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  ھوادار پورتال: فرستنده گزارش

 ٢٠١٣ نومبر ٢٧

 درگيری ھای مرگبار در عربستان سعودی
 

 

 .ليس تسليم کرده اندوی خود را به پئفريقاابر اساس گزارش ھا صدھا مھاجر 

 شده ليس عربستان سعودی با کارگران خارجی در رياض درگير شده و دست کم دو نفر کشته و ده ھا نفر زخمیوپ

 .اند

ليس ھزاران کارگر مھاجر و گدشته پۀھفت.  رياض دستگير شده اند»ۀمنفوح« ۀليس صدھا نفر در محلو پۀبراساس بياني

 .خارجی را در پی منقضی شدن يک مھلت مربوط به قوانين استخدامی گرد ھم آورد تا از کشور خارج کند

  

 بازگشت يمنی ھا

 نفر ديگر زخمی شده ٧٠حدود . ی نشده استئسا اھل يمن است و نفر دوم شناليس می گويد يکی از دو نفر کشته شدهوپ

 . نفر دستگير شده اند۵۶٠ مقامات رسمی ۀاند و به گفت

 اتيوپی گفته است بر اساس اطالعات او سه شھروند اتيوپی نيز در ۀ وزير امور خارج»تدروس آدانوم«با اين ھمه 

ی دو تن در درگيری روز يکشنبه و يک نفر نيز در درگيريھای ھفته ئفريقااام  اين مقۀبه گفت. درگيری ھا کشته شده اند

 .گذشته کشته شده است
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اين غيرقابل قبول : " به رياض شکايت کرده است از اين قضيه رسماً »آديس آبابا« اتيوپی ۀ وزير امور خارجۀبه گفت

ند  اتا زمانی که شھروندان ما در عربستان. نند موضوع با جديت تحقيق کۀما از دولت عربستان می خواھيم دربار. است

 ".بايد با احترام با آنھا رفتار شود و ما با افتخار پذيرای آنھا ھستيم

ليس می گويد روز شنبه وقتی وارد عمل شده که کارگران خارجی در منفوحه دست به شورش زده اند و با سنگ و وپ

  .چاقو به شھروندان سعودی و ديگر ساکنان محل حمله کرده اند

 اتيوپی را دستگير کرده ۀبراساس گزارش ھا برخی ساکنان سعودی منفوحه نيز وارد درگيری شده اند و حتی چند تبع

 .ندا

 .فريقا ھستندا محله ای مھاجر نشين است که اغلب ساکنان آن از شرق همنفوح

 گارد ملی و نيروھای ويژه وارد محله قطعاتليس اين محله را محاصره کرده و و شاھدان عينی پۀروز يکشنبه به گفت

 .شده اند

 .ليس تسليم کرده اندوی خود را به پئفريقاابر اساس گزارش ھا صدھا مھاجر 

 فرودگاه رياض ۀيف بلندی از اتوبوس ھای به صف شده کارگران مھاجر را به اقامتگاه ھای موقت در مسير جادرد

 .منتقل کرده اند

 ۀدوشنبه گذشته مقامات عربستان جمع آوری ھزاران کارگر خارجی غيرقانونی را آغاز کردند چرا که مھلت ھفت ماھ

 .درسمی شدن قراردادھای آنھا به پايان رسيده بو

عربستان را  شی، ھندی، فيليپينی، نپالی، پاکستانی و يمنیيده  ماه گذشته نزديک يک ميليون بنگلبرآورد می شود در سه

 .ترک کرده باشند

 . ھزار يمنی در ده روز گذشته از مرز گذشته و به خانه ھايشان رفته اند٣٠بيش از 

 . کار خود را دريافت کنندۀھلت اداری روز يکشنبه اجازميليون کارگر خارجی ديگر توانسته اند پيش از انقضای م ۴

 درصد ١٢ند نرخ  اعربستان سعودی بزرگترين اقتصاد در ميان کشورھای عرب را داراست اما مقامات آن در تالش

 .بيکاری بين شھروندان اين کشور را کاھش دھند

ر کشور را تشکيل می دھد در عربستان  ميليون کارگر خارجی که بيش از نيمی از نيروی کا٩گفته می شود حدود 

 دزندگی وکار می کنن

 

 


