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  پیشگفتار

  

تا چه میزان فقر و گرسنگی و بیماري را می توان به راستی تا چه میزان زندگی براي ما رضایتبخش است؟ 

  !تا چه زمان انسان ها باید با یکدیگر بجنگند؟ تحمل کرد؟

!کافی نیست؟ دیگر آیا 

یت جهان چرا اکثریت جمع پسمنابع بسیار زیادي در این جهان وجود دارد، نعمت ها و اگر کمی دقت کنیم، 

عالوه بر آن، چرا وضعیت جهان براي تمامی موجودات زنده به نقطه  !در فقر و گرسنگی به سر می برند؟

!بحرانی رسیده؟

میلیارد سال از عمر کره  4پس به این نتیجه می رسیم که یک مشکل اساسی در کار است، چرا که بیش از 

، بحران هایی مانند زلزله، خاکیکره  اینو همواره در می گذرد  ، و میلیون ها سال از پیدایش حیاتزمین

و در بسیاري موارد حتی موجب انقراض گونه  آتشفشان، برخورد شهاب سنگ و یخبندان به وجود می آمده

هایی از حیات می شده، مانند رویداد انقراض دایناسورها در اثر برخورد شهاب سنگی عظیم به زمین و شروع 

از  کداماز هر  پساما با این حال، حیات همچنان ادامه یافته و نکته جالب تر اینکه . عصر یخبندان در پی آن

 فته و زمینه براي پیدایش موجوداتیا بیشتري حیات تکاملحوادثی که بسیار مهیب به نظر می رسند، 

رناك یعنی به عبارتی طبیعت هوشمند کره ي زمین، حتی از حوادث ناخوشایند و خط. هوشمندتر فراهم شده

  ...استاین یکی از شگفت آورترین موضوعات  .هم براي تکامل استفاده می کند

اکنون این پرسش در ذهن به وجود می آید که چگونه است که پس از پیدایش تمدن ها و پیشرفت بشر، ناگهان 

  !تمام چرخه هاي طبیعت بر هم می خورد؟

پیش از آن هم مسلماً این اختالالت پس از انقالب صنعتی محسوس تر و خطیرترند ولی اگر نیک بنگریم،  

در جنگ هایشان، در اغلب  "وحشی"و  "متمدن"بیماري و بدبختی و فالکت بوده، پیش از آن هم انسان هاي 

 .می کشیده و نابود می کرده اند موارد به هر جا حمله می کرده اند جنگل ها و سایر منابع آنجا را هم به آتش
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پیش از آن هم انسان دخالت هاي زیادي در طبیعت کرده و خسارات زیادي وارد نموده، منتها از آنجا که 

 طبیعت خودش را ترمیم می کرده و کم بوده، ،طبیعت هوشمند است و جمعیت انسان ها هم در زمان هاي دور

اما متاسفانه بعد از انقالب صنعتی با رشد بیش از حد جمعیت ! بیشترین خسارت متوجه خود بشر می شده

میزان خسارات وارده بر طبیعت و عمق فاجعه هم بیشتر شده تا جایی که امروزه هیچ موجودي روي انسان ها، 

که البته  !ده اند در امان نماندهکره زمین از خساراتی که انسان ها به این کره خاکی دوست داشتنی وارد کر

نسبت به چندان هم جاي تعجب نیست زیرا از موجودي که حتی به همنوع خود رحم نکند، انتظار نمی رود 

  ...بزرگ در کار انسان هاست ان دهنده نقص هایی بسیاراین ها همه نش !چیزهاي دیگر مهربان باشد

همین علت است که  همهم و اجتناب ناپذیر است و دقیقاً بشناخت این نواقص و تالش براي رفع آن ها، بسیار 

بدون شناخت گذشته، قدم اجتماعی را آموزش می دهند چرا که تاریخ و دروس به دانش آموزان، در مدارس 

تمام تجربیات فقط به آن مختصر مطالبی که در ت بسیار مشکل و شاید ناممکن شود، اما ن در راه درسگذاشت

و در زندگی صورت اکنون نباید هیچ مشکلی در جهان  ایم محدود نمی شود، چرا که در اینمدارس فرا گرفته 

کیدي است بر أتنکته خود ما هم اکنون با مشکالت زیادي مواجه هستیم و این  در حالی کهوجود می داشت، ما 

  .لزوم فراگیري گسترده تر و یافتن راهی کامل تر و مناسب تر

ما، مانند آلودگی ها و تخریب محیط زیست، ناراحتی هاي روحی و انواع و اقسام جهان امروز اغلب مشکالت 

از آنجا که انسان اشرف . بشري هستند پیشرفت نادرست تمدن و صنعت منفی تبعات از مشکالت اجتماعی،

و از دو  _!و اگر هم نباشد حداقل خودش، خودش را اشرف مخلوقات به حساب می آورد _مخلوقات است 

منفی تمدن و صنعت هم خود بشر  پیامدهايپس در واقع مقصر اصلی در عقل و اراده بهره مند است، نیروي 

است، چرا که مصنوعات بشر اراده اي از خود ندارد و این خود انسان است که با اشتباهات و اعمال و کردار 

مشکالت اجتماعی وابسته به آن، انسان ها و  "ماشینی شدن"قطعاً . وضع خود را به این روز انداخته ،نادرست

، خودخواهی تنبلی، ،"تفکر ربات گونه"پیامد مثبت و مطلوبی نیست، اما بدتر از آن و در واقع مشکل اصلی، 

و سایر بدي ها و زشتی هاي نفس انسان است که مشکالت دیگر را ایجاد کرده و به آن  پول پرستیحرص و 

براي مثال این  .یست بلکه بستگی به چگونگی استفاده از آن داردهیچ چیز به خودي خود مضر ن .دامن می زند

به خود انسان بر می گردد که هدفش از شهرنشینی، رفاه بیشتر و آرامش باشد یا تنها دستمایه اي براي فخر 
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با اعمال و رفتار خود انسان  و قطعاً نتیجه اي هم که به دست می آید متناسب. تجاوز و چپاول بیشتر فروشی و

  "گر همه نیک و بد کنی/ هر چه کنی به خود کنی": است یعنی در واقع

  .تا ثریا می رود دیوار کج/ خشت اول چو نهد معمار کج : هم چنین واضح و مبرهن است که

که پایه در واقع زمانی که اساس چیزي نادرست و مشکل زا باشد، تنها در صورتی می توان انتطار بهبود داشت 

  .شود و مفاهیم از نو تعریف شوندو اساس آن عوض 

با رشد صنعت و مصنوعاتی که خودش آن ها  که متاسفانه رشد فکري و عقلی او در مورد بشر، به نظر می رسد

را ایجاد نموده هماهنگی نداشته، و در واقع این ذهن اوست که رشد نکرده و در مواردي حتی پسرفت هم 

ت و اقداماتی که انسان با استفاده از نیروي ذهن خود دست به اختراعا این بوده تمدنداشته، و با اینکه هدف از 

بزند که زندگی برایش ساده تر و لذت بخش تر شود، اما چیزي که ما در دنیاي امروزي می بینیم نتایج 

معکوسی مانند اختالف طبقاتی شدید، فقر، گرسنگی و ناامنی هستند که شاید این مشکالت در گذشته هم بوده، 

از طرفی میلیون ها انسان در سال بر اثر گرسنگی و بیماري تلف می شوند، از طرف  .اند ا اکنون وخیم تر شدهام

دیگر اوضاع محیط زیست به شدت وخیم و بحرانی شده که زندگی تمام موجودات از جمله خود انسان به 

رقابت هاي تسلیحاتی به طرزي دیوانه وار که تمام جمعیت زمین را تهدید  رونق شدید از آن طرفخطر افتاده، 

است، پس دیگر تعریف  "هوش و استعداد"به راستی اگر این ها معناي !  "نبود امنیت"می کند فقط به دلیل 

 این ها نشان دهنده هوش انسانی نیست، برعکس، این ها نشانه هاي بی استعدادي و! نه ...!چیست؟ "حماقت"

  ...نفهمی هستند و در واقع، کار از پایه و اساس می لنگد

و اصالً  "گیاهخواري"ال به ذهنتان خطور کند که این مسائلی که مطرح شد، چه ارتباطی با ؤت این سممکن اس

خشت کج "پاسخ این است که اتفاقاً این ها خیلی هم به هم ربط دارند، در واقع آن  د؟نچه ارتباطی با تغذیه دار

 و رشد با بیماري پیشرفت همه چیز انسان هاهمین تغذیه است که نتیجه اش هم شده بیماري، و  "!ده شدهنها

: از آنجا که به قول معروف می گویند .کرده و اثرات این بیماري ها در تمام جنبه هاي زندگی دیده می شوند

پس دیگر تردیدي نیست که تا مسئله تغذیه و سالمتی حل نشود، همین آش است و  "بدن سالم، جامعه سالم"

 CPUو یا گرانی قیمت  "نداشتن ارتباط با آدم فضایی ها"آیا واقعاً مشکل اصلی جهان امروز ما، ! همین کاسه
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مشکل اصلی که  ، اماهم دارند زیادي و اهمیت بسیار این ها البته چالش هاي ذهنی ما هستند !کامپیوترهاست؟

مشکلی که هر سال میلیون ها قربانی . به خاطر آن جنگ هاي خونبار زیادي صورت می گیرد، بحران غذاست

آن هم در سنین جوانی می گیرد، ده ها گونه بیماري است که در نتیجه تغذیه ي غلط و شیوه هاي ناسالم 

بیهوده و ناسالمی است که گرفتار آن است و مشکل اصلی بشر، حرص، طمع و افکار . به وجود آمده اند زندگی

بدیهی است که تا این مشکالت حل نشوند، مشکالت دیگر هم نه تنها حل نمی شوند بلکه با شدت بیشتري 

  .رشد می کنند

راه حلی که باعث شود غذا به اندازه کافی به همه انسان ها حل این مشکالت هم، نیازمند راه حلی جامع است، 

و در آن مشکل تغذیه حل شد، مشکل حرص و طمع و افکار بیمارگونه هم حل می شود و وقتی برسد، 

صورت دیگر نیازي به حرص زدن نیست چون شرایط و امکانات مساعد براي همه فراهم می شود و همه می 

 یدن به یکرس بهتر و جوامعیو آن وقت است که می توان انتظار توانند از نعمت هاي طبیعی بهره مند شوند 

  .براي تمام انسان ها را داشت زندگی ایده آل

 خیرخواهمن اولین کسی نیستم که اینچنین مواردي را مطرح می کنم، در گذشته هم اندیشمندان و افراد بزرگ و 

زیادي این موضوعات را مطرح کرده و هشدار داده و حتی راه حل آن را هم به مردم گوشزد کرده اند، منتها به 

همانطور که در طول ! دبا صداي پول کر شدن دبودنهم دلیل نبودن گوش شنوا و یا این که گوش هاي شنوا اگر 

ورد اینان هم همین اتفاق تلخ افتاد و کمتر تاریخ افکار و اندیشه هاي بزرگ همیشه نادیده گرفته شدند، در م

اما امروز وضع تا حدي متفاوت است، چرا که اگر بخواهیم باز هم نادیده  .کسی به گفته هاي آنان بها داد

لذا بسیار حیاتی است که به دنبال افکار کارآمد و ! و نابودي خودمان تمام خواهد شد بگیریم، به قیمت بدبختی

و  تکمیل نموده ،بها داده و حتی آن راه حل ها را با تفکر و مشورت کارآمدرف ها و افکار راهگشا باشیم، به ح

  .ساده ترین و بهترین راه را براي اجرا انتخاب کنیم

کردم و می  تحقیق و جستجوخود من مدت هاي طوالنی درباره این موضوعات فکر می کردم، درباره آنها 

نتیجه هم شد این که بهترین راه را به نظر خودم پیدا کردم و اکنون می خواهم حاصل تمام این  .خواندم

در این کتاب در مورد گیاهخواري و  .کنجکاوي ها و پرسش ها را در این کتاب با دیگران به اشتراك بگذارم

. ی توان دنیایی بهتر را ساختو اینکه چگونه با گیاهخواري م تمام مسائل ذکر شده خواهید خواندارتباط آن با 
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مل بوده به اضافه ي نظرات أاز آنچه به نظر من نیک و قابل ت لیفی است از آنچه خوانده ام،أاین کتاب در واقع ت

به امید اینکه براي همه ي شما خوانندگان گرامی هم مفید باشد و حتی با تفکر و جستجوي . و تجربیات خودم

بینید و نیز مثبت آن را ب اتثیرأد و در زندگی خود اجرا نموده و تو بهتر برسی بیشتر، به راهکارهایی کامل تر

.نظرات سازنده خود را با دیگران به اشتراك بگذارید

  این کتاب را نوشتم؟ چرااما 

و از آن جایی که هر فرد در هر رشته ي . نه دانشمند، فقط خیلی کنجکاوم و اینجانب نه متخصص هستم

ابتدایی و راهنمایی اجباراً یک سري دروس عمومی را  ت، در دوران تحصیالکه تحصیل کرده باشد تخصصی

مفید و ضروري می دانم که هر فرد اطالعات  بنابراین ،اند گذرانده که شاید بعضاً براي او هیچ فایده اي نداشته

ات عمومی خود را باال ببرد منتها نه به اجبار، بلکه به خواست و اراده خودش، و هم چنین بیشتر به دنبال اطالع

خبر داشتن از اسرار "در نظر خیلی ها، اطالعات عمومی، . ثیرات مثبتی بگذاردأکابردي برود که در زندگی او ت

معنا شده که  "اخبار سیاسی و دروغین روز"و یا  "تعداد گل هاي فالن فوتبالیست"،  "الیوودفالن بازیگر ه

ولی می ) چون خودتان بهتر می دانید(اگرچه من نمی توانم براي شما تعیین کنم که اینها مفید هستند یا نه 

نند تحول ایجاد کنند، بیشتر به آن دسته از اطالعات عمومی مفید که بعضاً واقعاً در زندگی شما می تواخواهم 

  .فکر کنید

انسان موجودي اجتماعی است و براي داشتن اطالعات عمومی در هر موردي، نیاز نیست شخص حتماً  

به عنوان مثال اگر دست پسربچه اي زخم مختصري بردارد، نیازي نیست شما حتماً پزشک . متخصص باشد

در مورد تغذیه و سالمتی هم همین نکته ! ارچه اي تمیز ببنددباشید تا به او بگویید زخم را با پپوست متخصص 

صادق است، همه انسان ها غذا می خورند و همه زندگی خود را دوست دارند، لذا دانستن راه حفظ سالمتی و 

در هر ! تغذیه سالم بر همه واجب است، فرقی هم نمی کند شما مهندس کامپیوتر باشید یا ناخداي کشتی

.کنید و از زندگی لذت ببریدی خورید و نیاز دارید سالم باشید تا بتوانید کار صورت شما غذا م
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به هم پیوسته هستند و چندان هم طوالنی نیست، لذا از شما خواننده گرامی انتظار می  گیمطالب این کتاب هم

رود یک بار آن را بخوانید و بعد در صورت تمایل تحقیقات بیشتري انجام دهید و اگر نظري هم دارید، آن را 

  .آزادانه بیان نمایید

از تحقیقات و تجربیات ین کتاب، عالوه بر نتایج تحقیقات و تجربیات و نظرات خودم، براي پربارتر شدن ا

استفاده نموده ام و در هر مورد منبع آن را هم ذکر  بسیار متخصصین و صاحب نظران امور تغذیه و پزشکی هم

و همانطور که می  .کرده ام و شما می توانید براي اطالعات بیشتر به آن ها مراجعه کنید و بیشتر تحقیق کنید

  .یکی از بهترین صفات انسانی است که بشر را به سعادت و خوشبختی رهنمون می سازد دانید، کنجکاوي

ایمیل این سطور دریغ نکنید و آن را به  نگارندهلطفاً پس از مطالعه ي این کتاب، نظرات و پیشنهادات خود را از 

طراحی تصویر جلد کتاب را برادرم، میثم قهرمانی نژاد  .ارسال نمایید moin.ghn@Gmail.comآدرس

قابل به راحتی انجام داده که هر چند سعی من بر آن بوده که یک کتاب الکترونیکی کم حجم که براي همه 

ان محیط زیست کارهاي اما امیدوارم در آینده با همکاري دیگر گیاهخواران و طرفداردانلود باشد تهیه کنم، 

بیشتري انجام دهیم و لذا در مورد طراحی گرافیک و ظاهر هم می توانید نظرات خود را به ایمیل اینجانب 

  .ارسال نمایید

بسیار خوشحالم که اندکی پس از انتشار نسخه ي اول این کتاب، با توجه به نظرات خوانندگان عزیز، اکنون 

  .د است که با توجه به تکمیل مباحث، براي همه مفید واقع شودامی .ویرایش دوم آن در دست شماست

اگر این کتاب رایگان به نظرتان مفید است، لطفاً در انتشار هر چه بیشتر آن در بین دوستان و فضاي مجازي  

  ...تا همه با هم دنیایی بهتر بسازیمسهیم باشید 

  

  با آرزوي خوشبختی شما و دنیایی بهتر

  نژاد قهرمانی معین

خورشیدي 1390بهمن ماه 
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سالمتی گیاهخواري و: بخش اول  

استرس، همه و همه  و آلودگی هوا، غذاهاي ناسالم. یکی از بزرگترین دغدغه هاي بشر امروزي، سالمتی است

هم چنین با وجود پیشرفت علم پزشکی و . ندهست در بیمار شدن انسان ها و هم چنین اختالل در بهبودي سهیم

روز تعداد بیماران بیشتر می شود چرا که اغلب آنها علل اصلی بیماري که همان سه عامل غذاي داروسازي، هر 

را درمان نمی کنند بلکه فقط نشانه هاي بدن را به طور موقت مخفی می  هستند ناسالم، آلودگی هوا و استرس

دهاي منفی و اسف بار آن بر در نتیجه پیام. ت بیشتري باز می گردندکه پس از مدتی این نشانه ها با شد کنند

  .کسی پوشیده نیست

ترین نعمت زندگی است که بدون آن نمی توان از نعمت هاي بی شمار ارزشمندتقریباً همه معتقدند سالمتی 

  .دیگر لذت برد

ولی افسوس که . لذت بردن از زندگی حق تمام انسان ها و هم چنین حق تمام جانداران روي کره زمین است

خودش عوامل زیان بار را براي زندگی خود ایجاد کرده و نه تنها خود را از نعمت سالمتی  انسان با دست

محروم کرده، بلکه به سالمتی سایر جانداران روي کره زمین هم صدمات بزرگی وارد کرده و با این اوضاع، نمی 

اصوالً مثبت نگري همیشه مفید است و من شما خواننده عزیز را به منفی نگري سوق . توان انتظار بهتري داشت

نمی دهم، بلکه هدف من اطالع رسانی در مورد این مشکالت و چالش هاي خطیر و ارائه راه حل براي رفع آن 

قیقت آگاه نگرش مثبت بسیار ارزشمند است، منتها به معنی نادیده گرفتن حقیقت نیست چرا که اگر به ح. است

لذا بسیار . از چاله به چاه می افتیمفقط و  نباشیم نتایج خوبی نخواهیم گرفت و هر روز گمراه تر می شویم

ضروري است که ابتدا حقیقت را بدانیم و سپس بر اساس آن حقیقت، راهکاري مثبت انتخاب کنیم و با نگرش 

باشد اما نباید از آن فرار کرد، چرا که می تواند به ما  حقیقت شاید تلخ. مثبت آن را اجرا نموده و به ثمر برسانیم

حقیقت داروي تلخی ": هندي ول گاندي، مبارز و سیاستمدار محبوببه ق. کمک کند راه بهتري انتخاب نماییم

آري، ما تا زمانی که حقیقت را نشناسیم غیرممکن است بتوانیم تصمیم . "است که نتایج شیرینی در پی دارد

پس آگاه بودن از حقیقت . م، و چه بسا گمراه تر شده و نتایج وحشتناك و فجیعی به بار آوریمدرستی بگیری

  ...بسیار ضروري و حیاتی است
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 در مورد مسئله سالمتی، حقیقت این است امروزه به ندرت می توان انسانی را در این کره خاکی یافت که هیچ

ري از بیماري ها چند قرن پیش اصالً وجود خارجی مشکلی در سالمتی اش نداشته باشد، در حالی که بسیا

نداشتند و اگر آن زمان بیماري اي هم وجود داشت، فقط مختص به انسان بود چرا که این انسان است که با 

 زندگی در طبیعت و سازگار با طبیعت موجودات دیگر،و  طبیعت تمام چرخه ها را بر هم زدهدست بردن در 

 سایرر تمام موجودات زمین شده چرا که سفانه اکنون بیماري هاي مختلف گریبانگیأ، اما متمی کرده اند

ر و مصنوعاتش در امان نبوده اند و این ها گواهی است بر اینکه یک اشکال بزرگ آن مخلوقات هم از دست بش

را داشته هم در کار بشر وجود دارد چرا که پیش از دستکاري هاي بشر، طبیعت روال سالم و هوشمندانه خود 

و انسان به آن دامن زده و اوضاع را روز بوده و از این قبیل معضالت در کار نبوده، یا اگر هم بوده بسیار اندك 

  .است به روز بدتر کرده

سفانه أمتولی ند بوده طبیعی حفظ سالمتی را کشف کرده را در گذشته عده اي حال بسیار جالب است اگر بدانید

گسترش  بوده،! "همه چیز فداي پول و شکم"ی که مهم ترین آن پول پرستی و به قول مختلفیراه آنها به دالیل 

اکنون زمان آن فرا رسیده که براي داشتن این فجایع دیگر قابل تحمل نیست و ولی . همه گیر نشدهنیافته و 

بدون شک . بهتر بود را در زندگی اجرا کنیم نظر و عقیده اي کهدنیایی بهتر، پذیراي عقاید مختلف باشیم و هر 

  .تجربیات مختلف می تواند راهگشاي خوبی در بسیاري مسائل براي انسان ها باشد

افراد و محققان مختلفی در زمینه ترویج راه حل هاي درست و اصولی براي حل مشکالت بشري تالش کرده 

لذا  در این . گاهی عموم بسیار بسیار دشوارتر میشدبوده و بدون این تالش ها، روند آ اند که بسیار هم مفید

ات و تحقیقات مختلف خواهیم خواند و براي اثبات و درك بهتر که به آسان تر شدن کتاب از نتایج تجربی

  .بهره خواهیم بردبسیار انتخاب راه درست کمک کند، از پژوهش هاي متخصان و صاحب نظران 
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  نظرات و تحقیقات پرفسور خرسند

بدن و  "سیستم خود درمانی"، پرفسور خرسند کاشف زمینه تغذیه و سالمتییکی از محققان بسیار کوشا در 

هم با این روش درمان شده اند و  از جمله خودشان است که بیماران زیادي "غذا درمانی"بنیانگذار روش 

از وب سایت ایشان  اقتباسق است که در ادامه آن را به فلسفه ایشان بسیار جالب و قابل تعم

)www.Khorsand.org (می آورم:  

براي ادامه زندگی نیاز داریم و طبیعی است که این سه آب  و  غذا ،هواطور مشترك به سه عامل اساسیه ما انسانها و سایرجانداران جهان ب

  .زیست بهتر خود انتخاب کنیم و تحویل سلولهاي تن بدهیمرا براي بهترین عامل اساسی و مهم را خوب بشناسیم و 

است و این درحالیست که در سایر جوامع افزایشهاي دردآور و متفاوت همواره درحال انسانی ما، انواع بیماري وامعج توجه به اینکه در با

 ي تماس با محیط آلودههم در اثر باشند که آن و ساده می هاي ما انسانها، بسیار محدود نیست و یا به نسبت بیماري جانداران یا بیماري اصالً

  بهره ) سالم(آب و هوا و غذاي طبیعی کنند و از میزندگی هاي طبیعی و جنگلهاي بکر ی که درمحیطآنهای ، وگردد حادثشان میما انسانها

  .کرده اندمحیط هاي ما رشد  و ورزیده تر از انواعی هستند که در گیرند، خیلی هم سالمتر می

بر روي آتش بردن غذاهاست، که پس از پختن و موردش  آورده ایم، یک وجوده ی که ما انسانها در سه عامل اساسی براي زیست خود بتفاوتهای

کند که ابتدا غذاي خود را بر روي آتش تفاله کند و  هیچ مخلوق جاندار دیگري اینکار را نمیخوریم که  تفاله نمودنشان می

  .مشترك هستیم با سایر موجودات ،آب هوا و یعنی که هنوز دراستفاده از دو عامل اساسی دیگر و درحالی !!بخوردبعد 

 ،خواري تفاله« مییگو که ما میپخته خواريواسطه حوادثی چند و سپس مطالعات ممتد و تجربیات عملی، به این نتیجه رسیدیم کهه ما ب

و یک نیاز نیست و بشر به  باشد میانحرافمتداول است، یک که در جوامع انسانی ما»يخوار حیوان مرده خواري و، سدخواريج

 ي به هروئین و تریاك ویا عده ا تادیم که نیاز ما نیست وهم مع ما انسانها به سیگار گردیده است همانطور که برخی ازمعتاداینگونه تغذیه

  .گردیده است قلمداد! نیاز ما ،به اشتباه مامعتادي الکل و غیره معتادند که هیچکدام نیاز تن نبوده بلکه 

 را و باز دریافتیم که در بدن تمام موجودات زنده و از جمله ما انسانها، سیستم حساس و مهمی با عملکردي ظریف وجود دارد که ما آن

هاي تغذیه غلط  این سیستم حساس و مهم شبانه روز در فعالیت است تا بدن ما را از انحراف نامیده ایم و»سیستم خوددرمانی بدن«

تجزیه کرده و غذاي مورد نیاز  گذارد اختیار تن می جاي آب و هوا و غذاي اصلی دره نجات دهد و بدن را پاکیزه نگهدارد، و آنچه را که شخص ب

ها را تغذیه کند و یا در شرایط اضطراري که غذاي سالم در اختیار بدن نیست، به تغذیه نسبی  لتا سلو را از سمها و تفاله ها جدا نمودهسلولها 

کثافات و سموم موجود را، از بدن ، پس از تجزیه اینگونه غذاها) خاصمجموعه فعالیتهاي سلولها و ارگانهاي ( این سیستم بهتر پسنده کند و

ند که از طریق کلیه ها از بدن ک را، در خون درگردش رها می سلولها، سموم بلعیده شده خودخارج سازد در این راستا و روند پاکسازي که 

» گرسنه « کند  کند که فکر می تماسش با عصب هاي گوناگون، شخص احساسی پیدا می و بدن ر مسیر راه خون جاري درخارجش گردانند، د

م آنچه که بیماري تلقی می شود نتیجه عدم شناخت همین و تما( کند ي حس می» درد«است و یا اگر سموم غلیظ تر بود، 
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 روي می) که عادت کرده( مثل معتادها به غذاي پخته و دارنده همان نوع سمشخص و  )و عدم شناخت عملکرد مهم آن استسیستم

که  در صورتی !حساب آورده استه را به غلط، مالك نیاز بدن ب شود و همان به تجربه دیده است که درد هم در بدن او پنهان می آورد و

، زیرا خون )که نیاز بدن نیست( کند سیگاري یا تریاکی هم با وارد کردن همان سموم سیگار و یا تریاك به بدن وضع دردآور خود را برطرف می

سموم  متوقف کردنبراي کنترل و »سیستم خود درمانی بدن«و ست گردش اینبار از بیرون به داخل هم تهدید مضاعف به سم شده ا در

خطرناك به مغز نرسد و  و کند تا سموم تجزیه نشده جدید مور جمع آوري سموم قدیم و جدید سرگردان درخون میأجدید، اینبار سلولها را، م

همه  نچون سلولهایشان آمادگی جمع آوري آ !ی که همبرگر خورده اند و کشته شدندیچند نمونه از بچه ها در چند مصاحبه،(  شخص را نکشد

خورده بودند، زنده مانده اند چون ) همبرگر( مادرشان که ازهمان غذا و با سرعت کافی نداشته و به مغزشان رسیده و مرده اند، ولی پدر سموم را

با جمع آوري سموم در درون سلولها، و پاك شدن  و خصص جمع آوري سمومشان شده بودندهاي زیادي درطول سالهاي عمرشان، مت سلول

که بدن کثیف تر هم  در حالیگردد  پنهان می همه موقتاً . )..یا  گرسنگی کاذب یا درد موقت و(گردش شخص، آن حالت  خون درنسبی 

نتیجه از کارائیشان کاسته است و  در هاي بیشتري را آلوده و انباردار سموم کرده و اضافه سموم جدید، سلوله سموم قدیم ب و)  !شده است

گردد چون ناقص  کنند و تولیداتشان ازحالت طبیعی خارج می ناقص کار می شده است، طبعاً که اینگونه سلولهاشان کم کار غده ها هم و ارگانها

اینگونه  ها،جراحی  عمل و در در !یا فالن غده فاسد گردیده است که فالن ارگان و شود اشتباه گفته میه کنند و در این حالت است که ب کار می

اشتباه بیندازد و به غلط ه بدشکل و بدقواره هم باشند که جراحان حاذق و پرفسورها و محققین و دانشمندان را هم ب غده ها ممکن است متعفن و

از ! ناشی از خوب کارکردن آنهاستوضع غده ها و ارگانها ولی حقیقتاً! بر فاسد بودن آن غده و ارگان شخص هم گواهی دهند

خون  باشند که اگر فرصت یابند و محیط تن با تغذیه صحیح، تمیز گردد و هم میفداکارانبارکردن سموم مختلف در سلولهایشان است و

تمیز رها سازند و  را در خون نسبتاً یابند که سموم خود کند، این سلولهاي فداکار هم فرصت میپیدا درگردش پاك شده و قدرت کنترل سموم را 

و در غده و ارگان خود به وظیفه اصلی خویش بپردازند و در این صورت است که نتیجه کار غده ها هم نرمال  بازگردند ارگانیکی خود به عملکرد

» سیستم خود درمانی بدن « و باز پس از چند ساعت که .یابد گردد و شخص بدون نقص عضوي، بهبودي خویش را باز می و عادي می

 بدتر فشرده شده و اینبار( خواست که سموم و باز می هجدید مسلط شد و سموم آنها را از غذا اگر داشته باشد جدا کردبرجذب و تجزیه غذاهاي 

که وارد بدن  )سم مستقیم( یا دارو پخته و تفاله شده که با تکرار خوردن غذاي، گردد تکرار می) بلکه دردآورتر( را خارج کنند همین وضع) شده

سیستم « باز هم) ها،دارو ها، الکل، یا مریض ها، هروئین و یا الکلی ها، سیگار و یا تریاکی ها ، تریاك و یا هروئینی یا سیگاري(شود،  می

کم کم متخصص ) ي جمع کننده کثافات و سموم( دهد و این سلولها به سلولها فرمان جمع آوري کثافات از خون را می»خوددرمانی بدن

گفته ! بواشتباه به آنها انواع و اقسام میکره که ب( گردند شکلهاي متفاوت با عملکردهاي مختلف ظاهر میه بشوند و  جمع آوري انواع سموم می

که آنها همه سلولهاي تن هستند که درجمع  درحالی !)شود اند و به اشتباه عامل انواع و اقسام دردها شناخته اند که به غلط بیماري خوانده می

که براي پاك ) سیستم خود درمانی بدن( دلیل عدم شناخت این وضعه احم بدن متخصص و مجهز شده اند، بآوري انواع کثافات و سموم مز

ه سفانه شخص براي متوقف کردن این روند خوب، مکرر بأدهد، که مت رخ می) اینبار شفابخش( دردي نتیجه موقتاً کند و در شدن تن تالش می

 هم نتیجه نمی شود و خوردن غذاي پحته و یا دارو رسد که درد عمیق تر حس می ی مییجاه تکرار این وضع ب! رساند  خود آسیب و ضرر می

سمی تر ي باز هم متاسفانه شخص به دارو و) فاصله هاي کمتري به عامل اعتیاد خود روي آورند براي رفع مشکلشان مجبورند در ها،معتاد( دهد

نتیجه بدن را  در گردند و سلولهاي بیشتري اسیر انباداري سموم می اما دکن پنهان می برد و باز به همان روش درد را پناه می آورد و روي می

غده ها و ارگانها، در اثر سم  ،انواع و اقسام سلولهاکنند چون  دردهاي شخص، انواع و اقسام پیدا می .!دنمای کثیف تر از قبل می

مختلف به شکل هاي دردهاي شخص،  ،افزایش می یابد معلول و کم کار و یا بیکار دائماً يتعداد ارگانها .دندگر کم کار یا بیکار می! داري

جاهاي مختلف  ساخته است و در هاي زیادتري را اشغال کرده و بیکار سلول !و سموم موجود در خون هم انواع و اقسام شده است گیرد خود می
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چون ) شود یا اعتیاد شدید می( شود براي پنهان کردن دردها نمی ی هم کارگریداروگونه  که هیچ جاییکنند تا  و با ظواهري متفاوت جلوه می

  .پاکی وجود ندارد که آنها را جمع آوري کندو  مدآسلول فعال و کار

ریشه کن ها  ها داروي سمی اختراع کرده اند اما بیماري لیونیسسه تحقیقاتی در صدها سال با اینکه مؤها که هزاران م این است ریشه بیماري

شناسند، و طبق همین فلسفه  را نمی »سیستم خود درمانی بدن« چون! یابندی انواع و اقسام جدیدتري افزایش م برعکس به شوند و نمی

حتی پنهان  اثر) نیست کارساز شدید شده که اعتیادش  يعامل اعتیاد هم براي معتاد( این داروهاي جدید هم پس از معدوم کردن سلولهاي بدن،

یند صدها اور ناخوشتر و جدیدتر به بازار می آید و این د گردد و داروي سمی دهد و باز این دارو از رده خارج می درد را هم از دست می سازي

که اگر از اولین درد که  درحالی !گردند عزیز خانواده ها، کشته می گناه و و در این راستا هزاران نفر بی !سال است بی نتیجه ادامه می یابد

و براي همیشه از  هتوانیم بدن را پاکیزه نمود روي آوریم، می»تمیز خواري« و » زنده خواري « بسیار ساده و تحمل پذیر است، به

ضرر را ي جا جلو حاال هم هر و ،هسموم جدید نکرد ضمن اینکه سلولها را هم انباردار نیمیده و غامض بعدي هم نجات پیدا کدردهاي پیچ

، برطرف نمودن دردهاي خود و نواقص کار کردن ارگانهاي خود که نتیجه هبه این روش پیش برد باشد، و درمان خود را میبگیریم به نفع 

ئی ها و تا دفع کامل نارسا» سیستم خود درمانی بدن « به منظور بیدار کردن » روش زنده خواري « داري سموم بوده و هست را با این رانبا

خروج سموم را تحمل کنیم،  ، دردهاي موقت ناشی ازوي آوریم، و در این روند پاکسازيسازي ارگانها ری فعال و بازیحصول خونی تمیز و سلولها

  .نیمصحیح درمان اساسی کطریق ه که خود را ب

ید تا خود یمالحظه بفرماا درسایت آورده ایم به تجربیات بیماران ما که برخی از آنها ر دهد، این فلسفه سالیان دراز است که در عمل نتیجه می

جسد پخته  غذاهاي مرده و تفاله شده و پرهیز دائم از و»زنده خواري« تصدیق کنید که تنها راه درمان واقعی، توسل جستن به همین روش

دارو خواري روي با درد مختصر به ! طور متفاوت این تجربه را دارید که عزیزتان که امروز در بین تان نیسته همه ب .حیوانات است ي شده

 هم تلف شد چون دارو موقتاً اخراالمر شد تا هر روزش از روزهاي قبل بدتر آورد و انواع اقسام بیماري پیداکرد و انواع اقسام دارو مصرف کرد و

تن ایشان  که سلول سالمی درچون انباردار سم میساخت تا اینسلولش را معلول و یا معدوم دائماًعوض کرد ولی در درد را پنهان می

سختی، امکان درمان شدن داشته باشد فقط در این  به همین دلیل اگر بیمار !و ادامه زندگی کردن با سلولهاي پرسم امکان پذیرش نبود !نماند

 قطعاً روش امیدي هست و اگر کسی بعد از هزاران نوع داروخواري و جراحی و غیره با سلولهاي پر از سم، به این روش متوسل شد وموفق نشود،

  .روش دیگري هم موفق نمیشده است چهی در سلولهایش قابل باز سازي نبوده است و

  

ثیر غذاي پخته بر أجربه بسیار جالب ایشان در مورد تبر اساس ت پرفسور خرسند،  "غذا درمانی"فلسفه 

و نیز درمان بیماري کلیه ، گیاهخواري در دوران باستان و هم چنین ردپاي خام کبوترهاي تیز و چابک است

و پس از  از وب سایت ایشان با هم می خوانیم اقتباسرا به  ها که در ادامه آنهاي خود ایشان به همین روش، 

  :آن ادامه فلسفه ایشان را 

دنیا را هم از بیماري مردم به امید خدا، خاطره اي از دوران کودکی در من رشد کرده و بالنده شده، و مرا از بیماري و مرگ رهانیده است و 

   .دبرهان
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که اتاق قسمت  اتاق خیلی بزرگ بود به طوري 6نسبتاً بزرگی داشتیم که به سبک قدیم دور تا دور حیاط بزرگ آن  ي خرمشهر خانه ما در

سرداب یا زیر زمین بزرگ تعداد سه ضلع هاي غربی و شرقی خانه، در یک ایوان بلند، و پیش روي آن، درب ورودي بود و در5شمالی آن داراي 

کنیم، و با طرحی سنتی و عجیب، درآن تهویه مطبوع طبیعی از  هم درآن برگزاررا می توانستیم میهمانی  بود که درآن هواي گرم خرمشهر

که با  خارك و خرماي خیلی شیرینی می داد) میوه آن(در وسط حیات، نخل خرماي بلندي داشتیم که .طریق بادگیرهاي مخصوص برقرار بود

وقت کودکی من برباالي آن درخت  دارم زمان زیادي از کنم چون تا یاد گذشت ده ها سال از آن تاریخ، همچنان حاال هم مزه آنرا حس می

  .توانستم از روي آن نخل خرما ببینم همه جاهاي دور را می .داشت یجالب سپري شده که چشم انداز

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

یا  30بیش از  کرد، کبوترهاي زیادي را نگهداري می» بیژن«پرخاطره، برادربزرگم  اصیل و آن طرح سنتی و این خانه بزرگ و با در

  .کبوتر داشت40شاید

ساعت یکنواخت 8 گاهی به بیش از( کردند پرواز می يبودند، زیرا آنچنان ورزیده و زرنگ بودند که ساعتهاي زیاداین کبوتران استثنائی  ظاهراً

 گرفتند که کم کم ناپدید می درآسمان خانه ما بسیار اوج می و) ...خیلی خارق العاده بودند هوا بودند یعنی از صبح زود تا نزدیک غروب، در

ی هاي آنها تماشا می کردند و از هنرنمای و برادرم همراه با دوستان هم سن و سال خود بر بام خانه بهشدند،  میچشم عادي دیده ن گشتند که با

  .آنها بحث می کردند، هریک از کبوتران را با اسم ویژه می نامیدند

صورت پیک نیکی ه ا اعضاي خانواده، بب ساله بودم که یک روز9 یا 8خواهم بیان کنم مربوط به زمانی است که شاید من  این خاطره را که می

خوردن خود، کیسه بزرگ و  غذا عادت داشت، قبل از بیژن بزرگم و برادر خوردیم خانه، ناهار میدري 5مقابل اتاق موسوم به اتاق  در ایوان

 را در آن و چندین مشت از گرفت دست میه عدس خام براي تغذیه کبوتران داشت، ب یا وخام، ارزن  خرده برنج جو، سفیدي را که درآن گندم،

کنار من نشست تا ناهار  درسپس  و کرده باشد نزدیکی به ما دور تغذیه کرده باشد و هم ازهم کبوتران را کرد تا  حیاط پخش می سمت دیگر

  .بخورد

فرصت بیشتري  دادن کبوتران وطولی نکشید که کبوتران همه دانه هاي خشک و خام را خوردند و باز به ما نزدیک شدند، من براي دورکردن 

برنج پخته  قاشق از همان دانه هاي خام تغذیه کند، چند هم از باز نباشد کبوتران را بپردازد و مجبور به بیژن که همچنان به خوردن غذاي خود

ا کمال تعجب دیدیم که ابتدا کبوتران به سرعت به سمت آن پلوهاي ریخته شده رفتند ولی ب .ریختم قاب خودم را درسمتی دورترپلوي بش

 ندو پلوها دست نخورده روي زمین ماندند، و موجب ریشخ ،به سرعت بازگشتند بدون اینکه آنها را بخورند،

 را ، طفلی بیژن هم غذاخوردن خود!خودت باید پلوهاي ریخته شده را جمع کنی !»نمکو«گردید و خطاب به من گفتند، )2(انوخواهر)3(برادران

  .آنها دانه هاي خام داد رها کرد و باز به

آنها  در این کار آیاکه  !ایم سخت گران آمد و متعجبم کردبر!! خوریم ی کبوتران از خوردن پلوي پخته که ما انسان ها میاین بی اعتنای

  آن بی خبریم؟ انسانها از حکمتی نهفته است که ما

که آنها  دادم که بله درست است خودم جواب میه خوردند، و باز ب که مرغهاي زیادي را دیده بودم که نان یا پلو هم می یاد آوردمه ولی زود ب

در نحوه تغذیه آنها  این تفاوت را و! نیستند و اوج گیر ورزیده و دورپرواز» بیژن«مثل کبوترهاي  دارنداینکه بال  خورند، ولی آنها با نان یا پلو می

.دیدم می
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 کرد، وقتی که اعضاي خانواده و مخصوصاً نقشه اي به مغزم خطور ی کبوتران مشغول داشت، وبه این بی اعتنای وي من، فکر من راروح کنجکا

) خجالت زده( و برادران بور و مرا پیش خواهر ی که کبوتران نخورده بودندبه بهانه جمع کردن همه آن پلوهای بیژن، به اتاقها باز گشتند، من

یک پیت حلب خالی روغن که  زمین هاي خانه بردم، و در تا کبوتر را گرفتم و با خود به یکی از زیر دویک حمله غافل گیرانه  در خته بودند،سا

براي  و گذاشتم که امکان فرار براي کبوتران نباشد به دیوار آن حلب را رو یک متر دریک متر داشت، زندانی کردم و قسمت باز ابعادي حدود

و از همان پلوهاي جمع شده و نیز پلوهاي مانده  پشت آن درست کردم هم داشته باشند سه سوراخ گشاد در آنجا هوا که این بیچاره ها دراین

بخت بر گشته تبدیل شده بود  یک ظرف کوچک ریختم و همچنین ظرفی هم از آب درآن زندان کوچک که حاال به خانه آن دوکبوتر خودم در

کنم تا شما هم مثل ما تن به خوردن همین  اینقدر گرسنگی را به شما تحمیل می !ترماز شما لجبازشما لجبازید من  آنها گفتم اگرو به  گذاشتم،

زمین رفتم و از آن  به زیر ساعتی گذشت که من مجدداً چند !ی کردیدما خوشمزه است ولی شما بی اعتنای پلوهاي پخته بدهید که در دهان

ی حتی گوی هیچ نخورده بودند، و آنها همچنان درگوشه اي دور از ظرفهاي پلو و آب قرار داشتند ران زندانی را بررسی نمودم،سوراخ ها وضع کبوت

نوبت  باالخره در ی از خوردن،سرکشی و مقاومت و بی اعتنای بار خالصه اینکه پس از چند! ایستاده بودند بوي آن هم آزارشان میداد که دورتر

شکسته اند و با  را اعتصاب غذاي خود ناچاره دلیل گرسنگی زیاد، به خالف میل خود و ب متوجه شدم که این نگون بختان برچندم از سرکشی، 

  .خورند و می زنند را نوك می بی میلی پلوها

رسید که در نوبتهاي بعدي بی  ن می گذاشتم، چنین به نظر میامه دادم و همیشه پلو و آب برایشااد و شاید هم کمتر روز14را تا حدود  این کار 

اسم ه بار جستجوي براي پیداکردن کبوترهاي غایب که آنها را ب خوشبختانه برادرم پس از چند .اعتنائی آنها کمتر شده بود و عادت نموده بودند

  .افتاده بودگشت، چنانچه بارها اتفاق  خواهند به این نتیجه رسید که پرواز دورکرده اند و پس از چند روز باز شناخت می

زمین بیرون آوردم تا ببینم چه  آن پیت حلب و زیر کبوتر زندانی را از درخانه نبود، آن دو» بیژن«فرصتی که  در روز،14من پس از حدود 

 حاال می( قواره بود، خیلی چاق شده بودند، اما چاقی آنها بی دو محسوس بود، هر اولین تغییر بزرگی که پیداکرده بودند و بسیار .تغییري کرده اند

بزرگی پیدا کرده بودند، و پاها و  کردم که سینه هاي بسیار حس می) علت بی حرکتی و ثابت بودن بوده قواره چاق شده بودند، ب دانم چرا بی

ها را کشیدند و پا می تخم درآمده باشند، سینه ها راروي زمین ی که تازه ازخانه رها کردم لیکن مثل جوجه های آنها را در حیاطرانهاي باریک

کردم که  حس می کنم پاها قدرت کافی نداشتند و اصوالً می نمی توانستند روي زمین درست ستون کنند که سینه روي زمین کشیده نشود، فکر

گرفتند  اوج می رآنقد کردند و می آسمان پرواز هاي متمادي در این از همان کبوترانی بودندکه ساعت و مریض شده بودند، لرزیدند کبوتران می

کرد تا در آب نگاه کند و آب  پشت بام پر از آب می هگاهی بیژن تشت بزرگی را درخوب یادم می آید که گ(دند ش که با چشم عادي دیده نمی

حاال  )میشد شدند، در لحظاتی تصویرشان درآبهاي آن تشت دیده طور معمول دیده نمیه رد و کبوتران اوج گرفته که بک حالت دوربین را پیدا می

خواستم پرواز دهم ولی آن  را راه رفتن عادي هم نبودند، من براي آزمایش یکی از آنها ه فقط ورزیده نیستند بلکه قادر بهمریض شده اند و ن

  ! بیچاره مثل سنگ و بدون بال زدن موثر، با سینه به زمین پرت شد

  !ا چه کرده استنهبا آ) پلو ها(این یک حادثه عجیبی بود، که این برنج پخته

کمک ه گفتیم، آنها ب میبی بیوآباباشان به آنهایاهکردند که ما بچه هاي محل مانند نوه  شوهر پیر زندگی می همسایگی ما یک زن و در

 روي جوي ازست آنها را می گرفتم تا ن انجام دهم، دکه کاري برایشاکردند  و همیشه من را صدا می ی داشتنددید کم سوی رفتند و عصا راه می

آن دوران کودکی و  دادم، در کردم و به سئوالشان پاسخ می به سمتی که می خواستند، نگاه می کنم، یا پست رد یا راههاي بلند از یا آب، و

ه و ب! ده اند؟پس حاال ناتوان ش! کردم که نکند چون در این سالهاي دراز، پلو، خورده اند گانه، آنها را با این کبوتران مقایسه میه تخیالت بچ

کردم که این اندیشه هاي کودکانه و این تحلیل و تفسیر  نمی کمک عصا می ایستند؟ و چشمانشان کم سو شده است؟ درآن روز هرگز فکر

از مرگ قطعی نجات  ده باشند،ك که همه متخصصین دنیا در درمانم عاجز ماناسالگی مرا از بیماري هولن 22عجیب و غریب و غیرعادي، در 

  !دهد
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داشته  وجود هاي فاسد کننده بدن لکولوو بعدها در همه غذاهاي پخته، شاید م) برنج پخته( من جمع شد، که در پلو آن تاریخ در اینگونه تفکر از

خودش ورد؟ خدا که براي مخلوقات آ یکی را زودتر و دیگري را دیرتر ازپا درمی !کند؟ باشد که ما انسانها را در درازمدت ناتوان و مریض می

محیط ما  همه سالم و ورزیده هستند ولی وقتی در و در جنگل هسنتد خود منطقه طبیعی و سرسبز حیوانات جنگل تا در !فرستد؟ بیماري نمی

 کنند می! پرورش می یابند و دامداران متخصص با آمپولهاي سمی از آنها مواظبت!) یعنی علمی (ی یانسانها می آیند و با غذاهاي سمی و شیمیا

 که از دکتر و دارو دور را نوع جنگلی خود چابکیجسارت و  و !شوند و حتی مریضتر می نوع جنگلی خودشان ضعیف تر از نمایند، تغذیه می و

  .، ندارندکنند ی میستند و تغذیه طبیعی و بدون شیمیایه

کرد که چون  ورده است و به آن خیلی افتخار میسفارش از هندوستان آ که با داشت که چاپ سنگی بود و گفته بودجلدکتاب شاهنامه  پدرم دو

 موقع حمله اعراب به ایران، با خود به هندوستان برده بودند و بعدها روي نسخه هاي شاهنامه هاي اصلی که پارسیان در کتابی اصیل بوده و از

شاهنامه واقعی فقط درباره شاهان نبوده بلکه انواع ( یینسخه ها یعقوب لیث صفاري براي اولین بار) ها حمله عرب از سال بعد300یعنی حدود(

 و دانشنامه فرهنگ واطالعات و تاریخ عمومی اعی و غیره و غیره را داشته و یکپزشکی تا معماري تا نجوم و ریاضی و روابط اجتم علوم از

 را سوراخ می کردند کتف آنها به خاك ایران تجاور میپور ذوالکتاف که عربان دزد را که شا( اول پورمانندي بوده است که با ابتکار شا بسیار بی

به جمع آوري و نگهداري آن پرداخته شده بود و چندین شاهنشاه این هدف بزرگ جمع ) دزدان عربهم می بست تا عبرتی شود سایر ه کرد و ب

رسد و  پایان میه مع آوري با موفقیت بآوري همه علوم عصر را یکجا در یک مخزن علمی ادامه دادند تا در زمان انوشیروان عادل کار ج

کردند تا مطلب معینی را از گوشه  شاهنشاهی صدها کیلومتر طی طریق می شود که گاهی اسب سواران تیزرو گفته می( .شود فهرست بندي می

  .)امه یا خداي نامه را فراهم کنندجهان براي تکمیل کار شاهن

را  ی از آنهای القاسم فرودسی طوسی قسمتگرداند و حدود صدسال بعد حکیم ابو می به ایران بازبوده  صورت نثره این شاهنامه را که در اصل ب

کشاند، زیرا این داستانهاي شیرین را  به نظم می ها و بیرون آوردنشان از تحقیر عرب با انگیزه بیداري ایرانیان و شناخت اصل و نسب خویش

نقال ها این هدف  مرشدها و بعد و( را به نظم درمی آورد آن فردوسی. ات داشتندو به آن مباهکردند  یخته سینه به سینه نقل میهایرانیان فر

که فقط (چاپ سنگی بود، این نظم فردوسی  بتداو باز پارسیان با اختراع چاپ، که ا) کنند که بحث بزرگ و شیرینی دارد سیاسی را دنبال می

چنین شاهنامه اي را تهیه کرده بود و از بس  مو پدررسانند،  هندوستان به چاپ می در را )قسمت حماسی شاهنامه اصلی را به نظم درآورده بود

 را پوشانده بود که متاسفانه در دري خانه ما5یک طاقچه پهن اتاق ) دوجلد بودند( طور ایستاده، هرکدامه آنها بزرگ و سنگین، وحجیم بودند ب

  ...ما ازدست رفت عراق همراه با کلیه وسایل منزل جنگ پوچ ایران و

:گوید، این بیت جلب نظرم کرد که می» هوشنگ«در اوایل شاهنامه آنجا که از شاهنشاهی 
از آن پیش کاین کارها شد بسیج          

  هیچ» میوه«جز ه نبدخوردنی ها، ب           

  !میوهمگر  مردم هیچ خوردنی نداشتند گرفتند زمان هوشنگ که کم کم زراعت یاد می در

  

کشف  هم یافتم که اصوالً را ند، و باز بیشتر خواندم و این نکتهه اپس این رسم پخت و پز از ابتدا با انسانها نبوده است، و مردم میوه خوار بود

انسانها  روي زمین بوده است و الجرم خیلی از زمانها خیلی خیلی بعد از ظاهر شدن انسان بر »آتش« فرمان درآورن چگونگی مهار و به زیر

را به موقع  آن گونهمهارشدن آتش یعنی بدانند که چ منظور از( .نده اکرد بدون کمک آتش که هنوز مهار شدنش کشف نشده بود تغذیه می

راه خاموش کردن و مبارزه با آنرا  از آنجایی کهحادث میشد و  آتش همواره برحسب تصادف، را روشن کنند چون و چطور بتوانند آن خاموش کنند

کشت تا باالخره همه را فراري  کردند و شاید صدها نفر را هم می کرد و مردم با وحشت فرار می سوزاند و تخریب می دانستند آنقدر می نمی

 کرد کرد و شعله را شعله ورتر می رسید، او فقط فرار می داد و خودش هم برحسب تصادف خاموش میشد چون اگر به آستین کسی شعله می می

  ).ی راه خاموش کردنش را بلد نبودکس و کردند کردند و فرار می میشد و سایرین هم از او دوري می تا که کشته
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کردنش و خاموش  گیرد چندین هفته مهار ت اختراع شده وقتی جنگلهاي کالیفرنیاي امریکا آتش میحتی در همین زمانها با همه تجهیزا

  .نمود مانها مبارزه با این پدیده محال میطول می انجامد تصورش را کنید که در آن زه نمودنش ب

ژدها همه چیز را کردند چون همچون ا آتش یا بهتر بگویم حریق هاي ناخواسته همیشه بوده و انسانهاي اولیه همواره از این پدیده وحشت می

که با علم » هوشنگ«بزرگ و پیغمبر عصر  کردند تا زمان پادشاهی دانشمند می سوزانده، و انسانها همواره از حریق و آتش فرار خورده و می می

شود از آتش نترسید و  و به مردم یاد داد که چگونه می فرمان خود درآورد توان به زیر را هم می) آتش( خدادادي خود متوجه شد که این پدیده

« و این آموزش را، بشر مدیون . استفاده کردی و گرما بخشی ایهاي سودمند روشن راه آتش در کار کنند که آتش به آنها آسیبی نرساند و ازه چ

  .است» هوشنگ 

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

  .پخته خوار و مرده خوار نبودند دیدم که پدران ما، و این ها را نشانه هاي واضحی می

یا » ضحاك« داد، که در شاهنامه  یاد» ضحاك«به » ابلیس«خورشت ساختن از گوشت حیوانات را ابتدا  گوید رسم پلید اینکه شاهنامه میتا 

دادند یکی  نسبت می جمله ده عیبی که به او ي بد و نماد بدي است، ازهاسمبل پدیده  ،است» دارنده ده عیب«که به معنی » ده هاك« همان

کشت و رئیس طایفه خود  را خود کشتگی، چون پدر پدر و )پخته خواري در ردیف عیب محسوب میشد( دیگري حیوان خواري اوکوتاهی قد و 

را دو نماد پلیدي و اهریمنی یعنی » مرده خواري«یا به تعبیر من » پخته خواري«و از پیروان اولیه  رسم کردند و عیب هاي دیگر، شد

  .بنا نهادند» ضحاك«و » ابلیس«

  :ا آن موقع مردمت

  برآورد نیز از زمین سر هز هرچ             نخوردند چیز » رستنی ها«جز از 

  )کردند طبیعی خواري و زنده خواري می( خوردند برمی آورد می زمین سر چیزي که از هر

  

  دل کشتن جانور جاي کرده ب              بدکنش راي کرد» اهریمن«پس            

  

  جايه خورشت کرد و آورد یک یک ب                         زهرگونه از مرغ و از چارپاي            

  

  

  .دانستند کردند و ناپسند می را درآن روزگاران تقبیح می پس ضحاك پخته خواري را شروع کرد و بسی مردم عمل او

شود،  چهارصدوپنجاه سالگی آنهم در اثر یک توطئه کشته می درکه گفته شده رستم  ین ما همه عمري دراز داشتند تا جایدانیم که نیاکا ما می

  .نوح نبی نهصد سال عمر کرده و غیره سال عمرکرده و و فریدون حدود پانصد

  !یک عادت و اعتیاد است، مثل اعتیاد مردم به سیگار یا انواع افیون هاي دیگر پز پس انحراف بشر به رسم پخت و
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 خودشان هم با آنها مادر و کنند، همانطور که پدر تدریج به غذاهاي پخته معتاد میه مادران فرزندان خود را بناخودآگاه پدران و  طوره یعنی ب

هاي  و این طفالن معصوم که داراي سلول گرداند را از خوردن غذاي پخته برمی خود کرده بودند، و من دیدم بچه هاي شیرخواري که سر چنین

و مادر با  دسترسی مادر می پیچانند و سر را از ،!ی زهرمار را مزه کرده اندرا چنان در می آورند که گوی خود تمیز و حساسی هستند، چشم و ابروي

کند و باز  می دبار با زبان غذاي پخته را بیرونو او چن !دهد خوردش میه ریزد و ب را به زور به حلقش می شکلک درآوردن و گول زدن بچه آن

  .ریزد حلقش میه دوباره بند و ک لبش جمع میمادر از دو

دهان من  کنید در مادر این تفاله ها که به حلقم می :بچه شیرخواره که قدرت بیان ندارد تا فریاد بزندخوب، تصور کنید  

