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 Америчка амбасада у Москви огласила се поводом одржавања недозвољених протеста
у Русији, истакавши да „подржавају право свих људи на слободу мишљења“.
Портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова поручује да ће
америчке дипломате морати да дају објашњење за објаве.

  „Пратимо информације о протестима у 38 руских градова. Сједињене Америчке
Државе подржавају право свих људи на мирне протесте, слободу изражавања
мишљења“, наводи се у објави америчке амбасаде на Твитеру.   

Такође се наводи да су мере које су руске власти предузеле наводно усмерене на
„гушење тих права“.

  

Захарова оштро реаговала

  

Портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова прокоментарисала
је поступак америчке амбасаде у Москви која је објавила места и време одржавања
недозвољених протеста у руским градовима 23. јануара, истакавши да ће „америчке
колеге морати да дају објашњење на Смоленском тргу“ (где се налази зграда
Министарства спољних послова Русије).
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Према речима Захарове, америчка амбасада не само да је објавила „руте“
демонстраната у руским градовима, него је и „провукла информацију“ о кретању
демонстраната према Кремљу.

  

„Шта је то било: директива или инструкција? Чак ни организатори нису објављивали
такве планове. Можете замислити шта би било да је амбасада Русије у Вашингтону
објавила мапу кретања демонстраната, указујући на коначно одредиште, на пример,
Капитол. Тако нешто завршило би се глобалном хистеријом америчких политичара,
русофобичним порукама, као и претњама увођењем санкција и протеривањем руских
дипломата“, оценила је Захарова.

  

Подсетимо, на сајту амбасаде САД у Руској Федерацији 22. јануара појавио се списак
места окупљања недозвољених протеста присталица опозиционара Алексеја Наваљног
у Русији, на шта је реаговало руско Министарство спољних послова саопштивши да било
какви покушаји да се ситуација на тај начин преноси у јавност представља „грубо
мешање у унутрашња питања земље“.

  

МУП Русије као и Генерално тужилаштво раније су више пута саопштавали да се
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недозвољени протести, који су планирани данас у Москви и другим руским градовима,
оцењују као провокације, претња јавном реду и да ће се „одмах сузбијати“.

  

Према речима портпарола Кремља Дмитрија Пескова, на протесте позивају „одређени
провокатори“, чији су поступци јасни.

  

(Спутник)
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