تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه  ۲۰اسفند  ۱۳۹۶برابر با  11مارس 2018
روز جهانی زنان در ایران و کشورهای مختلف در اشکال اعتراض و اکسیون و تظاهرات و جشن و میتینیگ برگزار شد و شاهد
بزرگترین تظاهرات زنان در مادرید ،استانبول و عفرین و...سرکوب تظاهرات زنان در تهران  ...و برگزاری جشن های زنان در
شهرهای کردستان و رشت و ...قظنامه های هشت مارسی زنان و دفاع روشن از حق برابری طلبی و آزادی خواهی زنان ،مخالفت با
ارتجاع اسالمی و ترامپی و نیولیبرال حاکم بر جهان ما ،دفاع از حق زنان و کارگران و محرومان ومهاجران و.. .دختران خیابانهای
انقالب و زنان روژوا و...هستیم .هوای تازه ای جنبش زنان را به میدان آورده و تغییرات تازه ای را در مقاومت زنان در مقابل
تعرض سرمایه و ارتجاع اسالمی و ترامپی در ایران و ترکیه و امریکا و...میبینیم .درباره مشخصه های این جنبش و دالیل این
برآمد ،علی دماوندی با نسرین ابراهیمی و ناهید ناظمی گفتگو کرده است و در پایان با شعر تازه حسن حسام در همبستگی با زنان
دلیر تطاهرات  8مارس برنامه را همراه میشویم.

* ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری:
 هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ) بازپخش اینبرنامه  :جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی)
 هر یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران ( ده صبح بوقت لس انجلس ،هفت عصر بوقت اروپای مرکزی) بازپخش :دوشنبه نه ونیم صبح بوقت ایران ( ده شب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی)
مشخصات ماهواره:
یاه ست  - Yah Satفرکانس  – 11766پوالریزاسیون عمودی  -سمبل ریت  - 27500اف ای سی FEC 5/6
به طور زنده در ساعات ذکرشده در دو وبسایت دیدگاه و جی ال ویز
www.didgah.tv

www.glwiz.com

آرشیو برنامه های برابری در دو سایت زیر قابل دسترس هستند :
http://barabari.tv
www.radiobarabari.com
49 – 511- 2617492

تلفن

info@barabar.tv

ایمیل

کانال برابری در یوتوب http://www.youtube.com/user/RAHEKAREGAR?feature=mhee :
صفحه برابری در فیس بوک
http://www.facebook.com/arash.kamangar.9#!/radiotv.barabari?fref=ts
تلویزیون برابری درشبکه تلگرام
https://telegram.me/barabaritelevision
صفحه برابری در گوگل پالس
https://plus.google.com/104256247512155762888/posts
کانال تلگرام سازمان راه کارگر
https://telegram.me/SazmanRaheKaregar
آدرس سایت راه کارگر ویزه اینترنت پرسرعت
www.rahekaregar.com
آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران
http://rahekaregar.com/index1.php