  ! من را هم مثل خودت معتاد به این کثافات نکنید دهد اگر تو معتادي و این تشخیص را نداري، لطفاً مزه سم می

تواند حس کند ولی یک سیگاري چنین حسی ندارد  را می ببرید، سم آن ر پیش کسی که به سیگار عادت نداردسیگار را اگطور که دود  همان

ک سال؟ دوسال؟ ن حس تشخیص خوب خود را حفظ کند؟ یتواند آ نماید، حال این بچه شیرخوار تا چندسال می بلکه از دود هم استقبال می

شود و وقتی به سن  دهند و به پخته خواري ناخواسته کشیده می جسدخواري و پخته خواري عادتش میخره به مرده خواري و سه سال؟ باأل

تواند تشخیص  کامل شده است و نمی سفانه معتادأمت تواند با پدر و مادر ارتباط زبانی داشته باشد دیگر سالگی که می5یا  4حرف زدن رسید 

ماند تا به  مه اطرافیان هم مثل خودش معتادند، غلط بودن این رسم تحمیلی بر انسانها پوشیده میعالوه وقتی می بیند هه قبلی را داشته باشد، ب

خوریم و  بریم و بعد می آتش می امروز ما رسیده است که من متوجه شده ام که از همه مخلوقات خدا فقط ما انسانها هستیم که غذاي خود را بر

طور مشترك به آب و هوا و غذا محتاج هستیم و هنوز در دو مورد آن ه که همه موجودات خدا ب هیچ حیوان دیگري چنین نکرده است درحالی

بین  از را آن ارزش غذاییآتش و در درجات مختلف  در مخلوقات خدا یکسان هستیم اما فقط این غذا است که ما انسانها آب و هوا با سایر مثالً

ین ما انسانها هم انواع و اقسام بیماري ها پدیدار شده است و البته برخی از پرندگان و حیوانات ب و فقط در !خوریم کشیم و بعد می بریم و می می

البته  و .شوند ما سروکار پیدا کرده اند هم مریض می! کنند یا با داروهاي دانشمندان و تغذیه می شوند آلوده می زبان بسته که درتمدن ما انسانها

کنند، مریضی ندارند و سالم و ورزیده هستند  سانها و انواع حیواناتی که درجنگل هاي بکر و طبیعی زندگی میهنوز هم کمتر و محدودتر از ما ان

  .نها هستندآمثل کبوترهاي بیژن و بهتر از 

و نیز در همه اکسازي تن خویش اختصاص داده است، هرسال یک ماه را به روزه داري و پ در ادیان نیز نشانه هایی از آن می بینیم،  مثالً اسالم

  .آن هم به پاکسازي تن می انجامدکه  کید دارندأی را به نخوردن و روزه گرفتن تادیان روزهای

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

که » کارناوال« گوشتخواري نکنند و حیوانی را نخورند و کلمهروز درسال را 40باید که  )کنند رعایت نمی اکثراً که چند هر(مسیحیان هم 

روز روزه 40را به این دلیل قبل از شروع  ارناوال شاديک  ی است یعنی نخوردن گوشت، و این رسم جشن و پاي کوبی و شادي کردنایتالیای

گان خوب خورده باشند، ولی حاال نواد را آن قبل از کنند چند روز را از گوشت خوردن محروم می روزآینده که خود 40 گرفتند تا در داري می

 قبل از شروع روزه داري که زیاد هم دینی نیست میرقص و خوردن غذاها  آنها، اصل رسم روزه داري را فراموش کرده اند و فقط پایکوبی و

  )البته نه همه نوع مسیحی ها( پردازند

که در (  آمد هم برایم پدید کلیه هاي فاسدبا این پشتوانه و جمع آوري تاریخچه پخته خواري و تفکرات زیاد دراین راه، یکباره مشکل العالج 

  .)ادامه آن را می خوانید
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سفر مرگ و کشفی بزرگ -  هاي فاسدشده کلیه درمان

  کند ی کنونی، تیري در تاریکی رها مییی و شیمیایعلم دارو

  !شوند کشته می ،)جهل و( همین اشتباه اثر در نفر هزار همه ساله صدها. داروهاي سمی به جنگ آن برویمکه با ندارد بدن انسان فعالیت مضر

 و شما شود می براي پاکسازي تن شما فعالتر )کشف نوین(»درمانی بدن  سیستم خود« شود،  تلمبار میی تن شما سم غذایی یا داروی وقتی در

  !نسازید تر و وضع خودرا وخیم کنید، با این روند خوب بدن، مبارزه نکنید ی از بدن خود دردي حس میکنید یا در جای تب می

  .هستندی ویژه قابل درمان یازطریق کنترل غذا ها همه بیماري

  !به انحراف کشانده اند را بشر دید ،یپایه گزاران داروهاي سمی وشیمیای سایر و »روبرت کخ«کاشف میکرب و » ی پاستوریلو«

تا کنون بی خودي ذهن » ی پاستوریلو«زمان  یک نتیجه گیري غلط است که از» آن  مضر عملکرد ب وومیکر«که  گوید این فلسفه می باز و

  !مشغول ساخته است، اینها مشکل اصلی نیستند همه اینها خود معلولندرا به آن  بشر

  .»از متن مصاحبه با پرفسورخرسند پژوهشگرایرانی «

  
تجربه درمان کلیه هاي در واقع (در ادامه، مصاحبه سیما، مدیر مطب اینترنتی، با دکتر خرسند را می خوانیم 

):است در قالب یک مصاحبه توضیح داده شده فاسد شده

  

  
  :سیما

این است زیر بناي این  قرار داده می شود سئوال جایش بسیار خالی است و مکرر از ناحیه بازدید کنندگان مورد »فلسفه ما « آنچه که در بخش

 بخواند، آنرایکجا بیابد و  را فلسفه شما و چگونه شکل گرفته است وبازدید کننده اگر بخواهد فقط به یک قسمت مراجعه کند، فلسفه چیست؟ و

  .فرماییدرا بیان  ربناي این فکرو زی نداریم، و لذا خواهشمندم فلسفه

  

  :دکترخرسند

یخچه طور گذرا از تاره بیان نظریه و فلسفه یک موضوعی، بدون اشاره مختصر به تاریخچه تشکل آن تفکر، ناقص خواهد بود و لذا و ب .بله چشم

  .نحوي پرورش این فکر می گویم

و سپس    )این کتاب ذکر شد در صفحات پیشینکه  داستان کبوترها( کودکی برایم رخ داد ینتجربه اتفاقی که در سنبا توجه به 

نیز مریضی هاي مردم درسنین  شوند و که به دلیل طول زمان با آن روبرو می فرسودگی آنها ها و پیرزن ناتوانی پیر مردها و مشاهده عجز و

در نحوي تغذیه نوع بشر در من   شک بزرگ کم کم یک دادم و ، ربط می)با غذاي پخته( غذیه کبوترهاتبه نحوي با آن تجربه  مختلف، همه را

به بیماري کلیه  من مریض شدم و خود )شاید هم خوشبختانه یا( اینکه بدبختانه کشاند تا آن سمت میبه تحقیق  مرا به مطالعه و جمع میشد و

) سالگی14ازسن ( دو کلیه من فاسد شدند تدریج هره ب ، و!شدند کلیه من بیمار دو کلیه ولی بعد که به مداوا پرداختم هرمبتال گشتم، ابتدا یک 

 البته داروخواري هاي فراوان و ، پس از معاینات بسیار و عکس برداري)سالگی22درسن( انگلستان و ه دکترهاي خرمشهر، آبادان، تهرانکه هم

غیرقابل  دادند که کلیه چپ فوري و کلیه راست در آینده نزدیک فقط چندماهه به حد دو کلیه می بر فاسد بودن هر راي! مورد بی گیهاي هم

  .رسد و باید که فوري جراحی شوم و کلیه چپ هرچه زودتر خارج گردد تحمل می

 زیرا این سفر مرا، ه، ازمن حاللی می طلبیدندبدرق فامیل بنا به اعتقاداتشان در به تهران، دوستان و آستانه سفر خوب یادم می آید که در

 کار چون شنیده بودند که دکترها اعالن خطر کرده بودند که هر لحظه امکان از! من نداشتند مجدد امیدي به دیدار پنداشتند و می» سفرمرگ«

  !درو و شانس عمل جراحی هم ازدست می و من خواهم مردوجود دارد افتادن کامل کلیه ها 
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 مالزي و تهران دوستانم خبر دادند که پروفسور در و. رضا رفتمقبل از ورود به تهران، به مشهد و به امام  رسیده بودم و به همین باورمن نیز 

باید  است و داده بود که کلیه هایش فاسد ویژه دومی درباره یکی ازدوستان نظره ب استادان معروف کلیه هستند و ورفعت جراحان کلیه  پروفسور

سف ساخته أمت را ما ي و همه) ساله24جوان( من به تهران فوت کرده بود ورود هفته قبل از آن مرحوم پشت گوش انداخت و و جراحی شودزود

  ...بود

 باید زده بودم و قاعدتاً او) بازي فوتبال در به سبب خشونت بی جا(من او را  که زمانی در بازي فوتبال با هم دعواکرده بودیم ونیز دوست دیگري 

و به عنوان خداحافظی، مکرر و از  من دلخور می بود ولی درآن وضعیتی که من پیداکرده بودم و همه ازمرگ نابهنگام من صحبت می کردند، از

مثل و همه را هم (باشی  می گفت مبادا از من دلخور )غیرقابل کنترل و(ته دل وبی ریا، مرا می بوسید و به خود فشار می داد وباگریه اي علنی 

  )!خودش متاثرکرد

به دالیل مختلف، . و کسان دیگر هم بودند که باحرکات و رفتارشان خبر از مرگ قطعی من می دادند و با رفتارشان مرا پریشانتر می کردند

هر کسی  به خصوص طوالنی بودنش، همه را با خبر و ناراحت کرده بود و قشرهاي گوناگون شهرمان، من را می شناختند و خبر مریضی من و

علی باقله فروش که جوان ورزشکاري بود، به من توصیه رفتن به زورخانه  مثالً سید. خودش به من توصیه هایی می کرد به فراخور تجربه و فکر

کلیه را می کرد، یکی ازهمشهریان قبول کرده بودکه یک کلیه اش رابه من اهدا کند ولی من شخصاً اصرار داشتم تا راهی براي نجات و درمان 

جایی برایم باشد که به تالش بیشتر نیاز دارد و براي همین دکترهاي متفاوتی را دیدم  اصلی خودم پیدا کنم چون فکر می کردم باید راه حلی در

السلطنه  بیمارستان دادگستري درخیابان قوام« و » الیزابت سابق تهران نبش بلوار بیمارستان آریامهر« و در بیمارستان هاي گوناگونی ازجمله 

  .گرفتم عمل جراحی بیهوده سنگ کلیه قرار غیره هم بستري شدم، وچند بار هم مورد و» تهران

یکی خالصه اینکه تنها امیدم رفتن به بهترین بیمارستان هاي دنیا و لندن شده بود که خود پرفسور رفعت هم، معرفی کرده بود و نامه اي براي 

  .نوشته و به من داد )جراح کلیه ف وووئن متخصص معرپرفسور ا(از پرفسورهاي انگلیسی آنجا 

  .جراحی، کلیه چپ فوراً خارج شود کید کردند، که باید با عملأید و تأیعکسبرداري ها، همان نظر ها را تدر لندن هم پس از آزمایشات بسیار و

تالش  دیگر(نمانده بود باقی حی و بیرون آوردن کلیه چپم براي من که در بیمارستان معروف لندن بستري بودم راه چاره اي جز قبول عمل جرا

و الجرم قبول کردم به شرطی که الاقل به من تضمین دهندکه با این ) را بی فایده می دیدم و همین را باالترین درجه علم در مورد خودم دیدم

و حداقل  !این توقع زیادي نبود. من زنده می مانم این سن جوانی و با همه آرزوهاي در پیش رو، قبول درد آور نقص عضو، عمل جراحی در

که  راهی براي نجات کلیه راستم می شود، و با قبول این نقص، الاقل کلیه راستم را نجات می دهم و تواناي انجام وظیفه اش می شود، اما دریغ

دادند و در زنده ماندن من هم تردید داشتند و با ترحم تضمینی در این راه نمی ! سفانه قادر به تضمین دادن به من جوان هم نبودأاین علم، مت

  .علم دارویی را هویدا و مرگ را برایم قطعی می دانستند علنی و مخفی که در چهره هاو حرکاتشان بود، عجز هاي

و می  خودش دلداري دهدبه راه و روش  انگلیسی کار می کرد، سعی می کرد مرا »اوئن« در انگلیس تنها یک جراح هندي که زیر دست پرفسور

را به فارسی می گفت  »انشااهللا«کلمه  و. ماه کلیه راست می تواند دوام آورد، نگران نباش انشااهللا شش از جراحی حداقل سه تا گفت انشااهللا بعد

محکم به شانه ام میزد و نیز با دست و با حالت عصبی چندین بار و  این کلمه را،در یک جمله کوتاه انگلیسی تکرار می کرد و چندین بار و

هم ناراحت و متاثر بود و چاره اي نمی  روحیه ام خراب تر نشود، چون او همزمان صورتش را از من بر می گرداند تا چهره درهمش رانبینم، و

د و آنرا گردن خدا براي هیچ نوع مریضی به هیچ بیماري تضمین نمی دهن دارویی درهیچ کجاي دنیا و شناخت و بعدها متوجه شدم که هیچ دکتر

حتی از مریض بیچاره هم و یا از فامیل مریض پریشان هم امضاي کتبی می گیرند که مسئولیت فوت عزیزشان را خود آنها به  می اندازند و

این ریسک بزرگ  در ، بایدمریض بیچاره که اصالً دراین راه درسی نخوانده اند و ادعایی هم ندارند و یا فامیل بی خبر او اطرافیانعهده بگیرند و 

نتیجه کار  یعنی آنها هم از! هاین دکترها و متخصصین درس خواند )سمی و شیمیایی( سرنوشت ساز تصمیم گیرنده باشد و نه علم و دانش

در تاریکی و همه در تاریکی مطلق هستند و فقط تیري ) هندوانه فروش مثل هندوانه و( ، یعنی این علم تضمین ندارد!خودشان کامالً بی خبرند

سیستم (خود بدن  و یا !)که آن وقت گردن خدا می اندازند که او نخواست که زنده بماند! (این تیر آنها، مریض بیچاره رامی کشد رها می کنند، یا

راهی براي  و اگر بدن) خدا کشتش(می کند، که اگر مرد عنوان می شود مریض بد شانس بود  مریض، راه حلی براي تعادل پیدا )خوددرمانی بدن

  !تعادل پیدا کرد عنوان می شود که دوا و دکتر خوبش کرده 

هاي  که با ماشین بزرگ بنز آخرین سیستم و شوفر مخصوص به بیمارستان(ف بیمارستان هاي معروف لندن و حومه ومعر پزشک متخصص و

 چه حد جهل راببینید تا! کلیه هارا بیرون می کشید و می نمود پاره مرتب و با احترام، مریض ها را تیکه و) لندن وحومه دائماً در رفت و آمد بود
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برنامه ریزي  جهان، و در هفت روز هفته با سراسر انگلستان و نیز از سراسر افرادي مثل من را به عنوان دارنده کلیه هاي فاسد، ازو  !رسیده است

، کلیه هاي مردم را از ! و با رضایت مریض و خانواده هاي مریضفشرده به اتاق هاي عمل می بردند و با احترام و دریافت دستمزدهاي باال

  .وعمالً آنها را ناقص العضو می نمودند) که همه آنها با کنترل غذایی درمان می شوند(تنشان بیرون می کشیدند 

بگویم تا امور  دیگر جواب خودم راساعت 48به من بیچاره هم تذکر دادند که با توجه به کمی وقت پرفسور، و نیز این وضعیت نامطمئن، تا 

  .اداري بیمارستان با توجه به وقت کم و فشرده پرفسور جراح ومتخصص کلیه براي آینده وقت اتاق عمل را برایم تعیین کنند »نرسینگ«

  .سفانه خبري نبودأولی اینجا هم مت هزینه بسیار به انگلستان آمده بودم، من با هزاران دلخوشی، و

غرق بودم، سیر تالشهاي گذشته را چون فیلم در جلوي چشمم مجسم می کردم، چهره دوستان و فامیل را درحاالت مختلف به در غم و غصه 

! سف مثل دیوانه ها با خود حرف می زدم که چرا؟أباز هم خواهم دید؟ ومکرر و با ت آیا آنها را :ر اوج نا امیدي از خود می پرسیدمیادم می آمد، و د

کلیه در آوردن که راه حل سف شدید از اینکه راه حلی هم ندارم، أت در این سن و سال براي این زجر بزرگ انتخاب شده ام؟ وچرا من ! چرا؟

 !خداوندا پس چکار کنم؟! درمان واقعی که باید درمان کلیه باشد و نه بیرون آوردن آن !مطلوب نیست که اینها پافشاري هم می کنند

فاخته « چون مشاهده ،کشید فکرم به تجربه تغذیه کبوترها که ناگهان باز... خیالی دوران بچگی و بیه بفکرم به گذشته هاي دور می رفت و 

ساعت از اولتی ماتوم و تذکر  24خودم جمع شده بود کشیده شد و هنوز  تداعی داد، ذهنم به فلسفه اي که در همان موضوعی که آن را ،»ها

بیمارستان معروف و تخصصی کلیه لندن نگذشته بود که تصمیم قاطع گرفتم، که نظریه خودم را روي خودم تجربه کنم و با یک نیرو  ارپرستسر 

  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 و به روشی که در اثر تفکرات و )! یا داشت( که پرفسورهایی با معروفیت جهانی هم دارد

  .مطالعات زیاد در من جمع شده بود، روي آوردم

مرگ که چندین سال بود من و خانواده ام ، این هیوالي وحشت زاي ظرف کمتر از سه ماهبا تغییر تغذیه ام و کنترل غذایی شدید و  

انداخته بود  بلکه سالمتی ام را به صورت جدي به خطر( ودوستانم را پریشان کرده بود، و صدها دکتر و انواع داروها چاره اش نکرده بودند،

نعمتهاي فراوان خدا، سایر ما و گردو  و یک مشت خر) بیماري یک کلیه ام به دو کلیه افزایش پیداکرده بود و مرا با خطر مرگ مواجه ساخته بود

می گذرد، هر دو ) نزدیک نیم قرن(آن تاریخ  و تا این لحظه که درخدمت شما هستم و ده ها سال از .از تنم خارجش کردند و نجات پیدا کردم

بیمارستان چشم گیر و پر  و و متخصص پرفسور، ات آن همه دکترتلقین اثر کلیه ام صحیح و سالم و بی درد کار می کنند و خدا رحمم کرد که در

، تسلیمم نکرد، و خودم را دست آنها ندادم تا پولم را بگیرند و با احترام و منت، ناقص منظمهاي تر و تمیز و  پرستارزرق و برق و دکترها و 

  ...خاك می بود که مسکنم زیر العضوم کنند و راه آنها را نرفتم و گرنه تا به حال سالها بود

دفع کلیه  در درمانی بدن انسانها کشف شگفت انگیز قدرت وسیستم خود،این کشف بزرگ تاریخ درمانی نوع بشر این سیر تکامل و داستان

  .مفصلتر در جاي دیگر خواهم نوشت را، ها بیماري

 دوا ها و از آن به بعد هر کسی مشکل درمانی داشت، من تجربه خودم را بازگو می کردم و از آنها می خواستم اینقدر به

  !بیمارستانها متکی نباشند

  .دانشگاه کمبریج هم گفتم، در ایران در محیط هاي مختلف گفتم، در دانشگاه تهران هم بودم و گفتم درانگلیس ماندم و درس خواندم، در

را بازیافتند  طریق سالمتی خود در تهران همراه با دوستان هم عقیده باشگاهی داشتیم سالیان دراز مردم را ارشاد نمودیم هزاران نفر به این

  ).داستانش مفصل است وشاید لینک تفسیري بگذاریم(

  

هاي گوناگون گفتم، مصاحبه هایی در رادیو تلویزیون ها و نشریات مختلف  محیط هاي ایرانی وخارجی گفتم، در تلویزیون در کشور در خارج از

گفتم، دربلژیک گفتم، در هلند گفتم، نوارهاي مصاحبه هاي ضبط  خارجی دعوت شدم و سیمینارهاي ایرانی و گفتم، در ایاالت امریکا داشتم و

 شده من را بارها و بارها تلویزیونها پخش کرده و همچنان پخش می کنند و مرتب گفته می شود، مردمانی که با توصیه ما و روش ما درمان می

  . . .  شوند مکرر به دوستان و فامیل می گویند و گفته شده و
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و راه هاي بی خطر ما را ابتدا طی کنند، به مریض هاي  ید مردم چشم بسته تن به نقص عضو ندهندیوشما هم بنویسید و بگ

غلط شفایافته بگویید که علناً و با شهامت همه جا از این روش بی خطر بیان کنند و تجربه هاي خود را در روش ما به همگان بگویند تا فرهنگ 

 تجربه و ی کنند، بودجه خوبی را هم براي یادگیري ازکنند، دعوت م سسات تحقیقاتی از من استقبال میؤم .داروخواري از ذهن مردم دور شود

در تالش و آگاهی دادن ! ببینند چگونه از نتیجه گیري هاي من می توانند دوا و دارو تهیه کنند سفانهأمت تحقیقات من تصویب می کنند تا

  .رسند، دلسرد و نومید می گردندبه این مرحله که می ! کار نمی دانند ،منتهی نمی شود را کاري که به دارو و پول و فروش

، لیست مریضهایمان، دکترهاي دارویی زیاد داریم ما در. (فقط وقتی خود یا عزیزان فامیلشان مریض می شوند،توصیه هاي غذایی مرا می خواهند

بیشتري پی به آناتومی پیچیده سال بر تجربه ام افزوده شد و هر سال با تحقیقات  ، هر)پزشکی هم زیاد داریم هاي پرفسورهاي استاد دانشگاه

مناطق  ساعت فیلم هاي مستند از اتاقهاي عمل دارم، از مصاحبه هاي گوناگون، از 600بدن مخلوقات و به ویژه انسان بردم، فقط بیش از 

سیستم «گ و انقالبی مختلف و از موجودات متعدد دارم که همه در راستاي فلسفه من است که مورد مطالعه دقیق قرارداده ام، تا به کشف بزر

رسیدم که با قدرت بخشی به آن تا به چه حد کارساز می شود که حتی استخوان پیچیده و خم شده را هم راست می کند، و  »خوددرمانی بدن

  .توانایی دفع اکثر بیماري ها و ناتوانی ها را دارد

  
  فلسفه و نطریهادامه 

می گوید که در بدن همه مخلوقات عالم، سیستمی است که شبانه روز در تالش است تا بدن را در راستاي آنچه  پرفسور خرسندفلسفه و نطریه 

. بوده حفظ کرده و نگه دارد و اگر انحرافی رخ دهد همه ارگان ها به کار می افتند که از ایجاد خرابی آن انحراف، جلوگیري کنند که برایش مقدر

یک ارگان  ،به چه شکل وارد بدن شده است و به چه ارگانی از بدن در گیر شده است بسته به اینکه از بدن دارد،حال این مشکل که عامل خارج 

خود سلول زندانیش می کنند و امکان  نحوه مهار هم این است که در. کمتر و دیگري بیشتر تالش خواهند کرد تا مورد انحراف را اول مهار کنند

  ...بیندازداین فرمانده کل بدن، همه بدن را از کار  رسیدنش به مغز، گردش خون و بودنش دربسا چه زیرا یرند آن می گ حرکت خودسرانه را از

سلولهاي  از این رو من اینگونه سلولها را(   ولی خود سلول هم از اجراي وظیفه ارگانیک و همیشگی اش در ارگان مربوطه خود، باز می ماند

حد فنا کردن خود، عوامل خارجی و فاسد را در خود زندانی می کنند و یا مگر اینکه خون شخص تمیز گردد و می نامم که تا  تالشگر و فداکار

از ) هدایت شده کنترل و(تشخیص دهد و صالح بداند که برخی از سلولهاي فداکار، کثافات خود را به منظور خروج » درمانی بدن سیستم خود«

و به فعالیت هاي ارگانیکی خود باز گردند و البته تمیزي خون در این  سلولها قبل ازمرگشان، پاك شوند و آن خون رها کنند بدن،و با احتیاط در

هرگز شخص به سمت تمیزخواري کشیده  و در اغلب موارد، بعید به نظرمی آید! دوره و زمانه با این همه دکتر و دارو و بیمارستان و انواع بیمه ها

دانبان سموم، تا آخر عمر کوتاهشان زندانبان سموم می مانند و با ورود دارو و سم هاي جدید، گروه هاي نمی شود و سلولهاي تالشگر و زن

  !دیگري از سلولهاي آن ارگان هم به همین شغل گمارد می شوند و گاهی مجموعه اي از آنها تبدیل به تومور می گردد

  

و بقیه داستان را ! چون درطول زمان، خرابکاري هایشان غیر قابل پوشش می شودکه چرا داروها مرتب عوض می شوند؟  هیچ از خود پرسیده اید

ولی اگر شخص شانس بیاورد و مثالً در روستا باشد و در جایی به دور از دکتر و ! هم خودتان می دانید که با کسی که تومور دارد چه می کنند

و  و باز تصادفاً تمیز خواري کند و خون به طور نسبی پاك شود،! دورکرده باشد اناو را از دکتر و بیمارست مشکل مالی بیمارستان و بیمه ها، یا

معی از ارگانها و تمیزي خون می دانند که من اسم و این وقت مناسب را مج(می کنند، مناسب به دست آید، سلولها، سموم را رها  فرصت

قدرت کنترل  ،خون پاك تجزیه شده و کم خطر را به خون می دهند و نام گذاشته ام چون سموم مهار شده و »درمانی بدن سیستم خود« آنرا

تا از طریق کلیه ها به بیرون دفع کند، الجرم درطول ) بیشتري دارد که کثافات را ازحرکت خودسرانه باز دارد و به بیرون بدن اسکورتشان کند

رق دارند، و این یک حرکت دردها هم ف. شخص احساس درد موقت می کند، و بستگی دارد که نوع سم و کثافات چگونه باشد این مسیر،

شروع این علم دارویی و  که به عقیده من هرگز در علم دارویی مورد توجه قرار نگرفته است و از تاریخ مفید و مهم بدن است ،سازنده

بشر را  شیمیایی دید پایه گزاران داروهاي سمی و و سایر و روبرت کخ بولویی پاستور کاشف میکر. ه استاین اصل مهم مدنظر نبود شیمیایی،

که براي متوقف کردن حرکت هاي  همه را به مبارزه با این سیستم ناشناخته ولی بسیار مفید کشانده اندبه انحراف کشانده اند و 
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که براي  »سیستم خوددرمانی بدن«تر است در متوقف کردن فعالیت هاي سازنده ثرؤببینند کدام مربه می کنند تا این سیستم انواع داروها را تج

  !کرده داشته تالش می دفع واقعی بیماریها

درد مریض پنهان می شود، اما به پاك شدن خود نشود،  وقتی دارویی بتواند این حرکت را از سلولها و ارگان هاي تالشگر بگیرد،که قادر 

به قیمت ضایع ومعلول کردن سلولها و ارگانهاي تالشگر که می خواستند بدن را پاك کنند، سموم و کثافات را از خود دور کنند  قیمتی؟به چه 

ج و سلولها را بازسازي کنند که درد و ناراحتی موقت پدید می آمده و می بایست با تغییر تغذیه به این حرکت مفید و اساسی سرعت و جهت خرو

رها سازند  با پاك نگاه داشتن گردش خون و فرصت دادن به سلولهاي تالشگر که سموم خود را در خون نسبتاً تمیزتر و بی خطر،(دهند از بدن ب

پس باید با تغییر تغذیه و قطع ورود سموم خارجی، به این سلولهاي ) سازندگی خویش بپردازند و و خود در ارگان مربوطه به فعالیت تخصصی

کس با دوا و بیمارستان  هر، از این رو. هم برسانیم و فرصت بدهیم تا سریعتر سلولها را تمیز کنند و ما را درمان واقعی نمایدتالشگر، نیرو 

و دورانی را باید در نقاهت بگذراند تا بدن خودش، به نحوي با جانشین  خود را به ظاهر خوب کرده است، درمان واقعی نشده است

سازي کمبود آن سلول هاي معدوم شده، بدن شخص را بسازد، و چون این وضع مکرر گردد و مرتب دارو به مبارزه با این سیستم برخیزد، 

  .عوارض داروها ظاهر شده و غیر قابل انکار می شود

وها و تالش براي تقویت خون درگردش شخص است که با تصفیه خون از طریق غذاهاي زنده که در اثرسالها قطع فوري همه دار روش من،

  .نیامده است هیچ دانشگاهی درهنوز تجربه و نیز مطالعه پرسشنامه بیماران تعیین می کنم است چون این مطالب، 

  

در راستاي صالح و مصلحت شخص است و بنابراین، همه آنچه که  ،کاري می کند بدن هر و بدن، فعالیت مضر ندارد  این فلسفه می گوید

راي پاکسازي تن، بدان که ب از دید من حرکت هاي مثبت و مفید بدن هستند داند،و حرکت بد می  را بیماري نامیده است دنیاي امروز، آنها

سینه ها یا رحم ها، دردهاي  ها، تومور سر ها، تومور سرماخوردگی ها، سردردها، میگرن ها، اسهال ها، استفراغ ري می کنند مثلشکل جلوه گ

ورم کلیه  کم کارشدن غده ها و کلیه ها،) معروف به جوشهاي غرور جوانی(دمل ها، جوش ها، زخم ها، جوش صورت ها  مختلف وخارش ها، و

این ها هیچکدام حرکت هاي منفی بدن نیستند، این حرکات علت نامتعادل شدن بدن شخص نیست بلکه  غیره، و ها، سکسکه ها، عطسه ها

ست که جهت پاکسازي تن ما ش مفید بدن درهمه تال) که اسم بیماري گرفته اند(معلول ورود سم و کثافات و دارو به بدن است و این حرکات 

زندانبان سموم زیاد بدن شخص  جبور شده اند که مقداري کم و بیش از سلولهاي خود رامچون سلول ها جلوه ظاهري آن ناخوشایند می نماید 

 هستند براي درمان واقعی شخص و نباید بر سر راه اینگونه تالشهاي مفید بدن، مانع سازي کرد» درمانی بدن سیستم خود«هاي  و تالش !کنند

به  )با افتخار و نه مخفی بلکه علناً( آن با ، بیماري می نامد ورا، اشتباهاً حرکات مفیدداند این گونه  سفانه ریشه را نمیأو چون علم امروز مت

تا  دهند سسات تحقیقاتی پول و سرمایه میؤن مبه ای دولت ها و مردم خیر و دلسوز جامعه هم، اشتباهاً !مبارزه می پردازد

و آزمایش کنند که چه نوع زهري بر چه ! انواع مخدر و سمی، دارو درست کنند مورفین و تریاك و مخلوط با از دل و قلوه و روده حیوانات مرده و

و اگر ! این سلولها، شخص را بی درد کند بدون حضور بتواند تخدیر کنندهکم کنند و مواد  تا پاسبان بدن را !است ثرترؤم نوع سلول تالشگري

ساعت  چند در هر و و مکرر کنند، آموخت، داروي ناشناخته دیگري را تجویز میاین نوع سم را  سلولهایش راه مبازه با بدن کسی قوي بود و باز

مفید  هاي تالشگر و این سلول معی ازتا مجشکافند  سرهاي مردم بیچاره را می! ازسلولهاي تالشگر بگیرند باید خورده شود تا امکان بازسازي را

بیرون بکشد، خود  شخص را و در نیاورد ر خود زندانی کرده اند تا مغز را از پارا که با قدرت تمام سموم وکثافات خون را، د) سر روموت( شخص

! گیرند از آنها می را ها ی خانمزیبایو  !سینه ها را می درند! علنی و چاقوهاي تیز با !برند مرگ واقعی می خطر در و شخص را می آورند

که با فداکاري سموم شیر را در خود جمع کرده است تا به  !اش بیرون بکشند را از سینه) سینه روموت( تا مجتمعی از سلولهاي خوب و تالشگرش

  !معلول نسازد را مریض و حلق نوزاد منتقل نشود و نوزاد

خود جمع کرده اند تا به نطفه منتقل  با فداکاري در که کثافات خون را جرم داشتن سلولهاي تالشگره ب !آورند می در را رحم ها 

  !حدي مصون بماند پرورش نطفه بچه، تاو محوطه  نگردد

 زنده خواري و منعکس نکند و صاحب تن را به تمیزخواري و درد وجود سم ندهد و خبر از که سلولهاي تالشگر آنجا، !ندبرّ دست و پاها را می 

کثیفی بدن می  بر هم سمی، داروهاي بازانواع  آماده دفع سموم نمی کنند بلکه با محیط تن مریض را نیز و! پرهیزازمرده خواري آگاهی ندهد

 طوالنی می الجرم درد و ضعف و تب مریضهاي قوي بنیاد،! ندازندیب از کار ، سلولهاي تالشگر را!صدها سالهاین نبرد اشتباه  بلکه در تا افزایند
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تالشهاي ارگانهاي  از طرف دیگر غذاهاي مرده، افتاده است از یک طرف دارو ها و سموم و هانه درابل بدن شخص یک نبرد چون در شود

و از یک ! ه ها و ارگانهاي بدن تا اینکه یکی بر دیگري مسلط گردده قیمت کم شدن کارهاي ارگانیکی غدمختلف شخص در مهار این کثافات ب

 .از این قبیل مشکالت وکشانند  و یا به قطع عضو می شوند هاي بیشتري زندانبانان سموم می رسد چون سلول بیماري به یک بیماري دیگر می

دلسوزانه  حرف حق و ی است وتالش نوآوري و حقیقت جوی بدنه جامعه در گرنهگیرد و آگاهی و کم دانشی صورت می همه این اعمال از روي نا

  .نباید با داروهاي باز هم سمی این حرکات خوب را متوقف کردکند،  را پشتیبانی می

  :وسیله به جهانیان باز هم تکرارواعالن می کنم امروز من این پیام انسانی را بدین

سیستم خود « جلوگیري کرد تا اید از ورود عوامل بیرونی مزاحم،آنچه که بدن را به این روز درآورده، عوامل بیرونی هستند و نه درونی و ب

  .را، خود شناسایی کرده و خود، از بدن دفع کند) اصل بیماري(عامل مزاحم » درمانی بدن 

تا کنون بی خودي ذهن بشر  ی پاستورلوی که از زمان یک نتیجه گیري غلط است» ب و عملکرد مضر آنومیکر« این فلسفه می گوید که و باز

  .را به آن مشغول ساخته است

 و تالشگر و ، همه، همان سلولهاي فداکار)ب و ویروس نام گرفته استوکه میکر( غریب عجیب و این شکل ظاهري و که گوید فلسفه من می

دن یا هواي آلوده و فاسد بیرونی انواع سم داروها در ب ورود در اثر غذاي بد یا(که در مبارزه با عوامل خارجی  خوب خود بدن است متخصص و

ي فداکار را بنا به اقتضاي مبارزه تغییر دهند، سلولها مجبورند که شکل خود کنند و وارد قلمروي بدن شده است و اینها آن مفاسد را شکار می

و تغییر شکل ظاهري آن بنا به مصلحت و ماهیت مبارزه با آن مفاسد خارجی بوده است و البته از  باشند مستحق مواظبت هم می  هستند و

  .مانند تا به یک ماموریت مهمتري براي دفاع از کل بدن بپردازند فعالیت عادي ارگانیکی خود هم باز می

نبود اینگونه سلولها که به اشتباه میکرب یا ویروس نامیده شده اند، در بدن من، مهم نخواهد بود و من وقتی بدن من کثیف نباشد، بود و 

ی بگردم که پاسبانان تن یچرا به دنبال داروار کثافات هستند، همچنان سالم هستم چون این ها، پاسبانان بدن من هستند ودر شک

شگفت شده  خواندم که پژوهشگرهاي دانشگاهی در لس آنجلس، بسیار "سساین"وقت پیش در مجله علمی  چند !خودم را نابود سازد؟

هم % 100است اما آنها مریض نیستند و سیستم دفاعی آنها  (HIV)بدن برخی از شامپازه ها، به حد فراوان ویروس ایدز بودند که دیدند در

نوشته ام پیدا  گفته و پیشمصاحبه هاي من که از ده ها سال  و قاله هااین م در این دانشمندان عزیز و پژوهشگر بیایند و جوابشان را .فعال است

  .ی باشنداز نباشند بلکه در تالش حقیقت جویو به دنبال داروهاي پولس دور خود نگردنده و اینقدر ب یا در این مقاله و مصاحبه، ببینند کنند و

لذا . و در مورد بیماري ایدز هنوز ناشناخته هاي بسیاري وجود دارد. هستندخواننده گرامی، دقت کنید این ها تماماً نظریات دکتر خرسند (** 

  !!!)رعایت ایمنی بر همگان ضروري است

  

  :شوم به یک مثال متوسل می شویدبهتر متوجه  براي اینکه این قسمت فلسفه را

 هاي بدن که مجتمعی از هستند، و ارگان موجودات زنده آن کشور هاي آن، همان مردمان ویک کشور فرض کنید، که سلول بدن انسان را

است و کار  تشکیالت کشوري هستند که از کارکنان بسیار برخوردار ها و که وظیفه اي معین در بدن دارند هم مثل سازمان ها هستند سلول

است که مواظبت ویژه و مهمتري  هم، مغز کشور ثرؤم شخص اول و و فرمانده کل و ،ارگان آن مملکت خوب بگردد تا باید انجام دهند معینی را

  .می طلبد را

ها به کارهاي عادي خود مشغولند، نانواها به کار نان پزي  کند، همه ارگان را تهدید نمی در زمان صلح که هیچ نیروي خارجی آن کشور

ها به پردازند، دانشگاه  رسانی میاداره پست و کارکنان آن به امر نامه . کند و سازمان آب هم مصرف آب ساکنین کشور را فراهم می مشغولند

 ها هم طبق قوانینی در دادگاه و، مقرراتی در رفت و آمد هستند وسایل حمل و نقل عمومی وخصوصی طبق نظم وکار تعلیم و تربیت مشغولند، 

و همچنین  ولهاي آن نیزکشور بدن هم قلب و سلولهاي آن به کار عادي خود مشغول است و کلیه و سل در. می کوشند آن کشور ایجاد نظم در

  .کبد و روده ها و غیره در آرامش و به کار خود مشغولند دستگاه تنفسی و شش ها و

آن قسمت مملکت دستخوش نا بوده و از کجا صورت گرفته باشد،  گونهکه نوع حمله چ به آنحال اگر کشوري مورد تهاجم قرار گیرد، بستگی 

ابتدا نیروهاي نظامی . ه وجود می آیدهمه قسمتها این نا آرامی ها و جنب و جوش براي مقابله ب رايب شود و در اثر ادامه وضع، کم کم آرامی می

ها و سازمان آب واداره پست و سایر ارگانها  یو دیگردر نانوای شوند پردازند و اگر وضع وخیم بود مردم همه براي مقابله مهیا می به مقابله می
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ی و یا انواین با حرفه خود که نجاري و کنند که اصالً به وسایلی مجهز می را خود ین افراد براي مقابله بهتروضع عادي نخواهد بود و برخی از ا

  .کارمندي بوده تفاوت دارد تا از یک مهمتري که خود مملکت باشد محافظت کنند

عامل  )تزریقات و یا در اثر تصادفات ( پوستاز راه  یا ،کند اران میغذاي بد، بدن را بمب دارو یا دهان وقتی از .در کشور تن هم همینطور است

و و اگر عامل بیرونی وسیع باشد  ابتدا دستگاه گوارشی یا پوست و غیره با آن به مقابله برمی خیزند ،کند تعادل بدن را تهدید می خارجی بد،

نوع  نوع تجهیزات هم بنا به ماهیت و و شوند فرا خوانده میسلولهاي بیشتري به مقابله  )مصرف دارو مکرر باشد یای بدغذای(حمله ها مکرر باشد 

شود  می به طور موقتی کم کارن ارگان و آ ارگانیکی خود باز می مانند کردکار و دیگر از گردند شود و سلولها بدان مجهز می تهاجم، ابداع می

این کار خوب مشغول بودند که تمام دکترهاي متخصص و حاذق  را در خود مهار کنند و کلیه هاي نازنین من هم به تا سلولهایش کثافات بیرونی

و فرصتی به این  جاي اینکه من را به تغییر تغذیه تشویق کننده و ب پنداشتند را، یک حرکت منفی می حرکت سازنده و مفید کلیه هایم دنیا، این

 داروها با ابتدا )سیستم خود درمانی بدن فرصت و قدرت بدهند به و( تا در محیطی تمیزتر به پاکسازي تن من بپردازند کلیه هاي فداکار بدهند

دارو را  هیچکس دکتر و( تر ساختند وخیم از آنچه که بود وضع را و مشکالت یک کلیه به دو کلیه مبدل شد، و او گرفتند از این امکان را

غذاهاي  و کلیه هایم زندانبان سموم دارو تا یک پارچه همه سلولهاي!) ، همه را به حساب بدشانسی من می گذاشتند!مقصرندانست

با  کثافات بود و حتی اگر سم و از و پر زندانی کرده بودند را درت تمام سموم متعفن داروهاو به ظاهر کلیه ها فاسد می نمود چون با ق شده بود بد

ه است چون ب ماندند که این کلیه ها فاسدروي عقیده غلط خود می ! دکترهاي متخصص باز هم،د، عمل جراحی کلیه ها را بیرون می آوردن

ه ب پردازند و در مغز هم به مهار کثافات می متغفن هم بوده و ورم هم داشته که غیر عادي هم می نمود، این سلولهاي تالشگر ظاهر بدبو و

کند و یا در رحم خانمها و در  جلوه میر سینه وموکنند و ت کثافات بدن را در خود جمع می ند و یا در سینه خانمها،یر مغزي در می آوموشکل ت

ا را ضایع ثبت است و نباید با عمل جراحی آنهم د و کاري مفید ونده را سلولهاي تالشگر براي مصلحت بدن انجام می اینها تمامجاهاي دیگر، 

  !لیونها انسان نازنین بیهوده تلف شده اندیلیونها اشتباه جراحی صورت گرفته و میکرد که م

 می چون همه در گمراهی به جستجو است روال صدها سال است علم پزشکی در هیچ قسمتی به یک نتیجه قاطع و ثابت نرسیده و به همین

 گذرد بدون اینکه به الجرم صدها سال از عمر این تحقیقات بیهوده هم می را نشناخته اند و» درمانی بدن سیستم خود« حرکت مفید و پردازند

    !نتیجه قاطعی برسند

  .اگر به همین روال ادامه دهند،صدها سال دیگر هم بی نتیجه و مثل حاال دست خالی خواهند بود و 

ها احساس عجز  خود یک اعترافی است که بشر در همه بیماري ،ها وجود دارد همه بیماري و سسات تحقیقاتی که در همه زمینه هاؤاین همه م

 شناختش دارند عریض و طویلی براي تحقیقاتش و هاي ی که سازمانهای درمان همان بیماريولی با این وجود به عنوان  .کند و ناتوانی می

دست ه داروهاي سمی ب چرا دانید شما که ریشه را نمی! دهند خبر می دست مردم بیه اما دارو ب )و غیره و قند  سرطان مثل ایدز و(

کند و درد پنهان  را پاك کنند را هم متالشی می خواهند خود که می کشد بلکه سلولهاي فعال و تالشگر فقط درد را نمی دهید؟ مردم می

و پس از  !که با قیمت نابود شدن سلولهاي فداکار، پنهانش کردند  آن از یا شدیدتر و بعد همین نوع درد وه دپنهان ش شود که دردشان موقتاً می

  .کند همانجا جلوه گري میتر در جاي دیگر یا  العالج هولناکتر وچندي که درد مریض آرام شد، 

یده یو خیلی مطالب دیگر که زا کند کند، همه داروها را رد می از بدن را رد می یک ارگاناین است که این فلسفه، همه اعمال جراحی خروج 

نفلوانزاي آی که مشهور به بیماري های نابودي مرغ. کند و در جامعه پدید آمده است را، رد می است» سیستم خود درمانی بدن«دیده گرفتن نا

، دورشان کنید تا به طمع چاق !این ییچاره ها را فقط چند ماه از دست دامداران متخصص. یددر خبرها می آ کنم که اخیراً مرغی هستند را رد می

را  همان تغذیه طبیعی خود لوقات خدااین مخه خورد آنها ندهند و بگذارند عنوان غذاهاي علمی به شدنشان آنها را آمپول نزنند و سمومی را ب

  ...از تن خود بیرون کنند اشتباهات دانشمندان دامدار راخود درمانی بدنشان سیستم تا خود با  ادامه دهند

کند و پیوند هاي درختان میوه غلط  را رد می این فلسفه آن و ی براي محصوالت کشاورزي کاري غلط استمصرف کود شیمیای

  .کند را همه رد می رخیلی موضوعات دیگ هاي فعلی میوه ها، و نگهدارياست، و نحوه 

 و ده ها نوع بیماري را خوب کرده است که اشاراتی از آن صدها بیمار را شفا داده است حال این فلسفه با این تحلیل و فرضیه و تجربه و تحقیق،

 تمام پرونده هاي مریض سایت بیاورید، مثالً در پرونده هاي باز و بسته راکه به تدریج خالصه بیشتري از ها در سایت آمده است و سعی کنید 

مصرف می  ی که این بیچاره هام مریض، لیستی از نام فقط داروهایو بدون اسم بردن نا تحلیل و تجزیه کنید، و کنید نالیزآ هاي شفایافته را
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ی های معرض چشم جهانیان بیاورید، یا انواع بیماري در صورت طوماره بغذا خوبشان کردیم  فقط با ما همه داروها را متوقف کردیم و و کردند،

 و ما فقط با به ما مراجعه کردند و شدند بدحالتر و مریضتر و کرده اند ذکر پرسشنامه هاي خود ازقول دکترهاي معالجشان در ها که این مریض

آن چه  از مهمی پی برده ایم و نید تا جهانیان متوجه قدرت غذا شوند که ما به چه چیزدرست ک لیست کنید و طومارهمه را خوب کردیم،  غذا

این صدها سال برنیامده  در تولیدات داروئیشان، سسات تحقیقاتی وؤق و برق و پرخرج مزر وجودمی آید که از تشکیالت پره ی بمعجزه های

  ...است

  
  

یکی از دالیل علمی نیز که نشان می دهد خام خواري . به اهمیت خام خواري پی می بریمپس تا اینجا تا حدي 

بهتر است، وجود آنزیم ها در مواد غذایی خام است که این آنزیم ها در غذاي پخته از بین می روند و در نتیجه 

ام هاي بدن می بدن مجبور به ترشح آنزیم هاي بیشتر می شود که همین موجب فرسودگی بیشتر غدد و اند

  .شود

اما می رویم تا . پس این هم دلیلی بر برتري گیاهخواري است! گوشت را که نمی توان خام خورد هم چنین

  :بررسی کنیم را علل مختلفی که نشان دهد انسان گیاهخوار است

  

  دالیل گیاه خوار بودن انسان

طور حتم جزو گیاهخواران می باشد و اشتباهاً از روي ه از دالیل بسیار زیادي است که ثابت می کند انسان ب بخشیچند دلیل زیر 

خاطر اجبار در دورانی که یخبندان سطح کره زمین را پوشانده بود به این تغذیه غلط روي کرد و ه حرص، شهوت و یا شاید هم ب

در طبیعت هر چیز در  ،آنچه مسلم است. سالمت و آرامش را نخواهد دیدکلی دست از این عادت مضرش بر ندارد روي ه ب تا

ساختمان دهان یک جانور براي چریدن . یک گیاه براي مرداب درست شده و دیگري براي بیابان. جاي خاص خودش قرار دارد

او نیز زاده طبیعت  .شدایر با قوانین طبیعت باغودي نیست که ساختمان بدنش چیزي مانسان موج. است و دیگري براي دریدن

بلکه همین غذاهایی که در طبیعت کره ! و غذاي انسان از سیاره اي دیگر آورده نمی شود دراست و وابستگی نزدیکی به طبیعت دا

  .دني زمین موجودند، نیازهاي تمام موجودات آن را تأمین می کن

بلکه . بینیم نه شبیه است به جانوران درنده و نه به حیوانات چرندهرفته با سایر جانوران مقایسه کنیم می  هم يا رور نسانهر گاه ا

  .رهاي میوه خوا ساختمان بدن او بسیار نزدیک است به ساختمان میمون

  :دلیل اول
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که آب را در طبیعت آن دسته از پستانداران که آب را هنگام نوشیدن لیس می زنند مثل گربه، ببر، خرس و گرگ، گوشتخوار هستند و هر کدام 

  .گیاهخوار می باشند ،می مکند یا هورت می کشند مانند گاو، فیل و انسان

  :دلیل دوم

که درندگان از  ین به طرفین نیز تکان دهند در حالییتکان دادن سر عالوه بر باال و پاین خود را بدون یقیه گیاهخواران قادرند آرواره پاانسان و ب

  .عاجز می باشند ،کردن دانه به گیاهخواران داده شدهحرکات جنبی فکین که جهت آسیاب 

  :م دلیل سو

آرواره جانوران گوشتخوار داراي دندانهاي شمشیري شکل هست که به دو دندان نیش بزرگ براي پاره کردن مجهز است این آرواره ها بسیار پر 

سطح بقیه دندانهاست، آرواره ها ضعیف  و دندانهاي کلبی همقدرت و خرد کننده می باشند، اما در گیاهخواران دندانها صاف و مسطح هستند 

این تفاوت حتی در . (هاي انسان او را جزو الینفک گروه گیاهخواران قرار می دهد نوع دندان. هستند و براي فشارهاي شدید طراحی نشده اند

  ).میناي دندانها هم مشاهده می شود

  : دلیل چهارم

 ،واند هر چه زودتر آنرا دفع نمایدطول روده ها کوتاه است تا حیوان بت ،علت قابلیت فساد پذیري سریع گوشته در ساختمان بدن گوشتخواران ب

. وجود می آورده هاي مواد آلی از هم پاشیده و فاسد شده ب زیرا غذاهاي گوشتی پس از هضم در روده محیط بسیار مناسبی براي رشد باکتري

انسان داراي روده هاي درازي می باشند براي اینکه مواد غذایی به آهستگی مواد مغذي را پس می دهند، و از اینجاست که  از جملهگیاهخواران 

  .تغایر غذاي یک گوشتخوار با گیاهخوار مشهود می گردد

با این تفاوت که  ،جام می گیردیاهی انتبدیل و هضم غذاي گیاهخواران به وسیله انفعاالت تخمیري با همراهی دسته هاي مختلف میکروبهاي گ

تحقیقات  .حتی اگر بدن براي تعدیل آن کوشش کند است براي گیاهخواران مناسب نیست ها که براي گوشتخواران مناسب بوآن دسته از میکر

ن ها باکتري هاي که اغلب آ! نشان می دهد که در روده انسان آنقدر باکتري زندگی می کند که وزن آن باکتري ها به یک کیلوگرم می رسد

د، این باکتري ها با تجزیه غذا، مواد مغذي بیشتري در اختیار بدن می گذارند نمفید هستند و هنگامی که غذاهاي سالم گیاهی وارد روده می شو

 تجزیه شده و بهاز آن توسط چنین باکتري هایی ي مثالً از آنجایی که سلولوز موجود در گیاهان قابل جذب نیست، مقدار. تا آن را جذب کند

سموم مختلف  ر بر دارنده يغذاي فساد پذیر و د اما اگر .می شود یل می شود و سپس توسط روده ها جذبتبد Kگلوکز و ویتامین  موادي مانند

عالوه بر سموم موجود در خود غذا، سم بیشتري نیز در اثر مصرف  رسد،تري ها بیافته با هورمون ها به این باک شمانند گوشت هاي پرور

این  .بدن شده و به سالمت انسان آسیب فراوانی وارد می کند جذبو به دلیل طوالنی بودن روده انسان، این سموم باکتري ها تولید می شود 

  .گیاهخواران می باشداي گوشت یک غذاي اشتباه و مضر بر که ثابت می کند
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  : دلیل پنجم

که معده خشن  معده انسان و عضالت آن بسیار ظریف و حساس است و به هیچ وجه قادر به هضم کامل غذاهاي گوشتی نیست در حالی

انسان این اساسی ترین دلیل براي هضم نکردن غذا، یبوست و دل درد در . گوشتخواران با عضالت پوالدینش کار اصلی هضم را انجام می دهد

  .که از گوشت براي خوراك استفاده می کنند ستهایی ا

  : دلیل ششم

حات ترشح غده هاي معده و لوزالمعده انسان و بقیه حیوانات گیاهخوار به بافتهاي گوشت بسیار کم اثر است و نمی توانند قادر باشد مانند ترش

  .را نرم و حل کنند) و همچنین استخوان حیوانات(غدد یک درنده، گوشت 

  :دلیل هفتم

هاي  گوشت داراي ازت زیادي است که دفع آن از عهده کبد جانوران گیاهخوار ساخته نیست و همین علت اصلی امراضی چون نقرس و ناراحتی

همین سبب است ي یدهینواع سردردها و سرگیجه ها نیز زابوي بد دهان و بعضی از ا .نزد افراد گوشتخوار دیده می شود ه وفورست که با کبدي

.  

