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 مسئول لو رفتن اطالعات مردم ایران   روز حرف ▼

در روزهاي گذشته خبري منتشر شد که بر اساس آن  :مقدمه

میلیون نفر از ایرانیان از بانک اطالعاتی  70اطالعات ثبت احوال 

سایتی خارجی  سازمان ثبت احوال به سرقت رفته است و وب

هزار  60بیت کوین، معادل حدود  10این اطالعات را با قیمت 

الي اخبار کرونا گم  این خبر اگر البه. رساند دالر به فروش می

  .توانست تا استیضاح چندتن از وزرا پیش برود شد، می نمی

  نکات تحلیلی

ها ایرانی شامل  ـ طی روزهاي گذشته اطالعات ثبتی میلیون1

نام، شماره تماس و کد ملی از سوي وزارت بهداشت لو رفته و در 

وزارت ارتباطات . روش در بازارهاي غیرقانونی استحال خرید و ف

ایران وجود اشکاالت فنی و امنیتی در این سامانه و خرید و 

   .فروش اطالعات آن را نیز تأیید کرده است

ـ داستان فروش اطالعات از آنجا شروع شد که وزارت بهداشت 2

میلیون ایرانی را براي غربالگري از ثبت احوال  70اطالعات 

کند و این دیتا را براي پرونده سالمت الکترونیک  ت میدریاف

دهد؛ ولی ثبت احوال با این موضوع  روي اینترنت قرار می

ها از پایگاه اطالعاتی ثبت احوال  کند استعالم مخالفت و اعالم می

  .دریافت شود

میلیون  42ـ چند روز پیش هم در خبري اعالم شد اطالعات 3

این . ض فروش گذاشته شده استکاربر ایرانی تلگرام در معر

دي تلگرام است، بلکه اطالعات  اطالعات نه تنها شامل آي

دیگري مانند شماره تماس، عکس پروفایل و اطالعات دیگري را 

ها حاکی از آن است که نه تنها اطالعات  شنیده. همراه خود دارد

ها استفاده کردند در حال فروش است،  افرادي که از این پوسته

میلیون دیتا وجود  42یتاي تمام مخاطبان آنها نیز در این بلکه د

در این حال وزارت ارتباطات اعالم کرده است ما از قبل . دارد

هاي تلگرام عضو نشوید، زیرا  هشدار داده بودیم که در پوسته

 .ایمن نیستند

 نکته راهبردي

گیرد که  حراج اطالعات مردم ایران در شرایطی صورت می

زمین همواره به دنبال کسب اطالعات و دشمنان این سر

جاسوسی از مردم ایران هستند و این نشت اطالعاتی در آینده 

وزارت . تواند عواقب امنیتی سنگینی براي کشور داشته باشد می

سامانی در حفظ  ارتباطات اولین مظنون این شلختگی و نابه

اندازي  هاي مردم است؛ زیرا اگر شبکه ملی اطالعات راه داده

هاي فرهنگی،  شد، کشور ما با چنین مشکالتی در زمینه می

  .هاي اجتماعی مواجه نبود حتی امنیتی در شبکهو سیاسی 

 

  

  

  
  غرب وحشی                               گزارش روز ▼

و تمدن غرب  هچهره دیگر غرب را براي جهانیان عیان کرددر سایه کرونا ناقوس مرگ  :تحلیل

سالیان گذشته مجامع آکادمیک غربی  طی .تر کرده است پاشی نزدیکرا یک گام به فرو

اند و اکنون  هاي غرب به جهان نشان داده ها را به عنوان واقعیت تصویري برساخته از غیرواقعیت

و تصویر عریان غرب وحشی را به جهان  دهها را پنبه کر تمام آن رشته 19بیماري بیماري کویید

  .ه استنشان داد

سارقان، محصوالت  »جنوبی شایر یورك« منطقه در :نویسد می »میل دیلی« ـ1 :خبري هاي گزاره

این «: گفته است» سی بی بی«همچنین . ها به سرقت بردند ها و بیمارستان  بهداشتی را از فروشگاه

هاي برنج، ماکارونی و شیر چیزي باقی  بسیاري از مشتریان با حمله به قفسه .یک جنون است

