PETITIE
betreffende de criminele aanval op Ashraf, 8 april 2011
Ik heb kennisgenomen van onderstaande punten:
1. De Irakese onderdrukkende troepen vielen met 30 Humvee en BMP militaire voertuigen,
in de nachtelijke uren van 2 april, Ashraf binnen en hebben posities in de noordelijke kant
van Ashraf genomen. Het Iraanse Verzet kondigde op basis van zijn betrouwbare
bronnen binnenuit het regime aan dat Nouri al-Maleki, premier van Irak, van plan is om in
de lijn van de wensen van Khamenei, een nieuwe afslachting in Ashraf ten uitvoer te
brengen.
2. De inwoners van Ashraf maar ook de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI)
hebben middels diverse brieven aan Amerikaanse, Europese en functionarissen van de
Verenigde Naties het plan van een nieuwe afslachting in Ashraf doorgegeven. Maar
niemand schonk enige aandacht aan deze bedreigingen.
3. Op woensdag 6 april, 36 uur vóór deze schande en toen de vertegenwoordigers van
UNAMI en Amerikaanse officieren Ashraf binnenkwamen, zeiden de inwoners nog eens
dat er een nieuwe afslachting in aankomst was. Maar ze hebben geen enkele maatregel
genomen. In een gesprek met deze vertegenwoordigers drongen de inwoners van Ashraf
aan om versterking van hun aanwezigheid in Ashraf.
4. Na het gesprek tussen Robert Gates met Maleki op donderdag 7 april, was de
verwachting dat de Amerikaanse strijdkrachten hun positie in Ashraf zouden versterken.
Maar tot grote verbazing verlieten de weinige Amerikaanse krachten op dezelfde dag
hun posities die ze vanaf zondag 3 april hadden genomen.
5. Onmiddellijk na deze ontmoeting, werd het aantal Irakese onderdrukkende troepen van
1500 naar 2500 verhoogd. Dit heeft in de loop van donderdagmiddag tot
donderdagavond plaatst gevonden. Deze snelle operatie is binnen de Irakese normen
merkwaardig.
6. Op dezelfde dag stuurde mevrouw Rajavi, de gekozen presidente van de Nationale
Raad van Verzet van Iran, diverse brieven aan Hillary Clinton, president Obama en de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dhr. Ban Ki-moon, en waarschuwde voor
een nieuwe misdaad. Maar dat heeft ook niets opgeleverd.
7. De aanval op de weerloze inwoners begon vanaf 4:45 met 8 bataljons uit de 5e en 8e
divisie van de Iraakse grondstrijdkrachten. De wijdverbreide en willekeurige en gerichte
schoten met BMP1 en andere militaire voertuigen en door scherpschutters in diverse
plaatsen in Ashraf duurde 6 uur lang. In een hoog tempo kwam een groot aantal van de
inwoners om.
8. Tot de avonduren van 8 april vielen er 33 martelaars. Hiervan waren 10 personen, die
wegens hun verwondingen in de late avonduren omkwamen. Onder hen zijn 8 vrouwen.
9. Het aantal gewonden bedraagt ruim 300. Sommigen zijn er slecht aan toe. Het Iraanse
Verzet heeft herhaaldelijk de Amerikanen opgeroepen om de gewonden te vervoeren.
Maar jammer genoeg tot midden in de nacht van 8 april is geen enkele actie
ondernomen. Er zijn meerdere gewonden die het risico lopen te overlijden.

10. De aanval begon om 4:45 op 8 april met 2500 soldaten van onderdrukkende Irakese
troepen en duurde tot 10:45. De onderdrukkende troepen hebben meer dan eenderde
van Ashraf in beslag genomen. Volgens ooggetuigen waren tussen de aanvallers
personen die Perzisch praatten.
11. Op dit moment zijn er Irakese troepen in Ashraf aanwezig en bestaat er de kans op nog
een aanval en afslachting. Ongeveer 1500 soldaten van de onderdrukkende troepen
bevinden zich binnen Ashraf en 1000 buiten Ashraf. Er bevinden zich ongeveer 50
militaire voertuigen binnen Ashraf en evenveel erbuiten.
12. De Irakese troepen stelen op bevel van hun commandanten de persoonlijke bezittingen
van de inwoners en wat zij niet kunnen meenemen wordt vernietigd.
13. De Irakese troepen houden het monitoring team van UNAMI tegen. Vanaf 's ochtends 8
april is dhr. Tahar Boumedra, de raadsman van dhr. Ad Melkert, vertegenwoordiger van
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, van plan om Ashraf binnen te treden.
Maar hij wordt tegengehouden.
14. Een aantal journalisten wil ook Ashraf binnentreden maar ook zij worden
tegengehouden.
15. Belangrijke aandachtspunten:
a. Een nieuwe aanval en een nieuw bloedbad zijn waarschijnlijk. De
onderdrukkende troepen zijn nog in Ashraf aanwezig. Het is van groot belang dat
de Amerikaanse strijdkrachten die vóór de recente aanval hun posities in Ashraf
verlieten, opnieuw hun posities innemen teneinde een nieuwe aanval tegen te
houden.
b. Het monitoring team van UNAMI moet zo snel mogelijk in Ashraf plaatsnemen.
c. Er zijn veel gewonden die in een kritieke toestand verkeren. Het is van groot
belang dat deze gewonden door de Amerikaanse strijdkrachten ten behoeve van
noodzakelijke behandelingen vervoerd worden naar het Amerikaanse ziekenhuis
in Bagdad.

Ik roep
de Regering op deze misdaad streng te veroordelen;
de politici in Nederland op om alle aandacht te schenken aan deze misdaad tegen de
mensheid en deze sterk te veroordelen;
de media in Nederland op om alle aandacht te schenken aan deze misdaad tegen de
mensheid en de feiten te publiceren.

