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 Новинар Момир Турудић сматра да се напад на Сирију могао наслутити, оцењује да је
акција била усклађена између супростављених великих сила и да се видело да има
договора. На овом случају могло се видети и да пропаганда поприма све нижи и нижи
ниво и обраћа се све мањем броју људи.

  Атмосфера у свету препуна је страха, рекао је Турудић у Новом дану.

  

"Неко је некад рекао да уме рат некад да се омакне - ни први ни Други светски рат нису
се омакли, то су били процеси, али у неким ситуацијама нарочито ако су главни играчи
непредвидиви, шири се страх да ситуација може да препрасте размере у нешто много
веће него што то околности заслужују. То је сада био случај“, казао је он.

  

 Амерички председник Доналд Трамп води политику, и домаћу и свестску, на начин
размаженог детета које, како каже, нема много контакта са спољним светом, шаљући
поруке преко твитера. "То је између осталог један од разлога зашто је растао страх око
ситуације са Сиријом, срећом и у тој администрацији има људи који знају да процене шта
је заиста важно и спусте лопту“, додаје.

  

Како је рекао, Трамп је послао поруку - урадио сам нешто, обећао сам да ћу урадити
више, а такву поруку је послала и Русија.

 1 / 2



Момир Турудић: Пропаганда на све нижем нивоу, Трамп води политику попут размаженог детета које нема много контакта са спољним светом; Видело се да има договора и, на срећу, прошло је без људских жртава
недеља, 15 април 2018 13:23

  

"Занимљиво је и да русофоби и русофили, и са друге стране они који воле или не воле
Америку - нико није задовољан ни реакцијама Русије, ни потезима САД. А нема
задовољства ни у Сирији на побуњеничкој страни“, казао је.

  

Турудић је рекао да се на примеру Сирије могло видети да пропаганда поприма све
нижи и нижи ниво. "Све мање људи верује ономе што чују у вестима, пропаганда постаје
све нижа, као да се обраћа све мањем броју људи“, закључио је.

  

Изостана конкретне реакције Москве био је, додаје, доста предвидив. "Тешко да ће
уследити реакција Русије. Очигледно је акција била усклађена, и да и САД и Русија пазе
да не уђу једни другима у интересне зоне“, оцењује.

  

Није рат игра, каже Турудић, али знају се нека правила, нарочито кад се на малом
простору налазе представници великих сила.

  

"Видело се да има договора и на срећу прошло је без жртава“.

  

Он је додао и да је седница СБ УН имала врло предвидиве резултате. "То је једна врста
представе у којој учествују велики, страдају слаби и мали, то даје врсту легалног
покрића, што ништа не значи, јер велике силе поштују оно што каже СБ УН онда када
имају неки интререс. То је тако деценијама, а сада поприма размере карикатура“,
закључио је новинар.
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