
 ماھا تھیھ شده اما از آنجا کھ متن طوالنی است و صفحات زیادی از مجلھ را اشغال می کرد، 9متن زیر برای چاپ در شماره 

.آن را جداگانھ ارسال می کنیم  

 

ز تجارب خود درس بگیریما  
ھدف این نوشتھ نھ انتقاد بھ کسی است و نھ شماتت، بلکھ ھدف این است کھ بگوئیم ما از این 

 . برای آینده خود کسب کنیم ھ درس و تجربھ ای می توانیمحادثھ چ

 

اعدام دو نوجوان ھمجنسگرا در مشھد بازتاب گستره ای در سطح جھان داشت و موضوع بی حقوقی 

برای اینکھ نگوئید . و سرکوب ھمجنسگرایان ایران بھ صفحات اصلی جراید و وب سایت ھا کشیده شد

 :تجوگر گوگول بنویسیدما اغراق می کنیم کافی است در جس

Gay killing in Iran 

آنوقت بیش از بیست صفحھ فقط مربوط بھ لینک ھای مختلف خواھید دید کھ تازه اینھا بیشتر انعکاس 

ھا در دنیای انگلیسی زبان را نشان می دھند و خودتان کشورھای غیر انگلیسی زبان را ھم بھ آنھا 

 سرکوب و اعدام ما در کشور اعالم کرده  الفت خود را باجامعھ جھانی با قاطعیت مخ . اضافھ کنید

    .است و سازمان ھای ھمجنسگرایان جھانی در این اقدام نقش با اھمیتی ایفا کردند



 این مطلب چاپ شده در گویا دات کام را حتمآ بخوانید تا متوجھ شوید کھ چرا دلیل اصلی اعدام بھ 

  :ن دو نفر بودهاحتمال بسیار قوی ھمان ھمجنسگرا بودن ای

http://azad.gooya.name/politics/archives/033974.php 

 خود ما ھمجنسگرایان  اما اعدام دو نوجوان در مشھد و موضوع ھمجنسگرا بودن آنھا، در جامعھ

برخی ھا اصآل خبر را نشنیدند و بسیاری از . چندانی نداشتایران، آنطور کھ باید و شاید بازتاب 

طریق سایت ھا و خبرگزاری ھای خارجی متوجھ شدند، بعضی در مورد گی بودن دوجوان شک 

داشتند، بحثی ھم در باره اینکھ کال اعدام خوب است یا بد در گرفت، ولی نسبتا سطحی بود و دوستان 

  ). یا بھ دلیل کمبود اطالعات، یا ھر دلیل دیگر(دند از پرداختن عمقی بھ مسئلھ پرھیز نمو

  دلیل این اختالف توجھ بین ما و جامعھ جھانی از کجا ناشی می شود؟ 

  کال چھ چیزی یاد گرفتیم و چھ تجربیاتی می توانیم از این مسئلھ بیاموزیم؟ 

  تر شود؟ در شرایط فعلی چھ کار باید کرد تا تیغ سرکوب و اعدام ھمجنسگرایان ھر چھ کند

اگر دیگران . پاسخ بھ اینھا و بسیاری سئواالت دیگربرای تک تک ھمجنسگرایان ایران ضروری است

می توان . از پرداخت جدی بھ مسائل ما طفره می روند، اما خود ما نباید چنین خطایی مرتکب شویم

 ھم ھمجنسگرایی پرسید کھ چرا دو نفر در مشھد اعدام می شوند و یکی از بھ اصطالح جرم ھای آنھا

نھ از بچھ ھای مشھد و شھرھای اطراف آن، و نھ   چند و چون آن حادثھ، اعالم می گردد، ولی درباره

وبالگ نویسان ما ھم خیلی سریع و سطحی از . از جاھای دیگر، ھیچ خبر و ایمیلی بھ ماھا نمی رسد

 بعضی روزنامھ ھای مخالف کنار قضیھ می گذرند و بدتر از ھمھ، برخی ھم خیلی زود و ساده ادعای

 سالھ را جدی می گیرند و ھیچ شک و تردیدی 13حقوق ھمجنسگرایان، مبنی بر تجاوز بھ یک پسر 

   در اینباره بھ خود را نمی دھند

 راستی چرا؟ البتھ ما می دانیم کھ دوستانی از مشھد و شھرھای اطراف آن خواننده ماھا ھستند، چون 

