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  :ي الکترونیکی کتاب توضیحی در مورد نسخه

  

  

  

  

در حدود سه سال قبل وقتی براي اولین بار این کتاب را 
بـا خوانـدن آن مسـیر     کـردم  خواندم هیچ فکـر نمـی   می

کتـاب خـامخواري آقـاي    . عـوض شـود   هم زندگی من

 صـــــاحبدلی بـــــه مدرســـــه آمـــــد ز خانقـــــاه
ــق را  ــل طریــــ ــحبت اهــــ ــت صــــ  بشکســــ
 

ــان  ــتم میـ ــود   گفـ ــرق بـ ــه فـ ــد چـ ــالم و عابـ عـ  
ــق را    ــن طریــ ــردي از آن ایــ ــار کــ ــا اختیــ  تــ
 

ــی    ــه در م ــویش ب ــیم خ ــت آن گل ــوج  گف ــرد ز م ب  
ــی  ــد مـ ــن جهـ ــق را  ویـ ــرد غریـ ــه بگیـ ــد کـ کنـ  

 

 سعدي
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آوانسیان کتابی بسیار ارزشمند و گرانبها است کـه افـراد   
ــه   ــا عمــل ب بســیاري در ایــران و ســایر نقــاط جهــان ب

 -حتّـی العـالج   –هـاي   اند بیماري دستورات آن توانسته
درمـان  به سادگی و دور از علم پزشـکی رایـج،   خود را 
آقـاي آوانسـیان   . لبخندي دوباره به زندگی بزنند کنند و

ي  این کتاب را با هزینـه ها هزار جلد از  دهدر زمان خود 
هـا،   رایگان بـه بسـیاري از دولـت    و به صورتشخصی 

مند هدیه دادند و زحمات بسیار  مؤسسات و مردم عالقه
ــه مــردم و گســترش   ــادي در جهــت آگــاهی دادن ب زی

تـاب  همـین ک در ایشـان  . ي خامخواري کشـیدند  فلسفه
  : نویسند خواري می خام

ها پیش شخصاً به بیمارستان پهلوي رفتم و یک کتـاب   سال"
 خواسـتم راجـع بـه    انگلیسی براي دکتر رحمتیان بـردم و مـی  
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، ي ما بود برده که همسایه دکتر نام. سرطان با او صحبت نمایم
حتی الزم ندانست مرا به حضور بپذیرد و لطف فرمـوده کتـاب   
مرا از دست پرستار قبول نمایـد و یـک تشـکر خشـک بـرایم      

اعتنایی و خـرج   به خاطر چه من این همه اهانت و بی. بفرستد
حقیقـات علمـی از   نمایم؟ آیا من از راه ت و زحمت را تحمل می

ام که مجبور شوم به طریقـی آن را جبـران    دولت حقوق گرفته
ام کـه بخـواهم    نمایم؟ یا آیا یک داروي شیمیایی اختراع کرده
مـن بـه خـاطر    آن را به قیمت گران بفروشم و میلیاردر بشوم؟ 

دیده یک غذاي خداداده در دست گرفته در  خدمت به مردمِ رنج
. ي خدایی را به مردم هدیه نمـایم  طیهگردم تا این ع در می  به

ي بزرگ را رایگـان   خواهند این هدیه چرا بعضی اشخاص نمی
قـدر محکـم    از من بپذیرند؟ مگـر شـیطان در دل مـردم ایـن    

نشسته است؟ مگر این غذاي خدایی از داروي سـرطانی آقـاي   
  "هراتی، کمتر ارزش دارد؟

  :اند نوشتهدر قسمت دیگري از این کتاب  یاو 
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صفحه به  566خواري را در  کتاب زندهکه جلد اول   بعد از آن"
وطنـان فارسـی    زبان ارمنی منتشر کردم، براي خدمت بـه هـم  

. تاب به زبان فارسی تهیه نمایمزبان خود تصمیم گرفتم یک ک
مختصر منتشر نمـودم    یک جزوه 1341این منظور در سال  به

جلـد از آن را بـه رایگـان در بـین دربـار،       دو هزارکه در حدود 
، هـا  بیمارستانها و سایر مؤسسات دولتی، مطبوعات،  وزارتخانه

  ".پزشکان، دانشجویان و اشخاص متفرقه توزیع نمودم

  :یا در قسمتی دیگرو 

انگلیسـی و   ،ي فارسـی هـا  ناهایی که به زب ي کتاب نتیجهدر "
ي شخصی خود چاپ و منتشر نموده و مجموعاً  ارمنی با هزینه

 ،ي آن را بـه رایگـان بـراي تمـام بزرگـان      بیست هزار نسـخه 
ام، تا کنون هـزاران نامـه    مؤسسات و مطبوعات جهان فرستاده

قـاط دنیـا   خواري در تمام ن کند زنده به من رسیده که ثابت می
  "...کند که در تاریخ بشر سابقه ندارد ي عجیبی می معجزه
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با خود گفتم این که فقط خودم را از غرق شدن من هم 
تـوانم   به هر طریقی که مینجات دهم کافی نیست، باید 

  :زیراکنم،  کمکسایر همنوعان خود نیز  به

  
  
بهترین کاري که به نظرم رسید ایـن بـود کـه کتـاب را      

مندان  تایپ کنم و با قرار دادن آن در اینترنت سایر عالقه
. ي جامعه را آگـاه سـازم   اهل مطالعه و به خصوص قشر

، بـود در اینترنت قبالً این کتاب  ي البته فایل اسکن شده
در و از طرفی  نداشتاما به نظرم کیفیت چندان مناسبی 

تقریباً نیمـی   بعد از انقالب این کتاب هم یچاپ ي نسخه
بسـیار مهـم و    اتفاقـاً  که کتابهاي  قسمت نامه -از آن 

   بینــی کــه نابینــا و چــاه اســت     چــو مــی 
  اگـــر خــــاموش بنشـــینی گنــــاه اســــت  
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خالصــه در ! ذف شـده بـود  حــ -هسـت خوانـدنی هـم   
کتاب تایپ شده را آماده کردم و اکنـون   1390فروردین 

بعد از دو سال به پیشـنهاد دوسـت خـوبم آقـاي معـین      
جدید را که بـراي اسـتفاده در    ي نژاد، این نسخه قهرمانی

هاي موبایل مناسـب اسـت تقـدیم بـه      ها و گوشی تبلت
ان قـرار  امیدوارم مورد پسـند دوسـت   .کنم مندان می عالقه
  :گیرد

  
  

  

  ابوطالب رحیمی
  1392فروردین  -بجنورد

 Abootaleb.rahimi@gmail.com 
 http://fruitarian.blogfa.com 

ــالح  ــالح و طـ ــاعصـ ــد  متـ ــویش نمودنـ   خـ
  در نظــر آیــد  کــهقبــول اُفتــد و   کــهتــا 
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  بزرگ در علم تغذیه انقالبآغاز یک 
  خواري ردهمخواري، نه   زنده

  »پخت و پز«مرگ بر 
  .خوارند مردهخورند،  می مردهاصی که غذاي اشخ

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

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

مواد حیاتی را که بدن انسان  ي پخت و پز کلیه
سوزاند و آن را به  تیاج دارد در غذاي طبیعی میاح

  .نماید زا تبدیل می سمی و بیماري ي یک ماده
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گرسنگی حقیقی نیست بلکه  مردهمیل براي غذاي 
براي مواد سمی  معتاداشتهاي کاذب است که یک 

  .کند احساس می

به پایان  وحشتناكخواري یک عصر  مردهبا ختم 
  .رسد می

یک عصر مبارك شروع خواري  با آغاز زنده
  .شود می

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

بیماري   ي کس در نتیجه خواري هیچ در عصر زنده
نخواهد مرد، همه به پیري خواهند رسید و این پیـري  
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کـس   سـال بعـد؟ هـیچ    300یـا   200رسـد؟   کی می
  .آن هنوز دیده نشده ي نمونهداند، زیرا  نمی

دیوانگان خطرناك و دشمنان بشریت هستند آن 
کمبود مواد «ي ا انهکسانی که مردم را با خطر افس

  .ترسانند می» ازدیاد جمعیت«و  »غذایی

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

  .کنند می

به صورت  ط غالت و حبوبات موجود اگر فق
آید که  آن اضافه می هشتاد درصد خام مصرف شود

  .این است حقیقت امر .باید به دور ریخته شود
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  :ورزشکاران عزیز

هـاي   خـوراك . اند به شما درس غلط آموخته
به شما نیرو و » پروتئین حیوانی«پخته مخصوصاً 

بلکـه انـرژي شـما را از بـین      ،دهـد  انرژي نمـی 
ورزش براي شـما یـک   این که برد و به جاي  می

ي شـما را زودتـر از   هـا  ارگـان عمل مفید باشد، 
نـد در  ک  سایرین خسته نموده شما را مجبور مـی 

ســالگی، از ورزش  30-35حــین جــوانی، در  
ي فرسوده به اجتمـاع  ها ارگاندست بکشید و با 

  .مار برگردیدیخواران تنبل و ب مرده
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رده راً غذاي هرکس که عقل دارد باید فو را  مـ
ــ  ــته، بـــدن خـــود را از سـ موم و کنـــار گذاشـ

هاي زائد نجـات داده، بـا غـذاي طبیعـی      گوشت
و عضالت خود را تقویت نمـوده و بـا    ها ارگان

نیروي تازه وارد میدان مسابقه شود تا به جـوایز  
  .اي نائل گردد سابقه بی

عی و ورزش یخواران حقیقی با غذاي طب زنده
ي خود را تا مـدتی خیلـی   نیروي جسمی و فکر

یـا   100تـا  (، شـود  زیاد، بیشتر از آنکه تصور می
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روز بـه روز افـزایش   ) سال و بلکـه بیشـتر   120
  .خواهند داد

ــده ــوس    زن ــی و اتوب ــل تاکس ــا معط خواره
افتنـد و زودتـر بـه     پیاده راه مـی ها  آنشوند،  نمی

ترافیـک   ي این طریـق مسـأله   به. رسند مقصد می
رده جوانـان  . دشـو  خود حل میه خود ب خـوار   مـ

نیم ساعت در انتظار اتوبـوس   ،براي ده دقیقه راه
  .ها آنایستند، شرم بر  می

   



14 

 

  

  

  

 هدف ما

1خواران جمعیت خام  نامه اساس  مقدمه  

 
و اشعاري کـه از شـیخ    "خواران نامه جمعیت خام مقدمه اساس"  1

چـاپ  (کتـاب   نامه نوشته شده در اصلِ بهایی در انتهاي این اساس
نبوده است، اما مناسب دیدم این دو قسمت را نیز در ایـن  ) 1355
  )رحیمی( -.ي الکترونیکی به کتاب اصلی اضافه کنم نسخه
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سازد، براي فعالیت  وقتی که مهندسی یک کارخانه می
هاي دقیق، مواد خام نیـز تهیـه    نقص این کارخانه با حساب بی
ي روي  ترین و مجهزترین کارخانـه  انسان عظیمبدن . نماید می

مـواد خـامی کـه    . زمین است که مهندسش خود طبیعت است
ي ساخت خود به وجود آورده غذاي خـام   طبیعت براي کارخانه

مهمتـرین راز تندرسـتی در   . ي گیاهی اسـت  یعنی غذاي زنده
وقتی غذاي زنده با آتـش یـا   . باشد گیاهی و زنده بودن غذا می

یی بـه کلـی   شود از ارزش غذا ي دیگر کُشته می یلهبا یک وس
. گـردد  طبیعی و مضر و سمی تبدیل مـی افتد و به مواد غیر می

ي موادي را که بدن انسـان احتیـاج دارد در غـذاي     آتش کلیه
پس اصوالً خوراك پخته غذا . کند سوزاند و نابود می طبیعی می

یی است مواد حیوانی نیز پخته و خامش فاقد ارزش غذا. نیست
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خـوار هـم    مـرده خوار نیسـت و   انسان گوشت. و منبع سم است
 .خوار است نیست؛ انسان زنده

کند، جهاز هاضـمه   شکم را بیهوده پر می مردهغذاي 
آورد، احساس سـیري ایجـاد    کند، اشتها را بند می را اشغال می

رسـاند،   هاي اصلی و فعال بدن غذا نمـی  کند، ولی به سلول می
آورد، سـموم مختلـف تولیـد     ي زائد به وجود مـی ها بلکه سلول

شماري بـه وجـود    کند و اختالالت بی نموده در بدن پخش می
ها از گرسـنگی حقیقـی،    و غده ها ارگاناز طرف دیگر . آورد می

ي هـا  ارگـان این . افتند موقع از کار می کنند و بی ناقص کار می
روز شـوند شـب و    گرسنه عالوه بر کار طبیعی خود مجبور مـی 

 .مبارزه کنند تا این مواد بیگانه را از بدن دور سازند

اشتهایی، درد، چرك، جوش، بلقم،  اسهال، استفراغ، بی
ست در مقابـل  ها ارگاني  تپش قلب، تب و غیره عالیم مبارزه
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خوار به عنـوان غـذا    و سمی که انسان پخته مردههاي  خوراك
بـه غیـر از   هـیچ موجـود زنـده    . کند هر روز وارد بدن خود می

مثـل انسـان از   ها  آنکند و هیچ کدام از  انسان این کار را نمی
 .برد ها رنج نمی بیماري

 ها ارگاني شفابخش  متأسفانه ما تا به حال این مبارزه
اي که شـده، مخصوصـاً    را بیماري تصور نموده و به هر وسیله
کردیم مـانع ایـن مبـارزه     با سموم خطرناك و کُشنده سعی می

مـثالً وقتـی   . را بگیـریم و خنثـی کنـیم   هـا   آنجلوي  بشویم،
هاي  کند که معده و روده مصرف میوه  و سبزي خام شروع می

ي خوراك پخته و سـموم سـرگردان بـه     یک نفر را از بازمانده
ي خـام او را   شکل اسهال پاك کند، ما به خیال این کـه میـوه  

ي ما اکنون وضع برا. کنیم زند مصرف آن را قدغن می ضرر می
ي  دانیم که اصل بیماري کـه همـه   کامالً روشن است و ما می
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هاي زائد و سموم مختلف  برند سلول خواران از آن رنج می پخته
تولید شده بـه   مردههاي پخته و سایر مواد  است که از خوراك

سـت  ها ارگانکند و از طرفی گرسنگی  همه جاي بدن نفوذ می
  .آید یکه از کمبود غذاي طبیعی به وجود م

براي دفع نمودن مـواد   ها ارگاندانیم اگر  اکنون ما می
پرداختند، بدن در زیـر بـار ایـن     گاه به گاه به مبارزه نمی مرده

ولـی بیچـاره   . آمـد  مواد بیگانه در عرض چند ماه از پاي در می
ي خـود ادامـه    تواننـد بـه مبـارزه    گرسنه چقدر مـی ي ها ارگان

ـ     بدهند؟ سلول ا تجهیـزات مخصـوص   هاي اصـلی بـدن کـه ب
را در عهده دارنـد فقـط از غـذاي     ها ارگاني  مجهزند و وظیفه

ها و  ي کمبود این نوع سلول در نتیجه. آیند طبیعی به وجود می
به زودي خسته شـده و خیلـی    ها ارگان، ها  آني دائمی  مبارزه

خـواران   ي پخته در حقیقت همه. افتند زودتر از موقع، از کار می
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. شـوند  اي مزمن و از گرسنگی حقیقی تلف مـی ه از مسمومیت
هـا و   جمهـور کـه در ضـیافت    وزیـر یـا رئـیس    مثالً آن نخست

ي قلبی  خورد و به حمله ها را می خوراك» لذیذترین«ها  بانکت
میـرد، یعنـی قلـب او از کمبـود      شود از گرسنگی مـی  دچار می

و سـمی از   مردههاي فعال و زیر فشار خون آلوده با مواد  سلول
 .افتد کار می

کن  ها را براي همیشه ریشه ي بیماري خواري همه خام
هـاي پختـه و داروهـاي     وقتـی مـا مصـرف خـوراك    . کند می

هاي زائد و سموم انباشته شده  کنیم سلول شیمیایی را قطع می
سیر شـده   ها ارگانگردند،  حل شده از بدن دفع می ها ارگاندر 

هـا   مقابـلِ میکـروب  گردنـد، در   هاي فعال مجهز مـی  با سلول
هـا و   ي ناراحتی ي اساسی همه شوند و با این وسیله تقویت می
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هاي بـدن برطـرف شـده و سـالمتی کامـل نصـیب        نظمی بی
 .شود خوار می خام

ي  پــس اســهال، اســتفراغ، درد، ورم و خالصــه همــه
هاي جسمی دیگر که ما تا به حال بیماري تصور کرده  ناراحتی

ایـم در حقیقـت    ها را پر نمـوده  تابو با هزاران اسامی علمی ک
سـت  ها ارگـان هاي شفابخش  العمل بیماري نیستند بلکه عکس

و بیگانـه و   مـرده در مقابل اصل بیماري یعنی در مقابل مـواد  
تـر   جالـب . شـود  خوارها می سمی که شب و روز وارد بدن پخته

خـواري ایـن مبـارزه در هـزاران      این است که در موقـع پختـه  
. شود مختلف دائماً تکرار میي ها ارگانو در  هاي مختلف شکل

خوران تازه وارد، مخصوصـاً نـزد اشـخاص سـالخورده      نزد خام
تـر از سـابق    هـاي مشـابه و حتـی گـاهی سـخت      العمل عکس

گردد، ولی با این تفاوت که ایـن دفعـه هـیچ نـوع      مشاهده می
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هاي زائـد   شود، فقط سلول ي مضر از بیرون وارد بدن نمی ماده
هاي دراز در بدن جمع شده بود حل شـده و   می که سالو سمو

هـا در   العمـل  خواران این عکـس  نزد پخته. گردد از بدن دفع می
تـر   شود و روز بـه روز سـخت   تمام عمر صدها مرتبه تکرار می

خواري بـا   رساند، ولی در موقع خام را به مرگ میها  آنگردیده 
از بدن خارج  ي مواد مضر و بیگانه العمل همه چند نوبت عکس

گردند، زیـرا   ها ناپدید می ي به اصطالح بیماري شود و همه می
. شـود  مانـد و نـه از بیـرون وارد مـی     نه در بدن مواد بیگانه می

اند دوباره متولد شـده   بدین طریق کسانی که به لب گور رسیده
 400یـا   300تا پیري حقیقـی و مـرگ طبیعـی کـه شـاید در      

کـوچکترین نـاراحتی زنـدگی     سالگی فرا خواهد رسـید بـدون  
سـال عمـر    180یا  160خوران که  بعضی از پخته. خواهند کرد
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ي  رسـند و در نتیجـه   کنند باز هم بـه پیـري طبیعـی نمـی     می
  .میرند بیماري می

ها راجع به خصوصیات مواد غذایی که  ي صحبت همه
ها به دست آمده و با اسامی به اصطالح پـروتئین   از آزمایشگاه

ها پر شده است تماماً غلط و پـوچ و   و غیره در کتابو ویتامین 
هـاي   ي خـوردنی  حقیقت این است که همه. گمراه کننده است

غـذاي کامـل   هـا   آنخام گیاهی یک نـوع خاصـیت را دارنـد؛    
داراي همه نوع موادي است که بـدن  ها  آنهر یک از . هستند

نـد  هیچ چیز کم و هیچ چیز زیـاد ندار ها  آن. انسان احتیاج دارد
ولی برعکس . اند هاي دقیق طبیعت به وجود آمده زیرا با حساب

هـاي   هاي پخته چیزي وجود ندارد که سلول ي خوراك در همه
 .اصلی بدن به آن احتیاج داشته باشند
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هایمان را با دالیل غلط  بنابراین ما احتیاج نداریم گفته
مـا فقـط قـوانین طبیعـت را     . و متضاد آزمایشگاهی ثابت کنیم

هایی که بـه کمـک آب و هـوا و خـاك و      شناسیم، حساب می
گیـرد را   ي خورشید در آزمایشگاه عظیم طبیعت انجام می اشعه

ي مثبـت و   هایمان را با نتیجـه  دانیم و صحت گفته صحیح می
هزاران افراد بشر در همه جاي دنیا، حتی . کنیم نهایی ثابت می

از روزي کـه   آمدنـد،  یی که نااُمید و مردنی به حساب مـی ها آن
اند، دیگر مریض  مصرف غذاي پخته و داروها را متوقف ساخته

آن همه مطالعات و . نیستند و به هیچ نوع طبابت احتیاج ندارند
عملیاتی که تا به حال در راه بهداشـت عمـومی انجـام گرفتـه     

ها نجات دهنـد؟ تـا    مگر براي این نبوده که مردم را از بیماري
خـوران   موفق نشده، ولـی مـا خـام    کنون هیچ کس در این راه

مـا  . ایـم  ایم و با راه طبیعی به مقصد نهـایی رسـیده   موفق شده
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حاضریم در هر موقع و در هر کجا که الزم باشد ایـن حقیقـت   
ي  را با مدارك انکارناپذیر و عمـالً بـه ثبـوت برسـانیم و همـه     

 .مخالفان احتمالی را قانع کنیم

بهداشـت و  خـوران در علـم    با تشکیل جمعیـت خـام  
شود و یـک عصـر    اقتصاد عمومی یک انقالب بزرگ ایجاد می

. گـردد  جدید بدون بیماري و فقر و گرسنگی و نادانی شروع می
هدف مقدس این جمعیت این است که حقیقـت را بـه گـوش    

ها  آنها برساند و  ي مردم دنیا و مخصوصاً به رهبران ملت همه
هـاي   هـا، قـدم   کن سـاختن بیمـاري   را دعوت کند براي ریشه

براي این منظور الزم اسـت نکـات   . تر و مؤثرتر بردارند صحیح
 :زیر به ترتیب به اجرا گذارده شود

غــذاي خــام گیــاهی، یگانــه غــذاي حقیقــی و طبیعــی  .1
 .اعالم شودها  ناانس
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طبیعـی و مضـر   خواري عمـل غیر  خواري و گوشت پخته .2
 .اعالم گردد

ــرف خــوراك  .3 ــاي پختــه در   مص ــتانه و  هــا بیمارس
هـا   ي پرورشگاه ها به کلی منع گردد و تغذیه رخوارگاهشی

ها و سایر امـاکن عمـومی تـدریجاً عـوض      و سربازخانه
 .شود

مصرف سیگار، مشروبات الکلـی و غیـر الکلـی، شـکر،      .4
هـاي   ي فرآورده جات و همه چاي، قهوه، کاکائو، شیرینی

 .آرد سفید منع گردد

ــی غیر   .5 ــمی و جراح ــاي س ــرف داروه ــروري از مص ض
 .ري شودخوددا

تصفیه نمودن گندم، برنج، روغن زیتون و سایر غذاهاي  .6
 .طبیعی قدغن شود
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هاي پخته جرم محسوب  عادت دادن نوزادها به خوراك .7
 .شود

ي خـالص بـدون کُلُـر     براي نوشیدن مردم، آب چشـمه  .8
 .قرار گیردها  آنتهیه شود و در دسترس 

جـات و   پاشـی، میـوه   به جاي کودهاي شـیمیایی و سـم   .9
ت با متـد طبیعـی و ارگانیـک بـه عمـل آورده      جا سبزي

 .شود

ي شهرها یک راه اساسی  براي پاك نمودن هواي آلوده .10
 .پیدا شود

هرگونه تبلیغات تجاري که مردم سودجو براي داروهاي  .11
سمی و غذاهاي پخته و یا تصفیه شده و یا کنسرو شده 

را بر خالف حقیقت چون منبع سالمتی ها  آنکنند و  می
 .کنند شدیداً کنترل شود و منع گردد فی میو انرژي معر
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خــوراي بهتــرین وســیله بــراي پیشــگیري  چــون خــام .12
ــاري ــام  بیم ــه خ ــت ک ــذا الزم اس ــت، ل ــوران از  هاس خ

 .واکسیناسیون اجباري معاف گردند

زمانی که افکار عمومی توجه پیدا نمود و آمـاده گردیـد،    .13
خواري غیر قانونی اعالم و مصـرف غـذاي پختـه     پخته

 .واد مخدر جرم شناخته شودمانند م

 آرشاویر در آوانسیان

خواري بنیانگذار خام  
 

خـوارن   خواري را بخوانید، بـه جمعیـت خـام    کتاب خام
هـا   بپیوندید تا به کمک هم این دنیـا را از شـر بیمـاري   

  .نجات دهیم

  2خیابان کامکار پالك  -میدان سنایی: نشانی جمعیت
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 همه روز روزه رفتن، همه شب نماز کردن
  ودن، سفر  حجاز کردنهمه  ساله حج نم

 ز  مدینه  تا به مکه، به  برهنه  پاي رفتن
  دو لب از براي لبیک، به وظیفه باز کردن
 به  معابد و  مساجد، همه اعتکاف  جستن
  ز  مناهی  و  مالهی،  همه احتراز  کردن

 ها نخفتن، به خداي  راز گفتن شب جمعه
  نیازش،  طلب   نیاز  کردن ز   وجود   بی

 قسم که آن را، ثمر آن قدر نباشد به خدا 
  که به روي  نااُمیدي، در بسته  باز کردن

 شیخ بهایی   
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  مقدمه
 ي تـرین مـژده   این کتاب بـزرگ  در ،عزیز ي خواننده

بخشی را که تا بـه حـال بـه گـوش یـک انسـان        مسرت
در این کتاب شما . رسانیم رسیده است به اطالع شما می

آشنا ها  آنها و راه نجات از  بیماري ي با علل اصلی کلیه
از این به بعـد دیگـر هـیچ کـس احتیـاج بـه       . شوید می

بیمار نیستید با اگر شما  .بیمارستان و دارو ندارد ،پزشک
اي یعنی بـا مبادلـه نمـودن یـک      تغییر دادن عادت تغذیه

با یک بشقاب غذاي زنـده تـا آخـر     مردهبشقاب غذاي 
و اگـر بیمـار    مار نخواهید شـد عمر طوالنی خود ابداً بی

. هستید از این بیماري خیلی زود نجات خواهیـد یافـت  
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 هـا هـزار افـراد    این حقیقت به طور قطع ثابت شده و ده
عملی نمودن دسـتورات ایـن کتـاب در     ي بشر در نتیجه

نجات پیـدا  » العالج صعب«هاي  همه جاي دنیا از بیماري
بعد از مطالعات طوالنی باالخره وزارت بهداري . اند کرده

هندوستان این حقیقت را رسماً تأییـد نمـوده و تصـمیم    
گرفته است کتاب انگلیسی مرا بـه دوازده زبـان هنـدي    

سابقه را به گوش  بی ي شر نماید و این مژدهترجمه و منت
در آمریکـا و اتحـاد جمـاهیر    . مردم هند برسـاند  ي همه

شوروي نیز جنب و جوش فراوانی به وجود آمده و هر 
. جا هم خبر خوشـی شـنیده شـود    آن ممکن است از آن

هـا   ها را در آخر کتاب در قسـمت نامـه   مدارك این گفته
  .خواهید دید
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کوچکی به زبان فارسـی منتشـر    ي ها قبل جزوه سال
چند سـال اخیـر خیلـی    در  .نمودم که چندان کامل نبود

کوشش نمودم یک مترجم خوب پیدا کنم که کتاب مـرا  
از ارمنی یا انگلیسی به فارسی ترجمه کند، ولـی موفـق   

هاي من تازه اسـت و کـامالً بـرعکس     چون گفته. نشدم
را کـه   هـر کسـی   ،انـد  چه که تا به حال مردم شـنیده  آن

تواند فکـر مـرا مطـابق     امتحان کردم مشاهده نمودم نمی
ویسـم  ن به طور مثال وقتی من می. میل خودم بیان نماید

ها  آنتخم مرغ نخورید  شیر، ماست، کره، پنیر، گوشت و
بار  کنند، چون هزاران ترجمه می »بخورید«را » نخورید«

ند ا شنیده» بخورید«دانشمندان و پزشکان  ي از دهان همه
پیدا شود که به مـردم  » دیوانه«کنند یک نفر  و خیال نمی

  .را نخورند» غذاهاي ارزنده«توصیه کند این نوع 
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 ي چون خودم در تبریـز بـزرگ شـده و در مدرسـه    
دولتـی   ي ام که در آن زمـان برنامـه   ارامنه تحصیل نموده

فقــط در . نداشــت، ســواد فارســی مــن ضــعیف اســت 
ونت دارم کمی خوانـدن  هاي اخیر که در تهران سک سال

هاي  ناچار تصمیم گرفتم گفته .ام و حرف زدن یاد گرفته
خود را با حروف ارمنـی بـه زبـان فارسـی روي کاغـذ      

در این کار آقاي دینیار . آورده و به دوستانم دیکته نمایم
خسرویانی، ابوالفضل صدارت و چند نفر دوستان دیگر 

اند و مـن   دهو در این اواخر دختر بنده کمک شایانی نمو
. تقدیم نمـایم ها  آنموظفم در اینجا تشکرات خود را به 

چـه در ایـن    ضمناً از خوانندگان گرامی تقاضا دارم چنان
. کتاب ایرادهاي دستوري پیدا نمایند، زیاد سخت نگیرند

امیدوارم در چـاپ دوم ایـن ایرادهـا را مرتفـع سـازم و      
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الم از طرف دیگر خوشح. تري تقدیم نمایم کتاب بزرگ
که این کتاب به زبـان سـاده نوشـته شـده و قابـل فهـم       

  .باشد طبقات مردم می ي همه

  
نانسـی  «خـوار در پرورشـگاه    گروهی از کودکـان زنـده  

که اخیراً به دست مـا رسـیده   ) استرالیاي سابق(» آنازابلر
  .رجوع کنید 755ي  به صفحه .است



41 

 

  
سـال پـیش    19خواري که  ار خامذ، بنیادگر آوانسیانآرشاویر د

هاي مختلف به لب گور رسیده بود، اکنون بـا   زیر فشار بیماري
هاي خود به کلی نجات پیدا کرده  ناراحتی ي خواري از همه خام

سالگی، کامالً سالم، با نیروي یک جوان، شـب و   75و در سن 
ها  بیماري ي تا به مردم نشان دهد که کلیهکشد  روز زحمت می
هـاي   مصرف خوراك ي هاي این دنیا در نتیجه و سایر بدبختی

و داروهاي شیمیایی و سایر مواد مـرده بـه   ) کشته شده(پخته 
  .آیند وجود می
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دنیاي جدید بـدون   ي انسان حقیقی، آغاز کننده ي اولین نمونه

 خـوار  ، اولین خـام کشی بیماري و فقر و گرسنگی و جنگ و آدم
ترین فرد در تمام دنیا ، آناهیـد، دختـر    کامل قرن بیستم، سالم

آوانسیان که در تمام عمرش لب به خوراك پختـه    ي ساله 20
  .زا نزده است جان و بیماري و مواد شیمیایی و سایر مواد بی
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  تغذیه و تندرستی ي خواري، فلسفه زنده

ـ   بیماري ي باالخره علل کلیه  ي ین چـاره هـا و همچن
  .کشف گردیدها  آنواقعی 

مصــرف  ي هــاي انســانی در نتیجــه بیمــاري ي کلیــه
داروهـاي سـمی و سـایر     ،)کشته شده( »پخته«غذاهاي 

باشـد کـه مـردم ندانسـته وارد بـدن خـود        می مردهمواد 
  .کنند می

بیماران با اجتناب از مصرف این نوع مواد از  ي همه
ه سـنگین یـا   هاي خود چـه سـبک و چـ    بیماري ي کلیه

آسا شـفا پیـدا    طور معجزهه بدون استثنا ب» العالج صعب«
  .کنند می
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یگانه غذایی که طبیعت مطابق احتاج بدن انسان بـه  
 ي یعنـی زنـده  » خـام «هـاي   وجود آورده است خـوردنی 

هـاي   به غیر از خوردنیدیگر  ي باشد و هر ماده نباتی می
بهنگام و هاي گوناگون و مرگ نا فقط بیماري ،زنده نباتی

  .ناگهانی را در بر دارد

موجـودات   ي انسان قبل از کشف آتش ماننـد همـه  
دارو و  ،روي زمین با غذاي زنده و بدون پزشک ي زنده

بیمارستان تکامل خود را طی نموده و طول عمر خود را 
رسانده بود، ولی  )بر حسب کتاب مقدس( به نهصد سال

ــواد  ي در نتیجــه ــه«مصــرف م ــرده ،»پخت نوعیمصــ ،م، 
هاي گوناگون به وجـود آورده و   شیمیایی و غیره بیماري

تر کرده تا به این حال  طول عمر خود را رفته رفته کوتاه
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هزاران سال است که مردم جهـان  . اسفناك رسانده است
انـد،   هاي طبخ شده را غذاي واقعی بشر پنداشته خوردنی

هـیچ  » پختـه «هـاي   ولی حقیقت این است که خـوردنی 
خواص غـذایی را در   ي آتش کلیه. ایی ندارندارزش غذ

را بـه    کنـد و آن  نابود مـی  ،شدکُ غذاي طبیعی و زنده می
سـمی و خطرنـاك تبـدیل     ،غیرطبیعـی  ي یک نوع مـاده 

  .نماید می
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مداخله در کار خداوند از بزرگترین 
  .باشد گناهان می

بـا مهـارت کامـل     خداوند متعال که بشر را آفریـده 
گوارا و بدون عیـب و   ،ذاي طبیعیبراي مخلوق خود غ

نقص نیز بـه وجـود آورده اسـت کـه عبـارت از انـواع       
پروردگار بزرگ ایـن  . باشد می» خام«هاي نباتی  خوردنی

هاي طبیعی را که از هزاران نوع مواد اولیـه   همه خوردنی
خورشید پخته و غـذاي کامـل را    ي ساخته است با اشعه

ن کار را بـا چنـان   به بندگان خود عطا فرموده است و ای
هاي گیاهی بـه   مهارتی انجام داده که هر یک از خوردنی

تنهایی حاوي تمام مواد الزم براي بدن یک موجود زنده 
  .باشد می
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گـاو و گوسـفند    ،شتر ،حیوانات مختلف مانند اسب
ها و مواد غذایی دیگر بـه همـان انـدازه     به تمام ویتامین

نیز ماننـد مـا همـان    آنان . نیازمندند که بشر احتیاج دارد
همه کـس  . ریه و کبد را دارند ،گوشت ،استخوان ،خون

بیند که چطـور یـک حیـوان قشـنگ و      با چشم خود می
الجثه ماننـد زرافـه فقـط بـا بـرگ درخـت تغذیـه         عظیم

احتیاجـات بـدنی    ي کند، شتر فقط با خار بیابان کلیه می
نماید و همچنین یکی از این حیوانـات   خود را تأمین می

خورد و دیگري کاه خشک و آن دیگري دانـه   نجه مییو
  .و از این قبیل

خداوند متعال براي مخلوق خود طوري غذا آفریـده  
که هر حیوان یا انسانی در هر جاي دنیا هر نوع خوردنی 
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پیدا نماید، این خوردنی براي او  )و نباتی» خام«( طبیعی
کـه انسـان    در صورتی. نقص باشد یک غذاي کامل و بی

هـاي طبیعـی    تـرین خـوردنی   لذیذترین و ارزنده ،رینبهت
جات خشک  غالت و میوه ،جات سبزي ،جات مانند میوه

پســته و غیــره را از دســت  ،فنــدق ،بــادام ،نظیــر گــردو
 حیوانات ربوده و براي خود نگه داشته است، بـا وجـود  

هـا احتیاجـات    کند که با این همه خوردنی خیال می این
آیـد   أمین کند و در صدد بـر مـی  تواند ت بدن خود را نمی

هاي مصنوعی تهیـه   و ویتامین» پخته«براي خود غذاهاي 
که خداوند براي تمام مخلـوق خـود غـذا     مثل این. کند

آفریده و وقتی نوبت به انسان رسیده عاجز مانده و حال 
  .خواهند نواقص کار خدا را بر طرف کنند مردم می



49 

 

خـود را  عقل » متمدن«حقیقت این است که مردمان 
غـذایی   .گیرند د پروردگار را نادیده میاند و خرَ گم کرده

هـاي زنـده    خورشید پخته و با سلول ي را که او با اشعه
شـند و محـو   کُ داشته است بـا آتـش مـی   عرضه ها  نابد

کنند، به خیال این که غذاي ناقص را به غذاي کامـل   می
 هـاي  پختنـی  ي ولی باید دانست که کلیه. کنند تبدیل می

باقالپلو و مانند  ،چلوکباب ،کباب جوجه ،دنیا اعم از نان
روي  ،ها و مواد معدنیِ مصنوعی ویتامین ي با همهها  این

هم رفته ارزش یک گندم زنـده یـا یـک بـرگ سـبز را      
قـادر نیسـتند یـک موجـود زنـده را      ها  آنندارند، چون 

حیات خود  ي تغذیه کنند و زنده نگه دارند و مردم ادامه
ون آن انـدك مـواد غـذایی هسـتند کـه در موقـع       را مدی

برند و یـا آن   در میه از اثرات آتش جان سالم ب» پختن«
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مقدار اندك میوه یا سبزي که ندانسته گاه به گـاه ماننـد   
  .نمایند یک خوردنی لوکس و غیر ضروري مصرف می

و » پختـه «هـاي   کنید من کلمـه  که مالحظه می چنان
در حقیقت » خام«م؛ چون گذار می گیومه داخلرا » خام«

معمـوالً  . در حقیقت پختـه نیسـت  » پخته«خام نیست و 
حاضـر نشـده و نـاقص     ،خام بـه معنـی نپختـه    ي کلمه

جات و سبزیجات  و مردم اشتباهاً میوهشود  محسوب می
طـور   ایـن ایـن کـه   کننـد و حـال    زنده را خام تصور می

غذاهاي گیاهی را از هزاران نـوع   ي طبیعت کلیه. نیست
پـزد و   کند و با اشعه خورشـید مـی   اد خام درست میمو

هـاي زنـده در اختیـار مـا      کامالً آمـاده کـرده بـا سـلول    
بین این غذاهاي زنده و کامل را در  مردم کوتاه. گذارد می
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پزنـد؛ بلکـه غـذاي پختـه را بـا آتـش        ها نمـی  آشپزخانه
ــابود مــی مــی ،شــندکُ مــی در هــا  آن. کننــد ســوزانند و ن

پزند  ي خود و عزیزانشان فقط بیماري میها برا آشپزخانه
  .و بس

طبیعت براي همه موجودات زنده روي زمین مطابق 
هاي زنده بـه   غذاي گیاهی با سلولها  آناحتیاجات بدن 
هـیچ موجـود زنـده بـه غیـر از انسـان       . بار آورده است

خورنـد، بـه    همگی غذاي زنده میها  آنآشپزخانه ندارد، 
آن کسـانی کـه غـذاي    . ارنـد خو زندهها  آنعبارت دیگر 

ــی  ــش م ــده را روي آت ــلول زن ــد و س ــاي آن را  گذارن ه
خورنـد بلکـه    خورند در حقیقت غذا نمی شند و میکُ می

خورنـد،   مـی  مردههاي  خورند، سلول خاکستر غذا را می
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را هـا   آنخورنـد؛ از ایـن رو مـا     هـا را مـی   جسد سلول
ننـده  این کلمه هر چقدر هـم ز . خوار خواهیم نامید مرده

باشد عین حقیقت است، حقیقت بزرگ که باید همیشـه  
تکرار شود تا این اشخاص از کار زشت خود دائماً آگاه 

هـا   تواند انکار کند که این گوشـت  کس نمی هیچ. باشند
که در دکان قصابی پهلوي هم آویزاننـد جسـد و الشـه    

ایـن   ي عجیب این است که الشه. گاو و گوسفند نیستند
کننـد و   دم روي آتش دو مرتبه فاسد مـی حیوانات را مر

ــی ــد م ــد بع ــا  آن. خورن ــلوله ــدم س ــاي گن ــیب ،ه  ،س
هـاي خــود   فرنگـی و غیـره را نیـز در آشـپزخانه     گوجـه 

  .نمایند شند و به اجساد تبدیل میکُ می
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هـا و   عقاید علماي علم پزشکی درباره علل بیمـاري 
برنـد همگـی    به کار میها  آن ي وسایلی که براي معالجه

معالجه توسط دارو یـک  . آور است با اشتباه و زیان توأم
 ي کـه زائیـده  » علمـی «نوع جادوگري است، جادوگريِ 

ظـاهري و  باشد، زیرا اثر هـر دارو   خواري می مردهعصر 
موقتی است و به هیچ وجه با علت اصلی مرض ارتباط 

  .ندارد

سمی وجود ندارد که منافعی  ي اصوالً هیچ نوع ماده
شد و دارو فقط سمی است که جز ایجـاد  در بر داشته با

بـه تصـور عامـه دارو    . مرض کاري از آن ساخته نیست
هاست، ولی در حقیقت  ي بیماري معالجهاي براي  وسیله

ها بـوده و بـه حـق بایـد آن را      خود منشاء بروز بیماري
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براي اثبات این حقیقت کافی اسـت  . األمراض نام نهاد اُم
ــزایش ر یبگــو ــر خــالف اف ــه ب ــایم ک ــزون داروه  ،وزاف

و پزشـکان، امـراض روز بـه روز زیـادتر      هـا  بیمارستان
موجـودات   ي شوند و فقط انسان است که بـین همـه   می

بیشـتر از همـه دچـار ایـن بـدبختی       ،ي روي زمین زنده
  .بزرگ گردیده است

آوري  طور کلی این یـک اشـتباه بـزرگ و تأسـف     به
مصـنوع و یـا یـک نـوع غـذاي       ي است که از یک ماده

بخصوصی انتظار مداواي بیماري را داشـته باشـیم و بـا    
هـا   انسان همـین اشـتباه سـاده را طـی قـرن      ،وجود این

اي وجود ندارد  اصوالً در جهان ماده. مرتکب شده است
هـا   بیماري .که بتوان آن را براي مداواي امراض بکار برد
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 ي علل اصلی دارند که با از بـین بـردن ایـن علـل کلیـه     
شـوند و ایـن علـل     کن می خود ریشهه د بها خو بیماري

مواد سمی و شیمیایی  و مردهعبارتند از مصرف غذاهاي 
نسـبت درمـانی داده و دارو نـام    هـا   آنکه بـه غلـط بـه    

 ي بنابراین نباید انتظار داشت که بـا یـک مـاده   . اند نهاده
تـوان بیمـاري را    هاي بخصوصی مـی  شیمیایی یا با رژیم

بین بـردن علـت اصـلی بیمـاري      مداوا نمود، بلکه با از
هـا   بیمـاري  ي همه مردهیعنی با اجتناب از مصرف مواد 

  .گردند یکباره ناپدید می
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 ي مطالعاتی که تا به حال درباره ي کلیه
مواد معدنی و غیره  ،ویتامین ،پروتئین

باشد و باید  شده است به کلی غلط می
  .خط بطالن کشیدها  آنروي 

افات به اصطالح علمی کـه  تحقیقات و اکتش ي کلیه
 ،ویتـامین  ،چربی ،خواص غذایی انواع پروتئین ي درباره

مواد معدنی و غیره شده است به کلـی غلـط و فرضـی    
هـا و   پروتئین ،ها اشتباه در این است که ویتامین. باشد می

ترکیباتی هستند که در هـر  ها  آنغیره مواد اولیه نیستند، 
 فـرض کنـیم  . استگیاهی به یک شکل و رنگ در آمده 

بدن انسان یـا   )داند چون هنوز هیچ کس به درستی نمی(
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ایـن ده  . حیوان به ده هزار نوع مواد اولیه محتـاج باشـد  
مـثالً  . هزار نوع مواد اولیه در هر گیـاهی موجـود اسـت   

ــان  زیســت شناســان در  بــرگ درخــت یــا در خــار بیاب
ها  نآمواد معدنی و مانند  ،ها توانند همه نوع ویتامین نمی

ولـی چـون    که بدن یک حیوان احتیاج دارد پیدا کنند را
هاي الزمه در این  مواد اولیه یعنی اتم نوع همین ده هزار

جـا نمـودن    هتواند با جاب حیوان می ،گیاهان موجود است
کـه   را هر نوع ترکیبـات غـذایی   در بدن خود ها این اتم

ـ . بسازدها  آناحتیاج دارد از  ادر به عبارت دیگر حیوان ق
است پروتئین گیاهی را در بدن خود تبدیل به چربی یـا  

  .ویتامین کند و بالعکس
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توان  غذاهاي زنده مینباید فراموش نمود که فقط از 
بدن  ،مردههاي  از خوردنی. این تغییرات را انتظار داشت

ایـن اسـت کـه بـه     . توانـد بسـازد   انسان هیچ چیز نمـی 
اند در بدن خـود  تو بین حیوان می پزشکان کوته ي عقیده

همه گونه ویتامین بسازد ولی انسان قادر نیست این کـار  
رحم  را انجام بدهد و با این دلیل ابلهانه این پزشکان بی

پرست اسم چند ویتامین مصنوعی را روي کاغـذ   و پول
گیرند و هزار ریـال   آورند و هزار ریال از مشتري می می

