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  پیشگفتار

  

تا چه میزان فقر و به راستی تا چه میزان زندگی برای ما رضایتبخش است؟ 
کافی نیست؟ دیگر گرسنگی و بیماری را می توان تحمل کرد؟ آیا

 پسمنابع بسیار زیادی در این جھان وجود دارد، نعمت ھا و اگر کمی دقت کنیم، 
چرا اکثریت جمعیت جھان در فقر و گرسنگی به سر می برند؟ عالوه بر آن، چرا 

وضعیت جھان برای تمامی موجودات زنده به نقطه بحرانی رسیده؟

پس به این نتیجه می رسیم که یک مشکل اساسی در کار است، چرا که بیش از 
و می گذرد  ، و میلیون ھا سال از پیدایش حیاتد سال از عمر کره زمینمیلیار 4

، بحران ھایی مانند زلزله، آتشفشان، برخورد شھاب خاکیکره  اینھمواره در 
و در بسیاری موارد حتی موجب انقراض گونه  سنگ و یخبندان به وجود می آمده

ھایی از حیات می شده، مانند رویداد انقراض دایناسورھا در اثر برخورد شھاب 
اما با این حال، حیات . سنگی عظیم به زمین و شروع عصر یخبندان در پی آن

از حوادثی که بسیار  کداماز ھر  پسھمچنان ادامه یافته و نکته جالب تر اینکه 
 فته و زمینه برای پیدایش موجوداتیا بیشتری حیات تکاملبه نظر می رسند،  مھیب

یعنی به عبارتی طبیعت ھوشمند کره ی زمین، حتی از . ھوشمندتر فراھم شده
این یکی از شگفت  .حوادث ناخوشایند و خطرناک ھم برای تکامل استفاده می کند

  ...استآورترین موضوعات 

اکنون این پرسش در ذھن به وجود می آید که چگونه است که پس از پیدایش 
تمدن ھا و پیشرفت بشر، ناگھان تمام چرخه ھای طبیعت بر ھم می خورد؟ 
مسلمًا این اختالالت پس از انقالب صنعتی محسوس تر و خطیرترند ولی اگر نیک 

از آن ھم انسان ھای پیش از آن ھم بیماری و بدبختی و فالکت بوده، پیش بنگریم، 
در جنگ ھایشان، در اغلب موارد به ھر جا حمله می کرده اند  "وحشی"و  "متمدن"

پیش از  .جنگل ھا و سایر منابع آنجا را ھم به آتش می کشیده و نابود می کرده اند
آن ھم انسان دخالت ھای زیادی در طبیعت کرده و خسارات زیادی وارد نموده، 

عت ھوشمند است و جمعیت انسان ھا ھم در زمان ھای دور منتھا از آنجا که طبی
بیشترین خسارت متوجه خود بشر  طبیعت خودش را ترمیم می کرده و کم بوده،
اما متاسفانه بعد از انقالب صنعتی با رشد بیش از حد جمعیت انسان ! می شده

میزان خسارات وارده بر طبیعت و عمق فاجعه ھم بیشتر شده تا جایی که ھا، 
مروزه ھیچ موجودی روی کره زمین از خساراتی که انسان ھا به این کره خاکی ا
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که البته چندان ھم جای تعجب  !دوست داشتنی وارد کرده اند در امان نمانده
نسبت به نیست زیرا از موجودی که حتی به ھمنوع خود رحم نکند، انتظار نمی رود 

بزرگ در  دھنده نقص ھایی بسیاران این ھا ھمه نش !چیزھای دیگر مھربان باشد
  ...کار انسان ھاست

شناخت این نواقص و تالش برای رفع آن ھا، بسیار مھم و اجتناب ناپذیر است و 
اجتماعی تاریخ و دروس به دانش آموزان، ھمین علت است که در مدارس  هدقیقًا ب

ت ن در راه درسبدون شناخت گذشته، قدم گذاشترا آموزش می دھند چرا که 
تمام تجربیات فقط به آن مختصر مطالبی بسیار مشکل و شاید ناممکن شود، اما 

صورت اکنون نباید  که در مدارس فرا گرفته ایم محدود نمی شود، چرا که در این
ما ھم اکنون  در حالی کهوجود می داشت، و در زندگی ما ھیچ مشکلی در جھان 

تاکیدی است بر لزوم فراگیری نکته خود با مشکالت زیادی مواجه ھستیم و این 
  .گسترده تر و یافتن راھی کامل تر و مناسب تر

جھان امروز ما، مانند آلودگی ھا و تخریب محیط زیست، ناراحتی اغلب مشکالت 
پیشرفت نادرست  منفی تبعات از ھای روحی و انواع و اقسام مشکالت اجتماعی،

و اگر ھم _ خلوقات است از آنجا که انسان اشرف م. بشری ھستند تمدن و صنعت
و از دو _ !نباشد حداقل خودش، خودش را اشرف مخلوقات به حساب می آورد

منفی  پیامدھایپس در واقع مقصر اصلی در نیروی عقل و اراده بھره مند است، 
تمدن و صنعت ھم خود بشر است، چرا که مصنوعات بشر اراده ای از خود ندارد و 

وضع خود را به این  ،این خود انسان است که با اشتباھات و اعمال و کردار نادرست
انسان ھا و مشکالت اجتماعی وابسته به آن، " ماشینی شدن"قطعًا . روز انداخته

تفکر ربات "تر از آن و در واقع مشکل اصلی، پیامد مثبت و مطلوبی نیست، اما بد
و سایر بدی ھا و زشتی ھای  پول پرستیحرص و ، خودخواھی تنبلی، ،"گونه

ھیچ چیز  .نفس انسان است که مشکالت دیگر را ایجاد کرده و به آن دامن می زند
برای مثال  .به خودی خود مضر نیست بلکه بستگی به چگونگی استفاده از آن دارد

خود انسان بر می گردد که ھدفش از شھرنشینی، رفاه بیشتر و آرامش  این به
و قطعًا نتیجه . تجاوز و چپاول بیشتر باشد یا تنھا دستمایه ای برای فخر فروشی و

با اعمال و رفتار خود انسان است یعنی در  ای ھم که به دست می آید متناسب
  "گر ھمه نیک و بد کنی/ ھر چه کنی به خود کنی: "واقع

تا ثریا می / خشت اول چو نھد معمار کج : ھم چنین واضح و مبرھن است که
  .رود دیوار کج
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در واقع زمانی که اساس چیزی نادرست و مشکل زا باشد، تنھا در صورتی می 
که پایه و اساس آن عوض شود و مفاھیم از نو تعریف توان انتطار بھبود داشت 

  .شوند

با رشد صنعت  که متاسفانه رشد فکری و عقلی او در مورد بشر، به نظر می رسد
و مصنوعاتی که خودش آن ھا را ایجاد نموده ھماھنگی نداشته، و در واقع این ذھن 
اوست که رشد نکرده و در مواردی حتی پسرفت ھم داشته، و با اینکه ھدف از 

ت و این بوده که انسان با استفاده از نیروی ذھن خود دست به اختراعا تمدن
قداماتی بزند که زندگی برایش ساده تر و لذت بخش تر شود، اما چیزی که ما در ا

دنیای امروزی می بینیم نتایج معکوسی مانند اختالف طبقاتی شدید، فقر، 
گرسنگی و ناامنی ھستند که شاید این مشکالت در گذشته ھم بوده، اما اکنون 

ر اثر گرسنگی و بیماری تلف از طرفی میلیون ھا انسان در سال ب .اند وخیم تر شده
می شوند، از طرف دیگر اوضاع محیط زیست به شدت وخیم و بحرانی شده که 

 رونق شدید از آن طرفزندگی تمام موجودات از جمله خود انسان به خطر افتاده، 
رقابت ھای تسلیحاتی به طرزی دیوانه وار که تمام جمعیت زمین را تھدید می کند 

است، " ھوش و استعداد"به راستی اگر این ھا معنای " ! نبود امنیت"فقط به دلیل 
این ھا نشان دھنده ھوش انسانی ! نه ...!چیست؟" حماقت"پس دیگر تعریف 

نفھمی ھستند و در واقع،  نیست، برعکس، این ھا نشانه ھای بی استعدادی و
  ...کار از پایه و اساس می لنگد

ممکن است این سوال به ذھنتان خطور کند که این مسائلی که مطرح شد، چه 
پاسخ این است که  د؟نو اصًال چه ارتباطی با تغذیه دار" گیاھخواری"ارتباطی با 

!" ده شدهخشت کج نھا"اتفاقًا این ھا خیلی ھم به ھم ربط دارند، در واقع آن 
ھمین تغذیه است که نتیجه اش ھم شده بیماری، و تمام چیزھا با بیماری 

از  .پیشرفت کرده و اثرات این بیماری ھا در تمام جنبه ھای زندگی دیده می شوند
پس دیگر تردیدی " بدن سالم، جامعه سالم: "آنجا که به قول معروف می گویند

! ، ھمین آش است و ھمین کاسهنیست که تا مسئله تغذیه و سالمتی حل نشود
و یا گرانی " نداشتن ارتباط با آدم فضایی ھا"آیا واقعًا مشکل اصلی جھان امروز ما، 

این ھا البته چالش ھای ذھنی ما ھستند، اما  !کامپیوترھاست؟ CPUقیمت 
مشکل اصلی که به خاطر آن جنگ ھای خونبار زیادی صورت می گیرد، بحران 

ال میلیون ھا قربانی آن ھم در سنین جوانی می مشکلی که ھر س. غذاست
گیرد، ده ھا گونه بیماری است که در نتیجه تغذیه ی غلط و شیوه ھای ناسالم 

مشکل اصلی بشر، حرص، طمع و افکار بیھوده و . به وجود آمده اند زندگی
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ناسالمی است که گرفتار آن است و بدیھی است که تا این مشکالت حل نشوند، 
  .ر ھم نه تنھا حل نمی شوند بلکه با شدت بیشتری رشد می کنندمشکالت دیگ

راه حلی که باعث شود غذا به حل این مشکالت ھم، نیازمند راه حلی جامع است، 
و وقتی مشکل تغذیه حل شد، مشکل حرص اندازه کافی به ھمه انسان ھا برسد، 

و در آن صورت دیگر نیازی به حرص زدن و طمع و افکار بیمارگونه ھم حل می شود 
نیست چون شرایط و امکانات مساعد برای ھمه فراھم می شود و ھمه می توانند 

 جوامعیو آن وقت است که می توان انتظار از نعمت ھای طبیعی بھره مند شوند 
من اولین  .برای تمام انسان ھا را داشت یدن به یک زندگی ایده آلرس بھتر و

اینچنین مواردی را مطرح می کنم، در گذشته ھم اندیشمندان و  کسی نیستم که
زیادی این موضوعات را مطرح کرده و ھشدار داده و حتی راه  خیرخواهافراد بزرگ و 

حل آن را ھم به مردم گوشزد کرده اند، منتھا به دلیل نبودن گوش شنوا و یا این که 
ھمانطور که در طول تاریخ ! دبا صدای پول کر شدن دبودنھم گوش ھای شنوا اگر 

افکار و اندیشه ھای بزرگ ھمیشه نادیده گرفته شدند، در مورد اینان ھم ھمین 
اما امروز وضع تا حدی  .اتفاق تلخ افتاد و کمتر کسی به گفته ھای آنان بھا داد

و  متفاوت است، چرا که اگر بخواھیم باز ھم نادیده بگیریم، به قیمت بدبختی
لذا بسیار حیاتی است که به دنبال افکار کارآمد و ! م خواھد شدنابودی خودمان تما

راھگشا باشیم، به حرف ھا و افکار راھگشا بھا داده و حتی آن راه حل ھا را با تفکر 
خود  .و ساده ترین و بھترین راه را برای اجرا انتخاب کنیم تکمیل نموده ،و مشورت

تحقیق و کردم، درباره آنھا  من مدت ھای طوالنی درباره این موضوعات فکر می
نتیجه ھم شد این که بھترین راه را به نظر خودم پیدا  .کردم و می خواندم جستجو

کردم و اکنون می خواھم حاصل تمام این کنجکاوی ھا و پرسش ھا را در این کتاب 
تمام ارتباط آن با در این کتاب در مورد گیاھخواری و  .با دیگران به اشتراک بگذارم

و اینکه چگونه با گیاھخواری می توان دنیایی بھتر  ذکر شده خواھید خواند مسائل
این کتاب در واقع تالیفی است از آنچه خوانده ام، از آنچه به نظر من نیک . را ساخت

به امید اینکه برای ھمه ی . و قابل تامل بوده به اضافه ی نظرات و تجربیات خودم
حتی با تفکر و جستجوی بیشتر، به  شما خوانندگان گرامی ھم مفید باشد و

راھکارھایی کامل تر و بھتر برسید و در زندگی خود اجرا نموده و تاثیر مثبت آن را 
.بینید و نیز نظرات سازنده خود را با دیگران به اشتراک بگذاریدب

اینجانب نه متخصص ھستم نه دانشمند، فقط  این کتاب را نوشتم؟ چرااما 
که تحصیل کرده  ن جایی که ھر فرد در ھر رشته ی تخصصیو از آ. خیلی کنجکاوم

ابتدایی و راھنمایی اجبارًا یک سری دروس عمومی را  ت، در دوران تحصیالباشد
مفید و ضروری  بنابراین ،اند گذرانده که شاید بعضًا برای او ھیچ فایده ای نداشته
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می دانم که ھر فرد اطالعات عمومی خود را باال ببرد منتھا نه به اجبار، بلکه به 
خواست و اراده خودش، و ھم چنین بیشتر به دنبال اطالعات کابردی برود که در 

خبر داشتن از "در نظر خیلی ھا، اطالعات عمومی، . زندگی او تاثیرات مثبتی بگذارد
اخبار سیاسی "و یا " اد گل ھای فالن فوتبالیستتعد"، " اسرار فالن بازیگر ھالیوود

معنا شده که اگرچه من نمی توانم برای شما تعیین کنم که اینھا " و دروغین روز
به آن دسته از ولی می خواھم ) چون خودتان بھتر می دانید(مفید ھستند یا نه 

کنند،  اطالعات عمومی مفید که بعضًا واقعًا در زندگی شما می توانند تحول ایجاد
انسان موجودی اجتماعی است و برای داشتن اطالعات عمومی . بیشتر فکر کنید

به عنوان مثال اگر دست . در ھر موردی، نیاز نیست شخص حتمًا متخصص باشد
پوست پسربچه ای زخم مختصری بردارد، نیازی نیست شما حتمًا پزشک متخصص 

در مورد تغذیه و سالمتی ھم ! نددباشید تا به او بگویید زخم را با پارچه ای تمیز بب
ھمین نکته صادق است، ھمه انسان ھا غذا می خورند و ھمه زندگی خود را 
دوست دارند، لذا دانستن راه حفظ سالمتی و تغذیه سالم بر ھمه واجب است، 

در ھر صورت ! فرقی ھم نمی کند شما مھندس کامپیوتر باشید یا ناخدای کشتی
کنید و از زندگی لذت دارید سالم باشید تا بتوانید کار شما غذا می خورید و نیاز 

.ببرید

به ھم پیوسته ھستند و چندان ھم طوالنی نیست، لذا از  گیمطالب این کتاب ھم
شما خواننده گرامی انتظار می رود یک بار آن را بخوانید و بعد در صورت تمایل 

برای . زادانه بیان نماییدتحقیقات بیشتری انجام دھید و اگر نظری ھم دارید، آن را آ
از ین کتاب، عالوه بر نتایج تحقیقات و تجربیات و نظرات خودم، پربارتر شدن ا

 بسیار تحقیقات و تجربیات متخصصین و صاحب نظران امور تغذیه و پزشکی ھم
استفاده نموده ام و در ھر مورد منبع آن را ھم ذکر کرده ام و شما می توانید برای 

و ھمانطور که می  .اطالعات بیشتر به آن ھا مراجعه کنید و بیشتر تحقیق کنید
یکی از بھترین صفات انسانی است که بشر را به سعادت و  دانید، کنجکاوی

  .خوشبختی رھنمون می سازد

این سطور  نگارندهه ی این کتاب، نظرات و پیشنھادات خود را از لطفًا پس از مطالع
طراحی  .ارسال نمایید moin.ghn@Gmail.comآدرسایمیل دریغ نکنید و آن را به 

تصویر جلد کتاب را برادرم، میثم قھرمانی نژاد انجام داده که ھر چند سعی من بر 
قابل دانلود باشد به راحتی آن بوده که یک کتاب الکترونیکی کم حجم که برای ھمه 

اما امیدوارم در آینده با ھمکاری دیگر گیاھخواران و طرفداران محیط تھیه کنم، 
دھیم و لذا در مورد طراحی گرافیک و ظاھر ھم می زیست کارھای بیشتری انجام 

  .توانید نظرات خود را به ایمیل اینجانب ارسال نمایید
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ھم چنین اگر این کتاب رایگان به نظرتان مفید است، لطفًا در انتشار ھر چه بیشتر  
تا ھمه با ھم دنیایی بھتر آن در بین دوستان و فضای مجازی سھیم باشید 

  ...بسازیم

  

  وی خوشبختی شما و دنیایی بھتربا آرز

  نژاد قھرمانی معین

خورشیدی 1390بھمن ماه 
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سالمتی گیاھخواری و: بخش اول  

آلودگی ھوا، غذاھای . یکی از بزرگترین دغدغه ھای بشر امروزی، سالمتی است
استرس، ھمه و ھمه در بیمار شدن انسان ھا و ھم چنین اختالل در  ،ناسالم

ھم چنین با وجود پیشرفت علم پزشکی و داروسازی، ھر . ندھست بھبودی سھیم
روز تعداد بیماران بیشتر می شود چرا که اغلب آنھا علل اصلی بیماری که ھمان 

ی کنند بلکه را درمان نم ھستند سه عامل غذای ناسالم، آلودگی ھوا و استرس
در نتیجه پیامدھای منفی و . فقط نشانه ھای بدن را به طور موقت مخفی می کنند

  .اسف بار آن بر کسی پوشیده نیست

ترین نعمت زندگی است که بدون آن نمی ارزشمندتقریبًا ھمه معتقدند سالمتی 
ھم چنین لذت بردن از زندگی حق تمام . توان از نعمت ھای بی شمار دیگر لذت برد

ولی افسوس که . انسان ھا و ھم چنین حق تمام جانداران روی کره زمین است
انسان با دست خودش عوامل زیان بار را برای زندگی خود ایجاد کرده و نه تنھا خود 
را از نعمت سالمتی محروم کرده، بلکه به سالمتی سایر جانداران روی کره زمین 

اصوًال . ت بزرگی وارد کرده و با این اوضاع، نمی توان انتظار بھتری داشتھم صدما
مثبت نگری ھمیشه مفید است و من شما خواننده عزیز را به منفی نگری سوق 
نمی دھم، بلکه ھدف من اطالع رسانی در مورد این مشکالت و چالش ھای خطیر 

مند است، منتھا به نگرش مثبت بسیار ارزش. و ارائه راه حل برای رفع آن است
معنی نادیده گرفتن حقیقت نیست چرا که اگر به حقیقت آگاه نباشیم نتایج خوبی 

لذا بسیار ضروری است که ابتدا . نخواھیم گرفت و ھر روز گمراه تر می شویم
حقیقت را بدانیم و سپس بر اساس آن حقیقت، راھکاری مثبت انتخاب کنیم و با 

حقیقت شاید تلخ باشد اما نباید از . و به ثمر برسانیمنگرش مثبت آن را اجرا نموده 
ول به ق. آن فرار کرد، چرا که می تواند به ما کمک کند راه بھتری انتخاب نماییم

حقیقت داروی تلخی است که : "ھندی گاندی، مبارز و سیاستمدار محبوب
کن آری، ما تا زمانی که حقیقت را نشناسیم غیرمم. "نتایج شیرینی در پی دارد

است بتوانیم تصمیم درستی بگیریم، و چه بسا گمراه تر شده و نتایج وحشتناک و 
  ...پس آگاه بودن از حقیقت بسیار ضروری و حیاتی است. فجیعی به بار آوریم

در مورد مسئله سالمتی، حقیقت این است امروزه به ندرت می توان انسانی را در 
مشکلی در سالمتی اش نداشته باشد، در حالی که  این کره خاکی یافت که ھیچ

بسیاری از بیماری ھا چند قرن پیش اصًال وجود خارجی نداشتند و اگر آن زمان 
بیماری ای ھم وجود داشت، فقط مختص به انسان بود چرا که این انسان است که 

ری ، اما متاسفانه اکنون بیماطبیعت تمام چرخه ھا را بر ھم زدهبا دست بردن در 
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ھای مختلف گریبانگیر تمام موجودات زمین شده چرا که دیگر مخلوقات ھم از دست 
ر و مصنوعاتش در امان نبوده اند و این ھا گواھی است بر اینکه یک اشکال بش

بزرگ آن ھم در کار بشر وجود دارد چرا که پیش از دستکاری ھای بشر، طبیعت 
ن قبیل معضالت در کار نبوده، یا اگر روال سالم و ھوشمندانه خود را داشته و از ای

  .و انسان به آن دامن زده و اوضاع را روز به روز بدتر کردهبوده ھم بوده بسیار اندک 

ه طبیعی حفظ سالمتی را را در گذشته عده ای حال بسیار جالب است اگر بدانید
که مھم ترین آن پول  متاسفانه راه آنھا به دالیل مختلفیولی ند بودکشف کرده 

ھمه گیر گسترش نیافته و  بوده،"! ھمه چیز فدای پول و شکم"ی پرستی و به قول
اکنون زمان آن فرا رسیده که برای این فجایع دیگر قابل تحمل نیست و ولی . نشده

بھتر بود  نظر و عقیده ای کهداشتن دنیایی بھتر، پذیرای عقاید مختلف باشیم و ھر 
بدون شک تجربیات مختلف می تواند راھگشای خوبی در . ا کنیمرا در زندگی اجر

  .بسیاری مسائل برای انسان ھا باشد

افراد و محققان مختلفی در زمینه ترویج راه حل ھای درست و اصولی برای حل 
بوده و بدون این تالش ھا، روند  مشکالت بشری تالش کرده اند که بسیار ھم مفید

ات و لذا  در این کتاب از نتایج تجربی. ارتر میشدگاھی عموم بسیار بسیار دشوآ
تحقیقات مختلف خواھیم خواند و برای اثبات و درک بھتر که به آسان تر شدن 

بھره بسیار انتخاب راه درست کمک کند، از پژوھش ھای متخصان و صاحب نظران 
  .خواھیم برد

  

  نظرات و تحقیقات پرفسور خرسند

، پرفسور خرسند کاشف زمینه تغذیه و سالمتییکی از محققان بسیار کوشا در 
 است که بیماران زیادی" غذا درمانی"بدن و بنیانگذار روش " سیستم خود درمانی"

ھم با این روش درمان شده اند و فلسفه ایشان بسیار جالب و  از جمله خودشان
از وب سایت ایشان  اقتباسقابل تعمق است که در ادامه آن را به 

)www.Khorsand.org (می آورم:  

برای ادامه آب  و  غذا ،ھواطور مشترک به سه عامل اساسیه ما انسانھا و سایرجانداران جھان ب "
را برای بھترین زندگی نیاز داریم و طبیعی است که این سه عامل اساسی و مھم را خوب بشناسیم و 

  .سلولھای تن بدھیم زیست بھتر خود انتخاب کنیم و تحویل

است و افزایشھای دردآور و متفاوت ھمواره درحال توجه به اینکه درجامعه انسانی ما، انواع بیماری با
ھای ما انسانھا،  نیست و یا به نسبت بیماری این درحالیست که در سایر جوامع جانداران یا بیماری اصًال
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 ، وگردد حادثشان میماس با محیط آلوده ما انسانھاتھم در اثر باشند که آن بسیار محدود و ساده می
) سالم(آب و ھوا و غذای طبیعی کنند و از میزندگی ھای طبیعی و جنگلھای بکر ی که درمحیطآنھای

.و ورزیده تر از انواعی ھستند که درمحیط ھای ما رشد کرده اند گیرند، خیلی ھم سالمتر بھره می

بر روی موردش  آورده ایم، یک وجوده عامل اساسی برای زیست خود بی که ما انسانھا در سه تفاوتھای
خوریم که ھیچ مخلوق جاندار دیگری اینکار  آتش بردن غذاھاست، که پس از پختن و تفاله نمودنشان می

که ھنوز دراستفاده از دو  و درحالی!! کند که ابتدا غذای خود را بر روی آتش تفاله کند و بعد بخورد را نمی
واسطه حوادثی چند و ه ما ب .مشترک ھستیم با سایر موجودات ،آب ھوا و یعنی اساسی دیگرعامل 

 تفاله« مییگو که ما میپخته خواریسپس مطالعات ممتد و تجربیات عملی، به این نتیجه رسیدیم که
متداول است،  که در جوامع انسانی ما»ی خوار حیوان مرده خواری و، سدخواریج ،خواری

 گردیده است ھمانطور که برخی ازمعتادو یک نیاز نیست و بشر به اینگونه تغذیه باشد میانحرافیک
الکل و غیره معتادند  ی به ھروئین و تریاک ویا عده ا تادیم که نیاز ما نیست وھم مع ما انسانھا به سیگار

  .استگردیده  قلمداد! که ھیچکدام نیاز تن نبوده بلکه معتادی ما، به اشتباه نیاز ما

و باز دریافتیم که در بدن تمام موجودات زنده و از جمله ما انسانھا، سیستم حساس و مھمی با عملکردی 
این سیستم حساس و مھم  نامیده ایم و»سیستم خوددرمانی بدن«ظریف وجود دارد که ما آنرا

ن را پاکیزه نگھدارد، و ھای تغذیه غلط نجات دھد و بد شبانه روز در فعالیت است تا بدن ما را از انحراف
اختیار تن میگذارد را تجزیه کرده و غذای مورد نیاز  جای آب و ھوا و غذای اصلی دره آنچه را که شخص ب

ھا را تغذیه کند و یا در شرایط اضطراری که غذای سالم  سلولھا را از سمھا و تفاله ھا جدا نموده، تا سلول
مجموعه فعالیتھای سلولھا و ( پسنده کند واین سیستمدر اختیار بدن نیست، به تغذیه نسبی بھتر 

کثافات و سموم موجود را، از بدن خارج سازد در این راستا و ، پس از تجزیه اینگونه غذاھا) خاصارگانھای 
ند که از طریق کلیه ھا ک را، در خون درگردش رھا می روند پاکسازی که سلولھا، سموم بلعیده شده خود

تماسش با عصب ھای گوناگون، شخص  و ر مسیر راه خون جاری دربدنگردانند، داز بدن خارجش 
 کند ی حس می» درد«است و یا اگر سموم غلیظ تر بود، » گرسنه « احساسی پیدا میکند که فکر میکند 

و عدم شناخت عملکرد مھم و تمام آنچه که بیماری تلقی می شود نتیجه عدم شناخت ھمین سیستم(
 آورد و روی می) که عادت کرده( مثل معتادھا به غذای پخته و دارنده ھمان نوع سم شخصو  )آن است

حساب ه را به غلط، مالک نیاز بدن ب شود و ھمان به تجربه دیده است که درد ھم در بدن او پنھان می
وضع  که سیگاری یا تریاکی ھم با وارد کردن ھمان سموم سیگار و یا تریاک به بدن در صورتی !آورده است

گردش اینبار از بیرون به داخل ھم تھدید  ، زیرا خون در)که نیاز بدن نیست( کند دردآور خود را برطرف می
برای کنترل و متوقف کردن سموم جدید، »سیستم خود درمانی بدن«و ست مضاعف به سم شده ا

 سموم تجزیه نشده جدیداینبار سلولھا را، مامور جمع آوری سموم قدیم و جدید سرگردان درخون میکند تا 
ی که ھمبرگر خورده یچند نمونه از بچه ھا در چند مصاحبه،( خطرناک به مغز نرسد و شخص را نکشد، و

چون سلولھایشان آمادگی جمع آوری آنھمه سموم رابا سرعت کافی نداشته و به  !اند و کشته شدند
خورده بودند، زنده مانده اند ) مبرگرھ( مادرشان که ازھمان غذا و مغزشان رسیده و مرده اند، ولی پدر

با جمع  و خصص جمع آوری سمومشان شده بودندھای زیادی درطول سالھای عمرشان، مت چون سلول
گرسنگی کاذب یا درد (گردش شخص، آن حالت  آوری سموم در درون سلولھا، و پاک شدن نسبی خون در

ه سموم قدیم ب و)  !بدن کثیف تر ھم شده استکه  گردد در حالی پنھان می ھمه موقتًا. )..یا  موقت و
نتیجه از کارائیشان کاسته  در ھای بیشتری را آلوده و انباردار سموم کرده و اضافه سموم جدید، سلول

کنند و  ناقص کار می شده است، طبعًا غده ھا ھم که اینگونه سلولھاشان کم کار و است و ارگانھا
اشتباه ه کنند و در این حالت است که ب دد چون ناقص کار میگر تولیداتشان ازحالت طبیعی خارج می

جراحی ھا ھم اینگونه غده  عمل و در در !یا فالن غده فاسد گردیده است که فالن ارگان و شود گفته می
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ھا ممکن است متعفن وبدشکل و بدقواره ھم باشند که جراحان حاذق و پرفسورھا و محققین و 
! بیندازد و به غلط بر فاسد بودن آن غده و ارگان شخص ھم گواھی دھنداشتباه ه دانشمندان را ھم ب

از انبارکردن سموم مختلف در  !ناشی از خوب کارکردن آنھاستوضع غده ھا و ارگانھا ولی حقیقتًا
باشند که اگر فرصت یابند و محیط تن با تغذیه صحیح، تمیز گردد  ھم میفداکارسلولھایشان است و

یابند که  کند، این سلولھای فداکار ھم فرصت میپیدا ک شده و قدرت کنترل سموم را وخون درگردش پا
و در غده و ارگان خود به  بازگردند تمیز رھا سازند و به عملکرد ارگانیکی خود را در خون نسبتًا سموم خود

گردد و  وظیفه اصلی خویش بپردازند و در این صورت است که نتیجه کار غده ھا ھم نرمال و عادی می
سیستم خود « و باز پس از چند ساعت که .یابد شخص بدون نقص عضوی، بھبودی خویش را باز می

 هبرجذب و تجزیه غذاھای جدید مسلط شد و سموم آنھا را از غذا اگر داشته باشد جدا کرد» درمانی بدن 
تکرار ) بلکه دردآورتر( را خارج کنند ھمین وضع) شده بدتر اینبارفشرده شده و( و باز میخواست که سموم

یا (شود،  که وارد بدن می )سم مستقیم( یا دارو پخته و تفاله شده که با تکرار خوردن غذای، گردد می
 ھا، الکل، یا مریض ھا، ھروئین و یا الکلی ھا، سیگار و یا تریاکی ھا ، تریاک و یا ھروئینی سیگاری
دھد و  فرمان جمع آوری کثافات از خون را می به سلولھا»سیستم خوددرمانی بدن« باز ھم) ھا،دارو

ه شوند و ب کم کم متخصص جمع آوری انواع سموم می) ی جمع کننده کثافات و سموم( این سلولھا
! بواشتباه به آنھا انواع و اقسام میکره که ب( گردند شکلھای متفاوت با عملکردھای مختلف ظاھر می

 درحالی !)شود دردھا شناخته اند که به غلط بیماری خوانده می گفته اند و به اشتباه عامل انواع و اقسام
که آنھا ھمه سلولھای تن ھستند که درجمع آوری انواع کثافات و سموم مزاحم بدن متخصص و مجھز 

 که برای پاک شدن تن تالش می) سیستم خود درمانی بدن( دلیل عدم شناخت این وضعه شده اند، ب
دھد، که متاسفانه شخص برای متوقف کردن این  رخ می) اینبار شفابخش( دردی نتیجه موقتًا کند و در

رسد که درد عمیق تر حس  ی مییجاه تکرار این وضع ب! رساند  خود آسیب و ضرر میه روند خوب، مکرر ب
 ھا،برای رفع مشکلشان مجبورند درمعتاد( دھد ھم نتیجه نمی شود و خوردن غذای پحته و یا دارو می

سمی تر روی ی باز ھم متاسفانه شخص به دارو و) ری به عامل اعتیاد خود روی آورندفاصله ھای کمت
سلولھای بیشتری اسیر انباداری  اما دکن برد و باز به ھمان روش درد را پنھان می پناه می آورد و می

 می دردھای شخص، انواع و اقسام پیدا .!دنمای نتیجه بدن را کثیف تر از قبل می در گردند و سموم می
گرددند تعداد  کم کار یا بیکار می! کنند چون انواع و اقسام سلولھا و غده ھا و ارگانھا، در اثر سم داری

 مختلف به خود میشکل ھای افزایش می یابد دردھای شخص،  ارگانھا معلول و کم کار و یا بیکار دائمًا
 دتری را اشغال کرده و بیکارھای زیا سلول!و سموم موجود در خون ھم انواع و اقسام شده است گیرد

ی ھم یگونه دارو که ھیچ جاییکنند تا  جاھای مختلف و با ظواھری متفاوت جلوه می ساخته است و در
پاکی و  مدآچون سلول فعال و کار) شود یا اعتیاد شدید می( شود برای پنھان کردن دردھا نمی کارگر

  .وجود ندارد که آنھا را جمع آوری کند

لیونھا داروی سمی یھا که ھزاران موسسه تحقیقاتی در صدھا سال با اینکه م بیماریاین است ریشه 
ی انواع و اقسام جدیدتری افزایش م برعکس به شوند و ھا ریشه کن نمی اختراع کرده اند اما بیماری

شناسند، و طبق ھمین فلسفه این داروھای جدید  را نمی »سیستم خود درمانی بدن« چون! یابند
 کارساز شدید شده که اعتیادش  یعامل اعتیاد ھم برای معتاد( معدوم کردن سلولھای بدن، ھم پس از

گردد و داروی  دھد و باز این دارو از رده خارج می حتی پنھان سازی درد را ھم از دست می اثر) نیست
و در  !یابدیند صدھا سال است بی نتیجه ادامه می اور ناخوشتر و جدیدتر به بازار می آید و این د سمی

درحالیکه اگر از اولین درد که بسیار  !گردند عزیز خانواده ھا، کشته می گناه و این راستا ھزاران نفر بی
توانیم بدن را پاکیزه  روی آوریم، می»تمیز خواری« و » زنده خواری « ساده و تحمل پذیر است، به

ضمن اینکه سلولھا را ھم  نیمنجات پیدا کیده و غامض بعدی ھم و برای ھمیشه از دردھای پیچ هنمود
به این  باشد، و درمان خود را ضرر را بگیریم به نفع میی حاال ھم ھرجا جلو و ،هسموم جدید نکرد انباردار

داری سموم ر، برطرف نمودن دردھای خود و نواقص کار کردن ارگانھای خود که نتیجه انباهروش پیش برد
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تا دفع » سیستم خود درمانی بدن « به منظور بیدار کردن » ده خواری روش زن« بوده و ھست را با این 
وی آوریم، و در این روند سازی ارگانھا ری فعال و بازیئی ھا و حصول خونی تمیز و سلولھاکامل نارسا

صحیح درمان اساسی طریق ه خروج سموم را تحمل کنیم، که خود را ب ، دردھای موقت ناشی ازپاکسازی
.نیمک

دھد،به تجربیات بیماران ما که برخی از آنھا را  فلسفه سالیان دراز است که در عمل نتیجه میاین 
درسایت آورده ایم مالحظه بفرمائید تا خود تصدیق کنید که تنھا راه درمان واقعی، توسل جستن به ھمین 

ھمه  .ت استجسد پخته شده حیوانا پرھیز دائم ازغذاھای مرده و تفاله شده و و»زنده خواری«روش
با درد مختصر به دارو خواری روی ! طور متفاوت این تجربه را دارید که عزیزتان که امروز در بین تان نیسته ب

 شد تا ھر روزش از روزھای قبل بدتر آورد و انواع اقسام بیماری پیداکرد و انواع اقسام دارو مصرف کرد و
سلولش را معلول و یا  دائمًاعوض کرد ولی در درد را پنھان می ھم تلف شد چون دارو موقتًا اخراالمر
و ادامه زندگی کردن با !!چون انباردار سم میساخت تا اینکه سلول سالمی در تن ایشان نماندمعدوم

به ھمین دلیل اگر بیمارسختی، امکان درمان شدن داشته باشد فقط !!سلولھای پرسم امکان پذیرش نبود
ھست و اگر کسی بعد از ھزاران نوع داروخواری و جراحی و غیره با سلولھای پر از در این روش امیدی 

روش  چھی در سلولھایش قابل باز سازی نبوده است و سم، به این روش متوسل شد وموفق نشود، قطعًا
  ".دیگری ھم موفق نمیشده است

  

در بر اساس تجربه بسیار جالب ایشان  پرفسور خرسند، " غذا درمانی"فلسفه 
 و ھم چنین ردپای خام مورد تاثیر غذای پخته بر کبوترھای تیز و چابک است

و نیز درمان بیماری کلیه ھای خود ایشان به ھمین ، گیاھخواری در دوران باستان
و پس  از وب سایت ایشان با ھم می خوانیم اقتباسرا به  ھا که در ادامه آنروش، 

  :از آن ادامه فلسفه ایشان را 

  

به امید خاطره ای از دوران کودکی در من رشد کرده و بالنده شده، و مرا از بیماری و مرگ رھانیده است و 
   .دمردم دنیا را ھم از بیماری برھانخدا، 

اتاق خیلی بزرگ  6ما درخرمشھر خانه نسبتًا بزرگی داشتیم که به سبک قدیم دور تا دور حیاط بزرگ آن 
 در یک ایوان بلند، و پیش روی آن، درب ورودی بود و در5مالی آن دارای که اتاق قسمت ش بود به طوری

می  تعداد سه سرداب یا زیر زمین بزرگ بود که درآن ھوای گرم خرمشھرضلع ھای غربی و شرقی خانه،
کنیم، و با طرحی سنتی و عجیب، درآن تھویه مطبوع طبیعی از  ھم درآن برگزاررا توانستیم میھمانی 

خارک و ) میوه آن(در وسط حیات، نخل خرمای بلندی داشتیم که .ھای مخصوص برقرار بودطریق بادگیر
خرمای خیلی شیرینی می داد که با گذشت ده ھا سال از آن تاریخ، ھمچنان حاال ھم مزه آنرا حس 

وقت کودکی من برباالی آن درخت سپری شده که چشم اندازجالب  دارم زمان زیادی از میکنم چون تا یاد
.توانستم از روی آن نخل خرما ببینم داشت ھمه جاھای دور را می

ته از بین رف جنگ عراق علیه ایران، متاسفانه این خانه و تمام اثاث و محتوای آن حتی مصالح آن، کامل در
   !و تبدیل به یک زمین شده است 

 ترھای زیادی را نگھداری میکبو» بیژن«آن طرح سنتی واصیل وپرخاطره، برادربزرگم  دراین خانه بزرگ و با
  . کبوتر داشت40یا شاید 30کرد،بیش از 
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 کردند این کبوتران استثنائی بودند، زیرا آنچنان ورزیده و زرنگ بودند که ساعتھای زیاد پرواز می ظاھرًا
خیلی خارق العاده  ھوا بودند یعنی از صبح زود تا نزدیک غروب، ساعت یکنواخت در8 گاھی به بیش از(

چشم عادی دیده  گشتند که با گرفتند که کم کم ناپدید می درآسمان خانه ما بسیار اوج می و) ...بودند
آنھا تماشا می کردند و از  و برادرم ھمراه با دوستان ھم سن و سال خود بر بام خانه بهشدند،  نمی

  .ی ھای آنھا بحث می کردند، ھریک از کبوتران را با اسم ویژه می نامیدندھنرنمای

با  ساله بودم که یک روز9 یا 8خواھم بیان کنم مربوط به زمانی است که شاید من  ن خاطره را که میای
  خوردیم خانه، ناھار میدری 5مقابل اتاق موسوم به اتاق  صورت پیک نیکی در ایوانه اعضای خانواده، ب

خرده  جو، که درآن گندم،غذاخوردن خود، کیسه بزرگ و سفیدی را  عادت داشت، قبل از بیژن و برادربزرگم
  گرفت دست میه عدس خام برای تغذیه کبوتران داشت، ب یا وخام، ارزن  برنج

 تغذیه کرده باشد و ھم ازھم کبوتران را کرد تا  حیاط پخش می سمت دیگر را در آن و چندین مشت از
  .کنار من نشست تا ناھار بخورد درسپس  و کرده باشد نزدیکی به ما دور

که کبوتران ھمه دانه ھای خشک و خام را خوردند و باز به ما نزدیک شدند، من برای  طولی نکشید
 بپردازد و مجبور دادن که ھمچنان به خوردن غذای خود» بیژن«دورکردن کبوتران و فرصت بیشتری به 

خودم را قاب برنج پخته پلوی بش ھمان دانه ھای خام تغذیه کند، چندقاشق از ھم از باز نباشد کبوتران را
ابتدا کبوتران به سرعت به سمت آن پلوھای ریخته شده رفتند ولی با کمال تعجب  .ریختم درسمتی دورتر

و پلوھا دست نخورده روی زمین ماندند، و  ،بدون اینکه آنھا را بخورند،به سرعت بازگشتنددیدیم که 
خودت باید پلوھای ریخته  !»نمکو«گردید و خطاب به من گفتند، )2(انوخواھر)3(موجب ریشخند برادران

  .را رھا کرد و باز به آنھا دانه ھای خام داد ، طفلی بیژن ھم غذاخوردن خود!شده را جمع کنی
  

ایم سخت گران آمد و بر!! خوریم ی کبوتران از خوردن پلوی پخته که ما انسان ھا میاین بی اعتنای
  آن بی خبریم؟ انسانھا از اآنھا حکمتی نھفته است که م در این کار که آیا!!متعجبم کرد

  
خودم جواب ه خوردند، و باز ب یادم آمد که مرغھای زیادی را دیده بودم که نان یا پلو ھم میه ولی زود ب

اینکه بال دارند ولی مثل کبوترھای  خورند، ولی آنھا با که آنھا نان یا پلو می دادم که بله درست است می
.دیدم این تفاوت رادر نحوه تغذیه آنھا می و! نیستند و اوج گیر ورزیده و دورپرواز» بیژن«

کرد،  نقشه ای به مغزم خطور ی کبوتران مشغول داشت، وبه این بی اعتنای وی من، فکر من راروح کنجکا
ی به بھانه جمع کردن ھمه آن پلوھای بیژن، به اتاقھا باز گشتند، من وقتی که اعضای خانواده و مخصوصًا

یک حمله غافل  در ساخته بودند،) خجالت زده( و برادران بور و مرا پیش خواھر ودندکه کبوتران نخورده ب
یک پیت حلب خالی روغن که  زمین ھای خانه بردم، و در تا کبوتر را گرفتم و با خود به یکی از زیر دوگیرانه 

گذاشتم که امکان  به دیوار آن حلب را رو یک متر دریک متر داشت، زندانی کردم و قسمت باز ابعادی حدود
 ھم داشته باشند سه سوراخ گشاد در آنجا ھوا برای اینکه این بیچاره ھا در و فرار برای کبوتران نباشد

یک ظرف کوچک ریختم و  و از ھمان پلوھای جمع شده و نیز پلوھای مانده خودم در پشت آن درست کردم
بخت بر گشته تبدیل شده بود  دوکبوترھمچنین ظرفی ھم از آب درآن زندان کوچک که حاال به خانه آن 

 اینقدر گرسنگی را به شما تحمیل می ترم ،از شما لجبازشما لجبازید من  و به آنھا گفتم اگر گذاشتم،
ما خوشمزه است ولی شما  کنم تا شما ھم مثل ما تن به خوردن ھمین پلوھای پخته بدھید که در دھان

زمین رفتم و از آن سوراخ ھا وضع کبوتران  به زیر جددًاساعتی گذشت که من م چند !ی کردیدبی اعتنای
ھیچ نخورده  و آنھا ھمچنان درگوشه ای دور از ظرفھای پلو و آب قرار داشتند زندانی را بررسی نمودم،

 بار خالصه اینکه پس از چند! ایستاده بودند ی حتی بوی آن ھم آزارشان میداد که دورترگوی بودند،
باالخره درنوبت چندم از سرکشی، متوجه شدم که این  ی از خوردن،سرکشی و مقاومت و بی اعتنای
شکسته اند و با بی  را اعتصاب غذای خود ناچاره دلیل گرسنگی زیاد، به نگون بختان برخالف میل خود و ب

امه دادم و ھمیشه اد مترو شاید ھم ک روز14را تا حدود  این کار .خورند و می زنند را نوک می میلی پلوھا
رسید که در نوبتھای بعدی بی اعتنائی آنھا کمتر شده  ن می گذاشتم، چنین به نظر میپلو و آب برایشا

خوشبختانه برادرم پس از چندبار جستجوی برای پیداکردن کبوترھای غایب که  .بود و عادت نموده بودند
واز دورکرده اند و پس از چند روز بازخواھندگشت، به این نتیجه رسید که پر!! شناخت اسم میه آنھا را ب

  .چنانچه بارھا اتفاق افتاده بود
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زمین  آن پیت حلب و زیر کبوتر زندانی را از درخانه نبود، آن دو» بیژن«روز،درفرصتی که 14من پس از حدود 
 محسوس بود، ھر بسیاراولین تغییر بزرگی که پیداکرده بودند و  .بیرون آوردم تا ببینم چه تغییری کرده اند

ه قواره چاق شده بودند، ب دانم چرا بی حاال می(قواره بود، خیلی چاق شده بودند، اما چاقی آنھا بی دو
بزرگی پیدا کرده بودند، و پاھا و  کردم که سینه ھای بسیار حس می) علت بی حرکتی و ثابت بودن بود

تخم درآمده باشند، سینه ھا  ی که تازه ازل جوجه ھایخانه رھا کردم لیکن مث آنھا را در حیاطرانھای باریک
ھا را نمی توانستند روی زمین درست ستون کنند که سینه روی زمین کشیدند و پا راروی زمین می

و  لرزیدند کردم که کبوتران می حس می کنم پاھا قدرت کافی نداشتند و اصوًال می کشیده نشود، فکر
 آنقدر کردند و می آسمان پرواز ھای متمادی در انی بودندکه ساعتمریض شده بودند،این از ھمان کبوتر

ھگاھی بیژن تشت بزرگی را خوب یادم می آید که گ(دند ش گرفتند که با چشم عادی دیده نمی اوج می
رد و کبوتران اوج گرفته که ک کرد تا در آب نگاه کند و آب حالت دوربین را پیدا می درپشت بام پر از آب می

حاال مریض شده  )شدند، در لحظاتی تصویرشان درآبھای آن تشت دیده میشد معمول دیده نمیطور ه ب
راه رفتن عادی ھم نبودند، من برای آزمایش یکی از آنھا خواستم  ه فقط ورزیده نیستند بلکه قادر بهاند و ن

این یک حادثه ! پرواز دھم ولی آن بیچاره مثل سنگ و بدون بال زدن موثر، با سینه به زمین پرت شد
  !نھا چه کرده استبا آ) پلو ھا(عجیبی بود، که این برنج پخته

شان به یاھکردند که ما بچه ھای محل مانند نوه  شوھر پیر زندگی می درھمسایگی ما یک زن و
و ھمیشه من را  ی داشتنددید کم سوی رفتند و کمک عصا راه میه گفتیم، آنھا ب میبی بیوآباباآنھا

راھھای  از یا آب، و روی جوی ست آنھا را می گرفتم تا ازن انجام دھم، دکه کاری برایشاکردند  صدا می
 دادم، در کردم و به سئوالشان پاسخ می به سمتی که می خواستند، نگاه می کنم، یا پست رد یا بلند

چون در این سالھای  کردم که نکند گانه، آنھا را با این کبوتران مقایسه میه آن دوران کودکی و تخیالت بچ
کمک عصا می ایستند؟ و چشمانشان کم سو ه و ب!! پس حاال ناتوان شده اند؟!! دراز، پلو، خورده اند،

کردم که این اندیشه ھای کودکانه و این تحلیل و تفسیر عجیب و  نمی شده است؟، درآن روز ھرگز فکر
ده متخصصین دنیا در درمانم عاجز مانک که ھمه اسالگی مرا از بیماری ھولن22غریب و غیرعادی، در 

  !!باشند،از مرگ قطعی نجات دھد

و بعدھا در ھمه غذاھای پخته، شاید ) برنج پخته( من جمع شد، که در پلو آن تاریخ در اینگونه تفکر از
کند؟  داشته باشد که ما انسانھا را در درازمدت ناتوان و مریض می وجود ھای فاسد کننده بدن لکولوم

 !فرستد؟ ورد؟ خدا که برای مخلوقات خودش بیماری نمیآ زودتر و دیگری را دیرتر ازپا درمی یکی را
ھمه سالم و ورزیده ھستند ولی  و در جنگل ھسنتد خود منطقه طبیعی و سرسبز حیوانات جنگل تا در

یابند و پرورش می !) یعنی علمی (ی یمحیط ما انسانھا می آیند و با غذاھای سمی و شیمیا وقتی در
نوع جنگلی  از نمایند، و تغذیه می کنند می! دامداران متخصص با آمپولھای سمی از آنھا مواظبت

 که از دکتر و دارو دور را نوع جنگلی خود چابکیجسارت و  و !شوند و حتی مریضتر می خودشان ضعیف تر
  .، ندارندکنند ی میستند و تغذیه طبیعی و بدون شیمیایھ

سفارش از ھندوستان آورده است  که با داشت که چاپ سنگی بود و گفته بودجلدکتاب شاھنامه  پدرم دو
کرد که چون کتابی اصیل بوده و ازروی نسخه ھای شاھنامه ھای اصلی که  و به آن خیلی افتخار می

 سال بعد300حدودیعنی ( موقع حمله اعراب به ایران، با خود به ھندوستان برده بودند و بعدھا پارسیان در
شاھنامه واقعی فقط درباره شاھان ( یینسخه ھا یعقوب لیث صفاری برای اولین بار) ھا حمله عرب از

اعی و غیره و غیره را داشته و پزشکی تا معماری تا نجوم و ریاضی و روابط اجتم نبوده بلکه انواع علوم از
 اول پورنندی بوده است که با ابتکار شاما بسیار بی و دانشنامه فرھنگ واطالعات و تاریخ عمومی یک

ھم ه کرد و ب کردند کتف آنھارا سوراخ می پور ذوالکتاف که عربان دزد را که به خاک ایران تجاور میشا(
به جمع آوری و نگھداری آن پرداخته شده بود و چندین ) دزدان عربمی بست تا عبرتی شود سایر 

عصر را یکجا در یک مخزن علمی ادامه دادند تا در زمان شاھنشاه این ھدف بزرگ جمع آوری ھمه علوم 
شود  گفته می( .شود رسد و فھرست بندی می پایان میه انوشیروان عادل کار جمع آوری با موفقیت ب

کردند تا مطلب معینی را از  شاھنشاھی صدھا کیلومتر طی طریق می که گاھی اسب سواران تیزرو
صورت ه این شاھنامه را که در اصل ب) یا خدای نامه را فراھم کنندگوشه جھان برای تکمیل کار شاھنامه 

ی از ھای القاسم فرودسی طوسی قسمتگرداند و حدود صدسال بعد حکیم ابو می بوده به ایران باز نثر
به نظم  ھا و بیرون آوردنشان از تحقیر عرب را با انگیزه بیداری ایرانیان و شناخت اصل و نسب خویش آن
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ات کردند و به آن مباھ یخته سینه به سینه نقل میھیرا این داستانھای شیرین را ایرانیان فرکشاند، ز می
کنند  نقال ھا این ھدف سیاسی را دنبال می مرشدھا و وبعد( آنرا به نظم درمی آورد فردوسی. داشتند

چاپ سنگی بود، این نظم فردوسی  بتداو باز پارسیان با اختراع چاپ، که ا) که بحث بزرگ و شیرینی دارد
و رسانند،  ھندوستان به چاپ می در را )که فقط قسمت حماسی شاھنامه اصلی را به نظم درآورده بود(

طور ایستاده، ه پدر چنین شاھنامه ای را تھیه کرده بود و از بس آنھا بزرگ و سنگین، وحجیم بودند ب
 جنگ پوچ ایران و را پوشانده بود که متاسفانه در خانه مادری 5یک طاقچه پھن اتاق ) دوجلد بودند( ھرکدام

  ...ما ازدست رفت عراق ھمراه با کلیه وسایل منزل

:گوید، این بیت جلب نظرم کرد که می» ھوشنگ«در اوایل شاھنامه آنجا که از شاھنشاھی 
از آن پیش کاین کارھا شد بسیج          
ھیچ» میوه«جز ه نبدخوردنی ھا، ب           

  
  !مگر میوه مردم ھیچ خوردنی نداشتند گرفتند زمان ھوشنگ که کم کم زراعت یاد می در

  
  

ند، و باز بیشتر خواندم و ه اپس این رسم پخت و پز از ابتدا با انسانھا نبوده است، و مردم میوه خوار بود
خیلی خیلی بعد از  »آتش«  درآورنفرمان  کشف چگونگی مھار و به زیر ھم یافتم که اصوًال را این نکته

روی زمین بوده است و الجرم خیلی از زمانھا انسانھا بدون کمک آتش که ھنوز مھار  ظاھر شدن انسان بر
آنرا به موقع  گونهمھارشدن آتش یعنی بدانند که چ منظور از(.کردند شدنش کشف نشده بود تغذیه می

