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De alliantie voor dictatuur 

februari 2023 
 

Introductie 

 Op 10 februari 2023 werd in Washington een onofficiële alliantie uitgeroepen tussen 
enkele Iraanse individuen. Masih Alinejad een journalist, Nazanin Boniadi een actrice, 
Hamed Esmailiyoun een tandarts en Reza Pahlavi, de zoon van de voormalige beruchte 
dictator van Iran, Mohammad Reza Pahlavi, die uit de macht werd verdreven door een 
volksrevolutie in 1979.  

 

 Reza Pahlavi noemde hun alliantie een 'gratis bus waar iedereen op kan stappen'.  De 
alliantie is een lachertje geworden onder Iraniërs en als zodanig heeft niemand interesse 
getoond om in een bus te stappen waarvan de bestemming een andere dictatuur is.  
 

 Het Iraanse volk verlangt naar een rechtvaardige en democratische samenleving, waar 
geen enkel individu een voorkeursbehandeling krijgt op basis van religie, geboorterecht 
of een ander willekeurig criterium. Ze stellen zich een republiek voor die gelijkheid, 
vrijheid en respect voor de menselijke waardigheid waardeert, en waar de stem van elke 
burger wordt gehoord en waar hun rechten worden beschermd. 

 

Het volk verwerpt elke alliantie met Reza Pahlavi 
 Door te weigeren zich te distantiëren van gruweldaden die door zijn vader zijn begaan of 

afstand te doen van zijn aanspraak op de troon, toont Reza Pahlavi een gebrek aan 
geloof in het  fundamentele recht van het volk om hun vertegenwoordigers te kiezen en 
een geloof in zijn eigen superioriteit en bestendigt hij de erfenis van de dictatuur van 
zijn vader. 
 

 Hij wordt dus gezien als verdeeldheid zaaiend en elke associatie met hem als de facto 
het dienen van het belang van het Iraanse regime. 

 

Zichzelf de "Koning" noemen 
 Ondanks zijn ontkennen van het streven naar de troon en zijn geloof in de keuze van het volk, 

riep hij zichzelf in 1981 tot koning uit, kort nadat de meerderheid van de Iraniërs de monarchie 
had verworpen en uit de macht had verdreven. 
 

 Op 1 november 1980 meldde de Washington Post: "Reza Pahlavi, de oudste zoon van de 
overleden afgezette Iraanse monarch, riep zichzelf hier vandaag uit tot de nieuwe sjah van Iran 
toen hij zijn 20e verjaardag vierde ... In zijn boodschap zei hij dat zijn officiële titel Reza Shah de 
Tweede zou zijn. 
 

 Zelfs vandaag, op zijn website, stelt hij: "Reza Pahlavi gelooft sterk in de inherente gelijke 
rechten tussen mannen en vrouwen; en heeft als zodanig verklaard dat zijn dochters Noor, Iman 
en Farah achtereenvolgens zijn erfgenamen zijn."  

 

 In dezelfde lijn heeft zijn moeder Farah Diba de dochter van Reza al aangesteld  als erfgenaam 
van haar zoon in een interview met de Italiaanse krant Libero. 

 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/11/01/shahs-son-proclaims-himself-irans-ruler/2f672f08-277a-4bf3-9d46-5eec1efcbe6d/
https://www.rezapahlavi.org/about
https://www.farahpahlavi.org/interviews/376-an-interview-with-italian-newspaper-libero
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Executie en marteling onder de sjah 
 Decennialang hebben de sjah en zijn geheime politie SAVAK op brute wijze politieke activisten 

en intellectuelen vermoord en gemarteld, waaronder auteurs, academici, kunstenaars en 
dichters.  

 

 In november 1976 citeerde Amnesty International een voormalige gevangene die de 
martelmethoden van de sjah beschreef, waaronder afranselingen, ondersteboven hangen, 
verkrachting, elektrische schokken, nagels trekken, tanden trekken en een hete ijzeren staaf 
gebruiken om de mond te verbranden. "Een jongeman werd op deze manier gedood", vertelde 
de gevangene aan AI. 

 

 "De sjah van Iran", zei Martin Ennals in de inleiding van het jaarverslag van Amnesty 
International over 1974-5, "behoudt zijn welwillende imago ondanks het hoogste aantal 
doodstraffen ter wereld, geen geldig systeem van civiele rechtbanken en een geschiedenis van 
marteling die niet te geloven is." Het totale aantal politieke gevangenen voor 1975, aldus het 
rapport, "is bij tijd en wijle het hele jaar door gemeld als iets van 25.000 tot 100.000."  
 

 Uit een rapport van Amnesty International  van een delegatie die in 1972 naar Iran werd 
gestuurd, bleek dat de lichamen van sommige gevangenen werden verbrand, waardoor ze 
verlamd raakten. Een gevangene vertelde de delegatie: "Ik zag Behruz Tehrani bij mij in de 
martelkamer sterven." 

