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تا آنجا که مورد در ایران نیروی هوائی  با آشنایی

محمد  زمانبه  بار اولین  ،نگارنده قرار گرفت ۀمطالع

که  گردد برمیمیالدی(  ۱۹۳۴-۱۸۴۸شاه قاجار )

  پرواز صحبتی به میان آمده است.  ۀدربار

به « ژول ریشارد»یک نفر فرانسوی به نام  ۱۸۴۴در سال 

ایران آمده و داوطلب خدمت در دستگاه دولت ایران 

پس از قبول آیین اسالم به نام « ژول ریشارد»شده بود. 

نامیده شد و بعدها در دولت ایران به « خان ریشار»

ایران آن روز  ۀریشارد کتابی دربار مقامات عالی رسید.

نوشته که بسیار جالب توجه و آموزنده است. در یکی 

 :از نوشته های خود می نویسد که

دربار ایران برای شرفیابی به حضور  ۱۸۴۵در سال 

اعلیحضرت محمد شاه مرا احضار کردند. در شرفیابی 

معلوم شد که نیکال امپراتور روسیه یک دستگاه جدید 

ه صورت هدیه برای شاه ارسال داشته است. عکاسی ب

کس در ایران نمی توانست نحوه به کار بردن آن را بداند. چون  البته در آن موقع هیچ

در کنار دستگاه بود، اعلیحضرت خواستند راهنما و دستورالعمل به صورت نوشته ای 

 ۀبا هم بود.  که آن را ترجمه کنم. خوشبختانه نوشته ای نیز به زبان فرانسه ضمیمه شده

مطلب دیگری دستگاه عکاسی را پیدا کنیم.  نکوشش ها نتوانستیم راه به کار انداخت

در اروپا بود، شاه « بالون»که مورد توجه اعلیحضرت قرار گرفته بود آگاهی از وجود 

من کلیه  آن می توانند به آسمان پرواز کنند.  ۀفرمودند گویا فرنگی ها به وسیل

بالون مخصوصاً موفقیت فرانسوی ها را در قرن هیجدهم و  ۀرباراطالعات خود را د

شاه مایل بود که من یک دستگاه بالون برای او بسازم، به   نوزدهم به عرض رساندم.

مورد نیاز در ایران وجود ندارد به عالوه برای  ۀعرض رساندم که اوال وسایل و پارچ

ود. محمد شاه مبلغ هشتصد تومان ساختن بالون باید از وجود مهندسین آگاه استفاده ش

خان می گذارد که در فرانسه پارچه و لوازم مورد نیاز را خریداری  ردر اختیار ریشا
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نماید، یا امکاناً برای خرید یک بالون ساخته شده اقدام نماید. نتیجه اقدامات ریشار 

 معلوم نیست.  1خان 

هجری از مشاهده و پرواز بالون ها  ۱۲۹۰ناصرالدین شاه نیز در سفر اول خود به فرنگ در سال 

ولی به داشتن بالون یا استفاده از آن در ایران عالقه ای نشان  ،در انگلستان و فرانسه یاد می کند

 نداده بود. 

شمسی مردم تهران برای نخستین بار یک  ۱۲۹۲سال ها بعد در یکی از روزهای اواخر سال 

کرد در آسمان مشاهده کردند. هواپیما به  هواپیمای روسی را که در فاصله نزدیک پرواز می

زحمت در میدان مشق تهران فرود آمد، مردم که آن را بعداً طیاره نامیدند دسته، دسته به تماشای 

 آن می رفتند، حتی سلطان احمد شاه نیز به دیدار آن رفته بودند.

شمسی  ۱۳۰۳سال به دستور سردار سپه رضاخان اولین دفتر هواپیمایی در  ۱۲۹۹پس از کودتای 

در تهران احداث گردید و چهار هواپیمای بونکرس که از بهترین طیارات دنیای آن روز بود از 

آلمان خریداری شد. در همان سال شرکت بونکرس تالش نمود که با دولت ایران درباره امکان 

مدیر « اشمیت»اروپا مذاکراتی انجام دهد، بدین منظور آقای  -برقراری خط هواپیمایی ایران

پیشنهاد او برای پروازهای خارجی به علت مخارج سنگین یا   تهران آمد.عامل شرکت شخصاً به 

 شاید به دالیل دیگر نتوانست مورد قبول قرار گیرد.