حادث میشد و چون راه  آتش ھمواره برحسب تصادف، و چطور بتوانند آنرا روشن کنند چون خاموش کنند
 کرد و مردم با وحشت فرار می سوزاند و تخریب می دانستند آنقدر می خاموش کردن و مبارزه با آنرا نمی

کشت تا باالخره ھمه را فراری میداد و خودش ھم برحسب تصادف  کردند و شاید صدھا نفر را ھم می
رسید، او فقط فرار میکرد و شعله را شعله ورتر  ی شعله میخاموش میشد چون اگر به آستین کس

ی راه خاموش کس و کردند کردند و فرار می میکردتا که کشته میشد و سایرین ھم از او دوری می
  ).کردنش را بلد نبود

گیرد  ت اختراع شده وقتی جنگلھای کالیفرنیای امریکا آتش میحتی در ھمین زمانھا با ھمه تجھیزا
طول می انجامد تصورش را کنید که در آن زمانھا مبارزه با ه کردنش و خاموش نمودنش ب ه مھارچندین ھفت

  .نمود این پدیده محال می

 آتش یا بھتر بگویم حریق ھای ناخواسته ھمیشه بوده و انسانھای اولیه ھمواره از این پدیده وحشت می
 و انسانھا ھمواره از حریق و آتش فرار سوزانده، خورده و می ژدھا ھمه چیز را میکردند چون ھمچون ا

که با علم خدادادی خود متوجه » ھوشنگ«بزرگ و پیغمبر عصر  کردند تا زمان پادشاھی دانشمند می
شود از  و به مردم یاد داد که چگونه می فرمان خود درآورد توان به زیر را ھم می) آتش( شد که این پدیده
ی و گرما ایھای سودمند روشن راه آتش در آنھا آسیبی نرساند و ازکار کنند که آتش به ه آتش نترسید و چ

  .است» ھوشنگ « و این آموزش را، بشر مدیون . بخشی استفاده کرد

گرفتند و وز را جشن ر و به میمنت این کشف بزرگ و آگاھی از راز مھارکردن آتش و تعلیم آن به مردم، آن
  ...بدان دادند» سده«نام 

  .پخته خوار و مرده خوار نبودند دیدم که پدران ما، ھای واضحی میو این ھا را نشانه 

» ضحاک«به » ابلیس«خورشت ساختن از گوشت حیوانات را ابتدا  گوید رسم پلید تا اینکه شاھنامه می
سمبل  ،است» دارنده ده عیب«که به معنی » ده ھاک« یا ھمان» ضحاک« داد، که در شاھنامه  یاد

دادند یکی کوتاھی قد و دیگری  نسبت می جمله ده عیبی که به او بدی است، ازی بد و نماد ھاپدیده 
کشت و  را خود کشتگی، چون پدر پدر و )پخته خواری در ردیف عیب محسوب میشد( حیوان خواری او

یا به تعبیر من » پخته خواری«رسم کردندو از پیروان اولیه  رئیس طایفه خود شدو عیب ھای دیگر،
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  .بنا نھادند» ضحاک«و » ابلیس«را دو نماد پلیدی و اھریمنی یعنی » مرده خواری«
  :تا آن موقع مردم

  برآورد نیز از زمین سر هز ھرچ             نخوردند چیز » رستنی ھا«جز از 

  )طبیعی خواری و زنده خواری میکردند( خوردند برمی آورد می زمین سر چیزی که از ھر
  

  دل کشتن جانور جای کرده ب              رای کردبدکنش » اھریمن«پس            
  

  جایه خورشت کرد و آورد یک یک ب                  زھرگونه از مرغ و از چارپای            
  

  
کردند و ناپسند  را درآن روزگاران تقبیح می پس ضحاک پخته خواری را شروع کرد و بسی مردم عمل او

  .دانستند می

چھارصدوپنجاه  که گفته شده رستم در یما ھمه عمری دراز داشتند تا جاین دانیم که نیاکا ما می
نوح نبی نھصد  سال عمرکرده و شود، و فریدون حدود پانصد سالگی آنھم در اثر یک توطئه کشته می

  .سال عمر کرده و غیره
یک عادت و اعتیاد است، مثل اعتیاد مردم به سیگار یا  پز پس انحراف بشر به رسم پخت و

   !انواع افیون ھای دیگر

کنند، ھمانطور  تدریج به غذاھای پخته معتاد میه ناخودآگاه پدران و مادران فرزندان خود را ب طوره یعنی ب
را از خوردن  خود خودشان ھم با آنھا کرده بودند، و من دیدم بچه ھای شیرخواری که سر مادر و که پدر

ھای تمیز و حساسی ھستند، چشم و  ه دارای سلولو این طفالن معصوم ک گرداند غذای پخته برمی
و  دسترسی مادر می پیچانند و سر را از ی زھرمار را مزه کرده اند،را چنان در می آورند که گوی ابروی خود

دبار و او چن !!دھد خوردش میه ریزد و ب را به زور به حلقش می مادر با شکلک درآوردن و گول زدن بچه آن
ریزد، خوب،  حلقش میه ند و دوباره بک لبش جمع میکند و باز مادر از دو می را بیرونبا زبان غذای پخته 

 ادر این تفاله ھا که به حلقم میم :بچه شیرخواره که قدرت بیان ندارد تا فریاد بزندتصور کنید 
من را ھم  دھد اگر تو معتادی و این تشخیص را نداری، لطفًا دھان من مزه سم می کنید در

  ! معتاد به این کثافات نکنید مثل خودت

تواند حس کند  ببرید، سم آنرا می ر پیش کسی که به سیگار عادت نداردطور که دود سیگار را اگ ھمان
نماید، حال این بچه شیرخوار تا  ولی یک سیگاری چنین حسی ندارد بلکه از دود ھم استقبال می

سال؟ دوسال؟ سه سال؟ باالخره به ک ن حس تشخیص خوب خود را حفظ کند؟ یتواند آ چندسال می
شود  دھند و به پخته خواری ناخواسته کشیده می مرده خواری و جسدخواری و پخته خواری عادتش می

 تواند با پدر و مادر ارتباط زبانی داشته باشد دیگر سالگی که می5یا  4و وقتی به سن حرف زدن رسید 
عالوه وقتی می بیند ه قبلی را داشته باشد، ب تواند تشخیص کامل شده است و نمی متاسفانه معتاد

ماند تا به  ھمه اطرافیان ھم مثل خودش معتادند، غلط بودن این رسم تحمیلی بر انسانھا پوشیده می
امروز ما رسیده است که من متوجه شده ام که از ھمه مخلوقات خدا فقط ما انسانھا ھستیم که غذای 

که ھمه  یم و ھیچ حیوان دیگری چنین نکرده است درحالیخور بریم و بعد می آتش می خود را بر
آب و ھوا با  طور مشترک به آب و ھوا و غذا محتاج ھستیم و ھنوز در دو مورد آن مثًاله موجودات خدا ب

ارزش آتش و در درجات مختلف  در سایرمخلوقات خدا یکسان ھستیم اما فقط این غذا است که ما انسانھا
بین ما انسانھا ھم انواع و اقسام  و فقط در !خوریم کشیم و بعد می بریم و می ازبین می را آن غذایی

آلوده  بیماری ھا پدیدار شده است و البته برخی از پرندگان و حیوانات زبان بسته که درتمدن ما انسانھا
 و .شوند ما سروکار پیدا کرده اند ھم مریض می! کنند یا با داروھای دانشمندان و تغذیه می شوند می

 البته ھنوز ھم کمتر و محدودتر از ما انسانھا و انواع حیواناتی که درجنگل ھای بکر و طبیعی زندگی می
  .نھا ھستندآکنند، مریضی ندارند و سالم و ورزیده ھستند مثل کبوترھای بیژن و بھتر از 
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اکسازی تن داری و پ ھرسال یک ماه را به روزه در ادیان نیز نشانه ھایی از آن می بینیم،  مثًال اسالم
آن ھم که  ی را به نخوردن و روزه گرفتن تاکید دارندخویش اختصاص داده است، و نیز در ھمه ادیان روزھای

  .به پاکسازی تن می انجامد

  .»را گورستان پرندگان و حیوانات نکنید شکم ھای خود« فرموده است  ھم چنین حضرت علی نیز

روز درسال را گوشتخواری نکنند و حیوانی را 40باید که  )کنند ت نمیرعای اکثرًا که چند ھر(مسیحیان ھم 
ی است یعنی نخوردن گوشت، و این رسم جشن و پای کوبی و که ایتالیای» کارناوال« نخورند و کلمه

روزآینده  40 گرفتند تا در روز روزه داری می40را به این دلیل قبل از شروع  کارناوال شادی   شادی کردن
گان خوب خورده باشند، ولی حاال نواد را آن قبل از زکنند چند رو را از گوشت خوردن محروم می که خود

رقص و خوردن غذاھا قبل از شروع روزه  آنھا، اصل رسم روزه داری را فراموش کرده اند و فقط پایکوبی و
  )البته نه ھمه نوع مسیحی ھا( پردازند داری که زیاد ھم دینی نیست می

کلیه ھای با این پشتوانه و جمع آوری تاریخچه پخته خواری و تفکرات زیاد دراین راه، یکباره مشکل العالج 
  .)که در ادامه آن را می خوانید(  آمد ھم برایم پدید فاسد

  

سفر مرگ و کشفی بزرگ - داستان کبوتران-ھای فاسدشده کلیه درمان

  کند ی کنونی، تیری در تاریکی رھا مییی و شیمیایعلم دارو
 اثر در نفر ھزار ھمه ساله صدھا. داروھای سمی به جنگ آن برویمکه با ندارد بدن انسان فعالیت مضر

  !شوند کشته می ،)جھل و( ھمین اشتباه
برای  )کشف نوین(»درمانی بدن  سیستم خود« شود،  تلمبار میی تن شما سم غذایی یا داروی وقتی در

کنید، با  ی از بدن خود دردی حس میکنید یا در جای تب می و شما شود می پاکسازی تن شما فعالتر
  !نسازید تر و وضع خودرا وخیم این روند خوب بدن، مبارزه نکنید

  .ھستندی ویژه قابل درمان یازطریق کنترل غذا ھا ھمه بیماری
 را بشر دید ،یپایه گزاران داروھای سمی وشیمیای سایر و »روبرت کخ«کاشف میکرب و » ی پاستوریلو«

  !به انحراف کشانده اند
ی یلو«زمان  یک نتیجه گیری غلط است که از» آن  مضر عملکرد ب وومیکر«که  گوید این فلسفه می باز و

مشغول ساخته است، اینھا مشکل اصلی نیستند ھمه را به آن  تا کنون بی خودی ذھن بشر» پاستور
  !اینھا خود معلولند

  .»از متن مصاحبه با پرفسورخرسند پژوھشگرایرانی «
  

تجربه درمان کلیه در واقع (در ادامه، مصاحبه سیما، مدیر مطب اینترنتی، با دکتر خرسند را می خوانیم 
):در قالب یک مصاحبه توضیح داده شده ھای فاسد شده

  

  
  :سیما

قرار  سئوال جایش بسیار خالی است و مکرر از ناحیه بازدید کنندگان مورد  »فلسفه ما « آنچه که در بخش
چگونه شکل گرفته است وبازدید کننده اگر  این است زیر بنای این فلسفه چیست؟ و داده می شود

نداریم، و لذا  بخواند، آنرایکجا بیابد و  را فلسفه شما و بخواھد فقط به یک قسمت مراجعه کند،
  .فرماییدرا بیان  ربنای این فکرو زی  خواھشمندم فلسفه

  
  :دکترخرسند

بیان نظریه و فلسفه یک موضوعی، بدون اشاره مختصر به تاریخچه تشکل آن تفکر، ناقص  .بله چشم
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یا  یا درکتاب و تر راتفصیل کامل طور گذرا از تاریخچه نحوی پرورش این فکر می گویم وه خواھد بود و لذا و ب
  .دو، به آینده واگذار میکنم ھر در درھمین سایت یا

و سپس    )در صفحات پیشین داستان کبوترھا( کودکی برایم رخ داد ینبا توجه به تجربه اتفاقی که در سن
شوند  که به دلیل طول زمان با آن روبرو می فرسودگی آنھا ھا و پیرزن ناتوانی پیر مردھا و مشاھده عجز و

، ربط )با غذای پخته( غذیه کبوترھاتبه نحوی با آن تجربه  نیز مریضی ھای مردم درسنین مختلف، ھمه را و
به تحقیق  مرا به مطالعه و در نحوی تغذیه نوع بشر در من جمع میشد و شک بزرگ  کم کم یک دادم و می

به بیماری کلیه  مریض شدم ومن  خود )شاید ھم خوشبختانه یا( اینکه بدبختانه کشاند تا آن سمت می
دو  تدریج ھره ب ، و!شدند کلیه من بیمار دو مبتال گشتم، ابتدا یک کلیه ولی بعد که به مداوا پرداختم ھر

 انگلستان و ه دکترھای خرمشھر، آبادان، تھرانکه ھم) سالگی14ازسن ( کلیه من فاسد شدند
 بی گیھای ھم البته داروخواری فراوان و ھای ، پس از معاینات بسیار و عکس برداری)سالگی22درسن(

دادند که کلیه چپ فوری و کلیه راست در آینده نزدیک فقط  دو کلیه می رای بر فاسد بودن ھر! مورد
  .رسد و باید که فوری جراحی شوم و کلیه چپ ھرچه زودتر خارج گردد غیرقابل تحمل می چندماھه به حد

بدرقه، ازمن حاللی  فامیل بنا به اعتقاداتشان در ھران، دوستان وبه ت آستانه سفر خوب یادم می آید که در
چون ! من نداشتند مجدد امیدی به دیدار پنداشتند و می» سفرمرگ«زیرا این سفر مرا، می طلبیدند

و وجود دارد افتادن کامل کلیه ھا  کار شنیده بودند که دکترھا اعالن خطر کرده بودند که ھر لحظه امکان از
  !درو و شانس عمل جراحی ھم ازدست می مردمن خواھم 

تھران  در و. رضا رفتمقبل از ورود به تھران، به مشھد و به امام  رسیده بودم و من نیز به ھمین باور
ه ب استادان معروف کلیه ھستند و ورفعت جراحان کلیه  پروفسور مالزی و دوستانم خبر دادند که پروفسور

آن  و داده بود که کلیه ھایش فاسداست وباید زودجراحی شود نظرویژه دومی درباره یکی ازدوستان 
 را و ھمه ما) ساله24جوان( من به تھران فوت کرده بود ورود ھفته قبل از مرحوم پشت گوش انداخت و

  ...بودمتاسف ساخته 
 در جابه سبب خشونت بی (من او را  که زمانی در بازی فوتبال با ھم دعواکرده بودیم ونیز دوست دیگری 

من دلخور می بود ولی درآن وضعیتی که من پیداکرده بودم و ھمه  از باید زده بودم و قاعدتًا او) بازی فوتبال
و به عنوان خداحافظی، مکرر و از ته دل وبی ریا، مرا می بوسید و  ازمرگ نابھنگام من صحبت می کردند،

و ھمه را (باشی  گفت مبادا از من دلخورمی )غیرقابل کنترل و(به خود فشار می داد وباگریه ای علنی 
  )!ھم مثل خودش متاثرکرد

و کسان دیگر ھم بودند که باحرکات و رفتارشان خبر از مرگ قطعی من می دادند و با رفتارشان مرا 
به دالیل مختلف، قشرھای گوناگون شھرمان، من را می شناختند و خبر مریضی من . پریشانتر می کردند

خودش  بودنش، ھمه را با خبر و ناراحت کرده بود و ھر کسی به فراخور تجربه و فکربه خصوص طوالنی  و
علی باقله فروش که جوان ورزشکاری بود، به من توصیه رفتن به  مثًال سید. به من توصیه ھایی می کرد

 زورخانه را می کرد، یکی ازھمشھریان قبول کرده بودکه یک کلیه اش رابه من اھدا کند ولی من شخصًا
 اصرار داشتم تا راھی برای نجات و درمان کلیه اصلی خودم پیدا کنم چون فکر می کردم باید راه حلی در

جایی برایم باشد که به تالش بیشتر نیاز دارد و برای ھمین دکترھای متفاوتی را دیدم و در بیمارستان 
بیمارستان دادگستری « و » بقالیزابت سا تھران نبش بلوار بیمارستان آریامھر« ھای گوناگونی ازجمله 

عمل جراحی بیھوده سنگ  غیره ھم بستری شدم، وچند بار ھم مورد و» درخیابان قوام السلطنه تھران
  .گرفتم کلیه قرار

خالصه اینکه تنھا امیدم رفتن به بھترین بیمارستان ھای دنیا و لندن شده بود که خود پرفسور رفعت ھم، 
جراح  ف ووپرفسور اوئن متخصص معر(یکی از پرفسورھای انگلیسی آنجا  معرفی کرده بود و نامه ای برای

  .نوشته و به من داد )کلیه
 در لندن ھم پس از آزمایشات بسیار وعکسبرداری ھا، ھمان نظر ھا را تائید و تاکید کردند، که باید با عمل

  .جراحی، کلیه چپ فورًا خارج شود
حی و بیرون آوردن ی بودم راه چاره ای جز قبول عمل جرابرای من که در بیمارستان معروف لندن بستر

تالش را بی فایده می دیدم و ھمین را باالترین درجه علم در مورد خودم  دیگر(نمانده بود باقی کلیه چپم 
این سن  و الجرم قبول کردم به شرطی که الاقل به من تضمین دھندکه با این عمل جراحی در) دیدم

و  !این توقع زیادی نبود. آرزوھای در پیش رو، قبول درد آور نقص عضو، من زنده می مانمجوانی و با ھمه 
حداقل راھی برای نجات کلیه راستم می شود، و با قبول این نقص، الاقل کلیه راستم را نجات می دھم و 

من جوان ھم توانای انجام وظیفه اش می شود، اما دریغ که این علم، متاسفانه قادر به تضمین دادن به 
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علنی و مخفی  تضمینی در این راه نمی دادند و در زنده ماندن من ھم تردید داشتند و با ترحم ھای! نبود
  .علم دارویی را ھویدا و مرگ را برایم قطعی می دانستند که در چھره ھاو حرکاتشان بود، عجز

 می کرد، سعی می کرد مراانگلیسی کار  »اوئن« در انگلیس تنھا یک جراح ھندی که زیر دست پرفسور
ماه کلیه راست  شش از جراحی حداقل سه تا و می گفت انشااهللا بعد به راه و روش خودش دلداری دھد

این کلمه  چندین بار را به فارسی می گفت و »انشااهللا«کلمه  و. می تواند دوام آورد، نگران نباش انشااهللا
نیز با دست و با حالت عصبی چندین بار و محکم به شانه  را،در یک جمله کوتاه انگلیسی تکرار می کرد و

روحیه ام خراب تر نشود،  ام میزد و ھمزمان صورتش را از من بر می گرداند تا چھره درھمش رانبینم، و
دارویی  و ھم ناراحت و متاثر بود و چاره ای نمی شناخت و بعدھا متوجه شدم که ھیچ دکتر چون او

 نوع مریضی به ھیچ بیماری تضمین نمی دھند و آنرا گردن خدا می اندازند و برای ھیچ درھیچ کجای دنیا
حتی از مریض بیچاره ھم و یا از فامیل مریض پریشان ھم امضای کتبی می گیرند که مسئولیت فوت 

مریض بیچاره که اصًال دراین راه درسی نخوانده اند و  اطرافیانعزیزشان را خود آنھا به عھده بگیرند و 
این ریسک بزرگ سرنوشت ساز تصمیم گیرنده باشد و نه  در ، بایدی ھم ندارند و یا فامیل بی خبر اوادعای

نتیجه کار  یعنی آنھا ھم از! هاین دکترھا و متخصصین درس خواند )سمی و شیمیایی( علم و دانش
ھمه در تاریکی  و) ھندوانه فروش مثل ھندوانه و( ، یعنی این علم تضمین ندارد!خودشان کامًال بی خبرند

که آن وقت ! (این تیر آنھا، مریض بیچاره رامی کشد مطلق ھستند و فقط تیری در تاریکی رھا می کنند، یا
مریض، راه  )سیستم خوددرمانی بدن(خود بدن  و یا!)گردن خدا می اندازند که او نخواست که زنده بماند

و اگر بدن ) خدا کشتش(مریض بد شانس بود می کند، که اگر مرد عنوان می شود  حلی برای تعادل پیدا
  !راھی برای تعادل پیدا کرد عنوان می شود که دوا و دکتر خوبش کرده 

که با ماشین بزرگ بنز آخرین سیستم و (ف بیمارستان ھای معروف لندن و حومه ومعر پزشک متخصص و
و با احترام، مریض ھا را تیکه  مرتب) شوفر مخصوص به بیمارستانھای لندن وحومه دائمًا در رفت و آمد بود

افرادی مثل من را به و  !رسیده است چه حد جھل راببینید تا! کلیه ھارا بیرون می کشید و پاره می نمود و
برنامه  جھان، و در ھفت روز ھفته با سراسر انگلستان و نیز از سراسر عنوان دارنده کلیه ھای فاسد، از

د و با احترام و دریافت دستمزدھای باال و با رضایت مریض و ریزی فشرده به اتاق ھای عمل می بردن
که ھمه آنھا با کنترل غذایی درمان (، کلیه ھای مردم را از تنشان بیرون می کشیدند !خانواده ھای مریض

  .وعمًال آنھا را ناقص العضو می نمودند) می شوند
ساعت 48نیز این وضعیت نامطمئن، تا به من بیچاره ھم تذکر دادند که با توجه به کمی وقت پرفسور، و 

اداری بیمارستان با توجه به وقت کم و فشرده پرفسور جراح  »نرسینگ«بگویم تا امور  دیگر جواب خودم را
  .ومتخصص کلیه برای آینده وقت اتاق عمل را برایم تعیین کنند

متاسفانه خبری نبود، در ھزینه بسیار به انگلستان آمده بودم، ولی اینجا ھم  من با ھزاران دلخوشی، و
غم و غصه غرق بودم، سیر تالشھای گذشته را چون فیلم در جلوی چشمم مجسم می کردم، چھره 

آیا آنھا را باز  :ر اوج نا امیدی از خود می پرسیدمدوستان و فامیل را درحاالت مختلف به یادم می آمد، و د
چرا من در این سن ! چرا؟! رف می زدم که چرا؟ھم خواھم دید؟ ومکرر و با تاسف مثل دیوانه ھا با خود ح

تاسف شدید از اینکه راه حلی ھم ندارم، کلیه در آوردن که  و سال برای این زجر بزرگ انتخاب شده ام؟ و
درمان واقعی که باید درمان کلیه باشد و نه بیرون  !راه حل مطلوب نیست که اینھا پافشاری ھم می کنند

که ... خیالی دوران بچگی و بیه بکنم؟، فکرم به گذشته ھای دور می رفت و  خداوندا پس چکار! آوردن آن
 ھمان موضوعی که آن را ،»فاخته ھا«چون مشاھده ،کشید فکرم به تجربه تغذیه کبوترھا ناگھان باز

ساعت از اولتی ماتوم  24خودم جمع شده بود کشیده شد و ھنوز  تداعی داد، ذھنم به فلسفه ای که در
بیمارستان معروف و تخصصی کلیه لندن نگذشته بود که تصمیم قاطع گرفتم، که نظریه  پرستارو تذکر سر 

  خودم را روی خودم تجربه کنم و با یک نیرو و اراده غیر طبیعی که پیدا کردم،از بیمارستان معروف لندن
North Holloway Rd Hospital Londan or now  "Royal Northern Hospital" in Holloway Rd London 

N7 6LD  
بدون قبول عمل جراحی، خودم را مرخص کردم )! یا داشت( که پرفسورھایی با معروفیت جھانی ھم دارد

  .و به روشی که در اثر تفکرات و مطالعات زیاد در من جمع شده بود، روی آوردم
با تغییر تغذیه ام و کنترل غذایی شدید و ظرف کمتر از سه ماه، این ھیوالی وحشت زای مرگ که چندین  

سال بود من و خانواده ام ودوستانم را پریشان کرده بود، و صدھا دکتر و انواع داروھا چاره اش نکرده 
ام به دو کلیه افزایش  بلکه سالمتی ام را به صورت جدی به خطرانداخته بود بیماری یک کلیه(بودند،

نعمتھای فراوان خدا، از سایر یک مشت خرما و گردو  و ) پیداکرده بود و مرا با خطر مرگ مواجه ساخته بود
آن تاریخ  و تا این لحظه که درخدمت شما ھستم و ده ھا سال از .تنم خارجش کردند و نجات پیدا کردم
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 سالم و بی درد کار می کنند و خدا رحمم کرد که درمی گذرد، ھر دو کلیه ام صحیح و ) نزدیک نیم قرن(
 پرستاربیمارستان چشم گیر و پر زرق و برق و دکترھا و  و پرفسور و متخصص، ات آن ھمه دکترتلقین اثر

، تسلیمم نکرد، و خودم را دست آنھا ندادم تا پولم را بگیرند و با احترام و منت، منظمھای تر و تمیز و 
  ...خاک می بود که مسکنم زیر راه آنھا را نرفتم و گرنه تا به حال سالھا بودناقص العضوم کنند و 

 کشف شگفت انگیز قدرت وسیستم خود،این کشف بزرگ تاریخ درمانی نوع بشر داستان این سیر تکامل و
  .مفصلتر در جای دیگر خواھم نوشت را،  درمانی بدن انسانھادردفع کلیه بیماریھا

ل درمانی داشت، من تجربه خودم را بازگو می کردم و از آنھا می از آن به بعد ھر کسی مشک
  !خواستم اینقدر به دوا ھا وبیمارستانھا متکی نباشند

دانشگاه کمبریج ھم گفتم، در ایران در محیط ھای مختلف گفتم، در  درانگلیس ماندم و درس خواندم، در
  .دانشگاه تھران ھم بودم و گفتم

ھم عقیده باشگاھی داشتیم سالیان دراز مردم را ارشاد نمودیم ھزاران نفر به در تھران ھمراه با دوستان 
  ).داستانش مفصل است وشاید لینک تفسیری بگذاریم(را بازیافتند  این طریق سالمتی خود

  
ھای گوناگون گفتم، مصاحبه ھایی در  محیط ھای ایرانی وخارجی گفتم، در تلویزیون در کشور در خارج از
خارجی دعوت  سیمینارھای ایرانی و گفتم، در ون ھا و نشریات مختلف ایاالت امریکا داشتم ورادیو تلویزی

گفتم، دربلژیک گفتم، در ھلند گفتم، نوارھای مصاحبه ھای ضبط شده من را بارھا و بارھا  شدم و
روش تلویزیونھا پخش کرده و ھمچنان پخش می کنند و مرتب گفته می شود، مردمانی که با توصیه ما و 

  . . .  ما درمان می شوند مکرر به دوستان و فامیل می گویند و گفته شده و
و راه ھای بی خطر ما را  ید مردم چشم بسته تن به نقص عضو ندھندیوشما ھم بنویسید و بگ

ابتدا طی کنند، به مریض ھای شفایافته بگویید که علنًا و با شھامت ھمه جا از این روش بی خطر بیان 
 .ربه ھای خود را در روش ما به ھمگان بگویند تا فرھنگ غلط داروخواری از ذھن مردم دور شودکنند و تج

 کنند، دعوت می کنند، بودجه خوبی را ھم برای یادگیری از موسسات تحقیقاتی از من استقبال می
ببینند چگونه از نتیجه گیری ھای من می توانند دوا و  متاسفانه تجربه وتحقیقات من تصویب می کنند تا

کار  ،منتھی نمی شود را در کاری که به دارو و پول و فروشتالش و آگاھی دادن ! دارو تھیه کنند
  .به این مرحله که می رسند، دلسرد و نومید می گردند! نمی دانند

ما درلیست . (ایی مرا می خواھندفقط وقتی خود یا عزیزان فامیلشان مریض می شوند،توصیه ھای غذ
 ، ھر)پزشکی ھم زیاد داریم ھای ، پرفسورھای استاد دانشگاهمریضھایمان، دکترھای دارویی زیاد داریم

سال بر تجربه ام افزوده شد و ھر سال با تحقیقات بیشتری پی به آناتومی پیچیده بدن مخلوقات و به ویژه 
ھای مستند از اتاقھای عمل دارم، از مصاحبه ھای گوناگون، ساعت فیلم  600انسان بردم، فقط بیش از 

ازمناطق مختلف و از موجودات متعدد دارم که ھمه در راستای فلسفه من است که مورد مطالعه دقیق 
رسیدم که با قدرت بخشی به آن تا  »سیستم خوددرمانی بدن«قرارداده ام، تا به کشف بزرگ و انقالبی 

که حتی استخوان پیچیده و خم شده را ھم راست می کند، و توانایی دفع به چه حد کارساز می شود 
  .اکثر بیماری ھا و ناتوانی ھا را دارد

  
  فلسفه و نطریهادامه 

می گوید که در بدن ھمه مخلوقات عالم، سیستمی است که شبانه روز  پرفسور خرسندفلسفه و نطریه 
در تالش است تا بدن را در راستای آنچه که برایش مقدربوده حفظ کرده و نگه دارد و اگر انحرافی رخ دھد 

حال این مشکل که عامل . ھمه ارگان ھا به کار می افتند که از ایجاد خرابی آن انحراف، جلوگیری کنند
به چه شکل وارد بدن شده است و به چه ارگانی از بدن در گیر شده  بسته به اینکه ز بدن دارد،خارج ا
نحوه مھار ھم . یک ارگان کمتر و دیگری بیشتر تالش خواھند کرد تا مورد انحراف را اول مھار کنند ،است

بسا چه زیرا آن می گیرند  خود سلول زندانیش می کنند و امکان حرکت خودسرانه را از این است که در
  ...بیندازداین فرمانده کل بدن، ھمه بدن را از کار  رسیدنش به مغز، گردش خون و بودنش در

    ولی خود سلول ھم از اجرای وظیفه ارگانیک و ھمیشگی اش در ارگان مربوطه خود، باز می ماند
که تا حد فنا کردن خود، عوامل  می نامم سلولھای تالشگر و فداکار از این رو من اینگونه سلولھا را(

درمانی  سیستم خود«خارجی و فاسد را در خود زندانی می کنند و یا مگر اینکه خون شخص تمیز گردد و 
 کنترل و(تشخیص دھد و صالح بداند که برخی از سلولھای فداکار، کثافات خود را به منظور خروج » بدن

و به فعالیت  و آن سلولھا قبل ازمرگشان، پاک شوند ندخون رھا کن از بدن،و با احتیاط در) ھدایت شده
ھای ارگانیکی خود باز گردند و البته تمیزی خون در این دوره و زمانه با این ھمه دکتر و دارو و بیمارستان و 
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ھرگز شخص به سمت تمیزخواری کشیده نمی شود  و در اغلب موارد، بعید به نظرمی آید! انواع بیمه ھا
و سلولھای تالشگر و زندانبان سموم، تا آخر عمر کوتاھشان زندانبان سموم می مانند و با ورود دارو و سم 
ھای جدید، گروه ھای دیگری از سلولھای آن ارگان ھم به ھمین شغل گمارد می شوند و گاھی مجموعه 

  !رددای از آنھا تبدیل به تومور می گ
  

که چرا داروھا مرتب عوض می شوند؟ چون درطول زمان، خرابکاری ھایشان غیر  ھیچ از خود پرسیده اید
! و بقیه داستان را ھم خودتان می دانید که با کسی که تومور دارد چه می کنند! قابل پوشش می شود

 و بیمارستان و بیمه ھا، یا ولی اگر شخص شانس بیاورد و مثًال در روستا باشد و در جایی به دور از دکتر
و باز تصادفًا تمیز خواری کند و خون به طور نسبی ! دورکرده باشد او را از دکتر و بیمارستان مشکل مالی

معی و این وقت مناسب را مج(می کنند، مناسب به دست آید، سلولھا، سموم را رھا  فرصتو  پاک شود،
نام گذاشته ام چون  »سیستم خوددرمانی بدن «  نرااز ارگانھا و تمیزی خون می دانند که من اسم آ

قدرت کنترل بیشتری دارد که  ،خون پاک سموم مھار شده و تجزیه شده و کم خطر را به خون می دھند و
تا از طریق کلیه ھا به بیرون دفع ) کثافات را ازحرکت خودسرانه باز دارد و به بیرون بدن اسکورتشان کند

کند، الجرم درطول این مسیر،شخص احساس درد موقت می کند، و بستگی دارد که نوع سم و کثافات 
که به عقیده  مفید و مھم بدن است ،ازندهرق دارند، و این یک حرکت سدردھا ھم ف. چگونه باشد

  من ھرگز در علم دارویی مورد توجه قرار نگرفته است و از تاریخ شروع این علم دارویی و شیمیایی،
و سایرین پایه گزاران  روبرت کخ  و ھم  بواین اصل مھم مدنظر نبوده است ھم لویی پاستور کاشف میکر

ھمه را به مبارزه با این سیستم راف کشانده اند و شیمیایی دیدبشر را به انح داروھای سمی و
که برای متوقف کردن حرکت ھای این سیستم انواع داروھا را  ناشناخته ولی بسیار مفید کشانده اند

سیستم خوددرمانی "تر است در متوقف کردن فعالیت ھای سازنده ربه می کنند تا ببینند کدام موثرتج
  !کرده داشته تالش می که برای دفع واقعی بیماریھا" بدن

به پاک شدن خود نشود،  وقتی دارویی بتواند این حرکت را از سلولھا و ارگان ھای تالشگر بگیرد،که قادر 
به قیمت ضایع ومعلول کردن سلولھا و ارگانھای  درد مریض پنھان می شود، اما به چه قیمتی؟

تالشگر که می خواستند بدن را پاک کنند، سموم و کثافات را از خود دور کنند و سلولھا را بازسازی کنند 
که درد و ناراحتی موقت پدید می آمده و می بایست با تغییر تغذیه به این حرکت مفید و اساسی سرعت 

با پاک نگاه داشتن گردش خون و فرصت دادن به سلولھای تالشگر که سموم (و جھت خروج از بدن بدھند 
سازندگی  و خود را در خون نسبتًا تمیزتر و بی خطر،رھا سازند و خود در ارگان مربوطه به فعالیت تخصصی

پس باید با تغییر تغذیه و قطع ورود سموم خارجی، به این سلولھای تالشگر، نیرو ھم ) خویش بپردازند
کس با  ھر، از این رو. نیم و فرصت بدھیم تا سریعتر سلولھا را تمیز کنند و ما را درمان واقعی نمایدبرسا

و دورانی را باید در  دوا و بیمارستان خود را به ظاھر خوب کرده است، درمان واقعی نشده است
ه، بدن شخص نقاھت بگذراند تا بدن خودش، به نحوی با جانشین سازی کمبود آن سلول ھای معدوم شد

را بسازد، و چون این وضع مکرر گردد و مرتب دارو به مبارزه با این سیستم برخیزد، عوارض داروھا ظاھر 
  .شده و غیر قابل انکار می شود

روش من،قطع فوری ھمه داروھا و تالش برای تقویت خون درگردش شخص است که با تصفیه خون از 
و نیز مطالعه پرسشنامه بیماران تعیین می کنم است چون این طریق غذاھای زنده که در اثرسالھا تجربه 

  .مطالب، درھیچ دانشگاھی ھنور نیامده است
  

در راستای صالح و مصلحت شخص  ،بدن ھرکاری می کند و بدن، فعالیت مضر ندارد این فلسفه می گوید
از دید من  داند،و حرکت بد می  است و بنابراین، ھمه آنچه که دنیای امروز، آنھارا بیماری نامیده است

که برای پاکسازی تن، بدان شکل جلوه گیری می کنند   حرکت ھای مثبت و مفید بدن ھستند
سینه ھا یا  سرماخوردگی ھا، سردردھا، میگرن ھا، اسھال ھا، استفراغ ھا، تومور سر ھا، تومور مثل

معروف به جوشھای (ش صورت ھا دمل ھا، جوش ھا، زخم ھا، جو رحم ھا، دردھای مختلف وخارش ھا، و
این ھا  غیره، و ورم کلیه ھا، سکسکه ھا، عطسه ھا کم کارشدن غده ھا و کلیه ھا،) غرور جوانی

ھیچکدام حرکت ھای منفی بدن نیستند، این حرکات علت نامتعادل شدن بدن شخص نیست بلکه معلول 
 ش مفید بدن درھمه تال) اری گرفته اندکه اسم بیم(ورود سم و کثافات و دارو به بدن است و این حرکات 

مجبور شده اند که چون سلول ھا ست که جلوه ظاھری آن ناخوشایند می نماید جھت پاکسازی تن ما
 سیستم خود«ھای  و تالش !زندانبان سموم زیاد بدن شخص کنند مقداری کم و بیش از سلولھای خود را

ھستند برای درمان واقعی شخص و نباید بر سر راه اینگونه تالشھای مفید بدن، مانع سازی » درمانی بدن
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 با ، بیماری می نامد ورا، اشتباھًا  داند این گونه حرکات مفید و چون علم امروز متاسفانه ریشه را نمی کرد
ھا و مردم خیر و دلسوز جامعه ھم، دولت  !!به مبارزه می پردازد )با افتخار و نه مخفی بلکه علنًا( آن

تا از دل و قلوه و روده حیوانات مرده  دھند به این موسسات تحقیقاتی پول و سرمایه می اشتباھًا
و آزمایش کنند که چه نوع زھری بر ! انواع مخدر و سمی، دارو درست کنند مورفین و تریاک و مخلوط با و

این  بدون حضور بتواند تخدیر کنندهکم کنند و مواد  بدن را تا پاسبان !است موثرتر چه نوع سلول تالشگری
این نوع سم را  سلولھایش راه مبازه با و اگر بدن کسی قوی بود و باز! سلولھا، شخص را بی درد کند

ساعت باید خورده شود تا امکان  چند در ھر و و مکرر کنند، آموخت، داروی ناشناخته دیگری را تجویز می
ھای  این سلول معی ازتا مجشکافند  سرھای مردم بیچاره را می! ولھای تالشگر بگیرندازسل بازسازی را

را که با قدرت تمام سموم وکثافات خون را، در خود زندانی کرده اند تا ) رسروموت( مفید شخص تالشگر و
 با !برند مرگ واقعی می خطر در و شخص را بیرون می آورندبکشد، خود  شخص را و در نیاورد مغز را از پا

تا مجتمعی از ! گیرند از آنھا می را ھا ی خانمزیبایو  !سینه ھا را می درند! علنی و چاقوھای تیز
که با فداکاری سموم شیر را در  !را از سینه اش بیرون بکشند) سینه روموت( سلولھای خوب و تالشگرش

  !معلول نسازد را مریض و خود جمع کرده است تا به حلق نوزاد منتقل نشود و نوزاد
خود  با فداکاری در که کثافات خون را جرم داشتن سلولھای تالشگره ب !آورند می در را رحم ھا 

  !حدی مصون بماند و محوطه پرورش نطفه بچه، تا جمع کرده اند تا به نطفه منتقل نگردد
منعکس نکند و صاحب  درد وجود سم ندھد و خبر از که سلولھای تالشگر آنجا، !ندبّر دست و پاھا را می 

آماده دفع  محیط تن مریض را نیز و! پرھیزازمرده خواری آگاھی ندھد زنده خواری و تن را به تمیزخواری و
این نبرد  بلکه در تا کثیفی بدن می افزایند بر ھم سمی، انواع داروھای باز سموم نمی کنند بلکه با

 الجرم درد و ضعف و تب مریضھای قوی بنیاد،! دندازنیب ، سلولھای تالشگر رااز کار!صدھا سالهاشتباه 
 افتاده است از یک طرف دارو ھا و سموم و ھانه درابل بدن شخص یک نبرد چون در شود طوالنی می

ه قیمت کم شدن تالشھای ارگانھای مختلف شخص در مھار این کثافات ب از طرف دیگر غذاھای مرده،
و از یک بیماری به یک ! اینکه یکی بر دیگری مسلط گردده ھا و ارگانھای بدن تا کارھای ارگانیکی غد

 و یا به قطع عضو می شوند ھای بیشتری زندانبانان سموم می رسد چون سلول بیماری دیگر می
بدنه  گرنهگیرد و آگاھی و کم دانشی صورت می ھمه این اعمال از روی نا .و از این قبیل مشکالتکشانند 

نباید با کند،  دلسوزانه را پشتیبانی می حرف حق و ی است وجویتالش نوآوری و حقیقت  جامعه در
  .داروھای باز ھم سمی این حرکات خوب را متوقف کرد

  :وسیله به جھانیان باز ھم تکرارواعالن می کنم امروز من این پیام انسانی را بدین
  ورود عوامل بیرونی مزاحم، آنچه که بدن را به این روز درآورده، عوامل بیرونی ھستند و نه درونی و باید از

را، خود شناسایی کرده و خود، ) اصل بیماری(عامل مزاحم » سیستم خود درمانی بدن « جلوگیری کرد تا
  .از بدن دفع کند

ی لوی که از زمان  یک نتیجه گیری غلط است» ب و عملکرد مضر آن ومیکر«  و باز این فلسفه می گوید که
  .ا به آن مشغول ساخته استتا کنون بی خودی ذھن بشر ر  پاستور

  
، )ب و ویروس نام گرفته استوکه میکر( غریب عجیب و این شکل ظاھری و  که گوید فلسفه من می

که در مبارزه با عوامل خارجی  خوب خود بدن است متخصص و و تالشگر و ھمه، ھمان سلولھای فداکار
آلوده و فاسد بیرونی وارد قلمروی بدن شده دن یا ھوای انواع سم داروھا در ب ورود در اثر غذای بد یا(

را بنا به اقتضای مبارزه تغییر دھند،  مجبورند که شکل خود کنند و است و اینھا آن مفاسد را شکار می
و تغییر شکل ظاھری آن بنا به مصلحت و  باشند مستحق مواظبت ھم می سلولھای فداکار ھستند و

مانند تا  ت و البته از فعالیت عادی ارگانیکی خود ھم باز میماھیت مبارزه با آن مفاسد خارجی بوده اس
  .به یک ماموریت مھمتری برای دفاع از کل بدن بپردازند

وقتی بدن من کثیف نباشد، بود و نبود اینگونه سلولھا که به اشتباه میکرب یا ویروس نامیده شده اند، در 
ار ن ھا، پاسبانان بدن من ھستند ودر شکبدن من، مھم نخواھد بود و من ھمچنان سالم ھستم چون ای

وقت پیش  چند !ی بگردم که پاسبانان تن خودم را نابود سازد؟یچرا به دنبال داروکثافات ھستند، 
شگفت شده  خواندم که پژوھشگرھای دانشگاھی در لس آنجلس، بسیار "سساین"در مجله علمی 
است اما آنھا مریض نیستند   (HIV)فراوان ویروس ایدزبدن برخی از شامپازه ھا، به حد  بودند که دیدند در

این  در این دانشمندان عزیز و پژوھشگر بیایند و جوابشان را .ھم فعال است% 100و سیستم دفاعی آنھا
یا در این مقاله و  نوشته ام پیدا کنند و گفته و پیشمصاحبه ھای من که از ده ھا سال  و مقاله ھا
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ی از نباشند بلکه در تالش حقیقت جویو به دنبال داروھای پولس دور خود نگردنده بو اینقدر  مصاحبه، ببینند
  .باشند

و در مورد بیماری ایدز ھنوز . خواننده گرامی، دقت کنید این ھا تمامًا نظریات دکتر خرسند ھستند(** 
  !!!)لذا رعایت ایمنی بر ھمگان ضروری است. ناشناخته ھای بسیاری وجود دارد

  
  :شوم به یک مثال متوسل می شویدبھتر متوجه  ه این قسمت فلسفه رابرای اینک

ھستند،  موجودات زنده آن کشور ھای آن، ھمان مردمان ویک کشور فرض کنید، که سلول بدن انسان را
 ھا و که وظیفه ای معین در بدن دارند ھم مثل سازمان ھا ھستند سلول ھای بدن که مجتمعی از و ارگان

ارگان آن  تا باید انجام دھند است و کار معینی را ھستند که از کارکنان بسیار برخوردارتشکیالت کشوری 
 است که مواظبت ویژه و مھمتری را ھم، مغز کشور موثر شخص اول و و فرمانده کل و ،مملکت خوب بگردد

  .می طلبد
کارھای عادی خود ھا به  کند، ھمه ارگان را تھدید نمی در زمان صلح که ھیچ نیروی خارجی آن کشور

. کند و سازمان آب ھم مصرف آب ساکنین کشور را فراھم می مشغولند، نانواھا به کار نان پزی مشغولند
ھا به کار تعلیم و تربیت مشغولند، پردازند، دانشگاه  اداره پست و کارکنان آن به امر نامه رسانی می
ھا ھم طبق  دادگاه و، و آمد ھستندمقرراتی در رفت  وسایل حمل و نقل عمومی وخصوصی طبق نظم و

کشور بدن ھم قلب و سلولھای آن به کار عادی خود  در. می کوشند آن کشور ایجاد نظم در قوانینی در
کبد و روده ھا و غیره در  دستگاه تنفسی و و ھمچنین شش ھا و مشغول است و کلیه و سلولھای آن نیز

  .آرامش و به کار خود مشغولند
بوده و از کجا صورت گرفته  گونهکه نوع حمله چ به آنرد تھاجم قرار گیرد، بستگی حال اگر کشوری مو

ھمه قسمتھا  رایشود و در اثر ادامه وضع، کم کم ب آن قسمت مملکت دستخوش نا آرامی میباشد، 
و  پردازند ابتدا نیروھای نظامی به مقابله می. ه وجود می آیداین نا آرامی ھا و جنب و جوش برای مقابله ب

ھا و سازمان آب واداره پست و  یو دیگردر نانوای شوند اگر وضع وخیم بود مردم ھمه برای مقابله مھیا می
 به وسایلی مجھز می را خود  سایر ارگانھا وضع عادی نخواھد بود و برخی از این افراد برای مقابله بھتر

تفاوت دارد تا از یک مھمتری که خود  ی و یا کارمندی بودهانواین با حرفه خود که نجاری و کنند که اصًال
  .مملکت باشد محافظت کنند

 پوستاز راه  یا ،کند اران میغذای بد، بدن را بمب دارو یا دھان وقتی از .در کشور تن ھم ھمینطور است
ابتدا دستگاه گوارشی یا  ،کند تعادل بدن را تھدید می  عامل خارجی بد، )تزریقات و یا در اثر تصادفات (

و حمله ھا مکرر باشد و اگر عامل بیرونی وسیع باشد  پوست و غیره با آن به مقابله برمی خیزند
  و شوند سلولھای بیشتری به مقابله فرا خوانده می )مصرف دارو مکرر باشد یای بدغذای(

 و دیگر از  گردند ن مجھز میشود و سلولھا بدا نوع تھاجم، ابداع می نوع تجھیزات ھم بنا به ماھیت و
 تا سلولھایش کثافات بیرونیشود  می به طور موقتی کم کارن ارگان و آ ارگانیکی خود باز می مانند کردکار

را در خود مھار کنند و کلیه ھای نازنین من ھم به این کار خوب مشغول بودند که تمام دکترھای متخصص 
جای اینکه من ه و ب پنداشتند را، یک حرکت منفی می ھایم حرکت سازنده و مفید کلیه و حاذق دنیا، این

تا در محیطی تمیزتر به پاکسازی  کلیه ھای فداکار بدھندو فرصتی به این  را به تغییر تغذیه تشویق کنند
او  از این امکان را داروھا با ابتدا )وبه سیستم خود درمانی بدن فرصت و قدرت بدھند( تن من بپردازند

ھیچکس ( تر ساختند وخیم از آنچه که بود وضع را الت یک کلیه به دو کلیه مبدل شد، وو مشک گرفتند
تا یک پارچه !) ، ھمه را به حساب بدشانسی من می گذاشتند!دارو را مقصرندانست دکتر و

و به ظاھر کلیه ھا فاسد می نمود  غذاھای بدشده بود و ھمه سلولھای کلیه ھایم زندانبان سموم دارو
با عمل  کثافات بود و حتی اگر سم و از و پر زندانی کرده بودند را درت تمام سموم متعفن داروھاچون با ق

روی عقیده غلط خود می ماندند که این ! دکترھای متخصص باز ھم،د، جراحی کلیه ھا را بیرون می آوردن
ی ھم می نمود، متغفن ھم بوده و ورم ھم داشته که غیر عاد ظاھر بدبو وه است چون ب کلیه ھا فاسد

ند و یا در یر مغزی در می آوموشکل ته ب پردازند و در مغز ھم به مھار کثافات می این سلولھای تالشگر
کند و یا در رحم خانمھا و در  ر سینه جلوه میوموکنند و ت کثافات بدن را در خود جمع می سینه خانمھا،
ثبت است م د و کاری مفید وندھ بدن انجام میرا سلولھای تالشگر برای مصلحت  اینھا تمامجاھای دیگر، 

لیونھا انسان نازنین یلیونھا اشتباه جراحی صورت گرفته و میا را ضایع کرد که مو نباید با عمل جراحی آنھ
  !بیھوده تلف شده اند

  است و به ھمین روال صدھا سال است علم پزشکی در ھیچ قسمتی به یک نتیجه قاطع و ثابت نرسیده
را نشناخته اند » درمانی بدن سیستم خود« حرکت مفید و پردازند می گمراھی به جستجوچون ھمه در 
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    !گذرد بدون اینکه به نتیجه قاطعی برسند الجرم صدھا سال از عمر این تحقیقات بیھوده ھم می و
اگر به ھمین روال ادامه دھند،صدھا سال دیگر ھم بی نتیجه و مثل حاال دست خالی  و 

  .خواھند بود
خود یک اعترافی است  ،ھا وجود دارد ھمه بیماری و این ھمه موسسات تحقیقاتی که در ھمه زمینه ھا

ولی با این وجود به عنوان درمان ھمان  .کند ھا احساس عجز و ناتوانی می که بشر در ھمه بیماری
و  سرطان مثل ایدز و( شناختش دارند عریض و طویلی برای تحقیقاتش و ھای ی که سازمانھای بیماری

داروھای  چرا دانید شما که ریشه را نمی! دھند خبر می دست مردم بیه اما دارو ب )و غیره قند 
 کشد بلکه سلولھای فعال و تالشگر که می فقط درد را نمی دھید؟ دست مردم میه سمی ب

و ه دن شپنھا شود که دردشان موقتًا کند و درد پنھان می را پاک کنند را ھم متالشی می خواھند خود
و پس از  !که با قیمت نابود شدن سلولھای فداکار، پنھانش کردند آن از یا شدیدتر بعد ھمین نوع درد و

  .کند تر در جای دیگر یا ھمانجا جلوه گری می العالج ھولناکتر وچندی که درد مریض آرام شد، 
 کند، ھمه داروھا را رد می از بدن را رد می یک ارگاناین است که این فلسفه، ھمه اعمال جراحی خروج 

و در جامعه پدید آمده  است» سیستم خود درمانی بدن«دیده گرفتن یده نایو خیلی مطالب دیگر که زا کند
کنم که  نفلوانزای مرغی ھستند را رد میآی که مشھور به بیماری نابودی مرغھای. کند است را، رد می

، دورشان کنید تا به !چند ماه از دست دامداران متخصصاین ییچاره ھا را فقط . یددر خبرھا می آ اخیرًا
ه خورد آنھا ندھند و عنوان غذاھای علمی به طمع چاق شدنشان آنھا را آمپول نزنند و سمومی را ب

خود درمانی بدنشان سیستم تا خود با  ادامه دھندرا  ھمان تغذیه طبیعی خود این مخلوقات خدابگذارند 
  ...از تن خود بیرون کنند را اشتباھات دانشمندان دامدار

کند و  این فلسفه آنرا رد می و ی برای محصوالت کشاورزی کاری غلط استمصرف کود شیمیای
را ھمه  رھای فعلی میوه ھا، وخیلی موضوعات دیگ پیوند ھای درختان میوه غلط است، و نحوه نگھداری

  .رد میکند
و ده ھا نوع بیماری   تحقیق،صدھا بیمار را شفا داده استحال این فلسفه با این تحلیل و فرضیه و تجربه و 

که به تدریج خالصه بیشتری ھا در سایت آمده است و سعی کنید  را خوب کرده است که اشاراتی از آن
 و کنید نالیزآ ھای شفایافته را تمام پرونده ھای مریض سایت بیاورید، مثًال در از پرونده ھای باز و بسته را

مصرف  ی که این بیچاره ھام مریض، لیستی از نام فقط داروھایو بدون اسم بردن نا کنید، تحلیل و تجزیه
معرض چشم  در صورت طوماره بغذا خوبشان کردیم  فقط با ما ھمه داروھا را متوقف کردیم و و می کردند،

 پرسشنامه ھای خود ازقول دکترھای معالجشان در ی که این مریضھاھای جھانیان بیاورید، یا انواع بیماری
لیست ھمه را خوب کردیم،  غذا و ما فقط با به ما مراجعه کردند و شدند بدحالتر و مریضتر و کرده اند ذکر

آن  از مھمی پی برده ایم و درست کنید تا جھانیان متوجه قدرت غذا شوند که ما به چه چیز کنید و طومار
تولیدات  ق و برق و پرخرج موسسات تحقیقاتی وزر وجودمی آید که از تشکیالت پره ی بچه معجزه ھای

  ...این صدھا سال برنیامده است در داروئیشان،
  
  

یکی از دالیل علمی نیز . به اھمیت خام خواری پی می بریمپس تا اینجا تا حدی 
که نشان می دھد خام خواری بھتر است، وجود آنزیم ھا در مواد غذایی خام است 

پخته از بین می روند و در نتیجه بدن مجبور به ترشح آنزیم که این آنزیم ھا در غذای 
ھای بیشتر می شود که ھمین موجب فرسودگی بیشتر غدد و اندام ھای بدن 

