
"Деманти" и прикљученија - клевећући Двери, Јовановићев "нови ДСС" ничим није демантовао сопствену колаборацију са режимом

Пише: Вукосав Томашевић
петак, 23 фебруар 2018 18:28

  

Београдски избори отворили су (не)очекивано озбиљан сукоб на српској десници.
"Десна скретања" започела су пре неколико дана, саопштењем Двери, поткрепљеним
инсајдерским фотографијама, да је у Градски одбор ДСС стигао изборни материјал за
кампању Милоша Јовановића "Ново лице Београда" са натписом "ОО СНС ЗЕМУН".

  

Пошто је то у национално опредељеном делу београдске јавности схваћено још један у
низу доказа о сарадњи "новог ДСС" са режимом (од Врачара, Вождовца, гласања у РИК
прошлог пролећа, одласка код Вучића ради консултација око избора "премијера", текста
У "Политици" о потреби Вучићевог унутрашњег дијалога, Гроцке, Косјерића...) за
очекивати је било да нови ДСС узврати ударац. То је требало да се деси на јучерашњој
конференцији за штампу Милоша Јовановића и сарадника, сазваној на тему "Одговор на
скандалозно прљаву кампању Двери". Кад оно, уместо "новог ДСС" јавности се обратио
ДСС. Уместо озбиљног и аргументованог одговора - испаљен ћорак. А као главни доказ
невиности "новог ДСС" приложен је нико други до Маршићанин лично.
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  Претходно здраворазумско питање гласи: Шта ће уопште Маршићанин на овојконференцији за медије, када ни на који начин не учествује, нити се појављује ни у једнојсеквенци београдске кампање "новог ДСС"? И зашто у овом "демантију" нисуучествовала, уз Милоша Јовановића, двојица кључних "ново ДСС" актера београдскекампање, Урош Јанковић, истовремено председник Извршног одбора и директор "новогДСС", значи неко ко руководи организацијом и контролише новац, и Марко Сарић, шефизборног штаба за Београд, иначе заменик (СНС) председника општине Вождовац.Њихово одсуство је још чудније пошто широк круг активиста "новог ДСС" зна да сууоправо њих двојица задужени за израду и дистрибуцију пропагадног материјала.  
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  Суштински, у обраћању јавности, функционери "новог ДСС" не да нису понудили ниједан ваљан доказ, већ нису ни покушали да демантују тврдње Двери да су леци уГрадски одбор ДСС стигли посредством ОО СНС Земун. Милошу Јовановићу и екипиније ни пало на памет да  устврде да фотографије које су Двери предочиле јавности непотичу из просторија ДСС, да су, рецимо, фалцификат, фотомонтажа или слично.    Председник ГО Београд ДСС, Велимир Гавриловић: "Имамо доказ да ДСС самафинансира своју кампању. У питању је рачун из штампарије, ради се о предизборномматеријалу, тј лецима".   Ово је рачун који гласи на ДСС, и достављамо вам у прилогу уз налепницу са кутија: pic.twitter.com/WBAHipRwV7  — ДСС (@dsscentar) February 20, 2018    Уместо тога, Велимир Гавриловић, председник Градског одбора "новог ДСС" из џепа јеизвукао "фактуру", све уредно пробушену са леве стране, и уз образложење "извуклисмо је из регистратора" дао крунски доказ да "овде лепо пише да фактура гласи наДСС".  Та "фактура" није никакав доказ, нити на било који начин демантује тврдње Двери."Фактура", рецимо, може да буде издата за неки други изборни материјал, може дагласи на део пропагадног садржаја који се код великих тиража штампају у вишештампарија, може да буде и лажна, итд...  Случајно или не, ова "фактура" потиче из комшилука Уроша Јанковића.  У двоминутном "образложењу" Гавриловић је још успео да саопшти да је "ДСС јединастранка која финансира сопствене трошкове" и да укаже на историјски допринос "новогДСС" политичким кампањама, јер "на билбордима и штандовима ДСС у граду деле сеискључиво материјали ДСС са садржајима ДСС".    Драган Маршићанин: Увек је било грубих речи у политици. Међутим, не памтим да јенека пол. партија или коалиција оволико нападала друге опозиционе, као што су ДЈБ-Двери. Дотакли су дно изјавом да СНС финансира ДСС.  — ДСС (@dsscentar) February 20, 2018    Иако је то громогласно најављивао, "нови ДСС" није поднео тужбу, ни кривичну пријавупротив Двери, за могућу клевету, ширење лажних вести, фалцификат... За легалисте,типа "новог ДСС", то би био једини пут да се утврди истина. Али тужба или кривичнапријава повлаче званичну истрагу. А ту може свашта да се сазна. Зато је, резонујуМилош Јовановић и екипа, боље да се бранимо заменом  теза.  