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V S: Iran valt olietankers aan in Golf

BEELD DAT DE IRAANSE TELEVISIE DONDERDAG VERTOONDE VAN EEN VAN DE TWEE OLIETANKERS DIE VOOR
DE KUST VAN OMAN MET EXPLOSIEVEN ZOUDEN ZIJN AANGEVALLEN. AFP

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran heeft nieuwe averij opgelopen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo beschuldigt Teheran van
'schaamteloze aanvallen' op tankschepen.
Van BUITENLANDREDACTIE
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De spanning in het Golfgebied dreigt verder op te lopen nadat donderdag twee tankers met explosieven werden bestookt en de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, de schuld van deze
'schaamteloze aanvallen' bij Iran heeft gelegd.
Pompeo kon geen bewijs leveren, maar zei tegen verslaggevers zich te
baseren op 'inlichtingen en het soort wapens' dat is gebruikt. Eén van
de aangevallen tankers vloog in brand, en de andere raakte stuurloos.
Iran ontkende donderdagochtend direct elke betrokkenheid. Pompeo
zegt de zaak te willen aankaarten bij de VN-Veiligheidsraad.
De bemanning van de stuurloos geraakte tanker, de Japanse Kokuka
Courageous, is gered door een schip van de Nederlandse rederij Acta
Marine. 'Ons schip Coastal Ace, dat van Singapore op weg was naar Dubai, ontving een noodoproep. Ze zijn erop afgegaan en hebben de 21
opvarenden gered', aldus een woordvoerder van het bedrijf in Den Helder. De hoofdzakelijk Filipijnse bemanning van het schip, dat 25 duizend ton methanol aan boord had, is overgedragen aan een Amerikaans
schip dat nabij was.
Het andere tankschip, de Front Altair van de Noorse reder Frontline,
zou met 75 duizend ton nafta (aardoliedestillaat) in brand zijn gevlogen
nadat het was getroffen door een explosief. Het Iraanse persbureau
Irna meldde dat de olietanker was gezonken, maar de reder heeft dat
weersproken. De 23 opvarenden zijn even-eens gered na een noodoproep.
Een maand geleden raakten vier olietankers beschadigd bij een serie
aanvallen in de Perzische Golf. Ook toen legden de VS de schuld bij
Iran.
Verdacht
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De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif noemt de aanvallen 'verdacht'. Dit omdat de schepen uitgerekend op het moment
werden aangevallen dat de Japanse premier Abe, op bezoek in Iran, een
gesprek had met Ali Khamenei. Abe heeft zijn hulp aangeboden om de
spanningen tussen de VS en Iran te verminderen. 'Wat vanochtend gebeurd is, valt met geen pen te beschrijven', aldus Zarif. Hij wees er ook
op dat de lading van beide tankers bestemd was voor Japanse bedrijven.
In Iran wordt juist met de beschuldigende vinger gewezen naar SaoediArabië, dat erop uit zou zijn om de ruzie tussen de VS en Iran aan te
wakkeren net nu die een beetje was geluwd. Het zou niet in het belang
van Teheran zijn om juist nu het scheepvaartverkeer in gevaar te brengen. Iran kreeg hierin bijval van Rusland.
De relatie tussen de VS en Iran is het afgelopen jaar sterk verslechterd
nadat president Trump vorig jaar uit het nucleaire akkoord met Iran
was gestapt en nieuwe economische sancties instelde. De aanvallen op
tankers in de Golf vorige maand maakten het er niet beter op.
Uit een internationaal onderzoek van de Verenigde Arabische Emiraten, Noorwegen en Saoedi-Arabië naar de aanvallen van mei op vier
van hun olietankers, bleek dat er explosieven op de schepen waren geplaatst door duikers. Het doel was niet om de olietankers, die zich vlak
bij Fujairah bevonden, tot zinken te brengen, maar alleen om ze onklaar te maken. Experts van de drie landen onderzochten de gebruikte
explosieven, radarbeelden en de schade aan de schepen.
Goed getrainde duikers
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Volgens de onderzoekers, die vorige week hun bevindingen presenteerden in de VN-Veiligheidsraad, zijn er meerdere goed getrainde
teams ingezet. De duikers zorgden ervoor dat de aangebrachte springlading binnen een uur explodeerde. Opvallend genoeg wezen deze experts niet naar Iran als de boosdoener. Dit duidt erop dat ze niet voldoende bewijs hadden tegen Teheran. Wel zeiden ze dat de sabotage
zeer waarschijnlijk het werk is geweest van een 'staatsorgaan'.
De Saoedische VN-ambassadeur wees na afloop van de Veiligheidsraad-zitting wel naar Teheran. Twee van de vier tankers waren van Saoedi-Arabië. Iran en Saoedi-Arabië vechten al jaren een machtsstrijd
uit in Jemen, waar een bloedige burgeroorlog woedt.
Ondanks een militaire interventie zijn Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten in de Golfregio er niet in geslaagd om de Houthi-rebellen te verslaan. Die brengen de Saoedische regering de laatste tijd in verlegenheid door olie-installaties, vliegvelden en steden aan te vallen met raketten en drones. Woensdag nog werd een luchthaven in het zuiden
van Saoedi-Arabië bestookt.
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