
 
 
 

مدافعین حقوق بشر سوگوار درگذشت عصما جھانگیر ھستند  
 

با کمال تاسف خبر درگذشت عصما جھانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را شنیدیم. وی در 
فوریھ درگذشت و مدافعین حقوق بشر، بھ خصوص آنھایی کھ در ایران ھستند سوگوار مرگ او ھستند. ١١روز   

 
و مبارزه برای   ھای اساسی ایران کسی را از دست داد کھ یکی از پر خروشترین مبارزین در راه حقوق، آزادیجامعھ 

، زمانیکھ کھ بھ سمت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق ٢٠١۶اش بود. او از سپتامبر سال  عزت و سربلندی
ر را در سازمان ملل بھ گوش جھانیان رسید و از جامعھ بشر ایران گماشتھ شد، صدای بسیاری از قربانیان نقض حقوق بش

مدنی پویا ولی گرفتار اختناق ایران دفاع کرد. خانم جھانگیر خواستار اصالحات حیاتی در مورد حقوق بشر بود و در 
ای کرد کھ زندگی بسیاری در ایران را تحت تاثیر قرار داد. موارد متعدد اقدامات فوری  

 
ای برای ایرانی عادالنھ تر، آزادتر و برابرتر. با  افعین حقوق بشر، او ھمراھی بود در مبارزهبرای بسیاری از ما مد

خواھیم شجاعتش، توانش و شور و شوقش برای حقوق، برابری و احترام برای عزت ھمگان در ایران،  درگذشت او، می
پاکستان و سایر نقاط جھان را یادآور شویم و آن را گرامی بداریم.  

 
دانیم. د را در سوگ دوستان و خویشاوندان او در پاکستان و سایر نقاط جھان شریک میما خو  

 
بنیاد عبدالرحمن برومند  

 
ھمھ حقوق بشر برای ھمھ در ایران  

 
عرصھ سوم  

 
Article 19  

 
ھا در ایران انجمن دفاع از حقوق بشر آذربایجانی  

 
انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران ژنو -  

 
حقوق بشر ایرانمرکز   

 
مرکز مدافعین حقوق بشر در ایران  



 
)ECPMاتحاد علیھ مجازات اعدام (  

 
)EAHROھا در اروپا ( سازمان دفاع از حقوق بشر اھوازی  

 
فعالین حقوق بشر در ایران  

 
Impact Iran 

 
سازمان دگرباشان جنسی ایران  ایرکو-  

 
حقوق بشر ایران  

 
مرکز اسناد حقوق بشر ایران  

 
اقدام آشکار جھانیسازمان   

 
بنیاد سیامک پورزند  

 
Small Media 

 
اتحاد برای ایران  

 
 


