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 مهاجرت سوسياليستى و سرنوشت ايرانيان
 تراژدى انسانى

آنچه آه . اما فروريزى تشكيالت پيامد ريزش مهمترى بود آه در ذهنيت و روح بسيارى از افراد آخرين نسل در حال وقوع بود
. دادند  واقعيات را از دست مىخرد شدن ديوارهاى بتونى ضخيمى بود آه تاب و توان روياروئى با. ريخت باورها بود فرو مى

نسلى آه براى . داد فشارهاى روحى و انواع تبعيضات و احساس درماندگى و انزوا، به ريزش باورها ابعاد تراژيك ديگرى مى
يافت آه  فتح خورشيد به سرزمين شوراها گام گذارده بود با از دست دادن باورهايش خود را در حال سقوط به چاه عميقى مى

هاى سابق و متدلوژى تحليل آمونيستى حوادث به  ارزش. رسيد به يكباره همه چيز تاريك و ترسناك به نظر مى. نداشتپايانى 
. ها و عواقب آن نزد همه يكسان نبود اما چگونگى اين فروپاشى. انداز نبود اى نيز در چشم باخت و افق آينده تدريج رنگ مى

براى برخى اين يك دوران گذار به سوى يك پله و افق فرازمندى .  بستگى داشتمدت زمان بحران زدگى نيز به عوامل مختلفى
برخى در همان مرحله . ها در بحران زندگى آردند آسانى سال. ها اى پايان آرمان اما براى عده. فكرى و شخصيتى بود

ها  برخى از اين فروريزى. نداى گرفت آسانى نيز از آن، براى جهش فكرى، نيرو و تجربه تازه. زدگى اسير ماندند بحران
برخى از مجردين به ديار فراموشى سفر . احساس باز شدن زنجير از دست و پاى خود را داشتند، بدون آن آه آبى براى شنا باشد

ها و اميدهاى  آردند تا شايد راه آسانى به درياى تعمق و بازخوانى آثار لنين رجوع مى. بردند آردند و به ودآا پناه مى مى
را » لنين بزرگ«آرد و سيماى  هاى خطا به تدريج باز مى اين همان آارى بود آه چشم بسيارى را به ريشه. يدى در آن بيابندجد

لنينيسم آم آم ترك » ناپذير شكست«شكست و برج و با روى بلند و  آرام مى ها آرام يخ دگم. آرد ها آدرتر مى در آئينه ذهن
اى آه  سياست، به شيوه. سوختند بسيارى در اين برزخ مى. آشاند ل را به آام خود مىبحران، زندگى آخرين نس. داشت برمى

بحران از ايدئولوژى ريشه گرفته بود اما به تدريج به روح و روان . آخرين نسل آموخته بود براى اين برزخ التيامى نداشت
تنها آسانى آه همچون . دئولوژيك بلكه روحى نشده بودآمتر آسى از ميان آنها گرفتار بحران نه فقط اي. ها رسوخ آرده بود انسان

ها،  ها و گوش اين گروه با بستن چشم. گذشته با همه چيز موافق بودند و به چيزى شك نكرده بودند، تا حدى از آن در امان بودند
شت درهاى آهنين حتى از يافتند آه در پ اما اينها نيز آم و بيش درمى. آرد خود را در برابر بحران مصون نگهدارد آوشش مى
. موافقت آنها با وضع موجود شايد يك شيوه واآنش انسانى براى توجيه خود بود. نگارى ساده با خانواده خود محرومند يك نامه

توانست  همچنان آه به تراژدى انسانى ريشه دوانده بود، مى» سياست«اما . وگرنه ديگر بحث سياسى مستدلى در آار نبود
روان درمانى از راه سياست و برخوردهاى سياسى نه تنها در ميان موافقين بلكه مخالفين هم . تيام انسانى نيز باشدپوششى براى ال
در اينجا نيز مخالفين حزب و جناح چپ . ها تنها آارآرد سياسى نداشت در جمع معترضين نيز جلسات و بحث. آاربرد داشت

يافت، نياز خود نه  هاى انباشته از دود سيگار آه تا سحرگاه ادامه مى در اتاقهاى شبانه خود  سازمان همرائى و همنشينى و بحث
ها آارآرد اجتماعى و روانى هم يافته  بندى جناح. آردند تنها به برخوردهاى سياسى بلكه آاهش بحران روحى را نيز جستجو مى

