
برنام ھاي ھفتگي خالصه اخبار ايران آشنائي با ما
برنامه ھاي ضبط شده علم و فرھنگ جھان فرکانس ھا

جستجو گزارش ھاي ويژه ورزش ماھواره ھا

صفحه نخست  بدون تصویر

ھشدار وزير امور خارجه جمھوري اسالمي به
اسرائیل درباره حمله به تاسیسات ھسته اي

ايران
[ ١:۵٧ ساعت پیش  ] 

تالش جمھوری اسالمی به ترغیب نیوزيلند
برای بیطرف ماندن در آستانه نشست آژانس

بین المللي انرژي ھسته اي
[ ٨:٢١ ساعت پیش  ]   متن کامل

[ 3:09 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

صعود ایران به مقام دوم کشورھای دارنده
ذخایر نفت و کمبودھای جدی سرمایه گذاری

در این صنعت
[ ١٢:٢١ ساعت پیش  ]   متن کامل

[ 3:06 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

نرخ خريد و فروش ارز و بھاي طال در بازار تھران
[ ١٢:٢١ ساعت پیش  ] 

[ 00:35 seconds ] صدا (wma) | صدا (rm) 

بررسی روزنامه ھای صبح سه شنبه تھران
[ ١٢:٢١ ساعت پیش  ] 

[ 2:38 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

برگزاری سمینار مبارزه با مواد مخدر با شرکت
کشورھای عضو اکو در تاجیکستان

[ ١٣:٢١ ساعت پیش  ] 
[ 3:43 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

افزایش میزان کاالی قاچاق به ایران و تھدید
صنایع داخلی

[ ١٣:٢١ ساعت پیش  ]   متن کامل
[ 2:23 mins ] صدا (wma) | صدا (rm) 

گزارش ھاي ایران
اعتراض سازمان عفو بین الملل به اعدام یک دختر 16 ساله در

مازندران 
سازمان عفو بین الملل با ابراز خشم از اعدام يک دختر 16 ساله ايراني در شھرستان
نکا در استان شمالي مازندران از مقامات ايران مصرانه خواسته است ھر چه سريعتر
تغییراتي در قوانین اعدام جوانان مجرم بوجود آورد و روشن کند آيا عاطفه رجبي
دختر نوجوان اعدام شده به ھنگام اجراي قانون از سالمت کامل رواني برخوردار بوده
است يا نه؟ بر اساس گزارشھا او از سالمت کامل رواني برخوردار نبوده و در ھیچ

مرحله اي به وکیل دسترسي نداشته است. 
 [ 2:12 mins ] صدا (wma) | صدا (rm)  شیرين فامیلي

شیرين فامیلي(راديو فردا): سازمان عفو بین الملل ھشدار داده است که اعدام عاطفه رجبي در حالي انجام
گرفت که بر اساس گزارشھا او از سالمت کامل رواني برخوردار نبوده و در ھیچ مرحله اي به وکیل دسترسي
نداشته است. به نوشته سازمان عفو بین الملل اعدام عاطفه رجبي نوجوان 16 ساله در نکا دھمین اعدام جوانان

متخلف در ايران از سال 1990 میالدي تا کنون است.

اين سازمان از مقامات قوه قضائیه ايران مصرانه مي خواھد که اعدام کوکان متخلفي را که ھنگام ارتکاب جرم زير
18 سال دارند متوقف کند. به نظر اين سازمان اين اقدام در جھت تطبیق قوانین ايران با مقتضیات قوانین بین
المللي حقوق بشر است. عفو بین الملل مي گويد اليحه قانوني حداقل سن اعدام 18 سال، در مجلس ايران در

سال 2003 مطرح شد اما شوراي نگھبان آن را رد کرد.

عفو بین الملل معتقد است که اعدام عاطفه رجبي بار ديگر بر ضرورت فوري تغییر در قوانین مربوط به اعدام
کودکان مجرم تاکید مي کند تا بدين وسیله از اين گونه اعدامھا پیشگیري شود و ايران به اجراي قوانین بین
المللي متعھد شود. عاطفه رجبي 16 سال که در 25 مردادماه در شھرستان نکا در استان مازندران، او را به جرم
آنچه اعمال منافي عفت خوانده شده، به دار آويخته اند، به گفته اھالي اين شھرستان از سالمت کامل رواني

 
برخوردار نبوده است.
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