
 فرار از زندان ساوه
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  سعيد قربانلی

  

دان سپاه پاسداران شهر چهار نفر از زن ١٣۶۶مرداد  ٢هنگام شدت گرم. شبتابستان بود؛ هوا به
گوشتی و فازمتر، توانستند ديوار را سوراخ روز کندن ديوار با پيچ ٢٠ها طی کردند. آنساوه فرار

  طرف زندان بگذرند.کنند و در فرصتی شبانه پا به آن

های تلفن بود که همه را به سلول ها باجهزندان سپاه قبالً ساختمان مخابرات بود. بخشی از اتاق
م و يک اتاق تکی داشت. ما چهار انفرادی تبديل کرده بودند. قسمت ديگرش هم سه اتاق کنار ه

  های متمرکز و کنار هم بوديم.نفر در قسمت اتاق

ند. کنگفتند درستش میها میبام داشت. پاسداران مدتکل ساختمان، يک کولرآبی خراب روی پشت
آخر گفتند ما نفر بلد و تعميرکار نداريم. بين ما محمد مهری که ليسانس حقوق داشت و چهره دست

  ای هم بود، گفت من کولر را تعمير کنم.شدهشناخته

جلو ابزار هم برايش آوردند. او او يک جعبه ،بامرا بردند باالی پشت مهری يک روز آمدند و محمد
پاسدار نگهبان کولر را تعمير کرد. حواسش هم بود که اطراف زندان را شناسايی کند. کارش  چشم

  در لباسش جا داد و آورد داخل اتاق. گوشتی و يک فازمتر راکه تمام شد، يک پيچ

های مختلف را بررسی کرده بوديم. با آوردن ما قبالً درباره فرار از زندان با هم صحبت کرده و راه
، تصميم گرفتيم ديوار را سوراخ کرده و از راه حياط متروکه های محمداين دو ابزار و شناسايی

  پشت زندان فرار کنيم.

های تخت که بلند شود تا بتوانيم برويم ر پيدا کرديم و گذاشتيم زير پايهاول چند قطعه چوب و آج
اش تا زمين برسد و زير تخت ديده نشود. زيرش کار کنيم. يک پتو هم روی تخت انداختيم که لبه

  ترتيب محيط کار را آماده کرديم.اينای آويخته جلو تخت شد. بهپتو مثل پرده

ای را که در اتاق داشتيم، معيار روی ديوار، ابعاد چهارپايه برای درآوردن طول و عرض سوراخ
بود که يک آدم به حالت درازکش بتواند ای میبود؛ بايد اندازهگرفتيم. ابعاد سوراخ نبايد بزرگ می

از آن عبور کند. چهارپايه را گذاشتيم کف سلول و هر چهار نفر از الی آن رد شديم. ابعاد چهارپايه 
  عالمت زديم.را روی ديوار 

آجر  يمترسانت ٢٠رفتيم. ديوار اصلی زمان روز تا شب را تقسيم کرديم. نوبتی برای کندن ديوار می
و آجری.  متریسانتي ۴٠و سيمان بود. پشت آن هم ديوار حياط متروکه بود؛ يک ديوار خيلی قديمی 

  کرد.شان را راحت میوخاک بود که کندنمالط الی آجرها چيزی شبيه گچ

کرد، يکی هم در راهرو، هوای بيرون را داشت تا کسی نيايد. روش هنگام حفاری يک نفر کار می
چرخانديم قدر میتر و تيزتر بود، روی آجر آنطور بود که اول نوک فازمتر را که کوچککارمان اين

 کرديم.داديم و اهرم میگوشتی بزرگ را در سوراخ آجر گير میتا سوراخ ريزی باز شود. بعد پيچ
  رفتيمکرديم و پيش میهای کوچک آجر را جدا میجوری تکهاين



ريختيم توی جوراب و موقع هواخوری، جوراب شده آجر را میهای کندهدو سه روز اول خاک و تکه
های ساختمانی بود. ای از زبالهرفتيم حياط. در گوشه حياط يک کپهمان و میگذاشتيم در جيبرا می

م. کرديهای ساختمانی خالی میهوشيار، جوراب را در گوشه حياط زندان، روی زباله با گذاشتن نفر
های ما اما شان تيره شده است. زبالهاند و رنگهای ساختمانی مدتی ماندهبعد متوجه شديم زباله

مان را تغيير داديم. بررسی که کرديم، تصميم گرفتيم ساک برزنتی اند. تصميممشخص بود که تازه
ها به بيرون نباشد. از آن به بعد هرچه ی از نفرات را خرج اين کار کنيم تا نيازی به بردن زبالهيک
  گذاشتيم.ها میجا زير تخت کنار بقيه ساکريختيم توی ساک برزنتی و همانکنديم، میمی

 طوری گذشت و توانستيم آجرهای ديوارروز پراضطراب توأم با حداکثر هوشياری و دقت، اين ٢٠
  طرف ديوار را ببينيم.را بشکافيم و آن

شب قبل از فرار بزرگ، دور يک آجر ديوار قديمی را خالی کرديم و آجر را آرام کشيديم بيرون تا 
  بتوانيم طی روز و شب ديدبانی بدهيم و حياط متروکه را زير نظر داشته باشيم.

