
 پارازیت ماهواره چیست؟

پاراسیت ًَػی سیگٌال هشاحن است کهِ تهز رٍف سزسههٌذُ ّهاف     

هاَّارُ اف ٍ یا دسهگاُ ّاف گیزًذُ آًْها ارسهال  هیطهَدد  در    

ٍاقغ سزکاًس سیگٌال پاراسیت تا سیگٌال هَرد ًظز تزاتهز ٍ یها   

تسیار ًشدیک تِ آى است  سقط تها ایهي اوهاٍه کهِ ضهذه آى      

دریاسهت سهیگٌال ههَرد ًظهز اَسهط گیزًهذُ       تیطهز است اا در 

 هاَّارُ اف ٍ یا ارسال آى اخهالل ایجاد کٌذد

ارسال پاراسیت تز رٍف گیزًذُ ّاف ههاَّارُ اف اس رزیهن ً هة     

دسهگاّْاف ارسال پاراسیت  تز رٍف دکل ّاف هخاتزاای در ًقها   

هزاوغ صَره هی گیزدداهَاج ارسال ضذُ اس ایهي دسههگاّْا در   

اهَاجی است کهِ در ههایوزٍٍیَ آضهاشخاًِ ضهوا      ٍاقغ ّواًٌذ

هایوزٍٍیَ اس رزیهن ارسهال اههَاج      ٌّگام کار کزدى ٍجَد داردد

  تاػث هی گزدد اا غذاف هَجَد در آى گزم ضَدد

هسلوا ارسال چٌیي اهَاجی اس رٍف دسهگاّْاف ارسال پاراسیت   

درست هاًٌذ ضثیِ ساسف یک دسهگاُ اجاق هایوزٍٍیَ است کِ 

ذاى ٍ اسزاد یک هٌطقِ خاظ  در درٍى آى قزار دارًذد ایهي  ضْزًٍ

 اهَاج تاػث تاال رسهي دههاف اًسهاى ٍ سهایز هَجهَداه جاًهذار      

هی ضَد ٍ اس ایي رزین تاػث تْن خهَردى اؼهادل تهذى اًسهاى     

هی گزدًذ کِ تاػهث اهاریزاه ػذیهذُ اف اس جولهِ سهزدرد ّهاف       

 هشهي  راریز تز جٌیي اًساى ٍ ػقیوی هی گزددد

 مپیه مقابله با ارسال پارازیت روی ماهوارهک

 آزادی برای همگان

 

 : تماس با ما
 

 ما:آدرس پست الکترونیکی 
 

info@sjoc-iran.com 

tamasbaman@gmail.com 

 

:آدرس وب سایت ما  

www.sjoc-iran.com 
www.antiparasite.wordpress.com 

 

 یذدًیش هلحن ضَ facebook  در  تِ گزٍُ ها
 

 

 
 

Satellite Jamming 
Opposition Campaign 

 
Freedom for everyone 

 

 
 

 کمپین مقابله با ارسال پارازیت ماهواره 
 

Satellite Jamming  
Opposition Campaign 

 

 
 

 معرفی کمپین:

کوایي هقاتلِ تا ارسال پاراسیت رٍف هاَّارُ اَسط گزٍّی اس 

جَاًاى اح یل کزدُ ٍ هٌْذساى ایزاًی اطویل ضذُ است د ها 

 استراه حن ّوِ هی کٌین کِ داضهي آسادف تیاى ٍ اراثاسوز 

حن ًذارد تا ارسال پاراسیت ّز ضثوِ اف را کِ  ّیچ کطَرفٍ 

گیزف اس تا تْزُ  خَضص ًوی آیذ هسذٍد کٌذ در حالی کِ خَد

َارُ ٍ رادیَ الَیشیَى اس دّْا ضثوِ هاّ قَاًیي آسادف تیاى

 آسادف حن ّوگاى استد ها هؼهقذین کِ  کٌذد  اسهوادُ 

 

 

www.sjoc-iran.com 

 

http://www.sjoc-iran.com/


 

 تماس و همکاری:

 ّن اکٌَى در سِ سهیٌِ ًیاسهٌذ یارف سثشااى ّسهین:

