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مھر   ٢۴برابر با سال  ١٩٢٨اکتبر سال  ١۶ردشير زاھدی در ا
ايرانی در تھران دنيا آمده است،   ٢۴۶٧برابر با  ١٣٠٧

دست آورده  ھمانجايی که او دانشنامه دبستان و دبيرستان را ب
    است.

  
رال فضل هللا زاھدی يکی از برجسته ترين اردشير فرزند ژن

بانو خديجه نخست وزير و  افسران و فرماندھان نظامی ايران،
برای سالھا  وتمن الملک پيرنيا يباشد. پدر بزرگ او م پيرنيا م

  دوران شاھنشاھی بود.   سخنگوی مجلس
  

او اردشير زاھدی آموزش ھای خود را به ايران بسنده نکرده و  
نيز ھمانند بسياری از ھمساالن خودش برای آموز بيشتر به  

ت. اردشير برای مدت يکسال در  بيرون از ايران سفر کرده اس 
ن کرد   کاملدر پی  دانشگاه آمريکايی بيروت درس خوانده است و  

 وتاآموزش ھای خود راھی آمريکا شده و در دانشگاه ايالتی ي

Ardeshir Zahedi was born on 16 October 
1928 in Tehran, Iran where he also 
received his elementary and high school 
education. He is the son of General 
Fazlollah Zahedi, a distinguished military 
commander and former Prime Minister, 
and Mrs. Khadijeh Pirnia. His grandfather, 
Motamen-ol-Molk Pirnia was the Speaker 
of the Iranian Parliament (Majlis) for many 
years. 
 
 Ardeshir Zahedi’s education was not 
restricted to Iran alone. Like many of his 
generation he went abroad where he 
studied for one year at the American 
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University in Beirut, and completed his 
studies in the United States at the State 
University of Utah where he was awarded a 
Bachelor of Science degree in 1950. Upon 
returning to Iran Zahedi, he was appointed 
treasurer of the Iran America commission 
and Deputy Director of the Point Four 
Program created under the Truman 
Doctrine. AZ worked closely with William E. 
Warne, the Country Director of the Point 
Four program in Iran. 
 
During the premiership of Mossadegh in 
1952-53 AZ was forced to resign because of 
his political opposition to the government 
and was captured, arrested and tortured by 
Mossadegh’s martial law authorities. In the 
crucial days after the Shah had issued his 
‘firman’ Zahedi had been able to had 
photostated the order to dismiss Mossadegh 
and had copies distributed in the capital. 
 
Following the success of the popular 
uprising against Mossadegh in August 1953 
led by his father, General Zahedi, Ardeshir 
was appointed Chamberlain to H.I.M the 
Shah and Personal Assistant to the Prime 
Minister and from 1954 to 1959 he served as 
the Head of the Iranian Student Program. 
 
On 11 October 1957 Ardeshir Zahedi 
married H.R.H. Princess Shahnaz, the 
eldest daughter of H.I.M the Shah and his 
first wife Princess Fawzia, sister to the king 
Farouk of Egypt. They had one daughter, 
Princess Mahnaz. Unfortunately the 
marriage ended in divorce eight years later 
in 1964 and Zahedi never remarried. 
 
Zahedi’s diplomatic career began in 1959 
when he was appointed Ambassador to the 
United States, and to the Court of St. 
James’s in 1962. Four years later, in 1966, 
Zahedi was recalled to Tehran and appointer 

دارای مدرک ليسانس در علوم ميشود. پس   ١٩۵٠در سال 
ر زاھدی به عنوان خزانه دار از باز گشت به ايران اردشي

کميسيون اصل چھار ايران و آمريکا که زير فرمان ومديريت  
پرزيدنت ترومن بود انتخاب ميشود. اردشير زاھدی با ويليام 

  ک دارد.  ای. وارن مدير اصل چھار در ايران ھمکاری نزدي
  

تا   ١٩۵٢در دوران نخست وزيری محمد مصدق بين سال 
ا ميشود زيرا نقطه نظر ھای سياسی  دار به استعفوا ١٩۵٣

او با دولت حاکم ھمسويی ندارد. پس از اجبار به استعفا 
گيرد. دستگير و از سوی ياران مصدق مورد شکنجه قرار مي

  .  در آن زمان مصدق حکومت نظامی اعالم کرده بود 
  

روزھای بسيار سختی بود و بدنبال «فرمان» شاه به نخست  
شود عکسی از فرمان بگيرد ق ميوزيری پدرش اردشير موف