باشد این که آقای اشمیت از سردار سپه  جالبمورد دیگری که شاید برای خوانندگان عزیز 

برای مشاهده هواپیماهای خریداری شده و آشنایی با خلبان خواست که ایشان موافقت فرمایند، 

های آلمانی به فرودگاه بیایند و ضمناً یک پرواز تفریحی در آسمان تهران داشته باشند. نکته 

حرکت با کشتی و  .جالب توجه اینکه رضاشاه مایل بود که همیشه پاهای او روی زمین باشد

 می کرد گریزان بود. را از دست او خارج اختیارهواپیما 

سرتیپ امان اهلل میرزا جهانبانی در تعریف می گفتند در طول حرکت با اتومبیل تا فرودگاه 

 وضع ضمناً   دوشان تپه سردار سپه زیر لب از پذیرفتن پرواز با هواپیما، دلتنگی نشان می داد،

 ودگاه ضمنفر در  درست به نظر نمی رسید.  هم آلمانی ها  دعوت  رد   امکان بود که   طوری

                                                 
  .شد می تلفظ "خان ریشار" صورت به ایران در ریشارد ژول نام زمان آن در ۱
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 آشنایی با آلمانی ها سردار سپه به طرف هواپیمایی که آماده پرواز بود پیش می رود. 

امان اهلل میرزا مانع حرکت سردار سپه شده و می گوید این طیارات آزمایش های الزم را در 

بهتر است  ،نزدیکی به رشته کوه های شمالی شهر انجام نداده اند درهوای تهران و مخصوصاً 

از پرواز خودداری نمایند و سردار سپه با چهره گشاده پیشنهاد را می پذیرد و می گوید هر  فعالً

 وقت زمان مناسب فرا رسید مرا آگاه کنید و بالفاصله با اتومبیل عازم شهر می شود. 

دو دسته از افسران ایرانی به روسیه و فرانسه  ۱۳۰۳و خرداد ماه  ۱۳۰۲به هر تقدیر در خرداد 

 با اخذ گواهینامه خلبانی به ایران مراجعت نمودند. ۱۳۰۵دیدند و پس از دو سال در اعزام گر

با  ۱۳۰۴در بین افسران اعزامی افسری به نام احمد نخجوان شایستگی بسیار نشان داد. او در سال 

هواپیمای خریداری شده از کشور فرانسه به نام برگه از فرانسه پرواز کرد و در فرودگاه دوشان 

 مورد استقبال و تفقد رضاشاه قرار گرفت.تپه 

امان اهلل میرزا به دستور سردار سپه برای خرید چند هواپیمای  ۱۳۰۲دیگر اینکه در سال  ۀواقع

شکاری عازم فرانسه می شود ضمن اقدام به خرید مشاهده می کند که در اطراف برج ایفل یک 

توجه همگان را جلب می نماید.  هواپیمای کوچک هر روز با نمایش های هوایی و اکروباسی

و رشادت زیادی از خود خلبان هواپیمای مزبور یک فرانسوی بود که در جنگ جهانی مهارت 
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نشان داده و چندین مدال و نشان نظامی به دست آورده بود. اینک با این نمایش ها امرار معاش 

رای کمک به برپا داشتن می کرد. امان اهلل میرزا با خلبان مزبور وارد مذاکره می شود که ب

 موقعیت هواپیمایی در ایران و آموزش خلبانان ایرانی به استخدام ارتش ایران درآید.

پس از موافقت قرار می شود که طیارات خریداری شده ایران در بندر بوشهر مونتاژ شوند و 

بر روی کوه ها خلبان فرانسوی آن ها را تک تک به تهران بیاورد. دو فروند از هواپیماهای اولیه 

 دچار چاه هوایی شدند که یکی از آنها سقوط کرد و خلبان مجروح به زحمت نجات یافت. 

نو با هدایت یک خلبان آزموده  ۀسردار سپه رضاخان اظهار تعجب می کند که چطور دو طیار

. جمعی از مخالفین و معاندان به عرض ایشان می رسانند که متاًسفانه اند داشتهچنین سرنوشتی 

زیبایی همسر او بوده که امان اهلل میرزا  ۀفقط در سای وبان فرانسوی شایستگی الزم را نداشته خل

  !وی را به استخدام ارتش درآورده است

 !سردار سپه می گوید: اگر علت این است مانعی ندارد

دیگری که می تواند مورد توجه باشد استفاده از هواپیماهای نظامی و شایستگی خلبانان  ۀواقع

به  هرضاشا ،اییزرکدر شورش بلوچستان به دست دوست محمد خان با ۱۳۰۷ست. در سال ا

لشکر شرق دستور داد که اشرار و متجاوزین باید سرکوب شوند و ناحیه کال اشغال گردد. در 

، به علت وسعت و پراکندگی منطقه از دو فروند هواپیمای جنگی به این گیرو دار امان اله میرزا

استفاده کرد. هواپیماها برای شناسایی « لیخانوسکی»خلبانی ستوان ماکوئی و خلبان روسی به نام 

ستوان ماکویی آن چنان  به مکاتبات نظامی و حتی حمل مجروحین مورد استفاده قرار گرفتند. 