 ما  ین بار درخواست مجلھ می کنند می نویسند کھ از کدام شھر ھستند، امامعموال وقتی افراد برای اول

بعد از ارسال پاسخ، معموال ایمیل ھا را پاک می کنیم، پس ما امکان تماس با خوانندگان خود در مشھد 

نکتھ بعدی اینکھ . را نداشتیم و در لیست ایمیل ھا ھم نمی نویسیم کھ فالن مشترک از کدام شھر است

این خبر کھ در بسیاری از جاھا پخش شد و جامعھ جھانی واکنشی در خور نشان داد، در وبالگ چرا 

  ھا و سایت ھای خود ما ھمجنسگرایان آنطور کھ باید و شاید مورد بحث و نظر واقع نشد؟ 

اولین خطا این کھ مسئولین ماھا بایستی در لیست ایمیل مشترکین خود، شھر محل سکونت ھر مشترک 

اگر چنین چیزی بود، ماھا می توانست با مشترکین آن منطقھ از کشور تماس گرفتھ و . بنویسندرا ھم 

http://azad.gooya.name/politics/archives/033974.php


. از آنھا بخواھد کھ در حول و حوش مسئلھ، اخبار و اطالعات دقیق تری تھیھ و در اختیار قرار دھند

ا چون ممکن است فردا روزی در شھر دیگری ھم خدای ناکرده، چنین حادثھ ای پیش بیاید و ماھ

از طرف دیگر ماھا یک مجلھ یا . بعنوان یک مجلھ معتبر باید توان خبردھی دقیق را داشتھ باشد

ھمھ می دانند کھ ماھا توسط چند . خبرگزاری رسمی و علنی نیست کھ ھمھ جا خبرنگار داشتھ باشد

یھ می کنیم ما در کنار کار و مشقات زندگی روزانھ خود، ماھا را تھ. نفر محدود تھیھ و منتشر می شود

و امکان و وقت ما ھم مثل ھمھ شما محدود است، اما اگر ھر خواننده ای در ھر شھر و جایی کھ 

ھست بھ عنوان یک خبرنگار و امکان برای ماھا عمل کند آنوقت مجلھ بیشتر از ھر خبرگزاری 

قت الزم شد بھ  ھر و یا. خبرنگار خواھد داشت و خواھد توانست اخبار دقیق از محل  واقعھ منتشر کند

لیست مشترکین خود مراجعھ و با افراد فالن شھر کھ حادثھ ای در آنجا اتفاق افتاده تماس بگیرد و از 

 بھ درستی بدون اجازه و نظر خود فرد نمی خواھد چنین  اما ماھا. آنھا نظر خواھی و پرس و جو کند

از تک تک شما خوانندگان و کاری کند و شھر محل زندگی مشترک مجلھ را در لیست بگنجاند؛ پس 

مشترکین مجلھ درخواست می کنیم کھ اگر مایلید در ارتباط و ھمکاری نزدیک تری با مجلھ خود قرار 

لطفا یک  بگیرید و در امر خبر رسانی و بھتر شدن شبکھ و امکانات ھمجنسگرایان کشور سھیم شوید،

د تا در کنار ایمیل شما قرار داده و در ایمیل برای ما ارسال کنید و شھر محل زندگی خود را بنویسی

ما می دانیم کھ ماھا در اکثر قریب بھ اتفاق شھرھای کشور . آینده در صورت نیاز با شما تماس بگیریم

پخش سریع و دقیق اخبار از شھرھای مختلف باعث واکنش جھانی می شود و ھر چند . خواننده دارد

اضات جھانی کک اشان نمی گزد، اما خود بھتر از ھر دولتمردان تظاھر می کنند کھ در برابر اعتر

اینکھ اکبر گنجی با آن . کسی می دانند کھ نمی توانند نسبت بھ افکار عمومی جھان بی تفاوت باشند

اظھار نظرھای تند و صریح درباره آقای خامنھ ای، ھنوز زنده مانده و اعدام نشده، دقیقا بھ خاطر 

  .ھمین اعتراضات جھانی است

 اگر دوستان کاری بھ ماھا ندارند و مسئولیتی در برابر آن حس نمی کنند، ھیچ ایراد و اشکالی حاال

ندارد، اما کلی وبالگ ھست، کلی مراکز و سازمان ھای معتبر جھانی وجود دارند، حداقل ھر کسی 

  .دمی توانست در حد خود بھ جمع آوری خبر پرداختھ و بھ منبعی کھ بدان اعتماد دارد تحویل دھ