 .انتخاب ديگرى وجود نداشت. برزخ بحران با سياست درهم تنيده شده بود. بود
 
ترها،  برخى، به ويژه در ميان جوان«: داد شيوا انعكاس بيرونى بحران روحى در ميان ايرانيان مينسك را چنين توضيح مى. ف

شان، يا به داليل عاطفى، به  به خاطر پايمال شدن آرزوهايشان، يا به دليل آارهاى سنگين و عدم امكان تأثير گذاشتن بر آينده
نفر خود را آشتند، دو سه نفر بارها دست به خودآشى ٢ نفره ما، ٢٠٠، از ميان جمع آمتر از از آن ميان. شدت ناراحت بودند

داشتيم آه با وجود اختالالت » ديوانه سرپائى«چند نفر هم . زدند و نجات يافتند و دو سه نفر بارها در تيمارستان بسترى شدند
آرد آه او خود لنين است آه از فنالند و از روى  له يك نفر خيال مىاز جم. روانى آه يافته بودند، گذارشان پيش روانپزشك نيفتاد

 ».همه جا در تعقيب او است. ب.گ.ها مخفيانه به شوروى آمده و به همين جهت آا يخ
  

تر   تنى آه در مينسك، چارجو و باآو پايان دادن به زندگى را تنها راه نجات يافتند از همه وخيم۴هر چه آه بود اما واآنش آن 
 .از ميان آنها دو تن جان به در بردند. تن بيشتر بود۴فشار بحران از تاب و توان اين . بود
 

هاى پر پشت و سياهى آه چهره   ساله، قدبلند، با سبيل٣٢مردى . شناختند او را در چارجو همه مى. تن بود۴منوچهر يكى از اين 
در يك . به سرزمين موعود خود آمده بود تا خورشيد را فتح آندمجرد بود و تنها . پوشاند اش را مى استخوانى و آفتاب خورده

از اولين . هاى شرق تهران بود از بچه. اش به حزب اختصاص يافته بود همه جوانى و زندگى. اى بزرگ شده بود خانواده توده
مده و آنكت عضويت را پر  به دفتر سازمان جوانان آ۵٨آسانى بود آه در همان روزهاى آخرين فعاليت علنى حزب در بهار سال 

حيدر بعد از يك مصاحبه و تماس با معرفين او را به سازمان حزبى ناحيه شرق تهران سپرده . آرده و به حيدر تحويل داده بود
هاى شرق  هاى حسابدارى و آارمندى آارخانه اما باور به جنبش آارگرى او را به آار در بخش. منوچهر تحصيلكرده بود. بود

و شرافت » حزب آبير لنين«در مواقع حساس به . گفت شمرده و با احساس و با همه وجود سخن مى. داده بودتهران سوق 
هاى اول ورود به شوروى چاالك و سبكبال  منوچهر در ماه. آرزو و سخنى جز سوسياليسم نداشت. خورد اش قسم مى حزبى

عضويت در آميته حزبى و مسئوليت امور تبليغات توان و . براى احياء حزب و استحكام صفوف آن براى هر آوششى آماده بود
براى پاآيزه نگهداشتن صفوف حزب از احتمال ورود افراد نامطمئن وسواس و ريزبينى . اى به او بخشيده بود روحيه تازه

از مدافعان . بودالعاده آميته حزبى و رسيدگى به امور مختلف  هميشه خواهان برگزارى جلسات فوق. داد اى نشان مى العاده فوق
انتقاد در دوران شكست را موجب زوال و پريشانى . ها بود چون و چراى حزب، رهبرى و سياست آن در همه زمينه بى



هاى  آرد آه برخى او را جزو آدم چنان در اين آار افراط مى. آوشيد دانست؛ و براى متقاعد آردن منتقدين شب و روز مى مى
و مسئول اصلى امور ايرانيان از رفقاى صميمى خاورى . ب.گ.ارگش سرهنگ آا. دانستند مى. ب.گ.رئيس افراد آا» ارگش«

ها و فدائيان را دور خود جمع آرده و از طريق آنان تمام مسائل  اى توده بود آه از همان ابتدا چند نفرى از توده دبير اول حزب
رو قادر نبود بدون مترجم با ارگش  از اين.  نه ترآمن بوددانست و اما منوچهر نه آذربايجانى مى. ايرانيان را زير نظر داشت
اما منوچهر سر و سامان دادن به امور حزب . آرد ارگش هم به سادگى به چنين فردى اعتماد نمى. گفتگوى مهمى برقرار آند

