
 الصحفيون العرب االهوازيون يطالبون باالفراج عن تيسري علوين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حنن الصحفيون العرب االهوازيون ندين اعتقال احلكومة االسبانية للصحفي البارز يف 

قناة اجلزيرة االخبارية تيسري علوين ونرى بان هذه العملية تستهدف قواعد الدميقراطية و 
فلذا نطالب احلكومة االسبانية .  االعالم يف منطقة الشرق االوسط و العامل امجعحرية

باالفراج عنه فورا؛ واذا كانت هناك هتمة موجهة اليه ينبغي ان تتم يف حمكمة عادلة و 
 . علنية وحبضور هيئة التحكيم

ان ان  كما نطالب احتاد الصحفيني االيرانيني و سائر اجلمعيات الصحفية يف وطننا اير
تندد هبذه العملية اليت تقيد حرية االعالم يف منطقتنا اليت هي بامس احلاجة اىل هذا النوع 

 .   من احلريات
 امري نيسي                      حمرر يف الصحف االهوازية. 1
 توفيق فالحية                   اعالمي يف طهران. 2
 صحف االهوازيةحسن عباسيان                 حمرر يف ال. 3
  شاهني بدوي                  حمرر يف الصحف االهوازية.4
 عبدالكرمي االهوازي           حمرر يف الصحف االهوازية. 5
 عبداهلادي الطريف    اعالمي وحمرر يف الصحف الصادرة يف طهران. 6
 عمار تاسائي                  حمرر يف الصحف االهوازية. 7
 ي                حمرر يف الصحف االهوازيةقاسم حزباو. 8
 منصور مشرف               حمرر يف الصحف االيرانية. 9

 االسبوعية" اهواز" منيجة جاسم جناد            مديرة صحيفة .10
 نوروز محزي               حمرر يف الصحف الصادرة يف طهران. 11
 الهوازية يعقوب شليش بور         حمرر يف الصحف ا.12
  الدولية–يوسف عزيزي             حمرر يف الصحف االيرانية و العربية . 13



    نص البيان باللغة الفارسية                      
 
 روزنامه نگاران عرب خوزستاين خواستار آزادي خربنگار اجلزيره شدند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما روزنامه نگاران عرب خوزستاين دستگريي تيسري علوين خربنگار برجسته شبكه 
تلويزيون خربي اجلزيره توسط حكومت اسپانيا را حمكوم مي كنيم و معتقدمي كه اين 
عمل قواعد دموكراسي و آزادي اطالع رساين را در خاورميانه و كل جهان هدف 

واهيم فورا وي را آزاد كند و اگر اهتامي لذا از حكومت اسپانيا مي خ. قرار داده است
متوجه اوست وي را در يك دادگاه صاحل و به شكل علين و با حضور هيات منصفه 

 . حماكمه كند
 هم چنني از اجنمن صنفي روزنامه نگاران و ساير اجنمن هاي مطبوعات كشورمان 

شدن آزادي ايران مي خواهيم اين عمل را حمكوم كنند، زيرا اين كار باعث حمدود 
 .  منطقه اي كه نياز مربم به چنني آزادي هايي دارد. اطالع رساين در منطقه ماست

 امري نيسي             روزنامه نگار در مطبوعات خوزستان. 1
 توفيق فالحيه          روزنامه نگار در هتران. 2
 حسن عباسيان        روزنامه نگار در مطبوعات خوزستان. 3
 ي         روزنامه نگار در مطبوعات خوزستانشاهني بدو. 4
 عبدالكرمي اهوازي    روزنامه نگار در مطبوعات خوزستان. 5
 عبداهلادي طريف      روزنامه نگار در مطبوعات هتران. 6
 عمار تاسايي         روزنامه نگار در مطبوعات خوزستان. 7
 انقاسم حزباوي        روزنامه نگار در مطبوعات خوزست. 8



 منصور مشرف      روزنامه نگار در مطبوعات ايران. 9
 منيژه جاسم نژاد     مدير مسؤول هفته نامه اهواز. 10
 نوروز محزي       روزنامه نگار در مطبوعات هتران. 11
 يعقوب شليش پور روزنامه نگار در مطبوعات اهواز. 12
 بني –ن و عريب روزنامه نگار در مطبوعات ايرا) بين طرف( يوسف عزيزي .13
 املللي

 