آیا می توان باور کرد کھ از بین اینھمھ خواننده مجلھ ماھا، کسی نیست کھ دوستی در مشھد داشتھ  

  .باشد؟ خود بچھ ھای مشھد چرا کاری نکردند؟ پس این بی تفاوتی دومین خطای ھمھ ماست

رصت این است کھ چرا از ف) از ماھا گرفتھ تا وبالگ نویسان ما تا خوانندگان(سومین خطای ھمھ ما 

استفاده نکرده و کال موضوع اعدام بھ طور کلی را مورد بحث و تفسیر قرار ندادیم تا بتوانیم با 



روشنگری در اینباره، حداقل غیراخالقی و نادرست بودن قانون اعدام ھمجنسگرایان در قوانین جزایی 

  روشن کرده باشیم؟) حداقل برای خودمان(کشور را 

نباید مرتکب آن شود این است کھ واکنش جھانی در مورد این واقعھ خطای دیگری کھ ھیچکدام از ما 

را مورد توجھ جدی قرار ندھیم و ھمچنان بھ بی تفاوتی و ندانم کاری خود ادامھ دھیم و بھ پشت جبھھ 

  .حمایتی وسیعی کھ در جھان داریم بی اعتنا باقی بمانیم

   

  :و اما گوشھ ای از واکنشھای جھانی

شھد تعداد زیادی از سازمان ھا و گروه ھا و رادیوھا و مجالت خارجی گزارش و  واقعھ م در جریان

خبر منتشر کردند، در بسیاری از کشورھا از جملھ در ایتالیا، انگلستان، ایرلند، فرانسھ، سوئد، 

 ایران  روسیھ، آمریکا و کانادا، در مقابل سفارت ایران تظاھراتی در دفاع از حقوق ھمجنسگرایان

فت، ھمجنسگرایان فرانسھ کارزار وسیعی را برای لغو اعدام ھمجنسگرایان در صورت گر

خود خبر اعدام در مشھد در ده ھا ھزار  کشورھایی کھ گی ھا را اعدام می کنند بھ راه انداختھ اند، و

وب سایت ھمجنسگرایان سراسر جھان پخش و مورد بحث و بررسی قرار گرفت کھ در آخر این 

ھمچنین افراد و گروه ھای ھمجنسگرایان کشورھای زیادی از . آنھا لینک داده ایممطلب بھ بعضی از 

  بطور خودجوش.... ونزوئال گرفتھ تا نیوزلند، از ایرلند گرفتھ تا ترکیھ، از لھستان گرفتھ تا فرانسھ و

 بھ با ارسال نامھ ھای اعتراض آمیز بھ مسئولین دولتی ایران و ھمینطور سفارت ایران در کشور خود

ھمجنسگرایان روسیھ بھ رئیس جمھور پوتین نامھ ای ارسال . اعدام ھمجنسگرایان اعتراض کردند

کرده از او خواستھ اند کھ در روابط با دولت ایران موضوع حقوق ھجنسگرایان را بھ آنھا گوشزد 

، وزارت اتحادیھ اروپا.  آمریکا بھ وزیر خارجھ خود چنین نامھ ای نوشتھ اند کند، وھمجنسگرایان

ھمھ و ھمھ واکنش نشان دادند، شھردار سان فرانسیسکو .... خارجھ آمریکا، سازمان عفو بین الملل و

وزیر خارجھ کانادا علنا بھ . نیز خشم و نارضایتی خود از سرکوب ھمجنسگرایان ایران را ابراز کرد

 معتبر جھانی انعکاس خبر اعدام ھمچنین در تعداد زیادی از روزنامھ ھای. اعدام ھا اعتراض نمود

  .یافت

از طریق تماس ھای اولیھ کھ چند ماه پیش در رابطھ با کارزار جھانی مقابلھ با ھموفوبیا با چند 

سازمان و گروه خارجی برقرار شد، سازمان ھمجنسگرایان روسیھ مصاحبھ ای با ماھا ترتیب داد کھ 

ور سایت رسمی ایلگا منعکس بالفاصلھ در صدھا سایت ھمجنسگرایان کشورھای دیگر و ھمینط

گردید و بھ دنبال آن تعداد وسیعی ایمیل ھای حمایتی از افراد و گروه ھای ھمجنسگرایان بسیاری از 