  .می شود

پس این ھم دلیلی بر برتری ! گوشت را که نمی توان خام خورد ھم چنین
ر اما می رویم تا علل مختلفی که نشان دھد انسان گیاھخوا. گیاھخواری است

  :بررسی کنیم را است
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  دالیل گیاه خوار بودن انسان

طور حتم جزو گیاھخواران ه از دالیل بسیار زیادی است که ثابت می کند انسان ب بخشیچند دلیل زیر 
خاطر اجبار در دورانی که یخبندان سطح کره ه می باشد و اشتباھًا از روی حرص، شھوت و یا شاید ھم ب

کلی دست از این عادت مضرش بر ندارد روی ه ب این تغذیه غلط روی کرد و تازمین را پوشانده بود به 
یک . در طبیعت ھر چیز در جای خاص خودش قرار دارد ،آنچه مسلم است. سالمت و آرامش را نخواھد دید

ساختمان دھان یک جانور برای چریدن است و دیگری . گیاه برای مرداب درست شده و دیگری برای بیابان
او نیز زاده  .ایر با قوانین طبیعت باشدغودی نیست که ساختمان بدنش چیزی مانسان موج. یدنبرای در

رفته با سایر جانوران مقایسه کنیم  ھم یا روھر گاه او ر. طبیعت است و وابستگی نزدیکی به طبیعت داد
او بسیار نزدیک بلکه ساختمان بدن . می بینیم نه شبیه است به جانوران درنده و نه به حیوانات چرنده

  .است به ساختمان میمونھای میوه خوار

  :دلیل اول

در طبیعت آن دسته از پستانداران که آب را ھنگام نوشیدن لیس می زنند مثل گربه، ببر، خرس و گرگ، 
گیاھخوار  ،گوشتخوار ھستند و ھر کدام که آب را می مکند یا ھورت می کشند مانند گاو، فیل و انسان

  .می باشند

  :دلیل دوم

ین به طرفین نیز یتکان دادن سر عالوه بر باال و پاین خود را بدون یقیه گیاھخواران قادرند آرواره پاانسان و ب
که درندگان از حرکات جنبی فکین که جھت آسیاب کردن دانه به گیاھخواران داده  تکان دھند در حالی

  .عاجز می باشند ،شده

  :م دلیل سو

گوشتخوار دارای دندانھای شمشیری شکل ھست که به دو دندان نیش بزرگ برای پاره آرواره جانوران 
کردن مجھز است این آرواره ھا بسیار پر قدرت و خرد کننده می باشند، اما در گیاھخواران دندانھا صاف و 

سطح بقیه دندانھاست، آرواره ھا ضعیف ھستند و برای فشارھای  مسطح ھستند و دندانھای کلبی ھم
این . (ھای انسان او را جزو الینفک گروه گیاھخواران قرار می دھد نوع دندان. شدید طراحی نشده اند

  ).تفاوت حتی در مینای دندانھا ھم مشاھده می شود

  : دلیل چھارم

طول روده ھا کوتاه است تا  ،علت قابلیت فساد پذیری سریع گوشته در ساختمان بدن گوشتخواران ب
زیرا غذاھای گوشتی پس از ھضم در روده محیط بسیار مناسبی  ،چه زودتر آنرا دفع نمایدواند ھر حیوان بت

 از جملهگیاھخواران . وجود می آورده ھای مواد آلی از ھم پاشیده و فاسد شده ب برای رشد باکتری
انسان دارای روده ھای درازی می باشند برای اینکه مواد غذایی به آھستگی مواد مغذی را پس می 

تبدیل و ھضم غذای . ھند، و از اینجاست که تغایر غذای یک گوشتخوار با گیاھخوار مشھود می گرددد
یاھی انجام می گیاھخواران به وسیله انفعاالت تخمیری با ھمراھی دسته ھای مختلف میکروبھای گ

واران است برای گیاھخ ھا که برای گوشتخواران مناسب بوبا این تفاوت که آن دسته از میکر ،گیرد
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تحقیقات نشان می دھد که در روده انسان  .حتی اگر بدن برای تعدیل آن کوشش کند مناسب نیست
که اغلب آن ھا باکتری ھای ! آنقدر باکتری زندگی می کند که وزن آن باکتری ھا به یک کیلوگرم می رسد

با تجزیه غذا، مواد  د، این باکتری ھانمفید ھستند و ھنگامی که غذاھای سالم گیاھی وارد روده می شو
مثًال از آنجایی که سلولوز موجود در گیاھان . مغذی بیشتری در اختیار بدن می گذارند تا آن را جذب کند

گلوکز و ویتامین  موادی مانند از آن توسط چنین باکتری ھایی تجزیه شده و بهی قابل جذب نیست، مقدار
K ر بر دارنده یغذای فساد پذیر و د ما اگرا .می شود یل می شود و سپس توسط روده ھا جذبتبد 

عالوه بر سموم  رسد،تری ھا بیافته با ھورمون ھا به این باک شسموم مختلف مانند گوشت ھای پرور
و به دلیل طوالنی بودن روده موجود در خود غذا، سم بیشتری نیز در اثر مصرف باکتری ھا تولید می شود 

این ثابت می کند  .بدن شده و به سالمت انسان آسیب فراوانی وارد می کند جذبانسان، این سموم 
  .گیاھخواران می باشدای گوشت یک غذای اشتباه و مضر بر

  

  : دلیل پنجم

معده انسان و عضالت آن بسیار ظریف و حساس است و به ھیچ وجه قادر به ھضم کامل غذاھای 
که معده خشن گوشتخواران با عضالت پوالدینش کار اصلی ھضم را انجام می  گوشتی نیست در حالی

ست که از گوشت انسان ھایی ااین اساسی ترین دلیل برای ھضم نکردن غذا، یبوست و دل درد در . دھد
  .برای خوراک استفاده می کنند

  : دلیل ششم

به بافتھای گوشت بسیار کم اثر است ترشح غده ھای معده و لوزالمعده انسان و بقیه حیوانات گیاھخوار 
را نرم و حل ) و ھمچنین استخوان حیوانات(و نمی توانند قادر باشد مانند ترشحات غدد یک درنده، گوشت 

  .کنند

  :دلیل ھفتم
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گوشت دارای ازت زیادی است که دفع آن از عھده کبد جانوران گیاھخوار ساخته نیست و ھمین علت 
 .نزد افراد گوشتخوار دیده می شود ه وفورست که با ھای کبدی ناراحتیاصلی امراضی چون نقرس و 

  .یده ھمین سبب استینواع سردردھا و سرگیجه ھا نیز زابوی بد دھان و بعضی از ا

  : دلیل ھشتم

وقتی . طور کامل و طبیعی استفاده کنده انسان قادر نیست مانند حیوانات گوشتخوار از جسد حیوانات ب
یا ھر حیوان دیگری طعمه اش را شکار می کند فقط گوشتھای ران و سر و سینه آنرا نمی شیر، روباه 

پوست و استخوان را با ھم می بلعد و با این کارش تعادلی از نقطه نظر احتیاجات  و بلکه گوشت ،خورد
  .گوناگون بدن به مواد مختلف غذایی بر قرار می کند

  : دلیل نھم

 حد زیادی بازه که می توانند ھنگام بلعیدن آنرا ب طوریه بسیار عریض است بچاک دھان گوشتخواران 
  .چاک کوچک دھان انسان دلیل محکم دیگری بر میوه خوار بودن اوست .نمایند

  : دلیل دھم

صورت پیه در ه خواران دفع می گردد و اغلب بوشت حیوانات به زحمت از بدن گیاھھای موجود در گ چربی
ھاست که در جدار  ھمین چربی .غبغب مردم گوشتخوار ذخیره می شودناحیه ھای شکم، ران، باسن و 

حاصل این تغذیه اشتباه و  ،سکته ھای قلبی. داخلی رگھا جمع شده و حرکت خون را نامنظم می سازد
وقت دیده نشده  ھیچ ھای گیاھی مثل روغن زیتون، آفتابگردان و غیره مصرف چربی. شکم پرستانه است

  .که عارضه ای ایجاد کند

  : دلیل یازدھم

حیوانات گوشتخوار می توانند به سرعت بدوند و شکار خود را در حال گریز بگیرند اما انسان چون میوه خوار 
رود و  است، قادر به این کار نیست و در عوض به راحتی دانه از گیاھان بر می چیند یا از درختان باال می

  .را بر می داردبرای خوراکش میوه 
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: دلیل دوازدھم
قادر است در  ،یر می باشددیگر جانوران گیاھخوار که نامتغ چشم گوشتخواران بر خالف چشم انسان و

  .کی ببیند و مردمکش کوچک و بزرگ شودیتار

  : دلیل سیزدھم

که  می دارد در حالی از گوشت برای جذب شدن، معده انسان را به یک کار طاقت فرسا وا پروتئین حاصل
پروتئین ھای نوع گیاھی راحت تر جذب شده و بدن انسان و دیگر حیوانات گیاھخوار آنھا را آسان تر قبول 

که کلیه باید ضمن اینکه ورود بیش از حد پروتئین به بدن باعث فشار آمدن به کلیه می شود چرا  .می کند
در . این پروتئین بیش از حد را تصفیه کند، و این خود یکی از عوامل فرسودگی و بیماری ھای کلیوی است

  .سرطان می شودباعث تشدید ضمن پروتئین بیش از حد به مصرف سلول ھای سرطانی می رسد و 

  : دلیل چھاردھم

انسان اصًال قادر به این . خیلی دور استشمام کنندحیوانات گوشتخوار می توانند بوی جانوران دیگر را از 
  .کار نیست

  : دلیل پانزدھم

پنھان ) بی حرکت(ھا  چنگ آوردن شکار، خود را اگر الزم باشد، ساعته تمام گوشتخواران قادرند برای ب
انسان نه می تواند چند  .را برای فریب دادن طعمه می دانندطور غریزی حیله ھای گوناگونی ه کنند و ب

  .که ھموار نیست راه برودیی ی بند شود و نه قادر است در جایدقیقه جا

  : دلیل شانزدھم

طبع انسان چون میوه خوار است، ھمانگونه که گوشتخواران از دیدن اجساد خون آلود اشتھایشان تحریک 
او نیز از دیدن، بوئیدن و چشیدن میوه ھا و سبزیجات لذت می برد و خوشش می آید و در  ،می شود

. مقابل از دیدن اجساد خون آلود و دل و روده در آمده حالش بھم می خورد و غمگین و ناراحت می شود
، این در درضمن گیاھخواران و از جمله انسان بسیار عالقه مند اند که میوه ھا را به صورت خام بخورند

انسان طبیعتًا از  .حالیست که خوردن گوشت خام برای انسان تھوع آور و غیر قابل قبول می باشد
  .شتن و خون گریزان استک

  : دلیل ھفدھم

میوه جات و سبزیجات خام از خاصیت شدید شفا بخشی و دفع میکروب برخوردارند که برای سالمت 
خصوص ه گوشت اکثر اوقات ناقل ویروس ھا و میکروبھای خطرناک است، ب اما. انسان بسیار ضروریست

انواع و اقسام کرمھا معموًال از راه گوشت به انسان منتقل شده در جدار روده می چسبند و شخص 
گوشتخوار را مبتال به کم خونی، زردی، رنگ پریدگی، الغری، ضعف بنیه، پر خوابی و بی حوصلگی می 

تا حدودی این کرمھا را از بین می برد ولی تصور از بین بردن تمام این موجودات  ھر چند پختن. کنند
ید خطرناک از راه پختن یک راه اساسی نیست زیرا که خیلی از آنھا می توانند درجه حرارتھای بسیار شد
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رند و آن ی که از بین می روند مواد زائد سمی خود را ھمچنان باقی می گذایرا نیز تحمل کنند و تازه آنھا
سرعت رشد کرده و زندگی را بر شخص گوشتخوار تنگ می ه اکثریتی که از بین نمی روند در بدن ب

ا، ویروسھا و انگلھا بوده، ولی ھ اگر شما نیز گوشتخوار ھستید چه بسا که مبتال به این کرم. گردانند
  .خودتان از آن خبر نداشته باشید

  : دلیل ھجدھم

آنزیم ( گیاھخواران جھت آماده کردن مواد نشاسته ای برای ھضم در دھان، دارای آمیالزبزاق انسان و دیگر 
  .است، اما بزاق دھان گوشتخواران فاقد این ماده می باشد )ھضم نشاسته

  : دلیل نوزدھم

یک کیلو گوشت  برخوردار است مثًال) اوره(وریک احشتناکی از اسید طور وه قسمتھای مختلف گوشت ب
وریکی اکه تمام اسید حالی وریک دارد، در اگرین اسید  40ک کیلو جگر بیش از گرین و ی 30گوساله دارای 

گرین می باشد و اضافه بر این مقدار  6که بدن خود می سازد و دفع می کند در روز از طریق کلیه ھا فقط 
 که ناشی از تراکم اسیدگوناگون سخت ض وجود آورده شخص را به امراه کاری دشوار برای کلیه ھا ب

ھا تا وقتی مریض به خوردن گوشت ادامه می دھد ھرگز  این بیماری. وریک در بدن باشد مبتال می سازدا
  .دیده نشده که عالج قطعی داشته باشد

  : دلیل بیستم

توانند زندگی کنند،  چرندگان و پرندگان گیاھخوار ھمدیگر را می شناسند و به مھربانی در کنار یکدیگر می
می لولند و دنبال  ،مرغ و خروسھا البالی دست و پای گاو گوسفند بدون آنکه ترسی به خود راه بدھند

این حالت در  .که گرگ یا روباھی نزدیک شود به طور غریزی از آنجا می گریزند دانه می گردند، اما ھمین
  .انسان ھم دیده شده که از حیوانات درنده فرار کند

  : دلیل بیست و یکم

و انگشتان دست ا .دستھای انسان که به گروه گیاھخواران تعلق دارد برای دریدن ساخته نشده است
  .ی برنده و تیز بر خوردار باشدیمی بایست از پنجه ھا گرنه نشان میوه خوار بودن اوست، و

  : دلیل بیست و دوم

یکی با عرق کردن و دیگری با آویختن زبان از دھان و تنفس . کنترل حرارت بدن به دو طریق انجام می گیرد
کلیه گیاھخواران از طریق اول با استفاده از مجراھای موجود در روی پوست خود و تمامی . ھای سریع

سگ و  انندانجام می دھند مسریع اینکار را با در آوردن زبان و تنفس یعنی گوشتخواران به طریق دوم 
   .گرگ

خواھد شد اند عرق کردن در گیاھخواران باعث دفع طبیعی سموم احتمالی موجود در گیاھانی که خورده 
 و چنانچه انسانی از خوراک گوشتی استفاده کرده باشد چون میزان سموم و مواد زائد از میزان طبیعی

  .گردیدو متعفن خواھد  باالتر می رود، عرق تن او بدبو
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  : دلیل بیست و سوم

در بدن خود تولید می کنند که ) اسید ھیدروکلوریک(گوشتخواران تقریبًا ده برابر گیاھخواران جوھر نمک 
و با توجه به میزان جوھر نمک در . کار گرفته می شوده بیشتر در ھضم قسمتھای استخوانی گوشت ب

  .ھرگز نمی شود او را یک گوشتخوار به حساب آورد ،بدن آدمی

  : دلیل بیست و چھارم

انسان می تواند در رژیم غذایی خود گوشت را به سادگی حذف کند و در این راستا ادعا می شود که رو 
به سالمت بیشتر ھم خواھد گذاشت، ولی او ھیچگاه نمی تواند غذای طبیعی خود را که گیاھان می 

این در حالیست که گوشتخواران می توانند بدون خوردن گیاه . کند و به زندگی ادامه دھدباشد حذف 
  .زندگی کنند و سالم باقی بمانند

  

 فلسفه و اظھارات پرفسور خرسنددالیل گیاھخوار بودن انیان و ھم چنین بر اساس 
، به نظر می رسد امور زیادی بر ما ناشناخته که در صفحات پیشین اشاره شد

طرز فکر متفاوت و پی  دیدگاه اما. نده اند که می بایستی به آن ھا پی ببریمما
  .پرفسور خرسند محدود نمی شودبردن به حقایق، فقط به 

سال پیش، مرحوم آرشاویر در آوانسیان، یک ھموطن  55حدود در جایی دیگر نیز 
خود نیز گرفتار ارمنی، در حالی که دو فرزند عزیزش را بر اثر بیماری از دست داده و 

با این که بنا به گفته خود بسیار در  بیماری ھای گوناگون تا سر حد مرگ بوده،
زمینه بیماری ھا و پزشکی کتاب خوانده و مطالعه و تحقیق کرده، اما عامل اصلی 

از " بیماری ھای تغذیه ای"با خواندن کتاب  بیماری ھا را پیدا نمی کند تا اینکه
، تحت تاثیر قرار می گیرد و به یک دیدگاه Bircher Bennerنویسنده سوئیسی 

متفاوت در مورد بیماری ھا می رسد، و پس از آن به یک کشف بزرگ نائل می 
 است" پخت و پز"آن کشف بزرگ این بود که در واقع عامل تمام بیماری ھا، ! شود
باعث از بین رفتن مواد مغذی شده و در نتیجه با خوردن غذای پخته، بدن که 

و ھمین عامل تمام بیماری ھاست ضمن اینکه با نابود ! گرسنه تر ھم می شود
درصد مواد غذایی مفید را  80شدن مواد مغذی موجود در غذا با پخت و پز که حدود 

ر می شود و ھمین عامل و زمینه از بین می برد، کمبود مواد غذایی و قحطی پدیدا
  .ی تمام جنگ ھا و تیره روزی ھای بشر است

  :در ابتدای کتاب خام خواری نوشته ی آرشاویر در آوانسیان می خوانیم

  .دار یعنی سالمتی کامل و طول عمر جان یعنی بیماری و مرگ، غذای جان غذای بی
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  .پزند بیماری میپزند، بلکه  خواران گمراه در آشپزخانه غذا نمی مرده

پخت و پز کلیه مواد حیاتی را که بدن انسان احتیاج دارد در غذای طبیعی 
  .نماید زا تبدیل می سوزاند و آن را به یک ماده سمی و بیماری می

گرسنگی حقیقی نیست بلکه اشتھای کاذب است که یک  ،میل برای غذای مرده
  .کند معتاد برای مواد سمی احساس می

  .رسد به پایان می کواری یک عصر وحشتناخ با ختم مرده

  .شود با آغاز زنده خواری یک عصر مبارک شروع می

ھا  رسد، ھمه در نتیجه بیماری ھیچ کس به پیری طبیعی نمی خواری مردهدر عصر 
  .شوند تلف می

خواری ھیچ کس در نتیجه بیماری نخواھد مرد، ھمه به پیری خواھند  در عصر زنده
داند، زیرا نمونه  سال بعد؟ ھیچ کس نمی 300یا  200رسد؟  می رسید و این پیری کی

  .آن ھنوز دیده نشده

دیوانگان خطرناک و دشمنان بشریت ھستند آن کسانی که مردم را با 
  .ترسانند می» ازدیاد جمعیت«و » کمبود مواد غذایی«ای  خطر افسانه

ھشتاد درصد غذای » متمدن«در این دنیا کمبود مواد غذایی وجود ندارد، مردم 
  .کنند طبیعی را با آتش نابود می

آن اضافه اگر فقط غالت و حبوبات موجود  به صورت خام مصرف شود ھشتاد درصد 
  .این است حقیقت امر. آید می

  

  :ھم چنین در کتاب مذکور می خوانیم

  :ورزشکاران عزیز

به شما نیرو و انرژی » حیوانیپروتئین «ھای پخته مخصوصًا  خوراک. اند به شما درس غلط آموخته
برد و به جای اینکه ورزش برای شما یک عمل مفید باشد،  دھد بلکه انرژی شما را از بین می نمی
سالگی،  30-35کند در حین جوانی، در   ھای شما را زودتر از سایرین خسته نموده شما را مجبور می ارگان

  .خواران تنبل و بیمار برگردید ماع مردهھای فرسوده به اجت از ورزش دست بکشید و با ارگان

ھای زائد  ھرکس که عقل دارد باید فورًا غذای مرده را کنار گذاشته، بدن خود را از سموم و گوشت
ھا و عضالت خود را تقویت نموده و با نیروی تازه وارد میدان مسابقه شود  نجات داده، با غذای طبیعی ارگان

  .رددای نائل گ سابقه تا به جوایز بی

خواران حقیقی با غذای طبیعی و ورزش نیروی جسمی و فکری خود را تا مدتی خیلی زیاد، بیشتر  زنده
  .روز به روز افزایش خواھند داد) سال و بلکه بیشتر 120یا  100تا (شود،  از آنکه تصور می

به این . رسند قصد میافتند و زودتر به م شوند، آنھا پیاده راه می خوارھا معطل تاکسی و اتوبوس نمی زنده
ساعت در انتظار خوار برای ده دقیقه راه، نیم  جوانان مرده. شود طریق مسأله ترافیک خود به خود حل می

  .شرم بر آنھا .ایستند اتوبوس می
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طبیعتًا چنین جمالتی در وھله ی اول موجب تعجب ما خواھند گشت چرا که بر 
اکنون می رویم . یگران می شنویمخالف آن چیزی است که ھر روز از رسانه ھا و د

 یکه قسمت ھا ینه بخوانیمآرشاویر در آوانسیان در این زم و تحقیقات تا از تجربیات
و با اینکه شاید بیش از حد مجاز نقل قول کپی کرده  مھم تر آن را نقل قول کرده ام

اما واقعًا ضروری است و اگر شما این ھا متن ھا را در کتاب مذکور خوانده ! باشم
باشید یا در آینده بخوانید، با این که تکراری می شود، اما خودتان متوجه خواھید 

  :می خوانیم پس با ھم. شد که چنین حقایقی در این مدت برایتان اثبات شده

  

کلیه مطالعاتی که تا به حال درباره پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و غیره شده است 
  .باشد و باید روی آنھا خط بطالن کشید به کلی غلط می

  

کلیه تحقیقات و اکتشافات به اصطالح علمی که درباره خواص غذایی انواع پروتئین، چربی، ویتامین، 
ھا،  اشتباه در این است که ویتامین. باشد است به کلی غلط و فرضی میمواد معدنی و غیره شده 

ھا و غیره مواد اولیه نیستند، آنھا ترکیباتی ھستند که در ھر گیاھی به یک شکل و رنگ در آمده  پروتئین
بدن انسان یا حیوان به ده ھزار نوع مواد  )چون ھنوز ھیچ کس به درستی نمی داند(م فرض کنی. است

شناسان در  برگ  مثًال زیست. این ده ھزار نوع مواد اولیه در ھر گیاھی موجود است. اولیه محتاج باشد
ھا، مواد معدنی و مانند آنھا را که بدن یک حیوان احتیاج  توانند ھمه نوع ویتامین درخت یا در خار بیابان نمی

ھای الزمه در این گیاھان موجود است،  چون ھمین ده ھزار نوع مواد اولیه یعنی اتمدارد پیدا کنند ولی 
ھا در بدن خود ھر نوع ترکیبات غذایی را که احتیاج دارد از آنھا  جا نمودن این اتمه تواند با جاب حیوان می

ا ویتامین کند و به عبارت دیگر حیوان قادر است پروتئین گیاھی را در بدن خود تبدیل به چربی ی. بسازد
  .بالعکس

ھـای مـرده    از خوردنی. توان این تغییرات را انتظار داشت نباید فراموش نمود که فقط از غذاھای زنده می
توانـد در بـدن    بـین حیـوان مـی    این است که به عقیده پزشکان کوتـه . تواند بسازد بدن انسان ھیچ چیز نمی

ست این کـار را انجـام بدھـد و بـا ایـن دلیـل ابلھانـه ایـن         خود ھمه گونه ویتامین بسازد ولی انسان قادر نی
 }در آن زمـان { آورند و ھزار ریـال  پرست اسم چند ویتامین مصنوعی را روی کاغذ می رحم و پول پزشکان بی

بـازی اسـت کـه     تـرین حقـه   این بـزرگ . بینند گیرند و ھزار ریال ھم برای داروفروش تدارک می از مشتری می
توانـد بـا گنـدم، خرمـا، ھـویج و       حال ثبت نموده است چون با این دو ھزار ریال انسان میتاریخ انسان تا به 

  ...ھای طبیعی تأمین نماید سبزی برای یک سال تمام کلیه احتیاجات بدن خود را با ھمه نوع ویتامین

کننـد و   ھای غلط و گمراه کننده را مثل طوطی آنقـدر تکـرار مـی    ھا این حساب متأسفانه رادیو و تلویزیون
سوادی روز و شب فقط از ویتامین، پـروتئین، کلسـیم و    نمایند که ھر باسواد و بی ھای مردم را پر می گوش

کند کـه اگـر وضـع از ایـن      پرسد، ھیچکس فکر نمی ھیچکس عقیده طبیعت را نمی. کنند کالری صحبت می
ند تا بتوانند احتیاجات بدن خود را با ھمه قرار باشد چھارپایان باید اقًال روزی صدھا نوع گیاه پیدا کنند و بخور

بینید بیشتر حیوانات فقط به یـک یـا    که با چشم خود می طوریه ھا و غیره تأمین نمایند، ولی ب نوع ویتامین
  .نگاه کنید به اسب، شتر، فیل و زرافه و عمیقًا فکر کنید. کنند دو نوع غذا قناعت می

دیگـر   Bماند و یـا ویتـامین    نمی Cد شدن به بدن دیگر ویتامین بعد از وار Cحقیقت این است که ویتامین 
شکند، خورد  بدن انسان یا حیوان این ھمه ترکیبات غذایی را در جھاز ھاضمه خود می. ماند نمیBویتامین 

نمایـد و ھـر ترکیبـاتی کـه خـودش احتیـاج دارد را از نـو         کند، تبدیل به ده ھـزار نـوع مـواد نـام بـرده مـی       می
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مـواد اولیـه    1تر بگويیم، طبیعت برای به وجود آوردن غذای گیاھِی کامل ده ھزار نوع باز ھم واضح .سازد می
آورد و دفعـه دیگـر    طبیعت یک دفعه این ده ھزار نوع مواد اولیه را بـه شـکل یـک سـیب در مـی     . برد بکار می

  .آورد گندم در می دھد و به شکل انگور یا برگ یا یونجه و یا ترتیب این مواد اولیه را تغییر می

اگر طبیعت ترتیب ترکیبات غذایی را در ھمه گیاھان طوری قرار داده بود که ھمه ترکیبات شناخته شده 
  .آمدند در آنھا پیدا بود، آن وقت این گیاھان ھمگی به یک شکل، یک رنگ و به یک طعم در می

دھـد، ترکیـب آنھـا را عـوض      مـی او شـکل ظـاھری گیاھـان را تغییـر     . شود کار طبیعت در اینجا تمام نمی
مثًال شکل ظاھری یونجه را عوض نموده و یک گوسفند به وجود . آورد کند و موجودات زنده به وجود می می
ھای جنگل یک فیل، از برگ درختان یک زرافه و از گندم یا سیب یک  از خار بیابان یک شتر، از علف. آورد می

ب، انگور، گندم، گوسفند، اسـب، شـتر و یـا انسـان ھمـین ده      به عبارت دیگر یونجه، سی. سازد انسان می
این است که سیب یا گندم زنده برای انسان غذای . ھای مختلف ھزار نوع مواد اولیه ھستند فقط به شکل

باشند؛ آنھا فقط خاکستر  ھای جھان و مواد شیمیایی روی ھم رفته غذا نمی کامل است ولی کلیه پختنی
  .غذا ھستند

آنھـا غـذای طبیعـی و    . ھای خود به چه کارھایی مشـغولند  در آزمایشگاه» دانشمندان«ببینیم این حاال 
کنند تا بفھمند بدن یک انسان بـه چـه نـوع     ھای خود جستجو می و در آزمایشگاه 2اند کامل خود را گم کرده

که یکی یکی پیدا کنند و  احتیاج دارد) البته نه مواد اولیه غذایی بلکه فقط ترکیبات غذایی(ترکیبات غذایی 
اند که نان سـفید غـذای نـاقص اسـت و در ممالـک       آنھا فقط آنقدر فھمیده. غذایی برای انسان تھیه نمایند

بـه ایـن نـان اضـافه     ) ھـا و غیـره   ویتـامین (مانند ایاالت متحده آمریکا چندین نوع مواد شیمیایی » پیشرفته«
  .فروشند کنند و به مردم می می

ھـا سـال سـعی و کوشـش و جسـتجو موفـق شـدند کلیـه          بعد از ھزاران و بلکه میلیونفرض کنیم آنھا 
ترکیبات غذایی را که بدن انسان احتیاج دارد کشف نمایند و تعداد این چندین نوع مواد شـیمیایی را بـه ده   

یـن کـار   نتیجه این کار چیسـت؟ نتیجـه ا  . یا صد ھزار نوع برسانند و با آنھا غذای زنده و کامل درست نمایند
ھا سال جستجو ھمین غذای اصـلی انسـان را کـه گـم کـرده       چنین خواھد بود که این آقایان بعد از میلیون

ده بودند مجددًا پیدا خواھنـد  بودند یعنی ھمان گندم زنده را که با دست خودشان کشته و تبدیل به نان کر
  !کرد

ھمـین غـذای طبیعـی، اصـلی و کامـل       بپرسیم وقتی گندم زنده یعنی» دانشمندان«حاال بیاییم از این 
  گردید؟ انسان که در ھمه جای دنیا به این فراوانی موجود است دیگر دنبال چه می

لذا اصوًال آن خوراکی را باید غذای واقعی دانست که به تنھایی قادر به تغذیـه نمـودن یـک موجـود زنـده      
کلیـه غـذاھای گیـاھی زنـده از     . باشـد  بوده یعنی غذای کامل و دارای ھمان ده ھزار مواد اولیه فرض شده

این نوع ھستند، ولی از ھر یک از آنھا باید بر حسب میل بدن و آمادگی دستگاه گوارش مصرف شود، چون 
تواند راه خـود   ترین البراتوار جھان است چنانچه از نفوذ و اثر سموم نجات يابد به خوبی می بدن ما که کامل

باشد و ما را به خوبی راھنمایی خواھـد کـرد کـه از ھـر      نمای کامل ما میرا پیدا کند و آن وقت میل ما راھ
  .یک از این غذاھا چقدر و با چه نسبت مصرف کنیم

مثًال وقتی ما میل به غذای شیرین مانند عسل، کشمش، خرما و غیره داریم دلیل بـر ایـن نیسـت کـه     
ھـای درونـی جھـاز ھاضـمه مـا در ایـن        هبدن ما احتیاج به مواد قندی دارد بلکه دلیلش این است که دستگا

آیـد قـدری    چند لحظه دیگر میل بـه وجـود مـی   . موقع آمادگی برای شکافتن و تحلیل نمودن مواد قندی دارد
گردو، سیب، تربچه یا پیاز بخوریم، یعنی جھاز ھاضـمه مـا امکانـات خـود را بـرای شـکافتن و ھضـم نمـودن         

نست که میل در مقابل غذاھای مرده با میل در مقابل غـذاھای  اما باید دا. غذاھای مزبور آماده کرده است
توانـد میلـی را کـه بـرای      خوار ھر قدر ھم غذاھای مختلـف بخـورد نمـی    یک مرده. زنده ھیچ شباھتی ندارد

تواند میلـی را   ھمینطور ھم با خوردن غذاھای زنده او نمی. کشیدن یک سیگار یا تریاک دارد خاموش نماید

                                                          
1

  .داند ممکن است صد هزار نوع یا بیشتر و یا کمتر باشد چون هیچ کس هنوز نمی -

2
  .اند نابود نمودهروي آتش در حقیقت  -
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دار دارد خنثـی نمایـد مگـر اینکـه ُسـمومی را کـه بـا         دار و چربـی  ک بشقاب غذای گوشتکه برای خوردن ی
  .ھای مرده در بدن خود ذخیره نموده است خالی کند خوراکی

در بدن ما ھمگی بـه یـک چیـز     و تجزیه شدن این ھمه غذاھای طبیعی ظاھرًا متنوع بعد از تحلیل رفتن
کنند که ھر غذایی خاصیت مخصوصی دارد، ولی  ا خیال میھ بعضی. شوند یعنی به غذای کامل تبدیل می

حقیقت این است که ھمه غذاھای زنده گیاھی ظاھرًا کامًال متفـاوت ولـی باطنـًا یـک     . حقیقت این نیست
  ...خاصیت دارند و این خاصیت آن است که آنھا غذای کامل ھستند

ی او عـادت کـرده اسـت بـرای      چون انسـان معمـوًال عـادت دارد غـذاھای مختلـف بخـورد، جھـاز ھاضـمه        
آماده داشته باشد، اما اگر شخصی در وضـعی قـرار گیـرد     )آنزیم ھا( ھای گوناگون شکافتن این غذاھا مایع

که به غیر از یک نوع غذا چیز دیگري برای خوردن پیدا نکند و مجبور شود فقط با این غذا تغذیه نماید، جھاز 
نماید و در اختیـار او   ھای کافی تھیه می ی شکافتن این غذا مایعکند و برا ی او به آسانی عادت می ھاضمه

گذارد تا شخص بتواند از آن غذا به مقدار کافی بخورد و ھضم نماید و احتیـاج بـدن خـود را کـامًال تـأمین       می
  .توان انجام داد نمی» مقوی«و » پخته«ھای  نماید، ولی این کار را با ھیچ نوع از خوراکی

  

ی شامل تمام مواد مورد نیاز بدن می آوانسیان که ھر گیاه به تنھای این نظریه آقای
مواد غذایی مورد نیاز خود را  ، تمامتنھا با یک نوع گیاه رخواچون جانوران گیاھ باشد

من در این مورد . درستبسیار قابل تامل است و به احتمال زیاد تامین می کنند، 
به . کردم ولی تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده بسیار جستجو

از ھمین دلیل این موضوع را با خانم دکتر زرین آذر، متخصص تغذیه در آمریکا که 
مطرح کردم،  ھستندمشھورترین محققان و طرفداران رژیم غذایی خام گیاھخواری 

دی ناشناخته است چرا و ایشان ھم در پاسخ بیان نمودند که این موضوع تا حد زیا
اخته از مواد و ترکیبات غذایی موجود در گیاھان و بدن انسان ھنوز شن یکه بسیار

این است بدن انسان بسیار  چیزی که روشن است، نشده اند، اما با اینحال
و برخی از مواد مورد نیاز خود را تولید می کند، اما اینکه یک گیاه به  ھوشمند بوده

کافی است یا نه، شاید در این زمان ممکن نباشد چرا که در اثر  تنھایی برای انسان
تغییرات اقلیمی و آلودگی ھا و ورود مواد شیمیایی مختلف به خاک، میزان 
حاصلخیری آن کم شده، و یا گیاھان و بدن انسان ضعیف تر شده اند و اگرچه ھنوز 

خیلی ناشناخته  نمی توان یک نظر قطعی در مورد این مسئله اظھار کرد چون فعًال
ھای زیادی وجود دارد، اما مصرف میوه جات، سبزیجات، مغزھا و دانه ھای مختلف 

رجوع شود به بخش پرسش و پاسخ . (می تواند تمام نیاز ھای بدن را تامین کند
  )www.ZarinAzar.com :وب سایت دکتر زرین آذر

یکی از مسائلی که به اشتباه فھمیده شده و متاسفانه در جامعه به شدت رواج 
پیدا کرده است، این است که پروتئین فقط در گوشت، تخم مرغ و مواد حیوانی 

آن ھا ناقص است و قابل جذب است و گیاھان فاقد پروتئین می باشند و یا پروتئین 
  .نیست
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بر عکس است، بعضی گیاھان مانند سویا  اگر کمی تحقیق کنید می بینید که اتفاقًا
حتی بیشتر از گوشت پروتئین دارند، ضمن اینکه پروتئین مازاد ھم برای بدن مضر 

در این باره ھر شخص حتمًا می بایستی مطالعه و تحقیق کند چرا که در . است
. اینصورت نمی تواند به واقعیت پی ببرد و ھمیشه از چاله به چاه می افتد غیر

و مقاالت مختلف در مورد تغذیه می تواند تا حدی ما را در  ھا ن خواص خوراکیخواند
ھم چنین تحقیق در مورد نتایجی که خام گیاھخواران . فھم بھتر حقیقت یاری کند

متخصص زنان و (گرفته اند نیز بسیار حیاتی می باشد، مثًال آقای دکتر بسکی 
واری ھستند که حدود ن خام گیاھخدر ایران یکی از پیشگاما) زایمان و طبیعی دان

از رژیم خام گیاھخواری پیروی می کنند و ضمن بھبودی کامل و  سال است 40
سالگی، بیماری ھای سخت خود مثل آب مروارید، دیسک کمر  80شادابی در سن 

که اگر جستجو _چنین افرادی  .و سینوزیت را با این روش کامًال درمان نموده اند
مصداق ھای روشنی _ ! دشان در جھان آنقدرھا ھم کم نیستکنید می بینید تعدا

ھستند که برتری رژیم غذایی خام گیاھخواری را به ما نشان می دھند و این 
که پروتئین گیاھی ھای باطل که پروتئین فقط در گوشت وجود دارد و یا اینه عقید

  .قابل جذب نیست را کامًال و به صراحت رد می کند

برای آن دسته دیگر از عزیزانی که نگران تامین دیگر مواد غذایی ھستند مانند 
که فکر می کنند » 3امگا«کلسیم که فکر می کنند فقط در لبنیات وجود دارد و یا 

توصیه من این است که بیشتر مطالعه کنند چون این ھا فقط در ماھی وجود دارد، 
مسائل حل نشده ای بود، ولی با برای خود من ھم آن اوایل شروع گیاھخواری 

شک ھایم ، در این زمینه فیلم ھا و برنامه ھای مستند کاوش در کتاب ھا، مقاالت،
بر طرف شد و تا حد زیادی به چگونگی تامین مواد غذایی مختلف از منابع گیاھی 

اگر چه توصیه من به شما خواننده گرامی، مطالعه و جستجوی بیشتر . پی بردم
چون می بایستی خود شخص به نتیجه برسد و  ه حقیقت استبرای رسیدن ب

، اما به طور خالصه باید گفت که در نتیجه تحقیقات فراوان انجام شده متقاعد شود
در مورد کلسیم، کلسیم در بسیاری از مواد گیاھی مانند کنجد، بادام و سایر مغزھا 

ایستی مطلع باشید و حتی در کلم بروکلی و پرتقال تامسون ھم وجود دارد و می ب
باعث اسیدی شدن خون می ) به استثنای عسل(که لبنیات و سایر مواد حیوانی 

در . شوند که ھمین سبب بیماری ھای مختلف از جمله پوکی استخوان می باشد
ضمن نباید فراموش کرد که در مورد شیر پاستوریزه و ھموژنیزه، دیگر ھیچ خاصیتی 

در مورد دالیل علمی آن . واقع سم خالص استاز شیر طبیعی باقی نمانده و در 
مقاالت مختلف زیادی نوشته شده که در این کتاب مجال پرداختن به آن ھا نیست و 

ھم ثابت شده » 3امگا«در مورد . برای اطالع بیشتر می توانید به آنھا مراجعه نمایید
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ینکه این که این ماده در گردو، شاھدانه و تخم کتان به وفور یافت می شود ضمن ا
  .مواد گیاھی بر عکس گوشت ماھی، خون را اسیدی نمی کند

تجربیات و نظراتی را در مورد جانوران گوشتخوار  آوانسیاندر قسمتی دیگر از کتاب 
  :که بسیار قابل تعمق است می خوانیم

  

  .خواری یک عمل طبیعی نیست گوشت

خـورد، دیگـری    ھا فقـط علـف مـی    این حیواننمايیم یکی از  که نزد بیشتر حیوانات مشاھده می به طوری
این درست نیست کـه مـا بـرای ھمـه آنھـا اسـامی       . برگ درخت، سومی دانه، چھارمی خار و از این قبیل

طبیعتـًا ھمـه   . جورخـوار و ماننـد اینھـا    خـوار، ھمـه   خـوار ، گوشـت   خوار، دانـه  خوار، برگ تعیین کنیم مثل علف
  .اند ق شدهخوار خل ی روی زمین گیاه موجودات زنده

ھای گیاھی بـه   پروردگار بزرگ موجودات زنده جوراجور خلق نموده است و برای آنھا ھزاران نوع خوردنی
وجود آورده و در ھمه جای دنیا پخـش نمـوده اسـت کـه آنھـا بخورنـد و نـزد ھمـدیگر بـه آرامـی و خـوبی و            

ھای  کند و با سلول ست میپزد و در طبیعت غذای کامل را توسط اشعه خورشید می. خوشی زندگی کنند
طور که انسان از قوانین طبیعت سرپیچی نمـوده   ولی ھمین. دھد زنده در دسترس ھمه موجودات قرار می

و به غذاھای مرده، مشروبات الکلی، سـیگار، مـواد مخـدر، دارو و صـدھا نـوع چیزھـای دیگـر معتـاد شـده          
  .اند طور ھم بعضی از حیوانات به گوشت معتاد گردیده است، ھمین

شـد بعضـی از حیوانـات بـه      ھا که غذای طبیعی نسبتًا کمیـاب مـی   ھای خیلی قدیم در زمستان از زمان
ھا غذا ذخیره نمودند و بعضی از حیوانات ھـم حیوانـات    خواب رفتن عادت کردند، دیگران کوچ نمودند، بعضی

یعنی غذایی را که آنھا از گیاھان  ھای آنھا شکم خود را پر نمودند، دیگر را طعمه خود قرار دادند و با گوشت
خـوار شـکار    با اینکه حیوانات گوشت. به دست آورده و در بدن خود ذخیره نموده بودند از آنھا ظالمانه ربودند

ایـن یـک غـذای    . خورند باز ھم گوشِت این شـکار، غـذای تمـام عیـار نیسـت      ھای زنده می خود را با سلول
این است کـه حیوانـات   . ذایی اولیه خود را از دست داده استباشد که قسمتی از ارزش غ دست دوم می

لـوح آنھـا فقـط در موقـع      خورند ولی به عقیـده اشـخاص سـاده    گاه غذای گیاھی ھم می خوار گاه به گوشت
ھمه نوع گوشت و سایر مواد حیوانی چه زنده و چه مرده غذای سـمی  . دھند بیماری این کار را انجام می

بـه  . افتـد  گردد ديگر از ارزش غذایی بـه کلـی مـی    ه وقتی این غذا دست سوم میباشد به این دلیل ک می
تواند برای یک حیوان دیگر ارزش غذایی داشـته باشـد، زیـرا     خوار نمی عبارت دیگر گوشت یک جانور گوشت

گردد و به ھمین جھت است که  باشد که اثرش فوری ظاھر می ای زیاد می در گوشت آنھا سمیت به اندازه
  .خوار مانند سگ، گربه، گرگ، شیر و پلنگ تغذیه نماید کند از گوشت جانوران گوشت ن جرأت نمیانسا

دخترم آناھید . توان ثابت نمود خواری جانوران یک عمل غیرطبیعی است را به آسانی می این که گوشت
. ایـم  خـوریم عـادتش داده   یک سگ سفید و قشنگ شش ساله دارد که از بدو تولد بـه غـذایی کـه مـا مـی     

دھـد،   ھای مختلف تشـکیل مـی   بیشتر خوراک او را عسل، گندم، خرما، کشمش، پسته و ساالدھا و میوه
ایـن سـگ   . شـود  ھمه اینھا البته به صورت زنده چون در منزل ما حتی یک گرم ھم غـذای مـرده پیـدا نمـی    

زارھای سـبز   بریم در چمن موقعی که او را بیرون شھر می. خورد حتی پیاز و تربچه را ھم با میل فراوان می
نھایت سالم، شـاداب و   ھای دیگر بی با سگ  این سگ در مقایسه .کند و خرم مثل یک بره چرا می
  .با حرارت و انرژی است

خواری عادت دھیم بعد از چند نسل  ھای شیر، پلنگ و گرگ را مثل این سگ به گیاه اگر ما بخواھیم بچه
تـوانیم آنھـا را بـا گـاو و      گردنـد و مـا مـی    گذارنـد و کـامًال رام مـی    آنھا خوی درندگی خود را به کلی کنار مـی 

. خواری عادت دھـیم  ا به گوشتتوانیم گاو و گوسفند ر گوسفند قاطی کنیم، اما بالعکس ما ھیچ وقت نمی
ولی . اند که علف یا کاه یا خار بخورند کنند که گاو، گوسفند، اسب و شتر خلق شده بیشتر مردم خیال می

خـوریم   جات که مـا مـی   ه از ھمه نوع سبزیجات و میوهکاین طور نیست، این حیوانات ھم میل فراوان دارند 
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ما زور داریم، اسلحه داریم، حق داریم نه فقـط آنھـا را از   . دھد بخورند ولی کسی از این چیزھا به آنھا نمی
این غذاھا محروم سازیم، بلکه سر آنھا را ھم ببریم، روی آتش قرار دھیم و به سـم تبـدیل نمـاییم و بـرای     

خالصه جھنم آن دنیا را روی زمین بیاوریم تـا خودمـان را در   . خود و عزیزانمان ھزاران نوع بیماری ایجاد کنیم
اند و ببینید  نگاه کنید به نوجوانان امروزه که در مواد مخدر و ھزاران نوع فساد دیگر غرق شده. ن بسوزانیمآ

چه بالیی به سر مردم خواھد آمد اگر روزی سرنوشت این دنیا به . که عاقبت آنھا تا به کجاھا خواھد رسید
ھـا و   شـویم و ھمـه گونـه ناشایسـتگی    خوارھا باید ھرچـه زودتـر دور ھـم جمـع      دست اینھا بیفتد؟ ما زنده

  .کن نمايیم ھای انسانی را یکباره ریشه بدبختی

دفعه اولی که متن فوق را خواندم، بسیار شگفت زده شدم و باورش برایم 
اما چندی ! سخت بود که سگ گیاھخوار شود و در عین حال پر انرژی ھم باشد

، یکی اینکه خرس پاندا پیش دو خبر خواندم که صحت این قضیه را تایید می کرد
گیاھخوار است، در صورتی که ھمه خرس ھا گوشتخوار ھستند و محققان چینی 
پس از تحقیق در مورد این مسئله، دریافته اند که خرس پاندا به عللی به 
گیاھخواری روی آورده و در حالی که دستگاه گوارش او مانند دیگر حیوانات 

اما با این حال تمام نیازھای بدن خود ) رودهمثل کوتاه بودن طول (گوشتخوار است 
تامین می کند، به این دلیل که با این نوع غذا سازگار شده و " بامبو"گیاه  زرا ا

جالب اینکه بخش اعظم ھضم این گیاه را در واقع نه دستگاه گوارش پاندا، بلکه 
در اختیار باکتری ھای ھمزیست با او انجام می دھند و آن غذا را تجزیه می کنند و 

جذب بدن » بامبو«درصد چوب ھای  20و با تمام اینھا، فقط  !بدن او قرار می دھند
  !درصد، یک خرس گنده تغذیه می شود 20پاندا می شود یعنی با ھمان 

یا اینکه در جای دیگر، محققان در آمریکا دریافته اند که سگ ھا نیز مانند انسان 
  ! مشکلی ھا می توانند گیاھخوار شوند بدون ھیچ

حال ھدف ما گیاھخوار کردن تمام حیوانات گوشتخوار روی زمین نیست، بلکه این 
ھا گواھی بر نظریه ی مطرح شده اند وگرنه چه بسا حیوانات گوشتخوار نیز به 
حفظ تعادل جمعیتی جانوران کمک کرده اند که اگر این نظم به ھم بخورد، ممکن 

در مورد حیوانات گوشتخوار  !قرار گیرداست حیات در کره زمین در معرض خطر 
اگرچه نظریات دیگری ھم وجود دارد اما شواھد موجود، درستی این نظریه که در 

حتی در  .ابتدا و در حالت طبیعی تمام حیوانات گیاھخوار بوده اند را تایید می کند
صادق ھدایت ھم به گیاھخوار شدن حیوانات گوشتخوار و " انسان و حیوان"کتاب 

ھوش تر شدن آنھا پس از این رویداد، اشاره شده و بنابراین، این قضیه، چندان با
  !ھم جدید نیست

  

  :دیم به کتاب آرشاویر در آوانسیانبر می گر

و مواد مرده و غیرطبیعی و سمی دیگر  ،کردن غذاھای پخته واردھا نتیجه  کلیه بیماری
  .باشد به بدن می

ھـای   رود و یـا سـلول   سـوزد و از بـین مـی    فایـده در بـدن انسـان مـی     غذای مرده مانند یـک سـوخت بـی   
شود که مردم  مصرف و غیرطبیعی می آورد و موجب یک چاقی بی خور به وجود می فایده، مریض و مفت بی
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کننـد کـه بـه     می عالوه غذاھای مرده ُسموم مختلفی ایجاده ب. پندارند را نیرومندی و قوت می  اطالع آن بی
  .گردد شماری می ھای بی شود و سبب مرض آوری می مرور زمان در بدن انسان جمع

ھای انسانی فقط یک علت اساسی دارد و آن عبارت است از وارد کـردن مـواد مـرده     اصوًال کلیه بیماری
یایی، ، داروھـای شـیم  )زنده یـا مـرده  (کلیه غذاھای پخته، تمام غذاھای حیوانی : به بدن از قبیل

  .جات و مانند آنھا ھای الکلی و غیر الکلی، دخانیات، شیرینی مواد مخدر، نوشابه

، بلکه اشتھای نماید گرسنگی نیست خوار در مقابل غذای مرده احساس می عالقه زیادی که یک مرده
او شـکم خـود را بـا مـواد کشـته پـر       . کنـد  معتاد در مقابل مواد سمی احساس می ککاذب است که بدن ي

  .نالد که بدن وی از فرط گرسنگی واقعی می کند تا احساس سیری نماید، در حالی یم

خـوردن  . ھـای زائـد   ھـای اصـلی و سـلول    سـلول : خوار از دو نوع سلول تشکیل شده است بدن ھر مرده
گـردد حـال آنکـه خـوردن غـذای       ھای طبیعی، سالم و متخصـص مـی   ی نباتی عامل ایجاد سلول غذای زنده

کلیـه  . کنـد  آورد و آنھـا را تغذیـه مـی    خـور بـه وجـود مـی     ھای ناتوان، مریض و مفت رده سلولغیرطبیعی و م
ھـای زائـد در یـک     بعضی اوقات وزن ایـن سـلول  . اند ھای زائد تمرکز یافته ھای انسانی در این سلول بیماری

و بـا  رسد و این خود مرض است که شخص آن را در آغـوش گرفتـه    شخص به شصت تا ھفتاد کیلوگرم می
بـه طـور کلـی    . پرورانـد  کنـد و مـی   گرداند و با سعی و کوشش فـراوان آن را تغذیـه و پـذیرایی مـی     خود می

ھای اصلی و متخصص برای به کار گماشتن اعضای بدن از یک طرف و  کمبود سلول: بیماری عبارت است از
  .ھای زائد و مواد مختلف سمی در بدن از طرف دیگر تجمع سلول

ھای مجھز خود خون را تصفیه نموده و ُسموم  ھا که با دستگاه اصلی و متخصص کلیهھای  وقتی سلول
توانند کار خود را به خوبی انجـام بدھنـد،    ھا نمی شوند و کلیه نمایند، کم می را توسط ادرار از بدن دفع می

  .اند ھا مریض گویند کلیه می

ھـا،   و ھمین طور برای ھمـه غـده   گویند کبد مریض است شوند می ھای اصلی کبد کم می وقتی سلول
  .شود ھای دیگر بدن ھمین وضع ایجاد می اعضاء و سیستم

گیـرد، تمـام غـذاھای مـرده را کنـار       شـود، تصـمیم مـی    ولی وقتی یک مریض با حقیقـت امـر آشـنا مـی    
و ھای زائد بدن او از گرسنگی شروع به مـردن   کند، از روز اول سلول گذارد و با غذای طبیعی تغذیه می می

گردنـد و در عـوض    شوند و از بدن خـارج مـی   کنند و ُسموم انباشته شده در بدن او حل می از بین رفتن می
یابـد و در نتیجـه    ھای اصلی بدن با به دست آوردن مقدار کافی غذای طبیعی روز به روز افزایش مـی  سلول

ھـای   با مبادله شدن سـلول بدین ترتیب . گیرند ھا و عضوھای بدن فعالیت طبیعی خود را به دست می غده
ھا  ھای اصلی و خالص شدن از ُسموم انباشته شده در بدن در عرض مدت کمی کلیه بیماری زائد با سلول

  .آید آسایی به دست می طور معجزهه رود و سالمتی کامل ب یک مرتبه از بین می

را از ُسموم خالی کند ھای زائد را بکشد، بدن  قادر است سلول» دارو«پرسم کدام  حاال من از شما می
طور ه کنم که چ شوم و مشاھده می ھا رد می ھای گرسنه را سیر نماید؟ وقتی از جلوی داروخانه یا سلول
ریزند تـا چنـد نـوع سـم      کشند و پول خود را به جیب داروفروش می خبر صف می ھای از ھمه جا بی این آدم

ھـا را از   خواھم فریاد بکشـم و ایـن بـدبخت    د، میتر بسازن ھای مسموم خود را باز ھم مسموم بخرند و بدن
ھـا را پـر نماینـد تـا      ھا جمع نموده و موزه خردانه آگاه نمایم، ُسمومی که باید از داروخانه خطرات این کار بی

کردند که تندرستی و  ھای آینده با وحشت نگاه کنند که در قرن بیستم چه نوع دیوانگانی زندگی می نسل
  ...پنداشتند این نوع ُسموم کشنده میسالمتی خود را در 

