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 پرواز

 انوشه انصاری
 زنان ايران و مهه زنان به است پيامی

 مسلمان جهان
 دآزاد شويد تا پرواز کني -

– 
-  

پرواز خود با  موفق ايرانی انوشه انصاری بانوی 
و در پرتو   آزادکه در يک کشور نشان داد به فضا

اين  دره کهم ايرانی بانوان  ،برابری زن و مرد
 قادرند پا به پای مردان ،زندگی می کنندسرزمين ها 

 و  زمينه ها قدم بردارندۀدر همو زنان جهان آزاد، 
 . باشندموفق

رشته در  ايرانی اين بانوی موفقيتدر عين حال، 
برای  می تواند الگويی ، علمی و اقتصادی خمتلفهای
  که به دليل زن باشد بانوان ايران و جهان اسالمۀهم

 ارزش و اعتبارشان ناديده در کشورهای خود بودن
  مسلمانملت هایکه اگر  در حالی. گرفته می شود

 کاروان متدن در پا به پای دنيای پيشرفته خبواهند
الزم  پيش از هر کاری، دنداشته باش جهانی جايگاهی

 ۀکهن از قيد و بندهای  راشاندست و پای زناناست 
خود انوان ای ب و بر خود باز کنندۀدر جامع مرسوم
 . قائل گردند انی برابر مرد ارزش و اعتبارنيز

های  به ملتانوشه انصاریديگر  ۀپيام نا گفت
به آهنا هم  تا د کنيبانوان را آزاد:  اينست مسلمان

 تکامل درسهم خود را   انسانیۀعنوان خبشی از جامع
 خبشهای اين   دريغ است از شايستگی. منايندهستی ادا
 .ه به دليل زن بودن هبره برداری نشوداز جامع

 
، زمانی که نیي مخقدرت يافنت ماههای خنستين در 

سر حد جنون رسيده بود و  به  او ۀدار و دستخشونت 
اهی مقام و منصبی داشت که در رژيم پادشرا  هر کسی

می  به زندان می کردند،دستگير ای واهی به هبانه 
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. ی سپردندجوخه های اعدام مبه  انداختند و سپس
 که اين کشتارهای دادند هشدار برخی از دورانديشان

 می شود که کسانی سبب فرار ناجبابی رويه و 
 .ندملت ايرانسرمايه های معنوی گردانندگان مملکت و 

بگذاريد بروند و در «: گفت مخينی در پاسخ  و 
 به آهنا ی نيازمادق مرگ شوند و مبيرند غربت 
 .»نداريم

 مخينی، ۀبرخورد کينه جويانين چندر تقابل با 
دولتمردان و مديران مدبری که توانسته بودند جان 

جنات  يم اسالمیخود را از چنگال خون آلود عناصر رژ
حتی بسياری از آهنا بی آنکه دهند، به خارج آمدند، 

  .داشته باشندبا خود  راهی ۀتوش
 بودند ی که هر يک در مملکت خود صاحب مقاماينان
در خارج  سهم به سزايی داشتند، ايران دگیو در سازن
از نو زندگی با پذيرفنت سخت ترين مشاغل از کشور 

ر سنگين با در عين حالخود را سر و سامان دادند و 
به کمک و ياری مهسران سخت   فرزندان خود راتحتصيال

  .کشيدندبه دوش  کوش خود
ان که به  از ايرانيسرگذشت اين نسل ۀدر بار
 متاسفانه تا به امروز يک بررسی دقيق ،خارج آمدند

اجنام نگرفته است تا روشن شود که و مهه جانبه ای 
 و در می کردند در ايران چه  چه کسانی بودند،آهنا

اگر خبواهيم به .  داشتندسرگذشتیاز کشور چه خارج 
کافی است را بنمايانيم، اين نسل ارزش کار کوتاهی

انشان نگاهی د آهنا در پرورش فرزنتالش ۀنتيجبه 
الی به  با دست خه ک کسانیمهان فرزندان . بيافکنيم

، و در کمرت از سه دهه به آمدندکشورهای بيگانه 
 بی  که در طول تاريخموفقيتی دست يافتندچنان 
شادی غرور انگيز و ما نسل و برای بوده  سابقه

ايرانيان در بسياری از ما چنانکه . آفرين است
 ايرانی سراغ داريم که ۀادخانو خود چندين پيرامون

 فرزندانشان را به  مشقت سختی وبا پدر و مادرها
و  ،فرستادنددانشگاهها عاليرتين هبرتين مدارس و 
، صنعتیعلمی، خمتلف در زمينه های امروزه اکثر آهنا 

چنان موفقيتی دست يافته به ره اقتصادی، هنری و غي
      ناه مردم کشورهايی است که به آنان پزبانزد اند که 
 . داده اند
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 ۀ، خانوادونه های بسيار خوب اين نسل مهاجراز من
جان خود از دادن  با جناتمردی که . حسين انصاری است
آنچنان  را فرزندانش توانست اسالمی،دست جالدان رژيم 

باعث در جای خود  نا هر يک از آنمر برساند کهثب
 يدمحميتوان به از آن ميان .  استیايران افتخار

