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Somali’deki terör örgütünün ticari geçiş noktası
İran
Reuters tarafından yayınlanan rapora göre, BM yaptırımlarını denetlemekle görevli
gözlemciler, suç şebekelerinin Somali kömürünü yasadışı yollardan ihraç etmek için
İran’ı geçiş noktası olarak kullandıklarını söyledi.
Yayın Tarihi : 13 Ekim 2018 Cumartesi (oluşturma : 11/15/2018)

BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan yayınlanmamış yıllık rapora göre, Somali’de faaliyet gösteren
aşırılık yanlısı Eş-Şebab örgütünün söz konusu yasadışı ticaretten yıllık milyonlarca dolar gelir elde
ettiği belirtildi.
Reuters’in haberine göre, Mart ayından bu yana Komor Adaları, Fildişi Sahili ve Gana’dan sahte
sertifikalarla yapılan sevkiyatlar için merkez olarak İran’daki limanlar kullanıldı. Kömürlerin
konulduğu beyaz çuvalların üzerinde ise ‘İran’da üretildi’ damgası yer alıyor.
Haberde, kömürün İran bayrağının bulunduğu teknelere yüklendiği ve üretim yeri olarak İran’ın
gösterildiği sahte sertifikalarla Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai’deki El Hamriya limanına
taşındığı ifade ediliyor.

Umman gümrük girişlerini sıklaştırdı
Raporu kaleme alan gözlemciler, Umman’ın gümrük işlemlerini sıkılaştırmasının ardından İran’ın,
Somali kömür ihracatına yönelik BM yaptırımlarını ihlal eden gönderiler için bir geçiş noktası haline
geldiğini söyledi.
Somali ve Eritre’nin BM yaptırımlarına bağlılığını takip eden gözlemciler, Somali kömürünün
nakliyesiyle ilgili endişelerini dile getirdikleri raporda, İran ve BAE’nin söz konusu yaptırımlara “ciddi
bir şekilde cevap vermediklerini” belirtildi. Rapora göre, nargile ve pişirme gibi alanlarda kömürün
yaygın olarak kullanıldığı BAE’de, yasadışı kömür ticaretinin toplam değerinin yılda 150 milyon
doları bulduğu düşünülüyor.

Örgüt kasasına yılda 7.5 milyon dolar giriyor
Geçtiğimiz yıl Somali’den yaklaşık üç milyon torba kömürün ihraç edildiği tahmin ediliyor. Rapora
göre, Eş-Şebab için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam eden kömür ticaretinden alınan vergilerle
örgüt kasasına en az 7.5 milyon dolar girdiği belirtiliyor.
BAE’nin BM Büyükelçisi Lana Nuseybe, rapor henüz yayınlanmadığı için yorum yapamayacağını
söyledi.
Nuseybe Reuters’e verdiği demeçte, “BAE’nin bütün Güvenlik Konseyi kararlarından haberdar
olduğu ve uygulanan yaptırımlara tamamen bağlı olduğunu” söyledi.

Reuters ayrıca, İran BM Temsilcisinin konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığını belirtti.
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