تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه  ۷مرداد  ۷۹۳۷برابر با  ۹۳ژوئیه 8102
شامل گزارش وبیانیه کانون نویسندگان
ایران در باره هیجدهمین سالکرد درگذشت احمد شاملو،شاعر ونویسنده ومحقق آزاده وانساندوست عضوکانون
نویسندگان ایران و برنامه جهان از نگاه روشنفکران وفعاالن چپ عرب ،در باره چهارمین سالگرد تهاجم
تبهکارانه به یمن -اوضاع کنونی در این کشور وتاثیرات وحشتناک این تهاجم به مردمان و نابودی ساختارهای
اجتماعی –اقتصادی یمن  ،اوضاع عراق و تظاهرات واعتراضات بزرگ اجتمایی علیه رژیم حاکم وبرای آب وبرق
وکار در این گرمای سوزان تابستانی ،اوضاع سوریه وشکست کامل پروژه داعشی -سعودی در این کشور واقدامات
قدرتهای بزرگ ومنطقه ای در این راستا ودر پایان تصویب قانون کشور دولت-ملت -یهود درپارلمان اسرائیل است
که به معنای مرگ پروژه ی صلح و توافقنامه اسلوست .در این برنامه نظرات برخی از روشنفکران ونویسندگان
ترقیخواه عرب ارائه شده است.
*ساعت پخش برنامه های تلویزیون برابری
 هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپایمرکزی ) بازپخش این برنامه  :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 و نیم صبح بوقت ایران ( ده شب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه بوقت اروپای
مرکزی)
مشخصات ماهواره:
یاه ست  - Yah Satفرکانس  – 00711پوالریزاسیون عمودی  -سمبل ریت  - 87511اف 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- 2617492تلفن

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

