
 

 دو سند از روزھاي پایاني نھضت جنگل

 رحیم نیكبخت 

در پژوھش ھايي که نگارنده در دست انجام دارد به تعدادي نگاتیو از اسناد تاريخي دست يافت که براي حفظ ونگھداري آنھا تحويل سـازمان اسـناد ملـي ايـران : چکیده
شھادت . شعبه شمال غرب کشور ـ تبريز ـ گرديد ضت جنگـل و  ياني نھ به روزھـاي پا در آن سازمان نگاتیوھا چاپ گرديد، در میان اين اسناد دو سند با امضاي رضاخان 

ستفاده اھـل  میرزا کوچک خان مربوط مي شود به جھت اھمیتي که اين دو سند داشت جھت مالحظه پژوھشگران بازنويسـي و انتشـار مـي يابـد امیـد اسـت مـورد ا
 ]سند شماره يک .[تحقیق قرار گیرد 

 ]نامه رضاخان به محمد قلي خان میر پنج[
 

 آقاي محمد قلي خان میر پنج
آمدم ولي چون مسافرتي در پیش است و خـودم ) جمعه بازار(براي ديدن شما و صاحب منصبان رشید شما که الحق خدمت خودشان را تا به امروز خوب انجام دادند تا 

صبان و افـرادي کـه در تحـت فرمــان شــما  ستم امیـدوارم شـما و صــاحب من ً فر فا شما ل ھم حال نداشتم بر مي گردم ولي تشکیالت و حکمي که چاپ خواھد شد به 
ھستند بیش از پیش خدمات خودشان موافق میل من انجام دھند و انتظار دارم حرکات اردو طوري بشود که متمردين جان به در نبرند در مقابل صولت دلیرانه اردو کامالً 

ً سالم مرا برسانید  ً به شما مي نويسم شاه مرادخان بايد بیشتر مورد توجه شما بشوند مخصوصا  . مضمحمل و پامال شوند به تمام افراد اردو سالم مرا برسانیدتاکیدا
 

ً انعام داده شد ھر نوعي که الزم اسـت . ھیچ قسمت او را فراموش نخواھم کرد در حق اشخاص که شما در خواست بدھید  فوري قبول خواھد شد به زخمي ھا تماما
 ]امضا.[بايد به افراد قسمت بشود

 
 
 
 
 
 
 
 ]سندشماره [

 
 ]دستور رضاخان به محمد قلي خان میر پنج جھت سرکوبي قواي جنگلي به ھر نحو ممکن [

 
 برج عقرب تخاقومي  10تاريخ ] شیر و خورشید ايستاده با شمشیر[

 ديويزيون قزاق 
 ندارد :اعلیحضرت قوشوکت اقدس ھمايوني شاھنشاھي ضمیمه 

 
 ارکان حرب: اداره 

 
 کابینه خیلي فوري:قسمت 

 
  137:نمره

 
 جناب محمد قلي خان میرپنج رئیس کل قواي قزاق

 
ً به  نظر به اينکه ممکن است دشمن تمام قواي خود را بطرف ماسوله متمرکز داده وقواي سرھنگ شیخیلنسکي را در فشار قرار داده باشند لھذا الزم است شما حتما
باط  ً بـا قـواي سـرھنگ شیخیلنسـکي ارت آن طرف قوائي فرستاده و يک قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائید که نتوانند به قواي ماسوله فشار وارد بیاورند و حتمــا

 .پیدا کرده از وضعیت آنھامستحضر شويد 
 

طراف فرسـتاده تمـام آن نواحـي را از  به ا و نیز از قرار راپرتھاي واصله دستجات مسلح دشمن در جنگھاي پراکنده و متفرق ھستند الزم است شما اردوھاي صد نفري 
 .وجود دشمن پاک کنید و سعي نمائید محل و مأواي میرزا کوچک را معلوم نمائید که خود مشارالیه يا کشته يا زنده دستگیر گردد

 
له گیـالن خاتمــه يافتــه و قلـع مـاده فسـاد از ايـن  در ھر حال اين نکته را در نظر داشته باشید که ما بايد تمام نفرات مسلح دشمن را يا دستگیريا معدوم نمائیم کـه غائ

 ]امضاء. [صفحه بشود 
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