قبلی که بعد از تصميم به فرارمان کرديم، روز مالقات بود. در مالقات روزی که بايد شبش فرار می
  بود، گفته بوديم برايمان سانديس بياورند. آن روز آوردند.

رفتم دکتر، من (اکبر) چند سالی بود که ميگرن و سردردهای وحشتناک داشتم. هر وقت می 
دانستم داشته بودم. نمیخوردم. همه را نگهکدام را نمیدادند. من هم هيچآور میهای خوابقرص

  آيند.ها به کمک فرار بزرگ میروزی اين قرص

کرديم. تمام سهميه شکرمان را هم در يکی از  از مالقات که آمديم، دو پارچ سانديس غليظ درست
آور را پودر کرديم و ريختيم داخل آن پارچ. پارچ دومی هم سانديس ها ريختيم. چند قرص خوابپارچ

  معمولی بود.

قرار گذاشتيم بعدازظهر برای هواخوری، هر چهار نفرمان برويم حياط و با سروصدا واليبال بازی 
پاسداران را جلب کنيم. پاسداران يک اتاق در کنار حياط داشتند که  کنيم. هدف اين بود که توجه

کاری، همه را بيدار خوابيدند. ما با سروصدا و شلوغجا میشد، همانشان تمام میمعموالً پست
  رفت.خوبی پيش میچيز بهکرديم و آمدند نشستند به تماشای ما. همه

مان تمام شود، برود اتاق و آن دو پارچ که بازیينمان بود که رضا اسماعيلی قبل از ادر برنامه
ضا هم ايم. رکه خسته شدهاين هنشاننشينيم بهگوشه حياط میيک سانديس را بياورد. ما سه نفر هم

آور در آن حل شده بود، به پارچ سانديس بدون قرص را به ما بدهد و پارچ دوم را که قرص خواب
خوريم و شما نگاه کنيد؛ اين پارچ را خوب نيست ما می«يد: يکی از پاسداران تعارف کند و بگو

رضا را هم از اين رو انتخاب کرديم که او محلی بود؛ به او بيشتر »! هم خودتان بين هم تقسيم کنيد
  زد، هم محلی.کردند. خصوصاً که هم ترکی حرف میاز ما اعتماد می

روال معمول رفتيم داخل و در را پشت بهنقشه اجرا شد. همة نگهبانان از شربت خوردند. ما هم 
شب، يک بار در اتاق را باز  ۵/٧تا  ٧سرمان قفل کردند. روال بود که بعد از شام حدود ساعت 

کردند ، چند دقيقه باز می١١بار هم آخر شب حوالی ساعت کردند که بتوانيم سرويس برويم. يکمی
  که دستشويی رفته و مسواک بزنيم.



ی نياز نيست آخر شب بيايی در را باز کن«شام رفتيم سرويس، به نگهبان گفتيم:  آن شب که بعد از
او هم خط و ». خواهيم بخوابيمايم؛ میايم و خيلی خستهو سر و صدا شود. ما امروز بازی کرده

  ».کنيم!اگه وسط شب در بزنين، باز نمی«نشان کشيد که: 

 ١٠مان را بستيم که خوابيم. حوالی ساعت انها دراز کشيديم. در هوشياری کامل، چشمروی تخت
ايم. طوری که ما بفهميم گفت: مان خوابيدهشب رئيس زندان آمد در را باز کرد و ديد روی تخت

ها سرش را از زير پتو آورد بيرون يکی از بچه»! اند؛ همه خوابندجا پاشيدهانگار گرد مرگ اين«
شما  فقط«رئيس زندان گفت: ». ايمبازی کرديم، خسته امروز مالقات داشتيم، خيلی هم«آورد گفت: 

  ».نيستين، همه نگهبانا هم خوابيدن

از اين حرفش دلمان ريخت که نکند مشکوک شود و بويی ببرد. به هر حال او در را بست و قفل 
کرد و رفت. روال معمول نبود که او اين وقت شب در زندان پيدايش شود. آن شب نفهميديم چه 

  که آمده بود.شده بود 

ها را کرديم. رئيس زندان که رفت و صدای بسته شدن در را شنيديم، بلند شديم و آماده سازی
عصری الی آجرهای آخرين اليه را خالی کرده بوديم که زياد کاری نداشته باشد تا يک ساعته خارج 

  شويم.

