
Christer Brunström has got his spiritual antennas working and hinted in a phone chat with me that 

Iran may plan to discontiue its radio broadcasts to continue only via the web. 

Here today came the answer: 

 

Dear Ullmar, 

 

Warm greetings from IRIB English Radio Broadcast 

 

IRIB English radio has recently planned to broadcast its programs via Internet and satellite and based 

on this plan, the shortwave broadcast of our radio will be unfortunately discontinued. As a radio 

hobbyist and an audience of IRIB English Radio based in Tehran, Iran, what do you think about this 

idea? Do you think we should take this measure and act as we have planned or you still prefer to 

follow our programs via shortwave radio? Please let us know and help us to make the best decision. 

 

Best Regards 

 

Keep in touch 

 

Arezou Radd 

 

IRIB English Radio 

  

Jag vill kommentera till er i NORDX: 

Intresserad av den senaste tidens utveckling i Iran har jag lyssnat åtskilliga gånger på sändningarna, 

skrivit rapporter som givit mig ett "Certificate of Merit" och senast igår var jag med igen på deras 

brevlåda. 

Jag kommer att skriva: 

För förslaget står kostnaderna för analoga radiosändningar.  

Det är enda fördelen. Nackdelarna är: 

Ni kommer att tappa en stor del av era lyssnare.  

Andra radiostationer som övergått till enbart internet har noterat denna förlust, och 

en del har som konsekvens slutat helt med utlandsradio. 

Chansen att vinna nya lyssnare som hittar era sändningar på måfå, genom kortvågsradio, skulle 

försvinna. 

Radiolyssning är mer chansartad men mera spännande än lyssning på internet.  

 

Har du som läser detta några synpunkter? Den positiva förändring, en mycket stor sådan, i 

programinnehållet och det faktum att Iran behöver vår påverkan och kontakt med oss, tycker jag 

talar för att många bör skriva och försvara radions existens här. Det är sympatiskt att jag fått detta 

mail. Det har inte skett vid andra nedläggningar av sändningar jag rapporterat.  

Ullmar UQ 

 


