شماره یک

شبنامه آزادی ایران

 22بهمن ماه 1398

زندگی انسانی جمهوری ایرانی
هموطنان عزیز
جنبش مردمی برای آزادی کشورمان در موج اول خود با قیام دالورانه ی جوانان در آبان ماه  1398آغاز شد .پس از آن در
طی موج دوم در دی ماه جنبش تثبیت شد و اینک در موج سوم به سوی گسترش آن می رویم .این جنبش با روش موج به
موج به سوی پیروزی می رود .وقتی شمار کافی مردم آماده شوند در موج چهارم ضربه ی نهایی را به رژیم ضد مردمی
وارد کرده و آن را از قدرت پایین خواهیم کشید .میلیون ها ایرانی ناراضی ،گرسنه و محروم آماده اند تا در موقع خود یک
درس تاریخی به این رژیم دزد و غارتگر بدهند.
خود را برای حرکت های اعتراضی بیشتر و بزرگتر آماده سازید .آموزش ببینید .با هم کار جمعی کنید و آماده ی مبارزه ای
جانانه باشید تا به موقع کار را تمام کنیم .ایرانمان را آزاد خواهیم کرد و بعد به ساختن یک ایران آباد خواهیم پرداخت.
تلویزیون دیدگاه بر روی ماهواره یوتل ست:
Satellite: Eutelsat 7A
Channel Name: Didgah TV
Freq: 11345
SR: 27500
POL: Hor
FEC: 3/4
http://didgah.tv
تلویزیون دیدگاه در یوتوب Didgah TV

تلویزیون دیدگاه بر روی ماهواره یاه ست:
Satellite: Yahsat
Freq: 11766
SR: 27500
POL: Vertical
FEC: 5/6
تلویزیون دیدگاه را از کانال شماره  72در
.مشاهده نمایید
اینستاگرام تلویزیون دیدگاهdidgahtv :

کانال تلویزیون دیدگاه در تلگرام@DidgahTV :

واتس آپ تلویزیون دیدگاه:

1-818-501-8822

دعوت می کنیم که آموزش های سازماندهی و رزم خیابانی را فرابگیرید و آماده باشید که براساس راهنمایی هایی که ارائه خواهد
شد کنترل و نظم و امنیت را در شهرها و روستاها و راه ها و مرزها بر عهده بگیرید .شرایط سرنوشت ساز نزدیک است .آماده
شوید .شعارنویسی ها را گسترش دهید و خود را مجهز کنید .
شعار ما:

زندگی انسانی جمهوری ایرانی
سرنوشت یک ملت یا در دست خود اوست یا در دست دشمنانش .انتخاب با ماست.

www.didgah.tv

www.sazmandehi.org

www.iraneabad.org