 ۀدر عرصاشاره کرد که  انوشهبانو  و مهسرشانصاری 
 . لم و اقتصاد جهان جايگاه ويژه ای يافته اندع

پر سفر  سرفرازی باانوشه انصاری  زمانی که
 ايرانيان در ۀهم .آغاز کردبه آمسان  خود را هيجان
حلظه  با شادی و شعف گوشه و کنار اين جهان خاکیهر 

تعقيب می   راايرانیبه حلظه جريان پرواز اين بانوی 
مانند بسياری از هم ميهنامن از دور  من هم .کردند

پس از آن .  شرکت داشتماودر بدرقه با جان و دل 
 با اين اميد که می کردمنيز هر شب به آمسان نگاه 

 ۀ عزيز ما، که بی شک در دورترين گوشۀاين سفر کرد
 است، » ايرانی– یانسان«آرماهنایآمسان هم به فکر 

 .خود را تنها احساس نکند
 جهان خرب ۀاز اين گوش من  وقتی،دو سال پيش

 باور منیدادم،  »بشارت«به زادگاهش رابازگشت خدا 
من   يک هم ميهن خاکیۀ ديگر اين کرۀم که از گوشکرد

 که کند سفر آمسانیمهان به و آهنم يک بانوی ايرانی 
 . مابارها به آجنا سفر کرده ،  خودۀ انديشدرمن 

 کسانی ۀ، همدهه های گذشته تا مهين گفتنی است که
که به گونه ای چشم به آمسان دوخته و در بلندای 

 آن به سير و سياحت پرداخته بودند، در عامل ۀبيکران
 انديشه می ۀگردونرويا و بر بال خيال و گاهی هم بر

  .نشستند
برای  کهوس ويکاکامثال  تالش در گذشته های دور

حقيقت خبشيدن به رويای سفر آمسانی، ختت روانش را به 
 يک ناکام ماند و ،عقاب های تيز پرواز سپرد ایباهل

سفر نيز در  پيغمرب اسالمچنانکه  .امر استثنايی بود
بر پشت به طوری که روايت شده است، خود معراج 

حيوان بالدار نشست و با بال زدن اين حيوان هفت 
هم به درگاه خدا گويا  و مسان را طی کرد آۀطبق
 .رسيد
 که رويای سفر به آمسان  است دير زمانیاگر چه 

به حقيقت پيوسته و دهه هايی هم سفر به فضا آغاز 
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شده است، با اين حال هنوز هم بسياری از انسان ها 
 روند ويا و در خواب و خيال به آمسان ميدر عامل رو

آن از . پردازندمي گدار بيکران آن به گشت و ۀدر هپن
ها دست اينگونه سفر هستم که بارها به خود من ميان

 .زده ام
  بهپس از سفرهای دور و دراز و مشقت بار  من

فکر به اين بود که  دنيای آخرت و ديدن هبشت و دوزخ
 و  ديدار با خداکنم ون چرا به آمسان سفر ؛افتادم
 .کردم چنين هم  وداشته باشمن گفتگو

نی بيش ايرا آنچه مرا از سفر اين بانوی         
، اينست که او اولين هم از هر چيز خوشحال کرده

 بلکه در ،ميهن من است که نه در عامل رويا و خيال
ديگر اينکه اين .  استسفر کردهفضا عامل واقع به 

 بانوان ۀ دلنشينی به همبانو با اين سفر خود پيام
 به آهناقوق حق و حجهان بويژه بانوان ايرانی که 

با حرکت داده و آهنا را   رعايت منی شوددليل زن بودن
برای به دست آوردن آزادی و برابری . خويش، ۀقهرمان

 .فرا خوانده استبا مردان 
با اين سفر بلندپروازانه خود انوشه انصاری 

  بانوان را به گوش اينۀبه دل نشستصدای اعرتاض 
جاری سازد، به زبان آنرا بی آنکه مهگان رساند و 

بانوان ايرانی اگر  : اين واقعيت را آشکار ساخت که
 ، میپرورش پيدا کنندآزاد باشند و در حميط آزاد 

و زنان آزاد کشورهای ديگر پای مردان به  توانند پا
شايستگی فعال باشند و ها قلمرو زمينه ها و ۀدر هم

 .خود را نشان دهند
 ۀشجاعان اينکه انوشه انصاری با اين پرواز هنايت

خود بار ديگر صدای ايرانيان دور از ميهن را به 
الف آنچه امروزه خن برگوش جهانيان رساند که ايرانيا

گذرد، مردمانی هستند با فرهنگ،  در کشورشان می
ديروز در ايجاد متدن بشری از پدرانشان  که مردمانی

 خواهندان مي آنه فرزندانپيشگامان بودند و امروز
 . سهمی بر عهده داشته باشندان نيزی جهدر متدن فردا

، گرامی انوشه انصاری را بايستی ارج هناد بانو
 سرفرازی ن ايرانياۀ باليد که از مجلو به او داشت
ياکان خود را بلند د که نام و ياد سرزمين ن باشمی

 .آوازه کرده است
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