
Pentagon rapport: Iran ziet PMOI/MEK als de belangrijkste oppositiegroep 
Een Pentagon rapport uit december 2012 (http://freebeacon.com/wp-content/uploads/2013/01/LOC-MOIS.pdf) 
vermeldt dat de Iraanse regering en Iraanse inlichtingendiensten PMOI/MEK als de belangrijkste oppositiegroep 
beschouwen. Volgens de Schotse Europarlementariër Struan Stevenson (http://ncr-iran.org/en/news/iran-
resistance/12668-iran-intelligence-ministry-a-report-by-pentagon-and-library-of-congress) bewijst het rapport de 
volgende punten: 
 
1- De bewering dat de PMOI een onbelangrijke groep is en geen steun in Iran heeft, is een mythe.  
2- De PMOI was en is de belangrijkste bedreiging voor het Iraanse regime en daarom had en heeft het onderdrukken 
van de PMOI prioriteit voor de Iraanse inlichtingendiensten. 
3- Het Iraanse regime is de bron van alle desinformatie tegen de PMOI. 
 
Het Pentagon rapport noemt specifiek de namen van twee agenten van de Iraanse inlichtingendiensten, Massoud 
Khodabandeh en zijn Britse vrouw Anne Singleton. Het rapport bevestigt het rapport “SPYING FOR THE MULLAHS: 
IRAN’S AGENTS IN UK” van de British Parliamentary Committee for Iran Freedom uit 2007 (http://iran-
freedom.org/pdf/mois.pdf). 
De in beide rapporten genoemde Massoud Khodabandeh is ook in Nederland bekend. In 2008/2009 publiceerde 
Judit Neurink in Trouw een drietal artikelen over de Mujahedin-e Khalq (PMOI) waarin zij Massoud Khodabandeh als 
bron opvoerde.  Op onderstaande archieffoto zijn een viertal agenten van de Iraanse Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MOIS) te zien, waaronder Massoud Khodabandeh. 
 

 
 

Op deze foto staan van links naar rechts: Massoud Khodabandeh, Karim Haghi, Mohammad Hossein Sobhani en Hadi 
Shams Haeri. 
Karim Haghi en Hadi Shams Haeri worden ook in het rapport “SPYING FOR THE MULLAHS” vermeld: “On Tuesday, 1 
February 2000, around 4:30 pm, a Dutch undercover security agent went to Karim Haqqi’s residence in the Elst 
Township… After reading a list of names, the agent added: All of you have ties with the Iranian regime and have 
formed a large network…’ The security agent said: ‘we have sufficient information that you have relations with the 
[Iranian] regime and it [the regime] pays for your publication. We also know that Mr. Shams Haeri is connected with 
the [Iranian] Intelligence Ministry and his brother is the contact person… 
Ook Karim Haghi werd door Nederlandse media als bron van informatie over de Mujahedin-e Khalq (PMOI) 
opgevoerd. Het betreft de Volkskrant, de EO en NRC in 1999 en Vrij Nederland in 2007. In het jaarverslag over 2011 
schreef de AIVD over dergelijke activiteiten: “In 2011 heeft de AIVD geconstateerd dat de Iraanse 
inlichtingendiensten onverminderd actief zijn in hun lobby tegen de oppositiebeweging Mujahedin-e-Khalq (MKO) in 
Nederland. De Iraanse inlichtingendiensten coördineren de aansturing en de financiering waarmee zowel de media 
als ook verschillende politici en bestuurders worden benaderd om de MKO in een kwaad daglicht te stellen.”  
 
Albert Welleweerd, 18 januari 2013 
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