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 کليد آيد دـديـپ را دردت قفل          پديد آيد پير درديست ترا گر

** *** 

  هـروختـاف راــت آتش دـنـک کی       سوخته نگردی خود درد ز تا

 » عطار ۀمصيبتنام «

  داریه مايسر درمان بی درد

 ۀسد پايان در فارسی دری زبان ۀپاي بلند شاعران وء عرفا از تن يک عطار محمد ابوحامد فريدالدين شيخ عرفانی ديدگاه

  . است ارزنده و جالب بسيار آن " درمان " و " درد " ۀبار در قمری ھجری ھفتم ۀسد آغاز و ششم

 شرطی دارای ولی ؛ است نھفته درد ھمان خود در واقع در ھم آن عالج و است یعالج و درمان را دردی ھر ًغالبا

 شکنجه داستان حکايت در ھمچنان عطار . داند می ، درد آتش از افروخته بر " سوختن " به منوط را آن عطار که است

  : که اين آن و دکن می بيان تر عميق و دقيقتر را شرط اين زليخا زندان در يوسف شدن

 کارگر دـآي درد بـاحـص آه         گر نوحه صد ماتمی در بود گر

 داریه سرماي نظام استبداد و استثمار شالق از برخاسته درد مگر ؛ است درمانی را دردی ھر ؛ من خوب دوستان بلی

 من که اين به . خوانم می »ھا درد مادر« يا و » درمان بی درد« را آن من که است سبب ازين و نيست درمانی را

 از را دردنامه داستان اين ۀفشرد بيان ما تا يدئبيا ، نکنيد باور زنم می دامن را بحثی چنين چرا يا و انديشم می چگونه

 را آن امريکا ۀمتحد اياالت در که گری افشا منابع از امتنان ابراز با که بشنويم نظام اين خود ھای رسانه گانگويند زبان

  : دھند قرارمی مردم اختيار در گريخته و جسته رطوه ب

 به موسوم علمی ۀعام ۀکتابخان از نقل به ٢٠١٧ مبرنو ٢١ تاريخه ب را گزارشی MedicalXpress طبی ۀنشري - ١

PLOS  سال ٥٠ مدت برای که دارد برمی پرده یئامريکا سوداگران صنعتی ھای کمپنی  ئیهدسيس پنھانی راز يک از 

  . بود شده هگذاشت نسيان طاق در

 اسناد درسانفراسيسکو کاليفرنيا انشگاهد از گلينتز ستانتنت و آپولونيو دوری ، کرنس کرستين ھريک علمی نامحقق«

 را پولی وجوه  SRF"شکر تحقيقاتی بنياد "که نمودند دريافت و نموده بررسی را شکر توليدی صنعت به مربوط داخلی

 به وابسته صحی تکاليف باالی Sucrose روزسوکا یئکيميا عنصر ثيراتأت ارزيابی جھت حيوانی تحقيقات مورد در

 رابطه مثانه سرطان و قلبی امراض با بتواند سوکاروزشايد که مطلب اين دريافت متعاقب .نمود تمويل قلبی ھای شريان

 قبلی ھای تحليل از يکی در .دنمو اعالن شده ختم آن نتايج انتشار بدون را تحقيقاتی ۀپروژ کار مذکور بنياد ، باشد داشته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 که را تحقيقاتی بازنگری ۀمقال يک ١٩٦٧ سال در پنھانی طوره ب شکر تحقيقاتی بنياد که دريافتند گلنتز و کيرنس

 ..... نمود تمويل ، داد می جلوه اھميت بی قلبی شريانھای امراض با رابطه در را سوکاروز مصرف به مرتبط مدارک

«(1) .  