 بھ ماھا رسید کھ ضمن ابراز خشم خود از اعدام ھمجنسگرایان از ما خواستھ بودند بھ  کشورھا

مقابل تعدی و سرکوب ما ساکت نخواھند  در  خوانندگان خود اعالم کنیم کھ آنھا بھ فکر ما ھستند و

  :این ھم تنھا نمونھ ھایی از آنچھ گفتیم. نشست

 ):کھ ھم در بخش روسی و ھم بخش انگلیسی سایت آنھا قرار گرفت(مصاحبھ گی ھای روسیھ با ماھا 

www.gayrussia.ru/en  

  : از سایتھای خارجی دیگر ھم بازتاب یافت از جملھ در این سایتھامصاحبھ در بسیاری

  : ماھا در یک سایت گی ھای آلمانی باز چاپ مصاحبھ

http://www.queer.de/  

  :بازچاپ مصاحبھ در سایت ھمجنسگرایان سوئیس بھ زبان فرانسوی

http://www.360.ch/presse/news/2005/07/001483.php  

  :این ھم یک سایت انگلیسی کھ مصاحبھ را منتشر کرد

http://www.ukgaynews.org.uk/latest.htm  

  :سایت معروف گی آمریکاییاین ھم یک 

http://www.365gay.com/newscon05/07/072505Iran.htm  

   

  :نامھ روسای ایلگا بھ آقای احمدی نژاد

http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileID=694&FileCategory=1

&ZoneID=3  

  :رئیس سازمان حقوق بشر ھمجنسگرایان جھان ھم اعتراض کرد

www.iglhrc.org  

Paula L. Ettelbrick 

International Gay and Lesbian Human Rights Commission 

350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118 

Phone: +1 212-216-1256 

Fax: +1 212-216-1876 

  

 :این ھم نامھ کمیسیون حقوق بشر در مورد اعدام ھا
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http://www.hrc.org/Template.cfm?Section=Press_Room&CONTENTID=28058&TE

MPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm  

  :عکس تظاھرات جلو سفارت ایران در لندن

http://www.outrage.org.uk/imagezoom.asp?file=IranHangingProtest166 

http://www.outrage.org.uk/imagezoom.asp?file=IranHangingProtest169 

http://www.outrage.org.uk/imagezoom.asp?file=IranHangingProtest184 

http://www.outrage.org.uk/imagezoom.asp?file=IranHangingProtest198  

  :شھردار سان فرانسیسکو ھم واکنش نشان داد

http://mpetrelis.blogspot.com/  

بدا در ترکیھ و سازمان حقوق بشر این کشور ھم نامھ ای بھ احمدی نژاد نوشتھ و نسبت بھ اعدامھا سازمان الم

  .اعتراض کردند

   ایران در شھر رم و نیز دو تظاھرات جلو سفارت) سازمان ملی ھمجنسگرایان ایتالیا( سازمان آرکی گی 

  :تالیا عکسهای تطاهرات در ای.کنسولگری ایران در شھر میالن ترتیب داد

http://synopsis.altervista.org/Manifestazione_1.jpg  

http://synopsis.altervista.org/Manifestazione_2.jpg  

http://synopsis.altervista.org/Manifestazione_3.jpg  

http://synopsis.altervista.org/Manifestazione_4.jpg  

ھم در میدان مرکزی شھر استکھلم تظاھرات ) سازمان ھمجنسگرایان سوئد ( سازمان جوانان ار اف اس ال

  :کردند

www.rfslungdom.se  

رادیوی رنگین کمان استرالیا ھم یکساعت تمام از برنامھ ھای خود را بھ پخش خبر و موضوع اعدام 

  :اختصاص داد

www.joy.org.au  

rainbowreport@joy.org.au 

+ 613 9699 2949 

0408 122 831 (mobile) 
  

ھمجنسگرایان فرانسھ بعد از اعدامھای مشھد این حرکت ( جمع آوری امضاء برای لغو اعدام ھمجنسگرایان

  ):را شروع کردند
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http://www.abolition.fr/ecpm/french/petitions.php?ref=14  

  :درج خبر در خبرگزاری آسوشیتدپرس 

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/afp/20050722/wl_mideast_afp/iranexe

cuteyouthgays_050722190011  

  :رادیو فردا ھم خبر را منعکس کرد

http://www.radiofarda.org/iran_article/2005/7/9480ed32-b84d-4b31-87c7-

f0a4324cbb48.html  

 وضعیت حقوق بشر در کشورھای مختلف کھ ساالنھ دولت آمریکا   از این پس در گزارش ساالنھقرار است