تـرین   رگایـن بـز  . بینند هم براي داروفروش تدارك می
بازي است که تاریخ انسان تا به حـال ثبـت نمـوده     حقه

 ،تواند با گنـدم  است چون با این دو هزار ریال انسان می
 ي هـویج و سـبزي بـراي یـک سـال تمـام کلیـه        ،خرما
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 هـاي طبیعـی   احتیاجات بدن خود را با همه نوع ویتامین
  .تأمین نماید

ـ    مردهشناسان  زیست ه خوار عقیده دارند کـه بـراي ب
انسان باید غذایی مصرف نماید  Cدست آوردن ویتامین 

باشد و یـا بـراي بـه دسـت آوردن      Cکه داراي ویتامین 
باشـد   Bغذایی باید بخورد که داراي ویتامین  Bویتامین 

 يهـا  و همچنین براي سایر ترکیبات هم همـین حسـاب  
شـماري   آورند و بیهوده کاغذهاي بـی  غلط را به میان می

  .دکنن را سیاه می

هاي غلط و  ها این حساب متأسفانه رادیو و تلویزیون
کننـد و   گمراه کننده را مثـل طـوطی آنقـدر تکـرار مـی     

نماینـد کـه هـر باسـواد و      هـاي مـردم را پـر مـی     گوش
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کلسـیم   ،پروتئین ،سوادي روز و شب فقط از ویتامین بی
طبیعـت را   ي کس عقیده هیچ. کنند و کالري صحبت می

کند که اگر وضـع از ایـن    نمی کس فکر پرسد، هیچ نمی
قرار باشد چهارپایان باید اقالً روزي صدها نوع گیاه پیدا 

احتیاجات بدن خود را با همـه  کنند و بخورند تا بتوانند 
کـه بـا    ها و غیره تأمین نمایند، ولی بطـوري  نوع ویتامین

بینید بیشتر حیوانات فقط بـه یـک یـا دو     چشم خود می
فیـل و   ،شتر ،نگاه کنید به اسب. کنند نوع غذا قناعت می

  .زرافه و عمیقاً فکر کنید

بعد از وارد شدن به  Cویتامین حقیقت این است که 
دیگـر   Bیـا ویتـامین    و مانـد  نمـی  Cبدن دیگر ویتامین 

بـدن انسـان یـا حیـوان ایـن همـه       . ماند نمیB  ویتامین
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شـکند،   خـود مـی   ي ترکیبات غذایی را در جهاز هاضمه
دیل بـه ده هـزار نـوع مـواد نـام بـرده       کند، تب خورد می

از نو  را نماید و هر ترکیباتی که خودش احتیاج دارد می
طبیعت براي به وجود  ،یمیتر بگو باز هم واضح. سازد می

ـ    1ده هزار نوع ،کامل آوردن غذاي گیاهیِ ه مـواد اولیـه ب
طبیعت یک دفعه این ده هزار نوع مواد اولیه . برد کار می

آورد و دفعه دیگـر ترتیـب    در می را به شکل یک سیب
دهد و به شکل انگور یا بـرگ   این مواد اولیه را تغییر می
  .آورد یا یونجه و یا گندم در می

 
ممکن است صد هزار نوع یا بیشتر و یا کمتر باشد چون هـیچ   - 1

  .داند کس هنوز نمی
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 ي اگر طبیعت ترتیـب ترکیبـات غـذایی را در همـه    
ترکیبات شـناخته   ي گیاهان طوري قرار داده بود که همه

پیدا بود، آن وقت این گیاهـان همگـی بـه    ها  آنشده در 
  .آمدند یک رنگ و به یک طعم در می ،ک شکلی

او شکل ظاهري . شود کار طبیعت در اینجا تمام نمی
کند و  را عوض میها  آندهد، ترکیب  گیاهان را تغییر می

مـثالً شـکل ظـاهري    . آورد موجودات زنده به وجود می
. آورد یونجه را عوض نموده و یک گوسفند به وجود می

هاي جنگل یک فیـل، از   علفاز خار بیابان یک شتر، از 
برگ درختان یک زرافه و از گندم یا سیب یـک انسـان   

به عبارت دیگر یونجه، سـیب، انگـور، گنـدم،    . سازد می
گوسفند، اسب، شتر و یا انسان همین ده هزار نوع مـواد  
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ایـن اسـت کـه    . هاي مختلـف  اولیه هستند فقط به شکل
لـی  سیب یا گندم زنده براي انسان غذاي کامل اسـت و 

رفتـه   هم هاي جهان و مواد شیمیایی روي پختنی ي کلیه
  .فقط خاکستر غذا هستندها  آنباشند؛  غذا نمی

هاي خـود   در آزمایشگاه» دانشمندان«حاال ببینیم این 
غـذاي طبیعـی و کامـل    هـا   آن. به چه کارهایی مشغولند

در حقیقــت روي آتــش نــابود ( انــد خــود را گــم کــرده
کنند تـا   هاي خود جستجو می گاهو در آزمایش )اند نموده

البتـه  (بفهمند بدن یک انسان به چه نوع ترکیبات غذایی 
احتیاج ) غذایی بلکه فقط ترکیبات غذایی ي نه مواد اولیه

دارد که یکی یکی پیدا کنند و غذایی براي انسـان تهیـه   
اند که نـان سـفید غـذاي     فقط آنقدر فهمیدهها  آن. نمایند
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ــک  ــاقص اســت و در ممال ــاالت » پیشــرفته«ن ــد ای مانن
ها و  ویتامین(آمریکا چندین نوع مواد شیمیایی  ي متحده

  .فروشند کنند و به مردم می به این نان اضافه می) غیره

ها سال  بعد از هزاران و بلکه میلیونها  آنفرض کنیم 
ترکیبـات   ي سعی و کوشش و جستجو موفق شدند کلیه
ف نماینـد و  غذایی را که بدن انسـان احتیـاج دارد کشـ   

تعداد این چندین نوع مواد شیمیایی را به ده یا صد هزار 
. غذاي زنده و کامل درست نمایندها  آننوع برسانند و با 

این کار چنین خواهـد   ي این کار چیست؟ نتیجه ي نتیجه
ها سال جسـتجو همـین    بود که این آقایان بعد از میلیون

همـان   غذاي اصلی انسان را که گم کـرده بودنـد یعنـی   
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شته و تبدیل به نان گندم زنده را که با دست خودشان کُ
  .کرده بودند مجدداً پیدا خواهند کرد

بپرسیم وقتـی گنـدم   » دانشمندان«حاال بیاییم از این 
اصلی و کامل انسـان در   ،زنده یعنی همین غذاي طبیعی

همه جاي دنیا به این فراوانی موجود است دیگـر دنبـال   
  گردید؟ چه می

فـالن   ي خواهند بدانند که وظیفـه  چرا میها  آناصالً 
ویتامین در بدن چیست؟ اگر هزاران سال هـم زحمـت   

فعالیـت  بکشند قادر نخواهنـد بـود حتـی یـک درصـد      
. هـا را بـه درسـتی بشناسـند     ها و وظایف ویتامین سلول

اگر فقـط یـک چیـز را بداننـد خودشـان را بـراي       ها  آن
زنـده بـه بـدن    وقتی گنـدم  . همیشه راحت خواهند کرد
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آن در بدن پخش  ي تحویل بدهند هزاران نوع مواد اولیه
رود و  ن مـی بـه جـاي معـی   هـا   آنشود و هر یـک از   می

و اگر به جـاي   دهد ي خود را به درستی انجام می وظیفه
بـه   مردهنان  ،نان زنده یعنی گندم جوانه زده یا آرد کامل
ـ   بدن تحمیل نمایند آن چنـان خرابکـاري   دن هـایی در ب

شود که بعـد از هـزاران سـال زحمـت موفـق       ایجاد می
هــاي  هــا را بــا ویتــامین نخواهنــد شــد ایــن خرابکــاري

مصنوعی و داروهاي سمی و یا با عمل جراحـی چـاره   
  .نمایند

لذا اصوالً آن خوراکی را باید غذاي واقعـی دانسـت   
که به تنهایی قادر به تغذیه نمودن یک موجود زنده بوده 

 ي و داراي همان ده هـزار مـواد اولیـه    یعنی غذاي کامل
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کلیه غذاهاي گیاهی زنده از ایـن نـوع   . فرض شده باشد
باید بر حسب میل بـدن  ها  آنهستند، ولی از هر یک از 

و آمادگی دستگاه گوارش مصرف شود، چون بدن ما که 
ترین البراتوار جهان است چنانچـه از نفـوذ و اثـر     کامل

واند راه خود را پیدا کند ت به خوبی می یابدموم نجات س
باشد و مـا را بـه    و آن وقت میل ما راهنماي کامل ما می

خوبی راهنمایی خواهد کرد که از هر یک از این غـذاها  
  .صرف کنیممچقدر و با چه نسبت 
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، 1مثالً وقتی ما میل بـه غـذاي شـیرین ماننـد عسـل     
کشمش، خرما و غیره داریم دلیل بر این نیست که بـدن  

به مواد قندي دارد بلکه دلیلش این اسـت کـه   ما احتیاج 
مـا در ایـن موقـع     ي هاي درونی جهـاز هاضـمه   دستگاه

. آمادگی براي شکافتن و تحلیل نمودن مواد قنـدي دارد 
آیـد قـدري گـردو،     دیگر میل به وجود می ي چند لحظه

مـا   ي سیب، تربچه یا پیاز بخوریم، یعنی جهـاز هاضـمه  
هضم نمـودن غـذاهاي    امکانات خود را براي شکافتن و

اما باید دانست که میل در مقابل . مزبور آماده کرده است

 
گیاهخواران از خوردن عسل نیز بنا به دالیلی پرهیز  بعضی از خام  1

–. کنند استفاده می... جاي آن از خرما، کشمش، انجیر و کرده و به 

  )رحیمی(
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با میل در مقابل غذاهاي زنده هیچ شباهتی  مردهغذاهاي 
خـوار هـر قـدر هـم غـذاهاي مختلـف        مردهیک . ندارد

یک سیگار یـا  تواند میلی را که براي کشیدن  بخورد نمی
خـوردن  طـور هـم بـا     همین. تریاك دارد خاموش نماید

تواند میلی را که براي خوردن یـک   غذاهاي زنده او نمی
دار دارد خنثـی نمایـد    دار و چربی بشقاب غذاي گوشت

در بـدن   مردههاي  که با خوراکی را سمومیاین که مگر 
  .خود ذخیره نموده است خالی کند

بعد از تحلیـل   ،ظاهراً متنوع این همه غذاهاي طبیعیِ
یک چیز یعنی به غذاي کامل رفتن در بدن ما همگی به 

کنند کـه هـر غـذایی     ها خیال می بعضی. شوند تبدیل می
 .لـی حقیقـت ایـن نیسـت    خاصیت مخصوصـی دارد، و 
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گیـاهی   ي غـذاهاي زنـده   ي حقیقت این است کـه همـه  
ظاهراً کامالً متفاوت ولی باطناً یک خاصیت دارند و این 

طبیعـت  . غذاي کامل هسـتند ها  آنخاصیت آن است که 
و هاي مختلـف بـه وجـود آورده     هاي مختلف با مزهغذا

کـه مـا از ایـن     به ما ذائقه داده اسـت فقـط بـراي ایـن    
  .ها بیشتر لذت ببریم خوردنی

چون انسان معمـوالً عـادت دارد غـذاهاي مختلـف     
ي او عـادت کـرده اسـت بـراي      بخورد، جهـاز هاضـمه  
هاي گوناگون آماده داشته باشد،  شکافتن این غذاها مایع

اگر شخصی در وضعی قرار گیرد که به غیـر از یـک   اما 
براي خوردن پیدا نکنـد و مجبـور    ينوع غذا چیز دیگر

ي او بـه   شود فقط با این غذا تغذیه نماید، جهاز هاضمه
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هـاي   کند و براي شکافتن این غذا مایع آسانی عادت می
گذارد تـا شـخص    نماید و در اختیار او می کافی تهیه می

به مقدار کافی بخورد و هضـم نمایـد و    بتواند از آن غذا
احتیاج بدن خود را کامالً تأمین نماید، ولی ایـن کـار را   

تـوان   نمـی » مقوي«و » پخته«هاي  با هیچ نوع از خوراکی
  .انجام داد
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  .خواري یک عمل طبیعی نیست گوشت
یم نمـای  نزد بیشتر حیوانات مشاهده مـی که  طوريه ب

خورد، دیگري بـرگ   یفقط علف م ها حیوانیکی از این 
ایـن  . درخت، سومی دانه، چهارمی خار و از ایـن قبیـل  

اسامی تعیـین کنـیم   ها  آندرست نیست که ما براي همه 
خـوار،   خـوار ، گوشـت   ، دانـه خوار خوار، برگ مثل علف

موجـودات   ي طبیعتاً همـه . ها  اینجورخوار و مانند  همه
  .اند خوار خلق شده روي زمین گیاه ي زنده

جوراجـور خلـق    ي ار بزرگ موجودات زندهپروردگ
هـاي   هـزاران نـوع خـوردنی   هـا   آننموده است و بـراي  

گیاهی به وجود آورده و در همه جاي دنیا پخش نمـوده  
بخورند و نزد همدیگر به آرامی و خـوبی  ها  آناست که 
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طبیعت غـذاي کامـل را توسـط    . و خوشی زندگی کنند
هاي  با سلول کند و پزد و درست می خورشید می ي اشعه

ولـی  . دهـد  موجودات قرار مـی  ي زنده در دسترس همه
 و طور که انسان از قوانین طبیعت سرپیچی نمـوده  همین

 ،مواد مخـدر  ،سیگار ،مشروبات الکلی ،مردهبه غذاهاي 
 ،دارو و صدها نوع چیزهـاي دیگـر معتـاد شـده اسـت     

طور هـم بعضـی از حیوانـات بـه گوشـت معتـاد        همین
  .اند گردیده
کـه غـذاي    هـا  زمسـتان ي خیلی قـدیم در  ها انزم از

شد بعضی از حیوانات به خواب  طبیعی نسبتاً کمیاب می
ها غـذا   رفتن عادت کردند، دیگران کوچ نمودند، بعضی

ذخیره نمودند و بعضی از حیوانات هم حیوانـات دیگـر   
شـکم   هـا  آنهـاي   را طعمه خود قرار دادند و با گوشت



74 

 

از گیاهان به ها  آنذایی را که خود را پر نمودند، یعنی غ
هـا   آندست آورده و در بدن خود ذخیره نموده بودند از 

خـوار شـکار    که حیوانات گوشت با این. ظالمانه ربودند
این  خورند باز هم گوشت هاي زنده می با سلولخود را 

این یک غذاي دست دوم  .شکار، غذاي تمام عیار نیست
خـود را از   ي اولیـه  یباشد که قسمتی از ارزش غذای می

خـوار   این است که حیوانـات گوشـت  . دست داده است
 ي خورند ولـی بـه عقیـده    گاه غذاي گیاهی هم می هگاه ب

فقط در موقع بیماري این کار را ها  آنلوح  اشخاص ساده
همه نوع گوشت و سایر مواد حیوانی چه . دهند انجام می

ـ   به ،باشد غذاي سمی می مردهزنده و چه  ل کـه  ایـن دلی
گر از ارزش غذایی یگردد د وقتی این غذا دست سوم می

به عبـارت دیگـر گوشـت یـک جـانور      . افتد به کلی می
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تواند بـراي یـک حیـوان دیگـر ارزش      خوار نمی گوشت
سـمیت بـه   هـا   آنغذایی داشته باشد، زیـرا در گوشـت   

گـردد و   باشد که اثرش فوري ظاهر می اي زیاد می اندازه
کنـد از   انسـان جـرأت نمـی   به همین جهـت اسـت کـه    

 ،گـرگ  ،گربـه  ،خوار مانند سگ گوشت جانوران گوشت
  1.شیر و پلنگ تغذیه نماید

 
ي مردم بعضـی از   ي تغذیه احتماالً جناب آقاي آوانسیان از شیوه  ١

خوار مثل سـگ و   کشورها مثل چین که به همین حیوانات گوشت
خبر نداشته است، امـا خـب حـرف آقـاي      کنند گربه هم رحم نمی

است و بیشتر کسانی که گوشـت  آوانسیان تا حدود زیادي درست 
خوار متنفـر بـوده و    خورند از خوردن گوشت حیوانات گوشت می

  )رحیمی( -.کنند پرهیز می
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 غیرطبیعی خواري جانوران یک عمل  این که گوشت
د یک یدخترم آناه. توان ثابت نمود است را به آسانی می
ساله دارد که از بدو تولـد بـه    ششسگ سفید و قشنگ 

بیشتر خوراك او . ایم ش دادهخوریم عادت غذایی که ما می
را عســل، گنــدم، خرمــا، کشــمش، پســته و ســاالدها و 

البتـه بـه   ها  این ي ، همهدهد تشکیل می هاي مختلف میوه
چون در منزل ما حتی یک گرم هم غذاي  ،صورت زنده

ه را هـم  چـ این سگ حتی پیاز و ترب. شود پیدا نمی مرده
ـ   . خـورد  با میل فراوان می رون شـهر  مـوقعی کـه او را بی

ـ   بریم در چمن می را زارهاي سبز و خرم مثل یک بـره چِ
نهایـت   هاي دیگر بی سگ با  ایسهمق دراین سگ . کند می

  .انرژي استبا حرارت و  و شاداب ،سالم
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پلنگ و گرگ را مثـل   ،هاي شیر اگر ما بخواهیم بچه
خواري عادت دهیم بعـد از چنـد نسـل     این سگ به گیاه

گذارنـد و   کلی کنـار مـی  ه ا بخوي درندگی خود رها  آن
را بـا گـاو و   هـا   آنتـوانیم   گردند و ما مـی  کامالً رام می

توانیم  گوسفند قاطی کنیم، اما بالعکس ما هیچ وقت نمی
بیشـتر  . خواري عادت دهیم گاو و گوسفند را به گوشت

اسب و شتر خلـق   ،گوسفند ،کنند که گاو مردم خیال می
ولـی ایـن طـور    . ورنداند که علف یا کاه یا خار بخ شده

از همـه   کـه  نیست، این حیوانات هم میل فراوان دارنـد 
ولی خوریم بخورند  جات که ما می نوع سبزیجات و میوه

مـا زور داریـم،   . دهـد  نمـی هـا   آنکسی از این چیزها به 
را از ایـن غـذاها   هـا   آناسلحه داریم، حق داریم نه فقط 

وي آتـش  ر ،را هم ببـریم  ها آنمحروم سازیم، بلکه سر 
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بـه ســم تبـدیل نمــاییم و بـراي خــود و     و قـرار دهــیم 
خالصه جهنم  .ان هزاران نوع بیماري ایجاد کنیمعزیزانم

ــان را در آن    ــا خودم ــاوریم ت ــین بی ــا را روي زم آن دنی
نگاه کنید بـه نوجوانـان امـروزه کـه در مـواد      . بسوزانیم

اند و ببینید که  مخدر و هزاران نوع فساد دیگر غرق شده
چه بالیی به سـر  . تا به کجاها خواهد رسیدها  آن عاقبت

مردم خواهد آمد اگر روزي سرنوشت این دنیا به دسـت  
خوارها باید هرچه زودتـر دور هـم    بیفتد؟ ما زنده ها این

هـاي   هـا و بـدبختی   جمع شویم و همه گونه ناشایستگی
  .یمیکن نما انسانی را یکباره ریشه
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خود را  شناسان گمراه البراتوارهاي زیست
  .کنند باالتر از البراتوار طبیعت تصور می

: انـد  گیاهان از سه منبع عمـده تشـکیل شـده    ي کلیه
شناسـند و بهتـرین نـوع آب     اولی آب است که همه می

دومـی  . شـود  همین آبی است که در گیاهـان یافـت مـی   
. گـردد  شود و از بدن دفع مـی  سلولز است که هضم نمی

ست یعنـی همـان ده   سومی خود غذاي خالص و کامل ا
فرق بین علـف و گنـدم یـا    . هزار مواد اولیه فرض شده

بادام این است که علف از مقدار زیادي سلولز و مقـدار  
ي حیـوان   کمی غذا تشکیل شده است و جهـاز هاضـمه  

طوري ساخته شده اسـت کـه مقـدار زیـادي علـف در      
کند، آن را نشخوار کـرده قسـمت    ي خود جمع می معده



80 

 

کنـد و مقـدار کـم غـذا را از آن      دفع می اعظم سلولز را
خرما و از این  ،بادام ،کشد، ولی برعکس گندم بیرون می

انـد کـه    قبیل از مقدار زیادي غذاي خالص تشکیل شـده 
هـا   آنتواند روزانه فقط با یک یا دو مشـت از   انسان می
  .جات خود را تأمین نمایداتمام احتی

بـزرگ   این غذاي کامل را که خـداي » متمدن«مردم 
خواهنـد   سوزانند و می تهیه کرده است با دست خود می

ایـن  . با مواد مصنوعی غـذایی تـازه بـه وجـود بیاورنـد     
انسان در مورد تغذیه حتی عقـل  . دیوانگی محض است

مورچه غذاي طبیعـی خـود را   . یک مورچه را هم ندارد
جات را بـا   انسان میوه. شناسد شناسد ولی انسان نمی می

نزدیـک  ها  آنکند که کرم به  مسموم می تیزآب و گوگرد
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فهمد که این مواد مسموم شـده خـوردنی    کرم می. نشود
  .نماید فهمد و مصرف می نیست، ولی انسان نمی

خـود را   ي گیریم که حتی کـرم راه تغذیـه   نتیجه می
به همین طریـق انسـان آب   . بهتر از انسان شناخته است

جـات و   کنـد، میـوه   آشامیدنی خود را نیـز مسـموم مـی   
کـود شـیمیایی    ي کند، به وسیله سبزیجات را مسموم می

برد که پول زیـادي بـه دسـت     حجم محصول را باال می
. نمایـد  آورد ولی در عوض کیفیت را فداي کمیـت مـی  

و شیمیایی و سمی را  غیرطبیعی انسان هزاران نوع مواد 
هـاي نوظهـور و    کند و وقتی بیمـاري  وارد بدن خود می

شوند از کشـف علـت    جهت ظاهر می خطرناك از همه
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 ها آنموم جدید کوشد تا با انواع س عاجز مانده میها  آن
  .را چاره نماید

هـاي   شناسان در علم خود پیشرفت گویند زیست می
هرچه جلوتر بروند باید ها  آنبه نظر من . اند زیادي کرده

بیشتر به این مطلـب ایمـان بیاورنـد کـه هنـوز چیـزي       
به جـایی رسـید کـه    ها  آنمی که دانش دانند و هنگا نمی

اقرار کردند علم و دانش ایشان در مقابل دانایی طبیعـت  
توان قبول کرد که ایشان واقعـاً   ناچیز است، آن وقت می

  .اند چیزي فهمیده و یا یاد گرفته

دانیم که بدن یک انسان یا یک حیوان به انواع  ما می
 آنمقدار  شماري ترکیبات غذایی احتیاج دارد که یک بی

را هنـوز  هـا   آنو بیشـتر  » انـد  شناخته«شناسان  را زیست
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 گویند به ما میها  آن. باشند شناسند و در جستجو می نمی
، فـالن قـدر   الن مواد غذایی فالن قـدر ویتـامین  در ف که

اکنون من از این  !غیره استفالن قدر کالري و  ،پروتئین
و تـامین  پرسم که در خار بیابان چـه نـوع وی   آقایان نمی

هـاي   قادر نیستند بـا دسـتگاه  ها  آنچون  ،پروتئین هست
مـن  . آزمایشی خود چیز قابل توجهی در آن پیـدا کننـد  

پرسم که از این همه ترکیبات غذایی شناخته یـا   فقط می
نشناخته که بدن یک موجود زنده الزم دارد کـدام یکـی   

توانند به ما ثابت کنند کـه در   در آن وجود ندارد؟ آیا می
خار بیابان فالن ترکیب غذایی موجود نیست؟ البتـه کـه   

ترکیبـات غـذایی موجـود     ي توانند چون در آن همه نمی
زیـرا آن خـار بـه تنهـایی      ،کدام کم نیست است و هیچ

آن کـاري کـه   . نماید احتیاجات شتر را تأمین می ي کلیه
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هاي دنیا بـا تمـام ترکیبـات شـیمیایی کـه       پختنی ي کلیه
توانند انجام بدهند، ایـن   نمیاند  دهوع نمدانشمندان اخترا

پس مهم نیسـت کـه   . دهد خار بیابان به تنهایی انجام می
بیننـد، مهـم ایـن     این دانشمندان در مواد غذایی چه مـی 

این آقایان فقط ظـاهر  . باشد است که در آن واقعاً چه می
. 1ابـداً خبـري ندارنـد   ها  آنبینند و از باطن  چیزها را می
ریزند هـیچ   اسب کاه خشک می يجلوها  نآهنگامی که 

ن ویتـامین یـا   کنند که ممکن است در کاه فـال  فکر نمی
  .مواد معدنی کم باشد

 
پرسندت // تو پایبند ظاهر کار خودي و بس ": پروین اعتصامی -  ١

  )رحیمی( - " کنی؟ ار ز مقصد و معنا چه می
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هـا و   هـاي خـود را روي مـوش    کلیه آزمـایش ها  آن
دهند به این دلیل که بدن مـوش و   ها انجام می خرگوش

حاصـله را   ي خرگوش با بدن انسان فرقی ندارد و نتیجه
 را هایی پس چرا آن فعالیت. سازند می روي انسان عملی

بینند، روي  فیل و زرافه می ،شتر ،که همه روزه نزد اسب
کنند؟ مگر بدن یک موش از بدن اسب  انسان عملی نمی

مگر کاه و خار بیابان یا تر است؟  و شتر به انسان نزدیک
باشد؟  تر از گندم یا گردو یا انگور می برگ درخت کامل
این آقایان به خود بیاینـد و اشـتباهات   آیا چه زمان باید 

 ي نیست، کلیه جزئیخود را قبول نمایند؟ این اشتباهات 
ــان در   ــاي زودرس بشــر در سراســر جه ــرگ و میره م

کـس در   هیچ. پیوندد این اشتباهات به وقوع می ي نتیجه
میـرد و همـه بـه     خوارها با مرگ طبیعی نمی مردهدنیاي 
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هـا در   و تمام بیمـاري  شوند ها تلف می بیماري ي واسطه
بنـابراین گنـاه   . آینـد  این اشتباهات به وجود می ي نتیجه
  .افتد مرگ و میرها به گردن این آقایان می ي کلیه

خوار اساساً  مردهشناسان  مطلب اینجاست که زیست
 به جاي ایـن ها  آن. پردازند در جاي غلط به جستجو می

هـا   گاهکه حقیقت را در طبیعت جستجو کنند در آزمایش
نماینـد و همیشـه مصـنوعی را     وقت خود را تلـف مـی  

، چون هرچـه طبیعـت سـاخته    نمایند جانشین طبیعی می
ولـی آنچـه   ! است گویا معمولی است و ساده و رایگـان 

اند گران است و علمی، چون با زحمت  خودشان ساخته
  .فراوان به دست آمده است
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هاي علـم فضـانوردي آیـا ایـن      شرفتیبا این همه پ
تواننـد بـه مـاه و خورشـید و ســتارگان      نشـمندان مـی  دا

ما با  .بروید، ما به شما احتیاجی نداریمبه کنار «: بگویند
مـاه و خورشـید خـود را خـواهیم      ،هاي مصنوعی سفینه

توانند ببیننـد بلکـه    شناسان نه فقط نمی زیست» ساخت؟
هاي  توانند فکرش را هم بکنند که در هر یک از اتم نمی

البته در مقایسـه  ( ها ستاره و خورشید ریز نغذایی میلیو
وجـود دارد کـه توسـط آتـش متالشـی       )با چشم انسان

هـایی   هـاي مصـنوعی همـین سـفینه     گردد و ویتامین می
خواهنـد جانشـین    انـد و مـی   هستند که خودشان ساخته

  .ستارگان طبیعی بنمایند
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 ي دار باید یگانه نان روزانـه  گندم زنده یا آرد سبوس
اگـر بـه    .باشد و جایگزین نان پختـه بشـود   مردم جهان

مقامـات   ،فعلـی  هـاي درمـانی غلـط    جاي تمام کوشش
هـا و   پرورشگاه ،ها بیمارستانمسئول فقط این کار را در 

اجـرا بگذارنـد و بـه مـردم      ي ها به مرحلـه  شیرخوارگاه
ــان زنــده را توصــیه کننــد،  درصــد از  پنجــاهخــوردن ن

ایـن کـار خیلـی    ها  آنچنانچه . شود ها کاسته می بیماري
شود که مقصـود   ساده و انسانی را انجام ندهند معلوم می

اطالعی ندارند ها  آناگر . فقط تجارت است و بسها  آن
را هـا   آنکه چطور باید گندم زنده را خورد من حاضرم 

سال تمـام اسـت    هفدهبه رایگان راهنمایی نمایم، چون 
 هم دار ي وبهخورم و اگر مرا به پاي چ که گندم زنده می
شوم حتی یک تکه نان پخته بـه دهـان    ببرند حاضر نمی
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خواري پی ببرد مسـلماً   هر کس به ارزش زنده. 1بگذارم
اطالعی مردم اسـت   مثل من رفتار خواهد کرد و فقط بی

  .دهند که اشتباهات پدران خود را کورکورانه ادامه می

هـا   آن. در این جریان پزشکان معمولی مقصر نیستند
آموخته ها  به آنها  ي مطالبی هستند که در طی سالمجر

گناهکاران واقعی کسانی هستند که بر خـود  . شده است
  .اند نام دانشمند نهاده

سـال عمـر    صد و پنجـاه تا  صد و چهلیی که ها آن
ها  آنبرعکس . کنند جزء این گروه دانشمندان نیستند می

 
سر  خاك ریزي بر// گر خوري یک لقمه از مأکول نور ": مولوي  ١

  )رحیمی(  - "نان تنور
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 کسانی هستند که خیلی دور از تمدن و مراکـز علـم در  
کنند و بـا داروهـاي سـمی و     آغوش طبیعت زندگی می

غذاهاي نوظهور آشنایی ندارند و بیشتر با مـواد طبیعـی   
تـر و بدنشـان    طـوالنی هـا   آنچقدر عمر . کنند تغذیه می

به کلی  مردهبود اگر ایشان از صدمات غذاي  تر می سالم
  .برکنار بودند

ــودم   ــر ب ــکی حاض ــرانس پزش ــک کنف . روزي در ی
او . هـاي قلبـی بـود    از متخصصین بیماري سخنران یکی

دهـد کـه پزشـکان     آمار آمریکا نشـان مـی  «: چنین گفت
قلبـی تلـف    ي طبقـات دیگـر از سـکته    ي بیشتر از همه

تواننـد   چطور مـی ها  آن«وقتی پرسیده شد که » .شوند می
دیگران را معالجه نمایند وقتی خودشان از همـه زودتـر   
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او در جواب » میرند شوند و از همه زودتر می مریض می
چون پزشکان بـراي عمـر خـود اهمیـت     « : چنین گفت

نصـف شـب بـراي    هـا   آنزیادي قایل نیسـتند و ضـمناً   
 ،زنـم  مـن حرفـی نمـی   » .شوند مالقات بیماران بیدار می

آور  از این جواب خنـده  خودش محترم ي بگذار خواننده
  .نتیجه بگیرد

خداوند مهربان براي بندگان محبوب خود مرض در 
ها را براي کسانی فرستاده که  نظر نگرفته بلکه او بیماري

امر او را اطاعت نکـرده و از قـوانین طبیعـت سـرپیچی     
به عبارت دیگر کشتن غذاي زنده از بزرگتـرین  . کنند می

  .ماند گناهان است که بدون مجازات نمی
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داخل کردن  ي ها نتیجه بیماري ي کلیه
یعی و و غیرطب مردهغذاهاي پخته و مواد 

  .باشد سمی دیگر به بدن می
فایده در بدن انسان  مانند یک سوخت بی مردهغذاي 

 ،فایـده  هـاي بـی   رود و یـا سـلول   سوزد و از بین مـی  می
آورد و موجـب یـک    خور به وجـود مـی   مریض و مفت

اطـالع   شود که مردم بی مصرف و غیرطبیعی می چاقی بی
 مردهغذاهاي بعالوه . پندارند را نیرومندي و قوت می  آن
کنند که به مرور زمـان در بـدن    موم مختلفی ایجاد میس

شـماري   هاي بی شود و سبب مرض آوري می انسان جمع
  .گردد می
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هاي انسـانی فقـط یـک علـت      بیماري ي اصوالً کلیه
 مـرده مواد اساسی دارد و آن عبارت است از وارد کردن 

ي غـذاهاي پختـه، تمـام غـذاها     ي کلیـه : به بدن از قبیل
، داروهاي شیمیایی، مواد مخـدر،  )مردهزنده یا (حیوانی 

جـات   هاي الکلی و غیر الکلی، دخانیات، شیرینی نوشابه
  .ها آنو مانند 

خـوار در مقابـل غـذاي     مردهزیادي که یک  ي عالقه
نماید گرسنگی نیسـت، بلکـه اشـتهاي     احساس می مرده

معتـاد در مقابـل مـواد سـمی      یـک  کاذب است که بدن
کند  شته پر میاو شکم خود را با مواد کُ. کند اس میاحس

کـه بـدن وي از فـرط     تا احساس سیري نماید، در حالی
  .نالد گرسنگی واقعی می
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خوار از دو نـوع سـلول تشـکیل شـده      مرده هر بدن
خوردن غذاي . هاي زائد هاي اصلی و سلول سلول: است
سـالم و   ،هـاي طبیعـی   ي نباتی عامل ایجـاد سـلول   زنده

که خوردن غذاي غیرطبیعی  حال آنگردد  خصص میمت
خور بـه وجـود    مریض و مفت ،هاي ناتوان سلول مردهو 
هـاي   بیمـاري  ي کلیـه . کنـد  را تغذیه میها  آنآورد و  می

بعضـی  . انـد  هاي زائد تمرکز یافتـه  انسانی در این سلول
در یـک شـخص بـه    هـاي زائـد    اوقات وزن این سـلول 

رسـد و ایـن خـود مـرض      کیلوگرم مـی  هفتادتا  شصت
در آغـوش گرفتـه و بـا خـود      آن را است کـه شـخص  

گرداند و با سـعی و کوشـش فـراوان آن را تغذیـه و      می
بـه طـور کلـی بیمـاري     . پرورانـد  کند و مـی  پذیرایی می

هـاي اصـلی و متخصـص     کمبود سلول: عبارت است از
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براي به کار گماشتن اعضاي بدن از یک طرف و تجمع 
مواد مختلف سمی در بـدن از طـرف   هاي زائد و  سلول
  .دیگر

کـه بـا   هـا   کلیـه  هاي اصلی و متخصصِ وقتی سلول
ـ  و خون را تصفیه نموده ،هاي مجهز خود دستگاه موم س

شـوند و   نماینـد، کـم مـی    توسط ادرار از بدن دفع میرا 
توانند کار خود را بـه خـوبی انجـام بدهنـد،      ها نمی کلیه
  .اند ها مریض گویند کلیه می

گوینـد   د مـی شون هاي اصلی کبد کم می سلول وقتی
 ،هـا  غـده  ي و همین طـور بـراي همـه    کبد مریض است
هـاي دیگـر بـدن همـین وضـع ایجـاد        اعضاء و سیستم

  .شود می
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شـود،   امر آشنا مـی  ولی وقتی یک مریض با حقیقت
گـذارد و   را کنار می مردهتمام غذاهاي  گیرد، تصمیم می

هـاي   ز روز اول سـلول کنـد، ا  با غذاي طبیعی تغذیه مـی 
زائد بدن او از گرسنگی شروع به مردن و از بـین رفـتن   

شـوند و   موم انباشته شده در بدن او حل میکنند و س می
هـاي اصـلی    و در عوض سـلول  گردند از بدن خارج می

بدن با به دست آوردن مقدار کافی غذاي طبیعی روز بـه  
ي بـدن  ها و عضوها یابد و در نتیجه غده روز افزایش می

بدین ترتیب با . گیرند فعالیت طبیعی خود را به دست می
هـاي اصـلی و    هـاي زائـد بـا سـلول     مبادله شدن سـلول 
موم انباشته شـده در بـدن در عـرض    خالص شدن از س

رود و  مرتبه از بین مـی  ها یک بیماري ي مدت کمی کلیه
  .آید آسایی به دست می سالمتی کامل بطور معجزه
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قـادر اسـت   » دارو«پرسـم کـدام    حاال من از شما می
موم خالی کند یـا  هاي زائد را بکشد، بدن را از س سلول

هــاي گرســنه را ســیر نمایــد؟ وقتــی از جلــوي   ســلول
کنم که چطور ایـن   شوم و مشاهده می ها رد می داروخانه

کشند و پول خود را  خبر صف می هاي از همه جا بی آدم
م بخرنـد و  ریزند تا چند نوع س به جیب داروفروش می

تـر بسـازند،    هاي مسموم خـود را بـاز هـم مسـموم     بدن
هـا را از خطـرات    این بدبخت خواهم فریاد بکشم و می

ـ     این کار بـی  مومی کـه بایـد از   خردانـه آگـاه نمـایم، س
هـا را پـر نماینـد تـا      مـوزه  و ها جمـع نمـوده   داروخانه

هاي آینده با وحشت نگاه کنند کـه در قـرن بیسـتم     نسل
کردنـد کـه تندرسـتی و     انگانی زنـدگی مـی  چه نوع دیو

  .پنداشتند موم کشنده میرا در این نوع س خود سالمتی
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هـاي بـدن و    هاي طبی ماننـد معاینـه   آزمایش ي کلیه
برداري و غیره و غیره که به خیال  خون و ادرار و عکس

دهنـد و از   خودشان براي شناختن نوع بیماري انجام می
کشند کامالً پوچ و  رون میلوح پول هنگفتی بی مردم ساده

ها به هـر نـوع و    بیماري ي غیر ضروري است؛ زیرا کلیه
خـواري   مـرده شکل هم که باشد فقط یک علت دارد که 

اســت و یــک عــالج اساســی و قطعــی دارد و آن هــم  
  .خواري است زنده

ها سال فقط با مواد  قبل از کشف آتش، انسان میلیون
خـود را طـی نمـوده    زنده و نباتی تغذیه کرده و تکامل 

هاي زنـده تشـکیل    غذاي یک انسان باید از سلول. است
شته شده هـیچ ارزش غـذایی   اصوالً غذاي کُ. شده باشد
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هـاي   شوند، سـلول  شته میندارد و موقعی که حیوانات کُ
و خاصیت غذایی میرند  در مدت بسیار کوتاهی میها  آن

کننـد و بـه    دهند و تولیـد سـم مـی    خود را از دست می
خـوار   حیوانات گوشـت . گردند ادي زهرآلود مبدل میمو

خـوار، همـین    ي گوشت خامِ یک حیوان علف به وسیله
هاي نباتی را غیـر مسـتقیم یعنـی از دسـت دوم      خوراك

به عبارت دیگر وقتی یک گرگ یک بره کامل . گیرند می
خورد مثل این است که یک دسته علف  را زنده زنده می

تواند شـکار خـود را    نمی خورده است، ولی انسان چون
  .خوار باشد تواند گوشت زنده زنده بخورد پس نمی

هـیچ  ها  آنطور شیر، ماست، پنیر، کره و مانند  همین
ارزش بـه   فقط سلول هاي بیها  آن. ارزش غذایی ندارند
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هـا   میکـروب . کننـد  را تغذیه میها  آنآورند و  وجود می
ي اصـلی  هـا  سـلول . گذارند ها اثر می فقط در این سلول

ها  آیند از میکروب انسان که از غذاي طبیعی به وجود می
هـا را بخورنـد و    تواننـد میکـروب   میها  آن. باکی ندارند

خـواران بحـث    بنـابراین در دنیـاي زنـده   . هضم نماینـد 
  .پذیرد میکروب خاتمه می
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غذاي طبیعی را به » متمدن«اگر مردم 
وسیله آتش جاهالنه محو و نابود نکنند، با 

توان پنج برابر جمعیت  حصول موجود میم
  .دنیا را تغذیه نمود

هشتاد درصد غذاي طبیعـی را کـه از   » متمدن«مردم 
آتش جاهالنه نـابود   ي آورند به وسیله زمین به دست می

از کمبـود مـواد غـذایی     و نشـینند  کننـد، سـپس مـی    می
هـاي   خـوراك  ي اگر مردم جهان کلیـه . کنند صحبت می

از غذاي خود نه تنها چیـزي  ها  آنارند را کنار بگذ مرده
اند بلکه از مواد غیرطبیعی و سمی که باعث بروز  نکاسته

این سخنان براي . اند باشد رهایی یافته ها می انواع بیماري
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رسـد، ولـی عـین     خواران باور نکردنی به نظـر مـی   مرده
اي یـک خوشـه    خوار هفتـه  مردهاگر یک . حقیقت است

ک خوشه انگور و مقدار نـاچیزي  ، همین یبخوردانگور 
انـد او را   هاي غذایی که از اثرات آتش نجات یافته سلول

از اینجـا بـراي همـه    . دارد کند و زنده نگه مـی  تغذیه می
شود که غذاي طبیعی تا چـه حـد ارزش    کس آشکار می

کننـد کـه    بعضی از دانشـمندان تـالش مـی   . غذایی دارد
کنند که مـردم  اي پیدا  حجم و فشرده غذاي مصنوعی کم

بینند که  نمیها  آن. آسوده بشوند» پخت و پز«از زحمات 
طبیعـت همــین فکـر را قــبالً کـرده و غــذاي فشــرده و    

ارزانی داشته ها  آنگردو و بادام به ، مثل گندم یحجم کم
را در جیـب  هـا   آناست تا هر کس بتواند یک مشت از 

اگر . گذاشته و تمام روز به آسودگی دنبال کار خود برود
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پـنج  توانـد   فقط گندم به صورت زنده مصرف شود مـی 
  .برابر جمعیت دنیا را تغذیه نماید شش

یک کارگر ایرانی روزانه نصف مزد خـود را صـرف   
کند، باز هم زن و فرزندان وي سـیر   خرید نان خالی می

کـه   حـال ایـن  . نیستند و همیشه مریض و ناتوان هستند
هـار ریـال گنـدم    اگر همین کارگر فقط نیم کیلو یعنی چ

اش تهیه نماید هم آنان را سیر نمـوده   زنده براي خانواده
ایـن  . را به خوبی تأمین نموده استها  آنو هم سالمتی 

است کار پروردگار بـزرگ کـه هنـوز مـردم بـدان پـی       
  .اند نبرده

در حال حاضر مللی هستند که از کمبود مواد غذایی 
و عجیـب   باشـند  قحطی مـی  ي برند و در آستانه رنج می
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این است که فقط یک اعـالن رسـمی از طـرف وزارت    
بهداري به این عنـوان کـه طبـاخی یـک عمـل غلـط و       

هـا از هرگونـه    خطرناکی است، کافی است که این ملت
  .ناراحتی در امان باشند

سپاهیان محاصـره شـده در   اگر در روزگاران گذشته 
بنـدي   شهرها و دژها به عوض نان، گندم خـام را جیـره  

تـر   برابـر طـوالنی    چندینها  آنردند مدت مقاومت ک می
دنیاي امروزه به کلی بـه یـک    ي شد و در نتیجه نقشه می

  .آمد شکل دیگر در می

» پختـه «کنند  که اگر غذاي  ها از من سؤال می بعضی
غذاي اصلی ها  آننخوریم پس چه باید بخوریم؟ به نظر 

از انسان، یعنی صبحانه، نهار و شام فقط عبـارت اسـت   
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گـرم   شـته و گـرم  هایی که در آشپزخانه خوب کُ خوراك
کننـد کـه بـدون     خیـال مـی  هـا   آن. آورنـد  روي میز مـی 

نه ناهار و نه شـام وجـود    ،هاي گرم نه صبحانه خوراکی
ولی کسانی که میل دارند واقعاً سالم زندکی کننـد  . دارد

فرامـوش   اوالً بایـد هـا   آنو خیلی طوالنی زندگی کنند، 
هم وجـود دارد، ثانیـاً   » پخته«این دنیا غذاي کنند که در 

موجودات زنده اعم از  ي باید نگاه کنند و ببینند که کلیه
آن وقـت  . خورنـد  مورچه تا اسب و شتر و فیل چه مـی 

جات و سبزیجات که در دسترس  فهمند که تمام میوه می
» کارشناسـان «. خودشان قـرار گرفتـه چـه ارزشـی دارد    

ــا   ــردم را دچ ــوري م ــذایی ط ــرده غ ــتباه ک ــد و  ر اش ان
شـمار و متنـاقض و متضـادي از انـواع      هاي بـی  صورت

اند که برخی از مردم تصـور   دادهها  آناغذیه و اطعمه به 
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هسـتم و از  » کارشناسـان «کنند که من هم یکی از آن  می
طبیعـی کسـب دسـتور     غـذاهاي صـرف  ممن راجع بـه  