ن آمد و ديد، فکر کند شان پتو کشيديم که اگر نگهباها را چيديم روی تخت و رویوسايل و ساک
های شهرمان را گذاشتيم توی کيسه که هنگام رد شدن از سوراخ، کثيف نفر خوابيده است. لباس

  نشود تا بين راه به ما مشکوک نشوند.

هر چهار نفر با هم پيمان بستيم که اگر متوجه شدند و فرار لو رفت، کاری کنيم که ما را با تير 
  دست دشمن بيفتد.کس نبايد زنده بهبزنند. هيچ

کشيدم شب سوراخ خروج آماده شد. اولين نفر من بودم. برای عبور بايد دراز می ١٢ساعت حوالی 
کشيدم تا عرض بدن کم شود و راحت عبور کنم. ها را در امتداد بدنم صاف باالی سرم میو دست

دادند تا از سوراخ رد کشيد و نفرات داخل او را هل میسوراخ همکف اتاق بود. نفر بايد دراز می
شود. سرم که از سوراخ رد شد، ديدم کف زمين تا سوراخ حدود يک متر است. اگر به همان ترتيب 

خوردم به زمين. ما اين وضعيت را احتمال نداده شدم با سر میهل می دادند، از سوراخ که رد می
بار دمر خوابيدم و با پا ون. اينتوجه بوديم. من بدنم را حرکت دادم و کشيدنم بيربوديم و به آن بی

ها هل دادند و از سوراخ رد شدم و پايم رسيد به زمين. خود را کشيدم بيرون وارد سوراخ شدم. بچه
زد. يک نگهبان تلوتلو خوران باالی پشت بام گشت می ،و پای ديوار نشستم. بيرون مهتاب بود

را روی زمين تعقيب کردم، پشتش که به بيدار است. سايه نگهبان خواب و نيمهمعلوم بود نيمه
 دند.سمت ما شد، عالمت دادم که نفر دوم بيايد. به همين ترتيب نفر سوم و چهارم از سوراخ رد ش

  تخت را بياندازد که وضعيت اتاق طبيعی باشد. هقرار بود نفر چهارم پتوی لب

ار به زير آالچيق ضلع بعدی جا پای ديوار نشستيم. عمليات بعدی، رفتن از پای ديوچهارتايی همان
صدا زد، بايد يکی از ما بدو رو و بیشد. در هر دوری که نگهبان میمتری می ٢٠بود. الاقل 

شد نگهبان را راحت زير نظر داشت. هر وقت رساند. از زير آالچيق میخودش را به آالچيق می
طوری مرحلة دوم عمليات هم با رفت. اينداد و نفر بعدی میپشت نگهبان به ما بود، عالمت می

  نفر به زير آالچيق، به سرانجام رسيد.رسيدن هر چهار 



های شهر را پوشيديم. ناگهان به مانعی مان را درآورديم و لباسهای راحتیدر ساية آالچيق لباس
متر بود. درب حياط  ٣برخورديم که در شناسايی محمد ديده نشده بود: ديوار سمت آالچيق بلندتر از 

ری يک کاله حصيری را در آالچيق ديد. ريسک هم قفل بود. مشغول همفکری بوديم که محمد مه
آمد، طوری از رو میخطرناکی کرد؛ کاله را روی سرش گذاشت و درست وقتی نگهبان از روبه

آالچيق خارج شد که پاسدار او را ببيند و او وانمود کند که انگار صاحب ملک است. پاسدار او را 
  اشت و آورد گذاشت کنار ديوار.نديد و برگشت. محمد رفت نردبان گوشه حياط را برد

بست بود. حياطی که ما زير آالچيق آن بوديم در ته کوچه قرار داشت. پشت ديوار، يک کوچه بن
رسيد. قرار گذاشتيم هر کس از ديوار کوچه چندان عمق نداشت و به خيابان اصلی شهر ساوه می

و سه ضربه به ديوار بزند و  پريد تا سر کوچه برود، چک کند که گشت و نگهبان نباشد، برگردد
  برود.

شد، يک نفر از نردبان مرحلة سوم عمليات شروع شد. تا پاسدار گشت پشتش به سمت ما می
پريد توی کوچه. همه با موفقيت از ديوار و کوچه رد شديم و به خيابان شهر رفت باال و میمی

  رسيديم.

