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POLITIC

Decalogul manipulãrii maselor
Avram Noam Chomsky (n. 1924) este un lingvist ºi activist politic american,
profesor emerit în lingvisticã la Massachusetts Institute of Technology (MIT).
În lumea academicã, Chomsky este respectat pentru “teoria gramaticii generative” ºi pentru contribuþiile sale în domeniul lingvisticii teoretice. El este cel
care a revoluþionat întreg sistemul lingvistic modern prin celebrele sale modele generative. În afara lumii academice, Chomsky este foarte cunoscut pentru activitatea sa politicã ºi pentru criticile la adresa politicii externe a
Statelor Unite, dar ºi a altor guverne. Chomsky se descrie ca un socialist libertarian ºi simpatizant al anarho-ssindicalismului. Este considerat ºi drept o
persoanã-ccheie în cadrul stângii politice din SUA.

“Cele zece operaþii
pe creier deschis”
Noam Chomsky a concretizat, într-o formulare pe înþelesul tuturor, cele zece
manipulãri generale pe care se bazeazã
democraþia occidentalã ºi pe care el le
numeºte strategii ale diversiunii. Inspirate
din tehnica prestidigitatorilor care distrag
atenþia privitorilor abãtând-o în direcþii
false, aceste metode sunt aplicabile ºi va-

labile în orice colþ al lumii. Iatã deci decalogul manipulãrii maselor:
1. Sã distragi permanent atenþia de la problemele sociale reale, îndreptând-o cãtre
subiecte minore, dar cu mare impact
emoþional. Poporul trebuie sã aibã mereu
mintea ocupatã cu altceva decât cu problemele lui adevãrate.
2. Sã creezi probleme grave, care angajeazã masiv opinia publicã ºi tot tu sã vii
cu soluþii. Un exemplu: sã favorizezi violenþa urbanã ºi apoi sã vii tot tu cu

guvernarea providenþialã care salveazã
naþiunea în temeiul legilor represive cerute
de popor, cu preþul limitãrii libertãþilor
democratice.
3. Sã aplici toate mãsurile dure treptat.
Ceea ce ar duce la miºcãri populare dacã sar aplica într-un singur pachet, devine
dintr-odatã suportabil dacã e livrat în porþii
anuale, conform unui program anunþat.
4. Sã obþii acordul de moment al poporului
pentru mãsuri economice dure din viitor.
Omul se obiºnuieºte cu ideea ºi înghite tot,
dacã e prevenit ºi amânat.
5. Sã te adresezi oamenilor ca ºi cum ar
avea cu toþii o gândire infantilã. În felul
acesta, îndrepþi mulþimile spre un tip de
gândire care nu face legãtura între cauze ºi
efecte.
6. Sã faci tot timpul apel la sentimente ºi la
reacþii glandulare, nu la raþiune. Sã încurajezi reacþiile emoþionale, pentru cã sunt cel
mai uºor de manevrat.
7. Sã þii poporul în ignoranþã ºi în satisfacþii ieftine, dar multe. Un sistem de
învãþãmânt corupt ºi nefuncþional este
instrumentul ideal de a tâmpi lumea ºi a o
controla.
8. Sã încurajezi financiar acele mijloace de
comunicare în masã care îndobitocesc publicul ºi îl þin legat de emisiuni ºi seriale
vulgare, ce trag inteligenþa în jos.
9. Sã stimulezi sentimentul individual de
culpã, de fatalitate, de neputinþã.
Persoanele care nu mai au impulsul de a se
revolta devin turmã ºi sunt uºor de controlat.
10. Sã apelezi la toate cuceririle ºtiinþelor
pentru a cunoaºte punctele slabe din psihologia individului ºi a mulþimilor. În
acelaºi timp, sã discreditezi aceste
cunoºtinþe prin mass-media, astfel ca
poporul sã nu creadã în mijloacele ºi
strategiile statale de manipulare.
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