
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  6931 آذر ماه  77 شنبهدو/ 7/ شماره  اولسال 

 معاونت تحلیل و بررسی سیاسی

 

  
 سوزدیدولت م نیا یبودجه را بشناسد دلش برا یاگر کس

مند ئلهدولت به مثابه یک مرد عا» می گوید: 37سال نمایندگی مجلس شورای اسالمی را دارد، درباره بودجه سال  67حسن سبحانی که سابقه 

فروشد و از دیگران قرض مند که برای اداره منزل خود وسایل خانه خود را میمردی عائله  داند خانه را چگونه اداره کند؛گرفتاری است که نمی

ذراند. در بودجه آورد تا امورات خود را بگفروشد، به تولیدکننده فشار میاش بگذرد؛ حال و روز دولت این چنین است؛ نفت میگیرد تا روزمرهمی

میلیارد تومان از مردم تحت عنوان اوراق مالی اسالمی استقراض کند که بتواند اوضاع را اداره  055هزار و  93بینی شده نزدیک به پیش 6937سال 

مصوب  6931ه سال سوزد. در بودجکند، میهر کس که بودجه را بشناسد دلش به حال این دولت و آن مجلسی که این بودجه را تصویب می  کند.

وی در خصوص گرانی منابع .های گذشته فروخته شده را پرداخت کردهزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شود تا بتوان بهره اوراق سال 0شد 

کند و داری نمیمعنینشینی کرده است به نظرم در این باره هم مقاومت تر هم عقبانرژی گفت: تجربه نشان داده دولت مقابل بعضی از مسائل ساده

 .گذاردتومان هم گران شود در تمام اقتصاد اثر خود را می 655رود البته سوخت اگر شود، قیمت باال نمیای که گفته میبه اندازه

 

 

 
 غزه نوار نزدیکی در نشین صهیونیست مناطق به موشکی حمله ادعای

ها اعالم کردند که یکی این رسانه.است شده شلیک نشینصهیونیست مناطق سمت به غزه نوار از موشک دو که های صهیونیستی مدعی شدندرسانه

بر اساس این گزارش، در پی این حمله موشکی، آژیرهای خطر حمله .نشین نتیف هعسرا اصابت کرده استها به شهرک صهیونیستاز این موشک

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که دو راکت از غزه .درآمدنددر نزدیکی نوار غزه به صدا « اشکلون»نشین موشکی در شهرک صهیونیست

 .ها به یک ساختمان برخورد کرده استشلیک شده که یکی از آن

 

 

 !رَم کرد
: خب به قول گفتماند.باد سُخره گرفته بهسعود را آل میرژ یجوربد یو غرب یعرب یهاگفت: مردم و رسانه

بدهد  یبدون آنکه به خود زحمت رانیشده و ا لیسال تبد سلمان به مرد بازندهبن پندنتیندیا یسیروزنامه انگل

خود را  یافتنیندست یسلمان آرزوها: حاال بنگفت.کندیرو مروبه یاتازه ییسعود را با رسواهر روز آل

: گفتم!!مینیبعله!! ما ا یعنیساخته که،  رانیسعود با اارتش آل یریاز درگ یلیتخ شنیمیان کیکرده و  ینقاش

را  منیهفته کار  کی سعود اعالم کرده بود ظرف! آلکردیموز اگر قوت داشت کمر خودش را راست م

 منیکه از باتالق  شودیم زانیو آن آو نینتوانسته بکند و به ا یغلط چیسال است که ه 9و اکنون  کندیتمام م

 رانیسعود گفته بود؛ اگر با اخطاب به آل کایخارجه اسبق آمر ریپاول وز نی: ژنرال کالگفتنجاتش بدهند.

