت ميں ممکن تهی جب وه خــود سيکهنا چاہئے کہ ، نہ صرف ان کی معاشرتی آزادی ان کا اپنا کام ہونــا چــاہئے 

ــڑه سياستدانوں پر يہ کام چهوڑنے کے بجائے تعميری امور ميں شريک ہوجائيں  جوکسی بهی طرح سے اس کے قابل نہيں تهے۔ اور سب سے ب
سـرمايہدارانہ کر انهيں يہ سمجهنا چاہئے کہ ان کی آزادی کے لــئے فــوری طــور پــر ابتــدائی ابتـدائياں مختلــف ممالـک ميں مختلـف ہوســکتی ہيں 

استحصال کا اثر ہر جگہ ايک جيسا ہوتا ہے اور اس لئے انهيں اپنی کوششوں کو ضروری بين االقوامی کردار دينا چاہئے۔

جيساکہ بدقسـمتی سـے ، اب تـک زيـاده تـر ممالـک سب سے بڑه کر يہ کہ ان کوششوں کو قومی رياستوں کے مفادات سے جوڑنا نہيں چاہئے 
اوريہ رياست يــا اپــنے ميں ہوا ہے۔ منظم مزدوروں کی دنيا کو اپنے اختتامات کا پيچها کرنا چاہئے ، کيوں کہ اس کے دفاع کے اپنے مفادات ہيں 

پاس موجود طبقات سے مماثلت نہيں رکهتے ہيں۔ مزدوروں اور مالزمين کی ملی بهگت جيسے سوشلسٹ پارٹی اور ٹريڈ يونينوں کی طرف ســے
اسـکے نـتيجے ميں ہی مـزدوروں کـو غـريب الزر کے کـردار کی مـذمت کی جرمنی ميں عالمی جنگ کے بعد اس کی حمايت کی جاسـکتی ہے 

جوگرنے والے پهوڑوں کو کها کر مطمئن رہنا چاہئے۔ امير آدمی کی ميز سے تعاون صرف اسی صورت ميں ممکن ہے جہاں سب جاسکتی ہے 
سے اہم بات يہ ہے کہ مفادات يکساں ہوں۔

اس ميں کوئی شک نہيں کہ کبهی کبهی کچه چهوٹی چهـوٹی راحـتيں مـزدوروں کے حصـہ ميں پڑسـکتی ہيں جب ان کے ملـک کـا سـرمايہ دار
کسی دوســرے ملـک ســے کچه فائــده اٹهاتـا ہے۔ ليکن يہ ہميشــہ ان کی اپــنی آزادی اور دوســرے لوگــوں کے معاشــی جــبر کی قيمت پــر ہوتــا ہے۔



نوآباديــاتيعوام کے بے کچهحد تک اس منافع ميں حصہ ليتا ہے ، جو ، بغير کســی کوشــش کے  انگلينڈ ، فرانس ، ہالينڈ ، اور اسی طرح کا کارکن 
 سے اپنے ملک کے بورژوازی کی گود ميں گر جاتا ہے۔ ليکن جلد يا بدير وه وقت آجاتا ہے جب يہ لوگ بهی بيدار ہوجــاتے ہيں ،استحصالدريغ 

اور اس کو چهوٹی چهوٹی چهوٹی نفعوں کيلئے اسےبہت زياده قيمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ايشياء کے واقعات مستقبل قريب ميں اس کو مزيـد واضـح
طور پر دکهائيں گے۔ روزگار اور زياده اجرت ميں اضافے کے مواقع کيلئے ہونے والے چهوٹے فوائد دوسروں کی قيمت پــر نــئی مــارکيٹوں کی
نقش و نگــار ســے کاميـاب رياســت ميں مـزدور کــو حاصــل کـر ســکتے ہيں۔ ليکن اســی وقت ســرحد کے دوســری طـرف ان کے بهــائيوں کــو 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 تحريــک ميں اب بهی

جوبين االقـوامی کـانگريس کی خوبصـورت تـرين قـرارداديں بهی اپـنے وجـود کـو ختم نہيں کرسـکتی ہيں۔ اس تنـازعہ سـے پهيلتا ہوا تنازعہ ہے 
مزدوريوں کو اجرت غالمی کے جوئے سے آزادی سے آگے اور آگے دوری کی طرف دهکيل ديا گيا ہے۔ جب تک کہ مزدور اپـنے مفـادات کــو

تبتک اسے منطقی طور پــر اپنے ملک کے بورژوازی کے ساته اپنے طبقے کے افراد سے جوڑنے کے بجائے اس کے ساته تعلقات قائم رکهے 
بهی اس تعلقات کے سارے نتائج اخذ کرنے چاه۔ اسے اپنی منڈيوں کو برقـرار رکهـنے اور اس ميں توسـيع کيلـئے اپـنے پـاس موجـود طبقـات کی
جنگوں سے لڑنے کيلئے ، اور دوسرے لوگوں پر کسی بهی طرح کی ناانصافی کا دفاع کرنے کے لئے تيـار رہنــا چـاہئے۔ جرمــنی کـا سوشلســٹ

انہوننے بيرونی عالقے کو الحـاق کـرنے پـر زور ديـا تهـا۔ يہ محض دانشـورانہ پريس محض مستقل مزاج تها جب دوسری جنگ عظيم کے وقت 
رويہ اور ان طريق کار کا ناگزير نتيجہ تها جنهيں سياسی مزدور جماعتوں نے جنگ سے پہلے ايک طويــل عرصــے تــک اپنايــا تهــا۔ صــرف اس

اوراس تفہيم ســے ہی مــل کــر صورت ميں جب ہر ملک کے مزدور يہ واضح طور پر سمجهيں گے کہ ان کے مفادات ہر جگہ ايــک جيســے ہيں 
کام کرنا سيکهيں گے ، تو کيا مزدور طبقے کی بين االقوامی آزادی کے لئے موثر بنياد رکهی جاسکے گی۔

ہر بار اپنے مخصوص مسائل اور ان مسائل کو حل کرنے کے اپنے مخصوص طريقہ کار ہــوتے ہيں۔ ہمــارے وقت جــو مســئلہ طے ہــوا ہے وه
اورجہــاں اب بهی ہے انسان کو معاشی استحصال اور سياسی و معاشرتی غالمی کی لعنت سے آزاد کرنا۔ سياســی انقالب کــا دور ختم ہوچکــا ہے 

ايسے واقعات ہوتے ہيں وه سرمايہ دارانہ معاشرتی نظام کے کم سے کم اڈوں ميں ردوبدل نہيں کرتے ہيں۔ ايک طرف يہ مستقل طــور پــر واضــح
ــل نہيں ہے۔ ہوتا جارہا ہے کہ بورژوا جمہوريت اس قدر زوال پذير ہے کہ اب وه فاشزم کے خطرے کے خالف موثر مزاحمت پيش کرنے کے اہ
دوسری طرف سياسی سوشلزم بورژوا سياست کے خشک چينلز پر خود کو مکمل طور پر کهــو بيٹهــا ہے کہ اب اســے عــوام کی حقيقی طــور پــر
ــرمايہ داری کی سوشلسٹ تعليم سے کوئی ہمدردی نہيں ہے اور وه کبهی بهی چهوٹی چهوٹی اصالحات کی حمايت سے بلند نہيں ہوتا ہے۔ ليکن س
ترقی اور جديد بڑی رياست نے آج ہميں ايک ايسی صورتحال ميں پہنچا ديا ہے جہاں ہم ايک آفاقی تباہی کی طرف پوری طرح سفر کـررہے ہيں۔

اورجو تمــام انســانی ثقــافت آخری عالمی جنگ اور اس کے معاشی اور معاشرتی نتائج ، جو آج زياده سے زياده تباه کن طور پر کام کر رہے ہيں 
کے وجود کے لئے ايک يقينی خطره بن چکے ہيں ، اس دور کی سنگين عالمت ہيں جن کا کوئی بصيرت انسان غلط بيانی نہيں کرسکتا۔ . لہذا آج
ہم لوگوں کی معاشی زندگی کو زمين سے تعمير کرنے اور اسے سوشـلزم کے جـذبے سـے نـئے سـرے سـے تعمـير کــرنے کـا خدشـہ ہے۔ ليکن

کيونکہ معاشرے ميں وه واحد قدر پيدا کرنے والے عنصر ہيں جن ميں سے ايک نيــا مســتقبل جنم لے صرف خود پروڈيوسر اس کام کيلئے فٹہيں 
معاشــرےکو تمــام اداروں اور سياســی طــاقت کے طــريقہ کــار سکتا ہے۔ معاشی استحصال نے اس پر پابندی عائد کرنے والے معاشی استحصــال 

سے آزاد کرنے اور مرد اور خواتين کے آزاد گروہوں کے اتحاد کی راه کهولنے کــا کــام ان کے لــئے الزمی ہے کہ وه ان تمــام افراتفريـوں ســے
کميونٹی کے مفادات ميں چيزوں کا منصوبہ بند انتظاميہ۔ شہر اور ملک ميں محنت کش عوام کــو اس عظيماور کوآپريٹو ليبرمزدوری آزاد کريں۔ 

مقصد کيلئے تيار کرنا اور انهيں ايک عسکريت پسند کی حيثيت سے بانده دينا جديد انارکو-سنڈيکلزم کا مقصد ہے اور اس ميں اس کا پورا مقصد
ختم ہوگيا ہے۔

اوران ميں ان کی طاقت کا شعور اور اپــنے زمــانے بار پهر اعتماد مال۔ اس نے مزدوروں کو خود نظم و ضبط اور منظم مزاحمت کی تربيت دی 
کی زندگی ميں ايک معاشرتی عنصر کی حيثيت سے ان کی اہميت کا شعور تيار کيا۔ يہ اس تحريک کی عظيم اخالقی خــدمت تهی جــو حــاالت کی
ضروريات کی وجہ سے پيدا ہوئی تهی ، اور جس کو وه معاشرتی مسائل سـے نابينـا ہے اور اپـنے ہم وطن مــردوں کے دکهـوں پـر ہمـدردی کے

بغير اس کا اندازه نہيں کرسکتا ہے۔

طبقے کے بصـيرت کےکارکنونکے امتزاج کے خالف قوانين کو منسوخ کيـا گيـا ، جب حکــومت اور متوســط   ميں 1824جب ، اس کے بعد ، 
حامل طبقے کو آخر کار اس بات کا يقين ہو گيا تها کہ سـخت تـرين ظلم و سـتم بهی تحريـک کـو کبهی نہيں تـوڑ پـائے گـا۔ محنت کشـوں کی تنظيم

 ميں اتحاد کيا اور اس طــرح اس تحريـک کـو اس کی اصـليونينوںغيرمتعلق شرح پر پورے ملک ميں پهيلی۔ پہلے کے مقامی گروپوں نے بڑی 
ــاروں ميں اہميت دی۔ حتٰی کہ حکومت ميں رد عمل کا رخ موڑنے والے بهی اب اس ترقی کو قابو نہيں کرسکے۔ انہوں نے محض اس کے پيروک

ليکنوه خود بهی تحريک کو پيچهے نہيں ہٹا سکے۔ متاثرين کی تعداد ميں اضافہ کيا 

 ميں سياسی بنياد پرستی کی نــئی بغــاوت کــا قــدرتی طــور پــر انگريــزی محنت کش طبقے پــر بهی بہتانگلينڈ جنگوں کے بعد فرانسيسیطويل 
قيمتکم ہوجــانے کے جنکــا کاغــذ پوليٹيکــل رجســٹر   جيسےمرد وليم کوبٹاورسب سے بڑه کر   کارٹ رائٹ ميجر ، ہنريہنٹ  برڈٹزياده اثر تها۔ 

–1799 نئياصالحی تحريک کے دانشــور ســربراه تهے۔ يہ اپــنے حملــوں کـو کـارن قــوانين  بعد ، ساٹه ہزار کی گردش کو حاصل کرنے کے بعد 
طبقے کے ايــک بــڑےجسـکے تحت متوســط  اورسب سے زياده ، بدعنوان انتخابی نظام کے خالف ہدايت دے رہــا تهــا   کےمشترکہ ايکٹ 1800

حصے کو بهی حق رائے دہی سے خارج کرديا گيا تها۔ ملک کے ہر حصـے اور خــاص طـور پـر شـمالی صــنعتی اضـالع ميں بـڑے پيمـانے پـر
اوراس کــا اجتماعات نے عوامی تحريک کو آگے بڑهايا۔ ليکن کيسلريگ کے ماتحت رجعت پسند حکومت نے کسی بهی اصالح کی مخــالفت کی 

جبمانچسـٹر کے پيـٹرس فيلــڈ ميں ســاٹه ہـزار افــراد نے  ميں 1819عزم کيا گيا کہ وه طاقت سے اصالحات کے عمـل کـو ختم کـردے گـا۔ اگســت 
"پيــٹرلواورچار سـو افـراد زخمی يـا ہالک ہوگـئے۔" حکومت سے عوامی اجتماعی درخواست داخل کی تو مليشيا نے اس اسمبلی کو منتشر کرديا 

جســکے کےقتل عام کے اشتعال انگيزی کے خالف ملک ميں طوفانی مظاہروں کا جواب حکومت نے چه گينگ کے بــدنام قــوانين کے ســاته ديــا 
ذريعہ پريس کی اسمبلی اور آزادی کا حق معطل کرديا گيا تها اور مصلحين نے سخت ترين کو ذمہ دار ٹهہرايا تهــا۔ قــانونی چــاره جــوئی نــام نہــاد

جسميں آرتهر تهسٹل ووڈ اور اس کے ساتهيوں نے برطانوی کابينہ کے ممبروں کے قتل کی منصوبہ بندی کی کےذريعہ "کيٹواسٹريٹ سازش" 
1820حکومتکو اصالح کی تحريک کے خالف سخت شدت کے ساته آگے بڑهنے کا موقع فراہم کرنے کی خــواہش کی گــئی تهی۔ يکم مــئی  تهی 
کو دو سال کے لئے معطل کرديــاہيبيئس کارپسايکٹ تهسٹلووڈ اور اس کے چار ساتهيوں نے پهانسی پر چڑهنے کی کوشش کی قيمت ادا کی  کو 
اورانگلينڈ کو ايک رجعت پسند حکومت کے حوالے کرديا گيا جس نے اپنے شہريوں کے کسی بهی حقوق کا احترام نہيں کيا۔ گيا 

ــاره1830اس نے اس وقت کے لئے تحريک کو روک ديا۔ پهر فرانس ميں   کے جوالئی کے انقالب نے انگريزی اصالحات کی تحريک کو دوب
جسنے اس مرتبہ بالکـل مختلــف کــردار ادا کيــا۔ پارليمــانی اصـالحات کی جنــگ ميں ايـک بــار پهـر بهـڑک اٹهی۔ ليکن اس کے بعــد جب زنده کيا 

 کے ريفارم بل سے مطمئن ديکها ، جس ميں وه صرف مزدوروں کی بهرپــور حمــايت کے1832بورژوازی نے اپنے مطالبات کا زياده تر حصہ 
اورکارکنوں کو چهــوڑ ديــا۔ خــالی ہــاته روانہ آفاقياستحکام کی طرف ديکهتے ہوئے  اسنے اصالح کی تمام کوششوں کی مخالفت کی  مالک تهے 

ہونا صرف اتنا ہی نہيں نئی پارليمنٹ نے متعدد رجعت پسند قوانين نافذ کيے جس کے ذريعے کارکنوں کو منظم کرنے کے حق کو ايک بــار پهــر
 کے بدنام زمــانہ نــاقص قــوانين تهے ، جن کـا حــوالہ پہلے ہی ديــا1834شديد خطره الحق کرديا گيا۔ ان نئے قوانين ميں چمکنے والی مثالوں ميں 

طبقے کے ســاتهاوراس احســاس نے متوســط  جاچکا ہے۔ کارکنوں نے محسوس کيا کہ انہيں بيچ ديا گيا ہے اور ان کے ساته غداری کی گئی ہے 
مکمل وقفے کا سبب بنا۔

اصل حقيقت يہ ہے کہ چارٹزم کو چهـوٹی بـورژوازی کے کـافی حصـے کی تائيـد حاصـل تهی ، ليکن جس ميں ہــر جگہ پرولتـاری عنصـر نے
حصہ ليا اور اس ميں زبردست حصہ ليا۔ چارٹزم يقينا اپنے بينر پر چارٹر کے منائے گئے چه نکات پر نقش لگا چکا تها ، جس کــا مقصــد بنيــادی

ليکناس نے کارکنوں کے تمام معاشرتی مطالبات کو بهی منظور کرليا تها اور ان کو تبديل کرنے کے لئے ہــر طــرح کے پارليمانی اصالحات تها 
براه راست حملے کی کوشش کر رہا تها۔ حقائق اس طرح چارٹسـٹ تحريـک کے سـب سـے بـااثر رہنمـاؤں ميں سـے ايـک جے آر اسـٹيوينس نے
مانچسٹر ميں ايک عظيم اجتماعی اجالس سے پہلے اعالن کيا کہ چارٹزم کوئی ايسا سياسی سوال نہيں تها جو عــالمگير راضــی کے تعـارف سـے

چونکہچــارٹر کــا مطلب اچهے گهــروں " سمجهاجائے گــا۔ روٹی اور مکهن کــا ســوال "ايکامتيازی مقامليکناس کے بجائے اسے  حل ہوجائے گا 
انسانيانجمنوں اور مزدوروں کے لئے مختصر وقت کی مزدوری ہوگی۔ اسی وجہ سے کہ دس گهنٹہ کے لئے منائے جانے والے بل وافرخوراک 

کے پروپيگنڈے نے اس تحريک ميں ايک اہم کردار ادا کيا۔

اوربورژوازی اور مزدور طبقے دونوں کے وســيع حلقے اس بــات چارٹسٹ تحريک کے ساته ہی انگلينڈ ايک انقالبی دور ميں داخل ہوچکا تها 
پر قائل ہوگئے تهے کہ خانہ جنگی قريب ہی قريب ہے۔ ملک کے ہر حصے ميں ہونے والی زبردست اجتماعات نے اس تحريک کے تــيزی ســے

اورشہروں ميں متعدد ہڑتالوں اور مستقل بدامنی نے اسے ايک خطرناک پہلو عطا کيا۔ خـوفزده آجـروں نے صـنعتی مراکـز پهيالؤ کی گواہی دی 
ميں "افراد اورامالک کے تحفظ کے لئے" متعــدد مســلحليگوں کـا اہتمـام کيــا۔ اس کی وجہ سـے کارکنــان نے بهی بــازو شــروع کــر ديــا۔ چارٹســٹ

انکے پنــدره بہـترين  ميں مارچ ميں لندن ميں منعقد ہوا ، اور بعد ميں بـرمنگهم منتقـل ہـو گيـا 1839جوسن  کنونشن کی ايک قرارداد کے ذريعے 
پيش گووں کو ملک کے ہر حصے ميں بهيجا گيا تاکہ لوگوں کو تحريک کے مقاصد سے آلوده کيا جاسکے۔ چارٹســٹ کی درخواســت پــر دســتخط

اوريہ دکهايا کہ لوگوں کے عوام ميں اس تحريک نے کيا ردعمل ديــا جمع کرنے کے لئے۔ ان کی ميٹنگوں ميں سينکڑوں ہزاروں نے شرکت کی 
ہے۔

،ہــنری ہيتهــرٹن ، اســٹيفنز آر جے ،او بــرائن برانٹــير ، کونــونر او فــرگس ، ليويل وليمچارٹزم کے ذہين اور خود قربانی کے ترجمان (جيســے 
 ، کی ايک بڑی تعداد موجود تهی۔ صرف چنــد مشــہور مــاہروں کـا ذکــرجونز ارنسٹ ، بيومونٹ ايچ اے ، ٹيلر جان ، ونسنٹ ہنری ،جيمز واٹسن

جسميں دی غـريب آدمی کے سرپرســت اور نـاردرن اسـٹار جيسـے کافيحد تک وسيع پيمانے پر پريس کا بهی حکم ديا گيا  کريں۔) اس کے عالوه 
کاغذات نے سب سے زياده اثر و رسوخ ظاہر کيا۔ حقيقت ميں حقيقت پسندی کے مطابق ، کسی خاص مقصــد کے حامــل تحريــک نہيں تهی ، بلکہ

جســنے اســے دور دراز ســے ليکناس کا اثر خاص طور پر مزدور طبقے کے لــئے  اس وقت کی معاشرتی عدم اطمينان کيلئے اسکی گرفت تهی 
اوروليم تهامسن ، جان گرے ، اور خاص طــور قبول کيا۔ معاشرتی مقاصد تک پہنچنا۔ چارٹسٹ ادوار ميں سوشلزم بهی مضبوطی سے آگے بڑها 

پر رابرٹ اوون کے خياالت انگريزی کارکنوں ميں زياده وسيع پيمانے پر پهيلنے لگے۔



غالمی کی مذمت کی تهی۔ اس انتخاب کا مقـابلہ کـرتے ہــوئے يہ فيصـلہ کـارکنوں کے زيـاده بہـادر طبقے کے لـئے اتنــا مشـکل نہيں ہوسـکتا تهـا
کيونکہ ان کے پاس بہرحال بہت زياده نقصان اٹهانا پڑتا تها۔ انہوں نے اس قانون کی خالف ورزی کی جس سے انســانی وقــار کــا مــذاق اڑايــا گيــا

جوابتداء ميں مکمل طور پر مقامی طــور پــر خــاص اوراس کی دفعات کو حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ چونکہ ٹريڈ يونين تنظيميں 
لہذاپورے ملــک ميں نــام نہـاد بــاہمی کووجود کے قانونی حق سے محروم کرديا گيا تها  طور پر مقامی تهيں اور خاص صنعتوں تک محدود تهيں 

 کی اصل لــڑائی کــرنے والی تنظيمــوں ســےپرولتــاريوںمفادات کی انجمنوں يا اسی طرح کی بے ہوده تنظيموں ميں اضافہ ہوا۔ ان کا واحد مقصد 
توجہ ہٹانا ہے۔

کيونکہ ان کهلی انجمنوں کے اندرونی حصے کارکنوں کے درميـان عسـکريت پسـند عناصـر کے خفيہ سازشــی بهــائی چـارے پـر مشـتمل تهے
جوگہری رازداری اور باہمی مدد کے حلف کے پابنـد ہيں۔ انگلينــڈ کے شـمالی صـنعتی حصـوں اور خـاص عزمافراد کے چهوٹے يا بڑے گروپ 

ــر طور پر اسکاٹ لينڈ ميں ان خفيہ تنظيموں کی ايک بڑی تعداد موجود تهی  جنهوننے آجروں کے خالف جنگ لڑی اور مزدوروں کو مزاحمت پ
آماده کيا۔ اس معاملے کی نوعيت يہ ہے کہ ان ميں سے بيشتر جدوجہدوں نے انتہائی متشدد کردار کو اپنا ليا ، جيســا کہ ســمجهنا آســان ہے جب ہم
معاشی حاالت کی تباه کن ترقی کے نتيجے ميں مزدوروں کی اذيت ناک صورتحال پر غور کرتے ہيں اور انتہـائی معمـولی کـارروائيوں کے بعـد
بهی انتہائی سخت قانونی کارروائی کا مظــاہره کــرتے ہيں۔ پرولتــاريہ معيــار زنـدگی ميں بہـتری النے کی کوشــش۔ قــانون کے خــط کی کســی بهی

خالف ورزی پر خوفناک سزا دی گئی۔

مقـدماتطويل عرصـے تــک بـاز نہيں آئے۔ بے ضــمير ججــوں نے مينٹريڈ يونين تنظيموں کو قانونی طــور پــر تســليم کـرنے کے بعـد بهی 1824
اورکسی حد تـک متناسبکارکنوں پر سيکڑوں سال قيد کی سزا سنائی  آجرونکے طبقاتی مفادات کی کهلی اور سنجيدگی سے حفاظت کرتے ہوئے 

پائيدار حاالت کے آنے سے پہلے ہی کافی وقت گزر گيا۔

مينخفيہ مــزدور تنظيمــوں نے گالســگو ميں بنــنے والــوں کی عمــومی ہڑتــال کی۔ اگلے ســالوں ميں پــورا شــمالی انگلينــڈ مســتقل طــور پــر1814
 ميں لنکاسٹر شائر ميں اسپنرز اور ويوروں کی زبردست ہڑتال پر پہنچا1818مزدوروں ميں ہڑتال اور بدامنی سے لرز اٹها جس کا نتيجہ باآلخر 

نےفيکــٹری قــانون ســازی ميں اصــالحات اور خــواتين اور بچــوں کی جســميں مــزدوروں نے عــام اجــرت کے اضــافے کے مطــالبے کے عالوه 
جسـےان کی خفيہ تنظيمـوں نے نکـاال۔  کان کنوں کی زبردست ہڑتال ہـوئی سکاٹشمزدوری کے انسانی ضابطوں کے لئے مطالبہ کيا۔ اسی سال 

اسی طرح سکاٹش ٹيکسٹائل انڈسٹری کا زياده تر حصہ وقتا فوقتا مزدوری کے خاتمے سے معذور ہو جاتا تهــا۔ اکــثر ہڑتـالوں کے ســاته آتش زنی
تاکہحکومت اکثر مليشيا کو صنعتی حصوں ميں پهينکنے کی ضرورت کے تحت رہی۔ امالککی تباہی اور عوامی عدم استحکام کا سامنا ہوتا تها 

معاشــرتياہميت کی جس کے بــارے ميں انهيں مشينونکو متعارف کــروانے  جيسا کہ بعد ميں ہر دوسرے ملک ميں ، اسی طرح انگلينڈ ميں بهی 
 کے1769اورجــو ان کی خــواہش کی فــوری وجہ تهيں۔  کےخالف کارکنوں کی ناراضگی کا مظاہره کيا گيــا تهــا  ابهی تک تسليم نہيں کيا گيا تها 

جببهاپ بجلی کے استعمال سے مشين کی تياری ميں تــيزی مشينونکے تحفظ کے لئے ايک خصوصی قانون بنايا گيا تها۔ ليکن بعد ميں  اوائل ميں 
ہزاروندســتکاريوں کــو روزی کے ذرائــع سـے لـوٹ ليــا گيـا اور گہـری اورخاص طور پر ٹيکسٹائل کی صـنعت ميں  سے پيشرفت شروع ہوگئی 

ميں دو ســو ســے زيــاده مشــيننــوٹنگهم  ميں 1811مشينوں کی تباہی ايک روزمره واقع بن گيا . يہ نام نہاد لڈزم کا دور تها۔  بدحالی ميں ڈوب گيا 
ــا لومز تباه ہوگئيں۔ آرنلڈ ميں  جہانذخيره کرنے والی مشينری کی تعارف نے سينکڑوں ذخيره کرنے والے ويوروں کو ادائيگی کے لئے پهينک دي

جنميں سـے ہـر ايـک نے چـاليس پاؤنـڈ کی سـرمايہ کـاری کی مزدوروننے فيکٹريوں ميں دهاوا بول ديا اور ساٹه نئی مشينيں مسـمار کـرديں  تها 
نمائندگی کی تهی۔ اسی طرح کی پرفارمنس ہر جگہ دہرائی گئی۔

جبتک کہ پرولتاريہ آبادی کی ضرورت مستقل طور پر بڑهتی ہی جارہی تهی ، اور انتظاميہ اور حکــومت کــو نہ تــو قوانين کی بهالئی کيا تهی 
اوريہــاں تــک کہ ےہر جگہ صنعتی حلقوں ميں شاہی طــور پــر داخلہ ليــا کنگ لوڈ نان کے حاالت سے سمجهنے اور نہ ہی ہمدردی حاصل تهی! 

سخت ترين قوانين بهی ان کی تباہی کے کام کو روکنے ميں ناکام رہے۔ جس کی ہمت ہو اسے روکو۔ جو کر سـکے اســے روک! خفيہ کـارکن کی
اوروه يہ ديکهــنے ميں آئے کہ وه معاشروں کا نگاه تها۔ مشينوں کی تباہی اسی وقت رک گئی جب آپس ميں اس معــاملے کی نــئی تفہيم پيــدا ہــوئی 

اس وسيلہ سے تکنيکی ترقی کو روک نہيں سکتے ہيں۔

ــع پــر ہی الرڈ1812  ميں ، پارليمنٹ نے ايک ايسا قانون نافذ کيا جس ميں مشينوں کی تباہی کے لئے سزائے موت کا اطالق کيا گيا تها۔ اس موق
ايوانکو يہ فــراہم کرنــا اگرخونی قانون کو نافذ کرنا ہے تو  بائرن نے حکومت پر اپنا مشہور فرد جرم پيش کيا اور ستم ظريفی سے مطالبہ کيا کہ 

چاہئے کہ جيوری ہميشہ باره قصابوں پر مشتمل ہو۔

لڈوزمکے مجــرم اٹهــاره  کے جنوری ميں 1813اہلکاروں نے زيرزمين تحريک کے قائدين کے سروں ميں چاليس ہزار پاؤنڈ کی قيمت رکهی۔ 
اورآسٹريليا ميں منظم کارکنوں کو تعزيراتی کالونيوں ميں جالوطن کرنے ســے خوفنــاک شــرح ميں مزدوروں کو يارک ميں پهانسی دے دی گئی 

اضافہ ہوا۔ ليکن اس تحريک نے خود ہی تيزی سے ترقی کی ، خاص طـور پـر جب نپـولين جنگـوں کے خـاتمے کے بعـد پيـدا ہـونے والے بـڑے
اوربرخاست فوجيوں اور مالحوں کو بے روزگاروں کی فوج ميں شامل کيـا۔ اس صــورتحال کــو کـئی چهــوٹی کٹــائيوں اور کاروباری بحران نے 

جسکے ذريعہ روٹی کی قيمت مصنوعی طور پر بڑهائی گئی تهی۔  کے مکئی کے بدنام قوانين نے ابهی بهی کرايہ دار بنا ديا تها 1815

ليکن اگرچہ جديد مزدور تحريک کا يہ پہال مرحلہ ايک پُرجوش حصہ تها ، ليکن پهر بهی يہ مناسب معنــوں ميں انقالبی نہيں تهـا۔ اس کے لــئے
اس کی کمی نہيں تهی کہ معاشی اور معاشرتی عمل کی اصل وجوہات کے بارے ميں صحيح طور پر سمجهنے کی جــو صــرف سوشــلزم ہی دے
سکتی ہے۔ اس کے پرتشدد طريقے محض اس وحشيانہ تشدد کا نتيجہ تهے جو مزدوروں پر خـود ڈهـائے گــئے تهے۔ ليکن نوجــوان تحريــک کے

بلکہمحض اس کے انتہائی ناجائز اخراج کو ختم کرنے اور پرولتاريہ کے لئے طريقوں کو سرمايہ دارانہ نظام کے بالکل خالف نہيں بنايا گيا تها 
اورجب آجـروں نے انتہـائی بے  کےلئے ان پہلی يونينوں کا نعـره تهـا منصفانہدن کی معاوضہ"ايک اچهے انسانی معيار زندگی کے قيام پر تها۔"

ــڑا جس ميں دردی کے ساته مزدوروں کے اس معمولی اور يقينی طور پر جائز مطالبے کا مقابلہ کيا تو  مؤخرالذکر کو ان طريقوں کا سہارا لينا پ
وه تهے۔ موجوده حاالت ميں ان کے لئے دستياب ہے۔

اس تحريک کی عظيم تاريخی اہميت اپنے اصل معاشرتی مقاصد ميں اس کے سـاده وجـود سـے کہيں کم ہے۔ اس نے جـڑ سـے اکهـاڑے ہـوئے
عوام کو ايک مرتبہ پهر ايک اور قدم ديا جس کو معاشـی حـاالت کے دبـاؤ نے بـڑے صـنعتی مراکـز ميں داخـل کرديـا۔ اس نے ان کے معاشـرتی
احساس کو زنده کيا۔ استحصاليوں کے خالف طبقاتی جدوجہد نے مزدوروں کے يکجہتی کو بيدار کيا اور ان کی زندگيوں کو نيـا معـنی بخشـا۔ اس

اميد پيدا کی اور انہيں ايک ايسا راستہ دکهايا جس سے انہيں اپــنی زنـدگيوں کی حفــاظتنے بال امتياز استحصال کی معيشت کے متاثرين ميں نئی 
اور ان کے مشتعل انسانی وقار کا دفاع کرنے کا موقع مل گيا۔ اس سے مزدوروں کی خود انحصاری کــو تقــويت ملی اور انهيں مســتقبل ميں ايــک

. انارکو- سنڈيکلزم کے زاويئے۔5باب 

انارکو - سنڈيکلزماور سياسيعمل سياسيحقوق کی اہميتپــارليمنٹيريز کے خالفــبراه راســت ايکشــنکارکنوں کے لئےہڑتــال اور اســکے
معــنی ہمــدردہڑتال جــنرل ہڑتالبائيکــاٹ کــارکنونکے ذريعہتخــريب کــاری ســرمايہ داری کےذريعہ ســبوتاژ۔معاشــرتی تحفــظ کےايــک

ذريعہکے طور پرمعاشرتی ہڑتالعسکريت پسندی

اوراس  کے خالفاکثر يہ الزام عائد کيا جاتا رہا ہے کہ اسے مختلف ممالک کے سياســی ڈهـانچے ميں کـوئی دلچســپی نہيں ہے انارکو سنڈيکلزم
اوراپنی سرگرمياں خالص معاشی مطالبات کے لئے لـڑائی تـک محـدود کے نتيجے ميں اس وقت کی سياسی جدوجہد ميں کوئی دلچسپی نہيں ہے 