زندگى او حزب و اصل و پرنسيب . قضاوت ديگران برايش چندان مهم نبود. دانست دفاع از آن را جزو وظايف وجدانى خود مى
 .سوسياليسم بود و هيچ چيز جايگزين آن نبود

 
داد و با همه توان به سيگار خود  بست، سر را به ديوار تكيه مى ها را فرو مى هاى شعر و سرودخوانى چشم منوچهر در شب

رانه مرا ببوس را وقتى ت. آرد هايش را پاك مى آشيد و گاهى به دور از چشم ديگران اشك با همه وجود آه مى. زد پك مى
آرد و با  اشعار سياوش آسرائى را با جان و دل دآلمه مى. افتاد آمد آه صدايش به لرزه مى آرد، چنان به هيجان مى زمزمه مى

اش با حزب گره  همه وجودش، گذشته، حال و آينده. ايمانش مطلق بود. داد اى مى آنها به عشق و ايمانش به حزب جان تازه
منوچهر در حزب حل . اش به حزب حد و مرزى نداشت شيفتگى. معنا و تهى اش بى  حزب و آرمان، زندگىخورده بود و بدون

 .معنا بود فرديت، عاليق و منافع و زندگى فردى برايش بى. شده بود
 

آه از به جوانانى . وقفه ادامه يافت تالش و آوشش منوچهر براى سر و سامان دادن امور حزب و استحكام آن دو سال تمام بى
هر هفته . داد آردند، درس استقامت و پايدارى مى مند بودند و به اين دليل از شوروى و حزب شكوه مى ها گله آار در آارخانه

هاى سالگرد حزب و انقالب اآتبر از  ابتكار برگزارى جشن. آورد اى مى هاى حزبى پيشنهادهاى تازه براى آار مطالعاتى حوزه
گفت از اين راه به پوالد آبديده تبديل خواهيم  مى. اى نداشت  آار آارگرى ساختمان گمارده شده بود، گلهاز اين آه به. آِن او بود

 .شد
 

درست «: گفت اما پس از دو سال تالش شبانه روزى، اميدش به احياى حزب و درست شدن آارها فروآش آرد؛ گرچه هنوز مى
رى، فروغيان و الهرودى در جلسات آميته حزبى و نيز به طور خاو: اما پس از چند بار آه با رهبران حزب. »خواهد شد

بايد «: گفت ، مى»درست خواهد شد«گفت  ديگر نمى. خصوصى گفتگو آرد، به تدريج چيزى در درونش شروع به شكستن آرد
 » .درستش آرد

 
گشت ديگر به اتاق  انه بازمىمنوچهر وقتى از آار ساختمانى روز. شد انديشه منوچهر به تدريج دچار اغتشاش مى رفتار و نيز

۴۵فرسا زير آفتاب سوزان و  آار ساختمانى طاقت. شد تر مى او هر روز ساآت و ساآت. آمد رفقا براى بحث و اقناع نمى
انداخت، چيزى نبود آه اراده و ايمان منوچهر به سوسياليسم و  هاى تنومند را نيز از پا مى اى آويرى چارجو آه روس درجه

ميان رهبران حزب و توقعات منوچهر هر روز شكاف بيشترى پديد . در او عوامل ديگرى تأثير گذاشته بود. ندحزب را سست آ
رسيدند آه با هيچ يك از معيارهاى حزبى منوچهر  آنها افرادى نااليق و آم سواد با شور و توانى ضعيف به نظر مى. آمد مى

 .گرفت اپلوسى شكل مىگزينش آادرها تنها بر پايه تملق و چ. سازگارى نداشت
 

 به عنوان نماينده سازمان - يكى از اعضاى سازمان جوانان آه هيچ هنرى جز خبرچينى و تملق نداشت-وقتى قرار شد وآيل
قادر به تحليل و توجيه اين . جوانان توده در فستيوال جهانى جوانان در مسكو شرآت آند، عرق سردى بر پيشانى منوچهر نشست

توانست وعده  ديگر مثل سابق به آسى نمى. انگيخت  جديد حزب در ذهنش ديگر شور و احساسى برنمىتصوير. تصميم نبود
توانست به  مسئول آميته حزبى را آه از ديدگاه او لياقت اداره يك حوزه ساده را هم نداشت، را نمى. بدهد» درست خواهد شد«