ھا سال فقط با مواد زنده و نباتی تغذیه کرده و تکامل خود را طی  قبل از کشف آتش، انسان میلیون
اصوًال غذای کشته شده ھیچ . ھای زنده تشکیل شده باشد غذای یک انسان باید از سلول. نموده است

ھای آنھا در مدت بسیار کوتاھی  شوند، سلول ارزش غذایی ندارد و موقعی که حیوانات کشته می
کنند و به موادی زھرآلود مبدل  دھند و تولید سم می میرند و خاصیت غذایی خود را از دست می می
ھای نباتی را  خوار، ھمین خوراک ی گوشت خاِم یک حیوان علف خوار به وسیله حیوانات گوشت. گردند می

به عبارت دیگر وقتی یک گرگ یک بره کامل را زنده زنده . گیرند غیر مستقیم یعنی از دست دوم می
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تواند شکار خود را زنده  خورد مثل این است که یک دسته علف خورده است، ولی انسان چون نمی می
  ...خوار باشد تواند گوشت زنده بخورد پس نمی

  

ممکن است این سوال برایتان پیش آید که پس اسکیموھا چگونه گوشت خام 
و تقریبًا سالم ھم ھستند؟ در مورد این سوال، آقای علی اکبر راد پویا می خورند 

ھم غذا، ھم : خامگیاھخواری«که خود با خام گیاھخواری درمان شده اند، در کتاب 
که اسکیموھا در اثر یخبندان ھای پی در پی و عدم  نوشته اندچنین » درمان

ه اند و چون آن را خام دسترسی به گیاھان قابل خوردن، به گوشت خام عادت کرد
می خورند که آنزیم ھا و مواد دیگر آن در اثر پختن از بین نرفته، تقریبًا سالم ھستند 
ولی متاسفانه باز ھم از مضرات گوشت و مواد سمی موجود در آن در امان نیستند 
و در نتیجه اسکیموھا قدھای کوتاھی دارند و بدنشان زودتر فرسوده می شود و 

  .اھی دارندطول عمر کوت

  

در ادامه برای تکمیل این کتاب، باز ھم نقل قول ھایی از کتاب خام خواری آوانسیان 
مرحوم آوانسیان علل پیدایش بیماری ھا را . خواھم آورد چون واقعًا ارزشش را دارد

  :بسیار ساده و در عین حال مطابق با واقعیت بیان نموده که در ادامه می خوانیم

  

  گردند؟ آیند و چطور ناپدید می به وجود میھا چطور  بیماری

آورنـد کـه ھـیچ کـاری از آنھـا       ھـایی را بـه وجـود مـی     ھای مرده در بدن انسان سـلول  گفتیم که خوراکی
ھـای مـرده مخصوصـًا     عالوه بر این، خـوراکی . باشند ھای اصلی می ساخته نیست و فقط باری برای سلول

طـول  نمایند که تدریجًا به ھمه نقاط بـدن نفـوذ نمـوده در     یھای حیوانی مواد مختلف سمی تولید م خوراک
ھـایی از قبیـل    آینـد و باعـث بیمـاری    روی ھم جمع شده به حالـت جامـد و سـفت در مـی     ھا سال مدت ده

از طرف دیگر از کمبود غـذای  . گردند تیس، سنگ کلیه و غیره می نقرس، تصلب شرائین، فشار خون، آرتری
تواننـد وظیفـه خـود را بـه درسـتی انجـام        شوند و نمـی  ھا کم می ھا و غدهھای اصلی عضو طبیعی، سلول

  .دھند

باشـد، چطـور بـه وجـود      ھای قلبی که سـبب بیشـتر مـرگ و میرھـای انسـانی مـی       حال ببینیم بیماری
کشـی آب ھـر روز مقـداری     اگـر کسـی در لولـه   . باشـد  کشی یک شھر می جریان خون شبیه لوله. آیند می

طور ھم ُسـمومی   ھمین. کند ھا جمع شده جریان آب را قطع می شغال در یک جای لولهآشغال بریزد، این آ
کنند مرتبًا روی  خوارھا ھمه روزه موقع صبحانه، نھار و شام به طرف جریان خون خود سرازیر می را که مرده
االخره جریان خون نمایند تا وقتی که ب تر می ھا طبقه طبقه رسوب کرده، به تدریج قطر آنھا را تنگ دیواره رگ

اگـر کسـی   . داننـد  بین این مرگ را غیـر منتظـره مـی    مردم کوتاه. گردد را به کلی قطع نموده باعث مرگ می
ریزد آیا این شخص قطع شـدن   کشی آب یکی دو سبد آشغال می مشاھده نماید که یک نفر در جریان لوله

نمـایم کـه چطـور مـردِم از ھمـه چیـز        آورد؟ وقتی من مشـاھده مـی   جریان آب را غیرمنتظره به حساب می
نماینـد، وحشـت    ھا را حریصانه به خون خود سـرازیر مـی   مرغ و پنیر این سم خبر با گوشت، ماھی، تخم بی
  ...شود طور ھم می ھمین. شوم که جریان خون آنھا متوقف گردد کنم و ھر آن منتظر می می

ھـایی کـه عضـوھای     طـور کـه گفتـیم قسـمت عمـده سـلول       ھمـین . سکته قلبی دلیل دیگری ھـم دارد 
ھای مـرده بـه وجـود آمـده کـه       دھند از خوراکی ھا را تشکیل می ھا و مویرگ جمله قلب، رگ خوارھا از  مرده
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شـدن    نـگ قلـب در نتیجـه ت  . خاصیت ارتجاعی نداشته و در نتیجه قادر نیستند وظایف خـود را انجـام دھنـد   
ھا،  ھای ضعیف رگ دیواره. دھد تا بتواند خون را به دورترین نقاط بدن برساند ھا فشار خود را افزایش می رگ

گـاھی خـود قلـب ھـم تـرک بـر       . ترکنـد  ھای مغز، زیر فشار روزافزون خون طاقت نیاورده و مـی  مخصوصًا رگ
  .گردند افتند و متالشی می ار میھای آن که ھمیشه در حرکتند خسته شده از ک دارد و یا دریچه می

بین به جای اینکه جریان این ُسموم را قطع کنند و به راحتی ھمه این اختالالت را بر طرف  پزشکان کوتاه
کنند، با  آنھا با مواد شیمیایی خون را رقیق می. زنند عجیب و غریب دست می» علمی«نمایند به کارھای 
سازند، با ُسموم دیگر قلب ضعیف را  ھا را برای چند روز گشادتر میھا را تحریک نموده آن ُسموم مختلف رگ

ھـای   بعـد از چنـد بشـقاب خـوراک    . نمایند تا آخرین نیروی خود را جمع نموده کمی تندتر کار کند تحریک می
گردد بـا ایـن تفـاوت کـه قلـب ضـعیف بـاز ھـم          ھمه چیز به حالت قبلی خود بر می» نیروبخش«و » مقوی«

ھای پزشـک و داروفـروش مقـداری پـول      دد، روی ُسموم موجود مقداری سم تازه و روی پولگر تر می ضعیف
رحمانـه   شـد و پـرده از روی ایـن تجـارت بـی      بایسـتی بـاالخره یـک نفـر ظـاھر مـی       می. شود تازه اضافه می

  .داشت بر می» علمی«

گـردد قلـب اجبـارًا     مـی تـر   ھا تنگ وقتی راه خون در رگ. کنم به این نکته خوب توجه فرمایید خواھش می
برای این کـه پزشـک بـه مشـتری نشـان دھـد کـه        . رود دھد و فشار خون باال می فشار خود را افزایش می

ھا را بـه طـور    نموده است، یک سم کشف کرده است که رگ» معالجه«فشار خون او را پایین آورده و او را 
ھـای زائـد تشـکیل     ھای آن از سـلول  ارهبعد از مدتی قلب که بیشتر قسمت دیو. نماید مصنوعی گشاد می

شود و اگـر   شود و یک مرتبه گشاد شده حجمش بزرگ می شده است، از پمپ نمودن به کلی خسته می
کند کـه فشـار خـون یـک مرتبـه از حـد معمـولی         افتد ولی به قدری ضعیف پمپ می چه به کلی از کار نمی

ھـای   بـرد، سـوراخ   مًال مخالف اولی بـه کـار مـی   پرست این دفعه یک سم کا پزشک پول. آید خیلی پائین می
نماید تا قلب را مجبور کند آخرین نیروی خود را جمع نمـوده خـون را از    تر می تنگ شده عروق را باز ھم تنگ

وجـدان راحـت مـزد خـود را دریافـت      رود و پزشـک بـا   فشار خون موقتًا کمی باال مـی . این راه تنگ عبور دھد
عالوه بر این، . اند نام گذاشته 4کننده  و دومی را رگ تنگ 3اولی را رگ گشاد کننده) داروی (سِم . نماید می

کننـد و   ھـای خسـته شـده را کـه کمـی آھسـته کـار مـی         انـد کـه ارگـان    آنھا ُسموم دیگر ھم کشف نمـوده 
. ھنـد کنند تا کار خـود را تنـدتر انجـام بد    می» بیدار«خواھند قدری استراحت کنند تحریک نموده، آنھا را  می

برای االغ گرسنه و از حـال  » نیروبخش«اند، درست مثل سیخونک  نام گذاشته 5»نیرو بخش«این ُسموم را 
بـا ایـن نـوع    . شـوند  محسـوب مـی  » داروھای نیروبخش«مشروبات الکلی، چای و قھوه نیز جزو این . افتاده

  .توان صدھا کتاب پر نمود می» علمی«ھای  جادوگری

دانید در نظر پزشکان  چنانکه ھمه می. و زائد در بدن انسان نگذاشته استطبیعت عض: یک مسأله دیگر
ولـی بایـد دانسـت کـه طبیعـت لـوزتین را در       . از بین بردن لوزتین کاری است خیلی ساده، معمولی و مفید

ین وقتـی لـوزت  . بدن انسان قرار داده که در موقع لزوم با دشمن بیگانه به مبارزه برخیزد و از بدن دفاع نماید
کنند پزشک ظاھربین عـوض اینکـه بـه کمـک      ھای یاغی شروع می ھا و میکرب مبارزه خود را در مقابل سم

آنھا بشتابد و دشمن اصلی را نابود کند خـود لـوزتین را کـه یکـی از مھمتـرین دژھـای دفـاعی بـدن اسـت          
ھـای خـود را در    اریکـ  کشـد و خـراب   در نتیجه دشمن آزادانه نفس مـی . اندازد کن نموده و به دور می ریشه
ھای مرده در بدن انسان ھزاران نوع اختالالت کامًال متضاد  خوراک. نماید ھای بدن پخش می ی قسمت ھمه

پـروتئین را طـوری مختـل    ) متابولیسـم (ھمان خوراک مرده، یک دفعه سوخت و سـاخت  . آورند به وجود می
ارزش تولیـد   ھـا کیلـو گوشـت بـی     دیگـر ده  نماید، دفعه کند که آدمی را به پوست و استخوان تبدیل می می
برای از بین بردن ایـن اخـتالالت   . کند ی تیروئید یک دفعه کم و دفعه دیگر زیاد کار می ھمچنین غده. کند می

دھند، ھزاران ھورمون و سایر مواد  کنند، ھزاران کنفرانس تشکیل می ھزاران کتاب چاپ می» دانشمندان«
بـه بـدن    طبیعیخواھند یاد بگیرند که اگر غذای  ک چیز خیلی ساده نمیبرند؛ ولی ی مصنوعی به کار می

. گردد بر می طبیعیروند و فعالیت بدن به حال  ی این اختالالت یک مرتبه از بین می تحویل داده شود ھمه
  .فھمد فھمد، او اصًال ھیچ چیز نمی را نمی طبیعیی  اگر کسی معنی کلمه
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بـرای خـود دانشـمندان صـد درصـد ثابـت شـده کـه         . باشـد  ان مـی ی سرط تر مسأله حاال از ھمه عجیب
ی مـردم   خواھنـد ایـن حقیقـت را بـه گـوش ھمـه       باشـد، ولـی نمـی    ھای مرده می ی خوراک سرطان زائیده

محـروم   6»نیـروبخش «و » لذیـذ «ھـای   ایـن خـوراک  » لـذت «خواھند آنھـا را از   برسانند، گویا برای اینکه نمی
ی سـرطان راه صـحیح را در پـیش     دوست در بعضی نقاط دنیا بـرای معالجـه   البته چند پزشک انسان. سازند

خواھند این خبـر را بـه گـوش عمـوم      اند، ولی مقامات رسمی نمی گرفته و نتیجه مثبت ھم به دست آورده
علـل  » پیـدا نمـودن  «بـرای  » دانشـمندان سرشـناس  «توانند این کار را بکننـد؟ ایـن    آنھا چطور می. برسانند

چند روز پیش خواندیم که . کنند گیرند و بین خودشان تقسیم می ھا پول می ردھا دالر از دولتسرطان میلیا
  .میلیون دالر بودجه تعیین نموده است 350فقط ایاالت متحده آمریکا برای این منظور ساالنه 

ھــایی ھســتند کــه از  ھــای ســرطانی یکــی از دو نــوع ســلول ھمــین طــور کــه قــبًال ھــم گفــتم، ســلول
دھند، فقط با این تفاوت که یک دسته از اینھا  آیند و بدن دروغین تشکیل می ای مرده به وجود میھ خوراک

کنند و دیگری ھـر کجـا کـه خـودش انتخـاب       شود و مردم آن را چاقی تصور می در ھمه جای بدن پخش می
  .نماید کند در آنجا رشد می می

توانـد جلـوی رشـد ایـن      گردد که نمی ز میقدری عاجه بدن اصلی در نتیجه کافی نبودن غذای طبیعی ب
ھا، یعنی  نماییم ھر دو نوع سلول ھای مرده را به کلی قطع می ھیوال را بگیرد، ولی وقتی ما مصرف خوراک

ی سرطانی، گرسنه مانده  ھای غده اند و ھم سلول ھایی که مردم چاقی نام گذاشته ھا کیلو سلول ھم ده
  .گردند میکنند و ناپدید  شروع به حل شدن می

بینند؟ برای اینکه در البراتوارھای  این جریان خیلی ساده را نمی» دانشمندان«و » شناسان زیست«چرا 
سرشان بقدری گیج شده است کـه  » علمی«ھای فرضی و خیالی و با ھزاران نوع اسامی  خود با حساب

بیننـد کـه چطـور     آنھـا نمـی  . دبیننـ  دھـد نمـی   ھا و کارھایی را که طبیعت در البراتوار خود انجـام مـی   حساب
طبیعت در البراتوار خود از یک ھسته ناچیز یک درخت عظیم و از ذرات میکروسکوپی موجودات زنده بزرگـی  

ھا سـال   ھایی که طبیعت در البراتوار خود در عرض مدت میلیون حساب. سازد مانند شتر، فیل و انسان می
ھا و البراتوارھا در عرض چند دقیقـه   در آشپزخانه» دانشمندان«سعی و کوشش به دست آورده است این 

  .کشند کنند و در عوض چند نوع سم کشنده ساخته و به رخ مردم می محو و نابود می

آینـد، و   ھا در نتیجه یک اشتباه بزرگ به وجـود مـی   ھا مرتبه تکرار کنیم کلیه بیماری باید باز ھم و میلیون
ھـا از سـه راه اصـلی     ایـن بیمـاری  . باشـد  واد شـیمیایی مـی  ھـای مـرده و مـ    این اشتباه در مصـرف خـوراک  
  :نمایند سالمتی انسان را تھدید می

.گردد ھای مرده وارد بدن انسان می تجمع مواد سمی که با خوراک.1
.آید ھای اصلی که در نتیجه کمبود غذای طبیعی به وجود می غیر کافی بودن سلول.2
ضـمنًا ھمـه   . شـوند  ھای مـرده تولیـد مـی    خوراک ارزش در بدن که از ھای زائد و بی تجمع سلول.3

.شوند ھا غالب می ھای مسری فقط به این سلول گونه بیماری

مـواد سـمی در ھمـه جـای بـدن نفـوذ       . ھا با ھم سھیم ھسـتند  ی بیماری سه مورد مزبور در بروز ھمه
کـم  ھـا   فعاِل ارگان ھای کنند، از کمبود غذای طبیعی تعداد سلول ھای وسیعی ایجاد میی  کار نموده خراب

  .شوند ھای زائد، مزاحم فعالیت آنھا می شوند و از طرف دیگر سلول می

ھـا   ھر یک از ایـن سـلول  . بدن انسان دنیای وسیعی است که از میلیاردھا سلول تشکیل گردیده است
ن ھای بسیار پیچیده و منظم با وظـایف مختلـف کـه بـا ھمـدیگر ایـ       کارخانه عظیمی است مجھز با دستگاه

ھای اعصاب مثل برق دستورات مغز را  مثًال سلول. نمایند انگیز را که انسان نام دارد اداره می دنیای شگفت
دھنـد و   ھای عضالت که از خاصیت ارتجاعی برخوردارند عضالت را حرکـت مـی   سلول. رسانند به اعضاء می

ھـا و سـایر    ھـا و آنـزیم   ورمـون دھنـد ھ  ھا را تشکیل مـی  ھایی که غده سلول. کنند بارھای سنگین بلند می
دارند و کار  مخصوصی دارند که قلب را دائمًا در حرکت نگاه می ارتجاععضالت قلب . کنند ھا را تولید می مایع

ھای خود خون را تصفیه نموده، مواد کثیف و مضر  ھا با دستگاه ھای کلیه سلول. دھند یک پمپ را انجام می
ھای ریه اکسـیژن را از ھـوا گرفتـه بـه بـدن تحویـل        سلول. نندک یادرار دفع مکنند و از طريق  ع میآن را جم
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ھـای سـایر اعضـاء ھـر یکـی وظیفـه        طور ھم سـلول  ھمین. نمایند دھند و ھوای کثیف را از بدن دور می می
مشخصی دارد که اگر این وظایف مطابق قوانین طبیعت به درستی انجام گیرد، انسان تا آخر عمر طـوالنی  

که پروردگار تعیین نموده است بدون ھیچ نوع بیماری طی خواھد نمود و چـون انسـان مجھزتـرین و     خود را
ی موجودات دیگر شود، ولی متأسـفانه   تر از ھمه باشد عمر او بايد طوالنی ترین موجود روی زمین می کامل

ھشـتاد سـال   دیوانـه کـه بـه ھفتـاد      کند، ولی انسان نیمـه  یک پرنده کوچک دويست سیصد سال عمر می
  .شود کند پیر شده و مرگ ناگھانی او نیز غیرطبیعی محسوب نمی رسد، خیال می می

کدام مھندس زحمت کشـیده و  ) سلول ھا(آسا  ھای معجزه حاال ببینیم برای به وجود آوردن این کارخانه
او بـرای   باشد و مصالحی را کـه  ھا خود پروردگار می مھندس این کارخانه. چه مصالحی مصرف نموده است

ھا به کار برده است توسـط اشـعه    داشتن، به کار گماشتن و تولید مثل این سلول به وجود آوردن، زنده نگه
ھـا سـاخته و    مطابق احتیاجات سلول 7ھای کامًال دقیق خورشید، آب، خاک، ریشه، ساقه و برگ با حساب

کند ِخرد پروردگار را نادیده گرفتـه و در   ھیچ آدم عاقل نباید جرئت. ی گندم جا داده است در یک میوه یا دانه
  .نامند، کوچکترین تغییراتی بدھد این مواد اولیه که مردم آن را غذا می

خـوار غـذای    نشـناِس مـرده   با وجود ھمه این واقعیات کامًال آشکار، ساده و طبیعی، دانشـمندان زیسـت  
سازد و در دسترس آنھا  طبیعت آماده مینقصی را که خدای بزرگ برای مخلوق خود در البراتوار  کامل و بی

کننـد در البراتوارھـای خـود غـذای      نماینـد و تـالش مـی    کشند و نابود مـی  گذارد پسند ننموده، آن را می می
ھا،  ھا، پروتئین آنھا ھزاران نوع ویتامین. مصنوعی و شیمیایی بسازند و جایگزین غذای طبیعی و زنده بکنند

ھایی را که از گرسنگی حقیقی از  سازند تا با  آنھا ارگان شمار دیگر می یمواد معدنی مصنوعی و ُسموم ب
اند به کار بیندازند که چند نفر از این دانشـمندان قالبـی بـرای کشـف ایـن نـوع مـواد مصـنوعی و          کار افتاده

ر آشـنا  روزی که تعیین کنندگان جایزه نوبل با حقیقـت امـ  . داند اند خدا می سمی به جایزه نوبل نائل گردیده
  .شوند، برای اشتباھات خود چقدر افسوس خواھند خورد

ردد از گـ  شـمار مـی   ھـای بـی   شود و سـبب بـروز بیمـاری    نود درصد ُسمومی که در بدن انسان جمع می
گذشته از این وقتی غذای زنده را چه حیوانی و چه گیاھی روی آتش . آید به وجود میھای حیوانی  خوراک

ھـای متخصـص الزم    ھای درونـِی سـلول   مه موادی که برای ساختمان دستگاهکشند ھ دھند و می قرار می
ھمچـون مصـالح سـنگین سـاختمانی ماننـد       -)کـالری (شـود و فقـط مـواد سـوختنی      است محو و نابود می
و غیـره بـاقی    ای، چربـی، قنـد   پروتئینی، نشاسـته  مواد» علمی«یعنی به عبارت  -سنگ، آجر، ِگل و غیره

  .ته به صورت سوخته و خراب شدهمانند، آن ھم الب می

کـالری کـه   . دھند حاال ببینیم این کالری و این مصالح ساختمانی سنگین در بدن چه کارھایی انجام می
فایده است، این کالری فقط سوخت اضافی است که بدن ھیچ  شود کامًال بی ھای مرده تولید می از خوراک

نھایـت گـرم    شخص خود را بـی . د آن را از خود دور نمایدکن احتیاجی به آن ندارد و با ھزار زحمت سعی می
خواھد که این آتش  بدن او چیزی می. ور شده است کند مثل اینکه در بدن او یک حریق شعله احساس می

گردد، شخص ھر دقیقه یک شیشه کوالی سرد یا آب یخ سر  را خاموش نماید، تشنگی عجیبی شروع می
قلـب مجبـور   . لـب اسـت کـه بـا احتیاجـات بـدن ھـیچ مناسـبتی نـدارد         این آب بار اضافی بـراي ق . کشد می
ھا و پوست برساند تا بـه   شود فعالیت خود را افزایش داده، تندتر پمپ نماید و این آب اضافی را به کلیه می

. گـردد  عرق مثل آب یک جوی از ھمه جای پوست ُپرخـور جـاری مـی   . توسط ادرار و عرق از بدن بیرون براند
» ھـای  لـذت «این ھم قسمتی از . دستمال به دست دارد تا جریان این آب را از بدن پاک نماید شخص دائمًا
باشد که شب و روز  می» نیروبخش«و » دار کالری«، »مقوی«ھای  ھمین خوراک» فوایِد«این . این دنیاست

ی نیروی خود  زنند، ولی متأسفانه شخص عوض اینکه نیرو گرفته باشد کلیه برای آن داد می» دانشمندان«
رود و آنقدر قوه ندارد که از صـندلی راحـت    کشد، سینه او باال و پایین می را از دست داده، به زور نفس می

  ...خود بلند شود

  

  :آوانسیان در ادامه، از تجربیات شخصی خود می نویسد
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چھار روز  ھر سال دو سه مرتبه و ھر دفعه سه. بنده خودم پنجاه و سه سال تمام در این وضعیت بودم
ه کـردم کـه در عـرض ده دوازده دقیقـه پیژامـ      به قدری زیاد عرق می. افتادم کردم و به رختخواب می تب می

آمـدم و یـک    و زیرپیـراھن، بـه تنـگ مـی     هنج دفعه تعـویض پیژامـ  بعد از چھار پ. شد ای من تمام خیس میھ
مـام برونشـیت مـزمن خیلـی     بیست، بیست و پـنج سـال ت  . خوابیدم کشیدم و می ی حمام به تن می حوله

ی مـن سـوراخی دارد کـه سـرما ھمیشـه از آنجـا وارد بـدن مـن          نمودم سینه سخت داشتم، احساس می
ھای مختلف خریدم فایده نکرد، سرما به یک نحوی  گردن ژاکت یخه بلند پوشیدم فایده نکرد، شال. شود می

دن پشمی خیلی ضخیم با نیم متر پھنـا  گر سرانجام یک شال. شد ی من می نمود و وارد سینه راه پیدا می
کردم ایـن یگانـه راه صـحیح     خیال می. و سه متر درازا سفارش دادم و آن را دو سه دفعه دور گردنم پیچیدم

  .باشد می» سرماخوردگی«برای جلوگیری از 

از موقعی که عقل به سرم رسید، یعنی از شانزده سال پیش بـه ایـن طـرف چـه در تابسـتان و چـه در       
کند، ولی ھـیچ وقـت    خوابم، ھر نوع سرما به بدن من اصابت می ی شدید زمستان در ھوای آزاد میسرما

پوشـم،   ھا یک زیرپیراھن کوتـاه مـی   پوشم، زمستان نمی هموقع خواب بیژام. »خورم نمی«را  من این سرما
وست بدنم بتواند آزادانه خوابم تا تمام پ آورم و زیر یک مالفه می ھا این زیرپیراھن را ھم در می ولی تابستان
گیرم  کنم یا دوش می ھای خیلی گرم تابستان بدنم را با یک استکان آب سرد خیس می شب. نفس بکشد

کنـد کـه او را    بخشـی را احسـاس مـی    روم، بدین طریـق آدم یـک خنکـی لـذت     و خیس خیس زیر مالفه می
  ...برد بالفاصله به خواب عمیقی فرو می

رحـم و   باشـند آن تبلیغـاتی کـه افـراد بـی      انگیزي می ھای نفرت بازی که چه حقهگردد  از اینجا آشکار می
حسـاب  . کننـد  پرست ھر روز از رادیو و تلویزیون برای به اصطالح داروھای ضد سرماخوردگی پخش مـی  پول

  .کنند زنند که اینقدر برای تبلیغات خرج می کنید چقدر پول مفت از مردم به جیب می

ُکشـیم آن مـواد اولیـه عـالی کـه بـرای سـاختمان و بـه کـار           زنده را بـا آتـش مـی    گفتیم که وقتی غذای
شـود و فقـط کـالری     ھـای متخصـص الزم اسـت نـابود مـی      ھای درونی سـلول  ھا و دستگاه انداختن کارخانه

حـاال ببینـیم کـار    . دیدیم که کـالری اضـافی چـه بـود    . مانند ارزش و مصالح سنگین ساختمانی باقی می بی
  ین ساختمانی چیست؟مصالح سنگ

آیـد قـادر اسـت فقـط دیوارھـای سـلول را        پروتئینی که از گوشت، نان، برنج و امثال اینھـا بـه عمـل مـی    
باشند، ولی باطنـًا ھـیچ شـباھتی بـه آنھـا       ھای اصلی می ھا ظاھرًا شبیه به سلول این نوع سلول. بسازد

توانند انجام بدھند ایـن اسـت    اری که میھای تخصصی محرومند و یگانه ک ندارند، چون از ھر گونه دستگاه
ھای بـدن اصـلی بیکـار     ھیچ کدام از سلول. که بخورند، ھضم نمایند، از وسط نصف شوند و تولید مثل کنند

ھـا انجـام    ھا و غـده  ھا، ارگان نیستند، ھر یک از آنھا مأموریت خاصی دارد که در پوست، عضالت، استخوان
ھـایی کـه    فھمم، حاال شما به من بگوییـد ایـن گوشـت    م و چیزی نمیشاید من عقل ندار. کنند وظیفه می

  خورند و کار آنھا چیست؟ خوارھا آویزانند به چه درد می ھا کیلو از ھمه جای بدن مرده ده

بخورید تا بـرای انجـام دادن   » مقوی«ھای  مرغ و سایر خوراک گویند گوشت، برنج، ماھی، تخم به ما می
ھـایی کـه در موقـع     حاال شما از آن آقایان و خانم. نیروی کافی داشته باشیدکارھای سخت بدنی کالری و 

گیرنـد و یـک دنیـا زحمـت      کنند، از دو طرف در اتوبوس محکـم مـی   سوار شدن اتوبوس دستشان را بلند می
خورنـد کـه    نمی» مقوی«کشند تا بتوانند خودشان را یک پله باال بکشند بپرسید آیا آنھا از این غذاھای  می

  ..یروی بیشتری داشته باشند؟ ببینید آنھا چه جوابی به شما خواھند دادن

ی بیمـاری یـک    در اسـتعمال کلمـه  : حاال ببینیم اصًال بیماری چیست و به چه چیـزی بایـد بیمـاری گفـت    
درد  گیرد یـا او دل  وقتی پای یک نفر درد می. اشتباه عمیق وجود دارد که الزم است من اینجا تشریح نمایم

اصـل  . گوینـد ایـن آدم بیمـار شـده کـه ایـن درسـت نیسـت         کند می کند و یا تب می درد احساس مییا سر
ھـای متخصـص    ھای زائد و کمبـود سـلول   بیماری ھمین سه وضعیت یعنی تجمع مواد سمی، تجمع سلول

ھـای   خوراک که در َرِحم مادر با(خوارھا بدون استثناء از نوزاد یک روزه گرفته  ی مرده بنابراین ھمه. باشد می
. خوارھـا بیمارنـد   ی مـرده  پـس ھمـه  . تا اشخاص صـد سـاله بـه آن مبـتال ھسـتند     ) مرده تغذیه نموده است

باشـد در آشـپزخانه    خبر این بیماری وحشتناکی را که باعث ھمـه مـرگ و میرھـای کنـونی مـی      مادران بی
  .کنند ھای خود می پزند و به زور وارد بدن بچه می
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ھـا در رختخـواب نگـاه     ھـا و حتـی سـال     پرسید پس آن چیزی کـه آدمـی را مـاه   حاال شما از من خواھید 
خوارھـا گـاه بـه گـاه      ھایی کـه مـرده   آن ناراحتی: دارد بیماری نیست پس چیست؟ جواب من این است می

گوينـد بیمـاری نیسـت بلکـه عالیـم مقاومـت بـدن در مقابـل بیمـاری          یکنند و بـه آن بیمـاری م   احساس می
ھای مرده و بـدن   ارت دیگر مبارزه بدن اصلی است در مقابل مواد بیگانه یعنی خوراکبه عب. اساسی است

نماینـد،   زا را حریصانه به بدن خود تحمیل می ھای مرده و بیماری خوارھای گمراه خوراک وقتی مرده. دروغی
ر را از بـدن دور  مـواد مضـ  خیزد تا یک قسمت از ایـن   بدن اصلی آنھا به تنگ آمده گاه به گاه به مبارزه بر می

ھـای   کند، یک قسمت از سـلول  ھا را پاک می کند، با اسھال روده توسط استفراغ معده را خالی می .نماید
آورد تـا   راند، ضمنًا چھار پنج روز ھم اشتھا را بنـد مـی   ھا بیرون می زائد و ُسموم را نیز حل نموده از راه روده

د و با این امر به صاحبش نشان دھد که بـدن اصـلی او بـه    دستگاه گوارش بتواند مدتی به استراحت بپرداز
این استفراغ، اسھال، تب و غیره در واقع عالمت بیماری نیسـت، بلکـه   . ھا احتیاجی ندارد این نوع خوراکی

دھد تا قسمتی از بیماری اصلی را از بدن دور نماید،  عالمت معالجه است که طبیعت گاه به گاه انجام می
کنند و به جای اینکه بگذارند طبیعت کـار خـود را بـه راحتـی      بین معنی این را درک نمی تاهخوارھای کو مرده

ھا سال متوالی سه چھـار برابـر آنچـه الزم بـوده کـار       انجام دھد، به جای اینکه بگذارند جھاز ھاضمه که ده
ای  ی تغذیـه  برنامهنموده است، چند روز نفس راحت بکشد، به جای اینکه مصرف مواد مرده و زھرآلود را از 

کنند با صدھا نوع ُسموم کشـنده و سـایر    سعی مییعی بیمار را تقویت نمایند، حذف نمایند و با غذای طب
ی شفابخش طبیعت را بگیرند، خفه نمایند و با سوپ جوجه، چلوکباب، شیر  جلوی مبارزه» علمی«وسایل 
این مبارزه در مورد . بیماری را تقویت نمایند ی جگر نه اینکه بدن اصلی بلکه بدن دروغی یعنی خود و عصاره

ی بدن اصـلی   تب و احساس درد نشانه مبارزه. شود ھای مختلف دیده می در شکل» ھا بیماری«ھمه نوع 
  .باشد ھا و ُسموم مختلف می در مقابل میکروب

کند فقط کار سه عامل نام  نظمی که در ھر ارگانی و یا ھر قسمت دیگر بدن بروز می ھر دردی و ھر بی
ھـایی کـه مـواد مـرده در بـدن انسـان بـه وجـود          کاری خوار برای خراب نشناسان مرده زیست. باشد برده می 

بت بـه مکـان، شـکل    ھـا نسـ   کـاری  ھـر یـک از ایـن خـراب    . انـد  اختراع نموده» علمی«آورند ھزاران اسم  می
ھـا بـه چـه     کـاری  حاال ببینیم این خراب. اند نظمی و غیره یک اسم مخصوص پیدا نموده ی بی ظاھری، درجه

گردد ھر راه آزادی که جلوی خـود   طور که سیالبی از کوه سرازیر می ھمان. شود طریقی در بدن پخش می
سـازد و   زا مـی  در آشـپزخانه مـواد بیمـاری    نفرطور ھم وقتی یک  گردد، ھمین بیند به آن طرف روانه می می

کنـد بـه آن طـرف     کند، این مواد بـه ھـر طـرف بـدن کـه راه آزاد یـا جـای ضـعیف پیـدا مـی           وارد بدن خود می
کننــد و  آور در ســر راه خــود یــک ارگــان مناســب و ضــعیف انتخــاب مــی  گــاھی ایــن مــواد مــرگ. شــتابد مــی

طور موارد مرگ در سـنین   این. اندازد ُارگان مزبور را از کار میھای خود را در آنجا متمرکز ساخته،  کاری خراب
ھـای بـدن    ی ُارگـان  ھـا در ھمـه   کـاری  در موارد دیگر ایـن خـراب  . رسد ، پنج، ده تا بیست سالگي فرا میکي

در . کند نیمه زنده نیمه مرده تا ھشتاد نود سال عمر می» شانس آورده«شود و صاحب این بدن  پخش می
  .باشد رھا این یک عمر خوب میخوا نظر مرده

شوند، یا چرا یکی زود و  ھا به آن بیماری مبتال می ھا به این بیماری و بعضی نباید پرسید که چرا بعضی
این بستگی به مصرف مواد مرده و زنده، شرایط وضـعیت  . این کار قانون خاصی ندارد. میرد آن یکی دیر می

  ...ی مقاومت ارثی و غیره و غیره دارد هھا، شرایط کار و فعالیت شخصی، درج ارگان

نامند، بدون اینکه یک دقیقـه متوجـه حـرف خـود      می» ھای تمدنی بیماری«خوارھا این نوع بالھا را  مرده
آیـا  . شود تمدن نامیـد  ھا افراد بشر می توان چیزی را که باعث مرگ میلیون بشوند و فکر کنند که چطور می

ــو، یخچــال، تلفــن، اتومب  ــرق، رادی ــل، راهب ــک، ســینما، مدرســه، اینھــا ھســتند کــه     ی آھــن، ھواپیمــا، موزی
  عقـل، نشـانه   خوارھـای بـی   آن چیزھـایی کـه مـرده   . آورند؟ البته که نـه  به وجود می» ھای تمدنی بیماری«

ســازی،  سـازی، سیگارسـازی، مشـروب    ھـای داروسـازی، کالبــاس   کننـد ماننــد کارخانـه   تمـدن حسـاب مـی   
انـد تـا    زودپز و ھزاران نوع وسـایل دیگـر کـه مـردم نیمـه دیوانـه اختـراع نمـوده         ھای ی گازی، دیگ آشپزخانه

کـن نماینـد نـه فقـط عالیـم       غذاھای طبیعی را به مواد سمی تبدیل نموده نسل بشر را از ایـن دنیـا ریشـه   
  .ترین بربریت است که تا به حال انسان شناخته است تمدن نیست بلکه بزرگ

داد و آھسـته بـه مـردم نزدیـک      موارد مرگ آمـدن خـود را خبـر مـی     دويست سیصد سال پیش در بیشتر
ھـای پیـری محسـوب     سـابق سـرطان و سـکته قلبـی بیمـاری     . کنـد  حاال دیگر ھیچ وقت خبر نمی. شد می
آینـد و جوانـاِن بیسـت، بیسـت و پـنج سـاله از سـکته         شدند، ولی اکنون نوزادان با سرطان به دنیا می می
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کرد، ولی اکنون در عرض  بیشتر موارد سکته به یک قسمت بدن اصابت می سابق در. شوند قلبی تلف می
  .کند پنج دقیقه کار را تمام می

ھا را بگیرد به غیر  فکرش را بکنید، ھیچ عملی، ھیچ ثروتی، ھیچ قدرتی قادر نیست جلوی این بدبختی
بـرای مخلـوق خـود     از تعویض یک بشقاب غذای مرده با یک بشقاب غـذای زنـده کـه از اول زنـدگی، خـالق     

ھـا بـا ایـن تشـکیالت وسـیع، بـا        ھـای مجلـِل بیمارسـتان    نگـاه کنیـد بـه ایـن سـاختمان     . تعیین نموده است
ھـای قطـور،    ھای جدی و طوالنی، با کتاب ھای رسمی، با نطق پیچیده، با کنفرانس» علمی«ھای  دستگاه

ار، با گروه پرستارھای پـاکیزه و فکـرش را   ھای مدرن، با پزشکان با وق ھای معمایی، با آشپزخانه با داروخانه
نه فقط ارزش یک بشقاب غذای زنده را نـدارد، بلکـه وجـود    » علمی«ھای  بکنید که این ھمه مسخره بازی

اگر این پزشـکان  . باشد ھا و مرگ و میرھا می ھای مرده و داروھای سمی باعث کلیه بیماری آنھا با خوراک
شـوند، فـورًا    نند که با فعالیت غلط خود چه گناه وحشتناکی مرتکب میو پرستاران جوان و فریب خورده بدا

ی عمرشـان را بـرای خـدمت بـه مـردم از راه       کنند و برای جبران گناھان گذشـته خـود، بقیـه    از آنجا فرار می
  .صحیح اختصاص خواھند داد

نماید و ھیچ وقت خواند تا حفظ  خواھد درس خود را خوب یاد بگیرد آن را چندین مرتبه می کسی که می
باشد،  ی تغذیه و تندرستی مھمترین درس این دنیا می خواری یعنی فلسفه چون درس زنده. فراموش نکند

ی اول اھمیت را دارد کامًال خوب حفظ گردیده و ھمیشه و ھمه جا تکرار  ی آن که درجه الزم است چند نکته
  .شود

ھای مختلف این کارخانـه و بـرای بـه کـار      تسازد، برای ساختمان قسم ای می وقتی مھندسی کارخانه
نمایـد و ھـر آن قـادر     ھای دقیق تعیـین مـی   ی الزمه را با حساب انداختن و سالم نگه داشتن آن، مواد اولیه

ی ایـن دنیـا را کـه انسـان      ترین کارخانه حاال ببینیم عظیم. ی مزبور را خراب نموده از نو بسازد است کارخانه
شناسـان   ی مـا را زیسـت   و مھنـدس آن کیسـت؟ اگـر مغـز، قلـب، خـون و ریـه       نام دارد چه کسی سـاخته  

اند ما مجبوریم به دستورات آنھا گوش دھیم و اگر بدن ما مھندس دیگری دارد باید او را بشناسیم و  ساخته
  .دستورات او را اجرا نماییم

سـازد،   مجسـم مـی  پرستد و به ھر شکل که او را در ذھـن خـود    ھر کس در این دنیا ھر خدایی که می
تـوانیم بـا خـود خـدا صـحبت کنـیم؟ البتـه کـه          آیـا مـا مـی   . داند که مھندس اصلی بدِن انسان خداست می
خدا در جای معینی ننشسته، او ھمه جا ھست، در آسمان، در زمین، در قلب ما، در مغـز مـا،   . توانیم می

کنند  می التماسرغ و ماھی که از ما ی گندم، در ُگل، در برگ درخت، در چشمان گاو و گوسفند و م در دانه
حتـی آن  . کنـد  پس خدا توسط طبیعت ھر روز و ھـر دقیقـه بـا مـا صـحبت مـی      . به آنھا رحم کنیم و نکشیم

شناسند و در مقابل آن احترام قائلنـد، پـس    شناسند، آنھا طبیعت را می کسانی که گویا وجود خدا را نمی
چون خدا در ھمـه جـای طبیعـت    . ون اینکه به این امر پی ببرندشناسند، بد آنھا ھم خواه ناخواه خدا را می

دھد، پس باید قبول نمود که خـدا، آفریـدگار، پروردگـار، یـزدان، خـالق، طبیعـت یـک         وجود خود را نشان می
ــد  ــی دارن ــه   . معن ــه روی ھم ــی دارد ک ــوانین خاص ــت ق ــر      طبیع ــت و اگ ــته اس ــا نوش ــن دنی ــای ای ی چیزھ

ر مفیدی انجام بدھند باید این قوانین را خوب مطالعه نموده و مردم را بـه راه  شناسان مایلند واقعًا کا زیست
  .صحیح ھدایت کنند

ھـای زائـد، مـواد سـمی و کمبـود       سـلول (ھـا سـه عامـل     در این قسمت کتاب دیدیم که در بروز بیماری
ھـای   سـلول گیـریم   کنند، وقتی ما جلوی جریان مـواد مـرده را مـی    رل اصلی را بازی می) ھای اصلی سلول

ھای اصلی ھم تقویت شده به کار طبیعی خـود   گردند، سلول زائد و مواد سمی حل شده از بدن خارج می
ھا نیز بـه کلـی ناپدیـد     کن شده و خود بیماری ھا ریشه به این طریق علل اصلی بیماری. شوند مشغول می

شـود کـه    در بـدن ایجـاد مـی    ھایی العمل ھای زائد، عکس اما در موقع حل شدن ُسموم و سلول. گردند می
ھمین اشـتباه  . کنند فھمند و کامًال برعکس آن را تصور می ھا را نمی العمل تجربه معنی این عکس مردم بی
در قسمت بعدی کتاب راجـع بـه ایـن    . دھد ی اشتباھات دیگر علم پزشکی را تشکیل می ی ھمه بزرگ پایه

  .ھا صحبت خواھیم نمود العمل عکس
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  شفا بخشھای  العمل عکس

طور که گفتیم بیماری عالمت مبارزه بدن در مقابل مواد بیگانه و مضر است کـه از بیـرون وارد بـدن     ھمان
. کنـد  گوینـد پـای فـالن کـس درد مـی      گیـرد مـی   وقتی این مبارزه در پای انسان صورت می. گردد انسان می

ی دردھــا و  دلیــل ھمـه . نـد گوی درد، کمــردرد و غیـره ھمــین حـرف را مــی   طــور ھـم بــرای سـردرد، دل   ھمـین 
ی ایجـاد  ھا یکی است، یعنی ھمین سه عامل ذکر شده که در جاھای مختلف بدن دردھای مختلف بیماری

  .کند می

تواند آن را در خود جـا بدھـد یـا     شود که بدن نمی ھای مرده سم به قدری زیاد تولید می وقتی از خوراک
. کند درد، سردرد و دردھای دیگر احساس می اند، انسان دلم با ادرار بیرون براند و در جریان خون باقی می

مانند تغییر غذا، آفتـاب گـرم، بـاد گـرم، فعالیـت بـدنی و غیـره یـک قسـمت از          » نامعلوم«وقتی با یک دلیل 
بـین بیمـاری نـام     ایـن کـه مـردم کوتـه    . کنـد  شود، شـخص درد احسـاس مـی    ُسموم انباشته شده حل می

زنـد و کمـک    این درد کار بدن اصلی است کـه جیـغ مـی   . باشد ری اصلی میاند عالیم مختلف بیما گذاشته
ی  بـین عـوض اینکـه دلیـل اصـلی بیمـاری را پیـدا نمـوده و بـرای آن یـک چـاره            طلبد، ولی پزشکان کوتاه می

کننـد و روی ُسـموم موجـود ُسـموم تـازه اضـافه        اساسی بیندیشند با چنـد مسـّکن ایـن صـدا را خفـه مـی      
  .نمایند می

کنم این قسمت را با دقت بخوانید و خوب به یاد بسپارید و ھـیچ شـکی در آن    از شما خواھش میحاال 
نماید این غذا اثـرات   ھای مرده را کنار گذارده غذای طبیعی مصرف می وقتی کسی خوراک. نداشته باشید

کـه در   ھـای مـرده و ھضـم نشـده را     غذای طبیعـی، خـوراک  . دھد ی خود را بالفاصله نشان می شفادھنده
ھا سرگردانند و ھمچنین ُسمومی را که در جریان خون در گردش است فورًا جمـع نمـوده از    معده و در روده
ھـایی ماننـد گـاز، اسـھال و غیـره احسـاس        ھای خود ناراحتی شخص در معده و روده. سازد بدن خارج می

. عی بـه او ضـرر رسـانده اسـت    کند که غذای طبی او اگر از اصل جریان خبر نداشته باشد خیال می. کند می
شماری از مـردم   عده بی. چیزی که آدمی را مریض نماید نباید طبیعی نامید. این حرف واقعًا مسخره است

خواری را امتحان کردیم و دیـدیم کـه    ما زنده«: نویسند نمایند به من می که این مطلب را خوب مطالعه نمی
  ».مکردی رھا ،غذای طبیعی با بدن ما سازگار نیست

ھا  ھا و ماه باشند، بعد از ھفته ی سریشمی می ُسمومی که ھنوز به صورت جامد در نیامده و مثل ماده
ھـا سـال پـیش در بـدن وارد شـده و مثـل سـنگ سـفت          امـا آنھـایی کـه ده   . کننـد  شروع به حل شدن می

د و سـپس حـل   کشد تا تدریجًا و به نوبت نرم شده به حـال سریشـمی برگردنـ    ھا طول می اند سال گردیده
کننـد،   خوارھا در بعضی جاھای بدن احساس مـی  بیشتر دردھای شدید که مرده. شده و از بدن دفع گردند

ھـا   ھـای ارگـان   توانند از پرده اند نمی تا موقعی که اینھا کامًال آب نگردیده. باشد کار این مواد سریشمی می
ھـا یـا در    ر مدتی که اینھا در بندھای اسـتخوان عبور نموده داخل جریان خون بشوند و از بدن دفع گردند و د

  .گردند عضالت در حرکتند موجب دردھای شدید می

انـد ھـم در موقـع     ھای بـدن در مقابـل مـواد بیگانـه کـه مـردم بیمـاری نـام گذاشـته          العمل این نوع عکس
لف ھمـدیگر  گردد، ولـی ایـن کـار در شـرایط کـامًال مخـا       خواری مشاھده می خواری و ھم در موقع زنده مرده

شود که یک قسمت آن مطـابق امکانـات    خواری سم دائمًا از بیرون وارد بدن می موقع مرده. گردد انجام می
خواری ھیچ گونه سمی از  اما در موقع زنده. گردد گردد و باقی آن در یک جای بدن انباشته می بدن دفع می

ی در بدن جمع شده بود تـدریجًا بیـرون رانـده    خوار گردد بلکه ُسمومی که در موقع مرده بیرون وارد بدن نمی
تـر و   ، انسـان ضـعیف   خواری بعد از ھر حمله باشد که در شرایط مرده این جریان به این معنی می. شود می

خـواری بعـد از ھـر حملـه، یـک قسـمت از بیمـارِی اصـلی          گردد، ولی در شرایط زنده تر می بیماری او عمیق
  .گردد تر و نیرومندتر می شود و شخص سالم بیرون رانده می

اي  ی من ضعیف است، ھیچ میـوه  معده«گویند  می) آنھا زیاد است  عده(شناسیم که  اشخاصی را می 
داند که ھمین میوه او  او نمی» .شوم خورم مریض می توانم بخورم، ھمین که قدری میوه یا سبزی می نمی

ھـای او را   کنـد کـه معـده و روده    را شروع میالعمل شفابخش  کند بلکه فوری عکس را نه اینکه مریض نمی
این شخص ھمیشه بیمار است، او بیمـار اسـت بـرای ایـن کـه      . دھد پاک نموده و او را از بیماری نجات می

. بدن او دائمًا در مبارزه است. او بدون این میوه و سبزی ھم ھمیشه سوء ھاضمه دارد. میوه نخورده است
آلود خالی کند و بـه او بفھمانـد کـه     ھای زھر ی او را از خوراک آورد که معده گاه به گاه اشتھای او را بند می
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فھمد، ھمین که فرصت پیدا کـرد دو برابـر    ھا احتیاج ندارد، ولی شخص معنی این را نمی به این نوع خوراک
 خوار بـرود و بگویـد   شناسان و پزشکان مرده ی دانشمندان، زیست اگر این شخص پیش ھمه. خورد قبل می

بینید کـه ضـرر    اگر می«: رساند چکار کنم، آنھا ھمه با یک زبان جواب خواھند داد فالن میوه به من ضرر می
حاال امتحان کنید ده روز فقط این میوه را بخورید و ببینیـد  «کند  یک نفر از اینھا پیشنھاد نمی» .، نخوریددارد

تـرس اینکـه ممکـن اسـت ایـن میـوه آدمـی را         گویند از البته آنھا ھیچ وقت این حرف را نمی» .شود چه می
  .ھای مرده باعث مرگ مردم بشود کنند که ممکن است گوشت و خوراک بکشد، ولی ھیچ وقت فکر نمی

ی کشتارھای کنـونی   ھای جھانی و ھمه باعث جنگ» خیلی کوچک«حاال اگر من بگویم که این اشتباه 
ه چھارصـد و پنجــاه سـال پـیش بـه کپرنیــک     طـور کـ   خندنــد، ھمـین  بــین بـه مـن مـی    باشـد مـردم کوتـه    مـی 
کند وقتی بـا   گفتند چطور زمین حرکت می کند ھمه می گفت که زمین حرکت می خندیدند وقتی او می می

گویـد چطـور    اکنون ھـم فـالن شـخص مـی    . بینیم که زمین زیر پای ما ثابت ایستاده است چشمان خود می
گیرم و یا اینکـه بـین    خورم اسھال می د، ھمین که میکن بینم که ضرر می کند وقتی من می میوه ضرر نمی

کـنم کـه    گویم و تکرار مـی  ولی من می. ای باید وجود داشته باشد میوه خوردن یا نخوردن و جنگ چه رابطه
کشـند بـرای    مـردم ھمـدیگر را مـی   . باشـد  ھا مـی  ی جنگ ای وجود دارد بلکه یگانه دلیل کلیه نه فقط رابطه

ھـای سیاسـی وارد شـوید و     به ضیافت.  ه و گوشِت زھرآلوِد بیشتر به چنگ بیاورنداینکه یک لقمه نان مرد
ننـد و آنھـا را بـه عـوض غـذا روی میـز       کاند تا ایـن ھمـه مـواد سـمی جمـع       ھایی خرج نموده ببینید چه پول

 ھا ُتن غـذای فشـرده و   ھای آسیایی گشت بزنید و مشاھده کنید که چطور میلیون اند، یا به سرزمین چیده
ھـا   اند و به جـای غـذا جلـوی میلیـون     ارزنده مانند برنج را اول صاف نموده و سپس کشته به تفاله برگردانده

  .اند مردم گرسنه گذاشته

کشـد تصـمیم بگیـرد ھمـین      اگر این آقا که بنیادش ضعیف است و ھمیشه سوء ھاضمه دارد و رنج مـی 
از بیماری خود  ،العمل شفابخش آن را تحمل نماید میوه را که از خوردن آن ترس دارد بخورد و چند روز عکس

ھـای شـفابخش بھتـرین     العمـل  دادن چگونگی ایـن عکـس   برای سریع نشان. به کلی نجات پیدا خواھد کرد
  .باشد نمونه، جریان سرگذشت بنده می

مـن غـذا را فقـط خـوراک گوشـتی حسـاب       . کنم کسی بیشتر از مـن گوشـت خـورده باشـد     گمان نمی
بیشــتر خــوراک مــن ران ســرخ کــرده، مغــز، جوجــه، مــاھی، تخــم مــرغ، کبــاب، کوفتــه، کتلــت،  . کــردم مــی

دانستم  حتی پنیر، کره، ماست و شیر را ھم غذای حسابی نمی. ھای مختلف و از این چیزھا بود خورشت
خندیـدم،   کردند می به آن کسانی که گوشت، عرق و سیگار مصرف نمی. و فقط  به گوشت اعتقاد داشتم

درست است که از میوه خوردن ھـیچ وقـت تـرس نداشـتم ولـی بـه آنھـا        . کردم عقل حساب می را بی آنھا
دار شکم خود را پر نمـوده از خانـه بیـرون     دار و چربی ھای گوشت وقتی با خوراک. دادم چندان اھمیتی نمی

مـوش  میـوه را ھمیشـه فرا  » روی؟ خـوری مـی   پـس میـوه نمـی   «کـرد   رفتم مادرم از عقب من صـدا مـی   می
بـودم  » ھا خوشبخت«ولی من یکی از این . به این طریق کار من از بچگی سم ذخیره نمودن بود. کردم می

ھا نوع بیماری جمع نموده و تمام بدنم را پر  که این ُسموم را به ھمه جای بدن پخش نموده بودم، یعنی ده
  .از سم کرده بودم