رکهتی ہے۔ يہ خيال سراسر غلط ہے اور يا تو قطعی طور پر العلمی يا جان بوجه کر حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ يہ ايسی سياســی جدوجہــد نہيں ہے
بلکہاس جدوجہد کی شکل اور مقاصــد جــو اصولياور حکمت عملی دونوں سے ممتاز کرتی ہے  جو انارکو-سنڈيکلسٹ کو جديد ليبر پارٹيوں سے 

رياستکی سرگرميوں آجبهی  اس کے پيش نظر ہيں۔ وه بغير کسی اقتدار کے مستقبل کے معاشرے کے مثالی مطمئن ہيں۔ ان کی کاوشوں کو بهی 
کو محدود کرنے اور جہاں کہيں بهی موقع ملتا ہے ، معاشرتی زندگی کے ہر شعبے ميں اس کے اثــر و رســوخ کــو روکــنے کے لــئے ہــدايت کی
جاتی ہے۔ يہ وه تدبيريں ہيں جو سياسی مزدور جماعتوں کے اہداف اور طريقوں سے انارکو - سنڈيکلسٹ طريقہ کار کــو ختم کــرتی ہيں ، جن کی
تمام سرگرمياں رياست کی سياسی طاقت کے اثر و رسوخ کے دائره کو وسيع کرنے اور اس کی توســيع کے لــئے بڑهــتے ہــوئے اقــدام ميں توقــع

جوتمـام کرتی ہيں۔ معاشرے کی معاشی زندگی ليکن اس کے نتيجے ميں ، راستہ محض رياستی سرمايہ داری کے دور کے لئے تيار کيا گيـا ہے 
تجربے کے مطابق سوشيلزم اصل ميں جس کے لئے لڑ رہا ہے اس کے بالکل برعکس ہوسکتا ہے۔

موجوده رياست کی سياسی طاقت کے بارے ميں انارکو - سنڈيکلزم کا رويہ بالکل ويسا ہی ہے جيسا کہ سرمايہ دارانہ استحصــال کے نظــام کی
طرف جاتا ہے۔ اس کے پيروکار بالکل واضح ہيں کہ اس نظام کی معاشرتی ناانصافی اس کے ناگزير اخراج پـر نہيں بلکہ ســرمايہ دارانہ معاشـی
نظـام ميں بهی بـاقی ہے۔ ليکن ، جبکہ ان کی کوششـوں ميں سـرمايہ دارانہ استحصـال کی موجــوده شــکل کــو ختم کـرنے اور سوشلســٹ حکم کے

وہايک لمحہ کے لئے بهی موجوده حاالت ميں سرمايہ داروں کے منـافع کی شــرح کـو کم کـرنے ذريعہ اس کی جگہ لينے کی ہدايت کی گئی ہے 
کے لئے اپنے ہر حکم پر کام کرنا نہيں بهولتے ہيں۔ ، اور اپنے ليبر کی مصنوعات ميں پروڈيوسر کا حصہ زياده سے زياده بڑهانا ہے۔

 اس سياسی طاقت کے خالف اپنی لڑائی ميں وہی حربے اپناتے ہيں جو رياست ميں اس کا اظہار پاتا ہے۔ وه يہ تسليم کـرتےسنڈيکللسٹانارکو-
اورسياسی طاقت کے ہيں کہ جديد رياست سرمايہ دارانہ معاشی اجاره داری اور طبقاتی تقسيم کا نتيجہ ہے جو اس نے معاشرے ميں قائم کی ہے 

جبکہ انہيں يقين ہے کہ استحصال کے نظام کے ســاته ہی اس ہر جابرانہ آلے کے ذريعہ محض اس حيثيت کو برقرار رکهنے کا مقصد ہے۔ ليکن 
وہــان سـب کـو آزادمعاہدے کی بنياد پرعوامی امور کی انتظاميہ کـو جگہ ديـنے کے لــئے  کا سياسی حفاظتی آلہ ، رياست بهی غائب ہوجائے گی 

نظرانداز نہيں کرتے ہيں جن کی کوششوں موجوده سياسی آرڈر کے اندر موجود کارکن کو ہميشہ ہر رد عمل کے حملے کے خالف حاصل کــرده
تمام سياسی اور معاشرتی حقوق کے دفاع کی طرف رہنمائی کرنی ہـوگی ، اور جہـاں بهی اس کے لــئے موقـع ملتـا ہے ان حقــوق کی وسـعت کـو

بڑهاتا رہتا ہے۔

اسيطرح وه اپــنے ملــک کے سياســی ڈهــانچے جس طرح کارکن موجوده معاشرے ميں اپنی زندگی کے معاشی حاالت سے التعلق نہيں ہوسکتا 
سے بهی التعلق نہيں ره سکتا۔ اپنی روزمره کی روٹی کی جدوجہد اور ہــر طــرح کے پروپيگنــڈے کے لــئے اپــنی معاشــرتی آزادی کی تالش ميں

اوراپــنی پــوری اوراسے ان کے لئے ہر حال ميں لڑنا چاہئے جہاں ان سے انکار کيــا گيــا ہے  اسے سياسی حقوق اور آزاديوں کی ضرورت ہے 
يہکہنـا قطعـا. مضـحکہ خـيز ہے کہ انـارکو- طاقت کے ســاته ان کـا دفـاع کرنـا ہوگــا۔ جب بهی کوشــش کی جـائے کہ اس ســے ان کـو لــڑو۔ لہـذا 

اســکا بہـترين شايد   کے خالف فاشزم کيبہادر جنگ اسپين ميں سی اين ٹیسنڈيکللسٹ اس وقت کی سياسی جدوجہد ميں کوئی دلچسپی نہيں ليتے۔ 
ثبوت ہے کہ اس بيکار گفتگو ميں سچائی کا اناج نہيں ہے۔

بلکہلوگوں ميں ہے۔ سياسی حقوق پارليمنٹس ميں پيدا نہيں ہــوتے ہيں۔ بلکہ ليکن سياسی جدوجہد ميں حملے کا نقطہ قانون ساز اداروں ميں نہيں 
انہينباہر سے پارليمنٹ پر مجبور کيا جاتا ہے۔ اور يہاں تک کہ ان کے قانون پر عمـل درآمـد بهی طويـل عرصـے سـے ان کی ســالمتی کی کـوئی

جيســےہی ضمانت نہيں رہا ہے۔ جس طرح آجر ہميشہ مواقع کی پيش کش کے ساته ہی اپنی ہر رعايت کو مســترد کــرنے کی کوشــش کــرتے ہيں 
کارکنوں کی تنظيموں ميں کسی بهی طرح کی کمزوری کے آثار نظر آتے ہيں ، اســی طــرح حکومــتيں بهی ہميشــہ پابنــد ہيں يــا مکمـل حقــوق ختم
کرديں اور وه آزادياں جو حاصل کی گئيں اگر وه يہ تصور کريں کہ عوام مزاحمت نہيں کريں گے۔ يہاں تــک کہ ان ممالــک ميں جہــاں پــريس کی

اتحادکا حق اور اس طرح کی چيزيں طويل عرصے سے موجود ہيں ، حکومتيں مسلسـل ان حقـوق کـو محـدود رکهـنے يـا آزادی ، اسمبلی کا حق 
فقہی بالوں کو تقسيم کرنے کے ذريعے ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہيں۔ سياسی حقوق موجود نہيں ہيں کيوں کہ وه قانونی طور پــر

اورجب ان کــو نقصـان کسی کاغذ کے ٹکڑے پـر رکهے گـئے ہيں ، ليکن صـرف اس صـورت ميں جب وه لوگــوں کی عـادت بن گــئے ہـوں گے 
وہانپارليمنٹ کی کسی بهی اپوزيشن يا آئين سے پہنچانے کی کوئی کوشش آبادی کی پرتشدد مزاحمت کا سامنا کرے گی۔ جہاں يہ معاملہ نہيں ہے 

متعلق کسی پلوٹو کی اپيلوں ميں مدد نہيں مل سکتی ہے۔ ايک شـخص دوسـروں ســے احـترام پـر مجبـور ہوتـا ہے جب وه جانتـا ہے کہ انسـان کی
سياسـيزندگی ميں بهی ہميشـہ يہی ہوتــا رہـا حيثيت سے اپنے وقار کا کس طرح دفاع کرنا ہے۔ يہ بات صرف نجی زندگی ميں ہی درست نہيں ہے 

ہے۔

بلکہاپنی طاقت کے زياده سے زياده يا عوام کے پاس وه تمام سياسی حقوق اور مراعات ہيں جو ہم آج اپنی حکومتوں کی نيک خواہش کے نہيں 
کم پيمانے ميں لطف اندوز ہيں۔ حکومتوں نے ان حقوں کے حصول کو روکنے يـا ان کـو گمـراه کـرنے کيلـئے ان کے اختيـار ميں ہـر اسـباب کـو
استعمال کيا ہے۔ عوام ميں زبردست عوامی تحريکوں اور انقالبات کو حکمران طبقوں سے ان حقوق کا مقابلہ کــرنے کے لــئے ضــروری ســمجها

جوان سے رضاکارانہ طور پر کبهی راضی نہيں ہوتے تهے۔ کسی کو صرف تين سو سالوں کی تــاريخ کــا مطــالعہ کــرنے کی ضــرورت گيا ہے 



انگلينـڈ، فـرانس ، ہے تاکہ يہ سمجهنے کے لئے کہ ہر حق تسلط پسندوں سے انچ انچ ايک انچ کی لپيٹ ميں رکهنـا پڑتـا ہے۔ مثـال کے طـور پـر 
اسپين اور ديگر ممالک ميں مزدوروں نے اپنی حکومتوں کو ٹريڈ يونين تنظيم کے حق کو تسليم کرنے پر مجبور کرنے کے لئے کس قدر مشــکل

 تکــبرقرار رہی۔ اگــر يہ مــزدوروں کی مسلســل جدوجہــد نہ ہــوتی تــو آج بهی1886جدوجہــد کی۔ فــرانس ميں ٹريــڈ يونينــوں کے خالف ممــانعت 
فرانسيسی جمہوريہ ميں يکجا ہونے کا کوئی حـق نہيں بن سـکتا تهـا۔ کـارکنوں کے پـارليمنٹ کـا مقـابلہ کـرنے کے حقـائق کے سـاته بـراه راسـت

حکومتنے خود کو نئی صورتحال کو مدنظر رکهنے اور ٹريڈ يونينوں کو قانونی اجـازت ديــنے کــا پابنــد ديکهــا۔ اہم بــات يہ کارروائی کے بعد ہی 
ليکناس کی وجہ يہ ہے کہ انہيں يہ کام کرنا پڑا ہے۔ اس کيلئے جو نہيں ہے کہ حکومتوں نے لوگوں کو کچه حقوق تسليم کرنے کا فيصلہ کيا ہے 

يہاں کے سلسلے کو سمجهنے ميں ناکام رہتا ہے وه ہميشہ سات مہروں والی کتاب رہے گی۔

" کے طورپر سـوچا جاتــا ہے تـوبورژوازيتعصببے 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 کوئی قدر نہيں ہے۔ ليکن پهــر ماضــی کی تمــام ان گنت جدوجہــد

بهيبے فائده ہيں۔ اس قدر دانشمندی کا اعالن کرنے کے لئے جار ازم کو اکهاڑ وہسارے انقالبات اور انقالبات جن کا ہم ان حقوق کے مستحق ہيں 
ــربورژواتعصبپهينکنے کی شايد ہی ضرورت پيش آتی ، کيونکہ نکولس دوم کی سنسرشپ کو بهی يقينا " " کے طورپر آزادی کے نامزد کرنے پ

پہلےہی يہ کــام کــر چکے ہيں جوزفــڈی ماســٹری اور لــوئس بونالــڈ  کــوئی اعــتراض نہيں ہوتــا تهــا۔ مزيــد يہ کہ رد عمــل کے عظيم نظــريہ ســاز 
اورمطلق العنانيت کے محافظ ان کا بے حد مشکور تهے۔ اگرچہمختلف الفاظ ميں 

وہبــورژوا مزدوروں کو ان حقوق کی اہميت ســے غلطی کـرنے والے ہـر آخــری فــرد ہـوں گے۔ اگـر اس کے بـاوجود انارکو - سنڈيکللسٹليکن 
اسکی وجہ يہ نہيں ہے کہ انہيں عام طور پر سياسی جدوجہد ســے پارليمانوں کے کاموں ميں کسی بهی طرح کی شرکت کو مسترد کرتے ہيں تو 

بلکہاس لئے کہ انہيں اس بات کا پختہ يقين ہے کہ پارليمنٹ کی سرگرمی کـارکنوں کے لــئے انتہـائی کمـزور اور نـا اميـد کوئی ہمدردی نہيں ہے 
ترين شکل ہے۔ سياسی جدوجہد کی۔ بورژوا کالسوں کے لئے پارليمنٹ کا نظام بغير کسی شک کے پيدا ہونے والے تنازعـات کے حــل اور منــافع

کيونکہ وه تمام معاشی نظم کو برقـرار رکهـنے اور سياسـی تنظيم کے تحفـظ کيلـئے بخش تعاون کو ممکن بنانے کے لئے ايک مناسب ذريعہ ہے 
جہانمشترکہ مفاد موجود ہے ، باہمی معاہـده ممکن ہے اور تمـام فريقـوں کے لـئے قابـل خـدمت ہے۔ ليکن يکساں دلچسپی رکهتے ہيں۔ يہ حکم اب 

اوررياسـت کی محنت کش طبقے کے لئے صورتحال بہت مختلف ہے۔ ان کے لئے موجوده معاشـی نظم ان کے معاشـی استحصـال کـا ذريعہ ہے 
منظم طاقت ان کے سياسی اور سماجی محکوميت کا آلہ کار ہے۔ يہاں تـک کہ آزادانہ رائے شـماری معاشـرے ميں مالـک اور غـير ملکيت طبقے
کے مابين واضح تضاد کو ختم نہيں کرسکتی۔ يہ صرف معاشرتی ناانصافی کے نظام کو قانونی حق کا مہر لگانے اور غالم کو اپــنی مالزمت پــر

قانونی حيثيت کا مہر لگانے کے لئے راغب کرنے کے لئے کام کرسکتا ہے۔

عمليتجربے سے يہ ظاہر ہوا ہے کہ پارليمانی سرگرميوں ميں کارکنوں کی شرکت ان کی مزاحمت اور قيامت کــو ختم کــرنے سبسے اہم  ليکن 
کے لئے ان کی طاقت کو معطل کرديتی ہے اور موجوده نظام کے خالف ان کی جنگ کو ناکام بناديتی ہے۔ پــارليمنٹ ميں شــموليت نے کــارکنوں
کو اپنے حتمی مقصد تک نہيں پہنچايا۔ يہاں تک کہ وه ان حقوق کے تحفظ سے بهی روک گيا ہے جو انہــوں نے رد عمــل کے حملــوں کے خالف

جرمنيکی سب سے بڑی رياست ، جہاں ہٹلر کے اقتدار سے الحاق ہونے ســے کچه عرصــہ قبــل تــک حاصل کيے ہيں۔ مثال کے طور پرشيا ميں 
سوشل ڈيموکريٹس حکومت ميں سب سے مضـبوط پـارٹی تهی اور اس کی تقــرری کے بعــد ہـيرو وان پـاپين نے ملــک کی اہم تــرين وزارتــوں کــا
کنٹرول حاصل کيا تها۔ ريڈسکنزلر بذريعہ ہندينبرگ ، اس سرزمين کے آئين کی خالف ورزی کرنے کـا منصـوبہ بنــا ســکتا تهــا اور صــرف ايــک
ليفٹيننٹ اور ايک درجن فوجيوں کے ذريعہ پرشين کی وزارت کو تحليل کرســکتا تهـا۔ جب سوشلســٹ پـارٹی اپــنی بے بســی پــر آئين کی اس کهلی

سوائےبغاوت کے مجرموں کـو کهلی مـزاحمت سـے مالقـات کـرنے خالف ورزی کے بعد کچه بهی کرنے کے بارے ميں سوچ نہيں سکتی تهی 
کے بجائے ريخ کی اعلی عدالت ميں اپيل کرنے کے ، رد عمل کو معلوم تها کہ ان کے پاس تها خوفزده ہــونے کی اور کچه نہيں اور تب ســے وه
مزدوروں کو وہی پيش کر سکے جو انہيں پسند آيا۔ حقيقت يہ ہے کہ وان پاپين کی بغــاوت صــرف تيســری ريخ کے راســتے کے ســاته ہی شــروع

تهی۔

اســجدوجہد کــو بهی انــارکو - سنڈيکلســٹ ، پهــر بهی ، کســی بهی طــرح ســے سياســی جدوجہــد کے مخــالف نہيں ہيں ، ليکن ان کی رائے ميں 
ہيں۔سـب ســے زيـاده براہراست اقدام کی شکل اختيار کرنی ہوگی ، جس ميں معاشـی طــاقت کے آلہ جـو مـزدور طبقہ اپـنے حکم ميں موجـود ہيں 

مؤثر. سب سے معمولی تنخــواه کی لــڑائی واضـح طـور پـر ظـاہر کـرتی ہے کہ ، جب بهی آجــر اپــنے آپ کـو مشــکالت کــا ســامنا کـرتے ہيں تـو
اوريہاں تک کہ مليشيا کے ساته کچه معامالت ميں ، اپنے پاس موجـود طبقـات کے خطرنـاک مفـادات کے تحفـظ کے لـئے رياستپوليس کے ساته 

انکے لئے سياسی جدوجہد کی اہميت کو نظر انداز کرنا مضحکہ خيز ہوگا۔ ہر واقعہ جــو معاشــرے کی زنــدگی کــو متــاثر اقدامات کرتی ہے۔ لہذا 
يہبهی ايک سياسی کــارروائی ہے اور اس ہراہم معاشی اقدام ، مثال عام ہڑتال کے طور پر  کرتا ہے وه سياسی نوعيت کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 

کے عالوه ، کسی بهی پارليمنٹ کی کارروائی سے کہيں زياده غير اہم اہميت ہے۔ اسی طرح ايک سياسی نوعيت کا فاشزم اور عسکريت پســندوں
ــڈه کے خالف  ــڑائی ہے انــارکو-سنڈلسٹســٹونکے خالف پروپيگن ــائيوں ســے صــرف اور صــرف آزادی پســند کی ل ايکايســی لــڑائی جــو کــئی دہ

 کے ذريعہ جاری رہی اور جس ميں زبردست قربانيوں نے بهی حصہ ليا۔سنڈيکلسٹوںسوشلسٹوں اور 

حقيقت يہ ہے کہ جب سوشلسٹ مزدور جماعتيں کچه فيصلہ کن سياسی اصالحات حاصل کرنا چاہتی ہيں ، تو انهيں ہميشــہ يہ مـل گيـا ہے کہ وه
اپنی طاقت سے ايسا نہيں کرسکے اور مزدور طبقے کی معاشی لڑائی طاقت پـر پـوری طـرح انحصـار کـرنے کے پابنـد ہيں۔ عـالمی غـربت کے

 مينسياسی عام ہڑتاليں اس کا ثبوت ہيں۔ اور روس ميں يہ محنت کش لوگوں کی عظيم ہڑتال تهی کہ سن بيلجيم، سويڈناور آسٹرياحصول کے لئے
 مينآئين پر دستخط کرنے کے لئے قلم کو زار کے ہاته ميں دبايا گيا۔ روسی دانشوروں کی بہـادری کی جدوجہـد دہـائيوں ميں پـورا نہيں کـر1905

سکی تهی ، محنت کش طبقات کی متحده معاشی کارروائی تيزی سے نپٹ گئی۔

سياسی جدوجہد کا مرکزی نقطہ پهر سياسی پارٹيوں ميں نہيں ، بلکہ کارکنوں کی معاشــی لــڑائی کــرنے والی تنظيمــوں ميں ہے۔ اس کی پہچــان
کے طور پر جس نے انارکو سنڈيکلسٹوں کو اپنی تمام سرگرميوں کــو عــوام کی سوشلســٹ تعليم پـر اور ان کی معاشــی اور معاشــرتی طــاقت کے
استعمال پر مرکوز کرنے پر مجبور کيا۔ ان کا طريقہ يہ ہے کہ اس وقت کی معاشی اور سياسی جدوجہد دونوں ميں براه راســت عمــل کيــا جــائے۔
يہی واحد طريقہ ہے جو تاريخ کے ہــر فيصــلہ کن لمحے ميں کچه بهی حاصـل کــرنے ميں کاميــاب رہــا ہے۔ اور بــورژوازی نے بے پــردگی کے

اوربائيکــاٹ اور انقالب کے ذريعہ ٹيکســوں کی ادائيگی ســے انکــار کــر خالف اپنی جدوجہد ميں بهی اس طريقہ کار کا بهر پور استعمال کيا ہے 
ــنے کے  معاشرےميں باالدست طبقے کی حيثيت سے اپنی حيثيت کو کهوکهال کرديا ہے۔ اس سے بهی بدتر بات يہ ہے کہ اگر آج کے نمائنــدے اپ

باپ دادا کی داستان کو بهول جاتے ہيں اور آزادی کے لئے جدوجہد کرنے والے مزدوروں کے "غير قانونيطريقوں" پر خونيقتــل کــا رونــا روتے
ہيں۔ گويا قانون نے کسی مضمون کی کالس کو اپنے جوئے کو ہالنے کی اجازت دے دی ہے۔

کيونکہ اس کی تجارت کے ضروری اوزاروں کے حصول کا دارومدار کسی بڑی رقم کے قبضے پر نہيں تها ، کيوں کہ يہ مشــين کے دور بهی 
ميں بن گيا تها۔ . اس کا کام انسان کے الئق تها اور پهر بهی وه قدرتی قسم پيش کرتا ہے جو تخليقی سرگرمی 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 تــر حصــہ شــہروں ميں تجــارت
خاصــطور پــر ٹيکســٹائل کی کے مالدار مالداروں کے پاس ٹهکانے لگارہا تها ، موجوده معنوں ميں پرولتــاری ہـونے ســے بہت دور تهـا۔ صــنعت 

تاکہزياده تر معامالت ميں چهوٹے کاريگروں کے پاس اس کے پاس ايــک چهــوٹی ســی زمين صنعت ، ديہی اضالع ميں اپنے مراکز رکهتی تهی 
ره جاتی ، جس کی وجہ سے اس کی ديکه بهال آسان ہوجاتی ہے۔ اور چونکہ آنے واال سرمايہ دارانہ نظــام مشــين کے تســلط ســے پہلے ہی تهــا ،
اب بهی صنعت کے دستکاری کے مرحلے سے جڑا ہوا ہے ، لہذا اس کی توسيع کے امکانــات محــدود وقت کے لــئے تهے ، کيــونکہ صــنعت کی

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

اوراســی وجہ کيونکہيہ بڑے پيمانے پر مانگ پر پيشــگی انحصـار کرتــا تهــا  جديدمشين پروڈکشن نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر ديا تها  تاہم 
يہسب کچه چند ہی سالوں ميں تبديل کرديا گيا تها۔ ہر نئی ايجاد نے بڑهتی ہوئی پيمائش ميں پيداواری صالحيت سے غير ملکی منڈيوں کی فتح پر 

تجارتــاور ماليـات پـر حــاوی رہـا۔ اور چــونکہ نظـريہ ميں اضافہ کيا اور صنعتی سرمائے کو سرمايہ دارانہ صنعت کا غير متنازعہ ماسٹر بنا ديا 
لہذاصنعتی پيداوار پر کسی بهی منصوبہ بند کنٹرول کو سوال سے کاروں کے ذريعہ لوہا اقتصادی قانون ہونے کے تحت آزادانہ مقابلہ کيا گيا تها 

اسلئے طويل مدت يا کم مدت ميں مختلف وجــوه کی بنـاء پــر صـنعتی مصـنوعات کی فــراہمی کے دوران وقتـا فوقتـا وقـوع پـذير ہونــا دور کرديں 
 آبادیپرولتاريہجوشہروں کی  ضروری ہے۔ مانگ کو پيچهے چهوڑ ديا اس سے پيداوار کے اچانک خاتمے ، نام نہاد بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا 

کے لئے برباد تهے کيونکہ انہوں نے کارکنوں کو عدم عملدرآمد کی مذمت کی اور اسی وجہ سے انہيں زندگی کے ذرائع سے محــروم کرديــا۔ يہ
جبکہفيکـٹريوں اور  کارجحان ہے جو جديد سرمايہ داری کی اصل نوعيت کا اتنـا ہی اشـاره ہے۔ اس حــالت ميں اوور پروڈکشن"صرف نام نہاد "

جبکہاصــل پروڈيوســر کٹهن بحرانــوں ميں مبتال ہيں۔ يہ وہی نظــام ہے جس کی انســانيت کچه بهی گوداموں کو سامانوں سے ماال مال کيا جاتا ہے 
نہيں اور مرده چيزوں ميں سب کچه ہے۔

ليکن ترقی پذير پرولتاريہ کو اس نظام کے معاشی اتار چڑهاو کا مکمل سامنا تها ، کيـوں کہ اس کے ممـبروں کے پـاس ہـاتهوں کی مشـقت کے
ــئے سوا تصرف کے لئے کچه نہيں تها۔ قدرتی انسانی تعلقات جو ماسٹر کاريگر اور اس کے سفريوں کے مابين موجود تهے جديد پرولتاريہ کے ل
کوئی معنی نہيں رکهتے تهے۔ وه محض ايک طبقے کے ذريعہ استحصال کا مقصــد تهــا جس کے ســاته اس کــا اب کـوئی ســماجی تعلــق نہيں تهــا۔

انســانکی حيـثيت ســے اب اور نہيں۔ ايــک شــخص کہہ ســکتا ہے ، وه  '' کےطور پر موجود تها ہاتهفيکٹری کے مالک کے لئے وه محض ايک '' 
سارا چهلکا تها جو اس وقت کے بڑے صنعتی انقالب نے شہروں ميں ڈهيروں ميں ڈهل ليا تها ، جب اس نے اپنا سارا معاشرتی مقام کهو ديــا تهــا۔

وہبحری جہاز تباه ہونے والے انسانوں کے ايک بڑے پيمانے پر محض ايک جزو بن گيا تهــا ، جــو ســب کـو معاشرتی طور پر جڑ سے اکهڑ گيا 
گوشتاور خون کی ايــک مشــين تهی جس نے دوســروں کے لــئے دولت ايک ہی قسمت کا نشانہ بنايا گيا تها۔ جديد پرولتاری ، وه مشين کا آدمی تها 

پيدا کرنے کے لئے اسٹيل کی مشين کو حرکت ميں اليا ، جبکہ اس دولت کا اصل پيدا کننده مصائب ميں ہی مرنا ہوگا۔

اور صنعت کے بڑے مراکز ميں اپنے ساتهيوں سے بد قسمتی سے رہائش پذير ہونے سے نہ صرف اس نے اپنے مادی وجود کــو ايــک خــاص
جسـےوه اصـل ميں نہيں جانتـا تهـا۔ پونـڈنگ مشـينوں اور کردار بخشا بلکہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور نئے تصورات کـا احسـاس بهی پيـدا ہـوا 

ــا چيمنيوں کو ديکهنا ايک نئی دنيا ميں تبديل کيا گيا  اسنے پہلے تو خود کو ايک طاقتور طريقہ کار ميں پہيے يا کوگ کی حيثيت سے محسوس کي
چونکہاس کے ہاتهوں جس کے خالف وه فرد کی حيثيت سے بے بس تها۔ اس کی جر ت بهينہيں تهی کہ جلد يا بدير اس حالت سے فرار ہوجائے 

اسکا نسل بهی اسی قسمت ہرراستے کو روک ديا گيا تها۔ اور وه ہی نہيں  کی فروخت کے عالوه عام طور پر زنده رہنے کا کوئی ذريعہ نہيں تها 
وہاس زبردست طاقت کے مقابلے ميں ذاتی طور پــر محض کچه بهی نہيں تهــا جــو اســے اپــنے کا برباد تها۔ ہر معاشرتی تعلقات سے باالتر ہوکر 

ــئے  اســےاپنی مفاداتی مفادات کے بے حس آلے کے طور پر استعمال کررہا تها۔ ايک بار اور کچه بننے کيلئے اور اپنی بہتری کو بہتر بنانے کيل
نوعيت کے دوسروں کے ساته مل کر کام کرنا پڑے گا اور اس انجام کو روکنا پڑے گا جس نے اســے بــری طــرح متـاثر کيــا تهــا۔ اس طــرح کے

مــزدورونکی جديـد تحفظات جلد يا بدير اس پر قابو پانے کيلـئے تهے کہ اگـر وه کهـائی ميں نہيں ڈوبنـا چاہتـا ہے۔ انہـوں نے مجمـوعی طـور پـر 
تحريک کی طرف سب سے پہلے پرولتاری اتحاد کو جنم ديا۔

" نہيں تهاجس نے بے دخل عوام کی اس تحريک کو زندگی ميں جکڑا، جيسا کہ تنگ نظری والے رد عمل اور ايک ظالمانہاشتعاالنگيزيہ وه "
اورآج بهی اس پر زور ديتے ہيں۔ يہ وہی حاالت تهے جنہوں نے اس تحريک کو نظم و نسق نے اس وقت اس پر زور دينے کی جسارت کی تهی 

اور اس کے ترجمانوں کو زندگی بخشی۔ اپنی جان بچانے اور مزيد انسانی حاالت کو جس کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کرنــا ان کے حکم
پر کارکنوں کا مالپ ہی واحد ذريعہ تها۔ منظم اجـرت مـزدوروں کے ان بينـڈوں کی پہلی تجـاويز ، جس کـا پتہ اٹهـارويں صـدی کے پہلے نصـف
حصے تک لگايا جاسکتا ہے ، سرمايہ دارانہ نظام کی انتہائی رونے والی برائيوں کے خــاتمے اور زنــدگی کے موجــوده حــاالت ميں کچه بہــتری

النے سے آگے نہيں بڑه سکا۔

1350

کےبعد سے انگلينڈ ميں ايک قانون موجود تها جس کے مطـابق اپرنٹسشـپ ، اجـرت اور اوقـاتکو رياسـت کے ذريعہ باقاعـده بنايـا گيـا تهـا۔ قـديم
دستکاری کارپوريشنوں کے اتحاد نے خود کو صرف اشيا کی تياری اور ان کے تصرف کے حق سے متعلق سواالت سـے ہی تشـويش کـا اظہـار

اجرتکو مزيد اور نيچے دهکيلنا شروع کيا گيا تو  اجرتوں کے پهيالؤ کے ساته ساته تيار کرده"سرمايہدارانہ سرمايہ کاری اور " جب  کيا۔ ليکن 
، پہلی ٹريڈ يونين تنظيموں نے اس رجحان سے نمٹنے کے لئے اجرت کارکنوں کی نئی جماعت کے مابين تــرقی کی۔ ليکن منظم کــارکنوں کی ان

جنهوننے حکومت کو قديم قانون کی پاسداری اور کارکنوں کی غــير کوششوں کو ايک ہی وقت ميں منتظمين کی متفقہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا 
 کے نامنہــاد کمبينيشــن1800–1799قانونی تنظيموں کو دبانے کی درخواستوں کے ساته گهير ليا۔ اور پارليمنٹ نے اس مطالبہکا فوری طور پــر 

ايکٹ کو پاس کرتے ہوئے جواب ديا ، جس نے اجرتوں ميں اضافے يا کام کی موجوده صورتحال کو بہتر بنانے کے مقصد ســے تمــام امــتزاجوں
پر پابندی عائد کردی تهی اور اس کی خالف ورزی پر سخت جرمانے عائد کيے تهے۔

اورانہيں متبادالت کا سامنا کرنا پڑا اس طرح صنعتی دارالحکومت کے ذريعہ استحصال کرنے پر مزدوری غير مشروط طور پر دی گئی تهی 
يـااس قـانون کـو تـوڑ ديتـا ہے جس نے انہيں سراسـر ياتو وه قانون کے تابع ہوجاتا ہے اور بغير کسی مزاحمت کے اس کو قبول کيا جاتا ہے  تها 



يہموازنہ جديد سرمايہ داری کے ابتــدائی دور ميں بڑهـتے ہـوئے صــنعتی پرولتـاريہ کے عظيم عـوام کی فکـری اور مـادی حيـثيت پـر بهی بـڑے
پيمانے پر الگو ہوسکتا ہے۔

اورانہيں روزانہ چوده سے پندره گهنٹے مزدوروں کی بہت بڑی تعداد شيشے کی کهڑکی کے بغير بهی بدبخت گندے سوراخوں ميں رہتی تهی 
تک صنعت کے سويٹ شاپس ميں گذرانا پڑتا تها ، ان ميں سے کسی بهی قسم کے طبی ســامان يــا زنــدگی اور صـحت کے تحفـظ کے لــئے کـوئی
سامان نہيں تها۔ قيديوں کی اور يہ وه اجرت ہے جو کبهی بهی ضرورتوں کو ناگزير کرنے کے لئے کافی نہيں تها۔ اگر ہفتے کے آخر ميں کارکن
کے پاس اتنا بچا ره گيا تها کہ وه اسے شراب کی نشے ميں شراب پی کر چنـد گهنٹـوں تـک رہـنے والے جہنم کـو فرامــوش کـرنے کی صـالحيت