  : دلیل هشتم

وقتی شیر، روباه یا هر حیوان دیگري طعمه اش . طور کامل و طبیعی استفاده کنده انسان قادر نیست مانند حیوانات گوشتخوار از جسد حیوانات ب

پوست و استخوان را با هم می بلعد و با این کارش  و بلکه گوشت ،فقط گوشتهاي ران و سر و سینه آنرا نمی خوردرا شکار می کند 

  .تعادلی از نقطه نظر احتیاجات گوناگون بدن به مواد مختلف غذایی بر قرار می کند
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  : دلیل نهم

چاك کوچک دهان انسان دلیل  .نمایند حد زیادي بازه که می توانند هنگام بلعیدن آنرا ب طوريه چاك دهان گوشتخواران بسیار عریض است ب

  .محکم دیگري بر میوه خوار بودن اوست

  :دلیل دهم

غبغب صورت پیه در ناحیه هاي شکم، ران، باسن و ه خواران دفع می گردد و اغلب بوشت حیوانات به زحمت از بدن گیاههاي موجود در گ چربی

 ،سکته هاي قلبی. رگها جمع شده و حرکت خون را نامنظم می سازدهاست که در جدار داخلی  همین چربی .مردم گوشتخوار ذخیره می شود

وقت دیده نشده که عارضه  هاي گیاهی مثل روغن زیتون، آفتابگردان و غیره هیچ مصرف چربی. حاصل این تغذیه اشتباه و شکم پرستانه است

  .اي ایجاد کند

  : دلیل یازدهم

شکار خود را در حال گریز بگیرند اما انسان چون میوه خوار است، قادر به این کار نیست و در حیوانات گوشتخوار می توانند به سرعت بدوند و 

  .را بر می داردرود و براي خوراکش میوه  عوض به راحتی دانه از گیاهان بر می چیند یا از درختان باال می

  

: دلیل دوازدهم

کی ببیند و مردمکش کوچک و بزرگ یقادر است در تار ،یر می باشددیگر جانوران گیاهخوار که نامتغ چشم گوشتخواران بر خالف چشم انسان و

  .شود

  : دلیل سیزدهم
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که پروتئین هاي نوع گیاهی راحت تر  می دارد در حالی از گوشت براي جذب شدن، معده انسان را به یک کار طاقت فرسا وا پروتئین حاصل

ضمن اینکه ورود بیش از حد پروتئین به بدن باعث فشار آمدن  .دیگر حیوانات گیاهخوار آنها را آسان تر قبول می کندجذب شده و بدن انسان و 

در . به کلیه می شود چرا که کلیه باید این پروتئین بیش از حد را تصفیه کند، و این خود یکی از عوامل فرسودگی و بیماري هاي کلیوي است

  .شود سرطان میباعث تشدید ضمن پروتئین بیش از حد به مصرف سلول هاي سرطانی می رسد و 

  : دلیل چهاردهم

  .انسان اصالً قادر به این کار نیست. حیوانات گوشتخوار می توانند بوي جانوران دیگر را از خیلی دور استشمام کنند

  : دلیل پانزدهم

طور غریزي حیله هاي ه پنهان کنند و ب) بی حرکت(ها  چنگ آوردن شکار، خود را اگر الزم باشد، ساعته تمام گوشتخواران قادرند براي ب

  .که هموار نیست راه برودیی ی بند شود و نه قادر است در جایانسان نه می تواند چند دقیقه جا .را براي فریب دادن طعمه می دانندگوناگونی 

  : دلیل شانزدهم

او نیز از دیدن، بوئیدن و  ،می شود طبع انسان چون میوه خوار است، همانگونه که گوشتخواران از دیدن اجساد خون آلود اشتهایشان تحریک

چشیدن میوه ها و سبزیجات لذت می برد و خوشش می آید و در مقابل از دیدن اجساد خون آلود و دل و روده در آمده حالش بهم می خورد و 

  .غمگین و ناراحت می شود

م بخورند، این در حالیست که خوردن گوشت خام براي درضمن گیاهخواران و از جمله انسان بسیار عالقه مند اند که میوه ها را به صورت خا

  .شتن و خون گریزان استکانسان طبیعتاً از  .انسان تهوع آور و غیر قابل قبول می باشد

  : دلیل هفدهم

گوشت اکثر  اما. میوه جات و سبزیجات خام از خاصیت شدید شفا بخشی و دفع میکروب برخوردارند که براي سالمت انسان بسیار ضروریست

خصوص انواع و اقسام کرمها معموالً از راه گوشت به انسان منتقل شده در جدار روده می ه اوقات ناقل ویروس ها و میکروبهاي خطرناك است، ب

تا  هر چند پختن. چسبند و شخص گوشتخوار را مبتال به کم خونی، زردي، رنگ پریدگی، الغري، ضعف بنیه، پر خوابی و بی حوصلگی می کنند

نها حدودي این کرمها را از بین می برد ولی تصور از بین بردن تمام این موجودات خطرناك از راه پختن یک راه اساسی نیست زیرا که خیلی از آ

گذارند و آن ی که از بین می روند مواد زائد سمی خود را همچنان باقی می یید را نیز تحمل کنند و تازه آنهامی توانند درجه حرارتهاي بسیار شد

اگر شما نیز گوشتخوار هستید چه . سرعت رشد کرده و زندگی را بر شخص گوشتخوار تنگ می گرداننده اکثریتی که از بین نمی روند در بدن ب

  .ا، ویروسها و انگلها بوده، ولی خودتان از آن خبر نداشته باشیده بسا که مبتال به این کرم
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  : دلیل هجدهم

است، اما بزاق دهان  )آنزیم هضم نشاسته( گیاهخواران جهت آماده کردن مواد نشاسته اي براي هضم در دهان، داراي آمیالزبزاق انسان و دیگر 

  .گوشتخواران فاقد این ماده می باشد

  : دلیل نوزدهم

ک کیلو گرین و ی 30یک کیلو گوشت گوساله داراي  برخوردار است مثالً) اوره(وریک احشتناکی از اسید طور وه قسمتهاي مختلف گوشت ب

 6وریکی که بدن خود می سازد و دفع می کند در روز از طریق کلیه ها فقط اکه تمام اسید حالی وریک دارد، در اگرین اسید  40جگر بیش از 

 که ناشی از تراکم اسیدگوناگون سخت ض وجود آورده شخص را به امراه گرین می باشد و اضافه بر این مقدار کاري دشوار براي کلیه ها ب

ها تا وقتی مریض به خوردن گوشت ادامه می دهد هرگز دیده نشده که عالج قطعی داشته  این بیماري. وریک در بدن باشد مبتال می سازدا

  .باشد

  : دلیل بیستم

توانند زندگی کنند، مرغ و خروسها البالي دست و پاي  چرندگان و پرندگان گیاهخوار همدیگر را می شناسند و به مهربانی در کنار یکدیگر می

که گرگ یا روباهی نزدیک شود به طور غریزي از  می لولند و دنبال دانه می گردند، اما همین ،گاو گوسفند بدون آنکه ترسی به خود راه بدهند

  .این حالت در انسان هم دیده شده که از حیوانات درنده فرار کند .آنجا می گریزند

  : دلیل بیست و یکم

می  گرنه و نشان میوه خوار بودن اوست، وانگشتان دست ا .دستهاي انسان که به گروه گیاهخواران تعلق دارد براي دریدن ساخته نشده است

  .ی برنده و تیز بر خوردار باشدیبایست از پنجه ها

  : دلیل بیست و دوم

کلیه گیاهخواران از . یکی با عرق کردن و دیگري با آویختن زبان از دهان و تنفس هاي سریع. کنترل حرارت بدن به دو طریق انجام می گیرد

سریع اینکار را با در آوردن زبان و تنفس یعنی طریق اول با استفاده از مجراهاي موجود در روي پوست خود و تمامی گوشتخواران به طریق دوم 

   .سگ و گرگ انندام می دهند مانج

خواهد شد و چنانچه انسانی از خوراك گوشتی اند عرق کردن در گیاهخواران باعث دفع طبیعی سموم احتمالی موجود در گیاهانی که خورده 

  .و متعفن خواهد گردید باالتر می رود، عرق تن او بدبو استفاده کرده باشد چون میزان سموم و مواد زائد از میزان طبیعی
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  : دلیل بیست و سوم

در بدن خود تولید می کنند که بیشتر در هضم قسمتهاي استخوانی ) اسید هیدروکلوریک(گوشتخواران تقریباً ده برابر گیاهخواران جوهر نمک 

  .هرگز نمی شود او را یک گوشتخوار به حساب آورد ،و با توجه به میزان جوهر نمک در بدن آدمی. کار گرفته می شوده گوشت ب

  : دلیل بیست و چهارم

 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 هم خواهد گذاشت، ولی

این در حالیست که گوشتخواران می توانند . کند و به زندگی ادامه دهداو هیچگاه نمی تواند غذاي طبیعی خود را که گیاهان می باشد حذف 

  .بدون خوردن گیاه زندگی کنند و سالم باقی بمانند

  

که در صفحات پیشین  فلسفه و اظهارات پرفسور خرسندان و هم چنین سدالیل گیاهخوار بودن انبر اساس 

 و دیدگاه اما. مانده اند که می بایستی به آن ها پی ببریم، به نظر می رسد امور زیادي بر ما ناشناخته ه شدآورد

  .پرفسور خرسند محدود نمی شودطرز فکر متفاوت و پی بردن به حقایق، فقط به 

  

  تحقیقات و نظریات آرشاویر در آوانسیان

سال پیش، مرحوم آرشاویر در آوانسیان، یک هموطن ارمنی، در حالی که دو  55حدود در جایی دیگر نیز 

با  فرزند عزیزش را بر اثر بیماري از دست داده و خود نیز گرفتار بیماري هاي گوناگون تا سر حد مرگ بوده،

این که بنا به گفته خود بسیار در زمینه بیماري ها و پزشکی کتاب خوانده و مطالعه و تحقیق کرده، اما عامل 

از نویسنده سوئیسی  "یماري هاي تغذیه ايب"با خواندن کتاب  اصلی بیماري ها را پیدا نمی کند تا اینکه

Bircher Bennerثیر قرار می گیرد و به یک دیدگاه متفاوت در مورد بیماري ها می رسد، و پس أ، تحت ت

پخت و "آن کشف بزرگ این بود که در واقع عامل تمام بیماري ها، ! از آن به یک کشف بزرگ نائل می شود

! ودباعث از بین رفتن مواد مغذي شده و در نتیجه با خوردن غذاي پخته، بدن گرسنه تر هم می شاست که  "پز

و همین عامل تمام بیماري هاست ضمن اینکه با نابود شدن مواد مغذي موجود در غذا با پخت و پز که حدود 
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درصد مواد غذایی مفید را از بین می برد، کمبود مواد غذایی و قحطی پدیدار می شود و همین عامل و  80

  .زمینه ي تمام جنگ ها و تیره روزي هاي بشر است

  :خواري نوشته ي آرشاویر در آوانسیان می خوانیم در ابتداي کتاب خام

  .دار یعنی سالمتی کامل و طول عمر جان یعنی بیماري و مرگ، غذاي جان غذاي بی

  .پزند پزند، بلکه بیماري می خواران گمراه در آشپزخانه غذا نمی مرده

اند و آن را به یک ماده سمی سوز پخت و پز کلیه مواد حیاتی را که بدن انسان احتیاج دارد در غذاي طبیعی می

  .نماید زا تبدیل می و بیماري

گرسنگی حقیقی نیست بلکه اشتهاي کاذب است که یک معتاد براي مواد سمی احساس  ،میل براي غذاي مرده

  .کند می

  .رسد به پایان می كخواري یک عصر وحشتنا با ختم مرده

  .شود با آغاز زنده خواري یک عصر مبارك شروع می

  .شوند ها تلف می رسد، همه در نتیجه بیماري هیچ کس به پیري طبیعی نمی خواري مردهدر عصر 

خواري هیچ کس در نتیجه بیماري نخواهد مرد، همه به پیري خواهند رسید و این پیري کی  در عصر زنده

  .داند، زیرا نمونه آن هنوز دیده نشده سال بعد؟ هیچ کس نمی 300یا  200رسد؟  می

کمبود «اي  اك و دشمنان بشریت هستند آن کسانی که مردم را با خطر افسانهدیوانگان خطرن

  .ترسانند می» ازدیاد جمعیت«و » مواد غذایی

هشتاد درصد غذاي طبیعی را با آتش نابود » متمدن«در این دنیا کمبود مواد غذایی وجود ندارد، مردم 

  .کنند می

این است حقیقت . آید آن اضافه میشود هشتاد درصد اگر فقط غالت و حبوبات موجود  به صورت خام مصرف 

  .امر

  

  :هم چنین در کتاب مذکور می خوانیم
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  :ورزشکاران عزیز

برد و به جاي  دهد بلکه انرژي شما را از بین می به شما نیرو و انرژي نمی» پروتئین حیوانی«هاي پخته مخصوصاً  خوراك. اند به شما درس غلط آموخته

سالگی، از  30-35کند در حین جوانی، در   هاي شما را زودتر از سایرین خسته نموده شما را مجبور می یک عمل مفید باشد، ارگان اینکه ورزش براي شما

  .خواران تنبل و بیمار برگردید هاي فرسوده به اجتماع مرده ورزش دست بکشید و با ارگان

ها و عضالت خود را  هاي زائد نجات داده، با غذاي طبیعی ارگان خود را از سموم و گوشتهرکس که عقل دارد باید فوراً غذاي مرده را کنار گذاشته، بدن 

  .اي نائل گردد سابقه تقویت نموده و با نیروي تازه وارد میدان مسابقه شود تا به جوایز بی

سال و  120یا  100تا (شود،  آنکه تصور می خواران حقیقی با غذاي طبیعی و ورزش نیروي جسمی و فکري خود را تا مدتی خیلی زیاد، بیشتر از زنده

  .روز به روز افزایش خواهند داد) بلکه بیشتر

جوانان . شود به این طریق مسأله ترافیک خود به خود حل می. رسند افتند و زودتر به مقصد می شوند، آنها پیاده راه می خوارها معطل تاکسی و اتوبوس نمی زنده

  .شرم بر آنها .ایستند ساعت در انتظار اتوبوس میخوار براي ده دقیقه راه، نیم  مرده

ل موجب تعجب ما خواهند گشت چرا که بر خالف آن چیزي است که هر طبیعتاً چنین جمالتی در وهله ي او

آرشاویر در آوانسیان در  آقاي و تحقیقات اکنون می رویم تا از تجربیات. روز از رسانه ها و دیگران می شنویم

شاید بیش از حد مجاز نقل قول  و با اینکه مهم تر آن را نقل قول کرده ام يکه قسمت ها ینه بخوانیماین زم

اما واقعاً ضروري است و اگر شما این ها متن ها را در کتاب مذکور خوانده باشید یا در آینده بخوانید، ! ام آورده

. با این که تکراري می شود، اما خودتان متوجه خواهید شد که چنین حقایقی در این مدت برایتان اثبات شده

  :پس با هم می خوانیم

  

باشد و باید  ه مطالعاتی که تا به حال درباره پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و غیره شده است به کلی غلط میکلی

  .روي آنها خط بطالن کشید

  

کلیه تحقیقات و اکتشافات به اصطالح علمی که درباره خواص غذایی انواع پروتئین، چربی، ویتامین، مواد معدنی و غیره شده است به کلی 

ها و غیره مواد اولیه نیستند، آنها ترکیباتی هستند که در هر گیاهی به یک  ها، پروتئین اشتباه در این است که ویتامین. باشد رضی میغلط و ف

. بدن انسان یا حیوان به ده هزار نوع مواد اولیه محتاج باشد )چون هنوز هیچ کس به درستی نمی داند(م فرض کنی. شکل و رنگ در آمده است

ها، مواد  توانند همه نوع ویتامین شناسان در  برگ درخت یا در خار بیابان نمی مثالً زیست. هزار نوع مواد اولیه در هر گیاهی موجود استاین ده 

موجود هاي الزمه در این گیاهان  معدنی و مانند آنها را که بدن یک حیوان احتیاج دارد پیدا کنند ولی چون همین ده هزار نوع مواد اولیه یعنی اتم

به عبارت دیگر حیوان قادر . ها در بدن خود هر نوع ترکیبات غذایی را که احتیاج دارد از آنها بسازد جا نمودن این اتمه تواند با جاب است، حیوان می

  .است پروتئین گیاهی را در بدن خود تبدیل به چربی یا ویتامین کند و بالعکس
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. تواند بسازد هاي مرده بدن انسان هیچ چیز نمی از خوردنی. توان این تغییرات را انتظار داشت مینباید فراموش نمود که فقط از غذاهاي زنده 

تواند در بدن خود همه گونه ویتامین بسازد ولی انسان قادر نیست این کار را انجام بدهد و بـا   بین حیوان می این است که به عقیده پزشکان کوته

از مشـتري   }در آن زمـان { آورنـد و هـزار ریـال    پرست اسم چند ویتامین مصنوعی را روي کاغذ می و پول رحم این دلیل ابلهانه این پزشکان بی

بازي است که تاریخ انسان تا به حال ثبت نموده است چون با این  ترین حقه این بزرگ. بینند گیرند و هزار ریال هم براي داروفروش تدارك می می

هاي طبیعی تأمین  ، خرما، هویج و سبزي براي یک سال تمام کلیه احتیاجات بدن خود را با همه نوع ویتامینتواند با گندم دو هزار ریال انسان می

  ...نماید

نمایند که هر  هاي مردم را پر می کنند و گوش هاي غلط و گمراه کننده را مثل طوطی آنقدر تکرار می ها این حساب متأسفانه رادیو و تلویزیون

پرسد، هـیچکس فکـر    هیچکس عقیده طبیعت را نمی. کنند و شب فقط از ویتامین، پروتئین، کلسیم و کالري صحبت می سوادي روز باسواد و بی

همـه نـوع   کند که اگر وضع از این قرار باشد چهارپایان باید اقالً روزي صدها نوع گیاه پیدا کنند و بخورند تا بتوانند احتیاجات بدن خود را بـا   نمی

نگـاه کنیـد بـه    . کنند بینید بیشتر حیوانات فقط به یک یا دو نوع غذا قناعت می که با چشم خود می طوريه أمین نمایند، ولی بها و غیره ت ویتامین

  .اسب، شتر، فیل و زرافه و عمیقاً فکر کنید

بدن انسان یا . ماند نمیB دیگر ویتامین Bماند و یا ویتامین  نمی Cبعد از وارد شدن به بدن دیگر ویتامین  Cحقیقت این است که ویتامین 

نماید و هر ترکیباتی کـه   کند، تبدیل به ده هزار نوع مواد نام برده می شکند، خورد می حیوان این همه ترکیبات غذایی را در جهاز هاضمه خود می

مـواد اولیـه بکـار     1ل ده هـزار نـوع  تر بگوییم، طبیعت براي به وجود آوردن غذاي گیاهیِ کامـ  باز هم واضح. سازد خودش احتیاج دارد را از نو می

دهـد و بـه    آورد و دفعه دیگر ترتیب این مواد اولیه را تغییر مـی  طبیعت یک دفعه این ده هزار نوع مواد اولیه را به شکل یک سیب در می. برد می

  .آورد شکل انگور یا برگ یا یونجه و یا گندم در می

طوري قرار داده بود که همه ترکیبات شناخته شـده در آنهـا پیـدا بـود، آن وقـت ایـن        اگر طبیعت ترتیب ترکیبات غذایی را در همه گیاهان

  .آمدند گیاهان همگی به یک شکل، یک رنگ و به یک طعم در می

 .آورد کند و موجودات زنده به وجود می دهد، ترکیب آنها را عوض می او شکل ظاهري گیاهان را تغییر می. شود کار طبیعت در اینجا تمام نمی

هاي جنگل یک فیل، از برگ درختـان   از خار بیابان یک شتر، از علف. آورد مثالً شکل ظاهري یونجه را عوض نموده و یک گوسفند به وجود می

به عبارت دیگر یونجه، سیب، انگور، گندم، گوسفند، اسب، شتر و یا انسان همین ده هـزار نـوع   . سازد یک زرافه و از گندم یا سیب یک انسان می

هاي جهـان و مـواد    این است که سیب یا گندم زنده براي انسان غذاي کامل است ولی کلیه پختنی. هاي مختلف د اولیه هستند فقط به شکلموا

  .باشند؛ آنها فقط خاکستر غذا هستند شیمیایی روي هم رفته غذا نمی

و در  2انـد  هـا غـذاي طبیعـی و کامـل خـود را گـم کـرده       آن. هاي خود به چه کارهـایی مشـغولند   در آزمایشگاه» دانشمندان«حاال ببینیم این 

) البته نه مواد اولیه غذایی بلکه فقط ترکیبـات غـذایی  (کنند تا بفهمند بدن یک انسان به چه نوع ترکیبات غذایی  هاي خود جستجو می آزمایشگاه

اند که نان سفید غـذاي نـاقص اسـت و در ممالـک      فهمیدهآنها فقط آنقدر . احتیاج دارد که یکی یکی پیدا کنند و غذایی براي انسان تهیه نمایند

  .فروشند کنند و به مردم می به این نان اضافه می) ها و غیره ویتامین(مانند ایاالت متحده آمریکا چندین نوع مواد شیمیایی » پیشرفته«

ترکیبات غذایی را که بـدن انسـان احتیـاج    ها سال سعی و کوشش و جستجو موفق شدند کلیه  فرض کنیم آنها بعد از هزاران و بلکه میلیون

نتیجـه ایـن   . دارد کشف نمایند و تعداد این چندین نوع مواد شیمیایی را به ده یا صد هزار نوع برسانند و با آنها غذاي زنده و کامل درست نماینـد 

ذاي اصلی انسان را که گم کـرده بودنـد یعنـی    ها سال جستجو همین غ کار چیست؟ نتیجه این کار چنین خواهد بود که این آقایان بعد از میلیون

  !ده بودند مجدداً پیدا خواهند کردهمان گندم زنده را که با دست خودشان کشته و تبدیل به نان کر

                                                          
1

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

2
  .اند روي آتش نابود نمودهدر حقیقت  -
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 بپرسیم وقتی گندم زنده یعنی همین غذاي طبیعی، اصلی و کامل انسان که در همه جاي دنیا به این فراوانی» دانشمندان«حاال بیاییم از این 

  گردید؟ موجود است دیگر دنبال چه می

 لذا اصوالً آن خوراکی را باید غذاي واقعی دانست که به تنهایی قادر به تغذیه نمودن یک موجود زنده بوده یعنی غذاي کامل و داراي همـان 

باید بر حسب میل بدن و آمادگی دستگاه کلیه غذاهاي گیاهی زنده از این نوع هستند، ولی از هر یک از آنها . ده هزار مواد اولیه فرض شده باشد

تواند راه خود را پیدا کند  ترین البراتوار جهان است چنانچه از نفوذ و اثر سموم نجات یابد به خوبی می گوارش مصرف شود، چون بدن ما که کامل

  .ز این غذاها چقدر و با چه نسبت مصرف کنیمباشد و ما را به خوبی راهنمایی خواهد کرد که از هر یک ا و آن وقت میل ما راهنماي کامل ما می

مثالً وقتی ما میل به غذاي شیرین مانند عسل، کشمش، خرما و غیره داریم دلیل بر این نیست که بدن ما احتیاج به مـواد قنـدي دارد بلکـه    

چنـد لحظـه دیگـر    . ن مواد قندي داردهاي درونی جهاز هاضمه ما در این موقع آمادگی براي شکافتن و تحلیل نمود دلیلش این است که دستگاه

آید قدري گردو، سیب، تربچه یا پیاز بخوریم، یعنی جهاز هاضمه ما امکانات خود را براي شکافتن و هضم نمودن غذاهاي مزبور  میل به وجود می

خوار هـر قـدر هـم     یک مرده. ی ندارداما باید دانست که میل در مقابل غذاهاي مرده با میل در مقابل غذاهاي زنده هیچ شباهت. آماده کرده است

همینطور هـم بـا خـوردن غـذاهاي زنـده او      . تواند میلی را که براي کشیدن یک سیگار یا تریاك دارد خاموش نماید غذاهاي مختلف بخورد نمی

هاي مرده در بدن  که با خوراکیدار دارد خنثی نماید مگر اینکه سمومی را  دار و چربی تواند میلی را که براي خوردن یک بشقاب غذاي گوشت نمی

  .خود ذخیره نموده است خالی کند

. شوند در بدن ما همگی به یک چیز یعنی به غذاي کامل تبدیل می و تجزیه شدن این همه غذاهاي طبیعی ظاهراً متنوع بعد از تحلیل رفتن

قت این است که همه غذاهاي زنـده گیـاهی ظـاهراً    حقی. کنند که هر غذایی خاصیت مخصوصی دارد، ولی حقیقت این نیست ها خیال می بعضی

  ...کامالً متفاوت ولی باطناً یک خاصیت دارند و این خاصیت آن است که آنها غذاي کامل هستند

 هـاي گونـاگون   ي او عادت کرده است براي شکافتن ایـن غـذاها مـایع    چون انسان معموالً عادت دارد غذاهاي مختلف بخورد، جهاز هاضمه

براي خوردن پیـدا نکنـد و مجبـور شـود      يآماده داشته باشد، اما اگر شخصی در وضعی قرار گیرد که به غیر از یک نوع غذا چیز دیگر )آنزیم ها(

نمایـد و در اختیـار او    هاي کـافی تهیـه مـی    کند و براي شکافتن این غذا مایع ي او به آسانی عادت می فقط با این غذا تغذیه نماید، جهاز هاضمه

تا شخص بتواند از آن غذا به مقدار کافی بخورد و هضم نماید و احتیاج بدن خود را کامالً تأمین نماید، ولی این کار را بـا هـیچ نـوع از    گذارد  می

  .توان انجام داد نمی» مقوي«و » پخته«هاي  خوراکی

  

 رخواون جانوران گیاهچ ی شامل تمام مواد مورد نیاز بدن می باشداین نظریه آقاي آوانسیان که هر گیاه به تنهای

بسیار قابل تامل است و به احتمال زیاد مین می کنند، أمواد غذایی مورد نیاز خود را ت ، تمامتنها با یک نوع گیاه

به همین . کردم ولی تاکنون تحقیقات زیادي در این زمینه انجام نشده من در این مورد بسیار جستجو. درست

از مشهورترین محققان و طرفداران دلیل این موضوع را با خانم دکتر زرین آذر، متخصص تغذیه در آمریکا که 

مطرح کردم، و ایشان هم در پاسخ بیان نمودند که این موضوع تا حد  هستندرژیم غذایی خام گیاهخواري 

اخته جود در گیاهان و بدن انسان هنوز شناز مواد و ترکیبات غذایی مو يزیادي ناشناخته است چرا که بسیار

و برخی از مواد مورد  این است بدن انسان بسیار هوشمند بوده چیزي که روشن است، نشده اند، اما با اینحال

نیاز خود را تولید می کند، اما اینکه یک گیاه به تنهایی براي انسان کافی است یا نه، شاید در این زمان ممکن 
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ثر تغییرات اقلیمی و آلودگی ها و ورود مواد شیمیایی مختلف به خاك، میزان حاصلخیري آن نباشد چرا که در ا

گیاهان و بدن انسان ضعیف تر شده اند و اگرچه هنوز نمی توان یک نظر قطعی در مورد  هم چنینکم شده، و 

جات، سبزیجات، این مسئله اظهار کرد چون فعالً خیلی ناشناخته هاي زیادي وجود دارد، اما مصرف میوه 

رجوع شود به بخش پرسش و پاسخ وب . (مغزها و دانه هاي مختلف می تواند تمام نیاز هاي بدن را تامین کند

  )www.ZarinAzar.com :سایت دکتر زرین آذر

سفانه در جامعه به شدت رواج پیدا کرده است، این است که لی که به اشتباه فهمیده شده و متأیکی از مسائ

آن ها پروتئین فقط در گوشت، تخم مرغ و مواد حیوانی است و گیاهان فاقد پروتئین می باشند و یا پروتئین 

  .ناقص است و قابل جذب نیست

شتر از گوشت پروتئین اگر کمی تحقیق کنید می بینید که اتفاقاً بر عکس است، بعضی گیاهان مانند سویا حتی بی

در این باره هر شخص حتماً می بایستی مطالعه و . پروتئین مازاد هم براي بدن مضر استدارند، ضمن اینکه 

خواندن . اینصورت نمی تواند به واقعیت پی ببرد و همیشه از چاله به چاه می افتد تحقیق کند چرا که در غیر

. و مقاالت مختلف در مورد تغذیه می تواند تا حدي ما را در فهم بهتر حقیقت یاري کند ها خواص خوراکی

هم چنین تحقیق در مورد نتایجی که خام گیاهخواران گرفته اند نیز بسیار حیاتی می باشد، مثالً آقاي دکتر 

 بیش ازهستند که واري در ایران یکی از پیشگامان خام گیاهخ) متخصص زنان و زایمان و طبیعی دان(بسکی 

سالگی،  80از رژیم خام گیاهخواري پیروي می کنند و ضمن بهبودي کامل و شادابی در سن  سال است 40

 .بیماري هاي سخت خود مثل آب مروارید، دیسک کمر و سینوزیت را با این روش کامالً درمان نموده اند

مصداق هاي روشنی  _! نقدرها هم کم نیستکه اگر جستجو کنید می بینید تعدادشان در جهان آ_چنین افرادي 

هاي باطل که پروتئین فقط ه هستند که برتري رژیم غذایی خام گیاهخواري را به ما نشان می دهند و این عقید

  .که پروتئین گیاهی قابل جذب نیست را کامالً و به صراحت رد می کنددر گوشت وجود دارد و یا این

 کلسیم فکر می کنند ومین دیگر مواد غذایی هستند مانند کلسیم نگران تأدسته دیگر از عزیزانی که براي آن 

توصیه من این است که که فکر می کنند فقط در ماهی وجود دارد، » 3امگا«فقط در لبنیات وجود دارد و یا 

ا بیشتر مطالعه کنند چون این ها براي خود من هم آن اوایل شروع گیاهخواري مسائل حل نشده اي بود، ولی ب
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رف شد و تا حد زیادي شک هایم بر ط، در این زمینه فیلم ها و برنامه هاي مستند کاوش در کتاب ها، مقاالت،

اگر چه توصیه من به شما خواننده گرامی، . مین مواد غذایی مختلف از منابع گیاهی پی بردمبه چگونگی تأ

چون می بایستی خود شخص به نتیجه برسد و متقاعد  مطالعه و جستجوي بیشتر براي رسیدن به حقیقت است

، اما به طور خالصه باید گفت که در نتیجه تحقیقات فراوان انجام شده در مورد کلسیم، کلسیم در بسیاري شود

از مواد گیاهی مانند کنجد، بادام و سایر مغزها و حتی در کلم بروکلی و پرتقال تامسون هم وجود دارد و می 

باعث اسیدي شدن خون می شوند که ) به استثناي عسل(باشید که لبنیات و سایر مواد حیوانی بایستی مطلع 

در ضمن نباید فراموش کرد که در مورد . همین سبب بیماري هاي مختلف از جمله پوکی استخوان می باشد

و به  ص استشیر پاستوریزه و هموژنیزه، دیگر هیچ خاصیتی از شیر طبیعی باقی نمانده و در واقع سم خال

بیشترین آمار پوکی استخوان در ) مانند فنالند(همین خاطر کشورهایی که بیشترین میزان مصرف لبنیات را دارند 

  !جهان را هم دارند

مقاالت مختلف زیادي نوشته شده که در این کتاب مجال پرداختن به صورت مفصل، در مورد دالیل علمی آن 

  .می توانید به آنها مراجعه نمایید به آن ها نیست و براي اطالع بیشتر

 ه وفور یافت می شود ضمن اینکههم ثابت شده که این ماده در گردو، شاهدانه و تخم کتان ب» 3امگا«در مورد 

و سایر مواد مورد نیاز  B12در مورد ویتامین  .دنمواد گیاهی بر عکس گوشت ماهی، خون را اسیدي نمی کن

  .بدن نیز بدون شک با مصرف گیاهان مختلف، تمام نیازهاي بدن رفع می شود

که بسیار قابل  می خوانیمتجربیات و نظراتی را در مورد جانوران گوشتخوار  آوانسیاندر قسمتی دیگر از کتاب 

  :تعمق است

  .خواري یک عمل طبیعی نیست گوشت

خورد، دیگري برگ درخت، سومی دانه، چهارمی خار و  ها فقط علف می یم یکی از این حیوانینما حیوانات مشاهده میکه نزد بیشتر  به طوري

جورخـوار و ماننـد    خوار، همـه  خوار ، گوشت خوار، دانه خوار، برگ این درست نیست که ما براي همه آنها اسامی تعیین کنیم مثل علف. از این قبیل

  .اند خوار خلق شده ي روي زمین گیاه دات زندهطبیعتاً همه موجو. اینها

هاي گیاهی به وجـود آورده و در همـه جـاي دنیـا      پروردگار بزرگ موجودات زنده جوراجور خلق نموده است و براي آنها هزاران نوع خوردنی

پـزد و   را توسط اشعه خورشید مـی  طبیعت غذاي کامل. پخش نموده است که آنها بخورند و نزد همدیگر به آرامی و خوبی و خوشی زندگی کنند

طور که انسـان از قـوانین طبیعـت سـرپیچی نمـوده و بـه        ولی همین. دهد هاي زنده در دسترس همه موجودات قرار می کند و با سلول درست می
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از حیوانات به گوشـت   طور هم بعضی غذاهاي مرده، مشروبات الکلی، سیگار، مواد مخدر، دارو و صدها نوع چیزهاي دیگر معتاد شده است، همین

  .اند معتاد گردیده

شد بعضی از حیوانات به خواب رفتن عـادت کردنـد، دیگـران کـوچ      ها که غذاي طبیعی نسبتاً کمیاب می هاي خیلی قدیم در زمستان از زمان

هاي آنها شکم خود را پـر نمودنـد،    تها غذا ذخیره نمودند و بعضی از حیوانات هم حیوانات دیگر را طعمه خود قرار دادند و با گوش نمودند، بعضی

خوار شکار خـود   با اینکه حیوانات گوشت. یعنی غذایی را که آنها از گیاهان به دست آورده و در بدن خود ذخیره نموده بودند از آنها ظالمانه ربودند

باشد که قسـمتی از ارزش غـذایی    ت دوم میاین یک غذاي دس. خورند باز هم گوشت این شکار، غذاي تمام عیار نیست هاي زنده می را با سلول

لوح آنها فقط  خورند ولی به عقیده اشخاص ساده گاه غذاي گیاهی هم می خوار گاه به این است که حیوانات گوشت. اولیه خود را از دست داده است

باشد به این دلیل کـه وقتـی    ه غذاي سمی میهمه نوع گوشت و سایر مواد حیوانی چه زنده و چه مرد. دهند در موقع بیماري این کار را انجام می

تواند براي یک حیوان دیگر  خوار نمی به عبارت دیگر گوشت یک جانور گوشت. افتد گردد دیگر از ارزش غذایی به کلی می این غذا دست سوم می

گردد و به همین جهت است کـه انسـان    یباشد که اثرش فوري ظاهر م اي زیاد می ارزش غذایی داشته باشد، زیرا در گوشت آنها سمیت به اندازه

  .خوار مانند سگ، گربه، گرگ، شیر و پلنگ تغذیه نماید کند از گوشت جانوران گوشت جرأت نمی

دخترم آناهید یک سگ سفید و قشنگ شش ساله . توان ثابت نمود خواري جانوران یک عمل غیرطبیعی است را به آسانی می این که گوشت

هـاي   بیشتر خوراك او را عسل، گندم، خرمـا، کشـمش، پسـته و سـاالدها و میـوه     . ایم خوریم عادتش داده غذایی که ما می دارد که از بدو تولد به

ایـن سـگ حتـی پیـاز و     . شـود  دهد، همه اینها البته به صورت زنده چون در منزل ما حتی یک گرم هم غذاي مرده پیدا نمی مختلف تشکیل می

این سـگ در   .کنـد  زارهاي سبز و خرم مثل یک بره چرا می بریم در چمن موقعی که او را بیرون شهر می. ردخو تربچه را هم با میل فراوان می

  .نهایت سالم، شاداب و با حرارت و انرژي است هاي دیگر بی با سگ  مقایسه

ها خوي درندگی خود را به کلـی  خواري عادت دهیم بعد از چند نسل آن هاي شیر، پلنگ و گرگ را مثل این سگ به گیاه اگر ما بخواهیم بچه

توانیم گاو و گوسـفند را بـه    توانیم آنها را با گاو و گوسفند قاطی کنیم، اما بالعکس ما هیچ وقت نمی گردند و ما می گذارند و کامالً رام می کنار می

ولـی ایـن طـور    . ف یا کاه یا خار بخورنـد اند که عل کنند که گاو، گوسفند، اسب و شتر خلق شده بیشتر مردم خیال می. خواري عادت دهیم گوشت

. دهد خوریم بخورند ولی کسی از این چیزها به آنها نمی جات که ما می ه از همه نوع سبزیجات و میوهکنیست، این حیوانات هم میل فراوان دارند 

را هم ببریم، روي آتش قرار دهیم و به سم تبدیل  ما زور داریم، اسلحه داریم، حق داریم نه فقط آنها را از این غذاها محروم سازیم، بلکه سر آنها

نگـاه  . خالصه جهنم آن دنیا را روي زمین بیاوریم تا خودمان را در آن بسـوزانیم . نماییم و براي خود و عزیزانمان هزاران نوع بیماري ایجاد کنیم

چه بالیـی بـه   . ببینید که عاقبت آنها تا به کجاها خواهد رسیداند و  کنید به نوجوانان امروزه که در مواد مخدر و هزاران نوع فساد دیگر غرق شده

خوارهـا بایـد هرچـه زودتـر دور هـم جمـع شـویم و همـه گونـه           سر مردم خواهد آمد اگر روزي سرنوشت این دنیا به دست اینها بیفتد؟ ما زنـده 

  .کن نماییم هاي انسانی را یکباره ریشه ها و بدبختی ناشایستگی

فوق را خواندم، بسیار شگفت زده شدم و باورش برایم سخت بود که سگ گیاهخوار دفعه اولی که متن 

؛ یید می کردأاما چندي پیش دو خبر خواندم که صحت این قضیه را ت! شود و در عین حال پر انرژي هم باشد

ز یکی اینکه خرس پاندا گیاهخوار است، در صورتی که همه خرس ها گوشتخوار هستند و محققان چینی پس ا

تحقیق در مورد این مسئله، دریافته اند که خرس پاندا به عللی به گیاهخواري روي آورده و در حالی که دستگاه 

اما با این حال تمام نیازهاي بدن ) مثل کوتاه بودن طول روده(گوارش او مانند دیگر حیوانات گوشتخوار است 

این نوع غذا سازگار شده و جالب اینکه بخش اعظم  تامین می کند، به این دلیل که با "بامبو"گیاه  زخود را ا

هضم این گیاه را در واقع نه دستگاه گوارش پاندا، بلکه باکتري هاي همزیست با او انجام می دهند و آن غذا را 
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جذب بدن » بامبو«درصد چوب هاي  20و با تمام اینها، فقط  !تجزیه می کنند و در اختیار بدن او قرار می دهند

  !درصد، یک خرس گنده تغذیه می شود 20شود یعنی با همان  پاندا می

یا اینکه در جاي دیگر، محققان در آمریکا دریافته اند که سگ ها نیز مانند انسان ها می توانند گیاهخوار 

  ! شوند بدون هیچ مشکلی

نظریه ي ن ها گواهی بر حال هدف ما گیاهخوار کردن تمام حیوانات گوشتخوار روي زمین نیست، بلکه ای

وگرنه چه بسا حیوانات گوشتخوار نیز به حفظ تعادل جمعیتی جانوران کمک کرده اند که  مطرح شده هستند

  !اگر این نظم به هم بخورد، ممکن است حیات در کره زمین در معرض خطر قرار گیرد

ین نظریه که در مورد حیوانات گوشتخوار اگرچه نظریات دیگري هم وجود دارد اما شواهد موجود، درستی ا

 "انسان و حیوان"حتی در کتاب  .در ابتدا و در حالت طبیعی تمام حیوانات گیاهخوار بوده اند را تایید می کند

صادق هدایت هم به گیاهخوار شدن حیوانات گوشتخوار و باهوش تر شدن آنها پس از این رویداد، اشاره شده 

  !و بنابراین، این قضیه، چندان هم جدید نیست

  

  :دیم به کتاب آرشاویر در آوانسیانگر بر می

  .باشد و مواد مرده و غیرطبیعی و سمی دیگر به بدن می ،کردن غذاهاي پخته واردها نتیجه  کلیه بیماري

 آورد و خور به وجود می فایده، مریض و مفت هاي بی رود و یا سلول سوزد و از بین می فایده در بدن انسان می غذاي مرده مانند یک سوخت بی

عالوه غذاهاي مرده سـموم مختلفـی   ه ب. پندارند را نیرومندي و قوت می  اطالع آن شود که مردم بی مصرف و غیرطبیعی می موجب یک چاقی بی

  .گردد شماري می هاي بی شود و سبب مرض آوري می کنند که به مرور زمان در بدن انسان جمع ایجاد می

کلیـه غـذاهاي   : اساسی دارد و آن عبارت است از وارد کردن مواد مرده بـه بـدن از قبیـل    هاي انسانی فقط یک علت اصوالً کلیه بیماري

هاي الکلی و غیـر الکلـی، دخانیـات،     ، داروهاي شیمیایی، مواد مخدر، نوشابه)زنده یا مرده(پخته، تمام غذاهاي حیوانی 

  .جات و مانند آنها شیرینی

ـ    نماید گرسنگی نیست ه احساس میخوار در مقابل غذاي مرد عالقه زیادي که یک مرده معتـاد در   ک، بلکه اشتهاي کاذب اسـت کـه بـدن ی

که بدن وي از فرط گرسـنگی واقعـی    کند تا احساس سیري نماید، در حالی او شکم خود را با مواد کشته پر می. کند مقابل مواد سمی احساس می

  .نالد می

هـاي   ي نباتی عامل ایجاد سلول خوردن غذاي زنده. هاي زائد هاي اصلی و سلول سلول: خوار از دو نوع سلول تشکیل شده است بدن هر مرده

آورد و آنهـا را   خور بـه وجـود مـی    هاي ناتوان، مریض و مفت گردد حال آنکه خوردن غذاي غیرطبیعی و مرده سلول طبیعی، سالم و متخصص می

هاي زائد در یک شخص به شصت تـا   بعضی اوقات وزن این سلول. اند هاي زائد تمرکز یافته هاي انسانی در این سلول کلیه بیماري. کند تغذیه می
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گرداند و با سعی و کوشـش فـراوان آن را تغذیـه و     رسد و این خود مرض است که شخص آن را در آغوش گرفته و با خود می هفتاد کیلوگرم می

هاي اصلی و متخصص براي به کار گماشتن اعضاي بدن از یـک   کمبود سلول: به طور کلی بیماري عبارت است از. پروراند یکند و م پذیرایی می

  .هاي زائد و مواد مختلف سمی در بدن از طرف دیگر طرف و تجمع سلول

نماینـد،   را توسط ادرار از بدن دفع میهاي مجهز خود خون را تصفیه نموده و سموم  ها که با دستگاه هاي اصلی و متخصص کلیه وقتی سلول

  .اند ها مریض گویند کلیه توانند کار خود را به خوبی انجام بدهند، می ها نمی شوند و کلیه کم می

هاي دیگـر بـدن همـین     ها، اعضاء و سیستم گویند کبد مریض است و همین طور براي همه غده شوند می هاي اصلی کبد کم می وقتی سلول

  .شود وضع ایجاد می

کنـد، از   گذارد و با غذاي طبیعی تغذیه مـی  گیرد، تمام غذاهاي مرده را کنار می شود، تصمیم می ولی وقتی یک مریض با حقیقت امر آشنا می

رج شوند و از بـدن خـا   کنند و سموم انباشته شده در بدن او حل می هاي زائد بدن او از گرسنگی شروع به مردن و از بین رفتن می روز اول سلول

ها و عضوهاي  یابد و در نتیجه غده هاي اصلی بدن با به دست آوردن مقدار کافی غذاي طبیعی روز به روز افزایش می گردند و در عوض سلول می

هاي اصلی و خـالص شـدن از سـموم انباشـته      هاي زائد با سلول بدین ترتیب با مبادله شدن سلول. گیرند بدن فعالیت طبیعی خود را به دست می

  .آید آسایی به دست می طور معجزهه رود و سالمتی کامل ب ها یک مرتبه از بین می ده در بدن در عرض مدت کمی کلیه بیماريش

هاي گرسنه را سیر نماید؟ وقتی  هاي زائد را بکشد، بدن را از سموم خالی کند یا سلول قادر است سلول» دارو«پرسم کدام  حاال من از شما می

کشند و پول خود را بـه جیـب داروفـروش     خبر صف می هاي از همه جا بی طور این آدمه کنم که چ شوم و مشاهده می ها رد می از جلوي داروخانه

ها را از خطرات این کـار   خواهم فریاد بکشم و این بدبخت تر بسازند، می هاي مسموم خود را باز هم مسموم ریزند تا چند نوع سم بخرند و بدن می

هاي آینده با وحشت نگاه کنند که در قرن بیستم چه  ها را پر نمایند تا نسل ها جمع نموده و موزه مایم، سمومی که باید از داروخانهخردانه آگاه ن بی

  ...پنداشتند کردند که تندرستی و سالمتی خود را در این نوع سموم کشنده می نوع دیوانگانی زندگی می

غذاي یک انسان باید از . با مواد زنده و نباتی تغذیه کرده و تکامل خود را طی نموده است ها سال فقط قبل از کشف آتش، انسان میلیون

هاي آنها در مدت  شوند، سلول اصوالً غذاي کشته شده هیچ ارزش غذایی ندارد و موقعی که حیوانات کشته می. هاي زنده تشکیل شده باشد سلول

خوار  حیوانات گوشت. گردند کنند و به موادي زهرآلود مبدل می دهند و تولید سم می دست میمیرند و خاصیت غذایی خود را از  بسیار کوتاهی می

به عبارت دیگر وقتی یک . گیرند هاي نباتی را غیر مستقیم یعنی از دست دوم می خوار، همین خوراك ي گوشت خامِ یک حیوان علف به وسیله

تواند شکار خود را زنده زنده  ه یک دسته علف خورده است، ولی انسان چون نمیخورد مثل این است ک گرگ یک بره کامل را زنده زنده می

  ...خوار باشد تواند گوشت بخورد پس نمی

  

ممکن است این سوال برایتان پیش آید که پس اسکیموها چگونه گوشت خام می خورند و تقریباً سالم هم 

ند، در کتاب بودهستند؟ در مورد این سوال، آقاي علی اکبر راد پویا که خود با خام گیاهخواري درمان شده 

خبندان هاي پی در پی و عدم که اسکیموها در اثر ی نوشته اندچنین » هم غذا، هم درمان: خامگیاهخواري«

دسترسی به گیاهان قابل خوردن، به گوشت خام عادت کرده اند و چون آن را خام می خورند که آنزیم ها و 

سفانه باز هم از مضرات گوشت و مواد سمی رفته، تقریباً سالم هستند ولی متأمواد دیگر آن در اثر پختن از بین ن

ه می شود و تیجه اسکیموها قدهاي کوتاهی دارند و بدنشان زودتر فرسودموجود در آن در امان نیستند و در ن

  .طول عمر کوتاهی دارند
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صرف می کنند به هیچ وجه با گوشت هاي آشغال هورمونی و زباله هایی به نام آن گوشتی که اسکیمو ها م

در سوسیس و کالباس تمام قسمت هاي غیر قابل استفاده و مضر بدن  .سوسیس و کالباس قابل قیاس نیست

حیوان مانند غده ها و حتی قسمت هاي نفرت انگیز آن، همگی چرخ می شوند و پس طی مراحلی با افزودن 

  !رنگ ها و مواد شیمیایی دیگر، در بازار و نزد مشتري طبیعی و سالم جلوه می کنند

آنگاه وقتی بیمار شد و یا  !ن غذاهایی بخورد و انتظار سالمتی هم داشته باشدبه دور از عقل است اگر کسی چنی

  "!طبیعت با من بد است": می گوید رخ دهدهر اتفاق بد دیگري برایش 

با انواع روش ها به آشغال تبدیل کنیم وقتی به جاي غذاهاي طبیعی و سالم، غذاهاي بی ارزش و دست دوم را 

آیا ما با طبیعت سازگار بوده ایم که انتظار سازگاري و مهربانی از  !بیعت است؟و بخوریم، آیا این تقصیر ط

  !جانب طبیعت داشته باشیم؟

  

در ادامه براي تکمیل این کتاب، باز هم نقل قول هایی از کتاب خام خواري آوانسیان خواهم آورد چون واقعاً 

بسیار ساده و در عین حال مطابق با واقعیت بیان مرحوم آوانسیان علل پیدایش بیماري ها را . ارزشش را دارد

  :نموده که در ادامه می خوانیم

  گردند؟ آیند و چطور ناپدید می ها چطور به وجود می بیماري

هـاي   آورند که هیچ کاري از آنها ساخته نیست و فقط باري براي سلول هایی را به وجود می هاي مرده در بدن انسان سلول گفتیم که خوراکی

نمایند که تدریجاً به همه نقاط بـدن   هاي حیوانی مواد مختلف سمی تولید می هاي مرده مخصوصاً خوراك عالوه بر این، خوراکی. باشند ی میاصل

هایی از قبیل نقـرس، تصـلب شـرائین،     آیند و باعث بیماري روي هم جمع شده به حالت جامد و سفت در می ها سال طول مدت دهنفوذ نموده در 

شـوند و   هـا کـم مـی    هاي اصلی عضوها و غده از طرف دیگر از کمبود غذاي طبیعی، سلول. گردند تیس، سنگ کلیه و غیره می فشار خون، آرتري

  .دتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهن نمی

  .آیند باشد، چطور به وجود می هاي قلبی که سبب بیشتر مرگ و میرهاي انسانی می حال ببینیم بیماري

ها جمع  کشی آب هر روز مقداري آشغال بریزد، این آشغال در یک جاي لوله اگر کسی در لوله. باشد کشی یک شهر می جریان خون شبیه لوله 

خوارها همه روزه موقع صبحانه، نهار و شام به طرف جریان خون خود سـرازیر   طور هم سمومی را که مرده همین. کند شده جریان آب را قطع می

نمایند تا وقتی که باالخره جریان خون را به کلی قطع  تر می ها طبقه طبقه رسوب کرده، به تدریج قطر آنها را تنگ مرتباً روي دیواره رگ کنند می

کشـی آب یکـی    اگر کسی مشاهده نماید که یک نفر در جریان لوله. دانند بین این مرگ را غیر منتظره می مردم کوتاه. گردد نموده باعث مرگ می

نمایم که چطور مردمِ از همه  آورد؟ وقتی من مشاهده می ریزد آیا این شخص قطع شدن جریان آب را غیرمنتظره به حساب می سبد آشغال می دو

شـوم کـه    کنم و هر آن منتظر می نمایند، وحشت می ها را حریصانه به خون خود سرازیر می مرغ و پنیر این سم خبر با گوشت، ماهی، تخم چیز بی

  ...شود طور هم می همین. خون آنها متوقف گرددجریان 
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هـا   ها و مویرگ جمله قلب، رگ خوارها از  هایی که عضوهاي مرده طور که گفتیم قسمت عمده سلول همین. سکته قلبی دلیل دیگري هم دارد

قلـب در  . تند وظایف خود را انجام دهنـد هاي مرده به وجود آمده که خاصیت ارتجاعی نداشته و در نتیجه قادر نیس دهند از خوراکی را تشکیل می

هـا، مخصوصـاً    هـاي ضـعیف رگ   دیـواره . دهد تا بتواند خون را به دورترین نقـاط بـدن برسـاند    ها فشار خود را افزایش می شدن رگ  نتیجه تنگ

هاي آن که همیشه در حرکتنـد   یچهدارد و یا در گاهی خود قلب هم ترك بر می. ترکند هاي مغز، زیر فشار روزافزون خون طاقت نیاورده و می رگ

  .گردند افتند و متالشی می خسته شده از کار می

» علمـی «بین به جاي اینکه جریان این سموم را قطع کنند و به راحتی همه این اختالالت را بـر طـرف نماینـد بـه کارهـاي       پزشکان کوتاه

ها را تحریک نموده آنها را براي چند روز گشادتر  نند، با سموم مختلف رگک آنها با مواد شیمیایی خون را رقیق می. زنند عجیب و غریب دست می

هاي  بعد از چند بشقاب خوراك. نمایند تا آخرین نیروي خود را جمع نموده کمی تندتر کار کند سازند، با سموم دیگر قلب ضعیف را تحریک می می

گـردد، روي سـموم موجـود     تر مـی  این تفاوت که قلب ضعیف باز هم ضعیف گردد با همه چیز به حالت قبلی خود بر می» نیروبخش«و » مقوي«

شـد و پـرده از روي    بایستی باالخره یک نفر ظاهر می می. شود هاي پزشک و داروفروش مقداري پول تازه اضافه می مقداري سم تازه و روي پول

  .داشت بر می» علمی«رحمانه  این تجارت بی

دهـد و فشـار    گردد قلب اجباراً فشار خود را افزایش می تر می ها تنگ وقتی راه خون در رگ. توجه فرماییدکنم به این نکته خوب  خواهش می

نموده است، یک سم کشف کـرده  » معالجه«براي این که پزشک به مشتري نشان دهد که فشار خون او را پایین آورده و او را . رود خون باال می

هاي زائـد تشـکیل شـده اسـت، از      هاي آن از سلول بعد از مدتی قلب که بیشتر قسمت دیواره. نماید میها را به طور مصنوعی گشاد  است که رگ

افتد ولی به قدري ضـعیف پمـپ    شود و اگر چه به کلی از کار نمی شود و یک مرتبه گشاد شده حجمش بزرگ می پمپ نمودن به کلی خسته می

بـرد،   پرست این دفعه یک سم کامالً مخـالف اولـی بـه کـار مـی      پزشک پول. آید ئین میکند که فشار خون یک مرتبه از حد معمولی خیلی پا می

. نماید تا قلب را مجبور کند آخرین نیروي خود را جمع نموده خون را از این راه تنگ عبور دهـد  تر می هاي تنگ شده عروق را باز هم تنگ سوراخ

و دومـی را رگ   3اولی را رگ گشاد کننده) داروي (سمِ . نماید مزد خود را دریافت می وجدان راحترود و پزشک با فشار خون موقتاً کمی باال می

کننـد و   هاي خسته شـده را کـه کمـی آهسـته کـار مـی       اند که ارگان عالوه بر این، آنها سموم دیگر هم کشف نموده. اند نام گذاشته 4کننده  تنگ

نـام   5»نیـرو بخـش  «ایـن سـموم را   . کنند تا کار خود را تندتر انجـام بدهنـد   می» یدارب«خواهند قدري استراحت کنند تحریک نموده، آنها را  می

داروهـاي  «مشـروبات الکلـی، چـاي و قهـوه نیـز جـزو ایـن        . براي االغ گرسنه و از حال افتـاده » نیروبخش«اند، درست مثل سیخونک  گذاشته

  .صدها کتاب پر نمودتوان  می» علمی«هاي  با این نوع جادوگري. شوند محسوب می» نیروبخش

دانید در نظر پزشکان از بین بردن لوزتین کاري است خیلی  چنانکه همه می. طبیعت عضو زائد در بدن انسان نگذاشته است: یک مسأله دیگر

ارزه برخیزد و از بـدن  ولی باید دانست که طبیعت لوزتین را در بدن انسان قرار داده که در موقع لزوم با دشمن بیگانه به مب. ساده، معمولی و مفید

کنند پزشک ظاهربین عوض اینکه به کمک آنها بشـتابد و   هاي یاغی شروع می ها و میکرب وقتی لوزتین مبارزه خود را در مقابل سم. دفاع نماید

در نتیجه دشمن آزادانه  .اندازد کن نموده و به دور می دشمن اصلی را نابود کند خود لوزتین را که یکی از مهمترین دژهاي دفاعی بدن است ریشه

هاي مرده در بدن انسان هزاران نوع اختالالت کامالً  خوراك. نماید هاي بدن پخش می ي قسمت هاي خود را در همه کاري کشد و خراب نفس می

را بـه پوسـت و    کند که آدمـی  پروتئین را طوري مختل می) متابولیسم(همان خوراك مرده، یک دفعه سوخت و ساخت . آورند متضاد به وجود می

ي تیروئید یک دفعـه کـم و دفعـه دیگـر زیـاد کـار        همچنین غده. کند ارزش تولید می ها کیلو گوشت بی نماید، دفعه دیگر ده استخوان تبدیل می

ن و سـایر  دهند، هزاران هورمـو  کنند، هزاران کنفرانس تشکیل می هزاران کتاب چاپ می» دانشمندان«براي از بین بردن این اختالالت . کند می

ي ایـن   بـه بـدن تحویـل داده شـود همـه      طبیعیخواهند یاد بگیرند که اگر غـذاي   برند؛ ولی یک چیز خیلی ساده نمی مواد مصنوعی به کار می

 فهمد، او اصالً هیچ چیـز  را نمی طبیعیي  اگر کسی معنی کلمه. گردد بر می طبیعیروند و فعالیت بدن به حال  اختالالت یک مرتبه از بین می

  .فهمد نمی

                                                          
3 - Vasodilatatores
4 - Vasoconstrictores
5 - Tonique
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باشـد،   هاي مرده می ي خوراك براي خود دانشمندان صد درصد ثابت شده که سرطان زائیده. باشد ي سرطان می تر مسأله حاال از همه عجیب

و » لذیـذ «هـاي   ایـن خـوراك  » لـذت «خواهنـد آنهـا را از    ي مردم برسانند، گویا براي اینکـه نمـی   خواهند این حقیقت را به گوش همه ولی نمی

ي سرطان راه صـحیح را در پـیش گرفتـه و نتیجـه      دوست در بعضی نقاط دنیا براي معالجه البته چند پزشک انسان. محروم سازند 6»نیروبخش«

تواننـد ایـن کـار را بکننـد؟ ایـن       آنها چطور مـی . خواهند این خبر را به گوش عموم برسانند اند، ولی مقامات رسمی نمی مثبت هم به دست آورده

چند روز پـیش  . کنند گیرند و بین خودشان تقسیم می ها پول می علل سرطان میلیاردها دالر از دولت» پیدا نمودن«براي » ان سرشناسدانشمند«

  .میلیون دالر بودجه تعیین نموده است 350خواندیم که فقط ایاالت متحده آمریکا براي این منظور ساالنه 

آیند و بدن دروغین  هاي مرده به وجود می هایی هستند که از خوراك یکی از دو نوع سلول هاي سرطانی همین طور که قبالً هم گفتم، سلول

کنند و دیگري هر کجـا   شود و مردم آن را چاقی تصور می دهند، فقط با این تفاوت که یک دسته از اینها در همه جاي بدن پخش می تشکیل می

  .نماید کند در آنجا رشد می که خودش انتخاب می

تواند جلوي رشد این هیوال را بگیرد، ولی وقتـی مـا مصـرف     گردد که نمی قدري عاجز میه ی در نتیجه کافی نبودن غذاي طبیعی ببدن اصل

هـاي   اند و هـم سـلول   هایی که مردم چاقی نام گذاشته ها کیلو سلول ها، یعنی هم ده نماییم هر دو نوع سلول هاي مرده را به کلی قطع می خوراك

  .گردند کنند و ناپدید می گرسنه مانده شروع به حل شدن میي سرطانی،  غده

هاي فرضی و خیـالی و   بینند؟ براي اینکه در البراتوارهاي خود با حساب این جریان خیلی ساده را نمی» دانشمندان«و » شناسان زیست«چرا 

آنها . بینند دهد نمی طبیعت در البراتوار خود انجام میها و کارهایی را که  سرشان بقدري گیج شده است که حساب» علمی«با هزاران نوع اسامی 

بینند که چطور طبیعت در البراتوار خود از یک هسته ناچیز یک درخت عظیم و از ذرات میکروسکوپی موجودات زنده بزرگی مانند شتر، فیـل   نمی

» دانشمندان«سعی و کوشش به دست آورده است این ها سال  هایی که طبیعت در البراتوار خود در عرض مدت میلیون حساب. سازد و انسان می

  .کشند کنند و در عوض چند نوع سم کشنده ساخته و به رخ مردم می ها و البراتوارها در عرض چند دقیقه محو و نابود می در آشپزخانه

هـاي   یند، و این اشتباه در مصـرف خـوراك  آ ها در نتیجه یک اشتباه بزرگ به وجود می ها مرتبه تکرار کنیم کلیه بیماري باید باز هم و میلیون

  :نمایند ها از سه راه اصلی سالمتی انسان را تهدید می این بیماري. باشد مرده و مواد شیمیایی می