دهـم   من در اینجا یک جواب کلی به همه می. نمایند می
  :این قرار از

ي  براي یک انسـان واقعـی نبایـد هـیچ نـوع برنامـه      
یک انسان حقیقـی  . مخصوص غذایی وجود داشته باشد

نمایـد و هـر مـوقعی کـه      باید بخورد هر چه هوس مـی 
دهد،  اي که اشتهاي او اجازه می خواهد و به هر اندازه می

گونه که تمام موجـودات اعـم از مورچـه تـا فیـل       همان
با این فـرق کـه ایـن حیوانـات بیچـاره      فقط . خورند می

یک یا دو نوع غذاي ساده قناعت کنند ولـی   بهمجبورند 
ارزنده  ،تواند از بین هزاران نوع غذاهاي فشرده آدمی می
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و لذیذ خوراك دلخواه خـود را انتخـاب کنـد و تنـاول     
  .نماید

ترین طرز غذا خوردن این است که  بهترین و طبیعی
زیر دنـدان گذاشـته و خـوب     ما غذاي طبیعی و زنده را

ولی . دهان کامالً مخلوط کنیم و فرو ببریم آبجویده با 
تواننـد   اگر کسانی هستند که میل و وقت کافی دارند می

ایـن کـار   . نمـا درسـت کننـد    ساالدهاي متنوع و خـوش 
این ساالدها را تازه به این که چندان عیبی ندارد به شرط 

دهـان بـه خـوبی    االمکـان بـا آب    تازه بخورنـد و حتـی  
 .این کار تابع هیچ قانون خاصـی نیسـت  . مخلوط نمایند

 ،هـاي گیـاهی   طور که گفته شد بین خوردنی چون همان
. همه یک خاصیت دارنـد ها  آن .خوب و بد وجود ندارد
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فقط یک حساب فشردگی و . باشند غذاي کامل میها  آن
بنـابراین هـر فـرد    . وجـود دارد هـا   آنغیر فشردگی بین 

جـات   تواند چند نوع از انواع سبزیجات و میوه عادي می
را خُرد یا چرخ یا رنده کـرده بـا هـم    ها  آنفراهم آورد، 

مخلوط نماید و روغن زیتون و آبلیمو یا زعفران یا هـل  
تـوان در   طریـق مـی   بدین . اضافه کرده و بخوردها  آنه ب

مدت کوتاهی چند نوع ساالدهاي مختلـف و خوشـمزه   
هـایی را کـه    خوار باید تمام صحبت هیک زند. تهیه نمود

شنود، مثالً فالن غذا داراي  هر روز شنیده و هنوز هم می
فالن ویتامین است یا فالن میوه براي فالن مرض خوب 

ده و فای هایی بی افسانهها  ایناست به کلی فراموش کند، 
از رژیم غـذایی   .حتی خیلی مضر و گمراه کننده هستند

باید از قوانین طبیعت پیروي کـرد  فقط . نباید اسم ببریم
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طبیعت آمـاده   ي و از آنچه که خداي بزرگ در آشپزخانه
  .کرده است تغذیه نمود
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یعنی مرض و مرگ، غذاي  مردهخوراك 
نباتی یعنی سالمتی کامل و طول  ي زنده

  عمر
بشر دیگر احتیاج به خواندن هیچ گونه کتب درمانی 

ان فقط بایـد یـک   مردم جه ي کلیه. و رژیم غذایی ندارد
هـر غـذایی کـه    : چیز را بدانند و بـس و آن ایـن اسـت   

طبیعی و زنده است غذاي کامل و خدادادي اسـت و از  
نقص و عیب که صد درصد سالمتی انسان  هر جهت بی

هـا را   نماید و تمام بیمـاري  و طول عمر وي را تأمین می
غذاهاي  ي کند ولی بالعکس کلیه کن می از این دنیا ریشه

اي  و تمام مواد شیمیایی و مصـنوعی زهـر کشـنده    دهمر
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است که بدن انسان را تدریجاً مسموم نموده و به سـوي  
اولی کار خـدا و دومـی کـار    . کشاند مرگ و نابودي می

این همین شـیطانی اسـت کـه بـه شـکل      . شیطان است
خوارهـا   مـرده بـه بـدن   خور  ارزش و مفت هاي بی یاخته

 نشستهها  آنگردن و شکم  ،ریه ،روي قلب و نفوذ کرده
هر فرد عاقـل بایـد تحمـل ایـن     . طلبد می مردهغذاي  و

شته و از بدن گرسنگی کاذب را داشته باشد، شیطان را کُ
  .خود بیرون براند

به مرگ  رسد و خواري به پیري طبیعی نمی مردههیچ 
شـته شـده،   ي غـذاهاي کُ  همه به وسیله. میرد طبیعی نمی

آن مادري که اولین لقمـه یـا   . دکنن ندانسته خودکشی می
شیر پاستوریزه یا شیرخشـک و یـا غـذاهاي سـاختگیِ     



112 

 

دهد به بزرگترین گناهان دست  خارجی به نوزاد خود می
زند و این بچه در هر موقعی یا در هر سنی که مبـتال   می

به مرضی بشود، از یک سرماخوردگی سـاده گرفتـه تـا    
یقی کسی کند، گناهکار حق آور فرق نمی یک مرض مرگ

، او را معتاد به کودك ي زندگیِ است که در اولین مرحله
مادران مهربـان در مطالـب   . غذاي غیرطبیعی کرده است

مطالعات عمیـق نمـوده و بعـد بـراي     فوق نخست باید 
کسـانی کـه   . تعیین سرنوشت فرزندانشان تصمیم بگیرند

آور دست  و مرگ مردهخواهند از غذاهاي  خودشان نمی
حاضرند براي یـک بشـقاب غـذا خودکشـی     بردارند و 

نباید عزیزان خود را بـا دسـت   ها  آنبکنند مختارند ولی 
  .خود به سوي مرگ و نابودي بکشانند
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به معنی  مردهدرك کنند که غذاي  باید صریحاًها  آن
نبـاتی   ي بدبختی و مرگ است، ولی غذاي زنـده  ،مرض

کـه  آنقدر . باشد نشاط و طول عمر می ،به معنی سالمتی
شود بـاز هـم در    مفید بودن لبنیات صحبت می ي درباره
حقیقـت ایـن اسـت کـه     . بینی مردم است کوتاه ي نتیجه

ضرر لبنیات نسـبتاً کمتـر از ضـرر غـذاهاي گوشـتی و      
  .باشد دار می چربی
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  بدن اصلی و بدن دروغی
خوار از دو نوع یاختـه تشـکیل شـده     مردهبدن یک 

  .ئدزا ي اصلی و یاخته ي یاخته: است

هـایی هسـتند کـه بـدن      اصلی همین یاختـه  ي یاخته
هـاي   دهند، مجهز بـه دسـتگاه   اصلی انسان را تشکیل می

ها  این دستگاه ي باشند که به وسیله اختصاصی پبچیده می
گونه  دهند، از هیچ ها را انجام می عملیات عضوها و غده

ــ هـا   آنبـر   میکـروب بـاکی نداشــته و   ه برتــري دارنـد ب
را تحت فرمان خـویش نگـه   ها  آنه از که یک عد طوري

گمارنـد و   دادن کارهاي مفید مـی دارند و براي انجام  می
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شـند و  کُ باشـند مـی   اي دیگر را که مضر و ظالم می عده
  .سازند نابود می

هـاي   یی هستند که از جنبهها آنهاي زائد  ولی یاخته
تخصصی به کلی محرومند، قـادر بـه انجـام کـار مفیـد      

خـور و در مقابـل    نـد و نـاتوان و مفـت   ا نیستند، مریض
ــروب ــراي    میک ــد و ب ــتقامتی ندارن ــتادگی و اس ــا ایس ه

مـا  . باشند هاي اصلیِ بدن بال و بدبختی بزرگی می یاخته
هـاي زائـد را بـدن     ي این یاختـه  در این کتاب مجموعه

  .نامیم دروغی می

ها غذاهاي مخصوص بـه   هر یک از این دو نوع بدن
غذاي طبیعی و زنده بـه وجـود    بدن اصلی از. خود دارد

ولی بدن دروغی . نماید آمده و با غذاي طبیعی تغذیه می
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به وجود آمده است  مردههاي طبخ شده و  که از خوراك
بـدن اصـلی از   هـیچ وقـت   . کنـد  تغذیه می مردهبا مواد 
کنـد و همچنـین بـدن     اسـتفاده نمـی   مـرده هاي  خوراك

  .نماید دروغی هرگز غذاي زنده مصرف نمی

خوارهـا   مـرده این دو بدن کامالً متفـاوت در وجـود   
را ها  آنتواند  آنقدر به هم آمیخته است که هیچ کس نمی

فقط بـا یـک   . از هم تشخیص بدهد و از هم جدا نماید
  .توان این عمل را انجام داد آزمایش اساسی می

اگر مصرف غذاي زنده را به کلی قطـع کنـیم، بـدن    
هـا از کـار    وها و غـده مانـد، عضـ   اصلی بدون غـذا مـی  

ترکنـد،   ها می گردند، مویرگ افتند، اعضاء متالشی می می
هـا متالشـی    شـود، لثـه   بدن انسان سـوراخ سـوراخ مـی   
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ریزند، از همـه جـاي بـدن خـون      می ها دندانگردند،  می
کشـد کـه شـخص     ریزد و چند ماه طول نمـی  بیرون می
بـین بـراي عالئـم ایـن گونـه       مردم کوتـاه  .شود تلف می

انـد   اختراع نموده» علمی«سنگی حقیقی انسان اسامی گر
  .بري، اسکوربوت، بالگرا و از این قبیل مانند بري

بینیم برا به کلی قطع نماییم و  مردهیم غذاي یحاال بیا
هـاي زائـد بـدن     بدن دروغی یعنی گوشـت . شود چه می

هـا سـال در بـدن     مومی که در طول مدت دهانسان و س
گرسنگی به سرعت شـروع بـه    آوري شده است از جمع

آورنـد تـا از    کنند و بـه خـون هجـوم مـی     حل شدن می
در . مـدفوع و عـرق از بـدن دفـع گردنـد      ،هاي ادرار راه

مومِ حل شده و از کثافتنتیجه خون انسان، از س  جسد
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شـماري   بـی  ي شـود و عـده   هاي زائـد آلـوده مـی    یاخته
خش مفید و شـفاب  ،هاي موقتی ها و ناراحتی العمل عکس

العملی کـه از همـه بیشـتر بـه      آن عکس. گردد ایجاد می
  .باشد ین آمدن وزن بدن شخص مییخورد پا چشم می

خواري  مرده ي مردمان به اصطالح چاق که به وسیله
اند،  آوري کرده هاي غیرطبیعی در بدن خود جمع گوشت

رونـد،   کنند، به اروپـا مـی   ها هزار تومان پول خرج می ده
گیرنـد،   دهند، حمام بخار مـی  ماساژ میکنند،  ورزش می

و این همه  دهند هاي عجیب و غریب تن در می به رژیم
کیلـو از   پنج ششکنند تا شاید  ها را تحمل می بازي حقه

بـاز هـم بـه    . ارزش بدن خود کم کنند هاي بی بار سلول
خواري در عرض یکی دو ماه این  زنده. رسند نتیجه نمی
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خوارهاي  مردهکند که  می هاي لعتنی را چنان حل گوشت
کننـد ایـن شـخص دارد     خبر تصـور مـی   تجربه و بی بی

کننـد و از همـه    شود و براي او دلسوزي مـی  ضعیف می
خواري خود  مردهنمایند که او دوباره به  طرف اصرار می

خواري سه  ولی باید دانست شخصی که با زنده. برگردد
یلـو از  کند در حقیقت چهـار ک  کیلو از وزن خود کم می

کنـد، چـون در    ارزش خـود را حـل مـی    هاي بی گوشت
هـاي اصـلی و سـالم خـود      عوض، یک کیلو بـه سـلول  

به عبارت دیگر او در حقیقت الغـر نشـده   . افزوده است
بلکه یک کیلو هم چاق شده اسـت و ضـمناً از حمـالی    

 .مصـرف خـالص گردیـده اسـت     چهار کیلو گوشت بی
یا به اصطالح چاقی  ها مصرفی این نوع گوشت بیبینید بی

تا چه حد ثابت شده که این اشخاص خود را به دسـت  
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سپارند تا با عمل جراحی ده یا پانزده کیلـو از   جراح می
بِبـرد و  هـا   آنکاره را از بدن  هاي بی ها و گوشت این پیه

مثل زباله به دور بیندازد و جاي آن را بـدوزد تـا ظـاهراً    
آیا این سرنوشـت  . سازدگر  را با اندام طبیعی جلوهها  آن

آوري نیســت؟ مخصوصــاً کــه بعــد از چنــد روز  خنــده
  .گردند ها به جاي خود بر می پرخوري این گوشت

کیلو از  پانزدهتا  دهاول  ي خواري در مرحله هر زنده
در تهران هم ( کاهد و اما اشخاصی هستند  وزن خود می

و صـد  خواري  که قبل از زنده) داریمها  آنهایی از  نمونه
خـواري   اند و با زنده کیلو وزن داشته صد و چهلتا  سی

یعنـی  . انـد  تـر نمـوده   کیلو خود را سبک شصتتا  پنجاه
بـدن خـود   هـاي مـریض را از    کیلو سلول شصت هفتاد
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هاي  کیلو هم سلول ده پانزدهاند و در عوض  بیرون رانده
اند، بـه عبـارت دیگـر چـاقی      اصلی به بدن خود افزوده

  .اند وردهواقعی به دست آ

خوارها حتـی کسـانی کـه خیلـی الغـر       مرده ي همه
ارزش در بـدن   هاي بی هستند باز هم مقدار زیادي سلول

هـایی کـه    نصـف و حتـی دو سـوم سـلول    . خود دارند
را ها  آنهاي  و ناخنها  ناها و حتی استخو عضوها و غده

انـد، یعنـی    آمـده  مـرده هاي  دهند از خوردنی تشکیل می
ي هـا  ارگـان از این جهت است که . شندارز مریض و بی

موقع از کـار   کنند و بی خوارها ناقص کار می مردهي  همه
  .گردند افتند و باعث مرگ و میرهاي نابهنگام می می
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اول  ي خوار به اصطالح چاق در مرحله مردهاگر یک 
خواري ظاهراً چنان الغر نشود کـه مـورد تـرحم و     زنده

شـود کـه    یرد، معلوم مـی خبر قرار گ دلسوزي مردمان بی
باشد و گاه بـه   خوار حقیقی نمی شخص مزبور یک زنده

اگر کسـی صـد   . نماید هم مصرف می مردهگاه غذاهاي 
رسد که  کشد روزي می خوار باشد طولی نمی درصد زنده

ولی یابد  هاي زائد و مریض خاتمه می حل شدن گوشت
ــده   ــالت و تشــکیالت و غ ــدن عض ــت ش ــا  تقوی ــا ب ه

یابـد تـا چـاقی     قدر ادامه مـی  الم و فعال آنهاي س سلول
واقعی و سالمتی کامـل جـایگزین چـاقی غیرطبیعـی و     

براي اثبات این حقیقت بهترین دلیل ایـن  . مرض بگردد
خوارهـاي حقیقـی    است که من و همسرم و سایر زنـده 



123 

 

دیگر الغر نیستیم و مخصوصاً آناهید هـیچ وقـت الغـر    
  .نبوده، نیست و نخواهد بود

وزن کیلـو   صد تا صد و پنجـاه که » چاق«اشخاص 
در واقع تا چه ها  آنتوانند تصور کنند که  دارند هیچ نمی

صد خوار شدن  آن شخص که قبل از زنده. اندازه الغرند
 هفتادخواري خود را به  کیلو وزن داشته و با زنده و سی

کیلـو   شصـت کیلو رسانده است او در حقیقت نه فقـط  
هاي زائد خود را حل نمـوده   کیلو از گوشت هشتادبلکه 

خـواري بـدن اصـلی او اقـالً      است، زیرا در مدت زنـده 
هاي اصلی جمع نمـوده اسـت و اگـر     کیلو یاخته بیست

کیلـو   دهقبول کنـیم کـه اکنـون ایـن شـخص بـاز هـم        
هاي زائد دارد که تـدریجاً بـه طـور مسـاوي بـا       گوشت
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گیریم که ایـن   کند نتیجه می مبادله میهاي اصلی  گوشت
 چهـل کیلویی در واقـع یـک اسـکلت     صد و سیقاي آ

کشـیده، پـول    کیلویی بوده است که همیشه زحمت مـی 
کیلـویی را تغذیـه    نـود کـرده و یـک جـانور     خرج مـی 

داده که هر چه زودتـر صـاحبش    نموده و پرورش می می
  .را خفه کند و بکشد

کیلـو وزن دارنـد اگـر     شصتتا  پنجاهاشخاصی که 
بیسـت و  هـاي   فقط اسکلتها  آنبفهمند که در حقیقت 

خوشبختانه . میرند کیلویی هستند از غصه می سیتا  پنج
آیند  خواري بر می که در صدد زندهها  آنکس حتی  هیچ

قادر نیستند الغري حقیقی خودشان را مشـاهده نماینـد   
هـاي   خواري ضمن حل شـدن یاختـه   زیرا در موقع زنده
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ها  آنو جاي یابند  افزایش می هم هاي اصلی زائد، یاخته
هاي زائـد دو   که یاخته» چاق«نزد اشخاص . گیرند را می

در مقابل دو، سـه و  باشند  هاي اصلی می سه برابر یاخته
حتی چهار کیلو گوشت زائد یـک کیلـو گوشـت سـالم     

. آیـد  یابد، یعنی وزن بدن به سرعت پایین می افزایش می
هاي  نزد اشخاص با وزن متوسط که نصف بدن از یاخته

هاي دروغی تشـکیل شـده    م و نصف دیگر از یاختهسال
شود، یعنی  است یک کیلو با یک کیلو مساوي مبادله می

نزد اشخاص خیلی الغـر  . یابد تغییر نمیها  آنوزن بدن 
هـاي اصـلی    کمتـر از یاختـه  هـا   آنهـاي زائـد    که یاخته

باشند در مقابـل یـک کیلـو گوشـت زائـد دو کیلـو        می
یعنی وزن بدن ایشان باال  آید، گوشت سالم به دست می

یی که وزن سنگین دارند بـا  ها  آنبطور خالصه  .رود می



126 

 

آورنـد،   خواري به سرعت وزن خـود را پـایین مـی    زنده
افرادي که وزن متوسط دارند در وزنشان تغییري حاصل 

شود و اشخاصی که خیلی الغرند وزن بدنشان روز  نمی
ن کـه  در مـورد اشـخاص جـوا   . یابـد  به روز افزایش می

پــرورش نیافتــه اســت هــا  آنمعمــوالً بــدن دروغــی در 
شود و حتـی گـاهی هـم     تغییرات وزن کمتر مشاهده می

  .کنند اضافه وزن پیدا می

کنم کـه   از خوانندگان محترم مخصوصاً خواهش می
بـدن اصـلی و بـدن     ي این قسمت کتـاب یعنـی مسـأله   

دروغی را به دقت مطالعه بفرمایند تـا بـه طـور واضـح     
کـنم کـه    مردم جهان اعالم می ي وقتی من به همه بدانند
هـایی کـه در تمـام دنیـا بـراي       زحمات و هزینـه  ي کلیه
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نه اغراق  رود شود به هدر می مصرف می» پخته«غذاهاي 
ایـن  . کـنم  گویم و نه از حقیقت یک قدم تجاوز مـی  می

شوند بلکه براي بـه وجـود    ها نه فقط تلف می همه پول
. شـوند  اي انسـانی مصـرف مـی   ه بدبختی ي آوردن کلیه

در . خرند دهند و براي خود مرض می یعنی مردم پول می
خوارهاي پرخور مقدار زیادي  مردهحرص و آز  ي نتیجه

سوزد کـه   خود می در بدن ایشان بی مردههم از غذاهاي 
هـاي سـرد خـاموش     نوشابه ي نصف این آتش به وسیله

  .گردد گردد ونصف دیگر توسط عرق از بدن دفع می می

بـه  . اند ها در بدن دروغی تمرکز یافته بیماري ي همه
 ،دزدي. باشـد  عبارت دیگر بدن دروغی خود مرض مـی 

شی و جنگ و جدال همه از این بـدن  کُ آدم ،دروغگویی
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او خود شـیطان اسـت کـه بـه بـدن      . زند دروغی سر می
انسان نفوذ کرده و در آنجـا محکـم نشسـته و انسـان را     

مـا  . دهـد  شیطانی خود قرار مـی  هاي آلت دست وسوسه
باید این شیطان را بکشیم و جهان را از ظلـم او نجـات   

  .دهیم

هاي دروغی هستند با  خوارها داراي بدن مردهي  همه
هشـتاد نـود   کیلو گرفته تا  ده پانزدههاي مختلف از  وزن
ي تولید غذاهاي غیرطبیعی سال به  موازي با توسعه. کیلو

اکنون وضـع  . یابند پرورش می نیز هاي دروغی سال بدن
هـاي دروغـی    طوري شده کـه بیشـتر نوزادهـا بـا بـدن     

 چهـارده پـانزده  آیند کـه در سـنین    وحشتناك به دنیا می
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افتنــد و بــه زور حرکــت  ســالگی در وضــع پیــري مــی
  .نمایند می

ي نوزادهـایی   هاي آماسیده و پف کـرده  این صورت
هــاي شیرخشــک و یــا ســایر غــذاهاي  روي جعبــهکــه 
پرسـت   د و به وسیله مردمان پولنشو تگی ظاهر میساخ

نمایند فقط  به جاي عالمت تندرستی به مردم معرفی می
  .عالمت بدن دروغی یعنی خود مرض است

رسـند از   افرادي که ظاهراً خیلی الغـر بـه نظـر مـی    
بـدن دروغـی   هـا   آننزد  .ترند خوشبخت» چاق«مردمان 

ه اشـخاص  از این گون. هنوز به خوبی رشد نکرده است
شـد   سال پیش بیشتر مشاهده می صد و پنجاهیا  صددر 

که در ایـن اشـخاص هنـوز بـدن      با وجود این. تا امروز
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سـخت معتـاد بـه     هـا  ایندروغی رشد نکرده است ولی 
 .مـریض هسـتند   هـا  ایـن . باشـند  و سمی مـی  مردهمواد 

بیشتر » لذیذ و خوشمزه«خواهند از این همه غذاهاي  می
ي ایـن   وغی هم وجود ندارد که از عهدهبخورند، بدن در

را بخورد و هضـم  ها  آنهمه غذاهاي غیرطبیعی برآید و 
ــوع     ــن ن ــه ای ــاج ب ــلی احتی ــدن اص ــون ب ــد، و چ نمای

به ها  آنهاي بیگانه و غیرطبیعی ندارد در مقابل  خوردنی
را از خـود  هـا   آنکند تـا   پردازد و مبارزه می مقاومت می

  .دور نماید

خـوابی، سـوء هاضـمه،     ز بـی این قبیـل اشـخاص ا  
. کننــد درد و غیــره همیشــه شــکایت مــی دل ،میلــی بــی

گردد، به  بینی مردم از همه بیشتر در اینجا ظاهر می کوتاه
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را قطع کننـد و   مردههاي  عوض این که مصرف خوراك
با غذاي طبیعی سالمتی این شخص را تأمین نمایند همه 

ـ » مقـوي «کنند او را با غذاهاي  سعی می . ت نماینـد تقوی
اگر این کوشش ادامه پیدا کند بـدن اصـلی شـخص در    

خــود حتمــاً شکســت خواهــد خــورد و ایــن  ي مبـارزه 
 ي یا در نتیجـه : گیرد شکست از دو راه مختلف انجام می

داروهاي سمی زنـدگی   ي گرسنگی حقیقی و سوء نتیجه
و یا زیر ) هاي من مانند بچه(کند  شخص خاتمه پیدا می

هاي غیرطبیعی در مجاورت بدن  راكفشار پی در پی خو
اصلی یک بدن دروغی، یـک جـانور، یـک شـیطان بـه      

را مصـرف   مـرده هـاي   آید تا این همه خوراك وجود می
هاي دنیا  ي پختنی این همین شیطان است که کلیه. نماید

شود تـا   تر می بلعد و روز به روز سنگین را به تنهایی می
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اینجاسـت کـه   . ایدتر بتواند بدن اصلی را خفه نم راحت
ــی  ــه م ــدن اصــلی خاتم ــارزه ب ــه مب ــد و پای ــذاري  یاب گ

ترین بیماري یعنی پرورش بدن دروغـی آغـاز    خطرناك
کننـد کـه ایـن شـخص      گردد، ولی مردم تصـور مـی   می

خـورد   مریض چاق گردیده، اشتها پیدا کرده، هرچه مـی 
کنند که شخص  تصور میها  آننماید و خالصه  هضم می

  .را به دست آورده است مزبور سالمتی خود

ناسـند و  بیچاره بدن اصلی، اگر مردم حقیقـت را بش 
حیـات خـود را ادامـه     يناچیز بدانند که او با چه غذاي

مثالً یک آقایی که بـا زن و  . مانند دهد، در شگفت می می
تومـان   سـی چهـل   و شود هایش وارد چلوکبابی می بچه

ذاي کامل را با غها  آناین که کند به خیال  پول خرج می
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گوشت و کره را  ،کند، در حقیقت تمام برنج پذیرایی می
هاي دروغی یعنـی بـه هیـوالي مـزاحم تحویـل       به بدن

دهد و فقط مقدار کمی پیـاز و سـبزي و یـا قسـمت      می
که در موقع کباب شـدن از اثـرات   فرنگی را  کمی گوجه

هـا   آنآتش جان سالم به در برده است بـه بـدن اصـلی    
  .رساند می

ز این وقتی بیشتر مردم با حقیقت آشـنا شـدند   بعد ا
یک آدم فهمیده دیگر خجالت خواهد کشید کـه مقـدار   

هاي زائد به دوش گرفته حمالی کند و از  زیادي گوشت
این سو به آن سو، از این در به آن در ببرد و در جلـوي  

هاي  پلو و چلو به این گوشت ،کره ،مردم بنشیند و با نان
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ارادگـی،   ن این عمل حـاکی از بـی  لعنتی غذا بدهد، چو
  .نفهمی، حماقت و سفاهت شخص است

زیاد عمر کردن بـه چـه   «: گویند بعضی اشخاص می
این حرف » .خواهم بخورم و بمیرم خورد، من می درد می
ترین حرفی است که از دهان یـک انسـان بیـرون     بیهوده

ایـن گونـه اشـخاص از فهـم کامـل برخـوردار       . آید می
بـرنج و گوشـت    ،بـا نـان سـفید   هـا   آن نیستند، بگذارید

هـاي   به نسل تازه، به آدمخودکشی کنند و جاي خود را 
  .حقیقی بسپارند

اراده باید پرسید شـما کـه    عقل و بی از این آقایان بی
چلوکبــاب دســت برداریــد و » لــذت«خواهیــد از  نمــی

، خودکشی کنید مردهحاضرید براي یک بشقاب خوراك 
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اند؟  ي شما هم از این دنیا سیر شده بسته آیا نوزادان زبان
برنـد و   هـاي پختـه لـذت مـی     هـم از خـوراك  ها  آنآیا 
زندگی خـود را فـدا نماینـد؟    ها  آنخواهند به خاطر  می

شـته شـده لـذت    هـاي کُ  نه فقـط از خـوراك  ها  آنخیر، 
از این ها  آن. نفرت دارندها  آنبرند بلکه در مقابل از  نمی

اهند هرچه بیشتر عمر بکنند خو اند و می دنیا خسته نشده
هاي  از سالمتی کامل و سایر نعمت ،تا از غذاهاي طبیعی

شـما چـه حـق داریـد     . این دنیا هرچه بیشتر لذت ببرند
و  بیمـار  ،ذلیـل  ،هاي عـاجز  را مثل خودتان با بدنها  آن

ولی در مقابـل بـا فکـر و روح ظـالم و درنـده و       ناتوان
  مانند به بار بیاورید؟ گرگ
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آیند و  ها چطور به وجود می بیماري
  گردند؟ چطور ناپدید می

ــوراکی  ــه خ ــیم ک ــاي  گفت ــردهه ــان  م ــدن انس در ب
هـا   آنکه هیچ کاري از آورند  هایی را به وجود می سلول

هـاي اصـلی    ساخته نیست و فقـط بـاري بـراي سـلول    
ي ایـن   خوارهـاي گمـراه مجموعـه    مـرده باشند، ولی  می

ی و تندرســتی ارزش را عالمــت چــاق هــاي بــی ســلول
مخصوصـاً   مـرده هاي  عالوه بر این، خوراکی. پندارند می

نماینـد   هاي حیوانی مواد مختلف سمی تولید می خوراك
که تدریجاً به همه نقاط بدن نفوذ نموده در طول مـدت  

ال روي هم جمع شده به حالـت جامـد و    ها سال البه ده
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هایی از قبیـل نقـرس،    آیند و باعث بیماري سفت در می
تـیس، سـنگ کلیـه و     تصلب شرائین، فشار خون، آرتري

از طرف دیگر از کمبود غـذاي طبیعـی،   . گردند غیره می
شـوند و   هـا کـم مـی    عضـوها و غـده   هاي اصـلیِ  سلول
  .خود را به درستی انجام دهند ي توانند وظیفه نمی

هاي قلبی که سبب بیشتر مرگ و  حال ببینیم بیماري
جریان . آیند به وجود می باشد، چطور میرهاي انسانی می

اگـر کسـی در   . باشـد  کشی یک شهر می خون شبیه لوله
کشی آب هر روز مقداري آشغال بریزد، این آشـغال   لوله

جمـع شـده جریـان آب را قطـع      هـا  در یک جاي لولـه 
خوارهـا همـه    مردهمومی را که طور هم س همین. کند می

نهار و شام به طرف جریـان خـون    ،روزه موقع صبحانه
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هـا طبقـه    رگ ي کنند مرتباً روي دیـواره  خود سرازیر می
تـر   را تنـگ هـا   آنقطـر  طبقه رسوب کـرده، بـه تـدریج    

نمایند تا وقتی که باالخره جریـان خـون را بـه کلـی      می
ایـن  بـین   مـردم کوتـاه  . گردد قطع نموده باعث مرگ می

اگر کسی مشاهده نماید که . دانند مرگ را غیر منتظره می
کشی آب یکـی دو سـبد آشـغال     ان لولهیک نفر در جری

ریـزد آیـا ایـن شـخص قطـع شـدن جریـان آب را         می
آورد؟ وقتــی مــن مشــاهده  غیرمنتظــره بــه حســاب مــی

 ،خبر با گوشـت  نمایم که چطور مردمِ از همه چیز بی می
ها را حریصـانه بـه خـون     مرغ و پنیر این سم تخم ،ماهی

 نتظـر مآن  کنم و هر نمایند، وحشت می خود سرازیر می
طـور   همـین  .متوقف گرددها  آنشوم که جریان خون  می

پس هر کس چه جوان و چه پیر مادام کـه   .شود هم می
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کند، هر دقیقه  ها را به دهان نزدیک می این نوع خوراکی
  .باید انتظار این مرگ ناگهانی را نیز داشته باشد

طـور کـه    همین. قلبی دلیل دیگري هم دارد ي سکته
ــیم قســمت عمــده ــه عضــوهاي  ســلول ي گفت ــایی ک ه

ها را تشکیل  ها و مویرگ جمله قلب، رگ خوارها از  مرده
به وجود آمده که خاصیت  مردههاي  د از خوراکینده می

نتیجه قادر نیستند وظایف خود را در ارتجاعی نداشته و 
هـا فشـار    شـدن رگ   تنـگ  ي قلب در نتیجه. انجام دهند

ون را بـه دورتـرین   دهد تا بتواند خـ  خود را افزایش می
ها، مخصوصـاً   هاي ضعیف رگ دیواره. نقاط بدن برساند

هاي مغز، زیر فشار روزافزون خون طاقت نیاورده و  رگ
دارد و یـا   گاهی خود قلب هـم تـرك بـر مـی    . ترکند می



140 

 

هاي آن که همیشه در حرکتند خسته شده از کـار   دریچه
  .گردند افتند و متالشی می می

که جریان این سـموم   جاي اینبین به  پزشکان کوتاه
ایـن اخـتالالت را بـر     ي را قطع کنند و به راحتـی همـه  

عجیب و غریب دسـت  » علمی«طرف نمایند به کارهاي 
کنند، بـا   با مواد شیمیایی خون را رقیق میها  آن. زنند می
را بـراي  هـا   آنها را تحریک نمـوده   موم مختلف رگس

یگر قلب ضعیف ، با سموم دسازند چند روز گشادتر می
نمایند تا آخـرین نیـروي خـود را جمـع      را تحریک می

ــدتر کــار کنــد  بعــد از چنــد بشــقاب . نمــوده کمــی تن
همه چیز بـه حالـت   » نیروبخش«و » مقوي«هاي  خوراك

گردد با این تفاوت که قلب ضعیف باز  قبلی خود بر می
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گردد، روي سموم موجود مقداري سـم   تر می هم ضعیف
مقداري پـول   اي پزشک و داروفروشه تازه و روي پول

آوریـم آن   حـاال بـه حسـاب نمـی    . شـود  تازه اضافه می
هـا تحویـل    ن بـه آزمایشـگاه  هایی که بیچاره بیمـارا  پول
کیهان  ي و به طوري که چند سال پیش روزنامه دهند می

ها پنجاه تـا هفتـاد درصـدش بـه      نوشته بود، از این پول
بایسـتی   مـی . رددگ عنوان کمیسیون به جیب دکترها برمی

شد و پرده از روي این تجارت  باالخره یک نفر ظاهر می
  .داشت می بر» علمی« ي رحمانه بی

. کنم به این نکته خوب توجـه فرماییـد   خواهش می
بـاراً  گـردد قلـب اج   تر می ها تنگ وقتی راه خون در رگ

 .رود فشار خون باال مـی  دهد و فشار خود را افزایش می
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ه مشتري نشان دهد که فشار خون براي این که پزشک ب
نموده است، یک سم » معالجه«او را پایین آورده و او را 
ها را به طور مصـنوعی گشـاد    کشف کرده است که رگ

هاي  بعد از مدتی قلب که بیشتر قسمت دیواره. نماید می
هاي زائد تشکیل شده است، از پمپ نمودن  آن از سلول

اد شده حجمـش  مرتبه گششود و یک  به کلی خسته می
افتد ولی بـه   و اگر چه به کلی از کار نمی شود بزرگ می

کند که فشار خون یک مرتبـه از   قدري ضعیف پمپ می
پرست ایـن   پزشک پول. آید حد معمولی خیلی پائین می

، بـرد  دفعه یک سـم کـامالً مخـالف اولـی بـه کـار مـی       
نمایـد   تر می هاي تنگ شده عروق را باز هم تنگ سوراخ

ا مجبور کند آخرین نیروي خود را جمع نموده تا قلب ر
فشـار خـون موقتـاً    . خون را از این راه تنگ عبور دهـد 
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وجدان راحت مزد خود را  رود و پزشک با کمی باال می
اولـی را رگ گشـاد   ) » داروي«( سـمِ  . نماید دریافت می

عالوه . اند نام گذاشته 2کننده  و دومی را رگ تنگ 1کننده
ـ ها  آن ،بر این انـد کـه    موم دیگـر هـم کشـف نمـوده    س
کننـد و   ي خسته شده را که کمی آهسته کار میها ارگان

را ها  آن ،خواهند قدري استراحت کنند تحریک نموده می
ایـن  . کنند تا کار خود را تندتر انجـام بدهنـد   می» بیدار«

انـد، درسـت مثـل     نـام گذاشـته   3»نیرو بخـش «سموم را 
. سنه و از حال افتادهبراي االغ گر» نیروبخش«سیخونک 

داروهـاي  «مشروبات الکلی، چاي و قهوه نیز جزو ایـن  

 
1 - Vasodilatatores 
2 - Vasoconstrictores 
3 - Tonique 
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هاي  با این نوع جادوگري. شوند محسوب می» نیروبخش
  .توان صدها کتاب پر نمود می» علمی«

د در بدن انسان طبیعت عضو زائ: دیگر ي یک مسأله
دانید در نظر پزشکان از  که همه می چنان. نگذاشته است

معمـولی و   ،زتین کاري اسـت خیلـی سـاده   بین بردن لو
ولی باید دانست کـه طبیعـت لـوزتین را در بـدن     . مفید

بـا دشـمن بیگانـه بـه     انسان قرار داده که در موقع لزوم 
وقتی لوزتین مبارزه . مبارزه برخیزد و از بدن دفاع نماید

هـاي یـاغی شـروع     بوها و میکـر  خود را در مقابل سم
هـا   آنکه به کمـک   ینکنند پزشک ظاهربین عوض ا می

بشتابد و دشمن اصلی را نابود کند خود لـوزتین را کـه   
کـن   یکی از مهمترین دژهاي دفـاعی بـدن اسـت ریشـه    
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در نتیجه دشمن آزادانه نفـس  . اندازد به دور می و نموده
ــی ــراب  م ــد و خ ــاري کش ــه  ک ــود را در هم ــاي خ ي  ه

در  مـرده هـاي   خوراك. نماید هاي بدن پخش می قسمت
ن هزاران نوع اختالالت کامالً متضاد به وجـود  بدن انسا

، یـک دفعـه سـوخت و    مـرده همان خـوراك  . آورند می
کند کـه   پروتئین را طوري مختل می) متابولیسم(ساخت 

 ي نمایـد، دفعـه   آدمی را به پوست و استخوان تبدیل می
همچنین . کند ارزش تولید می ها کیلو گوشت بی دیگر ده

دیگـر زیـاد کـار     ي م و دفعـه ي تیروئید یک دفعه ک غده
» دانشـمندان «براي از بین بردن ایـن اخـتالالت   . کند می

کنند، هـزاران کنفـرانس تشـکیل     هزاران کتاب چاپ می
دهند، هزاران هورمون و سایر مواد مصنوعی بـه کـار    می
خواهنـد یـاد    برند؛ ولی یک چیز خیلـی سـاده نمـی    می
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ه شـود  به بـدن تحویـل داد   طبیعیبگیرند که اگر غذاي 
روند و فعالیت  ي این اختالالت یک مرتبه از بین می همه

ي  اگر کسی معنی کلمـه . گردد بر می طبیعیبدن به حال 
  .فهمد فهمد، او اصالً هیچ چیز نمی را نمی طبیعی

براي . باشد ي سرطان می تر مسأله حاال از همه عجیب
درصـد ثابـت شـده کـه سـرطان       خود دانشمندان صـد 

خواهند این  باشد، ولی نمی می مردههاي  ي خوراك زائیده
 ي مردم برسانند، گویا براي این حقیقت را به گوش همه

هـاي   ایـن خـوراك  » لـذت «را از هـا   آنخواهنـد   که نمی
البته چند پزشـک  . محروم سازند 1»نیروبخش«و » لذیذ«

 
در حقیقت نیروبخش براي به وجود آوردن سـرطان و سـایر     - ١

  ها بیماري
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ي سرطان  دوست در بعضی نقاط دنیا براي معالجه انسان
مثبـت هـم بـه     ي و نتیجـه راه صحیح را در پیش گرفته 

خواهنـد ایـن    اند، ولی مقامات رسمی نمـی  دست آورده
تواننـد   چطـور مـی  ها  آن .خبر را به گوش عموم برسانند

پیدا «براي » دانشمندان سرشناس«این کار را بکنند؟ این 
هـا پـول    علل سـرطان میلیاردهـا دالر از دولـت   » نمودن

روز پـیش  چند . کنند گیرند و بین خودشان تقسیم می می
آمریکـا بـراي ایـن     ي خواندیم که فقط ایـاالت متحـده  

میلیـون دالر بودجـه تعیـین نمـوده      350منظور سـاالنه  
  .است

هـاي سـرطانی    همین طور که قبالً هم گفتم، سـلول 
هـاي   هایی هستند کـه از خـوراك   یکی از دو نوع سلول
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دهنـد،   آیند و بدن دروغین تشکیل مـی  به وجود می مرده
در همه جـاي  ها  اینتفاوت که یک دسته از فقط با این 

کنند و  شود و مردم آن را چاقی تصور می بدن پخش می
کند در آنجا رشد  دیگري هر کجا که خودش انتخاب می

  .نماید می

ـ   ي بدن اصلی در نتیجه ه کافی نبودن غذاي طبیعـی ب
توانـد جلـوي رشـد ایـن      گردد که نمـی  قدري عاجز می

 مـرده هاي  ما مصرف خوراك هیوال را بگیرد، ولی وقتی
ها، یعنی هـم   نماییم هر دو نوع سلول را به کلی قطع می

اند و هم  هایی که مردم چاقی نام گذاشته ها کیلو سلول ده
گرسنه مانده شروع بـه حـل    ،ي سرطانی هاي غده سلول

  .گردند کنند و ناپدید می شدن می
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ایـن جریـان   » دانشـمندان «و  »شناسـان  زیست«چرا 
کـه در البراتوارهـاي    بینند؟ براي این ده را نمیخیلی سا

هاي فرضی و خیـالی و بـا هـزاران نـوع      خود با حساب
گـیج شـده اسـت کـه     سرشـان بقـدري   » علمی«اسامی 
کـه طبیعـت در البراتـوار خـود      را ها و کارهایی حساب

 بینند که چطور طبیعت نمیها  آن. بینند نمی دهد انجام می
نـاچیز یـک درخـت     ي تهدر البراتوار خود از یـک هسـ  

ــده   ــودات زن ــکوپی موج ــیم و از ذرات میکروس  ي عظ
هایی که  حساب. سازد فیل و انسان می ،بزرگی مانند شتر

ها سـال   طبیعت در البراتوار خود در عرض مدت میلیون
» دانشـمندان «سعی و کوشش به دست آورده است ایـن  

ها و البراتوارها در عرض چند دقیقه محـو   در آشپزخانه
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شنده ساخته کنند و در عوض چند نوع سم کُ ابود میو ن
  .کشند و به رخ مردم می

 ي ها مرتبـه تکـرار کنـیم کلیـه     باید باز هم و میلیون
 آیند ي یک اشتباه بزرگ به وجود می ها در نتیجه بیماري

و مــواد  مــردههــاي  و ایــن اشــتباه در مصــرف خــوراك
ی سالمتی ها از سه راه اصل این بیماري. باشد شیمیایی می

  :نمایند تهدید میانسان را 

وارد  مـرده هـاي   تجمع مواد سمی که با خـوراك  .1
 .گردد بدن انسان می

 ي هاي اصلی که در نتیجـه  غیر کافی بودن سلول .2
 .آید طبیعی به وجود میکمبود غذاي 
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ارزش در بدن کـه از   هاي زائد و بی تجمع سلول .3
ضـمناً همـه   . شـوند  تولید مـی  مردههاي  خوراك

هـا   فقط بـه ایـن سـلول   هاي مسري  ه بیماريگون
 .شوند غالب می

هـا بـا هـم     ي بیمـاري  سه مورد مزبور در بروز همـه 
مواد سمی در همه جاي بدن نفـوذ نمـوده   . سهیم هستند

کنند، از کمبود غـذاي   هاي وسیعی ایجاد می ي کار خراب
شوند  غیر کافی می ها ارگانهاي فعالِ  طبیعی تعداد سلول

هـا   آنمـزاحم فعالیـت    ،هاي زائد گر سلولو از طرف دی
  .شوند می

بدن انسان دنیاي وسیعی است که از میلیاردها سلول 
 ي ها کارخانه هر یک از این سلول. تشکیل گردیده است
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هاي بسیار پیچیده و منظم  عظیمی است مجهز با دستگاه
انگیز  با وظایف مختلف که با همدیگر این دنیاي شگفت

هـاي   مـثالً سـلول  . نماینـد  دارد اداره میرا که انسان نام 
چند متر طول دارنـد مثـل بـرق    ها  آناعصاب که بیشتر 

هـاي   سـلول . رسـانند  دستورات مغـز را بـه اعضـاء مـی    
عضالت که از خاصیت ارتجاعی برخوردارند عضـالت  

. کننـد  دهنـد و بارهـاي سـنگین بلنـد مـی      را حرکت می
هـا و   مـون هور دهنـد  ها را تشکیل می هایی که غده سلول
عضـالت قلـب    .کنند تولید می را ها ها و سایر مایع آنزیم

فنریت مخصوصی دارند کـه قلـب را دائمـاً در حرکـت     
. دهنـد  دارنـد و کـار یـک پمـپ را انجـام مـی       نگاه مـی 

هاي خـود خـون را تصـفیه     ها با دستگاه هاي کلیه سلول
 از طریقکنند و  مواد کثیف و مضر آن را جمع می ،نموده
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هـاي ریـه اکسـیژن را از هـوا      سـلول . کنند فع میدادرار 
دهند و هواي کثیـف را از بـدن    گرفته به بدن تحویل می

هاي سایر اعضاء هر  طور هم سلول همین. نمایند دور می
مشخصی دارد که اگر این وظایف مطـابق   ي یکی وظیفه

قوانین طبیعت به درستی انجام گیرد، انسان تا آخر عمـر  
ون روردگار تعیین نمـوده اسـت بـد   طوالنی خود را که پ