نشان داد که بنا بر پیشنهاد فرمانده سرتیپ جهانبانی توانست از سرعت عمل و شایستگی از خود 

 دست رضاشاه به داشتن یک قطعه نشان لیاقت سرافراز گردد.

به طور کلی ایران برای آموزش هواپیمایی در بدو امر از وجود خلبانان خارجی مخصوصاً روسی 

را شهباز نامیدند از انگلستان  کارخانه ای که آن ۱۳۱۵و فرانسوی استفاده کرد. باالخره در سال 

نخستین سری از هواپیماهای مونتاژ شده این کارخانه  ۱۳۱۷خریداری شد و دو سال بعد در سال 

میالدی، نیروی هوایی  ۱۹۴۱با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در سال  به پرواز درآمد. 

تخت  هاهای ایران به فرودگاایران و تشکیالت آن بهم ریخت. بنابر خواست اشغالگران هواپیم

 پوالد اصفهان منتقل شدند.
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 خاطرات هواپیمایی 

 ۀفصلنام در اینجا کهخاطرات  این و فوق ۀتاریخچنگارنده تصور می کند و آرزومند است که 

 د. نمورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیر ،اند شده منتشر بار اولین برای آرمان

نخستین آن که از دوران کودکی یعنی چهار یا پنج سالگی آرزو داشتم که سوار طیاره بشوم و 

 آسمان داشته باشم. گردشی در

خود را در این امر به اطالع پدر رساندم و با توجه به اینکه پدر امیر ارتش رضاشاه  ۀوقتی عالق

اً می توانست خواست فرزند را به جا بیاورد، پدرم گفت طیارات ما نظامی هستند و حتمبود و 

 من باقی ماند.مردم عادی نمی توانند با آنها پرواز کنند. این آرزو همواره در ذهن 

که پدرم وزارت جنگ را به عهده داشت خانواده برای تفریح و دیدار  ۱۳۲۱در تابستان سال 

« گیریلی»خویشان به اصفهان رفته بودند. همان وقت آگاه شدیم که یک ژنرال آمریکایی به نام 

و قرار است  که شاید جزو بازرسان معتبر آمریکا بود همراه پدرم با هواپیما عازم اصفهان هستند

پروازی بر روی مناطق عشایری فارس داشته باشند. در روز موعود همگی عازم فرودگاه هوایی 

 تخت پوالد شدیم.

تپه ها که طول آن کوتاه بود. نگرانی فرماندهان و  ۀفرودگاه در حقیقت قطعه زمینی بود در دامن

 واند به راحتی فرود آید.افسران هوایی ایران در این بود که شاید هواپیمای آمریکایی نت

از به دستور فرماندهان سرهنگ هوایی غالمحسین خان شیبانی و سرهنگ ماکویی پشته هایی 

ند تا خلبان ردروشن ک ،بودند ساختهرا که مرطوب  خار بیابانی )شبیه چهارشنبه سوری ایرانیان(

  به کمک دودها بتواند مسیر الزم را برای فرود تشخیص دهد.

ر فرودگاه اکثر بزرگان اصفهان جمع بودند. هواپیما از دور ظاهر شد، شگفتی تماشاچیان در د

هواپیما یکی دو بار دور   این بود که تا آن تاریخ آنها هرگز هواپیمای دو موتوره ندیده بودند.

به آن با توجه  ۀصحیح فرود را پیدا کند. خلبان شایست ۀنحو ،فرودگاه چرخید تا با اطمینان کافی

 مسیر بوته های روشن به خوبی به زمین نشست. 
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طیارات کوچک بوده و امروزه شبیه آن  ،هواپیمای مزبور که برای ما غول پیکر به نظر می آمد

یک طبال و یک نفر تجاوز نمی کند. برای احترام ورود وزیر جنگ  ۶تا  ۵سرنشینان از 

و مسافرین تک تک از طیاره خارج  خیر مقدم داشت نواختند ۀشیپورچی، مارشی را که جنب

فرزند تیمسار فضل اهلل زاهدی در بین  ،اردشیر زاهدی حضور ،شدند. آنچه نظر مرا جلب کرد

امروزه می توان قضاوت کرد که سپهبد زاهدی از همان اوان با آمریکایی ها آشنا  مسافرین بود.