خـوابی،   تم، سپس رماتیسـم، سـردرد، بـی   ھای کودکی را پشت سر گذاش در بچگی ھمه نوع بیماری
ھای متعدد، آنژین، دو نوع تیفوس سخت، خناق، بواسـیر سـخت، نقـرس،     یبوست، اسھال، سرماخوردگی

نظمی ضربان قلب و باالخره ورم سخت پاھا،  برنشیت مزمن، ترشی معده، تصلب شرائین، فشار خون، بی
به حالی انداخته بودنـد کـه در سـن پنجـاه و سـه       شمار دیگر مرا ھای بی تنگی نفس، پروستات و ناراحتی

آمـد، خیـال    رفتم نفسم بنـد مـی   دو قدم راه می. سالگی به لب گور رسیده و ھر دقیقه منتظر سکته بودم
گنـاھم، عقـل بـه سـرم نرسـیده بـود اکنـون         اگر بعد از قربانی دادن دو طفل بـی . ام کردم دیگر پیر شده می

فھمـم کـه    ام و حاال مـی  وسیده بودند ولی اکنون من از نو متولد شدهھای من پ خیلی وقت پیش استخوان
  .زندگی واقعی چیست

گـردد   ھایی که در موقع حل شدن ُسموم ظاھر مـی  العمل خواری را کنار گذاشتم، عکس وقتی من مرده
و خواری مشاھده ننمودم، شاید دلیلش این بوده که در بدن من ُسموم سفت شـده   در اولین روزھای زنده

کردم که  در روزھای اول فقط گاز فراوان و درد شدید در روده احساس می. برای حل شدن وقت الزم داشت
ھای قلبـی، سـنگینی و    خوابی، ناراحتی در عوض از ھمان روزھای اول سردرد، بی. دادم اصًال اھمیت نمی

آن را به پنج شش کیلومتر در  پیمایی که به زودی کم شروع کردم به راه کم. ترشی معده تقریبًا از بین رفت
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رفتم که ُسموم به حرکـت بیفتنـد و حـل     مخصوصًا تند راه می. گشتم رفتم و بر می روز رساندم، تا ونک می
ھایم با صدای  رفت، در گوش نمودم که تمام بدنم در ُسموم غرق شده، سرم گیج می احساس می. گردند

ھایم جمع شـده   زد، خون سیاه در نوک انگشتان دست زدند، ضربان قلب در مغزم طبل می بلند موزیک می
  .خواست آنھا را بترکاند و می

تر اسید اوریـک   کنند از ھمه مھمتر و خطرناک ھایی ایجاد می کاری بین ُسمومی که در بدن انسان خراب
شـود و آن را از   ھا و بیشتر از ھمه در شسـت پـا جمـع مـی     این سم وقتی در بندھای استخوان. باشد می
آمـد سـبب    پیمایی به پاھای من وارد می فشاری که در موقع راه. شود دارد نقرس نامیده می کت باز میحر

ایـن جریـان خیلـی جالـب اسـت، آدم کـامًال احسـاس        . شد که از ھمه زودتر اسید اوریِک نقرسم حل شود
اری وقتی سـم  خو موقع مرده. گردد شود و چطور از آنجا خارج می کند که چطور سم وارد شست پا می می

تق به شست پایم  کردم این احساس را داشتم که یک نفر با چکش تق نمودم و درد احساس می جمع می
شـد احسـاس    خـواری کـه سـم از آنجـا خـارج مـی       ولـی موقـع زنـده   . کند زند و سم را در آنجا پرس می می
. گـردد  طرف بـدنم پخـش مـی    زند و به پی بیرون می در از آنجا مانند اشعه پی) یعنی َسم(کردم که درد  می

کـرد، بلکـه در ایـن درد یـک راحتـی دلپـذیر احسـاس         جالب این بود که ایـن دفعـه درد مـرا زیـاد اذیـت نمـی      
نمـودم،   دادم از درد شدید ضـعف مـی   خواری اگر کوچکترین حرکتی به شست می در موقع مرده. نمودم می

در . نمودم م دیگر ھیچ اثری از درد احساس نمیداد خواری ھر قدر که آن را فشار می ولی بعد از مدتی زنده
خوردم بعد از چند ساعت اسید اوریـک ایـن    ھای مطالعه وقتی یک تکه گوشت برای امتحان می اولین سال

دلـیلش ایـن بـود کـه جـای آنجـا تـازه        . کـرد  گردید و چکش کار خود را از نو آغاز می گوشت وارد شست می
  .ای پذیرفتن سم تازه وارد بودترین مکان بر خالی شده بود و مناسب

شکی نبود که . ھمه جای بدن من پر از َسم بود که الزم بود آن را از بدن دور سازم. حاال این اول کار بود
ھـای مخصوصـی ایجـاد کنـد از بـدن خـارج        شد و بدون این که ناراحتی َسم ھر روز حل مییک مقدار از این 

ي دو مرتبه و بعدًا ھر دو سه سال یک مرتبـه  کخواری سالی ي ھای اول زنده با وجود این در سال. گردید می
را آورد و مـ  مرتبه حل شده، بـه خـون ھجـوم مـی     ھا زیر فشار غذاھای طبیعی یک ی این َسم قسمت عمده

کردم، زیاد میل بـه خـوردن    طور موارد خودم را خسته و ضعیف احساس می این. نمود می» مریض«چند روز 
مـن بـه ایـن    . گردید، بعضی موارد تب مختصر نیز ھمـراه بـود   نداشتم، ادرارم آلوده، غلیظ، پررنگ و بدبو می

دم، چون به دانـایی طبیعـت ایمـان    دا دادم و به کار و فعالیت خود ادامه می ھا چندان اھمیتی نمی ناراحتی
بعد از پایان . دھد ھایی ھستند که طبیعت برای نجات من انجام می العمل دانستم اینھا عکس داشتم و می
ــر عکـــس ــوان   ھـ ــال جـ ــودم را ده سـ ــن خـ ــل مـ ــوی العمـ ــر، قـ ــالم تـ ــر و سـ ــی  تـ ــاس مـ ــر احسـ ــودم تـ .نمـ

ی دوسـتان و   ھمـه . شـدم » الغر«ازده کیلو دو) سانتی متر قد 165کیلو با  65(با اینکه من زیاد چاق نبودم 
، پزشـکان و  »دانشـمندان «کردند کـه بـر خـالف دسـتورات جـدی ایـن ھمـه         آشنایان مرا دیوانه حساب می

سـازم و   محروم مـی » نیروبخش«و » کامل«و » مقوی«ھای  سایرین خودم را از پروتئین حیوانی و از خوراک
کـه بیشـتر از   » تقویـت شـده  «و » چـاق «ھای  ای از آن آدم متأسفانه عده. کشانم به نیستی و نابودی می

ھای  سال. نمودند اکنون زنده نیستند که نتیجه کار را به چشم خود ببینند ھمه نسبت به من دلسوزی می
مـن ایـن طـور فکـر     (العمـل   متوالی وزن بدنم بدون تغییر ماند تا باالخره ھمین امسـال بعـد از آخـرین عکـس    

  .به وزن من اضافه گردیدسه چھار کیلو ) کنم می

خواری در نتیجه بیماری قلب، پاھـای مـن ورم کـرده بودنـد، ورم نـرم و خطرنـاکی کـه         قبل از شروع زنده
خواری ورم از  ھای اول زنده در سال. ماند بردم اثر انگشتم چند دقیقه باقی می وقتی انگشت در آن فرو می

دفعه شدت پیدا کـرد کـه چنـدین مـاه طـول       یکدو سه سال بعد . شدت خود کمی کاست، ولی تمام نشد
اگر . رود باید دانست که بیشتر موارد َسم از ھر راھی که وارد بدن شده از ھمین راه ھم بیرون می. کشید

البتـه  . درد و از ایـن قبیـل   طور ھم با پادرد و کمردرد و دل رود، ھمین با سردرد وارد شده با سردرد بیرون می
دفعـه احسـاس نمـودم     رفتم، یک علی زیر آفتاب گرم راه می ھای آب ز در کوھستانیک رو. اين قانون نیست

ورم پاھا ظـاھر گردیـد، ادرارم آلـوده شـد، سـرگیجه      . به زور خودم را به خانه رساندم. رود که سرم گیج می
سیاه نمودم جلوی چشمانم   مدتی ادامه پیدا کرد، ھر وقت که با زمین سر و کار داشتم و سرم را بلند می

وقتــی ایــن . بــا وجــود ایــن نیــروی بــدنی مــن ھــیچ وقــت کــم نشــد . شــد و نزدیــک بــود ضــعف نمــایم مــی
نمـودم و ورم   گذاشتم، خودم را مثل یک جوان بیست ساله احسـاس مـی   ھا را پشت سر می العمل عکس
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را  خـود گردید تا باالخره چند سال پیش آخرین دفعـه وجـود    تر می درجه سبک جزئی که ھمیشه داشتم یک
  .از من دست کشید یلکنشان داد و به 

سه سال پیش . ھایی بود که پیرارسال و پارسال در پاھای من به وجود آمد العمل تر عکس از ھمه جالب
خواری در پاھای من از زانو به پایین دردی مانند رماتیسـم شـروع شـد     یعنی تقریبًا بعد از سیزده سال زنده

این درد جزئی ھفت ھشت ماه ادامـه  . گذاشت راحت بخوابم ھا نمی نبود ولی شبکه چندان اذیت کننده 
ھا مشـغول بـودم موقـع بلنـد شـدن در نتیجـه یـک         داشت تا یک روز که چمباتمه زده در باغچه مدتی با گل

حرکت نامناسب ناگھان در زانوی راستم چنان درد شدیدی احساس نمودم که نتوانستم از جا تکان بخورم، 
بعدًا این درد به تمام پای من پخش گردید و ھفت ھشت ماه طول . ینکه چیزی در زانوی من شکستمثل ا

تـر   العمل ادرار من از ھمه وقت دیگر آلوده در این عکس. کشید تا تدریجًا از شدت خود کاسته و ناپدید گردید
  .نمود شد، مثل اینکه قاطی با چرک بود که زیر شلوار مرا با رنگ زرد تند آلوده می

ھا کار طبیعت اسـت کـه بـدن مـرا از ُسـموم و       العمل من البته کامًال اطمینان داشتم که این ھمه عکس
آوری کرده بودم کـه   کردم مگر چقدر سم جمع کند، ولی تعجب من در این بود که فکر می بیماری خالی می

خیلـی در ایـن بـاره    . گـردد  شود و باز ھم تمام نمی درپی خالی می در مدت دوازده سیزده سال متوالی پی
فکر نمودم تا باالخره به یاد آوردم که در سن ھجده سالگی پای راست من مخصوصًا در قسمت زانویم درد 

فھمم آن ُسمومی که جلوتر از ھمـه جمـع شـده و     حاال می. رماتیسم گرفته بود که دو سال مرا عذاب داد
زبـور سـبب شـده بـود کـه پـای راسـت خـود را         رماتیسم م. شود سفت گردیده است دیرتر از ھمه حل می

توانستم مثل پای چپم تا نموده به پشت برسانم و یـا روی آن چمباتمـه بـزنم، مثـل اینکـه زیـر زانـویم         نمی
. این ھمین اسید اوریک بود که پنجاه سال تمام آنجا را ِاشغال کرده بود. شد چیزی بود که مانع این کار می

از آنجا بیرون رانده شد و اکنـون پـای راسـتم مثـل پـای چـپم آزادانـه حرکـت          العمل، َسم بعد از پایان عکس
  .کند می

صـفحه  ) Disk(دیسـک  » بیمـاری «ایـن  . شـود  خواران نیز مشـاھده مـی   ھا نزد مرده العمل این نوع عکس
) بیشتر مـوارد در کمـر و در سـتون فقـرات    (مدّور بندھای مفاصل نام دارد و ُسمومی که در بندھای مفاصل 

گردند و چنان درد شدیدی  شکنند، متالشی می اند گاھی در نتیجه یک حرکت غیر معمولی می ار گرفتهقر
شـود   این درد را از دو راه کامًال مخالف یکدیگر مـی . ماند کنند که شخص از ھر گونه حرکت باز می ایجاد می
به خون امکـان داده شـود کـه در    خواری  یکی اینکه با پاک نمودن بدن از اسید اوریک توسط زنده. از بین برد

راه خود این ُسموم را شسته در خود حل نموده از بدن بیرون براند و دیگری اینکه با خوردن گوشت، ماھی 
مرغ فراوان اسید اوریک خون را به قدری باال ببرند که سم متالشی شده به طرف آن راه پیـدا نکـرده    و تخم

به عقل پزشک یا خود بیمـار دارد کـه کـدام یکـی از ایـن دو راه را      این بستگی . ی خود برگردد به جای اولیه
ھای طبی برای شناختن مقدار اسید اوریک در خون یا ادرار ھـیچ مفھـومی نـدارد زیـرا      آزمایش. انتخاب کند

ھیچ کس قادر نیست تشخیص بدھد که این اسید اوریک به تازگی از بیرون وارد بدن شـده یـا از انبارھـای    
خوارھـا   مھمتر از ھمه ھیچ کس قـادر نیسـت مقـدار ُسـمومی را کـه در بـدن مـرده       .  مده استبدن بیرون آ

  .انباشته شده اندازه بگیرد

ھایی که  العمل عکس. ام ھا خیلی رنج برده العمل کنند که من از این عکس بعضی از خوانندگان خیال می
ت که ھر دفعه چھار پنج روز بیشـتر  اش پنج شش دفعه انجام گرف توان ناراحت کننده حساب نمود ھمه می

این ھمه اذیت بیست و پنج روزه در مقابل یک گریپ یا یک آنژین یا یک مرض عفونی دیگر . کشید طول نمی
  .باشد ام گرفتار آنھا بودم ناچیز می خواری که در تمام عمر مرده

م انباشته شده و مکان اینھا بستگی به مقدار ُسمو. ھا تابع ھیچ قانون خاصی نیستند العمل این عکس
ھای شفابخش در بعضی اشـخاص شـدیدتر از یـک مـرض معمـولی       العمل ممکن است این عکس. آنھا دارد

شـدت  . گـردد  مرتبـه حـل مـی    ھـا سـال تـدریجًا جمـع شـده یـک       صورت بگیرد، چون ُسمومی که در مدت ده
یسـت، بیسـت و پـنج    ھـای ب  نـزد جـوان  . باشـد  العمل، نشانه سنگینی بیماری و سرعت معالجه می عکس

العمل به پنھانی انجام بگیرد،  اند ممکن است عکس ھای زائد جمع ننموده ساله که ھنوز زیاد سم و سلول
متأسفانه بعضی از مـردم ایـن مطلـب را دقیقـًا مطالعـه      . ولی نزد اشخاص سالخورده خیلی شدیدتر باشد

شـود خیـال    العمل شـروع مـی   خواری وقتی عکس هکنند و بعد از پنج روز یا یک ماه یا دو ماه از آغاز زند نمی
بـین آن   پزشک کوتاه. نمایند ترسند و به پزشک مراجعه می کنند غذای طبیعی به آنھا ضرر رسانده، می می

گاه . گرداند خواری بر می را به مرده» مریض«باشد مضر تلقی نموده،  عالیم را که نشانه شروع بھبودی می
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کشد که بعضی پزشکان به اغلب مراجعین مصـرف میـوه و سـبزی زنـده را      می بینی به جایی کار این کوتاه
با این عمل وحشتناک آنھا مـردم را از غـذای طبیعـی محـروم سـاخته و بـه مـرگ        . نمایند شدیدًا قدغن می

کنند که میوه به آنھا  ترسند میوه بخورند و تصور می مخصوصًا آن کسانی که می. نمایند حتمی محکوم می
ساند، بیشتر از دیگران احتیاج به میوه دارند، چون بیماری آنھا به علت نخوردن میوه به وجود آمده ر ضرر می

  .است

یـک آقـای سـي،    . ھا برای شـما تعریـف نمـایم    بینی آور از این کوتاه ی خیلی تأسف خواھم یک نمونه می
دچار مرض قلبـی  سي و پنج ساله به اسم مظفری که در مؤسسه تبلیغاتی فاکوپا، پست مھمی داشت 

کـه   نمودنـد بـه طـوری    ھای قلـب او خـوب کـار نمـی     ھا و دریچه ھای متخصص، رگ از کمبود سلول. شود می
دیدند که او به آمریکا برود و نزد یک جـراح   پزشکان یگانه چاره را در آن می. ضربان قلب او خیلی نامنظم بود

در عـرض دو مـاه   . آورد خواری پناه می من به زنده این آقا بعد از خواندن کتاب. ، قلب را عمل نماید»معروف«
خـود  . انـدازد  آید که پزشکان را بـه تعجـب مـی    یا دو ماه و نیم، در فعالیت قلب او چنان بھبودی به وجود می

العمـل شـفابخش، یعنـی اصـل جریـان معالجـه شـروع         یک روز عکـس . بیمار از این امر خیلی خوشحال بود
نموده بود برای تمام عمرش از بیماری نجات پیدا کرده بود، ولی بستگان او  شود، اگر او چند روز تحمل می

معلـوم اسـت   . آورنـد  شـوند و بـرای او پزشـک مـی     خواری شدیدًا مخـالف بودنـد دور او جمـع مـی     که با زنده
ھای شفابخش سخنی نشنیده یا  العمل ھای طبی راجع به عکس پزشکی که نه در دانشگاه و نه در کتاب

  .نماید بود، وخامت وضع او را به غذای طبیعی نسبت داده و خوردن آن را ممنوع مینخوانده 

بخش بـه   العمل، بیمار ظاھرًا بھبود پیدا کرد و برای چند ماه حال او کامًال رضایت با متوقف ساختن عکس
دو مرتبـه بـه   خواری از دسـت داده بـود    بیمار چھار پنج کیلو از وزنش را ھم که در موقع زنده. رسید نظر می

خواری بود کـه بـه    برای من کامًال واضح و آشکار بود که این بھبودی موقتی نتیجه چند ماه زنده. دست آورد
و مـادر و سـایر   ) آلمـانی (زودی از بین خواھد رفت و وضع بیمار به کلی تغییـر خواھـد نمـود، ولـی ھمسـر      

د کـه چـه گفتـیم؟ آخـر یـک انسـان چطـور        دیدیـ «: گفتنـد  آنھا می. کردند ھمبستگان او طور دیگري فکر می
» مقـوی «فرنگی زندگی کند؟ دیدید که چطـور بـا غـذاھای     تواند با یک مشت گندم، بادام، خیار و گوجه می

مـن و تمـام فـامیلم خیلـی     «: نازنین یک روز به من گفتجوان خود آقای مظفری » بیمار فوری به حال آمد؟
ھـای لذیـذ و خوشـمزه درسـت کنـیم و       توانیم خـوراک  چه میپرخور ھستیم، تمام فکر ما این است که ھر 

: خـواری مـادر او گفتـه بـود     در موقـع زنـده  » .دانیم ما معنی زندگی را در این می. بخوریم و از آنھا لذت ببریم
» .سـازی؟ تـو بخـور و بمیـر     ھای لذیذ محروم مـی  من با این کار موافق نیستم، چرا خودت را از این خوراک«

برنـد و   ھا بعد وقتی حال او رو به وخامت گذاشت او را به آمریکا مـی  ماه. د، او خورد و ُمردطور ھم ش ھمین
بیچاره جوان زیر چاقوی این جالد در عرض چند دقیقه جـان خـود را   . سپارند ترین قصاب می به دست معروف

ھـای   ونـه جنایـت  بـرای مجـازات ایـن گ   » متمـدن «نماید و در این دنیـای   علم پزشکی فدا می» افتخار«برای 
  .علنی ھیچ قانونی وجود ندارد

ھـای   تر اسـت و مثـل مـن پرخـور نبـوده، بـاز ھـم بیمـاری         ھمسر من که از من ھفت ھشت سال جوان
ھا، آنژین، آپاندیس، سوء ھاضمه، دردھای نشناخته در  ھای قلبی، سرماخوردگی شماري مانند بیماری بی

ھـای   العمـل ماننـد سـرگیجه، نـاراحتی     او چند عکـس . تقسمت سینه و شکم و چند تا ناراحتی دیگر داش
  .تر ھای من بودند ولی کمی سبک العمل قلب، درد و ورم پاھا و غیره را گذراند که شبیه به عکس

خـوار   ی یـک مـرده   بچـه . باشـد  ای می بین فھمیدن معنی این جریان کار خیلی ساده برای شخص روشن
گـردد، غیرطبیعـی،    ھـای مـرده حاصـل مـی     ر مادری که از خـوراکی شی. آید معموًال با بدن ضعیف به دنیا می

خواھد این خوراک مضر را قبول نماید و چون در ایـن بچـه    ی بچه نمی معده. دار و مضر است سنگین، چربی
ھـای غیرطبیعـی را بـا     ھای زائد یعنی بدن دروغی ھنوز به خوبی پرورش نیافته است تا ایـن خـوراک   سلول

میلی، اسھال،  سپس سوء ھاضمه، بی. کند ھا را رد می ی بچه این خوراک اید، معدهمیل فراوان مصرف نم
نظمی اگر بچـه چنـد    در این بی. گردد درپی نزد بچه ظاھر می خوابی، عرق کردن، عصبانیت و غیره، پی بی

ن تـری  ، بـزرگ »تیـزبین «دانه انگور بخورد و  پوست انگور در مدفوع او مشـاھده گـردد اینجاسـت کـه پزشـک      
کنـد و مصـرف انگـور و     ھـا را پیـدا مـی    سـازد، علـت ایـن ھمـه نـاراحتی      خود را آشکار مـی » کشف علمی«

  .نماید ھای زنده را منع می ھمچنین سایر خوردنی
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گردد و صدھا نوع  حال کودک روز به روز بدتر می. انجامد معلوم است که عاقبت این کار به کجا می
درد، زکام، سرفه، تِب مزمن، یرقان و غیره یکی  آنژین، آلرژی، سردرد، دلھای تازه مانند گریپ،  ناراحتی

ی عضوھای  ھای اصلی، ھمه خالصه از گرسنگی حقیقی و از کمبود سلول.  گردد پس از دیگری ظاھر می
ھای زائد سوء استفاده نموده  ھای معمولی بدن از ناتوانی سلول کنند و میکروب بدن به طور ناقص کار می

  .زنند ھای خرابکارانه دست می فعالیتو به 

ھای من ھمیشه در این وضعیت بودند و ما پدر و مادر بیچاره در اين خیـال بـوديم کـه در ایـن دنیـای       بچه
ھای  و در این داروخانه» ھای مجھز بیمارستان«، با وجود این »دانشمندان معروف«با وجود این » پیشرفته«

ھـا را خاتمـه دھـد و فقـط الزم      د کـه قـادر اسـت ایـن ھمـه نـاراحتی      وجود دار) سمی(وسیع حتمًا دارویی 
  .آسا را شناخت و به دست آورد باشد اسم این داروی معجزه می

این بود که ما از این در به آن در، از این دکتر به آن دکتر، از این شھر به آن شھر و از ایـن پایتخـت بـه آن    
  .پایتخت رو نھادیم تا این دارو را پیدا کنیم

در عرض این شانزده سال صدھا نوع آزمایش انجام گرفت، صـدھا پزشـک عـوض شـد، صـدھا نـوع دارو       
مرغ،  یعنی کباِب راسته، سوپ جوجه، جگر، تخم» غذای مقوی«آزمایش گردید و مانند یک قانون، ھمیشه 

  .گردید تجویز می... شیر، کره و 

ــه بیمارســتان معــروف آمری   ــردم و ب ــاریس ب ــه پ ــان ســپردماول پســرم را ب دانشــمندان «اصــًال ایــن . کائی
توانستند انجام بدھند؟ اصًال کار ایشان چه بود؟ صدھا نوع  ھای من چه کارھایی می برای بچه» سرشناس

فرسا برای باال بردن حساب بیمارستان، غذای مـرده، گندیـده و زھرآلـود و از ھمـه بـدتر       ھای طاقت آزمایش
در . باشـد  دی که برای کشتن و از بین بردن یک انسان الزم مـی صدھا نوع داروھای سمی، یعنی عین موا

ایـن اسـت کـه    . آن موقع کرتیزون، اوریومیسین، ترومیسین و سایر ُسموم مخوف را تازه اختراع کرده بودنـد 
در ایـن جنـب و   . پزشکان با این مواد کشنده افتادند به جان پسرم تـا ھـر چـه زودتـر او را از پـای در بیاورنـد      

اکنون ھم ھمین وضع وحشتناک و ھولنـاک در  . ذاھای طبیعی و زنده نه خبری و نه صحبتی بودجوش از غ
  .فرماست ھای دنیا حکم ی بیمارستان ھمه

در پاریس . ای که ھمیشه در ذھن من باقی مانده است توانم فراموش کنم آن دو خاطره ھیچ وقت نمی
پسـر  . بی و ھلـوی خیلـی درشـت و عـالی داشـت     فروشی بود که گال ی ھتل ما دکان میوه روی پنجره روبه

ضعیف و بیچاره من ھر چه خـواھش کـرد کـه چنـد تـا ھلـو و گالبـی بـرایش بخـرم نخریـدم ولـی در عـوض             
ی دیگر برای گذراندن تابستان در  دفعه. شد ای ھمیشه صندوق صندوق وارد خانه ما می ھای جعبه کمپوت

من . ریختند زرگی که باالی سر ما بود گردوی سبز پايین میھا از درخت ب بچه. ونک باغی اجاره کرده بودیم
» مضر«گرفتم تا آنھا این گردوھای  ھا می دادم و از دست بچه برای ھر یک از این گردوھا یک تومان پول می

بیچـاره پسـر مـن زیـر ھمـین درخـت از       .  ی آنھـا بـود   ی نجـات دھنـده   را نخورند و حال اینکه این یگانـه مـاده  
  .کم تحلیل رفت و مانند یک شمع تدریجًا سوخت و خاموش گردید ی کمگرسنگی واقع

پرسند که چگونه این بچه بدون ھیچ غذای طبیعـی توانسـته اسـت ده سـال عمـر       حاال مردم از من می
گـاه   بـه   ھای من ھم گـاه  بچه. شود ه ھیچ غذای طبیعی نخورد نمیکالبته آدمی ھر چه سعی کند . نماید

ی  خوردنـد و ضـمنًا در بعضـی مـوارد در نتیجـه      یا کمی طالبی و ھندوانه و غیره مـی  یک سیب یا یک پرتقال
شــدند و ارزش غــذایی خــود را نگــه  ھــای غــذایی کشــته نمــی ای از ســلول خــوب طــبخ نشــدن غــذا، عــده

داشتند، ولی این مقداِر کـِم غـذای طبیعـی قـادر نبـود سـالمتی ایشـان را تـأمین نمایـد و فقـط رنـج و             می
  .تر نمود را طوالنیمشقت آنھا 

ھمین عالئمی که پسرم داشت در او ھـم  . موقعی که پسرم را از دست دادم، دخترم ھشت ساله بود
از ترس اینکه مبادا او ھم به حال برادرش دچـار شـود، تصـمیم    . شد تر دیده می گاه و به مراتب سبک به  گاه

دانستم که بـا دسـت خـویش     من از کجا می. گرفتم ھر چه زودتر او را به خارج برده و جلوی مرض را بگیرم
  .سپارم برم و به دست میرغضب می ام را می دختر بیچاره

ھـایی کـه در    آنھـا ھمـه گونـه آزمـایش    . بردیم و به یک بیمارستان معـروف سـپردیم   گما او را به ھامبور
مـایش درآوردنـد ولـی    ھایش را سوراخ نموده و مغز آن را برای آز اختیارشان بود انجام دادند، حتی استخوان
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بعد از اینکه از ھمه طرف ناُامید شدند، بچه را به یک بیمارستاِن . ھیچ گونه به اصطالح عاملی پیدا ننمودند
نـام داشـت و پزشـک آن بـه نـام       )Ansharhohe( این بیمارستان آنشارھوھه. مخصوِص کودکان تحویل دادند

ھایی را که قبًال بارھـا انجـام گرفتـه     ی آزمایش او کلیه. رحم بود یک انسان وحشی و بی "تیلینگ گانگ ولف"
. بود از نو شروع کرد، ولی موفق نشد میکروبی، عاملی و یا سببی بـرای تـب مـزمن کـودک کشـف نمایـد      

ھمـه  ھـایی بودنـد کـه در بـدن      خواستند پیدا کنند وقتی این عامل ھمین میکـروب  اصًال آنھا چه عاملی می
اگـر یـک   . کننـد  کـاری مـی   شوند و شروع به خراب کس و ھمه وقت موجودند، ولی در بدن ضعیف یاغی می

ی  دادند که ھر روز بچه ھا را می بیوتیک کردند مگر غیر از این بود که باید ھمین آنتی عامل دیگر ھم پیدا می
  .کرد رر ھم میداد، بلکه آشکارا ض ی مثبتی نمی نمود که نه تنھا نتیجه من مصرف می

  ی ضعیف معمولی بود که گاه ی دیگر یک بچه بردم او مثل ھزاران بچه گکه دخترم را به ھامبور ھنگامی 
. شد کرد متوجه نمی درجه که اگر کسی زیاد دقت نمی 5/37ِالی  37گاه تب مزمن ھم داشت در حدود  به

ی مـرگ   ام را بـه آسـتانه   خـود بچـه   ی ی وحشـیانه  رحم در عـرض یکـی دو مـاه بـا رویـه      ولی این پزشک بی
رفـت،   کرد تب دخترم باالتر می گرفت یا یک آزمایش خسته کننده می ھر دفعه که از بچه خون می. رسانید

کـرد   ھا را زیادتر می بیوتیک داد، ھر چه آنتی ھا را افزایش می بیوتیک رفت او مقدار آنتی ھر چه تب باالتر می
تـر   درجـه پـائین   39ھـا از   درجه رسـید و دیگـر ھفتـه    41رفت که باالخره به  یبه ھمان اندازه ھم تب باالتر م

کننـد و   ھا دقیقه به دقیقه تولید نسل مـی  گردد که میکروب اکنون رفته رفته برای مردم آشکار می. آمد نمی
ای بـدن  ھـ  کنند ولی از طرف دیگـر سـلول   نمی نھا اعتناکنند و به آ ھا مقاومت پیدا می بیوتیک در مقابل آنتی
  .گردد تر می ھا روز به روز ضعیف شوند و مقاومت آنھا در مقابل میکروب مسموم می

شود، ولی چکار بکنم اگر او را به  ھا و داروھا به ضرر دخترم تمام می بینم که این آزمایش من آشکارا می
ل است که این تجربه من دوازده سا. کنند یک بیمارستان دیگر ببرم آنجا ھم ھمین کارھا را از نو شروع می

  ام؟ اگر به تھران برگردانم، پس برای چه او را آورده. را دارم

ھای یـک پـدر، کـودک مـرا چـون یـک        او بدون اعتناء به خواھش. رحم ھم ھیچ مالحظه ندارد این آدم بی
ھـا   حیوان آزمایشگاھی فرض کرده و برای باال بردن صورت حساب و کامل کردن تجربیات شخصـی خـود ده  

کند، گویی با پرورش  کشد و به آنھا تزریق می تمام خون دخترم را بیرون می. کند گوش و موش جمع میخر
که ھمه » علمی«! شود گفت است چه می» علم«این . خواھد نوع عامل را بشناسد ھا می دادن میکروب

  ...کنند  از پیشرفت آن تعریف می

ھای دخترم خراب شد و نفریت مزمن ظاھر گردید  لیهھا ک ھا و خرابکاری باالخره در نتیجه این مسمومیت
رفـت   ماند و مرض او مثل سابق تـدریجًا پـیش مـی    برای من کامًال آشکار بود که اگر دختر من در ایران می. 

  .رحم در عرض دو ماه رسانید زاد بی رسید که این آدمی شاید بعد از ده پانزده سال ھم به این حالت نمی

اروپایی یک معما بـود امـروز بـرای مـن ماننـد روز روشـن و خیلـی        » دانشمندان« آن وضعی که برای این
ھـای بـدن،    از نـاتوانی سـلول  . کردند از کمبود غذای طبیعی، عضوھای بچه خوب کار نمی. باشد ساده می

ھـای مـرده و    ھای درونی ھمیشه در فعالیت مضر بودنـد و ُسـمومی کـه ھمـه روزه توسـط خـوراک       میکروب
در حال حاضر . آوردند ھای مزمن به وجود می شدند، ھمیشه مسمومیت به بدن او وارد می داروھای سمی

کنـد کـه    شـوند و ھـیچ کـس فکـرش را ھـم نمـی       ھـا ھـزار کـودک از ایـن راه تلـف مـی       باز ھم ھمه روزه ده
  .موقع را در خود علم پزشکی جستجو نماید ھای زودرس و بی مسئولین واقعی این مرگ

اگر بچه را به این حالـت بگـذاریم یـک ھفتـه     «: ی رسید که آقای تیلینگ به من گفتوضع دخترم به جای
 بیشتر زنده نخواھد ماند، آخرین چاره این است که یا به مریض کورتیزون بدھیم و یا بدنش را سـوراخ کنـیم  

)Biopsic( در این . کردم من با این کار شدیدًا مخالفت» .یک تکه گوشت بیرون بیاوریم و آن را آزمایش نمائیم
به زبان آلمانی به دستم رسید که بعد از یک نظر کوتاه برای مـن در تـاریکی    "بیرخر بنر"موقع بود که کتاب 
با وجود اینکه من فقط چھار پنج مـاه زبـان آلمـانی را بـدون معلـم خوانـده بـودم فـوری         . چراغی روشن شد

  .اروھا بوده استی غیرطبیعی و مصرف د ھایم تغذیه فھمیدم که دلیل مرض بچه

فـورًا مصـرف   . من مطلب را با ھمین پزشک در میان نھادم و او را مجبور نمودم که حقیقـت را قبـول کنـد   
ی  از ھمـان روز اول یـک معجـزه   . ی طبیعی را به میان کشید داروھا و غذای مرده را قطع نمود و غذای زنده
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درجه پائین آمد، چشمان دخترم باز شد، او  5/37درجه به  40-41تب مریض از . ای پدیدار گشت غیرمنتظره
  .خواری حالش به کلی بھبود یافت که قادر به حرکت نبود در رختخواب نشست و روز سوم زنده

این بود که روز چھارم . توانیم بچه را تغذیه نمايیم من که این وضع را دیدم به خود گفتم در منزل بھتر می
مقدار ادراری کـه در بیمارسـتان روزی از   . منزل اجاره کرده بودیم آوردیمخواری او را به اتاقی که در یک  زنده
چنـد روز بعـد وقتـی آقـای تیلینـگ      . لیتر یعنی به ده برابر رسـید  2کرد در منزل به  لیتر تجاوز نمی میلی 200

  .تبرای مالقات دخترم در اتاق ما را کوبید، دختر من دوید و در را باز کرد و دکتر را در شگفت انداخ

ھای پوچ  انصاف از ترس این که مبادا از اعمال پست و غیر انسانی او شکایت بکنیم با بھانه این دکتر بی
ی بیرخـر بنـر از    بـه منظـور اینکـه بـا رویـه     . ھای دخترم را به ما تسـلیم نمایـد   منطق حاضر نشد پرونده و بی

متأسـفانه  . گاه نـامبرده نگـه داشـتم   نزدیک آشنا شوم بچه را به زوریخ بردم و بیست و پـنج روز در آسایشـ  
خوارِی صد درصد کامل خبـری   از زنده. کردند خود بیرخر بنر فوت کرده بود و آسایشگاه را فرزندانش اداره می

کردنـد و گوشـت    آزمایشگاه داشتند، آشپزخانه داشتند، درست است که غذای زنده زیاد مصرف مـی . نبود
به عبارت دیگر آنجـا  . ھای مصنوعی معمول بود ، لبنیات و ویتامینھای مرده در میان نبود ولی مصرف خوراک

  .خواری در آمده بود فقط به یک محل گیاه

خـواری تـازه شـروع     ی زنـده  آن موقع مطالعات شخصـی مـن دربـاره   . ھا بود که مرا به اشتباه انداخت این
باید موقتًا فقط برای معالجـه بـه   خواری را  کردم که زنده من ھم مثل بیرخر بنر و سایرین خیال می. شد می

عقیده داشتم که اگر بچه را به حال خـود بگـذارم، کمـی میـوه زیـادتر بـدھم، کمـی گوشـت کمتـر          . کار برد
ھنـوز  . گاه چند قرص ویتامین ھم به او بـدھم، ھمـه چیـز بـه حالـت عـادی در خواھـد آمـد         به  بخورانم و گاه

چـون بچـه مـن بعـد از     . اروھـا یـک سـم کشـنده اسـت     دانستم که ویتامین مصنوعی ھم مثل سایر د نمی
رفـت، دیگـر    نمـود و بـه مدرسـه مـی     کرد، شنا مـی  آمد، بازی می برگشت به تھران کامًال سالم به نظر می

خواری صددرصد  ھا فقط به زنده ھای کلیه ھا مخصوصًا برای بیماری ی بیماری رسید که برای ھمه عقلم نمی
یکی دو سال نفریت مزمن تدریجًا رو به وخامت گذاشت و سال چھارم پس از بعد از . توان اطمینان نمود می

طـور   کنم شاید خداوند این اکنون تسلی من این است که فکر می. بازگشت از اروپا دخترم را از دست دادم
آن کودکـانی  . ھا کودک دیگر از مرگ نجات پیدا کنند خواسته که دو کودک عزیز من قربانی بشوند تا میلیون

  .آورم ھای خودم به حساب می شوند را بچه خواری کامل بزرگ می که امروز در نقاط مختلف دنیا با زنده

ی مـردم را بـاز کنـیم و بـه آنھـا بفھمـانیم کـه تجـویز و تأکیـد           اکنون موقع آن فرا رسیده که چشـم ھمـه  
تـرین   آنھا وحشـتناک  ھای مرده و مواد شیمیایی به مردم و مخصوصًا منع نمودن غذاھای طبیعی به خوراک

نشناسان بیچاره خبر ندارند که با این رویه متضاد از ھمه بیشتر به خود و به فرزندان  این زیست. گناه است
  .رسانند عزیز خویش صدمه می

  

، ز آرشاویر در آوانسیان را خواندیمحال که مطالب و تجربیات ارزشمند نقل شده ا
دیدگاه روشن تر و جامع تر رسیدیم، اگر چه توصیه اکید من  قطعًا تا حدودی به یک

و آن را کامل ) از اینترنت دانلود کنید(این است که حتمًا کتاب کامل آن را تھیه نموده 
حال الزم است بدانیم از چه چیزھایی باید اجتناب نموده، که باز ھم مرحوم  .بخوانید

ه اند که نمی توان آن را نقل قول آوانسیان در چند دھه پیش آن چنان کامل نوشت
  :با ھم می خوانیم! نکرد

  

  از چه چیز باید اجتناب نمود؟
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ب و یا با مواد شیمیایِی دیگر به عمل آمده است به ھـیچ وجـه نبایـد    ان خشکباری را که با گوگرد یا تیزآ
ھم به آن نزدیک  که کرم یای است زھرآلود، به طور مصرف نمود، چون ھیچ ارزش غذایی ندارد و فقط ماده

  !شود نمی

آن روغن زیتونی را باید مصرف نمود که با مواد شیمیایی، تصفیه نشده است و رنگ و بو و طعم طبیعی 
  .خود را دارا بوده و ارزش غذایی خود را از دست نداده باشد

روی زمین  ی حرارت خورشید آب گرم تا درجه. ھای گرم و از ھوای کثیف بپرھیزید ھای گرم، لباس از اتاق
  .برای نوشیدن ضرری ندارد

گردنـد، غـذاھای زنـده و طبیعـی      ھایی که با نمـک یـا سـرکه فـراھم مـی      شور، خیارشور و ترشی زیتون
ھـا کـه از حالـت اولیـه و طبیعـی خـود        ھمچنین سرکه، شراب و از این قبیل خـوردنی . شوند محسوب نمی

که با آتش و یا با مواد شیمیایی سـر و   را در صورتی جات دیگر نمک و ادویه. اند ارزش غذایی ندارند برگشته
  .شود با ساالدھا مخلوط نمود ی خیلی کم می کار نداشته باشند به اندازه

  عسل را با موم و با چارچوب بخرید و ھمه را یـک . باشند عسِل بدون موم نخرید، بیشتر آنھا تقلبی می
  .ی مصرف یک ھفته آب کنید ندازهمرتبه آب نکنید، یا با موم مصرف نمایید و یا به ا

ان زود بـه زود و اگـر   کـ االمیحت. باشـد یه براي پوسـت بـدن مضـر م   کصابون معمولي مواد شیمیايي دارد 
ه صابون معمـولي بـراي پوسـت بـدن مضـر      کاند  در اروپا مردم فھمیده. ن است ھر روز استحمام نمائیدکمم

  .ار نرفته استکمیايي به مواد شی ه در آنھاکنند یکھايي تھیه م است و صابون

جـات و   میـوه . جات پرمنگنـات يـا مـواد ضـدعفوني ديگـر مصـرف ننمايیـد       یجـات و سـبز   براي شستن میـوه 
انـد ماننـد    تـر بـوده   ،ردنکـ  که قبل از خشـ کباري کخش. جات را در آب فراوان سه چھار مرتبه بشويیدیسبز

ي کـ بعـد از شسـتن ي  . شوند کامًال پاک کخا د تا ازشمش، آلو، خرما، توت و انجیر را سه چھار بار بشويیک
شسـتن تـوت، سـه ظـرف      یبرا. و توت سفید را ھم بشويید یگتوت فرن. شوند کنید تا خشکدو روز پھن 

 کنید، توت را در ظرف اول بريزيد و بعد به ظرف دوم و به سوم انتقال دھید و سپس در يـ کبزرگ را پر از آب 
  .ش بريزيد و در يخچال بگذاريدکآب

 یالرکه زياد تشنه شود؛ کخورد  یدار نم یدار و چرب ، پخته، گوشتیغیرطبیع یخوار غذاھا انسان زنده
با  یافکآب  یطبیع یضمنًا غذاھا. ه مجبور شود آن را با آب سرد خاموش نمايدکند ک یارزش مصرف نم یب

م آب کـ ه در تابستان پـر آب و در زمسـتان   کبه بار آورده است  یرا طور یطبیع یخود دارند، طبیعت غذاھا
میوه  فنجان آب کيا ي یفرنگ گوجه یکخیار يا  کشود با خوردن ي یخوار تشنه م زنده که يک یھنگام. باشند

خوار نبايد ھیچگونه مواد شیمیايي  زنده کاصوًال ي. نمايد یخود را بر طرف م یو يا آب خالص چشمه تشنگ
  ...باشد کي اگر مقدارش خیلي اندو سمي به بدن خود راه بدھد حت

دارنـد،  یشي را بر مک نند، آنھا اين آب لولهیکم حساب مکه اين مسمومیت را کبعضي اشخاص مثل اين 
آورنـد و تحـت عنـوان    یھـاي گونـاگون در م   افزاينـد، بـه رنـگ   یچند نوع مواد شیمیايي و سـمي تـازه بـه آن م   

  .فروشندیمبه مردم ) والھاي مختلفک(لي کھاي غیر ال نوشابه

. باشـد یايـن عصـر م  » متمـدن «ي مـردم   ارھاي غیـر عاقالنـه  کودھاي شیمیايي از کپاشي و مصرف  سم
نند و حجم محصول را بـه طـور مصـنوعي بـاال     یکودھاي شیمیايي زمین را مسموم مکپرست با  مردمان پول

پاشـي مـي    ال رسـیده سـم  جات را در حیجات و سبز آنھا میوه. آورندییفیت آن را پايین مکبرند و در عوض یم
پاشـي را اختـراع نمـوده اسـت سـوء       ه اين سـم کتر کبعدًا خود آقاي د. فروشندینند و بالفاصله به مردم مک

جات را یجـات و سـبز   پاشي جلوگیري بنمايد، خوردن میوه ه از سمکبیند و به عوض اينیار خود را مکي  نتیجه
  .سازدیممنوع م

جات را یجات و سبز پاشي را بھانه گرفته و میوه مردم نبايد ضرر سمه اوضاع بر اين منوال است، کنون کا
ند، پخت و پز ھمین ارزش را صد درصد محو یکپاشي ارزش محصول را ده درصد خراب م چون اگر سم. بپزند

مردم بايد اين . نمايدیپاشي، سم تازه در غذاي مرده تولید م سازد و ضمنًا به مراتب بیشتر از سمیو نابود م
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پاشي شده را سه چھار مرتبه با آب فراوان خوب بشويند و در ضمن بر علیه اين عمل غیر  ھاي سم کاخور
  ...انساني به مبارزه بپردازند

  

که یکی از خطرناک ترین بیماری ھای این زمانه است  ھم چنین در مورد سرطان
در  ، مرحوم آوانسیانو بسیاری تالش ھا برای ریشه کن کردن آن بی نتیجه مانده

حاصل مطالعات و تحقیقات " پخته خواری، یک عادت مرگ آور"کتابی دیگر به نام 
  :که امروزه دقیقًا ثابت شده خود را چنین می نویسد

  سرطان چیست؟

بـدن  . نخـوار داراي دو بـدن اسـت، بـدن اصـلي و بـدن دروغـی        ام، پخته تاب اول نوشتهکه در کطور  ھمان
شناسان خیلي تالش  ياخته. شودیھاي پخته تغذيه م کآيد و با خورایم ھاي پخته به وجود کاز خورا ندروغی

ھا  ه آنکيگانه فرقي . سرطاني و طبیعي را بشناسند) ھاي سلول(ھاي  ردند تا فرق بین ساختمان ياختهک
اي داشــته و فاقــد ھرگونــه  امًال ســادهکــل کھــاي ســرطاني شــ ه ســلولکــننــد ايــن بــود کتوانســتند پیــدا 

ه عقـب  کـ ھـا ايـن اسـت     يگانه ھدف ايـن سـلول  . باشندیارھاي مفید مکي براي انجام ھاي تخصص دستگاه
خوارھـا عـین    ھـاي زائـد پختـه    دانیم سـلول یـ ه مکـ طـور   ھمان. نندکپروتئین بگردند، آن را ببلعند و تولید مثل 

ھـاي   ه بدن اصـلي، سـلول  کبه اين معني . ھا وجود دارد درجه فرق بین آن کھمین خاصیت را دارند، فقط ي
م کھا را به جاھاي خالي بـدن مـثًال زيـر پوسـت، جلـوي شـ       دارد و آنینترل خود نگاه مکزائد را به نحوي زير 

ھـا مجبـور اسـت ايـن      بدن اصلي براي نگاه داشتن حجـم ضـروري ارگـان   . ندیکھا پخش م آقايان و پاي خانم
ھا فشار خود را روي  ه آنکشود یند و بدين طريق موقتًا مانع مکھاي اصلي  ھاي زائد را قاطي سلول سلول

  .ار بیندازندکنند و آن را از کز کارگان متمر کي

ه شـخص  کـ آينـد  یھاي سـرطاني از ھمـین غـذاھاي پختـه بـه وجـود م       ھاي زائد و ھم سلول ھم سلول
ھاي زائد قادر نیستند مقـدار ھنگفتـي    سلول. ندیکي خود با دست خود تھیه م حريص و معتاد در آشپزخانه

قسمت زيـادي  . نندکشود تمامًا جذب یخوارھا م ه از راه اعتیاد حريصانه وارد بدن پختهکطبیعي را غذاي غیر
قسـمت از   کيـ . گرددیفايده ناپديد میشود و بیسوزد، به حرارت زائد تبديل میوشش دفاعي بدن مکاز آن با 

ه کـ وقتـي  . ھاي زائـد را تمامـًا ببلعنـد    کنند تا بتوانند اين خوراکنند استقالل پیدا یکھاي زائد سعي م سلول
صورت  کآورند به يیشوند و استقالل به دست میھاي زائد در تالش خود موفق م يا چند تا از اين سلول کي

ه ارباب کي حیواني  ھاي گنديده نند، مخصوصًا اسید آمینهیکھاي زائد م کردني شروع به بلعیدن خوراکباور ن
آيد یھیوال به وجود م کيا چند سلول ناچیز شروع شده ي کبه ھمین طريق از ي .ندیکھا تعارف م ُپرخور به آن

  .ه تمام دنیا را به وحشت انداخته استک

توانـد تعجـب   یدارد نمیـ ر خود را ھمیشه با مسائل اساسـي مشـغول نگـاه م   که فکبین  شخص واقع کي
. ننـد یکانرژي و پول مصـرف م ه دانشمندان در تحقیقات و مطالعات خود براي چه مسائل پوچي وقت،کند کن

ه کـ انـد   ردهکـ آوري  زا جمـع  ي سـرطان  ھا در تحقیقات خود راجع به وجود آمدن سرطان چھارصد نـوع مـاده   آن
س کـ ھـر  . اي با عامل اساسي سـرطان نـدارد   ترين رابطهکوچکي تغذيه  ھا به غیر از مسأله دام از آنکھیچ

ات مـزمن، آسـیب بـدني،    کـ ُسموم مختلف، اشـعه، تحري نیم که خیلي خوب، فرض کند کبايد از خود سؤال 
ھا را از وظايف خـود بـاز دارنـد، بـه      توانند سلولیوتین، قیر و گروھي چیزھاي ديگر مکسوختگي، ويروس، نی

ه کـ شـود  یدام عامل سـبب م کشند و از بین ببرند؛ ولي کنند، بکھا را ضعیف سازند، له  ھا ضرر بزنند، آن آن
وتـاھي  که قـادر شـود در مـدت    کـ ثیـر بدھـد   کان نیـروي عظیمـي بـراي رشـد و ت    يا چنـد سـلول، چنـ    کبه ي

  ؟ت برساندکرا زمین بزند و به ھال انگیز بدن انسان ساختمان شگفت

. آفرينـد یتر براي نابودي خـود در آشـپزخانه م   را خود صاحب بدن با دقت ھرچه تمام کاين نیروي وحشتنا
ھاي غذاھاي پخته متفقًا سرطان را بـه وجـود    ي لقمه ھمهزاست، يعني  پس ھر لقمه غذاي پخته سرطان

 کننـد، مـدر  یکدر حین مطالعات خود دانشمندان با عامل اصلي سـرطان بـه دفعـات زيـاد برخـورد م     . آورندیم
ه صـحبت از  کـ نند ولي ھمـین  یکشوند، حتي تأيید ھم میگیرند، مدتي به آن خیره میارناپذير در دست مکان
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. ننـد یکھـا فـرار م   بندند و مثل رعـد زده یزده چشمان خود را سفت م ھا وحشت آيد آنیتغییر تغذيه به میان م
مخصوصـًا از  . خواھند چیـزي غیرطبیعـي ببیننـد   یي خود نم ھا در عادت تغذيه ه آنکچرا اين طور است؟ چون 

خواھنـد انتقـاد   یھاي قديم غذاي اصلي و حتي مقدسي حسـاب شـده نم   خورند و از زمانیه ھر روز مکنان 
ردن و پخـتن  کـ ردن، خمیـر  که نان طبیعِي خود، گندم زنده را با پوست گرفتن، آرد کخواھند ببینند ینند، نمک

  .اند ردهکچندين بار حرام 

اند و توانـايي  یھـاي تخصصـ   ھاي سرطاني فاقد دستگاه ه ياختهکبینند یارا مکشناسان آش ياخته
عیـب  یامـل و ب کاول  8اصـطالح سـالم  ھـاي اشـخاص بـه     ھا سلول به نظر آن. فعالیت مفید ندارند

زا صفات طبیعي و قدرت اختصاصي خود را از دسـت   اند و سپس در اثر بعضي مواد سرطان بوده
ار کـ ھـاي تخصصـي و نقـص در     شناسان نبودن ماشین به عبارت ديگر به نظر اين ياخته. دھندیم

) طبیعـت (ه مھنـدس  کـ ي ا باشد به غیـر از مـواد اولیـه   یتولیدي به ھر نوع عامل اتفاقي مربوط م
ه چطور کتوانند ببینند یاين آقايان نم. ساخت خود تعیین نموده است) بدن انسان(ارخانه کبراي 

ارزش و توخــالي بــه عنــوان غــذا وارد بــدن یــھــاي مــرده، ســمي، ب ھــر روز مقــدار زيــادي ســلول
ه کـ را  يکي مـدار  لیـه ک 9اودريکـ ايي بـه نـام   کـ شـناس معـروف آمري   ياختـه . شودیخوارھا م پخته

تـاب قطـور زيـر    ک کرده و در يـ کـ آوري  انـد جمـع   دانشمندان دنیا در مطالعات خود به دسـت آورده 
توانـد بـه آسـاني    یبین م ي واقع خواننده کي. رده استکآوري  جمع 10ھاي سرطاني عنوان سلول

در اينجـا چنـد   . ار اسـت که تشـخیص علـت اصـلي سـرطان بـه چـه انـدازه روشـن و آشـ         کببیند 
  .آورمیتاب را براي خواننده مکقسمت از اين 

ھـاي   ھـاي تخصصـي در سـلول    ي دسـتگاه  لیـه کقسـمت يـا    کبـا از دسـت دادن يـ   «: نويسـد یاودري مک
ھـاي الزمـه انجـام وظیفـه      بـدون دسـتگاه  . شودیاسته مکھا  سرطاني به ھمین نسبت از قدرت تولیدي آن

ھا بـه مـواد خـام احتیـاج      ھاي تولیدي، سلول ه براي ساختن دستگاهکرد اودري خبر نداک 11».ن نیستکمم
ي  مانـد و نـه انجـام وظیفـه    یشوند براي ياخته نه ساختمان میدارند و وقتي مواد خام به مواد پخته تبديل م