(فتو کپی نبود) و آن دستور پادشاه را که در باره خلع مصدق  
  در پايتخت بين روزنامه نگاران پخش کند.  بود را 

  
وبپا خاست مردم ايران در آگوست بدنبال پيروزی رستاخيز 

و نخست وزيری   ) ٢۴٩٢( ١٣٣٢برابر با شھريور  ١٩۵٣
زاھدی به عنوان ير ، اردشپدرش ژنرال فضل هللا زاھدی

ھمزمان وی مورد آجودان ويژه شاھنشاه گمارده ميشود. 
 ١٩۵۴مشورت و ھمکاری پدرش نيز قرار ميگيرد. از سال 

در راس برنامه کمک به دانشجويان ايرانی قرار  ١٩۵٩تا 
  دارد.  

  
اردشير زاھدی با واالحضرت   ١٩۵٧اکتبـــــر سال  ١١در 

.  ختر شاھنشاه آريامھر ازدواج ميکندز پھلوی دشاھدخت شھنا
واالحضرت شاھدخت فرزند ھمسر نخست شاھنشاه از پرنسس  

. پرنسس فوزيه خواھد ملک فاروق پادشاه مصر فوزيه بود
است. از اين ازدواج يک دختر بنام واالحضرت مھناز به دنيا  

سال  ھشت شوربختانه اين ازدواج دوام نمی آورد و  می آيد. 
  – پس از دنيا آمده واالحضرت مھناز به جدايی می انجامد 

  وديگر ھرگز دوباره ازدواج نميکند.  ١٩۶۴
  

اردشير زاھدی تالش ھای ديپلماتيک خودرا از آغاز سال  
، آن درست زمانی است که به عنوان سر ميگيرد ١٩۵٩
د.  ر واشنگتن انتخاب و معرفی ميشواھنشاه آريامھر د سفيرش

مھر در دربار  ھنشاه آريا عنوان سفير شابه  ١٩۶٢در سال 
انگلستان است)، گمارده  ربار اين نام رسمی د سنت جيمز (

ی زاھـــــــد ١٩۶۶ــــس از آن در سال چھار سال پميشود. 
رجه  يـــــر امور خا به تھران برميگردد و به عنوان وز

وزارت امور خارجه را که از دوالن ند تا در  کيم ا  دماموريت پي
ھای دور تغيير نکرده بود را سروسامان بدھد.  اردشير  
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Foreign Minister in the government of Prime 
Minister Amir Abbas Hoveyda. Energetic, 
impetuous and frank, Zahedi drove himself and 
his staff extremely hard and achieved a 
reputation as a leader with impressive 
knowledge. Zahedi was appointed to a second 
term as the American Ambassador in 1973, 
while also being accredited Ambassador to 
Cuba, Mexico, the Bahamas, and Venezuela. 

During the seventies as oil-rich Iran was 
undergoing tremendous changes, Ambassador 
Zahedi enjoyed the confidence of Nixon, Ford 
and Carter administrations, while strengthening 
ties with US Congressmen, journalists, civic 
officials and university academics many of 
whom were invited to visit Iran. 

By late 1977 Ardeshir Zahedi had truly become 
one of the most influential ambassadors in 
Washington. The Shah’s visit to the United 
States in November of the same year was 
hailed a success despite the violent protests in 
front of the White House by radical Iranian 
student opposed to the monarchy. 

The so called Islamic revolution that gripped 
Iran in 1978 proved a turning point in Ardeshir 
Zahedi’s diplomatic career. As the imperial 
regime crumbled toward collapse, Zahedi 
returned twice to Tehran taking messages to 
bolster the Shah’s moral, seeking military 
support and opposing the monarch’s plans to 
leave Iran. 

In January 1979, soon after H.I.M the Shah and 
Shabanou Farah left Iran into exile, the Iranian 
embassy in Washington was taken over by 
militants loyal to Ayatollah Khomeini. Forever 
loyal to the king, Ardeshir Zahedi remained by 
his side. He was present at his death in Egypt 
on July 27th, 1980. His Excellency, Ambassador 
Ardeshir Zahedi is now residing in Switzerland. 