و چـون انسـان    هیچ نـوع بیمـاري طـی خواهـد نمـود     
باشد عمر  ترین موجود روي زمین می مجهزترین و کامل

ولـی   ات دیگر شـود، ي موجود تر از همه طوالنی باید او
سال عمـر   دویست سیصدکوچک  ي متأسفانه یک پرنده

سـال   ادهفتـاد هشـت  دیوانه که به  کند، ولی انسان نیمه می
کند پیر شده و مـرگ ناگهـانی او نیـز     رسد، خیال می می

  .شود غیرطبیعی محسوب نمی
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هـاي   هاي هر یک از این سـلول  ها و دستگاه قسمت
 هـایی  ي کارخانـه  تـر از کلیـه   تر و کامل بینی، پیچیده ذره

اند، بـه ایـن دلیـل کـه      که مردم در این دنیا ساخته است
قـادر نیسـتند یـک     دانشـمندان و مهندسـین دنیـا    ي همه

حاال ببینیم بـراي بـه وجـود آوردن    . سلول ساده بسازند
آسا کدام مهندس زحمت کشیده  هاي معجزه این کارخانه

مهنــدس ایــن . و چــه مصــالحی مصــرف نمــوده اســت
باشد و مصـالحی را کـه او    ها خود پروردگار می کارخانه

کار گماشتن و ه ب داشتن، زنده نگه ،براي به وجود آوردن
 ي ها به کار برده است توسط اشـعه  ید مثل این سلولتول

هاي  ساقه و برگ با حساب ،ریشه ،خاك ،آب ،خورشید
ــق ــا همــین حســاب( کــامالً دقی ــا کــه ســتارگان را  ب ه

ها سـاخته و در یـک    مطابق احتیاجات سلول )گرداند می
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هیچ آدم عاقـل نبایـد    .ي گندم جا داده است میوه یا دانه
ار را نادیده گرفته و در این مواد جرئت کند خرد پروردگ

نامند، کـوچکترین تغییراتـی    اولیه که مردم آن را غذا می
  .بدهد

سـاده و   یات کامالً آشـکار، این واقع ي با وجود همه
خوار غذاي کامـل   مرده نشناسِ زیست طبیعی، دانشمندانِ

در که خداي بزرگ بـراي مخلـوق خـود     را نقصی و بی
هـا   آنسـازد و در دسـترس    یالبراتوار طبیعـت آمـاده مـ   

نماینـد   شند و نابود میکُ گذارد پسند ننموده، آن را می می
کنند در البراتوارهاي خود غذاي مصنوعی و  و تالش می

. و جایگزین غذاي طبیعی و زنده بکنند شیمیایی بسازند
مـواد معـدنی    ،هـا  پـروتئین  ،ها هزاران نوع ویتامینها  آن
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هـا   آنسازند تـا بـا    ر میشمار دیگ مصنوعی و سموم بی
اند بـه   کار افتاده یی را که از گرسنگی حقیقی ازها ارگان

که چند نفر از این دانشمندان قالبـی بـراي    کار بیندازند
نوبـل   ي کشف این نوع مواد مصنوعی و سمی به جایزه

روزي کـه تعیـین کننـدگان    . داند اند خدا می نائل گردیده
شوند، براي اشـتباهات   نوبل با حقیقت امر آشنا ي جایزه

  .خود چقدر افسوس خواهند خورد

: کـنم  ام و اینجا باز هم تکرار مـی  چندین دفعه نوشته
 ،ویتامین ،ي در مورد پروتئینا نهاهاي افس ي صحبت همه

به کلی باید خاتمه پیدا کند و نبایـد  ها  آنکلسیم و مانند 
همیشه همه کس فقط باید . به زبان آوردها  آنسخنی از 

آن غذایی که گیاهی و زنـده   :چیز را تکرار نمایـد  یک
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است نه فقـط هـیچ    مردهاست همه چیز است و آنچه 
  .چیز نیست بلکه فقط زهر کشنده است و بس

خـوار   مردهنشناسان  عقلی زیست براي نشان دادن بی
پروتئین مخصوصاً پروتئین حیـوانی   ي کافی است مسأله

باشد، اینجا  انی میرا که باعث بیشتر مرگ و میرهاي انس
هاي او با  در این دنیا کسی نیست که گوش. تشریح کنیم

پروتئین حیـوانی  «: هایی از این قبیل پر نشده باشد حرف
نیرو دارد، کالري دارد، براي ساختمان بـدن الزم اسـت،   

مرغ،  گوشت، ماهی، تخم. ها واجب است بچهبراي رشد 
مقـوي و   ،نـده غـذاهاي ارز ها  آنپنیر، شیر، کره و امثال 

بـه  هـا   آننیروبخش هستند که هر کس هر روز بایـد از  
  ».مقدار کافی بخورد
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درصـد   نود: باشد اما حقیقت کامالً بر خالف این می
شـود و سـبب بـروز     سمومی که در بدن انسان جمع می

 هـاي حیـوانیِ   گردد از خـوراك  شمار می هاي بی بیماري
قتی غذاي زنده گذشته از این و .آید نامبرده به وجود می

دهنـد و   را چه حیوانی و چه گیاهی روي آتش قرار مـی 
هـاي   موادي که براي ساختمان دسـتگاه  ي شند همهکُ می

هاي متخصـص الزم اسـت محـو و نـابود      درونیِ سلول
همچون مصالح  -)کالري(شود و فقط مواد سوختنی  می

یعنـی   -گل و غیره ،آجر ،سنگین ساختمانی مانند سنگ
 ،چربـی  ،اي نشاسـته  ،مـواد پروتئینـی  » علمی«به عبارت 

ماننـد، آن هـم البتـه بـه صـورت       قندي و غیره باقی می
  .سوخته و خراب شده
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حاال ببینیم ایـن کـالري و ایـن مصـالح سـاختمانی      
. دهند خوارها چه کارهایی انجام می مردهسنگین در بدن 

شـود کـامالً    تولیـد مـی   مـرده هـاي   کالري که از خوراك
ست، این کالري فقط سوخت اضافی است کـه  فایده ا بی

بدن هیچ احتیاجی به آن ندارد و با هزار زحمـت سـعی   
ــی ــد  م ــود دور نمای ــد آن را از خ ــود را . کن شــخص خ

کـه در بـدن او    مثل ایـن  کند نهایت گرم احساس می بی
خواهد  بدن او چیزي می. ور شده است یک حریق شعله
شـروع   خاموش نماید، تشـنگی عجیبـی  که این آتش را 

گردد، شخص هر دقیقه یک شیشه کوالي سرد یا آب  می
است کـه   براي قلب این آب بار اضافی .کشد سر مییخ 

قلـب مجبـور    .احتیاجات بـدن هـیچ مناسـبتی نـدارد     با
تندتر پمپ نماید و  ،شود فعالیت خود را افزایش داده می
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ها و پوست برساند تا به توسط  این آب اضافی را به کلیه
یـک   عـرق مثـل آبِ   .نـد اعرق از بدن بیرون برادرار و 

 .گـردد  از همه جاي پوسـت پرخـور جـاري مـی     ،جوي
شخص دائماً دستمال به دست دارد تا جریان این آب را 

ایـن  » هـاي  لـذت «این هم قسمتی از . از بدن پاك نماید
 ،»مقــوي«هـاي   همـین خــوراك » فوایــد«ایـن  . دنیاسـت 

شــب و روز  باشــد کــه مــی» نیــروبخش«و » دار کــالري«
زنند، ولی متأسفانه شـخص   براي آن داد می» دانشمندان«

ي نیروي خـود را از   که نیرو گرفته باشد کلیه عوض این
او باال و پایین  ي کشد، سینه دست داده، به زور نفس می

قدر قوه ندارد که از صـندلی راحـت خـود     و آن رود می
  .بلند شود
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سـت  وقتی عرق از همه جاي پو. یک موضوع دیگر
هـاي پوسـت بـراي راه دادن ایـن      زند، سوراخ بیرون می

گردند و در این موقع کوچکترین بـاد   عرق تماماً باز می
کند با ایـن   که به بدن اصابت می یا کوران یا هواي سرد

ــاز شــده وارد بــدن مــی ســوراخ ــا تــه  هــاي ب شــود و ت
شخص که تا این موقـع از گرمـاي   . رسد میها  نااستخو

 کنـد،  ناگهان شروع بـه لرزیـدن مـی    شد درونی خفه می
هاي درونی از فرصـت اسـتفاده نمـوده جشـن      میکروب

، »سرما خورده«گویند این آدم  می. کنند خود را شروع می
ولی در حقیقت این آدم سرما نخورده بلکه گرما خورده 

دار و نیــروبخش  هــاي گــرم، کــالري او خــوراك. اســت
هاي گـرم   که این آدم خوراك به جاي این. خورده است

را کنار بگذارد، با غذاي سرد و طبیعی تغذیه نمایـد، بـا   
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هاي آن  آب سرد پوست بدن خود را مالش دهد، سوراخ
را خوب ببندد، در هواي آزاد و صاف و سرد قدم بزنـد  
و از این دنیا و از سالمتی کامـل لـذت ببـرد، او چکـار     

گیـرد، چـاي    کند؟ او دو سه دانه سم گرم کننـده مـی   می
کند،  تر می ها را گرم خورد، بخاري یا سوپ گرم میگرم 

کشد کـه هـر چـه بیشـتر      روي سر میدو سه لحاف هم 
هاي پوست را گشادتر نماید و خود را در عرق و  سوراخ

  .تب غرق نماید

سال تمـام در ایـن وضـعیت     پنجاه و سهبنده خودم 
هر سال دو سه مرتبه و هر دفعـه سـه چهـار روز    . بودم

بـه قـدري زیـاد    . افتادم به رختخواب میکردم و  تب می
دقیقه پیژاماي مـن   ده دوازدهکردم که در عرض  عرق می
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بعد از چهار پنج دفعه تعویض پیژاما . شد تمام خیس می
ي حمـام بـه    آمدم و یک حولـه  به تنگ می ،و زیرپیراهن

سـال   بیست، بیست و پـنج . خوابیدم کشیدم و می تن می
داشـتم، احسـاس   تمام برونشیت مـزمن خیلـی سـخت    

ي من سوراخی دارد که سـرما همیشـه از    نمودم سینه می
ژاکـت یخـه بلنـد پوشـیدم     . شود جا وارد بدن من می آن

 هاي مختلف خریدم فایده نکـرد،  گردن فایده نکرد، شال
ي مـن   نمود و وارد سینه سرما به یک نحوي راه پیدا می

گردن پشمی خیلی ضـخیم بـا    سرانجام یک شال. شد می
متر پهنا و سه متر درازا سفارش دادم و آن را دو سه نیم 

کـردم ایـن یگانـه راه     خیال می. پیچیدمدفعه دور گردنم 
  .باشد می» سرماخوردگی«صحیح براي جلوگیري از 
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از موقعی که عقل به سـرم رسـید، یعنـی از شـانزده     
سال پیش به این طرف چه در تابستان و چه در سرماي 

خوابم، هر نوع سرما بـه   د میشدید زمستان در هواي آزا
کند، ولی هیچ وقت من این سـرما را   بدن من اصابت می

 هـا  زمسـتان پوشـم،   موقع خواب بیژاما نمی. »خورم نمی«
ایـن  هـا   ناپوشـم، ولـی تابسـت    یک زیرپیراهن کوتاه مـی 

خـوابم   آورم و زیر یک مالفه می زیرپیراهن را هم در می
هـاي   شب. فس بکشدتا تمام پوست بدنم بتواند آزادانه ن

خیلی گرم تابستان بـدنم را بـا یـک اسـتکان آب سـرد      
گیرم و خیس خیس زیر مالفه  کنم یا دوش می خیس می

بخشـی را   روم، بدین طریـق آدم یـک خنکـی لـذت     می
کند که او را بالفاصله به خواب عمیقی فرو  احساس می

  .برد می
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را باید به معناي گرماخوردگی » سرماخوردگی«پس 
چون او غذاي » خورد سرما نمی«خوار  یک زنده .دانست

هاي گرم  خورد، قرص کالري اضافی نمیخورد،  گرم نمی
او آنقدر . کند خورد و هیچ وقت هم عرق نمی کننده نمی

خـورد کـه    اي و غیره مـی  نشاسته ،چربی ،مواد پروتئینی
پروردگار حساب نمـوده و در گیاهـان زنـده قـرار داده     

هـاي   ماي مصنوعی مانند خـوراك بنابراین اگر گر. است
هـا و   زا نباشد، همچنین لبـاس  و آتش» دار کالري«گرم و 

خارج از اندازه گرم نباشد، سرما که چیز طبیعـی  ها  اتاق
از طبیعت بیرون کرد، به کسـی زیـانی    شود است و نمی

بشود  خواري وارد اتاق خیلی گرمی  مردهاگر . رساند نمی
ـ  ده پانزدهو یا سرش را  ه روي بخـاري گـرم نگـاه    دقیق
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به سرما برخـورد نمایـد بـه بیمـاري     این که دارد، بدون 
  .شود مبتال می» سرماخوردگی«

هـاي   بـازي  گـردد کـه چـه حقـه     از اینجا آشکار مـی 
رحـم و   باشند آن تبلیغاتی که افـراد بـی   می يانگیز نفرت

پرست هر روز از رادیو و تلویزیون براي به اصطالح  پول
حساب کنید . کنند خوردگی پخش میداروهاي ضد سرما

زننـد کـه اینقـدر     چقدر پول مفت از مردم به جیب مـی 
  .کنند براي تبلیغات خرج می

کُشـیم آن   گفتیم که وقتی غذاي زنده را با آتش مـی 
مواد اولیه عالی که براي سـاختمان و بـه کـار انـداختن     

هـاي متخصـص    هاي درونی سـلول  ها و دستگاه کارخانه
ارزش و  شـود و فقـط کـالري بـی     مـی  الزم است نـابود 
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دیدیم که کالري . مانند مصالح سنگین ساختمانی باقی می
حاال ببینیم کار مصالح سنگین ساختمانی . اضافی چه بود

  چیست؟

بـه  هـا   اینبرنج و امثال  ،نان ،پروتئینی که از گوشت
. آید قادر است فقط دیوارهاي سـلول را بسـازد   عمل می

هـاي اصـلی    شـبیه بـه سـلول    هـا ظـاهراً   این نوع سلول
ندارنـد، چـون   ها  آنباشند، ولی باطناً هیچ شباهتی به  می

هـاي تخصصـی محرومنـد و یگانـه      از هر گونه دستگاه
توانند انجام بدهند این اسـت کـه بخورنـد،     کاري که می

. هضم نمایند، از وسط نصف شوند و تولیـد مثـل کننـد   
ند، هر یک هاي بدن اصلی بیکار نیست هیچ کدام از سلول

 ،عضـالت  ،مأموریت خاصی دارد که در پوستها  آناز 
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. کننـد  ها انجـام وظیفـه مـی    و غده ها ارگان ،ها  نااستخو
به من  شما فهمم، حاال شاید من عقل ندارم و چیزي نمی

ها کیلو از همه جاي بدن  هایی که ده بگویید این گوشت
هـا   نآخورند و کـار   خوارها آویزانند به چه درد می مرده

  چیست؟

مرغ و سایر  گویند گوشت، برنج، ماهی، تخم به ما می
بخورید تا براي انجام دادن کارهاي » مقوي«هاي  خوراك

حـاال  . سخت بدنی کالري و نیروي کافی داشـته باشـید  
هایی که در موقع سـوار شـدن    شما از آن آقایان و خانم

ــد مــی  ــوس دستشــان را بلن ــد، از دو طــرف در  اتوب کنن
کشند تـا   گیرند و یک دنیا زحمت می حکم میاتوبوس م

بتوانند خودشان را یک پله باال بکشند بپرسید آیـا چـرا   
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خورنـد کـه نیـروي     نمـی » مقـوي «از این غذاهاي ها  آن
چـه جـوابی بـه شـما     ها  آنبیشتري داشته باشند؟ ببینید 

نشـناس کـی    دانم این آقایان زیست من نمی. خواهند داد
باشند تـا ایـن واقعیـات بسـیار     باید یک ذره عقل داشته 

  .ساده و روشن را درك کنند

حاال ببینیم اصالً بیماري چیست و به چه چیزي باید 
ي بیمـاري یـک اشـتباه     در استعمال کلمه: بیماري گفت

. عمیق وجود دارد که الزم است من اینجا تشریح نمـایم 
درد یـا سـردرد    گیرد یا او دل وقتی پاي یک نفر درد می

گویند این آدم بیمار  کند می ند و یا تب میک احساس می
اصـل بیمـاري همـین سـه     . شده که این درست نیسـت 

هاي زائـد   یعنی تجمع مواد سمی، تجمع سلولوضعیت 
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ي  بنـابراین همـه  . باشد هاي متخصص می و کمبود سلول
کـه  (خوارها بدون استثناء از نوزاد یک روزه گرفتـه   مرده

تا ) تغذیه نموده است ردهمهاي  در رحم مادر با خوراك
پـس  . سـاله بـه آن مبـتال هسـتند     صد و پنجاهاشخاص 

خبر ایـن بیمـاري    مادران بی. خوارها بیمارند مردهي  همه
وحشتناکی را که باعـث همـه مـرگ و میرهـاي کنـونی      

پزنــد و بــه زور وارد بــدن  باشــد در آشــپزخانه مــی مــی
  .کنند هاي خود می بچه

ید پس آن چیـزي کـه   حاال شما از من خواهید پرس
دارد  در رختخواب نگاه میها  ها و حتی سال  آدمی را ماه

آن : بیماري نیست پس چیست؟ جواب مـن ایـن اسـت   
 کنند خوارها گاه به گاه احساس می مردههایی که  ناراحتی
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بیمـاري نیسـت بلکـه عالیـم      گویند میبیماري  به آن و
رت به عبـا  .است مقاومت بدن در مقابل بیماري اساسی

بدن اصلی اسـت در مقابـل مـواد بیگانـه      ي دیگر مبارزه
ــوراك  ــی خ ــاي  یعن ــردهه ــی  م ــدن دروغ ــی . و ب وقت

زا را  و بیمـاري  مـرده هـاي   خوارهاي گمراه خوراك مرده
ها  آننمایند، بدن اصلی  حریصانه به بدن خود تحمیل می

خیـزد تـا یـک     به تنگ آمده گاه به گاه به مبارزه بر مـی 
او بـه  . اد مضـر را از بـدن دور نمایـد   قسمت از این مـو 

ها را  کند، با اسهال روده توسط استفراغ معده را خالی می
هاي زائد و سـموم را   کند، یک قسمت از سلول پاك می

چهـار  راند، ضمناً  ها بیرون می نیز حل نموده از راه روده
آورد تـا دسـتگاه گـوارش     روز هم اشتها را بند مـی  پنج

راحت بپـردازد و بـا ایـن امـر بـه      بتواند مـدتی بـه اسـت   
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صاحبش نشان دهـد کـه بـدن اصـلی او بـه ایـن نـوع        
تـب و   ،اسـهال  ،این استفراغ. ها احتیاجی ندارد خوراکی

غیره در واقـع عالمـت بیمـاري نیسـت، بلکـه عالمـت       
دهـد تـا    معالجه است که طبیعت گاه به گـاه انجـام مـی   

قســـمتی از بیمـــاري اصـــلی را از بـــدن دور نمایـــد، 
کنند و به  بین معنی این را درك نمی خوارهاي کوتاه همرد

طبیعـت کـار خـود را بـه راحتـی       که بگذارند جاي این
کـه  جهـاز هاضـمه    بگذارنداین که انجام دهد، به جاي 

چـه الزم بـوده کـار     برابر آن سه چهارها سال متوالی  ده
ایـن  نموده است، چند روز نفس راحت بکشد، به جاي 

اي  ي تغذیـه  و زهرآلود را از برنامه مردهمصرف مواد که 
حذف نمایند و با غذاي طبیعی بیمار را تقویت نماینـد،  

شـنده و سـایر   کنند با صدها نوع سموم کُ سعی میها  آن
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ي شـفابخش طبیعـت را    جلـوي مبـارزه  » علمی«وسایل 
 یند و با سوپ جوجه، چلوکباب، شیر وبگیرند، خفه نما

ی بلکه بـدن دروغـی   بدن اصلاین که ي جگر نه  عصاره
این مبارزه در مورد . یعنی خود بیماري را تقویت نمایند

. شود هاي مختلف دیده می در شکل» ها بیماري«همه نوع 
بـدن اصـلی در    ي مبـارزه  ي تب و احسـاس درد نشـانه  

  .باشد ها و سموم مختلف می مقابل میکروب

نظمی که در هر ارگانی و یـا هـر    هر دردي و هر بی
 کند فقط کار سـه عامـل نـام    بدن بروز می قسمت دیگر

ــی  ــرده م ــان  زیســت. باشــد ب ــردهنشناس ــراي  م ــوار ب خ
در بدن انسان بـه وجـود    مردههایی که مواد  کاري خراب

هر یـک  . اند اختراع نموده» علمی«آورند هزاران اسم  می
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ها نسبت بـه مکـان، شـکل ظـاهري،      کاري از این خراب
مخصـوص پیـدا   نظمـی و غیـره یـک اسـم      ي بی درجه
ها به چه طریقی در  کاري حاال ببینیم این خراب. اند نموده

طور که سیالبی از کوه سرازیر  همان. شود بدن پخش می
بینـد بـه آن    گردد هر راه آزادي که جلوي خـود مـی   می

طـور هـم وقتـی یـک آدم      گـردد، همـین   طرف روانه می
ن سازد و وارد بد میزا  عقل در آشپزخانه مواد بیماري بی

کند، این مواد به هر طرف بـدن کـه راه آزاد یـا     خود می
گـاهی  . شـتابد  کند به آن طرف می جاي ضعیف پیدا می

آور در سر راه خود یک ارگان مناسـب و   این مواد مرگ
هـاي خـود را در    کاري کنند و خراب ضعیف انتخاب می

. انـدازد  جا متمرکز ساخته، اُرگان مزبور را از کار مـی  آن
بیسـت  تـا   یـک، پـنج، ده  ارد مرگ در سنین طور مو این
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هـا   کـاري  در موارد دیگر این خراب. رسد فرا می سالگی
شود و صاحب ایـن   ي بدن پخش میها ارگاني  در همه

 هشـتاد نـود  تـا   مردهنیمه زنده نیمه » شانس آورده«بدن 
خوارهـا ایـن یـک عمـر      مردهر در نظ. کند سال عمر می

  .باشد خوب می

هـا بـه ایـن بیمـاري و      چـرا بعضـی  نباید پرسید که 
شوند، یا چرا یکی زود و  ها به آن بیماري مبتال می بعضی

ایـن  . این کار قانون خاصی نـدارد  .میرد آن یکی دیر می
و زنـده، شـرایط وضـعیت     مردهبستگی به مصرف مواد 

ي  ، شـرایط کـار و فعالیـت شخصـی، درجــه     هـا  ارگـان 
یزي که مسـلّم  فقط چ. مقاومت ارثی و غیره و غیره دارد

است و هیچ تردیدي ندارد این اسـت کـه زنـدگی یـک     
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توان حتی براي یـک سـاعت ضـمانت     خوار را نمی مرده
گـذارد،   را به دهـان مـی   مردهوقتی کسی خوراك . نمود

همان موقع باید فکر کند که ممکن اسـت همـین لقمـه    
او باید با این . پیمانه را لبریز نموده کار را به آخر برساند

ي خود هر روز، هر ساعت و هـر دقیقـه    رِ غیرعاقالنهکا
  .انتظار مرگ را داشته باشد

» هـاي تمـدنی   بیماري«خوارها این نوع بالها را  مرده
یک دقیقـه متوجـه حـرف خـود     این که نامند، بدون  می

توان چیزي را که باعث  بشوند و فکر کنند که چطور می
آیـا بـرق،   . دشود تمدن نامی ها افراد بشر می مرگ میلیون

آهن، هواپیما، موزیک،  رادیو، یخچال، تلفن، اتومبیل، راه
بـه  » هاي تمدنی بیماري«هستند که ها  اینسینما، مدرسه، 
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ــی ــود م ــه  وج ــه ن ــه ک ــد؟ البت ــه . آورن ــایی ک آن چیزه
کننـد   تمدن حسـاب مـی    ي عقل، نشانه خوارهاي بی مرده

ســازي،  هــاي داروســازي، کالبــاس   ماننــد کارخانــه 
ــ ــروبازي، سیگارس ــپزخانه  مش ــازي، آش ــازي،  س ي گ

هاي زودپز و هزاران نوع وسـایل دیگـر کـه مـردم      دیگ
اند تا غذاهاي طبیعی را به مواد  نیمه دیوانه اختراع نموده

کـن   سمی تبدیل نموده نسل بشـر را از ایـن دنیـا ریشـه    
تـرین   نمایند نه فقط عالیم تمـدن نیسـت بلکـه بـزرگ    

  .ن شناخته استبربریت است که تا به حال انسا

در بیشـتر مـوارد مـرگ    سـال پـیش    دویست سیصد
داد و آهسـته بـه مـردم نزدیـک      آمدن خود را خبـر مـی  

سابق سرطان . کند حاال دیگر هیچ وقت خبر نمی. شد می
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شـدند،   هاي پیري محسـوب مـی   قلبی بیماري ي و سکته
 آینـد و جوانـانِ   ولی اکنون نوزادان با سرطان به دنیا مـی 

ــنج بیســت، بیســت و ــف  ي ســاله از ســکته پ ــی تل قلب
بیشتر موارد سکته به یک قسمت بدن  در سابق. شوند می

دقیقـه کـار را    پنجکرد، ولی اکنون در عرض  اصابت می
  .کند تمام می

فکرش را بکنید، هـیچ عملـی، هـیچ ثروتـی، هـیچ      
ها را بگیرد به غیر  قدرتی قادر نیست جلوي این بدبختی

با یک بشقاب غذاي  دهمراز تعویض یک بشقاب غذاي 
خالق براي مخلوق خـود تعیـین    ،زنده که از اول زندگی

ي مجلـلِ  هـا  اننگاه کنیـد بـه ایـن سـاختم    . نموده است
هـاي   ، بـا دسـتگاه  با این تشـکیالت وسـیع   ها بیمارستان
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هـاي   هاي رسـمی، بـا نطـق    با کنفرانس ،پیچیده »علمی«
 هـاي  هاي قطور، بـا داروخانـه   جدي و طوالنی، با کتاب

هاي مدرن، با پزشکان بـا وقـار، بـا     معمایی، با آشپزخانه
گروه پرستارهاي پاکیزه و فکرش را بکنید که این همـه  

نه فقـط ارزش یـک بشـقاب    » علمی«هاي  مسخره بازي
هـاي   بـا خـوراك  ها  آنغذاي زنده را ندارد، بلکه وجود 

هـا و مـرگ و    و داروهاي سمی باعث کلیه بیماري مرده
اگر ایـن پزشـکان و پرسـتاران جـوان و      .باشد میرها می

فریب خورده بدانند که با فعالیت غلط خـود چـه گنـاه    
کنند و  شوند، فوراً از آنجا فرار می وحشتناکی مرتکب می

عمرشـان را   ي خود، بقیـه  ي براي جبران گناهان گذشته
براي خدمت به مردم از راه صحیح اختصـاص خواهنـد   

  .داد
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ا خوب یـاد بگیـرد   خواهد درس خود ر کسی که می
خواند تا حفظ نماید و هیچ وقت  آن را چندین مرتبه می

ي  خواري یعنـی فلسـفه   چون درس زنده. فراموش نکند
باشد، الزم  تغذیه و تندرستی مهمترین درس این دنیا می

 ي اول اهمیـت را دارد  ي آن کـه درجـه   است چند نکتـه 
کامالً خوب حفظ گردیده و همیشه و همـه جـا تکـرار    

  .شود

سازد، براي سـاختمان   ي میا نهاوقتی مهندسی کارخ
هاي مختلف این کارخانه و براي به کار انداختن  قسمت

ــه   ــواد اولی ــتن آن، م ــه داش ــالم نگ ــا  و س ــه را ب ي الزم
نماید و هـر آن قـادر اسـت     هاي دقیق تعیین می حساب
حـاال  . ي مزبور را خـراب نمـوده از نـو بسـازد     کارخانه
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ي این دنیا را که انسان نام دارد  خانهترین کار ببینیم عظیم
 ،قلـب  ،چه کسی ساخته و مهندس آن کیست؟ اگر مغـز 

اند ما مجبوریم  شناسان ساخته ي ما را زیست خون و ریه
گوش دهیم و اگـر بـدن مـا مهنـدس     ها  آنبه دستورات 

دیگري دارد باید او را بشناسیم و دسـتورات او را اجـرا   
  .نماییم

پرستد و به هر  خدایی که می هر کس در این دنیا هر
داند که  سازد، می که او را در ذهن خود مجسم میشکل 

تـوانیم بـا    آیا ما مـی . انسان خداست مهندس اصلی بدنِ
خدا در جاي . توانیم خود خدا صحبت کنیم؟ البته که می

معینی ننشسته، او همه جا هست، در آسـمان، در زمـین،   
ندم، در گُل، در بـرگ  ي گ در قلب ما، در مغز ما، در دانه
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درخت، در چشمان گاو و گوسفند و مرغ و ماهی که از 
پس خدا . رحم کنیم و نکشیمها  آنکنند به  ما استغاثه می

. کنـد  توسط طبیعت هر روز و هر دقیقه با ما صحبت می
ها  آنشناسند،  حتی آن کسانی که گویا وجود خدا را نمی

ام قائلند، پـس  شناسند و در مقابل آن احتر طبیعت را می
ایـن کـه   شناسند، بدون  هم خواه ناخواه خدا را میها  آن

چون خـدا در همـه جـاي طبیعـت     . به این امر پی ببرند
دهد، پس بایـد قبـول نمـود کـه      وجود خود را نشان می

طبیعـت یـک   خدا، آفریدگار، پروردگار، یـزدان، خـالق،   
ي  طبیعت قوانین خاصی دارد که روي همـه . معنی دارند

شناسـان   اي این دنیا نوشـته اسـت و اگـر زیسـت    چیزه
مایلند واقعاً کار مفیدي انجام بدهند باید ایـن قـوانین را   
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لوح را به راه صحیح  خوب مطالعه نموده و مردمان ساده
  .هدایت کنند

هـا   در این قسمت کتاب دیدیم که در بروز بیمـاري 
هــاي زائــد، مــواد ســمی و کمبــود  ســلول(ســه عامــل 

کنند، وقتـی مـا    ل اصلی را بازي میر )هاي اصلی سلول
هـاي زائـد و    گیریم سلول را می مردهجلوي جریان مواد 

هاي  گردند، سلول مواد سمی حل شده از بدن خارج می
اصلی هم تقویت شـده بـه کـار طبیعـی خـود مشـغول       

کـن   هـا ریشـه   این طریق علل اصلی بیماري به. شوند می
امـا  . گردنـد  ید میها نیز به کلی ناپد خود بیماري و شده

ــلول    ــموم و س ــدن س ــل ش ــع ح ــد،   در موق ــاي زائ ه
شـود کـه مـردم     هـایی در بـدن ایجـاد مـی     العمـل  عکس



184 

 

فهمند و کـامالً   ها را نمی العمل تجربه معنی این عکس بی
ي  همین اشتباه بزرگ پایـه . کنند برعکس آن را تصور می

. دهـد  ي اشتباهات دیگر علم پزشکی را تشکیل می همه
هـا   العمـل  بعدي کتاب راجع بـه ایـن عکـس   در قسمت 

  .صحبت خواهیم نمود
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  هاي شفا بخش العمل عکس

بدن در  ي طور که گفتیم بیماري عالمت مبارزه همان
کـه از بیـرون وارد بـدن     است مقابل مواد بیگانه و مضر

وقتی این مبارزه در پاي انسـان صـورت   . گردد انسان می
طور  همین. کند گویند پاي فالن کس درد می گیرد می می

کمردرد و غیره همین حرف را  ،درد دل ،هم براي سردرد
، کـی اسـت  یهـا   ي دردها و بیماري دلیل همه. گویند می

یعنی همین سه عامل ذکر شده که در جاهـاي مختلـف   
بایـد گفـت کـه    . کنـد  بدن دردهاي مختلفی ایجـاد مـی  

میکروب اصالً مطرح نیسـت، چـون میکـروب     ي مسأله
هـاي عفـونی    یست، عاملین اصلی بیماريعامل بیماري ن

  .هاي زائد هستند سلول
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سم به قدري زیـاد تولیـد    مردههاي  وقتی از خوراك
تواند آن را در خود جا بدهد یـا بـا    شود که بدن نمی می

ماند، انسـان   ادرار بیرون براند و در جریان خون باقی می
وقتـی  . کنـد  سردرد و دردهاي دیگر احساس می ،درد دل
مانند تغییر غذا، آفتـاب گـرم، بـاد    » نامعلوم«ک دلیل با ی

گرم، فعالیت بدنی و غیره یک قسمت از سموم انباشـته  
کـه   این .کند شود، شخص درد احساس می شده حل می

انـد عالیـم مختلـف     بین بیماري نـام گذاشـته   مردم کوته
این درد کار بدن اصلی است که . باشد بیماري اصلی می

بـین   طلبد، ولی پزشـکان کوتـاه   میزند و کمک  جیغ می
دلیل اصلی بیماري را پیدا نموده و بـراي  این که عوض 

ي اساسی بیندیشند با چند مسکّن این صدا  آن یک چاره
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کنند و روي سموم موجود سموم تازه اضـافه   را خفه می
  .نمایند می

کنم این قسمت را با دقـت   حاال از شما خواهش می
پارید و هـیچ شـکی در آن   بخوانید و خوب به یـاد بسـ  

را کنـار   مـرده هـاي   وقتی کسـی خـوراك  . نداشته باشید
نماید ایـن غـذا اثـرات     گذارده غذاي طبیعی مصرف می

غـذاي  . دهـد  ي خـود را بالفاصـله نشـان مـی     شفادهنده
و هضم نشده را که در معده و  مردههاي  طبیعی، خوراك

ــمومی را کــه در  در روده هــا ســرگردانند و همچنــین س
جریان خون در گردش است فوراً جمع نمـوده از بـدن   

هـاي خـود    شـخص در معـده و روده   .سـازد  خارج مـی 
. کنـد  هایی مانند گاز، اسهال و غیره احساس می ناراحتی
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کند که  او اگر از اصل جریان خبر نداشته باشد خیال می
این حرف واقعـاً  . غذاي طبیعی به او ضرر رسانده است

دمـی را مـریض نمایـد نبایـد     چیزي که آ. مسخره است
شماري از مردم که این مطلب را  بی ي عده. طبیعی نامید

مــا «: نویســند نماینــد بــه مــن مــی خــوب مطالعــه نمــی
خواري را امتحان کردیم و دیدیم که غذاي طبیعـی   زنده

  ».با بدن ما سازگار نیست ول کردیم

سمومی که هنوز به صورت جامد در نیامـده و مثـل   
ها شروع  ها و ماه باشند، بعد از هفته می 1یي سریشم ماده

ها سال پیش در  یی که دهها  آناما  .کنند به حل شدن می
هـا   انـد سـال   بدن وارد شده و مثل سنگ سفت گردیـده 

 
1 - Colloid 
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کشد تا تدریجاً و به نوبت نـرم شـده بـه حـال      طول می
از بـدن دفـع    و سریشمی برگردند و سـپس حـل شـده   

خوارهـا در بعضـی    ردهمبیشتر دردهاي شدید که . گردند
کنند، کار ایـن مـواد سریشـمی     جاهاي بدن احساس می

انـد   کـامالً آب نگردیـده  هـا   ایـن تا موقعی کـه  . باشد می
ان عبور نموده داخل جری ها ارگانهاي  توانند از پرده نمی

هـا   ایـن و در مدتی که  خون بشوند و از بدن دفع گردند
کتند موجب یا در عضالت در حرها  نادر بندهاي استخو
  .گردند دردهاي شدید می

هاي بدن در مقابل مـواد بیگانـه    العمل این نوع عکس
خواري  مردهموقع اند هم در  که مردم بیماري نام گذاشته

گردد، ولـی ایـن    خواري مشاهده می زنده موقع و هم در
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. گـردد  کار در شرایط کامالً مخالف همدیگر انجـام مـی  
شـود   ز بیرون وارد بدن مـی خواري سم دائماً ا مردهموقع 

گـردد و   که یک قسمت آن مطابق امکانات بدن دفع مـی 
اما در موقـع  . گردد باقی آن در یک جاي بدن انباشته می

ــده ــدن   زن ــرون وارد ب ــه ســمی از بی ــیچ گون خــواري ه
خواري در بدن  مردهگردد بلکه سمومی که در موقع  نمی

ن جریـان  ای. شود جمع شده بود تدریجاً بیرون رانده می
خـواري بعـد از    مردهباشد که در شرایط  به این معنی می

تــر  تــر و بیمــاري او عمیــق ضــعیفانســان  ، هـر حملــه 
 ،خواري بعد از هـر حملـه   گردد، ولی در شرایط زنده می

شـود و   یک قسمت از بیماريِ اصلی بیـرون رانـده مـی   
  .گردد تر و نیرومندتر می شخص سالم
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) زیاد استها  آن  ي دهع(شناسیم که  اشخاصی را می 
ـ  می  اي ي مـن ضـعیف اسـت، هـیچ میـوه      معـده «د گوین

تـوانم بخـورم، همـین کـه قـدري میـوه یـا سـبزي          نمی
داند که همین میـوه او   او نمی» .شوم خورم مریض می می

العمـل   کند بلکه فـوري عکـس   مریض نمیاین که را نه 
هـاي او را   کند کـه معـده و روده   شفابخش را شروع می

این شخص . دهد میوده و او را از بیماري نجات پاك نم
همیشه بیمار است، او بیمار است بـراي ایـن کـه میـوه     

او بدون این میـوه و سـبزي هـم همیشـه     . نخورده است
گـاه بـه   . بدن او دائماً در مبارزه است. سوء هاضمه دارد

ــی  ــد م ــتهاي او را بن ــاه اش ــده گ ــه مع ي او را از  آورد ک
لی کند و به او بفهمانـد کـه بـه    آلود خا هاي زهر خوراك

ها احتیاج ندارد، ولی شخص معنی این  این نوع خوراك
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 قبـل  برابـر فهمد، همین که فرصت پیدا کـرد دو   را نمی
ي دانشـمندان،   اگر ایـن شـخص پـیش همـه    . خورد می

خوار برود و بگوید فـالن   مردهشناسان و پزشکان  زیست
همه با یـک   ها آنچکار کنم،  رساند میوه به من ضرر می

کنـد،   بینید که ضرر می اگر می«: زبان جواب خواهند داد
حـاال  «کنـد   پیشـنهاد نمـی  هـا   ایـن یک نفر از » .نخورید

امتحان کنید ده روز فقط این میـوه را بخوریـد و ببینیـد    
هـیچ وقـت ایـن حـرف را     هـا   آنالبتـه  » .شـود  چه مـی 

ممکن است این میوه آدمی را این که گویند از ترس  نمی
کننـد کـه ممکـن اسـت      شد، ولی هیچ وقت فکر نمیبک

  .باعث مرگ مردم بشود مردههاي  گوشت و خوراك
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» خیلـی کوچـک  «حاال اگر من بگویم که این اشتباه 
ي کشـتارهاي کنـونی    هـاي جهـانی و همـه    باعث جنگ

طـور کـه    خندند، همین بین به من می باشد مردم کوته می
. خندیدنـد  سال پیش بـه کپرنیـک مـی    چهارصد و پنجاه

گفتند  کند همه می گفت که زمین حرکت می وقتی او می
وقتـی بـا چشـمان خـود     کنـد   چطور زمین حرکت مـی 

اکنـون  . بینیم که زمین زیر پاي ما ثابت ایستاده اسـت  می
کنـد   گوید چطور میـوه ضـرر نمـی    هم فالن شخص می

خـورم   کند، همین کـه مـی   بینم که ضرر می وقتی من می
بین میوه خوردن یا نخـوردن  این که  گیرم و یا اسهال می

ولـی مـن   . اي باید وجود داشته باشـد  و جنگ چه رابطه
اي وجود دارد  کنم که نه فقط رابطه گویم و تکرار می می

مردم همـدیگر  . باشد ها می جنگ ي بلکه یگانه دلیل کلیه
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و گوشـت   مـرده یک لقمه نان این که کشند براي  را می
هاي سیاسـی   به ضیافت. اورندزهرآلود بیشتر به چنگ بی

ایـن   تـا اند  هایی خرج نموده وارد شوید و ببینید چه پول
به عوض غذا روي  راها  آن و کنندهمه مواد سمی جمع 

هاي آسیایی گشـت بزنیـد و    اند، یا به سرزمین میز چیده
هـا تُـن غـذاي فشـرده و      مشاهده کنید که چطور میلیون

شته بـه  ه و سپس کُارزنده مانند برنج را اول صاف نمود
ها مـردم   اند و به جاي غذا جلوي میلیون تفاله برگردانده
  .اند گرسنه گذاشته

وء اگر این آقا که بنیادش ضعیف است و همیشه سـ 
کشد تصمیم بگیرد همین میوه را  هاضمه دارد و رنج می

ــه از خــوردن آن تــرس دارد بخــورد و چنــد روز      ک
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از بیمـاري   العمل شفابخش آن را تحمل نمایـد او  عکس
سـریع   يبـرا . خود به کلـی نجـات پیـدا خواهـد کـرد     

هـاي شـفابخش    العمـل  دادن چگونگی ایـن عکـس   نشان
  .باشد بهترین نمونه، جریان سرگذشت بنده می

کنم کسی بیشـتر از مـن گوشـت خـورده      گمان نمی
. کـردم  من غذا را فقط خوراك گوشتی حساب می. باشد

جوجـه، مـاهی،   ران سرخ کرده، مغز، بیشتر خوراك من 
هاي مختلف و  تخم مرغ، کباب، کوفته، کتلت، خورشت

ماست و شـیر را هـم    ،کره ،حتی پنیر. از این چیزها بود
دانسـتم و فقـط بـه گوشـت اعتقـاد       غذاي حسابی نمـی 

سیگار مصـرف   و عرق ،به آن کسانی که گوشت. داشتم
. کردم عقل حساب می را بیها  آنخندیدم،  کردند می نمی
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که از میوه خوردن هیچ وقت ترس نداشتم درست است 
ــه  ــی ب ــا  آنول ــی ه ــی نم ــدان اهمیت ــا . دادم چن ــی ب وقت

دار شـکم خـود را پـر     دار و چربـی  هاي گوشت خوراك
رفتم مادرم از عقـب مـن صـدا     نموده از خانه بیرون می

میوه را همیشـه  » ؟روي خوري می پس میوه نمی«کرد  می
ز بچگـی سـم   این طریق کار مـن ا  به. کردم فراموش می

» هـا  خوشـبخت «ولی من یکی از این . ذخیره نمودن بود
بودم که این سموم را به همه جاي بـدن پخـش نمـوده    

ها نوع بیماري جمع نموده و تمام بدنم را  بودم، یعنی ده
  .پر از سم کرده بودم

هاي کودکی را پشت سر  در بچگی همه نوع بیماري
یبوسـت،   خـوابی،  گذاشتم، سپس رماتیسم، سردرد، بـی 
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هاي متعدد، آنژین، دو نوع تیفوس  اسهال، سرماخوردگی
سخت، خناق، بواسیر سخت، نقـرس، برنشـیت مـزمن،    

نظمـی   ترشی معده، تصـلب شـرائین، فشـار خـون، بـی     
ضربان قلب و باالخره ورم سـخت پاهـا، تنگـی نفـس،     

شمار دیگـر مـرا بـه حـالی      هاي بی پروستات و ناراحتی
سالگی به لب گور  نجاه و سهپانداخته بودند که در سن 

رفتم  دو قدم راه می. رسیده و هر دقیقه منتظر سکته بودم
اگـر  . ام کردم دیگر پیـر شـده   آمد، خیال می نفسم بند می

بـه سـرم    گنـاهم، عقـل   بانی دادن دو طفل بـی بعد از قر
ي مـن  هـا  اننرسیده بود اکنون خیلی وقت پیش اسـتخو 

ام و حـاال   ولد شـده پوسیده بودند ولی اکنون من از نو مت
  .فهمم که زندگی واقعی چیست می
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ــتم،  مـــردهوقتـــی مـــن  ــار گذاشـ خـــواري را کنـ
ـ    العمل عکس موم ظـاهر  هایی که در موقع حـل شـدن س

خواري مشاهده ننمـودم،   گردد در اولین روزهاي زنده می
شاید دلیلش این بوده که در بدن من سموم سفت شـده  

روزهـاي اول  در . و براي حل شدن وقـت الزم داشـت  
کـردم   فقط گاز فراوان و درد شدید در روده احساس می

در عوض از همـان روزهـاي   . دادم که اصالً اهمیت نمی
هـاي قلبـی، سـنگینی و     خوابی، ناراحتی اول سردرد، بی

کم شـروع کـردم بـه     کم. ترشی معده تقریباً از بین رفت
کیلـومتر در   پـنج شـش  بـه   آن را پیمایی که به زودي راه