در حال حاضر ماسک و مواد  :سوئیس در گزارشی نوشت »EN24«خبري پایگاه ـ 2 ».نگذاشتند

ها  هاي بسیاري از بیمارستان یاب در سوئیس هستند؛ روزانه سرقت کاالهاي کم ازکننده  ضدعفونی

هاي عفونی در  مشاور ارشد بیماري »فیلیپ جنت« .شود هاي این کشور ثبت می و درمانگاه

دهیم  هر بسته ماسکی که در بیمارستان قرار می«: گفت نیز شهر برن »لاینسلسپیتا«بیمارستان 

در ) NCH( »ها خانمان ائتالف ملی براي بی«نهاد ـ 3 »!رود دقیقه به سرقت می پنجظرف مدت 

در این کشور، در معرض خانمان  افراد بیهنگام شیوع ویروس کرونا   آمریکا هشدار داده است به

  . هاي مختلف آمریکا هستند بیشتر کرونا در ایالت چهع هرو شیو  خطر بسیار گسترده

نویسنده و » جان وایت«شده است  موجباین تصویر واقعی از غرب  :نکته راهبردي

یک سیستم اقتصادي فقط داري  باید صادق باشیم، سرمایه«: نگار اسکاتلندي بنویسد روزنامه

رفته از آشفتگی یک سیستم گ تئبینید نش سوپرمارکت می یکومرجی که در  هرج .نیست

اما » .رنگ شدن احساسات و عواطف انسانی ما شده است کم موجباقتصادي و ارزشی است که 

 .چهره غرب را بزك کندکوشد  نیز میدر یک استاد دانشگاه تهران  ب آنکه در این میانیعج

در » .قی استغیراخال ؛وضعیت کرونا در آمریکا و اروپا را منتشر نکنید«: نویسد زیباکالم می

ماهیت ضدبشري غرب را  ، امااگرچه ما از اوضاع انسانی غرب نگران هستیم ،چنین شرایطی

هاي خود  به تقویت زیرساخت ،جاي حمله به سایر کشورها دهیم که چرا به مورد سوال قرار می

  ؟کند مبادرت نمی

  !آیا این تصویر ایران قدرتمند است؟                  اخبار ویژه ▼

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم درباره تحلیل گفتمانی فیلم » بدالحسین خسروپناهع«

، روانی )ارسطو(صورت افراد قاچاقچی  این سریال با نشان دادن ایرانیان به: گفت 6پایتخت 

، )بهتاش(، داراي کمبود شخصیت )نماینده مجلس(عرضه و منفعل  ، مسئول ناتوان و بی)بهبود(

کاره و  ، مدعیان پرادعاي هیچ)دختران دوقلو(اینستاگرام و فضاي مجازي نوجوانان غرق در 

یا عقل کلی که ) رحمت و فهیمه(، مروجان آرایشگري و رفتارهاي نامناسب )نقی(طلب  فرصت

اي  این سؤال را به وجود آورده است که چرا عده) هما(کند  در مواردي احساسی داوري می

ها، فرهنگ و تمدن بزرگ، آنها را  ها، مقاومت یرانیان با موفقیتجاي معرفی ا کنند تا به تالش می

 عرضه، ناکارآمد، احساسی و فاقد فرهنگ و تمدن معرفی کنند؟ بی

 ضرب شست سپاه به اشرار مسلح

در درگیري رزمندگان قرارگاه قدس نیروي زمینی سپاه سراوان با اشرار مسلحی که قصد ورود به 

اسماعیل «از کارکنان بسیجی طرح امنیت بومی این منطقه به نام  خاك کشور را داشتند، یک نفر

اشرار مسلح که با آتش سنگین گفتنی است دراین رویارویی . به شهادت رسید» قلندرزهی

رزمندگان قرارگاه قدس نیروي زمینی سپاه مواجه شده بودند و توان ایستادگی و رویارویی با آنها 

  .ی شب به داخل خاك کشور همسایه متواري شدندرا نداشتند، با استفاده از تاریک

 



   

  اخبار ▼

  هفت سال انتظار براي یک چراغ سبز

 جمهوري تبلیغات انتخابات ریاست ،روزهاي پایانی فروردین ماههمین آینده تقریباً در سال 