می توانست جزو مسافرین او که هم سن و سال من بود  ۀو هم پیمان بوده واال چطور پسر بچ

  ؟هواپیمای نظامی آمریکا باشد

که پسر من مجید  پدرم متوجه تعجب و دلخوری من شد و هم آنجا به سرهنگ ماکویی گفت

این امر باعث شد که فردای آن روز برای اولین بار   ترتیب الزم را بدهید. ،عالقه به پرواز دارد

 انی داشته باشم. توانستم پرواز کوتاهی با یک هواپیمای ایر

اتفاق افتاد، به این  ۱۳۲۱دردناکی بود که در دی ماه  ۀاز وقایع دیگر هواپیمایی در ایران حادث

معنا که چون در نبرد العلمین در آفریقا مارشال رُمل شکست خورده و نیروهای آلمان عقت 

مل آورد که یک وابسته نظامی بریتانیا در ایران دعوتی به ع« گربن وود» ،نشینی کرده بودند

 هیئت نظامی از ایران به منظور باز دید از جبهه جنگ آفریقا عازم آن دیار شوند. 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

186 

 

 
 نیجهانبا هللا امان سپهبد

سرهنگ  -سرهنگ هوایی غالمحسین خان شیبانی -از طرف ارتش ایران سرتیپ ابراهیم ارفع

هوایی شرف الدین میرزا قهرمانی و سرگرد افخمی انتخاب شدند، آنها به اتفاق کنسول بریتانیا 

 -ایران و گرین وود عازم حرکت و پرواز شدند. در موقع پرواز، هوا سرد بود و باد سختی میدر 

وزید، فرمانده نیروی هوایی ایران پرواز را صالح ندانست و پیشنهاد کرد تا بهبود هوا مدتی صبر 

گونه  کنند. ولی گرین وود اظهار داشت که خلبان آنها بسیار ورزیده و باتجربه است و جای هیچ

نگرانی نیست. نیم ساعت پس از پرواز، هواپیما پیامی مخابره کرد که به علت طوفان و بدی هوا 

چندی با بی خبری گذشت،  .به فرودگان بازخواهند گشت. متاسفانه بازگشتی در میان نبود

باالخره پیکر متالشی شده هواپیما، در منطقه کوهستانی خرقان نزدیک قزوین کشف گردید، 

 بودند. رفته دست ازله سرنشینان متاًسفانه جم

شاهنشاه ایران محمد رضاشاه پهلوی به  ۀآنچه که باعث پیشرفت نیروی هوایی ایران شد عالق

خلبانی  ۀگواهینام با فراگیری هنر پرواز توانست ۱۳۲۵هواپیما و نیروی هوایی بود. شاه در سال 

پس  د.لشکر احمد نخجوان دریافت دار خود را از دست فرمانده نیروی هوایی ایران شادروان سر

نامیده می شد « سندربولت»از آن با پشتیبانی بیدریغ شاه توانستیم تعدادی جنگنده که بهترین آنها 

 همزمان با خرید بهترین جنگنده های ،با فرا رسیدن دوران هوایی جت  از آمریکا دریافت داریم.
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فراگیری الزم به دیگر کشورها  بسیاری از افسران هوایی برای آموزش و ،جت شکاری

 در نزدیکی مونیخ فرستاده« فرستن فلدبروک»مخصوصاً به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان به نام 

از یک گروه پانزده نفری پس از آموزش ده نفر به ایران مراجعت کردند  ۱۳۳۴در سال  شدند.

ستوان ایرج  -ن بینیسروان سیامک جها -سروان نادر جهانبانی مبرادر –ولی پنج نفر از آنان 

ستوان امیر حسین ربیعی و ستوان عبدالحسین مینو سپهر برای دوره معلمی خلبانی در  -بریامخ

پایگاه باقی ماندند. آنها ضمن فراگیری های الزم شاهد تماشای پرواز تیم مخصوصی از 

 آمریکایی بودند که بسیار هیجان انگیز بود. « آکروجت»

 

 
 جهانبانی نادر خلبان سپهبد یاد زنده

 

 



               ۱۴شماره                                                      آرمان                                                                

188 

 

 
 

 پهلوی شاه محمدرضا کنار در ایران اکروجت تیم

 

چند بار به « اسمالن»وستی و آشنایی با سرپرست تیم به نام سروان نادر جهانبانی با د ،برادرم

در مراجعت به  رموز را به خوبی آموخت. تیم پرواز کرد و  ریاستعنوان سرنشین در هواپیمای 

ایران او با عشق و عالقه بسیاری که به هنر پرواز داشت به ایجاد تیم آکروجت ایران پرداخت و 

 نامید.« تاج طالیی»آن را 

تمرین های الزم روزی توانستند در حضور اعلیحضرت محمد رضا شاه با تیم آکروجت ایران 

پهلوی هنرنمایی خود را عرضه دارند. اعلیحضرت ضمن تفقد نسبت به اعضاء عکسی را که با 

 آنها گرفته شده بود با امضاء خود توشیح کردند. 

 

 

 


