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ZPRÁVA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
.. ze dne 2.6.2020

Zaměření: Požadavek na informace - Zaměření na Infowars
Zpráva: Infowars je proti-trumpovský informační kanál. Podle zpráv napojený na
israelskou tajnou službu Mossad..
-

V současné době jsou aktivována nejrůznější protestní hnutí v celém světě
s využitím volání po nápravě je oprávněné, ale cílem vyvolání protestů za
hranou zákona a přímo i nepřímo tyto děje ovlivňují.

-

Ve světě i u nás lze vysledovat další nepříjemný fenomén, v podobě tzv.
kontrolované opozice. V ní se moc dělí mezi příslušníky jednoho
mocenského proudu, zastoupeného ve všech politických stranách bez
vědomí nezasvěcených členů stran či voličů. Ve Spojených státech
amerických je tato praxe prokazatelně používána od počátku vlády Bushe
ml. Jako psychologická zbraň působí i provozování opozičního tisku a jeho
účinná kontrola. Jaký je účel takového jednání?

-

Jde o to, ujistit voliče, že existuje někdo, kdo se bije za pravdu, či
společenský vzestup a nepokládají tedy za nutné se osobně angažovat v
podobné činnosti.

-

Pokud se přece jen rozhodnou se v podobném duchu angažovat, spadnou
do sítě kontrolované opozice, nebo zavádějících a neúplných informací od
zkorumpovaných opozičních novinářů.

-

Tyto sítě konfdentů, mluvčí a pseudo publicisté jsou mnohdy velmi
přesvědčiví a velmi často rázní a agresivní, otevírají ožehavé otázky
společnosti, logicky však ale nikdy nemůže dosáhnout cíle, tedy nápravy
věcí veřejných.

-

Pro mnohé čtenáře to bude hořká pilulka, ale zářným příkladem zástupce
této kategorie médií jsou americké Infowars Alexe Jonese.

-

Ten je znám jako novinář, spisovatel a youtuber, zastávající na první
pohled opoziční stanoviska. Zabývá se též „konspiračními teoriemi“ všeho
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druhu, i když pojem konspirační teorie pochází z dílny CIA, která jej použila
na dehonestaci lidí zabývajících se vraždou JFK.
Pravá tvář A. Jonese se projevila poté, jakmile se objevilo patriotické hnutí Q.
Místo aby se spojili a posílili opozici, začal Jones brojit proti této pro-trumpovské
platformě propojené s tajnými službami USA.
A právě Alex Jones a jeho Infowars byly Q označeny za spolupracovníky Izraelské
tajné služby. Cílem takového jednání je kriticky oslabit nadějná vlastenecká hnutí
s potenciálem ohrozit stávající STATUS QUO. Je zde i možnost, že jde o daleko
rozsáhlejší zpravodajskou hru, do níž nevidíme, pro nedostatek relevantních
informací.
https://qmap.pub/players?
pg=2&fbclid=IwAR3lmntyStwVoHmOcsAWruNaNr8j86NFSjkhgLTGYc9ZqXSrQRty6
DAQJLA
(Z85)
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