
Iran zat wel degelijk achter de verwoestende aanvallen op de Saudische olie-installaties, stellen nu ook Groot-Brittannië, Frankrijk
en Duitsland. Maar het is erg lastig zonder enorme risico’s op deze Iraanse oorlogsdaad te reageren – en dat geeft Iran de ruimte
voor verdere acties.

New York – Teheran

‘Het is duidelijk dat Iran verantwoordelijk is voor deze aanval. Er is geen andere verklaring’ – met die woorden wezen de Franse president
Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson naar het regime in Teheran als agressor in de
aanvallen op twee Saudische olie-installaties, anderhalve week geleden. Met deze conclusie wordt de aanval anders dan een volgende
terreurdaad, zoals de aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en het neerschieten van een Amerikaanse drone. ‘Als vast staat dat de
raketten in opdracht van de Iraanse regering zijn afgevuurd op het grondgebied van een andere staat, kun je dat een oorlogsdaad noemen’,
beaamt Bertjan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit desgevraagd.

Geen van de betrokken landen wil het woord oorlog in de mond nemen, ook Saudi-Arabië niet. De Franse president Macron probeert juist uit alle
macht te bemiddelen tussen Iran en de VS, in de hoop dat er alsnog een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Iraanse
collega Rohani kan plaatsvinden.

Aan Iraanse kant voert de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif de druk op: er is geen enkele aanleiding met de VS te spreken,
als die niet eerst alle sancties intrekken, zo stelde hij maandagavond in een interview met de zender CBS.

Rohani maakte voor zijn vertrek naar de VN, maandag, op de Iraanse staatstelevisie nog een andere opzet bekend. Iran zal de andere landen in
de Perzische Golf uitnodigen zich aan te sluiten bij een door Iran geleide coalitie ‘om de veiligheid van de regio te garanderen’. De coalitie zou
de naam Hormuz Peace Initiative, afgekort HOPE, krijgen, aldus minister Zarif.

In het interview met CBS bleef Zarif in alle toonaarden ontkennen dat Iran ook maar iets van doen had met de aanval op Saudi-Arabië. Hij
maakte ook helder dat het wat hem betreft niet de moeite waard is met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo ook maar ergens over te
spreken.

beslissend moment

De diplomatieke voorzichtigheid maakt de ruimte zichtbaar waarbinnen Iran provocatieve acties kan plegen, stellen analisten bij Foreign Policy
en The Atlantic. Steve Cook, lid van de gezaghebbende liberale denktank Council on Foreign Relation, zegt zelfs dat ‘dit het moment is dat de
toekomst van het Midden-Oosten zal bepalen’. Als de VS nu niet de Saudi’s en hun olie-industrie tegenover Iran beschermen, zo schrijft hij, ‘dan
is het voor de VS gedaan met de hele regio’.

Maar niemand, en zeker de westerse landen niet, wil een grote oorlog in het Midden-Oosten, zegt Verbeek. ‘Zowel in het taalgebruik als in
optreden is het devies: wel ferm, maar niet over het randje.’

Zo kon de Iraanse olietanker die bij Gibraltar aan de ketting werd gelegd omdat de olie erin bestemd zou zijn voor het Assad-regime in Syrië,
weer vrij wegvaren. De tanker heeft inmiddels zijn olie gelost voor de Syrische kust, bij de havenstad Tarsus. Hoewel daarmee Europese
sancties werden geschonden, bleef het erg stil in de Europese hoofdsteden. Iran heeft die stilte dinsdag ‘beloond’ door een gegijzelde Britse
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olietanker te laten gaan. Verbeek zet een kanttekening bij het spreken over ‘Iran’, als het de Iraanse leiders betreft. ‘We hebben de neiging het
Iraanse regime als één speler te zien. Maar daarbinnen zijn op zijn minst twee grote stromingen. En een daarvan, de radicalere vleugel onder
leiding van ayatollah Khamenei, heeft met de Revolutionaire Gardes mogelijkheden tot eigenstandig handelen. Zo wil de gematigde stroming,
zoals president Rohani, wel met het Westen praten, maar Khamenei niet.’

Bij de aanvallen met kleefmijnen op olietankers en ook bij het neerschieten van de Amerikaanse drone waren het telkens de Revolutionaire
Gardes die de acties uitvoerden. En op strengere Amerikaanse sancties na is Iran ermee weggekomen. Sommige landen, als Qatar en
voorzichtig nu ook de Verenigde Arabische Emiraten, ‘zijn inmiddels opgeschoven in de richting van Iran’, aldus Verbeek.

Maar de conclusie van de Europese landen dat Iran wel degelijke de raketten heeft afgevuurd die de helft van de Saudische olieproductie
platlegden, heeft wel tot een nieuwe houding van de Europese leiders geleid. Het gaat wat hen betreft niet langer alleen over het nucleaire
programma van Iran, maar ook over het Iraanse raketprogramma. Want als dat doorgaat, wordt de schaduwoorlog steeds gevaarlijker – tot er
wel iemand ‘over de rand gaat’. En dan, zo dreigde minister Zarif maandagavond nog, zal het ‘geen beperkte oorlog meer zijn’. <
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