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زنان ،ديروز ،امروز
زن در اﯾران و جھان از گذشته تا امروز

چھارشنبه

درباره وبالگ
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ﺍکرم منفرد آرﯾا ،ﺍولين خلبان زن ﺍﯾرﺍنی

ﺍﺳفند
1392

در اﯾن وبالگ سعی بر اﯾن است که نقش و
جاﯾگاه زن در گذرگاه تارﯾخ اﯾران و جھان تا
آن جا که مقدور است نشان داده شود.
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ﺍمکانات ﺳاﯾت

آی پی راﯾانه شما 79.136.54.103 :

آمار بازدﯾد
افراد آنالين 1 :نفر
بازديد امروز 7 :نفر
بازديد دﯾروز 35 :نفر

ﺍکرم منفرد آرﯾا در سال  (1946) 1325در تھران به دنيا آمد .وی ﺍولين خلبان
زن ﺍﯾرﺍنی است .خانم منفرد آرﯾا در ﺣالی که متاھل و مادر  5فرزند بود شروع
به ﯾادگيری خلبانی در باشگاه سلطنتی ﺣمل و نقل ھواﯾی کرد .او آموزش
ھاﯾش را با ھواپيماھای گالﯾدر شروع کرد و پﺲ از درﯾافت مدرک خلبانی اش
از مدرسه دوشان تپه به مدرسه خلبانی قلعه مرغی رفت تا آموزش ھاﯾش را
تکميل کند و پرواز با ھواپيماھای تک موتوره و دو موتوره را آموزش ببيند .و
موفق شد دومين مدرک خلبانی اش را نيز درﯾافت کند.

خانم منفرد آرﯾا پﺲ از گذراندن دوره ھای مربوطه و درﯾافت مدارک الزم ،با
سمت مربی شروع به آموزش خلبانی به فراگيرانی که وارد باشگاه سلطنتی
ﺣمل و نقل ھواﯾی می شدند کرد .ھمچنين در خطوط ھواﯾی Air-Asseman
مشغول به کار شد .پﺲ از انقالب سال  1357اﯾشان دﯾگر قادر به ادامه
فعاليتھاﯾشان در اﯾران نبودند و به سوئد مھاجرت کردند .ابتدا رستوران کوچکی
در ﯾکی از شھرھای جنوبی سوئد باز کرد و به اداره زندگی و فرزندانش
پرداخت .در آنجا موفق شد مجوز سوئدی پروازش را نيز درﯾافت کند.

بازديد ھفتگي 81 :نفر
بازديد ماھانه 332 :نفر
بازديد كل 396 :نفر
]نماﯾش آمار توسﻂ ﯾک ﺍبزﺍر[

صفحات
صفحه نخﺴت
پروفاﯾل
زنی از جھان امروز
فمينيﺴم
روز جھانی زن
زن اﯾرانی از مشروطه تا به امروز

لينک ھای مفيد
عربﺴتان سعودی ،آزادی برای ﺣرکت و
ﺣرکت برای آزادی
برای رسيدن به خواسته ھای خود
اﯾﺴتادگی کنيد
 6قانون تغذﯾه در ﯾوگا
رژﯾم کلم برای سالمتی و الغری
کالری ميوه ھا
کالری لبنيات
کالری غالت
کالری سبزﯾجات
کالری پروتيين ھا
رژﯾم غذاﯾی مناسب برای تعادل ھورمونھا
بنياد پژوھشھای زنان اﯾران
زن نگار
بانوان
زنان نواندﯾش
انجمن زنان مدﯾر کارآفرﯾن
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زندگی نامه خانم اکرم منفرد آرﯾا با عنوان "لحظه ھا و تالشھا" توسﻂ
سازمان زنان اﯾران به چاپ رسيد و از سوی خانم "مھناز
افخمی" وزﯾر وقت "زنان" اﯾران لوح تقدﯾر درﯾافت کرد .اولين کتاب اﯾشان در
سوئد در سال  1999با نام "پژوﺍک عشق" با مضمون جداﯾی ،ميھن ،مھاجرت
و ﺣقوق سياسی زنان به چاپ رسيد .دومين کتابش در سال  2000با
نام "ﺳرگذشت پری" و آخرﯾن کتابش نيز "خودبيوگرﺍفی" در سال 2012
چاپ شد که در اﯾن کتاب سرگذشت شخﺼی اش را نوشته است .خانم
منفرد آرﯾا تا کنون  15کتاب نوشته است و عضو انجمن نوﯾﺴندگان سوئد می
باشد .در ماه می سال  2001از طرف خانم "ﺳارﺍ ليدمن" نوﯾﺴنده
معروف سوئدی اجازه ترجمه ﯾکی از کتابھاﯾش به خانم منفرد آرﯾا داده شد.
اکرم منفرد آرﯾا در سوئد چھره ای آشنا برای مردم اﯾن کشور است چرا که تا
5
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اﯾشان انجام داده اند .وی به مدت سه سال و نيم نيز مشاور امور فرھنگی
شھرداری "کيستا" بوده .ھمچنين در مراسم ھای فرھنگی اجتماعی بﺴياری از
اﯾشان دعوت شده است از جمله مراسم کتابخانه بين المللی و مراسم موزه
مدﯾترانه استکھلم و .....
او در فعاليتھای سياسی نيز شرکت داشت و در فاصله سالھای  1999تا 2005
عضو ﺣزب سوسيال دموکرات سوئد بود .در سال  2001به عنوان نماﯾنده اﯾن
ﺣزب در پارلمان سوئد انتخاب شد .از سال  2003تا  2007نيز عضو ھيات
ژوری دادگاه استکھلم بود .از سال  2003نيز سمت رﯾاست انجمن نوﯾﺴندگان
مھاجر سوئد را بر عھده دارد.
استاد مﺴابقه شعری با عنوان "ﺍﺳلم" ،و قﺼه گو برای کودکان در تلوﯾزﯾون
 Public Access Televisionبه مدت ﯾک سال و نيم ،از دﯾگر فعاليتھای خانم
منفرد آرﯾاست.
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