.گردد هاي مرده وارد بدن انسان می تجمع مواد سمی که با خوراك.1

.دآی هاي اصلی که در نتیجه کمبود غذاي طبیعی به وجود می غیر کافی بودن سلول.2

هاي مسري فقط به این  ضمناً همه گونه بیماري. شوند هاي مرده تولید می ارزش در بدن که از خوراك هاي زائد و بی تجمع سلول.3

.شوند ها غالب می سلول

 هـاي وسـیعی ایجـاد   ي  کـار  مواد سمی در همه جاي بدن نفـوذ نمـوده خـراب   . ها با هم سهیم هستند ي بیماري سه مورد مزبور در بروز همه

  .شوند هاي زائد، مزاحم فعالیت آنها می شوند و از طرف دیگر سلول میکم ها  هاي فعالِ ارگان کنند، از کمبود غذاي طبیعی تعداد سلول می

هـا کارخانـه عظیمـی اسـت مجهـز بـا        هـر یـک از ایـن سـلول    . بدن انسان دنیاي وسیعی است که از میلیاردها سلول تشکیل گردیده است

هـاي   مثالً سـلول . نمایند انگیز را که انسان نام دارد اداره می هاي بسیار پیچیده و منظم با وظایف مختلف که با همدیگر این دنیاي شگفت دستگاه

دهنـد و   هاي عضالت که از خاصیت ارتجاعی برخوردارنـد عضـالت را حرکـت مـی     سلول. رسانند رق دستورات مغز را به اعضاء میاعصاب مثل ب

 ارتجاععضالت قلب . کنند ها را تولید می ها و سایر مایع ها و آنزیم دهند هورمون ها را تشکیل می هایی که غده سلول. کنند بارهاي سنگین بلند می

هاي خود خون را تصفیه  ها با دستگاه هاي کلیه سلول. دهند دارند و کار یک پمپ را انجام می که قلب را دائماً در حرکت نگاه میمخصوصی دارند 

دهنـد و   هاي ریه اکسیژن را از هوا گرفته به بـدن تحویـل مـی    سلول. نندک یکنند و از طریق ادرار دفع م ع مینموده، مواد کثیف و مضر آن را جم

هاي سایر اعضاء هر یکی وظیفه مشخصی دارد که اگـر ایـن وظـایف مطـابق قـوانین       طور هم سلول همین. نمایند هواي کثیف را از بدن دور می
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عیین نموده است بدون هیچ نوع بیماري طی خواهد نمـود و چـون   طبیعت به درستی انجام گیرد، انسان تا آخر عمر طوالنی خود را که پروردگار ت

ي موجودات دیگر شود، ولی متأسفانه یک پرنده کوچـک   تر از همه باشد عمر او باید طوالنی ترین موجود روي زمین می انسان مجهزترین و کامل

کند پیر شده و مرگ ناگهانی او نیز غیرطبیعی  سد، خیال میر دیوانه که به هفتاد هشتاد سال می کند، ولی انسان نیمه دویست سیصد سال عمر می

  .شود محسوب نمی

. کدام مهندس زحمت کشیده و چه مصـالحی مصـرف نمـوده اسـت    ) سلول ها(آسا  هاي معجزه حاال ببینیم براي به وجود آوردن این کارخانه

ها  داشتن، به کار گماشتن و تولید مثل این سلول ود آوردن، زنده نگهباشد و مصالحی را که او براي به وج ها خود پروردگار می مهندس این کارخانه

ها ساخته و در یک میوه  مطابق احتیاجات سلول 7هاي کامالً دقیق به کار برده است توسط اشعه خورشید، آب، خاك، ریشه، ساقه و برگ با حساب

نامنـد،   دگار را نادیده گرفته و در این مواد اولیـه کـه مـردم آن را غـذا مـی     هیچ آدم عاقل نباید جرئت کند خرد پرور. ي گندم جا داده است یا دانه

  .کوچکترین تغییراتی بدهد

نقصی را که خداي بزرگ بـراي   خوار غذاي کامل و بی نشناسِ مرده با وجود همه این واقعیات کامالً آشکار، ساده و طبیعی، دانشمندان زیست

کننـد در   نمایند و تـالش مـی   کشند و نابود می گذارد پسند ننموده، آن را می سازد و در دسترس آنها می مخلوق خود در البراتوار طبیعت آماده می

ها، مـواد معـدنی    ها، پروتئین آنها هزاران نوع ویتامین. البراتوارهاي خود غذاي مصنوعی و شیمیایی بسازند و جایگزین غذاي طبیعی و زنده بکنند

اند بـه کـار بیندازنـد کـه چنـد نفـر از ایـن         هایی را که از گرسنگی حقیقی از کار افتاده سازند تا با  آنها ارگان شمار دیگر می مصنوعی و سموم بی

روزي که تعیین کنندگان جایزه نوبل بـا  . داند اند خدا می دانشمندان قالبی براي کشف این نوع مواد مصنوعی و سمی به جایزه نوبل نائل گردیده

  .اي اشتباهات خود چقدر افسوس خواهند خوردحقیقت امر آشنا شوند، بر

گذشـته  . آید به وجود میهاي حیوانی  ردد از خوراكگ شمار می هاي بی شود و سبب بروز بیماري نود درصد سمومی که در بدن انسان جمع می

هـاي درونـیِ    ي سـاختمان دسـتگاه  کشند همه مـوادي کـه بـرا    دهند و می از این وقتی غذاي زنده را چه حیوانی و چه گیاهی روي آتش قرار می

همچون مصالح سنگین ساختمانی مانند سنگ، آجـر، گـل و    -)کالري(شود و فقط مواد سوختنی  هاي متخصص الزم است محو و نابود می سلول

  .ه و خراب شدهمانند، آن هم البته به صورت سوخت و غیره باقی می اي، چربی، قند پروتئینی، نشاسته مواد» علمی«یعنی به عبارت  -غیره

شـود   هاي مـرده تولیـد مـی    کالري که از خوراك. دهند حاال ببینیم این کالري و این مصالح ساختمانی سنگین در بدن چه کارهایی انجام می

دور کنـد آن را از خـود    فایده است، این کالري فقط سوخت اضافی است که بدن هیچ احتیاجی به آن ندارد و با هزار زحمـت سـعی مـی    کامالً بی

خواهد که این آتش را  بدن او چیزي می. ور شده است کند مثل اینکه در بدن او یک حریق شعله نهایت گرم احساس می شخص خود را بی. نماید

قلـب   ياین آب بار اضـافی بـرا  . کشد گردد، شخص هر دقیقه یک شیشه کوالي سرد یا آب یخ سر می خاموش نماید، تشنگی عجیبی شروع می

هـا و   شود فعالیت خود را افزایش داده، تندتر پمپ نماید و این آب اضافی را به کلیه قلب مجبور می. تیاجات بدن هیچ مناسبتی ندارداست که با اح

شـخص دائمـاً   . گـردد  عرق مثل آب یک جوي از همه جاي پوست پرخور جـاري مـی  . پوست برساند تا به توسط ادرار و عرق از بدن بیرون براند

هـاي   همـین خـوراك  » فوایـد «ایـن  . این دنیاسـت » هاي لذت«این هم قسمتی از . دارد تا جریان این آب را از بدن پاك نمایددستمال به دست 

زنند، ولی متأسفانه شخص عوض اینکه نیرو گرفته  براي آن داد می» دانشمندان«باشد که شب و روز  می» نیروبخش«و » دار کالري«، »مقوي«

  ...رود و آنقدر قوه ندارد که از صندلی راحت خود بلند شود کشد، سینه او باال و پایین می از دست داده، به زور نفس میي نیروي خود را  باشد کلیه

  

  :آوانسیان در ادامه، از تجربیات شخصی خود می نویسد

. افتادم کردم و به رختخواب می هر سال دو سه مرتبه و هر دفعه سه چهار روز تب می. بنده خودم پنجاه و سه سال تمام در این وضعیت بودم

و زیرپیـراهن،   هنج دفعه تعویض پیژامبعد از چهار پ. شد اي من تمام خیس میه هکردم که در عرض ده دوازده دقیقه پیژام به قدري زیاد عرق می
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مزمن خیلی سخت داشتم، احساس بیست، بیست و پنج سال تمام برونشیت . خوابیدم کشیدم و می ي حمام به تن می آمدم و یک حوله به تنگ می

هـاي مختلـف    گـردن  ژاکت یخه بلند پوشیدم فایده نکرد، شال. شود ي من سوراخی دارد که سرما همیشه از آنجا وارد بدن من می نمودم سینه می

ضخیم با نیم متر پهنا و  گردن پشمی خیلی سرانجام یک شال. شد ي من می نمود و وارد سینه خریدم فایده نکرد، سرما به یک نحوي راه پیدا می

» سـرماخوردگی «کردم ایـن یگانـه راه صـحیح بـراي جلـوگیري از       خیال می. سه متر درازا سفارش دادم و آن را دو سه دفعه دور گردنم پیچیدم

  .باشد می

ن در هـواي آزاد  از موقعی که عقل به سرم رسید، یعنی از شانزده سال پیش به این طرف چـه در تابسـتان و چـه در سـرماي شـدید زمسـتا      

هـا یـک    پوشم، زمستان نمی هموقع خواب بیژام. »خورم نمی«را  کند، ولی هیچ وقت من این سرما خوابم، هر نوع سرما به بدن من اصابت می می

انـد آزادانـه نفـس    خوابم تا تمام پوست بـدنم بتو  آورم و زیر یک مالفه می ها این زیرپیراهن را هم در می پوشم، ولی تابستان زیرپیراهن کوتاه می

روم، بـدین   گیرم و خیس خـیس زیـر مالفـه مـی     کنم یا دوش می هاي خیلی گرم تابستان بدنم را با یک استکان آب سرد خیس می شب. بکشد

  ...برد کند که او را بالفاصله به خواب عمیقی فرو می بخشی را احساس می طریق آدم یک خنکی لذت

پرست هـر روز از رادیـو و تلویزیـون     رحم و پول باشند آن تبلیغاتی که افراد بی می يانگیز هاي نفرت زيبا گردد که چه حقه از اینجا آشکار می

زنند که اینقدر براي تبلیغات خـرج   حساب کنید چقدر پول مفت از مردم به جیب می. کنند براي به اصطالح داروهاي ضد سرماخوردگی پخش می

  .کنند می

هـاي درونـی    هـا و دسـتگاه   کُشیم آن مواد اولیه عالی که براي ساختمان و به کار انداختن کارخانـه  آتش میگفتیم که وقتی غذاي زنده را با 

. دیدیم که کالري اضافی چه بود. مانند ارزش و مصالح سنگین ساختمانی باقی می شود و فقط کالري بی هاي متخصص الزم است نابود می سلول

  چیست؟حاال ببینیم کار مصالح سنگین ساختمانی 

هـا ظـاهراً شـبیه بـه      این نوع سلول. آید قادر است فقط دیوارهاي سلول را بسازد پروتئینی که از گوشت، نان، برنج و امثال اینها به عمل می

اننـد  تو هاي تخصصی محرومند و یگانه کاري که مـی  باشند، ولی باطناً هیچ شباهتی به آنها ندارند، چون از هر گونه دستگاه هاي اصلی می سلول

هاي بدن اصلی بیکار نیستند، هر یـک   هیچ کدام از سلول. انجام بدهند این است که بخورند، هضم نمایند، از وسط نصف شوند و تولید مثل کنند

فهمم،  شاید من عقل ندارم و چیزي نمی. کنند ها انجام وظیفه می ها و غده ها، ارگان از آنها مأموریت خاصی دارد که در پوست، عضالت، استخوان

  خورند و کار آنها چیست؟ خوارها آویزانند به چه درد می ها کیلو از همه جاي بدن مرده هایی که ده حاال شما به من بگویید این گوشت

بخورید تا براي انجام دادن کارهاي سخت بدنی کالري و نیروي » مقوي«هاي  مرغ و سایر خوراك گویند گوشت، برنج، ماهی، تخم به ما می

کنند، از دو طـرف در اتوبـوس محکـم     هایی که در موقع سوار شدن اتوبوس دستشان را بلند می حاال شما از آن آقایان و خانم. اشته باشیدکافی د

خورنـد کـه نیـروي     نمـی » مقـوي «کشند تا بتوانند خودشان را یک پله باال بکشند بپرسید آیا آنها از این غذاهاي  گیرند و یک دنیا زحمت می می

  ..داشته باشند؟ ببینید آنها چه جوابی به شما خواهند دادبیشتري 

ي بیماري یک اشتباه عمیق وجود دارد کـه الزم اسـت    در استعمال کلمه: حاال ببینیم اصالً بیماري چیست و به چه چیزي باید بیماري گفت

گویند این آدم بیمـار شـده کـه     کند می کند و یا تب می میدرد یا سردرد احساس  گیرد یا او دل وقتی پاي یک نفر درد می. من اینجا تشریح نمایم

بنابراین . باشد هاي متخصص می هاي زائد و کمبود سلول اصل بیماري همین سه وضعیت یعنی تجمع مواد سمی، تجمع سلول. این درست نیست

تا اشخاص صـد سـاله بـه آن    ) مرده تغذیه نموده است هاي که در رحم مادر با خوراك(خوارها بدون استثناء از نوزاد یک روزه گرفته  ي مرده همه

باشـد در   خبر این بیماري وحشتناکی را کـه باعـث همـه مـرگ و میرهـاي کنـونی مـی        مادران بی. خوارها بیمارند ي مرده پس همه. مبتال هستند

  .کنند هاي خود می پزند و به زور وارد بدن بچه آشپزخانه می

دارد بیماري نیست پس چیست؟ جـواب   ها در رختخواب نگاه می ها و حتی سال  ن چیزي که آدمی را ماهحاال شما از من خواهید پرسید پس آ

گویند بیماري نیست بلکه عالیم مقاومت بدن در  یکنند و به آن بیماري م خوارها گاه به گاه احساس می هایی که مرده آن ناراحتی: من این است

وقتـی  . هـاي مـرده و بـدن دروغـی     به عبارت دیگر مبارزه بدن اصلی اسـت در مقابـل مـواد بیگانـه یعنـی خـوراك      . مقابل بیماري اساسی است
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ها به تنگ آمده گاه به گاه به مبارزه بر نمایند، بدن اصلی آن زا را حریصانه به بدن خود تحمیل می هاي مرده و بیماري خوارهاي گمراه خوراك مرده

کند، یک قسمت از  ها را پاك می کند، با اسهال روده توسط استفراغ معده را خالی می .مواد مضر را از بدن دور نمایدخیزد تا یک قسمت از این  می

آورد تا دستگاه گوارش بتواند مـدتی   وز هم اشتها را بند میراند، ضمناً چهار پنج ر ها بیرون می هاي زائد و سموم را نیز حل نموده از راه روده سلول

این استفراغ، اسهال، تب و غیره در . ها احتیاجی ندارد به استراحت بپردازد و با این امر به صاحبش نشان دهد که بدن اصلی او به این نوع خوراکی

دهد تـا قسـمتی از بیمـاري اصـلی را از بـدن دور نمایـد،        نجام میواقع عالمت بیماري نیست، بلکه عالمت معالجه است که طبیعت گاه به گاه ا

کنند و به جاي اینکه بگذارند طبیعت کار خود را به راحتی انجام دهد، به جاي اینکه بگذارند جهاز  بین معنی این را درك نمی خوارهاي کوتاه مرده

است، چند روز نفس راحت بکشد، بـه جـاي اینکـه مصـرف مـواد مـرده و       ها سال متوالی سه چهار برابر آنچه الزم بوده کار نموده  هاضمه که ده

کنند با صدها نوع سـموم کشـنده و سـایر وسـایل      سعی مییعی بیمار را تقویت نمایند، اي حذف نمایند و با غذاي طب ي تغذیه زهرآلود را از برنامه

ي جگر نه اینکه بدن اصلی بلکه بدن  جه، چلوکباب، شیر و عصارهي شفابخش طبیعت را بگیرند، خفه نمایند و با سوپ جو جلوي مبارزه» علمی«

تـب و احسـاس درد   . شـود  هاي مختلف دیـده مـی   در شکل» ها بیماري«این مبارزه در مورد همه نوع . دروغی یعنی خود بیماري را تقویت نمایند

  .باشد ها و سموم مختلف می ي بدن اصلی در مقابل میکروب نشانه مبارزه

نشناسـان   زیسـت . باشـد  بـرده مـی   کند فقط کار سه عامل نـام   نظمی که در هر ارگانی و یا هر قسمت دیگر بدن بروز می هر بی هر دردي و

هـر یـک از ایـن    . انـد  اختـراع نمـوده  » علمـی «آورنـد هـزاران اسـم     هایی که مواد مرده در بدن انسان به وجـود مـی   کاري خوار براي خراب مرده

ها بـه چـه    کاري حاال ببینیم این خراب. اند نظمی و غیره یک اسم مخصوص پیدا نموده ي بی ن، شکل ظاهري، درجهها نسبت به مکا کاري خراب

گـردد،   بیند به آن طـرف روانـه مـی    گردد هر راه آزادي که جلوي خود می طور که سیالبی از کوه سرازیر می همان. شود طریقی در بدن پخش می

کند، این مواد به هر طرف بدن که راه آزاد یا جـاي ضـعیف    سازد و وارد بدن خود می زا می انه مواد بیماريدر آشپزخ نفرطور هم وقتی یک  همین

هاي خود را  کاري کنند و خراب آور در سر راه خود یک ارگان مناسب و ضعیف انتخاب می گاهی این مواد مرگ. شتابد کند به آن طرف می پیدا می

در مـوارد دیگـر   . رسـد  ، پنج، ده تا بیست سالگی فرا میکطور موارد مرگ در سنین ی این. اندازد بور را از کار میدر آنجا متمرکز ساخته، اُرگان مز

نیمه زنده نیمه مـرده تـا هشـتاد نـود سـال عمـر       » شانس آورده«شود و صاحب این بدن  هاي بدن پخش می ي اُرگان ها در همه کاري این خراب

  .باشد ک عمر خوب میخوارها این ی در نظر مرده. کند می

این کار قـانون  . میرد شوند، یا چرا یکی زود و آن یکی دیر می ها به آن بیماري مبتال می ها به این بیماري و بعضی نباید پرسید که چرا بعضی

ت ارثـی و غیـره و   ي مقاومـ  ها، شرایط کار و فعالیت شخصی، درجه این بستگی به مصرف مواد مرده و زنده، شرایط وضعیت ارگان. خاصی ندارد

  ...غیره دارد

تـوان   نامند، بدون اینکه یک دقیقه متوجه حرف خود بشوند و فکر کنند که چطور می می» هاي تمدنی بیماري«خوارها این نوع بالها را  مرده

هن، هواپیما، موزیک، سینما، مدرسه، آ آیا برق، رادیو، یخچال، تلفن، اتومبیل، راه. شود تمدن نامید ها افراد بشر می چیزي را که باعث مرگ میلیون

کنند ماننـد   تمدن حساب می  عقل، نشانه خوارهاي بی آن چیزهایی که مرده. آورند؟ البته که نه به وجود می» هاي تمدنی بیماري«اینها هستند که 

هزاران نوع وسایل دیگر که مردم نیمـه  هاي زودپز و  ي گازي، دیگ سازي، آشپزخانه سازي، سیگارسازي، مشروب هاي داروسازي، کالباس کارخانه

کن نمایند نه فقط عالیم تمدن نیسـت بلکـه    اند تا غذاهاي طبیعی را به مواد سمی تبدیل نموده نسل بشر را از این دنیا ریشه دیوانه اختراع نموده

  .ترین بربریت است که تا به حال انسان شناخته است بزرگ

. کند حاال دیگر هیچ وقت خبر نمی. شد داد و آهسته به مردم نزدیک می گ آمدن خود را خبر میدویست سیصد سال پیش در بیشتر موارد مر

آیند و جوانـانِ بیسـت، بیسـت و پـنج      شدند، ولی اکنون نوزادان با سرطان به دنیا می هاي پیري محسوب می سابق سرطان و سکته قلبی بیماري

کرد، ولی اکنون در عرض پنج دقیقـه کـار را تمـام     ارد سکته به یک قسمت بدن اصابت میسابق در بیشتر مو. شوند ساله از سکته قلبی تلف می

  .کند می

ها را بگیرد به غیر از تعویض یک بشقاب غذاي مرده با  فکرش را بکنید، هیچ عملی، هیچ ثروتی، هیچ قدرتی قادر نیست جلوي این بدبختی

ها بـا ایـن    هاي مجللِ بیمارستان نگاه کنید به این ساختمان. وق خود تعیین نموده استیک بشقاب غذاي زنده که از اول زندگی، خالق براي مخل
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هـاي   هـاي قطـور، بـا داروخانـه     هاي جدي و طوالنی، با کتاب هاي رسمی، با نطق پیچیده، با کنفرانس» علمی«هاي  تشکیالت وسیع، با دستگاه

نه فقط » علمی«هاي  وه پرستارهاي پاکیزه و فکرش را بکنید که این همه مسخره بازيهاي مدرن، با پزشکان با وقار، با گر معمایی، با آشپزخانه

اگـر  . باشـد  ها و مرگ و میرها می هاي مرده و داروهاي سمی باعث کلیه بیماري ارزش یک بشقاب غذاي زنده را ندارد، بلکه وجود آنها با خوراك

کننـد و   شوند، فوراً از آنجـا فـرار مـی    فعالیت غلط خود چه گناه وحشتناکی مرتکب می این پزشکان و پرستاران جوان و فریب خورده بدانند که با

  .ي عمرشان را براي خدمت به مردم از راه صحیح اختصاص خواهند داد براي جبران گناهان گذشته خود، بقیه

چـون درس  . یچ وقـت فرامـوش نکنـد   خوانـد تـا حفـظ نمایـد و هـ      خواهد درس خود را خوب یاد بگیرد آن را چندین مرتبه می کسی که می

ي اول اهمیـت را دارد کـامالً    ي آن که درجـه  باشد، الزم است چند نکته ي تغذیه و تندرستی مهمترین درس این دنیا می خواري یعنی فلسفه زنده

  .خوب حفظ گردیده و همیشه و همه جا تکرار شود

لف این کارخانه و براي به کار انـداختن و سـالم نگـه داشـتن آن، مـواد      هاي مخت سازد، براي ساختمان قسمت اي می وقتی مهندسی کارخانه

تـرین   حـاال ببینـیم عظـیم   . ي مزبور را خراب نموده از نـو بسـازد   نماید و هر آن قادر است کارخانه هاي دقیق تعیین می ي الزمه را با حساب اولیه

انـد مـا    شناسـان سـاخته   ي ما را زیست ن کیست؟ اگر مغز، قلب، خون و ریهي این دنیا را که انسان نام دارد چه کسی ساخته و مهندس آ کارخانه

  .مجبوریم به دستورات آنها گوش دهیم و اگر بدن ما مهندس دیگري دارد باید او را بشناسیم و دستورات او را اجرا نماییم

داند که مهنـدس اصـلی بـدنِ انسـان      ازد، میس پرستد و به هر شکل که او را در ذهن خود مجسم می هر کس در این دنیا هر خدایی که می

خدا در جاي معینی ننشسته، او همه جـا هسـت، در آسـمان، در زمـین، در     . توانیم توانیم با خود خدا صحبت کنیم؟ البته که می آیا ما می. خداست

کنند به آنها رحم کنـیم   می التماسکه از ما  ي گندم، در گُل، در برگ درخت، در چشمان گاو و گوسفند و مرغ و ماهی قلب ما، در مغز ما، در دانه

شناسـند، آنهـا طبیعـت را     حتی آن کسانی که گویا وجود خـدا را نمـی  . کند پس خدا توسط طبیعت هر روز و هر دقیقه با ما صحبت می. و نکشیم

چـون خـدا در همـه جـاي     . رندشناسند، بدون اینکه به این امر پی بب شناسند و در مقابل آن احترام قائلند، پس آنها هم خواه ناخواه خدا را می می

طبیعت قوانین خاصی . دهد، پس باید قبول نمود که خدا، آفریدگار، پروردگار، یزدان، خالق، طبیعت یک معنی دارند طبیعت وجود خود را نشان می

این قوانین را خوب مطالعه نموده شناسان مایلند واقعاً کار مفیدي انجام بدهند باید  ي چیزهاي این دنیا نوشته است و اگر زیست دارد که روي همه

  .و مردم را به راه صحیح هدایت کنند

رل اصـلی را بـازي   ) هـاي اصـلی   هاي زائد، مـواد سـمی و کمبـود سـلول     سلول(ها سه عامل  در این قسمت کتاب دیدیم که در بروز بیماري

هاي اصلی هم تقویـت   گردند، سلول حل شده از بدن خارج میهاي زائد و مواد سمی  گیریم سلول کنند، وقتی ما جلوي جریان مواد مرده را می می

امـا در  . گردنـد  ها نیز به کلی ناپدید می کن شده و خود بیماري ها ریشه به این طریق علل اصلی بیماري. شوند شده به کار طبیعی خود مشغول می

فهمنـد و   هـا را نمـی   العمـل  تجربه معنی این عکس ردم بیشود که م هایی در بدن ایجاد می العمل هاي زائد، عکس موقع حل شدن سموم و سلول

در قسـمت بعـدي کتـاب    . دهد ي اشتباهات دیگر علم پزشکی را تشکیل می ي همه همین اشتباه بزرگ پایه. کنند کامالً برعکس آن را تصور می

  .ها صحبت خواهیم نمود العمل راجع به این عکس

  هاي شفا بخش العمل عکس

وقتی این مبارزه در . گردد بیماري عالمت مبارزه بدن در مقابل مواد بیگانه و مضر است که از بیرون وارد بدن انسان میطور که گفتیم  همان

. گوینـد  درد، کمردرد و غیره همین حرف را مـی  طور هم براي سردرد، دل همین. کند گویند پاي فالن کس درد می گیرد می پاي انسان صورت می

  .کند ی ایجاد میها یکی است، یعنی همین سه عامل ذکر شده که در جاهاي مختلف بدن دردهاي مختلف اريي دردها و بیم دلیل همه

تواند آن را در خود جا بدهد یا با ادرار بیرون براند و در جریـان خـون    شود که بدن نمی هاي مرده سم به قدري زیاد تولید می وقتی از خوراك

مانند تغییر غذا، آفتاب گرم، باد گـرم، فعالیـت   » نامعلوم«وقتی با یک دلیل . کند دردهاي دیگر احساس می درد، سردرد و ماند، انسان دل باقی می
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انـد عالیـم    بین بیماري نام گذاشـته  این که مردم کوته. کند شود، شخص درد احساس می بدنی و غیره یک قسمت از سموم انباشته شده حل می

بین عوض اینکـه دلیـل اصـلی     طلبد، ولی پزشکان کوتاه زند و کمک می ار بدن اصلی است که جیغ میاین درد ک. باشد مختلف بیماري اصلی می

کنند و روي سـموم موجـود سـموم تـازه اضـافه       ي اساسی بیندیشند با چند مسکّن این صدا را خفه می بیماري را پیدا نموده و براي آن یک چاره

  .نمایند می

هاي  وقتی کسی خوراك. ت را با دقت بخوانید و خوب به یاد بسپارید و هیچ شکی در آن نداشته باشیدکنم این قسم حاال از شما خواهش می

هاي مـرده و   غذاي طبیعی، خوراك. دهد ي خود را بالفاصله نشان می نماید این غذا اثرات شفادهنده مرده را کنار گذارده غذاي طبیعی مصرف می

گردانند و همچنین سمومی را که در جریان خون در گـردش اسـت فـوراً جمـع نمـوده از بـدن خـارج        ها سر هضم نشده را که در معده و در روده

او اگر از اصل جریان خبر نداشـته باشـد خیـال    . کند هایی مانند گاز، اسهال و غیره احساس می هاي خود ناراحتی شخص در معده و روده. سازد می

عـده  . چیـزي کـه آدمـی را مـریض نمایـد نبایـد طبیعـی نامیـد        . ن حرف واقعاً مسخره استای. کند که غذاي طبیعی به او ضرر رسانده است می

خواري را امتحان کردیم و دیدیم که غذاي طبیعی با بدن  ما زنده«: نویسند نمایند به من می شماري از مردم که این مطلب را خوب مطالعه نمی بی

  ».کردیم رها ،ما سازگار نیست

اما آنهـایی  . کنند ها شروع به حل شدن می ها و ماه باشند، بعد از هفته ي سریشمی می جامد در نیامده و مثل مادهسمومی که هنوز به صورت 

کشد تا تدریجاً و به نوبت نرم شده به حال سریشمی برگردند  ها طول می اند سال ها سال پیش در بدن وارد شده و مثل سنگ سفت گردیده که ده

کننـد، کـار ایـن مـواد سریشـمی       خوارها در بعضی جاهاي بدن احساس می بیشتر دردهاي شدید که مرده. گردند و سپس حل شده و از بدن دفع

ها عبور نموده داخل جریان خون بشوند و از بدن دفـع گردنـد و در    هاي ارگان توانند از پرده اند نمی تا موقعی که اینها کامالً آب نگردیده. باشد می

  .گردند ها یا در عضالت در حرکتند موجب دردهاي شدید می ستخوانمدتی که اینها در بندهاي ا

خـواري   خـواري و هـم در موقـع زنـده     اند هم در موقع مـرده  هاي بدن در مقابل مواد بیگانه که مردم بیماري نام گذاشته العمل این نوع عکس

شود کـه یـک    خواري سم دائماً از بیرون وارد بدن می قع مردهمو. گردد گردد، ولی این کار در شرایط کامالً مخالف همدیگر انجام می مشاهده می

خواري هیچ گونه سمی از بیرون وارد  اما در موقع زنده. گردد گردد و باقی آن در یک جاي بدن انباشته می قسمت آن مطابق امکانات بدن دفع می

باشـد کـه در    این جریان به این معنی می. شود بیرون رانده می خواري در بدن جمع شده بود تدریجاً گردد بلکه سمومی که در موقع مرده بدن نمی

خواري بعد از هـر حملـه، یـک قسـمت از      گردد، ولی در شرایط زنده تر می تر و بیماري او عمیق ، انسان ضعیف خواري بعد از هر حمله شرایط مرده

  .گردد تر و نیرومندتر می شود و شخص سالم بیماريِ اصلی بیرون رانده می

توانم بخورم، همین که قدري میوه یا  اي نمی ي من ضعیف است، هیچ میوه معده«گویند  می) آنها زیاد است  عده(شناسیم که  خاصی را میاش 

کنـد   العمل شفابخش را شروع مـی  کند بلکه فوري عکس داند که همین میوه او را نه اینکه مریض نمی او نمی» .شوم خورم مریض می سبزي می

این شخص همیشه بیمار است، او بیمار است براي این کـه میـوه نخـورده    . دهد هاي او را پاك نموده و او را از بیماري نجات می دهکه معده و رو

ي او را  آورد که معـده  گاه به گاه اشتهاي او را بند می. بدن او دائماً در مبارزه است. او بدون این میوه و سبزي هم همیشه سوء هاضمه دارد. است

فهمد، همـین کـه فرصـت     ها احتیاج ندارد، ولی شخص معنی این را نمی آلود خالی کند و به او بفهماند که به این نوع خوراك هاي زهر راكاز خو

خوار برود و بگوید فالن میوه به من ضرر  شناسان و پزشکان مرده ي دانشمندان، زیست اگر این شخص پیش همه. خورد پیدا کرد دو برابر قبل می

حـاال  «کنـد   یک نفر از اینهـا پیشـنهاد نمـی   » .، نخوریدداردبینید که ضرر  اگر می«: ند چکار کنم، آنها همه با یک زبان جواب خواهند دادرسا می

گویند از ترس اینکه ممکـن اسـت ایـن     البته آنها هیچ وقت این حرف را نمی» .شود امتحان کنید ده روز فقط این میوه را بخورید و ببینید چه می

  .هاي مرده باعث مرگ مردم بشود کنند که ممکن است گوشت و خوراك ه آدمی را بکشد، ولی هیچ وقت فکر نمیمیو

بـین بـه مـن     باشـد مـردم کوتـه    ي کشتارهاي کنونی می هاي جهانی و همه باعث جنگ» خیلی کوچک«حاال اگر من بگویم که این اشتباه 

گفتنـد چطـور    کنـد همـه مـی    گفت که زمین حرکت می خندیدند وقتی او می کپرنیک می طور که چهارصد و پنجاه سال پیش به خندند، همین می

گوید چطـور میـوه ضـرر     اکنون هم فالن شخص می. بینیم که زمین زیر پاي ما ثابت ایستاده است کند وقتی با چشمان خود می زمین حرکت می

اي بایـد   گیرم و یا اینکه بین میوه خوردن یا نخوردن و جنگ چه رابطه خورم اسهال می کند، همین که می بینم که ضرر می کند وقتی من می نمی
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مـردم همـدیگر را   . باشـد  ها می ي جنگ اي وجود دارد بلکه یگانه دلیل کلیه کنم که نه فقط رابطه گویم و تکرار می ولی من می. وجود داشته باشد

هایی خـرج   هاي سیاسی وارد شوید و ببینید چه پول به ضیافت.  چنگ بیاورند کشند براي اینکه یک لقمه نان مرده و گوشت زهرآلود بیشتر به می

هاي آسیایی گشت بزنید و مشـاهده کنیـد کـه     اند، یا به سرزمین نند و آنها را به عوض غذا روي میز چیدهکاند تا این همه مواد سمی جمع  نموده

ها مردم  اند و به جاي غذا جلوي میلیون اف نموده و سپس کشته به تفاله برگرداندهها تُن غذاي فشرده و ارزنده مانند برنج را اول ص چطور میلیون

  .اند گرسنه گذاشته

کشد تصمیم بگیرد همـین میـوه را کـه از خـوردن آن تـرس دارد       اگر این آقا که بنیادش ضعیف است و همیشه سوء هاضمه دارد و رنج می

دادن چگـونگی ایـن    براي سریع نشان. از بیماري خود به کلی نجات پیدا خواهد کرد ،ایدالعمل شفابخش آن را تحمل نم بخورد و چند روز عکس

  .باشد هاي شفابخش بهترین نمونه، جریان سرگذشت بنده می العمل عکس

بیشتر خوراك من ران سـرخ کـرده،   . کردم من غذا را فقط خوراك گوشتی حساب می. کنم کسی بیشتر از من گوشت خورده باشد گمان نمی

حتی پنیر، کره، ماست و شیر را هم غـذاي حسـابی   . هاي مختلف و از این چیزها بود غز، جوجه، ماهی، تخم مرغ، کباب، کوفته، کتلت، خورشتم

عقـل حسـاب    خندیـدم، آنهـا را بـی    کردنـد مـی   به آن کسانی که گوشت، عرق و سیگار مصرف نمی. دانستم و فقط  به گوشت اعتقاد داشتم نمی

دار  دار و چربی هاي گوشت وقتی با خوراك. دادم است که از میوه خوردن هیچ وقت ترس نداشتم ولی به آنها چندان اهمیتی نمیدرست . کردم می

. کردم میوه را همیشه فراموش می» روي؟ خوري می پس میوه نمی«کرد  رفتم مادرم از عقب من صدا می شکم خود را پر نموده از خانه بیرون می

بودم که این سموم را به همه جاي بدن پخش نموده » ها خوشبخت«ولی من یکی از این . ن از بچگی سم ذخیره نمودن بودبه این طریق کار م

  .ها نوع بیماري جمع نموده و تمام بدنم را پر از سم کرده بودم بودم، یعنی ده

هـاي متعـدد،    بی، یبوست، اسهال، سرماخوردگیخوا هاي کودکی را پشت سر گذاشتم، سپس رماتیسم، سردرد، بی در بچگی همه نوع بیماري

نظمـی ضـربان قلـب و     آنژین، دو نوع تیفوس سخت، خناق، بواسیر سخت، نقرس، برنشیت مزمن، ترشی معده، تصلب شرائین، فشار خـون، بـی  

ن پنجاه و سه سالگی به لب گـور  شمار دیگر مرا به حالی انداخته بودند که در س هاي بی باالخره ورم سخت پاها، تنگی نفس، پروستات و ناراحتی

اگـر بعـد از قربـانی دادن دو طفـل     . ام کردم دیگر پیر شـده  آمد، خیال می رفتم نفسم بند می دو قدم راه می. رسیده و هر دقیقه منتظر سکته بودم

فهمم که  ام و حاال می متولد شده هاي من پوسیده بودند ولی اکنون من از نو گناهم، عقل به سرم نرسیده بود اکنون خیلی وقت پیش استخوان بی

  .زندگی واقعی چیست

خـواري مشـاهده    گردد در اولین روزهاي زنده هایی که در موقع حل شدن سموم ظاهر می العمل خواري را کنار گذاشتم، عکس وقتی من مرده

ر روزهاي اول فقط گاز فراوان و درد شـدید  د. ننمودم، شاید دلیلش این بوده که در بدن من سموم سفت شده و براي حل شدن وقت الزم داشت

هاي قلبی، سنگینی و ترشی معده  خوابی، ناراحتی در عوض از همان روزهاي اول سردرد، بی. دادم کردم که اصالً اهمیت نمی در روده احساس می

. گشـتم  رفـتم و بـر مـی    ز رساندم، تا ونـک مـی  پیمایی که به زودي آن را به پنج شش کیلومتر در رو کم شروع کردم به راه کم. تقریباً از بین رفت

رفـت، در   نمودم که تمام بدنم در سموم غرق شده، سرم گیج مـی  احساس می. رفتم که سموم به حرکت بیفتند و حل گردند مخصوصاً تند راه می

خواست آنهـا   هایم جمع شده و می تزد، خون سیاه در نوك انگشتان دس زدند، ضربان قلب در مغزم طبل می هایم با صداي بلند موزیک می گوش

  .را بترکاند

این سم وقتـی در بنـدهاي   . باشد تر اسید اوریک می کنند از همه مهمتر و خطرناك هایی ایجاد می کاري بین سمومی که در بدن انسان خراب

پیمایی به پاهاي  فشاري که در موقع راه. شود دارد نقرس نامیده می شود و آن را از حرکت باز می ها و بیشتر از همه در شست پا جمع می استخوان

کند که چطور سـم   این جریان خیلی جالب است، آدم کامالً احساس می. آمد سبب شد که از همه زودتر اسید اوریک نقرسم حل شود من وارد می

کردم این احسـاس را داشـتم    احساس می نمودم و درد خواري وقتی سم جمع می موقع مرده. گردد شود و چطور از آنجا خارج می وارد شست پا می

شـد احسـاس    خواري که سم از آنجـا خـارج مـی    ولی موقع زنده. کند زند و سم را در آنجا پرس می تق به شست پایم می که یک نفر با چکش تق

ن بود که این دفعـه درد مـرا زیـاد    جالب ای. گردد زند و به طرف بدنم پخش می پی بیرون می در از آنجا مانند اشعه پی) یعنی سم(کردم که درد  می

دادم از درد شدید  خواري اگر کوچکترین حرکتی به شست می در موقع مرده. نمودم کرد، بلکه در این درد یک راحتی دلپذیر احساس می اذیت نمی
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هـاي   در اولـین سـال  . نمـودم  مـی دادم دیگر هیچ اثري از درد احسـاس ن  خواري هر قدر که آن را فشار می نمودم، ولی بعد از مدتی زنده ضعف می

گردید و چکش کار خود را از نـو   خوردم بعد از چند ساعت اسید اوریک این گوشت وارد شست می مطالعه وقتی یک تکه گوشت براي امتحان می

  .ترین مکان براي پذیرفتن سم تازه وارد بود دلیلش این بود که جاي آنجا تازه خالی شده بود و مناسب. کرد آغاز می

شکی نبود که یک مقدار از این سم هر روز حـل  . همه جاي بدن من پر از سم بود که الزم بود آن را از بدن دور سازم. حاال این اول کار بود

ی دو مرتبه و کخواري سالی ی هاي اول زنده با وجود این در سال. گردید هاي مخصوصی ایجاد کند از بدن خارج می این که ناراحتیشد و بدون  می

آورد و مـرا چنـد روز    مرتبه حل شده، به خون هجوم مـی  ها زیر فشار غذاهاي طبیعی یک ي این سم بعداً هر دو سه سال یک مرتبه قسمت عمده

کردم، زیاد میل به خوردن نداشـتم، ادرارم آلـوده، غلـیظ، پررنـگ و بـدبو       طور موارد خودم را خسته و ضعیف احساس می این. نمود می» مریض«

دادم، چـون بـه    دادم و به کار و فعالیت خود ادامه می ها چندان اهمیتی نمی من به این ناراحتی. گردید، بعضی موارد تب مختصر نیز همراه بود می

العمل من  بعد از پایان هر عکس. دهد هایی هستند که طبیعت براي نجات من انجام می العمل دانستم اینها عکس ان داشتم و میدانایی طبیعت ایم

.نمــــــــودم تــــــــر احســــــــاس مــــــــی تــــــــر و ســــــــالم تــــــــر، قــــــــوي خــــــــودم را ده ســــــــال جــــــــوان

کردنـد   دوستان و آشنایان مرا دیوانه حساب مـی  ي همه. شدم» الغر«دوازده کیلو ) سانتی متر قد 165کیلو با  65(با اینکه من زیاد چاق نبودم 

و » کامـل «و » مقـوي «هـاي   ، پزشکان و سایرین خودم را از پروتئین حیـوانی و از خـوراك  »دانشمندان«که بر خالف دستورات جدي این همه 

که بیشتر از همه نسـبت  » قویت شدهت«و » چاق«هاي  اي از آن آدم متأسفانه عده. کشانم سازم و به نیستی و نابودي می محروم می» نیروبخش«

هاي متوالی وزن بدنم بدون تغییر ماند تا بـاالخره همـین    سال. نمودند اکنون زنده نیستند که نتیجه کار را به چشم خود ببینند به من دلسوزي می

  .سه چهار کیلو به وزن من اضافه گردید) کنم من این طور فکر می(العمل  امسال بعد از آخرین عکس

بـردم اثـر    خواري در نتیجه بیماري قلب، پاهاي من ورم کرده بودند، ورم نرم و خطرناکی که وقتی انگشت در آن فرو مـی  از شروع زندهقبل 

دفعه شدت پیدا  دو سه سال بعد یک. خواري ورم از شدت خود کمی کاست، ولی تمام نشد هاي اول زنده در سال. ماند انگشتم چند دقیقه باقی می

اگر با سـردرد وارد  . رود باید دانست که بیشتر موارد سم از هر راهی که وارد بدن شده از همین راه هم بیرون می. ین ماه طول کشیدکرد که چند

علـی   هاي آب یک روز در کوهستان. البته این قانون نیست. درد و از این قبیل طور هم با پادرد و کمردرد و دل رود، همین شده با سردرد بیرون می

ورم پاها ظاهر گردید، ادرارم آلوده شد، . به زور خودم را به خانه رساندم. رود دفعه احساس نمودم که سرم گیج می رفتم، یک آفتاب گرم راه می زیر

شـد و نزدیـک بـود ضـعف      نمودم جلوي چشمانم سیاه مـی   سرگیجه مدتی ادامه پیدا کرد، هر وقت که با زمین سر و کار داشتم و سرم را بلند می

گذاشتم، خودم را مثل یک جـوان بیسـت سـاله     ها را پشت سر می العمل وقتی این عکس. با وجود این نیروي بدنی من هیچ وقت کم نشد. نمایم

خود را نشان داد و بـه  گردید تا باالخره چند سال پیش آخرین دفعه وجود  تر می درجه سبک نمودم و ورم جزئی که همیشه داشتم یک احساس می

  .دست کشید از من یلک

سه سـال پـیش یعنـی تقریبـاً بعـد از سـیزده سـال        . هایی بود که پیرارسال و پارسال در پاهاي من به وجود آمد العمل تر عکس از همه جالب

ایـن  . راحت بخوابمگذاشت  ها نمی خواري در پاهاي من از زانو به پایین دردي مانند رماتیسم شروع شد که چندان اذیت کننده نبود ولی شب زنده

ها مشغول بودم موقع بلند شدن در نتیجه یـک حرکـت    درد جزئی هفت هشت ماه ادامه داشت تا یک روز که چمباتمه زده در باغچه مدتی با گل

بعـداً  . تنامناسب ناگهان در زانوي راستم چنان درد شدیدي احساس نمودم که نتوانستم از جا تکان بخورم، مثل اینکه چیزي در زانوي من شکس

العمل ادرار مـن   در این عکس. این درد به تمام پاي من پخش گردید و هفت هشت ماه طول کشید تا تدریجاً از شدت خود کاسته و ناپدید گردید

  .نمود تر شد، مثل اینکه قاطی با چرك بود که زیر شلوار مرا با رنگ زرد تند آلوده می از همه وقت دیگر آلوده

کند، ولی تعجب مـن در   ها کار طبیعت است که بدن مرا از سموم و بیماري خالی می العمل ینان داشتم که این همه عکسمن البته کامالً اطم

شـود و بـاز هـم تمـام      درپـی خـالی مـی    آوري کرده بودم که در مدت دوازده سیزده سال متوالی پی کردم مگر چقدر سم جمع این بود که فکر می

کر نمودم تا باالخره به یاد آوردم که در سن هجده سالگی پاي راست من مخصوصاً در قسمت زانویم درد رماتیسـم  خیلی در این باره ف. گردد نمی

. شـود  فهمم آن سمومی که جلوتر از همه جمع شده و سفت گردیده است دیرتـر از همـه حـل مـی     حاال می. گرفته بود که دو سال مرا عذاب داد

توانستم مثل پاي چپم تا نموده به پشت برسانم و یا روي آن چمباتمه بزنم، مثـل اینکـه    است خود را نمیرماتیسم مزبور سبب شده بود که پاي ر
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العمـل،   بعد از پایان عکـس . این همین اسید اوریک بود که پنجاه سال تمام آنجا را اشغال کرده بود. شد زیر زانویم چیزي بود که مانع این کار می

  .کند اکنون پاي راستم مثل پاي چپم آزادانه حرکت می سم از آنجا بیرون رانده شد و

صفحه مدور بندهاي مفاصل نام دارد و سمومی ) Disk(دیسک » بیماري«این . شود خواران نیز مشاهده می ها نزد مرده العمل این نوع عکس

شـکنند، متالشـی    ه یک حرکـت غیـر معمـولی مـی    اند گاهی در نتیج قرار گرفته) بیشتر موارد در کمر و در ستون فقرات(که در بندهاي مفاصل 

شود از بین  این درد را از دو راه کامالً مخالف یکدیگر می. ماند کنند که شخص از هر گونه حرکت باز می گردند و چنان درد شدیدي ایجاد می می

در راه خود این سـموم را شسـته در خـود حـل     خواري به خون امکان داده شود که  یکی اینکه با پاك نمودن بدن از اسید اوریک توسط زنده. برد

مرغ فراوان اسید اوریک خون را به قدري باال ببرند کـه سـم متالشـی     نموده از بدن بیرون براند و دیگري اینکه با خوردن گوشت، ماهی و تخم

دارد که کدام یکی از این دو راه را انتخاب این بستگی به عقل پزشک یا خود بیمار . ي خود برگردد شده به طرف آن راه پیدا نکرده به جاي اولیه

هاي طبی براي شناختن مقدار اسید اوریک در خون یا ادرار هیچ مفهومی ندارد زیرا هیچ کس قادر نیست تشخیص بدهـد کـه ایـن     آزمایش. کند

چ کس قادر نیست مقدار سمومی را کـه در  مهمتر از همه هی.  اسید اوریک به تازگی از بیرون وارد بدن شده یا از انبارهاي بدن بیرون آمده است

  .خوارها انباشته شده اندازه بگیرد بدن مرده

توان ناراحت کننده حسـاب نمـود    هایی که می العمل عکس. ام ها خیلی رنج برده العمل کنند که من از این عکس بعضی از خوانندگان خیال می

این همه اذیت بیست و پنج روزه در مقابل یک گریپ یـا  . کشید بیشتر طول نمی اش پنج شش دفعه انجام گرفت که هر دفعه چهار پنج روز همه

  .باشد ام گرفتار آنها بودم ناچیز می خواري یک آنژین یا یک مرض عفونی دیگر که در تمام عمر مرده

ممکـن اسـت ایـن    . دارد اینهـا بسـتگی بـه مقـدار سـموم انباشـته شـده و مکـان آنهـا         . ها تابع هیچ قانون خاصی نیسـتند  العمل این عکس

ها سـال تـدریجاً جمـع     هاي شفابخش در بعضی اشخاص شدیدتر از یک مرض معمولی صورت بگیرد، چون سمومی که در مدت ده العمل عکس

هاي بیست، بیست و پـنج سـاله کـه     نزد جوان. باشد العمل، نشانه سنگینی بیماري و سرعت معالجه می شدت عکس. گردد مرتبه حل می شده یک

. العمل به پنهانی انجام بگیرد، ولی نزد اشخاص سالخورده خیلی شدیدتر باشـد  اند ممکن است عکس هاي زائد جمع ننموده نوز زیاد سم و سلوله

وع العمـل شـر   خواري وقتـی عکـس   کنند و بعد از پنج روز یا یک ماه یا دو ماه از آغاز زنده متأسفانه بعضی از مردم این مطلب را دقیقاً مطالعه نمی

بین آن عالیم را که نشانه شـروع   پزشک کوتاه. نمایند ترسند و به پزشک مراجعه می کنند غذاي طبیعی به آنها ضرر رسانده، می شود خیال می می

اغلب  کشد که بعضی پزشکان به بینی به جایی می گاه کار این کوتاه. گرداند خواري بر می را به مرده» مریض«باشد مضر تلقی نموده،  بهبودي می

با این عمل وحشتناك آنها مردم را از غذاي طبیعـی محـروم سـاخته و بـه مـرگ      . نمایند مراجعین مصرف میوه و سبزي زنده را شدیداً قدغن می

یاج رساند، بیشتر از دیگران احت کنند که میوه به آنها ضرر می ترسند میوه بخورند و تصور می مخصوصاً آن کسانی که می. نمایند حتمی محکوم می

  .به میوه دارند، چون بیماري آنها به علت نخوردن میوه به وجود آمده است

یک آقاي سی، سی و پنج ساله به اسـم مظفـري کـه در    . ها براي شما تعریف نمایم بینی آور از این کوتاه ي خیلی تأسف خواهم یک نمونه می

هـاي قلـب او خـوب کـار      ها و دریچـه  هاي متخصص، رگ کمبود سلولاز . شود مؤسسه تبلیغاتی فاکوپا، پست مهمی داشت دچار مرض قلبی می

، »معروف«دیدند که او به آمریکا برود و نزد یک جراح  پزشکان یگانه چاره را در آن می. که ضربان قلب او خیلی نامنظم بود نمودند به طوري نمی

در عرض دو ماه یا دو ماه و نیم، در فعالیت قلب او چنان بهبودي . آورد خواري پناه می این آقا بعد از خواندن کتاب من به زنده. قلب را عمل نماید

العمل شفابخش، یعنی اصـل جریـان    یک روز عکس. خود بیمار از این امر خیلی خوشحال بود. اندازد آید که پزشکان را به تعجب می به وجود می

خواري شدیداً  از بیماري نجات پیدا کرده بود، ولی بستگان او که با زنده شود، اگر او چند روز تحمل نموده بود براي تمام عمرش معالجه شروع می

هـاي طبـی راجـع بـه      معلوم اسـت پزشـکی کـه نـه در دانشـگاه و نـه در کتـاب       . آورند شوند و براي او پزشک می مخالف بودند دور او جمع می

  .نماید ذاي طبیعی نسبت داده و خوردن آن را ممنوع میهاي شفابخش سخنی نشنیده یا نخوانده بود، وخامت وضع او را به غ العمل عکس

بیمار چهار پنج کیلـو  . رسید بخش به نظر می العمل، بیمار ظاهراً بهبود پیدا کرد و براي چند ماه حال او کامالً رضایت با متوقف ساختن عکس

ي من کامالً واضح و آشکار بـود کـه ایـن بهبـودي مـوقتی      برا. خواري از دست داده بود دو مرتبه به دست آورد از وزنش را هم که در موقع زنده

و مـادر و سـایر   ) آلمـانی (خواري بود که به زودي از بین خواهد رفت و وضع بیمار به کلی تغییـر خواهـد نمـود، ولـی همسـر       نتیجه چند ماه زنده
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تواند با یک مشت گندم، بـادام، خیـار و    ان چطور میدیدید که چه گفتیم؟ آخر یک انس«: گفتند آنها می. کردند همبستگان او طور دیگري فکر می

: نازنین یک روز به مـن گفـت  جوان خود آقاي مظفري » بیمار فوري به حال آمد؟» مقوي«فرنگی زندگی کند؟ دیدید که چطور با غذاهاي  گوجه

یذ و خوشمزه درست کنیم و بخوریم و از آنهـا  هاي لذ توانیم خوراك من و تمام فامیلم خیلی پرخور هستیم، تمام فکر ما این است که هر چه می«

من با ایـن کـار موافـق نیسـتم، چـرا خـودت را از ایـن        «: خواري مادر او گفته بود در موقع زنده» .دانیم ما معنی زندگی را در این می. لذت ببریم

بعد وقتی حال او رو به وخامـت گذاشـت او را بـه     ها ماه. طور هم شد، او خورد و مرد همین» .سازي؟ تو بخور و بمیر هاي لذیذ محروم می خوراك

علم » افتخار«بیچاره جوان زیر چاقوي این جالد در عرض چند دقیقه جان خود را براي . سپارند ترین قصاب می برند و به دست معروف آمریکا می

  .نونی وجود نداردهاي علنی هیچ قا براي مجازات این گونه جنایت» متمدن«نماید و در این دنیاي  پزشکی فدا می

هـاي قلبـی،    شـماري ماننـد بیمـاري    هـاي بـی   تر است و مثل من پرخور نبوده، باز هـم بیمـاري   همسر من که از من هفت هشت سال جوان

 العمل مانند او چند عکس. ها، آنژین، آپاندیس، سوء هاضمه، دردهاي نشناخته در قسمت سینه و شکم و چند تا ناراحتی دیگر داشت سرماخوردگی

  .تر هاي من بودند ولی کمی سبک العمل هاي قلب، درد و ورم پاها و غیره را گذراند که شبیه به عکس سرگیجه، ناراحتی

شیر . آید خوار معموالً با بدن ضعیف به دنیا می ي یک مرده بچه. باشد اي می بین فهمیدن معنی این جریان کار خیلی ساده براي شخص روشن

خواهد این خـوراك مضـر را قبـول     ي بچه نمی معده. دار و مضر است گردد، غیرطبیعی، سنگین، چربی مرده حاصل میهاي  مادري که از خوراکی

هاي غیرطبیعـی را بـا میـل فـراوان      هاي زائد یعنی بدن دروغی هنوز به خوبی پرورش نیافته است تا این خوراك نماید و چون در این بچه سلول

درپـی   خوابی، عرق کردن، عصبانیت و غیره، پـی  میلی، اسهال، بی سپس سوء هاضمه، بی. کند ها را رد می ي بچه این خوراك مصرف نماید، معده

نظمی اگر بچه چند دانه انگور بخـورد و  پوسـت انگـور در مـدفوع او مشـاهده گـردد اینجاسـت کـه پزشـک           در این بی. گردد نزد بچه ظاهر می

کنـد و مصـرف انگـور و همچنـین سـایر       هـا را پیـدا مـی    سازد، علت این همـه نـاراحتی   می خود را آشکار» کشف علمی«ترین  ، بزرگ»تیزبین«

  .نماید هاي زنده را منع می خوردنی

هاي تازه مانند گریپ، آنژین، آلرژي،  گردد و صدها نوع ناراحتی حال کودك روز به روز بدتر می. انجامد معلوم است که عاقبت این کار به کجا می

هاي  خالصه از گرسنگی حقیقی و از کمبود سلول.  گردد کام، سرفه، تبِ مزمن، یرقان و غیره یکی پس از دیگري ظاهر میدرد، ز سردرد، دل

هاي زائد سوء استفاده نموده و به  هاي معمولی بدن از ناتوانی سلول کنند و میکروب ي عضوهاي بدن به طور ناقص کار می اصلی، همه

  .نندز هاي خرابکارانه دست می فعالیت

دانشـمندان  «با وجود این » پیشرفته«هاي من همیشه در این وضعیت بودند و ما پدر و مادر بیچاره در این خیال بودیم که در این دنیاي  بچه

هـا را   وجود دارد که قادر است این همه ناراحتی) سمی(هاي وسیع حتماً دارویی  و در این داروخانه» هاي مجهز بیمارستان«، با وجود این »معروف

  .آسا را شناخت و به دست آورد باشد اسم این داروي معجزه خاتمه دهد و فقط الزم می

دارو را این بود که ما از این در به آن در، از این دکتر به آن دکتر، از این شهر به آن شهر و از این پایتخت به آن پایتخت رو نهادیم تـا ایـن   

  .پیدا کنیم

نوع آزمایش انجام گرفت، صدها پزشک عوض شد، صدها نوع دارو آزمایش گردیـد و ماننـد یـک قـانون،     در عرض این شانزده سال صدها 

  .گردید تجویز می... مرغ، شیر، کره و  یعنی کبابِ راسته، سوپ جوجه، جگر، تخم» غذاي مقوي«همیشه 

هاي مـن چـه کارهـایی     براي بچه» شمندان سرشناسدان«اصالً این . اول پسرم را به پاریس بردم و به بیمارستان معروف آمریکائیان سپردم

