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 آه هستيم
 

 -NGO-نهادی است مدنی و غير دولتى  )آمريکا-شمال کاليفرنيا(جمعيت ايرانی حقوق بشر 
)Non-Governmental Organization( ،بدون هيچ گونه وابستگى سياسی، مذهبى و مالى به دولت ها ،

 .سازمان ها و گروهاى ايرانى و غير ايرانى
 

خواست اين تشكل استقرار و رعايت حقوق بشر در ايران و جهان بوده و بنيان فكرى ما بر اعتقاد به اعالميه  
همچنين باور به ديگر ميثاق ها و پروتكل هاى الحاقی در رابطه با حقوق بشر جزء . جهانى حقوق بشر است

 .جدائی نا پذيراز مبانى اعتقادى ما را تشكيل ميدهند
 

 چه ميخواهيم
 

ـ استقرار و گسترش هر چه بيشتر آزادى بيان، انديشه، اديان و تجمع در همه عرصه هاىحيات اجتماعى بى ١
 .هيچ حصر و استثناء در ايران

 

ـ استقرار و گسترش هر چه بيشتر شناخت، حمايت، و احترام به حقوق و آزاديهاى انسانى مندرج در اعالميه ٢
 هاى بين المللى حقوق بشر به خصوص؛ جهانى حقوق بشر وديگر ميثاق

 ).ICCPR(ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسی  -
 ).ICESC(ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى  -
 .کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقير کننده -
 .کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان -
 .ميثاق بين المللی حقوق کودک -
 .بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی -
 .کنوانسيون بين المللی حذف تمام اشکال تبعيض نژادی -
 ).قتل عام(کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی  -
 .فراخوان استراسبورگ مصوبه در نخستين کنگره جهانی الغای مجازات اعدام -
 

هاى مدافع حقوق بشر به وضعيت نقض حقوق بشر در ايران،  ـ جلب توجه افكار عمومى جهانيان و سازمان٣
 .بويژه زنان و کودکان

 

 .ـ آزادی کليه زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران٤
 

 چه ميكنيم
 

هاى  ـ برگزارى جلسات بحث و گفتگو، دعوت از فعاالن حقوق بشر براى سخنرانی و برگزارى برنامه١
 .فرهنگی و هنرى در رابطه با مسائل حقوق بشر

 

هاى مسالمت آميز،  های گروهی، برگزارى آآسيون ـ استفاده از همه وسائل و امكانات انتشاراتى و رسانه٢
 .هاى سرگشاده و جمع آورى امضاء براى جلب توجه افكار جهانيان به نقض حقوق بشر در ايران نوشتن نامه

 

 .ـ هميارى با ديگر نيروهاى هوادار حقوق بشر براى ايجاد يك سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در ايران٣
 

ـ آمك به فعاالن حقوق بشر درون ايران براى ارتباط با گروه هاى بين المللى حقوق بشر براى پيشبرد و تحقق ٤
 .هر چه بيشتر آزاديهاى مندرج در اعالميه جهانى حقوق بشر در ايران

 

ـ برگزارى جلسات آموزشى براى آشنائی با مبانى حقوق بشر و عملكرد نهادهاى بين المللى در راستاى استفاده ٥
 .هر چه بيشتراز امكانات موجود

 

ـ ديده بانى، تهيه گزارش، نشر وپخش گزارش ديگران از نقض حقوق بشر در ايران و همچنين اعتراض به ٦
 .نقض اين حقوق



 سردار اسعد بختياری
 

محمد تقی خان، سردار اسعد در فتح تهران فرمانده گروهی از اردوی بختياری بود و در جنگ با ساالرالدوله 
 در 1320او در دوران رضا شاه به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملی زندانی شد و تا سال . نيز شرکت داشت

 .او مردی معتدل و ماليم و نيک انديش بود. زندان قصر بسر ميبرد
 .محمد تقی خان به نقاشی، سوزن دوزی و بافتنی عالقه مند بود

 ای خامنه) ارژنگ(فتح اهللا 
 

تحصيالت متوسطه را در دبيرستان .  در تهران متولد شده است1325در
 برای تحصيل در رشته معماری 1343دارالفنون بپايان رسانده و در سال 

در دوران دانشجوئی در . به دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران ميرود
تماس با سپاسی اشتيانی و تنی چند از جوانان قديمی نهضت آزادی مذهبی 

شده و به کار مطالعاتی و شرکت در جلسات ارشادی و اشنائی با سياست و 
وسپس در سال دوم تحصيل وارد سازمان مجاهدين شده .کتاب روی مياورد

 دستگير 1350در شهريور . و زير نظر علی باکری به فعاليت ميپردازد 
.  به زندان عادل آباد در شيراز منتقل ميشود 57 تا 1351شده و از سال 

او در سال . در زندان تبريز از يک زندانی عادی نقاشی آبرنگ را مياموزد
و در . همراه با چند نفر ديگر سازمان راه کارگر را بوجود مياورد1358
 کشور را ترک کده وپس از 1361او در سال .  رسما از تشکيالت راه کارگر خارج ميشود1364سال 

ارژنگ از سال . در رشته معماری از دانشگاه برلين فارغ التحصيل ميشود1990مهاجرت به آلمان در سال 
 . به نحوه جديتری به نقاشی به ويژه خاطرت تصويری دوران زندان ميپردازد2001

