
ی وا فا    ن  د جاع ا تاد  گاه ا گ آرا ح    ای 

ه ايشان با يک سنگ در مراسم امانت سپاری خاکستر استاد شجاع الدين شفا در گورستان مونپارناس پاريس، آرامگا
  .د، تا سنگ نهايی آن آماده نصب شودموقت بسته ش

شجاع الدين شفا  ، که طرف هميشگی صحبت انان ايرانیاستاد در بين ايرانيان، و اينکه جو  با توجه به مرتبه ملی
مبارز  پدر معنوی خود به حساب مياورند، تصميم بر آن شد که طرح روی سنگ آرامگاه  اند، ايشان را به نويی بوده
  .از ايرانيان گذارده شود  ناپذير فرهنگ و حيثيت ميهنمان فقط به عهده بازماندگان نباشد، و به نظر خواهی  آشتی

الزم ميدانند در روی اين  در اين راستا از همه ايرانيان آزاده که مايل به اين نظردهی هستند دعوت ميشود آنچه را که
  .فيس بوک ايشان ارسال کنند   استاد شفا، و يا روی  شود به آدرس سايت رسمی   سنگ حک

  .است  اندن ايده و پيشنهاد هر ايرانیبرای تهيه اين پيشنهاد الزم به داشتن هيچ نوع تخصص هنری نيست و هدف رس

ذکر شده و به نام پيشنهاد کننده در ديدگاه   های رسمی های رسيده به مدت دو ماه از اين تاريخ، در روی آدرس پيشنهاد
  .همگان خواهد بود

در پايان اين زمان، يک طرح، و يا تنظيمی از چند طرح، از طرف کميته بزرگداشت انتخاب و بر اساس آن سنگ نهايی 
   .بر روی آرمگاه ايشان نصب شود  استاد شفا  سالروز درگذشت فروردين ماه آينده،  حکاکی ميشود تا در

  .مسابقه دارد، و نه برنده يا بازنده ای نه جنبه  طبيعتا است و  الزم به اشاره است که اين يک نظرخواهی ملی

  .شرکت ميکنند سپاسگزاريم  پيشاپيش از همه ايرانيان که در اين نظر خواهی

  .مشخصاتی که بايد در نظر گرفته شود به شرح زير است 

  سانتيمتر ١٠٠در  ١٠٠اندازه سنگ،   *  

  تریدر سه رنگ صورتی، سپيد يا خاکس) گرانيت(نوع سنگ، سنگ خارا   *  

  )براق نيست(و مات  سطح سنگ، زبر   *  

  حکاکی نوشته و طرح، ميتواند براق باشد  *  

  .ميهنمان، که در آرزوی دوباره ديدنش از دنيا رفت  در انتظار و آرزوی آزادی ايران، و بردن خاکستر استاد به 

  کميته بزرگداشت

odidigar.cominfo@taval 

facebook: shojaeddin‐shafa  


