
 با خودمان و ميھنمان چه کرديم،

مقدس برای ھمه ما روان پھلوانان ما تا روزی که ميھنمان آزاد نشود شاد نخواھد بود، اين وظيفه ايست سنگين ولی  

 

 

 



 
 ١٩۵٩تا  ١٩۵٧ھای تاريخ عکس: بين سال

اسالمی  شورشاز خلبانان ويژه نيروی ھوايی ارتش ايران پيش از  ١٣٠٧فروردين سال  ٢٧سپھبد نادر جھانبانی متولد 
  .برندخود نام میدوران بود. از او به عنوان يکی از بھترين خلبانان 

 
 ١٩۵٧تاريخ عکس: 

سالگی وارد دانشگاه خلبانی نيروی ھوايی روسيه شد. پس از اتمام تحصيالت وارد نيروی ھوايی  ١٨نادرجھانبانی در سن 
آلمان شد. نادر جھانبانی در آلمان با ليدر تيم ايران شد. پس از آن نادرجھانبانی برای آموزش دوره خلبانی جت راھی 



گيرد. سپھبد نادر جھانبانی شود و از طريق او فنون آکروباسی ھوايی با ھواپيمای جت را فرا میآکروجت آمريکا آشنا می
 .دھدپس از بازگشت به ايران اولين تيم آکروجت ايران را به تشکيل می

 
 ١٩۵٩تا  ١٩۵٧ھای تاريخ عکس: بين سال

تبار بود. ھمسر نادر هللا جھانبانی از فرماندھان ارتش، وزير و سناتور بود. مادر او نيز روسپدر سپھبد نادرجھانبانی، امان
 .جھانبانی فرخ زنگنه و دو فرزند او انوشيروان و گلنار نام دارند

 

١٩۵٩تا  ١٩۵٧ھای تاريخ عکس: بين سال  



 
 ١٩۵٩تا  ١٩۵٧ھای تاريخ عکس: بين سال

 .گذار و سرپرست تيم آکروجت تاج طاليی ايران بوداو بنيان
  .بنيان نھاد ١٩۵٨نادر جھانبانی تيم آکروجت تاج طاليی را در سال 

 
 ١٩۶٠تاريخ عکس: 



 
 ١٩۶٠تا  ١٩۵٩ھای تاريخ عکس: بين سال

ای با حضور ايران، نيروی ھوايی آمريکا و نيروی ھوايی ال پس از تشکيل تيم آکروجت تاج طاليی، در مسابقهيک س
 .بريتانيا، تيم ايران مقام نخست را به دست آورد

 
 ١٩۶٠تاريخ عکس: 

ھای آکروباسی ھوايی ، جزو قدرتمندترين تيم١٣۵٧ماه سال تيم آکروجت تاج طاليی ايران تا زمان انحالل آن يعنی در بھمن
 .را کسب کرد نخست ھایالمللی، مقامبا ھواپيمای جت در دنيا بود که در چندين رقابت بين

به حکم صادق خلخالی حاکم شرع  ١٣۵٧اسفند  ٢٢، سپھبد نادر جھانبانی دستگير و ۵٧اسالمی در سال شورش با وقوع 
 .وقت در پشت بام مدرسه علوی تيرباران شد



شورش  خلبانان ارتش جمھوری اسالمی ايران که در جنگ ايران و عراق شرکت کردند و پيش از از خاطرات منتشر شده
ھا بين پرسنل نيروی ھوايی ترين چھرهآيد که سپھبد نادرجھانبانی از محبوبکردند، بر مینيز در نيروی ھوايی خدمت می

بوده است شورشپيش از   

 
 ١٩۶٠تاريخ عکس: 

ھای سپھبد نادر جھانبانی در خلبانی وجود دارد که برخی غيرواقعی ھستند و برخی درباره توانايیھای بسياری داستان
 .حقيقت دارند

 
 ١٩۶١تاريخ عکس: 



از زوايای پنھان زندگی او وله وگو با دويچهدر گفت ۵٧بار پس از تيرباران پدرش در سال انوشيروان جھانبانی برای اولين
 .زندحرف می

 
 ١٩٧٠تاريخ عکس: 

