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Â 60.Âº ANIVERSÃ•RIO DA VITÃ“RIA SOBRE O NAZI-FASCISMO

Saudando a VitÃ³ria dos Aliados hÃ¡ 60 anos, o CPPC saÃºda todos os portugueses que colocam a paz no centro das
suas preocupaÃ§Ãµes e lutam para que a guerra nÃ£o volte nunca mais.

Â

HÃ¡ 60 anos o pesadelo chegou ao fim. A barbÃ¡rie nazi-fascista era esmagada e derrotada militarmente em Berlim, com
a chegada do ExÃ©rcito Vermelho Ã capital alemÃ£.

O preÃ§o pago pelos povos vÃ-timas do nazi-fascismo foram elevadÃ-ssimas: 50 milhÃµes de mortos e dezenas de paÃ-ses
destruÃ-dos.

A ColigaÃ§Ã£o das forÃ§as aliadas e das forÃ§as democrÃ¡ticas e progressistas, apesar de incomensurÃ¡veis sacrifÃ-cios,
acabaram por vencer e libertar a Humanidade do totalitarismo nazi-fascista.

Uma nova era abriu-se aos povos de todo o mundo com a criaÃ§Ã£o da OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas, cuja carta
fundadora, no seu artigo 4Âº, declara a guerra um meio ilegal de resoluÃ§Ã£o de conflitos internacionais, constituindo uma
exemplar e histÃ³rica resposta da civilizaÃ§Ã£o humana, que Ã© imperioso defender face Ã s tentativas de subversÃ£o desse
principio constitutivo das NaÃ§Ãµes Unidas.

Com a vitÃ³ria das forÃ§as aliadas operou-se uma profunda alteraÃ§Ã£o no mundo: criou-se o sistema socialista mundial
e povos, dezenas de anos sujeitos ao colonialismo, conquistaram a sua independÃªncia.

Mas abriu-se tambÃ©m um perÃ-odo caracterizado pela corrida aos armamentos, incluindo ao nuclear. A histÃ³rica e
valiosa vitÃ³ria que hoje assinalamos nÃ£o deixa de estar manchada pelo hediondo crime perpetrado pelos EUA - Ãºnicos
detentores da bomba atÃ³mica em 1945 â€“ contra as cidades mÃ¡rtires de Hiroshima e Nagasaki, ceifando a vida a milhÃµes
de japoneses e mantendo o mundo sobre a chantagem nuclear, que se mantÃ©m viva atÃ© aos nossos dias.

Em nome da chamada ameaÃ§a â€œcomunistaâ€• ou â€œsoviÃ©ticaâ€• foi criada a NATO e os EUA e seus aliados nunca ren
a utilizar a arma atÃ³mica em primeiro lugar.
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Com o fim do perÃ-odo da guerra fria e a implosÃ£o da UniÃ£o SoviÃ©tica, abriu-se uma nova Ã©poca, caracterizado pelo
domÃ-nio dos EUA e pelo desencadeamento de novas guerras: Iraque, JugoslÃ¡via, AfeganistÃ£o e de novo o Iraque.

Sendo profundamente preocupante o facto dos EUA e seus aliados estarem disponÃ-veis para desencadearem guerras Ã
margem do Conselho de SeguranÃ§a e contra o direito internacional, Ã© ainda mais preocupante e perigosa a filosofia da
guerra preventiva, a qual sendo totalmente ilegal, esteve presente na decisÃ£o dos EUA de invadir e ocupar o Iraque.
Tal decisÃ£o levantou uma onda de protestos em todo o mundo, como nunca se tinha visto. Mas a verdade Ã© que os
EUA nÃ£o abandonaram o conceito de guerra preventiva e mantÃªm sob ameaÃ§a os paÃ-ses do chamada â€œeixo do malâ€•

Nesta histÃ³rica ocasiÃ£o, o CPPC considera que os perigos de guerra estÃ£o presentes em toda a vida internacional,
como se depreende da polÃ-tica unilateralista e imperial dos EUA.
Apesar dos perigos reais que pendem sobre a humanidade, Ã© possÃ-vel conjurÃ¡-los. O fundamental, nos nossos dias, Ã©
agir de modo a impedir que a guerra seja realidade. Para esse objectivo o CPPC defende a mais ampla unidade na
acÃ§Ã£o de todos os portugueses, independentemente da sua ideologia, filosofia ou crenÃ§a religiosa.

Saudando a VitÃ³ria dos Aliados hÃ¡ 60 anos, o CPPC saÃºda todos os portugueses que colocam a paz no centro das
suas preocupaÃ§Ãµes e lutam para que a guerra nÃ£o volte nunca mais.
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Lisboa, 9 de Maio de 2005
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