از  د،یدرخواست کمک کن کایو از آمر دیتلفن را بردار یگوش دیفرصت داشته باش نکهیقبل از ا د،یشو ریدرگ

دق  تیشاه شطرنج از عصبان کرد،یم یبازقاطر داشت شطرنج  کی: گفتم نمانده است. یباق یزیعربستان چ

 استعفا داد و اسب شطرنج رم کرد!! ریکرد، وز
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 نفر به اتهام جاسوسی برای ایران 51حکم اعدام 

وکیل سابق برخی از متهمین « طه الحاجی»ادند. نفر در عربستان به اتهام ساختگی جاسوسی برای ایران را د 60منابع آگاه، خبر از تایید احکام اعدام 

کم به این پرونده در حساب توئیتر خود نوشت: دادگاه عالی احکام اعدام متهمان مربوط به پرونده موسوم به جاسوسی برای ایران را تایید کرد. ح

نشده است. پس از تایید احکام در دادگاه عالی  های آنها ابالغای گری تاکنون به متهمین و خانوادهدلیل عدم وجود حداقل شفافیت و حرفه

شود. براین اساس عربستان، اجرای احکام تنها به تایید پادشاه نیاز دارد که غالباً به صورت محرمانه و بدون اطالع دادن به خانواده محکومین انجام می

حکوم شده به اعدام تعدادی از علمای دینی و نخبگان شیعه عربستانی بینی است. در میان افراد منفر در هر لحظه قابل پیش 60اجرای حکم اعدام این 

 .وجود دارند

 

 

 
 ها باعث خنده اعراب شدلودگی سعودی

های ایران و نابودی آنها، تهران را فتح می کند، با تمسخر و انتقاد ساختانتشار ویدئویی انیمیشنی که در آن ارتش عربستان به سرعت با حمله به زیر

آمیز و وابسته به خاندان سعودی که پیش از این نیز با انتشار کاریکاتورهای توهین« الریاض»رو شد. روزنامه ن عرب در فضای مجازی روبهکاربرا

سعود و ای، اوج آرزوهای کودکانه آلبار با انتشار یک انیمیشن ویدئویی پنج دقیقهپرستانه به نظام اسالمی و مردم ایران حمله کرده بود، ایننژاد

کار جوانان سعودی است و « بازدارندگی عربستان»ولیعهد این کشور علیه کشورمان را به تصویر کشید. روزنامه الریاض مدعی است این ویدئو با نام 

م آن را از یک حساب توئیتر برداشته است. این روزنامه مدعی است، ویدئوی حمله عربستان به ایران حاوی اطالعات مهمی درباره سیست

   دهنده بخشی از عملیات واقعی! نامیده است. بازدارندگی عربستان در زمین، آسمان و دریاست. الریاض در تمجید از این ویدئو آن را نشان

د ای از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شروع می شود که تهدیهای آماتوری نیست، با جملهاین ویدئو که کیفیت تولید آن چیزی بیشتر از کلیپ

 آنچه در سعودی دریایی نیروی پشتیبانی کشتی یک شود که کند جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند. داستان کلیپ نیز از آنجایی آغاز میمی

 رچمپ با تندرو هایقایق زیادی تعداد و دارد جمکران ناو به زیادی شباهت که ایرانی ناو یک سوی از شود،می نامیده دوستانهانسان عملیات یک

ای بوشهر و یک پایگاه نیروی برد به سمت نیروگاه هستهگیرد.محمد بن سلمان دستور شلیک موشک های دورن، مورد حمله قرار میپاسدارا سپاه

زیره قطر برند. این ویدئو در سایت روزنامه الریاض و همچنین شبکه الجها را از بین میساختهوایی سپاه را می دهد و موشک ها به دقت تمامی زیر

است. یکی از مخاطبان الجزیره در کامنتی با تشبیه ولیعهد سعودی به یک کودک نوشته است: گونه کاربران عرب مواجه شده های هجوبا کامنت

 روی از را خود دست و کنید جرئت ،شوید بلند داند،نمی چیزی زندگی از که است کودکی آنها پشت که دانید بینید، میوقتی این کارها را می»

 .«.بردارید تا پاسخ آنها را ببینید زمین

 

 

 
 شد طلبکار بازهم نژاداحمدی

هایی که در جمع غیرعلنی دانشجویان مطرح کرده و ایشان در صحبت»دیروز با انتشار پیام ویدئویی خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: احمدی نژاد 