  .مفید

ھايي  ھا و ماشین ھاي طبیعي داراي دستگاه سلول«: نويسدیند و میکاقتباس م Ruschاودري از روش ک
ھـا بـه    ھا وقتي وسـائل سـاختماني آن   عملیات اين ماشین. ندیکھا را مشخص م امل بودن آنکه کتند ھس

ھـا   در راه به سوي سرطان، سلول«: نويسدیو در جاي ديگر م 12».رسدیرسد به حد اعال میحدود معیني م
ه بـه  کشود، براي اين یتغییرات ارثي م دچار دھند، يعنيیيا چندين استعداد فعالیتي خود را از دست م کي

ھـاي   تخم و نطفه چون سـلول . امل برسند مجبورند چند دستگاه و وسايل مفید از دست بدھندکاستقالل 
  13».شوندیامل ھستند به سرطان تبديل نمک

ننـد، پـروتئین حیـواني    کار که دائمًا مواد ھیدروژني شکھاي سرطاني اين است  مھمترين فعالیت سلول
. ھــاي ديگــر انجــام دھنــدیھــاي مصــنوعي بســازند و خیلــي زرنگ را ببلعنــد، پــروتئینببلعنــد، آمینــو اســیدھا 

شــند و بــر یکھــا را بیــرون م ي بــدن اســید آمینــه ي ھیــدروژني از ذخیــره ماننــد تلــه«ھــاي ســرطاني  ســلول
 15ه متابولیسـم کـ رسـد  یچنـین بـه نظـر م   «: نويسـد یاودري سـپس در چنـد سـطر ديگـر م    کـ  14».گردانندینم

ھاي فعال بسیار احتیاج  ه سلولکنند موادي را یکاي سرطاني در پیشرفت خود سعي مھ ھیدروژني سلول
و  16ســن ريســتینک. دانــدینويســنده، پــروتئین حیــواني را بــراي بــدن خیلــي الزم م» .ھــا برباينــد دارنــد از آن
ھــاي ســرطاني و رشــد  ھــا توسـط ســلول  آوري اســید آمینــه ه برتـري در جمــع کــننــد یکخیــال م 17ھندرسـن 

                                                          
 .خوارها حيت یك نفر انسان سامل هم وجود ندارد آا خرب ندارند كه بني پخته -8

9 - Cowdry
10 - Cancer Sells

 کاودری ، نوشتهاز کتاب سلول های سرطانی 11صفحه  -11
 "     "     "  "     "   "     "   15صفحه  -12
 "  "         "  "     "   "     " 333صفحه  -13
 "     "    "  "     "   "     "    39صفحه  -14

15 - Metabolism
16 - Christensen
17 - Henderson
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ي  ھا ضعیف شدن بدن در نتیجـه  به خیال آن 18.باشدیعامل مھم م کموجود ضعیف ي کھا در ي ي آن اندازهیب
  .مبود غذاي طبیعيکباشد نه از یھاي حیواني م مبود اسید آمینهک

ه کـ گـاھي مشـاھده شـده    «: نويسـد یاودري مک). 19سنتز(سازند یھاي سرطاني دائمًا پروتئین م سلول
. رونـد یسنتز غیرطبیعي و حتي ھمراه با به وجود آمدن پروتئین غیرطبیعي جلو مھمراه با  20سرطان بدخیم
ه در شرايط طبیعي سنتز با کشوند و حال آن یھاي تازه ظاھر م ي سرطاني پیوسته پروتئین براي رشد غده

سـپس   21».میرنـد یآيند و از طرف ديگر میھاي تازه به وجود م طرف سلول کشود، يعني از يینترل مکتجزيه 
ھـاي نرمـال    سـرطاني و سـلول   ھاي بـدخیم  سلول ه بینکرسد یبه نظر م«: آوردیم 22اودري از گاسپرسنک

ي بـدخیم   ھـاي غـده   در سـلول . فـرق اساسـي وجـود دارد    کسـازي يـ   مربوط به پیشرفت سیستم پروتئین
م و بـیش  کـ نند یکحدودي معین م کسازي ي ه معموًال در فعالیت سیستم پروتئینکھاي جلوگیرنده  دستگاه

ان که آقايـان پزشـ  کـ ي عزيز، اين ھمـین پـروتئین اسـت     خواننده. پروتئین و باز ھم پروتئین 23».افتندیار مکاز 
ھـا و ايـن اسـید     بینید اين پـروتئین یه مکطور  ھمان. نندیکتوصیه م کوچکمصرف آن را شب و روز به بزرگ و 

  .خورندیي سرطاني م ھا به درد غده آمینه

و پیچیـده   کوچـ کھـاي   ھاي بدن انسان غیر قابـل تصـوري شخصـیت    سلول«: هکد نیکاودري تصديق مک
 -ھـاي رياضـي چھـار    تشخیص فرمول. اند یل شدهکاز ده ھزار قسمت مختلف تش ه شايد از بیشکھستند 

ن اسـت بـا ھزارھـا عضـو گونـاگون معاملـه       کـ ل، چطـور مم کاري است بسیار مشـ کننده کیب کپنج عضو تر
م اطـالع دارنـد، سرنوشـت    کـ سـلول اينقـدر    که از ساختمان و فعالیت يکشناساني  بلي، زيست 24»رد؟ک

ننـد  یکاند و خیال م را به آتش سپرده) طبیعت(ھاي مھندس اصلي  اند، حساب تمام مردم را در دست گرفته
با اين . تیاج دارنداي، پروتئین، ويتامین و غیره اح ھا روزانه چقدر چربي، مواد نشاسته دانند اين سلولیه مک

  .اند ردهکلي خراب کھم مغز خود و ھم مغز مردم زودباور را به  کھاي پوچ، غلط و خطرنا حساب

خوري در به وجود آمـدن سـرطان يـا     مکدھد یه نشان مکاند  ردهکشماري گواھي جمع یشناسان ب ياخته
، روسـیه، آلمـان و اتـريش    کدر دانمـار  ھایبند ي جیره الملل در نتیجه در زمان جنگ بین. روي رشد آن اثر دارد

اودري از کـ . ُپرخـوري در رويـدادھاي سـرطاني اثـر زيـادي دارد      25به نظر ھیندھـد . متر شدکتلفات سرطاني 
ردن تغذيـه  که محدود کدھد ینشان م 26يک کم. آوردیھايي م ھا انجام گرفته نمونه ه روي حیوانکتجربیاتي 

ھاي ُپرخور به مقـدار   پیوند سرطان به موش. اھدیکرعت رشد آن مند و يا از سیکاز بروز سرطان جلوگیري م
نند پیوند سرطان را بـه  یکه با غذاي محدود زندگي مکھايي  موش. ھا بستگي دارد ي آن غذاي خورده شده

ه کـ اند  ردهکھايي مطالعه  ي و دوستانش روي موشک کم. نندیکھاي پرخور قبول م تر از موش مراتب سخت
ي  ھا را ھفتصـد روز و دسـته   دسته از آن کي. نندکه فقط نمیرند ولي رشد ھم نکخورند یمم غذا کبه قدري 

ه در شـرايط  کـ ھـا بـه بلـوغ برسـند، در صـورتي       ه آنکـ انـد   اند و نگذاشته ديگر را نھصد روز جوان نگه داشته
بـیش از  افي غـذا دادنـد   کـ ھا مجددًا به حد  وقتي به اين موش. ھا ششصد روز است معمولي طول عمر آن

ه بین کبعدي نشان داد  کمدار. زنده ماندند" طبیعي"ھزار و چھارصد روز يعني بیشتر از دو برابر طول عمر 
مـوش   200مـورد سـرطان مشـاھده شـد، ولـي بـین        150ردنـد،  یکتغذيـه م " نرمـال "ه با رژيـم  کموش  198

  .ي سرطاني ديده شد غده 38فقط  کخورا مک

اي بـین وزن   ه نشان دھد چـه رابطـه  کي به دست آورند کفاتر بیمه مدارردند از دکھا به دفعات تالش  آن
در ھر صـد ھـزار سـند، بـراي     . نامه بررسي شد بیمه 7740672. بدن و مرگ و میرھاي سرطاني وجود دارد

حسـاب خیلـي قابـل     کيـ . مـرگ نشـان داده شـد    24متر از نرمال کو  32، وزن نرمال 37وزن باالتر از نرمال 
ي و بـه  کعلـم پزشـ  " پیشـرفت "زمان بـا   ھم 1950تا  1900تأسف براي مدت پنجاه سال از  توجه ولي قابل
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صد ھزار کدر مدت پنجاه سال براي ي: ته و سرطان از اين قرار استکموازات آن پیشرفت مرگ و میرھا از س
ًا دو برابـر  يعني تقريب 1/478به  244ھاي قلبي از یرسیده، ھمچنین از بیمار 6/139به  64مرگ از سرطان از 

 6/139ي سـرطان از   يعني در مدت چھارده سال مرگ در نتیجه 1964تر از اين، در  حاال جالب. رسیده است
ھـا   اين صـورت . رسید 6/508به  1/478ھاي قلبي از یھمچنین در بیمار. رسید) صد ھزار نفرکدر ي( 3/151به 

انــد و ھــیچ خجــالتي ھــم  آورده ت ھــاي بیمــه بــه دســتکايي از دفــاتر رســمي شــرکــرا دانشــمندان آمري
بـین  . رسندیجا مکنید اگر با ھمین سرعت جلو بروند بعد از پنجاه يا صد سال به کحاال حساب . اند شیدهکن

ھـاي اسـیر را    ه میمـون کـ بعـد از ايـن   . ھاي وحشي در محیط طبیعي سرطان شناخته نشـده اسـت   حیوان
در . ھا مشاھده شد ي سرطان مانند در آن و تا غدهيا د کمدتي طوالني با غذاي غیرطبیعي تغذيه نمودند ي

  .لي ناياب استکي سرطاني به  ھا نرسیده است غده ي انسان ارانهکه دست خرابکعمق درياھا، آنجا 

بـاالخره حقیقـت   «: نويسـد یاو م. یفیت غذا در بروز سرطان خیلي مؤثر استکه کند یکاودري تصديق مک
متـر تمايـل دارنـد تـا     کننـد بـه سـرطان    یکبـا غـذاي طبیعـي تغذيـه م    ه کـ ه حیواناتي کدھد یارا نشان مکآش
ه از سرطان بـه  کي بزرگ از موجوداتي  يگانه دسته» .نندیکامًال تصفیه شده تغذيه مکه با غذاي کھايي  آن
ه جمعیـت  کـ ند به دلیـل اين یکاين حقیقت بیشتر اھمیت پیدا م. نندیکلي مصونند در عمق درياھا زندگي مک

آب درياھـا را نیـز   " متمـدن "نـون مـردم   کمتأسـفانه ا . ھا سه برابر موجـودات روي زمـین اسـت   موجودات دريا
  .نندیکمسموم م

ننـد،  یکشـوند، بـه آن نگـاه م   یرو م شناسان با عامل اصلي سرطان روبه باالخره حین اين جستجو زيست
ي  ه خواسـته کاين  شوند مثلینار آن رد مکعالقگي و خونسردي از ینند ولي با تمام بیکحتي تصديق ھم م

ھـا   ه مصرف زياد بعضـي مـواد غـذايي يـا فقـدان آن     کاي  عقیده«: نويسدیاودري مک. ھا چیز ديگري است آن
ھا اثرات غـذاي طبیعـي را صـريحًا     آن 27».ندیکم زمینه پیدا مک مکتواند در بدن انسان سبب سرطان شود یم
ه بـا غـذاي   کدھد بعضي حیوانات یه نشان مکآيد یي به دست مکباالخره مدار«: نويسدیاودري مک. بینندیم

» .ننـد یکه با غذاي تصـفیه شـده تغذيـه م   کھايي  شوند تا آنیمتر به سرطان مبتال مکنند یکطبیعي تغذيه م
ي پنبـه، ويتـامین و مـواد معـدني مصـنوعي       اي، روغن دانه ازئین، مواد نشاستهکاين غذاي تصفیه شده از 

  .شودییل مکتش

ھـا را در   ه صـد درصـد از سـرطان مصـون ھسـتند، آن     کـ نند یکھايي جمع م موش شناسان از صحرا ياخته
ھا را تغذيه  آن" استاندارد"نند، با غذاي یکھا رفتار م ھاي ظريف با آن نند، مثل بچهیکھايي نگھداري م قفسه

یچ نـوع  ھـا بـا ھـ    گذارند آنینند و نمیکدارند، سخت حفاظت میگیري وا م ھا را با ھمديگر به جفت نند، آنیکم
ھـا   با وجود اين ھشـتاد درصـد ايـن مـوش    . ي تماس يابندکي، شیمیايي يا بیولوژيکزاي فیزي ي سرطان ماده

اودري کـ ه چطـور  کـ آور اسـت   خیلي تعجـب . شوندیبه سرطان مبتال م" نامعلومي"و به دلیل " خود به خود"
ناسان چھارصد عامـل  ش زيست. شودیبیند ھمین محیط غیرطبیعي و غذاي غیرطبیعي باعث سرطان مینم

ان مطالعـه  که پزشـ کـ ھاي سرطاني  ي غده در ھمه«: نويسدیاودري مکاند، با وجود اين  ردهکزا پیدا  سرطان
در مقابل اين مـا ديـديم   » .اند رو بوده زا روبه ھاي سرطان ھا احتماًال با اين عامل درصد آن کمتر از يکاند  ردهک
آزمايش ديگر  کدر ي. آوردیھشتاد موش سرطاني به وجود مه چطور غذاي غیرطبیعي از صد موش سالم ک

اھش کـ  38بـه   150ردن نسبي غذا اين رقـم از  کبا محدود . شوندیھا سرطاني م تاي آن 150موش  198از 
 کاودري به يک. اند دام نتیجه رسیدهکشناسان به  ارزنده زيست کحاال ببینیم با وجود اين ھمه مدار. یابدیم

ه روي حیوانات انجـام گرفتـه، بـر    کي اين مطالعاتي  ردن ھمهکپیاده «: گويدیاو م. رسدیمآور  ي تعجب نتیجه
ه از ھـر طـرف دنیـا جـور بـه جـور       کـ چیزخـوار اسـت    موجود ھمـه  کانسان ي. روي انسان به احتیاط نیاز دارد

انسان طول عمر . نندیکي محلي تغذيه م ند، ولي موجودات ديگر از گیاھان سادهیکغذاھاي مختلف جمع م
ھاي زياد يعنـي تقريبـًا    چسبیدن به اين رژيم فرضي براي سال. خیلي زيادتر از حیوانات آزمايشگاھي است

  ».ه پیشرفت پنھاني سرطان احتیاج دارد عملي نیستکچھارم قرن  کي

نـد، بـه عبـارت ديگـر     یکه غذاي طبیعـي از سـرطان جلـوگیري م   کرديد کا، شما پیدا کاودري و شرکآقاي 
ه غـذاي  کـ تـر از پخـت و پـز چیـزي ھسـت       آيا مھم. شودیم کھاي خطرنایبیعي باعث اين بیمارغذاي غیرط

دھید؟ شما در حقیقت عامل یھا و مطالعات خود را ادامه م ند؟ چرا آزمايشکطبیعي را به غیرطبیعي تبديل 
تـر از پـروتئین    دام عامـل مھـم  کـ گرديـد؟  یرديد، ديگر دنبـال چـه م  کشف کسرطان را  کاصلي بیماري خطرنا
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تواند اين ديو شیطاني را در بدن انسان به وجـود آورد؟ ايـن پـروتئین و    یھاي حیواني م حیواني و اسید آمینه
شما عامـل سـرطان   . نیدیکه به بچه، بزرگ، به بیمار و ناتوان با صداي بلند توصیه مکھايي  اين اسید آمینه

ه کـ نیـد  یکرسانید؟ بـراي مـردم دلسـوزي م   یرا به اطالع عموم مردم نمرديد، پس چرا اين خبر مھم کرا پیدا 
سال وقـت   25-20نید بروز سرطان یکر مکه فکنید یکمبادا از لذت غذاي پخته محروم بمانند؟ شما اشتباه م

ھـاي خـود جـدا شـده و بـه       سلول از ھمسـايه  که يکثانیه الزم است  کاودري، فقط يکنه آقاي . خواھدیم
ي  ه با سرطان به دنیا آمده باشد؟ شما به بچـه کاي را سراغ نداريد  آيا شما ھیچ بچه. ودسرطان تبديل ش

ايد؟ مطمئن باشید اگر صـنعت پخـت و پـز و داروسـازِي مـردم متمـدن بـا         ردهکي سرطاني برخورد ن دو ساله
ه ھاي آزمايشگاھي با سرطان بـ  ند چند نسل ديگر ھفتاد درصد مردم مثل موشکھمین سرعت پیشرفت 

خواھنـد بـا   یھـا م  ه آيـا آن کـ نید، بگذاريد مردم خودشـان تصـمیم بگیرنـد    کشما حقیقت را اعالم . آيندیدنیا م
  .ت برسانندکخودشان را به ھال کنند يا با غذاي غیرطبیعي و خطرناکغذاي طبیعِي سالم تغذيه 

انـد   نفھمیـده  ه ھنـوز کـ انـد   شناسان گمراه شـده  ان و زيستکببینید چطور اين پزش. خیلي عجیب است
ھاي مردم یند و باعث ھمه نوع بدبختیکه قانون طبیعت را پايمال مک کپخت و پز عاملي است غلط و خطرنا

ي جسـتجوي خـود   کگشت در دست خود گرفته و باز ھم در تاريیه دنبالش مکاودري آن چیزي را ک. شودیم
وتین، اين سم کسمي دارد به اسم نیسیگار . نندیکنون ھمه جا از خطر سیگار صحبت مکا. دھدیرا ادامه م

وقتـي بـدن بـراي سـاختن     . ه قادرند سلول بسازندکپروتئیِن گوشت و لبنیات است . تواند سلول بسازدینم
ند تا از یکمحل ضعیف و مناسب جستجو م کردن يکشود، براي پیدا یند و حاضر میکسرطان آمادگي پیدا م

. شـود یوتین ضعیف شده جـاي مناسـبي بـراي بـروز سـرطان م     که از اثر نیکريه . ندکار خود را شروع کآنجا 
خورند جاي مناسبي بـراي بـروز   یت ھستند و يا دائمًا ضربه مکه بیشتر در حرکھايي از بدن  معموًال قسمت

نـد، ايـن زخـم    یکي پیدا مکوچکخورد و زخم یجا م کقسمت از دست يا پا به ي کگاھي ي. شوندیسرطان م
  .شودیبه سرطان م شود و تبديلیمدت خوب نم کي

 کاي به بزرگـي يـ   ام غده زير پوست بیضه. ي داشتمکوچکھاي  من خودم در بعضي از جاھاي بدنم غده
وقتـي  . ردکـ روز پوسـت را سـوراخ    کتر شد تـا يـ  کوچکخواري روز به روز  ه بعد از خامکنخود پنھان شده بود 

ه کـ وجـود داشـت    کوچـ کروي انگشتان من دو تا زخم . ي سیاه بیرون آمد ه گوشت مردهکت کفشار دادم ي
اند و به گوشت  ه براي خود ماندهکھاي بیگانه ھستند  ھا گوشت ه اينکمعلوم بود . شدندیھا خوب نم سال

م ک مکه چطور اين گوشت بیگانه کردم کبا چشم خود مشاھده . خواستند بچسبند و جوش بخورندیبدن نم
ت مانـد، جـوش   کـ حریخواري چنـد سـال ب   بعد از خام. شودیتر م رود و بزرگیخورد و جلو میگوشت بدن مرا م

  .خورد و ناپديد گرديد

ارخانـه  که در کارگراني کداد یه نشان مکي به دست آورد کايي مدارکھاي آمري اودري از بايگاني دادگاهک
مـدت خـوب    کداشتند اين زخم يـ یاز بدن بر م قسمت ديگر کروي دست يا پا يا ي کوچکزخم  کار يکموقع 

بـین ايـن    وتـاه کدادگاه . شدیارگر مکرد و باعث مرگ یکه گسترش پیدا مکشد یشد و به سرطان تبديل مینم
شماري دادرسي یب. ردیکوم مکبھا مح ارخانه را به پرداخت خونکزخم ناچیز را باعث مرگ دانسته و صاحب 

  .وجود داردھا  ي اين دادگاه مشابه در پرونده

  

پس تکلیف پزشکان چه می شود؟ اجازه دھید در اینجا نیز پاسخ ھوشمندانه 
  :مرحوم آوانسیان را که در کتاب خام خواری نوشته نقل کنم

  

  .ردکر ُرل مھمي بازي خواھند کسرشت و روشنف کان پاکخواري، پزش در نھضت زنده

خـواري   بـا زنـده  ار خود کسادي کان از ترس که پزشکنند یکان، بعضي اشخاص خیال مکاما راجع به پزش
چنـین   کان حتـي يـ  که بـین پزشـ  کـ نم یکـ خیـال نم . ه چنـین باشـد  کنم یکر نمکمن ف .ردکمخالفت خواھند 

اگـر تـا بـه حـال     . ترين خوشبختي مردم علنًا به مخالفـت برخیـزد   ه با بزرگکرحمي پیدا شود یناجوانمرد و ب
آنھـا ھـیچ تقصـیري ندارنـد، زيـرا در      . اطالعي آنھا بوده استییلش باند، دل ردهکار را کان اين کبعضي از پزش
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ــا وجــود کــنــد یکســي بــاور نمکي اول  لحظــه ، »دانشــمندان سرشــناس«ي، کعلــم پزشــ» پیشــرفت«ه ب
ي ساده  وسیله که نه استاد و نه دانشمند است بتواند با يکنفر ناشناس  کھا و وسايل وسیع، ي دستگاه

ولـي بعـد از   . ردنـي اسـت  کايـن واقعـًا بـاور ن   . ھا را مغلوب سـازد یي بیمار یهلک» غیرعلمي«و طبیعي يعني 
ار نمايد و وجود ھزاران مردِم معالجه شده را ناديده بگیرد، کتواند حقیقت را انیس نمکتاب ھیچ کانتشار اين 
  .یابدیه تعداد آنھا روز به روز افزايش مکبه خصوص 

سـادي خواھـد رفـت،    کان رو بـه  کمطب شخصي پزشـ خواري  ه بعد از عملي شدن زندهکدرست است 
  .شود منتھا به نحوي ديگریه زيادتر ھم مکمتر نخواھد شد بلکار آنھا کلي کولي به طور 

ه بايد مردم را از حقیقت امر آگاه سـاخته و  کتري بايد به دوش بگیرند، آنھا ھستند  ي مقدس آنھا وظیفه
واننـد  تیما حسن نیت نشان دھند و دور ھم جمـع شـوند، م  دوست  ان انسانکاگر پزش. نندکآنھا را ھدايت 

  ... ارھاي عظیمي انجام دھندک

یابـد  یاھش مکـ ھاي بھداشتي به قـدري   ي وزارت بھداشت و ساير سازمان خواري بودجه در شرايط زنده
رد و آنھا کان را با حقوق خیلي خوب استخدام کي پزش توان ھمهیجويي م قسمت اين صرفه که فقط با يک
ننـد،  که مايل نباشـند در خـدمت دولـت انجـام وظیفـه      کاني کآن پزش. ردکا تا آخر عمر از لحاظ مالي بیمه ر
  .نندکخواري تأسیس  ھاي وسیع زنده توانند سھام بگذارند و آسايشگاهیم

ي چشم بپوشند و وجود آن را کمرتبه از علم پزش کار آساني نیست يکان که براي پزشکبديھي است 
ن کـ مم. نمیکـ ار نمکـ لـي ان کي را بـه طـور   کمن ارزش علم پزشـ . بین باشد بگیرند، ولي آدم بايد واقعناديده 

مخصوصـًا از  . ردکخواري استفاده  ھا و وسايل آن با ديد زنده است در بعضي موارِد استثنايي از برخي دانش
  .ردکاستفاده توان یم) ه تصادفاتمربوط ب(و تشريح و جراحي ) فیزيولوژي(األعضاء  علم وظايف

 کو ي اند ردهکاند، میلیاردھا پول خرج  شیدهکمردم ھزاران سال زحمت . نون وضعیت به قرار ذيل استکا
ه تا به حال سـبب مـرگ   کفايده بوده بلیه اساسًا غلط است و نه فقط بکاند  یالت عظیم به وجود آوردهکتش

ه دسـتورات  کـ نمايم ید نمونه اشاره مبراي روشن ساختن اين حقیقت به چن. ھا انسان شده است میلیون
امًال مخالف اين دستورات بیمار از مرگ حتمي نجـات پیـدا   کشود، ولي با اجراي یباعث مرگ بیمار م کپزش

  .ندیکم

جـاِت نپختـه بـه     جات و میـوه یان خـوردن سـبز  که بعضـي پزشـ  کـ ھا مھمترينش اين اسـت   از چنین نمونه
وم بـه  کـ سازند و محیآنھا را از غذاي طبیعي و واقعي محروم منمايند، يعني یبیماران را به سختي قدغن م

فرنگـي   به بیمار خود دستور داده بود در تمام عمـرش لـب بـه گوجـه     کپزش کي. نمايندیمرگ با گرسنگي م
امًال بھبـود  کـ مـدتي   کفرنگـي شـروع نمـود و در انـد     یلوگرم گوجهکخواري را با روزي دو  اين بیمار زنده. نزند

  .خوردیفرنگي م یلو گوجهک که حداقل روزانه يکنون پنج سال است کاو ا. يافت

ھاي آنھـا را بـاور    امل است و تمام دنیا حرفکغذاي  که شیر يکنند یکخوار تصور م شناسان مرده زيست
نــزد آن . باشــدیيــا شــیر پاســتوريزه از بــدترين غــذاھا م که شــیر و مخصوصــًا شیرخشــکــننــد و حــال اينیکم
نید و بـه جـاي شـیر، آِب    کلي قطع کخورند و ضعیف و ناتوانند مصرف شیر را به یشیر مه ھر روز کاني کودک

. باشـد یامـل م کاز اينھـا غـذاي    کيـ  دامکـ ه کنید کفرنگي بدھید و مالحظه  سیب يا پرتقال يا ھويج يا گوجه
دفعه  کحتي يخواھند ینمايند نمیھا افراد بشر را قرباني امتحانات خود م ه میلیونکنشناسان  آقايان زيست

بیننـد در ارزش غـذايي   یه الزم نمکاين امتحان را انجام دھند، زيرا در صحت علم خود چنان مطمئن ھستند 
  .ي نشان دھندکترين ش کوچکشیر 

او از راديـو  . ردکتر مرتضي روحاني توجه مرا به خود جلب که صداي دکھا بودم  در حین نوشتن اين حرف
ج کـ ھاي بچه را ھنگام نوشیدن شیر در درسـت و  یي ناراحت لیهکدلیل نمود و یصحبت م کراجع به شیرخش

او . دانسـت ییـدن بچـه م  کو در تند يا آھسته م کبودن سوراخ پستان کوچکنگھداشتن شیشه، در بزرگ يا 
ھـاي   ھـا قطـره   داد به بچهیدانست و به مادران دستور میرا در ويتامین نداشتن آن م کيگانه عیب شیرخش

. باز گـردد  کي شیرخش ارخانهکگذاري شود و  در پايان سخنراني آرزو نمود در ايران سرمايه. ويتامین بدھند
خـود، گنـاه    کگانه و آرزوھاي وحشـتنا  ه با اين تصورات بچهکروز متوجه خواھد شد  کتر محترم، يکآيا اين د

  گیرد؟یاِن معصوم ايراني را به دوش خود مکودکھا و مرگ و میرھاي یي بیمار ھمه
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انـد و ضـعیف و نـاتوان     مرغ و شیر خورده ي فقط گوشت، تخمکودکه از اول کترھا به بیماراني کوع داين ن
ه باعث ناتواني آنھـا شـده   کمرغ و ھمین شیر را  اند براي تقويت باز ھم ھمین گوشت و ھمین تخم گرديده

مبود کي  خورند و در نتیجهیم مکه معموًال میوه دوست ندارند و از آن کساني کبه آن . نمايندیاست تجويز م
انـد، مصـرف میـوه و سـبزِي زنـده را قـدغن        غذاي طبیعي دستگاه گوارش خـود را نـاتوان و فرسـوده نمـوده    

گیرند، بـراي  یدرپي اسھال میاند و پ ھاي خود را ضعیف نموده ه با مصرف برنج رودهکبه اشخاصي . نمايندیم
ھاي  ه رگکبه جاي اين. نمايندیبیماري را توصیه م جلوگیري از اسھال مصرف ھمین برنج يعني عامل اصلي

ننـد و يـا خـون را بـه طـور      یکھـا را گشـاد م   ي ُسـموم تـازه رگ   مردم را از ُسـموم خـالي نماينـد، بـه وسـیله     
ننـد و از میـان بردارنـد بـا ُسـموم مختلـف       که علـت درد بیمـار را پیـدا    کبه جاي اين. نمايندیمصنوعي رقیق م

مبـود غـذاي طبیعـي    که از کـ عضـوھاي مـردم را   . نـد کا بیمار موقتًا احساس درد ننند تیکحس میاعصاب را ب
ار کـ ننـد، آنھـا را بـه زور بـه     یکم کي ُسـموم تحريـ   توانند وظايف خود را به خوبي انجام دھند بـه وسـیله  ینم
اگر . ندازندایچیز زائد قطع نموده و بیرون م کگیرند و يا اين عضوھا را مثل يیگمارند و آخرين رمق آنھا را میم

العمـل   سکـ شود اين عیالعمل شفابخش شروع م سکخورد و عیگاھي بیماري تصادفًا غذاي طبیعي زياد م
. سـازند ینماينـد و جريـان معالجـه را متوقـف م    یمفید را مضر به حساب آورده و مصرف مواد زنـده را قـدغن م  

باشد به عنوان بھتـرين و  یھا میري بیما لیهکه سبب پنجاه درصد کگوشت، شیر، نان سفید و برنج سفید را 
ه براي ھضم غذا و مرتب ساختن جريان تخلیه، مھمترين کسلولز . نمايندیترين غذا به مردم معرفي م ارزنده

ھشتاد درصد محصول را با آتش نابود . ريزندیي مضر از مواد غذايي بیرون م ماده کند، چون يیکُرل را بازي م
نند و به اسم دارو، ويتـامین، سـرم و   یکمواد شیمیايي و سمي درست مھا تن  سازند و در عوض میلیونیم

ھا  ھا، مواد معدني، پروتئین اي از ويتامین ھا و تصورات غلط و فريبنده با حساب. نندیکغیره وارد خون مردم م
لـي فرامـوش   کھـاي طبیعـت را بـه     ه آنھـا حسـاب  کـ انـد   ھا، مغز خود و مردم را به طوري گـیج نمـوده  یالرکو 
  .اند دهرک

ه بعـد از صـدھا سـال ھنـوز     کـ شـود  یخوار فقـط از آنجـا معلـوم م    نشناسان مرده عقلي زيستیناداني و ب
ه َسـم ھرگـز قـادر نیسـت     کـ انـد   نمايد، نفھمیـده یه آتش در غذاي طبیعي ھمه چیز را نابود مکاند  نفھمیده

یچ وقت و در ھیچ شرايطي ه غذاي طبیعي ھکاند  آدمي را سالمتي ببخشد و از ھمه مھمتر آنھا نفھمیده
تمـام  . ماشین مضر باشـد  کتواند براي يیه بنزين صاف نمکطور  انسان مضر باشد؛ ھمین کتواند براي يینم

بايـد میـوه و سـبزي خـام     نشما «. باشدیي اين ناداني م افتد در نتیجهیه در اين دنیا اتفاق مکمرگ و میرھا 
م قطعي از دھان مردمي بیرون کح کدستور، چون ي کون يه چک کعبارتي بسیار ابلھانه و خطرنا» .خوريدب
  .نمايندیمعرفي م کتر و يا پزشکشناس، دانشمند، د ه خودشان را زيستکآيد یم

  

لذا به این نتیجه می رسیم که خام گیاھخواری، نه تنھا منافاتی با علم پزشکی 
ھم چنین ورزش ھای مختلف جسمی و ذھنی، . ندارد بلکه مکمل آن ھم ھست

روش ھای طب مکمل مانند آب درمانی، یوگا، ھیپنوتیزم و غیره با گیاھخواری و به 
که » بان طاووسیشع«آقای . خصوص خام گیاھخواری نتیجه بھتری می دھد

آورده اند » خود ھیپنوتیزم«بنیانگذار و مدیر انجمن ھیپنوتیزم ایران بوده اند، در کتاب 
که برای گرفتن نتیجه بھتر در ھیپنوتیزم، می بایستی از مصرف گوشت و قندھای 
مصنوعی پرھیز کرد چرا که چنین موادی در جریانات الکتریکی مغز اختالل ایجاد می 

ھم چنین ایشان اگر چه . بر ھم خوردن تمرکز و اعصاب می شود کنند که باعث
خام گیاھخوار نشدند اما چند ھفته آن را امتحان کردند و نتیجه خوبی ھم گرفتند، 
که شرح تجربیات ایشان در نامه ای به آقای علی اکبر راد پویا در کتاب 

اطالعات چاپ شده که می توانید برای » ھم غذا، ھم درمان: خامگیاھخواری«
  .بیشتر به کتاب فوق الذکر مراجعه نمایید
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ھم چنین تا جایی که من تحقیق کرده ام، بسیاری از اساتید یوگا و کسانی که در 
ورزش ھای روحی ماھرند، گیاھخوار ھستند و آن را توصیه می کنند چرا که باعث 

بر  خود من شخصًا، پس از شروع گیاھخواری، عالوه .عملکرد بھتر ذھن می شود
ر مورد جنبه ھای دیگر تغییر بھبود سالمتی، احساس آرامش بھتری دارم ھر چند د

چون فعًال فقط چند ماه از گیاھخواری من می (خاصی تاکنون مشاھده نکرده ام 
اما آن را انکار نمی کنم و در این مورد می بایستی تجربه ھای بیشتری ) گذرد

النی تری از گیاھخواریشان می گذرد کسب کرد و از تجربه ھای افرادی که مدت طو
  .استفاده نمود

برای درمان بیماری ھا و حفظ سالمتی راه ھای بسیاری وجود دارد که می 
بایستی در مورد ھر کدام به طور مجزا مطالعه و تحقیق نموده و روش بھتر و 

خوشبختانه متخصصین امر، در مورد روش . سازگارتر با شرایط خود را انتخاب کنید
منتشر کرده اند ی درمان طبیعی و بدون عوارض جانبی کتاب ھا و مقاالت زیادی ھا

  .که راه تحقیق و جستجوی بیشتر را بر ھمگان ھموار می کند

این است که با پخت و پز بسیاری از مواد  ،در کل، چیزی که واضح و مبرھن است
حیاتی از بین می روند، و این مواد فقط شامل ویتامین ھا نیست، بلکه مواد بسیار 

آنزیم ھا بسیار . نیز در اثر پخت و پز از بین می روند ھا» آنزیم«دیگری مانند مھم 
انند در بررسی ھای علمی عمیق تر، دانشمندانی ممھم می باشند، به طوری که 

، بوده نیز یکی از برندگان جایزه نوبل، زیست شیمیدان فنالندی که "آرتوری ویرتانن"
، دنور ن داد که آنزیم ھای موجود در مواد غذایی خام که با پخت و پز از بین میانش

نقش بسیار مھمی ایفا می و در ھضم و جذب غذا  بسیار مھم و حیاتی ھستند
 .غذا و وارد شدن فشار کمتر بر بدن می شوند کنند و موجب جذب راحت تر و بھتر

اما وقتی آنزیم ھای موجود در مواد غذایی طبیعی بر اثر پخت و پز از بین می روند، 
ھضم و جذب دشوارتر گردیده و بدن ناچار است به ترشح آنزیم بیشتر که ھمین 

بخشی از  لبته این ھا تنھاا .تر و سریع تر بدن می شودفرسودگی بیش باعث
 ناشناخته ھنوز، شناخته شده در مورد برتری روش خام گیاھخواری استمسائل 

می خواھد آن ھا را بداند و به نده که حس کنجکاوی انسان اباقی م ھای بسیاری
  .مرور زمان بیشتر بر ما ھویدا می گردد

به ھر حال در جمع بندی این بخش، به این نتیجه می رسیم که روش خام 
ی مطلق در صورت امکان بھترین رژیم غذایی برای انسان می باشد و بعد گیاھخوار

به طوری که حداقل ) عدم مصرف ھیچ گونه مواد حیوانی(از آن، گیاھخواری مطلق 
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درصد شامل گیاھان خام باشد، می تواند به حفظ سالمتی و بھبود زندگی ما  80
  .کمک شایانی نماید

را ندارم، بلکه یف روش آرشاویر در آوانسیان لطفًا دقت کنید که اینجانب قصد تحر
بنده فعًال نتوانسته ام خام گیاھخوار . من تجربیات و دیدگاه خودم را اضافه نموده ام

درصد مواد غذایی خام بوده  80مطلق شوم، اما از گیاھخواری مطلق که شامل 
اده مطرح برای برخی مسئله ار. نتیجه بسیار خوبی گرفته ام و آن را ادامه می دھم

می شود که اگر حتی کمی مواد پخته مصرف کنیم، دو مرتبه به عادت ھای بد 
، من در مورد اراده، معتقدم که اوًال شخص پس از فھم حقیقت. قبلی بر می گردیم

می بایستی اراده خویش را تقویت کند تا بتواند  بھانه ای باقی نمی ماند و شخص
نتایج مطلوبی بگیرد، ضمن اینکه این مسئله در مورد ھر شخص بسته  به روشی 

ھم چنان  طبق تجربه خودم که برای او راحت تر است، متفاوت است ولی من
خام گیاھخوار شد، بھترین روش است و در حال حاضر درصد  100معتقدم اگر بتوان 

!خی روزھا خام خوار مطلق ھستمھم بر

مسئله دیگری که ممکن برای برخی سوال شود، این است که چگونه برخی با 
مصرف ھمین مصرف غذاھای گوشتی و پخته بیش از صد سال عمر می کنند و 

خب تقریبًا شاداب ھم ھستند؟ عده خیلی کمی از آن ھا در این سن و سال، 
فراد اگر خام گیاھخوار شوند قطعًا شاداب تر پاسخ این است که اوًال ھمین دسته ا

ثانیًا، این دسته استثنائًا . می شوند و چه بسا عمر آنھا طوالنی تر ھم بشود
، به عالوه اینکه آن ھا ھم با گیاھخواری بانشاط تر خواھند شد آورده اند» شانس«

ا اما ب. اما باقی مردم چه طور؟ تقریبًا کسی نیست که از بیماری رنج نبرد
گیاھخواری و به خصوص خام گیاھخواری، ھمه مردم می توانند از نعمت سالمتی و 
طول عمر طوالنی برخوردار شوند و کیفیت زندگی و شادابی مھم تر است، چرا که 
ممکن است بتوان شخصی را زیر دستگاه ھای مختلف پزشکی، سال ھا زنده نگه 

ز سالمتی و لذت ھای داشت، ولی در این صورت آن شخص فقط زنده است و ا
خام گیاھخواری در مورد ھر فردی ثابت می  برتریپس  .زندگی بی بھره است

شود، اما این که چرا برخی استثنائی ھستند، مثًال در فرانسه نیز مردی زندگی 
می کند که سال ھاست آھن و پالستیک و از این قبیل مواد می خورد بدون ھیچ 

ما چندان شناخته شده نیست، اما بر اساس آنچه این ھا بر  چگونگی !گونه نگرانی
  ...می دانیم، خام گیاھخواری بھترین روش تغذیه است

در ضمن تصور اینکه فقط غذاھای گوشتی و پخته خوشمزه ھستند و غذاھای خام 
، تصور !خود را زجر می دھندبرای حفظ سالمتی، گیاھخواران  بدمزه، و اینکه خام
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ساسی است، چرا که اوًال انسان به ھر غذایی عادت می کامًال غلط و بی پایه و ا
کند، ھمان طور که کودک انسان از گوشت پخته نفرت دارد ولی در اثر خوراندن این 
گوشت به او با زور و بی رحمی، به آن عادت می کند یا بھتر بگوییم معتاد می 

زه ی خوشبختانه مواد غذایی خام برای شروع خام گیاھخواری، به اندا. شود
ی شود نفرت انگیز گوشت پخته برای کودکی که به زور به او گوشت خورانده م

نیست ضمن اینکه اگر یک گیاه خام مزه خوبی ندارد، ما می توانیم چند گیاه 
و  مختلف را با ھم ترکیب کرده و غذاھا و ساالدھای بسیار خوشمزه ای تھیه کنیم

ه انسان از آن بھره مند شده، ھمین در واقع یکی از مزایایی ک. از آن لذت ببریم
ترکیب چند غذا برای تھیه ی یک غذای خوشمزه تر و کامل تر است که دیگر 

  .جانوران از آن بی بھره اند

گیاھخواران و خام گیاھخواران نیز کتاب ھای آشپزی دارند و تنوع غذاھای آن ھا به  
انسان به این روش تنھا مدت کمی الزم است  .مراتب بیشتر از گوشتخواران است

برتر تغذیه عادت کند و در نتیجه ھم از مواھب سالمتی زای آن برخوردار شود و ھم 
  .از آن نھایت لذت را ببرد

ثانیًا سالمتی و حس نشاطی که از گیاھخواری حاصل می شود، لذت خوردن 
به راستی چه ارزشی دارد لذت زود گذر . غذاھای گیاھی را دو چندان می کند

به انواع و اقسام بیماری ھا مبتال می شویم ضمن که پس از آن » چلو کباب«
و  ، اخالقیشامل ضررھای اقتصادی، محیط زیستی( ضررھای ناگوار دیگر آن

   ؟)اجتماعی حاصل از خوردن گوشت

ز آن راضی بسیار امن که اکنون فقط چند ماھی از گیاھخوار شدنم می گذرد، 
بدون اغراق می (و واقعًا . ھستم و خیلی بیشتر از قبل از غذا خوردن لذت می برم

بوی زننده ی گوشت و چلوکباب برایم اصًال خوشایند نیست و مطمئنًا قبًال ) گویم
غیر طبیعی بوده که خوشم از بوی کباب می آمده چون اکنون ھم تغذیه ی من 

ت و غذاھای شیمیایی ذائقه انسان را خراب گوش. ام طبیعی تر شده و ھم ذائقه
  ...می کند

این کارھا دیگر شدنی نیست چون جامعه ی پیشرفته : "ممکن است برخی بگویند
و تمدن به ما فرصت طبیعی زندگی کردن نمی دھد و چاره ای جز مصرف غذاھای 

  ..."کنسرو شده و فراوری شده نیست
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توان گفت به دلیل پیشرفت تکنولوژی از آیا می . این استدالل کامًال نادرست است
سال پیش تا حاال و تولید بنزین و گازوئیل، حال بیاییم به جای آب، گازوئیل  200

  !بخوریم چون دنیا پیشرفت کرده؟

بدن انسان ھمان بدن است که با طبیعت پیوندی جدا ناشدنی دارد، لذا احتیاجات 
. با غذاھای طبیعی و ھم چنین به شیوه ھای طبیعی تامین شودآن ھم باید 

اما فناوری ای که غذاھای مصنوعی . فناوری ای که به ما کمک کند، ارزشمند است
و بیماری زا تولید کند و به بدن ما تحویل دھد، مانند غذاھای کنسرو شده و روغن 

و باید از ! می خوردبه درد الی جرز ھم ن منسوخ است وھای شیمیایی، آن فناوری
  .آن دوری کرد
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 اقتصادگیاھخواری و  :بخش دوم

شک یکی از بزرگ ترین مشکالت بشر امروزی، اقتصاد است که تمام کشورھا بدون 
در آن درمانده اند و ھمواره بحران ھای اقتصادی پی در پی، چه بحران ھایی که بر 

و چه بحران ھایی که حاصل  به وجود آمدهاثر خسارات طبیعی مانند زلزله و سیل 
ھمه با ھم دست در د، تولید بیش از حد و سیاست ھای غلط اقتصادی ھستن

دست ھم داده و ھمیشه مشکالت اقتصادی از بزرگ ترین مشکالت جوامع متمدن 
البته که اشکال از ساختار ناعادالنه و ناکارآمد اقتصادی است که نیاز به . است بوده

معموًال ھرگاه وضع اقتصادی اصالح اساسی و جدی دارد، اما نباید فراموش کرد که 
آشفته می شود، تغذیه، سالمتی و سایر جنبه ھای زندگی مردم ھم دچار 

زینه ھ و !عواملی مانند گرانی غذا به خصوص غذاھای گوشتی. آشفتگی می شود
درمان بیماری ھا و بیمه ھا ضمن اینکه خود به تنھایی چالش ھای عظیمی 

یشتر برای پول بیشتر می کند، و درست به ھستند، مردم را مجبور به کار کردن ب
ھمین خاطر است که معموًال در بحران ھای اقتصادی افسردگی و سایر بیماری 

بیشتر دچار طمع می  !ھای روحی افزایش می یابد و مردم برای شندرغاز پول
شوند که این ھا ضمن دامنه زدن به سایر مشکالت و تاثیرات به شدت منفی بر 

به  .ی اجتماعی مردم، سالمتی انسان ھا را نیز به خطر می اندازدروی اوضاع زندگ
جز استرس ھای روانی شدیدی که در اوضاع بد اقتصادی بر مردم وارد می شود، 
تغذیه ی بد ھم به ھمراه استرس ھا بیماری می آفریند، و در حالی که شخص 

کلی پول ھم  داردبابت ھمان غذاھای به درد نخور کلی پول خرج کرده، حال نیاز 
خرج درمان نماید، ضمن اینکه بیماری عملکرد انسان را در تمامی کارھا کاھش می 

به راستی  .دھد و لذا تاثیرات بد آن بر فعالیت ھای اقتصادی غیر قابل انکار است
اگر اوضاع  به نظر شما چرا باید اینگونه باشد؟ !این زندگی است یا مسخره بازی؟

را دچار مشکل کرده، آیا آن شخص نباید سالم باشد تا  فریک نزندگی  ،بد اقتصادی
بتواند آن دوره ی سخت را پشت سر بگذارد و از بقیه ی زندگی اش کمال استفاده 

واضح و  .انه کامًال برعکس آن حکم فرماستولی امروزه متاسف و لذت را ببرد؟
ه مردم می بدیھی است که خراب شدن اوضاع اقتصادی، اولین اثرش را بر روی تغذی

گذارد و متاسفانه در اینگونه مواقع، انبار کردن مواد غذایی برای فروش با قیمت 
و عدم وجود انسانیت و شرافت در باالتر مرسوم می شود که نشانه ی کم عقلی 

وقتی تک تک افراد به این مشکالت و بیماری ھا و  .بین بعضی انسان ھاست
  !بدبختی ھا مبتال شوند، چگونه می توان انتظار یک جامعه ی ایده آل داشت؟

اما با گسترش گیاھخواری، اصًال نیازی به حرص زدن نیست چرا که با مصرف مواد  
 .گیاھی آن ھم اغلب به صورت خام، چه بسا که مواد غذایی اضافه ھم بیاید
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وراک ھای نباتی برتری مھمی از نقطه نظر اقتصاد بر اغذیه حیوانی نشان می خ
حال این ه تا ب. دھد، قیمت آن ھا کمتر از یک سوم خوراک ھای حیوانی است

ھای گوشتی گرانترین خوراکھا ھستند؟ سوال را از خود پرسیده اید که چرا خوراک
  

در . بتوان از گوشت آن استفاده کردیک مزرعه غذا الزم است تا حیوان بالغ شود و 
یک دھم غذایی حتی دست می آید ه صورتی که غذایی که از گوشت حیوان ب

در فصل زمستان ھزینه ی جمع . دست آورده نیست که از ھمان مزرعه می شد ب
ھمچنین ھزینه ی . آوری و انبار کردن خوراک دامھا را نیز باید با آن جمع کرد

بیماری را باید بدان افزود و در نھایت با ھزینه ی تاسیس نگھداری و پیشگیری از 
وقت متوجه  سردخانه ھایی که بتوان گوشت را در آنھا نگھداری کرد جمع کنید آن

  .می شویم که چرا به لحاظ اقتصادی اینقدر تفاوت وجود دارد

خاک  )ھزار متر 4تقریبًا _جریب( اگر فرض بگیریم که برای ھر فرد در دنیا یک آکر
رئیس ایستگاه ( » جان راسل « حاصلخیز وجود داشته باشد، بنا به اظھارات 

آکر زمین  1.63زخوار ھای ھمه چی انسان تامین غذای برای) آزمایشی رمتای استد
آکر  0.6تا  0.5که برای خوراک گیاھخواران ھر فردی بین  در صورتی ،الزم است

دست آوردن مواد ه آکر فقط برای ب 1.03به التفاوت این یعنی زمین الزم است و ما
  .وشتی استگ

و نیاز به تکنولوژی پیشرفته  مشکلتر است ذخیره ی غذاھای گوشتی معموًال
در روزگاران گذشته ھرگاه قحطی می شد ابتدا حیوانات بودند . و ھزینه بیشتر دارد

امروزه نیز یک . که کشته می شدند و نگھداری از گوشت آنھا امکان پذیر نبود
می تواند تعداد زیادی از دامھا را به کام مرگ بکشاند و ھمه ھزینه  ھمه گیربیماری 

  .در دھدھنجام شده را به ھای ا

امروزه با پیشرفت علم، ھر چند از تلفات و مرگ و میر دامھا به میزان قابل توجھی 
نفوالنزای آب برفکی، تگرچه ھنوز خیلی از بیماریھا مثل سرطان، (کاسته شده 

، ولی مبالغ ھنگفتی صرف نگھداری و )بدون درمان ھستند... مرغی و
که در محیطھای غیر طبیعی رشد کرده و به  دھایی می گردواکسیناسیون دام

این بیماری ھا اغلب به علت تغییرات غیر . ھای سختی دچار شده اند مرض
ی و تلقیح یطبیعی ژنتیکی و ھمچنین تزریق ھورمون ھای متعدد، داروھای شیمیا

مصنوعی برای اینکه حیوانات بتوانند چند بار در سال بزایند و خیلی زودتر از موقع 
  .وجود می آیده معمول بالغ شوند و چاق گردند، ب

اگر ھمه مردم گیاھخوار می شدند زمین ما می توانست سه الی پنج برابر 
معقتد است که یک تکه » الکساندر ھومبلد « . ساکنین کنونی خود را خوراک دھد

زمین که حاصل آن ده نفر را خوراک می دھد، اگر سبزه آن را برای پرورش چارپایان 
در مکزیک ھمین زمین . به کار برند، بیش از یک نفر نخواھد توانست از آن تغذیه کند

  .نفر را از حاصل لوز سیر بکند 240می تواند 
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ما خوراک خودمان « : از نقطه نظر اقتصاد راجع به خوراک فرانسویان گفته» لوژاند«  
گوشت و چربی آن را از شیر و  یک دھمرا با حیوانات تقسیم می نماییم و آنان 

وقتی که به یک خوک شیر و سیب زمینی بدھند تا . خودشان به ما رد می کنند
».این که پروار شود، این ده روز خوراک ماست که برای یک روز معاوضه می نماییم

نه تنھا خوراک ھای نباتی ھیچ گونه مواد سمی در بدن از خود باقی نمی گذارند، 
  .که شرح آن رفت بسیار به صرفه ھستندبلکه به لحاظ اقتصاد ھمانطور 

 35آرشاویر در آوانسیان ھم . مزایای اقتصادی گیاھخواری، موضوع تازه ای نیست
  :سال پیش در کتاب خام گیاھخواری بدان اشاره کرده که در ادامه می خوانیم

غذای طبیعی را به وسیله آتش جاھالنه محو و نابود نکنند، با » متمدن«اگر مردم 
  .توان پنج برابر جمعیت دنیا را تغذیه نمود موجود میمحصول 

  

آورند به وسـیله آتـش جاھالنـه     ھشتاد درصد غذای طبیعی را که از زمین به دست می» متمدن«مردم 
اگــر مــردم جھــان کلیــه . کننــد نشــینند و از کمبــود مــواد غــذایی صــحبت مــی کننــد، ســپس مــی نــابود مــی

انـد بلکـه از مـواد غیرطبیعـی و      از غـذای خـود نـه تنھـا چیـزی نکاسـته       ھای مرده را کنار بگذارند آنھا خوراک
خـواران بـاور نکردنـی     این سخنان برای مرده. اند باشد رھایی یافته ھا می سمی که باعث بروز انواع بیماری

ای یک خوشـه انگـور بخـورد، ھمـین یـک       خوار ھفته اگر یک مرده. رسد، ولی عین حقیقت است به نظر می
کنـد و زنـده    اند او را تغذیه مـی  ھای غذایی که از اثرات آتش نجات یافته و مقدار ناچیزی سلول خوشه انگور

بعضی . شود که غذای طبیعی تا چه حد ارزش غذایی دارد از اینجا برای ھمه کس آشکار می. دارد نگه می
پخـت  «از زحمات  ای پیدا کنند که مردم حجم و فشرده کنند که غذای مصنوعی کم از دانشمندان تالش می

حجمـي مثـل    بینند که طبیعت ھمین فکر را قبًال کرده و غذای فشـرده و کـم   آنھا نمی. آسوده بشوند» و پز
گندم، گردو و بادام به آنھا ارزانی داشته است تا ھر کس بتوانـد یـک مشـت از آنھـا را در جیـب گذاشـته و       

توانـد پـنج شـش     صورت زنده مصـرف شـود مـی    اگر فقط گندم به. تمام روز به آسودگی دنبال کار خود برود
  .برابر جمعیت دنیا را تغذیه نماید

