تشكيل حكومت خودمختار خلق ماگار در مناطق آزاد شده
حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران)مارکسيست -لنينيست -مائوئيست ( شماره 13بهمن1382

خلق ماگار ،يكي از ملل تحت ستم نپال و سرزمينش واقع در غرب کشور است .جنگ خلق تحت رهبري

حزب کمونيست نپال)مائوئيست( ،اين منطقه را از سلطه دولت پادشاهي نپال آزاد کرده است.
خلق ماگار يك اقليت ملي است كه از سال  1768ميلدي به اين سو تحت ستم ملي قرار داشته و از
قدرت سياسي محروم بوده است .در اين سال ،نارايان شاه از طريق جنگهاي خونين ،سرزمين خلق ماگار و
ديگر اقليتهاي ملي نپال را كه مجموعا اكثريت مردم نپال را تشكيل مي دهند ،فتح و به زور سرنيزه آنان را
يكپارچه كرد .نپال كشوري چند مليتي است كه از زمان الحاق اين سرزمين ها ،زير سلطه كاست برهمن و
چتري قرار داشت .جامعه نپال توسط يک رژيم فئودالي پادشاهي مركزگرا اداره مي شود و مناسبات
خلقهاي ساکن اين کشور نه بر پايه همبستگي و اتحاد آزادانه بلکه بر پايه ستمگري ملي برهمن و چتري
است  .وحدت واقعي ميان خلقهاي نپال فقط از طريق انقلبي که اين زنجيرهاي ستم و تبعيض را درهم
شكند ،ميسر مي شود  .فقط انقلب دموكراتيك نوين مي تواند قدرت سياسي را از آن خلقها كرده و راه را
براي تكامل افتصادي و فرهنگي آنان باز كند  .انقلب نپال كه تحت رهبري مائوئيستها جريان دارد ،اين حقيقت

را در عمل ثابت کرده است.
حق تعيين سرنوشت ملي ،و تشكيل حكومت هاي خودمختار منطقه اي در چارچوب يك دولت انقلبي،
بخشي لينفك از برنامه حزب كمونيست نپال)مائوئيست (براي انجام انقلب دموكراتيك نوين است .طبق
اين برنامه ،خلق ماگار حكومت انقلبي خودمختار منطقه اي خود را بر پا كرد .سرويس خبري جهاني براي

فتح كه وابسته به جنبش انقلبي انترناسيوناليستي)ريم (مي باشد ،در خصوص اين واقعه مهم نوشت:
تشكيل اين حكومت خودمختار انقلبي يك گام بزرگ در جهت پيروزي انقلب سراسري نپال است .حكومت
خودمختار منطقه اي ماگار در تاريخ 9ژانويه 2004در ميان اجتماع 75هزار نفره توده هاي زحمتکش اين
منطقه اعلم شد  .در روزهاي 7و 8ژانويه كنگره اي متشكل از 130نماينده منطقه خودمختار ماگار
تشكيل و طي آن يك كميته 27نفره براي اداره منطقه انتخاب شد .جنگ خلق كه تحت رهبري حزب
كمونيست نپال)مائوئيست (پيشرفتهاي جهش وار كرده و ضربات سهمگيني بر ارتش پادشاهي نپال وارد
ك ر د ه ،راه را براي بر پائي قدرت سياسي خلق در مناطق روستائي گشوده است .اكنون ،مردم هر
منطقه »كميته هاي متحد خلق « را بر پا كرده و قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي نويني را پديده آورده
ا ن د  .سياست حزب كمونيست نپال)مائوئيست (آنست كه بر پايه اتحاد م ي ا ن همه نيروهاي ضد
امپرياليست -ضد ارتجاع يك دولت واحد سراسري بر پا كند كه در آن همه ملل داراي حق تعيين سرنوشت
باشند.
رفيق پراچاندا  ،صدر حزب كمونيست نپال)مائوئيست (و رفيق بابورام باتراي ،دبير»شوراي متحده
انقلبي خلق) « اين شورا نطفه رژيم سراسري آينده نپال است ( به اين اجتماع 75هزار نفره پيامهاي
تهنيت ارسال كردند  .چند تن از اعضاي كميته مركزي حزب و همچنين رفيق راووني از سوي جنبش انقلبي
مائوئيستي هندوستان ،در اين اجتماع سخنراني كردند…اين مراسم در دهكده تاوانگ از منطقه رولپا برگزار

ش د .طاق پيروزي براي استقبال از نمايندگان و هيئت نمايندگي مناطق ديگر و سراسر كشور و ميهمانان
خارجي بر پا شده بود .پرچم هاي سرخ در تپه هاي اطراف دهکده به اهتزاز در آمده و منظره باشكوهي
.ايجاد كرده بود
تاريخچه مبارزاتي تاوانگ غني است  .در سال 1980مردم اين روستا انتخابات شوراهاي محلي)معروف به
پانچايات ها ( را كامل تحريم كرده و صندوقهاي راي را خالي برگرداندند .اين عمل مبارزاتي به دعوت حزب
كمونيست نپال)مشعل ( كه حزب مادر حزب كمونيست)مائوئيست (بود ،صورت گرفت .حزب از مردم خواست
كه انتخاباتي را كه تحت كنترل فئودالها بوده و در چارچوب نظام پادشاهي انجام مي شود ،تحريم كنند .
بلفاصله پس از تحريم ،ارتش به روستا حمله كرد و روستا را به ويراني کشيد .مقاومت مردم تاوانگ الهام
بخش مبارزات سراسر كشور شد  .اين روستا ،از آغاز جنگ خلق در نپال در فوريه ،1996يكي از تکيه گاه
هاي محكم آن بوده است .ارتش پادشاهي نپال چندين بار به آن حمله کرده و مرتکب جنايات دهشتناكي
عليه مردم روستا شده است .با اين وصف ،مردم تاوانگ تسليم نشدند و الهام بخش مردم منطقه ماگار و

سراسر كشور شدند .اکنون به تاسيس حكومت خودمختار ماگار  ،تاوانگ به يک مکان تاريخي تبديل شده
است .منابع خبري وابسته به حزب کمونيست نپال)مائوئيست (اعلم کردند که خلقهاي ديگر ملل تحت
حکومتهاي خودمختار
ستم نيز بزودي
منطقه اي خود را تاسيس خواهندکرد■.