ساله و مديرعامل شرکت ھواپيمايی "ايرتاکسی" بود. با وقوع  ٣٠اسالمی  شورشانوشيروان جھانبانی در زمان وقوع 
 .ماه زندان کشيد ۵ير شد و انقالب و يک ھفته پس از تيرباران سپھبد نادر جھانبانی، او نيز دستگ

 

 ١٩٧٠تاريخ عکس: 

 



 
 ١٩٧٠تاريخ عکس: 

به عراق پرواز کردند و ھواپيماھای عراقی ايشان را محاصره کردند و به بغداد بردند و پدرم با پدرم بدون اجازه پادشاه  
 ھا فرار کرد.مھارت از چنگ آن

 

 ١٩٧٢تاريخ عکس: 

گفتند اين کار جا بودند میھايی که آنآن ھم در حالی که آمريکايیگويند پدرم فانتوم را از روی جاده بلند کرده است، می
 ست.خيلی خطرناکی



 
 ١٩٧۴تاريخ عکس: 

ھای کرد که درس بدی برای خلبانپدرم خلبان شجاعی بود ولی خلبان بسيار با انضباطی بود. او ھيچ وقت کاری نمی«
 »شان که در آکروجت نشان دادندالعاده بود يا ھنر خلبانیشان در پرواز فوقکرد. شجاعتتر باشد. کارھای ديگری میجوان

 

 
 ١٩٧۵تاريخ عکس: 

دادند، يکی از خلبانان جوان از بغل ھايی که پدرم آموزش آکروجت میداستانی که حقيقت دارد اين است که در يکی از دوره
دھد که با چتر نجات از یبه بال ھواپيمای پدرم زد. جفت ھواپيماھا صدمه زيادی ديدند. پدرم به خلبان جوان دستور م

 .ھواپيما بيرون بپرد. خودشان ولی با سختی ھواپيمايشان را روی باند نشاندند



 

 ١٩٧۶تاريخ عکس: 

در صفحات اينترنتی بسياری، متنی با عنوان دفاعيه سپھبد جھانبانی در دادگاه وجود دارد. فرزند سپھبد نادر جھانبانی در 
به نظر من خيلی دور از حقيقت ھستند. واقعا چه در دادگاه  درباره دادگاه خيلی چيزھا نوشته شده که«گويد: اين باره می

 «.کنندھا را بعدھا مرتب اضافه میگفتند و اين جملهھا وجود دارد که پدرم ھيچ وقت نمیدانيم. خيلی جملهپيش آمد، ما نمی

 
 ١٩٧٧تاريخ عکس: 



خط خودشان وجود دارد که از ما خداحافظی کردند. يک چيز ديگری ھم ای با دستالبته يک نوشته«انوشيروان جھانبانی: 
 «.ام دارمترين چيزی است که من در زندگیکه داريم ساعتی است که پدرم دستشان بود و االن دست من است و اين باارزش

 
 ١٩٧٧تاريخ عکس: 

تيم آکروجت تاج طاليی منحل شد و برخی از خلبانان آن در نيروی ھوايی ارتش  ۵٧با وقوع انقالب اسالمی در سال 
 .ت کردندجمھوری اسالمی ايران جذب شدند. برخی نيز يا توسط انقالبيون اعدام شدند يا به خارج از کشور مھاجر

 
 ١٩٧٧تاريخ عکس: 



پدرم روز آخر در پست نيروی ھوايی در دوشان تپه بودند. بعدازظھر روز انقالب بود. من ھر يک «انوشيروان جھانبانی: 
بعد  شب به ٨شب بود. از ساعت  ٧کردم. آخرين باری که با پدرم صحبت کردم ساعت بار با ايشان صحبت میساعت يک

که آخرھای شب باالخره يک افسری گفت پدرتان را بردند به آن مدرسه (رفاه). گفتند نيستند تا اينزدم میھر چه قدر زنگ 
 «.دادند بروم ايشان را ببينمديگر نتوانستم با پدرم تماس داشته باشم، اجازه ھم نمی

 
  سپھبد نادر جھانبانی در دادگاه صادق خلخالی•  ١٩٧٩مارس  ١٢ تاريخ عکس:

ماه، يک روز که در حال رفتن سر کار بودم از راديو اين خبر وحشتناک (تيرباران سپھبد نادر  انوشيروان جھانبانی: بعد از گذشت يک
  جھانبانی) را شنيدم

.  
  ٢٠١٢تاريخ عکس: 