مخصوصـاً  . گشتم رفتم و بر می رساندم، تا ونک میروز 
. رفتم که سموم به حرکت بیفتند و حل گردند تند راه می

نمودم که تمام بدنم در سـموم غـرق شـده،     احساس می



199 

 

هایم با صداي بلند موزیک  رفت، در گوش سرم گیج می
زد، خون سیاه در  زدند، ضربان قلب در مغزم طبل می می

هـا   آنخواست  هایم جمع شده و می نوك انگشتان دست
  .را بترکاند

هـایی   کـاري  بین سمومی که در بـدن انسـان خـراب   
تر اسید اوریـک   تر و خطرناك کنند از همه مهم ایجاد می

و بیشتر از ها  نااین سم وقتی در بندهاي استخو. باشد می
شـود و آن را از حرکـت بـاز     همه در شست پا جمع می

فشـاري کـه در موقـع    . شـود  دارد نقرس نامیـده مـی   می
آمد سبب شد که از همه  پیمایی به پاهاي من وارد می راه

این جریان خیلـی  . زودتر اسید اوریک نقرسم حل شود
کند که چطـور سـم    جالب است، آدم کامالً احساس می
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. گـردد  شود و چطور از آنجا خارج می وارد شست پا می
د نمـودم و در  خـواري وقتـی سـم جمـع مـی      مردهموقع 

کردم این احساس را داشتم که یک نفـر بـا    احساس می
زنـد و سـم را در آنجـا     تق به شست پایم مـی  چکش تق
خـواري کـه سـم از آنجـا      ولی موقع زنده. کند پرس می
از ) یعنـی سـم  (کردم کـه درد   شد احساس می خارج می

زند و به طرف بـدنم   پی بیرون می در آنجا مانند اشعه پی
ین بود که این دفعه درد مرا زیاد جالب ا. گردد پخش می
کرد، بلکـه در ایـن درد یـک راحتـی دلپـذیر       اذیت نمی

خواري اگر کوچکترین  مردهدر موقع . نمودم احساس می
 ،نمودم دادم از درد شدید ضعف می به شست می یحرکت

خواري هر قـدر کـه آن را فشـار     ولی بعد از مدتی زنده
در . نمـودم  نمـی  دادم دیگر هیچ اثري از درد احساس می



201 

 

هاي مطالعه وقتـی یـک تکـه گوشـت بـراي       اولین سال
خوردم بعد از چند ساعت اسید اوریـک ایـن    امتحان می

گردید و چکش کـار خـود را از    گوشت وارد شست می
دلیلش این بود که جاي آنجا تازه خالی . کرد نو آغاز می

ترین مکان براي پـذیرفتن سـم تـازه     شده بود و مناسب
  .وارد بود

همه جاي بدن من پر از سـم  . حاال این اول کار بود
شکی نبـود کـه   . بود که الزم بود آن را از بدن دور سازم
شد و بدون این که  یک مقدار از این سم هر روز حل می

هــاي مخصوصــی ایجــاد کنــد از بــدن خــارج  نــاراحتی
خـواري   هـاي اول زنـده   با وجود این در سال. گردید می

مرتبـه   سـال یـک   هر دو سهو بعداً مرتبه  یکی دوسالی 
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ها زیـر فشـار غـذاهاي طبیعـی      ي این سم قسمت عمده
آورد و مـرا چنـد    مرتبه حل شده، به خون هجوم می یک

طور موارد خودم را خسـته و   این. نمود می» مریض«روز 
کردم، زیاد میل به خـوردن نداشـتم،    ضعیف احساس می

بعضـی  یـد،  گرد پررنگ و بـدبو مـی   ،غلیظ ،ادرارم آلوده
هـا   من به این نـاراحتی . موارد تب مختصر نیز همراه بود

دادم و به کار و فعالیـت خـود ادامـه     چندان اهمیتی نمی
دانستم  دادم، چون به دانایی طبیعت ایمان داشتم و می می
هایی هستند که طبیعت بـراي نجـات    العمل عکسها  این

خودم العمل من  بعد از پایان هر عکس. دهد من انجام می
  .نمودم تر احساس می تر و سالم قوي ،تر را ده سال جوان
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» الغـر «کیلو  دوازده 1نبودم» چاق«من زیاد این که با 
ي دوسـتان و آشـنایان مـرا دیوانـه حسـاب       همـه . شدم
جـدي ایـن همـه    کردند کـه بـر خـالف دسـتورات      می

پزشکان و سـایرین خـودم را از پـروتئین     ،»دانشمندان«
و » کامـــل« و »مقـــوي«هـــاي  حیـــوانی و از خـــوراك

سـازم و بـه نیسـتی و نـابودي      محـروم مـی  » نیروبخش«
و » چـاق «هـاي   اي از آن آدم متأسـفانه عـده  . کشـانم  مـی 

که بیشتر از همه نسبت به مـن دلسـوزي   » تقویت شده«
کار را به چشم  ي نمودند اکنون زنده نیستند که نتیجه می

غییر مانـد  هاي متوالی وزن بدنم بدون ت سال .خود ببینند
مـن  (العمل  تا باالخره همین امسال بعد از آخرین عکس

 
  متر قد سانتی 165کیلو با  65 - ١
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کیلو به وزن من اضـافه   سه چهار) کنم این طور فکر می
  .گردید

بیماري قلـب،   ي خواري در نتیجه قبل از شروع زنده
پاهاي من ورم کرده بودنـد، ورم نـرم و خطرنـاکی کـه     

 بردم اثر انگشتم چند دقیقـه  وقتی انگشت در آن فرو می
خواري ورم از شدت  هاي اول زنده در سال .ماند باقی می

دو سـه سـال بعـد    . خود کمی کاست، ولی تمـام نشـد  
باید . دفعه شدت پیدا کرد که چندین ماه طول کشید یک

دانست که بیشتر موارد سم از هـر راهـی کـه وارد بـدن     
اگر با سـردرد وارد  . رود شده از همین راه هم بیرون می

طور هم بـا پـادرد و    رود، همین یرون میشده با سردرد ب
. قـانون نیسـت   این البته. و از این قبیلدرد  کمردرد و دل
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علی زیر آفتـاب گـرم راه    ي آبها انیک روز در کوهست
. رود دفعه احساس نمودم که سرم گیج مـی  رفتم، یک می

ورم پاها ظاهر گردیـد،  . به زور خودم را به خانه رساندم
یجه مدتی ادامه پیدا کرد، هر وقت ادرارم آلوده شد، سرگ

نمـودم    که با زمین سر و کار داشتم و سـرم را بلنـد مـی   
. شد و نزدیک بود ضعف نمایم جلوي چشمانم سیاه می

وقتـی  . با وجود این نیروي بدنی من هیچ وقت کم نشد
گذاشـتم، خـودم را    ها را پشت سر مـی  العمل این عکس

م و ورم نمـود  بیست سـاله احسـاس مـی    مثل یک جوان
گردیـد تـا    تر می درجه سبک جزئی که همیشه داشتم یک

باالخره چند سال پیش آخرین دفعه وجود خود را نشان 
  .از من دست کشید به کلی داد و
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هایی بود که پیرارسال و  العمل عکستر  از همه جالب
سه سال پیش یعنـی  . پارسال در پاهاي من به وجود آمد

خـواري در پاهـاي مـن از     هسال زند سیزدهتقریباً بعد از 
زانو به پایین دردي مانند رماتیسم شروع شد که چنـدان  

. گذاشت راحت بخوابم ها نمی اذیت کننده نبود ولی شب
ماه ادامه داشت تا یـک روز   هفت هشتاین درد جزئی 

ها مشـغول بـودم    که چمباتمه زده در باغچه مدتی با گل
ب ناگهان یک حرکت نامناس ي موقع بلند شدن در نتیجه

در زانوي راستم چنان درد شدیدي احساس نمـودم کـه   
چیـزي در  ایـن کـه   نتوانستم از جا تکان بخـورم، مثـل   

بعداً این درد به تمام پاي من پخش . زانوي من شکست
ماه طول کشید تا تدریجاً از شدت  هفت هشتگردید و 

العمـل ادرار   در این عکـس . خود کاسته و ناپدید گردید
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قاطی بـا  این که تر شد، مثل  ت دیگر آلودهمن از همه وق
چرك بود که زیر شـلوار مـرا بـا رنـگ زرد تنـد آلـوده       

  .نمود می

ــه    ــن هم ــه ای ــتم ک ــان داش ــامالً اطمین ــه ک ــن البت م
ها کار طبیعت است که بدن مرا از سـموم و   العمل عکس

کند، ولی تعجب مـن در ایـن بـود کـه      بیماري خالی می
آوري کرده بـودم کـه    عمگر چقدر سم جمکردم  فکر می

درپـی خـالی    سـال متـوالی پـی    دوازده سـیزده در مدت 
خیلی در این باره فکر . گردد شود و باز هم تمام نمی می

سـالگی   سن هجدهتا باالخره به یاد آوردم که در  نمودم
پاي راست من مخصوصاً در قسمت زانویم درد رماتیسم 

همـم آن  ف حاال مـی . گرفته بود که دو سال مرا عذاب داد
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سمومی که جلوتر از همه جمع شـده و سـفت گردیـده    
رماتیسم مزبـور سـبب   . شود است دیرتر از همه حل می

توانسـتم مثـل پـاي     شده بود که پاي راست خود را نمی
چپم تا نموده به پشت برسـانم و یـا روي آن چمباتمـه    

زیر زانویم چیزي بود که مانع این کار این که بزنم، مثل 
سـال تمـام    پنجاهمین اسید اوریک بود که این ه. شد می
العمل، سـم   بعد از پایان عکس. شغال کرده بودجا را ا آن

از آنجا بیرون رانده شد و اکنون پاي راسـتم مثـل پـاي    
  .کند چپم آزادانه حرکت می

خواران نیز مشـاهده   مردهها نزد  العمل این نوع عکس
ور مـد  ي صـفحه ) Disk(دیسک » بیماري«این . شود می

ــمومی کــه در بنــدهاي   ــام دارد و س بنــدهاي مفاصــل ن
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قـرار  ) بیشتر موارد در کمر و در ستون فقـرات (مفاصل 
یـک حرکـت غیـر معمـولی      ي اند گاهی در نتیجه گرفته

گردند و چنان درد شدیدي ایجاد  شکنند، متالشی می می
ایـن  . ماند کنند که شخص از هر گونه حرکت باز می می

شـود از بـین    امالً مخالف یکدیگر میدرد را از دو راه ک
با پاك نمـودن بـدن از اسـید اوریـک     این که یکی . برد

خواري به خون امکان داده شـود کـه در راه    توسط زنده
خود این سموم را شسته در خـود حـل نمـوده از بـدن     

 و ماهی ،با خوردن گوشتاین که بیرون براند و دیگري 
ه قدري باال ببرند مرغ فراوان اسید اوریک خون را ب تخم

که سم متالشی شده به طرف آن راه پیدا نکرده به جاي 
این بستگی به عقل پزشک یا خود . ي خود برگردد اولیه

. بیمار دارد که کدام یکی از این دو راه را انتخـاب کنـد  
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مقدار اسـید اوریـک در   هاي طبی براي شناختن  آزمایش
قـادر   خون یا ادرار هیچ مفهومی ندارد زیـرا هـیچ کـس   

نیست تشخیص بدهد که این اسید اوریک به تـازگی از  
بیرون وارد بدن شده یـا از انبارهـاي بـدن بیـرون آمـده      

مهمتـر از همـه هـیچ کـس قـادر نیسـت مقـدار        .  است
خوارها انباشـته شـده انـدازه     مردهسمومی را که در بدن 

  .بگیرد

کننـد کـه مـن از ایـن      بعضی از خوانندگان خیال می
هـایی کـه    العمـل  عکس. ام ها خیلی رنج برده العمل عکس

 پـنج شـش  اش  توان ناراحت کننده حساب نمود همه می
روز بیشتر طول  چهار پنجدفعه انجام گرفت که هر دفعه 

روزه در مقابـل   بیست و پـنج این همه اذیت . کشید نمی
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یک گریپ یا یک آنژین یا یک مرض عفونی دیگر کـه  
بـودم نـاچیز   هـا   آنتـار  گرفام  خـواري  مردهدر تمام عمر 

روز  چهـار پـنج  دانستم  مخصوصاً که حتماً می. باشد می
  .کند سال به عمرم اضافه می دهناراحتی اقالً 

. ها تابع هیچ قانون خاصـی نیسـتند   العمل عکساین 
هـا   آنبستگی به مقدار سموم انباشته شده و مکان ها  این
هـاي شـفابخش در    العمـل  ممکن است این عکـس . دارد

ضی اشخاص شدیدتر از یک مرض معمولی صـورت  بع
هـا سـال تـدریجاً     بگیرد، چون سمومی که در مـدت ده 

العمـل،   شدت عکـس . گردد حل میمرتبه  جمع شده یک
نـزد  . باشد سنگینی بیماري و سرعت معالجه می ي نشانه

ساله که هنوز زیاد سم و  بیست، بیست و پنجي ها انجو
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العمل  مکن است عکساند م هاي زائد جمع ننموده سلول
به پنهانی انجام بگیـرد، ولـی نـزد اشـخاص سـالخورده      

متأسفانه بعضی از مردم این مطلب . خیلی شدیدتر باشد
روز یا یک ماه یـا   پنجکنند و بعد از  را دقیقاً مطالعه نمی
العمـل شـروع    خواري وقتـی عکـس   دو ماه از آغاز زنده

رر ضـ هـا   آنغـذاي طبیعـی بـه    کننـد   شود خیال مـی  می
پزشک . نمایند ترسند و به پزشک مراجعه می رسانده، می

باشد  شروع بهبودي می ي عالیم را که نشانه آنبین  کوتاه
خـواري بــر   مــردهرا بـه  » مــریض«مضـر تلقــی نمـوده،   

کشـد کـه    بینی به جایی می گاه کار این کوتاه. گرداند می
بعضی پزشکان به اغلب مراجعین مصرف میوه و سبزي 

با این عمـل وحشـتناك   . نمایند دیداً قدغن میزنده را ش
مردم را از غذاي طبیعی محروم ساخته و به مـرگ  ها  آن
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مخصوصـاً آن کسـانی کـه    . نماینـد  حتمی محکـوم مـی  
ها  آنکنند که میوه به  میوه بخورند و تصور میترسند  یم

رساند، بیشتر از دیگران احتیاج به میـوه دارنـد،    ضرر می
علت نخوردن میوه به وجود آمـده   بهها  آنچون بیماري 

  .است

آور از ایـن   خیلـی تأسـف   ي خواهم یـک نمونـه   می
سی، سی یک آقاي . ها براي شما تعریف نمایم بینی کوتاه

ساله بـه اسـم مظفـري کـه در مؤسسـه تبلیغـاتی       و پنج 
از . شود فاکوپا، پست مهمی داشت دچار مرض قلبی می

 اي قلـب هـ  ها و دریچه هاي متخصص، رگ کمبود سلول
کـه ضـربان قلـب او     طوريه نمودند ب خوب کار نمی او

دیدند  پزشکان یگانه چاره را در آن می. خیلی نامنظم بود
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، قلب را »معروف«که او به آمریکا برود و نزد یک جراح 
ایـن آقـا بعـد از خوانـدن کتـاب مـن بـه        . عمل نمایـد 

در عرض دو ماه یـا دو مـاه و   . آورد خواري پناه می زنده
آید که  در فعالیت قلب او چنان بهبودي به وجود می نیم،

خود بیمـار از ایـن امـر    . اندازد پزشکان را به تعجب می
العمـل شـفابخش،    یک روز عکس. خیلی خوشحال بود

شـود، اگـر او چنـد     یعنی اصل جریان معالجه شروع می
روز تحمل نموده بـود بـراي تمـام عمـرش از بیمـاري      

خـواري   تگان او که با زندهنجات پیدا کرده بود، ولی بس
شـوند و بـراي او    شدیداً مخالف بودند دور او جمع می

پزشکی که نه در دانشـگاه   معلوم است. آورند پزشک می
هـاي   العمـل  راجـع بـه عکـس   هـاي طبـی    کتاب و نه در

خوانده بود، وخامت وضـع  نشنیده یا نشفابخش سخنی 
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وع خوردن آن را ممن و او را به غذاي طبیعی نسبت داده
  .نماید می

العمل، بیمـار ظـاهراً بهبـود     با متوقف ساختن عکس
بخش به  پیدا کرد و براي چند ماه حال او کامالً رضایت

هـم کـه    از وزنش را کیلو چهار پنجبیمار . رسید نظر می
خـواري از دسـت داده بـود دو مرتبـه بـه       در موقع زنده

براي من کامالً واضح و آشکار بود که ایـن  . دست آورد
خـواري بـود کـه بـه      هبودي موقتی نتیجه چند ماه زندهب

زودي از بین خواهد رفت و وضع بیمار بـه کلـی تغییـر    
و مـادر و ســایر  ) آلمـانی (خواهـد نمـود، ولـی همسـر     

: گفتند میها  آن. کردند فکر می يهمبستگان او طور دیگر
توانـد   دیدید که چه گفتیم؟ آخر یک انسان چطور مـی «
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فرنگـی زنـدگی    خیار و گوجه ،امباد ،با یک مشت گندم
بیمار فوري به » مقوي«کند؟ دیدید که چطور با غذاهاي 

خود آقاي مظفري یک جوان خیلـی نـازنین   » حال آمد؟
من و تمام فامیلم خیلـی پرخـور   «: یک روز به من گفت

تـوانیم   هستیم، تمام فکر ما این است کـه هـر چـه مـی    
یم و هاي لذیذ و خوشمزه درست کنیم و بخـور  خوراك

» .دانیم ما معنی زندگی را در این می. لذت ببریمها  آناز 
من با ایـن کـار   «: خواري مادر او گفته بود در موقع زنده

هـاي لذیـذ    موافق نیستم، چرا خودت را از این خـوراك 
، طور هم شـد  همین» .سازي؟ تو بخور و بمیر محروم می

ت ها بعد وقتی حال او رو بـه وخامـ   ماه. او خورد و مرد
ترین  برند و به دست معروف گذاشت او را به آمریکا می

بیچاره جوان زیر چاقوي ایـن جـالد   . سپارند قصاب می
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علـم  » افتخـار «در عرض چند دقیقه جان خود را بـراي  
بـراي  » متمـدن «نماید و در ایـن دنیـاي    پزشکی فدا می

هاي علنی هیچ قانونی وجـود   مجازات این گونه جنایت
  .ندارد

تر است  سال جوان هفت هشتاز من  همسر من که
 يشـمار  هاي بـی  و مثل من پرخور نبوده، باز هم بیماري

هــا، آنــژین،  هــاي قلبــی، ســرماخوردگی ماننــد بیمــاري
آپاندیس، سوء هاضـمه، دردهـاي نشـناخته در قسـمت     

او چنـد  . داشـت  ناراحتی دیگـر  تا سینه و شکم و چند
رد و هـاي قلـب، د   العمل مانند سرگیجه، نـاراحتی  عکس

هـاي   العمل ورم پاها و غیره را گذراند که شبیه به عکس
  .تر من بودند ولی کمی سبک
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قدغن کردن غذاي طبیعی براي مردم، 
  .باشد ترین جنایت می بزرگ

هـاي بشـر در    که گفته شد بیشـتر بـدبختی   طوريه ب
. باشـد  خـوار مـی   مـرده شناسان  بینی زیست کوتاه ي نتیجه

مـوقتی هـر چیـز را در نظـر      فقط عالئم ظاهري وها  آن
گیرند و به معنی بـاطنی و اساسـی ایـن عالئـم پـی       می

  .برند نمی

هاي شفابخش که در موقـع خـوردن    العمل آن عکس
جات زنده نزد اشخاص بیمار مشاهده  جات و میوه سبزي

دهـد و   بین مضـر تشـخیص مـی    گردد، پزشک کوتاه می
 نمایـد، یعنـی   خوردن غذاي طبیعی را سخت قدغن مـی 
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. نمایـد  را محکوم به مرگ تدریجی با گرسنگی میها  آن
تـرین جنـایتی اسـت کـه یـک پزشـک        این وحشـتناك 

او همین حکم را براي عزیزان . شود بین مرتکب می کوتاه
خود » علم و دانش«او آنقدر به . نماید خود نیز صادر می

گیـرد و   هاي خویش را محکم می اطمینان دارد که گوش
  .قت را بشنودخواهد حتی حقی نمی

درصـد   اگر بیمـار دسـتورات ایـن پزشـک را صـد     
ها  میلیون. مراعات نماید چند ماه بیشتر عمر نخواهد کرد

البته این . شوند بینی تلف می افراد بشر از روي این کوتاه
ــه  ــتورات را هم ــد  دس ــردم ص ــرا   ي م ــه اج ــد ب درص

هاي  ها همیشه از راه الي خوراك گذارند، زیرا در البه نمی
هـاي آنـان    قابل مشاهده مقادیري غذاي زنده به بدنغیر 
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ماننـد و   ها زنده مـی  رسد و به این دلیل است که سال می
هـا و   مطـب  ي بخت خود را در آستانه متأسفانه عمر تیره

گذرانند تا دیـر یـا زود در ایـن راه     ها مدتی می داروخانه
  .جان بسپارند

ي ماننـد   خود من یک پدر بدبخت، دست دو تا بچه
 ،سـال تمـام در ایـران    شـانزده ي خـود را گرفتـه    فرشته

ــه ــتانه  ،فرانس ــان در آس ــوئیس و آلم ــب س ــا و  ي مط ه
هـا و   ها سرگردان بوده هم بچـه  و داروخانه ها بیمارستان

این که ام، فقط به جهت  هم دارایی خود را از دست داده
ها دستور داده  آقاي پزشک از اولین روزهاي زندگیِ بچه

جات زنـده و طبیعـی    جات و میوه سبزيها  آنبود که به 
  .نخورانم
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هـاي مـن هـیچ     آیا این پزشک در مرگ نورچشـمی 
خواستند  گناهی نداشت؟ آیا آن دکترهاي خارجی که می

هـایم را کـه از گرسـنگی حقیقـی روز بـه روز       بدن بچه
و » مقـوي «بـا غـذاهاي    ،شـدند  تر می تر و ناتوان ضعیف

، هیچ گناهی ندارند؟ آیـا  معالجه نمایند» مؤثر«داروهاي 
این پزشکانی که اکنون هم کودکان ضعیف و نـاتوان را  

سـازند، اگـر بعـد از     جـات محـروم مـی    از خوردن میوه
خواندن این جمالت باز هم به این اعمال نادرست خود 

  ادامه بدهند هیچ گناهی نخواهند داشت؟

سـال گشـت و گـذار مـن سـعی       شانزدهضمن این 
چون بـه پـنج زبـان    . ه تنهایی حل کنمام معما را ب نموده

هـاي   ي کتـاب  شروع بـه مطالعـه   خارجی آشنایی داشتم
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هیچ جا ها  المعارف ةها و دائر در این کتاب. علمی نمودم
ضـرر پخـت و پـز و علـل      یاارزش غذاي طبیعی و  به

همـه  . ي قابل توجهی نشده بـود  ها اشاره اساسی بیماري
و ها  آنتشخیص دادن  ها، از راه جا فقط از عالئم بیماري

ي مـواد   از پنهان کردن ایـن عالئـم ظـاهري بـه وسـیله     
  .رفت سخن می» مقوي«هاي  شیمیایی و خوراکی

ــاب   ــک کت در دوازدهمــین ســال جســتجو روزي ی
ارزش غـذاي   بـه آلمانی به دستم افتاد کـه اولـین دفعـه    

. طبیعی و راجع به ضررهاي مواد پخته آشنایی پیدا کردم
و مؤلـف آن   »اي هـاي تغذیـه   یمـاري ب«اسم این کتاب 

بعد از خواندن این کتـاب  . باشد سوئیسی می 1نربِ ربیرخ
 
1 - Bircher Benner 
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مرتبه بـاز شـد و فهمیـدم کـه علـت        هاي من یک چشم
ي  هایم گرسنگی حقیقی و سوء نتیجه اصلی ناراحتی بچه

ردههاي  خوراکی مصرفو داروهاي سمی بوده است م.  

جریـان  بین فهمیدن معنـی ایـن    براي شخص روشن
خوار معموالً  مردهي یک  بچه. باشد اي می کار خیلی ساده

شـیر مـادري کـه از    . آیـد  با بـدن ضـعیف بـه دنیـا مـی     
 ،سـنگین  ،گردد، غیرطبیعی حاصل می مردههاي  خوراکی

خواهـد ایـن    ي بچـه نمـی   معده. است دار و مضر چربی
ــد و چــون در ایــن بچــه   خــوراك مضــر را قبــول نمای

بـدن دروغـی هنـوز بـه خـوبی       هاي زائـد یعنـی   سلول
هاي غیرطبیعـی را بـا    پرورش نیافته است تا این خوراك

ها را  ي بچه این خوراك مصرف نماید، معدهمیل فراوان 
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 ،اســهال ،میلــی بــی ،ســپس ســوء هاضــمه. کنــد رد مــی
درپـی نـزد    پی ،عصبانیت و غیره ،عرق کردن ،خوابی بی

ـ  در این بی. گردد بچه ظاهر می د دانـه  نظمی اگر بچه چن
انگور بخورد و پوست انگور در مدفوع او مشاهده گردد 

» کشف علمی«ترین  ، بزرگ»تیزبین«اینجاست که پزشک 
ها را پیدا  سازد، علت این همه ناراحتی خود را آشکار می

هـاي   کند و مصرف انگور و همچنین سایر خـوردنی  می
  .نماید زنده را منع می

. انجامـد  مـی  معلوم است که عاقبت این کار به کجـا 
گـردد و صـدها نـوع     حال کودك روز به روز بـدتر مـی  

 ،سـردرد  ،آلـرژي  ،آنـژین  ،هاي تازه مانند گریپ ناراحتی
یرقان و غیره یکی پـس   ،تبِ مزمن، سرفه ،زکام ،درد دل
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و خالصه از گرسنگی حقیقی . گردد از دیگري ظاهر می
طور ه ي عضوهاي بدن ب هاي اصلی، همه از کمبود سلول

هـاي معمـولی بـدن از     کننـد و میکـروب   کار میناقص 
بــه  و هــاي زائــد ســوء اســتفاده نمــوده نــاتوانی ســلول

  .زنند هاي خرابکارانه دست می فعالیت

هاي من همیشه در این وضعیت بودند و ما پـدر   بچه
کـه در ایـن دنیـاي     بـودیم خیـال   در اینو مادر بیچاره 

وجـود  بـا   ،»دانشمندان معروف«با وجود این » پیشرفته«
هاي وسیع  و در این داروخانه» ي مجهزها بیمارستان«این 

وجود دارد که قادر است این همه ) سمی(حتماً دارویی 
باشد اسـم ایـن    ها را خاتمه دهد و فقط الزم می ناراحتی

  .آسا را شناخت و به دست آورد داروي معجزه



226 

 

این بود که ما از این در به آن در، از این دکتر بـه آن  
ز این شهر به آن شـهر و از ایـن پایتخـت بـه آن     دکتر، ا

  .پایتخت رو نهادیم تا این دارو را پیدا کنیم

سال صدها نوع آزمایش انجام  شانزدهدر عرض این 
گرفت، صـدها پزشـک عـوض شـد، صـدها نـوع دارو       

» غذاي مقوي«آزمایش گردید و مانند یک قانون، همیشه 
 ،شـیر  ،مرغ تخم ،جگر ،سوپ جوجه ،راسته یعنی کبابِ

  .گردید تجویز می... کره و 

و به بیمارستان معروف اول پسرم را به پاریس بردم 
براي » دانشمندان سرشناس«اصالً این . آمریکائیان سپردم

انجـام بدهنـد؟    توانسـتند  چه کارهـایی مـی   هاي من بچه
هـاي   اصالً کار ایشـان چـه بـود؟ صـدها نـوع آزمـایش      



227 

 

ارسـتان، غـذاي   فرسا براي باال بـردن حسـاب بیم   طاقت
گندیـده و زهرآلـود و از همـه بـدتر صـدها نـوع        ،مرده

داروهاي سمی، یعنی عین موادي که بـراي کشـتن و از   
کرتیزون، در آن موقع . باشد بین بردن یک انسان الزم می

اوریومیسین، ترومیسین و سایر سـموم مخـوف را تـازه    
این است که پزشکان بـا ایـن مـواد    . اختراع کرده بودند

نده افتادند به جان پسرم تا هر چه زودتر او را از پاي کش
در این جنب و جوش از غذاهاي طبیعـی و  . در بیاورند

اکنون هم همین وضـع  . زنده نه خبري و نه صحبتی بود
ي دنیــا هــا بیمارســتاني  وحشـتناك و هولنــاك در همــه 

  .فرماست حکم
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اي  آن دو خـاطره توانم فراموش کـنم   هیچ وقت نمی
در پـاریس  . در ذهن مـن بـاقی مانـده اسـت    که همیشه 

فروشـی بـود کـه     ي هتل ما دکـان میـوه   روي پنجره روبه
پسـر  . عـالی داشـت   گالبی و هلـوي خیلـی درشـت و   

من هر چه خواهش کرد که چند تـا   ي ضعیف و بیچاره
هلو و گالبـی بـرایش بخـرم نخریـدم ولـی در عـوض       

اي همیشه صندوق صندوق وارد خانه  هاي جعبه کمپوت
ي دیگر براي گذراندن تابستان در ونـک   دفعه. شد می ما

هـا از درخـت بزرگـی کـه      بچه. باغی اجاره کرده بودیم
من براي . ریختند ین مییباالي سر ما بود گردوي سبز پا

دادم و از  هر یک از این گردوهـا یـک تومـان پـول مـی     
را » مضـر «این گردوهاي ها  آنگرفتم تا  ها می دست بچه

ي  نجات دهنـده  ي این یگانه مادهین که انخورند و حال 
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بیچــاره پســر مــن زیــر همــین درخــت از .  بــودهــا  آن
کم تحلیل رفت و ماننـد یـک شـمع     گرسنگی واقعی کم

  .تدریجاً سوخت و خاموش گردید

پرسند که چگونه این بچه بدون  حاال مردم از من می
البته . هیچ غذاي طبیعی توانسته است ده سال عمر نماید

هـیچ غـذاي طبیعـی نخـورد      که چه سعی کند آدمی هر
گاه یک سـیب یـا یـک     به  هاي من هم گاه بچه. شود نمی

خوردنـد و   پرتقال یا کمی طالبی و هندوانه و غیـره مـی  
خـوب طـبخ نشـدن     ي ضمناً در بعضی موارد در نتیجـه 

شـدند و   شـته نمـی  هـاي غـذایی کُ   اي از سلول غذا، عده
ولی این مقدارِ کمِ  داشتند، ارزش غذایی خود را نگه می
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غذاي طبیعی قادر نبود سالمتی ایشان را تأمین نمایـد و  
  .تر نمود را طوالنیها  آنفقط رنج و مشقت 

ساله  هشتموقعی که پسرم را از دست دادم، دخترم 
گـاه   به  همین عالئمی که پسرم داشت در او هم گاه. بود

او  مبادااین که از ترس . شد تر دیده می و به مراتب سبک
هم به حال برادرش دچار شود، تصمیم گرفتم هـر چـه   

مـن  . زودتر او را به خارج برده و جلوي مرض را بگیرم
ام را  دانستم که با دست خویش دختر بیچـاره  از کجا می

  .سپارم برم و به دست میرغضب می می

ما او را به هـامبورك بـردیم و بـه یـک بیمارسـتان      
هـایی کـه در    مـایش همه گونه آزها  آن. معروف سپردیم

یش را هـا  انبود انجـام دادنـد، حتـی اسـتخو    اختیارشان 
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سوراخ نموده و مغز آن را براي آزمایش درآوردند ولـی  
این که بعد از . هیچ گونه به اصطالح عاملی پیدا ننمودند

از همه طرف نااُمید شدند، بچـه را بـه یـک بیمارسـتانِ     
ــد  ــل دادن ــان تحوی ــتان . مخصــوصِ کودک ــن بیمارس ای

ــارهوههآ ــام   1نشـ ــه نـ ــک آن بـ ــت و پزشـ ــام داشـ نـ
او . رحـم بـود   تیلینگ یک انسان وحشی و بی گانگ ولف
هایی را که قبالً بارها انجام گرفته بـود از   ي آزمایش کلیه

نو شروع کرد، ولی موفق نشـد میکروبـی، عـاملی و یـا     
هـا   آناصـالً  . سببی براي تب مزمن کودك کشف نمایـد 

کنند وقتی این عامل همـین  خواستند پیدا  چه عاملی می
هایی بودند که در بدن همه کس و همـه وقـت    میکروب

 
1 - Ansharhohe 
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شوند و شـروع   موجودند، ولی در بدن ضعیف یاغی می
اگر یک عامـل دیگـر هـم پیـدا     . کنند کاري می به خراب

ــی ــین     م ــد هم ــه بای ــود ک ــن ب ــر از ای ــر غی ــد مگ کردن
ي من مصـرف   دادند که هر روز بچه ها را می بیوتیک آنتی
داد، بلکـه آشـکارا    ي مثبتی نمی نمود که نه تنها نتیجه می

  .کرد ضرر هم می

کـه دختـرم را بـه هـامبورك بـردم او مثـل         هنگامی
ضعیف معمولی بود کـه   ي یک بچهدیگر  ي هزاران بچه

 5/37الـی   37گاه تب مزمن هم داشت در حـدود   به  گاه
. شـد  کرد متوجه نمـی  درجه که اگر کسی زیاد دقت نمی

ي  رحم در عرض یکی دو ماه با رویه ین پزشک بیولی ا
هـر  . ي مرگ رسـانید  ام را به آستانه ي خود بچه وحشیانه
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گرفت یا یـک آزمـایش خسـته     دفعه که از بچه خون می
رفـت، هـر چـه تـب      کرد تب دخترم باالتر می کننده می
داد،  ها را افزایش مـی  بیوتیک رفت او مقدار آنتی باالتر می

کرد بـه همـان انـدازه     ها را زیادتر می یکبیوت هر چه آنتی
رسـید و   درجه 41رفت که باالخره به  هم تب باالتر می

اکنـون رفتـه   . آمد تر نمی پائین درجه 39ها از  دیگر هفته
ها دقیقه بـه   گردد که میکروب رفته براي مردم آشکار می

هـا   بیوتیـک  و در مقابـل آنتـی   کننـد  دقیقه تولید نسل می
کننـد ولـی از    اعتناء نمیها  آنکنند و به  مقاومت پیدا می

شوند و مقاومـت   هاي بدن مسموم می طرف دیگر سلول
تــر  هــا روز بــه روز ضــعیف در مقابــل میکــروبهــا  آن
  .گردد می
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هـا و داروهـا بـه     بینم که این آزمایش من آشکارا می
شود، ولی چکار بکنم اگر او را بـه   ضرر دخترم تمام می

همین کارها را از نـو   هم آنجا یک بیمارستان دیگر ببرم
سال است که ایـن تجربـه را    دوازدهمن . کنند شروع می

ــه تهــران برگــردانم، پــس بــراي چــه  .دارم  او را اگــر ب
  ام؟ آورده

او بـدون   .رحم هم هیچ مالحظـه نـدارد   آدم بی این
هاي یک پدر، کودك مـرا چـون یـک     اعتناء به خواهش

ال بــردن حیـوان آزمایشـگاهی فـرض کــرده و بـراي بـا     
صورت حساب و کامل کردن تجربیات شخصـی خـود   

تمام خون دختـرم  . کند ها خرگوش و موش جمع می ده
کنـد، گـویی بـا     تزریـق مـی  ها  آنکشد و به  را بیرون می
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خواهــد نــوع عامــل را  هــا مــی پــرورش دادن میکــروب
کـه  » علمی«! شود گفت است چه می» علم«این . بشناسد

  ...کنند  همه از پیشرفت آن تعریف می

 ،ها ها و خرابکاري این مسمومیت ي باالخره در نتیجه
هاي دخترم خراب شد و نفریت مزمن ظاهر گردید  کلیه

براي من کامالً آشکار بود که اگر دختر مـن در ایـران   . 
رفـت   و مرض او مثل سابق تـدریجاً پـیش مـی    ماند می

رسـید   سال هم به این حالت نمـی  ده پانزدهشاید بعد از 
  .رحم در عرض دو ماه رسانید زاد بی ن آدمیکه ای

اروپـایی یـک   » دانشـمندان «آن وضعی که براي این 
معما بود امروز براي من مانند روز روشن و خیلی ساده 

از کمبود غذاي طبیعی، عضوهاي بچـه خـوب   . باشد می
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هـاي   میکروب ،هاي بدن از ناتوانی سلول .کردند کار نمی
ودند و سمومی که همه درونی همیشه در فعالیت مضر ب

و داروهاي سمی به بـدن   مردههاي  روزه توسط خوراك
هاي مزمن به وجود  شدند، همیشه مسمومیت او وارد می

هـا هـزار    در حال حاضر باز هم همه روزه ده. آوردند می
شوند و هیچ کـس فکـرش را    کودك از این راه تلف می

و  هاي زودرس کند که مسئولین واقعی این مرگ هم نمی
  .موقع را در خود علم پزشکی جستجو نماید بی

وضع دخترم به جایی رسید که آقاي تیلینگ به مـن  
اگر بچه را به این حالت بگذاریم یک هفته بیشتر «: گفت

زنده نخواهد ماند، آخرین چاره ایـن اسـت کـه یـا بـه      
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 ،2بدهیم و یا بدنش را سـوراخ کنـیم   1مریض کورتیزون
» .م و آن را آزمایش نمائیمیک تکه گوشت بیرون بیاوری

در این موقع بود که . شدیداً مخالفت کردممن با این کار 
نر به زبان آلمانی به دستم رسید که بعد از بِ رکتاب بیرخ

. یک نظر کوتاه براي من در تاریکی چراغی روشن شـد 
مـاه زبـان آلمـانی را    چهار پنج من فقط این که با وجود 

فهمیدم که دلیـل مـرض    بدون معلم خوانده بودم فوري
  .ي غیرطبیعی و مصرف داروها بوده است هایم تغذیه بچه

 
امتحـان کـرده    نیـز  یک داروي خیلی خطرناك که روي پسـرم  - ١

  .بودند
2 - Biopsic 
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من مطلب را با همین پزشک در میان نهـادم و او را  
فـوراً مصـرف   . مجبور نمودم که حقیقـت را قبـول کنـد   

ي  را قطـع نمـود و غـذاي زنـده     مـرده داروها و غـذاي  
 ي از همان روز اول یک معجزه. طبیعی را به میان کشید

درجه  40-41تب مریض از . اي پدیدار گشت غیرمنتظره
درجه پائین آمد، چشمان دخترم باز شد، او کـه   5/37به 

قادر به حرکت نبود در رختخواب نشسـت و روز سـوم   
  .خواري حالش به کلی بهبود یافت زنده

مـادر بچـه   (من که این وضع را دیدم به خود گفـتم  
م بچـه را تغذیـه   تـوانی  در منزل بهتـر مـی  ) هم با من بود

خواري او را به اتاقی  این بود که روز چهارم زنده. یمینما
مقدار ادراري . که در یک منزل اجاره کرده بودیم آوردیم
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کرد  تر تجاوز نمییل میلی 200که در بیمارستان روزي از 
چند روز بعـد  . برابر رسید دهلیتر یعنی به  2در منزل به 

دختـرم در اتـاق مـا را    وقتی آقاي تیلینگ براي مالقات 
کوبید، دختر من دویـد و در را بـاز کـرد و دکتـر را در     

  .شگفت انداخت

انصاف از ترس این که مبـادا از اعمـال    این دکتر بی
هاي پوچ و  پست و غیر انسانی او شکایت بکنیم با بهانه

هاي دخترم را به مـا تسـلیم    منطق حاضر نشد پرونده بی
نـر از نزدیـک   بِ ري بیرخ ویهبا راین که به منظور . نماید

روز در  بیست و پـنج آشنا شوم بچه را به زوریخ بردم و 
ـ . آسایشگاه نامبرده نگه داشتم نـر  بِ رمتأسفانه خود بیرخ

. کردند فوت کرده بود و آسایشگاه را فرزندانش اداره می
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آزمایشـگاه   .درصد کامل خبري نبود خواريِ صد از زنده
درست است که غـذاي زنـده   داشتند، آشپزخانه داشتند، 

کردنـد و گوشـت در میـان نبـود ولـی       زیاد مصرف مـی 
ــردههــاي  مصــرف خــوراك هــاي  لبنیــات و ویتــامین ،م

به عبارت دیگر آنجا فقط به یـک  . مصنوعی معمول بود
  .خواري در آمده بود محل گیاه

آن موقـع  . بـود کـه مـرا بـه اشـتباه انـداخت      ها  این
ازه شـروع  تـ خواري  ي زنده مطالعات شخصی من درباره

کـردم   نر و سایرین خیال میبِ رمن هم مثل بیرخ .شد می
خواري را باید موقتاً فقط براي معالجـه بـه کـار     که زنده

عقیده داشتم که اگر بچه را به حال خـود بگـذارم،   . برد
کمی میوه زیادتر بدهم، کمی گوشت کمتـر بخـورانم و   
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م، همه چیـز  گاه چند قرص ویتامین هم به او بده به  گاه
دانسـتم کـه    هنـوز نمـی  . به حالت عادي در خواهد آمـد 

شـنده  ویتامین مصنوعی هم مثل سایر داروها یک سـم کُ 
من بعد از برگشت بـه تهـران کـامالً     ي چون بچه. است

نمـود و بـه    کرد، شـنا مـی   آمد، بازي می سالم به نظر می
ي  رسید که بـراي همـه   رفت، دیگر عقلم نمی مدرسه می

هـا فقـط بـه     هاي کلیـه  ا مخصوصاً براي بیماريه بیماري
بعـد از  . توان اطمینـان نمـود   درصد می خواري صد زنده

یکی دو سـال نفریـت مـزمن تـدریجاً رو بـه وخامـت       
گذاشت و سال چهارم پس از بازگشت از اروپا دختـرم  

اکنون تسلی من ایـن اسـت کـه فکـر     . را از دست دادم
کـه دو کـودك   طـور خواسـته    شاید خداوند اینکنم  می

ها کودك دیگر از مرگ  عزیز من قربانی بشوند تا میلیون
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آن کودکانی که امروز در نقاط مختلف . نجات پیدا کنند
هـاي   شـوند را بچـه   خواري کامل بزرگ مـی  دنیا با زنده

  .آورم خودم به حساب می

ي مـردم را   که چشم همـه اکنون موقع آن فرا رسیده 
ــه  ــیم و ب ــاز کن ــد بفهمــانیم هــا  آنب کــه تجــویز و تأکی

و مواد شیمیایی به مردم و مخصوصـاً   مردههاي  خوراك
ترین گنـاه   وحشتناكها  آنمنع نمودن غذاهاي طبیعی به 

نشناسان بیچاره خبر ندارند که بـا ایـن    این زیست. است
متضاد از همه بیشتر به خود و به فرزندان عزیـز   ي رویه

  .رسانند خویش صدمه می
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خوار سیاه را سفید و  دهمرنشناسان  زیست
  .بینند سفید را سیاه می

خوار طوري نیست که  مردهنشناسان  بینی زیست کوته
فقط نتوانند چیزي را خوب ببینند یا تشـخیص بدهنـد،   

بیشتر موارد خوب ها  آن. باشد بلکه خیلی بدتر از این می
دهند، سفید را سـیاه و   را بد و بد را خوب تشخیص می

بیننـد، مضـر را مفیـد و مفیـد را مضـر       سیاه را سفید می
را ذکـر  ها  آنمن در اینجا چند نمونه از . کنند حساب می

  :کنم می

ي غذاهاي  که در همهمثالً طبیعت حتماً الزم دانسته 
دانـیم کـه    مـا مـی  . طبیعی مقداري سلولز قرار داده است
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اگر غذا . گردد ها دفع می شود و از روده سلولز هضم نمی
هـا خـالی    باشد و تماماً هضم بشـود روده  سلولز نداشته

چسبند، ولی اگر در غذا به مقدار کافی  به هم می و مانده
آینـد و در تمـام    ها به حرکـت در مـی   سلولز باشد روده

کند غـذا تـدریجاً از    ها عبور می مدتی که سلولز از روده
  .گردد ها وارد خون می آن جدا شده و از جدار روده

خوارها از چه قرار  مردهي  غذیهحاال ببینیم وضعیت ت
نان سفید و بـرنج سـفید ابـداً سـلولز ندارنـد،      . باشد می

شـکر  . در سبوس گندم و برنج مانده اسـت ها  آنسلولز 
. هیچ سلولز نـدارد، سـلولز آن در چغنـدر مانـده اسـت     

ــه  ــین کلی ــوردنی همچن ــلولز   ي خ ــوانی از س ــاي حی ه
 ،خواناسـت  ،مـو  ،در پوستها  آنمحرومند، چون سلولز 
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بــه ایــن جهــت . روده و اعصــاب حیــوان مانــده اســت
کنند  بیشتر از این نوع مواد مصرف میخوارهایی که  مرده

