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МОСКВА – Руски премијер Владимир Путин оптужио је данас САД за подстицање
протеста због парламентарних избора у Русији, истичући да је стотине милиона долара
страних средстава употребљено како би се утицало на гласање.

  

У свом првом јавном коментару о демонстрацијама, чији учесници тврде да су избори
одржани у недељу били непоштени, Путин је рекао да је амерички државни секретар
Хилари Клинтон „дала сигнал” противницима Кремља.

  

„Она је успоставила расположење појединих опозиционих активиста, дала им је сигнал,
који су они чули и почели активно да делују”, казао је Путин.

  

Руски премијер је, поред тога, рекао да поједини учесници протеста имају себичне
политичке циљеве, као и да већина Руса не жели политичке промене, јавио је Ројтерс.

  

„Знамо да поједини организатори (протеста) поступају у складу са добро познатим
сценаријом и сопственим користољубивим политичким интересима”, рекао је Путин.

  

САД су изразиле озбиљну забринутост због начина на који су одржани избори у Русији,
на којима је већину освојила владајућа Јединствена Русија, а Клинтонова је изјавила да
избори за Државну Думу нису били ни слободни ни праведни.

  

Руско министарство спољних послова је након тога саопштило да су изјаве Хилари
Клинтон о изборима у Русији, као и слични коментари Беле куће и Стејт департмента,
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неприхватљиви и да само грађани Русије имају право да одлучују о судбини своје земље,
независно од пристрасних и политизованих процена.

  

Поред тога, председник спољнополитичког одбора Државне думе Константин Косачов
изјавио је да оцена Клинтонове о томе да су избори у Русији намештени прети да односе
две државе поново доведе на низак ниво.

  

Током протеста због неправилности на изборима и изборног резултата, који су у
понедељак и уторак организовани у Москви и Санкт Петербургу, полиција је привела
око 1.000 људи, међу којима су били и организатори скупова и новинари.

  

На трговима у центру Москве синоћ није било окупљања, а део руске ванпарламентарне
опозиције за сутра је заказао скуп под називом „За поштене изборе”.

  

(Танјуг)
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