تويہ وه سب سے زياده کام تها جو اسے حاصل ہوسکتا تها۔ اس طرح کی حالت کا ناگزير نتيجہ جسـم فروشـی ، شـرابی اور جـرائم ميں رکهتا ہے 
بے حد اضافہ تها۔ انسانيت کی سراسر بدبختی اس وقت پهيل جاتی ہے جب وه ان لوگوں کی روحانی پستی اور اخالقی پستی کے بارے ميں پڑهتا

ہے جن سے کسی کو ترس نہيں آتا تها۔

نام نہاد ٹرک نظام کے ذريعہ فيکٹری غالموں کی اذيت ناک صورتحال نے اور بهی مظلوم بناديــا ، جس کے تحت مــزدور کــو فيکــٹری مالکــان
جہاناکثر ضرورت سے زياده قيمت اور ناقابــل کے اسٹورز ميں اپنی فراہمی اور روز مره استعمال کے ديگر مضامين خريدنے پر مجبور کيا گيا 

استعمال رہتے تهے سامان اس کے حوالے کرديا 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 اسے غير متوقع اخراجات جيسے ڈاکٹروں ، دوائيں ، اور اس طرح کے سامان کی فيکــٹری مالکــان ســے وصــول کرنــا پڑتــا
تها ، جو ان کے پاس تها۔ يقينا ، ايسے معامالت ميں ان سے کم قيمت پر ان سے وصول کرنے کيلـئے جـو ان کے لـئے وصـول کـيے گـئے تهے۔

اسطرح ادغام لينے والے اور گريڈی گيگر کو کس طــرح ادا کرنــا پــڑے مردہبچے کی تدفين کے لئے   بتاتے ہيں کہ مائيں مصنفيناور ہم عصر 
گی۔

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
پرولتــاريہدستی حرکتوں کے ساته خدمت کرنے کے قابل بنا ديا تها ، جس کو بغير کسی بڑی مشــکل کے ســيکها جاســکتا تهــا۔ اس کی وجہ ســے 

جنهينتين يا چار سال کی عمر ميں مالزمت پر ڈال ديـا گيـا تهـا اور انہيں اپـنی جـوانی کـو کاروبـاری افـراد کی صـنعتی کے بچوں کی تباہی ہوئی 
سـرمايہداری کی تـاريخ کـا ايـک جسپر پہلے کسی قسم کی کوئی پابنـدی عائـد نہيں کی گـئی تهی  جيلوں ميں گهسيٹنا پڑا تها۔ چائلڈ ليبر کی کہانی 

تاريک باب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ايک عيسائی انتظاميہ کس حد تک بے دلی کا مظاہره کرے گی ، جــو اخالقی لحــاظ ســے غوروخــوض
اورعوام کو بال امتياز استحصال کا عادی بنا ہـوا ہے۔ فيکـٹريوں کی غيرصـحيبی حـالتوں ميں طويـل عرصـے سـے مـزدوروں نے ميں مبتال ہے 

بيت المقدس ميں معصوموں کے قتلکی لــرزهآخری مرتبہ بچوں کی اموات کو اس مقام تک پہنچايا جہاں رچرڈ کارليل کامل انصاف کے ساته ، "
” کی بات کرسکتا تها۔ اس وقت تک پارليمنٹ نے ايسے قوانين نافذ نہيں کيے جو فيکٹری مالکان کے ذريعہ بہت عرصے ســے منســوخخيزتکرار

يامحض ٹوٹ گئے۔ ہوئے 

رياست نے استحصال کی اپنی ہوس ميں انتظاميہ کو پابنديوں سے آزاد کرنے کے لئے اپنی بہترين مدد فراہم کی۔ اس نے اسے سستی مزدوری
جــوانگريزی کے محنت کش طبقے ہی نہيں  کـا بـدنام زمـانہ نـاقص قــانون وضــع کيـا گيـا 1834فراہم کی۔ اس مقصد کيلئے ، مثال کے طـور پــر 

1601جو بلکہہر ايک کی طرف سے اس طرح کے غصے کا طوفان اٹهاتا ہے ، جو اب بهی اس کے گود ميں دل رکهتا ہے۔ پرانــا نـاقص قــانون 
انگلينڈميں خانقاہوں کو دبانے کا نتيجہ تها۔ خانقاہوں نے اپنی آمدنی کا ايک تہائی حصــہ غريبــوں کی ميں ملکہ الزبته کے دور ميں شروع ہوا تها 

ديکه بهال پر خرچ کرنے کا رواج بنايا تها۔ ليکن خانہ بدوشوں کا بڑا حصہ گــرنے والے ان عظيم مالکــان نے ســوچا بهی نہيں تهــا کہ وه تيســرے
لہذااس قانون کی طرف سے نافــذ کـرده قـانون غريبــوں کی ديکه بهـال کــرنے اور اس کے لــئے انســانی حصے کو بهيک مانگنا جاری رکهے گا 

وسائل تالش کرنے کا فريضہ انجام ديتا ہے۔ جن کے وجود کو جڑ سے اکهاڑ پهينکا گيا تها۔ قانون نے غربت ميں ايک ذاتی بدقســمتی 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 اپــنی کســی غلطی کی وجہ ســے

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

اورمبينہ طور پر عداوت پـر ذاتی بـدحالی کی ذمہ داری عائـد کی گـئی ہے۔ يہ نيــا قــانون اسنئے قانون ميں غربت کو جرم قرار ديا گيا ہے  تاہم 
جسکی بدانتظامی تعليمات کو مالک طبقات نے ايک نيا انکشاف قرار ديا ملٹيوسی نظريے کے غير موثر اثر و رسوخ کے تحت وجود ميں آيا تها 

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 ٹــوک الفـاظ
ميں اعالن کيا تها کہ اس غريب آدمی نے بن بالئے مہمان کی حيثيت سے معاشرے ميں جانے پـر مجبـور کيـا ، اور اس وجہ ســے وه خصوصـی
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۔

نئے قانون ميں پيرش حکام کے ہاتهوں سے غريبوں کی ديکه بهال کی فراہمی کا بندوبست ليا گيا تها اور اســے رياســت کے ذريعہ مقــرر کــرده
ايک مرکزی اداره کے تحت رکها گيا تها۔ پيسوں يا رزق کے ذريعہ مادی معاونت کا بيشتر حصہ ختم کرديا گيا تهـا اور اس کی جگہ ورک ہــاؤس

 کہاجاتـا تهـا۔ جس کـو قسـمت کـا نشـانہ بنايـا گيـاناقص قانونباسـٹيل"نے لے ليا تها ، يہ بدنام اور نفرت انگيز اداره تها جس کی مقبول تقرير ميں"
بطورانسان اپنی حيثيت سے ہتهيار ڈال دی ، کيونکہ يہ مکانات سراسر جيل تهے ، جس ميں فرد اسےورک ہاؤس ميں پناه لينے پر مجبور کيا گيا 

جسنے سخت کو اپنی ذاتی بدبختی کی بنا پر سزا دی گئی تهی اور اسے ذليل و خوار کيا گيا تها۔ ورک ہاؤسز ميں لوہے کا نظم و ضبط غالب تها 
مخالفت کے ساته کسی بهی مخالفت کا مقابلہ کيا۔ ہر ايک کے پاس انجام دينے کے لئے ايک خاص کام تها۔ جــو بهی اس کے قابــل نہيں تهــا اســے

اورسلوک اتنا سخت اور وحشيانہ تها کہ بچوں سزا ميں کهانے سے محروم کرديا گيا تها۔ کهانا اصل جيلوں کی نسبت خراب اور زياده ناکافی تها 
کو اکثر خود کشی پر مجبور کيا جاتا تها۔ اہل خانہ کو عليحده کرديا گيا تها اور ان کے ممبروں کــو صـرف ايـک مخصـوص وقت اور عہديــداروں
کی نگرانی ميں ايک دوسرے کو ديکهنے کی اجازت تهی۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ وه دہشت گردی کی اس جگہ ميں رہائش کو اتنا ناقابــل
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 مقصــد تهــا۔
مشين کی تياری نے ہزاروں افراد کو اپنے رہائشی ذرائع زندگی سے دور کرديا تها - صرف ٹيکسٹائل کی صنعتوں ميں ہی جديد بڑے پودوں کے

 سے زياده ہينڈ ويوروں کو بهکاری بنا ديا گيا تها - اور نئے قانون نے اسے ديکها کہ سســتی مــزدوری انتظــاميہ کے حکم پــر ہے80،000ذريعہ 
اوراس کے ساته مسلسل اجرت کم کرنے پر مجبور ہونے کا امکان۔

زمـانے کے۔سـابقہ پرولتــاريہ جديــد صــنعتیان خوفناک حاالت ميں ايک نيا سماجی طبقہ پيدا ہوا ، جس کی تـاريخ ميں کـوئی پيش پيش نہيں تهـا 
جوبغـير ہی کســی خــاص نسبتااطمينان بخش زنـدگی گـزارنے کــا لطــف اٹهايــا  جنہوننے مقامی طور پر مقامی طلب کو پورا کيا  چهوٹے کاريگر 

خودايــک ماســٹر بعــدميں  اوراکــثر  جهٹکے سے شاذ و نادر ہی پريشان تهے۔ اس نے اپنی مالزمت کی خدمت انجام دی ، ايک ٹريول مين بن گيا 

کا مطلب ہے کہ مزدوروں کے ذريعہ ان کے معاشی اور سياســی جــابر کے خالف فــوریانارکو - سنڈيکلسٹبراه راست کارروائی کے ذريعے 
سادہاجرت جدوجہد سے لے کر عام ہڑتـال تـک کے تمـام درجہ بنـدی ميں۔ ہڑتال  طور پر جنگ کے ہر طريقے۔ ان ميں سے بقايا درجات يہ ہيں 

جيسے کہمثال بائيکاٹ اس کی ان گنت شکلوں ميں تخريب کاری عسکريت پسندوں کے خالف پروپيگنڈا۔ اور خاص طور پر نازک معامالت ميں 
آج اسپين ميں ، زندگی اور آزادی کے تحفظ کے لئے لوگوں کی مسلح مزاحمت ہے۔

سبسے زياده استعمال ہوتا ہے۔ يہ صنعتی دور ميں مــزدوروں کے لــئے ايــک يعنيکام کرنے سے منظم انکار  لڑائی کی ان تکنيکوں ميں ہڑتال 
ہی کردار ادا کرتا ہے جيسا کہ جاگيردارانہ دور ميں کسانوں کے لئے ان کی متواتر بغاوتيں ہوتی ہيں۔ اس کی آسان ترين شــکل ميں يہ مــزدوروں
کے لئے ان کے معيار زندگی کو بلند کرنے يا آجروں کے يکجا اقدامات کے مقابلہ ميں ان کے حاصل کرده فوائد کا دفاع کرنے کــا ايــک نــاگزير

بلکہيہ ان کی طـاقت کے خالف مـزاحمت ذريعہ ہے۔ ليکن ہڑتال مزدوروں کے لئے نہ صرف فوری معاشی مفادات کے دفاع کا ايـک ذريعہ ہے 
جسنے انہيں ہر روز يہ دکهايا ہے کہ موجوده نظام کے خالف جدوجہد کــرتے ہــوئے ہــر کم ســے کم حــق حاصــل کے لئے مسلسل تعليم بهی ہے 

کرنا ہے .

ــا جس طرح مزدوروں کی معاشی لڑائی کرنے والی تنظيميں ہيں  اسيطرح روز مره کی اجرت کی جدوجہديں بهی سرمايہ دارانہ معاشی نظام ک
نتيجہ ہيں اور اس کے نتيجے ميں مزدوروں کی ايک بنيادی ضرورت ہے۔ ان کے بغير وه غربت کی گهاٹی ميں غــرق ہوجــاتے۔ يقيــنی طــور پــر

ليکنــوه معاشــرتی مســئلے کے اصــل جــوہر ســے کــارکنوں کـو آشــنا کــرنے معاشرتی مسئلے کو تنخواه کی جدوجہد سے ہی حل نہيں کيا جاسکتا 
معاشياور معاشرتی غالمی سے آزادی کی جدوجہد کے لئے تربيت دينے کے لئے وه بہترين تعليمی آالت ہيں۔ يہ بهی سـچ سـمجها جاسـکتا ہے کہ

وہطويل عرصے ميں زندگی کی سب سے ناگزير ضروريات کی فراہمی کے جب تک کارکن کو کسی آجر کے پاس ہاته اور دماغ بيچنا پڑتا ہے 
بلکہمسـتقل طـور پـر ان لئے ضرورت سـے زيـاده کبهی نہيں کمـا سـکتا ہے۔ ليکن زنـدگی کی يہ ضـروريات ہميشـہ ايـک جيسـی نہيں رہـتی ہيں 

تقاضوں کے ساته تبديل ہوتی رہتی ہيں جو کارکن زندگی سے کرتا ہے۔

يہاں ہم مزدور جدوجہد کی عمومی تہذيبی اہميت کی طرف آتے ہيں۔ پروڈيوسروں کا معاشی اتحاد نہ صرف ان کے لــئے بہــتر رہائشــی حــاالت
جہانســے وه تجــربہکی ايـک يونيورســٹی بن جاتــا ہے  بلکہيہ ان کے لئے ايک عملی اســکول  کے نفاذ کے لئے ايک ہتهيار برداشت کرسکتا ہے 

تدريس اور روشن خيالی سے بهرپور انداز ميں تعليم حاصل کرتے ہيں۔ کارکنوں کی روزمره کی جدوجہد کے عملی تجربات اور واقعات سے ان
انکی تفہيم کو گہرا ہوتا ہے اور ان کا فکــری نقطہ نظــر وســيع ہوتــا ہے۔ ان کی زنــدگی کے کی تنظيموں ميں ايک دانشورانہ اثر پائے جاتے ہيں 

ــوتی ہے۔تجربات کی مستقل دانشوری وسعت کے ذريعے افراد ميں نئی  ضروريات پيدا ہوتی ہيں اور فکری زندگی کے مختلف شعبوں کی تاکيد ہ
اور واضح طور پر اس ترقی ميں ان جدوجہد کی عظيم ثقافتی اہميت ہے۔

حقيقی دانشورانہ ثقافت اور زندگی ميں اعلی مفادات کا مطالبہ اس وقت تک ممکن نہيں ہوتا جب تک کہ انسان ايک خــاص مــادی معيــار زنــدگی
جسکی وجہ سے وه ان کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس ابتدائی کے بغير کوئی اعلی فکری خواہشــات اس ســوال ســے بــاالتر کا حصول حاصل نہ کرلے 

ہيں۔ جن مردوں کو سخت مصائب سے مسلسل خطره الحق ہے انهيں اعلی ثقافتی اقــدار کے بــارے ميں شــايد ہی زيــاده معلومــات ہوســکيں۔ محنت
اپنےآپ کو بہتر معيار زندگی پر فتح حاصــل کــرنے کے بعــد ہی ان ميں فکــری اور ثقــافتی تــرقی کی کئيدہائيوں کی جدوجہد کے بعد  کشوں نے 

کوئی بات ہوسکتی ہے۔ ليکن يہ صرف ان کارکنوں کی خواہشات ہے جن پر آجر بہت گہری عدم اعتماد کے ســاته ديکهــتے ہيں۔ ايــک طبقے کے
ہسپانويوزير جوآن براوو مريلو کا معروف قول آج بهی موجود ہے "ہمينايسے مردوں کی ضرورت نہيں ہے جو طور پر سرمايہ داروں کے لئے 

مزدوروں ميں سوچ سکے۔ ہميں جس چيز کی ضرورت ہے وه محنت کے درندوں کی ہے۔

اوريہ ان کے لئے ايسی جماعتوں کے سياسی اتحاد سے يوميہ معاشی جدوجہد کا ايک سب سے اہم نتيجہ مزدوروں ميں يکجہتی کی ترقی ہے 
جسـکی طـاقت زنـدگی کی بالکل مختلف معنی رکهتا ہے جن کی پيروی ہـر معاشــرتی طبقے کے لوگــوں پـر مشــتمل ہے۔ بـاہمی مـدد کـا احســاس 

ضروريات کے لئے روزانہ کی جدوجہد ميں مستقل طور پر تجديد کی جارہی ہے ، جو مـردوں کـو ايـک ہی شـرائط ميں مبتال کـيے جــانے والے
جوزيــاده تــر حصــہ ميں صــرف افالطــون جوتجريدی پارٹی اصولوں سے بہت مختلف ہے۔  باہمی تعاون پر انتہائی انتہائی مطالبات کرتا رہتا ہے 

اوريہ آہستہ آہستہ حق کے نئے احســاس ميں تــرقی کرتــا ہے اور ايــک کی قيمت کا ہے۔ يہ تقدير پسند طبقے کے اہم شعور ميں پروان چڑهتا ہے 
مظلوم طبقے کی آزادی کے لئے ہر کوشش کی ابتدائی اخالقی گمان بن جاتا ہے۔

انــارکو- مــزدوروں کی اس فطــری يکجہــتی کــو فــروغ اور مضــبوط بنانــا اور ہــر ہڑتــال کی تحريــک کــو زيــاده گہــرا معاشــرتی کــردار دينــا 
اوراسـپين سنڈيکلسٹوننے اپنے آپ کو مقرر کيا ہوا ايک سب سے اہم کام ہے۔ اسی وجہ سے ہمدردی کی ہڑتال ان کـا سـب سـے اچهـا ہتهيـار ہے 

ميں اس کمپاس کی شکل ميں تيار ہوا ہے جو اسے کسی دوسرے ملک ميں حاصل نہيں ہوسکا ہے۔ اس کے ذريعے معاشی جنگ ايک طبقے کی
حيثيت سے مزدوروں کی دانستہ کارروائی بن جاتی ہے۔ ہمدردی ہڑتال مزدوری کی ديگر شاخوں تک ہڑتــال بڑهــا کــر کســی خــاص تجــارت کی

اسسے متعلق ، بلکہ غير منسلک ، مزدور طبقات کی باہمی تعاون ہے۔ اس معــاملے ميں مــزدور اپــنے جنگ کو فتح تک پہنچانے ميں مدد کيلئے 
اورپوری صنعتوں کو معزول کرکے پــوری معاشــی زنــدگی ہڑتالی بهائيوں کو لڑائی ميں مدد دينے سے مطمئن نہيں ہيں ، بلکہ آگے بڑهتے ہيں 

ميں رکاوٹ پيدا کرتے ہيں تاکہ ان کے مطالبات کو موثر بنايا جاسکے۔

قومياور بين االقوامی کارٹيلوں اور اعتماد کے ذريعہ نجی سرمايہ دارانہ نظام اجاره داری سرمايہ داری ميں زياده سے زياده بڑهتا ہے آج جب 
تو ، جنگ کی يہ شکل زياده تر معامالت ميں صرف ايک ہی صورت ہے جس کے ذريعہ مزدور اب بهی اپنی کاميابی کــا وعــده کــر ســکتے ہيں۔
صنعتی سرمايہ داری ميں داخلی تبديلی کی وجہ سے کارکنوں کے لئے ہمـدردی کی ہڑتـال وقت کی اہم ضــرورت ہے۔ جس طــرح اپــنے کــارٹيلز

اسيطرح کارکنوں کــو بهی اپــنی قــومی اور حفاظتی تنظيموں ميں آجر اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے ہميشہ وسيع تر بنياديں استوار کررہے ہيں 
اور بين االقوامی معاشی تنظيموں کے مطلوبہ بنياد کے ہميشہ وسيع تر اتحاد کے ذريعہ اپـنے لـئے تخليـق کـرنے کی طـرف راغب کرنـا چـاہئے۔
وقت کے تقاضوں کے لئے مناسب يکجہتی والے بڑے پيمانے پر کارروائی کے ل.۔ محدود ہڑتال آج اپنی اصل اہميت کــو زيــاده ســے زيــاده کهــو
رہی ہے ، يہاں تک کہ اگر يہ مکمل طور پر غائب ہوجائے۔ دارالحکومت اور مزدوروں کے مابين جديد معاشی جدوجہد ميں پـوری صـنعتوں کـو

جـوابهی تـک سوشلســٹ شامل کرنے والی بڑی ہڑتال بڑے اور بڑے کردار ادا کرے گی۔ يہـاں تـک کہ پـرانی دسـتکاری تنظيمـوں کے کارکنـان 
جيساکہ اے ايف ايــف ايــل کے پـرانے طريقـوں کے بــرخالف امـريکہ ميں صـنعتی اتحــادوں کی نظريات سے ناواقف ہيں ، نے اسے سمجها ہے 

تيزی سے بڑهتی ہوئی بہاو نے واضح طور پر دکهايا ہے۔



پرولتاريہ کی منظم مزاحمت کے ذريعہ پيداوار کی ہر شاخ ميں کام روکـنے کے دوران ، عــام مـزدوروں کے ذريعہ منظم مـزدوری کے ذريعہ
براه راست کارروائی اس کے تمام نتائج پيدا ہونے کے ساته ہی اس کا سب سے مضبوط اظہار ہے۔ يہ سب سے طاقتور ہتهيار ہے جو مــزدوروں

) ميں1892اورايــک معاشـرتی عنصـر کے طــور پــر ان کی طـاقت کــو ســب ســے زيــاده وســيع اظہـار ديتـا ہے۔ مارســيليس ( کے پــاس ہوتـا ہے 
جنرلفيڈريشـن آف ليـبر نے ايـک عـام اکـثريت کے ذريعہ عـام اوربعـد ميں کـانگريس کے سـی.جی.ٹی  فرانسيسيٹريڈ يونين کی کانگريس کے بعد 

ہڑتال کے پروپيگنڈے کے لئے اعالن کيا تها ، يہ جرمنی اور بيشتر ديگر ممالک ميں سياسی مزدور جماعتوں نے تها جس نے پرولتاريہ کی اس
۔ يہ خراش انگــيز جملہ تهــا جــو"عموميہڑتال عام جنــونہے" کے طور پر مسترد کرديا۔ يوٹوپيئننوعيت کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنايا اور اسے "

اوراسـی طـرح کے کچه سـالوں ہالينـڈ، روس  اس وقت جرمن سوشل ڈيموکريسی کے ايک نماياں قائد نے تيار کيا تها۔ ليکن اسپين ، بيلجيم ، اٹلی 
" پوريطرح سے ممکنہ حدود ميں رہتــا ہے اور يہ تصــورات ســےيوٹوپياکيبڑی ہڑتال کی تحريک نے واضح طور پر ظاہر کيا کہ يہ مبينہ " بعد 

پيدا نہيں ہوا تها۔ چند انقالبی جنونی۔

عام طور پر ہڑتال يقينا کوئی ايجنسی نہيں ہے جس کو ہر موقع پر من مانی سے طلب کيا جاسـکتا ہے۔ اسـے اپـنی مناسـب اخالقی طـاقت ديـنے
اور اسے عوام کے وسيع تر عوام کی مرضی کا اعالن کرنے کے لئے کچه معاشرتی مفروضوں کی ضــرورت ہے۔ ايــک مضــحکہ خــيز دعــوٰی

کہسوشلسٹ معاشرے کو چنـد ہی دن ميں حاصـل کـرنے کيلـئے صـرف ايـک عـام سے منسوب کيا جاتا ہے انارکو - سنڈيکلسٹسجواکثر و بيشتر 
يہصرف شرير سوچوں کی بيوقوف ايجاد ہے۔ مخالفين کسی خيال کو بدنام کرنے پـر تلے ہـوئے ہيں درحقيقت  ہڑتال کا اعالن کرنا ضروری ہے 

جس پر وه کسی اور ذريعہ سے حملہ نہيں کرسکتے ہيں۔

 ميں1902مثـالکے طـور پــر ، فـروری ،  عام ہڑتال مختلف مقاصد کی تکميل کر سکتی ہے۔ يہ ہمدردی کی ہڑتال کا آخری مرحلہ ہوسـکتا ہے 
جسنے کان کارکنوں کو نفرت انگيز ٹرک نظام سے نجــات دالنے کے لــئے  ميں بل باؤ ميں ہونے والی عام ہڑتال 1903بارسلونا ميں يا اکتوبر ، 

مجبور کيا اور آجروں کانوں پر سينيٹری کے حاالت قائم کرنے کے لئے. يہ آسـانی سـے ايـک ذريعہ ہوسـکتا ہے جس کے ذريعہ منظم ليـبر کچه
 مينامريکہ ميں عام ہڑتـال کے دوران ، تمــام صـنعتوں ميں آٹه گهنــٹے1886 مثالکے طور پر  عمومی مطالبہ کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے 

کا دن دينے پر مجبور کرنا۔

1926

ميں انگريز مزدوروں کی زبردست عام ہڑتال تــاجرو کيجــانب سـے مزدوريــوں کے عـام معيــار کـو اجرتــوں ميں کٹــوتی کــرکے کم کــرنے کی
منصوبہ بند کوشش کا نتيجہ تها۔

1909 يــاجوالئی   ميں ہســپانوی کــارکنوں کی سياســی قيــديوں کی رہــائی 1904سن مثال  ليکن عام ہڑتال کے سياسی مقصــد بهی ہوســکتے ہيں 
جــوکہ نــام  ميں جرمن کارکنوں کی عــام ہڑتــال 1920حکومتکو ختم کرنے پر مجبور کرنا مراکش ميں جنگ اور سن  مينکاتالونيا ميں عام ہڑتال 

نہاد کيپ کے نام نہاد ہونے کے بعد شروع کی گئی تهی اور اس حکومت کا خاتمہ کـردی گـئی تهی جـو فـوجی بغـاوت کے ذريعہ اقتـدار پـر فـائز
 ميں سويڈن ميں بهی ، عوام کـو عـالمی معاشـی اسـتحکام1909 ميں بيلجيئم اور 1903ہوگئی تهی ، اسی زمرے سے تعلق رکهتی ہے۔ اسی طرح 

 مينفاشســٹ1936 زبردســتہڑتال کی گــئی تهی۔ ليکن اســپين ميں جــوالئی  آئينکی منظوری کے لــئے  دينے اور روسی کارکنوں کی عام ہڑتال کو 
 کيشکل اختيار کــر گــئی اورحويلگ جنرلبغاوت کے بعد مزدوروں اور کسانوں ميں وسيع پيمانے پر ہڑتال کی تحريک ايک معاشرتی عام ہڑتال 

اوراس کے ساته ہی سرمايہ دارانہ معاشی نظام کو ختم کيا گيا۔ اور محنت کشوں کے ذريعہ معاشی زندگی کی تنظيم مسلح مزاحمت کا باعث بنی 
نو۔

عام ہڑتال کی بڑی اہميت اس ميں مضمر ہے: ايک دهچکے سے يہ پورے معاشی نظام کو رک کـر کهـڑا کـر ديتـا ہے اور اســے اپـنی بنيـادوں
کيونکہکســی تک ہال ديتا ہے۔ مزيد برآں ، اس طرح کی کارروائی کسی بهی طـرح سـے تمـام کـارکنوں کی عملی تيـاريوں پــر منحصـر نہيں ہے 

ملک کے تمام شہريوں نے کبهی بهی معاشرتی الٹ جانے ميں حصہ نہيں ليا ہے۔ يہ کہ سب سے اہم صــنعتوں ميں منظم کارکنــان معاشــی طــريقہ
ــکتے ہيں۔ ليکن جب کار کو ختم کرنے کے لئے کافی ہيں  جوکوئلے ، بجلی اور ہر طرح کے خام مال کی روزانہ فراہمی کے بغير کام نہيں کرس

جوروزانہ کی کشمکش ميں پڑ جاتا ہے اور اس سے آگــاه ہوتــا ہے کہ ان کــو منظممزدور طبقے سے ہوتا ہے  حکمران طبقات کا مقابلہ متحرک 
وہاس سے زياده خوفزده ہوجاتے ہيں۔ کارکنوں کے ساته ايک ايســا کــورس جــو انهيں انتہــا پســندی کی اورسب سے بڑه کر  کيا خطره الحق ہے 

جوايک سوشلسٹ پارليمنٹيرين کی حيثيت سے ، عام ہڑتال کے خيال سے اتفــاق نہيں کــرتے تهے ، طرف راغب کرے۔ يہاں تک کہ جين جورس 
کو اعتراف کرنا پڑا تها کہ اس طرح کی تحريک کے امکان سے پيدا ہونے والے مستقل خطرے سے مالـدار طبقـات کـو احتيـاط برتـنے کی تلقين

کيونکہانہوں نے ديکها کہ اس ســے آســانی وہسخت حقوق سے جيتنے والے حقوق کے دباؤ سے پيچهے ہٹ گئے  اورسب سے بڑه کر  کی گئی 
سے تباہی پهيل سکتی ہے۔

جيسےآج اســپين ميں ، تشــويش کـا مظـاہره پـورے لوگــوں کـو نظرانـداز رجعت پسـندوں کے ياجب  ليکن ايک آفاقـی معاشرتی بحران کے وقت 
عامايک انمول ہتهيار ہے ، جس کے لئے کوئی متبادل نہيں ہے۔ پــوری عــوامی زنــدگی کــو اپــاہج کــرنے ســے يہ حکمــران حملوں سے بچانا ہے 

يہانتک کہ جب يہ پـوری طـرح سـے ان طبقات کے نمائندوں اور مقامی حکام کے ساته مرکزی حکومت کے ساته مشکل باہمی معاہدے کرتا ہے 
کی روک تهام نہيں کرتا ہے۔ يہاں تک کہ فوج کا استعمال بهی ، سياسی بغاوت والے لوگوں سے بہت مختلف کاموں کی ہــدايت ہے۔ مــؤخر الــذکر
صورت ميں ، يہ حکومت کے ل. کافی ہے ، جب تک کہ وه فوج پر بهروسہ کرسکتا ہے ، اپنے فوجيوں کو دارالحکومت ميں مرکوز کــرنے اور

اسخطرے سے نمٹنے کے لئے جو خطره ہے۔ ملک کے سب سے اہم نکات پر 

ايکعام ہڑتال المحالہ فوجی دسـتوں کے بکهـرنے کی طـرف لے جـاتی ہے کيـونکہ ايسـی صـورتحال ميں اہم تشـويش صـنعت کے تمـام اہم تاہم 
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۔ جہاں چهوٹے گروہوں ميں فوج کو اپنی آزادی کے لئے لڑنے والے پرعــزم لوگــوں کــا ســامنا

وہانہميشہ يہ امکان موجود رہتا ہے کہ کم از کم فوجيوں کا کچه حصہ کسی نہ کسی اندرونی بصيرت کو پہنچے گا اور سمجهے گا کرنا پڑتا ہے 
کہ آخر يہ ان کے اپنے والدين اور بهائی ہيں جن پر وه اپنے ہتهياروں کی نشاندہی کر رہے ہيں۔ عسکريت پسـندی کے لـئے بهی بنيـادی طـور پـر

اوراس کا تباه کن اثر و رسوخ ہميشہ ظاہر ہوتا ہے جہاں فرد کو انسان کی حيثيت سے اپنے وقار کے بارے ميں سوچنے ايک نفسياتی مسئلہ ہے 
کا موقع ہی نہيں ملتا ، يہ موقع ديکهنے کا کوئی موقع نہيں ملتا کہ زندگی ميں خود کو قرض دينے سے زياده اعلی کام ہوتے ہيں۔ اپنے ہی لوگوں

کے خونی جابر کے استعمال۔

. پرولتاريہاور جديد مزدورتحريک کا آغاز۔2باب 

مشين کی تيارياور جديد سرمايہ داری کادور۔ پرولتاريہکا عــروج؛پہلی مزدوريــونين اور انکی وجــود کےلــئے جدوجہــد۔لــڈزم خــالص
اورآسان تجارتييونين ازم۔ سياسيبنياد پرستياور مزدوريچارٹسٹ تحريکسوشلزم اور مزدورتحريک۔

موجودہمعاشرتی نظم ميں پائے جانے والے تضادات کو حل کــرنے جديد سوشلزم پہلے تو معاشرتی زندگی ميں باہمی ربط کی گہری تفہيم تهی 
اســکا اثــر ايــک وقت کے لــئے دانشــوروں کے ايــک اور اس کے معاشرتی ماحول سے انسان کے تعلقات کو ايک نيا مواد دينے کی کوشش۔ لہذا 

جوزياده تر حصوں ميں مراعات يافتہ طبقے سے تعلق رکهــتے تهے۔ عظيم الشــان عــوام کی فکــری اور مــادی چهوٹے سے دائره تک محدود تها 
ضروريات کے لئے گہری اور عظيم ہمدردی کے ساته حوصلہ افزائی کـرتے ہـوئے انہـوں نے معاشـرتی تضـادات کی بهولبلييـا سـے نکلـنے کـا

انهونــنے اپــنے  نئےنظريے کهوليں۔ ان کے لئے سوشلزم ايک ثقافتی سوال تها۔ لہــذا  راستہ تالش کيا تاکہ انسانوں کو اس کی آئنده نشونما کيلئے 
بصيرت کے مطــابق قبــول کيــاتاکہانہيں نئی  ہم عصروں کی استدالل اور اخالقی معنويت کے لئے براه راست اور بنيادی طور پر ان کی اپيل کی 

