
میالدی است کھ متعاقب ١٩۴۴المللی ھواپیمایی کشوری در سال دسامبر سالروز امضای کنوانسیون بین٧
مجمع عمومی این سازمان .تأسیس شد) ایکائو(امضای این کنوانسیون، سازمان جھانی ھواپیمایی کشوری 

.اعالم کردای این روز را بھ عنوان روز جھانی ھواپیمایی کشوری، طی قطعنامھ١٩٩٢در سال 

:مقالھ مرتبط

پرواز بر فراز . کرده، بھ نحوی عمل پرواز را انجام دھدھای قدیمی، بشر ھمیشھ سعی میبھ نقل از افسانھ
ھا را بھ خود معطوف ترین و دیرینھترین آرزوھای بشر، کھ چندین قرن ذھن انسانآسمان، یکی از کھن

.نزدیک شدکرده بود و در اواخر قرن نوزدھم بھ حقیقت 



گردد وقتی لئوناردو داوینچی نقاش بھ قرن شانزدھم میالدی بازمیھواپیمااولین تفکر و تالش برای ساخت
ا و دانشمند ایتالیایی، موفق بھ ساخت دستگاه کوچکی، مرکب از دو بال، یک بدنھ و یک سکان شد و آن ر
از مکان مرتفعی بھ پائین رھا کرد کھ پس از طی مسیری بھ آرامی روی زمین نشست، اما داوینچی بھ 

علت آزار و اذیت اطرافیان کھ تالش وی را بیھوده و پرواز را امری غیرممکن می پنداشتند، از ادامھ این 
ھایی کھ از پر و موم ا بالایکاروس و دائھ دالوس از جملھ کسانی بودند کھ سعی کردند ب. کار منصرف شد

اما این آزمایش طی صدھا سال، مرگ بسیاری را کھ خواستند دوباره آزمایش . ساختھ بودند، پرواز کنند
.کنند، فراھم آورد

ھایش توسط انسان میالدی، بینھ فرانسوی با تعقیب فکر دواینچی، دستگاھی ساخت کھ بال١۶٧٨در 
میالدی یک فرانسوی دیگر بھ ١٧٨۴ھمچنین در . کرد اما او نتواست با این دستگاه پرواز کندحرکت می

ند و سقوط توانست مدت زیادی در ھوا بماھایی شبیھ پروانھ ساخت کھ میدستگاھی با بال» بین ونو«نام 
.نکند

اولین کسی بود کھ پیشنھاد کرد کھ ممکن » راجر بیکن«. شدبنابراین یک وسیلھ جدیدی باید اختراع می
است با ساختن موتوری کھ یک نفر ھدایت آن را بر عھده داشتھ باشد، بھ این آرزوی دیرینھ جامھ عمل 

.پوشاند

ھایی کھ بنابراین اولین پرواز با بالون. معطوف شدتر از ھوا در قرن ھفدھم، توجھ بشر بھ پروازھای سبک
بھ این ترتیب، بشر برای رسیدن بھ یک پرواز واقعی . شدند انجام گرفتاز ھوای گرم و ھیدروژن پر می

.راه زیادی در پیش داشت

میالدی ساختھ١٨٠۴موتور ساده بود کھ در سال تر از ھوا، یک ھواپیمای بیاولین ماشین پرواز، سنگین
اینچ مربع بود کھ روی یک میلھ نصب شده بود و دارای دمی ھم در عقب ١۵۴ظرفیت این ھواپیما، . شد
.بود

، اولین کسی بود کھ ھواپیمای یک بالھ را کھ بھ وسیلھ نیروی بخار »جان استرینگ فلو«، ١٨۴٨در سال 
رفت شد، بھ تدریج باال میمیپس از این کھ آزاد. پا بود٣٠طول این ھواپیما . آمد، ساختبھ حرکت درمی

توانستند صعود آن را متوقف کرده و فرود ای ھم کھ روی آن نصب کرده بودند میو با یک وسیلھ ساده
.آیند

اولین کسی بوده کھ با یک ھواپیمای ١٨٨٢، در سال »الکساندر موژائیسکی«کنند کھ ھا ادعا میروس
.بخاری، پرواز کرده است



موتور، موفق شد در آسمان پرواز کند و میالدی با ھواپیمایی بی١٨٩١مانی در سال آل» اتولیلین تال»
.رویای پرواز انسان را بھ ثمر برساند

بدین معنی کھ . آمیز انجام دھدتوانست یک پرواز موفقیت» ساموئل پیریونت لنگلی«دکتر ١٨٩۶در 
.پا طول داشت١۶پیمای او، بال ھوا. میل در ساعت پرواز کند٢۵پا با سرعت ٣٢۵٠توانست 

ای کھ موتور در آن آمیزی را با یک ھواپیمای دو بالھپرواز موفقیت» پرستون واتسون«١٩٠٢در سال 
.ولی این ادعا تا بھ حال رسماً تأیید نشده است. کار گذاشتھ بودند، انجام داد

یعنی با . مای خود کردشروع بھ ساختن یک موتور برای ھواپی» اوریل رایت«، ١٩٠٣دسامبر ١٧در 
پا با سرعت ١٢٠البتھ این یک پرواز با استاندارد امروزی نبود و فقط . قدرت خود ھواپیما را بھ ھوا برد