  .منتشر می کند، موضوع نقض حقوق ھمجنسگرایان ھم منظور شود

پس فرستادن پناھندگان ھمجنسگرای ایرانی از سوئد سایت یاھو نیز ضمن پخش خبر در مورد توقف باز

  :گزارش داد

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/afp/20050722/wl_mideast_afp/iranexe

cuteyouthgays_050722190011  

  :این ھم یک سایت معروف آمریکایی کھ بطور وسیعی بھ موضوع اعدام ا پرداخت

http://direland.typepad.com/direland/2005/08/worldwide_prote.html  

  : گی دات کامسایت

http://www.gay.com/news/article.html?2005/07/21/1  

اختصاص داده کھ بھ ایران و " ملتی در اسارت "  مجلھ فرونت پیج دات کام ھم مطلبی از رضا بایگان بھ نام

  :ن پرداختموضوع اعدام دو جوا

http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=8865  

  : در یاھو ھم مطلبی در اینباره نوشتھ است این گروه

http://groups.yahoo.com/group/realmenofpersia/  

  :سایت ایران فوکوس ھم گزارش را منتشر کرد

http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=2917  

  : ایسنا منتشر شدخبر ابتدا توسط خبرگزاری

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-556874  

  :مجلھ تایمز لندن ھم خبر و گزارش منتشر کرد

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,251-1703858,00.html  

  :این ھم یک سایت گی دیگر کھ خبر را منتشر کرد
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http://www.365gay.com/newscon05/07/072105iran.htm  

  :سایت تولرانس ھم این خبر را چاپ کرد

http://tolerance.myblogsite.com/blog/_archives/2005/7/21/1058606.html  

  :سایت تاک لفت

http://talkleft.com/new_archives/011583.html  

  :سایت دیدن جنگل

http://www.seeingtheforest.com/archives/2005/07/islamic_law.htm  

  : لوس آنجلس- سایت ترایب

http://losangeles.tribe.net/thread/2f18954f-23a4-407d-8eb6-

e5dabc519e3f?tribeid=a3d2004a-da2f-4b37-accc-

baf0c3cab535&r=10025#73baf628-c6ab-4888-93ad-30f83b0fdd50  

  :سایت پانداگون

http://www.pandagon.net/archives/2005/07/the_large_and_s.html  

  :این سایت مطلبی در باره بیسوادی دینی چاپ کرده و بھ موضوع پرداختھ است

http://fierce.jnfr.com/archives/2005/07/religious_bigot.html  

  :رادیو آمریکا

http://shows.airamericaradio.com/maddow/node/858  

  :و سایت ھای دیگر

 http://contact-us.state.gov/ask_form_cat/ask_form_secretary.html  

http://uk.gay.com/headlines/8804  

http://www.ukgaynews.org.uk/Archive/2005july/2101.htm  

http://www.planetout.com/news/article.html?2005/07/21/1  

http://www.washblade.com/2005/8-5/view/columns/iran2.cfm  

http://www.theagitator.com/archives/024017.php  

http://friends.macjournals.com/mattd/2005/07/21#a1317  

http://www.republicoft.com/index.php/archives/2005/07/21/when-govt-gets-religion/  

http://www.thecolorofinfinity.com/mensforthhill/archives/2005/07/ugh.html  
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 ھیچ وجھ امکان سر زدن و یا گزارش از ده ھا ھزار اینھا تنھا گوشھ ای از واکنش ھا بود چون بھ

اما این سئوال بھ جایی است . سایتی کھ درباره این اتفاق خبر و عکس و مطلب چاپ کردند را نداشتیم

اگر پرسیده شود کھ ما ھمجنسگرایان از مسئلھ چھ چیزی یاد گرفتیم؟ آیا تجربھ ای اندوختیم؟ آیا 

 ان شد؟ و بعد  این سئوال کھ چھ درسی باید از این مسئلھ بگیریم؟کمبودھا و اشکاالت خود ما نمای

اگرما بخواھیم، اراده کنیم و حاضر بھ صرف وقت و انرژی باشیم، آنوقت خواھیم توانست موقعیت 

  اما چگونھ؟. فعلی خود را تا حدود زیادی تغییر دھیم

، دستھ ھای افرادی کھ حاضر بھ تشکیل گروه ھا و دستھ ھایی از افراد آگاه و مدبر در سراسر کشور