چيز زيادى براى . رسيد ى دفاع از حزب به ذهن منوچهر نمىديگر سخنى در برابر منتقدين برا. عنوان مسئول خود قبول آند
ها با آنها درگير بود؛ يا  توانست؛ زيرا سال شد آه از نظر روحى نمى بحث وجود نداشت؛ يا بايد با منتقدين همراه و همزبان مى

. فقط سكوت و خاموشى. به سكوت روى آورد. اش در تضاد بود پيوست آه اين نيز با وجودان حزبى بايد به صف موافقين مى
آرد و هويت و روحش را از  بحران به تدريج در همه هستى و وجودش رخنه مى. اتوپياى منوچهر در حال شكسته شدن بود

 .گسست درون مى
 

هاى چارجو ديگر  هاى درشت و تشنه غروب نيش پشه. تر بود آن تابستانى آه منوچهر به فكر خودآشى افتاد از سال پيش داغ
هماهنگى و تعادلش به سرعت . شود آرد آه در مغز او جاى يك چيز خالى مى احساس مى. ناپذير شده بود چهر تحملبراى منو
او را از همان روز بهارى پر آردن آنكت در دفتر سازمان . گذاشت اگر حرفى داشت تنها با حيدر در ميان مى. خورد به هم مى

به . ن بود، با همه اختالف فكرى آه با او داشت، برايش احترام خاصى قائل بودبا آن آه حيدر از منتقدي. جوانان به خاطر داشت
اما نه تمايلى به ارتباط با ديگران داشت و نه ديگران . دانست او اطمينان داشت و او را از آادرهاى امتحان پس داده حزب مى

 خيانتى بزرگتر از تحمل و ظرفيت درك و .آرد به او خيانتى بزرگ شده است احساس مى. خواستند با او دمخور باشند مى
. اش اش بلكه گذشته، حال و آينده  نه تنها هويت-همه چيز از او باز پس گرفته شده بود؛ مهمتر از همه هويت اش. پذيرش انسانى

. وار آوفتسر به دي. چند بار گريان و زار به خانه حيدر آمد. گريست در خلوت خود مى. داد اش نمى اشعار آسرائى نيز تسكين
خود او بارها آسانى را آه . ها بر لب آوردن اين آرزو نيز گناه بود دانست آه در آن سال اما مى. خواهد به اروپا برود گفت مى

 .چنين خواستى را پيش آشيده بودند به ترك سنگر و روى آوردن به دشمن متهم آرده بود



هيچ دشنامى . لرزاند اتهاماتى آه چهار ستون بدنش را مى.  متهم شوددانست آه اين بار نوبت خود او است آه به اين القاب مى
آمونيست محكمى آه در روياهايش . تر از خيانت به پرولتاريا و همكارى با ضد انقالب جهانى براى منوچهر وجود نداشت زشت

اعتماد به نفس در او .  نداشتآرد، ديگر به هيچكس و هيچ چيز باور ها، باز تعريف مى ها و سيامك هميشه خود را با روزبه
. آس؛ نه پشت و پناهى بود و نه غمخوارى شمرد؛ خوار و ضعيف و درمانده و بى خود را ناتوان، پوچ و هيچ مى. آشته شده بود

شنيد  هاى اندوهبار منوچهر را مى درد دل. حيدر سنگ صبور او بود. داد آوفت و از درد ناله و ضجه سر مى سر به ديوار مى
 .اما بيش از آن آارى از دست هيچكس ساخته نبود. اش آند آوشيد آرام و مى

 
او آه براى همه چيز تحليل . آرد در حال ديوانه شدن است احساس مى. ديد اى بود آه منوچهر هر شب خواب مى چند هفته

سقوطى آه از . يان نداشتديد آه در حال سقوط است؛ سقوطى آه پا منوچهر در خواب مى. داشت، قادر به تحليل وضع خود نبود
. اينها ديگر خواب نبود. ميان جسم و روحش شكافى بزرگ پديد آمده بود. شود نكند دارد ديوانه مى. اش شكست درون مى

دارى و  هاى بزرگ سرمايه ذهنش قادر نبود مانند گذشته تصويرى از شكست. آابوسى بود آه شب و روزش را يكى آرده بود
. اش يك خالء ايجاد شده بود در مخيله. ياليسم در عرصه جهانى را به روح و روانش منعكس سازدهاى درخشان سوس پيروزى