تواننــد  اي یــک مرتبــه نمــی دو ســه روز و حتــی هفتــه
هاي خود را خالی نمایند، بنـابراین علـت یبوسـت     روده

  .باشد فقط و فقط کافی نبودن سلولز در غذا می

تصـدیق خواهنـد کـرد کـه      خوانندگان گرامی حتماً
باشـد، ولـی    اندازه ساده و آسان می تشخیص این امر بی

کنم که تا به حال کسی این حرف را از دهـان   خیال نمی
 ،آن مقدار کمی تفاله که از برنج. یک پزشک شنیده باشد
شـود و   ماند، مثل سنگ سفت می نان و گوشت باقی می

ز یـک  اگر شخصـی ا . کند ي روده گیر می در یک گوشه
زیـاد بخـورد   ) مقوي بـراي خرابکـاري  (» مقوي«غذاي 
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گردد،  ماند، فاسدتر می ها می قسمتی از این مواد در روده
در . کشـد  خراشد و خون و بلغم بیرون می ها را می روده

این موقع اگر شخص کمی غذاي طبیعی صـرف نمایـد   
ها سـرگردانند   هایی را که در روده ي آشغال این غذا کلیه

هـا را پـاك    بـرد و روده  با خود بیـرون مـی   ،هجمع نمود
کند تا شخص را از ناراحتی نجات بدهد، ولی مـردم   می

غذاي طبیعی براي آنـان مضـر   این که بین به خیال  کوته
گذارنـد و   بوده اسم این حالت را اسهال و بیمـاري مـی  

دهنـد   کننـد و دسـتور مـی    مصرف غذاي زنده را منع می
هـاي او را   اي که روده ین مادهفوراً برنج بخورد، یعنی هم
هـا   اگر بـه ایـن همـه گفتـه    . به این حالت انداخته است

هـایی   ها بیشـتر از یاختـه   هاي روده اضافه کنیم که دیواره
 اند که از برنج به وجود آمده و مانند سیمانِ تشکیل شده
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ریزنـد، جریـان امـر بـراي همـه       پـائین مـی  ال  بـه  ال مرده
  .گردد آشکارتر می

بـین روز و شـب بـه مـردم توصـیه       ایان کوتهاین آق
گویی ایـن نـوع    ،کنند غذایی که سلولز دارد نخورند می

کنـد و از   ها را اذیـت مـی   شود و روده غذا دیر هضم می
خبـر ندارنـد   ها  آن. هاي پوچ و خطرناك این قبیل حرف

هـا   آنگمارد، به  کار میه ها را ب که غذاي سلولزدار روده
کند ولـی غـذایی    غذا کمک می دهد و به هضم قوت می

هـا را تنبـل،    که از سلولز محـروم اسـت بـالعکس روده   
  .سازد مریض و ناتوان می

خورده  مردهکنند غذاي  توصیه میها  آني دیگر  دفعه
زودتـر از غـذاي زنـده هضـم      مـرده شود گویی غـذاي  
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 را ي مواد حیـاتی  دانند که کلیه باز هم نمیها  آن. شود می
نمایـد، از   حتیاج دارد خود آتش هضم میکه بدن انسان ا

ایـن  . گـذارد  برد و فقط خاکستر غذا را باقی مـی  بین می
آیندي که در موقع پخت و پـز از آشـپزخانه    بوي خوش

شود، همان مواد حیاتی است که به روي مردمان  بلند می
خوارهـاي   مـرده . گـردد  و ناپدیـد مـی  عقـل خندیـده    بی

و  مـرده  زمینـیِ  کیلو سیبکنند که یک  بین خیال می کوته
زنده به یک انـدازه ارزش غـذایی    زمینیِ یک کیلو سیب

شود باید  زودتر هضم می مرده زمینیِ دارند و چون سیب
خبـر ندارنـد   ها  آن. زنده ترجیح داد زمینیِ آن را بر سیب

زنده یک غذاي تمام عیار و کامل اسـت   زمینیِ که سیب
غذاسـت و بـه جـاي     ي فقط تفاله مرده زمینیِ ولی سیب

کافی است فقط یـک دانـه    مرده زمینیِ یک بشقاب سیب
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زنده و همچنین به عوض یک نـان سـنگک    زمینیِ سیب
  .کافی است فقط یک قاشق گندم زنده مصرف نمود

خوارها با سردرد آشنایی دارند، ولی بـه   مردهي  همه
ــل آن را مــی  ــدرت کســی دلی ــد ن ــت . دان ســردرد عالم

هاي  آن سمومی که با خوراك. شدبا مسمومیت خون می
شـوند و موقتـاً در جریـان خـون بـه       وارد بدن می مرده

آیند تا محل ثابتی بـراي خـود پیـدا کننـد      گردش در می
این که بین به جاي  پزشکان کوتاه. شوند باعث سردرد می

موم را از بدن خـارج نماینـد و یـا از وارد شـدن     این س
سپرین یا کریسیدین و یا به بدن جلوگیري کنند با آها  آن

کشـند تـا مـا ایـن درد را      یک سم دیگر اعصاب را مـی 
احساس نکنیم، یعنی روي سموم موجود، یک سم تـازه  
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کنند و از این راه کثیف میلیاردها دالر پول بـه   اضافه می
  .آورند دست می

حاال بدتر از این، افرادي هستند کـه نسـبتاً سـالمند،    
اجـازه  پـردازد،   به مبـارزه مـی  در مقابل سموم ها  آنبدن 
بشـوند و   ها ارگانخون وارد  طریق ازها  آندهد که  نمی
این اسـت کـه   . ي، منزلی براي خود درست کنندا نهاآشی

. شوند دچار می) میگرن(این افراد به سردرد شدید مزمن 
مـاهی   ،مصرف گوشتاین که پزشک ظاهربین به جاي 

نماید و جلـوي   و از این قبیل غذاهاي زهرآلود را قدغن
کــه بــراي مـریض هــم چنــدان  (ایـن ســموم را بگیـرد   

بـه یـک عمـل کـامالً ابلهانـه دسـت       ) آیند نیست خوش
دهـد   او جاري شدن سموم به بدن را افزایش می. زند می
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او مصـرف مقـدار زیـادي    . بدن را مغلوب سازد تا خونِ
جوجه و ماهی را به مریض تجویز و تأکید  ،مرغ ،کباب

مقدار سموم در خون به حداکثر برسد و بدن  نماید تا می
در . را مجبور سازد تا منازلی بـراي سـموم تهیـه نمایـد    

معالجـه  «گـردد، سـردرد    نتیجه خون از سموم خالی مـی 
 هـا  ارگـان و در عوض سموم از خون به طرف » شود می

نشـینند،   گردند، در آنجا محکم مـی  سرازیر می) عضوها(
فشـار خـون و    ،و نقـرس  آینـد  به حالت جامـد در مـی  

جـا   ایـن . آورنـد  هاي مختلف در بدن به وجود می سنگ
معالجــه «وجـدان پزشــک راحــت اســت، او ســردرد را  

چـاره و از   ، حق خود را گرفته است و مریض بی»نموده
خبر از همه بیشتر راضی اسـت، چـون یـک     همه جا بی

» لذیذترین غـذاهاي دنیـا  «او را توسط » باتجربه«پزشک 



252 

 

درصد پزشکان از حقیقت  نود و نه. موده استمعالجه ن
کنند که به مریض کمـک   خیال میها  آناطالعی ندارند، 

  .اند اند و مرض او را معالجه نموده کرده

گوینـد فـالن غـذا را     شنویم که می بارها از مردم می
خوردم بدنم جوش زده یا به خارش درآمـده و یـا تـب    

ایـن  . هـا  حـرف ام و از ایـن قبیـل    ام و مریض شده کرده
کار سمومی اسـت  ها  این. اند ها را آلرژي نام نهاده پدیده

در بعضـی مـوارد   . خوارهـا در حرکتنـد   مردهکه در بدن 
شـوند بـدن سـعی     سمومی که در بدن خیلـی زیـاد مـی   

ها به طرف  را توسط مویرگها  آنکند یک قسمت از  می
  .پوست راه بدهد تا از آنجا دفع نماید
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یـا  فرنگـی   خوار خرما یـا تـوت   ردهمموقعی که یک 
زند نه خود او  خورد و بدنش جوش می عسل و غیره می

. شناس از حقیقت امر خبر دارد و نه پزشک و نه زیست
کنند که توت یـا عسـل یـا خرمـا بـراي       همه تصور می

آور بوده است و او دیگـر نبایـد ایـن نـوع      شخص زیان
که خرمـا   کند هیچ کس عمیقاً فکر نمی. غذاها را بخورد

باشـند،   یا توت یا عسل غذاي طبیعی و خیلی ارزنده می
  .توانند کسی را مسموم نمایند هیچ سمیتی ندارند و نمی

حقیقت امر این است که مصرف این غذاهاي طبیعی 
شود سمومی که هنـوز بـه صـورت جامـد در      سبب می

نیامده، در حالت سریشمی هسـتند و قابـل حـل شـدن     
از راه پوست بیرون بروند، یعنـی   باشند حل بشوند و می
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اگر شخص عقل . بدن شخص از سم پاك و خالی گردد
خـورد تـا    از این گونه غذاها آنقدر زیاد مـی داشته باشد 

مـن در اوایـل   . اثري از سـموم در بـدن او بـاقی نمانـد    
خرما و کشـمش زیـاد    ،خواري هر موقعی که عسل زنده
شـک  خوردم پوست وسط انگشتان دست و پـایم خ  می
آمد کـه تـرك بـر     اي به خارش در می شد و به اندازه می
مخصوصاً از . شد داشت و حتی خون از آن جاري می می

هـا را از   این غذاها به قدري زیاد خوردم تا این عالمـت 
  .بین ببرم

مـرغ،   تخمدر موارد دیگر مصرف مواد حیوانی مانند 
. دکنن ماهی، شیر و غیره همین عالئم را در بدن ایجاد می

مـواد حیـوانی   . باشـد  این دفعه جریان کامالً بالعکس می
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ها  آنکند که یک قسمت از  سموم زیادي به بدن وارد می
ها هم امکانات  کند و کلیه که در بدن جاي ثابت پیدا نمی

کافی براي دفع نمودن آن ندارند به طرف پوست جاري 
  .آورد شود و همین عالئم را به وجود می می

بـین ایـن دو نـوع مسـمویت را      ي کوتهخوارها مرده
هـا   آن. توانند تمیز بدهند و از همدیگر جـدا سـازند   نمی

ایـن کـه   دانند و حال  هر دو حالت را عالمت مرض می
عالمت مرض است یعنـی سـم از بیـرون    ها  آنیکی از 

شود و دیگري عالمت معالجه است یعنـی   وارد بدن می
  .گردد سم از بدن خارج می
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ها که نامش  هم هست مربوط به کلیهبیماري دیگري 
هـاي   به علت کمبود سلول. اند نهاده 1را نفروز لیپوئیدیک

هاي حیوانی  درپی که خوراك اصلی و در نتیجه فشار پی
گردنـد و   هاي کلیه خراب می ، دستگاهشوند وارد بدن می

در . توانند وظایف خود را بـه درسـتی انجـام دهنـد     نمی
ها نباید عبـور کننـد    هاي کلیه نتیجه موادي که از دستگاه

کننـد و بـه طـرف ادرار     مانند آلبومین یا چربی عبور می
هاي  شوند و بالعکس موادي که باید از دستگاه جاري می

 ،ها عبور بکنند و با ادرار دفـع بشـوند ماننـد نمـک     کلیه
توانند عبور نمایند، در خون بـاقی   اوره و غیره نمی ،آب
  .سازند میمانند و بدن را مسموم  می

 
1 - Nephros Lipoidique 
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بیشتر سبب ایـن بیمـاري مصـرف گوشـت فـراوان      
در نتیجه . تواند برآید ي آن نمی باشد که بدن از عهده می

کلسترول و غیره در خون از  ،چربی ،مقدار مواد آلبومینی
ها فشار  رود که روي کلیه حد معمولی به قدري باالتر می

  .گردد کند و در ادرار ظاهر می را خراب میها  آنآورده 

در آمریکا یک دانشـمند   1912در سال با وجود این 
بـا  کـرد   پدیدار گشت که تصور می 1دیوانه به نام ابشتین

و ) یعنی خود سـبب مـرض  (تجویز مقدار زیاد گوشت 
توان مـرض نفـروز    می) سم خطرناك(تیروئید  ي عصاره

خوب توجه بفرماییـد، خـود   . لیپوئیدیک را معالجه نمود
ها را خـراب کـرده و بـه صـورت      پروتئین حیوانی کلیه

 
1 - Abshtein 
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دانشمند «آلبومین به طرف ادرار روانه گشته و اکنون این 
مصرف گوشـت را قطـع کنـد و    این که به جاي » بزرگ

ها را راحت بگـذارد، مقـدار آن را بـه منتهـا درجـه       کلیه
دهد، گویا براي جبـران پروتئینـی کـه از راه     افزایش می

  .شود ادرار کم می

ین کشف متضاد و خطرناك خود برده با ا شخص نام
چنان شهرت پیدا کرد که این بیماري به نام او به مرض 

از آن روز تا به حال حتی این که با . ابشتین معروف شد
با وجـود   ،یک مریض هم از این راه معالجه نشده است

ي وحشـتناك را تـا    این رویهبین  خوارهاي کوته مردهاین 
کـه یـک   یـک دفعـه   . هندد به امروز کورکورانه ادامه می

شـود دیگـر    ثبت مـی » علمی«هاي  کشف غلط در کتاب
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کند روي آن را قلم بکشـد، اگـر یـک     کسی جرأت نمی
بین به عقل آمدند و مایل شدند این کـار   روز مردم کوتاه
هـاي طبـی را    ي کتـاب  بایـد کلیـه  هـا   آنرا انجام بدهند 

درصـد از   نـود و نـه  بسـوزانند و از نـو بنویسـند، زیـرا     
  .، غلط و متضاد استفرضیها  آنطالب م

آورم کـه چطـور توسـط گوشـت و      به یاد میوقتی 
ام جگرم  هایم را با دست خودم کشته لعنتی بچه مرغِ تخم
بیماري  ،پرفسورهاي سرشناس پاریس. شود پاره می  پاره

پسرم را مرض نفروز لیپوئیدیک تشخیص دادند و براي 
زیـادي گوشـت و    مقـدار » ابشتین بزرگ«افتخار یادبود 

اگر من یک پدر دقیـق  . تیروئید تجویز نمودندي  عصاره
و دلسوز نبودم و دستورات این آقایان را دقیقاً مراعـات  
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هاي من زنده بودند، ولـی متأسـفانه    کردم اکنون بچه نمی
کردم کـه   تهیه میها  آنبراي » لذیذ«هاي  من چنان کباب

نـام  » یـک  ي کبابی درجـه «رفقا براي شوخی منزل ما را 
من پدر بیچاره آنقدر به ایـن دانشـمندان   . گذاشته بودند

اروپایی ایمان داشتم که هیچ وقت از خود نپرسـیدم کـه   
هـا   آنهاي من از روزهاي اول زندگیِ  وقتی خوراك بچه

جوجه و شیر بوده و هیچ مـوقعی   ،مرغ تخم ،فقط کباب
انـد چطـور شـده کـه      از این نوع مواد کم و کسر نداشته

ون باز هم به این نوع مواد از همه چیز بیشتر احتیـاج  اکن
و غیرطبیعـی را غـذا    مـرده خواهم مـواد   من نمی(دارند 

  ).در حقیقت غذا نیستندها  آنبنامم، چون 
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با عادت  ،پدران و مادران عزیز خوب توجه بفرمایید
ترین گناه  بزرگ مردههاي  دادن کودکان خود به خوراکی

» خـورد  سرما می«ي شما  تی بچهوق. شوید را مرتکب می
فقط شمایید، بـه هـر مرضـی کـه مبـتال       یگناهکار واقع

شود همیشه گناهکار شـمایید، در هـر سـنی کـه در      می
خوارهـا همیشـه بـه ایـن      مردهکه (بمیرد ي مرض  نتیجه

باز هم گناهکار شمایید؛ زیرا شما بودید ) میرند طریق می
ـ که با دست خود او را به انواع مواد  غیرحیـاتی و   ،ردهم

باشـند، معتـاد    هـا مـی   ي بیمـاري  سمی کـه سـبب کلیـه   
  .اید نموده

کننـد شـیر یـک     که مردم خیال می درست نیست آن
. باشد و بـراي نوزادهـا ضـروري اسـت     غذاي کامل می
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ي خود یک غـذاي نـاقص    حتی شیر مادر هم براي بچه
توانـد   نمـی  ، بچـه باشد، چون به تنهایی با شیر مـادر  می

مثالً شیر گاو نه فقـط بـراي   . خود را ادامه بدهدزندگی 
ي  بلکه بـراي بچـه  ) حتی در حالت نپخته(ي انسان  بچه

ي گـاو   خود گاو نیـز غـذاي کامـل نیسـت، زیـرا بچـه      
طور که  تواند به تنهایی با شیر مزبور زندگی کند این نمی

وقتی شـیر گـاو ارزش   . کند با یک نوع علف زندگی می
توانـد بـراي انسـان     چطور مـی  یک علف ساده را ندارد

براي همه کس کامالً آشکار است آن . غذاي کامل باشد
نـاتوان   ،خورند همیشه ضعیف هایی که زیاد شیر می بچه

ــگ ــود را در    و رن ــت خ ــتر وق ــه بیش ــتند ک ــده هس پری
  .گذرانند هاي پزشکان می رختخواب و در مطب
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بـراي کمـک مـوقتی در نظـر     طبیعت شیر مادري را 
ي گذشته همیشـه غـذاي تـر و    ها زمستاندر گرفته زیرا 

اکنون که  .گرفت تازه و آبدار در دسترس مردم قرار نمی
در تمام مدت سال آب هویج، آب سیب، آب پرتقـال و  

توان از  در همه جا موجود است به راحتی میها  آنمانند 
روز اولِ تولد نوزاد او را با ایـن نـوع غـذاهاي کامـل و     

  .مودنقص و زنده تغذیه ن بی

خوار بیشتر از همـه در   مردهشناسان  بینی زیست کوته
. شود ها براي کشف علل سرطان ظاهر می هنگام آزمایش

کنند که علل سرطان را در  این آقایان سعی و کوشش می
کنند کـه بـا    ي شیمیایی پیدا نمایند و تصور می یک ماده

در . توان سرطان را معالجـه نمـود   داروهاي شیمیایی می
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ایـن  . باشـد  مـی  مردههاي  سرطان محصول خوراكواقع 
شناسان هم آشکار گردیده  حقیقت براي خود این زیست

هاي وحشی را کـه از سـرطان    هزاران موشها  آن. است
کننــد، بــا غــذاي  آوري مــی هــیچ خبــري ندارنــد جمــع

را تغذیه نموده و به سرطان مبتال ها  آن مردهمصنوعی و 
را بـه غـذاي طبیعـی    هـا   وقتـی ایـن مـوش   . نماینـد  می

با وجود این، . شوند معالجه میها  آني  گردانند همه برمی
مثبت مطالعه خود را بـه  » نتیجه«این آقایان مایل نیستند 

مبادا با این امر خود و این که مردم اعالم نمایند از ترس 
محـروم بسـازند و    مـرده غـذاهاي  » لذت«دیگران را از 
هاي هنگفتـی کـه    از پولخواهند  نمیها  آنعالوه بر این 

اند، دست  گذاشتهها  آنها براي مطالعات در اختیار  دولت
  .بکشند
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این به اصطالح دانشمندان معروف بعـد از شـناختن   
نماینـد،   طـور اظهـار نظـر مـی     علت اصلی سرطان ایـن 

شوند به سرطان  هایی که با غذاي طبیعی تغذیه می موش
ـ  شوند؛ این درست، ولـی مـا نمـی    مبتال نمی وانیم ایـن  ت

توصـیه  هـا   آنحقیقت را روي مردم عملی سازیم و بـه  
سال دیگر مبـتال   ده بیستنماییم غذاي پخته نخورند تا 

این آقایان اطالع ندارنـد کـه سـرطان    . به سرطان نشوند
ي  هاي دیگر با خوردن اولـین لقمـه   ي بیماري مانند همه

سـال   ده بیستشود، ولی فقط بعد از  بناگذاري می مرده
ي کار زشت خـود را ببیننـد و    شوند نتیجه قادر میها  نآ

آیـا واقعـاً   . آن هم در موقعی که کار از کار گذشته است
ها  این آقایان عقل سالم دارند که بعد از کشفی که میلیون

افراد بشر را از مرگ وحشتناك نجات خواهـد داد ایـن   
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بیمار است و باعث این ها  اینکنند؟ مغز  اظهارات را می
خـداي  هـا   آناست که  مردههاي  ماري همین خوردنیبی

کنند به مـردم   جرأت نمیها  آن. پرستند خود نموده و می
هـاي   ي سـلول  پوسیده و گندیدهبگویند بروید از اجساد 

حیوانی و گیاهی دوري کنید و با غذاي زنـده و طبیعـی   
که خدا براي شما تعیین نموده است تغذیه نمایید تا بـه  

در ها  آنچرا . هاي دیگر مبتال نشوید یماريسرطان و به ب
سـازند؟   روي بیماران این کار را عملی نمی ها بیمارستان

رسد که جواب این سـؤال را بـدهم،    دیگر عقل من نمی
 مـرده دانم بگویم که سلول سرطان با مـواد   فقط الزم می

کنـیم او   شود و وقتـی غـذاي آن را قطـع مـی     تغذیه می
رود، خیلـی سـاده و    و از بـین مـی  میرد  گرسنه مانده می

اگـر در حـال حاضـر کسـی     . زحمت و بدون خـرج  بی
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خواهد سرطان را عمل نماید او بعد از عمل باید بـه   می
بیمار توصیه نماید علت اصلی سرطان را از میان بردارد 

هایی از غـده   ي تازه ظاهر نگردد و یا قسمت تا یک غده
. د و از بین برونـد اند تقویت نگردن که در بدن باقی مانده

بازي بیش نیسـت کـه تـا بـه      اما معالجه با برق یک حقه
وجـدان   حال براي هیچ کس فایده نداشته ولی مردم بـی 

  .دهند امروز هم این تجارت قالبی را ادامه می



268 

 

خواري اشتباه  خواري را با گیاه هرگز زنده
  .نکنید

خــواري و  تواننـد بـین زنـده    بعضـی اشـخاص نمـی   
خواري بـه   گیاهاین که قی بگذارند و حال خواري فر گیاه

هـا   آنبه مردم یک راه صحیح نشان بدهد این که عوض 
فقـط اجتنـاب از خـوردن    . انـدازد  را بیشتر در اشتباه می

نـان  . گوشت براي بهداشت کـار بسـیار نـاچیزي اسـت    
جات و غیره هـر   شیرینی ،شکر ،برنج صاف شده ،سفید

اگر . شت نیستیک به تنهایی ضررش کمتر از ضرر گو
خوار درصدد برآید که فقط با نان سفید یا پلـو   یک گیاه
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تغذیه نماید چند ماه بیشتر زنده ها  آنیا شکر و یا مانند 
  .خواري با پخت و پز هیچ ارزشی ندارد گیاه. ماند نمی

هندوستان  ،انگلستان ،خواران آمریکا ترین گیاه بزرگ
باهات خـود  و اسرائیل بعد از خواندن کتاب من به اشـت 

هاي مجالتشان اقرار نمـوده و روش   پی برده، در صفحه
اکنـون  هـا   آن. انـد  خواري را راه صحیح اعالن کرده زنده

خـواري   رسانند و براي زنـده  هاي مرا به فروش می کتاب
خوار پیـدا   مردهبا وجود این تازه یک نفر . کنند تبلیغ می

خـواري   خواهد در ایران اولین سـازمان گیـاه   شده که می
ــی همــان ( ــردهیعن ــدون گوشــت  م  را )خــواري فقــط ب

خـواران تندرسـتی    اصوالً مقصود گیـاه . گذاري نماید پایه
فقـط  هـا   آنانسان و دفاع از قوانین طبیعت نیست، بلکه 
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کشتن یک موجود زنده را غیر انسـانی و گنـاه حسـاب    
  .کنند می

. خـواري تـازگی نـدارد    گویند که زنـده  ها می بعضی
بعضی از آنان غذاهاي زنده . سخت در اشتباهندنیز ها  آن

بعضی « ي پزشکی دیگر براي معالجهرا در ضمن وسایل 
خـواري   بین این روش و زنده. برند به کار می» ها بیماري

کنم از زمین تـا آسـمان تفـاوت     کامل که بنده توصیه می
ي نباتی را یگانه خـوراك حقیقـی    مواد زندهها  آن. است

و داروهاي  مردهمصرف مواد ها  آن. ندکن بشر اعالن نمی
هـاي   برنامـه هـا   آن. نماینـد  سمی را صریحاً محکوم نمی

نمایند  ها صحبت می کنند و از ویتامین غذایی درست می
ها دستورات مخصوصی صـادر   و براي هر یک از مرض
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هـاي   لـوح پـول   نمایند تـا از ایـن راه از مـردم سـاده     می
شارالتانی بیش نیست  این یک. هنگفتی به دست بیاورند

زمینی را لیوان لیوان به  که خوردن آب تُرب یا آب سیب
ــد در صــورتی مــردم تجــویز مــی ــا از همــین  کنن کــه م

زمینی و تُـرب سـاالدهاي خیلـی خوشـمزه تهیـه       سیب
  .رسانیم کنیم و به مصرف می می

من در این باره باید توضیح بیشتري به مردم بدهم تا 
تـرین و   ایـن واجـب  . کننـد هیچ وقـت فرامـوش ن  ها  آن

ي تغذیه  ي فلسفه مطلب است و پایه ي ترین نکته اساسی
اگر در این کتاب کوچک این مطلـب چنـدین   . باشد می

هـاي مـن    ي گفته بار تکرار شود مانعی ندارد، چون همه
  .باشد فقط به منظور اثبات این نکته اساسی می
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ــه زیســت ــان آن هم ــکان ،دانشــمندان ،نشناس  ،پزش
انـد   خواران و غیره که تا به حـال آمـده   گیاه ،اناند طبیعی

ها وسایلی  ي بیماري اند که براي معالجه فقط تالش کرده
عمـل   درمـانی،  آب و بـرق  ،ورزش ،مانند دارو، واکسن

به مردم نشـان   هاي غذایی و از این قبیل برنامه ،جراحی
کنند  خواه ناخواه قبول می ،با این عمل خودها  آن. بدهند

هسـت و خواهـد بـود و بـراي      ،همیشه بـوده  که مرض
الذکر را هم باید بـه کـار    این وسایل فوقها  آني  معالجه

را تکمیل نمود تا براي هر یـک از  ها  آنبرد و رفته رفته 
امراض یک دارو یا یک واکسن یا یک غذاي بخصوص 

  .و یا یک عمل جراحی کشف گردد
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شـناس و نـه پزشـک معرفـی      من خود را نه زیست
ي امـراض نشـان    نم و نه یک وسیله بـراي معالجـه  ک می
ام بـه آسـمان، بـه سـتارگان، بـه       من نگاه کـرده . دهم می

ها، به فعالیت موجودات کوچک و بزرگ  درختان، به گل
. ام اي را یاد گرفتـه  و از طبیعت یک حقیقت خیلی ساده

گوید که  ام و این فلسفه می ي تغذیه را آموخته من فلسفه
ي نباتی  ي انسان فقط مواد زنده تغذیه خداي بزرگ براي

را تعیـین نمـوده اسـت و بــراي انسـان مـرض در نظــر      
ي مصنوعی اسـت   تمام امراض یک پدیده. نگرفته است

خالصـه  . که خود انسان براي خود به وجود آورده است
وسـایل مختلفـی   این کـه  من بر خالف سایرین عوض 

ود ي امراض گوناگون پیـدا کـنم علـت خـ     براي معالجه
ها  ام و این علت براي تمام بیماري مرض را کشف کرده



274 

 

باشد که عبارت است از داخـل کـردن مـواد     یکسان می
  .به بدن مرده

ي  ي نبـاتی یـک مـاده    اي غیر از مـواد زنـده   هر ماده
و سـمی اسـت کـه خـود سـبب بـروز        مرده ،غیرطبیعی

بنابراین من براي نجـات دادن  . شود ها می ي بیماري کلیه
نمایم از هر نـوع مـواد    از هر نوع مرض توصیه میمردم 
بـه عبـارت   . غیرطبیعی و شیمیایی اجتناب نماینـد  ،مرده

دیگر مصرف آن موادي را کـه باعـث بـه وجـود آمـدن      
هـا   یعنی خود علل بیمارينمایم،  شود منع می امراض می

  .برم را از بین می

کننـد و   کسانی که از فواید مواد زنـده صـحبت مـی   
نماینـد، کـار    هاي مخصوصی تهیه مـی  م برنامهبراي مرد
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مردم نباید از مفیـد بـودن مـواد    . دهند اساسی انجام نمی
مـواد زنـده غـذاي طبیعـی انسـان      . زنده صحبت نمایند

باشد و براي او مانند بنزین صاف کرده براي هواپیما  می
ها صحبت  فقط باید از علل بیماريها  آن. ضروري است

و مـواد   مـرده هـاي   دن خـوراکی کنند، یعنی از مضر بـو 
  .شیمیایی گفتگو نمایند

ي  آن اشخاصی که مواد زنـده را چـون یـک وسـیله    
خودشـان را سـالم    ،برند براي بیماران به کار میدرمانی 

هـاي   خورنـد و از بیمـاري   می مردهکنند، مواد  تصور می
هاي خـود را هـم در    شوند و زن و بچه مختلف تلف می

خـوار   ي زنـده  اولـین خـانواده  . نـد ده همین راه قرار مـی 
و اولـین   باشـد  ي بنده می حقیقی در تمام جهان خانواده
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خوار که در عمر خود هـیچ خـوراك    شخص کامالً زنده
  .باشد ي من می نخورده است دختر پانزده ساله مرده

فکـر   مـردم روشـن   ،فقط بعد از انتشـار کتـاب مـن   
ري کامـل  خـوا  هاي خود را با زنده اند بچه تصمیم گرفته
ها در حال حاضر شش  بعضی از این بچه. پرورش دهند

اند و این انقالب بزرگ در ایرانِ ما و بـا   هفت ساله شده
گذاري شده است که این هـم   دست یک فرد ایرانی پایه

  .باشد یک افتخار بزرگ براي ایران و ایرانیان می

بعضی از این اشخاص که تا به حـال مـواد زنـده را    
انـد، بعـد از خوانـدن     داده معالجه قرار مـی   ي یک وسیله

کننـد کـه خودشــان را    کتـاب انگلیسـی مـن سـعی مـی     
بـه نـام مـارتین    هـا   آنیکی از . خوار معرفی نمایند زنده
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رود که چند  در شارالتانی خود آن قدر پیش می 1نک ري
ي مـرا عینـاً    هـاي برجسـته   صفحه از شعارها و عبـارت 

کتاب من به نام خود در کند و بدون اشاره به  اقتباس می
آنجلس بـه   در لوس 2بهداشتی  ي آورد و در یک مجله می

در آخر مقاله از مردم تقاضاي پنج دالر . رساند چاپ می
بـراي  ي غذایی  نماید تا جزئیات بیشتري براي برنامه می
در کتاب دوم انگلیسی خود جزئیات ایـن  . بفرستدها  آن

یه جلوي ایـن قبیـل   ام تا در آت دزدي ادبی را فاش نموده
خوارهـاي   ایـن نـوع زنـده   . ناجوانمردي را گرفته باشـم 

را در هـا   آنبه مردم خدمتی بکننـد  این که قالبی عوض 
گویی این آدم از آنجا معلوم شـد   دروغ. اندازند اشتباه می

 
1 - Martin Reinecke 
2 - Let’s Live 
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سالگی فوت نمود، چون غیـر   هفتاد و دوکه پارسال در 
  .بمیردخوار حقیقی در این سن  ممکن است که یک زنده

تـرین   تر این است که یکـی از بـزرگ   از همه عجیب
ــران  ــان(انتشــارات ای ــه) کیه ــدون مطالع ــق ب در  ،ي دقی
ي مفصـلی   مقالـه ) 1350شهریور  27(صفحات زن روز 

چاپ نموده و نهضـت  » مرگ بر پخت و پز«زیر عنوان 
خواري را یک نهضت آمریکایی قلمداد نموده است،  خام

نیم پیش در سانفرانسیسـکو  گویا این نهضت دو سال و 
این نهضـت یـک   این که گذاري شده است و حال  بنیان

ساله و  هجدهبعد از مطالعات . نهضت کامالً ایرانی است
یعنـی درســت   1333قربـانی دادن دو فرزنـدم در سـال    



279 

 

ي مزبور در مغـز مـن تولیـد شـده      سال پیش ایده هجده
  .است

گیتـی  خوار در تمام  درصد خام ي صد اولین خانواده
ي  در آشپزخانهخانواده بنده است که روشن نمودن آتش 

به ایـن   پیش سال هجدهخود را به کلی منع نموده و از 
طرف بدون بیمـاري، بـدون دکتـر و دارو کـامالً سـالم      

اولین انسان کامـلِ تمـام عیـار در دنیـا     . کنند زندگی می
که در عمر خـود لـب بـه    ي من است  ساله پانزدهدختر 

در تمـام  . و یا مواد شـیمیایی نـزده اسـت    همردخوراك 
هیچ کـس در دنیـا ادعـا    ي من  ساله پانزدهمدت فعالیت 

خـوار قـرن بیسـتم     نکرده است که دختر من اولین خـام 
  .نیست
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خـواري   اي من به اسم خـام  صفحه 566اولین کتاب 
خـود  . به زبان ارمنی منتشـر شـده اسـت    1338در سال 

خـواري را   ي زنده مهو اکنون هم کل 1خواري عبارت خام
ي  اولـین جـزوه  . براي اولین دفعه من روي کاغـذ آوردم 

منتشر گردیده  1341خواري به زبان فارسی در سال  خام
مجـالت   ،ها ي روزنامه ي آن را در همه و دو هزار نسخه

هـا و   ي روزنامـه  تقریباً همه. ام و مؤسسات پخش نموده
ـ   هـا،   دنیمجالت تهران مانند اطالعات، روشـنفکر، خوان

هـاي مـرا چـاپ     ها و عکس مهر، مهر ایران و غیره مقاله
ي مـرا   ي کیهان شعارهاي برجسته خود روزنامه. اند کرده

  .در آن زمان چاپ نموده بود

 
1 - Raw-Eating 
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و چاپ دوم  1342در سال اولین کتاب انگلیسی من 
هـاي   تـالش این که بعد از . منتشر شد 1344آن در سال 

هـزار تومـان از   من در ایران شکست خورد من صـدها  
ي هـا  انهزار کتاب به زب بیستدارایی خود خرج نموده، 

ي  فارسی و انگلیسی و صدها هزار بولتن به همه ،ارمنی
هـزار   سـی ممالک دنیا به رایگان پخش نموده و تقریبـاً  

ام تـا ایـن نهضـت     نسخه کتاب نیز بـه فـروش رسـانده   
 ،فقــر ،ي مــردم دنیـا را از بیمــاري  کــه همـه  را عظیمـی 

جنگ و جنایات نجات خواهد داد بـه   ،نادانی ،نگیگرس
جاها یـک انقـالب    ي جهانیان برسانم، در آن گوش همه

برپا کنم، صداي این انقـالب را بـه ایـران برگـردانم تـا      
هاي من بـه   اکنون تالش. هموطنان خود را متقاعد سازم

این صدا توسط یک خبرنگـار ایرانـی   . ثمر رسیده است
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خواري را یـک   متأسفانه اشتباهاً خام به ایران برگشته، اما
 ي  حتمـاً نویسـنده  . نهضت آمریکایی معرفی کرده اسـت 

 و هاي من آشنایی نداشـته  ها و فعالیت این مقاله به کتاب
من از سردبیران کیهان تقاضا . یا به فراموشی سپرده است

دارم بعد از مطالعـات دقیـق ایـن اشـتباه را در یکـی از      
  .ز اصالح نمایندهاي بعدي زن رو شماره

هزاران مـدرك قـانع کننـده    براي اثبات این حقیقت 
. دارم که حاضرم هر لحظه در اختیار مطبوعـات بگـذارم  

ي هـا  سازمانوزیران،  هایی دارم از پادشاهان، نخست نامه
هـا،   خواران، مدیران آسایشگاه گیاه يها سازمانبهداشتی، 

م مدیران جراید، دانشمندان، پزشـکان، متخصصـین علـ   
هاي ممالـک   شماري از شخصیت اي، بیماران و بی تغذیه
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هـا و   مختلف و هیچ کس قادر نیسـت تـاریخ ایـن نامـه    
قبل از انتشار کتـاب مـن هـیچ    . ها را عوض نماید کتاب

ها اعالم نکـرده و   کس پخت و پز را علل اصلی بیماري
هـیچ کـس   . ي خود به کلی حذف ننموده اسـت  از خانه

را صـریحاً محکـوم ننمـوده    علم پزشکی و داروسـازي  
هیچ کس غذاي خـام گیـاهی را یگانـه خـوراك     . است

  .انسان معرفی ننموده است

و کنـد   این رستوران کـه زن روز تعریـف آن را مـی   
هـاي   هـا، خانـه   ، آسایشـگاه هـا  انهمچنین سایر رسـتور 

ي  و غیـره در نتیجــه  2، مراکــز میـوه فروشــان 1بهداشـت 

 
1 - Health Resorts 
2 - Health food Centers 
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ــن  ــاب م ــدن کت را شــروع خــواري  فعالیــت خــامخوان
مشتریانی کـه  . اند با من در تماسها  آني  همه. اند نموده

برند همگی پیـروان مکتـب    هجوم میها  رستورانبه این 
  .من هستند

ــرح آن را   ــه زن روز ش ــتوران ک ــن رس ــفانه ای متأس
دهد، درس خود را خوب یـاد نگرفتـه اسـت؛ چـون      می

جزو » ماست و شیر ،نان ،پخته و انواع پنیر حبوبات نیم«
مرگ بـر  «ي  خواري نیستند و با عنوان مقاله ي خام برنامه

نان چـه سـفید و چـه    . کامالً مغایرت دارند» پخت و پز
کـه بـا    مردهاي است  پز ماده پز و چه هیزم سیاه، چه نفت

مـواد حیـوانی   . احتیاجات بدنِ انسان هیچ مناسبتی ندارد
کنند و آدمی را مسموم  چه خام و چه پخته سم تولید می
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خوار آن کسی است که تا آخر عمر  اصل خام. سازند یم
شــیمیایی و حیــوانی نزنــد،  ،مـرده خـود لــب بــه مــواد  

هاي ویتامین و پروتئین را به کلی فراموش نماید  حساب
ي گیـاهی یعنـی    غـذاي زنـده  . و فقط یک چیز را بداند

  .یعنی مرض و مرگ مردهسالمتی و طول عمر، مواد 
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شناسد و  عی را میبدن انسان مواد غیرطبی
  .کند رد می

شود هرقدر هم زیاد  وقتی مواد طبیعی وارد معده می
هـا   کنـد و بالفاصـله بـه روده    باشد معده آن را قبول می

بــدن هرچــه را از آن الزم دارد نگــه . دهــد تحویــل مــی
. نمایـد  دارد و بقیه را در عرض چند ساعت دفع مـی  می

لی و سـبک  خوار همیشـه خـا   ي یک زنده در نتیجه معده
دهیم  را به معده تحویل می مردهولی وقتی مواد . باشد می

هـا و حتـی    کند، سـاعت  معده آن را به آسانی قبول نمی
دارد تا به مردم بفهماند که بـدن   روزها نزد خود نگه می

  .ها احتیاج ندارد به این نوع خوردنی
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فهمنـد و بـراي    معنی این امر را نمـی » متمدن«مردم 
احتی معده مقداري روغن بادام و یا کرچک رهایی از نار

بـرده از مـواد طبیعـی     هـاي نـام   چون روغـن . خورند می
پـذیرد ولـی چـون در حـال      را مـی ها  آنباشند معده  می

را ها  آناي موجود نیست  وسیلهها  آنحاضر براي هضم 
هاي  روغن. دهد تا از بدن دفع بکند ها تحویل می به روده

ي  هـاي گندیـده   اه خود مانـده الذکر در سر ر طبیعی فوق
با خود  و ها جمع نموده ها و روده از معدهرا  مردهغذاي 

جـات هـم هـر روز     جـات و سـبزي   میوه. دنبر بیرون می
دهنـد، ولـی    خوارهـا انجـام مـی    مـرده همین کار را نـزد  

فهمنـد و خیـال    خوارهاي گمراه معنـی آن را نمـی   مرده
اگـر بـه   . ه اسـت ضرر داشـت ها  آنکنند که میوه براي  می

جاي روغن بادام روغن دیگري مانند روغن کرمانشاهی 
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هاي نباتیِ صاف شده به معده تحویـل   یا کره و یا روغن
العملی در مقابـل   بدهید خواهید دید که معده چه عکس

  .دهد از خود نشان میها  آن

در این اواخر یک پزشک آمریکایی براي مـن یـک   
ته شـده و توسـط   نوشـ  1گزارش فرستاده که در سوئیس

. به انگلیسی ترجمه کرده اسـت  2»سازمان تحقیقاتی لی«
کند که هیچ نـوع مـواد    آزمایش ثابت می سیصدي  نتیجه

 
1 -The influence of food cooking on the 
blood formula of man by Paul Kouchakoff, 
M.D, of The Institute of Clinical Chemistry, 
Lausanne, Switzerland. 
2 -Translation by Lee Foundation for 
Nutritional Reasearch, Milwaukee I, 
wisconsin, U.S.A. 
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گذارد ولـی   غذایی روي فرمول خون انسان تغییري نمی
شـود   وارد بـدن انسـان مـی   ي پختـه   همین که یک لقمه

 .یابـد  هاي سفید خون افزایش مـی  بالفاصله تعداد گلبول
گـرم یعنـی یـک     میلـی  پنجاهب این است که حتی عجی

گـذارد و همـین کـه     مثقال خوراك پخته همین اثر را می
شود این اثر در خون ظـاهر   اولین لقمه به معده وارد می

حتی آبِ جوشیده هم روي فرمول خون همین . گردد می
مطابق ایـن گـزارش هـر    . نماید العمل را ایجاد می عکس

هـاي   یعی خود را در درجـه ها حالت طب یک از خوردنی
هنوز به صد ها  آني  ولی همه. دهد مختلف از دست می

درجه یعنی به حالت جوش نرسیده به حالت غیرطبیعی 
که حرارتـی   کند عقل و منطق به ما حکم می. آیند در می
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برتر از حرارت خورشید براي غذاي طبیعی قابل تحمل 
  .نیست

شوند مانند  جات تهیه می هایی که در کارخانه خوراك
هاي مختلـف و از   نوشابه ،جات شیرینی ،شکالت ،شکر

هاي سفید تغیـرات   این قبیل، غیر از افزایش دادن گلبول
این مـدارك کـه بـا    . کنند دیگري هم در خون ایجاد می

هاي بنده  شناسان تهیه شده است گفته دست خود زیست
ي  فقط یک ماده مردهکند که غذاي  را به خوبی ثابت می

هاي سفید خـون   باشد زیرا گلبول و سمی میرطبیعی غی
ــه مبــارزه بــر   ــه ب ــموم و مــواد بیگان فقــط در مقابــل س

بـین از ایـن مـدارك     نشناسان کوتـه  آیا زیست. خیزند می
ي مثبتی بگیرند یـا خیـر؟    اند نتیجه کامالً روشن توانسته
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غـذاي زنـده هـم وارد     مردهوقتی با غذاي . البته که خیر
را  مـرده ین غذاي طبیعی اثر مضر خوراك شود ا بدن می

گذارد که در خون تغییراتی ظـاهر   سازد و نمی خنثی می
کنند که با خـوردن   از این رو این آقایان خیال می .گردد

را به کلی از  مردههاي  توان ضرر خوراك غذاي زنده می
  .بین برد و بنابراین مصرف کردن آن مانعی ندارد

ي  ا خـوردن نـزد همـه   چـون معمـوالً در موقـع غـذ    
شـود،   خوارها این نوع تغییرات خون مشـاهده مـی   مرده

کردند و  تلقی می) فیزیولوژیک(مردم این وضع را عادي 
ولـی اکنـون   . بردند نام می 1»اي هاي سفید هاضمه گلبول«

بـه  . باشـد  شود که این یک حالت مرضی مـی  معلوم می
 
1 -Digestive Leukocytosis 
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خون خود ، مردم مردهي مواد  عبارت دیگر با اولین لقمه
ولی . کنند سازند و حالت مرضی ایجاد می را مسموم می

و هر  ي زنده بخورند صدها نوع سبزي یا میوهها  آناگر 
در فرمـول خـون    هـیچ تغییـري   قدر هم زیـاد بخورنـد  

  .گردد مشاهده نمی

هـاي   هـا و فرمـول   هـا و فعالیـت   اصوالً تمام حالـت 
تلقـی  خوارها که تا امروز عـادي و طبیعـی    مردهاعضاي 