کلی شهر را کشيده بودند و همگی توجيه  هه شهر آشنا بودند. از قبل هم نقشای، بدو نفر ساوه
ای هم مرور کرده بوديم تا اگر ضربه خورديم، چهار مسير اصلی را بلد باشيم. ما دو نفر غيرساوه

  و آماده بوديم.

 هی ساوه به تهران حرکت کرديم. نقطچهار نفرمان از مسيرهای مشخص شده به طرف خروج
  ن سپاه درست نزديک محل عبور ما قرار داشت.خطرناک، عبور از کمربندی شهر بود که پادگا

رفتم، يک هو ناصر شيرويه را ديدم که دارد در مسير عکس، به من که داشتم مسير خودم را می
گردد. ناصر بچة جنوب بود و آشنايی با شهر نداشت. فهميدم گم شده و جهت را محل مبدأمان برمی

. »با فاصله پشت سر من بيا!«نزديک شدم و گفتم:  رود. نگاهی به اطراف انداختم، به اواشتباه می
  شديم.ز شهر خارج و از کمربندی ساوه ردا

بعد از ميدان ورودی ساوه و کمربندی، پياده به سمت تهران حرکت کردم. در سمت راست جاده 
خانه و رستوران ديدم. نزديک رستوران يک تريلی روشن و پارک بود. نزديک شدم. ديدم يک قهوه

  ر نشسته و مشغول خوردن است. پرسيدم: تريلی مال شماست؟يک نف
  ـ بله.

  ری؟ـ تهران می
  ـ آره.

های داروخانه ،رستان خوابيدهـ منم عجله دارم برم تهران داروی مادرم رو تهيه کنم. توی بيما
  گن ندارن.جا میاين

  ريم.ـ صبر کن شام بخورم با هم می
ای صبر کردم. شامش را تندتند خورد و به سمت تهران حرکت کرديم. جاده خلوت خلوت چند دقيقه

متری که رفتيم، نور ماشين افتاد روی يک نفر پياده. برگشت و برای  ٣٠٠ - ٢٠٠بود. حدود 
 داشت و او را هم سوار کرد. ما هيچ آشنايیراننده دست بلند کرد؛ رضا اسماعيلی بود. راننده نگه

ور و خاطره گذشت و رسيديم به کمربندی تهران. راننده ور و آننداديم. تمام مسير با صحبت از اين



م غرب تهران بود. تريلی ايستاد که پياده شوم. رضا رود به سمت بهشت زهرا. مقصدت میتريلی گف
  شود.کمربندی تهران به بهشت زهرا پياده می هت مقصدش جنوب تهران است و در جادگف
ن پياده شدم و کنار جاده ايستادم. يک وانت بار از دور پيدا شد. برايش دست گرفتم و ترمز زد. م

الهی بود که يک زن و دوتا بچه کنارش نشسته بودند. گفت کجا يک آدم ريشو با سر و وضع حزب
واسته ختوانی پشت بنشينی؟ گفتم چرا نه؟ گفت برو باال! از خدا راه آذری. گفت میری؟ گفتم سهمی

راه آذری. پشت وانت که هيچ باربند و چادری هم نداشت، با خيال راحت نشستم. رسيديم به سه
  هرچه کردم پولی نگرفت.

هم هم برسيم و در جايی مخفی شويم. همان روز اول بهقرارمان بود که چهارتايی در تهران به
در ميدان توپخانه سوار يک پيکان يی در جنوب تهران رفتيم. غروب دو روز بعد، رسيديم و به خانه

در کوه و کمرهای غرب برد. چهار روز بعد يی در شمال شرق تهران میشديم که ما را به خانه
 تر از يک سالکردم کمپيوستن به ارتش آزاديبخش ملی ايران شديم. هرگز فکر نمی هايران، روان

ر کنارم نيست و به کهکشان شهيدان بعد، محمد مهری که از نفرات خالق اين عمليات بزرگ بود، د
  پيوندد.راه آزادی می

  روز وصل دوستداران ياد باد
  ياد باد آن روزگاران ياد باد

 هدر ساليان سلطهای مقاومت و پايداری پرشکوه برای آزادی اين فقط يک قصه از آلبوم قصه
مجاهدين و مبارزين در اين  ههم همنِی اشغالگران آخوندی است. تصورکنيد که سينه و حافظاهري

زمين سرشار از سخن و راستی ايرانهای ناگفته و نانوشته گشوده شوند. بهساليان به روی قصه
  های غرورانگيز است که بايد بنويسيمش.قصه

 