گر، منحرف و ای را به بنده و همکارانم نسبت داده است. ایشان ما را فتنهشر کرده عناوین مجرمانهبعدا خبرگزاری وابسته به دستگاه قضائی آن را منت

خواهم موکدا از رئیس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف این اتهامات متهم کرده است. من می حامی آقای بابک زنجانی معرفی کرده و ما را به

صورت بنده نظرم را در مورد گر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید. در غیر ایننهساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فت ۸3
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این اظهارات « شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.

مومی به اقدامات او و یارانی از جمله بقایی، مشایی و جوانفکر است. از بست نشینی تا اظهارات اخیر نژاد نشانه عجز و عدم توجه افکار عاحمدی

نژاد و یارانش را منحرف کردن افکار عمومی اشتباهی ندارد. بسیاری ازاقدامات احمدی نژاد که نشانی از خیرخواهی و اصالح عملکردهایاحمدی

 .کنندها تحلیل میهای قضائی آناز پرونده

 

 

 
 شد بیدر دولت تصو یتومان 5111 نیبنز

تومانی در هیئت دولت تصویب شده و تا پایان سال اجرایی  ۸55تومانی و گازوئیل  055یک مقام ارشد دولت اعالم کرد قیمت بنزین هزار و 

 3ژی اظهار داشت: دولت قصد دارد از میان های انروگو با خبرگزاری فارس، درباره افزایش قیمت حاملیک مقام ارشد دولتی در گفت .شودمی

وی افزود: پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و .حامل انرژی تنها قیمت دو حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد

این مسئول ارشد .دادی از وزرا و مسئوالن همراه شدتومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تع 155تومان برای بنزین و  6155بودجه رقم 

اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه گفت: درنهایت در آخرین جلسه هیئت دولت با

وی درخصوص تغییر این دو .ی گازوئیل تصویب شدتومان برا ۸55تومان برای بنزین و  6055بررسی شد، قیمت 37وزیران که الیحه بودجه سال 

های انرژی به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حامل.رسد تغییر کندنرخ گفت: این ارقام در هیئت دولت نهایی شده و فعالً بعید به نظر می

وی یادآور .تواند اجرایی شودمخالف باشد، این کار می 37الیحه بودجه  63بوده و حتی اگر مجلس با تبصره  31قانون بودجه سال  6۸طبق تبصره 

 .کندها و برنامه ششم توسعه به آن تأکید میشد: دولت بنا دارد تا پایان سال قیمت این دو حامل را افزایش دهد و قانون هدفمندی یارانه

 

 

 
 !اندکرده گران را خودرو قیمت اند،کرده خودبی

نمایی موجود، بیان کرد: شاخص فساد در ادارات کشور ما باالست. در اشاره به جو ایجادشده در کشور و سیاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با

کشور جهان  671کند، بررسی کرد که از بندی میآی، سازمان شفافیت که هر سال کشورها را از نظر فساد رتبهو تیآی پیسازمان سی 7561سال 

ها سراج با اشاره به اینکه برخی از گروه.کنگ و ژاپن در این فهرست حضور دارندارند که از آسیا، سنگاپور، هنگد ای پذیرفتنیکشور رتبه 75

که غافل شود؛ درحالیآمدن رتبه کشور میدهند، گفت: همین امر موجب پایینبرای اینکه بر رقیب خود پیروز شوند، طرف مقابل را منفی جلوه می

سازمان بازرسی کشور با اشاره به اینکه از سوی دیگر  کلرئیس.شودها انجام میها و رسانهبندی بر اساس همین مطالب روزنامهاز این هستند که رتبه

یابند که باید سؤال کرد با میلیونی می6۸کنند، بیان کرد: یکباره برخی از همین خودروها افزایش قیمت مردم را دعوت به خرید خودروی داخلی می