آید، زیرا در جهان حتـی یـک    شد غلط از آب در می می
خـوار سـالم وجـود نـدارد و تمـام تحقیقـات        مـرده نفر 

گرفتـه   خوارها انجام می مردهفیزیولوژیک بر روي همین 
خوارهـاي   مـرده ي  مـثالً چـون تقریبـاً نـزد همـه     . است
رسـد ایـن    مـی  شانزدهیا  پانزدهسال فشار خون به  بزرگ
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فشـار  ایـن کـه   کردند و حال  ولی تلقی میحالت را معم
من فشار خـون  . باشد دوازدهتا  دهخون طبیعی باید بین 

  .ام رسانده دوازدهپایین آورده و به  بیستخودم را از 

خوارها زیر فشار دائمی مـواد   مردهي  چون قلب همه
هـا   آنضربان قلب  و باشند قرار گرفته و مریض می مرده

هفتاد و ها  آنآید، براي  پایین نمی هفتاد و پنجحداقل از 
آید، حـال آنکـه    ضربان در دقیقه طبیعی به شمار می پنج

زنـد و   مـی  شصتتا  پنجاه و هشتخوار  قلب یک زنده
پنجـاه و  بعضی مواقع در شرایط راحتیِ جهاز هاضمه تا 

    .رسد هم می پنج
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  شناسان؟ آیا طبیعت حق دارد یا زیست
باشـیم و ماننـد سـایر     ما یا باید تابع قوانین طبیعـت 

خواري را  مردهاین که موجودات زنده تغذیه نماییم و یا 
ي حیوانـات   اي صحیح بدانیم و بـراي همـه   روش تغذیه

مشکل کار اینجاسـت کـه چطـور    . نیز آشپزخانه بسازیم
هـا را   ها این آشـپزخانه  توان در زیر دریاها و اقیانوس می

  بنا کرد؟

ي فکري بشـر   ل قوهکنند که تکام ها خیال می بعضی
ــردهحاصــل از  ــی م ــه باشــد و حــال  خــواري م ــن ک ای

هاي خود را بیشـتر از همـه بـر     کاري خرابخواري  مرده
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هـاي   روي مغز و اعصاب آدمیان نهاده اسـت و بیمـاري  
  .شود روانی روز به روز زیادتر می

تفاوت آدمیزاد از موجودات دیگر فقط در ساختمان 
انسـان  هـا   آنه توسـط  باشد کـ  دو دست و یک زبان می

توانسته است حرف بزند و بنویسد و کشـفیات خـود را   
ي  اگر ما به طور آزمایش بچـه . به نسل آینده انتقال دهد

بزرگترین دانشمند را دور از مردم در جنگلـی پـرورش   
دهیم و در سن پنجاه سالگی او را وارد اجتمـاع نمـاییم   

تـر و   هـم حیـوان   هـا  حیـوان ي  بینـیم کـه او از همـه    می
این تکامل فکري که در حـال حاضـر از   . تر است احمق

شویم در طول مدت هزاران سال توسـط   مند می آن بهره
ها افـراد بشـر تـدریجاً بـه دسـت آمـده و جمـع         میلیون
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گردیده و به ما رسیده است، وگرنه یک شخص نادان با 
  .یک میمون هیچ تفاوتی ندارد

یـاد  هیچ دانشمندي قـادر نیسـت بـدون خوانـدن و     
گرفتن به تنهایی یک ماشین پیچیده بسازد، بلکه او روي 
ماشینی که در مدت صدها سال و توسـط صـدها افـراد    
بشر تکامل یافته است چند عدد پیچ عـوض یـا اضـافه    

ي خـود   رسد و بـه نوبـه   کند و به مقام دانشمندي می می
  .دهد این اختراع را به نسل آینده انتقال می

 مـرده نـد کـه غـذاي    کن بعضی اشـخاص خیـال مـی   
 غیـره  سـیگار و  ،هروئین ،تریاك ،شراب ،عرقخوردن، 

 ،دیفتـري  ،سـل  ،ي قلبـی  سکته ،سرطان و مصرف کردن
هـا   و داروخانه ها بیمارستانجذام و غیره ایجاد نمودن و 
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همه عالمت برتري انسان بر حیوان ها  اینتأسیس کردن، 
 درهـا   ایـن ایـن کـه   و حـال  ! باشـد  ي تمدن می و نشانه

  .نمایند حقیقت بربریت انسان را ثابت می

کنند که براي رشد کودکـان غـذاي    ها فکر می بعضی
اگر غـذاي پختـه   . باشد و پروتئین حیوانی الزم می مرده

متر رشد افـزایش   قادر بود براي هر نسل حتی یک میلی
ایـن کـار   . رسـید  بدهد، اکنون قد مردم به چند متـر مـی  

. باشـد  بـدن مربـوط مـی    بیشتر به طرز فعالیت طـوالنی 
طور که زرافه براي به دست آوردن خـوراك خـود    همان

دائماً کوشش کـرده اسـت دهـان خـود را بـه بـاالترین       
ي درختان برساند این است کـه گـردن او بـه ایـن      نقطه

چـون غـذاي    ، خـوك درازي در آمده است اما بالعکس
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گـردن   اینخود را همیشه در خاك جستجو کرده ، بنابر
  .ه مانده استاو کوتا

هــاي بســیاري داریــم ولــی  گفتــهدر ایــن موضــوع 
دهـد و   هاي محدود این کتاب اجازه این را نمـی  صفحه

فقط کافی است بدانیم که اگر این وضع ادامه پیـدا کنـد   
کشد که مـردم تمـام پاکوتـاه،     چند نسل بشتر طول نمی

گنده، گردن با غبغب و تمـام   دندان، شکم کوتاه، بی دست
  .آیند توان به دنیا میمریض و نا

اي رسـیده اسـت کـه     اکنون بدبختی مردم به مرحله
ما باید سخنانِ حق . باشد پذیر نمی دیگر تحمل آن امکان

خود را بدون بیم و باك به گوش مردم برسـانیم و یـک   
  .نشان دهیمها  آنراه چاره به 
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انـد و   نشناس یک راه غلط پیش گرفته آقایان زیست
انـد کـه دیگـر بـه آسـانی       جلو رفته در این راه به قدري

علم غلط و خطرناك خود را ها  آن. خواهند برگردند نمی
ــه مــردم تحمیــل  قــانونی اعــالن کــرده انــد و بــه زور ب

  .نمایند می

خواهنـد یـک حـرف خیلـی سـاده ولـی        نمیها  آن
کـه برویـد بـه جـاي نـان      آسا را به مردم بگویند  معجزه

 ،مـرده چ نوع مـواد  سفید، گندم زنده بخورید و اصالً هی
سمی و شیمیایی وارد بـدن خـود    ،مصنوعی ،غیرطبیعی

چـون بـا ایـن یـک      زننـد  این حرف را نمیها  آن. نکنید
کـن شـده و    ها از جهان ریشه ي بیماري حرف ساده کلیه

گردد و  درصد غلط بودن علم ایشان آشکار می نود و نه
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ي، فرضـی، مضـر و   ا هانهـاي افسـ   میلیاردها جلد کتـاب 
ي  مانند و برنامـه  ي ایشان بدون خواننده می اه کنندهگمر

شـهرت و   ،خالصـه . خورد ها به کلی به هم می دانشکده
  .پذیرد عظمت آقایان خاتمه می

ي خـود را بـر    مبـارزه ها  آنبه جاي این حرف ساده 
گنـدم طبیعـی و   ها  آن .دهند علیه خدا و طبیعت ادامه می

هزاران  براي جبرانِ کنند و زنده را تبدیل به نان سفید می
 چهارده پانزدهاند  نوع مواد طبیعی که در گندم محو کرده

بـراي  هـا   آن .کننـد  نوع مواد شیمیایی به آن اضـافه مـی  
کنند و  جلوگیري از فاسد شدن گوشت آن را مسموم می

هـا نگـه    گیرند و مـاه  با مواد شیمیایی بوي گند آن را می
جاي غذاي سالم به دارند تا این مواد وحشتناك را به  می
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زمینـی و   ي تشعشع، سیب به وسیلهها  آن. مردم بخورانند
هـا   آن. زدن نباشند قادر به جوانهها  آنکشند تا  پیاز را می
هاي متضـاد آزمایشـگاهی خـود آنقـدر گـیج       با حساب

ها آرد ماهی تهیه کـرده و   هاي ماهی اند که از آشغال شده
انـد و   وف سـاخته العـاده معـر   آن را به اسم پروتئین فوق

اند تا بـو   چند نوع مواد شیمیایی هم با آن مخلوط نموده
عجیـب  . انگیز آن را از مردم پنهان نماینـد  و طعم نفرت
ایـن عمـل پسـت    » دانشمندان سرشـناس «این است که 

  .نمایند خود را با حرارت زیاد تعریف می

حاال تصمیم دارنـد از نفـت بـراي مـا غـذا درسـت       
کننـد   شکان و متخصصین تصدیق میخیلی از پز! نمایند
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ي مسـموم کـردن آب آشـامیدنی بعضـی از      که در نتیجه
شوند ماغی میمردم دچار مرض روحی و د.  

ي این قبیل اعمال نادرسـت و   اگر ما بخواهیم درباره
بـود حـداقل    خرابکارانه به تفصیل صحبت کنیم الزم می

 ي کالم خالصه. کتاب قطور انتشار دادده تا بیست جلد 
به مردم این که این است که این دانشمندان نادان عوض 

شـوند کـه روز بـه روز امـراض      خدمتی بکنند باعث می
هـاي نوظهـور ظـاهر     بیشتر توسعه پیدا نمایند و بیماري

ي بیشـتري تأسـیس   هـا  بیمارستانها  آنگردد، در نتیجه، 
هــا و  ویتــامین ،هــا داروخانــه ،کننــد، تعــداد دکترهــا مـی 

  .دهند فزایش میها را ا واکسن



303 

 

 آیـد کـه   ولی براي انسان عاقل این سؤال پـیش مـی  
تا کجا خیال دارند پیش برونـد؟ فـرض کنـیم کـه     ها  آن

ي  و همـه  هـا  بیمارسـتان هاي مردم تبدیل به  ي خانه همه
ي مـردم   هـا بشـوند و همـه    ها تبدیل به داروخانـه  مغازه

پرسـیم نتیجـه    جهان هم به مقام دکتري برسند؛ حاال می
از » دانشـمندان «که خود همـین   شود؟ در صورتی میچه 

ــی  ــه بشــتر  همــه بیشــتر دارو مصــرف م ــد و از هم کنن
خورند و از همه زودتـر   می» لذیذ و مقوي«هاي  خوراك

  .کنند این دنیا را ترك می

ــاري    ــارت انحصـ ــک تجـ ــکی در یـ ــم پزشـ علـ
در این دنیا هـیچ کـس از   . انگیزي در آمده است وحشت

ایـن آقایـان آب   . امان نیسـت  ظلم این تجارت طبی در
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را بـه مـردم تحمیـل    ) یعنی مسموم شده(» تصفیه شده«
ي محصوالت طبیعی را با کود شیمیایی به  ، کلیهکنند می

آورنـد، همچنـین بـا مـرغ و      حالت تقلبی و مضر در می
ا نـوع  کننـد، صـده   هاي غیرطبیعی دنیا را پر می مرغ تخم

هـاي   دنیخشک و یا خـور مواد شیمیایی و سمی با شیر
هاي زیبا و ظاهرفریـب   کنند و در جعبه دیگر مخلوط می

تبلیغـات  » علمی«ها با اصطالحات  ریزند، روي جعبه می
تجربه  کنند و به دست مادران بی چاپ می اي فریبانه عوام
دهند تا کودکان خود را با این مواد مصنوعی مسموم  می

لـو  در این کار غیر انسـانی خـود آنقـدر ج   ها  آن. نمایند
روند تا یک سم کشنده مانند آسپرین را که تا به حال  می

خبر با خوردن یک قـرصِ آن   گناه و بی هزاران انسان بی
اند بدون بـیم و بـاك توسـط     جان خود را از دست داده
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ها مانند یک خوردنی خوشمزه و مفید  رادیو و تلویزیون
  .کنند و نیروبخش به مردم معرفی می

ندازند و ببیننـد کـه چطـور    یک نظر بیاین که بدون 
یک فیل با خوردن علف ساده بهترین اسـتخوان دنیـا را   

جـات   جـات و میـوه   سازد و با وجود این همه سبزي می
    ي هـا  دنـدان  ارزنده این دانشـمندان دروغـی بـراي نمـو

کننـد و بـه مـادران     کودکان کلسیم مصـنوعی تهیـه مـی   
سـؤال   سوئیسی از خود» نربِ ربیرخ«. فروشند خبر می بی
  کند آیا این علم نادانی است یا نادانی علمی؟ می

هاي اجتماعی اجباراً از مردم مبـالغ   توسط بیمهها  آن
گیرند تا در موقع لزوم چند قرص سمی  هنگفتی پول می

ها نوع واکسن به زور به پیر و  ده. تحویل بدهندها  آنبه 
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هـاي ضـعیف    کنند و بـدن  جوان، غنی و فقیر تجویز می
  .سازند تر می تر و ناتوان را باز هم ضعیفها  آن

گیـرد وقتـی فکـر     بین سرگیجه می یک انسان روشن
کند که به جاي این همه کارهـاي عجیـب و غریـب     می

کافی است مردم روزانه فقط یک مشت گنـدم بـا چنـد    
عدد خرما و مقداري سبزي بخورند تا همه در سـالمتی  

که ایـن   و آرامش عمر خود را ادامه بدهند، به خصوص
ها در مملکت پر برکت مـا از فراوانـی در    قبیل خوردنی

  .شوند پایمال میها  نامید

تواند  نمیشناسد و رحم دارد  کسی که حقیقت را می
خبـر و   با خونسردي مشاهده کند که چگونـه مـردم بـی   

کشـند و آخـرین    هـا صـف مـی    لـوح در داروخانـه   ساده
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رنـد تـا   خ دهند و مقداري سـم مـی   انداز خود را می پس
هاي خـود را کـه از گرسـنگی     ببرند و قلب، کبد و کلیه

  .کنند به کار بیندازند حقیقی کار نمی

ضـــد «هـــاي  در انگلســـتان فقـــط بـــراي قـــرص
انحصـاري صـادر    ي پروانـه  دوازده هزار» سرماخوردگی

مرتبـه   دوازده هـزار » دانشـمندان «گردیده اسـت، یعنـی   
ماخوردگی انـد و سـر   ي سرماخوردگی را پیدا کرده چاره

  .اند را روز به روز زیادتر نموده

دورتـر  » دانشـمندان «موجودات دیگر هر قدر از این 
هـا در امـان    کنند به همـان انـدازه از بیمـاري    زندگی می

موجودات دریایی که سه برابر موجودات روي . باشند می
آشـنایی ندارنـد ولـی     یباشند با هیچ نوع مرض زمین می
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بشر در هواي کثیـف و بـا    حیوانات اهلی که زیر دست
غذاي ناقص و غلط و بعضی اوقات با مواد غیرطبیعی و 

نماینـد، دچـار امـراض گونـاگون      مصنوعی تغذیـه مـی  
هـا هـم دامپزشـکی ایجـاد      بسته براي این زبان. گردند می

تزریـق  هـا   آنها واکسن و آمپـول بـه    اند و میلیون نموده
بـه وجـود   کـه   کننـد  ها خیـال مـی   این بیچاره. نمایند می

بـه  هـا   آنهاي مصنوعی و مـداوا نمـودن    آوردن بیماري
دانـش و تمـدن    ،ي سموم مختلف عالمـت علـم   وسیله

  .باشد می
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  .دهد ي مثبت نمی روي نتیجه میانه
خوار نیستند ولی بـا دارو مخالفنـد و    کسانی که زنده

نماینـد، بعضـی    براي بهداشت راه طبیعـی جسـتجو مـی   
کسـانی  . کنند اعد برخورد میي نامس اوقات به یک نتجه

کننـد از   که بـا رفـتن بـه کـوه و کوهنـوردي سـعی مـی       
ــا همــین   گوشــت هــاي زائــد خــود مقــداري بکاهنــد ب

کوهنوردي روي قلب و عضالت ضعیف خـود آن قـدر   
تــر  تــر و نـاتوان  را ضـعیف هــا  آنآورنــد کـه   فشـار مـی  

هـا   خانـه  این اشخاص در راه خود وارد قهـوه . سازند می
روغـن   ،مـرغ  تخـم  ،بـا خـوردن نـان سـفید     شوند تا می

هاي حل شده  قند و چاي، گوشت و پاچه کله ،مصنوعی
 با تصـدیق کوهنـوردانِ  . را از نو به جاي خود برگردانند
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خـوار سـرانجام دچـار     مـرده  بیشتر کوهنـوردانِ  ،باتجربه
  .شوند گشادي قلب می

همین وضع را هم نزد ورزشکاران دیگر نیز مشاهده 
در سـن  ایـن کـه   رمانان سرشناس به عوض قه. کنیم می

ي بدنی خـود را   سالگی روز به روز قوه هفتادیا  شصت
سـالگی از   سـی یا  بیست و پنجافزایش بدهند در سنین 

هـاي   هـاي ضـعیف و قلـب    افتند و بـا بـدن   قهرمانی می
  .کنند مریض میدان ورزش را ترك می

خواري در هر سنی که باشد، نباید خود را  مردههیچ 
نماید و هـر   مرگ دائماً او را تهدید می. لم فرض کندسا

آن ممکن است او را ناگهان بـه زمـین بینـدازد و نـابود     
نماید؛ مانند آن قهرمـانی کـه خـود را در اوج قـدرت و     
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هاي طالییِ روي سـینه   با مدال و نمود سالمتی تصور می
ي المپیـک   و سرطانِ وحشـتناك درون سـینه از مسـابقه   

سـالگی بـدرود    بیسـت و دو ه بعـد در  برگشت و دو ما
  .حیات گفت

ســال  هفتــادیــا  شصــتبعضــی اشــخاص بعــد از 
هـاي آلـوده و    خـواري بـا قلـب ضـعیف و بـا رگ      مرده
گرفته به امید به دست آوردن سـالمتی متوسـل بـه     جرم

شـوند، روي سـر    ماننـد یوگـا مـی   هاي سـنگین   ورزش
 زنند و خـود را دچـار سـکته قلبـی     ایستند، معلق می می
  .شوند کنند و تلف می می

خواران منافعی در بر ندارد،  مردهاصوالً ورزش براي 
بهترین ورزش این اسـت  . هاي سنگین مخصوصاً ورزش
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یـک  . انجام بگیـرد ي مردم  که به موازات فعالیت روزانه
خواهـد   برد، او همیشه می خوار از نشستن لذت نمی زنده

ـ  ،برقصد ،بدود ،قدم بزند ،در حرکت باشد ازي کنـد و  ب
ــد  ــام بده ــد انج ــاي مفی ــرین ورزش، ورزش . کاره بهت

باشد مانند گـردش در هـواي    تفریحی و کار تولیدي می
، باغبـانی،  دوانـی   آزاد، رقص، تنیس، اسکی، شـنا، اسـب  

 يراخـو  بـه شـرط زنـده   هـا   آننجاري، آهنگري و مانند 
  .کامل

خواري در میدان مسابقات ورزشی یک  انقالب زنده
فکـر   قهرمانـان روشـن  . اد خواهـد کـرد  جیعصر جدید ا

ارزش خـود را بــا   هــاي زائـد و بـی   تواننـد گوشـت   مـی 
خواري حل نموده و وزن بدنشان را کاهش بدهنـد   زنده
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هاي سالم در تقویـت   و در عوض با افزایش دادن یاخته
اي  سـابقه  و به قهرمانی نوین و بیعضالت خود بکوشند 

بـراي  . بنهنـد  اي بر جـاي  نایل گردند و رکوردهاي تازه
شود چندین ماه تحمل کرد  رسیدن به این هدف الزم می

هاي زائد  ها خاتمه پیدا کند و تبادل سلول العمل تا عکس
  .ي قابل توجه برسد هاي اصلی به یک درجه با سلول
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  از چه چیز باید اجتناب نمود؟
آن خشکباري را که با گوگرد یا تیزآب و یا با مـواد  

مل آمده است بـه هـیچ وجـه نبایـد     شیمیاییِ دیگر به ع
مصرف نمود، چون هـیچ ارزش غـذایی نـدارد و فقـط     

که کرم هم به آن نزدیک  طوريه ب ،اي است زهرآلود ماده
  .شود نمی

آن روغن زیتونی را باید مصرف نمود کـه بـا مـواد    
شیمیایی، تصفیه نشده است و رنگ و بو و طعم طبیعـی  

را از دست نـداده  خود را دارا بوده و ارزش غذایی خود 
  .باشد
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هاي گـرم و از هـواي کثیـف     لباس ،هاي گرم از اتاق
ي حـرارت خورشـید روي    آب گرم تا درجـه . بپرهیزید

  .زمین براي نوشیدن ضرري ندارد

هایی که بـا نمـک یـا     ترشی و خیارشور ،شور زیتون
گردند، غذاهاي زنده و طبیعی محسوب  سرکه فراهم می

اب و از ایــن قبیــل شــر ،همچنــین ســرکه. شــوند نمــی
انـد   ها که از حالت اولیه و طبیعی خود برگشـته  خوردنی

جـات دیگـر را در    نمـک و ادویـه  . ارزش غذایی ندارند
که با آتش و یا با مواد شیمیایی سر و کار نداشته  صورتی

شود با سـاالدها مخلـوط    ي خیلی کم می باشند به اندازه
  .نمود
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. باشند قلبی میتها  آنشتر یبدون موم نخرید، ب عسلِ
  عسل را با موم و با چـارچوب بخریـد و همـه را یـک    

ي  ، یا با موم مصرف نمایید و یا به اندازهمرتبه آب نکنید
  .1مصرف یک هفته آب کنید

بـا  ي عسـل مقـداري از عسـل را     براي گرفتن شیره
چنگال له کنید و با چند قاشق آب بـه هـم بزنیـد و بـا     

ي مـوم انجـام    با بقیه همین عمل را. آبکش صاف نمایید
بـه ایـن طریـق     .بدهید تا در موم اثـري از شـیره نمانـد   

تـوان در   آیـد کـه مـی    اي خیلی غلیظ به دست مـی  شیره
  .یخچال گذاشت و تدریجاً مصرف نمود

 
  )رحیمی(-. مراجعه کنید 68ي  ی صفحهبه پاورق  ١
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ــواد    ــولی م ــد، صــابون معم ــدنتان را صــابون نزنی ب
. باشـد  شیمیایی دارد که بـراي پوسـت بـدن مضـر مـی     

اگـر ممکـن اسـت هـر روز      االمکان زود به زود و حتی
به بـدن کیسـه بکشـید و سـرتان را بـا      . استحمام نمائید

در اروپـا مـردم   . یدیمرغ یا با پودر سدر بشو ي تخم زرده
اند که صابون معمولی بـراي پوسـت بـدن مضـر      فهمیده

مـواد  هـا   آنکننـد کـه در    هایی تهیـه مـی   است و صابون
بیـل  دانـم از ایـن ق   نمـی . شیمیایی به کـار نرفتـه اسـت   

  ها و لوازم آرایش دیگر به ایران وارد شده یا نه؟ صابون

جات پرمنگنـات یـا    جات و سبزي براي شستن میوه
جـات و   میـوه . یـد یمواد ضـدعفونی دیگـر مصـرف ننما   

. یدیجات را در آب فراوان سه چهـار مرتبـه بشـو    سبزي
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انـد ماننـد    خشکباري که قبل از خشک کـردن تـر بـوده   
انجیـر را سـه چهـار بـار      تـوت و  ،خرمـا  ،آلو ،کشمش

بعد از شستن یکی . ید تا از خاك کامالً پاك بشوندیبشو
توت فرنگی و تـوت  . دو روز پهن کنید تا خشک شوند

براي شستن توت، سه ظرف بزرگ . یدیسفید را هم بشو
را پر از آب کنید، توت را در ظرف اول بریزید و بعد به 

آبکش  ظرف دوم و به سوم انتقال دهید و سپس در یک
  .بریزید و در یخچال بگذارید

ــانِ ــده انس ــه،    زن ــی، پخت ــذاهاي غیرطبیع ــوار غ خ
خورد کـه زیـاد تشـنه شـود؛      دار نمی دار و چربی گوشت

کند که مجبور شود آن را با  ارزش مصرف نمی کالري بی
کند که جـاي آن   آب سرد خاموش نماید، عرق هم نمی
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افی بـا  ضمناً غذاهاي طبیعـی آب کـ  . را با آب پر نماید
خود دارند، طبیعت غـذاهاي طبیعـی را طـوري بـه بـار      
آورده است که در تابستان پر آب و در زمستان کـم آب  

شـود بـا    خـوار تشـنه مـی    هنگامی که یـک زنـده  . باشند
فرنگـی یـا یـک فنجـان      خوردن یک خیار یا یک گوجه

چشمه تشنگی خود را بر طرف  میوه و یا آب خالصِ آب
ظور و جهت اضافه کـردن آب بـه   براي این من. نماید می

روزانه یک خواري باید  هر زندهکمپوت یا عسل و غیره 
خوار  اصوالً یک زنده. یا دو شیشه آب چشمه تهیه نماید

نباید هیچگونه مواد شیمیایی و سمی بـه بـدن خـود راه    
بدهد حتی اگر مقدارش خیلی اندك باشد، این است که 

ین آب کلر دارد و ا. کشی مصرف نماید او نباید آب لوله
این کلر هر قدر هم که کم باشـد چـون قـدرت کشـتن     
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ها را دارد، بنابراین قدرت آن را هم دارد که بـه   میکروب
هـاي   سـلول . هاي بدن انسان نیـز آسـیب برسـاند    سلول

هـم  هـا   آنباشند،  ها حساس می انسان نیز مانند میکروب
یتی ي نقاط گ در همه. افتند زود مسموم شده و از کار می

روي همـین عمـل نادرسـت انتقـادات شـدیدي شــنیده      
ــه ضــد عفــونی . شــود مــی ــراي  کــردن آب لول کشــی ب

هاي دیگر بـه غیـر از آشـامیدن چنـدان ایـرادي       مصرف
ندارد ولی براي آب آشامیدنی باید مقامات مسئول فکـر  

  .دیگري بکنند

بعضی اشخاص مثل این که ایـن مسـمومیت را کـم    
دارنـد،   کشی را بر می آب لولهاین ها  آنکنند،  حساب می

افزایند، به  چند نوع مواد شیمیایی و سمی تازه به آن می
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ــگ ــاگون در  رن ــاي گون ــیه ــوان   م ــد و تحــت عن آورن
بـه مـردم   ) کوالهـاي مختلـف  (هاي غیـر الکلـی    نوشابه

نمودنـد   تري می ان کار بسیار عاقالنهاین آقای. فروشند می
ک چشـمه قـرار   بردند سر ی هاي خود را می اگر کارخانه

تمیز و گوارا  ،هاي خود را با آب خالص دادند، شیشه می
مـا، مـاهی یـک مرتبـه     . فروختند می مردم پر نموده و به

آوریـم و مصـرف    ي ونـک مـی   چند کوزه آب از چشمه
کشـی،   بین طعم و بوي آب چشمه و آب لولـه . کنیم می

  .زمین تا آسمان تفاوت هست

ز کارهاي غیر پاشی و مصرف کودهاي شیمیایی ا سم
مردمـان  . باشـد  ایـن عصـر مـی   » متمدن«ي مردم  عاقالنه

کننـد   پرست با کودهاي شیمیایی زمین را مسموم می پول
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برنـد و در   و حجم محصول را به طور مصنوعی باال مـی 
جـات و   میـوه ها  آن. آورند ین مییعوض کیفیت آن را پا

پاشـی مـی کننـد و     جات را در حال رسـیده سـم   سبزي
بعداً خود آقاي دکتـر کـه   . فروشند به مردم می بالفاصله
ي کـار   پاشی را اختراع نموده است سـوء نتیجـه   این سم

پاشــی  کــه از ســم بینــد و بــه عـوض ایــن  خـود را مــی 
جـات را   جـات و سـبزي   جلوگیري بنماید، خوردن میوه

  .سازد ممنوع می

اکنون که اوضاع بر این منوال است، مردم نباید ضرر 
جـات را   جـات و سـبزي   ه گرفته و میوهپاشی را بهان سم

پاشی ارزش محصـول را ده درصـد    چون اگر سم. بپزند
کند، پخت و پز همین ارزش را صـد درصـد    خراب می
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سـازد و ضـمناً بـه مراتـب بیشـتر از       محـو و نـابود مـی   
مـردم  . نماید تولید می مردهپاشی، سم تازه در غذاي  سم

چهار مرتبه با پاشی شده را سه  هاي سم باید این خوراك
آب فراوان خوب بشویند و در ضمن بر علیه این عمـل  

  .غیر انسانی به مبارزه بپردازند

. شـود  اکنون از همه جاي دنیا صداي مردم بلند مـی 
هـا چـاپ    دهنـد و مجلـه   هایی تشـکیل مـی   انجمنها  آن

نماینــد و  و انتقــاد مــیآورنــد  کننــد و دالیلــی مــی مــی
ها باز  ها و پانسیون هاي مخصوص و آسایشگاه فروشگاه

هایی تغذیه نمایند که بدون  کنند تا مردم را با خوراك می
. پاشـی بـه عمـل آمـده باشـد      کمک کود شیمیایی و سم

بعضی از پیروان خارجی مـن کـه وسـیله دارنـد، قطعـه      
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خرند تا باغ و بستان شخصی داشته  زمینی براي خود می
ک باشند و احتیاجات میوه و سبزي خـود را بـدون کمـ   

  .کودهاي شیمیایی تأمین نمایند
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بر خالف تصور بعضی از اشخاص 
کار  مردهتجربه، اجتناب از غذاي  بی

  .مشکلی نیست
کننـد یـک دفعـه صـد      بیشتر اشخاصی که تصور می

خوار شدن کار خیلی مشـکلی اسـت و الزم    درصد زنده
خواري را تدریجاً ترك نماینـد سـخت در    باشد زنده می

سیگار را تـدریجاً   نشده چ کس موفقاشتباهند، چون هی
  .ترك نماید

نماید مدت  وقتی کسی سیگار را یک مرتبه ترك می
کشد و بعد از آن سیگار  روز ناراحتی می هشتتا  هفت

 دو یا سهکند، ولی وقتی او روزانه  را به کلی فراموش می
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ي روز را دائمـاً در نـاراحتی    کشـد، بقیـه   عدد سیگار می
کشد که دوباره به عـادت سـابق    میگذراند و طولی ن می

طور هم وقتی کسی بوي غـذاي   همین. گردد خود بر می
نماید او به این کـار   ي خود قطع می طبخ شده را از خانه

کشـد کـه وجـود ایـن نـوع       کند و طولی نمی عادت می
باشـد   جـا نمـی   بی. کند ها را به کلی فراموش می خوراك

بیشتر از مراتب  جا تکرار کنم که لذت غذاي زنده به این
باشد، فقط بیشتر مردم از این  می مردههاي  لذت خوراك

با این کار خیلی آسان و ساده، یعنی . امر اطالعی ندارند
توانـد   آدم مـی  ،اي ي تغذیه با عوض نمودن عادت روزانه

ي پزشکی و از  ها نجات دهد، از هزینه خود را از بیماري
ي خـود   نهزحمات پخت و پز خالص بشود، خرج روزا
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برابر  سهتا  دوبرابر کمتر و طول عمرش را  سهتا  دورا 
  .بیشتر کند

و افـزایش دادن مـواد    مـرده کم کردن تدریجی مواد 
 بـه  اگر کسـی طاقـت نـدارد   . اي در بر ندارد زنده نتیجه

اي  توانـد هفتـه   را ترك نماید او می مردهیکباره خوراك 
د و سه چهار خواري کن طور کامل زنده سه چهار روز به 

ــه  ــردهروز بقی ــاي    م ــدریجاً روزه ــد و ت ــواري نمای خ
خـواري   خواري را کمتر نموده و به روزهـاي زنـده   مرده

خـواري بـه یـک روز در هفتـه      مـرده موقعی که . بیفزاید
خواري  مردهتواند تفاوت بین  رسید، آن وقت شخص می

هر شخص باید به . خواري را بهتر تشخیص دهد و زنده
فقط به  مردهدرك نماید که با یک لقمه غذاي طور حتم 
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هـاي زائـد و    ترین دشمن خـود یعنـی سـلول    وحشتناك
  .سازد تر می رساند و آن را قوي مریض خویش غذا می

خواري  در اوایل تجربیات زندهمن شخصاً با همسرم 
سال پیش، دو سه ماهی یـک مرتبـه    پانزده شانزدهیعنی 

یم تـا ببینـیم چـه    خـورد  مـی  مـرده براي امتحان غـذاي  
هر دفعه که این آزمایش . گردد اي از آن حاصل می نتیجه

شدیم و بعد از چند  دادیم سخت پشیمان می را انجام می
آزمایش تصمیم قطعی گرفتیم که دیگر به هیچ وجه این 

  .کار غلط را تکرار نکنیم

نـه  . کنـیم  ما اکنـون در سـالمتی کامـل زنـدگی مـی     
هـاي   خوردگی و نه نـاراحتی درد، نه سرما سردرد، نه دل

کنـیم کـه    عالوه براین آشکارا احساس مـی . دیگر داریم
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شـود و   ي اثرات امراض مزمن روز به روز کمتر می کلیه
در این حالت آرامش . رود یکی پس از دیگري از بین می

و نشاط آیا دیوانگی نیست که بـرویم ده بیسـت تومـان    
یـک  پول خرج کنیم، سه چهار ساعت زحمت بکشـیم،  

ي خود را بـا آن پـر    آور درست کنیم، معده خوراك زیان
یم، در بدنمان حریق مصـنوعی برپـا کنـیم، ضـربان     ینما

قلب را باال ببریم، خواب راحت را بر خود حرام کنـیم،  
ي  درد بگیـریم و عـده   تا صبح بیدار بمانیم، سردرد و دل

هاي دیگر براي خود ایجاد کنیم؟ بعد  شماري ناراحتی بی
جـات   وقتـی بـه سـاالدها و میـوه    ن کار غیرعاقالنه از ای

و تـر   چقدر خوشـمزه ها  آنبینیم که  شویم می نزدیک می
هسـتند کـه بـدون نمـک و      مـرده لذیذتر از آن غذاهاي 

  .شود به دهان نزدیک کرد جات نمی ادویه
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شصـت  آیا دیوانگان حقیقی نیستند آن کسـانی کـه   
به طرف بازار  ،کیلو گوشت زائد را به دوش گرفته هفتاد

هاي لعنتی غـذا بخرنـد؟    تا براي این گوشتافتند  راه می
آیا دیوانه نیستند آن مـادرانی کـه از صـبح تـا شـب در      

کشند تا بـراي کشـتن تـدریجی     ها زحمت می آشپزخانه
  عزیزان خود وسایلی آماده بکنند؟

باشند که از دیوانگی خود هـیچ   دیوانگانی می ها این
اگر عقل سالم داشته باشـند بـدون    ها این. خبري ندارند

خـواري دسـت بـر     مـرده درنـگ از   یک دقیقه تأمل، بـی 
  .دارند می

کنند کـافی اسـت قـدري     بعضی اشخاص تصور می
زیادتر میوه و سبزي بخورند تا همه چیز مرتـب باشـد،   
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را بایـد سـم    مردهخیر این طور نیست، آدم عاقل غذاي 
آن نزدیـک   حساب کند، میکروب به شمار بیاورد و بـه 

گویند که ما هـر روز مقـدار    وقتی مردم به من می. نشود
هایمـان هـم    خوریم و بـه بچـه   زیادي میوه و سبزي می

ها براي من هیچ ارزشی نـدارد، ولـی    دهیم این حرف می
گونه غذاي  گویند که ما امروز لب به هیچ میها  آنوقتی 
  .باشد نزدیم فقط این حرف براي من باارزش می مرده

أسفانه بیشتر مردمِ جهان فقط براي خوردن زندگی مت
خوانند، کار  روند، درس می به مدرسه میها  آن. 1کنند می

کشـند،   کنند، از صبح تـا شـب زحمـت مـی     جستجو می
 

تو معتقد که // خوردن براي زیستن و ذکر کردن است ": سعدي  ١
  )رحیمی( - "!زیستن از بهر خوردن است



332 

 

کنند، حتـی مـال خـواهران و     ، دزدي میگویند دروغ می
کننـد   ربایند و پول و ثروت جمع می برادران خود را می

هـا و   خـوراکی » لذیذترین«بتوانند  این کهفقط به منظور 
هـا را   نوشـابه » بهتـرین «جات را تناول نماینـد و   شیرینی

تـرین وسـایل را    بنوشند؛ یعنی براي مـرگ خـود کامـل   
  .فراهم نمایند

هـا   کنند که خوردن این نوع خـوراکی  خیال میها  آن
دهد و هنگـامی کـه    باالترین لذت این دنیا را تشکیل می

» هـا  نعمت«گوید این همه  و می شنوند شخصی آمده می
کنند و مسـخره   را نخورید، این آدم را دیوانه حساب می

خواهند چند تومـان پـول بدهنـد،     نمایند و حتی نمی می
یک کتاب بخرند و ببینند این شخص به چه دلیـل ایـن   
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گوینـد مگـر ایـن همـه      مـی هـا   آن. زنـد  ها را مـی  حرف
گوینـد   ه میدانشمندان عقل ندارند که روز و شب پیوست

و ایـن آدم آمـده    کباب، کره، شیر و ماست زیاد بخورید
  .گوید همین کباب، کره، شیر و ماست را ابداً نخورید می

کننـد و   چرا یک عده از مردم مرا دیوانه حساب مـی 
ي اول  دانند؟ چون دسته اي دیگر مرا ناجی خود می عده

 ي عمیق ي دوم مطالعه از حقیقت اطالعی ندارند و دسته
و دقیق نموده، اطالع کامل پیـدا کـرده، عمـل نمـوده و     

  .اند استفاده برده

خواهنـد   بـین نمـی   مطلب آنجاست کـه مـردم کوتـه   
مگـر کـار   . عادات و رسوم معمولی خود را عوض کنند

جـات و   شـیرینی  ،مشکلی است که بـه جـاي شـکالت   
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ها کشمش، بادام، خرما، گـردو و   بیسکوئیت جلوي بچه
ها هم بیشتر مطابقت دارد؟  میل بچه عسل بگذارند که با

با میوه  ،ي خودها انچاي و قهوه به مهم دادن یا به جاي
 هم پذیرایی کنند که مسلماً هیچ کسها  آناز  میوه یا آب

و غـذاهاي   مـرده ماند، یا به جاي نان  از آن ناراضی نمی
. پخته نان زنده و سـاالدهاي خوشـمزه مصـرف نماینـد    

سـاده و آسـان هسـتند کـه فقـط      کارهایی خیلـی   ها این
در این . تصمیم قطعی گرفتن و امتحان نمودن الزم است

کند بلکه فقط بـه   امر اراده چندان رل مهمی را بازي نمی
هـا   مـثالً بعضـی  . کار بردن عقل و تفکر عمیق الزم دارد

هاي شما را قبول داریـم ولـی دسـت     گویند ما حرف می
همـین حـرف    مشکل است و بـا  مردهکشیدن از غذاي 

 هم کنند و حتی به فکرشان بیهوده خودشان را راحت می
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. ت خود تجدیـد نظـر نماینـد   ارسد که کمی در عاد نمی
این گونه اشخاص ممکن است اراده هم داشـته باشـند،   

وقتی براي خرید ها  آن. ولی متأسفانه عقل سالمی ندارند
گوشـت و   ،کـره  ،روند باز هم مثل سابق نان به بازار می

دهنـد و بـراي    ي اول اهمیت قرار مـی  ج را در درجهبرن
اصالً ها  آن. شوند غذاي طبیعی اهمیت چندانی قائل نمی

خواري واقعاً  کنند که ببینند عملی کردن زنده امتحان نمی
هـاي ایـن گونـه     وقتـی بچـه  . کار مشکلی است یا خیـر 

 ،بادام ،آیند، یک دفعه آنقدر پسته به منزل ما میاشخاص 
خورند که ما در مـدت چنـد    ش و خرما میکشم ،گردو

علتش این است کـه بـدن ایـن    . توانیم بخوریم روز نمی
هـا   آنها به این غذاها احتیـاج دارد، ولـی در منـزل     بچه

، خود پدر و مـادر ایـن   خبري از این گونه غذاها نیست
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خورنـد و چنانچـه    را مـی  هـا  ایـن ها با میل فـراوان   بچه
خرند و در منـزل نگـه    نمیمیلیونر هم باشند براي خود 

  .دارند نمی

غـذاي حقیقـی    مردهوقتی یک نفر فهمید که غذاي 
باشـد، اگـر    سبب مرض و مرگ می نیست و مصرف آن

خوار کامل بشود بایـد آنقـدر عقـل     خواهد زنده هم نمی
ــود را     ــادت خ ــرد و ع ــمیم بگی ــه تص ــد ک ــته باش داش

د و او فوراً باید به بـازار بـرو  . االمکان عوض نماید حتی
شـوند ماننـد گنـدم،     آن غذاهایی را که زود فاسـد نمـی  

عسل، روغن زیتون، گردو، بادام، پسته، کشمش، انجیـر،  
ها جهـت مصـرف    خرما، نارگیل و از این قبیل خوردنی

آمـاده  هـا   آنچند ماه خود بخرد و روي میـز همیشـه از   
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ــا . داشــته باشــد ــه چه ــراي مصــرف س ــپس ب روز  رس
ـ   جـات و میـوه   سبزي ف خریـداري نمایـد،   جـات مختل

ساالدهاي متنوع تهیه کند و در موقـع ناهـار نخسـت از    
همه، ایـن غـذاهاي طبیعـی را مصـرف نمایـد و وقتـی       

شد و  مردهکمتر از لذت غذاي  ها اینمشاهده کرد لذت 
یا با این همه غذاها شکمش سیر نشـد بعـداً بـه سـراغ     

ایـن کـار کـه کـار مشـکلی      . آور برود هاي مرگ خوراك
اگر این عادت را مدتی ادامه بدهد خواهـد دیـد   . نیست

ــذت   ــه مراتــب بیشــتر از ل ــذت غــذاي طبیعــی ب کــه ل
ي لـذت پـنج    نتیجـه  ،بعالوه. باشد می مردههاي  خوراك

ي  ، بیماري و مرگ است ولـی نتیجـه  مردهايِ مواد  دقیقه
  .باشد سالمتی و طول عمر می ،لذت غذاي طبیعی
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ان براي ناهار وارد مثالً وقتی یک آقا در گرماي تابست
اگر همسر او به جاي غذاي گـرم نخسـت    شود خانه می

و  ي خنک به او تعارف نمایـد  میوه یک یا دو فنجان آب
جات سرد بچینـد، خیـال    سپس میز را با ساالدها و میوه

هایش با میل فراوان ایـن غـذاها    کنید شوهر او و بچه می
خورند کـه   خورند و آنقدر می خورند؟ البته که می را نمی

اگـر  . مانـد  باقی نمی مردههاي  دیگر جایی براي خوراك
فهمند که  مصرف نمایند، می مردهبعداً قدري هم از مواد 

اند و بعد از چند امتحان، مصرف  خود و اضافه خورده بی
اولـین شـرط ایـن    . گذارند را کنار می مردههاي  خوراك

ند و است که مردم عمیقاً فکر کننـد، حقیقـت را بشناسـ   
 مردهصد درصد یقین حاصل نمایند که مصرف خوراك 

هاي خود خوراندن به  به معنی خودکشی است و به بچه



339 

 

اصل منظور مـن ایـن اسـت کـه مـردم      . کشی معنی بچه
خواهنـد   کورکورانه به پیش نروند و هر کـاري کـه مـی   

خواهند بـا میـل    دانسته انجام بدهند؛ یعنی اگر میبکنند 
گذارید بکنند، اقالً آنقـدر بفهمنـد   خود خودکُشی کنند ب

گنـاه و معصـوم خـود را بـه      که حق ندارند کودکان بـی 
  .نابود نمایند غیرطبیعیهاي  ي خوراك وسیله

خوارها نباید تصور نماید که سـالم   مردههیچ یک از 
آید، بیمار  خوار بیمار به دنیا می مردهنوزاد شخص . است

از اول . اردسـپ  کنـد و از بیمـاري جـان مـی     زندگی مـی 
کنــد و دچــار  مــی» جهــت بــی«کــودکی گریــه و زاريِ 

ــی ــردرد،    ب ــرماخوردگی، س ــمه، س ــوء هاض ــوابی، س خ
درد، عصبانیت و بعداً ناراحتی قلب و فشار خـون   دندان
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اسـت کـه   » هـا  چـاقی « ي مسـأله  تر از همه مهم. شود می
هـایی   را پدیـده هـا   آنخبـر   خوارهاي گمـراه و بـی   مرده

که چیزهاي معمولی  نند، در صورتیک معمولی حساب می
هاي خطرناکی مبنـی   هر یک از این عالئم نشانه. نیستند