فرسا براي باال بردن حساب بیمارستان، غذاي مـرده، گندیـده و    هاي طاقت توانستند انجام بدهند؟ اصالً کار ایشان چه بود؟ صدها نوع آزمایش می

در آن موقـع  . باشـد  ن یـک انسـان الزم مـی   زهرآلود و از همه بدتر صدها نوع داروهاي سمی، یعنی عین موادي که براي کشـتن و از بـین بـرد   

این است که پزشکان با این مواد کشنده افتادند به جان پسـرم  . کرتیزون، اوریومیسین، ترومیسین و سایر سموم مخوف را تازه اختراع کرده بودند
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اکنـون هـم همـین وضـع     . نـه صـحبتی بـود    در این جنب و جوش از غذاهاي طبیعی و زنده نه خبري و. تا هر چه زودتر او را از پاي در بیاورند

  .فرماست هاي دنیا حکم ي بیمارستان وحشتناك و هولناك در همه

ي هتـل مـا دکـان     روي پنجـره  در پاریس روبـه . اي که همیشه در ذهن من باقی مانده است توانم فراموش کنم آن دو خاطره هیچ وقت نمی

پسر ضعیف و بیچاره من هر چه خواهش کرد که چند تـا هلـو و گالبـی بـرایش     . اشتفروشی بود که گالبی و هلوي خیلی درشت و عالی د میوه

ي دیگر بـراي گذرانـدن تابسـتان در ونـک      دفعه. شد اي همیشه صندوق صندوق وارد خانه ما می هاي جعبه بخرم نخریدم ولی در عوض کمپوت

من براي هر یک از این گردوها یـک تومـان   . ریختند ي سبز پایین میها از درخت بزرگی که باالي سر ما بود گردو بچه. باغی اجاره کرده بودیم

بیچـاره  .  ي آنها بود ي نجات دهنده را نخورند و حال اینکه این یگانه ماده» مضر«گرفتم تا آنها این گردوهاي  ها می دادم و از دست بچه پول می

  .شمع تدریجاً سوخت و خاموش گردید کم تحلیل رفت و مانند یک پسر من زیر همین درخت از گرسنگی واقعی کم

ه کـ البته آدمی هر چه سـعی کنـد   . پرسند که چگونه این بچه بدون هیچ غذاي طبیعی توانسته است ده سال عمر نماید حاال مردم از من می

خوردنـد و ضـمناً در    ره میگاه یک سیب یا یک پرتقال یا کمی طالبی و هندوانه و غی به  هاي من هم گاه بچه. شود هیچ غذاي طبیعی نخورد نمی

داشتند، ولی این مقدارِ  شدند و ارزش غذایی خود را نگه می هاي غذایی کشته نمی اي از سلول ي خوب طبخ نشدن غذا، عده بعضی موارد در نتیجه

  .تر نمود کمِ غذاي طبیعی قادر نبود سالمتی ایشان را تأمین نماید و فقط رنج و مشقت آنها را طوالنی

تـر دیـده    گـاه و بـه مراتـب سـبک     به  همین عالئمی که پسرم داشت در او هم گاه. پسرم را از دست دادم، دخترم هشت ساله بودموقعی که 

من از کجا . از ترس اینکه مبادا او هم به حال برادرش دچار شود، تصمیم گرفتم هر چه زودتر او را به خارج برده و جلوي مرض را بگیرم. شد می

  .سپارم برم و به دست میرغضب می ام را می دست خویش دختر بیچارهدانستم که با  می

هـایی کـه در اختیارشـان بـود انجـام دادنـد، حتـی         آنها همه گونه آزمـایش . بردیم و به یک بیمارستان معروف سپردیم گما او را به هامبور

بعـد از اینکـه از همـه طـرف     . ه اصطالح عاملی پیدا ننمودندهایش را سوراخ نموده و مغز آن را براي آزمایش درآوردند ولی هیچ گونه ب استخوان

نام داشت و پزشک آن به  )Ansharhohe( این بیمارستان آنشارهوهه. نااُمید شدند، بچه را به یک بیمارستانِ مخصوصِ کودکان تحویل دادند

هایی را که قبالً بارها انجام گرفته بود از نو شروع کـرد، ولـی موفـق     ي آزمایش او کلیه. رحم بود یک انسان وحشی و بی "تیلینگ گانگ ولف"نام 

خواسـتند پیـدا کننـد وقتـی ایـن عامـل همـین         اصالً آنها چه عـاملی مـی  . نشد میکروبی، عاملی و یا سببی براي تب مزمن کودك کشف نماید

اگـر یـک   . کننـد  کاري مـی  شوند و شروع به خراب همه کس و همه وقت موجودند، ولی در بدن ضعیف یاغی میهایی بودند که در بدن  میکروب

نمـود کـه نـه تنهـا      ي من مصرف می دادند که هر روز بچه ها را می بیوتیک کردند مگر غیر از این بود که باید همین آنتی عامل دیگر هم پیدا می

  .کرد رر هم میداد، بلکه آشکارا ض ي مثبتی نمی نتیجه

گاه تب مـزمن هـم داشـت در     به  ي ضعیف معمولی بود که گاه ي دیگر یک بچه بردم او مثل هزاران بچه گکه دخترم را به هامبور هنگامی 

 ي ي وحشیانه رحم در عرض یکی دو ماه با رویه ولی این پزشک بی. شد کرد متوجه نمی درجه که اگر کسی زیاد دقت نمی 5/37الی  37حدود 

رفت، هر چه  کرد تب دخترم باالتر می گرفت یا یک آزمایش خسته کننده می هر دفعه که از بچه خون می. ي مرگ رسانید ام را به آستانه خود بچه

رفـت کـه    یکرد به همان اندازه هم تب بـاالتر مـ   ها را زیادتر می بیوتیک داد، هر چه آنتی ها را افزایش می بیوتیک رفت او مقدار آنتی تب باالتر می

هـا دقیقـه بـه     گردد که میکروب اکنون رفته رفته براي مردم آشکار می. آمد تر نمی درجه پائین 39ها از  درجه رسید و دیگر هفته 41باالخره به 

اي بـدن مسـموم   هـ  کنند ولی از طرف دیگـر سـلول   نمی نها اعتناکنند و به آ ها مقاومت پیدا می بیوتیک کنند و در مقابل آنتی دقیقه تولید نسل می

  .گردد تر می ها روز به روز ضعیف شوند و مقاومت آنها در مقابل میکروب می

شود، ولی چکار بکنم اگر او را به یک بیمارستان دیگر ببرم آنجـا هـم    ها و داروها به ضرر دخترم تمام می بینم که این آزمایش من آشکارا می

  ام؟ اگر به تهران برگردانم، پس براي چه او را آورده. ل است که این تجربه را دارممن دوازده سا. کنند همین کارها را از نو شروع می

هاي یک پدر، کودك مرا چون یک حیـوان آزمایشـگاهی فـرض کـرده و      او بدون اعتناء به خواهش. رحم هم هیچ مالحظه ندارد این آدم بی

کشد و به  تمام خون دخترم را بیرون می. کند گوش و موش جمع میها خر براي باال بردن صورت حساب و کامل کردن تجربیات شخصی خود ده
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کـه همـه از   » علمـی «! شود گفت است چه می» علم«این . خواهد نوع عامل را بشناسد ها می کند، گویی با پرورش دادن میکروب آنها تزریق می

  ...کنند  پیشرفت آن تعریف می

براي من کامالً آشکار بود که اگر . هاي دخترم خراب شد و نفریت مزمن ظاهر گردید  لیهها ک ها و خرابکاري باالخره در نتیجه این مسمومیت

زاد  رسـید کـه ایـن آدمـی     رفت شاید بعد از ده پانزده سال هم به این حالت نمی ماند و مرض او مثل سابق تدریجاً پیش می دختر من در ایران می

  .رحم در عرض دو ماه رسانید بی

از کمبود غـذاي طبیعـی،   . باشد اروپایی یک معما بود امروز براي من مانند روز روشن و خیلی ساده می» دانشمندان« آن وضعی که براي این

هاي درونی همیشه در فعالیت مضر بودند و سمومی که همه روزه توسـط   هاي بدن، میکروب از ناتوانی سلول. کردند عضوهاي بچه خوب کار نمی

در حال حاضر بـاز هـم همـه روزه    . آوردند هاي مزمن به وجود می شدند، همیشه مسمومیت به بدن او وارد می هاي مرده و داروهاي سمی خوراك

موقع را در خود علم  هاي زودرس و بی کند که مسئولین واقعی این مرگ شوند و هیچ کس فکرش را هم نمی ها هزار کودك از این راه تلف می ده

  .پزشکی جستجو نماید

اگر بچه را به این حالت بگذاریم یک هفته بیشتر زنده نخواهد ماند، آخرین چاره «: ی رسید که آقاي تیلینگ به من گفتوضع دخترم به جای

مـن  » .یک تکه گوشت بیرون بیاوریم و آن را آزمایش نمائیم )Biopsic( این است که یا به مریض کورتیزون بدهیم و یا بدنش را سوراخ کنیم

به زبان آلمانی به دستم رسید که بعد از یـک نظـر کوتـاه بـراي مـن در       "بیرخر بنر"در این موقع بود که کتاب . کردم با این کار شدیداً مخالفت

هـایم   با وجود اینکه من فقط چهار پنج ماه زبان آلمانی را بدون معلم خوانده بودم فوري فهمیدم که دلیل مرض بچـه . تاریکی چراغی روشن شد

  .ي غیرطبیعی و مصرف داروها بوده است تغذیه

فوراً مصرف داروها و غذاي مرده را قطـع نمـود و   . میان نهادم و او را مجبور نمودم که حقیقت را قبول کند من مطلب را با همین پزشک در

 5/37درجـه بـه    40-41تـب مـریض از   . اي پدیدار گشت ي غیرمنتظره از همان روز اول یک معجزه. ي طبیعی را به میان کشید غذاي زنده

  .خواري حالش به کلی بهبود یافت قادر به حرکت نبود در رختخواب نشست و روز سوم زنده درجه پائین آمد، چشمان دخترم باز شد، او که

خواري او را به اتـاقی کـه در    این بود که روز چهارم زنده. توانیم بچه را تغذیه نماییم من که این وضع را دیدم به خود گفتم در منزل بهتر می

لیتر یعنی به ده برابـر   2کرد در منزل به  لیتر تجاوز نمی میلی 200که در بیمارستان روزي از  مقدار ادراري. یک منزل اجاره کرده بودیم آوردیم

  .چند روز بعد وقتی آقاي تیلینگ براي مالقات دخترم در اتاق ما را کوبید، دختر من دوید و در را باز کرد و دکتر را در شگفت انداخت. رسید

هـاي   منطق حاضر نشد پرونـده  هاي پوچ و بی ز اعمال پست و غیر انسانی او شکایت بکنیم با بهانهانصاف از ترس این که مبادا ا این دکتر بی

ي بیرخر بنر از نزدیک آشنا شوم بچه را بـه زوریـخ بـردم و بیسـت و پـنج روز در آسایشـگاه        به منظور اینکه با رویه. دخترم را به ما تسلیم نماید

. خواريِ صد درصد کامل خبـري نبـود   از زنده. کردند بنر فوت کرده بود و آسایشگاه را فرزندانش اداره میمتأسفانه خود بیرخر . نامبرده نگه داشتم

هـاي مـرده،    کردند و گوشت در میان نبود ولی مصـرف خـوراك   آزمایشگاه داشتند، آشپزخانه داشتند، درست است که غذاي زنده زیاد مصرف می

  .خواري در آمده بود ه عبارت دیگر آنجا فقط به یک محل گیاهب. هاي مصنوعی معمول بود لبنیات و ویتامین

من هم مثل بیرخر بنر و سـایرین  . شد خواري تازه شروع می ي زنده آن موقع مطالعات شخصی من درباره. ها بود که مرا به اشتباه انداخت این

ه داشتم که اگر بچه را به حال خود بگذارم، کمی میوه زیادتر بدهم، عقید. خواري را باید موقتاً فقط براي معالجه به کار برد کردم که زنده خیال می

دانستم که ویتـامین   هنوز نمی. گاه چند قرص ویتامین هم به او بدهم، همه چیز به حالت عادي در خواهد آمد به  کمی گوشت کمتر بخورانم و گاه

کـرد، شـنا    آمـد، بـازي مـی    شت به تهران کامالً سالم به نظـر مـی  چون بچه من بعد از برگ. مصنوعی هم مثل سایر داروها یک سم کشنده است

خواري صددرصـد   ها فقط به زنده هاي کلیه ها مخصوصاً براي بیماري ي بیماري رسید که براي همه رفت، دیگر عقلم نمی نمود و به مدرسه می می

اشت و سال چهارم پس از بازگشت از اروپا دختـرم را از دسـت   بعد از یکی دو سال نفریت مزمن تدریجاً رو به وخامت گذ. توان اطمینان نمود می

ها کـودك دیگـر از    طور خواسته که دو کودك عزیز من قربانی بشوند تا میلیون کنم شاید خداوند این اکنون تسلی من این است که فکر می. دادم

  .آورم هاي خودم به حساب می شوند را بچه مل بزرگ میخواري کا آن کودکانی که امروز در نقاط مختلف دنیا با زنده. مرگ نجات پیدا کنند
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هاي مرده و مواد شیمیایی به مردم  ي مردم را باز کنیم و به آنها بفهمانیم که تجویز و تأکید خوراك اکنون موقع آن فرا رسیده که چشم همه

ن بیچاره خبر ندارند که با این رویـه متضـاد از همـه    نشناسا این زیست. ترین گناه است و مخصوصاً منع نمودن غذاهاي طبیعی به آنها وحشتناك

  .رسانند بیشتر به خود و به فرزندان عزیز خویش صدمه می

  

 قطعاً تا حدودي به یک، ز آرشاویر در آوانسیان را خواندیمحال که مطالب و تجربیات ارزشمند نقل شده ا

ت که حتماً کتاب کامل آن را تهیه نموده دیدگاه روشن تر و جامع تر رسیدیم، اگر چه توصیه اکید من این اس

حال الزم است بدانیم از چه چیزهایی باید اجتناب نموده، که باز  .و آن را کامل بخوانید) از اینترنت دانلود کنید(

با هم می ! هم مرحوم آوانسیان در چند دهه پیش آن چنان کامل نوشته اند که نمی توان آن را نقل قول نکرد

  :خوانیم

  چیز باید اجتناب نمود؟از چه 

ب و یا با مواد شیمیاییِ دیگر به عمل آمده است به هیچ وجه نباید مصرف نمود، چون هیچ ارزش غذایی ان خشکباري را که با گوگرد یا تیزآ

  !شود که کرم هم به آن نزدیک نمی ياي است زهرآلود، به طور ندارد و فقط ماده

ا مواد شیمیایی، تصفیه نشده است و رنگ و بو و طعم طبیعی خود را دارا بوده و ارزش غذایی خود آن روغن زیتونی را باید مصرف نمود که ب

  .را از دست نداده باشد

  .ي حرارت خورشید روي زمین براي نوشیدن ضرري ندارد آب گرم تا درجه. هاي گرم و از هواي کثیف بپرهیزید هاي گرم، لباس از اتاق

همچنین سرکه، شراب و . شوند گردند، غذاهاي زنده و طبیعی محسوب نمی یی که با نمک یا سرکه فراهم میها شور، خیارشور و ترشی زیتون

که با آتش و یا با مواد  جات دیگر را در صورتی نمک و ادویه. اند ارزش غذایی ندارند ها که از حالت اولیه و طبیعی خود برگشته از این قبیل خوردنی

  .شود با ساالدها مخلوط نمود ي خیلی کم می شند به اندازهشیمیایی سر و کار نداشته با

مرتبه آب نکنید، یـا بـا مـوم مصـرف       عسل را با موم و با چارچوب بخرید و همه را یک. باشند عسلِ بدون موم نخرید، بیشتر آنها تقلبی می

  .ي مصرف یک هفته آب کنید نمایید و یا به اندازه

در . ن است هر روز اسـتحمام نمائیـد  کان زود به زود و اگر ممکاالمیحت. باشدیه براي پوست بدن مضر مکصابون معمولی مواد شیمیایی دارد 

  .ار نرفته استکمواد شیمیایی به  ه در آنهاکنند یکهایی تهیه م ه صابون معمولی براي پوست بدن مضر است و صابونکاند  اروپا مردم فهمیده

جات را در آب فراوان سه چهار مرتبه یجات و سبز میوه. یا مواد ضدعفونی دیگر مصرف ننماییدجات پرمنگنات یجات و سبز براي شستن میوه

. شوند كامالً پاک كد تا از خاشمش، آلو، خرما، توت و انجیر را سه چهار بار بشوییکاند مانند  تر بوده ،ردنک که قبل از خشکباري کخش. بشویید

شستن توت، سـه ظـرف بـزرگ را پـر از آب      يبرا. و توت سفید را هم بشویید یگتوت فرن. وندش کنید تا خشکی دو روز پهن کبعد از شستن ی

  .ش بریزید و در یخچال بگذاریدکآب کنید، توت را در ظرف اول بریزید و بعد به ظرف دوم و به سوم انتقال دهید و سپس در یک

ه مجبـور  کـ نـد  ک یارزش مصرف نم یب يالرکه زیاد تشنه شود؛ کخورد  یدار نم یدار و چرب ، پخته، گوشتیغیرطبیع يخوار غذاها انسان زنده

ه در کـ بـه بـار آورده اسـت     يرا طـور  یطبیع يبا خود دارند، طبیعت غذاها یافکآب  یطبیع يضمناً غذاها. شود آن را با آب سرد خاموش نماید
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ـ   یفرنگـ  گوجـه  یـک خیار یـا   کشود با خوردن ی یخوار تشنه م زنده که یک یهنگام. م آب باشندکتابستان پر آب و در زمستان  فنجـان   کیـا ی

خوار نباید هیچگونه مواد شیمیایی و سمی به بدن خود راه بدهد  زنده کاصوالً ی. نماید یخود را بر طرف م یمیوه و یا آب خالص چشمه تشنگ آب

  ...باشد كحتی اگر مقدارش خیلی اند

دارند، چند نوع مواد شیمیایی و سمی تازه به یشی را بر مک نند، آنها این آب لولهیکحساب مم که این مسمومیت را کبعضی اشخاص مثل این 

  .فروشند یبه مردم م) والهاي مختلفک(لی کهاي غیر ال آورند و تحت عنوان نوشابهیهاي گوناگون در م افزایند، به رنگیآن م

ودهـاي شـیمیایی   کپرست بـا   مردمان پول. باشدیاین عصر م» متمدن«ي مردم  ارهاي غیر عاقالنهکودهاي شیمیایی از کپاشی و مصرف  سم

جات را یجـات و سـبز   آنها میوه. آورند ییفیت آن را پایین مکبرند و در عوض ینند و حجم محصول را به طور مصنوعی باال میکزمین را مسموم م

ار کـ ي  پاشی را اختراع نموده است سـوء نتیجـه   ه این سمکتر کدبعداً خود آقاي . فروشندینند و بالفاصله به مردم مکپاشی می  در حال رسیده سم

  .سازد یجات را ممنوع میجات و سبز پاشی جلوگیري بنماید، خوردن میوه ه از سمکبیند و به عوض این یخود را م

پاشـی ارزش   چـون اگـر سـم   . بپزندجات را یجات و سبز پاشی را بهانه گرفته و میوه ه اوضاع بر این منوال است، مردم نباید ضرر سمکنون کا

پاشـی، سـم تـازه در     سازد و ضمناً به مراتب بیشتر از سمیند، پخت و پز همین ارزش را صد درصد محو و نابود میکمحصول را ده درصد خراب م

در ضمن بر علیه ایـن عمـل   پاشی شده را سه چهار مرتبه با آب فراوان خوب بشویند و  هاي سم كمردم باید این خورا. نمایدیغذاي مرده تولید م

  ...غیر انسانی به مبارزه بپردازند

  

که یکی از خطرناك ترین بیماري هاي این زمانه است و بسیاري تالش ها براي  هم چنین در مورد سرطان

 "پخته خواري، یک عادت مرگ آور"، مرحوم آوانسیان در کتابی دیگر به نام ریشه کن کردن آن بی نتیجه مانده

  :که امروزه دقیقاً ثابت شده ات و تحقیقات خود را چنین می نویسدحاصل مطالع

  سرطان چیست؟

هاي پختـه بـه وجـود     كاز خورا نبدن دروغی. نخوار داراي دو بدن است، بدن اصلی و بدن دروغی ام، پخته تاب اول نوشتهکه در کطور  همان

سرطانی و طبیعی را ) هاي سلول(هاي  ردند تا فرق بین ساختمان یاختهکشناسان خیلی تالش  یاخته. شود یهاي پخته تغذیه م كآید و با خورا یم

ـ  سلوله کنند این بود کها توانستند پیدا  ه آنکیگانه فرقی . بشناسند ـ ل کهاي سرطانی ش اي داشـته و فاقـد هرگونـه     امالً سـاده ک

ه عقب پروتئین بگردند، آن را ببلعند کها این است  یگانه هدف این سلول. باشند یارهاي مفید مکهاي تخصصی براي انجام  دستگاه

بـه  . ها وجود دارد درجه فرق بین آن کخوارها عین همین خاصیت را دارند، فقط ی هاي زائد پخته دانیم سلول یه مکطور  همان. نندکو تولید مثل 

م کها را به جاهاي خالی بدن مثالً زیر پوست، جلوي شـ  دارد و آن ینگاه م نترل خودکهاي زائد را به نحوي زیر  ه بدن اصلی، سلولکاین معنی 

هـاي   هاي زائـد را قـاطی سـلول    ها مجبور است این سلول بدن اصلی براي نگاه داشتن حجم ضروري ارگان. ندک یها پخش م آقایان و پاي خانم

  .ار بیندازندکنند و آن را از کز کارگان متمر کها فشار خود را روي ی ه آنکشود  یند و بدین طریق موقتاً مانع مکاصلی 

ي خـود بـا    ه شخص حریص و معتـاد در آشـپزخانه  کآیند  یهاي سرطانی از همین غذاهاي پخته به وجود م هاي زائد و هم سلول هم سلول

شـود   یخوارها م حریصانه وارد بدن پختهه از راه اعتیاد کهاي زائد قادر نیستند مقدار هنگفتی غذاي غیرطبیعی را  سلول. ندک یدست خود تهیه م

قسمت از  کی. گردد یفایده ناپدید م یشود و ب یسوزد، به حرارت زائد تبدیل م یوشش دفاعی بدن مکقسمت زیادي از آن با . نندکتماماً جذب 

هـاي زائـد در    یا چند تا از این سلول که یکتی وق. هاي زائد را تماماً ببلعند كنند تا بتوانند این خوراکنند استقالل پیدا ک یهاي زائد سعی م سلول

نند، مخصوصاً اسید ک یهاي زائد م كردنی شروع به بلعیدن خوراکصورت باور ن کآورند به ی یشوند و استقالل به دست م یتالش خود موفق م
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هیوال بـه وجـود    کیا چند سلول ناچیز شروع شده ی کبه همین طریق از ی. ندک یها تعارف م ه ارباب پرخور به آنکي حیوانی  هاي گندیده آمینه

  .ه تمام دنیا را به وحشت انداخته استکآید  یم

ه دانشـمندان در تحقیقـات و   کـ نـد  کتواند تعجب ن یدارد نم یر خود را همیشه با مسائل اساسی مشغول نگاه مکه فکبین  شخص واقع کی

ها در تحقیقات خود راجع بـه وجـود آمـدن سـرطان چهارصـد نـوع        آن. نندک یم مطالعات خود براي چه مسائل پوچی وقت،انرژي و پول مصرف

س کـ هـر  . اي با عامل اساسی سرطان ندارد ترین رابطهکوچکي تغذیه  ها به غیر از مسأله دام از آنکه هیچکاند  ردهکآوري  زا جمع ي سرطان ماده

وتین، قیـر و  کـ ات مـزمن، آسـیب بـدنی، سـوختگی، ویـروس، نی     کتحری نیم سموم مختلف، اشعه،که خیلی خوب، فرض کند کباید از خود سؤال 

شند و از بـین ببرنـد؛   کنند، بکها را ضعیف سازند، له  ها ضرر بزنند، آن ها را از وظایف خود باز دارند، به آن توانند سلول یگروهی چیزهاي دیگر م

وتـاهی سـاختمان   که قادر شود در مدت کثیر بدهد کیا چند سلول، چنان نیروي عظیمی براي رشد و ت که به یکشود  یدام عامل سبب مکولی 

  ؟ت برساندکرا زمین بزند و به هال انگیز بدن انسان شگفت

پـس هـر لقمـه غـذاي پختـه      . آفرینـد  یتر براي نابودي خـود در آشـپزخانه مـ    را خود صاحب بدن با دقت هرچه تمام كاین نیروي وحشتنا

در حین مطالعات خود دانشمندان با عامل اصلی سـرطان  . آورند یهاي غذاهاي پخته متفقاً سرطان را به وجود م ي لقمه زاست، یعنی همه سرطان

ه کـ ننـد ولـی همـین    ک یشوند، حتی تأیید هـم مـ   یگیرند، مدتی به آن خیره م یارناپذیر در دست مکان كنند، مدرک یبه دفعات زیاد برخورد م

چرا این طور است؟ چون . نندک یها فرار م بندند و مثل رعد زده یزده چشمان خود را سفت م ها وحشت آید آن یتغییر تغذیه به میان مصحبت از 

هاي قدیم غذاي اصـلی و   خورند و از زمان یه هر روز مکمخصوصاً از نان . خواهند چیزي غیرطبیعی ببینند یي خود نم ها در عادت تغذیه ه آنک

ردن کـ ردن، خمیر که نان طبیعیِ خود، گندم زنده را با پوست گرفتن، آرد کخواهند ببینند  ینند، نمکخواهند انتقاد  یحساب شده نم حتی مقدسی

  .اند ردهکو پختن چندین بار حرام 

هـا   به نظـر آن . اند و توانایی فعالیت مفید ندارند یهاي تخصص هاي سرطانی فاقد دستگاه ه یاختهکبینند  یارا مکشناسان آش یاخته

زا صفات طبیعـی و قـدرت    اند و سپس در اثر بعضی مواد سرطان عیب بوده یامل و بکاول  8هاي اشخاص به اصطالح سالم سلول

ار کـ هـاي تخصصـی و نقـص در     شناسـان نبـودن ماشـین    به عبارت دیگر به نظر این یاخته. دهند یاختصاصی خود را از دست م

سـاخت  ) بدن انسـان (ارخانه کبراي ) طبیعت(ه مهندس کاي  باشد به غیر از مواد اولیه یمربوط متولیدي به هر نوع عامل اتفاقی 

ارزش و توخـالی بـه   یهاي مرده، سمی، ب ه چطور هر روز مقدار زیادي سلولکتوانند ببینند  یاین آقایان نم. خود تعیین نموده است

ه دانشمندان دنیا در کی را کي مدار لیهک 9اودريکایی به نام کآمری شناس معروف یاخته. شود یخوارها م عنوان غذا وارد بدن پخته

 کی. رده استکآوري  جمع 10هاي سرطانی تاب قطور زیر عنوان سلولک کرده و در یکآوري  اند جمع مطالعات خود به دست آورده

در اینجـا چنـد   . ار اسـت کن و آشـ ه تشخیص علت اصلی سرطان به چه اندازه روشکتواند به آسانی ببیند  یبین م ي واقع خواننده

  .آورم یتاب را براي خواننده مکقسمت از این 

هاي سرطانی به همین نسبت از قدرت تولیـدي   هاي تخصصی در سلول ي دستگاه لیهکقسمت یا  کبا از دست دادن ی«: نویسد یاودري مک

هـا   هاي تولیدي، سلول ه براي ساختن دستگاهکاودري خبر ندارد ک 11».ن نیستکهاي الزمه انجام وظیفه مم بدون دستگاه. شود یاسته مکها  آن

  .ي مفید ماند و نه انجام وظیفه یشوند براي یاخته نه ساختمان م یبه مواد خام احتیاج دارند و وقتی مواد خام به مواد پخته تبدیل م

هـا را   امل بودن آنکه کهایی هستند  ا و ماشینه هاي طبیعی داراي دستگاه سلول«: نویسد یند و مک یاقتباس م Ruschاودري از روش ک

 یو در جـاي دیگـر مـ    12».رسـد  یرسد به حد اعال مـ  یها به حدود معینی م ها وقتی وسائل ساختمانی آن عملیات این ماشین. ندک یمشخص م

                                                          
8

  .خوارها حتی یک نفر انسان سالم هم وجود ندارد آنها خبر ندارند که بین پخته -
9 - Cowdry
10 - Cancer Sells

11
  کاودري ، نوشتهاز کتاب سلول هاي سرطانی 11صفحه  -

12
  "     "      "     "   "     "  "  15صفحه  -
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شود، بـراي ایـن    یتغییرات ارثی م دچار دهند، یعنی ییا چندین استعداد فعالیتی خود را از دست م کها ی در راه به سوي سرطان، سلول«: نویسد

امل هستند بـه سـرطان تبـدیل    کهاي  تخم و نطفه چون سلول. امل برسند مجبورند چند دستگاه و وسایل مفید از دست بدهندکه به استقالل ک

  13».شوند ینم

ی ببلعنـد، آمینـو اسـیدها را ببلعنـد،     ننـد، پـروتئین حیـوان   کار که دائمـاً مـواد هیـدروژنی شـ    کهاي سرطانی این است  مهمترین فعالیت سلول

هـا را   ي بدن اسید آمینـه  ي هیدروژنی از ذخیره مانند تله«هاي سرطانی  سلول. هاي دیگر انجام دهندیهاي مصنوعی بسازند و خیلی زرنگ پروتئین

هیـدروژنی   15متابولیسـم  هکـ رسـد   یچنـین بـه نظـر مـ    «: نویسـد  یاودري سپس در چند سطر دیگر مک 14».گردانند یشند و بر نمک یبیرون م

نویسنده، پـروتئین حیـوانی   » .ها بربایند هاي فعال بسیار احتیاج دارند از آن ه سلولکنند موادي را ک یهاي سرطانی در پیشرفت خود سعی م سلول

هاي سـرطانی و   سلول ها توسط آوري اسید آمینه ه برتري در جمعکنند ک یخیال م 17و هندرسن 16سن ریستینک. داند یرا براي بدن خیلی الزم م

هـاي   مبـود اسـید آمینـه   کي  ها ضعیف شدن بدن در نتیجـه  به خیال آن 18.باشد یعامل مهم م کموجود ضعیف ی کها در ی ي آن اندازه یرشد ب

  .مبود غذاي طبیعیکباشد نه از  یحیوانی م

همـراه بـا سـنتز     20ه سـرطان بـدخیم  کـ گـاهی مشـاهده شـده    «: نویسد یاودري مک). 19سنتز(سازند  یهاي سرطانی دائماً پروتئین م سلول

شوند و  یهاي تازه ظاهر م ي سرطانی پیوسته پروتئین براي رشد غده. روند یغیرطبیعی و حتی همراه با به وجود آمدن پروتئین غیرطبیعی جلو م

 21».میرنـد  یآیند و از طرف دیگر م یاي تازه به وجود مه طرف سلول کشود، یعنی از ی ینترل مکه در شرایط طبیعی سنتز با تجزیه کحال آن 

هـاي نرمـال مربـوط بـه پیشـرفت سیسـتم        هاي بـدخیم سـرطانی و سـلول    ه بین سلولکرسد یبه نظر م«: آوردیم 22اودري از گاسپرسنکسپس 

ـ   در فعالیت سیستم پروتئینه معموالً کهاي جلوگیرنده  ي بدخیم دستگاه هاي غده در سلول. فرق اساسی وجود دارد کسازي ی پروتئین  کسـازي ی

ان که آقایـان پزشـ  کي عزیز، این همین پروتئین است  خواننده. پروتئین و باز هم پروتئین 23».افتند یار مکم و بیش از کنند ک یحدودي معین م

ي سـرطانی   ها به درد غـده  آمینهها و این اسید  بینید این پروتئین یه مکطور  همان. نندک یتوصیه م کوچکمصرف آن را شب و روز به بزرگ و 

  .خورند یم

از ده هـزار   ه شاید از بـیش کو پیچیده هستند  کوچکهاي  هاي بدن انسان غیر قابل تصوري شخصیت سلول«: هکند ک یاودري تصدیق مک

ن اسـت بـا   کـ ل، چطـور مم کاري است بسیار مشـ کننده کیب کپنج عضو تر -هاي ریاضی چهار تشخیص فرمول. اند یل شدهکقسمت مختلف تش

م اطالع دارند، سرنوشت تمام مردم را در کسلول اینقدر  که از ساختمان و فعالیت یکشناسانی  بلی، زیست 24»رد؟کهزارها عضو گوناگون معامله 

، مـواد  ها روزانـه چقـدر چربـی    دانند این سلول یه مکنند ک یاند و خیال م را به آتش سپرده) طبیعت(هاي مهندس اصلی  اند، حساب دست گرفته

لی خـراب  کهم مغز خود و هم مغز مردم زودباور را به  كهاي پوچ، غلط و خطرنا با این حساب. اي، پروتئین، ویتامین و غیره احتیاج دارند نشاسته

  .اند ردهک

                                                          
13

  "     "      "     "   "     "  " 333صفحه  -

14
  "     "      "     "   "     "  "  39صفحه  -

15 - Metabolism
16 - Christensen
17 - Henderson

18
- 1952  

19 - Sinthese
20 - Malignancy

21
  152صفحه  -

22 - Gasperson
23

  102و  101صفحه  -
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در زمان جنگ . داردخوري در به وجود آمدن سرطان یا روي رشد آن اثر  مکدهد  یه نشان مکاند  ردهکشماري گواهی جمع  یشناسان ب یاخته

پرخـوري در رویـدادهاي    25بـه نظـر هیندهـد   . متر شـد ک، روسیه، آلمان و اتریش تلفات سرطانی كها در دانمار يبند ي جیره الملل در نتیجه بین

ردن کـ حـدود  ه مکـ دهـد   ینشان م 26یک کم. آورد یهایی م ها انجام گرفته نمونه ه روي حیوانکاودري از تجربیاتی ک. سرطانی اثر زیادي دارد

هـا   ي آن هاي پرخور به مقدار غذاي خورده شده پیوند سرطان به موش. اهدک یند و یا از سرعت رشد آن مک یتغذیه از بروز سرطان جلوگیري م

و ی کـ  کمـ . نندک یهاي پرخور قبول م تر از موش نند پیوند سرطان را به مراتب سختک یه با غذاي محدود زندگی مکهایی  موش. بستگی دارد

ها را هفتصـد روز   دسته از آن کی. نندکه فقط نمیرند ولی رشد هم نکخورند  یم غذا مکه به قدري کاند  ردهکهایی مطالعه  دوستانش روي موش

ها ششصد  ه در شرایط معمولی طول عمر آنکها به بلوغ برسند، در صورتی  ه آنکاند  اند و نگذاشته ي دیگر را نهصد روز جوان نگه داشته و دسته

. زنده ماندند "طبیعی"افی غذا دادند بیش از هزار و چهارصد روز یعنی بیشتر از دو برابر طول عمر کها مجدداً به حد  وقتی به این موش. روز است

مـوش   200شـاهده شـد، ولـی بـین     مورد سرطان م 150ردند، ک یتغذیه م "نرمال"ه با رژیم کموش  198ه بین کبعدي نشان داد  كمدار

  .ي سرطانی دیده شد غده 38فقط  كخورا مک

اي بین وزن بدن و مرگ و میرهاي سرطانی وجود  ه نشان دهد چه رابطهکی به دست آورند کردند از دفاتر بیمه مدارکها به دفعات تالش  آن

مرگ نشان  24متر از نرمال کو  32، وزن نرمال 37از نرمال در هر صد هزار سند، براي وزن باالتر . نامه بررسی شد بیمه 7740672. دارد

و بـه   یکعلـم پزشـ   "پیشرفت"زمان با  هم 1950تا  1900مدت پنجاه سال از  يقابل تأسف برا یقابل توجه ول یحساب خیل کی. داده شد

 6/139به  64صد هزار مرگ از سرطان از کدر مدت پنجاه سال براي ی: ته و سرطان از این قرار استکموازات آن پیشرفت مرگ و میرها از س

یعنـی در مـدت    1964تـر از ایـن، در    حـاال جالـب  . یعنی تقریباً دو برابر رسیده است 1/478به  244هاي قلبی از یرسیده، همچنین از بیمار

بـه   1/478بـی از  هـاي قل  يهمچنـین در بیمـار  . رسـید ) صد هزار نفـر کدر ی( 3/151به  6/139ي سرطان از  چهارده سال مرگ در نتیجه

حـاال  . انـد  شـیده کاند و هیچ خجالتی هم ن ت هاي بیمه به دست آوردهکایی از دفاتر رسمی شرکها را دانشمندان آمری این صورت. رسید 6/508

اخته هاي وحشی در محیط طبیعی سـرطان شـن   بین حیوان. رسند یجا مکنید اگر با همین سرعت جلو بروند بعد از پنجاه یا صد سال به کحساب 

ها مشـاهده   ي سرطان مانند در آن یا دو تا غده کهاي اسیر را مدتی طوالنی با غذاي غیرطبیعی تغذیه نمودند ی ه میمونکبعد از این . نشده است

  .لی نایاب استکي سرطانی به  ها نرسیده است غده ي انسان ارانهکه دست خرابکدر عمق دریاها، آنجا . شد

ه حیواناتی کدهد  یارا نشان مکباالخره حقیقت آش«: نویسد یاو م. یت غذا در بروز سرطان خیلی مؤثر استیفکه کند ک یاودري تصدیق مک

ي بزرگ  یگانه دسته» .نندک یامالً تصفیه شده تغذیه مکه با غذاي کهایی  متر تمایل دارند تا آنکنند به سرطان ک یه با غذاي طبیعی تغذیه مک

ه جمعیـت  کـ نـد بـه دلیـل این   ک یاین حقیقت بیشتر اهمیت پیـدا مـ  . نندک یمصونند در عمق دریاها زندگی ملی که از سرطان به کاز موجوداتی 

  .نندک یآب دریاها را نیز مسموم م "متمدن"نون مردم کمتأسفانه ا. موجودات دریاها سه برابر موجودات روي زمین است

ننـد ولـی بـا    ک ینند، حتی تصدیق هم مـ ک یشوند، به آن نگاه م یم رو شناسان با عامل اصلی سرطان روبه باالخره حین این جستجو زیست

ه مصرف کاي  عقیده«: نویسد یاودري مک. ها چیز دیگري است ي آن ه خواستهکشوند مثل این  ینار آن رد مکعالقگی و خونسردي از  یتمام ب

هـا اثـرات غـذاي طبیعـی را      آن 27».نـد ک یم زمینه پیدا مک مکتواند در بدن انسان سبب سرطان شود  یها م زیاد بعضی مواد غذایی یا فقدان آن

ننـد  ک یه با غذاي طبیعی تغذیه مـ کدهد بعضی حیوانات  یه نشان مکآید  یی به دست مکباالخره مدار«: نویسد یاودري مک. بینند یصریحاً م

اي، روغـن   ازئین، مواد نشاسـته کي تصفیه شده از این غذا» .نندک یه با غذاي تصفیه شده تغذیه مکهایی  شوند تا آن یمتر به سرطان مبتال مک

  .شود ییل مکي پنبه، ویتامین و مواد معدنی مصنوعی تش دانه

ننـد، مثـل   ک یهایی نگهداري مـ  ها را در قفسه ه صد درصد از سرطان مصون هستند، آنکنند ک یهایی جمع م شناسان از صحرا موش یاخته

دارنـد، سـخت    یگیـري وا مـ   ها را با همدیگر به جفـت  نند، آنک یها را تغذیه م آن "استاندارد"غذاي نند، با ک یها رفتار م هاي ظریف با آن بچه
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با وجود این هشتاد درصـد ایـن   . ی تماس یابندکی، شیمیایی یا بیولوژیکزاي فیزی ي سرطان ها با هیچ نوع ماده گذارند آن ینند و نمک یحفاظت م

بینـد همـین محـیط     یاودري نمـ کـ ه چطـور  کـ آور است  خیلی تعجب. شوند یبه سرطان مبتال م "ینامعلوم"و به دلیل  "خود به خود"ها  موش

در «: نویسـد  یاودري مکاند، با وجود این  ردهکزا پیدا  شناسان چهارصد عامل سرطان زیست. شود یغیرطبیعی و غذاي غیرطبیعی باعث سرطان م

در مقابل ایـن  » .اند رو بوده زا روبه هاي سرطان ها احتماالً با این عامل درصد آن کاز یمتر کاند  ردهکان مطالعه که پزشکهاي سرطانی  ي غده همه

تاي  150موش  198آزمایش دیگر از  کدر ی. آورد یه چطور غذاي غیرطبیعی از صد موش سالم هشتاد موش سرطانی به وجود مکما دیدیم 

ارزنـده   كحاال ببینیم بـا وجـود ایـن همـه مـدار     . یابد یاهش مک 38به  150ردن نسبی غذا این رقم از کبا محدود . شوند یها سرطانی م آن

ه روي کـ ي ایـن مطالعـاتی    ردن همـه کپیاده «: گوید یاو م. رسد یآور م ي تعجب نتیجه کاودري به یک. اند دام نتیجه رسیدهکشناسان به  زیست

ه از هر طرف دنیا جور به جور غـذاهاي مختلـف   کچیزخوار است  جود همهمو کانسان ی. حیوانات انجام گرفته، بر روي انسان به احتیاط نیاز دارد

چسبیدن . طول عمر انسان خیلی زیادتر از حیوانات آزمایشگاهی است. نندک یي محلی تغذیه م ند، ولی موجودات دیگر از گیاهان سادهک یجمع م

  ».نیست یسرطان احتیاج دارد عمل یپیشرفت پنهانه کچهارم قرن  کهاي زیاد یعنی تقریباً ی به این رژیم فرضی براي سال

 يند، به عبارت دیگر غذاي غیرطبیعی باعـث ایـن بیمـار   ک یه غذاي طبیعی از سرطان جلوگیري مکردید کا، شما پیدا کاودري و شرکآقاي 

هـا و مطالعـات خـود را     آزمـایش  ند؟ چراکتبدیل  یطبیعی را به غیرطبیع يه غذاکتر از پخت و پز چیزي هست  آیا مهم. شود یم كخطرنا يها

تر از پـروتئین   دام عامل مهمکگردید؟  یردید، دیگر دنبال چه مکشف کسرطان را  كدهید؟ شما در حقیقت عامل اصلی بیماري خطرنا یادامه م

ه به بچه، بزرگ، کهایی  سید آمینهتواند این دیو شیطانی را در بدن انسان به وجود آورد؟ این پروتئین و این ا یهاي حیوانی م حیوانی و اسید آمینه

رسـانید؟   یردید، پس چرا این خبر مهم را به اطالع عموم مـردم نمـ  کشما عامل سرطان را پیدا . نیدک یبه بیمار و ناتوان با صداي بلند توصیه م

سـال   25-20نید بـروز سـرطان   ک یر مکه فکنید ک یشما اشتباه م !ه مبادا از لذت غذاي پخته محروم بمانند؟کنید ک یبراي مردم دلسوزي م

آیا شـما هـیچ   . هاي خود جدا شده و به سرطان تبدیل شود سلول از همسایه که یکثانیه الزم است  کاودري، فقط یکنه آقاي . خواهد یوقت م

باشید اگر صنعت پخت و پز اید؟ مطمئن  ردهکي سرطانی برخورد ن ي دو ساله ه با سرطان به دنیا آمده باشد؟ شما به بچهکاي را سراغ ندارید  بچه

 یهاي آزمایشگاهی با سـرطان بـه دنیـا مـ     ند چند نسل دیگر هفتاد درصد مردم مثل موشکو داروسازيِ مردم متمدن با همین سرعت پیشرفت 

ننـد یـا بـا غـذاي     کخواهند با غذاي طبیعیِ سالم تغذیـه   یها م ه آیا آنکنید، بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند کشما حقیقت را اعالم . آیند

  .ت برسانندکخودشان را به هال كغیرطبیعی و خطرنا

ه ک كاند پخت و پز عاملی است غلط و خطرنا ه هنوز نفهمیدهکاند  شناسان گمراه شده ان و زیستکببینید چطور این پزش. خیلی عجیب است

گشت در دست خـود گرفتـه و    یه دنبالش مکآن چیزي را  اودريک. شود یهاي مردم میند و باعث همه نوع بدبختک یقانون طبیعت را پایمال م

 یوتین، این سم نمکسیگار سمی دارد به اسم نی. نندیکنون همه جا از خطر سیگار صحبت مکا. دهد یی جستجوي خود را ادامه مکباز هم در تاری

شود،  یند و حاضر مک یساختن سرطان آمادگی پیدا موقتی بدن براي . ه قادرند سلول بسازندکپروتئینِ گوشت و لبنیات است . تواند سلول بسازد

وتین ضعیف شـده جـاي مناسـبی    که از اثر نیکریه . ندکار خود را شروع کند تا از آنجا ک یمحل ضعیف و مناسب جستجو م کردن یکبراي پیدا 

خورند جاي مناسبی براي بـروز سـرطان    یم ت هستند و یا دائماً ضربهکه بیشتر در حرکهایی از بدن  معموالً قسمت. شود یبراي بروز سرطان م

شـود و تبـدیل بـه     یمدت خـوب نمـ   کند، این زخم یک یی پیدا مکوچکخورد و زخم  یجا م کقسمت از دست یا پا به ی کگاهی ی. شوند یم

  .شود یسرطان م

ـ  ام غده زیر پوست بیضه. ی داشتمکوچکهاي  من خودم در بعضی از جاهاي بدنم غده ه بعـد از  کـ نخـود پنهـان شـده بـود      کاي به بزرگی ی

روي انگشتان مـن  . ي سیاه بیرون آمد ه گوشت مردهکت کوقتی فشار دادم ی. ردکروز پوست را سوراخ  کتر شد تا یکوچکخواري روز به روز  خام

انـد و بـه گوشـت     د مانـده ه براي خوکهاي بیگانه هستند  ها گوشت ه اینکمعلوم بود . شدند یها خوب نم ه سالکوجود داشت  کوچکدو تا زخم 

خـورد و جلـو    یم گوشت بدن مرا مـ ک مکطور این گوشت بیگانه ه ه چکردم کبا چشم خود مشاهده . خواستند بچسبند و جوش بخورند یبدن نم

  .ت ماند، جوش خورد و ناپدید گردیدکحر یخواري چند سال ب بعد از خام. شود یتر م رود و بزرگ یم
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ـ کارخانه موقع که در کارگرانی کداد  یه نشان مکی به دست آورد کایی مدارکهاي آمری دادگاهاودري از بایگانی ک روي  کوچـ کزخـم   کار ی

رد و کـ  یه گسترش پیـدا مـ  کشد یشد و به سرطان تبدیل م یمدت خوب نم کداشتند این زخم ی یقسمت دیگر از بدن بر م کدست یا پا یا ی

  .ردک یوم مکبها مح ارخانه را به پرداخت خونکاین زخم ناچیز را باعث مرگ دانسته و صاحب  بین وتاهکدادگاه . شدیارگر مکباعث مرگ 

  .ها وجود دارد ي این دادگاه شماري دادرسی مشابه در پرونده یب 

به هر حال واضح است که لزوم مصرف غذاي طبیعی براي حفظ  .تا اینجا حقیقت بیشتر بر ما آشکار شد پس

وگرنه تا زمانی که غذا، سالم و طبیعی نباشد، به همین ترتیب به سلول هاي بدن آسیب می سالمتی الزم است 

خام «لذا ساده ترین و بهترین راه ریشه کن کردن بیماري سرطان، همان رژیم غذایی طبیعی یعنی . رسد

  .است» گیاهخواري

اجازه دهید در  !ان چه می شود؟تکلیف پزشکاما اگر تمام بیماري ها ریشه کن شده و تمام مردم سالم شوند، 

  :اینجا نیز پاسخ هوشمندانه مرحوم آوانسیان را که در کتاب خام خواري نوشته نقل کنم

  

  .ردکخواهند  يباز یر رل مهمکسرشت و روشنف كان پاک، پزشيخوار در نهضت زنده

 یر نمـ کمن ف .ردکخواري مخالفت خواهند  ار خود با زندهکسادي کان از ترس که پزشکنند ک یان، بعضی اشخاص خیال مکاما راجع به پزش

ترین خوشـبختی مـردم علنـاً بـه      ه با بزرگکرحمی پیدا شود یچنین ناجوانمرد و ب کان حتی یکه بین پزشکنم ک یخیال نم. ه چنین باشدکنم ک

آنهـا هـیچ تقصـیري ندارنـد، زیـرا در      . نها بـوده اسـت  اطالعی آ یاند، دلیلش ب ردهکار را کان این کاگر تا به حال بعضی از پزش. مخالفت برخیزد

ه کـ نفر ناشـناس   کها و وسایل وسیع، ی ، دستگاه»دانشمندان سرشناس«ی، کعلم پزش» پیشرفت«ه با وجود کند ک یسی باور نمکي اول  لحظه

ردنـی  کایـن واقعـاً بـاور ن   . ا را مغلوب سـازد ه يي بیمار لیهک» غیرعلمی«ي ساده و طبیعی یعنی  وسیله کنه استاد و نه دانشمند است بتواند با ی

ه کـ ار نماید و وجود هزاران مردمِ معالجه شده را نادیده بگیرد، به خصـوص  کتواند حقیقت را ان یس نمکتاب هیچ کولی بعد از انتشار این . است

  .یابد یتعداد آنها روز به روز افزایش م

متر نخواهد شد کار آنها کلی کسادي خواهد رفت، ولی به طور کان رو به کپزشخواري مطب شخصی  ه بعد از عملی شدن زندهکدرست است 

  .شود منتها به نحوي دیگر یه زیادتر هم مکبل

ان کاگـر پزشـ  . ننـد که باید مردم را از حقیقت امر آگاه ساخته و آنهـا را هـدایت   کتري باید به دوش بگیرند، آنها هستند  ي مقدس آنها وظیفه

  ...ارهاي عظیمی انجام دهندکتوانند  ییت نشان دهند و دور هم جمع شوند، مدوست ما حسن ن انسان

ـ   کـ یابـد   یاهش مـ کـ هاي بهداشتی به قـدري   ي وزارت بهداشت و سایر سازمان خواري بودجه در شرایط زنده قسـمت ایـن    که فقـط بـا ی

ه مایـل  کـ انی کآن پزشـ . ردکرد و آنها را تا آخر عمر از لحاظ مالی بیمه کان را با حقوق خیلی خوب استخدام کي پزش توان همه یجویی م صرفه

  .نندکخواري تأسیس  هاي وسیع زنده توانند سهام بگذارند و آسایشگاه ینند، مکنباشند در خدمت دولت انجام وظیفه 
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بـین   نادیده بگیرند، ولی آدم باید واقـع ی چشم بپوشند و وجود آن را کمرتبه از علم پزش کار آسانی نیست یکان که براي پزشکبدیهی است 

هـا و وسـایل آن بـا دیـد      ن است در بعضـی مـوارد اسـتثنایی از برخـی دانـش     کمم. نمک یار نمکلی انکی را به طور کمن ارزش علم پزش. باشد

  .ردکتوان استفاده  یم )مربوط به تصادفات(و تشریح و جراحی ) فیزیولوژي(األعضاء  مخصوصاً از علم وظایف. ردکخواري استفاده  زنده

انـد   یالت عظیم به وجود آوردهکتش کو ی اند ردهکاند، میلیاردها پول خرج  شیدهکمردم هزاران سال زحمت . نون وضعیت به قرار ذیل استکا

حقیقت به چند نمونه براي روشن ساختن این . ها انسان شده است ه تا به حال سبب مرگ میلیونکفایده بوده بل یه اساساً غلط است و نه فقط بک

 ینجـات پیـدا مـ    یامالً مخالف این دستورات بیمار از مرگ حتمک يبا اجرا یشود، ول یباعث مرگ بیمار م که دستورات پزشکنمایم  یاشاره م

  .ندک

نمایند، یعنی  یبه بیماران را به سختی قدغن مخام جات  جات و میوهیان خوردن سبزکه بعضی پزشکترینش این است  ها مهم از چنین نمونه

به بیمار خود دسـتور داده بـود در تمـام     کپزش کی. نمایند یوم به مرگ با گرسنگی مکسازند و مح یآنها را از غذاي طبیعی و واقعی محروم م

ـ کـ مـدتی   كفرنگی شروع نمود و در اند یلوگرم گوجهکخواري را با روزي دو  این بیمار زنده. فرنگی نزند عمرش لب به گوجه او . ود یافـت امالً بهب

  .خورد یفرنگی م یلو گوجهک که حداقل روزانه یکنون پنج سال است کا

ه شـیر و  کـ ننـد و حـال این  ک یهاي آنهـا را بـاور مـ    امل است و تمام دنیا حرفکغذاي  که شیر یکنند ک یخوار تصور م شناسان مرده زیست

خورند و ضعیف و ناتوانند مصرف شیر را به  یه هر روز شیر مکانی کودکنزد آن . باشد ییا شیر پاستوریزه از بدترین غذاها م کمخصوصاً شیرخش

. باشـد  یامـل مـ  کاز اینها غـذاي   کی دامکه کنید کفرنگی بدهید و مالحظه  نید و به جاي شیر، آبِ سیب یا پرتقال یا هویج یا گوجهکلی قطع ک

دفعه این امتحان را انجام دهند، زیـرا در   کخواهند حتی ی ینمایند نم یمها افراد بشر را قربانی امتحانات خود  ه میلیونکنشناسان  آقایان زیست

  .ی نشان دهندکترین ش کوچکبینند در ارزش غذایی شیر  یه الزم نمکصحت علم خود چنان مطمئن هستند 

 یصـحبت مـ   کشیرخشـ  او از رادیو راجع بـه . ردکتر مرتضی روحانی توجه مرا به خود جلب که صداي دکها بودم  در حین نوشتن این حرف

و در  کبودن سـوراخ پسـتان   کوچکج نگهداشتن شیشه، در بزرگ یا کهاي بچه را هنگام نوشیدن شیر در درست و  یي ناراحت لیهکنمود و دلیل 

ـ دانسـت و بـه مـادران دسـتور م     یرا در ویتامین نداشتن آن مـ  کاو یگانه عیب شیرخش. دانست ییدن بچه مکتند یا آهسته م ا هـ  داد بـه بچـه  ی

ـ   کآیا این د. باز گردد کي شیرخش ارخانهکگذاري شود و  در پایان سخنرانی آرزو نمود در ایران سرمایه. هاي ویتامین بدهند قطره  کتـر محتـرم، ی

ا به انِ معصوم ایرانی رکودکها و مرگ و میرهاي یي بیمار خود، گناه همه كگانه و آرزوهاي وحشتنا ه با این تصورات بچهکروز متوجه خواهد شد 

  گیرد؟ یدوش خود م

اند براي تقویت باز هم همین  اند و ضعیف و ناتوان گردیده مرغ و شیر خورده ی فقط گوشت، تخمکودکه از اول کترها به بیمارانی کاین نوع د

ه معموالً میوه دوست ندارنـد و از آن  کسانی کبه آن . نمایند یه باعث ناتوانی آنها شده است تجویز مکمرغ و همین شیر را  گوشت و همین تخم

 یاند، مصرف میـوه و سـبزيِ زنـده را قـدغن مـ      مبود غذاي طبیعی دستگاه گوارش خود را ناتوان و فرسوده نمودهکي  خورند و در نتیجه یم مک

گیري از اسهال مصرف همین برنج گیرند، براي جلو یدرپی اسهال میاند و پ هاي خود را ضعیف نموده ه با مصرف برنج رودهکبه اشخاصی . نمایند

 یها را گشـاد مـ   ي سموم تازه رگ هاي مردم را از سموم خالی نمایند، به وسیله ه رگکبه جاي این. نمایند ییعنی عامل اصلی بیماري را توصیه م

ـ   نند و از میانکه علت درد بیمار را پیدا کبه جاي این. نمایند ینند و یا خون را به طور مصنوعی رقیق مک  یبردارند با سموم مختلف اعصـاب را ب

توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهنـد بـه    یمبود غذاي طبیعی نمکه از کعضوهاي مردم را . ندکنند تا بیمار موقتاً احساس درد نک یحس م

ـ گیرند و  یگمارند و آخرین رمق آنها را م یار مکنند، آنها را به زور به ک یم کي سموم تحری وسیله چیـز زائـد قطـع     کیا این عضوها را مثل ی

العمل مفید را  سکشود این ع یالعمل شفابخش شروع م سکخورد و ع یاگر گاهی بیماري تصادفاً غذاي طبیعی زیاد م. اندازند ینموده و بیرون م

ه کـ شیر، نان سفید و بـرنج سـفید را   گوشت، . سازند ینمایند و جریان معالجه را متوقف م یمضر به حساب آورده و مصرف مواد زنده را قدغن م

ه بـراي هضـم غـذا و مرتـب     کسلولز . نمایند یترین غذا به مردم معرفی م باشد به عنوان بهترین و ارزنده یها میي بیمار لیهکسبب پنجاه درصد 

تاد درصـد محصـول را بـا آتـش     هش. ریزند یي مضر از مواد غذایی بیرون م ماده کند، چون یک یساختن جریان تخلیه، مهمترین رل را بازي م

