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  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۵ دسمبر ٠٣
  

 
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  انجمن قلم ايران در تبعيدۀاطالعي

  »يغما گلروئی«به مناسبت بازداشت 
 

علت اين دستگيری . شد  دستگير "ئیيغما گلرو"، ١٣٩٤ ]قوس[ آذر٩ھا؛ روز دوشنبه  گزارش خبرگزاری  به

   .مشخص نيست و اخباری از وضعيت و محل بازداشت اين شاعر منتشر نشده است

  :، نوشته است"يغما" شخصی خود در اينستاگرام با انتشار عکس ۀ در صفح"ئیيغما گلرو"ھمسر 

يغما "ما، ضمن بازرسی خانه اقدام به بازداشت   ۀموران امنيتی با مراجعه به خانأ آذر، م٩ديروز، دوشنبه «

 نگران وضعيت و تا اين لحظه، از او ھيچ خبری نداريم و عميقاً .  و انتقال او به مکان نامعلومی کردند"ئیگلرو

  ».اش ھستيم سالمتی

را بسياری از ھای او  ھای اخير ايران است و ترانه سرايان سال ترين ترانه ترين و پرکار  از سرشناس"ئیيغما گلرو"

 از "رضا يزدانی" و "شاھين نجفی"، "شادمھر عقيلی"، "سياوش قميشی". اند خوانندگان داخل و خارج خوانده

  .اند  کردهء را اجرا"ئیگلرو"ھای  خوانندگانی ھستند که ترانه

 کرد که مضمونی ءرا نيز با صدای خود اجرا» ئیشعر رھا«ای با نام  ھای اخير ترانه  در ماه"ئیيغما گلرو"

  .اعتراضی به وضعيت زنان در حاکميت جمھوری اسالمی ايران دارد

گوی وزارت فرھنگ و ، سخن"آبادی حسين نوش"اين شاعر مردمی و معترض در روزی بازداشت شده است که 

ری و ای و معاند نظام ھمکا ھای ماھواره خوانندگانی که با شبکه«، به "حسن روحانی"ارشاد اسالمی دولت شيح 

 .خواھد شد» برخورد قانونی«ھشدار داد که با آنان » ارتباط دارند
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داده شده و اگر بر اين ھمکاری اصرار  ھا تذکرات الزم به آن«:  روز دوشنبه گفت"آبادی نوش"، »ايسنا«به گزارش 

  ».ندشو رو می گيرد و برای گرفتن مجوز و اجراھای بعدی با مشکل روبه کنند، برخورد قانونی صورت می

ھای  دادگاه حکومت اسالمی ايران، به حبس ، شاعرانی در بی"فاطمه اختصاری" و "مھدی موسوی" مدتی پيش نيز

 . ضربه شالق محکوم شدند٩٩ مدت و  طوالنی

يغما "ما ضمن محکوم کردن سانسور و اختناق حکومت اسالمی ايران، خواھان آزادی سريع و بدون قيد و شرط 

  .ان سياسی و اجتماعی و فرھنگی در ايران ھستيم زندانيۀ و ھم"ئیگلرو

ھای ضدانسانی  کنيم که سياست ھا، دعوت می دوست، نويسندگان و مدافعان حقوق انسان  انسانيما از ھمه نھادھا

حکومت اسالمی را محکوم کنند و خواھان پايان دادن به ھرگونه اختناق و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور 

  !ونددر ايران ش

  

  انجمن قلم ايران در تبعيد
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