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De CIA en Amerikaanse speciale een-
heden hebben toestemming gegeven
om “dodelijke middelen” te gebruiken
teneinde de president van Irak, Sad-
dam Hussein, te doden of gevangen te
nemen. Dat blijkt uit geheime informa-
tie, ondertekend door president Bush,
waarin hij de CIA opdracht geeft om
geheime operaties uit te voeren met als
doel de Iraakse president ten val te
brengen. Volgens sommigen zouden de
geheime acties een voorbereiding zijn
voor een militaire aanval.

Bush heeft de CIA opdracht gegeven
om alle mogelijke middelen te gebrui-
ken. Dit behelst ook toenemende steun
aan Iraakse oppositiegroepen binnen
en buiten Irak in de vorm van geld, uit-
rusting, training en inlichtingen. De ge-
heime plannen werden ontdekt door
verslaggever Bob Woodward van de
Washington Post, één van de journa-
listen die ook het Watergate-schandaal
op het spoor kwam.

Bush sprak twee weken geleden aan
de militaire academy van West Point
voor het eerst openlijk over een pre-
ventieve aanval: “Als we wachten totdat
bedreigingen werkelijkheid worden,

hebben we te lang gewacht. We moe-
ten strijd voeren tegen de vijand, hun
plannen verijdelen en de ergste bedrei-
gingen onder ogen zien voordat ze
kunnen worden uitgevoerd.” Washing-
ton vreest dat als Irak aangevallen
wordt, Saddam Hussein chemische en
biologische wapens zal gebruiken tegen
Amerikaanse strijdkrachten en tegen
Israël. Naast geheime operaties heeft
men daarom ook de diplomatieke en
economische druk tegen Irak opge-
voerd.
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“Deze film roept vragen op die niet zul-
len verdwijnen,” zegt een voormalig
voorzitter van Amnesty International. Hij
heeft in Berlijn de vertoning van de do-
cumentaire “Slachting bij Mazar” bijge-
woond. Inmiddels heeft hij opgeroepen
tot een onafhankelijk onderzoek naar
beweringen dat VS-troepen Talibange-
vangenen hebben gemarteld en heb-
ben bijgedragen aan de verdwijningen
van duizenden anderen in de oorlog in
Afghanistan.

De documentaire beschrijft hoe eind
november duizenden gevangengeno-
men Talibanstrijders in verzegelde zee-
containers werden vervoerd naar een
gevangenis onder Amerikaanse con-
trole.  Velen van hen stierven tijdens de
reis. Amerikaanse soldaten stelden de
chauffeurs voor, de doden in de woes-
tijn te begraven. Twee mannen vertel-
den hoe zij gedwongen werden hon-
derden Taliban, waarvan velen nog
leefden, naar de woestijn te rijden. Ze
vertelden dat degenen die nog leefden,
werden doodgeschoten.

Over een groot gebied zijn botten en
resten van kleren te vinden. Vertegen-
woordigers van de Verenigde Naties en

van mensenrechtenorganisaties heb-
ben het graf inmiddels gevonden, maar
hebben geen schatting gemaakt van
het aantal doden.

Een woordvoerder van het Pentagon
ontkent de betrokkenheid van de VS.
Volgens hem is er “geen bewijs van
enige kennis, aanwezigheid of deelna-
me van Amerikaanse militairen”. De zes
getuigen in de documentaire hebben
toegezegd te zullen getuigen in een
eventueel internationaal tribunaal voor
oorlogsmisdaden.
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Er zijn tenminste drie verontrustende
vragen rond de plotselinge verschijning
van de “vuile bom-terrorist”, de nieuw-
ste “schurk” op een verder karig met
verdachten bedeeld toneel.

De timing is heel duidelijk politiek be-
paald. De Amerikaanse regering kon-
digde op 10 juni aan dat Abdullah al-
Mujahir, geboren als José Padilla, gear-
resteerd was en dat hij plannen had om
met een “vuile bom” radio-actieve be-
smetting te verspreiden. Toen bleek dat
hij al sinds 8 mei gevangen zat. Zou de
timing iets te maken hebben met de
pogingen van het Witte Huis om steun
te vergaren voor het controversiële
nieuwe Ministerie van Binnenlandse
Veiligheid?

Ten tweede zou dit wel eens de zoveel-
ste nep-verdachte kunnen zijn. José
Padilla is geen geloofwaardige recruut
voor al-Qaida. Hij had tot voor kort nau-
welijks met de Islam te maken. We ho-
ren dat hij was aangebracht door Abu
Zubeida, een van de weinige topmen-
sen van al-Qaida die tot dusver gevan-
gen is. Maar tot nu toe schijnt de onder-
vraging van Zubeida vooral verwarring
en teleurstellingen op te leveren.

Ten derde is er de kwestie van burger-
rechten. Burgerrechtengroepen houden
al een tijdje het aantal verdachten bij
dat zonder proces wordt vastgehouden
in naam van 11 september. Nu de kri-
tiek tegen de “binnenlandse” veiligheid
van Bush begint los te komen,  zouden
er wel eens protesten kunnen volgen,
vooral als de verdachtmakingen tegen
al-Mujahir even snel afbrokkelen als die
tegen eerdere verdachten al deden.
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