. ننـد ک ینند و به اسم دارو، ویتامین، سرم و غیره وارد خون مردم مـ ک یها تن مواد شیمیایی و سمی درست م سازند و در عوض میلیون ینابود م
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ه آنهـا  کـ انـد   به طوري گـیج نمـوده  ها، مغز خود و مردم را یالرکها و  ها، مواد معدنی، پروتئین اي از ویتامین ها و تصورات غلط و فریبنده با حساب

  .اند ردهکلی فراموش کهاي طبیعت را به  حساب

ه آتش در غذاي طبیعی همه کاند  ه بعد از صدها سال هنوز نفهمیدهکشود  یخوار فقط از آنجا معلوم م نشناسان مرده عقلی زیست ینادانی و ب

ه غذاي طبیعی هیچ وقـت  کاند  ه سم هرگز قادر نیست آدمی را سالمتی ببخشد و از همه مهمتر آنها نفهمیدهکاند  نماید، نفهمیده یچیز را نابود م

تمام مرگ و میرهـا  . ماشین مضر باشد کتواند براي ی یه بنزین صاف نمکطور  انسان مضر باشد؛ همین کتواند براي ی یو در هیچ شرایطی نم

ه چـون  ک كعبارتی بسیار ابلهانه و خطرنا» .خوریدبباید میوه و سبزي خام نشما « :باشد یي این نادانی م افتد در نتیجه یه در این دنیا اتفاق مک

  .نمایند یمعرفی م کتر و یا پزشکشناس، دانشمند، د ه خودشان را زیستکآید  یم قطعی از دهان مردمی بیرون مکح کدستور، چون ی کی

ندارد بلکه  واقعی و بشردوستانه نه تنها منافاتی با علم پزشکی لذا به این نتیجه می رسیم که خام گیاهخواري،

هم چنین ورزش هاي مختلف جسمی و ذهنی، روش هاي طب مکمل مانند آب درمانی، . مکمل آن هم هست

شعبان «آقاي . یوگا، هیپنوتیزم و غیره با گیاهخواري و به خصوص خام گیاهخواري نتیجه بهتري می دهد

آورده اند که براي » خود هیپنوتیزم«ر و مدیر انجمن هیپنوتیزم ایران بوده اند، در کتاب که بنیانگذا» طاووسی

گرفتن نتیجه بهتر در هیپنوتیزم، می بایستی از مصرف گوشت و قندهاي مصنوعی پرهیز کرد چرا که چنین 

هم . صاب می شودموادي در جریانات الکتریکی مغز اختالل ایجاد می کنند که باعث بر هم خوردن تمرکز و اع

چنین ایشان اگر چه خام گیاهخوار نشدند اما چند هفته آن را امتحان کردند و نتیجه خوبی هم گرفتند، که شرح 

چاپ شده » هم غذا، هم درمان: خامگیاهخواري«تجربیات ایشان در نامه اي به آقاي علی اکبر راد پویا در کتاب 

  .وق الذکر مراجعه نماییدکه می توانید براي اطالعات بیشتر به کتاب ف

هم چنین تا جایی که من تحقیق کرده ام، بسیاري از اساتید یوگا و کسانی که در ورزش هاي روحی ماهرند، 

خود من شخصاً، پس از  .گیاهخوار هستند و آن را توصیه می کنند چرا که باعث عملکرد بهتر ذهن می شود

ر مورد جنبه هاي دیگر تري دارم هر چند دیششروع گیاهخواري، عالوه بر بهبود سالمتی، احساس آرامش ب

اما آن را انکار نمی ) چون فعالً فقط چند ماه از گیاهخواري من می گذرد(تغییر خاصی تاکنون مشاهده نکرده ام 

تري کسب کرد و از تجربه هاي افرادي که مدت طوالنی تري از کنم و در این مورد می بایستی تجربه هاي بیش

  .گیاهخواریشان می گذرد استفاده نمود

براي درمان بیماري ها و حفظ سالمتی راه هاي بسیاري وجود دارد که می بایستی در مورد هر کدام به طور 

خوشبختانه متخصصین . کنیدمجزا مطالعه و تحقیق نموده و روش بهتر و سازگارتر با شرایط خود را انتخاب 
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منتشر کرده اند که راه امر، در مورد روش هاي درمان طبیعی و بدون عوارض جانبی کتاب ها و مقاالت زیادي 

  .تحقیق و جستجوي بیشتر را بر همگان هموار می کند

این است که با پخت و پز بسیاري از مواد حیاتی از بین می روند، و  ،در کل، چیزي که واضح و مبرهن است

نیز در اثر پخت و پز از بین  ها» آنزیم«دیگري مانند این مواد فقط شامل ویتامین ها نیست، بلکه مواد بسیار مهم 

انند در بررسی هاي علمی عمیق تر، دانشمندانی مآنزیم ها بسیار مهم می باشند، به طوري که . می روند

ن داد که آنزیم هاي ا، نشبوده نیز یکی از برندگان جایزه نوبل، زیست شیمیدان فنالندي که "آرتوري ویرتانن"

و در هضم و جذب  بسیار مهم و حیاتی هستند، دنور موجود در مواد غذایی خام که با پخت و پز از بین می

غذا و وارد شدن فشار کمتر بر بدن می  نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و موجب جذب راحت تر و بهترغذا 

اما وقتی آنزیم هاي موجود در مواد غذایی طبیعی بر اثر پخت و پز از بین می روند، هضم و جذب  .شوند

تر و سریع تر بدن می فرسودگی بیش دشوارتر گردیده و بدن ناچار است به ترشح آنزیم بیشتر که همین باعث

حیاتی هم با پخت و پز از بین بسیار هم چنین در غذاهاي خام گیاهی اکسیژن وجود دارد که این ماده ي  .شود

 هنوز، شناخته شده در مورد برتري روش خام گیاهخواري استبخشی از مسائل  لبته این ها تنهاا .می رود

بداند و به مرور زمان بیشتر بر می خواهد آن ها را نده که حس کنجکاوي انسان اباقی م هاي بسیاري ناشناخته

  .ما هویدا می گردد

، در حالی که در انسان، دندان ها که آخرین دیده نشده زندگی می کنند، دندان خراب طبیعت حیواناتی که در در

. از بقیه اعضا و اندام ها فرسوده می شوند و از بین می روند شبدن هستند که تکمیل می شوند اما پی اعضاي

و اگر طبیعی نیست، پس چگونه می توان پخت و پز و غذاي پخته را غذاي  به نظر شما آیا این طبیعی است؟

غذاي طبیعی آن است که دیگر جانوران در طبیعت می خورند و تمام اعضاي بدنشان هم از آن ! طبیعی دانست؟

اما انسان ها به کمک این دستگاه ها ! آنها اجاق گاز و مایکروفر ندارند. می مانند باقی ده کرده و سالمغذا استفا

و حتی اگر دستگاه هم نباشد، به کمک هیزم و منتقل، غذاي خود را به خاکستر و تفاله تبدیل می کنند و بعد می 

هم جزئی از طبیعت  هاي جورواجور بیماري غذاي طبیعی و سالمی خورده اند و خورند و فکر می کنند

  !هستند
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به هر حال در جمع بندي این بخش، به این نتیجه می رسیم که روش خام گیاهخواري مطلق در صورت امکان 

) عدم مصرف هیچ گونه مواد حیوانی(بهترین رژیم غذایی براي انسان می باشد و بعد از آن، گیاهخواري مطلق 

باشد، می تواند به حفظ سالمتی و بهبود زندگی ما کمک  گیاهان خامدرصد شامل  80حداقل به طوري که 

   .شایانی نماید

مسئله ي مهم دیگر، سازگاري و ناسازگاري بین غذاهاي مختلف است که می بایستی به آن هم توجه  کالبته ی

کرد چرا که در صورت ترکیب غذاهاي ناسازگار با هم در یک وعده، عوارضی مانند سردرد، مشکالت 

زیر زمین می رویند، اما به عنوان یک اصل ساده، گیاهانی که در . به وجود می آیند... گوارشی، درد کلیه ها و 

گیاهانی که روي زمین به صورت بوته می رویند و میوه ها و گیاهان درختی، هر کدام با هم نوعان خود 

میوه ها  برخی بابوته اي  یکی از گیاهانسازگاري دارند البته استثنائاتی هم وجود دارد که در آن موارد مثالً 

گاري نظرات مختلفی هم وجود دارد که بهتر است براي کسب در مورد سازگاري و ناساز هر چند سازگار باشد

اما به یاد داشته باشید پس . اطالع بیشتر در این موارد، به کتاب هاي مرتبط و مقاالت متخصصین مراجعه نمایید

از شروع خام گیاهخواري و استمرار آن، در بسیاري مواقع اگر دردي حس شود به خصوص اگر مدت نسبتاً 

روع گیاهخواري گذشته باشد، می تواند ناشی از ناسازگاري بین غذاها باشد و نه عکس العمل طوالنی از ش

  .طبیعی بدن

خوب جویدن غذا هم بسیار مهم است و در مورد افرادي که دندان هایشان ناسالم و ناقص است، می بایستی 

سبزیجات را با استفاده از سبزي خرد براي تسهیل خوردن، ه و نمودنسبت به تکمیل و ترمیم دندان ها اقدام 

 .کن، به قطعات کوچک تري تقسیم کرده و غذا را بیشتر بجوند تا دچار مشکالت گوارشی ناشی از آن نشوند

 تحقیق بیشتر هم این است که حتماً در این مواردذکر جزئیات اینچنینی خود کتابی جداگانه می طلبد اما توصیه 

  .کنید و دقت

را ندارم، بلکه من تجربیات و دیدگاه کنید که اینجانب قصد تحریف روش آرشاویر در آوانسیان  لطفاً دقتو نیز 

 80بنده فعالً نتوانسته ام خام گیاهخوار مطلق شوم، اما از گیاهخواري مطلق که شامل . خودم را اضافه نموده ام

براي برخی مسئله اراده مطرح . دهم درصد مواد غذایی خام بوده نتیجه بسیار خوبی گرفته ام و آن را ادامه می
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من در مورد . می شود که اگر حتی کمی مواد پخته مصرف کنیم، دو مرتبه به عادت هاي بد قبلی بر می گردیم

می بایستی اراده  ، بهانه اي باقی نمی ماند و شخصشخص پس از فهم حقیقتبراي اراده، معتقدم که اوالً 

خویش را تقویت کند تا بتواند نتایج مطلوبی بگیرد، ضمن اینکه این مسئله در مورد هر شخص بسته  به روشی 

درصد  100هم چنان معتقدم اگر بتوان  طبق تجربه خودم که براي او راحت تر است، متفاوت است ولی من

!خوار مطلق هستمگیاهخی روزها خام خام گیاهخوار شد، بهترین روش است و در حال حاضر هم بر

مسئله دیگري که ممکن براي برخی سوال شود، این است که چگونه برخی با مصرف همین مصرف غذاهاي 

تقریباً شاداب هم عده خیلی کمی از آن ها در این سن و سال، گوشتی و پخته بیش از صد سال عمر می کنند و 

ته افراد اگر خام گیاهخوار شوند قطعاً شاداب تر می شوند و چه خب پاسخ این است که اوالً همین دسهستند؟ 

به عالوه اینکه آن ها هم با  آورده اند» شانس«ثانیاً، این دسته استثنائاً . بسا عمر آنها طوالنی تر هم بشود

اما با . ، اما باقی مردم چه طور؟ تقریباً کسی نیست که از بیماري رنج نبردگیاهخواري بانشاط تر خواهند شد

گیاهخواري و به خصوص خام گیاهخواري، همه مردم می توانند از نعمت سالمتی و طول عمر طوالنی 

برخوردار شوند و کیفیت زندگی و شادابی مهم تر است، چرا که ممکن است بتوان شخصی را زیر دستگاه هاي 

ت و از سالمتی و لذت مختلف پزشکی، سال ها زنده نگه داشت، ولی در این صورت آن شخص فقط زنده اس

خام گیاهخواري در مورد هر فردي ثابت می شود، اما این که چرا برخی  برتريپس  .هاي زندگی بی بهره است

استثنائی هستند، مثالً در فرانسه نیز مردي زندگی می کند که سال هاست آهن و پالستیک و از این قبیل مواد 

ا بر ما چندان شناخته شده نیست، اما بر اساس آنچه می این ه چگونگی !می خورد بدون هیچ گونه نگرانی

  ...دانیم، خام گیاهخواري بهترین روش تغذیه است

 در ضمن تصور اینکه فقط غذاهاي گوشتی و پخته خوشمزه هستند و غذاهاي خام بدمزه، و اینکه خام

ه و اساسی است، چرا که اوالً ، تصور کامالً غلط و بی پای!خود را زجر می دهندبراي حفظ سالمتی، گیاهخواران 

انسان به هر غذایی عادت می کند، همان طور که کودك انسان از گوشت پخته نفرت دارد ولی در اثر خوراندن 

خوشبختانه مواد . این گوشت به او با زور و بی رحمی، به آن عادت می کند یا بهتر بگوییم معتاد می شود

اندازه ي گوشت پخته براي کودکی که به زور به او گوشت  غذایی خام براي شروع خام گیاهخواري، به

ی شود نفرت انگیز نیست ضمن اینکه اگر یک گیاه خام مزه خوبی ندارد، ما می توانیم چند گیاه خورانده م
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هم از و  از آن لذت ببریمهم  تا مختلف را با هم ترکیب کرده و غذاها و ساالدهاي بسیار خوشمزه اي تهیه کنیم

 در واقع یکی از مزایایی که انسان از آن بهره مند شده، همین. حیات بخش تمام گیاهان بهره مند شویمخواص 

ترکیب چند غذا براي تهیه ي یک غذاي خوشمزه تر و کامل تر است که دیگر جانوران از آن بی بهره  قابلیت

  .اند

بیشتر از گوشتخواران  بسیاراهاي آن ها گیاهخواران و خام گیاهخواران نیز کتاب هاي آشپزي دارند و تنوع غذ 

تنها مدت کمی الزم است انسان به این روش برتر تغذیه عادت کند و در نتیجه هم از مواهب سالمتی  .است

  .زاي آن برخوردار شود و هم از آن نهایت لذت را ببرد

ثانیاً سالمتی و حس نشاطی که از گیاهخواري حاصل می شود، لذت خوردن غذاهاي گیاهی را دو چندان می 

به انواع و اقسام بیماري ها مبتال می که پس از آن » چلو کباب«به راستی چه ارزشی دارد لذت زود گذر . کند

و اجتماعی حاصل از  اخالقی، شامل ضررهاي اقتصادي، محیط زیستی( شویم ضمن ضررهاي ناگوار دیگر آن

   ؟)خوردن گوشت

چندي پیش در اخبار دنیاي پزشکی و سالمتی، گزارشی را دیدم که نشان می داد برخی محققان در استرالیا به 

دیگر به گوشت، طعم آن را براي ) شیمیایی(دنبال راه جدیدي هستند تا با اضافه کردن ادویه ها و مواد 

حماقت هاي این چنینی  !جانداران در نظرشان خوشمزه نیست، لذت بخش کنندسالخوردگانی که دیگر جسد 

می  خرجبیهوده  ،و هر سال پول هاي زیادي براي چنین کارهاي پوچی انجام گرفته» علم«زیادي زیر سایه ي 

  .شود

همین که افراد سالخورده نمی توانند از طعم گوشت لذت ببرند نشان می دهد که جنازه ي حیوانات غذاي 

  !دیگر از این واضح تر و شفاف تر؟! طبیعی انسان نیست

همه ي افراد چه پیر چه جوان، همیشه از خوردن سبزیجات و میوه هاي تازه لذت می برند، چون غذاي طبیعی 

به چنین افرادي  منصفانه نیستچون واقعاً (هیچ گاه الزم نیست دانشمندنما ها . ن استانسان و سایر جانورا

، اما در مورد گوشت هر روز یک متد براي خوردن !بهبود مزه ي موز و خرما بیفتندبه فکر ) لقب دانشمند داد

خوشمزه نیست و غذاي طبیعی ما هم  و الشه گوشت خوشمزه تر اختراع می شود چرا که در حقیقت، جنازه
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اگر کسی شک دارد، کافی است یکبار . دهیم قورتنیست بنابر این الزم است به زور ادویه جات مختلف آن را 

خوشمزه بود و بعد از آن دچار تهوع و  به نظرش اگر! گوشت خام را امتحان کند ببیند خوشمزه است یا نه

  !را غذاي طبیعی او به حساب آورد حیوانات )ي زجر دیده( ي استفراغ نشد، آنگاه می توان جنازه

، اعالم کرد رژیم غذایی گیاهخواري در صورتی که به درستی 2009انجمن تغذیه و بهداشت آمریکا در سال 

  .انجمن تغذیه فرانسه هم نظري مشابه دارد. اجرا شود، بهترین رژیم غذایی براي انسان است

نیز توصیه کرده که مردم سعی کنند بیشتر غذاي خود را از منابع گیاهی تأمین  انجمن تغذیه و بهداشت کانادا

  .کنند

بدین ترتیب نهاد هاي قانونی و مسئول در زمینه سالمتی جامعه هم این رژیم غذایی را توصیه کرده اند و بنابر 

  .برتري گیاهخواري و خام گیاهخواري باقی نمی ماند در مورداین، هیچ شبهه و تردیدي 

بسیار از آن راضی هستم و خیلی بیشتر از قبل از من که اکنون فقط چند ماهی از گیاهخوار شدنم می گذرد، 

بوي زننده ي گوشت و چلوکباب برایم اصالً ) بدون اغراق می گویم(و واقعاً . غذا خوردن لذت می برم

مده چون اکنون هم تغذیه ي من خوشایند نیست و مطمئناً قبالً غیر طبیعی بوده که خوشم از بوي کباب می آ

  ...دنگوشت و غذاهاي شیمیایی ذائقه انسان را خراب می کن. ام طبیعی تر شده و هم ذائقه

به عالوه، با گیاهخواري و برخورداري از نشاط جسمی و روحی، انسان دیگر هیچ نیازي به شراب و مشروبات 

تی و نشاط آور همان غذاي طبیعی او هستند و نیازي به الکلی و سیگار و دیگر افیون ها ندارد، چرا که مواد حیا

که این نیز خود یک صرفه جویی  خرج پول اضافه براي شاد کردن روحیه ي خود با مواد سمی دیگر ندارد

می پردازد  شادي هاي حقیقیدر عوض به جاي اینها براي لذت بیشتر، به ورزش و  .اقتصادي قابل توجه است

  .و آزاده زندگی می کند

این کارها دیگر شدنی نیست چون جامعه ي پیشرفته و تمدن به ما فرصت طبیعی ": ممکن است برخی بگویند

  "...وري شده نیستآزندگی کردن نمی دهد و چاره اي جز مصرف غذاهاي کنسرو شده و فر
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ا حاال و سال پیش ت 200آیا می توان گفت به دلیل پیشرفت تکنولوژي از . این استدالل کامالً نادرست است

  !تولید بنزین و گازوئیل، حال بیاییم به جاي آب، گازوئیل بخوریم چون دنیا پیشرفت کرده؟

با غذاهاي طبیعی بدن انسان همان بدن است که با طبیعت پیوندي جدا ناشدنی دارد، لذا احتیاجات آن هم باید 

اما فناوري اي که . کند، ارزشمند استفناوري اي که به ما کمک . و هم چنین به شیوه هاي طبیعی تامین شود

غذاهاي مصنوعی و بیماري زا تولید کند و به بدن ما تحویل دهد، مانند غذاهاي کنسرو شده و روغن هاي 

  .و باید از آن دوري کرد! به درد الي جرز هم نمی خورد منسوخ است وشیمیایی، آن فناوري

گرفته که بعد از سن چهل سالگی، باید منتظر بیماري هاي  امروزه این تصور غلط در ذهن بسیاري از مردم جاي

این ! قلبی، سرطان و غیره بود و این یک امر طبیعی است يشدید و جانگیر مانند دیابت، فشار خون، بیماري ها

تصور با توجه به نوع تغذیه غلط و غذاهاي ناسالمی که مردم هر روز می خورند کامالً صحیح است، اما طبیعی 

طبیعت هوشمند تا جایی که ممکن است نمی گذارد بدن درد و زجر بکشد چرا که هدف از حیات هر  !نیست

، در مدت بریده شوددرست به همین دلیل است که مثالً اگر دست شما . چه که هست، زجر کشیدن نیست

مام شود، بدن کوتاهی زخم آن ترمیم می شود و یا اگر غذاي مسمومی بخورید که می تواند به قیمت جانتان ت

پس طبیعت و بدن هوشمند خودش براي خودش بیماري . با پس زدن و استفراغ، جان شما را نجات می دهد

تولید نمی کند، بلکه مواد سمی که هر روزه توسط غذاهاي خطرناك و هم چنین دود سیگار، مشروبات الکلی و 

عیف می کنند و به همین علّت است که هواي آلوده وارد بدن می شوند، در مدت کوتاهی بدن را به شدت ض

اما واقعاً غیر منطقی است اگر این فرسودگی را طبیعی . می شود ناتوانبعد از چهل سالگی بدن به طور ناگهانی 

سال آن را با بیماري هاي  40 که طبیعی استاین سال عمر کند،  80یعنی شخصی که مثالً قرار است . بدانیم

  .مسخره است اگر آن را طبیعی بدانیمواقعاً ! ؟سپري کندمختلف 

خام . در طبیعت سالم، تمام موجودات به پیري می رسند، ولی خبري از کلکسیون بیماري هاي مختلف نیست

گیاهخواري اولین و مهم ترین گام براي سازگاري با طبیعت است که در کنار اقدامات دیگر براي رفع آلودگی 

) مانند بازیافت زباله و تصفیه فاضالب(زباله ي شهرها با محیط زیست هوا و سازگار کردن سیستم فاضالب و 

لذا همانطور که . به سادگی خاتمه می دهد بی حسابو به تمام این معضالت  نتیجه ي بسیار مثبتی در پی دارد

از طرف متخصصین تغذیه و پزشکانی که خودشان نیز گیاهخوار هستند توصیه شده، هر چه خام گیاهخواري از 
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سال ضرورت دو  40سن پایین تري آغاز شود نتیجه ي بهتر و با دوام تري به همراه دارد اما براي افراد باالي 

نشان نداده اند و به  یچندانی می یابد، زیرا چنین افرادي که در سال هاي گذشته به سالمتی و بدن خود توجه

لذا . یاز فوریتی دارند به تقویت و بازسازي بدنشاناحتمال زیاد به بسیاري بیماري ها هم مبتال شده اند، اکنون ن

هر کس می خواهد تا پایان عمر سالم زندگی کند و از مزایاي دیگر خام گیاهخواري نیز بهره مند شود، باید 

بدین شکل، زودتر هم به آن عادت می کند . هرچه زودتر به گیاهخواري و به ویژه خام گیاهخواري روي آورد

  .ت می بردو از آن بیشتر لذ

با هر شرایطی قابل این است که  ،یکی دیگر از مزایاي رژیم گیاهخواري و به خصوص خام گیاهخواري

ی از گیاهان مورد نیاز را کاشت، و می توان در باغچه اندک. دنو مواد گیاهی در همه جا یافت می شواجراست 

حبوبات را پشت پنجره گذاشت تا یا حتی در صورت زندگی در خانه اي کوچک، می توان مقداري غالت و 

  .جوانه بزند و بعد از جوانه ها، این مواد غذایی بسیار غنی و با ارزش، استفاده کرد

سفانه بیشتر میوه ها و گیاهان با کود شیمیایی پرورش داده شده اند و سم پاشی هاي ضر متأالبته در حال حا

، منتها با این حال مضرات این ها کمتر از وردهقدرت شفابخشی آنها را هم پایین آ ارزش غذایی و ،مکرر

هر چند گسترش کشاورزي ارگانیک براي تولید غذاي سالم، یک الزام و فوریت  !غذاهاي چرپ و گوشتی است

به هر حال براي  .است و افزایش تعداد گیاهخواران که می خواهند سالم زندگی کنند، این امر را تسهیل می کند

سازنده در جامعه، الزم است تا اول خودمان تغییر کنیم تا بتوان انتظار بهبود شرایط را  ایجاد تغییرات مثبت و

  .داشت
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 اقتصادگیاهخواري و  :بخش دوم

شک یکی از بزرگ ترین مشکالت بشر امروزي، اقتصاد است که تمام کشورها در آن درمانده اند و بدون 

به وجود همواره بحران هاي اقتصادي پی در پی، چه بحران هایی که بر اثر خسارات طبیعی مانند زلزله و سیل 

همه با هم دست در تولید بیش از حد و سیاست هاي غلط اقتصادي هستند، و چه بحران هایی که حاصل  آمده

البته که اشکال از . است دست هم داده و همیشه مشکالت اقتصادي از بزرگ ترین مشکالت جوامع متمدن بوده

کرد نباید فراموش هرگز ساختار ناعادالنه و ناکارآمد اقتصادي است که نیاز به اصالح اساسی و جدي دارد، اما 

معموالً هرگاه وضع اقتصادي آشفته می شود، تغذیه، سالمتی و سایر جنبه هاي زندگی مردم هم دچار که 

زینه درمان بیماري ها و بیمه ها ه و !عواملی مانند گرانی غذا به خصوص غذاهاي گوشتی. آشفتگی می شود

کردن بیشتر براي پول بیشتر می  ضمن اینکه خود به تنهایی چالش هاي عظیمی هستند، مردم را مجبور به کار

کند، و درست به همین خاطر است که معموالً در بحران هاي اقتصادي افسردگی و سایر بیماري هاي روحی 

من دامنه زدن به سایر بیشتر دچار طمع می شوند که این ها ض !افزایش می یابد و مردم براي شندرغاز پول

اع زندگی اجتماعی مردم، سالمتی انسان ها را نیز به خطر می ثیرات به شدت منفی بر روي اوضمشکالت و تأ

تغذیه ي بد هم به به جز استرس هاي روانی شدیدي که در اوضاع بد اقتصادي بر مردم وارد می شود،  .اندازد

همراه استرس ها بیماري می آفریند، و در حالی که شخص بابت همان غذاهاي به درد نخور کلی پول خرج 

فعالیت ها دارد کلی پول هم خرج درمان نماید، ضمن اینکه بیماري عملکرد انسان را در تمامی از کرده، حال نی

به راستی این زندگی است یا  .ثیرات بد آن بر فعالیت هاي اقتصادي غیر قابل انکار استکاهش می دهد و لذا تأ

  چرا باید اینگونه باشد؟ !مسخره بازي؟

را دچار مشکل کرده، آیا آن شخص نباید سالم باشد تا  یک نفرزندگی  ،اگر اوضاع بد اقتصادي به نظر شما

ولی امروزه  بتواند آن دوره ي سخت را پشت سر بگذارد و از بقیه ي زندگی اش کمال استفاده و لذت را ببرد؟

واضح و بدیهی است که خراب شدن اوضاع اقتصادي، اولین اثرش را  .انه کامالً برعکس آن حکم فرماستمتاسف

سفانه در اینگونه مواقع، انبار کردن مواد غذایی براي فروش با قیمت باالتر أبر روي تغذیه مردم می گذارد و مت

وقتی تک  .و عدم وجود انسانیت و شرافت در بین بعضی انسان هاستمرسوم می شود که نشانه ي کم عقلی 
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تک افراد به این مشکالت و بیماري ها و بدبختی ها مبتال شوند، چگونه می توان انتظار یک جامعه ي ایده آل 

  !داشت؟را 

گیاهخواري، اصالً نیازي به حرص زدن نیست چرا که با مصرف مواد گیاهی آن  و همه گیر شدن اما با گسترش 

خوراك هاي نباتی برتري مهمی از نقطه نظر  .بیایدهم اغلب به صورت خام، چه بسا که مواد غذایی اضافه هم 

حال این ه تا ب. اقتصاد بر اغذیه حیوانی نشان می دهد، قیمت آن ها کمتر از یک سوم خوراك هاي حیوانی است

  هاي گوشتی گرانترین خوراکها هستند؟ سوال را از خود پرسیده اید که چرا خوراك

در صورتی که غذایی که از . شود و بتوان از گوشت آن استفاده کردیک مزرعه غذا الزم است تا حیوان بالغ 

در فصل . دست آورده یک دهم غذایی نیست که از همان مزرعه می شد بحتی دست می آید ه گوشت حیوان ب

همچنین هزینه ي نگهداري . زمستان هزینه ي جمع آوري و انبار کردن خوراك دامها را نیز باید با آن جمع کرد

سیس سردخانه هایی که بتوان گوشت را در أن افزود و در نهایت با هزینه ي تري از بیماري را باید بداو پیشگی

  .وقت متوجه می شویم که چرا به لحاظ اقتصادي اینقدر تفاوت وجود دارد آنها نگهداري کرد جمع کنید آن

خاك حاصلخیز وجود داشته باشد،  )هزار متر 4تقریباً _جریب( که براي هر فرد در دنیا یک آکر کنیماگر فرض 

هاي همه  انسان تامین غذاي براي) رئیس ایستگاه آزمایشی رمتاي استد( » جان راسل « بنا به اظهارات 

آکر  0.6تا  0.5که براي خوراك گیاهخواران هر فردي بین  در صورتی ،آکر زمین الزم است 1.63زخوار چی

  .وشتی استگدست آوردن مواد ه آکر فقط براي ب 1.03به التفاوت این یعنی زمین الزم است و ما

در روزگاران . و نیاز به تکنولوژي پیشرفته و هزینه بیشتر دارد مشکلتر است ذخیره ي غذاهاي گوشتی معموالً

گذشته هرگاه قحطی می شد ابتدا حیوانات بودند که کشته می شدند و نگهداري از گوشت آنها امکان پذیر 

می تواند تعداد زیادي از دامها را به کام مرگ بکشاند و همه هزینه هاي  همه گیرامروزه نیز یک بیماري . نبود

  .در دهدهنجام شده را به ا

گرچه هنوز (امروزه با پیشرفت علم، هر چند از تلفات و مرگ و میر دامها به میزان قابل توجهی کاسته شده 

، ولی مبالغ هنگفتی صرف )بدون درمان هستند... نفوالنزاي مرغی وآب برفکی، تخیلی از بیماریها مثل سرطان، 

هاي سختی دچار  که در محیطهاي غیر طبیعی رشد کرده و به مرض گرددهایی می نگهداري و واکسیناسیون دام
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ت تغییرات غیر طبیعی ژنتیکی و همچنین تزریق هورمون هاي متعدد، این بیماري ها اغلب به علّ. شده اند

ی و تلقیح مصنوعی براي اینکه حیوانات بتوانند چند بار در سال بزایند و خیلی زودتر از موقع یداروهاي شیمیا

  .وجود می آیده معمول بالغ شوند و چاق گردند، ب

  . اگر همه مردم گیاهخوار می شدند زمین ما می توانست سه الی پنج برابر ساکنین کنونی خود را خوراك دهد

معقتد است که یک تکه زمین که حاصل آن ده نفر را خوراك می دهد، اگر سبزه آن را » الکساندر هومبلد « 

در مکزیک همین زمین . به کار برند، بیش از یک نفر نخواهد توانست از آن تغذیه کند براي پرورش چارپایان

  .نفر را از حاصل لوز سیر بکند 240می تواند 

ما خوراك خودمان را با حیوانات تقسیم می « : از نقطه نظر اقتصاد راجع به خوراك فرانسویان گفته» لوژاند«  

وقتی که به یک خوك شیر و . آن را از شیر و گوشت و چربی خودشان به ما رد می کنند یک دهمنماییم و آنان 

».این ده روز خوراك ماست که براي یک روز معاوضه می نماییمسیب زمینی بدهند تا این که پروار شود، 

اقتصاد همانطور نه تنها خوراك هاي نباتی هیچ گونه مواد سمی در بدن از خود باقی نمی گذارند، بلکه به لحاظ 

  .که شرح آن رفت بسیار به صرفه هستند

سال پیش در کتاب خام  35آرشاویر در آوانسیان هم . مزایاي اقتصادي گیاهخواري، موضوع تازه اي نیست

  :گیاهخواري بدان اشاره کرده که در ادامه می خوانیم

توان پنج برابر  نکنند، با محصول موجود میغذاي طبیعی را به وسیله آتش جاهالنه محو و نابود » متمدن«اگر مردم 

  .جمعیت دنیا را تغذیه نمود

  

ز نشـینند و ا  کننـد، سـپس مـی    آورند به وسیله آتش جاهالنه نابود می هشتاد درصد غذاي طبیعی را که از زمین به دست می» متمدن«مردم 

  !کنند کمبود مواد غذایی صحبت می

اند بلکه از مواد غیرطبیعی و سمی که باعـث   هاي مرده را کنار بگذارند آنها از غذاي خود نه تنها چیزي نکاسته اگر مردم جهان کلیه خوراك 

اگـر یـک   . رسـد، ولـی عـین حقیقـت اسـت      خواران باور نکردنی به نظر مـی  این سخنان براي مرده. اند باشد رهایی یافته ها می بروز انواع بیماري

اند او را تغذیه  هاي غذایی که از اثرات آتش نجات یافته اي یک خوشه انگور بخورد، همین یک خوشه انگور و مقدار ناچیزي سلول خوار هفته دهمر

بعضـی از دانشـمندان تـالش    . شود که غذاي طبیعی تا چه حد ارزش غـذایی دارد  از اینجا براي همه کس آشکار می. دارد کند و زنده نگه می می

بینند که طبیعت همـین فکـر    آنها نمی. آسوده بشوند» پخت و پز«اي پیدا کنند که مردم از زحمات  حجم و فشرده کنند که غذاي مصنوعی کم می

حجمی مثل گندم، گردو و بادام به آنها ارزانی داشته است تا هر کـس بتوانـد یـک مشـت از آنهـا را در جیـب        را قبالً کرده و غذاي فشرده و کم
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تواند پنج شـش برابـر جمعیـت دنیـا را تغذیـه       اگر فقط گندم به صورت زنده مصرف شود می. تمام روز به آسودگی دنبال کار خود برود گذاشته و

  .نماید

کند، باز هم زن و فرزندان وي سیر نیستند و همیشـه مـریض و نـاتوان     یک کارگر ایرانی روزانه نصف مزد خود را صرف خرید نان خالی می

اش تهیه نماید هم آنان را سیر نموده و هم سالمتی آنهـا را بـه خـوبی     اینکه اگر همین کارگر فقط نیم کیلو گندم زنده براي خانوادهحال . هستند

  .اند این است کار پروردگار بزرگ که هنوز مردم بدان پی نبرده. تأمین نموده است

باشند و عجیب این است که فقط یک اعالن رسمی  ر آستانه قحطی میبرند و د در حال حاضر مللی هستند که از کمبود مواد غذایی رنج می

  .ها از هرگونه ناراحتی در امان باشند از طرف وزارت بهداري به این عنوان که طباخی یک عمل غلط و خطرناکی است، کافی است که این ملت

  کردند مدت مقاومت آنها چنـدین  بندي می خام را جیره اگر در روزگاران گذشته سپاهیان محاصره شده در شهرها و دژها به عوض نان، گندم

  .آمد شد و در نتیجه نقشه دنیاي امروزه به کلی به یک شکل دیگر در می تر می برابر طوالنی

نخوریم پس چه باید بخوریم؟ به نظر آنها غذاي اصلی انسان، یعنی صـبحانه، نهـار و   » پخته«کنند  که اگر غذاي  ها از من سؤال می بعضی

هاي گرم نه  کنند که بدون خوراکی آنها خیال می. آورند گرم روي میز می هایی که در آشپزخانه خوب کشته و گرم شام فقط عبارت است از خوراك

موش کنند ی کنند و خیلی طوالنی زندگی کنند، آنها باید اوالً فراگنی که میل دارند واقعاً سالم زندولی کسا. صبحانه، نه ناهار و نه شام وجود دارد

هم وجود دارد، ثانیاً باید نگاه کنند و ببینند که کلیه موجودات زنـده اعـم از مورچـه تـا اسـب و شـتر و فیـل چـه         » پخته«که در این دنیا غذاي 

ي غـذایی طـور  » کارشناسـان «. جات و سبزیجات که در دسترس خودشان قرار گرفته چه ارزشی دارد فهمند که تمام میوه آن وقت می. خورند می

  .اند شمار و متناقض و متضادي از انواع اغذیه و اطعمه به آنها داده هاي بی اند و صورت مردم را دچار اشتباه کرده

  

ثیر غیر قابل انکاري می گذارد چرا که اگر شخص به جاي صرف پول براي أتغییر روش تغذیه بر اقتصاد هم ت

مین کند، هزینه ها به مراتب کاهش می یابد ضمن أگوشت، نیاز بدن خود را از طریق مواد ارزنده ي گیاهی ت

اینکه به سالمتی شخص هم کمک شایانی می کند و فرد از خرج پول اضافه براي دارو و درمان بی نیاز می شود 

و آن پول را صرف پیشرفت و بهبود زندگی می کند، و اگر همه یا بیشتر جمعیت کره زمین گیاهخوار شوند، 

سطح جهان هویدا می گردد، ضمن اینکه به کمک اجراي بهتر و دقیق تر برنامه هاي کنترل بت آن در ثیرات مثأت

جمعیت، عالوه بر بهبود تغذیه که یکی از مسائل اساسی است، سطح رفاه مردم هم باالتر می رود و گیاهخواري 

ده و به فکر دیگر قید و بند کمبود غذا و سوءتغذیه رها ش از ساده ترین راهکاري است که کمک می کند بشر

  .جنبه هاي زندگی و انسانی خود باشد

فرهنگی، برنامه هاي کنترل جمعیت فقط در برخی کشورها به درستی نتیجه بخش  ياکنون به دلیل ناعدالتی ها

بوده، و در مورد برخی کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه، رشد جمعیت بسیار باالست و یا 
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گیاهخواري بهترین راهی لذا فرهنگ سازي هم بسیار حیاتی است و . نفی استبرعکس، در برخی کشورها م

  .است که بستر و فرصت مناسبی براي فرهنگ سازي به وجود می آورد

گوشت فقط به ضرر بدن است، تولید آن نیز بسیار گرانتر از چیزي است که ما مصرف هم چنین، ضمن اینکه 

باز هم نسبت به مواد گیاهی بسیار گران تر  وقیمت گوشتی که اآلن حکم فرماست  تصور می کنیم، یعنی این

در این مورد در بخش بعدي در یک مقاله با (قیمتش با خرج یارانه ها براي تولید آن کاهش یافته است، 

 ایعکه اگر این یارانه ها به جاي اتالف براي صنو بدیهی است ) توضیحات و دالیل کافی توضیح داده شده

گوشت و لبنیات، صرف توسعه ي کشاورزي و دیگر زمینه ها میشد، اکنون در دنیاي بسیار بهتري زندگی می 

  ...کردیم

همانطور که می دانید . گرمایش جهانی هم یکی از مشکالتی است که مقابله با آن هزینه زیادي می طلبد

عدي کتاب بیشتر به آن پرداخته می در بخش ب(گرمایش جهانی هم حاصل صنعت است و هم حاصل دامپروري 

  ).شود

گیاهخوار شود؟ شود، اگر جهان کامالً صرفه جویی می در مقابله با گرمایش جهانی چقدر پول

پژوهش انجام شده توسط آژانس ارزشیابی زیست محیطی هلند کشف کرد که تغییر رژیم غذایی مردم دنیا، 

:دهد هزینه مقابله با گرمایش جهانی را کاهش می

تریلیون دالر است 40، 2050اي اتمسفر تا سال  هزینه کاهش گازهاي گلخانه.

 ،کل هزینه مقابله با گرمایش جهانی را کاهش  %50کاهش مصرف گوشت در سطح جهانی

.دهد می

کل هزینه را کاهش دهد %70تواند  توقف مصرف گوشت در سطح جهانی می.  
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  :آیداما یک سوالی که در این بین پیش می 

غذاهاي  و گوشت و سایر مشاغل مرتبط با ، رستوران هاپس صاحبان دامپروري ها، ماهیگیر ها 

  فراوري شده چه کنند؟

اوالً هر کس می تواند شغل خود را . ال واضح است اما محض یادآوري آن را بیان می کنیمسؤ اگر چه پاسخ این

باشد، هم اخالقی باشد و از آن مهم تر این که  سود آور نماید که هم از نظر اقتصاديتغییر دهد و شغلی اختیار 

  .شخص از شغلش لذت ببرد

چرا که می توانند آن ! صاحبان دامپروري هاي بزرگ آنقدر سرمایه دارند که اصالً مشکلی با تغییر شغل ندارند

ما با گسترش ا. سرمایه هاي کالن را در مشاغل دیگر صرف کنند و چه بسا سود بیشتري هم عاید آن ها شود

، کشاورزي ارگانیکالزم است که بخش کشاورزي و به خصوص گیاهخواري و افزایش تعداد افراد گیاهخوار، 

هم چنین تقاضا . ، در نتیجه نیروي بیشتري براي کار و فعالیت در بخش کشاورزي الزم استبیشتر توسعه یابد

سوسیس، مثل ( ولید کننده غذاهاي فراوري شدهبراي غذاي طبیعی و ارگانیک هم بیشتر می شود بنابراین یک ت

و یا کارخانجات تولید قند و شکر  .نیز می تواند تغییر کاربري دهد به تولید غذاهاي ارگانیک )کالباس، کنسرو

اگر . مصنوعی و مضر، تغییر کاربري دهند و به جاي مواد مضر، شکر و شیرینی هاي طبیعی و مفید تولید کنند

مالی ضرري هم وجود داشته باشد، قطعاً در دراز مدت سود اقتصادي بسیار بیشتري از  در این بین از نظر

وضعیت کنونی دارد، ضمن این که اخالقی تر هم هست و به داشتن جامعه اي بهتر بدون خشونت و بدون دعوا 

  .کمک می نماید) که از حقوق اولیه هر موجود زنده است(بر سر غذا 

رستوران ها هم با همه گیر شدن گیاهخواري چیزي از دست نمی دهند، چرا که به راحتی می توانند به 

غذاهاي سالم گیاهی مصرف کنند ضمن اینکه جنبه ي  آنها مردمرستوران گیاهخواري تبدیل شوند که در 

ه، رستوران هاي امروزه در کشورهاي پیشرفت. اجتماعی و فرهنگی رستوران همچنان به قوت خود باقیست

تنها یک تغییر الزم است، یک تغییر که ! زنجیره اي گیاهخواري وجود دارد بنابراین هیچ خطري در کار نیست

  .نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت
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اعصاب انسان را بر ببینید چقدر شغل طاقت فرسا و دشواري است، . را» قصابی«خودتان تصور کنید شغلی مثل 

و حاصل این همه عذاب و عصبانیت هم چیزي نیست جز یک محصول غیر اخالقی و مضر براي  هم می ریزد

نه تنها براي انسان مفید نیست، که از هر چیز دیگري  حاصلشیعنی تازه این همه رنج حیوان و انسان  !بدن

ر چنین مشاغلی، حتی لذا انتظار می رود افراد د. نیست آنبیشتر براي انسان ضرر دارد و هیچ نکته ي مثبتی در 

رغبت و آرزوي تغییر شغل را داشته باشند و از نظر عدالت و انسانیت هم، هیچ وجدان پاکی قبول نمی کند که 

یک شخص وادار به انتخاب شغلی شود که نه تنها با روحیات و استعداد هاي او سازگار نیست ، بلکه شغلی 

همانطور  .ادامه یابد» مردم گوشت دوست دارند«ه دلیل اینکه و این شغل تنها ب بیهوده، غیر انسانی و مضر است

که شغل هاي کاذب مانند سیگارفروشی براي شخص و جامعه مضر هستند، چنین شغل هایی نیز براي شخص 

و جامعه و هم چنین براي محیط زیست مضر هستند، و لذا می بایستی هر چه زودتر امکانی فراهم شود که این 

د و جاي خود را به شغل هاي مفید بدهند که منجر به پیشرفت مادي و معنوي شخص و شغل ها برچیده شو

. تا کنون در دنیا بسیار اتفاق افتاده که شخص بعد از گیاهخوار شدن، شغل خود را عوض کرده .جامعه شوند

دچار می شود دامپروري بوده، به سرطانشغل وي  که Howard F. Lymanمثالً در آمریکا، شخصی به نام 

 Mad Cowboyو پس از درمان با گیاهخواري، شغل خویش را عوض کرده و در همین زمینه کتابی به نام 

و پس از آن نیز براي گسترش گیاهخواري و پرده برداري از حقایق تلخ و جنایاتی  می نویسد) گاوچران دیوانه(

وانات و خوراندن آن به صورت مخلوط با غذاي مانند پودر کردن اجساد حی(که در دامپروري ها انجام می شود 

پس در نتیجه هیچ دلیلی براي ادامه دادن به یک شغل بیهوده و مضر  .تالش هاي فراوانی کرده است) حیوانات

  .و در عین حال طاقت فرسا باقی نمی ماند

با کمک هم، دنیایی وجود ندارد و سعی بر این است که همه  افراد شاغل نسبت بهدر گیاهخواري هیچ کینه اي  

به هر حال هر (لذا بهانه اي براي افراد شاغل وجود ندارد چرا که آنها هم خیلی گناهکار نیستند  بهتر بسازند،

نباید بهانه هاي واهی بیاورد ولی وقتی انسان از حقیقت با خبر می شود، دیگر ) انسانی تا حدي مقصر است

بلکه باید تالش کند راه بهتر و عاقالنه تري براي زندگی برگزیند در غیر اینصورت نتایج خوبی به دست 

  ...و بدون شک عامل تمام نتایج ناگوار هم خود اوست نخواهد آورد
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گی خاتمه داد که در با همه گیر شدن گیاهخواري به همراه کنترل صحیح جمعیت، می توان به قحطی و گرسن

نتیجه ي آن دیگر کسی از سوء تغذیه رنج نخواهد برد و همه از نعمت گرانبهاي سالمتی برخوردار خواهند شد 

و با بدن هاي سالم می توان هر مشکل و مانعی را از جلوي پیشرفت برداشت و به دنیاي جدیدي که تاکنون 

  .، رسیدپیدا نکردهفرصت هویدا شدن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


81

 محیط زیستگیاهخواري و  :بخش سوم  

اینکه اقدامات  د و اسف بارتر از آنفراوانی داردر مسئله محیط زیست هم چالش هاي  دنیاي امروزسفانه أمت

بیشتر از  عده اي بسیار معدود چرا که به پول و منافع اقتصادي نگرفتهجدي در زمینه بهبود محیط زیست انجام 

ت داده شده استمحیط زیستی که در آن زندگی می کنیم اهمی.  

صدمات وارده بر انسان ها بر اثر آلودگی ها و تخریب محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، بسیاري از بیماري 

  .زاییده ي محیط زیست آلوده و تخریب شده است ،مواد غذایی هايچنین کمبود ها و هم

 دامپروري، تولید باالي زباله ضمن اینکه نسبت به بازیافت چندان اهمیتی داده نمی شود،فعالیت هاي صنعتی و 

محیط  عواملاین ها همگی  فقر فرهنگی در بسیاري از نقاط دنیا که احیاي محیط زیست را مشکل تر می کند،

به آن بی سبت خره نمی توان نباألاین مسئله اي است که اما  آسیب دیده ي امروزي هستند،زیست به شدت 

چرا که اگر محیط زیست از بین برود، ما هم از بین می رویم و هرگونه تخریب و آلودگی در محیط بود،  توجه

حال یک انسان باید بی نهایت ابله  .ما خواهد گذاشت تک تک ثیر منفی خود را بر زندگیأزیست، بدون شک ت

گردد براي اینکه چند عدد دیگر به اسکناس هاي  باشد که حاضر شود تمام زمین و حتی زندگی خود او نابود

  !او اضافه شود

در ترمیم محیط  _چنان که در بخش هاي قبلی ذکر شد_خوشبختانه گیاهخواري عالوه بر فواید بسیار دیگرش 

  .زیست هم بسیار اثر گذار است

اینگونه آسیب ها اگر چه فعالیت هاي صنعتی به شدت به محیط زیست آسیب می زنند و باید براي کاهش  

راهکارهاي اساسی انجام گیرد، ولی رژیم غذایی گوشتخواري هم از نظر صدمه به محیط زیست، دسته کمی از 

باورش سخت است ولی حقیقت این است که تمام فعالیت ! فعالیت هاي صنعتی ندارد و چه بسا بدتر هم هست

مل گرمایش جهانی است را تولید می کند، در درصد گاز متان که یکی از عوا 49هاي صنعتی انسان روي هم، 

یکی از مضرات پرورش  بله، این تنها! درصد گاز متان تولید شده حاصل دامپروري صنعتی است 51حالی که 

س دام است و اگر قطع درختان جنگل ها را براي گسترش مراتع و چراگاه هاي دام در نظر بگیریم، میلیاردها رأ
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بریم چرا که جنگل ها، ریه هاي زمین هستند و با از بین رفتن آنها، مقابله با آلودگی  آنگاه به عمق فاجعه پی می

  .ها زیست محیطی مختلف که هر روز نیز بر آنها اضافه می گردد، بسیار دشوارتر و پیچیده تر می شود

دو مقاله که تمام مضرات پرورش دام براي محیط زیست را در مختصرترین حالت  بینمدر اینجا الزم می  

:ممکن نوشته اند اقتباس کنم

  

  نقش دامداري صنعتی در گرمایش جهانی

  .اکنون زمین رو به نابودي است و شاید کمتر از یک قرن فرصت براي نجات زمین، نسل بشر و اکثر گونه هاي آن باقی مانده است

در این بین موضوع گرمایش زمین در سال . این مسئله امروز در حالی مطرح است که اساسی ترین عامل آلودگی زمین دامپروري صنعتی است

اثرات مخرب گرمایش زمین بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر امروز . هاي اخیر یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در بین جوامع می باشد

زمین آنچنان به ورطه نابودي کشیده شود که امکان حیات براي اکثر گونه ) میالدي(، دور از ذهن نیست که تا پایان این قرن چاره اي نیاندیشیم

سال  50و اغراق نیست که بگوییم اگر به همین شیوه با طبیعت بدرفتاري شود تا . هاي جانداران و گیاهان باقی مانده تا آن زمان نیز از بین برود

چهره اي متفاوت خواهد داشت و با شدت گرفتن تخریب هایمان در اندك زمانی حتی توان آدمی براي زیستن در این کره خاکی از دیگر زمین 

بدون شک عوامل فراوانی در گرمایش زمین و به طور کلی . ه و رو به فراموشی می روددبین می رود و تاریخ بشر در مقابل این فاجعه دوام نیاور

 اما تا روزي که نخواهیم حقایق بنیادین را بپذیریم، همواره در مسیري گام نهاده ایم که از نقطه. وم هاي زمین دخیل هستندتر تخریب زیست ب

  .شت نخواهد بوداي دیگر قابل بازگ

ا دیدي گسترده این واقعیت، ما و سیاستمداران را به چالشی می کشد که به دور از منفعت ها و خواست هاي شخصی، بحران گرمایش زمین را ب

اکنون زمین همچون مریضی است که نه به خاطر طبیعت خود بلکه به واسطه فعالیت ها و منفعت طلبی هاي انسان ها که سعی در . تر بنگریم

.تسخیر آن و هر آنچه در اوست دارند در حال نابودي است و امروز راز نجات آن تنها در دستان تک تک ما و فرزندانمان می باشد

و بشر بعد از چند . جدي آغاز گرمایش زمین با صنعتی شدن بشر براي تولید انبوه و تبلیغ براي مصرف هرچه بیشتر محصوالت شروع شد نقطه

با صنعتی شدن حمل و نقل، صنایع، . میلیارد سال که از عمر زمین می گذرد، در صد سال اخیر چهره زمین را به کلی دگرگون ساخته است

در راستاي این فعالیت ها با . از موارد پیوسته دیگر، زمینه براي تخریب و بهره برداري هر چه بیشتر از طبیعت مستعد شد دامپروري و بسیاري

گازهاي گلخانه اي . آزاد کردن بیش از حد گازهاي گلخانه اي در جو معضلی که امروز به نام گرمایش زمین از آن نام می بریم شکل گرفت

در آن هنگام گازهاي . تشکیل زمین از مهم ترین عواملی بودند که زمینه را براي شکل گرفتن حیات ابتدایی مهیا ساختندموجود در جو در ابتداي 

 گلخانه اي از درون آتش فشان هاي فعال در اتمسفر زمین آزاد شده و اثرگلخانه اي یعنی محبوس شدن گرماي خورشید در جو را پدید آوردند و

اگر گازهاي گلخانه اي در جو زمین وجود نداشت آنگاه ما شاهد تفاوت دمایی صدها درجه . ه حد متعادلی رساندنددماي میانگین زمین را ب

ماه به دلیل نداشتن جوي غنی در روز به . براي نمونه چنین پدیده اي را می توان در ماه مشاهده کرد. سانتیگراد در طول یک شبانه روز بودیم

از این رو زمین به عنوان سیاره اي که از موقعیت خاصی نیز برخوردار . درجه سلسیوس می رسد 170ر شب به منفی و د 130دمایی بالغ بر مثبت 

با تمام این مسائل در طبیعت تعادلی حساس برقرار است و این طبیعت تا زمانی که به واسطه انسان ها دست . است بسیار حائز اهمیت است

.در مسیر خود پیش می رود خوش تغییرات غیرطبیعی نشود به خوبی

از این . با رشد بی سابقه جمعیت و تبلیغ گوشت و صنایع وابسته به آن به عنوان غذاي انسان، به تبع تقاضا براي عرضه آن نیز افزایش یافت

از بین رفت و به جهت  جهت دامداري هاي سنتی که معموالً دام ها به صورت آزادانه تري نسبت به امروز در محیطی نسبتاً باز قرار داشتند

به این ترتیب دامداري هاي کوچکی که به صورت سنتی اداره می شدند . صرفه اقتصادي بیشتر این مکان ها همواره کوچکتر و فشرده تر شد
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ه دامپروري اما امروز. تبدیل به دامپروري هاي صنعتی همچون کارخانه هایی با حداقل امکانات براي حداکثر بهره برداري از حیوانات شدند

  ...صنعتی با تمام چشم پوشی هاي انجام شده در جهت عدم نمایش واقعیت ها، تبدیل به اصلی ترین عامل در بحران گرمایش زمین شده است

صفحه  408در » سایه بلند احشام«گزارشی را تحت عنوان  (FAO)میالدي بخش خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد 2006در سال 

اما نکته قابل تاملی که در خود گزارش نیز بدان . درصدي در تولید گرمایش زمین دارد 18این تحقیق بیان می کرد که دام ها نقش . منتشر کرد

یه تولید شده توسط وسایل نقلکربن درصدي دام ها در گرمایش زمین سهم بیشتري از دي اکسید  18اشاره شده بود این است که در واقع تاثیر 

.دارد

این گاز همواره به صورت هاي مختلف از این حیوانات خارج شده و در . حیوانات نشخوار کننده در روند هضم غذاي خود گاز متان تولید می کنند

بار از لحاظ به دام انداختن گرما از دي اکسید کربن  72گاز متان ساله  20با در نظر گرفتن افق زمانی . جو زمین منتشر می شود

گفته می شود که یک گاو بالغ در طول یک سال معادل خودرویی معمولی که نزدیک . سال ماندگاري در جو دارد 12و تنها  رتمند تر استقد

همچنین فضوالت و کودهاي حیوانی سهم بسیار زیادي در گرمایش . به دو بار دور کره زمین را دور بزند موجب انتشار گاز گلخانه اي می شود

 114بار قوي تر از دي اکسید کربن است و ماندگاري زیادي برابر با  289زیرا این ضایعات تولید گاز اکسید نیتروژن را می کنند که . زمین دارند

.سال را در جو زمین دارد

. اش نمی کندعده اي عقیده داشتند که ارقام داده شده توسط این گزارش مقدار تخریب اصلی دامداري صنعتی را ف FAOبعد از انتشار گزارش

منتشر کرده اند » دام و تغییرات آب و هوایی«گزارش معتبر دیگري را با عنوان  «World Watch»با این حال اخیراً محققانی از موسسه

د در این گزارش موار. درصد برآورد شده است 51که با بررسی ها و محاسبات انجام شده در آن تاثیر دام ها بر آب و هواي کره زمین حداقل 

یم بر محیط زیست و دیگري از تخریب ها و آلودگی هاي اصلی و فرعی انواع حیوانات در پرورش صنعتی که به صورت مستقیم یا غیر مستق

.درصد باشد 51با این حال هنوز عقیده بر آن است که این عدد می تواند بسیار بیشتر از . ثیر می گذارند محاسبه شده استأگرمایش زمین ت

روند به عنوان مثال جنگل ها با کنترل گازهاي گلخانه اي باعث تعادل دما بر روي زمین می شوند و ما با از بین بردن آنها بخش بزرگی از این 

بررسی ها نشان می دهند که . را دچال اختالل می کنیم و بعد از مدتی که خاك آن ناحیه فرسایش یافت، بیابانی خالی را برجاي می گذاریم

که به طور نامحسوس تري در تشدید گرمایش زمین دخیل  مل درجه اول تخریب جنگل ها و فرسایش خاك نیز دام ها هستندعا

براي برطرف کردن نیاز غذایی دام ها مقدار زیادي از زمین ها و جنگل هاي بارانی تخریب شده و به جاي آنها مزارع تولید غالت و به . هستند

