
  پيشگفتار
  

اين کتاب آخرين نوشته شجاع الدين شفا، بزرگمرد فرهنگ يران است که نگارش و تنظيم آن، به 
  . شکلی که چاپ شده تنها ساعاتی قبل از بدرود هميشگی ايشان به پايان رسيد

استاد از مدتها پيش آثار ديگری را در متن کار داشتند، ولی چون احساس ميکردند که ضعف 
توان الزم و زمان کافی به ايشان نخواهد داد تصميم برآن گرفتند که جسمانی و کهولت ديگر 

ی جامعه بين الملل، چرا که از نظر ايشان شرايط کنون. نگاشتن اين کتاب را اولويت مطلق دهند
تکميلی ودر ميان آن، وضعيت بسيار حساس وسرنوشت ساز امروز ايران، ايجاب می کند که متن 

کتاب هايی که سرشناس ترين . تازه ای در روند کتاب های سرشناس گذشته ايشان نگاشته شود
  .آنها از سالها پيش به صورت متن های رسمی مبارزين راه آزادی ايران در آمده اند

براساس روش استاد شفا، که خوانندگان ايشان با آن آشنايی کامل دارند، پيش گفتار وپايان اين 
ميبايست به شکل ديگری باشد، ولی متاسفانه عمر ايشان کفايت به اين کار نکرد، به همان کتاب 

  . گونمه که سمفونی های ناتمام شماری از بزرگان موسيقی جهان

بدين گونه، اين تنها نوشته شجاع الدين شفا است که پيشگفتار آن به قلم او نيست، قلمی که 
اين بار استاد افتخار انجام اين مهم را در بستر . نوشته بودساليان دراز برکتاب هايی بسيار نقد 

  . مرگ به من واگذار کردند

با توجه به مرتبه واالی مولف، اگر من اين جرات را به خود ميدهم، بخاطر وظيفه ای است که به 
من واگذار شده، ودرسی است که در آزادگی وايران دوستی در محضر پدر بزگوارم گرفته ام و اين 

ردو را من اينجا بکار ميگيرم که چند سطری را در مقدمه اين آخرين کتاب مبارزه پير فرهنگ ه
  . ايران زمين بنويسم

مثل هميشه، درباره ايران و  در صحبتی طوالنی که چندی پيش با پدرم داشتم و موضوع آن، تقريبا
نسل «ده اند، و آنان را ايرانی بود، استاد در باره جوانان ايرانی که همواره طرف صحبت او بو

من بخاطر نزديکی پايان عمرم ديگر نخواهم «ميناميد، گفتند » سازنده ايران سربلند فردا
توانست مثل هميشه پشتيبان وياور فرهنگی اين نسل جوان باشم که وظيفه مقدس آزادی ايران 

ه برای خودم از سی سال پيش بنا به مسئوليت خاصی ک. وبازسازی فرهنگی آنرا به عهده دارد
وراهنمايی اين نسل نوشتم، وسرفرازم که قايل ميدانستم کتاب های بسياری را برای روشنگری 

صورت موج خروشان نسل جوان امروز که چيزی به رفتن من باقی نمانده، نتايج اين بيداری را ب
وفرياد آزادی فرزندان دلير ايران زمين می بينيم و می شنويم، در آينده نيز که من نباشم، نوشته 

  » های من همواره با آنان خواهد بود

ا پيش، در مبارزه طوالنی و بی امان بين سياهی و روشنايی در کشور ما، جبهه سياهی ها هاز قرن
و اختناق را در اختيار داشته، همان گونه که امروز هم دارد، و در جبهه  تمام نيروهای زور و زر

روشنايی، ايرانيانی آزاده و وطن پرست بوده، و همواره هستند، که با دست خالی ولی با توشه ای 
سرکردگی اين نبرد بی امان را دريک جبهه . از ميهن پرستی، آزادگی و نوبينی، برپا خاسته اند

. » فرشته نگهبان فرهنگ ايران«به عهده دارد، ودر جبهه ديگر » پس گرايیجهل، حماقت و «



ن ادر اين مبارزه مرگ و زندگی، ايرانيان شکست هايی چند را در رويارويی خود با عمامه دار
ديروز و امروز کشورشان تحمل کرده اند، ولی هرگز نبرد نهايی سرنوشت ساز را نباخته اند و 

هم همبستگی ايرانيان با فرهنگ پرافتخارشان پيروزی نهايی را از آن  ترديدی نيست که اين بار
  . آنان خواهد کرد

است که برای رسيدن به اين آرزو در راهی قدم بردارد » نسل سازنده ايران سربلند فردا«امروز 
 که انتهای آن پيروزی، آزادی وسربلندی ايران و ايرانی باشد، ايرانی که در آن جايی برای رمالی،

آزادگی و آينده نگری حکومت کند، غيب گويی، دروغ وحديث خوانی نباشد، وبجای آنها روشنايی، 
نوشته های «در اين راه پرنشيب و فراز، توشه ای از اراده وعشق به ميهن، مشعلی روشن گر از 

همراه فرزندان دلير » ايران زمينفرشته نگهبان فرهنگ «و راهنمايی با نام » استاد بزرگ ما
  . ايران زمين خواهد بود

که حتا لحظه ای هم در نزديکی آن ترديد نداشت، نخواهد ديد،  استاد شجاع الدين شفا آن روز را،
ولی حضور هميشگی اورا در صحنه مبارزه از ورای هر کلمه نوشته هايش برای هميشه ميتوان 

  . احساس کرد

يشان، اين آخرين کتاب، و تمامی کتاب های برون مرزی اين مبارز خستگی من به پيروی از اراده ا
ناپذير فرهنگ ايران را که تمامی عمرپربار خود را در آنها گذاشته است به نسل برپا خاسته جوان 

  . واشاعه آن کوشا باشند هديه می کنم، و از يکايک آنها می خواهم که در پخش ايران

بزودی  »ضحاک دکان دار دين«تجارت ننگين » کاوه های دالور امروز«باشد که با همت اين 
وبرای هميشه تعطيل شود، و تنها شعاری که در زير آسمان ايران طنين افکن باقی بماند اين بانگ 

  مردانه ابر مرد سخن ايران باشد که؛ 
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