جائے۔

زندگيکے مخصوص حـاالت کـا دانشـورانہ تخفيـف۔ تحـريکيں ليکن خياالت تحريک نہيں ليتے ہيں۔ وه خود محض ٹهوس حاالت کی پيداوار ہيں 
صرف معاشرتی زندگی کی فوری اور عملی ضروريات سے جنم ليتی ہيں اور کبهی بهی خالصتا تجريدی خيــاالت کــا نــتيجہ نہيں ہــوتی ہيں۔ ليکن
وه اپنی ناقابل تسخير قـوت اور فتح کی اپــنی داخلی يقين اسـی وقت حاصـل کـرتے ہيں جب وه کســی عظيم خيـال کے ذريعہ متحــرک ہوجــاتے ہيں
جوانهيں زندگی اور فکری مواد فراہم کرتا ہے۔ اس وقت جب اس طرح ديکها جاتـا ہے کہ ليـبر تحريـک کے سوشـلزم سـے وابسـتگی کـو صـحيح

يہاس سے پيــدا ہــوا۔ مزدورونکی جديد تحريک کا خالق نہيں ہے۔ بلکہ  طور پر سمجها جاسکتا ہے اور ذہانت سے قدر کی جاسکتی ہے۔ سوشلزم 
ــوری مقصــد يہ تحريک معاشرتی تعمير نو کے منطقی نتيجہ کے طور پر تيار ہوئی جس ميں سے موجوده سرمايہ دارانہ دنيا نے جنم ليا۔ اس کا ف
ــد روزمره کی روٹی کے لئے جدوجہد کرنا تها ، کاموں کے رجحان کے خالف شعوری طور پر مزاحمت مزدوروں کے لئے مستقل طور پر مزي

تباه کن ہوتی جارہی تهی۔

اوراس کے بعد سے يہ جديد مزدور تحريک کا وجود اس عظيم صنعتی انقالب سے ہے جو اٹهارہويں صدی کے آخر ميں انگلينڈ ميں ہورہا تها 
" کے نظام کے ابتــدائی دور ميں مــزدوروں کی تقســيم کی ايــک خــاص ڈگــری کے لــئےمينوفيکچرزپانچوں براعظموں ميں بہہ گيا ہے۔ نام نہاد "

استقسيم کا جو حقيقی تکنيکی عمل کی بجائے انسانی مزدوری کے طريق کار سے زياده فکر منـد تهـا۔ اس کے بعـد کی دروازه کهل گيا تها - تاہم 
ايجادات نے کام کے تمام آالت کی مکمل تبديلی الئی۔ مشين نے انفرادی آلے کو فتح کيا اور عام طور پر پيداواری عمل کيلئے مکمل طور پر نــئی

اوراون اور روئی کی جوانگلينڈ کی سب سے اہم صنعت ميں انقالب اليا  شکليں تيار کيں۔ مکينيکل لوم کی ايجاد نے پوری ٹيکسٹائل انڈسٹری کو 
پروسيسنگ اور رنگنے کے طريقوں کا ايک مکمل نيا سيٹ پيدا کيا۔

پانيــاور گهــوڑے کی جيمز واٹ کے عہد سازی ايجاد کے ذريعہ دستياب بهاپ کی طاقت کے استعمال کے ذريعے ، مشــين کی پيــداوار کـو ہــوا 
طاقت کے پرانے محرک قوتوں پر انحصار سے آزاد کيا گيا تها ، اور جس طرح جديد پيمانے پر پيداوار کے لئے پہلے سے مناسب طريقے سے
کهوال گيا تها۔ بهاپ کے استعمال سے ايک ہی کمروں ميں مختلف فنکشن کی مشينوں کا کام ممکن ہوا۔ اس طـرح جديــد فيکــٹری قـائم ہـوئی ، جس
نے کچه دہائيوں ميں چهوٹی دکان کو کهائی کے دہانے تک پہنچا ديا۔ ٹيکسٹائل کی صــنعت ميں يہ ســب ســے پہلے ہــوا۔ مختصــر وقفــوں کے بعــد
پيداوار کی دوسری شاخوں کا تبادلہ ہوا۔ بهاپ کی طاقت کے استعمال اور کاسٹ اسٹيل کی ايجاد نے تهــوڑے ہی عرصــے ميں لــوہے اور کــوئلے
کی صنعتوں ميں مکمل انقالب برپا کرديا اور تيزی سے اپنا اثر و رســوخ کـام کی دوســری خطـوط پـر بڑهايـا۔ جديـد بـڑے پـودوں کی تـرقی کے

 ميں1844 باشــندوں کی تکميــل کی تهی ، 73،000 ميں صــرف 1801نتيجے ميں صنعتی شہروں کی شاندار نشوونما پــائی۔ بــرمنگهم ، جس نے 
 ہوگئی۔ نئی بڑی صنعتوں کے دوســرے مراکــز اســی تناســب110،000 سے بڑه کر 46،000 کی آبادی تهی۔ اسی عرصے ميں شيفيلڈ 200،000

سے بڑه گئے۔

فيکٹريوں کو انسانی چارے کی ضرورت تهی ، اور تيزی سے غريب ديہی آبادی شـہروں ميں داخـل ہـوکر مطــالبہ کــو پـورا کـرتی تهی۔ قـانون
سازی نے اس وقت مدد کی ، جب بدنام زمانہ انکلوژر ايکٹ کے ذريعہ ، اس نے عام زمينوں کے چهوٹے کسانوں کو لوٹ ليــا اور بهکــاری تــک

 تک انگلينــڈ اور ويلــز کی قابــل تالشــی1844اور ) کےتحت ہوچکی تهی 1714–1702پہنچايا۔ کميونس کی منظم چوری کی شروعات ملکہ اين (
صـرفتيس برسـوں کے  آزاد زمينداروں کا وجـود تهـا 250،000 ميں اب بهی 1786ه لے چکا تها۔ جب کہ inزمين کا ايک تہائی سے زياده حص 

 ہوگئی۔32،000دوران ان کی تعداد کم ہوکر 

مشين کی نئی پيداوار نے نام نہاد پيمانے پر نام نہاد قومی دولت ميں اضافہ کيا۔ ليکن يہ دولت ايک چهوٹی چهوٹی مــراعت يــافتہ اقليت کے ہــاته
جســکی معاشـی حــالتوں ميں تــيزی سـے ردوبـدل کــرکے انتہــائی ميں تهی اور اس کی اصليت ورکنـگ آبــادی کے بے دريــغ استحصــال کی تهی 

گهومنے والی پريشانی ميں ڈوب گيا۔ اگر کوئی انگريزی فيکٹری انسپکٹرز کی رپورٹوں ميں اس مـدت کے مـزدوروں کی صـورتحال کی نـاگوار
يــوجينميں اينجليــٹر يٹ فرانســجنميں سے مارکس نے اپنے دارالحکومت ميں اس طرح کا موثر استعمال کيا ہے۔ يا اگـر کـوئی  تفصيل پڑهتا ہے 

انگلينـڈميں ورکنـگ  جيسی کتـاب اٹهاتـا ہے جس کے بـارے ميں فريـڈرک اينگلـز اپـنے ابتـدائی کـام بُوريٹکے ڈی الغلطری ڈيس کالسليبوريئس
اسوقت کی تصوير مل کالسز کی شرائط ميں بہت زياده مقروض تهے۔ يا عصری انگريزی مصنفين کے بے شمار کاموں ميں سے کسی کو بهی 

جاتی ہے جو ذہن ميں حيرت زده رہتا ہے۔

ــی عظيمانقالب کے آغاز سے ٹهيک پہلے فرانس ميں اپنے سفر کے بارے ميں مشہور کتاب ميں  اگر آرتهر ينگ  اعالنکرسکتا تها کہ فرانسيس
جسنے انسانيت کا ہر نشان کهو ديا ہے۔ ان کی خوفنـاک غــربت کے نـتيجے ميں ديہی آبادی کا ايک بہت بڑا حصہ درندوں کی سطح پر کهڑا ہے 



اورجس کے لئے اظہار رائے کی آزادی ، عداوت اور چيزوں کی کليڈوسکوپک تبديلياں محض ہيں سخت شکلوں ، مـرده اصـولوں اور معاشـرتی
زندگی کے ہر مظہر کے زبردستی دبانے کے طور پر جس کی اس کے تضاد ہے۔

اگراس کی قدرتی نشوونما سياسی پابنديوں سـے بہت زيـاده متـاثر نہيں ہـوتی ہے تـو اس کی تشـکيل کی خـواہش کی مسـتقل تجديـد کـا ہر ثقافت 
اوراس ميں تخليقی سرگرميوں کا بڑهتا ہوا تنوع آجاتا ہے۔ کـام کــا ہــر کاميــاب ٹکــڑا زيـاده سـے زيــاده کمـال اور گہـری الہــام کی تجربہ ہوتا ہے 

جيســاکہ اکــثر و خواہش کو ابهارتا ہے۔ ہر نئی شکل ترقی کے نئے امکانات کا گہــواره بن جــاتی ہے۔ ليکن رياســت کــوئی ثقـافت پيـدا نہيں کـرتی 
دقيانوسيتصورات سے محفـوظ طـريقے سـے لنگـر انـداز ہوتـا بيشتر سوچا جاتا ہے۔ يہ صرف چيزوں کو جيسے ہی رکهنے کی کوشش کرتا ہے 

ہے تاريخ ميں تمام انقالبات کی يہی وجہ رہی ہے۔

طاقت صرف تباه کن انداز ميں چلتی ہے ، ہميشہ زندگی کے ہر اظہار کـو اپـنے قـوانين کے تنـاؤ پـر مجبـور کـرنے پـر تلی ہـوئی ہے۔ اس کے
جسکی جسمانی شکل بريٹ فورس ہے۔ اور اس کے مقاصد کو نہ ســمجهنے ســے اس کے حــاميوں پــر اظہار کی دانشورانہ شکل مرده کٹهن ہے 

يہانتک کہ جب وه اصل ميں بہترين صالحيتوں سے ماال مال تهے۔ جو بهی اس کی مہر لگ جاتی ہے اور انہيں بيوقوف اور سفاک قرار ديتا ہے 
آخر ميں ہر چيز کو مکينيکل آرڈر پر مجبور کرنے کے لئے مستقل جدوجہد کر رہا ہے وه خود ايک مشين بن جاتـا ہے اور تمــام انســانی احســاس

کهو ديتا ہے۔

اس کی سمجه سے ہی جديد انارکيزم جنم ليا اور اب اپنی اخالقی قوت کهينچتـا ہے۔ صـرف آزادی ہی مـردوں کـو عظيم کــاموں کی تــرغيب دے
سکتی ہے اور معاشرتی اور سياسی تبديلياں الئے گی۔ حکمران مردوں کا فن مردوں کو تعليم دينے اور ان کو اپنی زندگی کی نئی شکل دينے کی

جواپـنی پيـدائش کے وقت کسـی بهی اہم اقــدام کـو ترغيب دينے کا فن کبهی نہيں رہـا ہے۔ خوفنـاک مجبــوری کــا حکم صـرف بے جـان مشـق ہے 
آزادمرد نہيں۔ آزادی زندگی کا ايک جوہر ہے ، تمــام فکــری اور معاشـرتی تـرقی ميں آمــيز مسکراتا ہے اور صرف مضامين ہی پيدا کرسکتا ہے 

بنينوع انسان کے مستقبل کے لئے ہر نئے نقطہ نظــر کی تخليـق کننـده۔ معاشـی استحصــال اور دانشـورانہ اور سياسـی جــبر ســے انســان کی قوت 
ايکاعلی معاشرتی ثقافت اور ايک نئی انسانيت کے ارتقا کی پہلی شرط جوانارکيزم کے عالمی فلسفے ميں اپنے بہترين اظہار کو پاتی ہے  آزادی 

ہے۔

کارکنوں کے لئے عام ہڑتال سياسی بغاوت کی راه ميں حائل رکاوٹوں کی جگہ ليتی ہے۔ يہ ان کے لئے صنعتی نظام کا ايــک منطقی انجــام ہے
اوراسی کے ساته ہی وه ان کی آزادی کی جدوجہد ميں اپنا سب سے مضبوط ہتهيار پيش کرتے ہيں ، بشرطيکہ وه اپنی جس کے شکار وه آج ہيں 

طاقت کو پہچانيں اور اس ہتهيار کا صحيح طريقے سے استعمال کرنا سيکهيں۔ وليم مورس نے شاعر کے پيشن گوئی کے ســاته اس معــاملے ميں
اسنے معاشرے کی سوشلسٹ تعمير نو کو پہلے بڑهتے ہوئے تشدد نوہرنو سے اپنی شاندار کتاب نيوز ميں  جب  پيشرفت کی پيش گوئی کی ہے 

جسنے ہال کر رکه ديا پرانا نظام اپــنی گہــری بنيــادوں تــک ، آخــر تــک اس کے حــامی شــہر اور کے عام ہڑتالوں کا ايک طويل سلسلہ شروع کيا 
ملک ميں محنت کش عوام کی اس نئی روشن خيالی کے خالف اب کوئی مزاحمت نہيں کرسکے تهے۔

ليکنــاس روشـن خيـالی جوآج معاشرے کے لئے ہميشہ کے لئے خطرے کی شـکل ميں بـڑه رہی ہے  جديد سرمايہ دارانہ نظام کی ساری ترقی 
جوآج ہــر ملــک کو مزدوروں ميں وسيع پيمانے پر پهيالنے ميں مدد فراہم کرسکتی ہے۔ پارليمنٹس ميں منظم کارکنوں کی شرکت کی بے نتيجہی 

خودانهيں مجبور کرتی ہے کہ وه اپنے مفادات کے مــوثر دفــاع اور اجــرت کے جــوئے ســے ان کی ميں زياده سے زياده واضح ہوتی جارہی ہے 
آخری آزادی کے لئے نئے طريقوں کی تالش کريں۔

غالمی

براه راست کارروائی کيلئے ايک اور اہم لڑائی کا آلہ بائيکـاٹ ہے۔ يہ مـزدور اپـنے پروڈيوسـروناور صـارفين دونـوں کے کـردار ميں مالزمت
کرسکتا ہے۔ مزدور يونينوں کے ذريعہ منظور شده شرائط کے تحت تيار شده سامان کو سنبهالنے والی فرمــوں ســے خريــداری کــا باقاعــده انکــار

خاصطور پر ان شاخوں کے لئے جــو عــام اســتعمال کی اشــياء کی تيـاری ميں مصــروف ہيں۔ ايــک ہی اکثر فيصلہ کن اہميت کا حامل ہوسکتا ہے 
بشـرطيکہاس کے ســاته مناســب پروپيگنـڈا وقت ميں ، بائيکاٹ کو کارکنوں کے حق ميں رائے عامہ پر اثر انداز کرنے کے ل. ڈهـال ليـا گيـا ہے 

اسپر خريدار کــو يہ اشــاره مــل جاتــا ہے کہ جس کے ذريعہ بهی کيا جائے۔ يونين کا ليبل بائيکاٹ کی سہولت فراہم کرنے کا ايک موثر ذريعہ ہے 
ــاتهوں ميں وه اشخاص سے اپنی مطلوبہ سامان کی تميز کرے۔ يہاں تک کہ تهرڈ ريخ کے آقاؤں نے بهی تجربہ کيا کہ لوگوں کی بڑی تعداد کے ہ

جبانہيں اعتراف کرنا پڑا کہ جرمن سامان کے خالف بين االقــوامی بائيکــاٹ نے جرمــنی کی برآمــدی تجــارت کــو بائيکاٹ کيا ہتهيار بن سکتا ہے 
اگرٹريــڈ يونينــوں نے مسلســل پروپيگنــڈا کــرکے عــوام کی رائے کــو شديد نقصان پہنچايا ہے۔ اور يہ اثر و رسوخ اس سے بهی زياده ہوسکتا تهــا 

اوروه جرمنی کی مزدور تحريک کے دباؤ کے خالف احتجاج کو بڑهاوا ديتے۔ چوکس رکها ہوتا 

بطور پروڈيوسر بائيکاٹ مزدوروں کو انفرادی پودوں پر پابندی عائد کرنے کا ذريعہ فراہم کرتا ہے جس کے منيجر اپــنے آپ کــو خــاص طــور
ميں جرمن جہازوں کو اتارنے کے لئے ديرينہ ســاحلوں کے انکــاربارسلونا ، والنسيا اور کڈيزپر ٹريڈ يونينوں سے دشمنی کا مظاہره کرتے ہيں۔ 

نے ان برتنوں کے کپتانوں کو شمالی افريقہ کے بندرگاہوں ميں اپنا سامان خارج کرنے پر مجبور کرديا۔ اگـر دوسـرے ممالـک ميں ٹريـڈ يونينـوں
نے بهی اسی طريقہ کار پر حل کيا ہوتا تو انهوں نے افالطون کے مظاہروں کے بجائے غيرمعمولی طور پر زياده سے زياده نتائج حاصل کرليے

اوراس آلہ کے بارے گے۔ کسی بهی صورت ميں بائيکاٹ محنت کش طبقے کے ہاتهوں ميں لڑنے والے ايک موثر ترين آالت ميں سے ايک ہے 
وہاپنی روزمره کی جدوجہد ميں جتنا وسيع اور کامياب ہوں گے۔ ميں کارکنان کے بارے ميں جتنا زياده گہرا واقف ہوگا 

انارکو - سنڈيکلٹزم اسلحہ تخريب کاری ميں ہتهياروں ميں سے ايک ايسا ہے جسے آجر کے ذريعہ ســب ســے زيــاده خــوف آتــا ہے اور اس کی
قرارديا گيا ہے۔ حقيقت ميں ہم يہاں معاشی چهوٹی جنگ کا ايــک ايســا طــريقہ کــار کــر رہے ہيں جــو شديد مذمت کی جاتی ہے جسے غير قانونی 

يہبعض حــاالت ميں محض کــارکنوں پــر خود استحصال اور سياسی جبر کا نظام جتنا پرانا ہے۔ جب ، ہـر دوســرے آلے ميں ناکـام ہوجاتـا ہے تــو 
مجبور ہوتا ہے۔ تخريب کاری مزدوروں پر مشتمل ہوتی ہے جو کام کے معمولی طريقوں کی راه ميں ہر ممکن رکاوٹ ڈالــتی ہے۔ بيشــتر حصـے
ميں يہ اس وقت ہوتا ہے جب مالکان مزدوری کے معمولی حاالت کو اجرتوں ميں کمی کے ذريعے يا مزدوری کے اوقات ميں لمبــائی کے ذريعہ

ســبوط فرانسيســی لفــظ کسی خراب معاشی صورتحال يا کسی اور سازگار موقع سے فائـده اٹهـانے کی کوشـش کـرتے ہيں۔ يہ اصـطالح خـود ہی 
ــے لکڑيکے جوتا  سےمشتق ہے اور اناڑی کام کرنے کا مطلب گويا تخريب کاری سے چل رہی ہے۔ تخريب کاری کی پوری درآمد اس مقصد س

جبـوه اپـنے سـامان کی قيمت ان کے معيـار کے ختم ہوچکی ہے: بری اجرت ، خراب کام کے لئے۔ آجر خود بهی اسی اصول پـر عمـل کرتـا ہے 
اوريہ صرف اچها اور مناســب ہے مطابق حساب کرتا ہے۔ پروڈيوسر خود کو اسی مقام پر پاتا ہے: اس کا سامان اس کی مزدوری کی طاقت ہے 

کہ اسے اسے بہترين شرائط پر ضائع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ليکن جب آجر اپنے مزدور طاقت کی قيمت کو ہر ممکن حد تک کم کـرنے کيلــئے پروڈيوسـر کی ناجـائز پوزيشــن کـا فائـده اٹهاتـا ہے تـو اسـے
تعجب کرنے کی ضرورت نہيں جب مؤخر الذکر اپنے آپ کا بہترين دفاع کرســکتا ہے اور اس مقصــد کے لــئے وه ذرائــع اســتعمال کرتــا ہے جــو
ــونے ســے پہلے ہی يہ کــام کــر رہے تهے۔ دراصــل ــات ہ ــراعظم ميں انقالبی ســنڈيکالزم کی ب ــان ب ــز کارکن ــاته ميں ہيں۔ انگري حــاالت اس کے ہ

توڑپهـوڑ کی پہلی اور مـوثر تـرين شــکل تهی۔ آج ہـر  بهائيوں سے لے لی اسکاٹشجوانگريزی کارکنوں نے اپنے  آہستہ آہستہ) کی پاليسی کينچي
ــد صنعت ميں ايک سو ايسے ذرائع موجود ہيں جن کے ذريعہ مزدور پيداوار کو سنجيدگی سے پريشان کرسکتے ہيں۔ مزدوری کی تقسيم کے جدي
نظام کے تحت ہر جگہ ، جہاں کام کی ايک شاخ ميں اکثر معمولی ســی خلــل پيـدا ہوجاتــا ہے وه پيـداوار کے پـورے عمـل کـو رک ســکتا ہے۔ اس
طرح فرانس اور اٹلی ميں ريلوے کے کارکنوں نے نام نہاد گريو پرلی تار کے موتيوں کی ہڑتال کے استعمال سے نقــل و حمــل کے پــورے نظــام
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 کرنے کی

اوريوں کسی بهی ٹرين کا وقت پر اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ناممکن ہوگيا۔ جب آجروں کـو ايــک بــار اس حقيقت کــا ســامنا کرنـا ضرورت تهی 
تببهی ان کے پاس اپنے پڑتا ہے کہ يہاں تک کہ کسی ناگوار صورتحال ميں ، جہاں مزدور ہڑتال کے بارے ميں سوچنے کی ہمت نہيں کر پاتے 

توان کے پاس يہ سمجه بهی آئے گی کہ يہ طاقت ور کارکنوں کی کسی خاص مشکل صورتحال پر ان کے رہــنے کی دفاع کے ذرائع موجود ہيں 
سخت شرائط کو استعمال کرنے کی ادائيگی نہيں کرتا ہے۔

جواس طرح کے حيرت انگيز تيزی کے ساته يورپ سے امريکہ منتقل کی گـئی تهی اور اس ميں ہڑتـال تـوڑنے والـوں کی نام نہاد سيٹ ہڑتال 
اســکا تعلــق دائــرے ميں ہے۔ تخــريب کــاری کی۔ تنصيب کو روکنے کے لئے انگلی پهيرے بغير دن رات پالنٹ ميں باقی کارکنوں پر مشتمل ہے 

تخريب کاری کا کام اکثر اس طرح ہوتا ہے: ہڑتال سے پہلے کارکنوں نے مشينوں کو اس مقصد سے ہٹا ديـا کہ ممکنہ ہڑتـال تــوڑنے والــوں کے
ياکافی وقت کے لئے بهی ناممکن۔ کسی بهی شعبے ميں کارکن کے تخيــل کی اتــنی گنجــائش نہيں ہے جتــنی اس ميں ہے۔ کام کو مشکل تر بناديں 

1897صارفينکے خالف کبهی نہيں۔ سی جی ٹی سے پہلے اپــنی رپــورٹ ميں  ليکن مزدوروں کی تخريب کاری کا مطلب آجروں کے خالف ہے 
ــوںبورژوا نے اس نکتے پر خصوصی دباؤ ڈاال۔ ايميلپاؤٹ ميں ٹولوسميں   پريس ميں آنے والی تمام اطالعات ان بيکرز کے بارے ميں ہيں جنه

 ہيںبــدانتظير ايجــادات اوراس طـرح کی  يافــارم کے ہـاتهوں ميں جنہـوں نے دوده ميں زہــر آلــود تهـا  نے اپـنی روٹی ميں شيشــہ سـينکا ہـوا تهــا 
جوصرف اور صرف کارکنوں کے خالف عوام کو تعصب دينے کے لئے ڈيزائن کی گئيں ہيں۔



بـدترينکچی آبـاديوں کی تعمـير اور غـريب تـرين اور  ہے۔ جـان بـوجه کـر دفعـات ميں مالوٹ استحقاقصارفين کو سبوتاژ کرنا آجروں کا قديم 
جبکہالکهوں افراد شديد قيمتونکو برقرار رکهنے کے لئے بڑی مقدار ميں کهانے پينے کی اشيا کی تباہی  ارزاں ترين مادے کے اندرونی خيموں 

آجرونکی مستقل کوشش اپنے آپ کو زياده سے زياده منافع حاصل کـرنے کے لـئے مـزدوروں کی رہـائش کـو سـب بدحالی کا شکار ہو رہے ہيں 
غيرملکيممالک کو جنگ کيلئے مکمل سازوسامان فراہم کــرنے کی ہتهيــاروں کی صــنعتوں کی بے شــرمی کــا سے کم ترين مقام پر مجبور کريں 

يہسب اور بہت سارے لوگ ہوسکتاہے ملک کو ضائع کرنے کے لئے مالزم ہے جس نے انهيں پيدا کيا  جومناسب موقع پر ديا جاسکتا ہے  عمل 
صرف اپنے ہی لوگوں کے خالف سرمايہ داروں کے ذريعہ تخريب کاری کی اقسام کی ايک عبوری فہرست ميں صرف انفرادی اشيا ہيں۔

مستقبلقريب ميں بہت بڑا حصہ ادا کــرے گی۔ موجــوده نظــام کے ســب جوبال شبہ  براه راست کارروائی کی ايک اور شکل معاشرتی ہڑتال ہے 
ــماجی سے زياده نقصان ده نتائج کے خالف کميونٹی کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے پروڈيوسروں کے فوری مفادات سے اس کا تعلق کم ہے۔ س
ہڑتال کے ذريعہ مالکان پر عوام کے لئے ايک ذمہ داری عائد کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ بنيادی طور پــر اس نے صــارفين کے تحفــظ کـو

جنميں سے کارکن خود ہی بڑی اکثريت کے حامل ہيں۔ اس کے بعد ٹريڈ يونين کا کام صرف خاص طور پر پروڈيوسر کی مد نظر رکهتے ہوئے 
حيثيت سے کارکن کے تحفظ تک ہی محدود ہے۔ جب تک آجر اس بات پر اتفاق کرتا تها کہ مزدوری کے اوقات پر اتفاق کيا گيا ہــو اور قــائم شــده
اجرت کی ادائيگی اس کام کو انجام ديا جا رہا ہو۔ دوسرے الفاظ ميں: ٹريڈ يونين صرف ان شرائط ميں دلچسپی رکهتی ہے جس کے تحت اس کے

اســبات پـر زور ديــا گيــا ہے کہ آجــر اور مالزم کے نہکہ وه جس طرح کے کام انجام ديتے ہيں۔ نظرياتی طور پر واقعتــا،  ممبران کام کرتے ہيں 
مابين ايک خاص مقصد کے حصول کے معاہدے پر قائم ہے۔ اس معاملے ميں مقصد سماجی پيداوار ہے۔ ليکن کسی معاہــدے کــا مطلب تبهی ہوتــا

آجمــزدور کے پــاس پيــداوار کے تعين ميں کــوئی آواز نہيں ہے تــاہم  ہے جب دونــوں جمــاعتيں مقصــد ميں برابــر کے شــريک ہــوں۔ حقيقت ميں 
کيونکہاس کو مکمل طور پر آجر کو دے ديا جاتا ہے۔ نتيجہ يہ ہے کہ ايک ہزار کام کرکے مزدور بدنام ہوچکــا ہے جــو آجــر کے فائــده کے لــئے
پوری جماعت کو مسلسل نقصان پہنچاتا ہے۔ وه اپنی مصنوعات کی جعل سازی ميں کمتر اور اکثر دراصل نقصان ده چــيزوں کـا اسـتعمال کـرنے

اوران گنت حرکات کو مستقل کرنے کے لــئے مجبــور ہے جــو صــارفين خرابشده اشيائے خوردونوش کو جمع کرنے  ناجائزمکانات کهڑا کرنے 
کو دهوکہ دينے کی منصوبہ بندی کر رہے ہيں۔

يہانبهرپور مــداخلت کرنــا ہے۔ اس ســمت ميں پيش قــدمی کے ســاته ہی مستقبلميں ٹريڈ يونينوں کا بہت بڑا کام  انارکو-سنڈيکلسٹ کے خيال ميں 
اوربـڑے پيمـانے پـر اس مقـام کی تصـديق ہـوگی۔ اس ميـدان ميں متعـدد کوششـيں پہلے ہی معاشرے ميں مزدوروں کی پوزيشن ميں اضافہ ہوگـا 

 کے تعميراتی کام ميں نــاقص مــواد اور1902جسنے مزدوروں کی رہائش گاه  ہوچکی ہيں ، بطور گواه ، بارسلونا ميں عمارت سازوں کی ہڑتال 
پرانی عمارتوں سے ہونے والے ملبے کو استعمال کرنے سے انکار کرديا تها۔ پيرس ميں مختلف بــڑے ريســتوراں ميں ہڑتــاليں کيــونکہ بــاورچی

اورحاليہ دنوں ميں مثالوں کی ايــک لمـبی فہرســت۔ ســبهی يہ ) کی خدمتکے لئے تيار نہيں تهے 1906خانے کے کارکن سستے ، بوسيده گوشت (
) ميں کانگريســميں1919ثابت کرنے جارہے ہيں کہ معاشرے کے لئے اپنی ذمہ داری کے بارے ميں کارکنوں کی تفہيم بڑه رہی ہے۔ ايرفورٹ (

جرمنی کے ہتهيار ڈالنے والے کارکنوں کی جنگی ہتهياروں کو بنانے اور اپنے آجروں کو اپنے پودوں کو دوسرے استعمال ميں تبديل کــرنے پــر
دوسـال تـک برقـرار رکهـا گيـا مجبور کرنے کی قرارداد بهی اسی زمرے سے تعلق رکهتی ہے۔ اور يہ ايک حقيقت ہے کہ اس قرارداد کو تقريبا 

کارکنوں نے آخری توانائی تک بڑی طاقت کے ساتهانارکو-سنڈيکلسٹيہانتک کہ سنٹرل ٹريڈس يونينوں کے ذريعہ اسے توڑ ديا گيا۔ سومرڈا کے 
" کے ممبروننے لے ليا۔آزاد مزدوريونينوںجبان کی جگہ " مزاحمت کی 

اپنيسرگرميوں کا ايک بہت ہی اہم حصہ عسـکريت پســندوں کے خصوصاالطينی ممالک ميں  چونکہ تمام قوم پرست عزائم کے متضاد مخالفين 
اوراپنے طبقے سے وفادار فوجيوں کی کــوٹ ميں کــارکنوں کــو روکــنے کی کوشــش کــرتے پروپيگنڈے کے لئے ہميشہ مختص کرتے رہے ہيں 

ہيں۔ ہڑتال کے وقت اپنے بهائيوں کے خالف ہتهيار پهيرنا۔ اس کی وجہ سے انهوں نے بڑی قربانياں دی ہيں۔ ليکن انہــوں نے اپــنی کوششــوں کــو
کيونکہــوه جـانتے ہيں کہ وه صــرف اور صـرف طـاقتور طـاقتوں کے خالف مسلســل جنـگ کے ذريعے اپـنی کوششــيں حاصـل کبهی نہيں روکـا 

عسکريتپسندوں کے خالف پروپيگنڈا عام ہڑتال کے ساته آنے والی جنگــوں کے خطــرے کی مخــالفت کــرنے ميں کرسکتے ہيں۔ تاہم ، اسی وقت 
بڑے پيمانے پر حصہ ڈالتا ہے۔ انارکو-سنڈيکللسٹ جانتے ہيں کہ جنگيں صرف حکمران طبقات کے مفاد ميں لگی ہيں۔ اس لــئے ان کــا خيــال ہے
کہ کوئی بهی ذريعہ جواز ہے جو لوگــوں کے منظم قتـل کـو روک ســکتا ہے۔ اس فيلـڈ ميں بهی مـزدوروں کے ہـاته ميں ہـر طـرح کـا ســامان ہے

اگرصرف وه ان کے استعمال کی خواہش اور اخالقی طاقت رکهتے ہوں۔

سب سے بـڑه کـر يہ کہ اس کے انـدرونی اسـتحکام کی مـزدور تحريـک کـا عالج اور سياسـی جمـاعتوں کے خـالی نعـرے بـازی سـے اس کـو
چهٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے ، تاکہ وه فکری طور پر آگے بڑهے اور اپنے اندر تخليقی حاالت تيـار کـرے جـو سوشلسـزم کے ادراک سـے
قبل ہونا چاہئے۔ اس مقصد کو عملی طور پر حاصل کرنے کےيلئے کارکنوں کے لئے ايک داخلی يقينی بننــا چــاہئے اور اســے اخالقی ضــرورت

اورانہيں معاشرتی کــردار دينــا ميں بدلنا چاہئے۔ سوشلزم کا عظيم حتمی مقصد روزانہ کی تمام عملی جدوجہد ميں سے ابهر کر سامنے آنا چاہئے 
اوراس طــرح معاشرتيآزادی کے عظيم مقصد کی آئينہ دار ہونــا چــاہئے  ہوگا۔ انتہائی جدوجہد ميں ، اس وقت کی ضرورتوں سے پيدا ہونے والی 

کی ہر جدوجہد کو راه ہموار کرنے اور اس جذبے کو مستحکم کرنے ميں مدد فراہم کرنا چاہئے جو اس کے داعيوں کی اندرونی خواہش کو اپــنی
مرضی اور عمل ميں بدل ديتا ہے۔

ليکنانہيں مخصوص معاشرتی ضروريات کے ذريعہ وجـود ميں اليــا منمانی سے نہيں بڑهتے ہيں  سماجی اداروں کا بهی يہی حال ہے۔ وه بهی 
اوران ســے وابســتہ طبقــاتی جاتا ہے تاکہ وه يقينی مقاصد کو پورا کرسکيں۔ اس طرح اجاره داری معيشت کے بعد اس جديد رياست کــا ارتقــا ہــوا 

