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ву; Шпи глов нај бо љи репор тер годи на ма обја вљи вао лажи; 
Лењин вели ки мај стор дез ин фор ма ци ја; „Тест вести“ Вол-
те ра Лип ма на о дез ин фор ми са њу „Њујорк тај мса“ о Руској 
рево лу ци ји; Кон тра о фан зи ва Дез ин фор мби роа Чеке од 1923; 
Роберт Мек че сни: „Њујорк тајмс“ и „Вашинг тон пост“ раде 
као „Прав да“; Раз о ча ре ње на Исто ку због дез ин фор ми са ња 
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поста је основ ни облик кому ни ка ци је
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ва них Мусли ман ки од стра не Срба; Ко је пла ћао Рудер и Фин; 
Џемс Харф: Нас чиње ни це не зани ма ју; Рој Гат ман на спе ци-
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посао оба вљен, Пени Мар шал са WTN при зна ла да то нема 
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везе са кон цла ге ри ма; Еки па немач ке АРД у Белој кући сни ма 
децу сило ва них мај ки – она су има ле пре ко чети ри годи не, а 
рат није толи ко дуго тра јао; Кад „Вашинг тон пост“ изми-
шља да УЧК хап си срп ске мона хе јер су нао ру жа ни; Едвард 
Хер ман о вели кој дез ин фор ма тив ној опе ра ци ји око Сре бре ни це
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сло бо де“; Бер најс: Важно је да вести про из во де емо ци је, а не 
да има ју везе с реал но шћу; Од Рузвел то вих лажних вести да 
се Аме ри ка уве де у рат до Трам по вог име но ва ња „фејк њуза“; 
Диги тал на ера води заглу пљи ва њу људи; Од неу ме ре не гло ба-
ли за ци је до пла не тар не три ба ли за ци је у новом свет ском дез-
ин фор ма тив ном порет ку
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Мили о ни Аме ри ка на ца више веру ју у тео ри је заве ре него 
у вести; Тео ри ја заве ре као све већи део поли тич ког живо-
та САД; Пара но ид ност у аме рич кој поли тич кој исто ри ји; 
Пара но ид ни стил – како тео ри је заве ре поста ју вести; „Сно-
у де нов ефе кат“ као све тлост на кра ју туне ла
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ту; БНД поне кад пише чита ве члан ке; Бри фин зи и кон фор-
ми зам нови на ра дају пот пу но кон тро ли са не вести; Шта 
дају бога ти еми ра ти да би у меди ји ма били „земље сло бо-
де“?; Фон да ци је, тинк-тен ко ви и ЦИА на истом задат ку; 
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Фаши зам није слу чај на поја ва у Евро пи; Модер ни тота ли та-
ри зам је раз ви јен у САД; Аме ри ка и Бри та ни ја у току Дру гог 
свет ског рата раде про тив свог саве зни ка Руси је; „Гво зде на 
заве са“ је Гебел сов изум који је Чер чил при хва тио; Moc k- 
ing bird – про грам ЦИА покре нут почет ком 1950-их да би се 
кон тро ли сао нара тив вести; Нови на ри „чине услу ге“ ЦИА 
на свим мери ди ја ни ма; У „Њујорк тајмсу“ „сара ђу ју“ од вла-
сни ка до воде ћих комен та то ра; Нај ве ће достиг ну ће истра-
жи вач ког нови нар ства Вотер гејт – Дубо ко грло је из ЦИА; 
Однос са оба ве штај ним слу жба ма раз лог што је „Вашинг-
тон пост“ растао брзо; Зашто је ЦИА воле ла „Тајм“; Да 
ли се ишта про ме ни ло после хлад ног рата; Сра ман однос 
мејнстрим меди ја пре ма Џули ја ну Асан жу; Како око Укра ји не 
цве та ју лажи на гра ни ци вели ког рата 
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ми це раз ву кло на недо ре ђе но вре ме; Четвр ти део „Дога ђа ја 
201“ – како спре чи ти народ ну побу ну и мани пу ли са ти маса-
ма на све могу ће начи не; Сва ко дру га чи је мишље ње се мора 
спре чи ти свим сред стви ма; Дин Аче сон: „Спрем ни смо да 
помог не мо људи ма који веру ју она ко како ми веру је мо“; Тај ни 
доку мент Саве та за наци о нал ну без бед ност из апри ла 1950; 
Један од нај ве ћих тран сфе ра богат ства у исто ри ји; Коро на-
по ка лип са – вак ци на Биг Фар ме за суд њи дан#666; Немач ки 
„Закон о зашти ти од инфек ци ја“ по томе што омо гу ћа вао 
кан це ла ру „да доно си било какве едик те“ упо ре див са чуве-
ним зако ном из 1933. Gesetz zur Behe bung der Not von Volk 
und Reich; RT опа сна на Запа ду јер не пре но си некри тич ки 
мејнстрим нара тив; Игра с вак ци ном као нај кри тич ни ја 
тач ка опе ра ци је
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Шта доно си „пан де ми ја стра ха“ у „коро на капи та ли зму“; 
Какву нам будућ ност спре ма ју Оракл, Ама зон, Мај кро софт, 
Феј сбук и Гугл; Над зи ра ње јед на од првих и нај бо љих потре-
ба за тржи ште вештач ке инте ли ген ци је; Алек сан дар Дугин: 
Фило зо фи ја космо по ли ти зма под ра зу ме ва уки да ње наци о-
нал них држа ва и ства ра ње Свет ске вла де; Свет ски еко ном-
ски форум у Даво су – о све му одлу чу ју људи који никад и ниг де 
нису иза бра ни; Први народ ни уста нак у све ту про тив ковид 
закљу ча ва ња у Бео гра ду; Нова секу лар на вера у пан де ми ји 
стра ха – без ика кве толе ран ци је за дру ге; Пет чиње ни ца које 
пока зу ју да је нео ли бе рал на дог ма пото ну ла; Галу по во истра-
жи ва ње пока зу је да наро ди коро на-фаши сте у будућ но сти не 
виде као „вла да ре све та“
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