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שלחו להדפסה

בחירות מוטות?

רוסיה" :עובדים קיבלו תשלום כדי להצביע לפוטין"
תחקיר של "סקיי ניוז" העלה כי אלפי עובדי ממשלה יצביעו לפוטין בסיבוב הראשון של
הבחירות לנשיאות שיתקיים ביום א' בתמורה ל 200ליש"ט" .חלק רוצים את הכסף ,חלק
פועלים מלחץ"
ynet
מוסקבה כמרקחה :יומיים לפני הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות רוסיה ,חושף היום )ו'( תחקיר של רשת
הטלוויזיה הבריטית "סקיי ניוז" ,כי אלפי עובדי ממשלה ,קיבלו הבטחה לתשלום בתמורה להצבעה עבור ראש
הממשלה ולדימיר פוטין.

הבחירות לנשיאות רוסיה  דיווחים אחרונים ב:ynet
סקר :פוטין יחזור לקרמלין בתמיכת  2/3מהרוסים
מאה אלף הפגינו למען פוטין" .הבטיחו שישלמו"
יותר טילים וצוללות .פוטין משדרג את צבא רוסיה
תוצאות ידועות מראש?
פוטין צילוםAFP :
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

"פוטין יקבל רבע מיליון קולות מזויפים" )צילום(AFP :
אחרי הזיופים שהתגלו בבחירות לפרלמנט בסוף השנה החולפת ,אמר פוטין כי דרש להציב מצלמות וידאו24 ,
שעות ביממה ,בכל הקלפיות בבחירות לנשיאות ,עלמנת למנוע זיופים .אולם ,התחקיר שפורסם ביום מגלה כיצד
אנשיו של פוטין נערכו מבעוד מועד כדי להוביל לכאורה הונאה המונית.
"ואדים" ,עובד בממשלה הרוסית ,שביקש מאנשי הרשת הבריטית למנוע את חשיפת זהותו ,סיפר כיצד שיטת
ההונאה עובדת .לדבריו" ,קיבלנו הוראות מלמעלה כדי להגיע ל 25אחוזים מתוך  200אלף עובדי המגזר הציבורי
במוסקבה .כל אחד מהם צריך להשיג חמישה קולות ובתמורה יקבל  200ליש"ט" .כך ,לפי העובד ,יקבל פוטין
רבע מיליון קולות מזויפים .העובד הציג לאנשי
"סקיי ניוז" רשימה של שמות ומספרי טלפון,
שמכילה את הנרשמים לתוכנית ההונאה" .ואדים" הסביר כי "אנשים מונעים מהפחד הכללי ,דואגים למקום
עבודתם ונתונים ללחץ .יש כמובן גם כאלה שמאושרים ורוצים לקחת את הכסף ,אבל במחלקה שלי ,מתוך 30
שנרשמו לתוכנית ,רק שניים היו מצביעים בכל מקרה לפוטין".
בשבוע שעבר פורסם ברוסיה סקר שקבע כי פוטין צפוי לזכות בתמיכתם של שני שלישים מהמצביעים בבחירות
לנשיאות ובכך להבטיח שש שנות שלטון במדינה .עוד העלה הסקר כי פוטין מצליח להוציא את העוקף מפועלה
של תנועת המחאה במדינה ,שניסתה לקבע את תדמיתו כרודן מושחת ששולט ביד רמה במערכת הפוליטית
ועושה בה כבתוך שלו .בחודשים האחרונים התקיימו כמה הפגנות במוסקבה נגד פוטין .בסוף חודש דצמבר
ההפגנה הפכה לאלימה ,כשמשטרת מוסקבה עצרה כ 60פעילי פעילי אופוזיציה ,ומנעה מהם להפגין בכיכר
המרכזית בעיר נגד צעדי הקרמלין המצרים את החירויות ברוסיה .המשטרה נקטה אז ביד קשה נגד המפגינים,
שלטענתה הפגינו באופן לא חוקי.
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