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понедељак, 22 јул 2019 16:20

 Иран је саопштио да је ухапсио 17 својих држављана под оптужбом да их је регрутовала
ЦИА да шпијунирају иранске нуклеарне и војне објекте, а неки од њих већ су и осуђени
на смрт, преноси АП.

  

  Ирански обавештајац рекао је на конференцији за новинаре у понедељак у Техерану
да су се хапшења догодила протеклих месеци, али није рекао колико њих је осуђено на
смрт.   

Обавештење је уследело пошто је пропадо ирански нуклеарни споразум и тензије су
достигле врхунац у Персијском заливу.

  

Званичник се није представио, али је идентификован као директор контраобавештајног
одељења иранског обавештајног министарства. Он је саопштио да су међу ухапшенима
радници који су радили у нуклеарним и војним објектима, али да нико од њих није успео
у својој мисији саботаже.
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  Државни секретар САД Мајк Помпео, међутим, касније данас демантовао је Техеран дасу ухапшени ЦИА агенти у тој земљи и осуђени на смрт. "Ирански режим има дугутрадицију лагања", кратко је изјавио Помпео за Фокс њуз, а пренео је Ројтерс.    The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies andpropaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing andhas no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019    Председник САД Доналд Трамп рекао је да су тврдње Ирана "у целости лаж".   "Нула истине. Само још лажи и пропаганде. Економија им је мртва и биће им још горе.Иран је тотална збрка", написао је Трамп на Твитеру.  (Фонет, Б92)  
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1153290669424807936?ref_src=twsrc%5Etfw

