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 شاهنشاهی ساله0022 تقویم لغو و حمیدرضا به نامۀ در خود اشتباهات به[ ایران] شاه اعتراف

 

/ زرتشت وجود خارجی نداشته/ سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران
 کوروش و انوشیروان ستمگر بودند/ تاریخ ایران سراسر دروغ وافسانه

 

 1501پیشنهاد وی در رابطه با لغو تقویم شاهنشاهی، درشهریور جواب شاه به نامۀ حمید رضا پهلوی، و پذیرش))
 :((!شمسی؛ که دیگر دیر شده بود

 

 (باسمه تعالی)
برسانم  محضر برادرعزیز ودانشمندم، واالحضرت حمید رضا؛پس از سالم و عرض احترام متقابل، ابتدا باید بـعرضتان

من بسته ایـد،  کـه دوست داشتم به دیدنم می آمدیـد و از نزدیک این سخنـانـرا بدون اینهـمه تکلـّفات و آداب والقابی که به
همیشه با حرفهای  حرفهای محرمانۀ شـما برایم. تان بوده ام من نیز مثل شماهمواره عالقمندبر زبان می راندیـد؛ چون 

ایشان بـکـماالت  که بدبینی برخی اطرافیان من بشما تنها ناشی از نا آگاهی این را نیز بدانیـد. میکرد دیگـران فرق
کاری برایتـان انجام  افتاد، من نتوانسته ام و درمورد شایعاتیـکه در مطبوعات علیه حیثیت شما براه. حضرتعالی است

بدهم، زیرا سند سازیهای دشمنانـتـان بقـدری پیچـیده استـکـه ِابطال آنها محتاج صرف وقـت وبذل دقت فراوانی میباشد، که 
 پـس اگر. دوضع را بدتر هم میکـننو من خود حرفی ندارم؛ امـا میدانید که برخی از اطرافیان من و شما جنبۀ آنرا ندارند

است، قصور یـا تقصیری در این باره مشاهده  کـه همواره بعلم و دانش شما غبطه خورده( محمدرضا)از جانب این برادر
ُمبّرا بودن شما را اثبات کنم ت حاصله، بیگناهی وفرص بشما قـول مساعـد میـدهم کـه در اولـیـن. کرده ایـد، من را ببخشیـد
خورشیدی و مکاتباتی کـه با آن  /٠یـاد خاطرات دهۀ . نیستید تا مرا دارید، هرگزغریب و تنهاو این را بدانیـد که شما 

رضای  حمید. دانشمندان در رابطه با آن برنامـۀ مقـدس جهانـی ومذهبی داشتـیـد، گـاهی آرامبخش خاطر آشفتۀ من اسـت
. م که سبب بدبینی مردم بـه مـن وهـمگی شما شــد؛ واقعیـت اینستکـه من اشتباهاتـی درطول این سالهـا داشتـه اعزیزم

و نیز تصویب تقویم کوروش عواقب وخیمی برای سلطنت " ساله //۲۵جشنهای "آری، مرحوم دکتر اقبال راست گـفـتکه 
کمونیسم و مارکسیسم، نوجوانان . میـدانم که بسیاری از مردم ایران دیگر مـرا نمیـخواهند امروزدیگر نیک. من دارد

باری، اشتباه من در فاصله گرفتن از جبهۀ فقهای راستین اسالم . فروبرده و تشنۀ خون مـن شـده اند اری را بـکـام خودبسی
مورد تأکید « اسالم و تشیع جهانی» جریان و ایـران، ازجمله مرحوم آیت اهلل بروجردی بـود، کـه در سوگندنامۀ ما، در

 یگر برای جبران این مسئلـه دیر بنظر میرسد؛ اما چون شما اصرار داریـدد. اینشتاین وشخص آقای بروجردی بود مرحوم
با  که مـن تقویم کوروش را ُملغی اعالم کـنـم، می پذیـرم و بسان تیری به تاریکی، چنـین میکنم و آقای شریف امامی

مرحوم  اما در مورد کتاب. دتدبیری که خود صالح میـدانـنـد از جانب من مأموریت ایـن اصالحات را برعهده گرفـته انـ
دکتر اقبال، قبول کنید که اکنـون در این اوضاع، چاپ چنین کتابی امکانـپـذیـر نیـست؛ تـا چند سال دیگر،که اگـر زنده 

شما و آقای هویدا و  در پـایـان، از دور شما را میبوسم و اکیدًا توصیه میکنم که شخص. بودیـم، آنرا چاپ خواهیم نمود
مکاتبه یا ارتباطی داشته انـد،  با بوهر و یا اینشتاین، کوچکترین« تشیع جهانی»ان دیگریکه در برنامـۀ سّری برخی دوست

اگـر در این کشمکش هـا، کمونیستها روی کار آمدند، فورًا ایران را ترک بگوئید؛اما اگر جناح آقای خمینی روی کارآمدند 
را ببینند، با  «برنامۀ تشّیع جهانی»واگر اسناد  ا ایشان مسلمان هستندهرگز از ایران خارج نشوید، زیر( کـه بعیدسـت)

ممکنست توسط عوامل بهائیان و زرتشتیان بـقـتل  تـانما اگر ازایران خارج شوید، همگـی ا. شما کاری نخواهند داشت
ام، امنیت من را در خارج من کـه شاه یک مملکت بوده  شاید پناهنده شدن. برسید؛ ولی وضعیـت مـن با شـما فرق میکـند

ای . )پس هرگز توصیۀ من را فراموش نکـنیـد. نخواهد کـرد از ایران تضمین کند ؛ چون در ایران کسی به من رحم
 محمد رضا پهلوی: برادرت( غائب از نظر، به خدا می سپارمت
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