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 مراسم بزرگداشت منصور حکمت در تورنتو برگزار شد
صاويری  از زندگی در ابتدا اساليدھا و ت.  ژوئيه در تورنتو برگزار شد۴مراسم گراميداشت منصور حکمت روز شنبه 

و مبارزات منصور حکمت پخش شد و سپس ميترا دانشی بدنبال سخناني درباره جايگاه و نقش منصور حکمت در 
برنامه با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت بياد منصور . جنبش کمونيسم کارگري ادامه مراسم را اعالم کرد

و به ياد نداھا و اشکان ھا که اخيرا به دست جنايتکاران رژيم اسالمی حکمت و ھمه جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم 
  .بقتل رسيدند ادامه يافت

در اين مراسم  فاتح بھرامی عضو دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران و عصام شکري دبير کميته مرکزي 
 به اشاراتي به جايگاه و اھميت فاتح بھرامي سخنرانی خود به را.. حزب کمونيست کارگري چپ عراق سخنراني کردند

حزب در تفکر و پراتيک و کل زندگي سياسي منصور حکمت و تالشھاي وي براي ساختن يک حزب سياسي کمونيستي 
کارگري اختصاص داد، و نتيجه گرفت که محصول اين تالش مستمر وجود حزب کمونيست کارگري است که يک 

 امروز به اميد و اتکاي يک جامعه بپاخاسته تشنه رھائي بدل شده دستاورد عظيم زندگي سياسي منصور حکمت است و
 پيروزي رساندن انقالب جاري در ايران مصمم  را پر کرده و براي رھبري و به۵٧است، حزبي که اينبار خالء انقالب 

براي پيوستن " اين حزب شماست"فاتح بھرامي در پايان سخنرانی خود به فراخوان منصور حکمت در سخنرانی . است
به اين حزب و فراخوان حميد تقوايی  به کمونيستھا و سوسياليستھا در شرايط حساس خطير امروز اشاره کرد و بر 

  . حزب کمونيست کارگري در شرايطي که دارد يک انقالب عظيم را رھبري ميکند تاکيد کرداھميت پيوستن به
سخنراني عصام شکری که بزبان انگليسی ارائه شد به نقش منصور حکمت بعنوان ليدر جنبش کمونيسم کارگري و 

ي و کانال جديد عصام شکري به اھميت حزب کمونيست کارگر. جايگاه حزب و حزبيت در ديدگاه او اختصاص داشت
او ھمچنين . براي پيروزي انقالب جاري در ايران تاکيد کرد و به نقش و تاثير منصور حکمت در خاورميانه اشاره کرد

تاکيد کرد که پيروزي انقالب در ايران جھان را تحت تاثير قرار ميدھد و بويژه تاثير آن در خاورميانه و تقويت جنبش 
ي مھم خواھد بود و بر تقويت و حمايت ھمه جانبه از حزب کمونيست کارگري براي آزاديخواھي در اين کشورھا خيل

  .پيروزي انقالب و تقويت جبھه انسانيت اشاره کرد
در پابان برنامه ميترا دانشی از طرف کميته حزب در شرق کانادا دسته گلی به سعيده رازانی مادر گرامی منصور 

و . دگی منصور حکمت و فعاليتھاي حزب کمونيست کارگری نشان داده شدحکمت تقديم کرد و آنگاه  تصاويري از زن
باالخره ميترا دانشي درخواست کرد که دوستان حاضر در جلسه به حزب و کانال جديد کمک مالي بکنند و خود به جمع 

  . دالر کمک مالي جمع شد۵٧٠آوري کمک اقدام کرد و 

  حزب کمونيست کارگری ايران واحد شرق کانادا
  
  