Па онда др. Јовановић, упакован у ново листер одело, испали серију шибицарскихтрикова. Најпре је оправдао све локалне коалиције ДСС са СНС причом о "неприроднојкоалицији" Двери и ДЈБ. Затим је изрекао кључну неистину: "Двери су одлучиле да набеоградске изборе не иду са нама".  Документ у прилогу најбоље сведочи ко о овој теми говори истину:  From: Бошко Обрадовић < bosko.obradovic@dveri.rs >  To: Novka Bogetic < novka@dss.rs >  Date: Wednesday, January 17, 2018 4:57 PM +01:00  Subject: ДСС    Пријатељу,  Размишљам о крупној акцији. Има много мана, али ако је спакујемо имамо велике шанседа на изборима будемо број 1 у опозицији. Размислите добро:  1. ДСС због КиМ ових дана излази из свих локалних коалиција са СНС. То је озбиљанударац за власт и наставак одличне акције око Апела.  2. Потом правимо коалицију ДСС, ДВЕРИ, ДЈБ и Стамат, уз многе мање групе грађана исиндикате, и ми преузимамо примат у опозицији.  Ђилас и Шапић су достигли максимум и почињу да падају. Ми излазимо последњи ирастемо и постајемо број 1 у опозицији на локалу и републици, ако будемо паметни да сесве братски договоримо.  Ваш потез тебе лично и нови ДСС подиже одмах 2%.  Ако сви заједно измолимо јаку нестраначку личност за првог на листи ми постајемоглавни у кампањи. И ми имамо тим за Београд попут СНС.  Све ово може и соло нас тројица без Радуловића, али овако има много већи потенцијал.То нам отвара нове гласаче и излазимо из ДСС-ДВЕРИ истрошене приче.  Добро размислите данас и сутра. До сутра вече морамо да преломимо. Немамо појма ништа ћете ви ни шта ће Радуловић ни шта ће Стамат рећи, ово је само наша идеја, аливидим да су се сви заинтересовали. Треба много да причамо и утежемо, али имапростора.  Ово ти пишем крајње искрено и врло промишљено да сви имамо интерес и успех.  Косово је главна тема и данас, а тек ће бити после избора. Овим ћемо урадити великуствар и за државу. Радуловић нема проблем са тим и гази са нама све око Косова. Тосматра веома важном темом такође као и ми.   Ово је за власт најопаснији сценарио и може да промени политичку карту Србије. Нећебити лако све спаковати, али је изненађујућа, врло опасна и потенцијално изузетнодобитна идеја.  Бошко Обрадовић  председник  Српски покрет Двери  Др. Јовановић није пропустио ни ову прилику да истикне  да га не занимају "бесмисленапитања о локалним коалицијама "новог ДСС" са СНС", на шта се надовезао Маршићанинтврдњом да је "Бошко Обрадовић недељама договарао коалицију у Чачку, а сада ДССприговара локалне коалиције са СНС".  Па настави Милош Јовановић о ДСС "побогу, ова странка постоји 25 година", и "овастранка је прошле године обележила 26 година постојања", не покушавајући да објасникако "нови ДСС", који је самопрогласио у мају прошле године, траје већ 26 година. Изашто податке о "наслеђу ДСС" (преамбули Устава, војној неутралности, ситуацији 2004.- 2008. године) не саопштава под изворним знаком ДСС, већ под из његове кућнерадиности донетим логом "новог ДСС"?  Другом приликом ће др. Јовановић објаснити зашто свакодневно инсистира надисконтинуитету "новог ДСС" са ДСС, проглашавајући рушење диктаторског режимаСлободана Милошевића за "петооктобарску републику" и тражећи промену политичкогсистема установљеног Уставом из 2006. године.  До тада, на сцени је искусни саветник Маршићанин, са изјавом која мора ући у свеуџбенике политике и логике, а гласи: "Аутопројекција политичких паразита који другимаприписују сопствене неподопштине".  Пре него што је оптужио руководство Двери да су "били часни људи, а то више нису", теда су "Двери новац камчиле по манастирима и варањем дијаспоре", Маршићанин је надруштвеним мрежама ауторима "објаве" да је СНС штампао летке за ДСС упутио савет"Изнад рупе на тараби пише оно што није. Не гурајте, боли", поручује Маршићанин, избогатог личног искуства. Речник бившег председника Народне скупштине, министра иамбасадора у маниру најбољих издања "Фарме" и "Задруге".  Какав  газда, такав и  саветник.
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