ر خرید خودروی ایرانی به صورت نقد دارای تخفیف چه مجوزی این افزایش قیمت، اتفاق افتاده است؟او با اشاره به اینکه از سوی دیگ

 اند قیمت خودرو را گران کنند که بخواهند تخفیف هم بدهندخود کردهتومانی است، ادامه داد: اصال بیمیلیون3,0

 

 
 واشنگتن یگریرکورد تازه نظام

در مطلبی در این زمینه « تام دیسپچ»وبگاه .خبر داد 7567کشور جهان در سال  6۸3یک وبگاه آمریکایی از استقرار نیروهای ویژه این کشور در 

نیروهای ویژه این کشور همچون یگان ویژه نیروی دریایی و  7567نوشت: بر اساس اطالعات مقر فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا، در سال 
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ی جهان است و افزایشی را از حیث آمار به نسبت درصد کشورها 70این رقم برابر با .کشور جهان مستقر هستند 6۸3کماندوهای نیروی زمینی در 

مدیر پروژه « ویلیام هارتونگ».کشور بود 693رئیس جمهور قبلی آمریکا، « باراک اوباما»و دوره  7561دهد. این آمار در سال نشان می 7561سال 

ز این که متوجه شوند نیروهای ویژه این کشور در سه ها ااکثر آمریکایی»الملل در این باره گفت: تسلیحات و پروژه امنیت در مرکز سیاست بین

درباره افزایش « چتم هاوس»کارشناس امور امنیتی اندیشکده انگلیسی « میکا زنکو» «.چهارم ممالک سیاره مستقر هستند، شگفت زده خواهند شد

هان نظامی برای حمله در مناطق شبه را به فرماندهرئیس جمهور آمریکا گفت، ترامپ قدرت بیشتری « دونالد ترامپ»آمریکا در دوره حضور نظامی

عملیات بزرگ و کشنده را در شش ماهه نخست ریاست  0جنگی چون یمن و سومالی اعطا کرده و از حیث عملیات ضد تروریستی، این نیروها 

نفر اعالم شده که رقم  0955یکایی حاضر در عراق بر این اساس، تعداد نیروهای آمر.ماه آخر کاری اوباما بود 1اند که برابر با ترامپ انجام داده

 .واقعی به یقین باالتر است

 
 

 
 فاجعه بحران غذایی در یمن

و پانصد  روزنامه نگار مطرح ژاپنی با بیان این که یمن با بحران جدی مواد غذایی رو به رو شده است، در روزنامه ماینیچی ژاپن نوشت: هشت میلیون

م جمعیت یمن ( در معرض خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند .عربستان سعودی به بهانه نگرانی از حمل و نقل موشک هزار نفر ) معادل یک سو

است. های بالستیک به یمن ، شبکه محاصره در فرودگاه ها و بنادر مهم را که از زمان مشارکت در جنگ یمن به اجرا در آورده بود ، گسترش داده 

بر مواد غذایی یمن که نود درصد آن متکی به واردات است ، تاثیر منفی چشمگیری گذاشته است. شمار افرادی که شبکه محاصره عربستان سعودی 

ت تنها در ماه اخیر در یمن با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند ، به یک میلیون و پانصد هزار نفر افزایش یافته است. همچنین کمبود محصوال

میلیونی یمن نیاز مبرم و فوری به کمک های بشر دوستانه از جمله مواد  77میلیون نفر از جمعیت حدود  75دود پزشکی در یمن بیداد می کند وح

مین غذایی و دارو دارند.واردات سوخت به یمن که برای پمپاژ کردن آب از چاه های عمیق استفاده می شود ، متوقف شده است. همچنین به دلیل تا

فناک بهداشت، بیماری های عفونی در یمن رواج پیدا کرده است و حدود یک میلیون تن به بیماری وبا مبتال و نشدن آب آشامیدنی و وضعیت اس

 .نفر کشته شدند 755در این میان حدود دو هزار و 

 

 
 تنش در مجلس تا درگیری فیزیکی هم پیش رفت

ب شد و تا مرز درگیری فیزیکی بین نمایندگان نیز پیش رفت. جلسه علنی مجلس دقایقی ملته پس از نطق محمود صادقی نماینده مردم تهران،