چرا چنين شد؟ چه اتفاقى افتاده است؟ او در آجاى جهان قرار دارد؟ پايان اين سقوط . ها پاسخى وجود نداشت براى پرسش
در استوارى قامت، نه در استحكام و ايقان درون، هيچ اين منوچهر نه . گيج و سرخورده و درمانده. آجاست؟ فكرش روشن نبود

اش خميده  پشت. اش ديگر پريشان بودو جو گندمى موهاى سياه پر پشت و شانه خورده. شباهتى به منوچهر يك سال پيش نداشت
افكار آرد و در اعماق سكوت خود  سيگار را با سيگار روشن مى. رسيد شده بود و مانند روحش شكست خورده به نظر مى

 .آرد مهلكى را مزمزه مى
 

بايد . آفتاب سوزان چارجو به درون اتاق تابيده بود. تر و نااميدتر از هر روز بود روز شنبه آه منوچهر از خواب بيدار شد خسته
» نيكسوبوت«. رفت مانند هر شنبه ديگر به سوبوتنيك، يعنى آار داوطلبانه لنينى روزهاى شنبه آه در عمل اجبارى شده بود، مى

ديد آه در ميان همه آارگران شوروى سوسياليستى تنها او است آه  مى. تر از هميشه شده بود معنى تر و بى ديگر برايش مسخره
. آمد چيزى آه روزهاى اول مانند پتكى بر سر منوچهر فرود مى: رفتند ديگران همه از زير آار درمى. آند با جان و دل آار مى

. آرد» سوبوتنيك«هر چه آه بود، منوچهر زير لب فحشى نثار . انه بودن اين نمايشات اذعان داشتاما اينك خود نيز بر احمق
ديد آه با پدرش آه از اعضاى  خواب مى. هاى آخر مرتب هر شب ديده بود غلتى زد و بالفاصله به ياد خوابى افتاد آه در هفته

يادش . گويند با هم سخن مى. شوند روند و به قله نزديك مى قديمى حزب بود در يك فصل بهار از دامنه آوه دماوند باال مى
هائى به بزرگى يك اتاق از  سنگ. شد شد و پدر ناپديد مى شان قطع مى اما ناگهان مكالمه. زدند آمد آه درباره چه حرف مى نمى

خواست، اما  آشيد و آمك مى ىفرياد م. ها يار و ياور در زير آوار سنگ او تنها بود؛ بى. شدند قله آوه به سويش سرازير مى
خوابيد همان آابوس دوباره تكرار  وقتى مى. خاست منوچهر با تشنج و سر درد از خواب برمى. رسيد آسى به دادش نمى

اما اين روز شنبه احساس آرد آه آخرين ذره توانش هم ته . قله دماوند، ناپديد شدن پدر، ريزش آوه و فرياد و ضجه. شد مى
بايد به . معنا است مزه آرده بود آه زندگى بى در روزهاى اخير بارها اين فكر را مزه. ر جائى براى ترديد نبودديگ. آشيده است

هاى خوابى را آه هفته پيش از  همه قرص. اش را گرفت؛ خودآشى در يك آن تصميم. داد اين زجر آشنده براى هميشه پايان مى
هنوز نيمه هوش بود آه همان خواب هميشگى تكرار شد، اما اين .  به خواب رفت.بيمارستان گرفته بود با يك ليوان آب سر آشيد

قاه  ريخت قاه هاى بزرگى آه از قله آوه به رويش مى آنگاه به سنگ. اين بار ديگر با هم ناپديد خواهيم شد: بار به پدر گفت
 ....خنديد

 
چند روز پس از بسترى . منوچهر از مرگ نجات يافت. ها متوجه شدند و به سرعت به بيمارستان بردندش ساعتى بعد هم اتاقى

با سماجت حيدر و . هاى دوستان براى اطالع از سرنوشت او به جائى نرسيد تالش. در بيمارستان ناگهان منوچهر ناپديد شد
 .پيگيرى موضوع سرانجام خبر رسيد آه او در آسايشگاهى در مسكو است

 
اى را ديدند آه به جاى چشمان سياه و  مبوالنس بازگرداندند، ايرانيان چارجو مرد شكستهاما دو هفته بعد وقتى منوچهر را با يك آ

