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Op donderdag 27 januari werd de Iraanse staatstelevisie verstoord, met beelden van 
de Iraanse verzetsleider Massoud Rajavi en mevrouw  Maryam Rajavi, de gekozen 
president van de Iraanse oppositiecoalitie Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI). 

Na tientallen jaren getuige te zijn geweest van de propaganda van het regime, kon 
het Iraanse volk eindelijk horen wat het echt wenste van tv: "Weg met [Ali] 
Khamenei," de Opperste Leider van het regime, en "Wees gegroet aan Rajavi." Veel 
internationale media beschreven deze verstoring als het Iraanse verzet dat zijn macht 
tentoonstelde. 

De Arabischtalige Al-Hadath TV had een exclusief verslag over de Iraanse 
verzetseenheden, een netwerk gelieerd aan de Iraanse oppositie, Mujahedin-e Khalq 
(MEK), en hun activiteiten in heel Iran. Al-Hadath hield interviews met leden van de 
verzetseenheden van de MEK. 

Hieronder vindt u de vertaling van dit verslag. 

Dit is het ontwaken van geheime eenheden in Iran. Een nieuw niveau van publieke 
confrontatie met Khamenei. 

Terwijl het Iraanse regime getuige is geweest van escalerende onderlinge strijd, naast 
toenemende protesten in de afgelopen twee jaarQ verschijnt er een nieuwe strategie 
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en de dreiging ervan voor het regime aan de horizon. Dit is de duizend "Resistance 
Units" strategie, maar dit keer binnen Iran. 

De missie van deze verzetseenheden is duidelijk: het doorbreken van de muur van 
angst en repressie die het regime de samenleving heeft opgelegd. De eenheden 
voeren deze missies met buitengewone moed uit. Ze installeren "Weg met 
Khamenei" spandoeken en verbranden Qassem Soleimani's standbeelden of de bases 
van de Revolutionaire Garde (IRGC). 

Volgens al-Hadath-bronnen zijn de verzetseenheden actief in alle Iraanse steden, met 
name Teheran, Karaj, Kazeroun, Ahvaz, Isfahan, Shiraz en Mashhad. 

Deze bronnen onthulden ook dat deze verzetseenheden zich in "kleine groepen" 
bevinden om vervolging en arrestatie door het veiligheidsapparaat van het regime te 
voorkomen. 

Tegenwoordig is dit netwerk de meest georganiseerde en uitgebreide beweging 
onder verschillende lagen van de bevolking, vooral studenten, arbeiders, boeren, 
vrachtwagenchauffeurs en zelfs handelaren. 

Met een ongekende klap voor de interne veiligheid van het Iraanse regime, namen 
duizenden verzetseenheden in Iran deel aan de jaarlijkse Iraanse 
oppositiebijeenkomst in Albanië en daagden het regime uit met videoboodschappen. 

Via zijn bronnen kon Al-Hadath toegang krijgen tot enkele jonge verzetsleden uit Iran. 

Het eerste lid van de Resistance Unit: Mijn naam is Sara. Ik ben 32 jaar oud en ik 
woon in Teheran. Ik ben docent en behandel de activiteiten van de MEK op het 
internet. We bestrijden dit regime met behulp van sociale media. Sociale media zijn 
een instrument voor revolutie tegen het regime. Zelfs als het het internet afsluit, zal 
dit regime ten val worden gebracht door de activiteiten van de Iraanse oppositie. De 
situatie in Iran is kritiek en mensen zijn boos na het presidentschap van Ebrahim 
Raisi. 

Het tweede lid van de Verzetseenheid [een man]: Ik vertegenwoordig de 
verzetseenheden van Teheran. Ik leg een eed af voor de secretaris-generaal van de 
MEK, mevrouw Zahra Merikhi, en beloof tot de laatste druppel van mijn bloed en 
adem dat ik het kwaadaardige en onmenselijke regime niet met rust zal laten. Ik ben 
er klaar voor. 

Al Hadath Reporter: De angst van het Iraanse regime om de controle te verliezen 
werd snel weerspiegeld door staatskranten. 

In zijn redactionele "verkeerde richting" erkende het door de staat gerunde dagblad 
Mardom Salary expliciet dat de MEK vandaag de grootste bedreiging van het regime 
is. 

De krant waarschuwde dat de binnenlandse en internationale activiteiten van de 
MEK het regime naar de huidige fragiele situatie hadden gedreven. 

Ondertussen schreef de door de staat gerunde Rajanews-website: "de MEK en de 
opkomst van geheime eenheden", tonen het belang van de dagelijkse operaties van 
de verzetseenheid in de andere steden van Teheran. 
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