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  پرواز                                    

  انوشه انصاري

   زنان ايران و همه زنان مسلمان جهانبه است پيامي

  – دآزاد شويد تا پرواز كني -

-   

كه در يك  نشان داد پرواز خود به فضابا  موفق ايراني انوشه انصاري بانوي  

زندگي سرزمين ها اين  دره كهم ايراني بانوان  ،و در پرتو برابري زن و مرد  آزادكشور

 و در همة زمينه ها قدم بردارندو زنان جهان آزاد،  قادرند پا به پاي مردان ،مي كنند

  . باشندموفق

 ، علمي و اقتصادي مختلفرشته هايدر  ايراني اين بانوي موفقيتدر عين حال، 

در   بودن كه به دليل زن باشدهمة بانوان ايران و جهان اسالمبراي  مي تواند الگويي

 ملت هايكه اگر  در حالي.  ارزش و اعتبارشان ناديده گرفته مي شودكشورهاي خود

داشته  جهاني جايگاهي كاروان تمدن در پا به پاي دنياي پيشرفته  بخواهندمسلمان

كهنة  از قيد و بندهاي  راشاندست و پاي زنانالزم است  پيش از هر كاري، دنباش

 اني برابر مرد ارزش و اعتبارنيزخود انوان اي ب و بردر جامعة خود باز كنند مرسوم

  . قائل گردند

 د كنيبانوان را آزاد:  اينست هاي مسلمان به ملتانوشه انصاريديگر پيام نا گفتة 

 . نمايند تكامل هستي ادادرسهم خود را  به عنوان بخشي از جامعة انسانيآنها هم تا 

  .ه به دليل زن بودن بهره برداري نشود از جامعبخشهاي اين  دريغ است از شايستگي

  

سر حد  به دار و دستة او ، زماني كه خشونت نييم خقدرت يافتن ماههاي نخستين در  

اي واهي اهي مقام و منصبي داشت به بهانه كه در رژيم پادشرا  جنون رسيده بود و هر كسي

برخي از . ي سپردندجوخه هاي اعدام مبه  مي انداختند و سپس به زندان مي كردند،دستگير 

 مي شود كه كساني سبب فرار نابجا كه اين كشتارهاي بي رويه و دادند هشدار دورانديشان

  .ندملت ايرانسرمايه هاي معنوي گردانندگان مملكت و 
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 ي نيازمادق مرگ شوند و بميرند بگذاريد بروند و در غربت «: گفت خميني در پاسخ  و 

  .»به آنها نداريم

برخورد كينه جويانة خميني، دولتمردان و مديران مدبري كه توانسته ين چندر تقابل با 

بي نجات دهند، به خارج آمدند،  يم اسالميبودند جان خود را از چنگال خون آلود عناصر رژ

   .داشته باشندبا خود حتي توشة راهي بسياري از آنها آنكه 

 سهم به ايران دگي بودند و در سازني كه هر يك در مملكت خود صاحب مقاماينان

از نو زندگي خود را سر و با پذيرفتن سخت ترين مشاغل در خارج از كشور سزايي داشتند، 

به كمك و ياري همسران   فرزندان خود راتر سنگين تحصيالبا در عين حالسامان دادند و 

   .كشيدندبه دوش  سخت كوش خود

 متاسفانه تا به امروز يك ،ان كه به خارج آمدند از ايرانيسرگذشت اين نسلدر بارة 

 در  چه كساني بودند،آنهاانجام نگرفته است تا روشن شود كه و همه جانبه اي بررسي دقيق 

ارزش  اگر بخواهيم به كوتاهي.  داشتندسرگذشتياز كشور چه  و در خارج مي كردندايران چه 

انشان نگاهي د آنها در پرورش فرزنتالشنتيجة كافي است به را بنمايانيم، اين نسل كار

، و در كمتر از سه آمدندالي به كشورهاي بيگانه  با دست خه ك كسانيهمان فرزندان . بيافكنيم

غرور انگيز ما نسل و براي بوده   بي سابقه كه در طول تاريخموفقيتي دست يافتنددهه به چنان 

ادة ايراني سراغ خانو خود چندين پيرامونايرانيان در بسياري از ما چنانكه . شادي آفرين استو 

عاليترين  فرزندانشان را به بهترين مدارس و  مشقت سختي وبا داريم كه پدر و مادرها

، اقتصادي، هنري صنعتيعلمي، مختلف در زمينه هاي و امروزه اكثر آنها  ،فرستادنددانشگاهها 

          ناه مردم كشورهايي است كه به آنان پزبانزد چنان موفقيتي دست يافته اند كه به ره و غي

  . داده اند

با مردي كه . ، خانوادة حسين انصاري استمونه هاي بسيار خوب اين نسل مهاجراز ن

مر برساند ثبآنچنان  را فرزندانش توانست اسالمي،جان خود از دست جالدان رژيم دادن  نجات