کنـد، بـاز ھـم زن و فرزنـدان وی سـیر       یک کارگر ایرانی روزانه نصف مزد خود را صرف خرید نان خالی می
حـال اینکـه اگـر ھمـین کـارگر فقـط نـیم کیلـو گنـدم زنـده بـرای            . نیستند و ھمیشه مریض و ناتوان ھستند

این است . اش تھیه نماید ھم آنان را سیر نموده و ھم سالمتی آنھا را به خوبی تأمین نموده است خانواده
  .اند کار پروردگار بزرگ که ھنوز مردم بدان پی نبرده

باشـند و   برنـد و در آسـتانه قحطـی مـی     در حال حاضر مللی ھستند که از کمبود مواد غـذایی رنـج مـی   
می از طرف وزارت بھداری به این عنوان که طباخی یک عمل غلـط  عجیب این است که فقط یک اعالن رس

  .ھا از ھرگونه ناراحتی در امان باشند و خطرناکی است، کافی است که این ملت

بنـدی   اگر در روزگاران گذشته سپاھیان محاصره شده در شھرھا و دژھا به عوض نان، گندم خام را جیره
شد و در نتیجه نقشه دنیای امروزه به کلی بـه یـک    تر می طوالنیبرابر   کردند مدت مقاومت آنھا چندین می

  .آمد شکل دیگر در می

نخوریم پس چه باید بخوریم؟ به نظـر آنھـا غـذای    » پخته«کنند  که اگر غذای  ھا از من سؤال می بعضی
و ھایی که در آشپزخانه خوب کشـته   اصلی انسان، یعنی صبحانه، نھار و شام فقط عبارت است از خوراک

ھای گرم نه صـبحانه، نـه ناھـار و نـه شـام       کنند که بدون خوراکی آنھا خیال می. آورند گرم روی میز می گرم
ی کنند و خیلی طوالنی زندگی کنند، آنھـا بایـد اوًال   گنی که میل دارند واقعًا سالم زندولی کسا. وجود دارد

باید نگاه کنند و ببیننـد کـه کلیـه موجـودات      ھم وجود دارد، ثانیًا» پخته«فراموش کنند که در این دنیا غذای 
جـات و سـبزیجات    فھمند که تمام میوه آن وقت می. خورند زنده اعم از مورچه تا اسب و شتر و فیل چه می
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غـذایی طـوری مـردم را دچـار اشـتباه      » کارشناسان«. که در دسترس خودشان قرار گرفته چه ارزشی دارد
  .اند قض و متضادی از انواع اغذیه و اطعمه به آنھا دادهشمار و متنا ھای بی اند و صورت کرده

  

تغییر روش تغذیه بر اقتصاد ھم تاثیر غیر قابل انکاری می گذارد چرا که اگر شخص 
به جای صرف پول برای گوشت، نیاز بدن خود را از طریق مواد ارزنده ی گیاھی 

متی شخص ھم تامین کند، ھزینه ھا به مراتب کاھش می یابد ضمن اینکه به سال
کمک شایانی می کند و فرد از خرج پول اضافه برای دارو و درمان بی نیاز می شود 
و آن پول را صرف پیشرفت و بھبود زندگی می کند، و اگر ھمه یا بیشتر جمعیت کره 

بت آن در سطح جھان ھویدا می گردد، ضمن اینکه زمین گیاھخوار شوند، تاثیرات مث
ق تر برنامه ھای کنترل جمعیت، عالوه بر بھبود تغذیه که به کمک اجرای بھتر و دقی

یکی از مسائل اساسی است، سطح رفاه مردم ھم باالتر می رود و گیاھخواری 
ساده ترین راھکاری است که کمک می کند از بشر قید و بند کمبود غذا و 

به اکنون . سوءتغذیه رھا شده و به فکر دیگر جنبه ھای زندگی و انسانی خود باشد
دلیل ناعدالتی ھا فرھنگی، برنامه ھای کنترل جمعیت فقط در برخی کشورھا به 
درستی نتیجه بخش بوده، و در مورد برخی کشورھا به خصوص کشورھای در حال 
. توسعه، رشد جمعیت بسیار باالست و یا برعکس، در برخی کشورھا منفی است

رین راھی است که گیاھخواری بھتلذا فرھنگ سازی ھم بسیار حیاتی است و 
  .بستر و فرصت مناسبی برای فرھنگ سازی به وجود می آورد

گوشت فقط به ضرر بدن است، تولید آن نیز بسیار مصرف ھم چنین، ضمن اینکه 
قیمت گوشتی که اآلن حکم  گرانتر از چیزی است که ما تصور می کنیم، یعنی این

قیمتش با خرج باز ھم نسبت به مواد گیاھی بسیار گران تر است،  وفرماست 
در این مورد در بخش بعدی در یک مقاله با (یارانه ھا برای تولید آن کاھش یافته 

که اگر این یارانه ھا به و بدیھی است ) توضیحات و دالیل کافی توضیح داده شده
شاورزی و دیگر زمینه ھا گوشت و لبنیات، صرف توسعه ی ک جای اتالف برای صنایع

  ...میشد، اکنون در دنیای بسیار بھتری زندگی می کردیم

گیاھخوار شود؟ شود، اگر جھان کامًال چقدر پول صرفه جویی می
پژوھش انجام شده توسط آژانس ارزشیابی زیست محیطی ھلند کشف کرد که 

:دھد کاھش میتغییر رژیم غذایی مردم دنیا، ھزینه مقابله با گرمایش جھانی را 

تریلیون دالر  ۴٠، ٢٠۵٠ای اتمسفر تا سال  ھزینه کاھش گازھای گلخانه
.است
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 ،کل ھزینه مقابله با  %۵٠کاھش مصرف گوشت در سطح جھانی
.دھد گرمایش جھانی را کاھش می

کل ھزینه را کاھش  %٧٠تواند  توقف مصرف گوشت در سطح جھانی می
.دھد

تواند ھزینه مقابله با  توقف کل محصوالت حیوانی در سطح جھانی می
کاھش دھد %٨٠تغییرات اقلیمی را بیش از 

  

  :اما یک سوالی که در این بین پیش می آید

 گوشت و پس صاحبان دامپروری ھا، ماھیگیر ھا و سایر مشاغل مرتبط با 
  غذاھای فراوری شده چه کنند؟

اوًال ھر . سوال واضح است اما محض یادآوری آن را بیان می کنیم اگر چه پاسخ این
نماید که ھم از نظر اقتصادی کس می تواند شغل خود را تغییر دھد و شغلی اختیار 

باشد، ھم اخالقی باشد و از آن مھم تر این که شخص از شغلش لذت  سود آور
  .ببرد

ًال مشکلی با تغییر شغل صاحبان دامپروری ھای بزرگ آنقدر سرمایه دارند که اص
چرا که می توانند آن سرمایه ھای کالن را در مشاغل دیگر صرف کنند و چه ! ندارند

اما با گسترش گیاھخواری و افزایش تعداد . بسا سود بیشتری ھم عاید آن ھا شود
این بخش کشاورزی است که باید بیشتر پیشرفت نماید، در نتیجه افراد گیاھخوار، 
ھم چنین تقاضا . برای کار و فعالیت در بخش کشاورزی الزم استنیروی بیشتری 

برای غذای طبیعی و ارگانیک ھم بیشتر می شود بنابراین یک تولید کننده غذاھای 
نیز می تواند تغییر کاربری دھد به  )سوسیس، کالباس، کنسرومثل ( فراوری شده

م وجود داشته باشد، اگر در این بین از نظر مالی ضرری ھ .تولید غذاھای ارگانیک
قطعًا در دراز مدت سود اقتصادی بسیار بیشتری از وضعیت کنونی دارد، ضمن این 
که اخالقی تر ھم ھست و به داشتن جامعه ای بھتر بدون خشونت و بدون دعوا بر 

  .کمک می نماید) که از حقوق اولیه ھر موجود زنده است(سر غذا 

ببینید چقدر شغل طاقت فرسا و . را» قصابی«خودتان تصور کنید شغلی مثل 
و حاصل این ھمه عذاب و  اعصاب انسان را بر ھم می ریزددشواری است، 

یعنی تازه  !عصبانیت ھم چیزی نیست جز یک محصول غیر اخالقی و مضر برای بدن
نه تنھا برای انسان مفید نیست، که از ھر  حاصلشاین ھمه رنج حیوان و انسان 

لذا . نسان ضرر دارد و ھیچ نکته ی مثبتی در این نیستچیز دیگری بیشتر برای ا

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


72

انتظار می رود افراد در چنین مشاغلی، حتی رغبت و آرزوی تغییر شغل را داشته 
باشند و از نظر عدالت و انسانیت ھم، ھیچ وجدان پاکی قبول نمی کند که یک 

او سازگار شخص وادار به انتخاب شغلی شود که نه تنھا با روحیات و استعداد ھای 
  .نیست ، بلکه شغلی بیھوده، غیر انسانی و مضر است

وجود ندارد و سعی بر این  افراد شاغل نسبت بهدر گیاھخواری ھیچ کینه ای  
لذا بھانه ای برای افراد شاغل  است که ھمه با کمک ھم، دنیایی بھتر بسازند،
انسانی تا حدی  به ھر حال ھر(وجود ندارد چرا که آنھا ھم خیلی گناھکار نیستند 

نباید بھانه ھای ولی وقتی انسان از حقیقت با خبر می شود، دیگر ) مقصر است
واھی بیاورد بلکه باید تالش کند راه بھتر و عاقالنه تری برای زندگی برگزیند در غیر 

  ...نخواھد آورداینصورت نتایج خوبی به دست 
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 محیط زیستگیاھخواری و  :بخش سوم  

فراوانی دارند و متاسفانه جوامع امروزی در مسئله محیط زیست ھم چالش ھای 
چرا  نگرفتهاینکه اقدامات جدی در زمینه بھبود محیط زیست انجام  اسف بارتر از آن

بیشتر از محیط زیستی که در آن  عده ای بسیار معدود که به پول و منافع اقتصادی
صدمات وارده بر انسان ھا بر اثر آلودگی . زندگی می کنیم اھمیت داده می شود

 ھا و تخریب محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، بسیاری از بیماری ھا و ھم
فعالیت . چنین کمبود مواد غذایی زاییده ی محیط زیست آلوده و تخریب شده است

ھای صنعتی و دامپروری، تولید باالی زباله ضمن اینکه نسبت به بازیافت چندان 
آسیب دیده محیط زیست به شدت  عواملده نمی شود، این ھا ھمگی اھمیتی دا

به آن بی باالخره نمی توان نسبت این مسئله ای است که اما  ی امروزی ھستند،
چرا که اگر محیط زیست از بین برود، ما ھم از بین می رویم و ھرگونه بود،  توجه

 تک تک بر زندگی تخریب و آلودگی در محیط زیست، بدون شک تاثیر منفی خود را
حال یک انسان باید بی نھایت ابله باشد که حاضر شود تمام  .ما خواھد گذاشت

زمین و حتی زندگی خود او نابود گردد برای اینکه چند عدد دیگر به اسکناس ھای 
  !او اضافه شود

چنان که در بخش ھای _خوشبختانه گیاھخواری عالوه بر فواید بسیار دیگرش 
  .ترمیم محیط زیست ھم بسیار اثر گذار استدر _ قبلی ذکر شد

اگر چه فعالیت ھای صنعتی به شدت به محیط زیست آسیب می زنند و باید برای  
کاھش اینگونه آسیب ھا راھکارھای اساسی انجام گیرد، ولی رژیم غذایی 
گوشتخواری ھم از نظر صدمه به محیط زیست، دسته کمی از فعالیت ھای صنعتی 

باورش سخت است ولی حقیقت این است که ! بدتر ھم ھستندارد و چه بسا 
درصد گاز متان که یکی از عوامل  49تمام فعالیت ھای صنعتی انسان روی ھم، 

درصد گاز متان تولید شده  51گرمایش جھانی است را تولید می کند، در حالی که 
راس  بله، این تنھا یکی از مضرات پرورش میلیاردھا! حاصل دامپروری صنعتی است

دو مقاله که تمام مضرات پرورش دام برای محیط  بینمدر اینجا الزم می  .دام است
:زیست را در مختصرترین حالت ممکن نوشته اند اقتباس کنم

  

  نقش دامداری صنعتی در گرمایش جھانی

ه اکنون زمین رو به نابودی است و شاید کمتر از یک قرن فرصت برای نجات زمین، نسل بشر و اکثر گون
این مسئله امروز در حالی مطرح است که اساسی ترین عامل آلودگی زمین . ھای آن باقی مانده است

در این بین موضوع گرمایش زمین در سال ھای اخیر یکی از مھم ترین مباحث . دامپروری صنعتی است
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ر امروز اثرات مخرب گرمایش زمین بر ھیچ کس پوشیده نیست و اگ. مطرح شده در بین جوامع می باشد
زمین آنچنان به ورطه نابودی کشیده ) میالدی(چاره ای نیاندیشیم، دور از ذھن نیست که تا پایان این قرن 

و اغراق . شود که امکان حیات برای اکثر گونه ھای جانداران و گیاھان باقی مانده تا آن زمان نیز از بین برود
سال دیگر زمین چھره ای متفاوت  ۵٠شود تا  نیست که بگوییم اگر به ھمین شیوه با طبیعت بدرفتاری

خواھد داشت و با شدت گرفتن تخریب ھایمان در اندک زمانی حتی توان آدمی برای زیستن در این کره 
بدون شک . خاکی از بین می رود و تاریخ بشر در مقابل این فاجعه دوام نیاوره و رو به فراموشی می رود

اما تا روزی . ر تخریب زیست بوم ھای زمین دخیل ھستندعوامل فراوانی در گرمایش زمین و به طور کلی ت
که نخواھیم حقایق بنیادین را بپذیریم، ھمواره در مسیری گام نھاده ایم که از نقطه ای دیگر قابل 

این واقعیت، ما و سیاستمداران را به چالشی می کشد که به دور از منفعت ھا و . بازگذشت نخواھد بود
اکنون زمین ھمچون مریضی . رمایش زمین را با دیدی گسترده تر بنگریمخواست ھای شخصی، بحران گ

است که نه به خاطر طبیعت خود بلکه به واسطه فعالیت ھا و منفعت طلبی ھای انسان ھا که سعی در 
تسخیر آن و ھر آنچه در اوست دارند در حال نابودی است و امروز راز نجات آن تنھا در دستان تک تک ما و 

.ن می باشدفرزندانما
نقطه جدی آغاز گرمایش زمین با صنعتی شدن بشر برای تولید انبوه و تبلیغ برای مصرف ھرچه بیشتر 

و بشر بعد از چند میلیارد سال که از عمر زمین می گذرد، در صد سال اخیر چھره . محصوالت شروع شد
مپروری و بسیاری از موارد با صنعتی شدن حمل و نقل، صنایع، دا. زمین را به کلی دگرگون ساخته است

در راستای این . پیوسته دیگر، زمینه برای تخریب و بھره برداری ھر چه بیشتر از طبیعت مستعد شد
فعالیت ھا با آزاد کردن بیش از حد گازھای گلخانه ای در جو معضلی که امروز به نام گرمایش زمین از آن 

ر جو در ابتدای تشکیل زمین از مھم ترین عواملی گازھای گلخانه ای موجود د. نام می بریم شکل گرفت
در آن ھنگام گازھای گلخانه ای از درون . بودند که زمینه را برای شکل گرفتن حیات ابتدایی مھیا ساختند

آتش فشان ھای فعال در اتمسفر زمین آزاد شده و اثرگلخانه ای یعنی محبوس شدن گرمای خورشید در 
اگر گازھای گلخانه ای در جو زمین . انگین زمین را به حد متعادلی رساندندجو را پدید آوردند و دمای می

برای نمونه . وجود نداشت آنگاه ما شاھد تفاوت دمایی صدھا درجه سانتیگراد در طول یک شبانه روز بودیم
بر ماه به دلیل نداشتن جوی غنی در روز به دمایی بالغ . چنین پدیده ای را می توان در ماه مشاھده کرد

از این رو زمین به عنوان سیاره ای که از . درجه سلسیوس می رسد ١٧٠و در شب به منفی  ١٣٠مثبت 
با تمام این مسائل در طبیعت تعادلی . موقعیت خاصی نیز برخوردار است بسیار حائز اھمیت است

عی حساس برقرار است و این طبیعت تا زمانی که به واسطه انسان ھا دست خوش تغییرات غیرطبی
.نشود به خوبی در مسیر خود پیش می رود

با رشد بی سابقه جمعیت و تبلیغ گوشت و صنایع وابسته به آن به عنوان غذای انسان، به تبع تقاضا برای 
از این جھت دامداری ھای سنتی که معموًال دام ھا به صورت آزادانه تری . عرضه آن نیز افزایش یافت

باز قرار داشتند از بین رفت و به جھت صرفه اقتصادی بیشتر این مکان نسبت به امروز در محیطی نسبتًا 
به این ترتیب دامداری ھای کوچکی که به صورت سنتی اداره می . ھا ھمواره کوچکتر و فشرده تر شد

شدند تبدیل به دامپروری ھای صنعتی ھمچون کارخانه ھایی با حداقل امکانات برای حداکثر بھره برداری 
اما امروزه دامپروری صنعتی با تمام چشم پوشی ھای انجام شده در جھت عدم نمایش . شدنداز حیوانات 

  ...واقعیت ھا، تبدیل به اصلی ترین عامل در بحران گرمایش زمین شده است

سایه «گزارشی را تحت عنوان  (FAO)میالدی بخش خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد ٢٠٠۶در سال 
درصدی در تولید  ١٨این تحقیق بیان می کرد که دام ھا نقش . فحه منتشر کردص ۴٠٨در » بلند احشام

اما نکته قابل تاملی که در خود گزارش نیز بدان اشاره شده بود این است که در واقع . گرمایش زمین دارد
تولید شده توسط وسایل کربن درصدی دام ھا در گرمایش زمین سھم بیشتری از دی اکسید  ١٨تاثیر 
.دارد نقلیه

این گاز ھمواره به صورت ھای . حیوانات نشخوار کننده در روند ھضم غذای خود گاز متان تولید می کنند
ساله  ٢٠با در نظر گرفتن افق زمانی . مختلف از این حیوانات خارج شده و در جو زمین منتشر می شود

سال  ١٢و تنھا  بار از لحاظ به دام انداختن گرما از دی اکسید کربن قدرتمند تر است ٧٢گاز متان 
گفته می شود که یک گاو بالغ در طول یک سال معادل خودرویی معمولی که نزدیک . ماندگاری در جو دارد

کودھای ھمچنین فضوالت و . به دو بار دور کره زمین را دور بزند موجب انتشار گاز گلخانه ای می شود
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زیرا این ضایعات تولید گاز اکسید نیتروژن را می کنند . حیوانی سھم بسیار زیادی در گرمایش زمین دارند
.سال را در جو زمین دارد ١١۴بار قوی تر از دی اکسید کربن است و ماندگاری زیادی برابر با  ٢٨٩که 

ه توسط این گزارش مقدار تخریب عده ای عقیده داشتند که ارقام داده شد FAOبعد از انتشار گزارش
گزارش  «World Watch»با این حال اخیرًا محققانی از موسسه. اصلی دامداری صنعتی را فاش نمی کند

منتشر کرده اند که با بررسی ھا و محاسبات انجام » دام و تغییرات آب و ھوایی«معتبر دیگری را با عنوان 
در این گزارش موارد . درصد برآورد شده است ۵١زمین حداقل شده در آن تاثیر دام ھا بر آب و ھوای کره 

دیگری از تخریب ھا و آلودگی ھای اصلی و فرعی انواع حیوانات در پرورش صنعتی که به صورت مستقیم 
با این حال ھنوز . یا غیر مستقیم بر محیط زیست و گرمایش زمین تاثیر می گذارند محاسبه شده است

.درصد باشد ۵١عدد می تواند بسیار بیشتر از عقیده بر آن است که این 

به عنوان مثال جنگل ھا با کنترل گازھای گلخانه ای باعث تعادل دما بر روی زمین می شوند و ما با از بین 
بردن آنھا بخش بزرگی از این روند را دچال اختالل می کنیم و بعد از مدتی که خاک آن ناحیه فرسایش 

عامل درجه اول تخریب بررسی ھا نشان می دھند که . جای می گذاریمیافت، بیابانی خالی را بر
که به طور نامحسوس تری در تشدید گرمایش زمین  جنگل ھا و فرسایش خاک نیز دام ھا ھستند

برای برطرف کردن نیاز غذایی دام ھا مقدار زیادی از زمین ھا و جنگل ھای بارانی تخریب . دخیل ھستند
درصد  ٧۴گفته می شود که . ع تولید غالت و به خصوص سویا جایگزین می شودشده و به جای آنھا مزار

می توان . استفاده می شود درصد ازغالت تولید شده تنھا در جھت مصرف دام ھا ٣۶از سویا و 
درصد از مناطق جنگلی آمازون توسط  ٧٠این موضوع را با دقت در آمار سازمان ملل که نشان می دھد 

افزایش دام و فرآورده ھای دامی مھم ترین عامل در جنگل . چراگاه ھا اشغال شده اند به خوبی دریافت
درصد از زمین ھای کشاوری  ٧٠به طول کلی حدود . زدایی به خصوص در آمریکای التین به حساب می آید

...شده است درصد از کل سطح زمین توسط احشام اشغال ٣٠و 

 ٢میالدی جمعیت جھان کمی بیشتر از  ٢٠٠٠تا  ١٩۵٠تحقیقات سازمان ملل نشان می دھند که از سال 
میالدی  ٢٠۵٠در ادامه پیش بینی می شود که تا سال . برابر رسیده است ۵برابر شده و تولید گوشت به 

که به تبع آلودگی ھای زیست  میلیارد نفر و تولید گوشت به دو برابر مقدار کنونی برسد ٩جمعیت به 
.محیطی اعم از انتشار گازھای گلخانه ای نیز به دو برابر مقدار کنونی می رسد

www.Nutshell.ir  /  امین حمزه ئیان
(روزنامه شرق)

٨٩/١/٣٠

  

  تاثیر جدی پرورش دام بر تخریب اکوسیستم

تولید و مصرف محصوالت حیوانی  یه اند که چرخ ا به این نتیجه رسیدهھای علمی از سراسر دنی بررسی
ھا، حیوانات و محیط  مان است و پی آمدھای تغییرات اقلیمی انسان مسئول گرم شدن سیاره مستقیمًا

ھا درحال باال آمدن  کالھک یخی قطبی در حال آب شدن است، سطح دریا. اندازد زیست را به وحشت می
شدید با فراوانی فزاینده درحال وقوع ھستند و ھای آب و ھوایی  ھا و رویداد ھا، سیل است، خشکسالی

…اگر این چرخه را متوقف نکنیم. گردد آب آشامیدنی بسرعت کمیاب می
طوریکه بشریت قادر نخواھد بود ه تغییرات اقلیمی غیر قابل کنترل، به یک واقعیت تبدیل خواھد شد، ب

)مؤلف _ دالبته اگر به این وضع ادامه داده شو(  .مان را نجات دھد سیاره

دھد ما در شرف فاجعه  ھای بحرانی متعددی را بررسی خواھیم کرد که نشان می در این مقاله ما نشانه
یکی از . ھستیم و نیاز داریم تا عمل فوری و سریعی را برای تصحیح مسیر کنونیمان در پیش گیریم

ر زمین برای تولید غذا است که مشکالت واقعی که ما اکنون با آن روبرو ھستیم تعداد افراد نسبت به مقدا
آوریم بیش از ھر  بنابراین، فشاری که ما بر زمین و آب وارد می. سازد تا زندگی کنند آن افراد را قادر می

شدت باال است، زیرا پرورش گیاھان و پرورش غذا برای حیوانات چیزیست که بار بیشتری را بر ه چیزی ب
.دنشو ھا غذا داده می انسان ه یبه منظور تغذی اسًاکند و به حیوانات اس کشاورزی تحمیل می
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، رئیس بخش »ھنینگ استینفیلد« ه ینوشت» دام در یک چشم انداز درحال تغییر«، ٢٠١٠کتاب سال 
سیاست سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل و دیگر  ه یای و شعب منطقهاطالعات دام، تحلیل 

مان را گرفتار کرده است، ارائه  اینکه چگونه دامداری، سیاره ه یمتخصصان حقایق واضح زیر را دربار
:دھند می

کند تولید دام، بیش از یک چھارم خشکی زمین را اشغال می •

کند تولید غذای دام، حدود یک سوم کل زمین قابل کشت زمین را مصرف می •

حاصله از دام  شود؛ فضوالت شود جذب می تنھا یک سوم مواد مغذی که به دام خورانده می •
.کند شدت زمین و آب را آلوده میه ب

رِژیم گوشتخواری مورد نیاز است؛ برای گاو و دیگر حیوانات، غالت  ه یمقادیر عظیمی از منابع برای ادام
بنابراین تکیه بر حیوانات . بسیار زیاد و مواد شیمیایی بسیاری نیاز است، اغلب نیازمند تبدیل زمین است

دام در  ه یمقدار غالتی که برای تغذی. خودمان است ه یبسیار ناکارآمدی برای تغذی ه یشیو
و به  تواند به آسانی نزدیک به دو میلیارد نفر را تامین کند شود می سراسر دنیا استفاده می

ھا برای ایجاد چراگاه برای چرای دام و پرورش  مقیاس بزرگ تخریب جنگل. کمبود جھانی غذا خاتمه دھد
عنوان چاه کربن ه تواند ب که زمینی از درخت تھی گردد، دیگر نمی ذای دام ھشدار دھنده است و زمانیغ
.عمل کند) جذب کننده کربن(

ای و قطع درختان زمین برای چرای گاو و دیگر پستانداران نشخوار کننده،  بر حسب انتشار گازھای گلخانه
آلودگی  و کند که سبب فرسایش خاک را تولید می دامداری مقدار عظیمی از متان و نیتروژن اکسید

طور کلی مصرف ه بنابراین، ب. شود و تاثیرات زیان آور بسیاری از مصرف دام وجود دارد ھای آبی می راه
ای، تنزل خاک، و  شناختی بر حسب مصرف آب، آلودگی ھوا، انتشار گازھای گلخانه گوشت، رد پای بوم

.گردد طور عظیمی توسط صنعت گوشت تشدید میه غیره، این مشکالت زیست محیطی ب

زند که  منتشر شد، تخمین می» ورد واچ« ه یکه در مجل» دام و تغییرات اقلیمی« ٢٠٠٩سال  ه یدر مقال
ای جھانی تولید شده توسط انسان از تولید و مصرف دائمی  درصد از انتشار گازھای گلخانه ۵١بیش از 

تالشھایی که در گذشته به منظور کاھش گرمایش جھانی صورت . گردد محصوالت حیوانی ناشی می
دانیم با وجودیکه  اما اینک می. ھای دی اکسید کربن، متمرکز بود گرفت، عمدتًا بر کاھش آالینده می

کاھش دی اکسید کربن بسیار ضروری است، اما اگر تمام جھان نیز به اقتصاد و زندگی عاری از کربن روی 
.کشد تا این گاز از اتمسفر از بین برود آورند، باز ھم ھزاران سال طول می

ھای ناشی از  ما بیشتر به آالیندگی. قدر کافی نشان داده نشده استه در حال حاضر، این مسئله ب
بیشتر تمرکز بر دی اکسید . کنیم، اما دام نیز در ایجاد آالیندگی نقش دارد ھا یا صنعت توجه می خودرو

مھم است که بر گازھای دیگر غیر از دی اکسید کربن تمرکز . ھا توجه کنیم کربن است، اما باید به تمام گاز
.کنیم

کند، که شامل  ف تولید میگاز مختل ۴٠٠» ای اف او سی«حیوانات محبوس شده یا  ه یعملیات تغذی
ھا اثر  باشد، که تمام آن گازھای جوی دارای عمر کوتاه سولفید ھیدروژن، نیتروژن اکسید و متان می

برابر از دی اکسید  ٧٢تنھایی ه ساله، متان ب ٢٠ ه یدر طول یک دور. رمایش جھانی داردقدرتمندی بر گ
پیدایش انسان، صنعت دام  ه یانتشار متان بواسطترین منبع  زرگب. تر است کربن در گرمایش جھانی قوی

.ایم حساب نیاوردهه کند ب طور صحیح مقدار متانی را که این صنعت آزاد میه است و ما حتی ب

آمریکا، به این نتیجه رسیدند که روشی که توسط  دانشمندان در دانشگاه میسوری ٢٠١٠در ژوئن سال 
ھا و مردابھای فضوالت حیوانی  شده تا انتشار متان از گودالآژانس حفاظت زیست محیطی آمریکا استفاده 

ھای دام را در خود دارد،  ھا لیتر فضوالت حیوانی از کارخانه را اندازه گیری کند، که برخی اوقات میلیون
.اند رسد را کم تخمین زده درصد می ۶۵مقدار واقعی آزاد شده که تا 

، نسبت به کاھش مصرف سوختھای فسیلی، تغییر جھانی از رژیم گوشتی به رژیم گیاھی
طور چشمگیری کاھش خواھد داده تاثیرات گرمایش جھانی را ب

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


77

تواند  ای است اما نمی ھای کم مصرف، با اینکه انتخاب خردمندانه از اینرو رانندگی کمتر و استفاده از المپ
گرداند، پرورش دام یک ھمان پرورش دام است، خنک    مان را مانند توقف جنونی که سرعت سیارهه ب

.اندازد خطر میه فعالیت غیر الزم است که حیات ھمگان را بر روی زمین ب

توانیم از نقاط برگشت ناپذیری عبور  ھایی ھستند که ما حق انتخاب داریم، ما می ھا سال بنابراین، این
ھای یخی  ا ذوب ورقهزون یاما اگر شروع به دیدن چیزھایی مانند تخریب اکوسیستم آما. کنیم یا نکنیم

.فھمیم که کودکانمان انتخابھایی را که ما امروز داریم نخواھند داشت آنگاه می ،کنیم گرینلند

زدایی و کویر زایی  ھای اکولوژیکی خوردن گوشت، بسیار عظیم است، از تسریع جنگل ھزینه
ک یخی قطبیمان و ناپدید شدن کالھ گرفته تا از دست دادن خاک حاصلخیز، گرم شدن سیاره

شوند؟ دلیل عمده  ھا، با چنین قیمتھای ارزانی فروخته می خاطر این حقایق، چطور برای مثال ھمبرگره ب
پوشاند و مصرف کنندگان را نسبت به این  ھای واقعی تولید گوشت را می ھای دولت است که ھزینه یارانه

خورند در حال بلعیدن منابع  گوشتی که می ه یھا با ھر لقم دارد که در واقع آن مسأله ناآگاه نگاه می
که به » ھاوارد الیمن«دار آمریکایی خصوص این مسئله، چھارمین نسل گاودر . گرانبھای زمین ھستند

در «: صحبت کرده است » گوشت روبرو شویدبا حقیقت «گیاھی وگان روی آورده و در فیلم  رژیم کامًال
اگر مالیات دھندگان آمریکایی در دادن یارانه . سنت بخریم ٧٩مت توانیم یک ھمبرگر را به قی آمریکا ما می

اگر مالیات . دالر قیمت داشت ١٢ھمان گوشت ھمبرگر بیش از    کردند، به صنعت گوشت گاو شرکت نمی
دادند، ھر پوند گوشت  ھای عمومی، یارانه اختصاص نمی دھندگان به غالت، آب آبیاری، برق و چرا بر زمین

».دالر قیمت داشت ۴٨ریکا امروزه در آم

کسب و کار پر زیان دامداران برای طبیعت «ھمشھری خبری با عنوان  ه ی، روزنام١٣٨٩در مرداد ماه سال 
ھا، مراتع و  مرطوب سازمان جنگل را منتشر کرد که در این گزارش معاون مناطق مرطوب و نیمه» ایران

ھای شمال را ساالنه  ھزار واحد دامی در جنگل ٨٠میلیون و ٣آبخیزداری کشور، خسارت ناشی از وجود 
 ٩٠٠میلیارد و  ٣١ھا، ساالنه  این درحالی است که درآمد این دام : میلیارد تومان اعالم کرد و افزود ٣٢٠

.شود میلیون تومان برآورد می

د و پردازیم تا ھمچنان به خلق این مشکل ادامه دھن ھمان کسانی ھستیم که به این صنعت پول می   ما
صرف دادن یارانه به ، ایم لیاتمان که با زحمت کسب کردهپول ما اھی و مانند آن را تولید کنند،گوشت، م

ھا، ماتم عزیزان از دست  و این ھمه در حالی است که ما از بیماری؛ از دست رفتن جان. شود ھا می آن
حیوانی رنج  غذایی رژیمداده، اعضای خانواده؛ از دست رفتن خوشبختی؛ از دست دادن پول به علت 

شود برای کمک به  دام می ه یھا دالری را که اکنون صرف یاران تواند میلیارد مسلمًا دولت می. بریم می
تواند از این  دولت می. دامداران در جھت تغییر رویه به کشت سبزیجات و میوه جات ارگانیک به کار گیرد

 ھای گیاھی، ممنوعیت گوشت و ھایی در مورد جایگزین کمپین ی ابزارھای توانمند خود برای اشاعه
روی . مردم به کشاورزی و مصرف محصوالت وگان ارگانیک استفاده کند ی قوانینی برای کمک به تغییر رویه

.ھا باقی بگذارد تواند حتی پول ھنگفتی را برای سران دولت آوردن جھانی به رژیم گیاھی می

توان به میزان زیادی کاھش داد، حتی بیشتر از  کربن را میبا گیاھخواری حتی انتشار 
:دوچرخه سواری
یک رژیم گیاھی بدون گوشت، ردپای ! تن در سال کاھش دھد 1.5تواند انتشار کربن را تا  یک گیاھخوار می

  . دھد کربنی را به میزان زیادی کاھش می

:در طی یک سال، به ازای ھر نفر

کیلومتر است ۴٧۵٨ھای ناشی از مصرف گوشت برابر با رانندگی یک خودرو به مسافت  آالینده.

۵٠کیلومتر است که حدود  ٢۴٢٧ھای یک رژیم گیاھی، برابر با رانندگی به مسافت  آالینده% 
.کمتر است

کیلومتر است که  ۶٢٩برابر با رانندگی به مسافت  گیاھی ھای ناشی از یک رژیم کامًال آالینده
.ھای رژیم گوشتی است کمتر از آالینده %٨٧

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


78

٩۴کیلومتر است که  ٢٨١ھای یک رژیم وگان ارگانیک، معادل با رانندگی به مسافت  آالینده% 
.ھای یک رژیم گوشتی است کمتر از آالیندگی

  

قبول » ان مک نیلچارلز ای«سازمان ملل و دکتر گیاھخوار وگان  ه یتوسع ه یمشاور ارشد سیاسی برنام
:او می گوید. کند کامًال بیھوده است ما را نابود می ه یدارد که فراھم کردن پول برای صنعتی که تنھا خان

ھایی در تشویق به رژیم گوشتی وجود  ھای دولتی و سرمایه گذاری ھا مھم است؛ یارانه برداشتن یارانه«
آنچه که برای مردم در انتخاب کردنشان مھم است، . بشوندھا باید حذف  کنم این یارانه دارند و من فکر می

تاثیر رژیم گوشتی بر سیاره و بر سالمتیشان  ه یداشتن دسترسی به اطالعات خوب، دقیق و بروز دربار
ایم که آنرا بدون آزمودن از برخی  زندگی خاصی بزرگ شده ه یکنم بسیاری از ما با شیو فکر می. است
  ».و دنیا اکنون متفاوت است ایم ھا به ارث برده نسل

  :او ھم چنین می گوید

من یک وگان ھستم، بیشتر خام گیاھخوار ھستم و از تاثیر آن بر سالمتی شخصیم بسیار تحت تاثیر «
تر از آن تاثیر رژیم وگان بر سیاره است و  طور مساوی و مھم و شاید حتی بسیار مھمه ام، بلکه ب قرار گرفته

ام رفتار مشابھی است که مزایای زیادی برای سالمت  ترین چیزھایی که کشف کرده کنندهیکی از دلگرم 
کند و ھمچنین ارزشی را برای سیاره بر حسب کاھش ردپای کربن من ایجاد  ام ایجاد می شخصی

».کند می

سفیر برای عنوان یک ه ترین چالشی که بشریت تا کنون با آن روبرو بوده، لطفًا ب برای رویارویی با بزرگ
زندگی ارگانیک گیاھی را  ه یما شیو ه یمان عمل کنید و این پیام فوری را پخش کنید، که اگر ھمه سیار

وقت به نقاط برگشت ناپذیری که منجر به تغییرات اقلیمی غیر قابل  کند که ھیچ کار ببریم، تضمین میه ب
ای را ایفا کنیم و دوستان و  توانیم نقش قھرمان سیاره ما می ه یھم. شود، نخواھیم رسید کنترل می

توانیم  ترین قدم برای حفاظت از کره زمین است که می ھایمان را آگاه کنیم که رژیم گیاھی مھم خانواده
ھای  توانید از طریق اینترنت، ایمیل، مجالت و برنامه اخبار خوب راه حل رژیم گیاھی وگان را می. برداریم
ھستیم نیز مھم  گیاھیھا بدانند که ما تنھا خواستار محصوالت  اینکه بگذارید شرکت. پخش کنید مدرسه

.است

ھایی که ارائه  ھای فردی و جمعی ما با گزینه ھای فردی داریم؛ در واقع، انتخاب ما انتخاب ه یھم
ھا  خواربار فروشی ھا و ھای گیاھخواری و وگان را در رستوران اگر ما گزینه. شوند، مرتبط ھستند می

توانیم از طریق فراھم کردن  ھمچنین می. توانیم چیزھای در دسترس را تغییر دھیم درخواست کنیم، می
ھا را تغییر دھیم، پس  شوند، فروشگاه طور محلی تولید میه ھای ارگانیک، برای محصوالتی که ب فروشگاه

این مسئولیت فردی . ھا تاثیر بگذاریم فروشگاه ه یادار ه یتوانیم بر نحو طور انفرادی و جمعی میه ما ب
کنیم،  بسیاری از ما فکر می. ھایی کنیم زندگیمان انتخاب ه یھر یک از ما است؛ الزم است که در شیو

ماھاتما گاندی و رھبران بزرگ دیگر نشان » .خب، من تنھا یک نفر ھستم، این تغییری ایجاد نخواھد کرد«
زندگی کردنمان  ه یدھیم و شیو کند و ھر یک از ما و تعھداتی که می جاد میاند که یک نفر تغییر ای داده

.کند سرمشقی را برای دیگران ایجاد می

  

متان و گیاھخواری ●
ای غیر از دی اکسیدکربن، متان است و اولین منبع تولید آن در سراسر  ترین گازھای گلخانه یکی از مھم

ای غیر از دی اکسیدکربن عامل گرم شدن زمین  متان به اندازه تمام گازھای گلخانه. دنیا دامپروری است
اکسیدکربن از دوره پیش از  در حالی که غلظت دی. تر از دی اکسیدکربن است برابر قوی ٢١این گاز . است

.درصد افزایش داشته است افزایش غلظت متان بیش از دو برابر بوده است ٣١صنعتی شدن 
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از سوی دیگر میزان منابع انسانی گاز دی اکسیدکربن سه درصد منابع طبیعی است در حالی که میزان 
در حقیقت تاثیرات گاز متان تولید . برابر تمام منابع طبیعی است 1.5تولید گاز متان توسط منابع انسانی 

ترین منبع  اصلی(ھا  شده توسط منابع انسانی در کنار متان تولید شده بر اثر فساد مواد آلی در مرداب
در نتیجه تولید متان توسط انسان نیمی از گرمای زمین ایجاد . کند مسئله را بغرنج می) طبیعی تولید متان

ھا از منابع  معدن زغال سنگ و محل دفن زباله. ود، بنابراین کاھش متان باید در اولویت قرار گیردش می
.ترین منبع تولید این گاز در سراسر جھان دامپروری است اما اصلی. تولید گاز متان است

و این میزان در حال افزایش است،  کند دامپروری در سال بیش از صد میلیون تن گاز متان تولید می
درصد این گاز در فرآیند گوارش  ٨۵. چون میزان مصرف گوشت طی پنجاه سال گذشته پنج برابر شده است

ن یچندکند تاثیر  در حالی که یک گاو به طور نسبی میزان کمی گاز متان تولید می. شود دام ایجاد می
ضایعات دامی . است زیاد و وحشتناکزیست بسیار دام در سراسر جھان بر روی محیط میلیارد راس 

در حال حاضر این مسئله در . کنند درصد دیگر را تولید می ١۵شود  ھا ریخته می تصفیه شده که در مرداب
شاید . نتیجه گیری ساده است. آمریکا به عنوان اولین منبع آلودگی آب ھدف طرفداران محیط زیست است

با استفاده . ف تولیدات حیوانی بھترین راه مبارزه با گرم شدن زمین استدر این دوره از زمان کاھش مصر
.توانیم یکی از منابع اصلی تولید گاز متان را کاھش دھیم از رژیم غذایی گیاھی می

فواید گیاھخواری در مورد کاھش گاز دی اکسیدکربن ●
ر منابع غذایی تولیدکننده متان یابد، تغیی عالوه بر اینکه با کاھش متان گرمای زمین سریعًا کاھش می

اوًال ھیچ محدودیتی برای کاھش منبع تولید گاز . تر از کاھش تولید دی اکسیدکربن است بسیار آسان
در اصل کاھش صددرصدی آن با تاثیرات . شود، وجود ندارد نھایت منجر به گیاھخواری می  ای که در  گلخانه

ھا در مورد دی اکسیدکربن با تاثیرات ویران  مین کاھشدر مقابل ھ. آید منفی بسیار کمی به دست می
تواند  درصد می ۵٠ترین راھکار کاھش دی اکسیدکربن تا  حتی جدی. کننده آن بر اقتصاد ھمراه است

.موفق باشد

تر از تغییر فناوری سوزاندن سوخت  ای بسیار سریع دوم اینکه تغییر در رژیم غذایی برای کاھش گاز گلخانه
. ھا یک یا دو سال است مدت زمان تبدیل دامپروری. که موجب تولید دی اکسیدکربن استفسیلی است 

یابد اما از طرفی مدت  بنابراین ھمزمان با کاھش مصرف گوشت میزان گاز متان نیز به سرعت کاھش می
ختیار حتی اگر امروز سوخت سالم و ارزان را در ا. ھا سال است ھا ده ھا و نیروگاه تبدیل سوخت اتومبیل

کشید تا زیربنای عظیمی را که اقتصاد ما امروز به آن وابسته است، جایگزین  ھا طول می داشتیم سال
ماند، متان طی ھشت سال از جو  برخالف دی اکسیدکربن که بیش از صد سال در جو باقی می. کنیم

شود و سوم  ه میبنابراین با کاھش تولید متان به سرعت با افزایش دمای زمین مقابل. شود خارج می
اینکه برای کاھش تولید دی اکسیدکربن باید با صنایع تجاری قدرتمندی چون صنعت نفت و صنعت اتومبیل 

ھا را  ھای کم مصرف را مھیا کنند و نیروگاهsuvھا تالش کردند تا طرفداران محیط زیست سال. مقابله کرد
.با استانداردھای زیست محیطی سازگار کنند

ذاھای گیاھی به آسانی در دسترس است و جایگزین گوشت در ھر غذایی به راحتی در عین حال غ
دھند توجه به پدیده گرم شدن زمین گسترده است و  ھا نشان می امکان پذیر است، ھمچنین نظرسنجی

بیشتر مردم . طرفداران محیط زیست اغلب برای اینکه در این مورد کاری انجام دھند به کمک احتیاج دارند
خرند به کم مصرف بودن یا سازگاری آن با استاندارد زیست  وقتی اتومبیل یا وسیله برقی میفقط 

 کنند اما کاھش میزان مصرف گوشت چیزی است که ھر روز با آن مواجه ھستند و محیطی توجه می
کند و در  به سالمت محیط زیست کمک می ،بدن حذف گوشت بر سالمتی گیاھخواری و عالوه بر فواید

.اینکه کاھش این منبع تولید گاز متان تاثیرات جانبی مفیدی بر روی محیط زیست داردآخر 

کمتری تولید  )که برای سالمتی انسان و محیط زیست مضر است( با کاھش متان، ازن تروپوسفر
کنند  ھایی که عامل تولید گاز متان ھستند، بیشتر ذخیره آب را مصرف می عالوه بر این دامپروری. شود می

ھایی  در کشورھای در حال توسعه برای تغذیه دام. ھا شوند تا مرتع ایجاد کنند و موجب از بین رفتن جنگل
ھای  مرداب. اند ھا از بین رفته و مراتع به بیابان تبدیل شده ھا جنگل نژاد غربی و استفاده از گوشت آن  با

ر حقیقت به دلیل تقاضای باالی د. حاوی ضایعات دامپروری منبع اصلی آلودگی آب در آمریکا ھستند
دی  ،دامپروری برای سوخت فسیلی، رژیم غذایی مردم آمریکا به طور متوسط بیش از یک کارخانه

.کند اکسیدکربن تولید می
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Noam Mohr: نویسنده

:منبع انگلیسی

http://www.earthsave.org/news/earthsave_global_warming_report.pdf

  

  

مقاالتی که آورده شد، تنھا بخش کوچکی از حقیقت را آن ھم خیلی خالصه به ما 
ولی چیزی که واضح است، این است که وضعیت محیط زیست در . نشان می دھند

ھر فرد باید به فکر ! حال حاضر بسیار وخیم و بحرانی است و این شوخی نیست
  .ن تاثیر گذار ھستندمحیط زیست پیرامون خود باشد زیرا تمام انسان ھا در آ

در این زمان که موضوع سازگاری با محیط زیست بسیار مھم شده و قسمت و نیز 
فراموش نکنیم که فقط انسان رژیم غذایی گیاھخواری حل می شود، ده آن با مع

ھا نیستند که حق دارند از یک محیط زیست سالم برخوردار باشند، بلکه تمام 
دیگر نیز به یک محیط زیست سالم نیاز دارند تا از  حیوانات و تمام موجودات زنده ی

در ضمن ھیچ موجودی به جز انسان این چنین . نعمت ھای بی شمار آن لذت ببرند
خساراتی وارد نکرده، پس خود انسان باید این معضالتی که خودش به وجود آورده 

دی که لذا گیاھخواری عالوه بر کمک به حفظ سالمتی بدن و دالیل اقتصا !حل کند
ن راه نجات محیط زیست کره زمین ھم یبھترین و آسان تردر بخش قبل مطرح شد، 

اگر منصفانه بنگریم، تمام حیوانات در حالت طبیعی، روزی به دنیا می آیند، . ھست
از دنیا و نعمت ھای فراوانش لذت می برند و روزی ھم از دنیا می روند، بدون اینکه 

اما انسان با به کار گیری ھوش و اراده ی خود در جھت . آسیبی به زمین وارد کنند
از طرفی بسیاری از گونه ھای حیات را در معرض انقراض قرار داده، و از منفی، 

چون جمعیت حیواناتی که (این حیوانات بیچاره را ناخواسته به دنیا آورده طرف دیگر 
، به ل بیشتربرای محصو خوراک انسان می شوند در اثر پرورش و تلقیح مصنوعی

، عالوه بر اتالف ھزینه ھای ھنگفت برای یک غذای مضر )طور غیر طبیعی زیاد شده
و عالوه بر زجری که حیوانات از دست او می کشند، باعث آلودگی شدید محیط 
زیست می شود، وگرنه در طبیعت ھمیشه تناسب و تعادل بر قرار بوده و انسان آن 

این گوشت ارزشی دارد تولید  و نکته ی مثبت چهواقعًا  .را به شدت بر ھم زده
غذای بی ارزش و مزخرفی که عالوه بر اینکه باعث کمبود مواد  این ،مصنوعی

محیط زیست و زندگی ما ھم  غذایی و سوءتغذیه در دنیا می شود، اینقدر به
قابل تصور نیست که شخصی بعد از تمام مسائل ذکر شده تا  !آسیب می رساند؟

  !باز ھم بخواھد گوشت را با حرص و ولع بخورداینجای کتاب، 
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 و منطق اخالق ،جامعهگیاھخواری و  :بخش چھارم

  ثیرات مثبت گیاھخواری بر جامعهأت

تا اینجا در مورد تاثیرات مثبت گیاھخواری بر سالمتی، اقتصاد و محیط زیست 
  .که تا حد زیادی حقایق بر ما روشن گشت صحبت شد

زندگی سالم . نیز به ھمراه دارد بسیار خوبیگیاھخواری پیامدھای اجتماعی  اما
این ھا ھمگی به  بھبود وضع اقتصادی، تر، محیط زیست سالم تر، غذای سالم تر،

و وقتی انسان ھا روحیه ای شاد داشته  .دنداشتن روحیه ای شاد کمک می کن
کاھش  ھای بیھوده بسیارباشند، با یکدیگر بھتر برخورد می کنند و جنگ و نزاع 

می یابد، چرا که با فراھم شدن ھمه چیز برای ھمه ی انسان ھا، دیگر نیازی به 
دیگر نیازی به حرص زدن و دزدی نیست، دیگر  جنگ و غارت و کشورگشایی نیست،

و چون . کردن چند عدد اسکناس بیشتر نیستبرای جمع  !نیازی به حمالی بیھوده
انسان ھا بیشتر به دنبال بھبود کیفیت زندگی و چنین مسائلی حل می شود، 

  .صلح و آرامش می روند لذت بردن از آن در کنار یکدیگر به ھمراهبیشتر 

بدبختی توانسته آپولو به فضا بفرستد، پس  مشکل و با این ھمهتاکنون اگر بشر 
یقینًا با حل شدن این مشکالت، بسیار بیشتر و بھتر پیشرفت خواھد کرد، چرا که 

بستر مناسبی برای تمام انسان ھا به با حل شدن مشکالت اولیه و اساسی، 
وجود می آید تا بتوانند استعدادھای خود را شکوفا کنند و در رسیدن به تمام 

  .یشان موفق شوندآرزوھا

متاسفانه رشد تکنولوژی تا به امروز، نه تنھا تاثیرات منفی زیادی روی زندگی تمام 
مردم داشته، بلکه فواید آن نیز چندان قابل توجه نیست چرا که عدالت در این میان 
وجود نداشته و در نتیجه عده معدودی از مزایای تکنولوژی برای رسیدن به یک 

ه مند شده اند، و برای اکثریت جمعیت زمین فقط پیامدھای زندگی ایده آل بھر
تکنولوژی استعمار است این ! آری. پست کردهمنفی داشته و آن ھا را بیمار و 

اصوًال دانشمندان و مخترعان معموًال . گرایانه ای که تا به امروز گرفتار آن ھستیم
مام مردم انسان ھای بشر دوست و مھربانی ھستند و ھدفشان ھم کمک به ت

دنیاست، منتھا از آنجا که عدالت وجود ندارد، اغلب اوقات از دستاوردھای آنان فقط 
پر . شدن جیب عده ای خاص استفاده شده پول تر برای ظلم بیشتر بر مردم و پر

پول تر شدن جیب ھا با ظلم بیشتر بر مردم و تخریب بیشتر جھان برای 
که طبیعت به رایگان در اختیار ما  طبیعی برای این که به جای غذاھای عالیچه؟ 
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به جای آب سالم  !مصنوعی و گوشتی بیشتری بخورند گران ، غذاھایمی گذارد
شراب و یا دیگر (که بھترین نوشیدنی است، نه انگور، که آب گندیده ی آن را بخورند 

، به جای ھوای پاکیزه و سالم، سیگار و کوکائین و انواع دود تنفس کنند ،)مشروبات
سپس به دنبال این خوراکی ھا بیمار شوند و ھزینه ھنگفتی را صرف دکتر و درمان 

روزی بیشتر به عمر نکبت بار و  روز بیشتر زنده بمانند و چند کنند تا بلکه چند
 متاسفانه .برای مصرف بیشتر و ظلم بیشتر بر دیگران اضافه کنندبیھوده ی خود 

، به این دلیل که ساختار جوامع این شدهاین وضعیتی است که بر دنیا حکمفرما 
  .دنیا از ریشه ایراد داشته

برای ھمیشه، بستر  بشرگیاھخواری با اصالح مشکالت پایه ای و اساسی 
وی و اخالقی جامعه فراھم می کند، چرا که طبیعت بھترین نمناسبی برای رشد مع

م موجودات قرار و خوشمزه ترین و مفیدترین غذاھا را سخاوتمندانه در اختیار تما
ی کند و به دنبال خوشبختی و انسان عاقل از این مواھب طبیعت استفاده مداده، 

  .و آرزوھای خود می رود بدون اینکه به چیزھای دیگر آسیب برساند

تا کنون دانشمندان و افراد موفق بسیاری در این دنیا زندگی کرده اند و در 
برده اند، منتھا متاسفانه تعداد  ھا بھره زندگیشان بسیار موفق ھم بوده اند و از آن

افراد موفق در مقایسه با تعداد افراد ناموفق و تعداد کل افراد، بسیار ناچیز است و 
قطعًا این مسئله تاثیر منفی خود را بر زندگی موفقان نیز خواھد گذاشت چرا که 

 .تیمھمه ی ما در یک دنیا زندگی می کنیم و در نتیجه ھمه به ھم وابسته ھس
 - بی  ،ھمان طور که ذکر شد علت این که چرا تعداد افراد موفق اینقدر کم بوده،

عدالتی است که گریبانگیر افراد با استعداد بوده و خیلی از افرادی که پتانسیل 
حال خودتان تصور  .موفقیت را داشته اند، متاسفانه ناکام مانده و بیھوده تلف شدند

و شکوفایی استعدادھای تک تک رای موفقیت کنید زمانی که بستری مناسب ب
فراھم شود، چقدر افراد نخبه و با استعداد در جامعه پرورش پیدا می  انسان ھا