تقسيم نے خود کو پرانے معاشرتی نظام کے فريم ورک ميں زياده سے زياده واضح کرنا شروع کرديا تها۔ نئے پيدا ہــونے والے طبقــوں کے پــاس
اپنے عوام کی عوام پر اپنی معاشی اور معاشرتی مراعات کـو برقـرار رکهـنے اور بغـير انسـانوں کے انسـانوں کے دوسـرے گروہـوں پـر مسـلط
کرنے کے لئے ايک طاقت کے سياسی آلے کی ضرورت تهی۔ اس طرح جديد رياست کے ارتقاء کے لــئے مــوزوں معاشــرتی حــاالت پيــدا ہــوئے
غيراستحصالی طبقات پر جبری محکوميت اور جبر کے لئے مراعات يافتہ طبقات اور طبقات کی سياسی طــاقت کے اعضــاء کی حيــثيت ســے۔ يہ
کام رياست کا سياسی زندگی کا کام ہے ، جس کی قطعی موجودگی اس کی بنيادی وجہ ہے۔ اور اس کام کے لئے يہ ہميشہ وفادار رہــا ہے ، اســے

کيونکہوه اپنی جلد سے بچ نہيں سکتا۔ وفادار رہنا چاہئے 

ليکناس کے افعال ہميشہ ايک جيسے ہی رہــتے ہيں۔ يہـاں تـک کہ انهيں اس اس کی بيرونی شکليں اس کی تاريخی نشوونما کے دوران بدال ہے 
پيمانے پر بهی مسلسل وسعت دی گئی ہے جس ميں اس کے حامی معاشرتی سرگرمی کے مزيد شعبوں کو اپــنی ضـروريات کے تــابع بنـانے ميں

اســکا کــام تاريخياعتبار سے يہ خود مختاری کے لــئے متحــرک ہے يــا قــومی آئين ميں  کامياب ہوگئے ہيں۔ رياست چاہے بادشاہت ہو يا جمہوريہ 
ہميشہ ايک ہی رہتا ہے۔ اور جس طرح پودوں اور جانوروں کے جسمانی اعضاء کے افعال کو من مانی طــور پــر تبــديل نہيں کيــا جاســکتا ، مثــال

کوئياپنی آنکهوں سے نہيں سن سکتا اور اپنے کانوں سے ديکه سکتا ہے ، اسـی طــرح کـوئی بهی خوشــی سـے معاشـرتی جـبر کے کے طور پر 
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 ، مراعات يافتہ طبقات اور ذات پات کا خالق اور نئی اجاره داريوں کا خالق۔ جــو رياســت کے اس فعــل

اوروه اپــنے معاشــرتی ارتقــا کے لــئے کو تسليم کرنے ميں ناکام رہتا ہے وه موجوده معاشرتی نظم کی اصل نوعيت کــو بالکــل بهی نہيں ســمجهتا 
انسانيت کی طرف اشاره کرنے کے قابل نہيں ہے۔

جيسـاکہ اســے اکـثر کہــا جاتـا ہے ايککامـل معاشــرتی نظـام کــا کـوئی يوٹوپيـا نہيں  انارکيزم تمــام انسـانی مسـائل کـا کـوئی پيٹنٹ حــل نہيں ہے 
ــری حتمی کيونکہاصولی طور پر يہ تمام مطلق اسکيموں اور تصورات کو مسترد کرتا ہے۔ يہ کسی بهی مطلق سچائی ، يا انسانی نشوونما کے آخ

جواظہــار کی اعلی شــکل کے اہداف ميں يقين نہيں رکهتا ہے ، ليکن معاشرتی انتظامات اور انسانی زندگی کے حــاالت کی المحـدود کمــاليت ميں 
اوراس وجہ سے کوئی بهی اس کو تفويض کرسکتا ہے۔ نہ ہی کــوئی معينہ مـدت اور نہ ہی کـوئی مقـرره مقصـد بعد ہميشہ تناؤ کا شکار رہتا ہے 

طے کريں۔ کسی بهی قسم کی رياست کا بدترين جرم صرف يہ ہے کہ وه ہميشہ معاشرتی زندگی کے بهرپور تنـوع کـو قطعی شــکلوں پــر مجبــور
کرنے اور اسے ايک خاص شکل ميں ايڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ، جس کی وجہ سے وسيع تر نظريہ حاصــل نہيں ہوتــا ہے اور ماضــی

معاشـرتيزندگی کے ہــر شـعبے کـو ان کی کی حيرت انگيز حيثيت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے حامی اپنے آپ کو جتنا مضبوط محسوس کريں گے 
وہتمام تخليقی ثقافتی قوتوں کے آپريشن پر ان کا اثر و رسوخ جتنا زياده ہوتا ہے خدمت ميں النے ميں جتنا مکمل طور پر وه کامياب ہوجاتے ہيں 

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

ــو  رياست مطلق العناننام نہاد  جواب پوری قوم پر پہاڑ کے وزن کی طرح ٹکی ہوئی ہے اور اپنی فکری اور معاشرتی زندگی کے ہر اظہار ک
ردوبدالور سفاک طاقت کے ساته ہر طرح کی کوششوں کـو دبــاتی ہے۔ سياسی فائده اٹهانے والے بے جان نمونہ پر ڈهالنے کی کوشش کرتی ہے 

اورانتہـائی واضـح انـداز ميں يہ ظـاہر کـرتی ہے کہ جہــاں موجوده حاالت کی مطلق العنان رياست ہمارے وقت کے لئے ايک سنگين شــگون ہے 
ــانی گذشتہ صديوں کی بربريت کی واپسی الزمی ہے۔ يہ ذہنی طور پر سياسی مشينری کی فتح ہے  عہديدارونکے قائم کرده قواعد کے مطابق انس

احساساور طرز عمل کو عقلی سمجهنا۔ اس کے نتيجے ميں تمام فکری ثقافت کا خاتمہ ہے۔ فکر 

خودســے منســلک معاشــرتی  صرف نظريات ، اداروں اور معاشرتی شکلوں کی نسبتا اہميت کو تسليم کرتا ہے۔ لہــذا يہ ايــک طے شــده انارکيزم
بلکہبنی نوع انسان کی تاريخی ترقی کا ايک قطعی رجحان ہے ، جو تمام علما اور سـرکاری اداروں کی دانشــورانہ سرپرسـتی کے نظام نہيں ہے 

برخالف ، تمام فـرد کی آزادانہ رکـاوٹ کے لـئے کوشـاں ہے۔ اور زنـدگی ميں معاشـرتی قـوتيں۔ يہـاں تـک کہ آزادی صـرف ايـک رشـتہ دار ہے
چونکہيہ مستقل طور پر وسيع تر ہوتا جاتا ہے اور وسيع حلقوں کو زياده سے زياده طريقوں سے متاثر کرتا ہے۔ انارکيسٹ ايکقطعی تصور نہيں 

صـالحيتوناور صـالحيتوں کـو مکمـل بلکہہر انسان کے لــئے فطـرت نے ان تمـام اختيــارات  کيلئے آزادی کوئی تجريدی فلسفيانہ تصور نہيں ہے 
نشونما کرنے اور انهيں معاشرتی اکـاؤنٹ ميں تبـديل کـرنے کـا ايـک اہم ٹهـوس امکـان حاصـل کيـا ہے۔ انســان کی يہ قـدرتی نشـوونما جتـنی بهی

اتنيہی موثر اور ہم آہنگی سے انسانيت کی شخصيت جتنی زياده ترقی پــذير ہــوتی جــائے گی ، کليسياسی يا سياسی سرپرستی سے متاثر ہوتی ہے 
اتنا ہی معاشرے کا جس پيمانہ ميں اس کی نشوونما ہوتی جارہی ہے۔

کيونکہسياســی نظــام ہميشــہ يہی وجہ ہے کہ تاريخ کے تمام عظيم کلچر دور سياسی کمزوری کے عہد رہے ہيں۔ اور يہ بالکل فطــری بــات ہے 
ميکانائزنگ پر قائم ہوتا ہے نہ کہ معاشـرتی قوتـوں کی ناميـاتی تـرقی پـر۔ رياسـت اور ثقـافت ان کے متضـاد مخـالف ہـونے کی گہـرائی ميں ہيں۔

نيتشے نے اسے اس وقت واضح طور پر پہچان ليا جب انہوں نے لکها

آخر کوئی بهی اس کے پاس اس سے زياده خرچ نہيں کرســکتا۔ يہ افـراد کيلــئے اچهـا ہے۔ يہ لوگــوں کيلـئے اچهـا ہے۔ اگـر کـوئی اپـنے آپ کـو
خــواہش، خــود اســتقامت  فوجيمفادات کے لئے صرف کرتــا ہے۔ اگــر کــوئی اس وجہ ســے   پارليمنٹيرينزماقتدار ، اعلی سياست ، شوہر ، تجارت 

تودوســرے کے لــئے نہيں ہے ثقــافت اور رياســت - کســی کـو بهی اس کے جوايک چيز کے لئے حقيقی معنوں ميں ہے  غرضی کو ترک کردے 
ايکدوسـرے کے خـرچ پـر ‘ محض ايک جديـد خيـال ہے۔ ايـک دوسـرے پـر رہتـا ہے ’کلچراسٹيٹبارے ميں دهوکہ نہ ديا جائے - وه مخالف ہيں 

ــک کہ خوشحال ہوتا ہے۔ ثقافت کے تمام عظيم ادوار سياسی زوال کے دور ہيں۔ مہذب معنوں ميں جو بهی عظيم ہے وه غير سياسی بهی ہے  يہانت
سياسی مخالف بهی ہے۔

کسی بهی اعلی ثقافتی ترقی ميں سب سے بڑی رکاوٹ ايک طاقتور رياستی طــريقہ کــار ہے۔ جہــاں رياســت داخلی زوال کــا شــکار ہــوچکی ہے
وہانثقــافت بہــترين فــروغ پاتــا ہے کيـونکہ سياســی جہانمعاشرے کی تخليقی قوتوں پر سياسی طاقتکے اثر و رسوخ کو کم سے کم کرديــا جاتــا ہے 

حکمرانی ہميشہ يکسانيت کے لئے کوشاں رہتی ہے اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کے تابع رہتی ہے۔ اس کی سرپرستی اور اس ميں يہ ثقافتی
ــا ہے ترقی کی تخليقی امنگوں سے ناگزير تضاد پايا جاتا ہے  جومعاشرتی سرگرميوں کی نئی شکلوں اور شعبوں کے بعد ہميشہ جســتجو ميں رہت



حقيقت ميں تاريخ کا ہر طبقہ ہميں ہزاروں مثالوں 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۔

عيسائی بادشاہت کے عروج سے قبل اسپين صنعتی طور پر يورپ کا سب سے ترقی يافتہ ملک تها اور تقريبا ہر شعبے ميں معاشی پيداوار ميں
پہال مقام رکهتا تها۔ ليکن عيسائی بادشاہت کی فتح کے ايک صدی بعد اس کی زياده تر صــنعتيں ختم ہوگـئيں۔ اس کے بعـد جــو بچـا تهــا وه صــرف
انتہائی خراب حاالت ميں بچا تها۔ زياده تر صنعتوں ميں وه پيداوار کے انتہائی قديم طريقــوں کی طـرف لــوٹ چکے تهے۔ زراعت منہــدم ہوگــئی ،
نہريں اور آبی گزرگاہيں کهنڈرات ميں پڑ گئيں ، اور ملک کے وسيع حصے صحراؤں ميں تبديل ہوگــئے۔ آج تـک اســپين اس دهچکے ســے کبهی

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

" کے ســاته، جس نے پيـداوار کے طے شــده طريقــوںسازی صنعتيقانون" اور "معاشياصولاسکے " يوروپ ميں شاہی طور پر مطلق العنانيت 
صديونســے يـورپی ممالــک ميں صـنعتی تــرقی کــو سے کسی بهی طرح کے انحراف کو سخت سزا دی اور کسی نئی ايجــاد کی اجــازت نہيں دی 

اوراس کی فطری نشوونما کو روکا۔ اور کيا ايسی سياسی طاقت کے بارے ميں غور و فکر نہيں کيا گيا تهــا جس نے عــالمی جنــگ کے روک ديا 
بعد عالمی معاشی بحران سے مستقل طور پر کسی بهی طرح کی راه فـرار اختيـار کی اور پــورے ملکــوں کے مسـتقبل کـو سياسـت سـے کهيلـنے

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 جماعت کی امنگوں نے معيشــت کی حقيقت ميں پزير ہوچکی ہے  "پرولتاری آمريت" جہاننام نہاد روسميں  تاہم 
پرولتــاريہ کی" واقعی سوشلسٹک تعمير نو کو روک ديا ہے اور ملک کو پيســنے والی رياســتی ســرمايہ داری کی غالمی ميں مجبــور کرديــا ہے۔ 

آجايــک ليکنناگزير ، حقيقی سوشلزم کی طرف منتقلی کا مرحلہ ديکهنا چــاہتی ہيں  جسميں بولی ہوئی روحيں محض ايک گزرتے ہوئے  " آمريت
جوفاشسٹ رياستوں کے ظلم و بربريت سے پيچهے ہے۔ خوفناک آمريت ميں ڈهل گئی ہے 

تقريباايـک مـذاق کی طـرح يہ دعوٰی کہ رياست کو طبقاتی تنازعات ، اور ان کے ساته موجود کالسز ، تمـام تـاريخی تجربـات کی روشـنی ميں 
جسکی بحالی کے لئے اسے وجود ميں اليا موجودرہنا چاہئے۔ ہر قسم کی سياسی طاقت انسانی غالمی کی کسی خاص شکل کو سمجها کرتی ہے 

رياسـتکو اپــنے وجـود کـو جــواز پيش کـرنے کے لـئے کچه جاتا ہے۔ جس طرح ظـاہری طـور پـر ، يعـنی ، دوســری رياســتوں کے سلســلے ميں 
مصنوعی عداوت پيدا کرنا پڑتی ہے ، اسی طرح اندرونی طور پر بهی ذات پات ، درجات اور طبقات ميں معاشــرے کی فــراوانی اس کے تسلســل
کی ايک الزمی شرط ہے۔ رياست صرف پرانے مراعــات کے تحفــظ اور نــئے مقامــات پيــدا کــرنے کی اہليت رکهـتی ہے۔ اس ميں اس کی ســاری

اہميت ختم ہوگئ ہے۔

ليکــنيہ فــوری ايک نئی رياست جو معاشرتی انقالب کے ذريعہ وجود ميں آئی ہے ، پرانے حکمران طبقات کے مراعات کو ختم کر ســکتی ہے 
جسـکی بحـالی کے لـئے اسـے درکـار ہوگـا۔ حکمـرانی پرولتـاريہ کی مـبينہ طور پر ايک نيا مراعات يافتہ طبقہ تشکيل دے کر ہی کر سکتی ہے 

 اور تمام روسی عوام پر ايک چهوٹے سے گــروه کی آمــريت کے ســواپرولتاريہآمريت کے تحت روس ميں بالشوٹ بيوروکريسی کی ترقی - جو 
کچه نہيں رہا تها - يہ محض ايک پرانے تاريخی تجربے کی ايک نئی مثال ہے جس نے دہرايا ہے۔ خود بے حساب بار۔ يہ نيا حکمران طبقہ ، جو

روسيکسانوں اور مزدوروں کی بڑی جماعت سے بالکل واضح طور پر بالکــل واضــح آج تيزی سے ايک نئی اشرافيہ کی شکل ميں بڑه رہا ہے 
طور پر الگ ہے ، جيسا کہ دوسرے ممالک ميں مراعات يافتہ طبقات اور طبقات بهی اپنی قوم کے عوام سے الگ ہيں۔

اس پر شايد اعتراض کيا جاسکتا ہے کہ نئی روسی کميسيراکيسی نظـام کـو سـرمايہ دارانہ رياسـتوں کی طــاقتور مـالی اور صـنعتی اشـراف کی
طرح نہيں کهڑا کيا جاسکتا ہے۔ ليکن اعتراض نہيں رکهے گا۔ يہ اہميت کی حامل حد يا حد نہيں ہے ، بلکہ اس کا فوری طـور ســے اوسـط انســان

انسانيتســے جومعمــولی طـور پـر مہــذب کــام کـرنے کی حــالت ميں  کی روز مره کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ايک امريکی کام کرنے واال شخص 
کپڑےپہننے اور مکان بنانے کے لئے کافی کما ليتا ہے اور اسے اپنے آپ کو کچه مہذب مزے فراہم کــرنے کے لــئے اتنــا بچــا جاتــا کهانا کهالنا 

ميلوناور مورگن کے ذريعہ الکهوں لوگوں کا قبضہ اس آدمی سے کم محسوس ہوتا ہے جو اپنی انتہائی ضروری ضروريات کو پورا کــرنے ہے 
چاہےوه ارب پتی ہی کيـوں نہ ہـو۔ کيلئے مشکل سے کماتا ہے اور جو بيوروکريٹس کی ايک چهوٹی سی ذات کے استحقاق کو محسوس کرتا ہے 

جوخالی کمــرے ميں رہــتے ہيں جســے وه اکــثر اجنــبيوں کے ايسے افراد جو اپنی بهوک مٹانے کے لئے کافی خشک روٹی حاصل کرسکتے ہيں 
اورجو سب سے بڑه کر ايک تيز رفتـار نظـام کے تحت کـام کـرنے پـر مجبـور ہيں جـو ان کی آواز کـو بڑهاتـا ہے پيــداواری ساته بانٹنا پڑتا ہے 

جوسرمايہ دارانہ ممالک ميں اپنے صالحيت کو باالئے طاق ، ايک اعلی طبقے کی مراعات کا احساس ہوسکتا ہے ، جس ميں کچه بهی نہيں ہے 
کالس ساتهيوں سے کہيں زياده گہری ہے۔ اور يہ صورتحال اس وقت اور بهی ناقابل برداشت ہوجاتی ہے جب ايــک مطمعن رياســت نچلے طبقے

سے موجوده حاالت کی شکايت کرنے کے 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 سياســی اور معاشـرتی جـبر کے خالف کـوئی ضــمانت نہيں ہـوگی۔ بس
کسـيکوڑے ميں يـا يہی بات ہے جسے مارکسزم اور آمرانہ سوشــلزم کے دوسـرے تمـام مکـاتب فکــر کبهی نہيں سـمجها۔ يہـاں تـک کہ جيـل ميں 

ايکجيســی وردی اور ايکہی کهانــا  کيونکہتمام قيــديوں کــو ايــک ہی رہــائش  بيرکوں ميں ، ايک شخص کو کافی حد تک معاشی مساوات ملتی ہے 
ايک ہی کام مہيا کيے جاتے ہيں۔ پيرو ميں قديم انکا رياست اور پيراگوئے ميں جيسيوٹ رياسـت ہـر باشـندے کے لـئے ايـک مسـاوی نظـام کيلـئے

اورانســان محض ايــک اعلی ارادے کـا خودکــار تهــا ليکناس کے باوجود وہاں سب سے ناجائز استبداد غالب رہا  مساوی معاشی فراہمی الئی تهی 
" مينديکها۔سوشلزمجسکے فيصلوں پر اس کا ذرا سا اثر بهی نہيں تها۔ يہ بال وجہ نہيں تها کہ پرودهون نے غالمی سے بدترين آزادی کے بغير "

ــان کی ذاتی آزادی معاشرتی انصاف کی خواہش صرف اس صورت ميں صحيح طور پر تيار ہوسکتی ہے اور مؤثر ثابت ہوسکتی ہے جب وه انس
کے احساس سے نکل کر اسی پر مبنی ہو۔ دوسرے لفظوں ميں سوشلزم آزاد ہوگــا يــا ايســا ہــر گــز نہيں ہوگــا۔ اس کے اعــتراف ميں انــارکيزم کے

وجود کا حقيقی اور گہرا جواز ہے۔

ادارے معاشــرے کی زنــدگی ميں ايــک ہی مقصــد کی خــدمت کــرتے ہيں جس طــرح جســمانی اعضــاء پــودوں يــا جــانوروں ميں کــرتے ہيں۔ وه
معاشرتی جسم کے اعضاء ہيں۔ اعضاء من مانـا نہيں اٹهـتے بلکہ جسـمانی اور معاشـرتی مـاحول کی قطعی ضـروريات کی وجہ سـے ہــوتے ہيں۔

کيونکہ اسے مختلف مختلف مطالبات کــو گہری سمندری مچهلی کی آنکه زمين پر رہنے والے جانور سے بہت مختلف شکل ميں تشکيل پاتی ہے 
ليکنيہ عضو ہميشہ اس کام کو انجام ديتا ہے جس کو انجــام ديــنے کے پورا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی بدلی ہوئی حالتيں اعضاء کو تبديل کرتی ہيں 

يااس سے متعلق۔ اور يہ آہستہ آہستہ غائب ہوجاتا ہے يا جيسے ہی اس کـا فنکشــن حياتيــات کے لــئے ضــروری نہيں ہوتــا ہے لئے تيار کيا گيا تها 
ابتدائی ہوجاتا ہے۔ ليکن عضو کبهی بهی ايسی تقريب ميں حصہ نہيں ليتا ہے جو اس کے مناسب مقصد کے مطابق نہيں ہوتا ہے۔

. انارکو- سنڈيکلزم کا ارتقاء6باب 

فــرانس ميں انقالبی تعبــيراور يــورپ مينمــزدور تحريکــپر اس کــااثر۔ دنيــا کےصــنعتی کــارکنپہلی جنــگ عظيمکے بعــد صيغہســازی
سنڈيکلسٹاور تيسرابين االقوامی۔نئی بين االقوامی ورکنگايسوسی ايشن کيبنياد رکهنااسپين ميں انارکو-ســنڈيکلزمپرتگال ميں اٹليميں

سويڈنميں ہالينڈميں جنوبيامريکہ ميں۔ فرانسميں جرمنيميں 

مزدور تحريک ميں ہميشہانارکو - سنڈيکلزماسپينکی واحد استثناء کے ساته جہاں پہلی بين االقوامی   يوروپ ميں جديدانارکو-سنڈيکلسٹتحريک
فرانسميں انقالبی سنڈيکلزم کے عروج پر اس کی اصليت ہے۔ سی جی ٹی ميں اس کے اثر و رسوخ کا ميدان فرانسيسی ہی غالب رجحان رہا ہے 

مزدور طبقے ميں يہ تحريک سياسی سوشالئزم کے خالف ايک رد عمل کے طور پــر کــافی حــد تــک فــروغ پــا رہی ہے جس وجوہــات ميں ايــک
طويل عرصے سے کسی متحد ٹريڈ يونين تحريک کی اجازت نہيں تهی۔ پيرس کميون کے خاتمے اور فــرانس ميں بين االقــوامی تنظيم کــو کالعــدم

ــا ، وہانکی مزدور تحريک نے بالکل بے رنگ کردار کو اپنا ليا تها اور وه بورژوا ريپبلکن  قرار دينے کے بعد  جےباربيرٹ کے زير اثر آگيا ته
 ميں کـانگريس نے کسـی بهی سوشلسـٹ1879اسوقت تک نہيں جب تـک کہ مارسـيلس  جس کا نعره تها سرمايے کے مابين ہم آہنگی اور محنت! 

رجحانات کا اظہار خود نہيں کيا اور فيڈريشن ڈيس ٹريويليلرز وجود ميں خود ہی نام نہاد اجتماعيت پسندوں کے زير اثر آجائے۔

) کيکانگريس نے اس تحريک ميں پهوٹ پڑا۔ ايــک1882 (سينٹ ايٹينليکن يہاں تک کہ اجتماعيت پسند بهی زياده دير تک متحد نہيں رہے اور 
خودکــو اوراس نے پارٹی اووری فرانسس کی بنياد رکهی جبکہ دوسرا حص   کے اسکول کی پيروی کی جوليسگيوسڈے حصے نے مارکسسٹ 

نے اس کی حمــايت بنيــادی طــورتاکہپارٹی اويئور ريوالوشنير سوشليسٹ فرانسيس تشکيل دے۔ سابقہ   سے منسلک کيا پالبروسی سابق انارکيسٹ 
جبکہمؤخر الذکر نے اس کا مضبوط گڑه فيڈريشن ڈيس بوريس ڈو ٹراويل ڈی فرانس (فــرانس پر فيڈريشن نيشنيل ڈيس سنڈيکيٹس ميں حاصل کی 

 ســےبروسوســٹس ، اليومينسٹنامنہاد  جينايليمين کی سربراہی ميں  کی ليبر ايکسچينج آف فرانس) ميں حاصل کيا۔ تهوڑے ہی عرصے کے بعد 
عليحدگی اختيار کرگئے اور کچه بڑے سنڈيکيٹس ميں ان کا زبردست اثر و رسوخ حاصل ہوگيا۔ انہوں نے پارليمانی سرگرمی کو مکمل طـور پـر
ترک کرديا تها۔ ان کے عالوه کاميٹی ريولوشنير سنٹرل ميں متحد ، اور آزاد سوشلسٹ تهے جــو سوســائٹی ڈيــل ايــل 'اکانســی سوســائئل ســے تعلـق

اوران ميں سے جين جوری اور مليرينڈ دونوں ہی سامنے آئے تهے۔ .  ميں رکهی تهی 1885جسکی بنياد بنوئٹ ميلن نے  رکهتے تهے 

ٹريڈيونينوں ميں اپنے سياسی مقاصــد کے لــئے محض اســکولوں کی بهــرتی کــرتے ہــوئے ان تمام جماعتوں نے عالموں کی رعايت کے عالوه 
اوران کے اصل کاموں ميں سے کچه بهی نہيں سمجها۔ مختلف سوشلسٹ دهڑوں کے مابين مستقل اختالفات قدرتی طور پر سنڈيکيٹس کے ديکها 

حوالے کرديئے گئے ، اس کا نتيجہ يہ نکال کہ جب ايک دهـڑے کی ٹريـڈ يونينـوں نے ہڑتـال کی تـو دوسـرے دهـڑوں کے سـنڈيکيٹس نے ان پـر
جســکے لــئے ہڑتال کی توڑ پهوڑ کی۔ اس ناقابِل برداشت صورتحال نے آہستہ آہستہ بيدار ہونے پر مزدوروں کی آنکهــوں کی آنکهيں کهــول ديں 

 ء سے پيرس اور ليونس ميں مزدوروں کے درميان مضبوط پيروی کرنے والے انــارکی جمــاعتوں کے پــارليمنٹ مخــالف پروپيگنــڈے نے1883
 ميں ٹريڈ يونين کانگريس نے ايک خصوصی کميــٹی ســے چــارج کی کہــوه تمــام ٹريــڈ يــونين1894 نانٹيساس ميں تهوڑا سا حصہ نہيں ڈاال۔ لہذا 
طريقوناور ذرائع وضع کرنے کا کـام انجـام ديـتے ہيں۔ اس کـا نـتيجہ اگلے سـال ســی جی ٹی کے ليمــونجس اتحادوں کے مابين تفہيم النے کے ل 

کانگريس ميں قائم ہوا ، جس نے خود کو تمام سياسی جماعتوں سے آزاد قرار ديا۔ يہ سياسی سوشلزم کی ٹريڈ يونينوں کی طرف سے حتمی طــور
ــار پر تکرار تهی  جسکی کارروائيوں نے فرانسيسی مزدور تحريک کو معذور کرديا تها اور اسے آزادی کی جنگ ميں اپنے سب سے مــوثر ہتهي

سے محروم کرديا تها۔

 کی کـانگريسمونٹپيليـئر تـک، 1902 ۔ اور فيڈريشن آف ليبر ايکسـچينجس سيجی ٹی وہاں سے صرف دو بڑے ٹريڈ يونين گروپ موجود تهے 
 مينشامل ہوئے۔ اس کے ســاته ہی ٹريــڈ يونينـوں ميں عملی اتحــاد پيــدا ہــوا۔ منظم مـزدوری کے اتحــاد کے سلســلے ميں اسC.N.Tميں ، بعد ميں 

 ميں کانگريس1894نانٹيس  1893پيرس  1892کوشش سے پہلے عام ہڑتال کے لئے ايک زبردست پروپيگنڈا کيا گيا ، جس کے لئے مارسليس 
نے پہلے ہی مضبوط اکثريت کے ذريعہ اعالن کيا تها۔ عام ہڑتال کا خيال سب سے پہلے انارجسٹ بڑهئی ، ٹورٹيليئر نے ٹريڈ يونين تحريک ميں

 ميں رياستہائےمتحده امريکہ پر عام ہڑتال کی تحريک نے شديد مشــتعل کرديــا تهــا ، اور بعــد ميں اس کــو اليومينيســٹوں7–1886اليا تها ، جسے 
.C.N.Tدونونتحريکــوں نے  نے اٹهايا تها۔ جبکہ جوليس گيسڈے اور فرانسيسی مارکسسٹوں نے سختی سـے اس کے خالف اعالن کيـا تهــا۔ تـاہم 

ايفپيلوٹيــئر ، فيڈريشــن ويگريفيويلز آئے تهے۔ انتشار پســندوں سـے  خاصطور پر  اسکے بہت سارے ممتاز نمائندوں کے ساته: اليومنسٹوں سے 
 کےسـرکاری اعضــاء کے ايـڈيٹر ، ال ووکس ڈو پيپـل ، پیســيجی ٹی ايپــاؤگيٹ  ســکريٹری  کے عقيدت مند اور انتہــائی ذہين آف ليبرايکسچينجز

ڈيلسيل ، جی ييوٹوٹ ، اور بہت سے دوسرے . دوسرے ممالک ميں اکثر ايسا ہوتا ہے کہ وسيع پيمانے پر پهيالئی جانے والی رائے ، جــو خــاص
نے پروان چڑهايا تها ، کہ فرانس ميں انقالبی سنڈيکلزم کی ابتدا جی سوريل ، ای برته اور ايچ لگارڈيــل جيســے دانشــوروں ورنر سومبرٹطور پر

 ميں رکهی ، جس نے اپنی طرح سے نئی تحريک کے فکری نتائج کــو1899اسکی بنياد  پر ہے ، جو وقتا فوقتا لی۔۔ لی۔ مووينٹ سوسائليسٹ نے 
بيان کيا۔ يہ سراسر غلط ہے۔ ان افراد کا تعلق کبهی خود تحريک سے نہيں تها اور نہ ہی اس کی داخلی ترقی پر ان کا کوئی خاص اثــر تهــا۔ مزيــد

 اس کے آدهے اراکين اصالح پسند رجحان کے تهے اور وه صـرف سـیitsيقينا  يہصرف انقالبی ٹريڈ يونينوں پر مشتمل نہيں تها .C.G.T يہ کہ
جی ٹی ميں شامل ہوئے تهے۔ کيونکہ انہوں نے تسليم کيا کہ سياسی جماعتوں پر ٹريڈ يونينوں کا انحصار تحريــک کی بدقســمتی ہے۔ ليکن انقالبی

تنظيمکی بہـترين اســکے عالوه  ونگ جس کے پـاس منظم ليــبر ميں ســب سـے زيــاده متحــرک اور متحـرک عنصـر تهے اور اس کی کمــان ميں 
اوريہ وه لــوگ تهے جنہــوں نے خصوصـی طــور پـر انقالبی سـنڈيکلزم کے سيجی ٹی کو ديا۔ اس کی خصوصيت کی مہـر  دانشورانہ قوتوں نے 

نظريات کی نشوونما کا عزم کيا۔

اورفرانسيسی مـزدور تحريــک کـا طوفـان اور تنــاؤ کـا دور شـروع ہـوا اس کے ساته ہی پرانے انٹرنيشنل کے نظريات نے نئی زندگی جگا دی 
جسکے انقالبی اثرات نے خـود کـو فـرانس کی حـدود سـے کہيں زيـاده محسـوس کيـا۔ عظيم ہڑتـال کی تحـريکيں اور سـی جی ٹی ٹی کے ان گنت

ســوئٹزرلينڈ ، جرمـنی، اٹلی ،ہالينــڈ ،اوراس سـے نـئے آئيـڈياز نے  مقدمات حکومت کی طرف سـے محض ان کے انقالبی عمـل کـو تقـويت ملی 
 ايجوکيشن ليگ ، جو ٹــام مــان اور گــائے بــومنسنڈلسٹ ميں بهی انگلينڈميں بهی اپنا راستہ تالش کيا۔ بيلجيم ، بوہيميا اور اسکينڈينيوين کاؤنٹيون



 ميں وجود ميں اليا تها ، اور جن کی تعليمات خاص طور پر نقل و حمل اور کان کنی کی صنعتوں کے عہدے اور فائـل کے مـابين بہت1910نے 
مضبوط اثر و رسوخ کا استعمال کرتی تهيں۔ اس دور کی زبردست ہڑتال کی تحريکوں ميں ، اس کا وجود فرانسيسی سنڈيکلزم پر پابند تها۔

داخلی بحران کی وجہ سے بين االقوامی مزدور تحريک پر فرانسيسی سنڈيکلزم کے اثر و رسوخ کو بڑی حد تک تقــويت ملی جس نے اس وقت
ــر تقريبا تمام سوشلسٹ مزدور جماعتوں کا قبضہ کر رکها تها۔ نام نہاد نظرثانی پسندوں اور سخت مارکسسٹوں کے مابين لڑائی اور خاص طــور پ
يہ حقيقت يہ ہے کہ ان کی بہت ہی پارليمانی سرگرميوں نے قدرتی ضـرورت کے نظـريہ پرســتی کے متشـدد مخـالفين کـو نظريـاتی راه پـر عمـل