و انصاري  ميدحميتوان به از آن ميان .  استيايران باعث افتخاردر جاي خود  نا هر يك از آنكه

  . لم و اقتصاد جهان جايگاه ويژه اي يافته انددر عرصة عاشاره كرد كه  انوشهبانو  همسرش

همة  .آغاز كردبه آسمان  خود را پر هيجانسفر  سرفرازي باانوشه انصاري  زماني كه

لحظه به لحظه جريان پرواز اين  با شادي و شعف گوشه و كنار اين جهان خاكيهر ايرانيان در 

در با جان و دل مانند بسياري از هم ميهنانم از دور  من هم .تعقيب مي كردند  راايرانيبانوي 

 با اين اميد كه اين سفر مي كردمپس از آن نيز هر شب به آسمان نگاه .  شركت داشتماوبدرقه 
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 » ايراني– يانسان«آرمانهايكردة عزيز ما، كه بي شك در دورترين گوشة آسمان هم به فكر 

  .خود را تنها احساس نكنداست، 

 »بشارت«به زادگاهش رااز اين گوشة جهان خبر بازگشت خدا  من  وقتي،دو سال پيش

من و آنهم يك بانوي   يك هم ميهنم كه از گوشة ديگر اين كرة خاكيكرد باور نميدادم، 

  . مابارها به آنجا سفر كرده ،  انديشة خوددرمن  كه كند سفر آسمانيهمان به ايراني 

، همة كساني كه به گونه اي چشم به آسمان دهه هاي گذشته تا همين گفتني است كه

رويا و بر بال خيال و دوخته و در بلنداي بيكرانة آن به سير و سياحت پرداخته بودند، در عالم 

   .گردونة انديشه مي نشستندگاهي هم بر

براي حقيقت بخشيدن به روياي سفر  كهوس ويكاكامثال  تالش در گذشته هاي دور

 . يك امر استثنايي بودناكام ماند و ،عقاب هاي تيز پرواز سپرد هايبالآسماني، تخت روانش را به 

بر پشت حيوان به طوري كه روايت شده است، خود سفر معراج نيز در  پيغمبر اسالمچنانكه 

هم به درگاه خدا گويا  و سمان را طي كردبالدار نشست و با بال زدن اين حيوان هفت طبقة آ

  .رسيد

 كه روياي سفر به آسمان به حقيقت پيوسته و دهه هايي هم  است دير زمانياگر چه  

يا و در خواب و سفر به فضا آغاز شده است، با اين حال هنوز هم بسياري از انسان ها در عالم رو

 خود من آن مياناز . پردازندمي گدار در پهنة بيكران آن به گشت و روند وخيال به آسمان مي

  .ها دست زده اماينگونه سفر هستم كه بارها به

بود   دنياي آخرت و ديدن بهشت و دوزخ بهپس از سفرهاي دور و دراز و مشقت بار  من

 چنين  وداشته باشمن  و گفتگو ديدار با خداكنم ون چرا به آسمان سفر ؛فكر افتادمبه اين كه 

  .كردمهم 

، اينست كه او اولين ني بيش از هر چيز خوشحال كردهايرا آنچه مرا از سفر اين بانوي         

ديگر .  استسفر كردهفضا  بلكه در عالم واقع به ،هم ميهن من است كه نه در عالم رويا و خيال

حق و  دلنشيني به همة بانوان جهان بويژه بانوان ايراني كه بانو با اين سفر خود پياماينكه اين 

براي به .با حركت قهرمانة خويش، داده و آنها را   رعايت نمي شوددليل زن بودن به آنهاقوق ح

  .فرا خوانده استدست آوردن آزادي و برابري با مردان 

 بانوان را به به دل نشستة اينبا اين سفر بلندپروازانه خود صداي اعتراض انوشه انصاري 

بانوان  : جاري سازد، اين واقعيت را آشكار ساخت كهبه زبان آنرا بي آنكه  همگان رساند و گوش

و زنان آزاد پاي مردان به  توانند پا ، ميپرورش پيدا كنندايراني اگر آزاد باشند و در محيط آزاد 

  .شايستگي خود را نشان دهندفعال باشند و ها قلمرو زمينه ها ودر همة كشورهاي ديگر 
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شجاعانة خود بار ديگر صداي ايرانيان دور از  اينكه انوشه انصاري با اين پرواز نهايت

گذرد،  الف آنچه امروزه در كشورشان ميخن برميهن را به گوش جهانيان رساند كه ايرانيا

ديروز در ايجاد تمدن بشري از پيشگامان پدرانشان  كه مردمانيمردماني هستند با فرهنگ، 

  . سهمي بر عهده داشته باشندان نيزي جه در تمدن فرداخواهندان مي آنه فرزندانبودند و امروز

 ن باليد كه از جملة ايرانياو به او ، گرامي داشتانوشه انصاري را بايستي ارج نهاد بانو

  .ياكان خود را بلند آوازه كرده استد كه نام و ياد سرزمين ن باشسرفرازي مي
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