
گفت و گوی مشروح تابناک با بازرس ویژه رئیس جمهور
پس از پیگیری های فراوان و پس و پیش کردن زمان باالخره موفق شدیم با سید علیرضا آوایی، بازرس ویژه 
رئیس جمهور قرار مصاحبه را هماهنگ کنیم، او برای این گفت و گو 17 مردادماه روز خبرنگار را در نظر گرفته 
بود. آوایی در زمره مسئوالنی است که کم تر خود را در معرض گفت و گو با رسانه ها قرار می دهد، البته برای 
این کارش هم دالیل منطقی و خاص خود را دارد، معتقد است مسئوالن به قدر ضرورت باید حرف بزنند و  

صفحه ۳سخنانی هم بر زبان برانند که مدلل، مستند و منطبق بر انصاف و شریعت باشد ...
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رهبر معظم انقالب اسالمی:کنسرت ممنوع!

وزارت اطالعات پوسته سخت نظام است و نباید آسیب پذیر باشد
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطالعات، 

این وزارتخانه را »سنگری بسیار مهم و حساس« و »چشم بینا و بیدار نظام اسالمی« خواندند و تأکید 
کردند: وزارت اطالعات، پوسته ی سخت نظام است و به هیچ وجه نباید آسیب پذیر شود. رهبر انقالب، هر 
اقدامی در تضعیف ایمان مردم و مسئوالن را »خیانت« خواندند و گفتند: آن نیروی دفاعی که کشور را در 

همه این سالها حفظ کرده، نیروی ایمان است و اگر این سالح قوی و کارآمد تضعیف شود، آفات فراوانی به 
دنبال خواهد داشت. حضرت آیت اهلل خامنه ای، وزارت اطالعات را چشم بینا و بیدار نظام اسالمی خواندند و 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳افزودند: مبانی و جهت گیری های انقالب اسالمی باید به طور کامل در ... صفحه ۲

»ما با موسیقی مساله ای نداریم، اما کنسرت 
قضیه اش فرق دارد چون بدون فحشا برگزار 
نمی شود«. این تمام حرف آیت اهلل علم الهدی 
و مسئوالن خراســان رضوی است که تقریبا 
اجازه برگزاری کنسرتی در این استان را نمی 
دهند، حاال چه پاپ باشد و چه سنتی. این گونه 
است که وزارت ارشــاد مجوز می دهد، بلیت 
های کنسرت فروخته می شــود، اما نهایتا با 

صفحه ۲دستور دادستانی لغو می شود ...

رئیس مجلس شــورای اسالمی 
تأکید کرد: در مســأله هسته ای 

اگر همه نظام  ...

غالمرضــا تاجگــردون عضــو 
فراکســیون امیــد مجلــس می 

گوید: فراکسیون  ...

محمدرضا عارف در مــورد اینكه 
آیا احتمال ائتالف اصالح طلبان با 

اعتدالیون  ...

برجام با وفاق 
همه نظام به 

دست آمد

فراکسیون 
والیت به حاشیه 

می رود

به دنبال 
ائتالف هایی 

شفاف تر هستیم

دوست من
والدیمیر!

صفحه 4

 سفر رئیس جمهور ترکیه 
 به روسیه برای احیای 

روابط با مسکو

1395 مــاه  مــرداد   19 سه شــنبه 