مردم فراموش نخواهند کرد دولت اما  .خواهد شدکشورمان به صورت غیررسمی آغاز سیزدهم 

سال در انتظار سبز شدن یک چراغ به سر برد و به جاي تقویت  هفت و دوازدهمیازدهم 

 .معطوف کردپایان مذاکره  هاي بی تمام توجه خود را به روند ،هاي اقتصادي داخلی زیرساخت

چراغ «: الوصفی نوشته است دئدر آخرین سال دولت روحانی با خوشحالی زا »ایران«روزنامه 

دوازدهم . با نخستین تراکنش مالی میان ایران و اروپا روشن شد» اینستکس«سازوکار مالی 

وزیر خارجه آلمان اعالم کرد که ایران براي اولین بار با » هایکو ماس«ماه جاري بود که  فروردین

اقدام به خرید و انتقال تجهیزات پزشکی کرده تا به این ترتیب در » اینستکس«استفاده از 

بحبوحه بحران فراگیر شیوع ویروس کرونا که دامن شماري از کشورهاي اروپایی طرف برجام را 

» .نیز گرفته است، اولین گام همکاري میان ایران و کشورهاي عضو اتحادیه اروپا برداشته شود

ویژه اینستکس شناسایی مسیرهاي خرید نفت ایران و  کارمتوجه نیست جریان دولت ظاهراً 

  .کند سازي آن براي آمریکاست و آمریکا با این حربه بقیه مسیرها را شناسایی و مسدود می شفاف

  کردیم و چه شد چه فکر می

طلبی آسیب  باید بپذیریم که گرایش مردم به اصالح«: گفت وزیر دولت اصالحات »علی صوفی«

ایم و او هم همه اعتبار خود و  چراکه ما همه اعتبار خود را پاي حمایت از روحانی گذاشته ؛هدید

وي تأکید  ».طلبان و اوضاع کلی ناراضی کرد طلبان را هدر داد و مردم را نسبت به اصالح اصالح

ما از مردم خواستیم به . طلبان بود به درخواست اصالح 96و  94هاي  مردم در سالرأي : کرد

و  یمحاال نزد مردم زیر سؤال رفت. نفري که در لیست امید بودند 30روحانی رأي دهند و به این 

نژاد وعده  اوضاع از آنچه به مردم براي پسادولت احمدي. این زیر سؤال رفتن همچنان ادامه دارد

ان این دو شوك اقتصادي و تک يبلکه با گرانی بنزین و ارز که هر دو ؛بهتر نشد ،داده بودیم

بار سنگینی بر دوش مردم گذاشت و وضعیت  ،صورت گرفت 96در سال  که اقتصادي مردم

و امروز  ها باعث شد که مردم ناراضی باشنداین معیشتی مردم را با چالش جدي مواجه کرد و

 این جریان طلبان اصالحبه اعتقاد رئیس ستاد انتخاباتی  .»کردیم و چه شد چه فکر می« گویند می

طلب نبوده  گاه اصالح حمایت از حسن روحانی که هیچ درباره بایدترمیم اعتماد مردم  باید براي

  .به مردم توضیح بدهند و معرفی کردند کهآن لیست امید است، 

  اما و اگر یک وام

 پنج ایران مبلغ :با شیوع بیماري کرونا در ایران، رئیس کل بانک مرکزي کشورمان اعالم کرد

 هاي مقابله با کرونا وام درخواست کرده المللی پول براي تأمین هزینه بین میلیارد دالر از صندوق

تخصیص  کروناالمللی پول براي مقابله  میلیارد دالري که صندوق بین 50 بودجه این مبلغ از و

المللی پول  براساس قوانین آمریکا، نماینده این کشور در صندوق بین. داده، درخواست شده است

 هایی شرطصندوق معموالً این از طرف دیگر  ،خواست وام ایران رأي مثبت دهدتواند به در نمی

رو  به هاي شدیدي رو کند که اجراي آنها کشورها را با بحران می تعیینبراي اعطاي وام به کشورها 

المللی پول همین نکته را یادآور شده  اختصاص وام در زمینه کرونا نیز صندوق بین درباره. کند می

هاي خاص اقتصادي و تعهد کشور  با رعایت سیاستفقط تخصیص وام براي مهار کرونا است که 

 . گیرنده به اجراي آنها قابل انجام است وام

  جایی پاتریوت اهداف آمریکا از جابه

هاي پاتریوت  سامانه موشک«: گفت» االنبار«از مسئوالن سازمان بدر در استان » قصی االنباري«

