
НБЦ: Израелски обавештајци помогли САД у операцији убиства иранског генерала Сулејманија
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 Израел је помогао САД у операцији у којој је убијен моћни вођа иранске елитне јединице
Кудс, генерал Касем Солејмани, преносе данас израелски медији извештаје америчке ТВ
мреже Ен-Би-Си (НБЦ).

  Како је наведено, јеврејска држава је била умешана у операцију изведену 3. јануара,
пруживши Американцима кључне обавештајне податке.   

То је помогло да се потврде информације које су дали достављачи на сиријском
аеродрому да се Солејмани укрцао у авион који је летео ноћу од Дамаска до Багдада.

  

НБЦ се позива на два извора упозната са операцијом и неименоване званичнике САД.

  

Након што је авион слетео четири ракете су испаљене из дрона на возило у које је
генерал ушао.

  

Израелски медији су известили дан након удара да је државни секретар САД Мајк
Помпео обавестио премијера Израела Бењамина Нетањахуа о америчким плановима за
убиство Солејманија.

 1 / 2



НБЦ: Израелски обавештајци помогли САД у операцији убиства иранског генерала Сулејманија
недеља, 12 јануар 2020 12:35

  

Помпео је телефонирао Нетањахуу 1. јануара да му, наводно, захвали за подршку
Израела у напорима супротстављања Ирану и након напада на Амбасаду САД у Ираку.
Нетањаху је наредног јутра, пре него што је отпутовао у Атину, алудирао да се "врло,
врло драматичне ствари" дешавају у региону.

  

Неколико сати касније убијени су Солејмани и командир ирачке милиције која има
подршку Ирана и још неколико званичника високог ранга, наводе израелски медији и
преносе извештај Њујорк тајмса да је Нетањаху једини страни лидер који је унапред знао
за операцију.

  

Раније су агенције јавиле да је читав низ сиријских и ирачких достављача осумњичен да
је дао САД информације које су довеле до убиства Солејманија, измедју осталог два
безбедњака на аеродрому Багдад и два запослена у приватној сиријској авио компанији
Чам вингс (Цхам wингс).

  

Напетост измедју Техерана и Вашингтона је јако порасла од убиства Солејманија.

  

(Бета)
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