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اکرم منفرد آریا، اولين خلبان زن ایرانی

اولين خلبان) در تھران به دنيا آمد. وی 1946 (1325در سال اکرم منفرد آریا 
 فرزند بود شروع5خانم منفرد آریا در حالی که متاھل و مادر است. زن ایرانی 

 او آموزشبه یادگيری خلبانی در باشگاه سلطنتی حمل و نقل ھوایی کرد.
 شروع کرد و پس از دریافت مدرک خلبانی اشھایش را با ھواپيماھای گ#یدر

از مدرسه دوشان تپه به مدرسه خلبانی قلعه مرغی رفت تا آموزش ھایش را
کند و پرواز با ھواپيماھای تک موتوره و دو موتوره را آموزش ببيند.  وتکميل 

موفق شد دومين مدرک خلبانی اش را نيز دریافت کند. 

آریا پس از گذراندن دوره ھای مربوطه و دریافت مدارک 1زم، با خانم منفرد 
سمت مربی شروع به آموزش خلبانی به فراگيرانی که وارد باشگاه سلطنتی

Air-Assemanحمل و نقل ھوایی می شدند کرد. ھمچنين در خطوط ھوایی 
کار شد.  به  انق#ب سال مشغول  از  ادامه1357پس  به  قادر  ایشان دیگر   

فعاليتھایشان در ایران نبودند و به سوئد مھاجرت کردند. ابتدا رستوران کوچکی
از شھرھای جنوبی  اداره زندگی و فرزندانشئد سودر یکی  و به  باز کرد   

ئدی پروازش را نيز دریافت کند.موفق شد مجوز سودر آنجا پرداخت. 

با عنوان  آریا  اکرم منفرد  خانم  نامه  و ت�شھا"زندگی  ھا  توسط"لحظه   
"مھناز خانم  سوی  از  و  رسيد  چاپ  به  ایران  زنان  سازمان 

 ایران لوح تقدیر دریافت کرد. اولين کتاب ایشان درزنان"" وقت وزیرافخمی" 
 با مضمون جدایی، ميھن، مھاجرت"پژواک عشق" با نام 1999ئد در سال سو

سال  در  کتابش  دومين  رسيد.  چاپ  به  زنان  سياسی  حقوق  با2000و   
2012 در سال "خودبيوگرافی" و آخرین کتابش نيز  "سرگذشت پری"نام 

نوشته است.  را   خانمچاپ شد که در این کتاب سرگذشت شخصی اش 
میئد  سو کتاب نوشته است و عضو انجمن نویسندگان15 تا کنون منفرد آریا

سال  می  ماه  در  خانم 2001باشد.  طرف  از  ليدمن"   نویسنده"سارا 
ئدی اجازه ترجمه یکی از کتابھایش به خانم منفرد آریا داده شد. سومعروف 

تا ئد چھره ای آشنا برای مردم این کشور است چرا که در سواکرم منفرد آریا
کشورکنون  تلویزیونھای  و  ھا  سوروزنامه  با ئد  بسياری  ھای  مصاحبه 

آمار بازدید
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 انجام داده اند. وی به مدت سه سال و نيم نيز مشاور امور فرھنگیایشان
 بوده. ھمچنين در مراسم ھای فرھنگی اجتماعی بسياری از"کيستا"شھرداری 

ایشان دعوت شده است از جمله مراسم کتابخانه بين المللی و مراسم موزه
مدیترانه استکھلم و .....

2005 تا 1999او در فعاليتھای سياسی نيز شرکت داشت و در فاصله سالھای 
 به عنوان نماینده این2001بود. در سال ئد سو عضو حزب سوسيال دموکرات

پارلمان  از سال سوحزب در  انتخاب شد.  تا 2003ئد  نيز عضو ھيات2007   
 سمت ریاست انجمن نویسندگاننيز 2003ژوری دادگاه استکھلم بود. از سال 

ئد را بر عھده دارد.سو مھاجر 

با عنوان  تلویزیون"اسلم"استاد مسابقه شعری  گو برای کودکان در  ، و قصه 
Public Access Televisionبه مدت یک سال و نيم، از دیگر فعاليتھای خانم  

منفرد آریاست.
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