حسینی در اخطاری با اشاره به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان نقوی

ان را بزنند. مردم مذاکرات صحن علنی را گوش شاست، گفت: این قدر مجلس را تضعیف نکنید، بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند و حرف

شود، چه قضاوتی خواهند کرد. در ادامه اعتراض نمایندگان، بعد از آنکه علی مطهری مانع تذکر نقوی حسینی به سخنان کنند. مطالبی مطرح میمی

أت رئیسه فراکسیون امید با الفاظی رکیک ساز محمودصادقی و تحریف آشکار سخن بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران شد، تابش عضو هیحاشیه

حسینی را به در این میان برخی نمایندگان سعی داشتند نقوی«آیا تو عصاره فضائل ملت هستی؟»خطاب به عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: 

 محمدعلی وکیلی را به عقب هل داد اش هدایت کنند که اکبر ترکی نماینده فریدن برخی از این افراد از جمله محمدرضا تابش وسمت صندلی
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 روایت مطهری از پیگیری فوت هاشمی

هاشمی رفسنجانی گفت: من آن زمان شنیده بودم آنالین با تأیید وجود مواد رادیواکتیو در بدن مرحوم  وگو با اعتماد نایب رئیس مجلس در گفت

هری با بیان مط علی  مواد رادیواکتیو وجود داشت و ممکن است علت فوت این باشد.هاشمی گرفته بودند اهلل ها خونی که از آیتکه در آزمایش

یواکتیو اینکه از طرف مجلس مأموریتی برای پیگیری این موضوع نداشته است، افزود: پاسخی که به من در این باره داده شد مبنی بر اینکه مواد راد

انی اسناد و مدارکی کس اگر اما کنیم اعتماد آن به باید شد بیان  کشوریکی از مقامات  اهلل شود چون از طریقدر حدی نبوده که موجب فوت آیت

 .برخالف این مسأله دارند، باید ارائه کنند تا بررسی شود

 

 

 
 میلیون دالری ولیعهد سعودی ٠11ویالی 

دارانی مانند صبیح المصری در عربستان، نیازهای رمایهسدر حالی که بسیاری از ناظران معتقدند یکی از علل بازداشت شاهزادگان آل سعود کالن

میلیون دالر توسط بن سلمان خبر داد. روزنامه  955ای در فرانسه به قیمت مالی بودجه دربار آل سعود است؛ روزنامه نیویورک تایمز از خرید خانه

لمان، ولیعهد و صاحب قدرت واقعی در دربار آل سعود خبر نیویورک تایمز با انتشار عکسی از خرید یک ویالی بزرگ و زیبا توسط محمد بن س

ورک داد. این ویال، جدیدترین معامله گرانقیمت بن سلمان از زمان دستیابی پدرش به تخت پادشاهی آل سعود طی سه سال اخیر است. روزنامه نیوی

خبر داده بود. با این معامله، رکورد جهانی خرید آثار هنری و  میلیون دالر ۸05تایمز چندی قبل نیز از خرید یک تابلوی نقاشی گرانقیمت به مبلغ 

 . روزنامهمیلیون دالر خریداری کرد 005نقاشی شکسته شد. او پیش از این در جریان سفر به فرانسه، یک کشتی تفریحی بسیار گرانقیمت به مبلغ 

مجله  .میلیون دالر معامله شد 955قرار دارد و دو سال قبل به مبلغ این قصر در شهر ورسای فرانسه »خود نوشت:  امروز گزارش در تایمز نیویورک

ترین خانه در سراسر جهان خواند که فواره استخر آن از طالی خالص ساخته شده است. هایی از این کاخ، آن را گرانفورچون با انتشار عکس

 .هکتار است 07مساحت باغ این ویال بیش از 

 

 

 گرانی بنزین از سه ماه آخر
 

رای جبران ب قصد دارد دولتفارس/ شنیده شده است 
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