 سودابه اردوان
 

نقاش، مجسمه ساز و هنرمند متولد تبريز است که از سال 
.  بعنوان پناهنده سياسی ساکن کشور سوئد ميباشد1996

ای در تهران بود توسط   ساله24هنگامی که وی دانشجويئ 
رژيم جمهوری اسالمی بدليل فعاليت سياسی دستگير و هشت 
سال از بهترين سال های زندگی خود را در زندانهای مخوف 
اوين و قزلحصار بسر برد و از بازماندگان فاجعه ملی کشتار 

های زندان  کتاب يادنگاره.  است67زندانيان سياسی در سال 
ها  ها، بيم که از او منشر شده است نماينگر آرزوها و تلخکامی

و اميدهای زندانيان است که با استقبال منتقدان و مردم روبرو 
 .شده است

 شکوفه کاوانی
 

نقاشی های او .  در سيدنی استراليا زندگی ميکند1997مترجم و نقاش، از سال 
ترکيبی از اکريليک و کوالژ است و اکثرا تم های سياسی، مدرن، آبستره و زنانه 

شکوفه کاوانی . دارند و همگی برگرفته از احساسات و تجربيات شخصی او هستند
مترجم کتاب موالنا و چرخ گردون است که در ايران به چاپ رسيده و با استقبال 

 .شغل او در حال حاضر پرستار اطاق عمل است. فراوان روبرو گشته است

 فريده رضوی
 

او پس از مهاجرت . دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی است
  دررشته طراحی و آموزش عالی وسايل ارتباط جمعی 1984به آلمان از سال 

آثار او در نمايشگاه های محتلف به نمايش در امده است، . تحصيل کرده است
 :از آن جمله

هفت پالت، هفت هنرمند  " در کلن،2002مارس " نقاشی معاصرايران" 
 در 2003می ــ ژوئن " دو دريچه " در کلن،2002سپتامبر " ايرانی

 .در ترويزدورف 2005اکتبر ـ نوامبر " سه چشم انداز"ترويزدورف، 

 آرتا داوری
 

متولد تهران است و پس از ديپلم در دانشکده هنرهای زيبای مارسی 
فعاليتهای . ومدرسه بين المللی هنرشهر نيس ادامه تحصيل داده است

 :هنری او عبارتند از
 همکاری با گروه کودک تلويزيون ــ شبکه يک ــ به 1980ـ1984ـ 

 .عنوان دکوراتور
بعنوان نقاش ) آلمان( همکاری با تـأترمرکزی شهر آخن 1987ـ1990ـ 

 .تأتر
 تا کنون کالس های آموزشی برای هنرجويان در رشته های 1985ـ از 

همچنين کار صحنه با کودکان و نوجوانان شامل نقش .طراحی و نقاشی
 .آفرينی، ماسک سازی و دکوراسيون

او تا کنون در نمايشگاه های فردی و جمعیِ رسمی وغير رسمی درآلمان 
 :هاعبارتند از برخی از اين نمايشگاه. وبعضی کشورهای اروپايی شرکت داشته است

دو  " در کلن،2002سپتامبر " هفت پالت، هفت هنرمند ايرانی " در کلن،2002مارس " نقاشی معاصرايران" 
 .در ترويزدورف 2005اکتبر ـ نوامبر " سه چشم انداز" در ترويزدورف، 2003می ــ ژوئن " دريچه

 مينو خواجه الدين
 

از هفده سالگى آموزش نقاشى را . ميالدى در تبريز متولد شد1952در سال 
با ورود به دانشكده ى اد بيات . در آارگاه نقاشى چهره نگار آغاز آرده

ىادبيات فارسى، آار طراحى را در آارگاه آزاد  دانشگاه تبريز در رشته
در همين زمان وارد فعاليت هاى سياسى بر ضد حكومت . دانشگاه ادامه داد

ز طرف ساواك دستگير و زند انى 1976در سال . د يكتاتورى شاه شد
د ر زندان به همراه يكى از همبندان خود با مداد و هر آن چيزى آه . گرديد

بتواند خطى بر روى آاغذهاى سيگار و يا هر سطح ديگرى بكشد، طراحى 
د ر ضمن خطاطى را در آنار اعظم صاد قى آه بعد ها به دست . ميکرد

 مجبور به ترك آشور شد و به آشور آلمان پناهنده 1986در سال . جمهورى اسالمى اعدام شد آموخت
 در شهر مونيخ  باز سازى نقاشى و مجسمه را آموخته است  Gerhard Ernstى در آتليه1989از سال .گرديد 

 آتليه ى باز سازى نقاشى و مجسمه خود را بر پا آرده 1996او از سال . ودر همان آتليه مشغول به آار گرديد
اينشتين براى  " و "زندآى و آثار ميله"نوشته ى ژان رنوار، " پدرم رنوار"ترجمه ى آتاب هايى نظير. است

 در شهر هامبورگ  به Plakatt Werkstaat او در حال حاضر در .  از جمله کارهای اوست"آودآان
 .طراحى روى آاغذ با تكنيك هاى سنتى آلمان اشتغال دارد

 .های بسياری به نمايش کذاشته شده است آثار مينو الدين تاکنون در نمايشگاه