 

Het eenpartijstelsel onder de sjah 

 Op 3 maart 1975 publiceerde de staatskrant "Etelaat" de toespraak van de Shah over de 
verklaring van het eenpartijstelsel van Iran. De kop luidt als volgt: "Zijne Majesteit 
kondigde de oprichting van de enige politieke partij aan."  

 

 Shah: "Vanaf nu heeft slechts één partij recht op politieke activiteit…. De naam van de 
enige partij van Iran zal "Nationale Heropleving" of "Wederopstanding van Iran" zijn. 

 

 Shah: "Iedereen die zich verzet tegen de grondwet, het keizerlijke systeem en de 
Bahman 6 revolutie [Witte Revolutie] zou in de gevangenis moeten zitten of gewoon het 
land voorgoed verlaten." 

 

Reza Pahlavi's connectie met de IRGC 
 Tijdens een talkshow met Iran International TV in 2018 zei hij: "Ik heb bilaterale contacten met 

het (regime)leger, de IRGC en de Basij. We communiceren. Ze geven blijk van hun bereidheid en 
geven uiting aan hun bereidheid om zich aan te sluiten bij het volk."  

 

 Sprekend op het Washington Institute for Near East Policy, verklaarde Pahlavi expliciet dat zijn 
enige hoop op verandering is via de IRGC en Basij-militie, bewerend in contact te staan met 
delen van de IRGC en Basij die tot de “hogere regionen” behoren.  

 

 In een interview met Bloomberg in 2002 zei Reza Pahlavi: "We moeten een exitstrategie voor 
hen bieden - voor geestelijken, leden van de revolutionaire garde, bureaucraten. We spreken 
hen per telefoon, fax en e-mail. We weten dat ze geen initiatief kunnen nemen. Maar als er 
voldoende momentum is, kunnen ze zich [bij ons] aansluiten of op zijn minst neutraal blijven." 

 

https://youtu.be/9RH2wXQtFdo?t=424
https://www.amnesty.org/en/documents/act03/004/1986/en/
https://youtu.be/EznM-EYuYg4?t=1660
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/forty-years-islamic-republic-what-next
https://www.bloomberg.com/news/articles/2002-03-24/online-extra-q-and-a-with-reza-pahlavi
https://www.bloomberg.com/news/articles/2002-03-24/online-extra-q-and-a-with-reza-pahlavi
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 Op 19 november 2019 zei hij in een interview met Iran International TV, na het bloedbad van 
1.500 mensen door de IRGC: "De veiligheidstroepen zullen nooit de eerste stap zetten om een 
heel eenvoudige reden, omdat ze niet in een staat van limbo kunnen blijven, ze hebben een 
stevige basis nodig aan de andere kant van de lijn.  Voor een groot deel zijn de mensen 
inderdaad verantwoordelijk om  de veiligheidstroepen te motiveren om niet hun toevlucht te 
nemen tot geweld en in plaats daarvan de veiligheidstroepen aan te moedigen om zich bij hen 
aan te sluiten!!"  

 

 Pahlavi verklaarde in een meeting op 18 december 2018: "De belangrijkste component van alle 
factoren is de rol die de militaire en paramilitaire troepen kunnen spelen in deze overgang 
(implosie). Daarom zijn soldaten en militieleden de doelgroep van sommige van mijn berichten. 
Natuurlijk, het individu dat lid is van de IRGC en de Basij, degenen die vandaag teleurgesteld zijn 
zoals de rest van ons, ze hebben een plaats in de toekomst, en dat zouden ze moeten doen. Ze 
moeten een plek hebben. Ze zouden moeten weten dat ze in feite zelf de macht om de 
toekomstige veiligheid en stabiliteit van Iran te garanderen zijn ... Ik zeg dit op basis van mijn 
directe contacten met vertegenwoordigers van de militaire en paramilitaire strijdkrachten van 
Iran die dagelijks plaatsvinden. Die nemen met de dag toe." (Pahlavi bij  Washington Institute for 
Near East Policy)  

 

Rol van de IRGC en MOIS  
 De vraag die rijst, is Reza Pahlavi in contact en verbonden met elementen binnen de IRGC, of zijn 

elementen uit de IRGC geïnfiltreerd in zijn gelederen en hebben ze de controle over Reza Pahlavi 
overgenomen? 

 

 Toen hij in 2013 een vereniging  oprichtte met de naam "Nationale Raad van Iran", nu een ter 
ziele gegane vereniging, werd later door sommige leden van de vereniging onthuld dat de 
grondwet door MOIS-elementen in Iran was opgesteld.  

 

 In de afgelopen maanden is er bezorgdheid geuit onder sommige pro-monarchisten dat 
personen die onlangs Iran hadden verlaten, hem namens het Iraanse regime manipuleren.  

 

De destructieve impact  
 Regime en monarchie hebben een gemeenschappelijk doel in het tegengaan van de 

democratische oppositie van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) en Mujahedin-e 
Khalq (MEK/PMOI). Op 8 februari 2023 werd aangekondigd dat 166 leden van het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden een resolutie hebben ingediend ter ondersteuning van de opstand in 
Iran en voor een seculiere, democratische en niet-nucleaire republiek in Iran.  Onmiddellijk 
lanceerden de Iraanse regimelobby in de VS, NIAC en pro-monarchistische elementen een 
massale desinformatiecampagne om hen ervan te weerhouden deze resolutie te steunen.  
 