يدا وزير امور خارجه است.  زاھدی در کابينه اميرعباس ھو
اردشير زاھدی پر از انرژی، راست کردار و راستگو و سريع  

ی بسيار به  العمل خودش و ديگر ھمکارانش را با سخت کوش
جايی ميرساند که نشان ميدھد رھبر و مدير بسيار خوبی است و 
دانش چنين مقام مھمی را دارا ميباشد. زاھدی بار ديگر پس از  

به سفارت ايران در واشنگتن   ١٩٧٣وزارت امور خارجه در سال  
رديته ايران در  . وی ھمزمان سفير آکدی سی گمارده ميشود 

  ئال ميباشد. ھاماس، و ونزومکزيک، با

، ايران به پيروزی ھای نفتی فراوانی ١٩٧٣در دوران سالھای 
ر بسيار تند و در جھت پويايی و رسيدن به  ميرسد و در حال تغيي

تمدن بزرگ است، سفير ايران شاھنشاھی از دوستی و اعتماد  
و در آخر دوران سفارت   يردآقای نيکسون و فورد بھره ميگ

ھمزمان او  سفيد پيدا ميکند بنام کارتر.  دوستی ديگر در کاخ 
ستی ھای متقابل ايران و آمريکا را استحکام بيشتری ميدھد،  دو

المللی نزديک و با مقام ھای غير رسمی   با روزنامه نگاران بين
دوستی بسيار نزديک پيدا کرده و با بسياری از آکادمی ھای مھم 

  دعوت ميکند.  تماس دارد و آنان را برای ديدار از ايران  

اردشير زاھدی به راستی به يکی   ١٩٧٧روزھای پايانی سال  در  
از سفيران با نفوذ و دوست داشتنی در واشنگتن دی سی مبدل 

جود يورش و ھمان سال با ودرنوامبر ميشود. ديدار رسمی شاه 
پرخاش ھای وحشيانه مشتی ايرانی راديکال وابسته در برابر کاخ  

پيروزی و استحکام دوستی ھمراه است.  اين پرخاشگران سفيد با  
که معلوم نيست ھمه ايرانی بوده اند با پادشاھی مخالفت ميکنند.  

يگيرد  شکل م  ١٩٧٨الب اسالمی در سال  در پی آن به اصطالح انق
و در دوران ديپلماتيک اردشير زاھدی ھم تاثير مستقيم ميگذارد.  

،  درھم ميريزدی ايران رژيم شاھنشاھ نهھمانگنه که شوربختا
ھران سفر ميکند، شاه را در وضع خوبی نميبيند زاھدی دوبار به ت

زاھدی طرفدار پشتيبانی نظاميان شده و با تصميم شاھنشاه برای 
  ترک ايران به سختی مخالفت ميکند. 

پس از آنکه شاھنشاه آريامھر و شھبانو  ١٩٧٩در ژانويه سال 
ن در واشنگتن از سوی ؛ سفارت ايراايران را ترک ميکنند فرح

دانشجويان چپ و شورشی طرفدار آيت هللا خمينی اشغال ميشود.  
اردشير زاھدی که ھمواره به شاه وفادار باقی مانده در کنار شاه  

جوالی   ٢٧در    باقی ميماند. اردشير زاھدی در ھنگام درگذشت شاه
اردشير زاھدی سفير   در کنار او است. ر (قاھره)در مص ١٩٨٠

ی نامه ھمچنان در سوييس  دگنوشته شدن اين زنشاھنشاه درحال  
    زندگی ميکند.
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Diplomatic Career 
I addition to various ambassadorial and 
government posts, Ardeshir Zahedi as a key 
player in the foreign policy has represented Iran 
at many international conferences and official 
occasions: as the Head of the Iranian 
Delegation to many sessions of the United 
Nations General Assembly he signed the 
Nuclear Non-Proliferation Treaty in London and 
the USA on behalf of Imperial Iran. He was the 
Head of the Iranian Delegation for the 150th 
Anniversary of Argentina’s Independence, the 
Head of Iranian Delegation for the 
Independence Celebration of the 
Commonwealth of the Bahamas, the Head of 
Iranian Delegation for the Inauguration of 
President of Brazil, and the Head of Iranian 
Delegation of the Inauguration of the President 
in Mexico. 

During his political carrier, Mr. Zahedi took 
active part in the UN discussions after Arab-
Israel war in 1967 and in the preparation of the 
first Islamic Conference Summit in Rabat. In 
1977 Ambassador Zahedi, then in the post in 
Washington D.C., played a key role in the 
release of over 165 hostages during the 
infamous Hanafi incident. 