اوربہت سارے مفيد عنصر کو سنجيدگی سے ظاہر کرنے کا سبب بنے۔ اس طــرح يہ ہــوا کہ بيشــتر فريقــوں نے خــود کــو کرنے پر مجبور کرديا 
اکثران کی مرضی کے خالف ، سنڈيکلسٹوں کے عام ہڑتــال کے خيــال پـر کچه مراعــات ديـنے کے لـئے۔ اس حاالت کی طاقت سے کارفرما پايا 

سے پہلے ہالينڈ ميں سوشلسٹ مزدور تحريک کے علمبردار ڈوميال نــيئو وينہــوئس نے برســلز ميں سوشلســٹوں کی بين االقــوامی کــانگريس ميں (
ــر ) عام ہڑتالکے لئے منظم مزدوری کی تياری کرکے جنگ کے قريب آنے والے خطرے سے بچنے کی تجويز پيش کی تهی 1891 خاصطور پ

تقريباتمـام قــومی اور بين االقــوامی وليہم ليبکـنيکٹ کے ذريعہ اس تجــويز کی سـختی سـے مخـالفت کی گـئی تهی۔ ليکن اس مخـالفت کے بـاوجود 
سوشلسٹ کانگريسوں کو بعد ميں خود ہی اس سوال پر زياده سے زياده تشويش کا پابند ہونا پڑا۔

نےاپنے تمام تر شعلہ فہم انداز کے ساته عام ہڑتــال پـر بحث کی  ارسٹائڈ برائنڈ  وزر آئنده ميں پيرس ميں سوشلسٹ کانگريس ميں ، 1899سن 
 جوپہلے عام ہڑتال کے سب ســے اچهے اور کانگريس کے ذريعہ مناسب قرار داد منظور کرنے ميں کاميابی حاصل کی۔ يہاں تک کہ فرانسيسی 

کيونکہــانہيں خدشــہ تهــا کہ وه مــزدوروں کے  مينکانگريس نے اسکے حق ميں قرار داد منظور کرنے پر مجبور کيا 1904 نےخود  دشمن تهے 
ساته اپنا تمام اثر ختم کرديں گے۔ يقينا اس طرح کی مراعات سے کچه حاصـل نہيں ہـوا تهـا۔ پـارليمنٹرينزم اور بـراه راسـت کـارروائی کے مـابين

جيسےسـيدهے سـيدهے اورفرانس ميں  آگے پيچهے ديکهنے سے ہی الجهن پيدا ہوسکتی ہے۔ ڈوميلہ نيويوينحيس اور ہالينڈ ميں اس کے پيروکار 
سادهے لوگوں نے اپنے نئے تصورات سے ناگزير اشاره نکاال اور مکمل طور پر پارليمانی سرگرمی سے پيچهے ہٹ گــئے۔ دوســروں کے لــئے

عامہڑتال کے خيال پر ان کی مراعات محض ہونٹ کی خدمت تهيں ، جس کے پيچهے کوئی واضح سمجه نہيں ہے۔ برائنڈ کے معــاملے ميں تاہم 
خودکو عام ہڑتال کے حق ميں اپنا پتہ روکنے پــر مجبــور جسنے بطور وزير  اسکا مظاہره اچهی طرح سے دکهايا گيا  جسنے اس کی قيادت کی 

ہونے کی المناک مزاحيہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ، جسے سی جی.ٹی. پرچہ فارم ميں ايک الکه نے تقسيم کيا تها۔

جوامريکی حاالت کی مکمـل نشـو نمــا تهی۔ وہاں کے آزاد يوروپی سنڈيکلزم نے امريکہ کے صنعتی مزدوروں کی نقل و حرکت ميں ترقی کی 
پهر بهی اس ميں براه راست عمل کرنے کے طريقے اور خود مـزدوروں کی صـنعتی اور زرعی تنظيم کے ذريعہ معاشـرے کی سوشلسـٹ تنظيم

) ميں اسکی بانی کانگريس ميں امــريکی مــزدور تحريــک کے ســب ســے زيــاده1905نو کے خيال کے ساته سنڈيکلزم ميں مشترک تهی۔ شکاگو (
ڈينيئــل ڈی ليـون، ڈبليــوٹراٹمن ، مـدرجونز ، لسيپارسن يوجين ڈبس ،بل ہيڈ ،چارلس مـوئر متنوع بنياد پرست عناصر کی نمائندگی 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 کولوراڈو ، مونٹانا اور اڈاہــو ميں
 ميں آٹهگهنــٹے کے دن تــک جــاری رہــنے والی عظيم7–1886اپنی سرشار اور خود قربانی دينے والی مزدور لڑائيوں کے لــئے جانــا جاتـا تهــا۔ 

جوانتشار پسندوں ، جاسوسوں ، پارسنز ، فليچر کو پهانسی دينے کے ساته ہی اس کے المناک انجــام کـو پہنچــا۔ اينجــل اور ِلنـگ تحريک کے بعد 
. ممکن ہےکہ اسI.W.W کو ، امريکی مزدور تحريک روحانی طور پر مکمل طور پر دب گئی تهی۔ يہ خيــال کيــا جاتــا تهــا کہ 1877 نومبر 11

. ميں بنيـاديطور پــر کيـا چــيزI.W.Wايکايسی توقع جو اب تک پوری نہيں ہـو سـکی ہے۔  تحريک کو اس کے انقالبی راستہ پر واپس ڈاال جائے 
ــر ممتاز ہے؟ يوروپی سنڈيکلسٹوں کی طرف سے اس کی سختی سے طے شده مارکسی نظريات تهے  جوخاص طور پر ڈينيل ڈی ليون نے اس پ

زياده متاثر ہوئے تهے جبکہ يوروپی سنڈيکلسٹوں نے فرسٹ انٹرنيشنل کے آزاد خيال ونگ کے سوشلسٹ نظريات کو واضح طور پر اپنايا تها۔

ليکنانهوں نے مشرقی رياستوں ميں فيکٹری ورکرز آئی ڈبليو ڈبليو مغرب ميں سفر کرنے والے کارکنوں پر خاص طور پر ان کا خاصا اثر تها 
" کانام ڈاال۔ انہــوں نے مغـربی رياسـتوںوبليسجسنے سب کے منہ ميں " اوربہت سارے بڑے پيمانے پر ہڑتال کی  ميں بهی کچه اثر حاصل کيا 

اورايسا کرنے ميں زنــدگی اور آزادی کی بے حــد قربانيــاں ديں۔ ميں آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لئے منحرف لڑائيوں ميں نماياں حصہ ليا 
بہتسے لوگوں کو جنگی چوکيداروں کے ذريعہ بند کر ديا گيـا تهـا اور انهيں کهـڑا کرديـا ان کے ممبروں نے ہزاروں کی تعداد ميں جيليں پُر کيں 

 کا معـاملہ اســی طـرح کے بہت سـارے معـامالتسنٹريا ميں 1919 کی پهانسی ، مزدور شاعر جوہل مين1915  کا ايوريٹ قتل عام 1916گيا تها۔ 
کيتاريخ ميں صرف چند ميل پتهر تهے قربانی کی۔ وه  جن ميں بے دفاع کارکن شکار ہوئے 

 ميں ہــونےســرائيووعالمی جنگ کے پهوٹ پڑنے سے مزدوروں کی تحريک متاثر ہوئی جيسے ايک بہت بڑا دائره کار کی قدرتی تبــاہی تهی۔ 
کےرہنمـاؤں جـرمن ٹريـڈ يونينـوں کےسـيجی ٹی والے قتل کے بعد ، جب سب کو يہ لگا کہ يـورپ ايـک عـام جنـگ کی طـرف بـڑه رہـا ہے تـو 

رہنماؤں کو تجويز پيش کی کہ دونوں ممالک ميں مزدور منظم کرنے سے خطره تبــاہی کــو روکــنے کے لــئے مشــترکہ اقــدام اٹهانــا چــاہئے۔ ليکن
جرمنی کے مزدور رہنمــاؤں ، جنہــوں نے ہميشــہ کســی بــراه راســت عــوامی کــارروائی کی مخـالفت کی ، اور پارليمـانی روٹين کے اپــنے طويــل
عرصے ميں انقالبی اقدام کی ہر بـات کـو کهـو چکے تهے ، اس طـرح کی تجـويز پـر کاميـابی حاصـل نہيں کی جاسـکی۔ لہـذا خوفنـاک تبـاہی کـو

روکنے کے لئے آخری موقع ميں ناکام رہا۔

جنگ کے بعد لوگوں کو ايک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ يوروپ کے ہزار زخموں سے خــون بہہ رہــا تهــا اور کــل آبــادی درد ســے کــراه
رہی تهی جيسے کسی کو گلے ميں ہـو۔۔ وسـطی يـورپ ميں پـرانی حکـومت گـر گـئی تهی۔ روس نے خـود کـو ايـک ايسـے معاشـرتی انقالب کے
درميان پايا جس کا انجام کوئی نہيں ديکه سکتا تها۔ جنگ کے بعد ہونے والے تمام واقعات ميں سے روس ميں پــائے جــانے والے واقعــات نے ہــر

اگراب اور  ملک کے کارکنوں کو انتہائی دل کی گہرائيوں سے متاثر کيا۔ انہوں نے محسوس کيا کہ وه ايک انقالبی صورتحال کے عالم ميں ہيں 
محنتکش عوام کی ساری اميديں برسوں سے دور ہوجـائيں گی۔ مـزدوروں نے پہچـان ليــا کہ وه اس سے کوئی فيصلہ کن بات سامنے نہيں آئی تو 

ليکناس کے بجائے چار سالوں سے لوگوں کو ذبح کــرنے کی طــرف راغب نظام جو عالمی جنگ کی خوفناک تباہی کو روکنے ميں ناکام رہا تها 
اورانهوں نے کسی بهی کوشش کی تعريف کی جس نے ان سے وعده کيا تها۔ معاشی اور سياسی انتشــار کيا ، اپنا وجود ختم کرنے سے انکار کيا 

سے نکلنے کا ايک راستہ جو جنگ نے پيدا کيا تها۔ صرف اسی وجہ سے انہوں نے روســی انقالب پــر اپــنی اعلی اميــديں رکهی اور يہ ســوچا کہ
اس نے يورپی عوام کی تاريخ ميں ايک نئے دور کا افتتاح کيا ہے۔

 ميں روس ميں اقتدار حاصل کرنے والی بالشيوسٹ پارٹی نے دنيا ميں انقالبی کارکنوں کی تنظيموں سے اپيل جــاری کی اور انہيں ايــک1919
ــاعتيں اس وقت ايسی کانگريس ميں مدعو کيا جس کا اجالس اگلے ہی سال روس ميں ايک نيا انٹرنيشنل قائم کرنے کے لئے ہونا تها۔ کميونسٹ جم

پرتگال ، اٹلی، فرانس، ہالينــڈ، ســويڈن، جرمــنی، انگلينـڈاور شـمالياور جنوبيــامريکہ اسپين صرف چند ممالک ميں موجود ہيں۔ دوسری طرف ، 

کيـونکہ کســی بهی معاشـرتی پيشـرفت کـو اس مفت تجـربے اور ميں مستقبل ميں معاشی تعاون کی مختلف اقسام کے شانہ بہ شــانہ بهی ہـوں گے 
عملی آزمائش سے وابستہ ہونا چاہئے جس کے لئے آزاد برادريوں کے معاشرے ميں ہر ايک کا خرچ برداشت ہوگا۔ موقع

انارکيزم کے مختلف طريقوں سے بهی يہی بات درست ہے۔ ہمارے وقت کے بيشتر انتشار پسند اس بـات پـر قائـل ہيں کہ متشـدد انقالبی آزاروں
کے بغير معاشرے ميں معاشرتی تبديلی نہيں آسکتی۔ يقينا ان آکشيوں کے تشدد کا انحصار مزاحمت کی طاقت پــر ہے جس ســے حکمــران طبقــات
نئے نظريات کے ادراک کی مخالفت کر سکيں گے۔ آزادی اور سوشلزم کے جذبے سے معاشرے کی تنظيم نو کے خيال سے جو حلقے وسيع تــر

ہيں ، وه آنے والے معاشرتی انقالب کی پيدائش کا درد زياده آسان ہوگا۔

جديد انتشار پسندی ميں ہمارے پاس دو عظيم دهاروں کا سنگم ہے جــو فرانسيســی انقالب کے دوران اور اس کے بعــد ســے يــوروپ کی فکــری
زندگی ميں اس قسم کـا خــاص اظہـار مال ہے سوشـلزم اور لـبرل ازم۔ جديـد سوشـلزم کی تـرقی اس وقت ہـوئی جب معاشـرتی زنـدگی ميں گہـرے
مبصرين نے زياده سے زياده واضح طور پر يہ ديکها کہ سياسی تشکيل اور حکومت کی شکل ميں تبديلياں کبهی بهی اس بــڑے مســئلے کی انتہــا

 کہـتےہيں۔ اس کے حــاميوں نے پہچــان ليــا کہ نظريـاتی مفروضـوں کے بـاوجود انســانوں کـاسماجيســوال"تــک نہيں پہنچ ســکتی ہيں جســے ہم "
جنطبقـات معاشرتی مساوات اس وقت تک ممکن نہيں ہے جب تک کہ افراد اپنی ملکيت کی ملکيت يا ملکيت کی بنياد پر طبقات ميں الگ ہوجائيں 

کا محض وجود پيشگی کسی بهی سوچ سے خارج ہوجاتـا ہے۔ ايـک حقيقی جمـاعت اور اس طـرح يہ پہچـان پيـدا ہـوئی کہ صـرف معاشـی اجــاره
تماممعاشـی حـالتوں اور ان سـے وابسـتہ معاشـرتی اداروں کی مکمـل ايکلفـظ ميں  داريوں کے خاتمے اور پيداوار کے ذرائع کی مشترکہ ملکيت 

ايکايسـی حيـثيت جس ميں معاشــره ايـک حقيقی کميونـٹی بن جـائے گـا کيامعاشرتی انصاف کی ايک حالت قابل فہم ہوجاتی ہے  تبديلی کے ذريعہ 
بلکہہر ايک کو کثرت کی يقين دہانی کــرانے کے لــئے کــام کــرے گی۔ ليکن اورانسانی مزدوری استحصال کے خاتمے کی خدمت نہيں کرے گی 

وہانايــک ہی وقت ميں مختلــف ممالــک ميں ســماجی مــاحول جيسے ہی سوشلزم نے اپنی افواج کو اکٹها کرنا شروع کيا اور ايک تحريک بن گــئی 
کے اثر و رسوخ کی وجہ سے رائے کے کچه خاص اختالفات سامنے آئے۔ يہ حقيقت ہے کہ جمہوريت سے لے کر سارزم اور آمــريت تــک کے

سياسيسوچ ميں دو عظيم دهارے موجود ہيں جــو سوشلســٹ ہر سياسی تصور نے سوشلسٹ تحريک ميں بعض دهڑوں کو متاثر کيا ہے۔ دريں اثنا 
 اور اسپين ميں اعلی درجےاينگلو سيکسنممالکجسنے خاص طور پر  لبرالزم  نظريات کی ترقی کے لئے فيصلہ کن اہميت کا حامل رہے ہيں۔ 

اوربعد کے معنی ميں جمہوريت کو جس کو روسو نے اپنے معاشرتی معاہدے ميں اظہار خيال کيا تها کے ذہنوں کو طاقتور طور پر متحرک کيا 
ميں اس کے سب سے زياده بــااثر نمائنــدے پــائے تهے۔ جب اپــنی معاشــرتی نظــريہ ســازی ميں آزادی فــرد ســےفرانسيسی جيکبينزماورجس نے 

روســوکی توجمہـوريت نے ايـک خالصـہ اجتمـاعی تصـور  شروع ہوئی اور رياست کی سرگرميوں کو کم سے کم تک محدود رکهنـا چـاہتی ہے 
جسےاس نے قومی رياست ميں حل کرنے کی کوشش کی۔  پراپنا موقف اختيار کيا عموميمرضی""

اورچونکہ دونوں کے اصل پيروکاروں کی بــڑی اکــثريت نے پــرانے معــنی ميں لبرل ازم اور جمہوريت بنيادی طور پر سياسی تصورات تهے 
ملکيت کے حق کو برقرار رکها تها ، لہذا جب معاشی ترقی نے کوئی ايسا راستہ اختيار کيا جس سـے عملی طـور پـر اصـل کے سـاته صـلح نہيں

قــانونکے ســامنےتمام" اورلــبرل ازم کے ســاته اب بهی کم ہيں۔ جمہــوريت  ہوســکا تــو ان دونــوں کــو تــرک کرنــا پــڑا۔ جمہــوريت کے اصــول 
دونونسـرمايہ دارانہ معاشــی شـکل کی " کے نعـرےکے سـاته "اپــنےہی شــخص پرانســان کــا حقہے اورلبرل ازم کے سـاته   شہريونکے برابر"

حقائق کو پامال کرتے ہيں۔ جب تک کہ ہر ملک ميں الکهـوں انسـانوں کـو اپـنی مـزدوری کی طــاقت کـو مالکـان کی ايـک چهــوٹی سـی اقليت کے
ہاتهوں بيچنا پڑا ، اور اگر انہيں کوئی خريدار نہ مل پائے تو انتہائی بدحالی ميں ڈوبيں ، نام نہاد "قانون کےسامنے مساوات" باقی ہے۔محض ايک

کســیچونکہقوانين ان لوگوں نے بنـائے ہيں جــو خــود کـو معاشـرتی دولت پــر قـابض رکهـتے ہيں۔ ليکن اســی طــرح " پرہيزگاری کی دهوکہ دہی 
کيونکہيہ حق تب ختم ہوجاتا ہے جب کوئی شخص بهوکا مرنا نہيں چاہتــا ہے تــو " کيبات بهی نہيں کی جاسکتی ہے کےاپنے شخص پرحق ہونے

دوسرے کے معاشی ڈکٹيشن کے تابع ہونے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

لــبرلفکر کے انارکيزم کا خيال لبرل ازم کے ساته مشترک ہے کہ فرد کی خوشی اور خوشحالی تمام معاشرتی امور کــا معيـار ہونــا چــاہئے اور 
اسميں حکومت کے کاموں کو کم سے کم تک محدود رکهنے کا خيال بهی ہے۔ اس کے حامی اس سوچ بڑے نمائندوں کے ساته مشترکہ طور پر 

اورمعاشرے کی زندگی سے سياسی طاقت کے ہر ادارے کو ختم کــرنے کی خــواہش رکهــتے کو اس کے حتمی منطقی انجام تک پہنچا رہے ہيں 
ــا: "وه حکومتبہــترين ہے جــو کم ســے کم حکــومت کــرتی ہے “  ــادی تصــور کــو ان الفــاظ ميں پہناي ــبرل ازم کے بني ــوہيں۔ جب جيفرســن نے ل ت

 “وہحکومت بہترين ہے جو حکومت نہيں کرتی ہے۔انتشارپسندوں نے تهوروکے ساته ہيکہا:

انتشارپســندوں نے تمـام معاشـی اجـاره داريـوں کے خــاتمے اور مـٹی کی مشــترکہ ملکيت اور سوشلزم کے بانيوں کے ساته مشـترکہ طــور پـر 
جسکا استعمال بال تفريق سب کے لئے دستياب ہونا چاہئے۔ ذاتی اور معاشرتی آزادی ہر ايــک کے پيداوار کے ديگر تمام وسائل کا مطالبہ کيا ہے 

لئے مساوی معاشی فوائد کی بنياد پر ہی قابل فہم ہے۔ سوشلسٹ تحريک کے اندر ہی انتشار پسند اس نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہيں کہ سرمايہ
کيونکہتاريخ ميں معاشــی استحصــال دارانہ نظام کے خالف جنگ ايک ہی وقت ميں سياسی طاقت کے تمام اداروں کے خالف جنگ ہونی چاہئے 

ہميشہ ہی سياسی اور معاشرتی جبر کے ساته کام کرتا رہا ہے۔ انسان کے ذريعہ انسان کا استحصال اور انسان پر انسان کا غلبہ الزم و ملزوم ہے
اورہر ايک دوسرے کا حال ہے۔

رياســتاس کے مراعـات کے تحفـظ جب تک معاشرے ميں انسانيت کا مالک اور غير ملکيت گروه دشمنی ميں ايک دوسرے کا سـامنا کــرے گـا 
کيلئے رياست اقليت کے لئے ناگزير ہوگی۔ جب معاشرتی ناانصافی کی يہ صورتحال کسی اعلی درجہ کی چيزوں کـو جگہ ديـنے سـے غـائب ہـو
جاتی ہے ، جس کو کوئی خاص حقوق تسليم نہيں ہوتے ہيں اور اسے معاشرتی مفادات کی جماعت سمجها جاتا ہے ، تـو مـردوں پـر حکــومت کـو

 کےساته گفتگو کرنے کے لئے وه وقت آئے گا جب انســان پــر حکمــرانی کــاسينٹ سائمنيا معاشی انتظاميہ کو ميدان دينا ہوگا۔ اور سماجی امور 
يعنيچيزوں کے انتظام کا فن۔ فن ختم ہوجائے گا۔ ايک نيا فن اپنی جگہ لے لے گا 

 اور اس کے پيروکاروں نے مسترد کرديا کہ پرولتـاری آمـريت کی شــکل ميں رياسـت ايـک طبقــاتی معاشـره کےمارکساور ان کے نظريہ کو 
لئے ايک ضروری عبوری مرحلہ ہے ، جس ميں رياست تمام طبقاتی تنازعات کے خاتمے کے بعد اور پهر خود طبقوں کا ہے۔ ، خـود کـو تحليـل

ــور کردے گا اور کينوس سے مٹ جائے گا۔ يہ تصور  جورياست کی اصل نوعيت اور سياسی طاقت کے عنصر کی تاريخ کی اہميت کو مکمل ط
جوتاريخ کے تمام مظاہر ميں محض اس کے ناگزير اثرات کو ديکهتا ہے وقت نامنہاد معاشی ماديت کا صرف منطقی انجام ہے  پر غلط کرتا ہے 

ــرے کی کی پيداوار کے طريقوں. اس نظريہ کے اثر و رسوخ کے تحت لوگ رياست کی مختلف شکلوں اور ديگر تمام معاشرتی اداروں کو معاش
اوريہ خيال کيا کہ انہيں اس نظريہ ميں کليـدی حيـثيت حاصــل ہے۔ ہــر تـاريخی عمــل سمجهنےلگے "عدالتی اور سياسيسطح پر"  معاشی تعمير 



اورسروے کے ذريعہ حاصل کرده معلومات سے معلومات حاصل کرنے ميں ڈرپوک نہيں ہے۔ يہ ايک باشعور اور جان بوجه کر بــاغی چلتا ہے 
اوراسـی وجہ سـے وه طـاقتور طـور پـر آزادانہ البتہــوه اعلی ہے  جوکسی بهی اتهارٹی کے لئے کوئی تعظيم نہيں ظاہر کـرتی ہے  کی کتاب ہے 

سوچ کی طرف راغب ہوتا ہے۔

جس نے پرفڈون کی تعليمات پر اپنا مؤقــف اپنايــا ، ليکن جارحيت پسندی کو مائيکل باکونن نے ايک مضبوط انقالبی توانائی کا ايک چيمپئن پايا 
کياجتماعی ملکيت کے لئے نکال۔ زمين اور پيداوار کے ديگر پہليبين االقوامی کے اجتماعی ونگ کے ساته  انهيں معاشی پہلو ميں بڑهايا جب وه 

اورذاتی ملکيت کے حق کو انفرادی مزدوری کی پوری پيـداوار تـک محـدود رکهنـا چـاہتے ہيں۔ بيکـنين بهی کميـونزم کـا مخـالف تهـا تمام وسائل 
کيليـگ    1868جيساکہ اس نے آج بالشيوزم ميں ايک بار پهر فرض کيا ہے۔ برلن__ جواس کے دور ميں ايک مکمل آمرانہ کردار کا حامل تها 

: "مينکميونسٹ نہيں ہونکيــونکہ کميونزمرياســت ميںآف پيس اينڈ فريڈم کی کانگريس ميں اپنی چار تقريروں ميں سے ايک ميں ، انہوں نے کہا
معاشرے کی تمامقوتوں کو متحدکرتا ہے اوراس ميں مبتالہوجاتا ہے۔ کيونکہ اس سےالمحالہ تمام امالککو رياستکے ہـاتهونميں حراسـتيکرنے

جومردوں کو اخالقی ۔اتهارٹی اور سرکاری سرپرستی کے اصول کا مکمل خاتمہ جبکہميں رياستکے خاتمےکی کوشش کرتاہوں کا باعثبنتا ہے 
استحصاالور برباد کرديا گيا ہے۔ مظلوم  ابتک انہيں ہميشہ غالم  بنانے اور اسے تہذيب کرنے کے ڈهونگ کے تحت بنا ہوا ہے 

بيکونن ايک پر عزم انقالبی تها اور موجوده طبقاتی تنازعہ کو قابل فہم ايڈجسٹمنٹ پر يقين نہيں رکهتا تهــا۔ انہــوں نے اعــتراف کيـا کہ حکمــران
اوراسـی کے تحت بين االقـوامی معاشـرتی انقالب طبقات نے معمولی سی معاشرتی اصالح سے بهی آنکهيں بند کرکے اور ضـد کی مخـالفت کی 

سياسی، عسکری ، بيوروکريٹک اور عدالتی اداروں کو ختم کر کے ان کــو جوموجوده معاشرتی نظام کے تمام علمی  کی واحد نجات ديکهی گئی 
متعارف کرائے۔ ان کے عہد ميں روزانہ زندگی کی ضروريات کو فراہم کرنے کے لئے مفت کارکنوں کی انجمنوں کا ايک فيڈريشن۔ چونکہ ، وه
اپنے بہت سارے ہم عصروں کی طرح ، بهی انقالب کی قربت پر يقين رکهتا ہے ، اس لئے انہوں نے اپنی تمام تر وسعت کو ہـدايت کی کہ وه بين
االقوامی کے اندر اور اس کے بغير تمام آمرانہ انقالبی اور آزاد خيال عناصر کو يکجا کيا جـائے تـاکہ آنے والے انقالب کـو کسـی بهی آمـريت يـا
انتقامی کارروائيوں کے خالف حفاظت کی جاسکے۔ پرانے حاالت اس طرح وه ايک خاص خاص معنوں ميں جديد انارجسٹ تحريک کــا ريــٹر بن

گيا۔

جارحيت پسندی کو پيٹر کروپـوٹن ميں ايـک قابـل قـدر وکيـل مال ، جس نے اپـنے آپ کـو جديـد فطـری سـائنس کی کاميـابيوں کـو انـارکيزم کے
معاشرتی تصورات کی نشوونما کيلئے دستياب بنانے کا کام طے کيا۔ ارتقـاء کـا ايـک فيکـٹر ، اپـنی ذہين کتـاب ميوچـل ايـڈ ميں ، اس نے نـام نہـاد

جسـکے متالشـيوں نے موجــوده معاشـرتی حـاالت کی نـاگزيريت کـو ڈارون نظـری وجــود سـے سوشل ڈارون ازم کے خالف فہرستيں داخل کيں 
جدوجہد کی جدوجہد کے ذريعہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تمام فطری عملوں کے لئے آہنی قانون کی حيثيت سے کمزور کے خالف ســخت
جسسے انسان بهی تابع ہے۔ حقيقت ميں يہ تصور مالتهسيائی نظريے پر زور سے متاثر ہوا تها کہ زندگی کا دســترخوان ســب کيلــئے نہيں پهيلتــا ،

اور نہتے بچوں کو صرف اس حقيقت سے خود کو صلح کرنا پڑے گا۔

اوريہ کہ وجــود کے کرپوٹکن نے ظاہر کيا کہ فطرت کا يہ تصور غير محدود جنگ کے ميدان کے طور پر محض حقيقی زندگی کا نقاشی ہے 
فطــرتميں ايــک اور اصــول بهی موجــود ہے جس ميں اظہــار کيــا گيــا ہے جودانت اور پنجوں سے لڑی جاتی ہے  لئے سفاکانہ جدوجہد کے ساته 

کمزور پرجاتيوں کا معاشرتی امتزاج اور معاشرتی جبلت اور باہمی امداد کے ارتقا کے ذريعہ نسلوں کی ديکه بهال۔

کيونکہاسے ورثہ ميں اس سے ملتــا ہے کہ اس ســے بلکہمعاشره انسان کا تخليق کار ہے  اس لحاظ سے انسان معاشرے کا تخليق کار نہيں ہے 
پہلے وه معاشرتی جبلت تهی جس نے اسے ہی دوسری نوع کے جسمانی فوقيت کے خالف اپنے پہلے ماحول ميں اپــنے آپ کــو برقــرار رکهــنے

جيســاکہ ان اورترقی کی غير متزلزل اونچائی کو يقينی بنانا۔ جدوجہد وجود ميں يہ دوسرا رجحان پہلے ســے کہيں اونچــا ہے  کے قابل بنا ديا تها 
جــوآج نسلوں کے مستقل پيچهے ہٹنا ظاہر ہوتا ہے جن کی معاشرتی زندگی نہيں ہے اور وه محض اپنی جسمانی طاقت پر منحصر ہيں۔ يہ نظريہ 

انسـانيارتقاء سـے متعلـق قيــاس آرائيـوں کے لـئے قدرتی علوم ميں اور معاشرتی تحقيق ميں مستقل طور پر وسيع تر قبوليت کے ساته مل رہا ہے 
پوری طرح سے نئے وسٹا کهول ديا ہے۔

حقيقت يہ ہے کہ بدترين استبداد کے تحت بهی انسان کے بيشتر ذاتی تعلقات آزادانہ معاہدے اور يک جہتی تعاون کے ذريعہ ترتيب ديئے جــاتے
ہيں ، جس کے بغير معاشرتی زنـدگی بالکـل بهی ممکن نہيں ہـوتی۔ اگـر ايسـا نہ ہوتـا تـو رياسـت کے سـخت تـرين سـخت انتظامـات ايـک دن بهی

آجمعاشــی استحصــال جوانسان کی فطرت سے پيـدا ہـوتی ہيں  معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار نہيں رکه پاتے۔ تاہم ، روئے کی يہ فطری شکليں 
جوانسانی معاشرے ميں وجــود کی جدوجہــد کی ســفاک شــکل کی نمائنــدگی اور حکومتی سرپرستی کے اثرات 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 شــعور اور يہ دوســری قيمــتی کرتی ہے 
بهالئی جو دور دراز کے قديم سے وراثت کے ذريعہ انسان پر اتری ہے: دوســروں کے ســاته ہمــدردی کی وه صــالحيت جس ميں تمــام معاشـرتی

بهی ايــک انقالبی تهــا۔کرپــوٹکن اپنياصليت ، آزادی ميں بہترين ترقی کرتے ہيں۔بيکــونين کی طـرح  اخالقيات ، معاشرتی انصاف کے تمام خياالت 
جواس وقت ظاہر ہوتــا ہے انقالبميں ارتقائی عمل کے صرف ايک خاص مرحلے کو ديکها   اوردوسروں کی طرح اليکسی ريکس ليکن اس نے 

جب نئی معاشرتی خواہشات اتهارٹی کے ذريعہ اپنی فطری نشــوونما ميں اس حـد تـک محــدود ہوجـاتی ہيں کہ وه کـام کـرنے سـے پہلے ہی اسـے
کرپٹکنــنے نہ پرانے خول کو تشدد کے ذريعہ بکهرنا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی ميں نئے عوامل کے طور پــر۔ پراڈهــون اور بيکــونن کے بــرعکس 

کيــونکہ ان کی رائے تهی بلکہمزدوری کی مصنوعات کے بارے ميں بهی برادری کی ملکيت کی حمــايت کی  صرف پيداواری ذرائع کے ذريعہ 
دوسـريطرف ليکنــوه  کہ تکنيک کی موجوده حيثيت ميں انفرادی مـزدوری کی قــدر کے قطعی پيمـانے پـر پيمـائش نہيں کی جـاتی ہے۔ ممکن ہے 

جــواس ســے ہمارےجديد محنت کے طريقوں کی عقلی سمت کے ذريعہ ہر انسان کو تقابلی کثرت کی يقين دہانی ممکن ہوگی۔ کميونسٹ انــارکيزم 
اورجس کـو آج انـارکی کارلوکيفيرو اور ديگر لوگـوں کے ذريعہ پہلے ہی دبـاؤ ڈال چکـا تهــا  ايريکومالٹيٹا  پہلے جوزف ڈيجاک ، اليسی ريکلس 

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

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

ــانيت تمام ازادی پسندونکے لئے مشترک ہے کہ وه تمام سياسی اور معاشرتی جبر کے حامل اداروں کے معاشرے کو آزاد کروائيں جو آزاد انس
کی ترقی کی راه پر گامزن ہيں۔ اس لحاظ سے باہمی پن ، اجتماعيت اور کميونزم کو بند نظاموں کے طور پر نہيں مانا جــائے گــا جس ســے مزيــد

بلکہمحض معاشی مفروضوں کے طور پر ہی آزاد معاشرے کے تحفظ کے ذرائع کے طــور پــر۔ يہــاں تــک کہ معاشــرے ترقی نہيں ہوسکتی ہے 

