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، احمد موال ابوناھض معروف به احمد نيسی، از فعاالن سياسی مخالف جمھوری ٢٠١٧نوامبر  ٨چھارشنبه، 
گزارش به ، در مقابل درب منزلش ترور شد. »جنبش آزادی بخش االحواز«اسالمی و يکی از مؤسسان گروه 

کن، که  با يک کلت کمری مجھز به صدا خفهپليس ھلند، احمد نيسی بر اثر اصابت سه گلوله  تأييدشاھدان عينی و 
به سويش شليک شد، به قتل رسيده است. اگرچه تحقيقات پليس ھلند در رابطه با  دار ی نقاب توسط مردی با چھره

عامالن اين ترور ادامه دارد، اما شواھد موجود حاکی از دست داشتن رژيم جمھوری اسالمی در اين قتل 
 باشد. می

ھای حکومت خود را محکم  گيری با اعدام و سرکوب، پايه وری اسالمی از آغاز به قدرترژيم جنايتکار جمھ
با عمليات تروريستی ادامه يافت که در ، با مخالفان رژيم در خارج از کشورساخت. اين سياست در رابطه 

احکام دادگاه و  شدهجنايتکارانه اثبات  یھا موارد متعددی، دست داشتن مستقيم مزدوران رژيم در اين اقدام
 برايشان صادر گرديده است.

ھای فرھنگی و نفوذ سياسی در  گذاری کالن در زمينه اکنون سياست کلی جمھوری اسالمی، سرمايه  اگرچه ھم
بين ايرانيان خارج از کشور است، اما روشن است که در ھر زمان و مکان که به سودش باشد، از ترور و حذف 

 دارد.ابايی ن نش نيزفيزيکی مخالفا

ھای اخير با تشويق  و مذھبی و به ويژه در سال ،مليتیرژيم جمھوری اسالمی ھمواره با دامن زدن به اختالفات 
گرايشات ناسيوناليستی، تالش در ممانعت از ھمبستگی کارگران و زحمتکشان، به ويژه در مناطق محروم از 

دامن زده و  ملی و مذھبیتوزی  جمله خوزستان داشته و دارد. ترور احمد نيسی، اقدامی است که به خشم و کينه
 باشد. مين منافع رژيم جمھوری اسالمی میواقع در خدمت تا  در

سازمان فدائيان (اقليت) در عين مرزبندی قاطع با ھرگونه ارتجاع مذھبی و  تشکيالت خارج کشور
، ترور احمد نيسی را به شدت محکوم کرده و خواھان تأمين امنيت جانی مخالفان جمھوری اسالمی ناسيوناليستی

 باشد.میو پناھندگان سياسی در خارج از کشور 

 برقرار باد حکومت شورايی - جمھوری اسالمیرژيم سرنگون باد 
 تشکيالت خارج کشور سازمان فدائيان (اقليت)
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نيسی، فعال سياسی مخالف جمھوری اسالمی،  ترور احمد
  کنيم در ھلند را محکوم می