درصد ازغالت تولید شده تنها در جهت مصرف دام  36درصد از سویا و  74گفته می شود که . خصوص سویا جایگزین می شود

درصد از مناطق جنگلی آمازون توسط چراگاه ها  70می توان این موضوع را با دقت در آمار سازمان ملل که نشان می دهد . استفاده می شود ها

ه هاي دامی مهم ترین عامل در جنگل زدایی به خصوص در آمریکاي التین به حساب می افزایش دام و فرآورد. اشغال شده اند به خوبی دریافت

...درصد از کل سطح زمین توسط احشام اشغال شده است 30درصد از زمین هاي کشاوري و  70به طول کلی حدود . آید

برابر  5برابر شده و تولید گوشت به  2تر از میالدي جمعیت جهان کمی بیش 2000تا  1950تحقیقات سازمان ملل نشان می دهند که از سال 

میلیارد نفر و تولید گوشت به دو برابر مقدار کنونی برسد که به  9میالدي جمعیت به  2050در ادامه پیش بینی می شود که تا سال . رسیده است

.می رسدتبع آلودگی هاي زیست محیطی اعم از انتشار گازهاي گلخانه اي نیز به دو برابر مقدار کنونی 

www.Nutshell.ir  /  امین حمزه ئیان

(روزنامه شرق)
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  ثیر جدي پرورش دام بر تخریب اکوسیستمأت

مان  مسئول گرم شدن سیاره تولید و مصرف محصوالت حیوانی مستقیماً ه ياند که چرخ ا به این نتیجه رسیدههاي علمی از سراسر دنی بررسی

کالهک یخی قطبی در حال آب شدن است، سطح . اندازد ها، حیوانات و محیط زیست را به وحشت می است و پی آمدهاي تغییرات اقلیمی انسان

ند و آب آشامیدنی هاي آب و هوایی شدید با فراوانی فزاینده درحال وقوع هست ها و رویداد ها، سیل ها درحال باال آمدن است، خشکسالی دریا

…اگر این چرخه را متوقف نکنیم. گردد بسرعت کمیاب می
البته اگر به (  .مان را نجات دهد که بشریت قادر نخواهد بود سیاره طوريه تغییرات اقلیمی غیر قابل کنترل، به یک واقعیت تبدیل خواهد شد، ب

)مؤلف  _این وضع ادامه داده شود

دهد ما در شرف فاجعه هستیم و نیاز داریم تا عمل فوري و  حرانی متعددي را بررسی خواهیم کرد که نشان میهاي ب در این مقاله ما نشانه

یکی از مشکالت واقعی که ما اکنون با آن روبرو هستیم تعداد افراد نسبت به مقدار زمین . سریعی را براي تصحیح مسیر کنونیمان در پیش گیریم

شدت ه آوریم بیش از هر چیزي ب بنابراین، فشاري که ما بر زمین و آب وارد می. سازد تا زندگی کنند را قادر می براي تولید غذا است که آن افراد

به منظور  کند و به حیوانات اساساً باال است، زیرا پرورش گیاهان و پرورش غذا براي حیوانات چیزیست که بار بیشتري را بر کشاورزي تحمیل می

.دنشو ده میها غذا دا انسان ه يتغذی

 ه ياي و شعب منطقه، رئیس بخش اطالعات دام، تحلیل »هنینگ استینفیلد« ه ينوشت» دام در یک چشم انداز درحال تغییر«، 2010کتاب سال 

مان را گرفتار  اینکه چگونه دامداري، سیاره ه يسیاست سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل و دیگر متخصصان حقایق واضح زیر را دربار

:دهند کرده است، ارائه می

کند تولید دام، بیش از یک چهارم خشکی زمین را اشغال می •

کند تولید غذاي دام، حدود یک سوم کل زمین قابل کشت زمین را مصرف می •

شدت زمین و آب را ه حاصله از دام ب شود؛ فضوالت شود جذب می تنها یک سوم مواد مغذي که به دام خورانده می •

.کند آلوده می

رژِیم گوشتخواري مورد نیاز است؛ براي گاو و دیگر حیوانات، غالت بسیار زیاد و مواد شیمیایی بسیاري نیاز  ه يمقادیر عظیمی از منابع براي ادام

مقدار غالتی که . خودمان است ه يبسیار ناکارآمدي براي تغذی ه يبنابراین تکیه بر حیوانات شیو. است، اغلب نیازمند تبدیل زمین است

و به کمبود  تواند به آسانی نزدیک به دو میلیارد نفر را تامین کند شود می دام در سراسر دنیا استفاده می ه يبراي تغذی

که  ذاي دام هشدار دهنده است و زمانیها براي ایجاد چراگاه براي چراي دام و پرورش غ مقیاس بزرگ تخریب جنگل. جهانی غذا خاتمه دهد

.عمل کند) جذب کننده کربن(عنوان چاه کربن ه تواند ب زمینی از درخت تهی گردد، دیگر نمی

اي و قطع درختان زمین براي چراي گاو و دیگر پستانداران نشخوار کننده، دامداري مقدار عظیمی از متان و  بر حسب انتشار گازهاي گلخانه

. شود و تاثیرات زیان آور بسیاري از مصرف دام وجود دارد هاي آبی می آلودگی راه و کند که سبب فرسایش خاك را تولید می نیتروژن اکسید

اي، تنزل خاك، و غیره، این  شناختی بر حسب مصرف آب، آلودگی هوا، انتشار گازهاي گلخانه طور کلی مصرف گوشت، رد پاي بومه بنابراین، ب

.گردد طور عظیمی توسط صنعت گوشت تشدید میه مشکالت زیست محیطی ب

درصد از انتشار گازهاي  51زند که بیش از  منتشر شد، تخمین می» ورد واچ« ه يکه در مجل» دام و تغییرات اقلیمی« 2009سال  ه يدر مقال

تالشهایی که در گذشته به منظور کاهش . گردد اي جهانی تولید شده توسط انسان از تولید و مصرف دائمی محصوالت حیوانی ناشی می گلخانه

کاهش دي اکسید دانیم با وجودیکه  اما اینک می. هاي دي اکسید کربن، متمرکز بود گرفت، عمدتاً بر کاهش آالینده گرمایش جهانی صورت می
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کشد تا این گاز از  کربن بسیار ضروري است، اما اگر تمام جهان نیز به اقتصاد و زندگی عاري از کربن روي آورند، باز هم هزاران سال طول می

.اتمسفر از بین برود

کنیم، اما دام نیز در  ها یا صنعت توجه می هاي ناشی از خودرو ما بیشتر به آالیندگی. قدر کافی نشان داده نشده استه در حال حاضر، این مسئله ب

مهم است که بر گازهاي دیگر غیر از دي . ها توجه کنیم بیشتر تمرکز بر دي اکسید کربن است، اما باید به تمام گاز. ایجاد آالیندگی نقش دارد

.اکسید کربن تمرکز کنیم

کند، که شامل گازهاي جوي داراي عمر کوتاه سولفید  ف تولید میگاز مختل 400» اي اف او سی«حیوانات محبوس شده یا  ه يعملیات تغذی

تنهایی ه ساله، متان ب 20 ه يدر طول یک دور. رمایش جهانی داردها اثر قدرتمندي بر گ باشد، که تمام آن هیدروژن، نیتروژن اکسید و متان می

پیدایش انسان، صنعت دام است و ما حتی  ه يانتشار متان بواسطترین منبع  زرگب. تر است برابر از دي اکسید کربن در گرمایش جهانی قوي 72

.ایم حساب نیاوردهه کند ب طور صحیح مقدار متانی را که این صنعت آزاد میه ب

آمریکا، به این نتیجه رسیدند که روشی که توسط آژانس حفاظت زیست محیطی آمریکا  دانشمندان در دانشگاه میسوري 2010در ژوئن سال 

ها لیتر فضوالت حیوانی از  ها و مردابهاي فضوالت حیوانی را اندازه گیري کند، که برخی اوقات میلیون شده تا انتشار متان از گودالاستفاده 

.اند رسد را کم تخمین زده درصد می 65هاي دام را در خود دارد، مقدار واقعی آزاد شده که تا  کارخانه

ه ، نسبت به کاهش مصرف سوختهاي فسیلی، تاثیرات گرمایش جهانی را بتغییر جهانی از رژیم گوشتی به رژیم گیاهی

طور چشمگیري کاهش خواهد داد

مان را مانند توقف  سرعت سیارهه تواند ب اي است اما نمی هاي کم مصرف، با اینکه انتخاب خردمندانه از اینرو رانندگی کمتر و استفاده از المپ

.اندازد خطر میه گرداند، پرورش دام یک فعالیت غیر الزم است که حیات همگان را بر روي زمین بهمان پرورش دام است، خنک    جنونی که

اما اگر شروع به دیدن . توانیم از نقاط برگشت ناپذیري عبور کنیم یا نکنیم هایی هستند که ما حق انتخاب داریم، ما می ها سال بنابراین، این

فهمیم که کودکانمان انتخابهایی را که ما امروز داریم  آنگاه می ،کنیم هاي یخی گرینلند یا ذوب ورقهزون چیزهایی مانند تخریب اکوسیستم آما

.نخواهند داشت

زدایی و کویر زایی گرفته تا از دست دادن  هاي اکولوژیکی خوردن گوشت، بسیار عظیم است، از تسریع جنگل هزینه

هک یخی قطبیمان و ناپدید شدن کال خاك حاصلخیز، گرم شدن سیاره

هاي  هاي دولت است که هزینه شوند؟ دلیل عمده یارانه ها، با چنین قیمتهاي ارزانی فروخته می خاطر این حقایق، چطور براي مثال همبرگره ب

وشتی که گ ه يها با هر لقم دارد که در واقع آن پوشاند و مصرف کنندگان را نسبت به این مسأله ناآگاه نگاه می واقعی تولید گوشت را می

که به رژیم » هاوارد الیمن«دار آمریکایی خصوص این مسئله، چهارمین نسل گاودر . خورند در حال بلعیدن منابع گرانبهاي زمین هستند می

توانیم یک همبرگر را به قیمت  در آمریکا ما می«: صحبت کرده است » گوشت روبرو شویدبا حقیقت «گیاهی وگان روي آورده و در فیلم  کامالً

دالر  12همان گوشت همبرگر بیش از    کردند، اگر مالیات دهندگان آمریکایی در دادن یارانه به صنعت گوشت گاو شرکت نمی. سنت بخریم 79

دادند، هر پوند گوشت امروزه در  اختصاص نمی هاي عمومی، یارانه اگر مالیات دهندگان به غالت، آب آبیاري، برق و چرا بر زمین. قیمت داشت

».دالر قیمت داشت 48آمریکا 

را منتشر کرد که در این » کسب و کار پر زیان دامداران براي طبیعت ایران«همشهري خبري با عنوان  ه ي، روزنام1389در مرداد ماه سال 

هزار واحد دامی  80میلیون و 3یزداري کشور، خسارت ناشی از وجود ها، مراتع و آبخ مرطوب سازمان جنگل گزارش معاون مناطق مرطوب و نیمه

میلیون  900میلیارد و  31ها، ساالنه  این درحالی است که درآمد این دام : میلیارد تومان اعالم کرد و افزود 320هاي شمال را ساالنه  در جنگل

.شود تومان برآورد می
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 اهی و مانند آن را تولید کنند،پردازیم تا همچنان به خلق این مشکل ادامه دهند و گوشت، م همان کسانی هستیم که به این صنعت پول می   ما

ها،  و این همه در حالی است که ما از بیماري؛ از دست رفتن جان. شود ها می صرف دادن یارانه به آن، ایم لیاتمان که با زحمت کسب کردهپول ما

مسلماً دولت . بریم حیوانی رنج می غذایی از دست رفتن خوشبختی؛ از دست دادن پول به علت رژیمماتم عزیزان از دست داده، اعضاي خانواده؛ 

شود براي کمک به دامداران در جهت تغییر رویه به کشت سبزیجات و میوه جات  دام می ه يها دالري را که اکنون صرف یاران تواند میلیارد می

 هاي گیاهی، ممنوعیت گوشت و هایی در مورد جایگزین کمپین ي ابزارهاي توانمند خود براي اشاعهتواند از این  دولت می. ارگانیک به کار گیرد

روي آوردن جهانی به رژیم گیاهی . مردم به کشاورزي و مصرف محصوالت وگان ارگانیک استفاده کند ي قوانینی براي کمک به تغییر رویه

.بگذارد ها باقی تواند حتی پول هنگفتی را براي سران دولت می

:توان به میزان زیادي کاهش داد، حتی بیشتر از دوچرخه سواري با گیاهخواري حتی انتشار کربن را می

یک رژیم گیاهی بدون گوشت، ردپاي کربنی را به میزان زیادي کاهش ! تن در سال کاهش دهد 1.5تواند انتشار کربن را تا  یک گیاهخوار می

  . دهد می

:هر نفردر طی یک سال، به ازاي 

کیلومتر است 4758هاي ناشی از مصرف گوشت برابر با رانندگی یک خودرو به مسافت  آالینده.

کمتر است %50کیلومتر است که حدود  2427هاي یک رژیم گیاهی، برابر با رانندگی به مسافت  آالینده.

هاي رژیم گوشتی  کمتر از آالینده %87کیلومتر است که  629برابر با رانندگی به مسافت  گیاهی هاي ناشی از یک رژیم کامالً آالینده

.است

هاي یک رژیم  کمتر از آالیندگی %94کیلومتر است که  281هاي یک رژیم وگان ارگانیک، معادل با رانندگی به مسافت  آالینده

.گوشتی است

  

قبول دارد که فراهم کردن پول براي صنعتی » ان مک نیلچارلز ای«سازمان ملل و دکتر گیاهخوار وگان  ه يتوسع ه يمشاور ارشد سیاسی برنام

:او می گوید. کند کامالً بیهوده است ما را نابود می ه يکه تنها خان

ها باید  کنم این یارانه هایی در تشویق به رژیم گوشتی وجود دارند و من فکر می هاي دولتی و سرمایه گذاري ها مهم است؛ یارانه برداشتن یارانه«

تاثیر رژیم گوشتی  ه يآنچه که براي مردم در انتخاب کردنشان مهم است، داشتن دسترسی به اطالعات خوب، دقیق و بروز دربار. بشوندحذف 

ها به ارث  ایم که آنرا بدون آزمودن از برخی نسل زندگی خاصی بزرگ شده ه يکنم بسیاري از ما با شیو فکر می. بر سیاره و بر سالمتیشان است

  ».و دنیا اکنون متفاوت است ایم برده

  :او هم چنین می گوید

طور مساوي و مهم ه ام، بلکه ب من یک وگان هستم، بیشتر خام گیاهخوار هستم و از تاثیر آن بر سالمتی شخصیم بسیار تحت تاثیر قرار گرفته«

ام رفتار مشابهی است که  ترین چیزهایی که کشف کرده کنندهتر از آن تاثیر رژیم وگان بر سیاره است و یکی از دلگرم  و شاید حتی بسیار مهم

».کند کند و همچنین ارزشی را براي سیاره بر حسب کاهش ردپاي کربن من ایجاد می ام ایجاد می مزایاي زیادي براي سالمت شخصی
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مان عمل کنید و این پیام فوري ه سفیر براي سیارعنوان یک ه ترین چالشی که بشریت تا کنون با آن روبرو بوده، لطفاً ب براي رویارویی با بزرگ

وقت به نقاط برگشت ناپذیري که  کند که هیچ کار ببریم، تضمین میه زندگی ارگانیک گیاهی را ب ه يما شیو ه يرا پخش کنید، که اگر هم

اي را ایفا کنیم و دوستان و  سیاره توانیم نقش قهرمان ما می ه يهم. شود، نخواهیم رسید منجر به تغییرات اقلیمی غیر قابل کنترل می

اخبار خوب راه حل رژیم گیاهی . توانیم برداریم ترین قدم براي حفاظت از کره زمین است که می هایمان را آگاه کنیم که رژیم گیاهی مهم خانواده

ها بدانند که ما تنها خواستار  شرکت اینکه بگذارید. هاي مدرسه پخش کنید توانید از طریق اینترنت، ایمیل، مجالت و برنامه وگان را می

.هستیم نیز مهم است گیاهیمحصوالت 

هاي  اگر ما گزینه. شوند، مرتبط هستند هایی که ارائه می هاي فردي و جمعی ما با گزینه هاي فردي داریم؛ در واقع، انتخاب ما انتخاب ه يهم

توانیم از  همچنین می. توانیم چیزهاي در دسترس را تغییر دهیم ها درخواست کنیم، می ها و خواربار فروشی گیاهخواري و وگان را در رستوران

طور انفرادي ه ها را تغییر دهیم، پس ما ب شوند، فروشگاه طور محلی تولید میه هاي ارگانیک، براي محصوالتی که ب فراهم کردن فروشگاه طریق

زندگیمان  ه ياین مسئولیت فردي هر یک از ما است؛ الزم است که در شیو. ها تاثیر بگذاریم فروشگاه ه يادار ه يتوانیم بر نحو و جمعی می

ماهاتما گاندي و رهبران بزرگ » .خب، من تنها یک نفر هستم، این تغییري ایجاد نخواهد کرد«کنیم،  بسیاري از ما فکر می. هایی کنیم انتخاب

زندگی کردنمان سرمشقی را براي دیگران  ه يدهیم و شیو کند و هر یک از ما و تعهداتی که می اند که یک نفر تغییر ایجاد می دیگر نشان داده

.کند میایجاد 

  

متان و گیاهخواري ●

متان به اندازه تمام . اي غیر از دي اکسیدکربن، متان است و اولین منبع تولید آن در سراسر دنیا دامپروري است ترین گازهاي گلخانه یکی از مهم

در حالی که غلظت دي . تر از دي اکسیدکربن است برابر قوي 21این گاز . اي غیر از دي اکسیدکربن عامل گرم شدن زمین است گازهاي گلخانه

.درصد افزایش داشته است افزایش غلظت متان بیش از دو برابر بوده است 31اکسیدکربن از دوره پیش از صنعتی شدن 

 1.5از سوي دیگر میزان منابع انسانی گاز دي اکسیدکربن سه درصد منابع طبیعی است در حالی که میزان تولید گاز متان توسط منابع انسانی 

در حقیقت تاثیرات گاز متان تولید شده توسط منابع انسانی در کنار متان تولید شده بر اثر فساد مواد آلی در . برابر تمام منابع طبیعی است

شود،  در نتیجه تولید متان توسط انسان نیمی از گرماي زمین ایجاد می. کند مسئله را بغرنج می) ترین منبع طبیعی تولید متان اصلی(ها  ردابم

ولید ترین منبع ت اما اصلی. ها از منابع تولید گاز متان است معدن زغال سنگ و محل دفن زباله. بنابراین کاهش متان باید در اولویت قرار گیرد

.این گاز در سراسر جهان دامپروري است

و این میزان در حال افزایش است، چون میزان مصرف گوشت طی  کند دامپروري در سال بیش از صد میلیون تن گاز متان تولید می

به طور نسبی میزان کمی در حالی که یک گاو . شود درصد این گاز در فرآیند گوارش دام ایجاد می 85. پنجاه سال گذشته پنج برابر شده است

ضایعات دامی تصفیه . است زیاد و وحشتناكدام در سراسر جهان بر روي محیط زیست بسیار ن میلیارد راس یچندکند تاثیر  گاز متان تولید می

در حال حاضر این مسئله در آمریکا به عنوان اولین منبع آلودگی آب هدف . کنند درصد دیگر را تولید می 15شود  ها ریخته می شده که در مرداب

شاید در این دوره از زمان کاهش مصرف تولیدات حیوانی بهترین راه مبارزه با گرم شدن . نتیجه گیري ساده است. طرفداران محیط زیست است

.توانیم یکی از منابع اصلی تولید گاز متان را کاهش دهیم اهی میبا استفاده از رژیم غذایی گی. زمین است

فواید گیاهخواري در مورد کاهش گاز دي اکسیدکربن ●

تر از کاهش تولید دي  یابد، تغییر منابع غذایی تولیدکننده متان بسیار آسان عالوه بر اینکه با کاهش متان گرماي زمین سریعاً کاهش می

در اصل . شود، وجود ندارد نهایت منجر به گیاهخواري می  اي که در  یچ محدودیتی براي کاهش منبع تولید گاز گلخانهاوالً ه. اکسیدکربن است

ها در مورد دي اکسیدکربن با تاثیرات ویران کننده  در مقابل همین کاهش. آید کاهش صددرصدي آن با تاثیرات منفی بسیار کمی به دست می

.تواند موفق باشد درصد می 50ترین راهکار کاهش دي اکسیدکربن تا  جدي حتی. آن بر اقتصاد همراه است
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تر از تغییر فناوري سوزاندن سوخت فسیلی است که موجب تولید دي  اي بسیار سریع دوم اینکه تغییر در رژیم غذایی براي کاهش گاز گلخانه

ین همزمان با کاهش مصرف گوشت میزان گاز متان نیز به سرعت بنابرا. ها یک یا دو سال است مدت زمان تبدیل دامپروري. اکسیدکربن است

حتی اگر امروز سوخت سالم و ارزان را در اختیار داشتیم . ها سال است ها ده ها و نیروگاه یابد اما از طرفی مدت تبدیل سوخت اتومبیل کاهش می

برخالف دي اکسیدکربن که بیش از صد . است، جایگزین کنیم کشید تا زیربناي عظیمی را که اقتصاد ما امروز به آن وابسته ها طول می سال

شود  بنابراین با کاهش تولید متان به سرعت با افزایش دماي زمین مقابله می. شود ماند، متان طی هشت سال از جو خارج می سال در جو باقی می

طرفداران محیط . صنعت نفت و صنعت اتومبیل مقابله کردو سوم اینکه براي کاهش تولید دي اکسیدکربن باید با صنایع تجاري قدرتمندي چون 

.ها را با استانداردهاي زیست محیطی سازگار کنند هاي کم مصرف را مهیا کنند و نیروگاهsuvها تالش کردند تا زیست سال

ها  ت، همچنین نظرسنجیدر عین حال غذاهاي گیاهی به آسانی در دسترس است و جایگزین گوشت در هر غذایی به راحتی امکان پذیر اس

دهند توجه به پدیده گرم شدن زمین گسترده است و طرفداران محیط زیست اغلب براي اینکه در این مورد کاري انجام دهند به کمک  نشان می

محیطی توجه خرند به کم مصرف بودن یا سازگاري آن با استاندارد زیست  بیشتر مردم فقط وقتی اتومبیل یا وسیله برقی می. احتیاج دارند

 حذف گوشت بر سالمتی گیاهخواري و عالوه بر فواید کنند اما کاهش میزان مصرف گوشت چیزي است که هر روز با آن مواجه هستند و می

.کند و در آخر اینکه کاهش این منبع تولید گاز متان تاثیرات جانبی مفیدي بر روي محیط زیست دارد به سالمت محیط زیست کمک می ،بدن

هایی که عامل  عالوه بر این دامپروري. شود کمتري تولید می )که براي سالمتی انسان و محیط زیست مضر است( کاهش متان، ازن تروپوسفربا 

در کشورهاي در حال توسعه . ها شوند کنند تا مرتع ایجاد کنند و موجب از بین رفتن جنگل تولید گاز متان هستند، بیشتر ذخیره آب را مصرف می

هاي حاوي ضایعات  مرداب. اند ها از بین رفته و مراتع به بیابان تبدیل شده ها جنگل نژاد غربی و استفاده از گوشت آن  هایی با تغذیه دامبراي 

در حقیقت به دلیل تقاضاي باالي دامپروري براي سوخت فسیلی، رژیم غذایی مردم آمریکا . دامپروري منبع اصلی آلودگی آب در آمریکا هستند

.کند دي اکسیدکربن تولید می ،طور متوسط بیش از یک کارخانهبه 

Noam Mohr: نویسنده

:منبع انگلیسی

http://www.earthsave.org/news/earthsave_global_warming_report.pdf

  

  

ولی چیزي . مقاالتی که آورده شد، تنها بخش کوچکی از حقیقت را آن هم خیلی خالصه به ما نشان می دهند

که واضح است، این است که وضعیت محیط زیست در حال حاضر بسیار وخیم و بحرانی است و این شوخی 

  .ثیر گذار هستندباشد زیرا تمام انسان ها در آن تأهر فرد باید به فکر محیط زیست پیرامون خود ! نیست

رژیم غذایی ده آن با مسمت عدر این زمان که موضوع سازگاري با محیط زیست بسیار مهم شده و قو نیز 

فراموش نکنیم که فقط انسان ها نیستند که حق دارند از یک محیط زیست سالم گیاهخواري حل می شود، 

برخوردار باشند، بلکه تمام حیوانات و تمام موجودات زنده ي دیگر نیز به یک محیط زیست سالم نیاز دارند 

هیچ موجودي به جز انسان این چنین خساراتی وارد نکرده،  در ضمن. تا از نعمت هاي بی شمار آن لذت ببرند
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لذا گیاهخواري عالوه بر کمک به حفظ  !پس خود انسان باید این معضالتی که خودش به وجود آورده حل کند

ن راه نجات محیط زیست کره یبهترین و آسان تراقتصادي که در بخش قبل مطرح شد،  مزایايسالمتی بدن و 

از دنیا و نعمت اگر منصفانه بنگریم، تمام حیوانات در حالت طبیعی، روزي به دنیا می آیند، . زمین هم هست

اما انسان با به . هاي فراوانش لذت می برند و روزي هم از دنیا می روند، بدون اینکه آسیبی به زمین وارد کنند

یات را در معرض انقراض از طرفی بسیاري از گونه هاي حکار گیري هوش و اراده ي خود در جهت منفی، 

چون جمعیت حیواناتی که خوراك (این حیوانات بیچاره را ناخواسته به دنیا آورده قرار داده، و از طرف دیگر 

، عالوه بر )، به طور غیر طبیعی زیاد شدهبراي محصول بیشتر انسان می شوند در اثر پرورش و تلقیح مصنوعی

و عالوه بر زجري که حیوانات از دست او می کشند، باعث  اتالف هزینه هاي هنگفت براي یک غذاي مضر

آلودگی شدید محیط زیست می شود، وگرنه در طبیعت همیشه تناسب و تعادل بر قرار بوده و انسان آن را به 

غذاي بی ارزش و  این ،این گوشت مصنوعیارزشی دارد تولید  و نکته ي مثبت چهواقعاً  .شدت بر هم زده

محیط زیست و  مزخرفی که عالوه بر اینکه باعث کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه در دنیا می شود، اینقدر به

   !آسیب می رساند؟زندگی ما هم 

در حال حاضر جنگل هاي با برکت را قطع می کنند و آنها را به مزارع سویا تبدیل می کنند براي تغذیه ي دام 

صید بی رویه ي ماهی ها بسیاري از گونه هاي دریایی را در معرض خطر انقراض قرار  ها، از آن طرف هم

اما اگر خام گیاهخواري همه  !داده، و با تمام این خسارات، متأسفانه بیشتر انسان ها همچنان گرسنه و بیمارند

زي پیدا می کند، و گیر شود، دیگر نیازي به صید بی رویه و دامپروري بیرحمانه نیست و طبیعت فرصت بازسا

درصد غالت  80تا  70از طرف دیگر غذا به عده ي بیشتري از انسان ها می رسد چرا که به جاي اینکه دام ها 

بوبات و سویا را مصرف کنند، این مواد گیاهی غنی و ارزنده مستقیماً به مصرف انسان می رسد و گرسنگی حو 

  .ي کاهش می یابدو قحطی از بین می رود یا حداقل، به طور چشمگیر

پس به طور واضح نتیجه می گیریم که گوشتخواري، دامپروري و صید ماهی، کامالً منسوخ و مضر هستند در 

  .حالی که خام گیاهخواري بهترین راه حل براي مشکالت اساسی است و تأثیرات معجزه آسایی به همراه دارد

کتاب، باز هم بخواهد گوشت را با  از تمام مسائل ذکر شده تا این قسمت قابل تصور نیست که شخصی بعد

  !حرص و ولع بخورد
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 و منطق اخالق ،جامعهگیاهخواري و  :بخش چهارم

  ثیرات مثبت گیاهخواري بر جامعهأت

که تا حد زیادي  ثیرات مثبت گیاهخواري بر سالمتی، اقتصاد و محیط زیست صحبت شدأتا اینجا در مورد ت

  .حقایق بر ما روشن گشت

  .نیز به همراه دارد بسیار خوبیگیاهخواري پیامدهاي اجتماعی  اما

این ها همگی به داشتن روحیه اي  بهبود وضع اقتصادي، زندگی سالم تر، محیط زیست سالم تر، غذاي سالم تر،

و وقتی انسان ها روحیه اي شاد داشته باشند، با یکدیگر بهتر برخورد می کنند و جنگ و  .دنشاد کمک می کن

کاهش می یابد، چرا که با فراهم شدن همه چیز براي همه ي انسان ها، دیگر نیازي به  نزاع هاي بیهوده بسیار

 !ه حمالی بیهودهدیگر نیازي به حرص زدن و دزدي نیست، دیگر نیازي ب جنگ و غارت و کشورگشایی نیست،

و چون چنین مسائلی حل می شود، انسان ها بیشتر به دنبال . کردن چند عدد اسکناس بیشتر نیستبراي جمع 

  .صلح و آرامش می روند لذت بردن از آن در کنار یکدیگر به همراهبهبود کیفیت زندگی و بیشتر 

بدبختی توانسته آپولو به فضا بفرستد، پس یقیناً با حل شدن این مشکالت،  مشکل و با این همهتاکنون اگر بشر 

بستر مناسبی براي تمام انسان بسیار بیشتر و بهتر پیشرفت خواهد کرد، چرا که با حل مشکالت اولیه و اساسی، 

  .موفق شوند ها به وجود می آید تا بتوانند استعدادهاي خود را شکوفا کنند و در رسیدن به تمام آرزوهایشان

ثیرات منفی زیادي روي زندگی تمام مردم داشته، بلکه فواید آن أسفانه رشد تکنولوژي تا به امروز، نه تنها تأمت

نیز چندان قابل توجه نیست چرا که عدالت در این میان وجود نداشته و در نتیجه عده معدودي از مزایاي 

تکنولوژي براي رسیدن به یک زندگی ایده آل بهره مند شده اند، و براي اکثریت جمعیت زمین فقط پیامدهاي 

تکنولوژي استعمار گرایانه اي که تا به امروز گرفتار است این ! آري. پست کردهته و آن ها را بیمار و منفی داش

اصوالً دانشمندان و مخترعان معموالً انسان هاي بشر دوست و مهربانی هستند و هدفشان هم کمک . آن هستیم

ت از دستاوردهاي آنان فقط براي ظلم به تمام مردم دنیاست، منتها از آنجا که عدالت وجود ندارد، اغلب اوقا

  .شدن جیب عده اي خاص استفاده شده پول تر بیشتر بر مردم و پر
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براي این که به جاي غذاهاي پر پول تر شدن جیب ها با ظلم بیشتر بر مردم و تخریب بیشتر جهان براي چه؟ 

به  !مصنوعی و گوشتی بیشتري بخورند گران ، غذاهايکه طبیعت به رایگان در اختیار ما می گذارد طبیعی عالی

شراب و یا دیگر (جاي آب سالم که بهترین نوشیدنی است، نه انگور، که آب گندیده ي آن را بخورند 

سپس به دنبال این خوراکی به جاي هواي پاکیزه و سالم، سیگار و کوکائین و انواع دود تنفس کنند،  ،)مشروبات

روزي  روز بیشتر زنده بمانند و چند رف دکتر و درمان کنند تا بلکه چندها بیمار شوند و هزینه هنگفتی را ص

این  سفانهأمت .براي مصرف بیشتر و ظلم بیشتر بر دیگران اضافه کنندبیشتر به عمر نکبت بار و بیهوده ي خود 

  .داشته، به این دلیل که ساختار جوامع این دنیا از ریشه ایراد وضعیتی است که بر دنیا حکمفرما شده

وي و اخالقی نبراي همیشه، بستر مناسبی براي رشد مع بشرگیاهخواري با اصالح مشکالت پایه اي و اساسی 

جامعه فراهم می کند، چرا که طبیعت بهترین و خوشمزه ترین و مفیدترین غذاها را سخاوتمندانه در اختیار تمام 

ی کند و به دنبال خوشبختی و آرزوهاي خود فاده مو انسان عاقل از این مواهب طبیعت استموجودات قرار داده، 

  .می رود بدون اینکه به چیزهاي دیگر آسیب برساند

تا کنون دانشمندان و افراد موفق بسیاري در این دنیا زندگی کرده اند و در زندگیشان بسیار موفق هم بوده اند و 

مقایسه با تعداد افراد ناموفق و تعداد کل افراد، بسیار سفانه تعداد افراد موفق در أبرده اند، منتها مت ها از آن بهره

ثیر منفی خود را بر زندگی موفقان نیز خواهد گذاشت چرا که همه ي ما در یک أناچیز است و قطعاً این مسئله ت

 علت این که چرا تعداد افراد موفق اینقدر کم بوده، .دنیا زندگی می کنیم و در نتیجه همه به هم وابسته هستیم

عدالتی است که گریبانگیر افراد با استعداد بوده و خیلی از افرادي که پتانسیل  بی  ،مان طور که ذکر شده

حال خودتان تصور کنید زمانی که بستري  .سفانه ناکام مانده و بیهوده تلف شدندأموفقیت را داشته اند، مت

فراهم شود، چقدر افراد نخبه و با استعداد در  و شکوفایی استعدادهاي تک تک انسان هامناسب براي موفقیت 

و آن وقت است  استفاده ي همگان به وجود می آیدو چه دستاوردهاي عظیمی براي  می یابندجامعه پرورش 

و هر شخص می تواند یک انسان موفق بوده و  می کند، »پیشرفت«که تکنولوژي و تمدن بشري به معناي واقعی 

  .بدون این که به دیگر موجودات آسیبی برساند اشدزندگی ایده آلش را داشته ب
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تا زمانی که حتی یک کودك گرسنه در جهان باقی مانده، انسان ": این جمله از آلبرت انیشتین که می گوید

  .تأییدي بر این حقیقت است "پیشرفت چندانی نکرده

خام گیاهخواري، زحمت و زمان بسیار کمی براي تهیه ي غذا الزم  ،از طرفی دیگر، با گیاهخواري و بیشتر

بنابراین به جاي اینکه در هر روز ساعت ها وقت صرف پخت و پز و تهیه ي یک غذاي ناسالم شود، . است

به نظر شما این . زمان بیشتري براي کارهاي مهم تر داریم، ضمن اینکه سالمتی نیز با این روش حفظ می شود

  !فوق العاده نیست؟ یک انتخاب

یک شهر یا کشور دیگر تصور کنید که این دانشجو عالوه بر تحصیل، کار هم  مثالً زندگی یک دانشجو را در

اوالً چنین فردي اگر . و به جامعه نیز خدمات مفیدي ارائه دهد ادهبهبود دمی کند تا وضع زندگی خود را 

! ندارد که آن را در آشپزي و پروسه خاکستر سازي غذابخواهد در کارش موفق شود دیگر وقت اضافه چندانی 

پس دو راه باقی می ماند، یا اینکه این دانشجو به طرف پیتزا و کالباس و سایر غذاهاي سریع و مضر . تلف کند

به طرف خام گیاهخواري گرایش پیدا کند، که در اینصورت قطعاً سالمتی خود را از دست خواهد داد، یا اینکه 

، بهترین گزینه براي حفظ و صرفه جویی در زمانعالوه بر سرعت تهیه غذاها  این رژیم ا کند کهگرایش پید

سالمتی او نیز هست ضمن اینکه معموالً دانشجو بودجه مالی محدودي دارد که خوشبختانه این رژیم غذایی، 

به خصوص استفاده از ( عالوه بر مزایاي دیگر، خرج کمی دارد و تمام نیازهاي غذایی او را برطرف می کند

  .)که دارند، بسیار ارزان تر از سایر غذاها نیز هستند باالییجوانه ها که عالوه بر ارزش غذایی بسیار 

هم چنین در مورد کسی که خیلی عجله دارد مانند یک مسافر که به کنفرانسی دعوت شده و حتی یک ثانیه هم 

دانه ها و مغزهاي مقوي با خود ببرد و یا در صورتی که وقت اضافه ندارد، می تواند مقداري خشکبار و 

مین أبه سادگی غذاي خود را ت رواج پیدا کند، در همه جا رستوران هاي قابل اعتماد و تمیز خام گیاهخواري

  .کند و به جاي دغدغه داشتن براي غذا، روي مسائل دیگر تمرکز کند

ري یک راه حل الزم و بسیار کارا می باشد، مثالً در مورد در مورد برابري اجتماعی و عدالت نیز، خام گیاهخوا

زن براي آشپزي و «: چیزي که باید اصالح شود این تفکر است کهحقوق زنان و برابري زن با مرد، اولین 

  »!رختشویی به وجود آمده، مرد براي کار و حمالی
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پایان می دهد، چرا که دیگر به زمان و تخصص  و مسخره ح است که خام گیاهخواري به این تفکر پوچواض

در هر کس می تواند غذاي مورد عالقه ي خود را به سادگی تهیه کند، زیادي براي تهیه ي غذا الزم نیست و 

نتیجه زنان می توانند به جاي اتالف وقت براي تهیه ي خوراك هاي پر دردسر و در عین حال مضر، در جامعه 

بهتر، اي هاي خود را شکوفا کنند و در کنار مردان براي رسیدن به زندگی و جامعه فعالیت نموده و استعداد

. د و همه سختی ها به دوش یک نفر نمی افتدندر آن صورت وظایف خانگی نیز تقسیم می شو. تالش کنند

اي کلفتی فعالً که با اختراع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و وسائلی از این قبیل، ثابت شده که زنان بر

فرینش آنها نیز مانند مردان است، و هم چنین با شکوفایی زنان در عرصه هاي بلکه هدف از آ! آفریده نشده اند

کاري مختلف، ثابت شده که کار و فعالیت هاي اجتماعی نیز فقط مختص به مردان نیست و زنان هم می توانند 

 هر روز مالً سازگار بوده و با ترویج گیاهخواري، اوضاعاین ها همه با خام گیاهخواري کا .نقش مفیدي ایفا کنند

  .اهد شدبهتر خو

بلکه گیاهخواري راهی است  هیچ مشکلی با گیاهخواري نداردنه تنها هم چنین آداب معاشرت و میهمانی ها نیز 

متنوع در گیاهخواري هم شیوه هاي خالقانه ي تهیه غذاهاي خوشمزه با ظاهري زیبا و . براي اصالح این آداب

وجود دارد که اغلب این غذاها به صورت خام و سالم هستند و یک میزبان گیاهخوار می تواند با غذاهاي لذیذ 

گیاهی و انواع میوه ها و آب میوه ها، یک پذیرایی به یاد ماندنی از میهمانان خود انجام دهد و چه بسا میهمانان 

را که این نوع پذیرایی هم زحمت و دردسر کمتري غیر گیاهخوار با دیدن این آداب نظرشان عوض شود، چ

و هم نتیجه ي بهتري، چرا که  )و هم چنین هزینه ي کمتري نسبت به پذیرایی با غذاهاي گران گوشتی( دارد

 میزبان هم آداب را به جا آورده و هم غذاي سالمی جلوي میهمان ها گذاشته و نه اینکه به خاطر قید و اجبار

! ا این کار نشان دهد که به آنها لطف کردهبجلوي میهمان بگذارد و اي ناسالم و گران را یک غذ هاي اجتماعی،

یک نوع دورویی غیر قابل انکار در چنین پذیرایی هایی دیده می شود چرا که یک پذیرایی خوب عالوه بر 

  .راحت باشندرعایت آداب معاشرت، مستلزم وجود صمیمیت و اخالص هم هست که میهمان و میزبان، هر دو، 

هم چنین این نکات مثبت در مورد میهمان گیاهخوار و میزبان غیرگیاهخوار نیز صادق است، چرا که اوالً 

روش زندگی سالم و سازگار شخص گیاهخوار، و باعث افتخار هم هست چرا که ! گیاهخوار بودن جرم نیست

و درست به همین علّت در کشورهاي پیشرفته و ملت هاي با فرهنگ، به گیاهخواران  را انتخاب کردهبا طبیعت 
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بنابراین براي یک میهمان گیاهخوار، میهمانی  .به عنوان قشر سالم جامعه می نگرند و به آنها احترام می گذارند

ا درك می کند و فرصتی است که بتواند براي روش سالم خود تبلیغ کند و یک میزبان شخیص هم این مسائل ر

حتی خوشحال می شود اگر بتواند از میهمان گیاهخوار خود به روشی متفاوت و با غذاهاي گیاهی از او 

چرا یک گیاهخوار مرغ و ماهی دوست ندارد براي یک انسان فرهیخته و با فرهنگ درك اینکه  .پذیرایی نماید

  .ه اش نکوهش کندچیز سختی نیست و بنابر این نباید او را به دلیل روش تغذی

دوستی و صمیمیت و روابط سالم اجتماعی تضادي با گیاهخواري ندارند و این مسئله اي است که اگر چه هنوز 

تا آن زمان، یک گیاهخوار منطقی  .آنطور که باید جا نیفتاده، اما به مرور زمان با رشد فرهنگ، مرسوم می شود

باشد، چرا که غذا تنها یک قسمت از میهمانی ها و جشن ها نیست که بخواهد در جمع و مهمانی ها شرم زده 

  .است و اهداف دیگري هم از برگزاري مهمانی وجود دارد مثل احوالپرسی ، سرگرمی و تقویت روابط دوستانه

بنابر این حتی در مهمانی ها هم می شود یک گیاهخوار باقی ماند، چرا که معموالً در تمام میهمانی ها میوه و 

ولی این فرد یا باید اندکی گرسنگی را تحمل کند تا وقتی . ست و فرد گیاهخوار آنها را مصرف می کندساالد ه

که به منزل خود برگردد، و یا اینکه قبل از رفتن به چنین مجالسی، مقداري میوه بخورد تا گرسنگی او کاهش 

و براي  مورد نظرش را با خود ببرد مقداري از غذاهاي و بسته به دیگر میهمانان، یابد و حتی در صورت امکان

  .، که این نیز شیوه ي خوبی است و می تواند در متقاعد ساختن دیگران مؤثرتر باشدتغذیه تبلیغ کند روشاین 

خالصه اینکه حتی در میهمانی ها و مجالس رسمی هم می شود پیام گیاهخواري را به افراد دیگر منتقل نموده و 

  .زندگی آشنا کرد سالمپاك و آنها را با این روش 

  

  گیاهخواري و اخالقیات

د چرا که ناخالقیات تعریف مشخصی ندارد و بسته به شرایط، تغییر می کن. اخالق است مهم دیگر،مسئله 

و به  تمام موجودات با یکدیگر مهربانندبسیاري از حقایق بر ما روشن نیست، اما چیزي که در طبیعت می بینیم، 

پس این  .حتی وحشی ترین حیوانات نیز فقط هنگام گرسنگی خطرناك هستند .زندگی یکدیگر آسیب نمی زنند

  .می تواند سرمشق و الگوي خوبی براي تعریف اخالقیات باشد
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دات دیگر بگیرد؟ تا اینجا که دیدیم بهترین حال با این تفاسیر، به راستی چرا انسان باید حق زندگی را از موجو

که تماماً در  گوشت حیوانات مضرات بسیاري براي بدن ما داردگیاهخواري است و خام تغذیه همان وش ر

که گوشت نه تنها  هزاران مورد مختلف اثبات شده و هر چه بیشتر تحقیق کنید، بیشتر به شما ثابت خواهد شد

  .نیاز بدن نیست، بلکه براي بدن زیان هاي بسیاري نیز دارد

مشکل کمبود مواد غذایی به وجود نمی آید که مجبور باشیم حیوانات بی گیاهخواري  ترویج بادیگر، از طرفی  

با هورمون ها و  گناه را براي سیر کردن شکم بکشیم، چه رسد به آن که مدت هاي طوالنی آنها را اسیر کرده و

  !شکنجه کنیم داروها

و حتی با آنها سازگارتر هم هست چرا که با تمام تالش خام گیاهخواري با هیچ دین و عقیده اي منافات ندارد 

ریشه ) و هم چنین سایر مشکالت(سفانه مشکل فقر و گرسنگی أهاي بی دریغ پیامبران و انسان هاي بزرگ، مت

اما . کنند و نتیجتاً به طور پیوسته از چاله به چاه افتادنداغلب انسان ها نخواستند حقیقت را قبول  زیراکن نشد 

خوشبختانه مرحوم آرشاویر در آوانسیان در دهه هاي گذشته راه حل تمام مشکالت مربوط به تغذیه و سالمتی 

بنابر این، بهترین کار این است که  .را به ما نشان داد و براي آن نیز در مدت زندگی پربار خود بسیار تبلیغ کرد

لذا هنگامی که عقل و خرد را به کار بگیریم، . با عقل خود به جستجوي حقایق برویم و تصمیم درستی بگیریم

آفریده نشده اند، بلکه آن ها هم می بینیم که حیوانات براي شکنجه شدن و خورده شدن توسط انسان 

اگر بیشتر جستجو کنید، می بینید که در طبیعت، همه . پروردگاري دارند و از خلقتشان هدفی در کار است

را برقرار می کنند چرا که هیچ چیز کامل نیست در نتیجه تمام  موجودات در چرخه هاي مختلف تعادل

طبق قوانین طبیعی، اصلی ترین عامل در هر . کمک هم به سوي کمال پیش می رود موجودات با هم و به

جانوران گیاهخوار نیز با خوردن گیاهان اگر . زنجیره ي غذایی که بدون آن حیات محال است، گیاهان هستند

اما اگر بیشتر تحقیق کنید می بینید که این جانوران با جا به کن است فکر کنید خاصیتی ندارند، چه به ظاهر مم

نیز که  شان، چه سهم عظیمی در بهبود حاصلخیزي زمین ها دارند و اهمیت مدفوع آن ها به عنوان کود یجای

پس . حاصلخیزي خاك داردثیر به سزایی در افرایش أو همه می دانیم که چه ت دیگر بر کسی پوشیده نیست

شکنجه و کشتار حیواناتی که از هزاران سلول زنده تشکیل شده اند و مانند انسان داراي اندام هاي تخصصی 

هستند که ناشناخته هاي بسیاري را در درون خود نهفته اند، مانند این است که از یک میز چوبی زیبا که توسط 
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استفاده در محل مناسب براي افزایش زیبایی منزل یا محل کار، آن را ماهرترین استاد منبت کاري شده، به جاي 

  !با آن همه زیبایی و ظرافتش بسوزانیم و به عنوان زغال استفاده کنیم

در . خالصه اینکه جانوران مختلف در طی میلیون ها سال، محیط زیست زمین را اصالح و مساعدتر کرده اند

نیز نظریات مختلفی وجود دارد ولی آنچه مسلّم است، این » وحشی«مورد جانوران گوشتخوار و به اصطالح 

است که نمی توان از نظر منطقی قبول کرد چون حیوانات گوشتخوار در این سیاره زندگی می کنند، پس ما حق 

چون بین ما و حیوانات تفاوت ها و ناشناخته هاي ! داریم سر جانداران بی گناه هر بالیی دلمان خواست بیاوریم

بسیاري وجود دارد که هنوز چیزي از آنها نمی دانیم، اما آنچه مسلم است این است که هیچ حیوان درنده اي در 

طبیعت براي تهیه ي خوراك خود، جانوران دیگر را در قفس هاي تنگ محبوس نمی کند، آنها را با روش هاي 

تیک تزریق نمی کند و بعد آنها را سر بد و غیر اخالقی پرورش مریض نمی کند و به آنها هورمون و آنتی بیو

! آن را قورت دهد و بعدش ه اي به آن دهدظاهر فریبند ،آتش خاکستر نمی کند که بعد به زور انواع ادویه جات

گیرد بدون هیچ درد و عذاب دیگري، ضمن اینکه ما از ناشناخته ها  بلکه کشتار فقط در چند ثانیه صورت می

و تجربیات مختلف افرادي که از حمله ي حیوانات درنده جان سالم به در برده  هم خبر نداریم و طبق بیانات

رد کتاب ها و مقاالت ادر این مو .زجري در کار نیست همانگونه که گیاهان براي رشد رنج نمی کشند اند،

به سراغ آنها رفت چرا که اگر بخواهیم تمام چیزها را با تمام  می توانزیادي نوشته شده که براي تحقیق بیشتر 

و هر کس خواهان اطالعات ! جزئیات در این کتاب ذکر کنیم، تعداد صفحات آن به چندین هزار خواهد رسید

اما آنچه مسلّم است این است که پرورش  ».جوینده، یابنده است«بیشتري است، می تواند بیشتر تحقیق کند و 

و  حیوانات وحشی در طبیعت نداردروش کار  قی و پر از رنج حیوانات توسط انسان، هیچ شباهتی بهغیر اخال

هم چنین، این که انسان از بین این همه اسرار و نظم شگفت انگیز طبیعت، موجودات وحشی را الگو و سرمشق 

  ...!خود قرار دهد، چندان جالب و پسندیده نیست
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  شرم آور از شکنجه حیوانات توسط شکم پرستان بی عقل ي یک نمونه

براي تهیه این غذا مرغابی و . غذاي تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است ،به معنی جگر چرب Foie Grasغذایی به نام

پرندگان مجبور می شوند . غازها را مجبور می کنند مقدار زیادي چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماري جگر چرب مبتال شوند

  .میلی به خوردن آن نداشته باشندزیادي روغن و غذاي چرب بخورند حتی اگر بسیار مقدار 

 12تا  6تا به  یک لوله فلزي از گلوي حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا حدي که جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود

؛برابر اندازه معمول خود برسد

ور می کنند که در یک حالت ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژي سپس آنها را درون قفس هاي بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجب

.مصرف نکنند
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!می توانید غم را در چشمهاي او ببینید؟. خوب نگاه کنید

 و البته نیازي هم به خواب نیست چون دوباره مجبور. و نمی توانند بخوابند. پاهاي آنها در اثر ایستادن هاي ثابت و طوالنی مدت ورم می کند

آنها را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که . آنها سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما این تالش هم بی فایده است. هستند غذا بخورند

.می بینید غذا از دهان حیوان بیرون زده در عکس زیر همانطور که. بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند

مانند، بیمار می شوند و از مخرج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاري می شود نده میآنهایی ز
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نه . آنها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند

که خداوند به آنها داده بتوانند آسمان را ببینند ، اي نه حرکت و جنب و جوشی، که مطابق غریزه خود و مطابق آزادي و زندگی خوابی دارند و

درصد آنها اصالً به کشتارگاه نمی رسند، چرا که که معده آنها در اثر فشار بیش از  10هم چنین حدود  .روي زمین راه بروند و در آب شنا کنند

:در عکس زیر می توانید جگر چرب را در مقایسه با جگر معمولی حیوان ببینید .حد وارد شده می ترکد و منجر به مرگشان می شود

به سالمتی خود و جان . کر کنیم که چه می خوریم و به چه قیمتیقبل از خوردن هر چیز تف. از خودمان شروع کنیم

جز سم و سرطان چیزي عایدمان  ،زجر دادن و شکنجه شدن حیوانات تهیه شوداز غذایی که . حیوانات اهمیت دهیم

  .نخواهد کرد

و در مقابل، برخی ) مانند رنه دکارت، فیلسوف فرانسوي(برخی معتقدند حیوانات روح ندارند و درد نمی کشند 

  .این رعایت حقوق آنها الزامی استدیگر معتقدند که حیوانات نیز مانند انسان هوش و شخصیت دارند و بنابر 
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جانوران درد می کشند، پس گیاهان هم  این قبیل مسائل ناشناخته هستند و اگر": می گویند نیز دیگر برخی

  "! احساس دارند و درد می کشند، و در نتیجه اگر بخواهیم اینطور فکر کنیم نباید هیچ چیز بخوریم

و  .بگیریمتصمیم  ،منطق حکم می کند که با عقل، علم و تجربیاتصرفنظر از اینکه کدام عقیده درست است، 

در حالی که گیاهان  علم و تجربیات هم به ما می گوید که گوشت و محصوالت حیوانی براي بدن مضر هستند

می گوید تا زمانی که گیاهان خوشمزه و متنوع وجود دارد که  نیز و عقل خواص ارزنده اي براي بدن ما دارند،

حیوانات وحشی براي سیر کردن شکم  .داریما نیازي به کشتار حیوانات نمین کند، مأتمام نیازهاي بدن ما را ت

اما انسان که به تمام خوراکی ها دسترسی . خود و از روي ناچاري، حیوانات دیگر را می کشند و می خورند

کشاورزي کند، و از طرفی دیگر، مضرات گوشت هم که  و بهتر غذاي خود پایدارتر دارد و می تواند براي تأمین

به مراتب از رسانه هاي مختلف بارها پخش شده و تقریباً همه می دانند که گوشت مضراتی هم دارد، با این 

که به آن عادت کرده است و در نظرش  خود ذائقه ي غیر طبیعیتنوع طلبی بی اساس و براي ارضاء  فقطحال 

است، حیوانات بی گناه را به شیوه هاي وحشیانه » خوشمزه«زجر دیده  یچاره يب فقط گوشت یک حیوان

و بعد از آنها انواع و اقسام غذاهاي  دهد سپس آنها را با روش هاي وحشیانه تر می کشد می) زجر(=پرورش 

براي کباب و ناگت می سازد و معموالً سم بیشتري هم  کنسرو،غیرطبیعی و من درآوردي مثل سوسیس، کالباس،

  !هم دارد و قوي داشتن بدنی سالمآنگاه انتظار  ماندگاري بیشتر و یا خوشمزه تر کردن به آن می افزاید،

هیچ جانوري به این  !به راستی کدام جانور به خود و محیط و موجودات پیرامونش چنین ظلمی روا می دارد؟

چنین عمل نابخردانه اي انجام می » اشرف مخلوقات«روش صد درصد غلط و مضر خود را سیر نمی کند، فقط 

  !دهد

  

حداقل جانوران گروه مهره داران به دلیل داشتن سیستم عصبی متمرکز درد را حس می کنند  امروزه ثابت شده 

می بینید که آنها هم از احساسات مختلف برخوردار هستند، بنابر و اگر شما حیوانات را از نزدیک بررسی کنید، 

چون پیشرفته تر و  این فلسفه رنه دکارت که حیوانات را مانند ربات هایی بی احساس تصور می کرد که ما

و یا سنّت  کامالً رد می شودامروز ، !حق داریم هر کاري با آنها بدون هیچ محدودیتی انجام دهیم هوشمندتریم
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، و یا قربانی کردن !در اسپانیا که گاو بیچاره را آنطور فجیعانه آزار می دهند به عنوان سرگرمی» گاو بازي«

و از این قبیل سنّت ! در مقابل حوادث بد حیوانات بیگناه هنگامی که اتوموبیل نو می خریم براي بیمه کردن آن

ه می رسیم که همگی آنها منسوخ و بی اساس به این نتیجهاي غلط و خرافات، پس از اندکی تفکر و تعقّل 

، از عقل و منطق ت هاو سنّ از اشخاص کورکورانه به ما نشان می دهد که به جاي پیروي چنین مواردي . هستند

صحیح پیروي کنیم چرا که هیچ کس کامل نیست و قرار نیست اگر دانشمندي حرفی زد، حرف او صد درصد 

ه اي سنّتی پست و غیر اخالقی را پذیرفت، آن سنّت مقدس و قابل احترام و یا اگر جامع درست و مطلق باشد

آیا منطقی است اگر . نوعی سنّت بوده است هم در بعضی قبایل وحشی، آدم خواري و قربانی کردن آدم. باشد

  ...!ن قبایل بخواهند فقط به نیت احترام به نیاکانشان، باز هم آدم خواري کنند؟آبازماندگان 

چون صحنه  هیچ انسان عاقل و با شرافتی نمی تواند چنین ظلم هایی بر حیوانات را نادیده بگیردپس در نتیجه، 

حیواناتی که زیر این ستم ها و شکنجه ها بیمار  بدیهی است که .هاي عذاب کشیدن آنها را به وضوح می بینیم

فهمیدن ! نند براي انسان غذاي سالمی باشند، نمی تواو عمر آنها بسیار کوتاه تر از حد طبیعی است می شوند

در واقع این یک نتیجه ي عقالنی است، و عقل است که اخالق را تعریف  .این قضیه چندان هم سخت نیست

  ...می کند

هم چنین انسان وقتی از روح و دنیاي پس از مرگ خود، و اینکه اصالً چرا به وجود آمده، خبر ندارد، به چه 

اگر به این خیال است که خودش اشرف مخلوقات است و اب می دهد و می کشد؟ ذحقی حیوانات را ع

حیوانات هدفی جز خوردن و خوابیدن و آمیزش ندارند، باید گفت که مگر انسان ها هم در زندگی خود از این 

انسان هایی بسیاري معتقدند که  در مقابل، !بسیاري از انسان ها هدفی جز این ها ندارند اتفاقاً! اهداف ندارند؟

که به جز غرایض از دیگر توانایی هاي خود استفاده نکنند، عاقبت به آن کمال و معنویتی که باید برسند، نمی 

که البته این عقیده ( با این حال، اگر ما موافق با سبک زندگی چنین افرادي نباشیم و آن را بیهوده انگاریم. رسند