 ؛ چيس مت قلم به The Shady History of Big Suger نام زير ھايش سرمقاله از يکی در تايمز نيويارک -  ٢

 ١٩٦٠ ۀدھ سالھای در « که داد گزارش JAMA نامه ب طبی ژورنال يک از نقل به ٢٠١٦ مبرسپت شانزدھم رخؤم

 کلسترول و چاقی متمال مورد در را تحقيقی تا پرداختند پول را ھاروارد انشگاهد ھای ساينتست ، شکر توليد صنعت

  . (2) »...... دھند نشان مبرا را شکر نقش بزرگی ۀپيمان به آن در که برسانند نشر به قلبی یشريانھا امراض مورد در

 اياالت در شکر ۀساليان مصرف ١٩٨٠ سال در « جھانی سوسياليست خبری سايت ھای يافته ترين تازه حسب - ٣

 می ناميده فربه که ساالن کالن تعداد . زد رقم را پوند ١٣٢ ازدياد ٢٠١٠ سال تا که بود پوند ١٢٠ نفر فی امريکا ۀمتحد

 5.5 رقم ١٩٨٠ در فربه اطفال تعداد . نمودء پيدا ارتقا 35.7 به ٢٠١٠ سال تا که بود صدرد ١٥ ،١٩٨٠ سال در شوند

 یئامريکا صدرد. رسيد درصد 16.9 به گرديده چند سه باب سودا مصرف بنابر ٢٠١٠ الی که داد می نشان را صدرد

 رسيد درصد 6.8 به گرديده چند سه ٢٠١٠ سال تا که بود صدرد 2.5  ، ١٩٨٠ سال در شکر مرض به مبتال ھای

.......« (3) .  

 مصرف به آرايشی ّتجملی برق و زرق پر ھای ريسرچ جھت بزرگی پولی منابع که البته داریه سرماي ھای کشور در

 ، است ضرورت بزرگترين انسانی لحاظ از ماالريا نيواکس « مايکروسافت کمپانی گذاربنيان گيت بل قوله ب ؛ رسند می

 کار ديگری چيز يا و ھا مرد یئمو بی ويا بودن طاس ريسرچ باالی شما اگر .کند نمی دريافت را تمويلی ًعمال مگر

 کنيد می دريافت کيتمار بازار در فراخوانی چنين طنين بر بنا تحقيق جھت را بزرگ مالی وجوه صورت آن در ، کنيد

...« (4) .  

ه ب و کل صورته ب داریه سرماي نظام يک در چگونه که نموديد مشاھده خود شما ، آمديم گفته آنچه داشت نظر در با

 انحصارات وجود در پولی و مالی اوليگارشی حاکم معدود حلقات امريکا ۀمتحد اياالت مثال ۀنمون در مشخص طور

 را کربوھيدرات ھای نوشابه و شکر صنعت توليدی بزنس که متعددی ھای کمپانی لهازجم جھانی داریه سرماي بزرگ

 انسان ھا ليونيم سالمتی و صحت نابودی قيمت به شان اندوزی زر ھای جينخور کردن پر با ، دارند کنترول در

 درمان بی درد ناي برای بديل يگانه فقط ؛ نمايند می تالش ، افغانستان ما کشور جمله من جھان سراسر در زحمتکش

 که پوسيده دندان درد معروف قوله ب ؛ باشد می است داریه سرماي نظام خود ھمانا که بيماری اين ھای ريشه نابودی

  . ندارد سراغ را ديگری ۀگزين تاريخ ؛ است آن کشيدن در آفريند می مشکل

  پايان

  شما ديگاه

*********  

  : ھا ريفرنس و منابع

  ٢٠١٧ مبرنو يک و بيست / MedicalXpress نشريه - ١

 مبرسپت ١٦ ، من سنگر ديويد ، نويسنده The Shady History of Big Suger نام زير تايمز نيويورک ۀسرمقال  - ٢

٢٠١٦ 
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 نقاتال ، ميتابوليک عوارض و شکر بزرگ کمپانی نام زير جھانی سوسياليست خبری سايت در جود گاری مضمون - ٣

 Big Suger “ and metabolic syndrome , killers of millions “ جھانی سطح رد انسان ھا ليونيم ۀساليان

annually worldwide، ٢٠١٨ روریبف ٢ .  

 »دوستی بشر ۀبار در لندن جھانی یئگردھما « مورد در ٢٠١٣ مارچ ١٦ ؛ انديپندنت ۀروزنام تحرير تأھي تبصره - ٤

. 

 
  