با اطالع دولت بغداد وارد خاك عراق شده است و سري دوم این  آمریکا از کشور کویت و

هاي  استقرار موشک» .ها هم طی روزهاي آتی به منطقه کردستان عراق خواهد رسید موشک

هاي نظامی عراق مستقر در نوار مرزي با سوریه تأثیر  هاي آمریکا بر همه بخش پاتریوت در پایگاه

هاي پاتریوت را براي حمله به هواپیماهاي  کایی موشکخواهد گذاشت و چه بسا نیروهاي آمری

  .ارتش به بهانه انتقال فرماندهان الحشد الشعبی به کار گیرند

 
 

  کوتاه اخبار ▼

آلکساندر «/ این یک آزمایش بزرگ براي بشریت است◄ 

فیلسوف برجسته روس در مورد کرونا گفته » گلیویچ دوگین

ویروس یک آزمایش برداشت من این است که شیوع این : است

ر این میان خداوند را بزرگ براي همه جوامع است و ما نباید د

اي بچیند، مردم ممکن  بشر ممکن است برنامه .فراموش کنیم

دیگر را بکُشند، اما سرنوشت نهایی بشر به  است سعی کنند یک

به عقیده من، این یک آزمایش بزرگ براي . دست خداوند است

ا باید با قدرت مقابل این چالش بایستیم بنابراین م .بشریت است

تا بتوانیم ایمان خود را به خداوند حفظ کنیم، از جوامع خود 

دفاع نماییم، و خوداتکایی را در جوامع ] تهدیدها[مقابل همه 

 .باید با یاري خداوند خودمان را نجات دهیم. خود بازسازي کنیم

 »سعید نمکی« /تقدیر وزارت بهداشت از بسیجیان◄ 

اي به  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طی نامه

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از  »سردار غالمرضا سلیمانی«

ها و زحمات جهادي بسیجیان در  دریغ، تالش هاي بی همراهی

وي . اجراي طرح بسیج ملی مبارزه با ویروس کرونا تقدیر کرد

الب اسالمی درباره در این نامه با اشاره به توصیه رهبر معظم انق

ها در مبارزه با ویروس کرونا  ضرورت عدم کاهش شدت فعالیت

 19 یدوگرچه تا مهار کامل بیماري ناشی از کو«: است نوشته

همگان باید راه نسبتاً دشواري بپیماییم، ولی آنچه تا امروز 

حاصل شده جز با همدلی، وفاق و همراهی عزیزانی همچون 

  ».آمد دست نمی  قدرتان به انعالی و همکاران گر  حضرت

موج تازه حضور  /هاي جدید مراقب باشند حراجی◄ 

هاي هنري و ورزشی در تبلیغات تلویزیونی محصوالت و  چهره

اگرچه  ،هاي قدیم یافته است هایی با حراجی خدمات که شباهت

 ،تبلیغ کاالهاي ایرانی و درآمدزایی براي هنرمندان شده موجب

مانده است که هنرمندان و بازیگران در نکته مغفول این اما 

  چراکه دست ؛مسئول هستند ،کنند قبال محصولی که تبلیغ می

شان با اعتماد به آنها این محصول را  کم بخشی از طرفداران

ها باید قبل از تبلیغ هر محصولی از  بنابراین چهره ؛خرند می

 اش اطمینان حاصل کنند و بلندگوي اصالت، کیفیت و اثرگذاري

کاالیی نشوند که فاقد کیفیت یا اثرگذاري است یا شعارهاي 

  .دهد تبلیغاتی دروغ می

 

  .هاي سروش و ایتا دنبال کنند  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

  صبح صادق منتشر شد 939شماره 

 :خوانید در این شماره می

هاي  تبررسی اولوی/ جهش براي تغییر/ مجاهد فداکار

جعفري؛  گو با دکتر دانشو اقتصادي مجلس آینده در گفت

رسانه / طلبان سیاسی کرونا فرصت/ هاي نفتی اصالح سیاست

  ...دوران قرنطینه و

  تا شکست کرونا هر روز همراه شما هستیم

   درروزانه  را صادق صبح الکترونیک نسخه

هاي اجتماعی با  و در شبکه )ir.ssweekly(سایت 

  .شنویدببخوانید و ) ssweekly@(شناسه 


