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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٣ می ٢۴

  

  :تاريخ پيدايش شورای جھانی صلح 

  ١٩۴٨وروتسواف، 
  

لھستان سازماندھی شد، و در وروتسواف در لھستان گردھمآئی جھانی  -فرانسهت أ، توسط ھي١٩۴٨ گست ا٢٨ تا ٢۴از 

  . کشور بود۴۵ نماينده از ٣٨٩روشنفکران برای صلح شامل 

-ت نمايندگی فرانسه شامل برخی از شخصيت ھائی بود که شھرت جھانی داشتند و دانشمندانی مانند ايرن ژوليوأھي

مانند پل الوار، ورکور، ارمان ساالکرو و امه ھائی د ژولين بندا، و نويسنده کوری و اوژنی کوتون، و فيلسوفانی مانن

 مانند لوکوربوزيه يا ھنرمندانی مانند ژان لوئی و مادلن بارو ی مانند پابلو پيکاسو و فرناند لژه، آرشيتکتانیسزار، نقاش

  ).١(بين آنھا ديده می شدند

  

 نمايندگی فرانسه

سرد و ترس از کاربرد سالح اتمی توسط اياالت متحده بود و اين گردھمآئی پيرامون شرايط تاريخی متأثر از جنگ 

  .دفاع از صلح سخن می گفت

در . پابلو پيکاسو از پابلو نرودا دفاع کرد که در کشور خودش تحت پی گرد قرار داشت و به تبعيد محکوم شده بود

ھواپيماھای بريتانيائی دھکده ھای مالزی را «رانی او  می کرد، و ھمزمان با سخنءمورد امه سزار استعمار را افشا
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نيروھای «، و در ھندوچين »لندی ھا به جاوا و سوماترا، به جمھوری اندونزی حمله می برنداھ«و » بمباران می کنند

  .»ر به خون بی گناھان آغشته شده استاسکغدکنند در حالی که منظامی فرانسه مداخله می 

 شرکت کننده مانيفستی عليه نظام استعماری و باززائی فاشيسم، و تجاوز به استقالل ملی ٣٧٠ در پايان اين گردھمآئی،

  . و ايجاد اختناق در گسترش فرھنگ و به ھمين گونه کاربرد کشفيات علمی در امور نظامی منتشر کردند

 پاريس بود و برای تشکيل ايجاد کرد که مرکز آن درکميتۀ بين المللی برای دفاع از صلح کنگره عالوه بر اين يک 

  .کميته ھای ملی در ھمگامی با رويکردھای کنگره فراخوان صادر کرد

  

 سالن کنگره در وروتسواف

 کشور ٧٠ عضو از ٢١٩٨ در پاريس با شرکت ١٩۴٩ اپريلتحت چنين شرايطی  کنگرۀ جھانی طرفداران صلح  در 

زيکدان فردريک ژوليو کوری ف مديريت به عضو ١۴٠ی با اين کنگره تصميم گرفت کميتۀ بين المللی دائم. تشکيل شد

  .بر اين اساس بود که شورای جھانی صلح راه اندازی شد. ايجاد کند

١(  

Irène Joliot-Curie et Eugénie Cotton, Julien Benda,  Paul Eluard, Vercors, Armand Salacrou 

et Aimé Césaire, Pablo Picasso, Fernand Léger, Le Corbusier , Jean-Louis et Madeleine 

Barrault. 
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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