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O Anticomunismo Reaccionário do PSD - Ao Serviço do Capital!
Em Portugal, devido ao desenvolvimento mundial dos governos para a direita, o
anticomunismo é também aqui sistematicamente promovido. A linha geral do
anticomunismo em Portugal é chamar "Marxismo" a tudo o que não seja
directamente proto-fascista ou fascista. O uso do anticomunismo é uma reacção do capital
monopolista ao crescente descontentamento das massas perante as crescentes crises. Este
defende o capitalismo com todas as suas consequências como "sem alternativa", pinta um
quadro arrepiante do Marxismo-Leninismo utilizando termos demagógicos de luta como
"estalinismo" e "maoísmo" ou o disparate fraudulento da "liberdade de ideologia".

A onda anticomunista de 2020, segundo a qual os comunistas comeram crianças, ainda não
morreu daí que em 2021, o PSD no Seixal tenha lançado uma nova campanha de difamação
durante estas eleições autárquicas. Depois do seu número de eleitores ter diminuído para cerca
de 11% e o fascista "CHEGA" aparecer a seu lado - o que poderia potencialmente roubar-lhe o
poleiro - tentou lançar o golpe de libertação com uma selvagem campanha de cartazes
anticomunistas contra o PCP. O PCP ainda tem, relativamente, um maior número de votos no
distrito e é quem dirige a Câmara Municipal.

No Seixal, o próprio PSD publicou uma série de cartazes com motivos anticomunistas
reaccionários na campanha eleitoral para as Autárquicas: “Enquanto o Seixal é pobre, só os
comunistas fumam charutos”, etc. Este ataque foi dirigido contra o PCP, que é em si mesmo um
bastião do anticomunismo e, portanto, não sabe como responder.

Com o número de eleitores do PSD a diminuir, esta é uma tentativa de sair da defensiva. E o
aparecimento do “CHEGA” é também uma expressão do facto de que o engano reformista do PS
no poder estar a perder cada vez mais o efeito, o PCP revisionista estar também a perder a sua
capacidade de ligação à classe trabalhadora, sendo que o BE, liderada por Trotskistas, também
não é diferente.

PCP indefeso face à campanha anticomunista do PSD

Com grandes imagens de Estaline, Mao Tse-Tung, Che Guevara e de outros como Fidel
Castro, é lançada uma agitação primitiva segundo as linhas de "Isto Stalindo está! É hora dos
democratas darem um bigode aos comunistas" ou “Depois de 45 anos a comer arroz. Vais votar
nos mesmo de sempre? Mao, Mao, Maria”.

A ironia particular é que o PCP revisionista traiu o socialismo e até caluniou Estaline e Mao
Tse-Tung sob bases anticomunistas. Agora esta sujidade está a cair de novo sobre si mesma.
Assim, encontram-se numa situação difícil, pois não podem defender Estaline e Mao Tse-Tung.
Assim, só se queixam da falta de "ética" do PSD.

Mas hoje em dia, as pessoas já não podem ser tão facilmente enganadas! Hoje em dia,
muitas pessoas estão fartas das mil e uma crises do capitalismo. Esta nova edição do
anticomunismo abertamente reaccionário mostra que o anticomunismo moderno também
está em crise pois cada vez mais pessoas em todo o mundo procuram por uma sociedade
alternativa ao capitalismo e estão a discuti-la.
Como UMLP, estamos a dar o nosso contributo para tal.

Abaixo o anticomunismo como uma fonte de ideologia fascista!

www.umlp.pt
www.icor.info
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