Decorations 
Mr. Zahedi has received the highest national 
decoration from Iran and the following 
countries: Japan, Malaysia, Thailand, Pakistan, 
Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Romania, 
Czechoslovakia, Hungary, Poland, the Federal 
Republic of Germany, Italy, Korea, Sweden, 
Finland, Brazil, Morocco, Tunisia, Senegal and 
Ethiopia, as well as from Pope. 

مایک پ دوران د
رت  اردشير زاھدی در پست ھای سفا ھمه روزھايی که  افزون بر

  ران دريا وزارت است، وی نقش کليدی بسيار مھمی در معرفی اي
جامعه بين المللی بازی کرده است، در کنفرانس ھای بين المللی  

نمايندگان در ديدار ھای رسمی، به عنوان سرپرست ديپلماسی 
در جلسه ھای سازمان ملل، در اجالس ھای ساالنه آن   ايران

سازمان، امضای پروتوکل الحاقی آژانس بين المللی اتمی در باره  
از سوی  در لندن، و آمريکا  ی اتماستفاده غير نظامی از نيرو

مين سال استقالل   ١۵٠نمايندگان دولت پادشاھی ايران، شرکت در  
ی از نمايندگان ايران در جشن استقالل س گروھ             ُ آرژانتين، ريي  

س                                                    ُ باھامس که بصورت کشور مشترک المنافع معرفی ميشود، ريي  
س جمھور برزيل، و               ُ روز سوگند ريي  ھييات ايران در گشايش 

 گی ايران در روز سوگند رييس جمھورس ھيات نمايند   ُ ريي  
  يدرخشد.  خوش م، مکزيک

در دوران ديپلماتيک آقای اردشير زاھدی نقش بسيار فعالی در  
و از  ١٩۶٧مذاکره ھای بين عرب ھا و اسراييل در پی جنگ 

وراه اندازی نخستين کنفرانس کشور ھای   بجمله ترتيب و ترکي
اردشير زاھدی که   ١٩٧٧باز ميکند. در سال  در رباط اسالمی 

در آن زمان ھنوز سفير ايران در واشنگتن دی سی بود نقش  
گيری از   گروگان ١۶۵می در آزاد سازی بسيار برجسته و مھ

  سوی شخصی بنام حنفی داشته است. 

ال     شان و 
باالترين نشان ملی    جملهنشان و مدال ھای زيادی از آقای زاھدی

ايران، نشان کشور ھای ژاپن، مالزی، تايلند، پاکستان، مصر،  
عراق، اردن، لبنان، رومانی، چکسلواکی آن زمان، مجارستان، 
لھستان، جمھوری فدرال آلمان، ايتاليا، کره، سوئد، فنالند، برزيل، 
مراکش، تونس، سنگال، اتيوپی (حبشه آن زمان)، از جمله از  

  واتيکان را دريافت کرده است.  پاپ دربار
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ه   ی    رک  و    خاری و جا   ا
ی  ھا خاری و دکترا درک ھای افتآقای اردشير زاھدی درجه و م 

ی در رابطه با قانون و حقوق بشر از بسياری از  افتخاری زياد
له؛ دانشگاه ايالتی يوتا، دانشگاه ايالتی دانشگاه ھای آمريکا از جم

تگزاس خاوری، دانشگاه ايالتی کنت، دانشگاه سنت لويی،  
  دانشگاه تگزاس، دانشگاه ايالتی مونتانا، کالج واشنگتن، وکالج

درک ، از جمله دکترا و مو دانشگاه ھارواردست ميينيستر و
ه جنوبی)، کالج امور  ی از دانشگاه چونگانگ سئول (کر افتخار

 ١٩٧۶کرده اند. در دسامبر سال  فت  ا درياسياسی و اجتماعی ليم
 به در مراسمی که در واشنگتن دی سی برپا شد آقای زاھدی

در رابطه با دوستی صاحب جايزه «کاپا»  عنوان «مرد سال»
  شدند. وبرادری 

Honorary Degrees and 
Awards 
Mr. Zahedi received honorary Doctoral 
Degrees of Law and Humanities from the 
following American universities: The State 
University of Utah, East Texas State University, 
Kent State University, St. Louis University, 
Texas University, Montana State University, 
Washington College, Westminster College and 
Harvard University. He also received honorary 
Doctoral Degrees from Chungang University of 
Seoul, and the College of Political and Social 
Science of Lima. In December 1976, in a 
ceremony held in Washington D.C., Mr. Zahedi 
was awarded the KAPPA Sigma Fraternity 
‘Man of the Year’ Award. 