 Zich aansluiten bij Reza Pahlavi, die de onderdrukkende eenpartijregering van de dictatuur van 

zijn vader vertegenwoordigt, zou het regime van de moellahs in de kaart spelen en alleen dienen 

om  het Iraanse volk  te ontmoedigen, uit angst dat hun inspanningen zouden kunnen resulteren 

in een terugkeer naar het tijdperk van de vroegere dictatuur.  Reza Pahlavi wordt ook als een 

marionet van buitenlandse machten gezien, wat bij Iraniërs doet zeer bittere herinneringen naar 

boven haalt. 

 

 Een belangrijk doel van de zoon van de sjah en zijn bondgenoten is campagne voeren tegen de 

democratische coalitie van de NCRI en MEK. Bij verschillende gelegenheden heeft hij beweerd 

dat MEK deel uitmaakt van het probleem in de oppositie die op zoek is naar 

https://www.youtube.com/watch?v=cOEI9KJkC_I
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/forty-years-islamic-republic-what-next
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regimeverandering!! Of, zoals Masih Alinejad bij enkele gelegenheden zei, dat het hun doel is 

om tegen de wereld te zeggen dat zij gesprekspartners van de internationale gemeenschap  

moeten  zijn en niet de MEK. 

  

 De alliantie probeert de gruweldaden van het Pahlavi-regime weg te poetsen. Al dan niet 
bewust worden Masih Alinejad en Hamed Esmailiyoun gebruikt om Reza Pahlavi te legitimeren 
en in de markt te zetten als een democratische persoonlijkheid. Deze acties hebben de Iraanse 
autoriteiten echter een voorwendsel gegeven om de demonstranten in het land te vertellen dat 
als het huidige regime ten val wordt gebracht, het zou worden vervangen door de voormalige 
dictatuur en de beruchte geheime politie van de sjah, SAVAK. 
 

 Een voorbeeld is de aanwezigheid van een beruchte folteraar, Parviz Sabeti, hoofd van het 
interne directoraat van SAVAK, tijdens een bijeenkomst in Los Angeles, toegesproken door Reza 
Pahlavi. In de afgelopen 44 jaar was hij nooit in het openbaar verschenen. Velen in de Iraanse 
diaspora hebben al een oproep gedaan om een campagne te lanceren om juridische stappen te 
ondernemen vanwege misdaden tegen de menselijkheid, met als tenlastelegging voortdurende 
marteling.  

 

Vragen aan Reza Pahlavi 
Er zijn verschillende serieuze vragen waarop Reza Pahlavi geen antwoord heeft gegeven. 
Bijvoorbeeld: 

 Wat is de rechtvaardiging van Reza Pahlavi voor het claimen van legitimiteit in Iran? 
Gelooft hij dat zijn status als zoon van een afgezette dictator hem legitimiteit verleent?  
Wat is de basis van Reza Pahlavi's bewering dat zijn rol alle politieke partijen moet 
vervangen? 

 

 Zet hij zich in voor de bevordering van de rechten en autonomie van de verschillende 
nationaliteiten en etnische groepen van Iran binnen de territoriale integriteit van Iran?  
 

 Wat is de redenering achter Reza Pahlavi's bewondering voor het dictatoriale 
eenpartijstelsel van zijn vader? 

 

 Is hij bereid de schendingen van de mensenrechten tijdens het regime van zijn vader te 
veroordelen, waaronder de executies en foltering van politieke tegenstanders? 

 

 Wat is zijn standpunt over de aanwezigheid van Parvis Sabeti, hoofd van de beruchte 
SAVAK tijdens de bijeenkomst die beweerde hem te steunen? 

 

 Wat zegt hij over het feit dat de Pahlavi-dynastie de macht greep via een door de Britten 
geïnitieerde staatsgreep? En over het feit dat zijn vader in 1953 door een andere 

buitenlandse staatsgreep weer aan de macht werd gebracht? 

 

Vragen aan Pahlavi's bondgenoten 

 Wist u van Pahlavi's standpunt over de IRGC?  
 

 Heb je hem ooit gevraagd naar zijn erkende contacten met IRGC? 

 

 Wat vind je van de beruchte SAVAK onder de sjah?  
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 Heb je Pahlavi ooit gevraagd naar zijn standpunt over SAVAK, martelingen en executies 

onder het bewind van zijn vader? 

 

 Wat is uw standpunt over Parviz Sabeti, hoofd van de Binnenlandse Veiligheid van de 
beruchte SAVAK die na veertig jaar op de Pro Pahlavi-bijeenkomst verschijnt?  
 

 Heb je Reza Pahlavi ooit gevraagd hoeveel geld zijn familie had toen ze het land 
verlieten? Hij zei ooit publiekelijk $ 62 miljoen, maar NYT meldde dat hun activa $ 2 tot 
$ 4 miljard waren.  

 
 