و آن  استفاده ی ھمگان به وجود می آیدکنند و چه دستاوردھای عظیمی برای 
و ھر  می کند، »پیشرفت«وقت است که تکنولوژی و تمدن بشری به معنای واقعی 

بدون  شخص می تواند یک انسان موفق بوده و زندگی ایده آلش را داشته باشد
  .این که به دیگر موجودات آسیبی برساند

تا زمانی که حتی یک کودک گرسنه : "این جمله از آلبرت انیشتین که می گوید
تأییدی بر این حقیقت " در جھان باقی مانده، انسان پیشرفت چندانی نکرده

  .است
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رفی دیگر، با گیاھخواری و بیشتر خام گیاھخواری، زحمت و زمان بسیار کمی از ط
بنابراین به جای اینکه در ھر روز ساعت ھا وقت صرف . برای تھیه ی غذا الزم است

پخت و پز و تھیه ی یک غذای ناسالم شود، زمان بیشتری برای کارھای مھم تر 
به نظر شما این یک . شود داریم، ضمن اینکه سالمتی نیز با این روش حفظ می

  !انتخاب فوق العاده نیست؟

یک شھر یا کشور دیگر تصور کنید که این دانشجو  مثًال زندگی یک دانشجو را در
و به جامعه نیز  ادهبھبود دعالوه بر تحصیل، کار ھم می کند تا وضع زندگی خود را 

اوًال چنین فردی اگر بخواھد در کارش موفق شود دیگر . خدمات مفیدی ارائه دھد
تلف ! وقت اضافه چندانی ندارد که آن را در آشپزی و پروسه خاکستر سازی غذا

پس دو راه باقی می ماند، یا اینکه این دانشجو به طرف پیتزا و کالباس و سایر . کند
ی خود را از غذاھای سریع و مضر گرایش پیدا کند، که در اینصورت قطعًا سالمت

 این رژیم به طرف خام گیاھخواری گرایش پیدا کند کهدست خواھد داد، یا اینکه 
، بھترین گزینه برای حفظ و صرفه جویی در زمانعالوه بر سرعت تھیه غذاھا 

سالمتی او نیز ھست ضمن اینکه معموًال دانشجو بودجه مالی محدودی دارد که 
مزایای دیگر، خرج کمی دارد و تمام نیازھای خوشبختانه این رژیم غذایی، عالوه بر 

  .غذایی او را برطرف می کند

ھم چنین در مورد کسی که خیلی عجله دارد مانند یک مسافر که به کنفرانسی 
دعوت شده و حتی یک ثانیه ھم وقت اضافه ندارد، می تواند مقداری خشکبار و 

ستوران ھای قابل اعتماد و دانه ھا و مغزھای مقوی با خود ببرد و یا در صورتی که ر
به سادگی غذای خود را تامین کند  رواج پیدا کند، در ھمه جا تمیز خام گیاھخواری

  .و به جای دغدغه داشتن برای غذا، روی مسائل دیگر تمرکز کند

در مورد برابری اجتماعی و عدالت نیز، خام گیاھخواری یک راه حل الزم و بسیار کارا 
چیزی که باید اصالح د حقوق زنان و برابری زن با مرد، اولین می باشد، مثًال در مور
زن برای آشپزی و رختشویی به وجود آمده، مرد برای کار «: شود این تفکر است که

  »!و حمالی

پایان می دھد، چرا که  و مسخره ح است که خام گیاھخواری به این تفکر پوچواض
دیگر به زمان و تخصص زیادی برای تھیه ی غذا الزم نیست و در نتیجه زنان می 
توانند به جای اتالف وقت برای تھیه ی خوراک ھای پر دردسر و در عین حال مضر، 
در جامعه فعالیت نموده و استعدادھای خود را شکوفا کنند و در کنار مردان برای 

در آن صورت وظایف خانگی نیز . بھتر، تالش کنندای جامعه  رسیدن به زندگی و
فعًال که با اختراع . د و ھمه سختی ھا به دوش یک نفر نمی افتدنتقسیم می شو
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ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و وسائلی از این قبیل، ثابت شده که 
مردان است،  فرینش آنھا نیز مانندبلکه ھدف از آ! زنان برای کلفتی آفریده نشده اند

و ھم چنین با شکوفایی زنان در عرصه ھای کاری مختلف، ثابت شده که کار و 
فعالیت ھای اجتماعی نیز فقط مختص به مردان نیست و زنان ھم می توانند نقش 

این ھا ھمه با خام گیاھخواری کامًال سازگار بوده و با ترویج  .مفیدی ایفا کنند
  ...اھد شدبھتر خو ھر روز گیاھخواری، اوضاع

  

  گیاھخواری و اخالقیات

اخالقیات تعریف مشخصی ندارد و بسته به . اخالق است مھم دیگر،مسئله 
د چرا که بسیاری از حقایق بر ما روشن نیست، اما چیزی که نشرایط، تغییر می کن

و به زندگی یکدیگر آسیب  تمام موجودات با یکدیگر مھرباننددر طبیعت می بینیم، 
 .حتی وحشی ترین حیوانات نیز فقط ھنگام گرسنگی خطرناک ھستند .نمی زنند

  .پس این می تواند سرمشق و الگوی خوبی برای تعریف اخالقیات باشد

دات دیگر حال با این تفاسیر، به راستی چرا انسان باید حق زندگی را از موجو
گوشت گیاھخواری است و خام تغذیه ھمان روش بگیرد؟ تا اینجا که دیدیم بھترین 

که تمامًا در ھزاران مورد مختلف اثبات  حیوانات مضرات بسیاری برای بدن ما دارد
دیگر، از طرفی . شده و ھر چه بیشتر تحقیق کنید، بیشتر به شما ثابت خواھد شد

مشکل کمبود مواد غذایی به وجود نمی آید که مجبور باشیم گیاھخواری  ترویج با
را برای سیر کردن شکم بکشیم، چه رسد به آن که مدت ھای حیوانات بی گناه 

  !شکنجه کنیم با ھورمون ھا و داروھا طوالنی آنھا را اسیر کرده و

خام گیاھخواری با ھیچ دین و عقیده ای منافات ندارد و حتی با آنھا سازگارتر ھم 
انه ھست چرا که با تمام تالش ھای بی دریغ پیامبران و انسان ھای بزرگ، متاسف

ریشه کن نشد چرا که اغلب ) و ھم چنین سایر مشکالت(مشکل فقر و گرسنگی 
کنند و نتیجتًا به طور پیوسته از چاله به چاه انسان ھا نخواستند حقیقت را قبول 

اما خوشبختانه مرحوم آرشاویر در آوانسیان در دھه ھای گذشته راه حل . افتادند
ا به ما نشان داد و برای آن نیز در مدت تمام مشکالت مربوط به تغذیه و سالمتی ر

بنابر این، بھترین کار این است که با عقل خود به  .زندگی پربار خود بسیار تبلیغ کرد
لذا ھنگامی که عقل و خرد را به . جستجوی حقایق برویم و تصمیم درستی بگیریم

کار بگیریم، می بینیم که حیوانات برای شکنجه شدن و خورده شدن توسط انسان 
کار  آفریده نشده اند، بلکه آن ھا ھم پروردگاری دارند و از خلقتشان ھدفی در
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اگر بیشتر جستجو کنید، می بینید که در طبیعت، ھمه موجودات در چرخه . است
ھای مختلف تعادل را برقرار می کنند چرا که ھیچ چیز کامل نیست در نتیجه تمام 

طبق قوانین طبیعی، . کمک ھم به سوی کمال پیش می رود موجودات با ھم و به
ون آن حیات محال است، گیاھان اصلی ترین عامل در ھر زنجیره ی غذایی که بد

جانوران گیاھخوار نیز با خوردن گیاھان اگر چه به ظاھر ممکن است فکر . ھستند
اما اگر بیشتر تحقیق کنید می بینید که این جانوران با جا به کنید خاصیتی ندارند، 

شان، چه سھم عظیمی در بھبود حاصلخیزی زمین ھا دارند و اھمیت مدفوع  یجای
خالصه اینکه جانوران . نیز که دیگر بر کسی پوشیده نیست عنوان کودآن ھا به 

. مختلف در طی میلیون ھا سال، محیط زیست زمین را اصالح و مساعدتر کرده اند
نیز نظریات مختلفی وجود دارد » وحشی«در مورد جانوران گوشتخوار و به اصطالح 

ی قبول کرد چون ولی آنچه مسّلم است، این است که نمی توان از نظر منطق
حیوانات گوشتخوار در این سیاره زندگی می کنند، پس ما حق داریم سر جانداران 

چون بین ما و حیوانات تفاوت ھا و ! بی گناه ھر بالیی دلمان خواست بیاوریم
ناشناخته ھای بسیاری وجود دارد که ھنوز چیزی از آنھا نمی دانیم، اما آنچه 

ن درنده ای در طبیعت برای تھیه ی خوراک مسلم است این است که ھیچ حیوا
خود، جانوران دیگر را در قفس ھای تنگ محبوس نمی کند، آنھا را با روش ھای بد و 
غیر اخالقی پرورش مریض نمی کند و به آنھا ھورمون و آنتی بیوتیک تزریق نمی 

اھر ظ ،کند و بعد آنھا را سر آتش خاکستر نمی کند که بعد به زور انواع ادویه جات
بلکه کشتار فقط در چند ثانیه ! آن را قورت دھد و بعدش ه ای به آن دھدفریبند

گیرد بدون ھیچ درد و عذاب دیگری، ضمن اینکه ما از ناشناخته ھا ھم  صورت می
خبر نداریم و طبق بیانات و تجربیات مختلف افرادی که از حمله ی حیوانات درنده 

زجری در کار نیست ھمانگونه که گیاھان برای رشد رنج  جان سالم به در برده اند،
رد کتاب ھا و مقاالت زیادی نوشته شده که برای تحقیق ادر این مو .نمی کشند

به سراغ آنھا رفت چرا که اگر بخواھیم تمام چیزھا را با تمام  می توانبیشتر 
و ھر ! رسیدجزئیات در این کتاب ذکر کنیم، تعداد صفحات آن به چندین ھزار خواھد 

جوینده، «کس خواھان اطالعات بیشتری است، می تواند بیشتر تحقیق کند و 
اما آنچه مسّلم است این است که پرورش غیر اخالقی و پر از رنج  ».یابنده است

حیوانات وحشی در طبیعت روش کار  حیوانات توسط انسان، ھیچ شباھتی به
  ...ندارد

  

  

  حیوانات توسط شکم پرستان بی عقلیک نمونه شرم آور از شکنجه 
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غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن  ،به معنی جگر چرب Foie Grasغذایی به نام
برای تھیه این غذا مرغابی و غازھا را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تا . فرانسه است

ندگان مجبور می شوند مقدار پر. بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتال شوند
  .زیادی روغن و غذای چرب بخورند حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشندبسیار 

یک لوله فلزی از گلوی حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا حدی که جگر آنھا بزرگ و 
؛برابر اندازه معمول خود برسد 12تا  6تا به  بزرگتر شود

سپس آنھا را درون قفس ھای بسیار کوچک قرار می دھند و آنھا را مجبور می کنند که در یک حالت ثابت 
.و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند
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می توانید غم را در چشمھای او ببینید؟. خوب نگاه کنید

و البته نیازی ھم . و نمی توانند بخوابند. ایستادن ھای ثابت و طوالنی مدت ورم می کندپاھای آنھا در اثر 
آنھا سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما این . به خواب نیست چون دوباره مجبور ھستند غذا بخورند

آنھا نتواند این آنھا را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن . تالش ھم بی فایده است
.می بینید غذا از دھان حیوان بیرون زده در عکس زیر ھمانطور که. مقدار غذا را تحمل کنند

مانند، بیمار می شوند و از مخرج آنھا ھنگام دفع مدفوع خون جاری می شود آنھایی زنده می
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زندگی غم انگیز خود از آنھا نه تنھا از ناحیه دھان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه تمام مدت 
نه حرکت و جنب و جوشی، که مطابق نه خوابی دارند و. دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند

که خداوند به آنھا داده بتوانند آسمان را ببینند ، روی زمین ای غریزه خود و مطابق آزادی و زندگی 
 به کشتارگاه نمی رسند، چرا که درصد آنھا اصًال 10ھم چنین حدود  .راه بروند و در آب شنا کنند

در عکس  .که معده آنھا در اثر فشار بیش از حد وارد شده می ترکد و منجر به مرگشان می شود
:زیر می توانید جگر چرب را در مقایسه با جگر معمولی حیوان ببینید

به . قبل از خوردن ھر چیز تفکر کنیم که چه می خوریم و به چه قیمتی. از خودمان شروع کنیم
زجر دادن و شکنجه شدن حیوانات از غذایی که . سالمتی خود و جان حیوانات اھمیت دھیم

  .جز سم و سرطان چیزی عایدمان نخواھد کرد ،تھیه شود

مانند رنه دکارت، فیلسوف (د برخی معتقدند حیوانات روح ندارند و درد نمی کشن
و در مقابل، برخی دیگر معتقدند که حیوانات نیز مانند انسان ھوش و ) فرانسوی

  .این رعایت حقوق آنھا الزامی استشخصیت دارند و بنابر 
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این قبیل مسائل ناشناخته ھستند و اگر جانوران درد : "می گویند دیگر اما برخی
می کشند، پس گیاھان ھم احساس دارند و درد می کشند، و در نتیجه اگر 

  ! "بخواھیم اینطور فکر کنیم نباید ھیچ چیز بخوریم

منطق حکم می کند که با عقل، علم و صرفنظر از اینکه کدام عقیده درست است، 
بگیریم، و علم و تجربیات ھم به ما می گوید که گوشت و محصوالت تجربیات تصمیم 

در حالی که گیاھان خواص ارزنده ای برای بدن ما  حیوانی برای بدن مضر ھستند
می گوید تا زمانی که گیاھان خوشمزه و متنوع وجود دارد که تمام  نیز و عقل دارند،

در مورد گیاھان  .وانات نداریما نیازی به کشتار حینیازھای بدن ما را تامین کند، م
رعایت کنیم و آنھا را با کودھا و سموم  حتمًا ھم صد البته بایستی قوانین طبیعت را

شیمیایی و دستکاری ھای ژنتیکی بیھوده مسموم نکنیم چرا که در اینصورت به 
حداقل جانوران گروه مھره داران به  امروزه ثابت شده .ضرر خودمان تمام خواھد شد

دلیل داشتن سیستم عصبی متمرکز درد را حس می کنند و اگر شما حیوانات را از 
نزدیک بررسی کنید، می بینید که آنھا ھم از احساسات مختلف برخوردار ھستند، 
بنابر این فلسفه رنه دکارت که حیوانات را مانند ربات ھایی بی احساس تصور می 

کامًال امروز ، !ما حق داریم ھر کاری با آنھا بدون ھیچ محدودیتی انجام دھیمکرد که 
رد می شود و این به ما نشان می دھد که به جای پیروی از اشخاص، از عقل و 
منطق صحیح پیروی کنیم چرا که ھیچ کس کامل نیست و قرار نیست اگر 

  ...دانشمندی حرفی زد، حرف او صد درصد درست و مطلق باشد

ھیچ انسان عاقل و با شرافتی نمی تواند چنین ظلم ھایی بر پس در نتیجه، 
حیواناتی که زیر این ستم ھا و شکنجه ھا بیمار می . حیوانات را نادیده بگیرد

فھمیدن این قضیه چندان ھم ! برای انسان غذای سالمی باشند شوند، نمی توانند
عقل است که اخالق را  در واقع این یک نتیجه ی عقالنی است، و .سخت نیست
  ...تعریف می کند

ھم چنین انسان وقتی از روح و دنیای پس از مرگ خود، و اینکه اصًال چرا به وجود 
حال اگر در اب می دھد و می کشد؟ ذآمده، خبر ندارد، به چه حقی حیوانات را ع

بیابانی یک حیوان وحشی به انسان حمله کرد، طبیعتًا قابل قبول است که انسان 
و  به او نمی رسانندچرا انسان باید با جانورانی که ھیچ آزاری اما . از خود دفاع کند

وحشی گرایانه  ھایچنین رفتارگوشت آنھا برای انسان مناسب و اصًال نیاز نیست، 
   !؟مانی که خوراکی ھای گیاھی به وفور موجود باشندآن ھم ز ای انجام دھد

ھم چنین سایر مواد حیوانی مانند تخم مرغ و لبنیات ھم اوضاعی مشابه دارند و 
برای این دسته از فراورده ھای حیوانی، تولید  جھتمضاف بر آزار و اذیت حیوانات 
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در گیاھان ھم ھست بدن ما نیز مضر ھستند و اگر فوایدی ھم دارند، یقینًا آن فواید 
چرا که خود حیوانات آن را از گیاھان به دست آورده اند و ما نیز می توانیم بدون 
ھیچ دردسری آن مواد مفید مانند کلسیم و غیره را مستقیمًا از گیاھان به دست 

  .آوریم

  

  به چه شکل است؟ و زنبور عسل در مورد عسلاخالقیات 

ھمین استثنایی است و شاید به  حیوانی، یک محصول عسل در بین محصوالت
از خواص عجیب . خاطر است که برخی آن را یک غذای گیاھی به حساب می آورند

خراب نمی شود و دیگری ھم ارزش غذایی باال و بی نظیر عسل، یکی آن است که 
البته اگر عسل به شکل طبیعی و خام به دست ( و خاصیت ضدعفونی کنندگی آن

و نه (در کل عسل خواص زیادی دارد و به نظر می رسد مصرف گھگاه  ).آمده باشد
اما متاسفانه مانند دیگر . آن برای بدن ھیچ گونه ضرری نداشته باشد) ھمه روزه

اجزای طبیعت، بشر در این بخش نیز دستکاری ھای بسیار بدی انجام داده و می 
بر می دارند و به جای آن، مثًال بسیاری از کندو داران، تمام عسل زنبورھا را دھد، 

می دھند که به _ که تولید کننده ی عسل ھستند_شکر به خورد زنبورھای بیچاره 
بدن زنبورھا آسیب می رساند و قطعًا در کیفیت عسل آن ھا تاثیر منفی دارد حتی 

باشد، چرا که با بر ھم  »طبیعی«اگر عسلی که به دست مشتری می رسد 
ورھای عسل، در نسل ھای بعدی آنھا تاثیرات منفی خوردن نظم و سیستم بدن زنب

آن را می توانید در کتاب ھا و مقاالت  علمی باقی می ماند که شرح کامل دالیل
  .بخوانید تبطمر

اما این  ھیچ عقل سلیمی چنین کاری را خوب و مفید نمی داند،خالصه اینکه 
: خیانت در حق این موجودات دوست داشتنی فقط به دو دلیل می تواند انجام گیرد

چون زمین و تمام «: یا تکیه بر این تصّور ابلھانه که یا طمع برای پول بیشتر،
خلق شده اند، پس ما حق داریم ھر غلطی انسان موجودات آن برای استفاده 

  »!بکنیم

بیایید کمی در مورد عسل و  اشی از تبعیض است،به جای چنین تصوراتی که فقط ن
اگر فکر می کنید رعایت حقوق حیوانات شامل این حشره ھا نمی . زنبور بیندیشیم

تباه ھستید و عقیده شما باطل شود چون آنھا خیلی ریز ھستند، کامًال در اش
است، چرا که زنبور عسل، این جانور شگفت انگیز، اگر چه اندازه ی فیزیکی 

ی دارد، اما حیات انسان و تمام جانوران به این موجود کوچک و زیبا وابسته کوچک
ت گیاھی را بسیار باالتر می است، چرا که با عمل گرده افشانی، بازدھی محصوال
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فکر کنیم این  چراد، اما نعسل تولید می کن انعسل بیش از نیازش ھایزنبور. برد
آیا با کمی تفکر، تعّمق ! می کنند؟ رای مصرف انسان ھا تولیدعسل مازاد را فقط ب

شاید تولید مازاد ! بله و  تحقیق بیشتر، نمی توانیم دالیل دیگر آن را کشف کنیم؟
من بعد از تحقیقات  .عسل دالیل بیشتری دارد که ما به آنھا توجه نکرده ایم

  :مختصری به این نتیجه رسیده ام

ف، تولید محصوالت گیاھی به که بدون گرده افشانی این موجودات ظری ییاز آنجا 
شدت کاھش پیدا کرده و تمام موجودات خشکی با خطر انقراض رو به رو خواھند 

لذا این موجودات باید از قابلیتی برخوردار باشند که ھمیشه نسل آنھا تداوم شد، 
به ھمین دلیل بیش از نیاز خود عسل . پیدا کند تا عمل گرده افشانی متوقف نشود

حتی اگر دوره ی سخت زمستانی و نبود گل و گیاه بیش از حد تا  تولید می کنند
معمول طول کشید، آنھا عسل اضافه داشته باشند که بتوانند مدت بیشتری دوام 

دوباره به گرده افشانی و تولید  زنبورھا بیاورند تا زمانی که اوضاع مساعد شود و
  . از آنجا که عسل خراب نمی شود، ھمیشه قابل استفاده است. عسل بپردازند

طبق شنیده ھایی از افراد کوھنورد، در مناطق جنگلی و حاصلخیز که گیاھان بسیار 
و به دنبال گرده عسل مازاد را رھا کرده  گاھی زیاد و غنی ھستند، زنبورھا

با عسلش  با موم می بندند و آن را النه ی قدیمی را ھایدرافشانی می روند و 
در این ھنگام بعضی موجودات مانند . ی کنند، گویی دیگر به آن نیاز ندارندترک م

ولی اگر کسی به آن . خرس، اگر به آن دسترسی پیدا کنند آن را می خورند
راب نمی شود، ھم چنان سالم باقی می چون عسل خنداشته باشد، دسترسی 

در مواقع ) در این مورد مطمئن نیستم فقط چنین به نظرم می رسد(شاید ھم  .ماند
اضطراری زنبورھای کندویی دیگر که مواد غذایی شان به اتمام رسیده می توانند از 

این تنھا بخشی از  .کندویی در جای دیگر برای بقا استفاده کنند مازاد عسل
  ...سیستم ھوشمندانه ی طبیعت است

این، زنبور عسل یک موجود بسیار مفید و مھم و معلم بزرگی برای دیگر بنابر 
  . موجودات است

اگر زنبوردار زحمت زیادی می کشد، زنبور بیشتر از او برای تولید عسل زحمت می 
دارد از عسل خودش  و حق و ھزاران کیلومتر برای تولید عسل می پیماید کشد
بدون شک یک پس خوراندن شکر به زنبور عسل در ھر شرایطی  .بخورد
  .غیر اخالقی و غیر انسانی استعمل 
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یعنی این که تمام » اخالقی«زنبور عسل چه طور؟ » اخالقی«اما در مورد پرورش 
واقعیت . قوانین را مراعات کنند و ھمیشه بخشی از عسل برای زنبورھا باقی بماند

اختالف نظر دارند و آن دسته از گیاھخوارانی  در این موردگیاھخواران این است که 
که عسل مصرف نمی کنند دالیل دیگری نیز دارند که یکی از آنھا، تلف شدن 

در اثر شرایط نامناسب نگھداری و جابه جایی کندوھا است، زیرا زنبورھای عسل 
 غییرات محیطی و تغییرات شیمیاییبه ھر گونه تنسبت این موجود مفید، بسیار 

بنابر این عسل پرورشی تفاوت زیادی با آن عسل صد درصد طبیعی . حساس است
که  است الیلبه این دو آن را در جنگل رھا کرده دارد و که زنبور اضافه آورده 

ھم چنین چند سال پیش در اخبار  .بسیاری از وگان ھا عسل مصرف نمی کنند
دیدم که زنبورھای عسل حتی به دکل ھای فرستنده قوی امواج موبایل نیز بسیار 

این ھا تعصب نیست، بلکه واقعیاتی . حساس ھستند و خیلی زود می میرند
ھیچ وقت نگران حقوق زندگی ما . ھستند که نمی توان آن ھا را نادیده گرفت

نمی چون آن را ! نیستیم ،باکتری ھایی که به ھمراه غذا وارد بدنمان می شوند
با بدن  به طرز ھوشمندانه ای ھر چند در آن مورد ھم باکتری ھای مفید(بینیم 

اما وقتی در مورد جانوران ) ھمزیست می شوند و به بدن فایده ھم می رسانند
منفی را به روشنی مشاھده می کنیم، بی انصافی است  چنین تغییرات و عوارض

  .اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم و آن را نادیده بگیریم

 یره ی خرما می توانند جایگزینخوشبختانه گیاھان شیرین زیادی مانند خرما و ش
عسل صد درصد طبیعی زیاد، عسل برای مصرف روزانه باشند، چون با این جمعیت 

ت و ھم چنین بسیار گران، که با آن ھزینه می توان چندین برابر اس کمیاببسیار 
که مانند عسل است با این تفاوت که » عسل خرما«شیره ی خرما و یا به تازگی 

. خرید )ھنوز آن را شخصًا تست نکرده ام و(گیاھی است و نه حیوانی  صد درصد
مطمئنًا ھر ماده ی مفیدی که در عسل ھست، در گیاھان ھم ھست چرا که خود 
زنبور عسل آن را از گیاھان می سازد و لذا با مصرف گیاھان مختلف و متنوع، تمام 

 انسان مواد مورد نیاز بدن تأمین می شوند و ھیچ محصول حیوانی برای بدن
خواری که توصیه ھای برخی را در خود من شخصًا آن اوایل گیاھ. نیست» ضروری«

از لذت ھا محروم ! ای بابا: "مورد عدم مصرف عسل می خواندم، با خود می گفتم
از ھیچ  ما رانه تنھا  حقوق تمام موجودات، ولی اکنون می بینم رعایت!" می شوم

لذت ھای واقعی تر و با دوام تر  از می شود، که باعث دلذتی محروم نمی کن
این ھمه گیاھان متنوع، زیبا و بھشتی که اگر روز به روز کشاورزی  .ویمبرخوردار ش

ارگانیک بیشتر توسعه یابد و مواد غذایی طبیعی و سالم در دسترس ھمگان قرار 
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چه چیز . مطمئنًا تمام نیازھای جسمی و تنوع طلبی ما را تامین خواھند کردگیرد، 
  !از این بھتر؟

در مورد خوردن و نخوردن عسل، من به این نتیجه رسیده ام که اگر طبیعی آن را بر 
که کاری سازگار با طبیعت ) ھمانند خرس(حسب تصادف پیدا کردیم و خوردیم 

اما نیاز و اجباری وجود ندارد که ما ھر روز عسل . است و به نظر من مشکلی ندارد
سل در باغداری وگان و ارگانیک، می در عوض با استفاده از زنبورھای ع. بخوریم

بھره برداری کنیم و از گرده  و سازگار با طبیعت توانیم از آنھا به شکل کامًال اخالقی
، در عین حال افشانی آنھا برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت تر استفاده کنیم

و کار خود عسل آنھا را ھم برای خودشان باقی بگذاریم که آنھا ھم بتوانند از نتیجه 
یقینًا اگر انسان با  .لذت ببرندغذای خود که برایش بسیار زحمت کشیده اند، 

طبیعت مھربان باشد، طبیعت نیز با او مھربان خواھد بود و او را تنھا نخواھد 
ضروری است که با تمام موجودات مھربان باشیم و حقوق ھمه آن ھا پس  .گذاشت

  ...را رعایت کنیم

  

اخالقی بسیار جای تأمل و تفکر دارد و اگر نیک بنگرید، می بینید که اینگونه مسائل 
اما از آن مھم تر اینست که این . رای شکنجه ی حیوانات وجود نداردھیچ توجیھی ب

ھا را به فرزندان و نسل آینده نیز یاد داد چرا که آنھا ھم مثل ما انتظار دنیایی بھتر 
یان در کتاب خام گیاھخواری بسیار زیبا توضیح در این باره ھم مرحوم آوانس. را دارند
  :اجازه دھید بخشی از آن را با ھم بخوانیم. داده اند

بعد از این وقتی بیشتر مردم با حقیقت آشنا شدند یک آدم فھمیده دیگر خجالـت خواھـد کشـید کـه     ...
و از این  }ئد استچاقی و سلول ھای زا ،منظور{ ھای زائد به دوش گرفته حمالی کند مقدار زیادی گوشت

ھای  سو به آن سو، از این در به آن در ببرد و در جلوی مردم بنشیند و با نان، کره، پلو و چلو به این گوشت
  .ارادگی، نفھمی، حماقت و سفاھت شخص است لعنتی غذا بدھد، چون این عمل حاکی از بی

ایـن  » .واھم بخـورم و بمیـرم  خـ  خورد، من می زیاد عمر کردن به چه درد می«: گویند بعضی اشخاص می
  ...آید ترین حرفی است که از دھان یک انسان بیرون می حرف بیھوده

چلوکبـاب دسـت برداریـد و    » لـذت «خواھیـد از   اراده باید پرسید شما که نمـی  عقل و بی از این آقایان بی
ی شما ھم از ایـن دنیـا سـیر     بسته آیا نوزادان زبان ،حاضرید برای یک بشقاب خوراک مرده، خودکشی کنید

خواھند به خاطر آنھا زندگی خود را فدا نمایند؟  برند و می ھای پخته لذت می اند؟ آیا آنھا ھم از خوراک شده
آنھا از این دنیا . برند بلکه در مقابل از آنھا نفرت دارند ھای کشته شده لذت نمی خیر، آنھا نه فقط از خوراک

خواھند ھرچه بیشتر عمر بکننـد تـا از غـذاھای طبیعـی، از سـالمتی کامـل و سـایر         اند و می نشده خسته
ھای عاجز، ذلیل،  شما چه حق دارید آنھا را مثل خودتان با بدن. ھای این دنیا ھرچه بیشتر لذت ببرند نعمت

  بیاورید؟مانند به بار  بیمار و ناتوان ولی در مقابل با فکر و روح ظالم و درنده و گرگ
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در رابطه با خام  ارزشمند زیر را مطالب، از آن کتاب ی دیگرھاھم چنین در جا
  :می خوانیم ثیرات اجتماعی آنگیاھخواری و تأ

  

ار و که بیشتر افکه است کرد یشیطان مخف کخود ي نخوار در بدن دروغی ھر مرده
  .ندک یاعمال او را اداره م

ه بـه بـدن   کـ طان اسـت  یزائـد و ُسـموم مختلـف، خـود شـ      یھـا  گوشـت  ی مجموعـه  یيعنـ  نبدن دروغی
اشـخاص تـا دو سـه برابـر بـدن       یه در بعضـ کـ رده و رفته رفته چنان پرورش يافته اسـت  کخوارھا نفوذ  مرده
 یاوقات مـردم عجلـه مـ    یاگر بعض. بلعد یدنیا را اين شیطان م پختنی ھای ی لیهک. در آمده است یاصل

آنھـا نیـز    یزنده به بدن اصل یغذا یمکه کخورند اين است  یجان م نیمشند و ُک ینند و غذا را خوب نمک
خـود شـیطان    یيعنـ  یبدن دروغـ . نشسته است یا در گوشه و عاجز و ناتوان شده یبدن اصل. رسد یم

  ...ندک یم یمرانکه در ھمه جا حکاست 

ايـن  . زنـد  یو جنگ و جدال از او سر مـ  یشک ، آدمی، دزدیپرست ھمه اعمال بد و ناپسنديده مانند پول
 ی نمايـد و ھمـه   یم نشسته دستورات خود را صادر مکرھبران و سیاستمداران مح ی شیطان در مغز ھمه

ز یند ھمه چک یمرده را حس م یغذا یبو یا وقتیت دنین شخصیبزرگتر. ندک یا را اداره مین دنیا یارھاک
 یاتیند مواد حیخوشا ین بویه اکداند  یطان است، او نمیش ارکن یه اکداند  یاو نم. ندک یرا فراموش م

. گـردد  ید مـ یـ پـرد و ناپد  یگ بـه ھـوا مـ   یـ ه از درون دکـ باشد  یاو م یو تندرست یخود سالمت یعنیغذا 
نند، بر آن مسلط که اگر آنھا نتوانند بدن خود را اداره کد خوب بدانند یا بایاستمداران دنیبزرگان، رھبران و س

ن یـ ا را از ایـ نند و دنکھا افراد بشر را اداره  ونیلیھرگز نخواھند توانست م ،شندکرا ب یطان درونیشوند و ش
  .نجات دھند یو بدبخت ینظم ی، بیآشفتگ

سرچشـمه   یاز بـدن دروغـ   یگـر یو د یاز آنھا از بدن اصل یکیه کر دارند کخوارھا دو نوع ف پخته ی ھمه
رده و کـ امًال عاجز کرا  یه بدن اصلکافته است یپرورش  یبه قدر یاشخاص بدن دروغ یدر بعض. ردیگ یم

خـون گرفتـه، بـا     یھـا  ن گونه اشـخاص بـا چشـم   یا. دیان نمایخود را ب ی دهین عقیترکوچکه او کگذارد  ینم
شـنوند   یمـ  یا راجع به آن سـخن یخوانند و یرا م یخوار تاب زندهک یم گنده وقتکصورت سرخ شده و با ش

بلنـد شـروع بـه حـرف      یه با صداکدھند  یطان میبه خود ش یعنیخود  یبدن دروغار خود را به یتمام اخت
سـت؟  یھـا چ  ن حـرف یـ ؟ ایاریکست؟ مگر بیچ یخوار ، زنده!نکبابا ولش «: دیگو ین میند و چنک یزدن م
و آبجـو   کیسـ یم، عـرق و و یخوشـمزه را نخـور   ین ھمـه غـذاھا  یـ ن ھمه دانشمندان عقل ندارنـد؟ ا یمگر ا
ن یـ و از ا» نـد؟ ک یمـ  یچه زندگ یم؟ اصًال آدم براینکشتر عمر یدو سال ب یکیه کم یشکنگار یم، سینخور

ه اشخاص کدو سال بل یکیه نه فقط کنند ک ین افراد تصورش را ھم نمیا. یمعن یپوچ و ب یھا ل حرفیقب
داد، آن ش خواھند یھفتاد سال افزا یشصت ال یخوار خودشان را با زنده یسالخورده و فرسوده، عمر عاد

  .، بدون رنج و بدون غصهیماریعمر بدون ب یک، یھم چه عمر

از  یتـاب، بـدن اصـل   کامًال عاجز نشده است تحت اثـرات مطالـب   کھنوز  یه بدن اصلکگر یدر اشخاص د
 یغذا را مـ  یاتید، آتش مواد حیگو ین آدم راست میا«: دیگو ین میخورد و چن یان مکت یمکخود  یجا
رو و اسـتقامت  یـ خوردنـد و چقـدر ھـم ن    یز را به صورت زنده مـ یشف آتش ھمه چکان ما قبل از کایشد، نک

ه معلـوم  کـ طور  نیھم .عت استین قانون طبیخوردند، ا یزنده م یموجودات زنده ھم غذا ی داشتند، ھمه
افـراد  ن نـوع  یـ ر در اکـ ن فیمتأسفانه ا» .شوند یمعالجه م یخوار ھم با زنده یشمار یماران بیشود ب یم
طان از درون یشـ  یمرده به دماغ آنھـا برسـد تـا فـور     یغذا یک یاست بو یافکد، ینما یم دوام مک یلیخ

بـه نظـر    یح و منطقـ یصـح  یتـاب ھمگـ  کن یـ ا یھا گفته«: دین گویبنده چنیزد و با زبان فریبرخ یبدِن دروغ
ح باشـد  یامًال صـح کـ ھا  حرفن یاگر ا. ندیگویان چه مکن ھمه دانشمندان و پزشیم اینیحاال بب یرسد، ولیم

جـدا  » جامعـه «م و خودمـان را از  یخوار بشـو  ه ما فورًا زندهکم یدار یا آنھا ھم قبول خواھند نمود، چه عجله
زنند  یم یسانکھا را  ن حرفیاوقات ا یبعض» .میین روش عادت نمایم رفته رفته به اینیکم یم، سعیساز

 یھـا نـوع دارو مصـرف مـ     در بدن خـود ندارنـد، روزانـه ده    یسالم یچ جایه فرصت انتظار را ندارند چون ھک
 یبـه خـود مـ    یزنند و نـدرتًا زمـان   یمرگ قدم م ی روند و در آستانه یتر مکش دیبار پ یک یا ند، ھفتهینما
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مرا  یھا ه حرفکام  داشته یادین گونه اشخاص برخورد زیتا به حال با ا. ر شده استید یلیگر خیه دکند یآ
ه وقـت انتظـار   کل اشخاص فراوانند ین قبیالساعه ھم از ا. اند خفته کر خایز ینون ھمگکو ااند  ردهکقبول ن

ه کرد، من کتوان  یچه م یسوزد ولیم یلینھا خیا یدل من برا. ا ندارندین دنیدر ا یطوالن ی مطالعه یبرا
 یزنـدگ  ین روزھـا یاز آنھـا در آخـر   یکیه اگر کبرگردانم، به خصوص  یعیتوانم آنھا را به راه طب یبه زور نم

  »!رد و ُمردک یخوار زنده«: ندیگو یوه بخورد مردمان بدخواه میشتر میب یمکخود 

زدن  در حـال چـرت   یار خود را از دست نداده است ولیاخت یه در آنھا بدن اصلکھستند  یو اما اشخاص
دار یامًال بک یه بدن اصلکدھد  یم یفرصت یخوار تاب زندهک یمنطق یھا ن گونه اشخاص حرفیدر ا. است
م ینـد، تصـم  کان خـود اعتنـاء ن  یـ اطراف یھا ند، به حرفکتاب را قبول ک یھا زد، حرفیخود برخ یاز جا و شده
و  کوچـ کد و یـ قـدغن نما  یلکخود به  ی را در خانه ییایمیمرده و مواد ش یھا کرد، مصرف خورایبگ یقطع

ن گـروه اشـخاص   یـ ز جـزء ا یـ نم شـما ن یکـ ز مـن آرزو م یـ عز ی خواننده. خوار بشوند بزرگ با تمام خانواده زنده
  .دید و آلت دست او نشوییطان را در درون خود خفه نمایش ید و صدایباش

  

، بدون غصه و رنج و یماری، بدون بیبھشت واقع یکا را به ین دنیا یخوار زنده
  .ردکل خواھد یتبد یگرسنگ

سـال   ید، سـ یـ نما یل مـ یپوشد و فقـط تحصـ   یخورد، م یگران میسال به خرج د یخوار س مرده یک
بـه حالـت    یند و اگر شانس داشـته باشـد ده پـانزده سـال ھـم در ھنگـام بازنشسـتگ       ک یار مکا یگر گوید

دھـد و بـه    یل مـ یـ ان تحوکانداز خود را به پزشـ  ن پسیگذراند، آخر یم ینحو یکخود را به  یزندگ یناتوان
ن شخص از مدت یه اکم ینکاگر حساب . برد یف میا تشرین دنین است و بس، از ایھم یه زندگکنیال ایخ

 ی، بـرا یر نمـودن بـدن دروغـ   یسـ  یسـت و پـنج سـالش را ھـم بـرا     یسـت و چھـار، ب  یار خود بکسال  یس
 یو بـرا  یحات جنگـ یتسـل  ی، بـرا یعـ یطب یشـتن و محـو نمـودن غـذاھا    ک یادات، بـرا یـ خاموش نمودن اعت

خود فقط  یخوار در تمام مدت زندگ ه ھر شخص مردهکم یریگ یجه مید؛ نتینما یھا تلف م یماریب یمداوا
، یساز ، راهیساز ، خانهید مانند زراعت، باغبانیات مفیشفکو  یدات، سازندگیپنج شش سال را صرف تول

بعد از  یخوار سال، ھر زنده ن پنج ششیدر مقابل ا. دینما یره میو غ یسندگی، نویشگی، ھنرپیسندگیر
ست ساِل تمـام در  یاقًال صد، صد و ب یعنیسال  یا چھار برابر سیخود سه  یلیتحص ی ساله یس ی دوره

د مـردم  یـ نکسـه  ینـون مقا کا. د مشـغول خواھـد شـد   یـ مف یارھاکر سالم به کامل و با عقل و فک یسالمت
ن ھمـه شـھرھا،   یـ انـد ا  ض توانسـته یمـر خـود و بـا جسـم و روح     ی ار پـنج شـش سـاله   کـ ه بـا  کـ خـوار   مرده

ت صـد، صـد و   یـ خـوار بـا فعال   ره را بسـازند، مـردم زنـده   یـ ھـا و غ  نهیماھا، سفیھا، ھواپ ھا، پل ھا، راه ارخانهک
آنھـا قـادر خواھنـد بـود      !انجـام خواھنـد داد   یمـ یعظ یارھاکست ساله و با جسم و روح سالِم خود چه یب
  ...ندیل نمایرا به بھشت تبد کخش یھا ابانیھا و ب وهک

 یلعنتـ  یھا ن گوشتین گرم اید دست به دست ھم بدھند و تا آخریو بزرگ با کوچکنون زن و مرد و کا
بترسـد و   یاز الغـر  یسـ کھـا   ن حرفیباشد اگر بعد از ایم یعقل ین بیتر بزرگ. د سازندیا ناپدین دنیرا از ا

لـو  کی یـک  یلـو گوشـت زائـد بـه معنـ     کی یـک را یـ زائد را در بدن خود نگـه دارد، ز  یھا ن گوشتیاز ا یقسمت
  .باشد یطان میلو مرض و زنده نگه داشتن خود شکی یکبار،  اضافه

را  یدروغ یھا ن گرم بدنیالزم است تا آخر یعال یھا دن به ھمه گونه ھدفیرس یبرا
  .رون راندیا بین دنیطان را از ایرده شکحل 

گر در یدیکنار ک یقیطان با انسان حقیش یعنی یبا بدن اصل یخواران بدن دروغ مرده یایدن نینون در اکا
، یه ھستکجا کدر ھر  یگرام ی خواننده. شود یطان میب شیاغلب نص یروزینند و پیکم یمنزل زندگ یک

در وجـود   یدوسـت  نـوع  یمک، اگر یا مرد ھستی، زن یپند ھستیه پاک یا دهی، به ھر عقیه دارک یھر سن
د فـورًا دسـت بـه دسـت ھـم      یـ د بایـ ده انجـام دھ یـ د ن مردم رنجیا یبرا یریار خکد یلیاست و ما یشما باق

ا را ین دنیا ،شتهکرا  کطان وحشتناید و شییلو محو و نابود نماکین یرا تا آخر یدروغ یھا ن بدنیاد تا یبدھ
ه خـدا در نظـر گرفتـه اسـت بـا تمـام       کـ  یآن انسان واقعـ  یعنی یبدن اصلبا این کار،  .دیاز شر او رھا ساز

 یخـوار  زنده ی ن است معجزهیا. ابدی یگردد و روز به روز پرورش م یر سالم آزاد مکجسم و جان و روح و ف
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و  یھـا، جھـل و نـادان    یھـا، بـدبخت   یمـار یب ی هیـ لکتـوان   یمـ  ییو خـدا  یعـ ین راه طبیـ و فقط و فقـط از ا 
  .نمودن جھان را چاره یا یگرسنگ

د یران جرایسندگان و مدیه، نویری، مؤسسات خیبھداشت یھا ھا، سازمان مذاھب، احزاب، فرقه ی ھمه
بتواننـد بـه    یطان درونیه با وجود شکدارند محال است  یمشخص یدوست دام از آنھا ھدف انسانکه ھر ک

  .ل گردندید نان مقصویخواھند توانست به ا یخوار آنھا فقط از راه زنده .ھدف مقدس خود برسند

  

  .د خون آن را عوض نمودیده ندارد، بایگرگ خونخوار موعظه فا یبرا

خونخوار بـا چـه    یھا ن گرگیه اکد ینید و ببیندازیچند گرگ گرسنه ب یه گوشت جلوکت یکامتحان  یبرا
 یگرام ی خوانندهحتمًا . ند و ببلعندیگر بربایدیکه گوشت را از چنگ کن تیافتند تا ا یگر میدیکبه جان  یھار

دسـته علـف    یـک چنـد گوسـفند گرسـنه     ید جلـو ییـ ایحاال ب. سازدیرا خوب مجسم م کھولنا ی ن منظرهیا
انسـان  . ننـد ک ین علـف مـ  یـ شـروع بـه خـوردن ا    یو آسـودگ  یھـا بـا چـه آرامـ     وانیـ ن حید اینید و ببیبگذار

نوعان خود را  گرگ ھم. خونخوارتر استتر و  ین مرتبه از گرگ وحشیخوار چند عالوه مردهه خوار و ب گوشت
خـود   ی پـر نمـودن معـده    یبـرا  یشـد، گـرگ از سـر ناچـار    ک یون مـ یـ لیم -ونیـ لیانسان م یشد، ولک ینم

شـد،  ک یشد، بـا آتـش دو مرتبـه مـ    ک ین گوسفند را میانسان ھم یخورد، ول یزنده م -گوسفند را زنده
دارد، بـه   یھا نگه مـ  ھا و سال د، ماهینما یه میب تھیب و غریر مواد عجینسرو و ساکالباس، کصدھا نوع 
خود را ده  یدرندگ یره خویگار و غی، سکیسیعالوه با عرق، شراب، وه د و بینما یل میتبد یُسموم خال

ھـا نفـر از    ونیلیند، مک یاختراع م کوحشتنا یھا وانه اسلحهید مهین انسان نیا. برد یبرابر باالتر از گرگ م
شـتر  یب» ییخـدا  یھـا  نعمـت «ن یـ ، از ا»ذیلذ« یھا ین خوردنیدھد تا از ا یشتن مکنوعان خود را به  ھم

 ین خوردنیشود، توسط ھم یشته نمکخود  یاختراع یھا ن اسلحهیجه اگر خودش با ایدر نت. سھم ببرد
  .بندد یا رخت بر مین دنیسازد و جوان جوان از ا یخود را نابود م» ذیلذ« یھا

خـوار   مردمان مرده یدرندگ یتوان خو یره نمیھا و غ نفرانسکھا،  ھا، مقاله با پند و اندرز، موعظه، نطق
ن مردمـان گمـراه را   یاند تا ا مختلف آمده یھا غمبرھا، مذاھب، احزاب و سازمانیپ یشمار یب. ن بردیرا از ب

تـر شـده و    میا وخـ یـ ن دنیت ایبه روز وضعه روز کاند؛ بل موفق نشدهنه تنھا  یند ولیت نمایح ھدایبه راه صح
  گانـه ی)  در آن زمـان اسـت  منظور، نسل جوانان  ( یشتر نوجوانان امروزیب. گردد یتر م کدارد باز ھم خطرنا

 یھـا  افـه ین قیـ ا. ننـد ک یجسـتجو مـ   یموقت ی انهیوحش یگانه مقصود خود را در دلخوشیو  یزندگ یمعن
 ین غذاھایادبانه، با ا یزشت و ب یھا تکن حریننده، اکر ک یھا غین جیآور، ا خنده یھا ن لباسی، ایوحش

چه . شاندک یجا مکد را به ین نسل جدیا یاشیگار، مواد مخدر و عی، سیلکن مشروبات الیزا، با ا یماریب
  !فتدیوانگان بین دیا در دست ایدن یباشد، اگر فردا رھبر یدر انتظار بشر م یبار تکعاقبت فال

دن بـه صـلح   یرسـ  یند و مخصوصًا براک ید میا را تھدین دنیه اک ییھا ینجات از ھمه گونه بدبخت یبرا
زنـده   یخوارھا را توسط غذا مرده ی ه خون ھمهکنیر از ایوجود ندارد به غ یگریچ راه دیھ یو ھمگان یواقع
د ینکدوست عجله  پرست و انسان نوع یھا انسان. مینکل یآنھا را تعد یوانیح یم و خوینکعوض  یعیو طب

عقـل خـود را از دسـت     یوانـه، تمـام  ید مهیاستمداران و دانشمندان نین سیه اک ید تا مدتیدار شویو زود ب
م تـا ھرچـه زودتـر    یار شـو کـ اند دور ھم جمع شـده، دسـت بـه     اوردهیا نین دنیا ین بال را رویتر نداده و بزرگ

  .میرین خطر را بگیا یجلو

و  کھـا، چـه سـب    یماریب ی افتن از ھمهینجات  یو برا یدن به صلح ابدیرس ید، براینکا برش رکفقط ف
فقـط الزم  » العـالج  صـعب « یھـا  یمـار یر بیقنـد و سـا   یمـار ی، بیقلب یھایمارین مانند سرطان، بیچه سنگ

مـردم از  ، یعـ یزنده و طب یبشقاب غذا یک ی با مبادله. ھا را عوض نمود مارستانیب ی هیتغذ ی است برنامه
  ...دا خواھند نمودیپ ییشه رھایھم ی، جنگ و جدال برایھمه گونه فقر، گرسنگ

  

پس در این کتاب تا حدی به فواید اجتماعی گیاھخواری نیز پی بردیم و گذر زمان، 
. مطالعه و تحقیق بیشتر، مزایای بیشتری از گیاھخواری را به ما نشان خواھنـد داد 
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، اثـر نویسـنده ی   »فوایـد گیـاھخواری  «پایان کتـاب   خوب است در اینجا نقل قولی از
ایـن  . بزرگ و با صداقت، صادق ھدایت بیاورم که با بحث ما ھم بسیار مـرتبط اسـت  

نویسنده ی شریف ایرانی که تقریبًا در تمام آثارش سعی کرده مشکالت و عیوب را 
  :به ما گوشزد کند، در پایان کتاب مذکور آورده

باید روزی به اوج ترقی و تکامل برسد، در یک محیط طبیعی با خوراک نباتی اگر نژاد آدمی زاد «
خواھد بود، چرا که گوشتخواری و تمدن مصـنوعی او را فاسـد کـرده و بـه سـوی پرتگـاه       ) گیاھی(

نیستی می کشاند، مگر اینکه یک نژاد برومند و نو نھالی که زندگانی اش از روی قـوانین طبیعـت   
  » .وگرنه به طرز ننگینی نژاد او خاموش خواھد گشت است، جانشین او بشود،

یعی می توانیم به رستگاری برسیم، وگرنه تخریب با استفاده درست از منابع طب
در طبیعت منابع بسیاری وجـود دارد کـه   ! طبیعت و نابود کردن ھمه چیز ھنر نیست

فـت و گـاز و   مـثًال ن . بسته به طرز استفاده انسان ھا می توانند مفید یا مضر باشند
زغال سنگ منابع طبیعی ھستند که از آنھا محصوالت بسیار زیادی تولید می شود، 

درصد این منابع فسیلی بیھوده در اتوموبیل ھا سوخته می شود و  80اما متاسفانه 
ــر مــی کنــد  ــوده ت ــاک و خودروھــای  . ھــوا را ھــم آل امــا اگــر تکنولــوژی خودروھــای پ

ــر شــو   ــد و ھمــه گی ــه جــای   خورشــیدی پیشــرفت کن ــابع طبیعــی ب د، از ھمــین من
نتـایج بسـیار خـوبی نیـز در پـی       استفاده می شود کـه » ساختن«برای » سوختن«

و در آن صورت حتی می توان بیش از ھـر زمـانی بـا طبیعـت سـازگار       خواھد داشت
شد، مثًال اگر ما انسان ھا به لباس ھای شیک عالقمند ھستیم، حیوانـات گنـاھی   

بنابراین مـثًال یـک راه ایـن     . به خاطر پوست و خزشان بکشیم نکرده اند که آن ھا را
است که با استفاده از صنعت نفت و پالستیک، خزھای مصنوعی که زیبایی آن ھـا  
ھیچ کم و کسری از خز طبیعی نداشته و با دوام تر ھم باشد ساخت و اگر مشکل 
دیگری این وسط پیش می آید، مانند آلرژی و حساسیت نسبت بـه خـز مصـنوعی،    

آن را حـل کنـد نـه اینکـه      از یـک راه مناسـب   ان بایـد این ھم چالشی است که انسـ 
  .زندگی دیگر جانداران را به بھانه ی آن بگیرد

یکی از . خالصه اینکه شیوه ی استفاده انسان از منابع طبیعی بسیار مھم است
بھترین اختراعات بشر کـه واقعـًا بـه سـاختن دنیـایی بھتـر کمـک مـی کنـد، ھمـین           

ھم نتایج حاصـل از آن بـه چگـونگی اسـتفاده ی مـا      است که باز » اینترنت«فناوری 
امیدواریم با کمک این فناوری، اطالع رسـانی گسـترده بـرای معرفـی     . بستگی دارد

بھتر فرھنگ گیاھخواری به جھانیان استفاده شده و ھر چه سریع تـر بـه سـازگاری    
امیدوارم ھـر شـخص در ایـن زمینـه ھـا ھـر       . کامل با طبیعت و محیط زیست برسیم

  ...ی از دستش بر می آید، انجام دھد و دریغ نکندکار
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  :منابع و مآخذ

  

  http://www.iranvegetarians.com: انجمن گیاھخواران ایرانوب سایت 

  www.ZarinAzar.com: دکتر زرین آذروب سایت 

  http://www.vegan10.com: ، دنیایی بھتر برای انسان و حیوان10وگن وب سایت 

چاپ چھارم، _ ر آوانسیان نوشته آرشاویر ِد_ فلسفه ی تغذیه و تندرستی ) خام خواری( زنده خواری
1355  

1355_ آوانسیان نوشته آرشاویر در _ ، یک عادت مرگ آور پخته خواری

  1376چاپ ھفتم، تابستان _ نوشته علی اکبر راد پویا _  ھم غذا، ھم درمان: خامگیاھخواری

1306پاریس، مرداد _ نوشته صادق ھدایت _ فواید گیاھخواری 
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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