اين منوچهرى . هاى لرزان اين مرد نحيف و نزار از آِن خودش نبود دست. پر فروغ منوچهر دو آاسه خون در آنها نشسته بود
ه در چهره اين جسد متحرك تنها يك چيز خوانده هولناآتر از هم. الغر و نحيف و زجر آشيده. بود آه نگاهش سنگ شده بود

از همه چيز و . ديد تا چند هفته منوچهر همه را دشمن مى. ترس هولناآى آه در اعماق وجودش آاشته شده بود! ترس: شد مى
 غذاى مرغ را آه وقتى آسى بشقاب تخم. خواهند مرا بكشند زد آه اينها مى با ديدن رنگ سفيد فرياد مى. ترسيد همه آس مى

. آرد آه بشقاب ابزار قتل او است منوچهر تصور مى. اى شنيد آه درجا خشك شد آل منوچهر بود به اتاقش آورد نعره ايده
زندگى در وجودش مرده . آشيد شد و نعره مى آرد از جرقه آتش فندك دچار جنون مى منوچهر آه سيگار را با سيگار روشن مى

اى  اش را با خنده اگر الزم بود گريه. اشكى باقى براى ريختن نداشت. فرت درآمده بودروح و روانش به تسخير ترس و ن. بود
. اما حزب و سوسياليسم از ليست مسائل او خط خورده بود. اگر حرفى داشت چند آلمه بريده بود. داد تر از زهر بروز مى تلخ

تنها يك موضوع در دستور . ه فراموشى سپرده بودهمه چيز را ب. گوئى هيچگاه چنين آلماتى در زندگى او وجود نداشته است
اگر هنوز آورسوئى در ته چاه زندگى منوچهر . فرار از اين ظلمتكده بى رحم و بيداد. گريز از شوروى: زندگى او قرار داشت

ت از اگر زندگى هنوز آمى ارزش زيستن داشت در همين نجا. داد همين يك خواست بود وجود داشت آه قلب او را ضربان مى
شد و  شب و روزش تنها با اين فكر سپرى مى. اين فراموشخانه بود آه همه چيز آن براى زجر و ضجه منوچهر آفريده شده بود

از ديد منوچهر اينها . برايش نه موافق و نه مخالف حزب معنائى نداشت. براى دستيابى به آن حاضر به پرداخت هر قيمتى بود



حتى خواب و روياى منوچهر هم از سوى تبهكاران آرملين . ها بود شان به دست آرملين نشين خهائى بودند آه سر ن همه بازيچه
توانست  تنها با توطئه بود آه منوچهر مى. در دنياى منوچهر همه چيز و همه آس با توطئه ربط داشت. در مغزش تعبيه شده بود

هاى آوتاه ورزشى از  ها با لباس ان روسى آه صبححتى دختر. زندگى، سرنوشت، گذشته، حال و آينده خود را توضيح دهد
آغوشى بكشانند تا  خواستند او را به هم مى. دويدند در ديد او در آار توطئه براى فريب بودند  مى۵٨جلوى ساختمان شماره 

 داشت خواهد او را در قبرستانى آه شوروى نام مى. ب.گ.آرد آه آا تصور مى. سازى آند عليه منوچهر پرونده. ب.گ.آا
 .براى هميشه دفن آند

 
پى «اما ساآنان ساختمان . اى آه منوچهر را در جسم و جان زير و رو آرد نتوانست پرده بردارد هيچكس از راز آن دو هفته

 چارجو همان زمان دانستند آه منظور مقامات از آسايشگاه مسكو بيمارستان روانى بوده ۵٨يعنى ساختمان شماره » دسات وسم
 .ائى آه تاآنون هيچ احدى در شوروى از آن سالم بازنگشته استاست؛ همانج

 
وظيفه روان درمانى شوروى نيز تبديل شهروندان . در شوروى انسان از نظر روانى يا سالم بود يا يك بيمار روحى العالج

اما درباره نتايج و . هان بودهاى روانى از همه آس پن ابزار و شيوه آار اين بيمارستان. هاى مطلوب نظام بود نامتعارف به انسان
اما همه . منوچهر در آنجا اطالع نيافت» معالجه«آسى از چند و چون . ها جارى بود هاى هولناآى بر زبان عواقب آن داستان

هاى روانى محل نگهدارى ناراضيان و آسانى بود آه رفتارشان در چارچوب مطلوب سوسياليسم  دانستند آه اين بيمارستان مى
 .دگنجي نمى

 


