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(تْرًّتْ – کاًادا) اهزّس در ضصتویي سالزّس تْلذ ساّیش ضفائی ،گزٍّ سپاص افتخار دارد کَ دریافت
کٌٌذگاى اهسال لْح سپاص خْد را اعالم ّ اس آًِا بَ خاطز تالش ّ کوک ُایطاى سپاسگشاری کٌذ.
ًاهشدُای جایشٍ ی سپاص در سهیٌَ ی ٌىرٌای کاربردی اهیز حسیي بزای طزاحی ُای گزافیکی ّ الَِ
ًجات بَ دلیل طزاحی ُای ّب سایت بْدًذ ّ لْح سپاص اهسال بزای تطکز ّ سپاسگشاری اس سال ُا
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فعالیت ّ کوک بَ جٌبص دگزباضاى ایزاًی بَ امیر حسیه تقذین هی ضْد.
ًاهشدُای جایشٍ ی سپاص در سهیٌَ ی ٌىرٌای زیبا ًجْا سلیواًی بزای عکاسی ّ تارا ایٌاًلْ بزای
عکاسی هذ یا فطي بْدًذ ّ لْح سپاص اهسال بزای سپاسگشاری اس ٌُزهٌذ یاغی ّ تابْ ضکٌواى بزای
توام تغییز چِزٍ ُا ّ ضخصیت ساسی ُای ٌُزی اش بَ تارا ایىاولو تقذین هی ضْد.
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ًاهشدُای جایشٍ ی سپاص در سهیٌَ ی ٌىرٌای ومایشی هِطاد تزکاى بزای ساختي فیلن بي بست ّ
آرهي را ًْاسًذٍ ی تزهیي بْدًذ ّ لْح سپاص اهسال بَ آرمه را بزای سپاسگشاری اس داًص ّ ابتکارش در
آهیختي هْسیقی ُای عاهیاًَ ی ارهٌی با ابشارُا ّ هلْدی ُای هذرى ّ کالسیک ّ ُوچٌیي آضکارا
سًذگی کزدى بَ عٌْاى یک ُوجٌسگزای ایزاًی – اهزیکایی تقذین هی ضْد.
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ًاهشدُای جایشٍ ی سپاص در سهیٌَ ی کوششگران حسیي علیشادٍُ ،وجٌسگزای ایزاًی ّ فعال حقْق
دگزباضاى ّ هِطیذ راستی ،فعال حقْق سًاى ّ دگزباضاى بْدًذ کَ لْح سپاص اهسال بزای سپاسگشاری
اس بیص اس ضاًشدٍ سال فعالیت در سهیٌَ ی حقْق دگزباضاى ّ حزف سدى اس طزف کساًی کَ در آى سهاى
ضزایطی بزای آضکارا صحبت کزدى ًذاضتٌذ ّ ُوچٌیي توام ًْضتَ ُا ّ سخٌزاًی ُایص در ارتباط با
هطکالت جاهعَ ی دگزباضاى ایزاًی ّ سًاى بَ مٍشید راستی تقذین هی ضْد.
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ًاهشدُای جایشٍ ی سپاص اهسال در سهیٌَ ی رساوً ٌا گی سیتی ًیْس بَ عٌْاى اّلیي رساًَ ای کَ
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هطکالت دگزباضاى ایزاًی را هطزح کزد ّ حویذٍ ی آرهیذٍ بَ دلیل هصاحبَ ُای هتعذدش با اعضای
جاهعَ ی دگزباضاى ّ در ُذف تغییز فزٌُگی جاهعَ ّ اس بیي بزدى ُْهْفیا بْدًذ کَ لْح سپاص اهسال بَ
حمیدي آرمیدي تقذین هی ضْد.
ًاهشدُای جایشٍ ی سپاص اهسال در سهیٌَ ی وویسىدگی رضا پسز بزای ّبالگ ًْیسی ّ ساّیش ضفائی
بزای ضعزُای سیبا ّ پز احساسص بْدًذ کَ لْح سپاص بَ رضا پسر بزای سپاسگشاری اس توام فعالیت
ُایص در ُذف جوع آّری اخبار ّ ًْضتَ ُای رّس در سهیٌَ ُای هختلف بَ خصْظ دگزباضی ّ ایجاد یک
ّبالگ هزجع تقذین هی ضْد.
ّ در آخز ًاهشدُای جایشٍ ی بیه الملل اهسال فلیپ بزاّى هذافع حقْق دگزباضاى در آلواى ّ داگ آیزلٌذ
رّسًاهَ ًگار اهزیکایی بْدًذ کَ لْح سپاص بزای سپاسگشاری اس توام هصاحبَ ُا ّ ًْضتَ ُایص در
رّسًاهَ ُای هختلف دًیا در ارتباط با دگزباضاى ایزاًی ّ هطکالت آًِا بَ داگ آیرلىد تقذین هی ضْد.
هذیزاى گزٍّ سپاص صویواًَ بَ توام دریافت کٌٌذگاى ّ ًاهشدُای لْح سپاص اهسال تبزیک گفتَ ّ اس آًِا
درخْاست هی کٌذ کَ بیص اس گذضتَ ّ بزای فزدایی رّضٌتز بَ فعالیت ُای خْد اداهَ دٌُذ.
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The Sepas Award honours an
organization or an individual
whose work has made a
significant contribution toward
securing the full enjoyment of
the human rights of queer
communities that subject to
discrimination or abuse on the
basis of sexual orientation and
gender identity or expression,
anywhere in the world.
The award will be announce
every year on August 30th in
commemorates Saviz Shafaei’s
birthday, the first Iranian gay
activist who died in 2000 by
cancer.