اما آنھا موفق بھ ثبت اولین پرواز کنترل شده با ھواپیمای یک .گرفتمیل در ھر ساعت، ارتفاع می٣١
.موتوره، در تاریخ شدند

بار ھواپیمایی ساختھ و کھ آوریل و برادرش ویلبر را مصمم سازد کھ برای اولینولی ھمین ھم کافی بود 
.پرواز دھند و پرواز آن بھ وسیلھ نیروی بخار نباشد، بلکھ با قدرت خود ھواپیما، بھ پرواز درآید

، اختراع برادران رایت را تکمیل و با قراردادن چند چرخ کوچک ١٩٠٨کورتیس، اھل آمریکا در سال 
.زیر ھواپیما مسئلھ فرود آمدن و برخاستن این وسیلھ را برطرف کرددر 

گذرد و پیشرفت و تحول سال از پرواز برادران رایت در آسمان می١٠٠در حال حاضر با آنکھ بیش از 
چشمگیری در صنعت ھواپیمایی صورت گرفتھ ولی ھنوز ھم بسیاری از ھواپیماھای جھان بر اصول 

.شوندایت ساختھ میھمان اختراع برادران ر



سازمان بین المللی ھوانوردی غیرنظامی

المللی پرواز، مدیریت سازی استانداردھای بینبا پیشرفت و تحول صنعت ھواپیمایی نیاز بھ ھماھنگ
خطوط ھوایی، انسجام و یکپارچگی این صنعت در سراسر جھان احساس شد، بدین منظور در ھفتم 

در ضمن تنظیم و امضای پیمان حمل و نقل ھوایی معروف بھ پیمان شیکاگو، سازمان ١٩۴۴دسامبر سال 
مجمع عمومی این سازمان در . گذاری شدپایھ» ایکائو«المللی ھوانوردی غیرنظامی با نام اختصاری بین

کشوری تصویب و اعالم کرد ھواپیماییای این روز را بھ عنوان روز جھانی، طی قطعنامھ١٩٩٢سال 
. کھ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بھ صورت رسمی این روز مورد تأیید قرار گرفتھ است

از آن زمان تاکنون این سازمان با تدوین . آغاز بھ فعالیت کرد١٩۴٧بھ صورت رسمی در ششم می ایکائو
ت الزم، بھ اعضای خود کمک کرده است تا عالوه بر داشتن پروازھایی امن و ایمن، استانداردھا و مقررا

.حفاظت از محیط زیست را در زمره اھداف خود قرار دھند



شود کھ ساختمان دائمی آن در عضو، نھاد تخصصی سازمان ملل متحد محسوب می٣٣این سازمان، با 
گیری کل گرفت و شورای ایکائو نھاد اصلی تصمیممونترال کاناداست و بر اساس کنوانسیون شیکاگو ش

.آیداین سازمان بھ شمار می

ھجری خورشیدی بھ پیمان شیکاگو و سازمان ایکائو پیوست و ١٣٢٧ایران نیز بھ طور رسمی در سال 
ھای چشمگیری را در این صنعت جھانی و اساسی بھ دست آورد و نام خویش را برای بار دیگر پیشرفت

.رح ساختدر جھان مط

داشت این روز و یادآوری و تأکید بر اھمیت صنعت ھواپیمایی کشوری در ھمھ سالھ کشورھا برای گرامی
توسعھ اقتصادی و اجتماعی جوامع و نقش اساسی سازمان ھواپیمایی کشوری در حفظ، ارتقا، ایمنی و 

ھای مختلف ز و اجرای برنامھکارآیی و قانونمندی در حمل و نقل ھوایی نسبت بھ برگزاری مراسم این رو
.کننداقدام می



گذاری در صنعت در ایران نیز سازمان ھواپیمایی کشوری بھ عنوان متولی حاکمیتی، نظارتی و سیاست
ھای ھواپیمایی و اندرکاران شرکتحمل و نقل ھوایی، برنامھ این روز را با حضور مسئولین و دست

.کندمیکارشناسان این صنعت در این روز برگزار 

منشور ایکائو

المللی در سراسر جھاناطمینان از رشد منظم و ایمن ھواپیمایی کشوری بین
تشویق صنعت و طراحی ھواپیما برای مقاصد صلح جویانھ
المللیھا و تسھیالت ھوانوردی برای ھواپیمایی کشوری بینترغیب توسعھ خطوط ھوائی، فرودگاه
 نقل ھوائی ایمن، منظم، کارا و باصرفھپاسخ بھ نیاز مردم جھان بھ حمل و
جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره
المللیحفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس ھوایی بین
از بین بردن تبعیض میان کشورھای عضو
المللیافزایش ایمنی پروازھا در ناوبری بین
ابعاد ھوانوردیارتقای عمومی ھمھ
المللیتعمیم و توسعھ کلیھ امور پشتیبانی ھواپیمایی کشوری بین

این روز فرصت مغتنمی است تا با نگاھی قدرشناسانھ از تمامی دلسوزان عرصھ صنعت ھواپیمایی کشور 
و تقدیر شود و با تامل بیشتر در سایھ ھمت تمامی مسئوالن و متخصصان این فن شاھد پیشرفت ھای بیشتر 
بھ روزتر در عرصھ این صنعت مھم باشیم و با کوشش در راه توسعھ و ارتقای صنعت ھوایی کشور بھ 

.جایگاه شایستھ خویش در جھان دست یابیم

:در ھمین روز
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