
  یالملل نيش بيهما
  ست و چپياحزاب آمون

  "چک"در جمهوری 
  
 

ان روز         ست و چپ ده   ي احزاب آمون  یالملل  نيش ب يهما نبه در  يها آشور جه راگ "كش " پ
  .  چك برگزار شدیتخت جمهوريپا

ا انتشار ا     یمطبوعات جمهور  نبه ب تند  ي  چك روز دوش ر نوش  یست جمهور  يحزب آمون : ن خب
  . تش بوده اسين همايزبان ايچك م
ا  يدر ا  دگان   يش نما ين هم ان     ٣٢  حزب از    ٣٩ن ه آشورها     ،آشور جه ا  ی از جمل ز ي  و نيی اروپ

  . تنام شرآت آردندي و وین، آره شماليست چياحزاب آمون
ا  ي آنندگان در ا     شرآت ا   دگاهي دش  ين هم اره  خود   یه انی     را درب بش جه سم،  يآمون موقعيت جن
ونی     ز  ي و ن  اری   بعنوان يگانه آلترناتيو سرمايه د     سمياليسوس ه    یه دار ينظام سرما   بحران کن  ک

  . جنبه های توسعه طلبی نظامی آن تشديد شده را بيان کردند
شتر  ي ب يی سلطه جو    ، که هدف اصلی آن    سمي بهانه مبارزه با ترور    بهكا  يآمراستراتژی تهاجمی   

   .ات مورد بررسی اين نشست بودگر موضوعي، از دستاي دنبر
ورد   ین جهان ي در ساختار و نظم نو      ستي آمون موقعيت احزاب ن  ين آخر يش همچن ين هما يدر ا   م

  .  قرار گرفتیبحث و بررس
  

ام حکومتی در جمهوری چکسلواکی و          ر نظ اد شوروی و تغيي پيش از فروپاشی اتح
بمدت چند  " پراگ "ری اسلواک و چک، پايتخت جمهوری چک      تقسيم اين کشور به دو جمهو     

م و دائمی         ود              دهه يکی از مرکز مه دگی احزاب کمونيست سراسر جهان ب ات های نماين .  هي
دگاه های      " صلح و سوسياليسم"ساختمان و مرکز مجله      که در پراگ منتشر شده و ناشر دي

ر                        ود، در عين حال مق ا ب اره مسائل کشورهای آنه همه احزاب کمونيست سراسر جهان در ب
ه        . استقرار هيات های نمايندگی احزاب کمونيست جهان نيز بود         با توجه به اين سابقه است ک

ژه ای برخوردار است و گذشته                     همايش جديد احزاب کمونيست جهان در پراگ از اهميت وي
انی                       رم جه رن و کمينف ای را تداعی می کند که دفتر مجله صلح و سوسياليسم جانشين کمينت

 .شده بود