داریم که انسان بی گناهی را بکشیم فقط به خاطر اینکه به نظر ما ، آیا این حق را )می تواند منطقی هم باشد

  ! ؟بیهوده استزندگی او 

  پس چگونه است که این ظلم را در حق دیگر جانوران روا می داریم؟
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. حال اگر در بیابانی یک حیوان وحشی به انسان حمله کرد، طبیعتاً قابل قبول است که انسان از خود دفاع کند 

و گوشت آنها براي انسان مناسب و اصالً نیاز  به او نمی رسانندچرا انسان باید با جانورانی که هیچ آزاري اما 

آن هم زمانی که خوراکی هاي گیاهی به وفور موجود  وحشی گرایانه اي انجام دهد هايچنین رفتارنیست، 

   !؟باشند

سایر مواد حیوانی مانند تخم مرغ و لبنیات هم اوضاعی مشابه دارند و مضاف بر آزار و اذیت حیوانات  و نیز

مضر هستند و اگر فوایدي هم دارند، یقیناً آن فواید  براي بدن مااین دسته از فراورده هاي حیوانی، تولید  جهت

ورده اند و ما نیز می توانیم بدون هیچ در گیاهان هم هست چرا که خود حیوانات آن را از گیاهان به دست آ

  .دردسري آن مواد مفید مانند کلسیم و غیره را مستقیماً از گیاهان به دست آوریم

اما این اعمال انسان ها را نمی توان تنازع براي بقا  ،اتفاق می افتد» تنازع براي بقا«در طبیعت بین حیوانات 

و یا  ست و بدن به آن هیچ نیازي ندارد و ثانیاً اگر گوشتدانست، چون اوالً اجباري براي مصرف گوشت نی

طبیعی در هنگام گیر کردن در بیابان که هیچ چیز دیگري براي خوردن نباشد و انسان از شدت  تخم مرغ

حیواناتی که با  و سایر فراورده هاي گرسنگی به مرگ نزدیک شود براي او خاصیتی هم داشته باشد، گوشت

هورمون ها و داروها و زجر فراوان تولید می شود، فقط سم خالص است و از آن خاصیت چیزي در این ها 

  .باقی نمانده

و از طرف دیگر دعوا ها و جنگ هاي  با توجه به زیان هاي خوردن گوشت براي انسان و محیط زیست،

اهاي مریض و تشدید خوي وحشی گرایانه ي حاصل مسلحانه بین انسان ها براي خوردن هرچه بیشتر این غذ

ر اطالق کرد و چقدر هم این واژه در خور این وواژه اي است که می توان به این ام» !تنازع براي فنا« از آن،

  !! اعمال احمقانه است

شیمیایی و در مورد گیاهان هم صد البته بایستی قوانین طبیعت را حتماً رعایت کنیم و آنها را با کودها و سموم 

  .دستکاري هاي ژنتیکی بیهوده مسموم نکنیم چرا که در اینصورت به ضرر خودمان تمام خواهد شد
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حال ممکن است برخی بهانه بیاورند که بدن ما با حیوانات متفاوت است و نمی تواند تمام نیازهاي خود را 

  .فقط از منابع گیاهی تأمین کند

اوالً اگر دیگر پستانداران مانند فیل و گاو می توانند تمام نیازهاي هیکل در پاسخ به این عده باید گفت که 

با این  و همچنین پستانداران گوشتخوار مانند سگ هم فقط از یک نوع گیاه تأمین کنند آن هم درشت خود را

وار می توانند بدون هیچ مشکلی گیاهختغییر کرده است،  طول دوره ي تکاملشانکه دستگاه گوارش آنها در 

، پس یقیناً انسان هم می تواند نیازهاي خود را از انواع و هم می شوند شوند و حتی باهوش تر و چابک تر

اقسام گیاهانی که به آن دسترسی دارد تأمین کند، چرا که انسان هم پستاندار است و بنابر این دستگاه تغذیه او 

  .شباهت زیادي به پستانداران دارد

ن عقیده است که چون دستگاه گوارش انسان با دیگر پستانداران متفاوت است پس نمی اگر کسی هنوز هم بر ای

شود که انسان گیاهخوار شود، چگونه است که این تفاوت در آزمایش هاي بیهوده ي پزشکی بر روي حیوانات 

س دیگر چه اگر سیستم بدن انسان هیچ شباهتی به دیگر پستانداران نداشته باشد، پ! در نظر گرفته نمی شود؟

  !دلیلی براي آزمایش پزشکی بر روي موش و میمون وجود دارد؟

با یکدیگر  به دلیل تفاوت در محیط و تکامل، واضح است که بدن پستانداران هم. این یک تناقض بزرگ است

متفاوت است، اما به هر حال این بدن هاي متفاوت در همین کره ي خاکی تکامل یافته اند و لذا شباهت هایی 

به یکدیگر دارند که تغذیه با توجه به این شباهت ها تعیین می شود چرا که غذاهاي تمام جانوران این هم 

غذایش از مریخ نیامده که بخواهد به طور کامل و سیاره از درون همین سیاره تأمین می شود، و هیچ موجودي 

  !صد درصد با دیگر موجودات متفاوت باشد

  

  به چه شکل است؟ و زنبور عسل در مورد عسلاخالقیات 

خاطر است که برخی آن را یک همین حیوانی، یک محصول استثنایی است و شاید به  عسل در بین محصوالت

خراب نمی شود و از خواص عجیب و بی نظیر عسل، یکی آن است که . غذاي گیاهی به حساب می آورند

البته اگر عسل به شکل طبیعی و خام به دست ( دیگري هم ارزش غذایی باال و خاصیت ضدعفونی کنندگی آن
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آن براي بدن ) و نه همه روزه(در کل عسل خواص زیادي دارد و به نظر می رسد مصرف گهگاه  ).آمده باشد

سفانه مانند دیگر اجزاي طبیعت، بشر در این بخش نیز دستکاري هاي أاما مت. نداشته باشدهیچ گونه ضرري 

مثالً بسیاري از کندو داران، تمام عسل زنبورها را بر می دارند و به جاي آن، بسیار بدي انجام داده و می دهد، 

بدن زنبورها آسیب می رساند می دهند که به  _که تولید کننده ي عسل هستند_شکر به خورد زنبورهاي بیچاره 

باشد، چرا  »طبیعی«ثیر منفی دارد حتی اگر عسلی که به دست مشتري می رسد أو قطعاً در کیفیت عسل آن ها ت

ثیرات منفی باقی می ماند که أکه با بر هم خوردن نظم و سیستم بدن زنبورهاي عسل، در نسل هاي بعدي آنها ت

  .بخوانید تبطدر کتاب ها و مقاالت مر آن را می توانید علمی شرح کامل دالیل

اما این خیانت در حق این موجودات  هیچ عقل سلیمی چنین کاري را خوب و مفید نمی داند،خالصه اینکه 

: یا تکیه بر این تصور ابلهانه که یا طمع براي پول بیشتر،: دوست داشتنی فقط به دو دلیل می تواند انجام گیرد

  »!خلق شده اند، پس ما حق داریم هر غلطی بکنیمانسان آن براي استفاده  چون زمین و تمام موجودات«

اگر فکر . به جاي چنین تصوراتی که فقط ناشی از تبعیض است، بیایید کمی در مورد عسل و زنبور بیندیشیم

تباه می کنید رعایت حقوق حیوانات شامل این حشره ها نمی شود چون آنها خیلی ریز هستند، کامالً در اش

هستید و عقیده شما باطل است، چرا که زنبور عسل، این جانور شگفت انگیز، اگر چه اندازه ي فیزیکی 

کوچکی دارد، اما حیات انسان و تمام جانوران به این موجود کوچک و زیبا وابسته است، چرا که با عمل گرده 

د، نعسل تولید می کن انیش از نیازشعسل ب هايزنبور. ت گیاهی را بسیار باالتر می بردافشانی، بازدهی محصوال

آیا با کمی تفکر، تعمق و  ! راي مصرف انسان ها تولید می کنند؟فکر کنیم این عسل مازاد را فقط ب چرااما 

شاید تولید مازاد عسل دالیل بیشتري دارد که ما به ! بله تحقیق بیشتر، نمی توانیم دالیل دیگر آن را کشف کنیم؟

  :من بعد از تحقیقات مختصري به این نتیجه رسیده ام .آنها توجه نکرده ایم

که بدون گرده افشانی این موجودات ظریف، تولید محصوالت گیاهی به شدت کاهش پیدا کرده و  ییاز آنجا 

لذا این موجودات باید از قابلیتی برخوردار باشند تمام موجودات خشکی با خطر انقراض رو به رو خواهند شد، 

و در این موجودات هم مانند سایر  ها تداوم پیدا کند تا عمل گرده افشانی متوقف نشودکه همیشه نسل آن

حتی اگر دوره ي به همین دلیل بیش از نیاز خود عسل تولید می کنند تا . موجودات، میل به بقا وجود دارد

که بتوانند مدت  سخت زمستانی و نبود گل و گیاه بیش از حد معمول طول کشید، آنها عسل اضافه داشته باشند
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از . دوباره به گرده افشانی و تولید عسل بپردازند زنبورها بیشتري دوام بیاورند تا زمانی که اوضاع مساعد شود و

  . آنجا که عسل خراب نمی شود، همیشه قابل استفاده است

 هستند، زنبورها طبق شنیده هایی از افراد کوهنورد، در مناطق جنگلی و حاصلخیز که گیاهان بسیار زیاد و غنی

با موم می بندند و آن  النه ي قدیمی را هايدرو به دنبال گرده افشانی می روند و عسل مازاد را رها کرده  گاهی

در این هنگام بعضی موجودات مانند خرس، اگر به . ی کنند، گویی دیگر به آن نیاز ندارندبا عسلش ترك م را

چون عسل خراب نمی نداشته باشد، ولی اگر کسی به آن دسترسی . آن دسترسی پیدا کنند آن را می خورند

در مواقع ) در این مورد مطمئن نیستم فقط چنین به نظرم می رسد(شاید هم  .شود، هم چنان سالم باقی می ماند

کندویی در جاي  مازاد ی دیگر که مواد غذایی شان به اتمام رسیده می توانند از عسلاضطراري زنبورهاي کندوی

  ...این تنها بخشی از سیستم هوشمندانه ي طبیعت است .دیگر براي بقا استفاده کنند

  . این، زنبور عسل یک موجود بسیار مفید و مهم و معلم بزرگی براي دیگر موجودات استبنابر 

و هزاران کیلومتر  زیادي می کشد، زنبور بیشتر از او براي تولید عسل زحمت می کشداگر زنبوردار زحمت 

پس خوراندن شکر به زنبور عسل در هر  .و حق دارد از عسل خودش بخورد براي تولید عسل می پیماید

  .غیر اخالقی و غیر انسانی استبدون شک یک عمل شرایطی 

یعنی این که تمام قوانین را مراعات کنند و » اخالقی«زنبور عسل چه طور؟ » اخالقی«اما در مورد پرورش 

اختالف نظر  در این موردگیاهخواران واقعیت این است که . همیشه بخشی از عسل براي زنبورها باقی بماند

ز دارند که یکی از آنها، تلف شدن دارند و آن دسته از گیاهخوارانی که عسل مصرف نمی کنند دالیل دیگري نی

نسبت زنبورهاي عسل در اثر شرایط نامناسب نگهداري و جابه جایی کندوها است، زیرا این موجود مفید، بسیار 

هم چنین در اثر پرورش و برداشتن عسل توسط . حساس است غییرات محیطی و تغییرات شیمیاییبه هر گونه ت

بیشتري تولید کنند، همانگونه که مرغ ها هم مجبور می شوند بیشتر تخم  انسان، زنبور ها مجبور می شوند عسل

 هورمونی بگذارند و یا گاوها مجبور می شوند بیشتر شیر بدهند، که این ها نشان دهنده ي یک سري تغییرات

ر این بناب! و خیلی هم نمی توان آن را طبیعی دانستکه به دلیل شرایط اجباري اتفاق می افتد در بدن آنهاست 

و آن را در جنگل رها کرده عسل پرورشی تفاوت زیادي با آن عسل صد درصد طبیعی که زنبور اضافه آورده 
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هم چنین چند سال پیش در اخبار  .که بسیاري از وگان ها عسل مصرف نمی کنند است به این دالیلدارد و 

بسیار حساس هستند و خیلی زود  دیدم که زنبورهاي عسل حتی به دکل هاي فرستنده قوي امواج موبایل نیز

ما هیچ وقت نگران . این ها تعصب نیست، بلکه واقعیاتی هستند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. می میرند

هر چند در (نمی بینیم چون آن را ! نیستیم ،حقوق زندگی باکتري هایی که به همراه غذا وارد بدنمان می شوند

) با بدن همزیست می شوند و به بدن فایده هم می رسانند به طرز هوشمندانه اي آن مورد هم باکتري هاي مفید

چنین تغییرات و عوارض منفی را به روشنی مشاهده می کنیم، بی انصافی است که اما وقتی در مورد جانوران 

  .اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم و آن را نادیده بگیریم

عسل براي مصرف روزانه  یره ي خرما می توانند جایگزینخرما و شخوشبختانه گیاهان شیرین زیادي مانند 

است و هم چنین بسیار گران، که با آن  کمیابعسل صد درصد طبیعی بسیار زیاد، باشند، چون با این جمعیت 

که مانند عسل است با این تفاوت که صد » عسل خرما«شیره ي خرما و یا به تازگی هزینه می توان چندین برابر 

مطمئناً هر ماده ي مفیدي که در . خرید )هنوز آن را شخصاً تست نکرده ام و(گیاهی است و نه حیوانی  درصد

عسل هست، در گیاهان هم هست چرا که خود زنبور عسل آن را از گیاهان می سازد و لذا با مصرف گیاهان 

» ضروري« انسان براي بدن مختلف و متنوع، تمام مواد مورد نیاز بدن تأمین می شوند و هیچ محصول حیوانی

خود من شخصاً آن اوایل گیاهخواري که توصیه هاي برخی را در مورد عدم مصرف عسل می خواندم، . نیست

نه  حقوق تمام موجودات، ولی اکنون می بینم رعایت "!از لذت ها محروم می شوم! اي بابا": با خود می گفتم

. ویمبرخوردار شلذت هاي واقعی تر و با دوام تر  از می شود، که باعث داز هیچ لذتی محروم نمی کن ما راتنها 

این همه گیاهان متنوع، زیبا و بهشتی که اگر روز به روز کشاورزي ارگانیک بیشتر توسعه یابد و مواد غذایی 

. مین خواهند کردأمطمئناً تمام نیازهاي جسمی و تنوع طلبی ما را تطبیعی و سالم در دسترس همگان قرار گیرد، 

  !چه چیز از این بهتر؟

در مورد خوردن و نخوردن عسل، من به این نتیجه رسیده ام که اگر طبیعی آن را بر حسب تصادف پیدا کردیم 

اما نیاز و اجباري . که کاري سازگار با طبیعت است و به نظر من مشکلی ندارد) همانند خرس(و خوردیم 

در عوض با استفاده از زنبورهاي عسل در باغداري وگان و ارگانیک، . وریموجود ندارد که ما هر روز عسل بخ

بهره برداري کنیم و از گرده افشانی آنها براي تولید  و سازگار با طبیعت می توانیم از آنها به شکل کامالً اخالقی
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بگذاریم که آنها  ، در عین حال عسل آنها را هم براي خودشان باقیمحصول بیشتر و با کیفیت تر استفاده کنیم

یقیناً اگر انسان با  .لذت ببرندو غذاي خود که برایش بسیار زحمت کشیده اند، هم بتوانند از نتیجه کار خود 

ضروري است که با پس  .طبیعت مهربان باشد، طبیعت نیز با او مهربان خواهد بود و او را تنها نخواهد گذاشت

  ...ها را رعایت کنیمتمام موجودات مهربان باشیم و حقوق همه آن 

  

راي شکنجه اینگونه مسائل اخالقی بسیار جاي تأمل و تفکر دارد و اگر نیک بنگرید، می بینید که هیچ توجیهی ب

اما از آن مهم تر اینست که این ها را به فرزندان و نسل آینده نیز . وجود ندارد و سوءاستفاده از آنها ي حیوانات

در این باره هم مرحوم آوانسیان در کتاب خام . انتظار دنیایی بهتر را دارند یاد داد چرا که آنها هم مثل ما

  :اجازه دهید بخشی از آن را با هم بخوانیم. گیاهخواري بسیار زیبا توضیح داده اند

ي زائـد بـه دوش   هـا  بعد از این وقتی بیشتر مردم با حقیقت آشنا شدند یک آدم فهمیده دیگر خجالت خواهد کشید که مقدار زیادي گوشت...

و از این سو به آن سو، از این در به آن در ببرد و در جلوي مردم بنشیند و با نان، کره،  }چاقی و سلول هاي زائد است ،منظور{ گرفته حمالی کند

  .ارادگی، نفهمی، حماقت و سفاهت شخص است هاي لعنتی غذا بدهد، چون این عمل حاکی از بی پلو و چلو به این گوشت

ترین حرفـی اسـت کـه از     این حرف بیهوده» .خواهم بخورم و بمیرم خورد، من می زیاد عمر کردن به چه درد می«: گویند اشخاص میبعضی 

  ...آید دهان یک انسان بیرون می

خوراك مـرده،  چلوکباب دست بردارید و حاضرید براي یک بشقاب » لذت«خواهید از  اراده باید پرسید شما که نمی عقل و بی از این آقایان بی

خواهند به خاطر آنهـا   برند و می هاي پخته لذت می اند؟ آیا آنها هم از خوراك ي شما هم از این دنیا سیر شده بسته آیا نوزادان زبان ،خودکشی کنید

ـ  هاي کشته شده لذت نمی زندگی خود را فدا نمایند؟ خیر، آنها نه فقط از خوراك آنهـا از ایـن دنیـا خسـته     . دبرند بلکه در مقابل از آنها نفرت دارن

شما چـه  . هاي این دنیا هرچه بیشتر لذت ببرند خواهند هرچه بیشتر عمر بکنند تا از غذاهاي طبیعی، از سالمتی کامل و سایر نعمت اند و می نشده

  مانند به بار بیاورید؟ رنده و گرگهاي عاجز، ذلیل، بیمار و ناتوان ولی در مقابل با فکر و روح ظالم و د حق دارید آنها را مثل خودتان با بدن

  

ثیرات اجتماعی در رابطه با خام گیاهخواري و تأ ارزشمند زیر را مطالب، از آن کتاب ي دیگرهاهم چنین در جا

  :می خوانیم آن

  .ندک یار و اعمال او را اداره مکه بیشتر افکه است کرد یشیطان مخف کخود ی نخوار در بدن دروغی هر مرده

رده و رفتـه رفتـه چنـان    کـ خوارها نفـوذ   ه به بدن مردهکطان است یزائد و سموم مختلف، خود ش يها گوشت ي مجموعه ییعن نبدن دروغی

 یاگـر بعضـ  . بلعـد  یدنیا را این شیطان م پختنی هاي ي لیهک. در آمده است یاشخاص تا دو سه برابر بدن اصل یه در بعضکپرورش یافته است 
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بـدن  . رسـد  یآنها نیز مـ  یزنده به بدن اصل يغذا یمکه کخورند این است  یجان م شند و نیمکُ یغذا را خوب نمنند و ک یاوقات مردم عجله م

  ...ندک یم یمرانکه در همه جا حکخود شیطان است  ییعن یبدن دروغ. نشسته است يا در گوشه و عاجز و ناتوان شده یاصل

رهبـران و   ي ایـن شـیطان در مغـز همـه    . زنـد  یو جنگ و جدال از او سـر مـ   یشک آدم، ي، دزدیپرست همه اعمال بد و ناپسندیده مانند پول

ـ یـ ت دنین شخصـ یبزرگتـر . ندک یا را اداره مین دنیا يارهاک ي نماید و همه یم نشسته دستورات خود را صادر مکسیاستمداران مح  يبـو  یا وقت

ـ ند مـواد ح یخوشا ين بویه اکداند  یطان است، او نمیار شکن یاه کداند  یاو نم. ندک یز را فراموش میند همه چک یمرده را حس م يغذا  یاتی

د خوب یا بایاستمداران دنیبزرگان، رهبران و س. گردد ید میپرد و ناپد یگ به هوا میه از درون دکباشد  یاو م یو تندرست یخود سالمت یعنیغذا 

ها افراد بشر را اداره  ونیلیهرگز نخواهند توانست م ،شندکرا ب یطان درونیشوند و شنند، بر آن مسلط که اگر آنها نتوانند بدن خود را اداره کبدانند 

  .نجات دهند یو بدبخت ینظم ی، بین آشفتگیا را از اینند و دنک

اشـخاص بـدن    یدر بعضـ . ردیـ گ یسرچشمه م یاز بدن دروغ يگریو د یاز آنها از بدن اصل یکیه کر دارند کخوارها دو نوع ف پخته ي همه

ـ ان نمایـ خـود را ب  ي دهین عقیترکوچکه او کگذارد  یرده و نمکامالً عاجز کرا  یه بدن اصلکافته است یپرورش  يبه قدر یغدرو ـ ا. دی ن گونـه  ی

شـنوند   یمـ  یا راجع بـه آن سـخن  یخوانند و یرا م يخوار تاب زندهک یم گنده وقتکخون گرفته، با صورت سرخ شده و با ش يها اشخاص با چشم

بابا ولش «: دیگو ین میند و چنک یبلند شروع به حرف زدن م يه با صداکدهند  یطان میبه خود ش یعنیخود  یخود را به بدن دروغار یتمام اخت

م، عرق و یخوشمزه را نخور ين همه غذاهاین همه دانشمندان عقل ندارند؟ ایست؟ مگر ایها چ ن حرفی؟ اياریکست؟ مگر بیچ يخوار ، زنده!نک

پـوچ و   يها ل حرفین قبیو از ا» ند؟ک یم یچه زندگ يم؟ اصالً آدم براینکشتر عمر یدو سال ب یکیه کم یشکگار نیم، سیو آبجو نخور کیسیو

 يخـوار  خودشان را با زنده يه اشخاص سالخورده و فرسوده، عمر عادکدو سال بل یکیه نه فقط کنند ک ین افراد تصورش را هم نمیا. یمعن یب

  .، بدون رنج و بدون غصهيماریعمر بدون ب یک، يخواهند داد، آن هم چه عمرش یهفتاد سال افزا یشصت ال

خـورد و   یان مـ کـ ت یمـ کخـود   ياز جا یتاب، بدن اصلکامالً عاجز نشده است تحت اثرات مطالب کهنوز  یه بدن اصلکگر یدر اشخاص د

 یز را بـه صـورت زنـده مـ    یـ شف آتش همـه چ کان ما قبل از کایشد، نک یغذا را م یاتید، آتش مواد حیگو ین آدم راست میا«: دیگو ین میچن

 یه معلوم مـ کطور  نیهم .عت استین قانون طبیخوردند، ا یزنده م يموجودات زنده هم غذا ي رو و استقامت داشتند، همهیخوردند و چقدر هم ن

 یـک  ياست بو یافکد، ینما یم دوام مک یلیافراد خن نوع یر در اکن فیمتأسفانه ا» .شوند یمعالجه م يخوار هم با زنده يشمار یماران بیشود ب

ح و یصح یتاب همگکن یا يها گفته«: دین گویبنده چنیزد و با زبان فریبرخ یطان از درون بدنِ دروغیش يمرده به دماغ آنها برسد تا فور يغذا

ح باشد آنها هم قبول خواهنـد  یامالً صحکها  ن حرفیاگر ا. ندیگو یان چه مکن همه دانشمندان و پزشیم اینیحاال بب یرسد، ولیبه نظر م یمنطق

» .میین روش عادت نمـا یم رفته رفته به اینک یم یم، سعیجدا ساز» جامعه«م و خودمان را از یخوار بشو ه ما فوراً زندهکم یدار يا نمود، چه عجله

ها نوع دارو مصـرف   در بدن خود ندارند، روزانه ده یلمسا يچ جایه فرصت انتظار را ندارند چون هکزنند  یم یسانکها را  ن حرفیاوقات ا یبعض

تا . ر شده استید یلیگر خیه دکند یآ یبه خود م یزنند و ندرتاً زمان یمرگ قدم م ي روند و در آستانه یتر مکش دیبار پ یک يا ند، هفتهینما یم

ل یـ ن قبیالساعه هم از ا. اند خفته كر خایز ینون همگکاند و ا ردهکمرا قبول ن يها ه حرفکام  داشته يادین گونه اشخاص برخورد زیبه حال با ا

ه بـه  کرد، من کتوان  یچه م یسوزد ول یم یلینها خیا يدل من برا. ا ندارندین دنیدر ا یطوالن ي مطالعه يه وقت انتظار براکاشخاص فراوانند 

وه بخـورد مردمـان   یـ شـتر م یب یمکخود  یزندگ ين روزهایاز آنها در آخر یکیه اگر کبرگردانم، به خصوص  یعیتوانم آنها را به راه طب یزور نم

  »!رد و مردک يخوار زنده«: ندیگو یبدخواه م

 يهـا  ن گونه اشخاص حرفیدر ا. زدن است در حال چرت یار خود را از دست نداده است ولیاخت یه در آنها بدن اصلکهستند  یو اما اشخاص

 يهـا  نـد، بـه حـرف   کتاب را قبول ک يها زد، حرفیخود برخ ياز جا و دار شدهیامالً بک یه بدن اصلکدهد  یم یفرصت يخوار تاب زندهک یمنطق

ـ کخود به  ي را در خانه ییایمیمرده و مواد ش يها كرد، مصرف خورایبگ یم قطعیند، تصمکان خود اعتناء نیاطراف ـ قـدغن نما  یل و  کوچـ کد و ی

طان را در درون خـود  یش يد و صداین گروه اشخاص باشیز جزء اینم شما نک یز من آرزو میعز ي ندهخوان. خوار بشوند بزرگ با تمام خانواده زنده

  .دید و آلت دست او نشوییخفه نما
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  .ردکل خواهد یتبد ی، بدون غصه و رنج و گرسنگيماری، بدون بیبهشت واقع یکا را به ین دنیا يخوار زنده

ند و اگر شانس داشته ک یار مکا یگر گویسال د ید، سینما یل میپوشد و فقط تحص یم خورد، یگران میسال به خرج د یخوار س مرده یک

ان کانـداز خـود را بـه پزشـ     ن پـس یگذراند، آخـر  یم ينحو یکخود را به  یزندگ یبه حالت ناتوان یباشد ده پانزده سال هم در هنگام بازنشستگ

ار کـ سـال   ین شخص از مدت سیه اکم ینکاگر حساب . برد یف میا تشریدن نین است و بس، از ایهم یه زندگکنیال ایدهد و به خ یل میتحو

 يشتن و محو نمودن غـذاها ک يادات، برایخاموش نمودن اعت ي، برایر نمودن بدن دروغیس يست و پنج سالش را هم برایست و چهار، بیخود ب

خـود   یخوار در تمـام مـدت زنـدگ    ه هر شخص مردهکم یریگ یجه مید؛ نتینما یها تلف م يماریب يمداوا يو برا یحات جنگیتسل ي، برایعیطب

و  یسندگی، نویشگی، هنرپیسندگی، ريساز ، راهيساز ، خانهید مانند زراعت، باغبانیات مفیشفکو  یدات، سازندگیفقط پنج شش سال را صرف تول

اقالً صـد،   یعنیسال  یا چهار برابر سیخود سه  یلیتحص ي ساله یس ي بعد از دوره يخوار ن پنج شش سال، هر زندهیدر مقابل ا. دینما یره میغ

ار که با کخوار  د مردم مردهینکسه ینون مقاکا. د مشغول خواهد شدیمف يارهاکر سالم به کامل و با عقل و فک یست سالِ تمام در سالمتیصد و ب

ره را بسـازند، مـردم   یها و غ نهیماها، سفیها، هواپ ها، پل ها، راه ارخانهکن همه شهرها، یاند ا ض توانستهیخود و با جسم و روح مر ي پنج شش ساله

هـا و   وهکـ آنهـا قـادر خواهنـد بـود      !انجام خواهند داد یمیعظ يارهاکست ساله و با جسم و روح سالمِ خود چه یت صد، صد و بیخوار با فعال زنده

  ...ندیل نمایرا به بهشت تبد کخش يها ابانیب

ـ را از ا یلعنتـ  يهـا  ن گوشـت یـ ن گرم اید دست به دست هم بدهند و تا آخریو بزرگ با کوچکنون زن و مرد و کا ـ ا ناپدیـ ن دنی . د سـازند ی

 یـک را یزائد را در بدن خود نگه دارد، ز يها ن گوشتیاز ا یبترسد و قسمت ياز الغر یسکها  ن حرفیباشد اگر بعد از ا یم یعقل ین بیتر بزرگ

  .باشد یطان میلو مرض و زنده نگه داشتن خود شکی یکبار،  لو اضافهکی یک یلو گوشت زائد به معنکی

ا ین دنیطان را از ایرده شکرا حل  یدروغ يها ن گرم بدنیالزم است تا آخر یعال يها دن به همه گونه هدفیرس يبرا

  .رون راندیب

 يروزینند و پیکم یمنزل زندگ یکگر در یدیکنار ک یقیطان با انسان حقیش یعنی یبا بدن اصل یخواران بدن دروغ مرده ياین دنینون در اکا

، یا مـرد هسـت  ی، زن یپند هستیه پاک يا دهی، به هر عقيه دارک ی، هر سنیه هستکجا کدر هر  یگرام ي خواننده. شود یطان میب شیاغلب نص

ـ اد تـا  یفوراً دست به دست هم بدهد ید بایده انجام دهید ن مردم رنجیا يبرا يریار خکد یلیاست و ما یدر وجود شما باق یدوست نوع یمکاگر  ن ی

آن  یعنی یبدن اصلبا این کار،  .دیا را از شر او رها سازین دنیا ،شتهکرا  كطان وحشتناید و شییلو محو و نابود نماکین یرا تا آخر یدروغ يها بدن

 ي ن است معجـزه یا. ابدی یروز به روز پرورش مگردد و  یر سالم آزاد مکه خدا در نظر گرفته است با تمام جسم و جان و روح و فک یانسان واقع

  .ن جهان را چاره نمودیا یو گرسنگ یها، جهل و نادان یها، بدبخت يماریب ي هیلکتوان  یم ییو خدا یعین راه طبیو فقط و فقط از ا يخوار زنده

 یدوسـت  دام از آنها هدف انسانکه هر کد یجراران یسندگان و مدیه، نویری، مؤسسات خیبهداشت يها ها، سازمان مذاهب، احزاب، فرقه ي همه

ن یـ خواهنـد توانسـت بـه ا    يخوار آنها فقط از راه زنده .بتوانند به هدف مقدس خود برسند یطان درونیه با وجود شکدارند محال است  یمشخص

  .ل گردندیمقصود نا

  

  .د خون آن را عوض نمودیده ندارد، بایگرگ خونخوار موعظه فا يبرا

افتند تا  یگر میدیکبه جان  يخونخوار با چه هار يها ن گرگیه اکد ینید و ببیندازیچند گرگ گرسنه ب يه گوشت جلوکت یکامتحان  يبرا

چنـد   يد جلوییایحاال ب. سازدیرا خوب مجسم م كهولنا ي ن منظرهیا یگرام ي حتماً خواننده. ند و ببلعندیگر بربایدیکه گوشت را از چنگ کن تیا

ه خوار و ب انسان گوشت. نندک ین علف میشروع به خوردن ا یو آسودگ یها با چه آرام وانین حید اینید و ببیسته علف بگذارد یکگوسفند گرسنه 

ـ لیانسان م یشد، ولک ینوعان خود را نم گرگ هم. تر و خونخوارتر است ین مرتبه از گرگ وحشیخوار چند عالوه مرده ـ لیم -ونی شـد،  ک یون مـ ی

 یشد، با آتـش دو مرتبـه مـ   ک ین گوسفند را میانسان هم یخورد، ول یزنده م -خود گوسفند را زنده ي پر نمودن معده يبرا يگرگ از سر ناچار
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ـ ینما یل میتبد یدارد، به سموم خال یها نگه م ها و سال د، ماهینما یه میب تهیب و غریر مواد عجینسرو و ساکالباس، کشد، صدها نوع ک ه د و ب

 كوحشـتنا  يهـا  وانه اسلحهید مهین انسان نیا. برد یخود را ده برابر باالتر از گرگ م یدرندگ يره خویگار و غی، سکیسیعالوه با عرق، شراب، و

. شتر سهم ببردیب» ییخدا يها نعمت«ن ی، از ا»ذیلذ« يها ین خوردنیدهد تا از ا یشتن مکنوعان خود را به  ها نفر از هم ونیلیند، مک یاختراع م

سازد و جوان جوان از  یخود را نابود م» ذیلذ« يها ین خوردنیشود، توسط هم یشته نمکخود  یاختراع يها ن اسلحهیبا اجه اگر خودش یدر نت

  .بندد یا رخت بر مین دنیا

ـ . ن بردیخوار را از ب مردمان مرده یدرندگ يتوان خو یره نمیها و غ نفرانسکها،  ها، مقاله با پند و اندرز، موعظه، نطق غمبرهـا،  یپ يشـمار  یب

ه روز بـه روز  کـ انـد؛ بل  موفق نشدهنه تنها  یند ولیت نمایح هداین مردمان گمراه را به راه صحیاند تا ا مختلف آمده يها مذاهب، احزاب و سازمان

ـ   گانهی)  در آن زمان استمنظور، نسل جوانان  ( يشتر نوجوانان امروزیب. گردد یتر م كتر شده و دارد باز هم خطرنا میا وخین دنیت ایوضع  یمعن

ر کـ  يها غین جیآور، ا خنده يها ن لباسی، ایوحش يها افهین قیا. نندک یجستجو م یموقت ي انهیوحش یگانه مقصود خود را در دلخوشیو  یزندگ

جا کد را به ینسل جدن یا یاشیگار، مواد مخدر و عی، سیلکن مشروبات الیزا، با ا يماریب ين غذاهایادبانه، با ا یزشت و ب يها تکن حریننده، اک

  !فتدیوانگان بین دیا در دست ایدن يباشد، اگر فردا رهبر یدر انتظار بشر م يبار تکچه عاقبت فال. شاندک یم

 يگـر یچ راه دیهـ  یو همگـان  یدن به صلح واقعیرس يند و مخصوصاً براک ید میا را تهدین دنیه اک ییها ینجات از همه گونه بدبخت يبرا

 يهـا  انسـان . مینـ کل یآنها را تعد یوانیح يم و خوینکعوض  یعیزنده و طب يخوارها را توسط غذا مرده ي ه خون همهکنیاز ار یوجود ندارد به غ

عقل خود را از دست نداده و  یوانه، تمامید مهیاستمداران و دانشمندان نین سیه اک ید تا مدتیدار شوید و زود بینکدوست عجله  پرست و انسان نوع

  .میرین خطر را بگیا يم تا هرچه زودتر جلویار شوکاند دور هم جمع شده، دست به  اوردهیا نین دنیا يرا رون بال یتر بزرگ

 يهایمارین مانند سرطان، بیو چه سنگ کها، چه سب يماریب ي افتن از همهینجات  يو برا يدن به صلح ابدیرس يد، براینکرش را بکفقط ف

بشـقاب   یـک  ي بـا مبادلـه  . ها را عوض نمـود  مارستانیب ي هیتغذ ي فقط الزم است برنامه» العالج صعب« يها يماریر بیقند و سا يماری، بیقلب

  ...دا خواهند نمودیپ ییشه رهایهم ي، جنگ و جدال برای، مردم از همه گونه فقر، گرسنگیعیزنده و طب يغذا

  

  سخن بزرگان و مشاهیر در مورد گیاهخواري

: افرادي مانند. گیاهخوار شده اند و تعداد آنان نیز روز به روز در حال افزایش استافراد مشهور زیادي نیز 

، جورج برنارد )نویسنده مشهور روس(لئو تولستوي  لئوناردو داوینچی، زرتشت، فیثاغورث، سقراط، افالطون،

شاعر پر آوازه (تاگور گاندي، رابیند رانات چارلز داروین،  ،)نویسنده مشهور ایرلندي و برنده جایزه نوبل( شاو

شاعر (، رالف والدو امرسون ، بنجامین فرانکلین)فیلسوف آلمانی(، آلبرت شوایتزر آلبرت انیشتین نیوتن، ،)هندي

یکی (، سرگئی برین )یکی از برجسته ترین دوندگان دوي فوق ماراتن(  Scott Jurek، )مشهور آمریکایی

هنرمندان و ورزشکاران که با جستجوي بیشتر،  فیلسوف ها، دانشمندان،و بسیاري از  )از دو مدیر شرکت گوگل

عده ي بیشتري از آنها را پیدا خواهید کرد و این نشان می دهد که انسان هاي بزرگ و خیرخواه بشر نیز به این 

 سالمتی ،حقیقت پی برده اند و ما که از همه نظر آنها را الگوي خود قرار می دهیم، ضروري است در امر تغذیه

آنها را  ارزشمند در اینجا برخی از سخنان. و رعایت حقوق حیوانات نیز از سخنان و تجربیات آنها استفاده کنیم

  :در این رابطه نقل می کنم
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زمین  يال را بر رو توانیم انتظار هر گونه شرایط ایده یکه بدن ما گور زنده حیوانات کشته شده است، چطور م یتا زمان :جورج برنارد شاو

  داشته باشیم؟

  .گوشتخواري در انسان، باقی مانده ي دوران بربریت است :لئو تولستوي

  .کنم من گیاهخوار و مخالف مشروبات الکلی هستم زیرا به این صورت بهترین استفاده ممکن را از مغزم می:توماس ادیسون

  :ادیسوننقل قول دیگري از 

مادامی که از آزار رساندن به تمام موجودات دیگر دست بر نداشته ایم، . عدم خشونت به واالترین اخالق می انجامد که هدف تکامل است 

  .وحشی هستیم

  

  .همدستی در جرم برقرار است! تو هم اینک شام خورده اي و کشتارگاه چه زیبا در مایل ها مسافت پوشیده شده :رالف والدو امرسون

هیچ چیز جز تکامل در شیوه تغذیه با مصرف خوراك گیاهی به سالمتی انسان ها و یا افزایش احتمال بقا روي زمین کمک  :آلبرت انیشتین

  .یر کندیاگر تمام دنیا گیاهخوار شود سرنوشت بشریت می تواند تغ .ثیر عمیقی بر ذات و طبیعت ما داردأرژیم غذایی گیاهی ت .نمی کند

  !شما می گویید میوه ها گران هستند؟ من از شما می پرسم داروها چه طور؟ :کاركدکتر اتو 

ي دارد که بیماري تندرستی بستگی به رعایت قوانین تغییر ناپذیر. سرچشمه ي تندرستی، بیرون از دایره ي پزشکی است :وایت. جی.اي

  .ن قوانین استمحصول شکستن همی

.ن تندرستی، نه زندگی وجود دارد و نه زندگی ارزش داردبدو. تندرستی ما، زندگی ما است :رابله

  !اگر دیوار کشتارگاه ها شیشه اي بود، همه گیاهخوار می شدند :پل و لیندا مک کارتنی

به کشتار . پس از این که اهالی رم خود را به تماشاي کشتار حیوانات عادت دادند، به تماشاي کشتار انسان ها روي آوردند :میشل مونتین

  .گالدیاتورها

  !چرا بعضی از آنها را حیوان خانگی می نامیم و برخی دیگر را ناهار؟. همه ما حیوانات را دوست داریم :لنگ. دي. کی

تردید ندارم که بشر ضمن تکامل تدریجی خود از خوردن حیوانات دست خواهد کشید، همانطور که قبیله هاي وحشی از  :هنري دیوید تورو

  .خوردن یکدیگر دست کشیدند

  چگونه می توانی چیزي را بخوري که چشم دارد؟ :ویل کالگ

  :گاندي
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 من تمایلی ندارم جان یک بره به خاطر تن آدمیزاد گرفته شود. از دید من ارزش زندگی یک بره کمتر از یک انسان نیست.  

ت حرکت معکوس زمان است به سوي عقب افتادگیاقربانی کردن حیوان.  

دانیم، به غلط از دنیاي حیوانات میما خود را اشرف مخلوقات  اگر. نیست) هاانسان(ما  ه ياز نظر من، گوشت غذاي مناسبی براي گون

  .کنیمتر تقلید میپایین

  :رهبر مذهبی تبت) Dalilama( داالیالما

.بشر وجود ندارد، در حالی که این همه جایگزین وجود دارد ه يخدمت به تغذی ه بهانه يهیچ دلیلی براي قصابی حیوانات ب

کند خوشبختی را نخواهد موجودات، که خود در آرزوي خوشبختی هستند، ظلم میکسی که در جستجوي خوشبختی، با خشونت به سایر  :بودا

  0یافت

  

  .دتواند گوشت بخورکسی که یک بار فریاد حیوانی را در حال کشته شدن شنیده باشد هرگز نمی): چینیفیلسوف ( کنفوسیوس

  

   :متخصص رفتارشناسی حیوانات در دانشگاه ایالت کانزاس آمریکا )Janice Suanson( جنیس سوانسون

  .کنندشما با حیواناتی سر و کار دارید که سیستم اعصاب مرکزي دارند و درد و رنج را حس می. شما با یک تکه پالستیک سر و کار ندارید

  

  .توانی خوردن گوشت او را تاب آورينمی  اگر او را زنده دیده باشی، نمی توانی مرگش را تحمل کنی و اگر ناله او را بشنوي،   :منسیوس 

  

  !توانیم همزمان موجودات معنوي و حیوانات شکارچی باشیمما نمی :پورترز. جی. آر

  

برد و نسبت به فریاد ترس بیکسی که با چاقو گلوي گاوي را می. گردددهد، به انسان باز میآنچه انسان با حیوانات انجام می :فیثاغورث

کند، چنین کسی چقدر از ي را که خود به او غذا داده است، نوش جان میاپرنده  کند وماند، کسی که با سنگدلی گوسفندي را ذبح میتفاوت می

  !ست؟جنایت دور ا

  :نقل قول دیگري از فیثاغورث

ها تر است، هرگز سالمت و صلح را تجربه نخواهد کرد چون تا زمانی که انسانظالم براي موجودات پایین ه يیک نابود کنندتا زمانی که انسان 

  .خواهند کشتنیز کشند، همدیگر را حیوانات را می

   :آلبرت شوایتزر

موجودات زنده گسترش ندهد، به صلح دست نخواهد یافت ه يمحبت خود را به هم ه يتا زمانی که بشر دایر.  

خوانی نداردعادت خوردن گوشت با احساسات درونی ما هم.  

سازدموجودات است که از او یک انسان واقعی می ه ياین همدردي انسان با هم.  

ي واقعی نیستریزي نشده باشد، مذهب یا فلسفه ي که بر اساس احترام به زندگی پایهاهر مذهب یا فلسفه.  
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شود، تا زمانی که تا زمانی که این همه رفتار بیمارگونه به حیوانات تحمیل می. بگذار هیچ کس از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند

در  ما همه... شودهاي ما روا میماند، تا زمانی که این همه خشونت در کشتارگاههاي قطار ناشنیده میهاي حیوانات تشنه در واگنناله

.گناه شریک هستیم

شود؛ شود، با آنها به خشونت برخورد میبراي حیواناتی که از آنها به سختی کار کشیده می... آه خداي بزرگ، دعاي ما را گوش کن

د یا رونشوند یا از بین میزنند؛ براي تمام آنهایی که شکار میها میهاي خود را به میلهبراي تمام موجودات منتظر اسیري که بال

و براي تمام کسانی که با آنها سر و کار ... گرسنه هستند؛ براي تمام آنهایی که باید کشته شوند ند یااند یا ترسانده شدهاترك شده

ما را به دوستان واقعی حیوانات تبدیل کن تا در نعمت. کنیمآمیز آرزو میهاي نوازشگر و سخنان محبتدارند یک قلب دلسوز و دست

.بخشایشگر شریک باشیمهاي 

  ):نویسنده فرانسوي و برنده جایزه ي ادبی نوبل( رومن روالند

بدي و فرد ) هاآزار انسان(ها وجود دارد، چرا که حداقل مورد دوم تر از آزار انسانبراي انسان آزاد اندیش، در آزار حیوانات چیزي غیر قابل تحمل

شوند بدون آنکه اثري از پشیمانی به جا ماند، اگر هم کسی به این هزاران حیوان قصابی میولی هر روز . شودمرتکب جنایتکار محسوب می

کند که انسان ها سزاوار رنج کشیدن این به تنهایی توجیه می. رسد و این جنایت غیر قابل بخشش استمضحک به نظر میموضوع اشاره کند، 

  .این فریاد انتقام خطاب به نسل بشر است. هستند

  ):نویسنده ي آمریکایی و برنده جایزه ي ادبی نوبل( باشویتس سینگر آیزاك

ریزند، هیچ صلح، می گناه راتا زمانی که مردم خون حیوانات بی. ریزي خواهد شدخواري پایهکنم، دین آینده بر اساس گیاهمن فکر می

.توانند در کنار هم قرار گیرندعدالت نمیکشتار و . تواند وجود داشته باشدهیچ آزادي و هیچ هماهنگی میان مردم نمی

دلیل رفتار شایسته با حیوانات، بر این حقیقت استوار است که ما اشرف مخلوقات. دانمها نمیمن حیوانات را برتر یا حتی برابر با انسان 

ن دلیل، این وظیفۀ ماست که حقوق ي هستیم که قدرت تصور، تفکر و انتخاب اخالقی را دارد و دقیقاً به همیاما تنها گونه. هستیم

.حیوانات را بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم

کشد؟ در آید؟ چرا کسی رنج مییچرا کسی به دنیا م. دادندسال پیش آزار می 50دهند که این سواالت به همان اندازه مرا آزار می

بینم مردم چقدر نسبت به حیوانات وقتی می. خوار هستممن گیاهدانید که می. کندمورد من، رنج حیوانات هم مرا به شدت غمگین می

چاقو یا تفنگ  دهد چونخواهد با حیوانات انجام میآیند که نوع بشر هر کاري میتوجه هستند و چقدر راحت با این مسئله کنار میکم

آیا الزم است افتخارتان با رنج ": است حرف من این. دهددارد، این به من احساس بدبختی و گاهی خشم در مقابل قادر مطلق می

کنم من احساس می "خواهند چند سال در صلح زندگی کنند پیوند بخورد؟گناهی که تنها میاین همه حیوان بی افتخار، موجودات بی

من "پرسد ندگی میکنم تمام زمن گمان می. با این تفاوت که آنها حرفی ندارند که بزنند. قدر گیج هستند که ما هستیمحیوانات همان

"کنم؟اینجا چه کار می

  : چارلز داروین

ترین ویژگی یک انسان استموجودات زنده، شریف ه يمحبت به هم.

کنیکنی، خدا را ذبح میوقتی تو موجودي را ذبح می. خزد، نور خدایی وجود داردحتی در کرمی که در زمین می.
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نوع خود را ضجر میتنها موجودي است که تنها براي سرگرمی موجودات هم انسان. کشندحیوانات وحشی هرگز براي ورزش نمی

.کشددهد و می

  ):نویسنده آمریکایی و فعال حقوق زنان( آلیس واکر

دانم که خوردن موجودي که براي خورده شدن پرورش داده شده است و هرگز شانس آن را نداشته است که واقعاً من از ته وجود خود این را می

  .خوريخوري، تو یک زندگی تلخ را میاین مثل آن است که تو بدبختی را می. داشته باشد، ناسالم است وجود

آن از قدرت من خارج است خاموش  ه يه روشن کردن دوبارتوانم نور یک زندگی را کمن هرگز نمی): جغرافی دان سوئیسی( سوئن هدین

  .کنم

  ):هنرپیشه ي آمریکایی( جین میدوز

  .قلب و حساسیت: مهم یک زن را کم دارند ه يآنها دو الزم. خرند، خیلی متأسفمهاي خز واقعی میزنانی که هنوز هم کتمن براي 

  

  .پشت هر لباس خز زیبا یک داستان وجود دارد؛ یک داستان خونین): هنرپیشه و کمدین آمریکایی( مري تایلر مور

  ): آهنگساز و خواننده آمریکایی( موبی

  .دانی شوید، کشته یا شکنجه شوید، نباید این رفتار را بر دیگران جایز بدانید، چه انسان ها و چه حیواناتخواهید کتک بخورید، زناگر نمی

  

  .گوشت نخورید. زندگی را باز گردانید... کردیدتوانستید رنج را ببینید یا حس کنید، تردید نمیاگر می): هنرپیشه ي آمریکایی( کیم باسینگر

) :نویسنده و فعال حقوق حیوانات(تلسون .ك واینه

از کتاب (یا تو توانستی درد مرگ مرا در طعم آن بچشی؟  ؟آیا واقعاً چیزي به تو داده است. ياامشب به من فکر کن، به چیزي که چشیده

)."دوراندیشی در مورد غذا"

:)فیلسوف آلمانی(فردریش نیچه

.شودسالمتی روانی از آشپزخانه شروع می
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  نتیجه گیري

پس در این کتاب تا حدي به فواید اجتماعی گیاهخواري نیز پی بردیم و گذر زمان، مطالعه و تحقیق بیشـتر،  

فوایـد  «خوب است در اینجا نقل قولی از پایان کتـاب  . مزایاي بیشتري از گیاهخواري را به ما نشان خواهند داد

این . صداقت، صادق هدایت بیاورم که با بحث ما هم بسیار مرتبط است، اثر نویسنده ي بزرگ و با »گیاهخواري

نویسنده ي شریف ایرانی که تقریباً در تمام آثارش سعی کرده مشکالت و عیوب را به ما گوشزد کند، در پایـان  

  :کتاب مذکور آورده

خواهد بود، چرا که گوشتخواري و ) گیاهی(راك نباتی اگر نژاد آدمی زاد باید روزي به اوج ترقی و تکامل برسد، در یک محیط طبیعی با خو«

تمدن مصنوعی او را فاسد کرده و به سوي پرتگاه نیستی می کشاند، مگر اینکه یک نژاد برومند و نـو نهـالی کـه زنـدگانی اش از روي قـوانین      

  » .طبیعت است، جانشین او بشود، وگرنه به طرز ننگینی نژاد او خاموش خواهد گشت

یعی می توانیم به رستگاري برسیم، وگرنه تخریب طبیعت و نـابود کـردن همـه    درست از منابع طب با استفاده

در طبیعت منابع بسیاري وجود دارد که بسته به طرز استفاده انسان ها می توانند مفید یـا مضـر   ! چیز هنر نیست

سیار زیادي تولید می شود، امـا  مثالً نفت و گاز و زغال سنگ منابع طبیعی هستند که از آنها محصوالت ب. باشند

حال . درصد این منابع فسیلی بیهوده در اتوموبیل ها سوخته می شود و هوا را هم آلوده تر می کند 80متاسفانه 

اگر تکنولوژي خودروهاي پاك و خودروهاي خورشیدي پیشرفت کند و همه گیر شود، از همین منابع طبیعی به 

و در آن صورت  نتایج بسیار خوبی نیز در پی خواهد داشت می شود که استفاده» ساختن«براي » سوختن«جاي 

حتی می توان بیش از هر زمانی با طبیعت سازگار شد، مثالً اگر ما انسان ها به لباس هاي شیک عالقمند هستیم، 

بنابراین مثالً یک راه این است کـه بـا    . حیوانات گناهی نکرده اند که آن ها را به خاطر پوست و خزشان بکشیم

استفاده از صنعت نفت و پالستیک، خزهاي مصنوعی که زیبایی آن ها هیچ کم و کسري از خز طبیعی نداشته و 

ساخت و اگر مشکل دیگري این وسط پیش می آید، مانند آلرژي و حساسیت نسبت به خز  ،با دوام تر هم باشد

آن را حل کند نه اینکه زندگی دیگر جانـداران   از یک راه مناسب سان بایدمصنوعی، این هم چالشی است که ان

  .را به بهانه ي آن بگیرد

یا اینکه مثالً اگر کسی می خواهد در طبیعت براي تمدد اعصاب یک فعالیـت آرامـبخش انجـام دهـد، چـرا      

  !؟ماهیگیري؟ آیا براي سرگرمی و آرام شدن ما حتماً یک مخلوق دیگر باید قربانی شود

اتفاقاً اگر کمی فکر کنیم، چنین تفریحاتی را خونین و ننگین می یابیم و دقیقاً به همین خـاطر اسـت کـه بـا     

  .چنین کارهایی، هیچ وقت به آرامش واقعی نمی رسیم
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حال به نظر شما، بهتر نیست براي رسیدن به آرامش در طبیعت، یک درخت بکاریم که با این کار هـم یـک   

انجام دهیم و هم گامی مثبت در احیاي محیط زیست برداریم؟ به هـر حـال هـر انسـان در      حمفرّفعالیت آرام و 

طول زندگی اش به طور مستقیم یا غیر مستقیم، خسارات زیادي را به محیط زیست وارد می کند پس چه بهتـر  

ام دهـد و از ثمـرات   و زیباتر که آن را جبران کند ضمن اینکه براي جبران آن فعالیتی توأم با لذت و آرامش انج

 درختکاري به خصوص براي افراد سالخورده، یک کار بسیار نشاط بخش و مثبت اسـت . آن نیز برخوردار گردد

مـی  . و هنگامی که آن درخت بزرگ شود و به ثمر برسد، لذتی به انسان دست می دهدکه قابل توصیف نیسـت 

پس بـه دنبـال راه   . ب زدن به طبیعت وجود داردبینید که چه جایگزین هاي بهتري براي اعمال ناشایست و آسی

  .هاي مثبت بروید تا براي خودتان و محیط اطرافتان نتایج مثبت به بار آورید

یکی از بهترین اختراعات بشر که واقعاً . خالصه اینکه شیوه ي استفاده انسان از منابع طبیعی بسیار مهم است

است که باز هم نتایج حاصل از آن بـه چگـونگی   » اینترنت«به ساختن دنیایی بهتر کمک می کند، همین فناوري 

امیدواریم با کمک این فناوري، اطالع رسـانی گسـترده بـراي معرفـی بهتـر فرهنـگ       . استفاده ي ما بستگی دارد

. شده و هر چه سریع تر به سازگاري کامل با طبیعـت و محـیط زیسـت برسـیم     گیاهخواري به جهانیان استفاده

  ...امیدوارم هر شخص در این زمینه ها هر کاري از دستش بر می آید، انجام دهد و دریغ نکند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


117

  :منابع و مآخذ

  

  http://www.iranvegetarians.com: انجمن گیاهخواران ایرانوب سایت 

  www.ZarinAzar.com: دکتر زرین آذروب سایت 

  http://www.vegan10.com: ، دنیایی بهتر براي انسان و حیوان10وگن وب سایت 

  1355چاپ چهارم،  _ر آوانسیان آرشاویر د ي نوشته _فلسفه ي تغذیه و تندرستی ) خام خواري( زنده خواري

1355 _آرشاویر در آوانسیان  ي نوشته _، یک عادت مرگ آور پخته خواري

1376چاپ هفتم، تابستان  _علی اکبر راد پویا  ي نوشته _ هم غذا، هم درمان خامگیاهخواري؛

  نشر ثالث _ 1385چاپ  _نوشته ي علی اکبر راد پویا  _ پخته خام یاخام گیاهخواري؛ 

1306پاریس، مرداد  _نوشته صادق هدایت  _فواید گیاهخواري 

نوشته ي دکتر عبدالحسین نواب _شناخت رابطه غذا و محیط با انسان ؛خام گیاهخواري
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:قدر دانی و سپاس ویژه

و افرادي که در انتشار ویرایش اول کتاب کمک شایانی نمودند، صمیمانه سپاسگزاري در پایان جا دارد از تمام وب سایت ها 

  :نمایم و نام آنها را به اطالع همگان برسانم

  :وب سایت هاي

http://www.parsbook.org  :پارس بوك  

anbook.irhttp://www.mih  :میهن بوك  

http://www.30tdownload.com  :سی تی دانلود

pdf.com-http://www.pars  :پارس پی دي اف

http://www.rangindownload.com  :رنگین دانلود

http://www.irpdf.com  :آي آر پی دي اف

http://www.gigfadownload.ir  :گیفا دانلود

http://ebook.veyq.ir  :کتابخانه ي مجازي ویکیو

www.takbook.com  :تک بوك

download.com-http://www.giga  :گیگا دانلود  

www.PHCE.org  :کانون انسان پاك، زمین پاك  

بدون شک همکاري سازنده ي وب سایت هاي مذکور با اینجانب براي انتشار بیشتر و بهتر این کتاب، کمک شایانی به اطالع رسانی هر چه 

  .و واقعاً هرگونه تالش و همکاري در این زمینه شایسته ي تقدیر است نمودبهتر 

  .گسترش اطالع رسانی سهیم شوند و ما را یاري کنندامید است در این ویرایش با توجه به تکمیل کتاب، عزیزان بیشتري در 
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  سایت ها و انجمن ها،وب وبالگ نویسان عزیز و مدیران دیگر 

اگر این کتاب را مفید می دانید، لطفاً شما هم در انتشار بیشتر آن سهیم باشید و آن را در وبگاه  

شما صمیمانه  قدام مثبتو ا پیشاپیش از هرگونه همکاري. خود قرار دهید و در موردش بنویسید

 .سپاسگزارم
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