اور اس کے پيروکـاروں کـو انليننــ جنميں سے کچه نے بہت مضبوط اثر و رسوخ استعمال کيا۔ لہذا   کے ممالک موجود تهے سنڈيکلسٹتنظيموں
مخصوص تنظيموں کو جيتنے کی گہری تشويش تهی ، کيوں کہ اس نے خود کو سوشلسٹ مزدور جماعتوں سے اتنا الــگ کرديــا تهــا کہ شــايد ہی

 کے موسم گرما ميں تيسرے بين االقوامی کی بنياد رکهــنے کے لــئے1920سن ان کی حمايت کا انحصار کيا جاسکے۔ چنانچہ اس کے بارے ميں 
تنظيموں کی نمائندگی کی گئی۔سينڈلسٹ اور انارکو-سنڈيکلسٹمنعقده کانگريس ميں ، 

 کے مندوبين کے تاثرات جو تاثرات حاصل کيے گئے تهے ان کا حساب کتاب نہيں کيا گيــا تــاکہ وه کميونســٹوں کےسنڈيکلسٹليکن روس ميں 
 پہلے ہی اپنی بــدترين روشـنی ميں خــود کــو ظـاہر کــررہی تهی۔ جيليں ہـرپرولتاريہکی آمــريت"ساته باہمی تعاون کو ممکن يا مطلوبہ سمجهيں۔ "

تهے۔ ليکن سب سے بڑه کر يہ بات صاف تهی کہانارکو - سنڈيکلسٹانميں بہت سے انارکيسٹ اور  اسکول کے سوشلسٹوں سے بهری پڑی تهيں 
 تعمير نو کے کام کے قابل نہيں ہے۔سوشلسٹنئی غالب ذات کسی بهی طرح حقيقی 

تهرڈ انٹرنيشنل کی بنياد ، تنظيم کی آمرانہ سازی کی تدبير اور يوروش کی پوری مزدور تحريک کو بولشوئسٹ رياســت کی خــارجہ پاليســی کــا
ــٹوں اور آلہ کار بنانے کی کوشش کے ساته  سنڈيکلسٹونپر تيزی سے يہ بات واضح کردی کہ ان ميں کوئی جگہ نہيں ہے۔ وه تنظيم۔ ليکن بالشيوس

کيونکہان کی اہميت خاص طور پر الطينی ممالــک  کے لئے بيرون ملک سنڈلسٹ تنظيم پر گرفت قائم کرنا بہت ضروری تها ليننخاص طور پر 
ميں مشہور تهی۔ اسی وجہ سے تهرڈ انٹرنيشنل کے ساته ساته ، تمام انقالبی ٹريڈ يونينوں کا ايک عليحده بين االقوامی اتحاد قائم کــرنے کــا فيصــلہ
کيا گيا ، جس ميں تمام شعبوں کی سنڈيکلسٹ تنظيموں کو بهی جگہ مل سکتی ہے۔ سنڈيکلسٹ مندوبين نے اس تجويز پر اتفــاق کيــا اور کميونســٹ
انٹرنيشنل کے کمشنر لوسوسکی سے بات چيت کا آغاز کيا۔ ليکن انہوں نے مطالبہ کيا کہ نئی تنظيم کو تيسرے بين االقوامی کے ماتحت کيا جائے
اوريہ کہ کئی ممالک ميں موجود سنڈيکيٹس کو ان کے ممالک ميں کميونسٹ تنظيموں کی سربراہی ميں رکها جائے۔ اس مطــالبے کــو سنڈيکلســٹ

1921آخرکــاراس کے اگلے ســال  مندوبين نے متفقہ طور پر مسترد کرديا۔ چونکہ وه کسی بهی شرائط پر کسی سمجهوتہ کرنے سے قاصر تهے 
ميں ماسکو ميں بين االقوامی ٹريڈ يونين کانگريس کا انعقاد اور اس کے سوال کا فيصلہ اس پر چهوڑنے کا فيصلہ کيا گيا۔

ماسکوميں کانگريس کے قريب پہنچنے والے رويے کے بارے ميں فيصـلہ کـرنے کے لـئے بـرلن ميں ايـک بين االقـوامی  ميں 1920دسمبر ، 
سنڈيکلسٹ کانفرنس بالئی گئی۔ کانگريس نے سات نکات پر اتفاق کيــا ، جس کی منظــوری پــر ريــڈ ٹريــڈ يــونين انٹرنيشــنل ميں ان کے داخلے کــو

اوراس نقطہ نظـر پـر منحصر کرديا گيا۔ ان سات نکات ميں سب سـے اہم بـات يہ تهی کہ تمـام سياسـی جمـاعتوں سـے تحريـک کی مکمـل آزادی 
اصرار تها کہ معاشرے کی سوشلسٹ تنظيم نو صرف پيداواری طبقـوں کی معاشــی تنظيمــوں ہی کے ذريعہ ہوســکتی ہے۔ اگلے سـال ماســکو ميں
ہونے والی کانگريس ميں سنڈيکلسٹ تنظيميں اقليت ميں تهيں۔ روسی ٹريڈ يونينوں کے مرکزی اتحاد نے پوری صورتحال پر غلبہ حاصل کيـا اور

تمام قرارداديں پيش کيں۔

F.A.U.D جرمنی کی فــری ليــبر يــونين)آريبيٹر-يونينڈوئســلينڈز  ميں فری ڈسلڈورف ميں 19 کے تيرہويں کانگريس کے ساته مل کر اکتوبر ،
کےنمائنــدوں نے شــرکت کی۔ ور چيکوســلوواکيا ا جرمنی ، سويڈن، ہالينــڈ سنڈيکلسٹ تنظيموں کی ايک بين االقوامی تنظيم منعقد ہوئی جس ميں 

 کے موسم بہار ميں ايک بين االقوامی سنڈيکلسٹ کانگريس کو بالنے کے حق ميں ووٹ ديا تها۔1922امريکہ ميں موجود تهے۔ اس کانفرنس نے 
ميں اس کانگريس کی تياريوں کے لئے ايک کانفرنس کا انعقاد کيا گيا۔برلن  ميں 1922 برلن کو جلسہ گاه کے طور پر منتخب کيا گيا تها۔ جوالئی 

 کی نمائندگی کی گئی۔ روسی ٹريڈ يونينوں کے مرکزی اتحــادسينڈيکلسٹ انقالبی ميں روس اور اسپين ، ہالينڈ ، سويڈن، ناروے جرمنی  فرانس 
اورجب اس کو کاميــابی نہيں ملی تهی نے بهی ايک مندوب بهيجا تها جس نے کانگريس کو پکارنے سے روکنے کے لئے پوری کوشش کی تهی 
جسےآنے والی کانگريس کے ســامنے تو اس نے کانگريس چهوڑ دی تهی۔ کانفرنس ميں انقالبی سنڈيکلزم کے اصولوں کے اعالن پر کام کيا گيا 

اورکانگريس کو کامياب بنانے کے لئے تمام ضروری تياری کی۔ غور کے لئے پيش کيا جانا تها 

جسميں مندرجہ ذيــل تنظيمــوں کی  تک برلن ميں ہوا 1923 جنوری 2 ء سے 1922 دسمبر 25بين االقوامی کانگريس آف سنڈيکلسٹ کا اجالس 
 ممـبران ہيں۔ چلی کے صـنعتی کارکنـان کی200،000نمائندگی کی جارہی ہے۔ ارجنٹائن بـذريعہ فيـڈرکٹن اوبريـرا عالقـائی ارجنٹـائن ، جس ميں 

ــونين کے ذريعہ600  ممبران کے ساته۔ يونين برائے سنڈيکلسٹ پروپيگنڈا کے ذريعہ ڈنمارک 20،000طرف سے   ممبرانکے ساته۔ فری ايبيٹر ي
اطالينا ســينڈيکيال ممبران کے ساته۔ اٹلی بذريعہ يونين 22،500  ممبران ہيں۔ قومی اربيڈ سيکريٹريٹ کے ذريعہ ہالينڈ 120،000جسميں  جرمنی 

 ممـبران کے سـاته۔ نورسـک سنڈيکيالسـٹک فيڈريسـن کی30،000  ممبران ميکسيکو کے ذريعہ کنفيڈيرسيون جنرل ڈی ٹربازادورس 500،000، 
 ســـويڈن   ممـــبران 150،000 کنفيـــڈرااؤ جـــيرال ڈو ٹربالہوجســـميں   ممـــبروں کے ســـاته۔ پرتگـــال بـــذريعہ ا 20،000 طـــرف ســـے نـــاروے 

. اسوقت پريمو ڈی رويرا کی آمريت کے خالف ايــکC.N.T ممبران کے ساته۔ ہسپانوی 32،000 بذريعہسيريجيس اربيٹريس سنٹرل آرگنائزيشن 
ــونے والی1923ليکنانہوں نے اکتوبر ،  اوراسی وجہ سے کوئی مندوب نہيں بهيجا تها  زبردست جدوجہد ميں مصروف تها   ميں سارہگوسا ميں ہ

مؤخرالـذکر جسنے سی جی ٹی ٹی يـو کی بنيـاد رکهی  خفيہ کانفرنس ميں ان کی حمايت کی توثيق کردی۔ سی جی ٹی ميں تقسيم جگہ لے لی تهی 
پہلے ہی مسکوائٹس ميں شامل ہوچکے تهے۔ ليکن اس تنظيم ميں ايک اقليت تهی جس نے مشترکہ طور پـر کـاميٹ ڈی ڈفنس سنڈيکيالسـٹ انقالبی

برلنکانگريس کی کارروائی ميں بڑه چڑه کــر حصــہ ليــا۔ اســی  ايک الکه کارکنوں کی نمائندگی کی 100جسنے تقريبا  تشکيل ديا تها۔ اس کميٹی 
کی نمائنــدگی کی گــئی۔ دو منـدوبين روســی ٹريـڈ يونينـوں کی سنڈيکلســٹ اقليت کی نمائنـدگیڈی ال ســينڈيس فيونيســسطرح فرانس سے فيڈريشن 

کرتے تهے۔

کانگريس نے بين االقوامی ورکنگ مين ايسوسی ايشن کے نام سے تمام سنڈيکلسٹ تنظيموں کے بين االقوامی اتحاد کے قيــام پــر متفقہ طــور پــر
کا ايــک واضــحانارکو - سنڈيکلزمجسميں  حل کيا۔ اس نے ان اصولوں کے اعالن کو اپنايا جو برلن کی ابتدائی کانفرنس کے ذريعہ تيار کی گئيں 

بولنے واال پيشہ پيش کيا گيا تها۔ اس اعالميہ پر دوسری شے اس طرح چلتی ہيں۔ 

اوراس کا خاتمہ معاشی کميونٹيز کے ذريعہ اور فيلڈ انقالبی صہيونيزم معاشی اور معاشرتی اجاره داری کی ہر شکل کا تصديق شده دشمن ہے 
اور فيکٹری ورکرز کے انتظامی اعضاء کے ذريعہ آزادانہ نظام کی بنياد پر کيا گيا ہے جـو کســی کـو بهی محکــوميت سـے مکمـل طــور پـر آزاد
کرليتا ہے۔ حکومت يا سياسی جماعت۔ رياست اور پارٹيوں کی سياست کے خالف وه مزدوری کے معاشــی تنظيم کــو کهــڑا کرتــا ہے۔ مــردوں کی
حکومت کے خالف ، اس نے انتظاميہ کو معامالت طے کيا۔ چنانچہ اس کے پاس سياسی طاقت کی فتح نہيں بلکہ معاشرتی زندگی ميں 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 مراعات کا خالق رہے گی۔ يہ کبهی بهی آزادی کا ذريعہ نہيں بن سکتا ہے۔



. تبسـے اس نےI.W.Aاس کے ساته ہی عليحده ممالک ميں بالشيوزم اور اس کے ماننے والوں کے ساته خالف ورزی کـا عمـل مکمـل ہوگيــا۔ 
ــانگريس اپنی ہی سڑک کا سفر کيا اور متعدد ممالک ميں قدم جمايا جس کی بانی کانگريس ميں نمائندگی نہيں کی گئی تهی۔ اس نے بين االقوامی ک

اپنےبليٹن جاری کرتا ہے اور مختلف ممالک کی سنڈيکلسٹ تنظيموں کے مابين تعلقات کو ايڈجسٹ کرتا ہے۔ منظم ليبر کے تمام کا انعقاد کيا ہے 
بين االقوامی اتحادوں ميں يہ وہی ہے جس نے پہلی بين االقوامی کی روايتوں کو پوری ايمانداری کے ساته پيش کيا ہے۔

I.W.A ميں سب سے طاقتور اور بااثر تنظيم ہســپانوی C.N.T انســب ســے اســکے عالوه  جــوآج يــورپ ميں تــاريخ رقم کررہــا ہے اور  . ہے
 ميں1910. اسـکی بنيـاد C.N.Tمشکل کاموں ميں سے ايک کو خارج کر رہا ہے جو آج تـک کـارکنوں کی تنظيم کے سـامنے رکهے گـئے ہيں۔ 

 الکه کارکنان اور کسانوں کے ممبران کے طور پر گنے __گئے10اورچند ہی سالوں ميں  رکهی گئی تهی 

مقاصديا طريقوں سے نہيں۔ ہسپانوی مزدور تحريک کی تاريخ کا طويل عرصہ تک رد عمــل ديکهــنے ميں يہتنظيم صرف نام سے ہی نئی تهی 
جسميں يہ تحريک صرف زيــرزمين وجــود ہی برقـرار رکهـنے ميں کاميــاب رہی ہے۔ ليکن اس طـرح کے ہـر دور کے بعــد اس نے نــئے آيا ہے 

 کی طـرف واپس چلی گـئی1840ليکنمقصـد ايـک ہی رہتــا ہے۔ اسـپين ميں مـزدوروں کی تحريـک  سرے سے انتظام کيـا ہے۔ نـام بـدل جاتــا ہے 
جوآنمنٹس نے ٹيکسٹائل کے مزدوروں کی پہلی تجارتی يونين بارسلونا ميں وجود ميں الئی۔ اس دن کی حکــومت نے جــنرل جبکاتالونيا ميں بنائی 

جسکی وجہ سے کهلی بغاوت ہوئی جس  کی زبردست عام ہڑتال تهی 1855زاپاترو کو اس تحريک کو روکنے کے لئے کاتالونيا بهيج ديا۔ نتيجہ 
ليکنحکــومت نے منظمکرنے يا موت کا حق بغاوت کو خون سے دبا ديا گيا ايسوسی ايسيئن- مرٹےميں کارکنوں نے اپنے بينرز پر يہ نعره لگايا 

کارکنوں کو تنظيم کا حق ديا۔

ہسپانوی مزدوروں کی پہلی تحريک ہسپانوی فيڈرلسٹس کے رہنما اور پراڈہون کے شاگرد پی وائے مارگال کے خياالت سے سخت متاثر ہوئی۔
 اپنےزمانے کے ايک بہترين تهيورسٹ تهے اور اسپين ميں آزاد خيال خياالت کی نشوونما پر ان کا زبردسـت اثـر تهـا۔ اس کے سياسـیپِی مارگال

کے ديگــر نمائنـدوں کے ســاته بہت اينگلــو امريکيلــبرل ازم اورپہلے دور کے  جيفرسـن  خياالت رچرڈ پـرائس ، جــوزف پريســٹلی ، تهـامس پين 
مشترک ہيں۔ وه رياست کی طاقت کو کم سے کم تک محدود رکهنا چاہتا تها اور آہسـتہ آہسـتہ اســے سوشلســٹ معاشـی حکم کے ذريعہ تبــديل کرنــا

بيکنيننے ہسپانوی کارکنوں کے لــئے اپــنے منشــور کے منشــور سـے خطــاب کيـا بادشاہاماديو اول کے دستبرداری کے بعد   ميں 1868چاہتا تها۔ 
اورفرسٹ انٹرنيشنل ميں کارکنوں کو جيتنے کے لئے ايک خصوصی وفد اسـپين بهيجـا۔ ہـزاروں کـارکنوں نے عظيم ورکـرز اتحـاد ميں شـموليت

ہسپانويفيڈريشــن جسکے نتيجے ميں وه آج تک وفــادار رہے ہيں۔ حقيقت يہ ہے کہ  نظريات کو اپنايا انارکو-سنڈيکلسٹاختيار کی اور بيکونين کے 
ليکــنيہ ايـک اســپينميں بين االقــوامی دبــاؤ ڈاال گيـا  انٹرنيشنل کی مضبوط تنظيم تهی۔ پہلی ہسپانوی جمہوريہ کی حکومت کــا تختہ الٹــنے کے بعــد 

ساتســالوں کے ســناٹے ظلم آخرکار  اورہر ظلم کا انکار کيا۔ اور جب  اسنے اپنے ادوار جاری کيے  زيرزمين تحريک کی حيثيت سے جاری رہا 
فيڈريشــن ڈی ٹربــازادورسمزدورونکے خالف غير معمولی قانون کو منسوخ کرديا گيا ، تـو فـوراً ہی اس کی زنـدگی کـو جنم مال  و ستم کے بعد 

70،000 مقـامی فيڈريشـنوں کے سـاته 218 ميں پہلے ہی نمائنـدگی کی گـئی تهی 1882جسکی دوسـری جمـاعت کانسـيال   ڈی الريگين ايسپاؤوال
ممبران موجود تهے۔

دنيا ميں مزدوروں کی کسی اور تنظيم کو بهی اس طرح کے خوفناک ظلم و ستم کا سامنا نہيں کرنا پڑا جيسے اسپين ميں انتشار پسند مــزدوروں
ورديگر بہت ســے جيلــوں ميں غــيرجيريز ڈی الفورينٹــيرا ، مونٹجــوچ ، ســيويال ، الکيلــڈيل ويلے اکی تحريک۔ اس کے سيکڑوں پيروکاروں کو 

جــوحقيقت ميں کبهی موجــود کےخونی مظــالم منو نيگرابليک ہينڈ انسانی استفسار کرنے والوں نے پهانسی يا خوفناک تشدد کا نشانہ بنايا۔ نام نہاد 
نہيں تها ، حکومت کی خالص ايجاد تهی تاکہ اندلس ميں فيلڈ ورکــرز کی تنظيمــوں کے دبـاؤ کـا جــواز پيش کيـا جاسـکے۔ مونٹجـوائچ کـا خوفنـاک

ايکغنــڈه کيدہشــت گــردی کی کاروائيــاں    کاميساســبالنکاس وائٹ شــرٹسجسنے اس دن ميں ساری دنيا سے احتجاج کا ايک طوفان اٹهايا۔ سانحہ 
جــنرلاوريہــاں تــک کہ  تنظيم جسے پوليس اور مالکان نے وجود ميں اليا تها تاکہ وه اس تحريک کے رہنماؤں کو قاتالنہ حملے سے پاک کرديں 

فرانسســکوشکارہوئے۔ يہ ہسپانوی مزدور تحريک کی طويل اور اذيت ناک کہــانی کے چنــد ابــواب ہيں۔   سلواڈور سيگوئی سيکرٹريسی اين ٹی 
 اس کے شہيدوں ميں شامل تهے۔ ليکن کبهی بهی کوئی ردجنرلہڑتال  ال ہيلگا ميں جديد اسکول کے بانی اور اس مقالے کے پبلشربارسلونا فيرير 

جنکے عمل اپنے پيروکاروں کی مزاحمت کو کچلنے کے قابل نہيں تها۔ اس تحريک نے سيکڑوں انتہائی حيرت انگيز کـرداروں کـو جنم ديـا ہے 
دل کی طہارت اور لچکدار آئيڈيل ازم کا اعتراف بهی ان کے سنگين مخالفين نے کرنا تها۔ ہسپانوی انارکيسٹ مزدور تحريک ميں سياســی کيريــئر
کے لئے کوئی جگہ نہيں تهی۔ اس کی پيش کش مستقل خطره ، قيد اور اکثر مــوت تهی۔ جب ہی کـوئی اس تحريــک کے شــہدا کی خوفنــاک کہــانی
ــاع ميں بعض سے واقف ہو جاتا ہے تب ہی کوئی يہ سمجه سکتا ہے کہ اس نے سياه فام عاملوں کے حملوں کے خالف اپنے انسانی حقوق کے دف

ادوار ميں ايسا پُرتشدد کردار کيوں اختيار کيا؟

 تحريککی پرانی روايات کا مجسمہ ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک کے انتشار پسـندوں کے بــرخالف ، اســپين ميں ان.C.N.T.-F.A.Iموجوده 
 آجکــل ڈهـائی الکه مــزدوروں.C.N.T کے ساتهيوں نے شروع سے ہی اپنی سرگرميوں کو مزدوروں کی معاشی لڑائی تنظيموں پر مبـنی رکهــا۔

جســکی گــردش اور کسانوں کی رکنيت حاصل ہے۔ يہ چهتيس روزانہ کاغذات پر قابو رکهتا ہے ، ان ميں سے بارســلونا ميں ســوليئرڈيراد اوبــيرا 
اورکاسٹيال الئبری ، جو ميڈرڈ ميں سب سے زياده پڑها جاتا ہے۔ ان کے  ہے ، يہ اسپين ميں کسی بهی طرح کا سب سے بڑا مقالہ ہے 240،000

خاصـطور پـر عالوه تحريکوں نے ہفتہ وار اشــاعتيں بهی شـائع کيں اور ملـک کے چه بہـترين جــائزوں کے مالـک ہيں۔ پچهلے سـال کے دوران 
اسنے بہت بڑی عمده کتابيں اور کتابچے شائع کيے ہيں اور عـوام کی تعليم ميں کســی بهی طـرح کی تحريـک کے مقــابلے ميں زيــاده ســے زيــاده

اسپينميں فاشزم کے خالف بہادری کی جدوجہد اور اس ملــک کی معاشــرتی تنظيم نــو کی روح کــا ريــڑه . آج C.N.T.-F.A.Iکردار ادا کيا ہے۔ 
کی ہڈی ہے۔

تشکيل دی گــئیکنڈيڈيرساؤ جيرالڈو ترابالہو  ميں 1911جہانمزدور تحريک ہمسايہ ملک اسپين پر ہميشہ سے متاثر رہی ہے ۔ وہيں پرتگال ميں 
جوسی اين ٹی کے جيسے اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اســپين ميں اس نے ہميشــہ ہی اپــنی تمــام جوملک ميں مضبوط کارکنوں کی تنظيم ہے 

سياسيسـرگرمی. C.G.Tسياسی جماعتوں کی آزادی کو تيز کيا ہے ، اور اس نے بہت ساری بڑی ہڑتاليں کيں۔ پرتگال ميں آمـريت کی فتح سـے 
سے مجبور کيا گيا تها اور آج وه زيرزمين وجود کی طرف جاتا ہے۔ موجوده رد عمل کے خالف ہدايت کرده پرتگــال ميں حــاليہ پريشــانی اس کی

سرگرميوں کا خاص طور پر پتہ لگانے کے قابل ہے۔

ايکمضـبوط انارجسـٹ تحريـک جس نے ملـک کے کچه حصـوں ميں مـزدوروں اور فرسٹانٹرنيشنل کے دنوں سـے  اٹلی ميں ہميشہ موجود تها 
جــواس ملــک کی جــرمن  ميں سوشلسٹ پارٹی نے کنفيڈريزون ڈيل الورو کی بنيــاد رکهی 1902کسانوں پر فيصلہ کن اثر و رسوخ برقرار رکها۔ 

ٹريڈ يونين تنظيموں کے نمونے کے مطابق بنائی گئی تهی۔ ليکن يہ مقصـد کبهی حاصــل نہيں کيــا۔ وه اپــنی ممبرشــپ کے ايــک بـڑے حصــے کـو
خاصــطور پــر فرانسيسی سنڈيالوجسٹوں کے نظريات سے سختی سے متاثر ہونے سے بهی روک نہيں پا رہا تها۔ کچه بڑے اور کاميــاب ہڑتــالوں 

تقريبــايہ ســب ہی انتہـائی اثرو رسوخ پايا  اورفرانس ، جرمنی اور ہالينڈ کے قرون وسطی کے کچه عيسائی فرقوں پر اس کا بے  اظہار خيال کيا 
عقيــدہکےانہوننے پيٹر چيلسی ميں ايک طاقتور چيمپئن پايا ، جس نے اپنے کــام " وحشی مظالم کا شکار ہوئے۔ بوہيميا کی اصالح کی تاريخ ميں 

بهی ٹالسـٹائی نے بهی کيـا۔عظيم انســان پرسـتوں ميں رابيـل بهی تهے " مينچرچ اور رياسـت کے بـارے ميں وہی فيصـلہ ســنايا جيسـا کہ بعـد نيٹ
تهيلی گارگنٹواکی خوش ايبی کے بارے ميں اپنی تفصيل ميں زندگی کی ايک تصويرپيش کی جسے ہر طرح کی آمــرانہ پابنــديوں ســے جنهوننے 

ڈيــڈروٹکا تــذکره کــريں گے اورسب سے بڑه کر  سليوانماريچال  ہمصرف ال بوٹی  آزاد کيا گيا۔ آزاد خيال سوچ کے ديگر علمبرداروں ميں سے 
جنکی بڑی تحريروں ميں واقعتا ايک عظيم دماغ کی باتيں موٹی طور پر پيوسـت ہـوتی ہيں جس نے خـود کـو ہـر طـرح کے آمـرانہ تعصـب سـے

چهڑا ليا تها۔

حاليہتاريخ کے لئے مخصوص کيا گيا تها کہ وه زندگی کے انارکيسٹ خيالکو واضح شکل دے اور اســے معاشــرتی ارتقــا کے فــوری دريں اثنا 
سياسيانصـاف اور اس کے اثـر و رســوخ پـر جـنرل فضـيلت اور خوشــی عمل سے مربوط کرے۔ يہ پہلی بار وليم گوڈون کے عمده تصوراتی کام 

 کہ وه سياسيتصورات کے اس طويل ارتقا کا پکا ہوا پهل اور مينکيا گيا تها۔ گاڈون کے کامکو شايدہم کہہ سکتے ہيں   1793کےبارے لندن  نے 
انگلينڈ ميں معاشرتی بنياد پرستی جو جارج بوچنان سے ليکر رچرڈ ہوکر ، جيرڈ ونسٹلے ، اليجرون سڈنی ، جــان الک ، رابــرٹ واليس اور جــان

بيلرز سے جيريمی بينتهم ، جوزف پريسلی ، رچرڈ پرائس اور تهامس پين تک جاری رہتی ہے۔

گڈون نے بہت واضح طور پر پہچـان ليـا کہ معاشـرتی برائيـوں کی وجہ رياســت کی شـکل ميں نہيں بلکہ اس کے وجــود ميں ڈهونــڈنا ہے۔ جس
اسيطرح يہ انســانوں کـو بهی بناتـا ہے جـو اس کی ابـدی سرپرســتی ميں محض طرح رياست صرف ايک حقيقی معاشرے کا نقشہ پيش کرتی ہے 

اپنی فطری جهکاؤوں کو دبانے پر مجبور کرتے ہوئے اور ان چيزوں کو روکتا ہے جو ان کے فطری مائل ہونے پــر مجبــور کــرتے ہيں۔ ان کے
اندرونی اثرات صرف اسی طرح انسانوں کو اچهے مضامين کی تشکيل شده شکل ميں ڈهالنا ممکن ہے۔ ايک عام انسـان جس کی فطــری نشــوونما

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 ديـئے جــاے تب ہی انسـان دوسـرے انسـانوں کے سـاته فطريـاور گڈون نے يہ بهی تسليم کيا کہ جب انسان 
 جس کــومحض انہيں سياسـی بنيــاد پرســتی کے کسيدوسرے کے استحصــال کــا نشــانہ نہيں بنتــا  اورجب فرد  آزادانہ طور پر ساته ره سکتے ہيں 

رياستکی اس طاقت سے مستقل طور پر زياده مراعات دينے پر مجبــور کيـا نمائندوں نے تقريبا مکمل طور پر نظرانداز کيا ہے۔ اس لئے بعد ميں 
حدتکمحدود رہے۔ يہ مراعات کم سے کم  گيا تها جس کی وه خواہش کرتے تهے کہ 

 اورپروڈيوســروں کے آزاد تعــاون ســے گڈون کےايک غير رياست کے معاشرے کے خيال نے تمام قدرتی اور معاشــرتی دولت کی معاشــرتی 
معاشی زندگی کو آگے بڑهايا۔ اس لحاظ سے وه واقعتا بعد کے کميونسٹ انارکيزم کا بانی تها۔

انگريزی کارکنوں کے جديد حلقوں اور لبرل دانشوروں کے زياده روشن خيال طبقاتپر گوڈوين کے کام کا بہت مضــبوط اثــر تهــا۔ ســب ســے اہم
جانگرے اور وليم تهامســن جسنے رابرٹ اوين  وجود کو النےميناپنا حصہ ڈاال  بات يہ ہے کہ اس نے انگلينڈ ميں نوجوان سوشلسٹ تحريک کی 

ميں اس کا پختہ نتيجہ نکاال ۔۔ ليکن انارکيسٹ نظريہ کی تـرقی پـر اس سـے کہيں زيـاده اثـر و رسـوخ وه تهـا جـو پـيری جـوزف پراڈهـون کـا تهـا
 جديدسوشلزم کا فخرہے۔ پراونڈون اپــنے عہــد لکهنےواال ہے جس پر  جوايک دانشورانہ طور پر ايک ہنر مند اور يقينی طور پر سب سے زياده 

اورانهوں نے ہر اس سوال پر جو اس سے نمٹتا تها اس پر ان کـا رويہ متـاثر ہـوا۔ کی دانشورانہ اور معاشرتی زندگی ميں پوری طرح جڑ گيا تها 
اپنيخصوصـی عملی تجــاويز کے ذريعہ بهی رہــا ہے کيـونکہ وه اپــنے بعـد کے متعـدد پيروکـاروں  لہــذا اس کے سـاته انصـاف نہيں کيــا جاســکتا 

جووقت کی ضروريات کے سبب پيدا ہوئے تهے۔ اپنے زمانے کے متعدد سوشلسٹ مفکرين ميں واحد وہتهـا جـو معاشـرتی بـدحالی کی ســب ســے
ــا زياده گہرائی سے سمجها اور اس کے عالوه اسے نقطہ نظر کی سب سے بڑی وسيلہ بهی حاصل ہے۔ وه تمام  معاشی نظام کا صريح مخالف ته

اورمعاشرتی ارتقا ميں دانشورانہ اور معاشرتی زندگی کی نئی اور اعلی شکلوں کی ابــدی خـواہش کـو ديکهتــا تهـا ، اور يہ اس کـا قائــل تهــا کہ يہ
ارتقاء کسی بهی تجريدی عمومی فارمولوں کا پابند نہيں ہوسکتا ہے۔

جسنے فرانسيســی جمہوريــوں اور اس دور کے بيشــتر سوشلســٹوں کی ســوچ پــر پروہڈون نے جيکبين روايت کے اثر و رسوخ کی مخالفت کی 
غلبہ حاصل کيا جس طرح عزم تها کہ معاشرتی پيشرفت کے فطری عمل ميں مرکزی رياست اور معاشی پاليســی کی مــداخلت ہے۔ معاشــرے کــو
ان دو سرطان سے نجات دالنا انيسويں صدی کے انقالب کا عظيم کام تها۔ پراونڈون کميونسٹ نہيں تها۔ انہوں نے جائيداد کی محض استحصال کی

صـنعتيگروہوں کے ذريعہ ايـک ليکنــانہوں نے ســب کے ذريعہ پيـداوار کے آالت کی ملکيت کـو تسـليم کيــا  ســعادت کی حيـثيت ســے مـذمت کی 
جبتک کہ يہ حق دوسروں کے استحصال کی خدمت ميں نہيں ليــا جاتــا۔ اور جب دوسرے کے ساته آزادانہ معاہده کے ذريعہ اس کو موثر بنايا گيا 

تک کہ ہر انسان کو اس کی انفرادی مشقت کی پوری پيداوار کا يقين داليا گيا ہو۔ باہمی تعاون پر مبنی يہ تنظيم مساوی خدمات کے عوض ہر ايک
کے ذريعہ مساوی حقوق سے لطف اندوز ہونے کی ضمانت ديتا ہے۔ کسی بهی مصـنوع کی تکميـل کے لـئے درکـار اوسـط وقت اس کی قـدر کی
پيمائش بن جاتا ہے اور باہمی تبادلہ کی اساس ہے۔ اس طرح سے دارالحکومت اپنی سودی طــاقت ســے محـروم ہے اور کــام کی کــارکردگی ســے

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

اس طرح کی معيشت ايک سياسی جبر کے سازوسامان کو ضرورت سے زياده ختم کرديتی ہے۔ سوسائٹی آزاد برادريوں کی ايک ليگ بن جاتی
اورجس ميں انســان کی آزادی دوســروں کی آزادی ضرورتکے مطابق تــرتيب ديـتی ہے  يادوسروں کے ساته مل کر  ہے جو اپنے معامالت خود 

اورکاروبـاری فـرد معاشـرے ميں جتنـا آزاد ہوتـا ہے کو اپـنی حـدود نہيں ، بلکہ اس کی ســالمتی اور تصـديق کی حيـثيت سـے ملــتی ہے۔ آزادانہ 
معاشرےکے لئے اتنا ہی بہتر 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 نظــر ســے شــروع کــرتے ہــوئے قطعيت نہيں رکهتا 
اورخـاص طـور پـر وه قـوم پروڈهوننے اسی طرح اس وقت کے بيدار ہونے والے قوم پرستی کی سياسـی سـرگرمی کی خواہشـات کـا مقـابلہ کيـا 

