
 

 اطالعات اولیه و الزم در باره سامانه  خانواد گی استاد شجاع الدین شفا

  

 این سایت جدید توسط خانواده استاد شجاع الدین شفا بر پا شده تا بتواند به موازات سایت “ تولدی دیگر ”

 که از زمان حیات ایشان فعال بوده، در تماس با دوستداران شجاع الدین شفا باشد. البته هرگاه اطالع مهمی 

 در اینجا باشد در روی“ تولدی دیگر ” هم منعکس خواهد شد

 دوستان و سروران گرامی  توجه فرمایند که این برپایی به صورت حرفه ای نیست، بلکه حالتی دوستانه و

 خودمانی دارد، و از این رو الزم است که با گذشت زیاد اشکاالت آنرا، که مطمئنًا کم هم نیست، با دیده

 اغماض بنگرند، و همچنین لطف کرده و با راهنمایی   های خود و اطالعات تکمیلی در هر مورد به بهتر

 شدن مداوم مطالب و پخش آن یاری بدهند، و به گونه ای آنرا سایت شخصی  خودشان به حساب بیاورند

 این را هم باید اضافه کنم که،  در ادامه روش و سنت همیشگی  استاد شفا، هیچ گروه و یا سازمانی در

 پشت این کار نیست  و تنها خود من و بانو کلودین شفا با همکاری دوست خانوادگی ما ایمان انصاری، که همانند

 "فرزند معنوی استاد شفا" است، هر روز مقداری از وقت خود را به این کار اختصاص میدهیم.

 این همان گونه ایست که سایت “ تولدی دیگر ” نیز اداره میشود، با این تفاوت که آنجا کار ایجاد، راه

 اندازی و اداره آن به همت و کوشش تنها یک ایرانی  مبارز و سرسخت انجام می گیرد، که به  شجاع الدین

 شفا و ماموریت میهنی و ملی  او اعتماد و اعتقادی چشم بسته داشته و دارد و این را در طول سالها ثابت

 کرده، و من در اینجا الزم می  دانم که از اعتقاد و اعتماد عمیق این مبارز به ایران و فرهنگ آن و نیز به

 استاد شفا، که ایندو هرگز از هم جدا نبوده اند، صمیمانه سپاسگزاری کنم

 همانطور که خواهید دید، بخش های مختلف این سایت هیچکدام کامل نیست، و تعدادی اصوال هنوز باز

 نشده، و این هم به دلیل دست تنگی از بابت وقت و امکانات است و البته به تدریج بهتر و کامل تر خواهد

 شد، پس لطف کنید و باز هم ما را و کارمان را با دیده گذشت بنگرید و یاری بدهید.

 هدف اصلی  این برپایی، سوا و در ورای تماس با دوستداران و مریدان استاد شفا،  تولید و  حفظ  ارتباط

 استاد و نسل جوان امروز ایران است، که به جبر روزگار هرگز مستقیما با هم رو به رو نشدند، ولی  او

 آنها را خالصانه و پدرانه دوست داشت . این ارتباط، امروز که او دیگر نیست، میتواند و باید از طریق



 میراث فرهنگی ، تاریخی  و سیاسی استاد که نوشته های او است انجام گیرد، و برای انجام این مهم است که

  این دو سایت امروز به راه هستند.

 در ادامه راه او، و برای بر آوردن آرزوی روشنگری ا ش، سرافرازیم که خبر بدهیم که از این پس و به

 تدریج همه کتابها و گفته  های او در طول دوران ظلمت و تاریکی  دوره اخیر ایران را، در ابتدا به

 صورت نوشته، و به تدریج به صورت کتاب گویا، بطور رایگان و بدون کمترین هزینه ای از طریق

 اینترنت و در روی سایت های اشاره شده در دسترس فرزندان ایران خواهیم گذشت و در حد امکان به

 پرسش های ملی  آنها پاسخ خواهیم داد.

 تصمیم برای تهیه و پخش کتاب گویا به خاطر آن گروه از جوانان ما است که در خارج از مرز های

 ایران هستند و به زبان فارسی صحبت میکنند ولی  قادر به خواندن آن نیستند، اینها نیز، که تعدادشان هم

 بسیار است، تشنه روشن شدن در باره میهنشان و تاریخ و فرهنگ آن هستند، ولی  کمتر دسترسی  به

 اطالعات و مدارک قابل اعتماد و درست دارند، و ناگوار است اذعان آنکه اینها آنچه را که سالهاست در

 رسانه های گروهی خارج می بینند و میشنوند، آن چیزی است که با تأسف زیاد بیشتر اوقات ترجیح دارد

 که به خاطرش حتی ایرانی  بودن خودشان را هم سر بسته نگاه دارند.

 آرزو  و امید  بزرگ مرد فرهنگ و تاریخ ایران از همیشه این بود که هر جوان ایرانی ، چه درون مرز یا

 برون مرز، دسترسی  به آن اطالعاتی  داشته باشد که او را با فرهنگ و تاریخ کشورش (و به خصوص

 تاریخ اخیر آن که بطور مرتب و برنامه ریزی شده تحریف میشود) اشنا کند، تا بتواند خودش در کمال

 آزادی فکر و اندیشه راه خود را برای آینده ایران پیدا کند، بدون آنکه کسی  یا چیزی بتواند او را آلت

 دست خود کند یا با دروغ و اجبار به پذیرفتن راهی  به جز آنچه عقل و شعور سالم و امروزی حکم می کند

 وادار کند.

 برای بر آوردن این آرزو و برای باز سازی و باز یابی  آن ایرانی  که در گذشته ای نه چندان دور داشتیم به

 این پیام جاودانی شجاع الدین شفا بیاندیشیم و به انجام آن همت کنیم ،

 برای آزادی  و  سربلندی  ایران  تنها یک  راه  وجود  دارد، روشنگری، روشنگری، .... و

 باز هم روشنگری 

  



 


