O PT e as sementes do Nazismo

O artigo abaixo, da sempre brilhante Maria Lucia, deixa bem claro que a gênese dos
extremistas, tanto do comunismo quanto do fascismo e do nazismo, é a mesma. Afinal,
não custa lembrar que Mussolini e Hitler surgiram das doutrinas socialistas. O PT,
surgido do sindicalismo infiltrado, aliado a esquerdistas de todos os matizes e à
insepulta Teologia da Libertação (Cavalo de Troia introduzido nos arraiais do
cristianismo), foi e é o terreno ideal para o desenvolvimento de lideranças personalistas.
A História o comprova. (Cel Osmar José de Barros Ribeiro)

Nos sistemas totalitários, nazista e comunista, técnicas de manipulação foram levadas à
perfeição. No nazismo, Joseph Paul Goebbels, ministro da Propaganda e da Informação
de Hitler foi o grande artífice da dominação do psiquismo coletivo. Assim, quando
fracassou o boicote de Goebbels às lojas dos judeus porque foi ignorada pelo povo, ele foi às
rádios e com sua oratória inflamada proclamou vitória no lugar do fracasso.
O boicote foi apenas o começo da perseguição implacável aos judeus, obsessão de
Goebbels, de Hitler e de outros asseclas do Führer que redundou no horror do Holocausto,
essa mancha negra incrustada na história da humanidade. Goebbels, justificou o Holocausto
persuadindo os alemães que a debacle econômica após o fracasso na segunda guerra mundial
era culpa dos judeus.
Seria impossível repetir a experiência do nazismo de forma idêntica. Ela aconteceu a
partir de certas circunstâncias, em um dado país, numa determinada época, sob o influxo de
uma personalidade carismática sui-generis.
Mas, não seria errado dizer que as sementes maléficas do nazismo germinaram sob
outras formas.
Vejamos, então, o que vem acontecendo em nosso País com relação ao Partido dos
Trabalhadores:
1º) O Partido Nacional Socialista dos trabalhadores da Alemanha, surgido em 1920, era
oriundo do Partido dos Trabalhadores da Alemanha fundado em 1904. Entre os fatores que
caracterizaram o Nacional-Socialismo cumpre ressaltar a veneração de cunho religioso do
Führer.
Lula, apesar de estar anos-luz longe de Hitler. obteve a veneração de seus militantes e
adeptos. E, como no nazismo, as atividades do movimento petista se baseiam no líder e
os correligionários continuam dependendo dele para suas pretensões eleitorais.
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2º) A figura de Adolf Hitler representava o homem comum, de origem humilde, ansioso para
compensar seus sentimentos de inferioridade através da militância política.
Qualquer
semelhança com Lula nesse aspecto não é mera coincidência.
3º) Hitler e seu partido, além da penetração popular foram encarados pela classe alta como
representantes de seus interesses.
Lula ofereceu caridades oficiais aos pobres e
enriqueceu como nunca banqueiros, empreiteiros e outros representantes da classe alta.
4º) A pregação nacional-socialista fascinou muitos intelectuais. Tanto é que, em 1926, na
Universidade de Göttingen, que chegou a ser o maior centro de pesquisas de matemática do
mundo, mais da metade dos alunos era nazista.
A grande chocadeira ideológica do PT
foi implantada nas universidades. Desse modo, intelectuais orgânicos do PT obtiveram
abundantes convertidos, que se tornaram fanáticos eleitores da seita PT.
5º) Hitler seduziu a nação através de intensa propaganda produzida pelos meios de
comunicação dominados por Goebbels. Em exaltados discursos o Führer acentuou a
esperança, a autoestima, as boas notícias e prometeu ao povo alemão um futuro brilhante,
numa linguagem que podia ser compreendida até pelas pessoas mais simples. A aprovação de
Hitler chegou a 80% e ele seguiu à risca a ideia do seu grande inspirador, Mussolini, que dizia:
&quot;Em política, 97% do apoio popular vem da propaganda governamental e só 3º das
realizações efetivas&quot;.
Duda Mendonça e Santana (de codinome Feira), os homens da propaganda petista,
seguiram à risca, talvez, instintivamente, as recomendações de Goebbels e de Mussolini.
6º) Hitler foi preso e na prisão outro detendo, o escritor Rudolf Hess, escreveu um livro
intitulado, &quot;Minha Luta&quot;, no qual ideias de Hitler se misturaram às suas.
Lula,
mesmo antes de ser preso, mandou jornalistas colocar em livro três entrevistas suas. O
título: &quot;A Verdade Vencerá o povo sabe porque me condenaram&quot;. O título
correto deveria ser: &quot;A Mentira Vencerá&quot;. Quanto ao povo, sem dúvida sabe
porque o condenaram.
7º) Hitler, uma vez eleito aparelhou o Estado com nazistas. Lula fez isso no seu primeiro
mandato auxiliado por José Dirceu.
8º) As milícias de Hitler usavam de todo tipo de violência contra quem não era considerado
um deles.
As milícias de Lula, os camisas vermelhas, fazem a mesma coisa. Também
lideranças petistas ameaçam de morte autoridades e estimulam a truculência de suas
hostes.
9º) O Führer dividiu a Alemanha entre nós, os perfeitos, e eles, os inimigos. O PT fez a
mesma coisa e foi além. Estimulou o ódio jogando negros contra brancos,
homossexuais contra heterossexuais, mulheres (feministas) contra homens. Na verdade,
o PT é o partido do ódio, da truculência e da mentira.
10º) Derrotado, mas ainda sonhando até o fim com a vitória, Hitler se refugiou no bunker. Lul

2/3

O PT e as sementes do Nazismo

a, diante da iminência de ser preso foi se homiziar no Sindicato dos Metalúrgicos.
11º) Lula, finalmente foi preso em 07/04/2018, por conta de um de seus inúmeros processos
e será julgado em outros mais. processos e será julgado em outros mais.
Mas não vai
acabar como Hitler. No máximo padecerá de abstinência alcoólica.
*Professora, escritora, socióloga, autora entre outros livros de &quot;O Voto da Pobreza e a
Pobreza do Voto  a Ética da Malandragem&quot;, Editora Zahar e &quot;América Latina  Em
busca do Paraíso Perdido&quot;, Editora Saraiva. - mlucia@sercomtel.com.br www.maluvibar.blogspot.com.br
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