ايسےمضــبوط حــامی تهے۔ اس سلســلے ميں انہــوں نے اپــنے اکــثر ہم عصــروں کے ليلوئاور ديگر ميں پائے گــئے  گيريبلدی  پرستی جو مازينی 
جسنے خود کو خاص طــور پــر الطيــنی ممالــک مقابلے ميں زياده واضح طور پر ديکها۔ پراوڈون نے سوشلزم کی ترقی پر ايک مضبوط اثر ڈاال 

الئسنڈرسپونر ، فرانســس ڈی ٹانــڈی ، جسنے جوشيہ وارن ، اسٹيفن پرل اينڈريوز ، وليم بی گرين  ميں محسوس کيا۔ ليکن نام نہاد انفراديت پسندی 
اور خاص طور پر بينجمن آر ٹکر جيسے لوگوں ميں امريکہ ميں قابل استحصال پايا۔ اگرچہ اس کا کوئی بهی نمائنـده پراڈهـون کے نقـط نظـر کـو

نہيں ديکه سکتا تها۔

جويہ مينايک انوکها اظہار مال  (دی ايگو اور اس کی اپنی کی کتاب ،ڈير آئنزيگان سين ايجينٹمانارکيزم کو ميکس اسٹرنر جوہان کاسپار شمٹ) 
ــا تهــا۔ حقيقت ہے کہ ، جلدی سے غائب ہو گيا اور انارکيسٹ تحريک پر اس کا کوئی اثر نہيں تها۔  اگرچہپچاس سال بعد غير متوقع قيامت برپا ہون

اسٹرنر کی کتاب ابتدائی طور پر ايک فلسفيانہ کام ہے جس ميں انسان کو اپنے تمام مکروه طريقوں سے نام نہاد اعلی طاقتوں پــر انحصــار کــا پتہ



. انارکيزم (انتشاريت(: اس کے مقاصداور احداف1باب 

معاشی اجارہداری اور رياستی طاقت کےمقابلے ميں انارکيزم۔ جديــد انــارکيزم کے پيش)رو وليم گوڈونــاور پوليٹيکلجســٹس پــر انکــا
ــا۔ ايم بيکـــونن کـــام۔ پيجے پراڈهونـــاور سياســـياور معاشـــيوکندريقرن کے انکے نظريـــات؛ميکس اســـٹرنرکا کـــام انـــااور اس کااپنـ
ــار اور انقالب۔ ــا فلسفہانتش ــداد ک ــاور باہميام ــٹ کميونزم ــانی۔پی کوپــوٹکين انارکيس ــريککے ب ــند تح ــار پس ــند اور انتش اجتماعيتپس
انارکيزمسوشلزم اور لبرالزم کی ترکيب-معاشی ماديتاور آمريتکے مقـابلے مينانـارکيزم۔ انتشـاراور رياسـت۔انتشـاريت ايـک تاريخکـا

رجحانہے۔ آزادياور ثقافت(۔

جسکے ماننے والے معاشی اجاره داريوں اور معاشرے کے اندر موجود تمام سياســی وجودہے   ہمارے دور کی زندگی کا ايک فکری انارکيزم
جارحيتپسندوں اور معاشرتی جبر کے اداروں اور علمبرداروں کے خاتمےکی حمايت کرتے ہيں۔ موجوده سرمايہ دارانہ معاشی نظام کی جگہ پر 

جواس کا واحد مقصد معاشــرے کے ہــر کو کوآپريٹو ليبر يعنی مددگار مزدور نظامپرمبنی تمام پيداواری قوتوں کی آزادانہ وابستگی حاصل ہوگی 
اوراب اس کـا کـوئی فائـده نہيں ہوگــا۔معاشـرتی اتحـاد ميں مراعـات يـافتہ اقليتــوں کی فرد کی ضروری ضروريات کی تکميل کـا بـاعث بــنے گی 

خصوصی دلچسپی کو ديکهيں۔

انتشـــارانـــارکيزم ( موجـــوده رياســـتی تنظيم کی جگہ پـــر جـــو سياســـی اور بيوروکريٹـــک اداروں کی اپـــنی بے جـــان مشـــينری رکهـــتی ہے 
آزادبرادريوں کی سياسی اور سماجی انجمنوں يعنی فيڈريشنکی خواہش رکهتے ہيں جو ان کے مشترکہ معاشی اور معاشرتی مفــاد کے تحتپسند(

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 آســانی ســے پہچــان لے گــا کہ يہ
جوموجــوده بلکہيہ دن کی طـرح تمــام معاشــرتيخرابياں  مقاصــد چنـد تصـوراتی جـدت پســندوں کے يوٹوپيـائی نظريـات ســے نہيں نکــل پـاتے ہيں 

ســرمايہداری اور معاشرتی حاالت کے ہر نئے مرحلے کے ساته خود کو زياده صاف اور غير مدلل طــورپر ظــاہر کــرتی ہينکہ جديــداجاره داری 
غاصب رياست صرف ترقی کی آخری اصطالحات ہيں جو کسی اور نتيجے ميں نہيں آسکتی ہيں۔

ہمارے موجوده معاشی نظام کی بنيادی ترقی نے مراعات يافتہ اقليتوں کے ہاتهوں معاشرتی دولت کو زبردست جمع کــرنے اور عظيم عــوام کی
دوستياں،رشتہ داريــاں   مسلسل غربت کا باعث بنتے رہے ہيں جسنے موجوده سياسی اور معاشرتی رد عمل کا راستہ تيار کيا۔ اور ہر طرح سے 

اوريوں انســان اور انســان کے مــابين تعلقــات کــو انسانيمعاشرے کے عام مفاد کو قربان کيا  پالتے رہے ہيں اور چند افراد کے نجی مفاد کے لئے 
ليکنصرف انســان کــو اس کی مــادی روزی کــو يقيــنی بنانــا گيا۔لوگيہ بهول گئے کہ صنعت خود کا خاتمہ نہيں ہے  منظم طريقے سے مجروح کيا 

پہنچانے کا ايک ذريعہ ہونا چــاہئے۔ جہــاں صــنعت ســب کچه ہے اور انســان کچه بهی نہيں ہے اس اور اس کو اعلی فکری ثقافت کی برکات تک 
بے رحمانہ معاشی استبدادی کے دائرے کا آغاز ہوتا ہے جس کے کـام کسـی بهی سياســی اســتبداد سـے کم تبــاه کن نہيں ہــوتے ہيں۔ دونــوں بـاہمی

ايکدوسرے کو ديتے ہيں اور ايک ہی ذريعہ سے کهاليا جاتا ہے۔ طور پر 

اوردونوں کے ہـدايت کـاروں کـا يہ اجاره داريوں کی معاشی آمريت اور غاصب رياست کی سياسی عزائم ايکہی سياسی مقصد کی نشاندہی ہے 
 سے کم کرنے کی کوشش کـرتے ہيں اور ناميـاتی ہـر چـيزٹيمپوخيال ہے کہ وه معاشرتی زندگی کے تمام ان گنت تاثرات کو مشين کے مکينيکل 

کو سياسی آالت کی بے جان مشين کے مطابق بنانا۔ ہمارے جديد معاشرتی نظام نے ہر ملک ميں سماجی حيات کو داخلی طور پـر مخـالف طبقـوں
اوربيرونی طور پر اس نے مشترکہ ثقافتی دائـرے کـو مخـالف ممالـک ميں تـوڑ ديـا ہے اور دونـوں طبقے اور قـوميں ايـک ميں تقسيم کرديا ہے 

دوسرے سے کهلے عام دشمنی کا سامنا کر رہی ہيں اور ان کی نہ ختم ہونے والی جنگ کے نتيجے ميں فرقہ وارانہ معاشرتی زندگی کــو مســتقل
ــد کے تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی جنگ کا دير اور اس کے خوفناک اثرات  جوخود معاشی اور سياسی طاقت کے لئے موجوده جدوجہ

ــا۔ اسناجائز حالت کا صرف وه منطقيانجام ہيں  صرف نتائج ہيں  جومعاشرتی ترقی کے ناگزير طور پر ہميں عالمگير تباہی کی طرف لے جائے گ
محض يہحقيقت کہ بيشتر رياستيں اپنی نام نہاد قومی دفاع کے لئے اپنی ساالنہ آمدنی کا پچاس سے ستر فيصــد خــرچ کرنـا چــاہتی ہيں اور پــرانے

اورہر ايک کو يہ واضح کرنا چــاہئے کہ رياســت فــرد سـے وابســتہ اس جنگی قرضوں کو ختم کرنا موجوده حيثيت کی عدم استحکام کا ثبوت ہے 
مبينہ تحفظ کو يقينی طور پر بہت زياده خريدی گئی ہے۔

ايک بے روح سياسی بيوروکريسی کی بڑهتی ہوئی طـاقت جـو انسـان کی زنـدگی کـو پـالنے سـے لے کـر قـبر تـک کی نگـرانی کـرتی ہے اور
انسانوں کے يکجہتی تعاون کی راه ميں اب بهی زياده سے زياده رکاوٹيں کهڑی کر رہی ہے اور نئی ترقی کے ہر امکان کو کچــل رہی ہے۔ ايــک

پوريقوموں کی فالح و بہبود کے لئے قربان ہوجاتا ہے اور چهوٹی اقليتوں اور  ايسا نظام جو اپنی زندگی کے ہر عمل ميں عوام کے بڑے طبقوں 
سب کے خالفسب کی جنگکے معاشی مفادات کو الزمی 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 اظہـار پايـا ہے ، جس نے پچهلی صـديوں
کی مطلق العنان بادشاہت کی طاقت کے جنون کو پيچهے چهوڑ ديا ہے اور انسانی سرگرمی کے ہر شعبے کو زيربحث النے کی کوشش کی ہے۔

اســيطرح اس جديــد سياســی الہيــات کے لــئے خداہر چــيز ہے اور انســان کچه بهی نہيں  جس طرح مذہبی الہيات کے مختلف سسٹم کا تعلق ہے کہ 
کے تحت ہميشـہ مراعـات يـافتہ اقليتـوں کی مرضـی کـوخدا کيمرضی”رياستسب کچه ہے اور انسان کچه بهی نہيں۔ اور بالکل اسی طرح جيسے "

" کےپيچهے چهپ جاتا ہے جو صرف اپنے مفاد ميں اس ارادے کی ترجمــانی کــرنے کــورياستکی مرضیاسيطرح آج صرف " چهپايا جاتا” ہے 
مجبورکرتے ہيں۔ کو  کہتے ہيں اور لوگوں 

ــا ہردور ميں ملنا ہے  قارئين کوانارکيسٹنظريات کا معلومتاريخ  حاالنکہاس ميدان ميں تاريخی کام کے لئے ابهی بهی عمده کام باقی ہے۔ ہم ان ک
" کے دوسرے حاميوں اور خاصقدرتی حقہيڈونسٹوناور سائينکس اور نام نہاد "  الؤ-تسکورس دائيں راستہ اوريونانی فالسفروں    چينی  مقابلہ 

کارپوکريٹســکی تعليم ميں اسٹوکاسکول کی بنيــاد رکهی۔ انہــوں نے اســکندريہ ميں جونوســٹک  قطب  طور پر زينو ميں کرتے ہيں۔ افالطون سے 

 ميں وہـاں1912 مينہڑتال نے براه راست کـارروائی کے حـاميوں کے وقـار کـو ايـک مضـبوط محـرک عطـا کيـا۔ ’پيرمااور فريرافارما بلرز کی 
موڈينا ميں مختلف تنظيموں کی ايک کانفرنس بالئی گئی جو کنفيڈريشن کے طريقہ کار اور سوشلســٹ پــارٹی کے اثــر و رســوخ کے مــاتحت نہيں
تهی۔ اس کانفرنس نے يونين سينڈيکيال اطاالنيہ کے نام سے ايک نئی تنظيم تشـکيل دی۔ يہ جسـم عـالمی جنـگ کے آغـاز پـر مـزدور جدوجہـد کی

 ميننام نہاد ريڈ ويک کے واقعات ميں نماياں حصہ ليا۔ انکونہ ميں ہڑتال کرنے1913 ايک لمبی فہرست کا روح تها۔ خاص طور پر اس نے جون 
والے کارکنوں پر پوليس کے وحشيانہ حملوں نے عام ہڑتال کی وجہ بنی ، جو کچه صوبوں ميں ايک مسلح بغاوت کی شکل اختيار کر گئی۔

الســيٹے ڈی  امريکہميں ايک سنگين بحران پيــدا ہــوا۔ اس تحريــک کے ســب ســے بــااثر رہنما عالميجنگ شروع ہوئی تو  جب ، اگلے سال ميں 
نےتنظيم ميں جنگ کے جذبات کو آگے بڑهانے کی کوشش کی۔ جسنے ہر وقت ايک مبہم کردار ادا کيا تها   امبريس

1914

اســتحريک سـے دســتبردار ہوگــئے۔ اٹلی کے جنــگ ميں داخــل اوراپنے پيروکاروں کے ساته  وہخود کو اقليت ميں پايا  تاہم  ميں کانگريس ميں 
ہونے کے بعد امريکہ کے تمام معروف پروپيگنڈا کرنے والے جنگ کے اختتام تــک گرفتــار اور قيــد تهے۔ جنــگ کے بعــد اٹلی ميں ايــک انقالبی

نےملک ميں ايک زبردست ردعمل پيــدا پيشنظر نہيں آسکتی تهی  يقينا  جنکی اصل اہميت اس وقت  اورروس کے واقعات  صورتحال پيدا ہوگئی 
 ممــبروں کی گنــتی کــردی۔ ســنجيده مــزدوری کی پريشــانيوں600،000زندگی کی طرف جاگ اٹها اور جلد ہی  تهوڑيہی دير ميں نئی .U.S.Iکيا۔ 

 مينفيکٹريوں کے قبضے ميں اپنے عروج پر پہنچ کر ملک کو ہال کر رکه ديا۔ اس وقت اس کا ہدف ايــک آزاد1920 کے ايک سلسلے نے اگست 
 جوکسی بهی آمريت کو مسترد کرنا تها اور اس کی اقتصادی تنظيموں ميں اس کی بنياد تالش کرنا تها۔  سوويت نظام تها 

کو ماسکو روانہ کيا تاکہ خود کــو روس کی صــورتحال ســے واقــف کــرو۔ بــورغیارمانڈو بورغي نے اپنےسکريٹری يو ايس آيیاسی سال ميں 
افسردگی سے اٹلی اٹلی واپس آئے۔ عبوری ميں کميونسٹ امريکی صـدر کـو حاصـل کــرنے کی کوشـش کـر رہے تهے۔ ان کے ہـاتهوں ميں ليکن

کے ساته تنظيم کی وابستگی کے ســاته کهلی تــوڑ کــا ســبب بــنی۔ اســی دورانI.W.A  ميں روم ميں ہونے والی کانگريس نے بالشيوزم اور1922
فاشزم ايک فوری خطرے ميں ڈهل گيا تها۔ ايک مضبوط اور متحــده مـزدور تحريـک جـو اس کی آزادی کے دفـاع ميں ہـر چـيز کــو خطــرے ميں

جــواس ڈالنے کے لئے پرعزم ہے اس خطره کو اب بهی روک سکتی ہے۔ ليکن سوشلسٹ پــارٹی اور کنفيڈريشــن آف ليــبر کے قابــل رحم ســلوک 
ايريکومالٹيٹــا کے نےسب کچه برباد کرديا۔ امريکی کے عالوه اٹلی کی انارکيزم کے عالمی اعزازی چيمپــيئن  کے اثر و رسوخ سے مشروط تها 

 ميں فاشزم کے خالف عام ہڑتال شروع ہوئی تو جمہوری حکومت نے فاشســٹ1922چکر لگانے والی واحد يونين انارچيا اٹليانا ہی ره گئی۔ جب 
گروہوں کو مسلح کرديا اور آزادی اور حق کے دفاع کے لئے اس آخری کوشش کو گهـونس ليـا۔ ليکن اطـالوی جمہـوريت نے اپـنی قـبر کهـود لی

ليکناس طرح يہ خود اپنی قبر کهــودنے تهی۔ اس کا خيال تها کہ وه مسولينی کو مزدوروں کے خالف ايک آلے کے طور پر استعمال کرسکتا ہے 
اوراس کے ســاته ہی امــريکی رياســت اور واال بن گيــا۔ فاشــزم کی فتح کے ســاته ہی اطــالوی مــزدوروں کی پــوری تحريــک غــائب ہوگــئی 

معاشرتيزندگی ميں تمام کشادگی۔

جسکے بعد انقالبی عناصر نے اپــنے آپ نامنہاد اصالح پسند ونگ نے سی جی ٹی ميں باال دستی حاصل کرلی تهی  فرانس ميں جنگ کے بعد 
اسـلئے اس کو سی جی ٹی ٹی يو ميں شامل کرديا۔ ليکن چونکہ ماسکو کی اس خاص تنظيم کو اپـنے ہـاته ميں ليـنے ميں بہت زيـاده دلچسـپی تهی 

 ميں کميونســٹوں کے ذريعہ دو انـارکو-1922ميں روسی طرز کے بعد خليوں ميں ايک غيرآئينی زير زمين سرگرمی شروع کردی گئی تهی جــو 
انارکو - سنڈيکللسٹ، سـی جيـٹی ٹیسنڈيکلسٹوں کو گولی مار کر ہالک کرديا گيا تها۔ پيرس ٹريڈ يونين کا گهر۔ اس کے بعد پيئر برنارڈ کے ساته 

اورکنفيڈريشن گونورلی ڈو ٹريويل سنڈيکل ريسـٹرينيئر تشـکيل ديــا ، جس نے بين االقـوامی ورکنـگ ايسوسـی ايشــن ميں سے دستبردار ہوگئے يو
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 لئے بہت تعاون کيا ہے۔ روس کے بارے ميں مايوسی اور سب سے بڑه کر يہ کہ فرانسيســی کــارکنوں
کی آزادی کی آزادی کيلئے فرانسيسی کارکنوں کے درميان گونج کی بازگشت کی وجہ سے ، فــرانس ميں انقالبی ســنڈيکلزم کی ايــک نــئی بحــالی

تاکہکوئی بهی پيش گوئی کے ساته تحريک کی بحالی کی بحالی پر اعتماد کر سکے۔ ہوئی 

 فــری وريگنـگجسـکا مضـبوط گـڑه جرمنی ميں جنگ سے پہلے ايک طويل عرصے سے نام نہاد لوکولسـٹس کی نقـل و حـرکت موجـود تهی 
 ميں رکهی تهی۔ اس تنظيم کو اصل ميں خالص ســماجی ســے متــاثر کيــا1897 تها ، جس کی بنياد جی.کيسلر اور ايف کيٹر نے ڈوئچرجيورکشفٹن

گيا تها جمہوری خياالت ، ليکن اس نے جرمنی کی عام ٹريڈ يونين تحريک کے مرکزی رجحانات کا مقابلہ کيــا۔ فــرانس ميں انقالبی ســنڈيکلزم کی
انارکيســٹسوشـل ڈيمـوکريٹ اور بعـد ميں اوراس وقت خـاص طـور پـر اس وقت تقـويت ملی جب سـابقہ  بحالی کا اس تحريک پر سخت اثـر تهــا 

سوشل ڈيموکريسی کے ساته مکمل طور پر توڑ ديا اور کهل کر سنڈيکلزم.F.V.D.G  ميں1908عام ہڑتال کے لئے نکلے تهے۔ ڈاکٹرآر فريڈ برگ
 ميں1919 ارکــان کی گنــتی کی۔ 120،000کا دعوی کيا۔ جنگ کے بعد اس تحريک نے ايک تيز رفتار تيزی الئی اور تهــوڑے ہی عرصــے ميں 

 کے مقاصــد کےسی اين ٹیبرلن ميں ہونے والی اس کی مجلس ميں آر روکر کے ذريعہ تيار کرده اصولوں کے اعالن کو اپنايا گيا تها۔ يہ ہسپانوي
تنظيمنے اپنا نام بدل کــر فــری فــری ايبيــٹر-يـونين ڈوئســلينڈز رکه ديــا۔ اس ) ميں منعقدہکانگريس ميں 1920ساته ضروری معاہده تها۔ ڈسلڈورف (

تحريک نے غير معمولی طور پر متحرک پروپيگنڈا کيا اور رينيش صنعتی ميدان ميں منظم ليبر کے ذريعہ عظيم عمل ميں ايـک خـاص طـور پـر
جسـنے بـڑے پيمـانے پـر  اپنےفعال پبلشنگ ہاؤس کے انتهک مزدوروں کے ذريعہ ايک عمـده خـدمات انجـام ديں .F.A.U.Dپُرجوش حصہ ليا۔ 

راکراور ديگر لوگوں کی کثير تعداد ميں کام انجام دئے اور اس سرگرمی سے آزادانہ بازی پهيــل گــئی۔ بيکونن، نٹالؤ  کتابچہ کے عالوه کروپٹن 
وسيع حلقوں ميں ان افراد کے خياالت۔ اس تحريک نے اپنے ہفتہ وار اعضاء ، ڈيـر سنڈيکيالســٹ ، اور نظريـاتی ماہــانہ ڈائی انٹرنشــيل کے عالوه

نامی متعدد مقامی شيٹس بهی شامل کی تهيں۔ ہٹلر کے اقتــدار ميں شــموليت کے بعــد جــرمن ڈائی شاپفنگ ميں روزنامہڈسلڈورفاس کی کمان ميں 
انارکو-سنڈيکلسٹوں کی نقل و حرکت منظر سے غائب ہوگئی۔ اس کے بہت سارے حامی حراســتی کيمپـوں ميں ڈوبے ہــوئے تهے يــا انہيں بــيرون

اورانتہائی مشکل حــاالت ميں اس کے زيــر زمين پروپيگنــڈے ملک پناه لينا پڑی تهی۔ اس کے باوجود ، تنظيم ابهی بهی خفيہ طور پر موجود ہے 
پر کام کرتا ہے۔

I.W.Aسيريجيســاربيٹريس ســنٹرل آرگنائزيشــن ، جــو  سويڈن ميں ايک طويل عرصے سے ايک بہت ہی فعال سنڈيکلسٹ تحريــک موجــود ہے 
جوسـويڈش مــزدور تحريـک کی بہت زيـاده فيصـد ہے۔ سـويڈش کــارکنوں کی  ممـبران کی تعـداد ہے 40،000سے بهيوابســتہ ہے۔ اس تنظيم کے 

تحريک کی داخلی تنظيم انتہائی عمده حالت ميں ہے۔ اس تحريک کے دو روزنامے ہيں جن ميں سے ايــک اربيٹن اســٹاک ہــوم ميں الــبرٹ جينســن
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 کا
ــر افتتاح بهی کيا ہے۔ سويڈش سنڈياللسٹ ملک ميں کارکنوں کی تمام جدوجہد ميں سخت دلچسپی ليتے ہيں۔ جب ، اڈالن کی عظيم ہڑتال کے موقع پ



اورسويڈش کــارکنوں نے عــام اسمعاملے ميں پانچ افراد کو گولی مار دی گئی  سويڈشحکومت نے پہلی بار مزدوروں کے خالف مليشيا روانہ کيا 
سنڈيکلسٹوننے نماياں کردار ادا کيا۔ ، اور حکومت آخــر کـار مـزدوروں کی احتجــاجی تحريــک کـو مراعــات ديــنے پـر ہڑتال کے ساته جواب ديا 

مجبور تهی۔

 ممــبران شــامل تهے۔ ليکن جب يہ40،000) تهی ،جس ميں N.A.Sہالينــڈ ميں بحيــثيت سنڈيکلســٹ تحريــک وہــاں نيشــنيل اربيــٹر ســيکريٹريٹ (
نےاس سـے عليحـدگی اختيـار کـرلی اورنيدرلينــڈيش سنڈيکيالسـٹيچواکور بونــڈ کاميونسٹ اثر و رسوخ کے زيـاده سـے زيـاده حصـے مينآيـا تـو 

I.W.Aسے اپنی وابستگی کا اعالن کيا۔ اس نئی تنظيم ميں سب سے اہم يونٹ اے روســو کی سـربراہی ميں دهـاتی کـارکنوں کی يـونين ہے۔ اس .
اورڈائی سنڈيکيالســٹ ميں اس کــا قبضــہ ہے ، جــو الــبرٹ ڈی ايکبہت ہی سرگرم پروپيگنڈا کيــا ہے  خاصطور پر حاليہ برسوں ميں  تحريک نے 

جـواے مـولر ليہننـگ کی ايـڈيٹر شـپ کے تحت چنـد جوايک بہترين اعضاء ہے۔ اور ماہنـامہ گرونـڈ سـالگن  جونگ کے ذريعہ ترميم کيا گيا ہے 
سـابقہ  ڈوميال نــيئووينہوسکابهی يہاں ذکر کرنے کا مستحق ہے۔ ہالينڈ پرانـا جنگجـوؤں کی قـديم زمـانے سـے رہـا ہے۔  سالوں سے شائع ہوا تها 

 ميں اينٹی مليٹريسٹ انٹرنيشنل کی بنياد1904نے م کيلئے ہرايک کے ذريعہ انتہائی قابل احترام آئيڈيل ازاپنيخالص  پادری اور بعد ميں انارکيسٹ 
مينجنگجو مخالف ردعمل کے خالف تيســری انســداد عســکريت پســند  1921دی ہيگجسکا اثر صرف ہالينڈ اور فرانس ميں قابل ذکر تها۔  رکهی 

جسـنے پچهلے سـولہ سـالوں سـے ايـک جنگاور رد عمل کے خالف بين االقوامی مليٹری فــوجی بيـورو کی بنيـاد رکهی گـئی تهی  کانگريس ميں 
انتہائی سرگرم بين االقوامی پروپيگنڈا گروپ پر کام کيا ہے ، اور اس ميں اہـل اور بے لـوث نمائنـدے مـل چکے ہيں۔ بی ڈی ليگٹ اور الـبرٹ ڈی
جونگ جيسے مرد۔ بيورو کی نمائندگی متعدد بين االقوامی امن مجلسوں ميں کی گـئی تهی اور متعـدد زبـانوں ميں خصوصـی پـريس سـروس پيش

اوراس تنظيم کے ســاته مــل کــر رد  سے اتحادکيا۔ بين االقوامی انسداد ملٹری کميــٹی کے ذريعہ I.W.A ميں اس نے خود کو 1925کی گئی تهی۔ 
عمل اور نئی جنگوں کے خطرات کے خالف انتهک جدوجہد پر کام کرتا ہے۔

 ســے وابســتہ ہيں۔ اســی طــرح جاپــانیI.W.Aجو پروپيگنڈه گروپ موجــود ہيں ناروے ، پولينڈ اور بلغاريہ ميں انارکو-سنڈيکلسٹان کے عالوه 
 کے ساتهباضابطہ اتحاد کيا تها۔I.W.Aجييو رينگو ڈينٹائی زينکوکو کيگی نے 

نوجوانمزدور تحريک شــروع ہی ســے ہی جوجنوبی برصغير کا سب سے ترقی يافتہ ملک ہے  خاصطور پر ارجنٹائن ميں  جنوبی امريکہ ميں 
جوفرسٹ انٹرنيشنل کے زمانے  ميں بارسلونا سے بيونس آئرس پيليس پيريرو آيا 1890ہسپانوی انارکيزم کے آزاد خياالت سے سخت متاثر تهی۔ 

 ميں بيــونس آئــرس ميں1891ميں گزرا تها اور اسپين ميں آزاد خيال سوشلزم کے چيمپئنوں ميں ســے ايــک تهــا۔ اس کے اثـر و رســوخ کے تحت 
‘ کے نام پر اس کا نــام’چوتهےکانگريسجسنے اپنے  جسسے فيڈراسيئن اوبريرا ارجنٹائن قائم ہوا  ٹريڈ يونينوں کی ايک کانگريس کا اجالس ہوا 

حاالنکہــاس کی . اس کےبعــد اس نے کســی رکــاوٹ کے بغــير کــام کيــا ہے F.O.R.Aبــدل کــر فيڈريســيئن اوبريــرا ســيجيونل ارجنٹــائن رکه ليــا۔ 
اوراس کـو زيـرزمين سـرگرمی کی طـرف راغب کيـا گيـا ہے۔ يہ وقفےوقفے سے پريشان ہے  جيساکہ آج پهر ہے  کارکردگی اکثر و بيشتر تهی 

اوريہ مـزدور کی تمــام جدوجہــد کی روح تهی جـو اس کـو اس نے ہال کـر اپــنی سـرگرمی کــا آغــاز چــاليس ايک انارکيسٹ ٹريڈ يــونين تنظيم ہے 
بيونسآئرس ميں مالقات کے لئے تمام جنوبی امـريکی ممالــک کی ايـک مجلس کــو طلب کيــا۔ اسميں  1929 مئی    ہزارممبران کے ساته کر ديا 

ــئے  ــانگريس ميں اےســوچی  ســکريٹری  برلنســے اس کے متعلقہ .I.W.Aکے ل ــا۔ اس ک ــو بهيجــا گي ــائن ک ــف.او.آر.اےکے ارجنٹ  کے عالوهاي
ــاد،پيراگوئےنمائندگيکی گئی تهی سينٹرو اوبارو ڈيل پيراگوئے کے ذريعہ  کے ذريعہ۔بوليويا فيڈريسيئنلوکل ڈی الپاز ، الانٹورچا ، اورلوز و ليبرٹ

ســـندهيئل؛ يوروگـــوئےاز فيڈراســـيئنعالقائیکے حــامی ايکســيئن کنفيڈراســـيئن جـــنرل ڈيٹربـــازادورس گوئٹےمـــاال از کـــاميٹميکســيکو بــذريعہ 
ہشــياال  کی نمائندگی تنظيم کوسٹاريکا  کی طرف سے دس حلقوں ميں سے سات رياستوں سے ٹريڈ يونينوں کی نمائندگی کی گئی يوراگوايابرازيل

 کی آمريت کے بعد سـے وه صـرف زيـر زمين سـرگرمياں انجـام ديـنےابابينزحاالنکہ  نمائندےبهيجے .I.W.W نےکی۔ يہاں تک کہ چلی ليبرٹاد
 کيــامريکی تقســيمI.W.Aجسـنے  ميں کامياب رہا ہے۔ اس کانگريس ميں کانٹنےنٹل امريکن ورکنگ مين ايسوسـی ايشــن کـو وجـود ميں اليـا گيـا 

اسےيوراگوئے منتقل کرنا پڑا۔ آمريتکی وجہ سے  ليکنبعد ميں  تشکيل دی۔ اس تنظيم کی نشست پہلے بيونس آئرس ميں تهی 

يہ وه قوتيں ہيں جو انارکو-سنڈيکلزم کو فی الحال متعدد ممالـک ميں اپـنے اقتـدار ميں لے چکی ہيں۔ موجـوده مـزدور تحريـک ميں قـدامت پسـند
عناصر کے خالف بهی ہر جگہ اسے رد عمل کے خالف مشکل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہسپانوی کارکنوں کی بہادری کی جنگ کے ذريعے آج

اوراس کے ماننے والوں کو پختہ يقين ہے کہ ايک عظيم اور کاميــاب مســتقبل ان کے پوری دنيا کی توجہ اس تحريک کی طرف راغب ہوئی ہے 
سامنے ہے۔
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WORKER, JOBLESS, STUDENT,

You are decided to fight to improve your condi�ons of life,

You want to get organized without being stabbed in the back by poli�cians,

You stand by those who, as you:

- refuse to lower arms in front of their boss,

- refuse to resign themselves in front of a cruel and absurd economic system,

- refuse to be deceived by professionals in poli�cal par�es, trade unions and

NGO associa�ons,

You have the hope to build a be"er world, where the wealth are distributed

 according to every one needs, in a world without war nor border.

UNITE TO WIN

The CNT-AIT gathers women and men who fight using rank-and-file tac�cs against the exploita�on, the misery

and the lies of the poli�cians.

The  CNT-AIT  federates  in  territorial  groups  (anarcho-unions),  peoples  gathered  according  to  the  anarcho-

syndicalist principles and who are willing to struggle in their enterprise, in their neighborhood, in their highschool

and univerity.

The CNT-AIT do not par�cipate to any elec�ons (neither poli�cal nor workplace), neither it does not ask for any

subsidies. CNT-AIT is totally independent from any Power.

STRONG ENOUGH TO BE INDEPENDENT, INDEPENDENT ENOUGH TO BE UNITED

Every individual,  every group which aims at figh�ng against  capitalism and its accomplices - State,  Religion -

should know that its force stands at first in himself.

In front of the power of the bosses and the poli�cians, independence is nothing without unity and solidarity. That

is why in our anarcho-unions, everyone is welcome, no ma"er its origin or background.

Diversity,  independence,  solidarity,  willingness,  equality,  fraternity  are  a  part  of  core  values  of  anarcho-

syndicalism, the core values CNT-AIT members rely on to fight for a brighter future.

EARTH IS OUR HOMELAND AND HUMANITY IS OUR FAMILY !

CNT is imember of the AIT (Interna�onal Workers Associa�on), the worldwide network that unites all the anar-

chosyndicalists who, in countries as different as Spain, Australia, Pakistan or Brazil are pursuing the same fight for

freedom , jus�ce and peace.

ظلم کے خالف ،ناانصافی اور 

آزادی اور مساوات کے لئے ،

انقالب ميں شامل ہوں!

contact@cnt-ait.infohttp://cnt-ait.info
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