 کوایي تِ ػوَم هزدم ٍ ضْزًٍذاى هؼزسی -

 اطویل گزٍُ کوایي تا ّووارف ٍحوایت ضوا جَاًاى ایزاًی -

ارایِ رزح ّا  ٍ ایذُ ّایی تِ هٌظَر هقاتلِ تا ارسال پاراسیت -

 ّاف اسقی رٍف گیزًذُ ّاف هاَّارُ اف

تزاف ها ارسال  لطوا رزح ّا ٍ ایذُ ّاف خَد را اس رزین ایویل

 کٌیذد

 

 

 

تزاف ّوگاىآسادف   
 

 

 

 

 

 

 اهداف کمپین:

ارالع رساًی تِ ساسهاى ّاف تیي الوللی ٍ هزاثط تِ هٌظَر -1

احت سطار گذاضهي دٍلت کطَر ّاف ارسال کٌٌذُ پاراسیت ٍ 

 اًجام اقذاهاه السم اس سَف آًاى جْت اَقف ارسال پاراسیتد

سزاخَاى اس اواهی هٌْذساى ٍ اسزاد اح یلوزدُ تِ هٌظَر -2

ایذُ ّا ٍ رزح ّاف هثارسُ تا ارسال پاراسیت رٍف  هطارکت در

 هاَّارُ د

اطویل گزٍّی ههطول اس جَاًاى رٍضٌووز ایزاًی تِ هٌظَر  -3

حوایت اس اصل آسادف تیاى ٍ ّوچٌیي آسادف رساًِ اف ٍ 

ّوچٌیي ارالع رساًی تِ ػوَم ضْزًٍذاى در هَرد پاراسیت ٍ 

تا ارسال خطز ّاف آى ٍ ّوچٌیي آهَسش رٍضْاف هقاتلِ 

 پاراسیت تِ آًاىد

 

 

 چرا این کمپین راه اندازی شد؟

ایي کوایي یک حزکت تزاف هقاتلِ تا ارسال پاراسیت رٍف ضثوِ 

ّاف هاَّارُ اف استد ارسال پاراسیت رٍف هاَّارُ  کِ 

قزتاًیاى اصلی آى ضْزًٍذاى تی دساع ٍ تی گٌاُ ّسهٌذ  ػولی 

پاسخ جٌجال ّا ٍ کطووص است سضت ٍ غیز اًساًی د چزا تایذ 

ّاف سیاسی دٍلت ّا تا رساًِ ّا را ضْزًٍذاى تذٌّذ ؟ چزا 

سالههی هزدم تزاف دٍلت تِ ّیچ اًگاضهِ هی ضَد ٍ ایي 

 زدم سزسهادُ هیطَد؟ پاراسیت ّاف هزگثار تِ رٍف ه

آیا ارسال پاراسیت اَاًایی هحسَب هی گزدد یا ضؼف؟ 

رساًِ اف را تایذ تا کذاهیک؟ آیا کن آٍردى در ػزصِ رقاتت 

پاراسیت پاسخ داد؟ اگز چٌیي است  پس جثزاى ًهیجِ ػقة 

اسهادُ در سَاثال را ّن تایذ تا خطا ٍ اس کار اًذاخهي تاسیوٌاى 

 این هقاتل تایسهی اًجام دادد

آیا ًثایذ ساسهاى ّاف جْاًی تا دٍلت ّاف چٌیي کطَرّایی 

هقاتلِ ًوایٌذ؟هگز ارسال پاراسیت رثن قاًَى ااحادیِ        

تیي الوللی اراثاراه  کِ تِ ااییذ ٍ اهضاف کطَر ّاف ػضَ 

ارسال رسیذُ است  غیز قاًًَی ًوی تاضذ؟ پس چزا در هقاتل 

َّارُ اف سوَه یزًذُ ّاف هاپاراسیت رٍف هاَّارُ ّا ٍ گ

 اخهیار هی ضَد؟

هی است اا تا کوایي هقاتلِ تا ارسال پاراسیت رٍف هاَّارُ حزک

   ایي ًاتزاتزف ٍ تی ػذالهی هقاتلِ کٌذد 

 ارسال با مقابله نیکمپ

ماهواره یرو تیپاراز  

www.sjoc-iran.com 
 

www.antiparasite.wordpress.com 

http://www.sjoc-iran.com/

