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 يوسف عزيزي

تعريفبطاقة   
 

 
com.youssefyassin@arabia 

  نبذة عن حياة يوسف عزيزي الثقافية
 
فهو إيراني من .  بمحافظة األهواز-د سو سنجر–فاجية  في مدينة الخ1951عام ) بني طُُرف(ولد يوسف عزيزي  

 اهوازي و يشتغل حاليا في حقل الصحافة في العاصمة اإليرانية طهران لكن مهنته األخرى هي الكتابة –اصل عربي 
 .و الترجمة

ألكثر توزيعا الفارسية، الصحيفة ا" همشهري"يكتب باللغتين العربية و الفارسية ويعرف اإلنكليزية و يحرر في صحيفة 
كما يحرر في بعض المواقع . في إيران و كذلك في الصحف المحلية الصادرة بالعربية و الفارسية في األهواز
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 .  الدولية في الخارج–الفارسية على االنترنت وبعض الصحف العربية و العربية 
ضو فخري في اتحاد الكتاب و ع) كانون نويسندكان إيران(يوسف عزيزي عضو مؤسس التحاد الكتاب اإليرانيين  

وقد ترجمت بعض بحوثه و قصصه و مقاالته السياسية إلى العربية و التركية و اإلنكليزية و اإليطالية و . العرب
 .األلمانية

أوال، البحث حول شؤون الشعب العربي :  مجاالت أخرى3فعالوة على العمل الصحافي تشمل دائرة نشاطاته الثقافية 
وثانيا، ترجمة األدب و الفكر العربي المعاصرين إلى الفارسية و ثالثا، كتابة القصة ) خوزستان(في محافظة األهواز

فعالوة على الكتب المذكورة الحقا له المئات من المقاالت المنشورة بالعربية و الفارسية و اإلنجليزية و . القصيرة
 .اإليطالية في الصحف و مواقع االنترنت

 
 يوسف عزيزيفهرست الكتب الصادرة ل 
 البحوث حول الشعب العربي االهوازي) ألف
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