تالش و فعالیت باشند، برقراری رابطھ با گروه ھای مشابھ در شھرھای دیگر، ایجاد یک شبکھ ایمیلی 

برای خبر رسانی و اطالع دھی بھ ھم و رساندن ھر گونھ خبر بھ اعضاء شبکھ ایمیل از جملھ در 

  ...مورد دستگیری ھا، یا اعدام ھا یا ھجوم پلیس یا

ل یا مسئوالن چنین شبکھ ای با ایجاد رابطھ با یک سازمان بین المللی از طریق یک ایمیل مسئو

، آنھا را در جریان فعالیت خود قرار داده و اعالم کنند کھ از )برای رعایت امنیت(جداگانھ و مخفی 

دست زدن بھ این بھ بعد اخبار و گزارشات مربوط بھ اعدام و دستگیری ھا را بھ آنھا می فرستند تا با 

  .اقدام کنند... اقدامات وسیع در سطح جھان در جھت یاری بازداشت شدگان یا محکومان بھ اعدام یا

برای ارائھ گزارش بھ سازمانھای جھانی و ھر چھ مؤثرتر کردن وجھھ و اعتبار آن بھتر است 

د در گیر در قضیھ، گزارش خود را ھر چھ دقیق تر تھیھ کنیم از جملھ ارائھ نام و نام خانوادگی افرا

سن  سال و شغل آنھا، واکنش خانواده آنھا، اسم دادگاه یا افراد پلیس درگیر در مسئلھ، اسم وکیل و 

ھمچنین خود بشکلی سعی کنیم با نزدیکان و خانواده ........ و) اگر امکانش باشد(شماره تلفن یا فاکس 

اما  اگر . گفتھ ھای آنھا تھیھ و ارسال نمائیمافراد ھم تماس گرفتھ و با آنھا صحبت کنیم و گزارشی از 

نتوانستیم ھمھ این کارھا را انجام دھیم مھم نیست، بھ ھر اندازه کھ بتوانیم خوب است، بھر حال از 

ھیچی بھتر است و در جریان اینگونھ کارھا خود کلی تجربھ برای آینده و کارھای بعدی کسب می 

  .کنیم

ولت ممکن است در ابتدا سر خود را زیر برف ببرند، اما در  ھمانطور کھ گفتھ شد مسئوالن د

درازمدت نخواھند توانست ھمچنان بی تفاوت باشند و خواه ناخواه لبھ سرکوب و بی حقوقی ما کند 

 آنوقت ما نیرو و امکان بیشتری برای کار فرھنگی و تغییر دیدگاه مردم نسبت بھ خود  .خواھد داشت

درست ھمانطور کھ . فاده بجا از حمایت جھانی در رسیدن بھ خواستھ خوداین یعنی است. خواھیم داشت

اگر . ھم از امکانات پشت جبھھ خارجی استفاده صحیحی می کنند... نویسندگان، مخالفان سیاسی و



حاکمانی بدون توجھ بھ علم و دانش و انسانیت، حقوق افراد را از آنھا بگیرند، افراد چاره ای جز این 

. ای بدست آوردن حقوق خود تالش کنند و از جامعھ جھانی طلب یاری و استمداد نمایندندارند کھ بر

آیا مھارت بازی را داریم؟ آیا بھ اندازه . حاال توپ در میدان خود ما ھمجنسگرایان این کشور است

 کافی بھ بلوغ فکری و عقلی و خواستھ ای خود رسیده ایم کھ استقالل، آزادی و رھایی خود را فریاد

، »بھ من چھ بگذار بقیھ اینکارھا را بکنند«بزنیم؟ یا ھمچنان اندر خم کوچھ ھای سنت، بی تفاوتی و 

باقی خواھیم ماند؟ عمل ھر کسی جواب اوست و آینده نشان خواھد داد کھ امروز اکثریت ما 

در بی حقوقی و بھ ھمان نسبت ما را ... مثبت، یا منفی. ھمجنسگرایان چھ پاسخی بھ این سئوال داده ایم

  .خود مسئول خواھد دانست

  : این ھم چند عکس گویا



      

  
:کھ بھ موضوع اعدامھا پرداختھ، گرفتھ شده است) آدرس زیر(   عکس پائینی ھم  از یک یاھو گروه فرانسوی   

http://fr.groups.yahoo.com/group/club_froggy 

http://fr.groups.yahoo.com/group/club_froggy


  


