
زیگلر، آخرین محصول جماعت رجوی  مخفی کردن دم خروس پرفسور  

بعد از نوشتن  مقاله ی کانونهای شورشی رهبر عقیدتی  و دم خروس پروفسور زیگلر که لینک آن را در زیر  

 مالحظه می کنید
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انتظار می رفت که، جماعت رجوی، که تالش دارند تا صورت زرد استراتژی خود را به زور سیلی کانون  

شورشی، سرخ نگه دارند، به میدان آمده و از دریای معرفت بیکران رهبر عقیدتی، نه به تبیین جهان بل الاقل 

افسوس که بجای پاسخگو بودن و مسوول بودن، ! ی افسوس ول. به تبیین استراتژی جماعت خود بپردازد

آنچه که در رهبر عقیدتی این جماعت پیدا نمی شود ذره ای احساس مسوولیت در قبال مردم و حتی 

برای نگارنده از همان ابتدا، از همان لحظه در اشرف و لیبرتی ، آن زمان که بحث .  نیروهای خودش است

حک بودن ، بی پایه بودن، و ناچسب بودن آن به وضعیت جنبش کامال مض کانونهای شورشی مطرح شد،

روشن بود، و همچنین خیلی واضح بود که این شعار صرفا بعد از سخنرانی پرفسور زیگلر به ذهن تبلیغات 

وای بر سازمانی که این چنین با شعارهای جدی جنبش در حد . چی های دستگاه خطور کرده است

به قول خود جماعت مجازات اتودینامیک این برخوردها را . چ و دهان پر کن برخورد کندمارکتینگ و تبلیغات پو

 شما امروز خود به چشم خویش و در آینده البته به اضعاف خواهید دید

 

اما در هنگام نوشتن مقاله ی فوق، با شناختی که از عدم صداقت و پشت هم اندازی جماعت داشتم برایم 

اقدام به برداشتن لینک سخنرانی پروفسور زیگلر خواهند کرد کما اینکه در حال  کامال واضح بود که طبعا

 حاضر وقتی به لینک مزبور برویم با این صفحه مواجه خواهیم شد

 

 

الاقل االن و درتاریخ . یعنی جماعت بجای پاسخگویی بهتر دیده اند که اساسا صورت مساله را پاک کنند

ن وضعیتی دارد و اصال نه زیگلری آمده و نه زیگلری رفتهنگارش این متن، سایت مزبور چنی  
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به گواه این عکسها وجود داشت  اما در زمان نگارش مقاله ی فوق،  متن سخنرانی با همین آدرس ، . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

و . آری این است محصول و دستاورد سازمانی که روزگاری شعار فدا و صداقت، بر سردر آن نقش بسته بود

ه بعد از آن شد که همه ی ارزشها، تنها در رهبر عقیدتی معنا پیدا میکرد، به قول رجوی صداقت یعنی اینهم

حاال هم این (.که با وقاحت بجای رهبر عقیدتی از کلمه ی جمع استفاده میکرد) وحدت زبان با رهبر عقیدتی 

چه . هیچ بار منفی ندارد در دستگاه اسالم سیاسی دروغ و شارالتانیزم. محصول صداقت رجوی گونه است

 در دستگاه  ارتجاع غالب و چه در دستگاه ارتجاع مغلوب

 

   

 

 