بر بیمار شدن تمام بدن است و هر ساعت خبـر مرگـی   
نماید، ولی هـیچ کـس    گوشزد میها  آنوحشتناك را به 

  !دهد اهمیت نمیها  آنفهمد و به  این گونه عالئم را نمی

 هفت هشتري فقط خوا کنند که زنده خیال میها  آن
 :گوینـد  را زیادتر خواهد کرد و میها  آنسال طول عمر 

اي دارد، مخصوصاً  چند سال بیشتر عمر کردن چه فایده«
خـواهیم در حالـت پیـري و نـاتوانی زنـدگی       که ما نمی

ساله  شصت هفتاددانند که یک شخص  نمیها  آن» .کنیم
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که هر لحظه ممکن است بـا مـرگ ناگهـانی بمیـرد، بـا      
آیـد و یـک عمـر کامـل      خواري از نو بـه دنیـا مـی    دهزن

و  شصت هفتاد سـاله  ي خواران، یعنی یک عمر تازه مرده
هـا   آن. آورد به دست مـی ي بدون بیماري  ساله صدبلکه 
دانند که در دنیاي کنـونی حتـی یـک نفـر آدم پیـر       نمی

بیمارانی هستند که لباس پیريِ » پیران«این . وجود ندارد
صـد  خوار در  یک زنده. اند خود پوشانیدهمصنوعی را به 

  .بیمار و ناتوان نیست ،سالگی هم پیر و پنجاه

خوارهـا در زهـدان مـادران     مردههاي  ي بیماري کلیه
شوند و بعد از به دنیا آمدن کودك دائمـاً   بنیادگذاري می

در موقعی ظاهر ها  آنکنند و بیشتر  به پنهانی پیشرفت می
غیـر  هـا   آني  گذشـته و چـاره  گردند که کار از کـار   می
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اشخاصی که گویا براي زیاد عمر نمودن . باشد ممکن می
چندان اهمیتـی قائـل نیسـتند، وقتـی خطـر مـرگ را از       

بـا   ایـن کـه  نمایند، باز هم به جـاي   نزدیک مشاهده می
، خودشان را به رایگان نجـات   عوض نمودن طرز تغذیه

ي  کلیه شوند، خارجی متوسل می» دانشمندان«بدهند؛ به 
هـا   تحویل داده و با این پولها  آنهاي خود را به  دارایی

خرند و به وطـن بـر    میها  آنچند تا بیماريِ تازه نیز از 
عضوهاي بـدن  در بهترین موارد یکی دو تا از . گردند می

را از دست داده و چون یک آدم ناقص زندگی پرمشقت 
ي  ونـه تـرین نم  بزرگ. دهند خود را کوتاه مدتی ادامه می

باشد که همه دیـدیم   این کار عمل قلبی آقاي بارنارد می
اي  وجدان عـده  این آقاي بی. اي به خود گرفت چه نتیجه

میل دارد باز هـم   این کهمثل گناه را کُشت و  از مردم بی
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ایـن  . اش بکشـد  را با آن چـاقوي لعنتـی   دیگري  ي عده
» علمـی «ي  آقایان باید به وضوح بدانند که هـیچ وسـیله  

قادر نیست سالمتی کامل کسـی را تـأمین نمایـد، ولـی     
هـا   آندهـد و   خواري این کار را به خوبی انجام می زنده

مجبورند بدون چون و چرا این حقیقت را قبول نماینـد  
خاتمه بدهند و هر چه ي خود  کارانه و به فعالیت جنایت

زودتر بهتر، چون تأخیر این کار هر روز به قیمت جـان  
  .شود ز مردم تمام میصدها هزار ا
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خواران احتیاج به علم پزشکی  زنده
  .ندارند
ي  در شرایطی کـه همـه  واقعاً خیلی عجیب نیست؟ 

گویند، آن را  مردم دنیا از پیشرفت علم پزشکی سخن می
رسـانند، در یـک    مـی هـا   ناکنند، به اوج آسم تحسین می

زنند، یک  قلب و ریه و کلیه پیوند می ،زمانی که پزشکان
  .گوید ما به این علم احتیاجی نداریم ر پیدا شده و مینف

خواران به علـم پزشـکی احتیـاج ندارنـد؟      چرا زنده
هیچ گونه بیماري ها  آنجوابش خیلی ساده است، چون 

این حرف دیگر یک حرف سـاده نیسـت، یـک    . ندارند
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ي توخالی نیست، این یک حقیقتی است که صـد   فرضیه
  .باشد ار میدرصد ثابت شده و غیرقابل انک

ــه  ــزاران نام ــه  ه ــه از هم ــان از   اي ک ــاط جه ي نق
کند آن همه بیمـارانی   خواران رسیده است ثابت می زنده

هاي دراز و متوالی تحت مداواي پزشـکان قـرار    که سال
گرفتــه بودنــد و روز بــه روز حالشــان رو بــه وخامــت 

دیگـر مـریض   انـد   خوار شده رفت، از روزي که زنده می
  .بیمارستان و دارو ندارند ،ري با پزشکنیستند و هیچ کا

تعداد این گونه اشخاص در مدت کوتاه چهـار پـنج   
هـا نفـر رسـیده     سال به صدها هزار و یا بلکه به میلیـون 

فعـالً در دسـت نیسـت، چـون هنـوز      هـا   آنآمار . است
دانیم کـه   فقط آن قدر می. ایم انجمن رسمی ایجاد نکرده
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انـد، بلکـه از هـر     وشـته خواران به من نامه نن ي زنده همه
در . نفر فقط یک نفر مکاتبـه نمـوده اسـت    هزاریا  صد

هـاي   هاي پزشکان ناتوروپاتیک و انجمن ي فعالیت نتیجه
ي بهداشتی دیگر که طرز معالجه ها سازمانخواران و  گیاه

نمودنـد و از مصـرف    هاي طبیعی جستجو مـی  را در راه
روشنفکر در  کردند، افکار بیشتر مردمِ داروها اجتناب می

اي حاضر شده بود که کتـاب مـن    ممالک غربی به اندازه
ترین قـدم   فقط فرصت داده است آخرین و مهمها  آنبه 

و سـایر مـواد    مـرده هـاي   را بردارند و مصرف خـوراك 
  .را به کلی قطع نمایند غیرطبیعی

معالجه خاتمه ي  خواران استعمال کلمه در دنیاي زنده
خـوار بـدون    مردهي مردم  همه در حال حاضر. پذیرد می
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براي من جالب نیست بـدانم کـه   . باشند استثناء بیمار می
ها چه اسمی دارند، به چه شـکلی هسـتند و    این بیماري

ي تغذیه و زنـدگی   من فقط با فلسفه. چه عالئمی دارند
طبیعی سر و کار دارم و مردم را به راه زندگی صحیح و 

ي  ن عمـل مـن کلیـه   حال اگر ای. کنم طبیعی هدایت می
بـرد و مـردم را از    ها را خود به خود از بـین مـی   بیماري

دهـد و میـدانی بـراي     ها نجات می ظلم این همه بیماري
گذارد تقصیر من  فعالیت پزشکان و داروسازان باقی نمی

  .نیست

کننـد کـه بـا ایـن      بعضی اشخاص به من گوشزد می
ه عمل ممکن است دشمنانی پیدا نمایم که به مـن صـدم  

هـا بـه    ییکنم که این پیشـگو  من شخصاً فکر نمی. بزنند
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وقوع بپیوندد، چون دیگـر موقـع آن گذشـته کـه مـردم      
فـرض  . سـوزاندند  گو را در آتش مـی  نادان، فرد حقیقت

مرا از بین ببرنـد؛  ها  آنو فتد بیکنیم بدترین حادثه اتفاق 
خـواري فـوراً    شـود کـه روش زنـده    همین کار سبب می

ــه صــلیب  . جهــانگیر شــود اگــر حضــرت عیســی را ب
زدند، ممکن بود اآلن یـک نفـر مسـیحی هـم پیـدا       نمی

  .نشود

ي این  گویند پس وظیفه لوح می بعضی اشخاص ساده
داران، پزشکان، پرسـتاران، داروفروشـان و    همه کارخانه

شود؟ آیا کسی توانسته جلـوي   گاو و گوسفندان چه می
یـرد تـا اسـب و    آهن، اتومبیل و هواپیما را بگ اختراع راه

تواند مرا مجبور نماید که  االغ بیکار نمانند؟ آیا کسی می
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مـریض   غیرطبیعـی هـاي   دختر خود آناهید را با خوراك
پزشکان اروپایی امکـان پیـدا    این کهکنم، فقط به خاطر 

ی مرا بخورنـد و دختـرم را ماننـد فرزنـدان     ینمایند دارا
خـوارانی   تواند این همه زنده دیگرم بکشند؟ آیا کسی می

کننـد   ي نقاط دنیا بـه راحتـی زنـدگی مـی     را که در همه
کره و گوشت بخورند و مریض شوند  ،مجبور نماید نان

  فروش و داروفروش بیکار نمانند؟ گوشت ،فروش تا نان

پزشـکان و   ،شناسـان  زیسـت  ،اصالً این داروفروشان
این همه پول و ثـروت را بـراي   خوار  مرده دارانِ کارخانه

به جاي نانِ کامـل،   این کهکنند؟ فقط براي  میچه جمع 
نبـات،   نان سفید؛ به جاي پنیـر، خاویـار؛ بـه جـاي آب    

اي؛ بـه جـاي    طبقه قندي، کیک پنج شکالت؛ به جاي نان
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هاي مصـنوعی و بـه جـاي شـراب،      آب ساده، نوشیدنی
به عبارت دیگر به جاي طنـاب  . ویسکی مصرف نمایند

اي و طالیی که  یم نقرهمعمولی که پاره شدنی است، با س
. هم قشنگ است و هم محکم خودشان را خفـه نماینـد  

هیچ کس در این دنیا با پول نتوانسته اسـت بـراي خـود    
سالمتی تأمین نماید، بلکه بـرعکس پـول زیـاد همیشـه     

بیماري و نـابودي کشـانده    ،پرخوري ،مردم را به عیاشی
  .است

ــه    ــخاص کوت ــی اش ــور بعض ــرخالف تص ــین،  ب ب
. رسـاند  ي در این دنیا به هیچ کس ضرري نمیخوار زنده

تواند شغل غیر انسانی خـود   اوالً همه کس به آسانی می
ثانیاً این . را عوض نماید و یک کار مفیدتري انجام بدهد
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داروفروشان و پزشکان باید خـوب درك   ،داران کارخانه
نمایند و بدانند که با خرج نمودن ده برابر ثـروت خـود   

خـواري نصـیب    که بـا زنـده  تندرستی را قادر نیستند آن 
بـه دسـت آورنـد و     شدهایشان خواهد  ایشان و خانواده

تر فکر نماینـد و بفهمنـد کـه گنـاه      کمی عمیقها  آناگر 
باشد، نه  میها  آنمرگ چند صد نفر به گردن هر یک از 

کشند، بلکه تمام ثروت خـود   فقط از کار خود دست می
در ایـن  . خواهند نمود خواري فدا را براي پیشرفت زنده

دوره و زمانه انسانیت نیز مثل همه چیز دیگر احتیاج بـه  
»اگر یکی دو نفر این کار را شروع کنند فـوراً  . دارد» دم

شود و هزاران نفر براي رقابت هم که شده دنبـال   مد می
  .خواهند رفتها  آن
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وزارت بهداري باید حقیقت را قبول نمایـد کـه بـه    
 ،هـا  آزمایشـگاه  ،پرسـتاران  ،پزشـکان  ،ها بیمارستانجاي 

بهاي دیگر کافی اسـت   داروها و صدها نوع وسایل گران
 ،هاي معمولی تأسیس نماید تا مـردم بیمـار   فقط پانسیون
را بـه آنجـا بیـاورد و روزانـه چنـد      » چاق«ضعیف و یا 

مشت گندم زنده یا آرد کامـل یـا کمـی میـوه و سـبزيِ      
ز چند هفته یا چنـد مـاه   بخوراند و بعد اها  آنرایگان به 

باید . هاي خود برگرداند کامالً سالم و خوشبخت به خانه
 نـود و پـنج  همه کس درك نماید کـه در فعالیـت طبـی    

درصد از موارد برخالف ضررهاي داروهـاي مضـر کـه    
نماینـد، طبیعـت خـودش حمـالت      پزشکان تجویز مـی 

کند، ولی پزشکان همیشـه   ها را موقتاً برطرف می بیماري
نود و همچنین در . گذارند را به حساب اثر داروها میآن 
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درصد از موارد احتیاج به عمل جراحی نیست؛ ولی  پنج
پول خیلی خوب چیزي است، وقتـی مشـتري بـه پـاي     

توان براي نیم ساعت  خود به مغازه آمده است چطور می
کار از هزارها تومان صرف نظر نمود؟ به خصـوص کـه   

د کـه در صـورت مـرگ،    بیمار حاضر است امضاء بدهـ 
ایـن آقایـان ایـن قـدر     . هیچ کس گناهکار شناخته نشود

اند که دیگـر مـرگ در چشـم     مرگ و میر مشاهده کرده
ي  در نتیجـه از همـه  . باشـد  اي می چیز خیلی سادهها  آن

بیمـارانی کـه بــه پزشـک و یـا بــه بیمارسـتان مراجعــه      
ي بـاطنی بـر    درصـد بـا صـدمه    نـود و پـنج  نماینـد   می
  .دگردن می
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و فـوري  ي مسـتقیم   بیمارانی که در اثر سـوء نتیجـه  
دهند به  داروها و عمل جراحی جان خود را از دست می

یی هستند که موقتاً از خطـر مـرگ   ها آنمراتب بیشتر از 
هـا   آنگویم چـون   به این جهت موقتاً می و کنند فرار می

مــثالً وقتــی . شــوند اساســی معالجــه نمــیهــیچ وقــت 
کنند علتـی کـه    ق یک نفر را عمل میآپاندیسیت و یا فت

آپاندیسیت یا فتق را به این حال انداختـه اسـت از بـین    
و مـواد   مردههاي  این علت که مصرف خوراك. رود نمی

باشد پا برجاست و ضرر خود را به جاهاي  شیمیایی می
هـا را شـاهکار    این گونه عمـل . کند دیگر بدن منتقل می

زنند  مام دنیا جار میکنند و در ت علم پزشکی حساب می
 ،ولی براي آن اشخاصی که با یک قرص یا یک تزریـق 

یی کـه نسـبتاً   ها  آنکنند یا براي  جان خود را قربانی می
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روند و از  سالم با پاي خود زیر چاقو و قیچیِ جراح می
شوند، هیچ کس اهمیتی  بیمارستان به گورستان منتقل می

  .دهد نمی

تمام دنیا بـه جنـب و    ي پیوند قلب، اکنون در نتیجه
اگـر مـن بگـویم کـه ایـن عمـل       . جوش در آمده است

کـنم بـراي    شود فکر مـی  جراحی به ضرر مردم تمام می
مـردم بـا ایـن گونـه     . بیشتر خوانندگان قابل قبول نباشد

گردنـد و از راه صـحیح    هاي ظاهري افسون می موفقیت
بـا دسـت خـود    هـا   آن. شـوند  بیش از پیش منحرف می

یـک   ایـن کـه  کنند به امیـد   را خراب می عضوهاي خود
این اختراع هـم  . گذارند روز یک عضو تازه جاي آن می

ایـن  . انجامـد  هاي دیگر طبی به شکست می مانند اختراع
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آقایان فعالً چند نفر را قربانی آزمایشات خـود کـرده و   
کشـند و خـاموش    اند و چند نفر دیگر را هـم مـی   کشته

  .مانند می

ست کـه آیـا ممکـن اسـت بـین      ي مهم اینجا مسأله
اعم از کوچک و بـزرگ یـک قلـب    خوارها  مردهي  همه

سالم براي پیوند پیدا نمود؟ اگـر کسـی شـک دارد مـن     
  .دانم که ممکن نیست حتماً می

در حـال نوشـتن ایـن     .یک تصادف خیلـی عجیـب  
تـرین جراحـان    کلمات بودم که رادیو اظهارات معـروف 

بنابر اظهـارات  . نمودقلب آقاي پرفسور بارنارد را پخش 
او دلیل عدم موفقیت پیوند قلب، گویا در آنجاسـت کـه   
براي پیوند، پیدا نمـودن قلـب سـالم و همچنـین سـایر      
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از این رو او . عضوهاي سالم بین مردم کار مشکلی است
بایــد از  ،نمایــد کــه در آتیــه بــراي پیونــد پیشــنهاد مــی

 ایـن آقـاي پروفسـور   . عضوهاي حیوانات استفاده نمود
کـه چـرا عضـوهاي     کنـد  بارنارد هیچ از خود سؤال مـی 

باشـند؟ اگـر او    تر مـی  حیوانات از عضوهاي انسان سالم
چـون ایـن   : داند بگذارید حقیقت را از مـن بشـنود   نمی

حیوانات دانشمند ندارند، علم پزشکی ندارند، بیمارستان 
 ایــن کــهتــر  ندارنــد، داروخانــه ندارنــد و از همــه مهــم

اگر این آقایان واقعاً قصـد دارنـد ایـن    . آشپزخانه ندارند
نوع پیوندها را انجـام بدهنـد بگذاریـد اقـالً قلـب گـاو       

شـیر و   ،گوسفند را به مردم پیوند بزنند نه قلـب گـرگ  
  !پلنگ
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واقعاً به موفقیت کامل نایل فرض کنیم که این عمل 
تـوان در مـورد    گردد، در این صورت ایـن عمـل را مـی   

حال حاضر به جاي چند پیوند در . تصادفات به کار برد
ي  باید به مردم جهان اعالم نمایند کـه همـه   ها اینقلب، 

. باشـد  می مردهي مصرف نان  هاي قلبی در نتیجه بیماري
توانند نه فقط دو سه هـزار و   با این حرف ساده میها  آن

یا دو سه میلیون، بلکه میلیاردها جان مردم را در مقابـل  
ي این کار نسل  ایند، چون نتیجههر گونه بیماري بیمه نم

برم  من فقط نان را اسم می. ادامه خواهد یافتاندر نسل 
دهـد و بـا    چون نان غذاي اساسی مردم را تشـکیل مـی  

با گندم زنده یا آرد کامـل پنجـاه    مردهعوض کردن نان 
وقتی مردم نان را بـا  . شود ها کاسته می درصد از بیماري
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ي آن را ببیننـد، طـولی    هگندم زنده عوض نمایند و نتیج
  .کشند دست می مردهي غذاهاي  کشد که از همه نمی

هـا و غیـره در    ویتـامین  ،هاي داروهـا  ي حساب کلیه
اي از  عـده . خـواري ظـاهر گردیـده اسـت     مردهي  نتیجه

ها که حیوانـات بـراي    گویند بعضی ویتامین پزشکان می
ف ایـن حـر  . تواند بسازد سازند، بدن انسان نمی خود می

ــردهدرســت اســت فقــط در شــرایط  خــواري، چــون  م
بـه هـیچ وجـه بـه      مردهبرده از غذاهاي  هاي نام ویتامین

هـاي   خواران احتیاج به حسـاب  آید؛ ولی زنده دست نمی
ابـداً فکـر   هـا   آني  ها و غیـره ندارنـد و دربـاره    ویتامین

همـه نـوع   هـا   آنکنند، چون مواد طبیعی براي بـدن   نمی
هـاي   اگـر هـم ایـن حسـاب    . نماید می ویتامین را تأمین
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این مربـوط  ویتامین و غیره ارزشی داشته باشد  ،پروتئین
. و مصـنوعی  مـرده  ایـن کـه  به غذاي زنده باید باشد نه 

خواران احتیاج به پیوند قلب یـا ریـه ندارنـد، زیـرا      زنده
تا آخر پیريِ واقعی بـدون عیـب   ها  آني ها ارگاني  کلیه

بطور کلی پیدا نمـودن  . اهند دادبه فعالیت خود ادامه خو
قلب براي این گونه پیوندها غیر ممکن خواهد بود، زیرا 

. خواري هیچ کس در جوانی نخواهد مرد در شرایط زنده
چند ماه پـیش رادیـو بـا هیجـان زیـاد خبـر داد کـه در        
انگلستان یک پیوند ریه انجام گرفت و اضافه نمـود کـه   

در » روي زیاده«که از ي پیوندي متعلق به جوانی بود  ریه
سخنگو این خبر دوم را . مصرف داروها فوت نموده بود

اعتنایی ذکر نمود گویی که این یک موضـوع   با چنان بی
ولـی مـن بـه ایـن     . باشد اهمیت می خیلی معمولی و بی
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دهـم،   مرگ هزاران مرتبه بیشتر از آن پیوند اهمیـت مـی  
 کُشی و یک جنایت وحشتناکی اسـت  چون این یک آدم

و جنایتکاران اصلی همان به اصطالح دانشمندانی هستند 
که این داروهاي جـادویی را اختـراع نمـوده و مصـرف     

حاال این یـک جنایـت   . اند را به مردم توصیه کردهها  آن
تـوان   بینند، چطور می آشکار و روباز است که مردم نمی

را قانع نمود که تمـام مـرگ و میرهـاي جهـان در     ها  آن
هاي حقیقـی   هاي تدریجی و گرسنگی ویتي مسم نتیجه

  گیرد؟ صورت می

ي  فقط فلسفهها  آنخواران علم پزشکی ندارند،  زنده
اي و علــم تندرســتی دارنــد کــه در مقابــل تمــام  تغذیـه 
جمله خالصه  دوي علم خود را در  هاي طبی، همه کتاب
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از قوانین طبیعت خارج نشوید و هیچ گونه  ": اند کرده
بـا   ".شیمیایی به بدن خـود راه ندهیـد  و یا  مردهمواد 

ي  اجراي این دستور عموم افراد بشـر نـه فقـط از همـه    
ها بلکه از همه نـوع ظلـم و سـتم و بـدبختی و      بیماري

هایی کـه در   تمام قدم. کشتار تا ابد نجات خواهند یافت
شود غلط و  راه صلح جهانی تا کنون برداشته شده و می

ي نقـاط   نی که در همهي سخنا باشد و همه اساس می بی
جهان توسـط سیاسـتمداران گفتـه شـده اسـت دروغ و      

یگانه راه رسیدن به این هدف مقـدس  . باشد توخالی می
خـواران بـه    خواري و توسط زنده فقط و فقط از راه زنده

ترین قدم در ایـن راه   اولین و مهم. وقوع خواهد پیوست
 هـر . باشـد  مـی  ها بیمارستاني  عوض نمودن طرز تغذیه
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کس در اجراي این دستور مخالفت نماید او دشمن مـن  
باشـد، او خـائن وطـن و     نیست بلکه دشمن بشریت می

  .بشریت شناخته خواهد شد

داننـد   ي پزشکان خیلی خوب می از این گذشته همه
. ارزش و مضـر اسـت   بی ،که نان سفید چقدر غیرحیاتی

پرسم چرا  ي پزشکان و از وزارت بهداري می من از همه
کنند؟ چـرا   این حقیقت را رسماً به مردم اعالم نمیها  آن
کنند که اقالً نان سفید را با نان سیاه  گوشزد نمیها  آنبه 

مصرف نان سفید را  ها بیمارستانعوض نمایند؟ چرا در 
باشد  کنند؟ این کار خیلی کوچک و ساده می قدغن نمی

مـردم  . گرفـت  ها سـال پـیش بایسـتی انجـام مـی      که ده
خیـال  هـا   آنبا این حقیقـت آشـنایی ندارنـد،     لوح ساده
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کنند کـه ارزش غـذایی نـان سـفید بیشـتر از ارزش       می
بیننـد خـود    باشد، مخصوصاً کـه مـی   غذایی نان سیاه می

  .خورند همگی نان سفید می» متمدن«پزشکان و مردم 

خواري موافـق نیسـتند و    اشخاصی که با روش زنده
بدهند بگذارید هـر   خواري خود را ادامه مردهخواهند  می

دنیاي قدیمی ها  آنخواهد بکنند، بگذارید  چه دلشان می
. ي خودمان را بسـازیم  خود را نگه دارند و ما دنیاي تازه

ــد  ــا  آنبگذاری ــردهخــوراك ه ــد، خودشــان را  م بخورن
ي داروهاي سمی تسکین بدهند و عضـوها را بـا    بوسیله

ایـن  . مکـاري نـداری  ها  آنهمدیگر معاوضه بکنند، ما با 
چنین اشخاص بشر حقیقی نیستند و بـراي ایـن دنیـاي    

یـک  هـا   آن. باشـند  مـی  تازه مانند معتادین به مواد مخدر
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نسل پوسیده و کهنه هستند، چه بهتر که هر چـه زودتـر   
آرزوي ما نجات کودکان حال . از این دنیا تشریف ببرند

ها  آني فکر ما باید روي  باشد و همه و نوزادان آینده می
  .تمرکز گرددم

براي نـوزادان نـه فقـط     مردههاي  اجتناب از خوراك
عـادت کـردن کـار بسـیار     هـا   آندشوار نیست بلکه بـه  

 همـان  مردهها در مقابل غذاي  این بچه. باشد مشکلی می
نفرت را دارند که در مقابل سیگار یـا تریـاك احسـاس    

به مراتب بیشتر  مردهکنند، در صورتی که ضرر غذاي  می
باشد، چون یـک قسـمت از    رر سیگار و تریاك میاز ض

گـردد ولـی سـمومی کـه از      از ریه دفع می ها اینسموم 
شـوند تمامـاً وارد خـون     غذاهاي کشته شده تولیـد مـی  
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. گردنـد  انسان شده و مستقیماً سبب بیماري و مرگ مـی 
خود  ي خواهند اراده بنابراین مقامات مسئول اگرچه نمی

ایند اقالً بایـد بـه نـوزادان مـواد     را به بزرگان تحمیل نم
بایـد ایـن    ها این. خوراندن را صریحاً قدغن نمایند مرده

سال  شانزدهحقیقت را هم در نظر بگیرند که من بعد از 
ضـرر دیـده   خواري اگر یک درصد در روش خـود   زنده

بودم اآلن پشیمان شده و از راه غلط برگشته بودم، چون 
ام و نه دشـمن بشـریت    من نه دشمن خود و نه خانواده

  .را به راه غلط راهنمایی نمایمها  آنباشم که  می

ي نقاط جهـان    خوارانی که از همه بین این همه زنده
اند هیچ اتفـاق نیفتـاده کـه کسـی فـوت       با من در تماس

خواري سوء  ها زنده ها و سال نموده باشد و یا بعد از ماه
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طـور   همین. دخواري برگشته باش اي دیده و از زنده نتیجه
هـا   آني  مشاهده خواهید نمود همـه ها  آنهاي  که از نامه

بیمارانی . کنند در سالمتی کامل و خوشبختی زندگی می
خواري یعنـی حـداکثر بعـد از     هاي زنده که در اولین ماه

باشد که  میرند دلیل این می خواري نمی پنج شش ماه زنده
ایـن   ي آخـر نرسـیده و   هنـوز بـه مرحلـه   ها  آنبیماري 

ي بیمـاري نخواهنـد مـرد و     اشخاص، دیگـر در نتیجـه  
البتـه  (حیات خود را تا پیري واقعـی ادامـه خواهنـد داد    

  ).خواري فقط در شرایط صد درصد زنده

گویم مردم در عرض چند ماه سـالمتی   وقتی من می
در هـا   آنآورند دلیل این نیست کـه   خود را به دست می

هایی را کـه   م صدمهتوانند تما عرض این مدت کوتاه می
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خـواري بـه بـدن خـود      مردهدر عرض چهل پنجاه سال 
مقصـود مـن ایـن اسـت کـه در      . اند برطرف نمایند زده

ها از بـین   ي بیماري عرض چند ماه عالئم ناراحت کننده
گردد و شخص اطمینان  روند، خطر مرگ برطرف می می

کند که از بیماري نجات پیدا کرده است؛ ولی  حاصل می
هاي اصلی و حل  هاي زائد با سلول ي  تمام سلول همبادل

شدن سموم انباشته شده در بدن وقت نسبتاً طوالنی نیاز 
ي حقیقی  فقط یک چیز مسلم است که این معالجه. دارد

شود و هر روز بیشـتر   خواري شروع می از روز اول زنده
گردد و عوض  از روز پیش به سالمتی واقعی نزدیک می

به روز به طرف پیري برود، روز بـه   شخص روز این که
این وضع را من و همسرم و سایر . گردد تر می روز جوان

  .کنیم خوارها دائماً مشاهده می زنده
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علم پزشکیِ غلط و متضاد که فعـالً در همـه جـاي    
این علمِ فریبنـده کـه   . در جریان است مال ما نیستدنیا 

غربـی  باشـد در ممالـک    ظاهراً مفید ولی باطناً مضر مـی 
گذاري شده، وسعت یافته و به مـا تحمیـل گردیـده     پایه

الزم است یک تذکر عمومی بـدهم کـه مـردم در    . است
شناسان و پزشکانِ  که من به زیست هنگامی. اشتباه نمانند

برم و حقیقت تلخ را با کلمات تنـد   خوار حمله می مرده
کنم مقصود من توهین بـه شـخص پزشـکان و     ابراز می
نیست، بلکه من به خود علم طب حملـه   شناسان زیست

باشد کـه در ایـن امـر     براي من کامالً واضح می. کنم می
اشتباهات در طول مدت هزاران . هیچ کس مقصر نیست

ها افراد بشـر انجـام گرفتـه و روي     توسط میلیون وسال 
. هم انباشته شده تا به این صورت کنونی در آمده اسـت 
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اصالً . اند امر دست داشته ها افراد بشر در این پس میلیون
ــتجو    ــط جس ــت را در راه غل ــار، حقیق ــردم از اول ک م

در این راه غلط زحمات بسیاري متحمل ها  آن. اند نموده
ي خـود را   شـماري عمـر ارزنـده    هاي بـی  اند، نابغه شده

ي  بـه نتیجـه   ایـن کـه  اند و به جاي  بیهوده صرف نموده
ــه روز خودشــان را در اشــتب  اهات مثبــت برســند روز ب

  .اند بیشتري غرق نموده

جا بوده که مـردم از   ي اشتباهات نخست در این پایه
راه صحیح منحرف شـده و اولـین قـدم را در راه غلـط     

  :که شاعر فرموده است بطوري. اند برداشته

  خشت اول گر نهد معمار کج
  رود  دیوار  کج تا  ثریا  می
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اند همین راه خداسـت،   راه صحیح که مردم گم کرده
بین از دنیـاي طبیعـی    مردم کوته. مین راه طبیعت استه

انـد و   خارج شده براي خود یک دنیاي مصنوعی ساخته
ــواد   ــرداب م ــان را در م ــیخودش ــنوعی، غیرطبیع ، مص

  .اند شیمیایی و سمی غرق نموده
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لم پزشکی دنیاي ما را خراب نموده، ع
خواهد یک دنیاي مصنوعی، شیمیایی و  می

  .سمی بسازد
. شیمیایی و سمی ،مردهی، یعنی علم مواد علم پزشک

ي طبیعی در آنجا  وارد یک داروخانه بشوید، آیا یک ماده
ي یـک بیمارســتان   وارد آشـپزخانه . کنیـد؟ نــه  پیـدا مـی  

بشوید، آیا غذایی زنده و طبیعی در آنجا خواهید یافت؟ 
  .خیر

اکنون روي سخنم با تمام پزشـکان شـریف ایرانـی    
سـم آیـا جـایز اسـت ایـن وضـع       پر میها  آناست و از 

هـا   آني  اسفناك را بیش از این تحمل نمود؟ من از همه
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بینی از نزدیک بنگرنـد، از   استدعا دارم حقیقت را با واقع
ي داروهــا چشــم بپوشــند و  اثــرات ظــاهري و فریبنــده

هـاي جراحـی کـه     گذشـته از عمـل  . اساسی فکر نمایند
ند، پزشـکانی  گیر جا و بی مورد انجام می بیها  آنبیشتر 
کنند با چـه وسـایلی    انجام وظیفه می ها بیمارستانکه در 

نمایند؟ مگر غیر از ایـن اسـت کـه     بیماران را درمان می
را مـداوا  هـا   آن مـرده فقط با داروهاي شیمیایی و غذاي 

شود ایـن دو مـاده عامـل     نمایند؟ اکنون که معلوم می می
شـود کـه    دهند، ثابت مـی  ها را تشکیل می اصلی بیماري

ــه فقــط ایــن بیمــاران را شــفا   فعالیــت ایــن پزشــکان ن
هـا   ي خود بیماري بخشد، بلکه سبب ایجاد و توسعه نمی
بهبـود ظـاهري و مـوقتی حـال بیمـاران فقـط       . باشد می

  .کند تر می ي بیماري را مستحکم ریشه
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پرسم آیا مایلند  شرافتمند ایرانی میاکنون از پزشکان 
ــا ــه بعــد از شــنیدن حقیقــت امــر ب ــه ایــن گون ز هــم ب

تقصیري ها  آنهاي خود ادامه بدهند؟ تا به امروز  فعالیت
اینچنین آموختـه بودنـد و بـه تصـور     ها  آنبه . اند نداشته

توانسـتند انجـام    این یگانه راه صحیحی بود که میها  آن
شناختند، ولی اکنون من بـه   بدهند و راه دیگري هم نمی

ر امروز این پزشکان اگ. دهم راه صحیح را نشان میها  آن
محترم نخواهنـد ایـن راه صـحیح و انسـانی را انتخـاب      

انگاري خود براي همیشه پیش  نمایند فردا به جهت سهل
  .مردم شرمنده خواهند ماند

بــرادران و خــواهران عزیــز، تقاضــاي مــن از شــما 
کنم از جلـوي آن   چیست؟ من از شما فقط خواهش می
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، مبالغ هنگفتـی پـول   اند ها زجر کشیده بیمارانی که سال
هـاي سـخت و    اند، بـه همـه نـوع آزمـایش     خرج نموده

هـا پزشـک، بیمارسـتان و     انـد، ده  فرسا تن در داده طاقت
هاي خود نجـات   اند تا از رنج بیماري دارو عوض نموده

اند، از جلوي این بیماران  اي نگرفته یابند ولی هیچ نتیجه
ن غـذاي  را کنار بکشید و بـه جـاي آ   مردههاي  خوراك

و  غیرطبیعیزنده را قرار بدهید؛ یعنی یک بشقاب غذاي 
را با یـک بشـقاب غـذاي طبیعـی و زنـده عـوض        مرده
بیمـاران آن  تقاضاي من این اسـت کـه بـه ایـن     . یدینما

غذایی را بدهیـد کـه مـن و همسـر و دختـرم و سـایر       
کنیم، آن غذایی کـه   خواران سالیان دراز مصرف می زنده

انـد، آن غـذایی کـه     اکـان شـما خـورده   ها سال نی میلیون
ي موجودات زنده تعیین نموده و  خداي بزرگ براي همه
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وطنـان   هـم . ي طبیعت به دست ما سپرده است به وسیله
دانست  عزیز، خوب فکرش را بکنید اگر طبیعت الزم می

ي چلوکبـاب یـا    قادر بود براي ما درخت کوفته و بوتـه 
  !باقالپلو تهیه نماید

خـوار   ي مردم را اجبـاراً زنـده   که همهگویم  من نمی
رسد غـذاي طبیعـی را روي    با این که روزي می. یدینما

شود، ولی  آتش حرام کردن بزرگترین گناهان حساب می
امروزه هنوز مردمانی هستند که حاضرند بمیرند ولـی از  

ما با این گونـه اشـخاص کـاري    . باقالپلو محروم نمانند
آن بیمارانی را نجات دهید ي اول  نداریم، شما در مرحله

  .که داوطلبانه حاضرند با غذاي طبیعی معالجه بشوند
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هـاي مـرا    شما فقط حقیقـت را اعـالم کنیـد، گفتـه    
تصــدیق نماییــد و بگذاریــد مــردم راه خــود را آزادانــه 

خواهند حقیقت را از دهن شما  مردم می. انتخاب نمایند
  .بشنوند

د دنیـاي  خواهن شناسان می گویم زیست وقتی من می
طبیعی را خراب نموده و دنیاي مصنوعی بسازند، اشتباه 

چند سال پیش بود که یک نفر در تهران ظـاهر  . کنم نمی
شد و اعالم داشت که داروي سـرطان را کشـف نمـوده    

یک داروي طبیعی نبود  اي افسانهچون این داروي . است
ــی  ــه آن » علمــی«و مصــنوعی یعن ــوري ب ــود مــردم ف ب

ها آنقدر جار و جنجال راه انداختنـد   مهچسبیدند و روزنا
اي بیمار براي امتحان در  تا وزارت بهداري الزم دید عده
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اکنون من از وزارت بهـداري  . اختیار این شخص بگذارد
هـم توسـط غـذاي طبیعـی     » امتحان«کنم یک  تقاضا می

گـذارم،   ي امتحان را داخل پرانتـز مـی   من کلمه. بنمایند
توانند خیال کنند کـه بـه    می بین زیرا فقط اشخاص کوته

پسته و بادام و خرما و انگور خوراندن یک امتحان بیمار 
ایـن  . بخش باشـد  است که ممکن است براي بیمار زیان

یک امتحان نیست، بلکه بالعکس امتحـان آن اسـت کـه    
بین هزاران سال متوالی روي بدن خود مواد  مردمانِ کوته

اند و در نتیجـه   دهشیمیایی و سمی را آزمایش نمو ،مرده
اکنون تقاضـاي  . اند ها را به وجود آورده این همه بیماري

من این است که مردم به عقل بیایند، به ایـن امتحانـات   
خطرناك و تباه کننده خاتمه بدهنـد، بـه غـذاي طبیعـی     
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هـاي   ها و از همه گونه بدبختی برگردند و از این بیماري
  .دیگر رهایی یابند

کنند بازگشت بـه   ن خیال میبی بعضی اشخاص کوته
باشـد، مثـل    غذاي طبیعی به معنی بازگشت به جنگل می

هاي مدرن و مجلل، پسته و بادام بونداده  در خانه این که
البته از شهرهاي آلوده فرار نمودن ! خوردن ممکن نیست

و در میان باغ و بستان و جنگل خانـه بنـا نمـودن کـار     
ــی  ــهخیل ــی اي عاقالن ــه  م ــد و در آتی ــازه  ن باش ي  ژاد ت

این راه را پیش خواهند گرفت، ولی اکنـون  خواران  زنده
  .باشد خواري این یک شرط نمی براي زنده

 مردههاي  با خوراكآري هزاران سال است که مردم 
و با مواد شیمیایی و سـمی روي بـدن خـود امتحانـات     
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دهند، خودشان را روز به روز  عجیب و غریب انجام می
خواهنـد   اندازند و باز هم نمی شتري میهاي بی به فالکت

اشخاصی کـه  . از این امتحانات وحشتناك دست بردارند
قلب، ریه، کبد، چشم و مغزشان از کمبود غذاي طبیعـی  

نمایند، بـا   کند و به بیمارستان مراجعه می خوب کار نمی
بـا   این کهشوند؟ پزشکان به جاي  چه وضعی مواجه می

وها را بـه کـار بیندازنـد،    غذاي طبیعی به آسانی این عض
را قطـع  هـا   آنکننـد، یـا یکـی از     تکه می را یا تکهها  آن
اندازند، یـا توسـط سـموم عالئـم      نمایند و بیرون می می

کنند و یا به این عالئم تغییر مکـان   بیماري را مخفی می
 مـرده هـاي   دهند و ضمناً بیمار را همیشه با خـوراك  می

کـدام بـا    اعمال طبی هـیچ  از این گونه. نمایند تغذیه می
ــل بیمــاري ــر  هــا کــوچکترین رابطــه عل ــدارد و اگ اي ن
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رابطـه را بـا علـل    تـرین   نزدیک ها اینتر بگوییم  صحیح
خـود علـل    هـا  ایـن ؛ به ایـن معنـی کـه    ها دارند بیماري
از کمبود غذاي طبیعی یعنی از علت . باشند ها می بیماري

اگـر هـم   آیـد و   اصلی بیماري ابداً سخنی به میـان نمـی  
هاي  کنند فقط با ویتامین شود سعی می چنین صحبتی می

  .مصنوعی این کمبود غذاي طبیعی را جبران نمایند

هنگامی که یک دانشمند به دنبـال کشـفی یـا رازي    
دهد و وقتـی   شماري انجام می هاي بی گردد، آزمایش می

انجامـد و او را بـه    ها به موفقیت می یکی از این آزمایش
ي  رسـاند، دانشـمند مزبـور روي همـه     یمقصود خود مـ 

نتیجه مانده بودند، خـط بطـالن    هاي قبلی که بی آزمایش
بـه همـین منـوال مـردم هـزاران سـال عـالج        . کشد می
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و در این راه آزمایشات و اند  ها را جستجو نموده بیماري
انـد کـه ایـن     بخشـی انجـام داده   امتحانات مضر و زیـان 

انـد   ها نجات نـداده  ماريها نه فقط مردم را از بی آزمایش
  .اند ها شده ي بیماري بلکه سبب توسعه

اکنون یک نفر خارج از چهارچوب طبی به موفقیت 
کند که علـل   کامل نایل گردیده است و با عمل ثابت می

خـواري و   مـرده ي اول  ها در درجه ي بیماري اصلی کلیه
  .باشد هاي طبی می ي دوم همین آزمایش در درجه

پرسـم   دوست ایرانی می پزشکان انساناینک از شما 
ها شناخته شـده و عـالج    علل بیماري این کهآیا بعد از 

کشف گردیده بـاز هـم الزم اسـت بـه ایـن      ها  آنقطعی 
مضر ادامه داد؟ آیا عقل و منطـق  ها و امتحانات  آزمایش
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کند امتحانات شکست خورده و مضـر   به شما حکم نمی
ــز  موفقیــت ي قبلــی را متوقــف ســازید و از وســیله  آمی

  خواري استفاده نمایید؟ زنده

ها  ي بیماري خواري یگانه عالج همه بدون شک زنده
این حقیقـت کـامالً ثابـت شـده و هـیچ کـس       . باشد می

اگر این . تواند آن را انکار نماید و یا مخفی نگه دارد نمی
ســال  هفــدهکــار حقیقــت نداشــت خــودم در عــرض  

. گشـتم  راه بر می کردم و از این خواري احساس می زنده
ام تا  ها ریال پول و اوقات زیادي صرف نموده من میلیون

مگر دیوانـه بـودم   . این حقیقت را به گوش مردم برسانم
خود تحمل نمایم؟ مگر من  این همه رنج و مشقت را بی

ام بودم؟ هزارها افراد بشر  دشمن سالمتی خود و خانواده
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انـد و   دهخواري از مرگ حتمـی نجـات پیـدا کـر     با زنده
هر یـک از ایـن خبرهـا    . زندگی خود را به من مدیونند

  .ها ارزش دارد براي من میلیون

انـد و ایـن    نشناسـان غربـی اشـتباهاتی کـرده     زیست
. انـد  اشتباهات را به جاي حقیقت به مـا تحمیـل نمـوده   

تـوانیم   ثابت کنیم کـه مـی  ها  آناکنون ما ایرانیان باید به 
نماییم و به جاي علـم غلـط و   تر فکر  تر و عمیق عاقالنه
ها  آنبخش به  بار ایشان یک علم حقیقی و نجات فالکت

. مجبورند اشتباهات خود را قبول نماینـد ها  آن. بیاموزیم
  .نیست اي عاقالنهاکنون کار 

ها پیش شخصاً به بیمارستان پهلوي رفتم و یک  سال
خواسـتم   کتاب انگلیسی براي دکتر رحمتیان بردم و مـی 
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بـرده کـه    دکتر نـام . سرطان با او صحبت نمایم راجع به
، حتـی الزم ندانسـت مـرا بـه حضـور      ي ما بود همسایه

بپذیرد و لطف فرموده کتاب مرا از دست پرسـتار قبـول   
به خـاطر چـه   . نماید و یک تشکر خشک برایم بفرستد

اعتنـایی و خـرج و زحمـت را     من این همه اهانت و بی
حقیقات علمی از دولت نمایم؟ آیا من از راه ت تحمل می

ام که مجبور شوم به طریقـی آن را جبـران    حقوق گرفته
ام کـه   نمایم؟ یا آیا یک داروي شـیمیایی اختـراع کـرده   

بخواهم آن را به قیمت گران بفروشم و میلیاردر بشـوم؟  
دیـده یـک غـذاي     من به خاطر خـدمت بـه مـردمِ رنـج    

گـردم تـا ایـن     در مـی   خداداده در دسـت گرفتـه در بـه   
چـرا بعضـی   . ي خدایی را بـه مـردم هدیـه نمـایم     طیهع

ي بزرگ را رایگان از من  خواهند این هدیه اشخاص نمی
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قـدر محکـم    بپذیرند؟ مگـر شـیطان در دل مـردم ایـن    
نشسته است؟ مگر این غذاي خدایی از داروي سرطانی 

  آقاي هراتی، کمتر ارزش دارد؟
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ي کشورهاي  ما باید ایران را براي همه
  .مملکت نمونه بسازیمجهان یک 

ــتادان  ــداري و اس ــر وزارت به ــگاه و  آري، اگ دانش
تـر و   اساسـی رسـمیِ کشـور    پزشکان و سـایر مقامـات  

ي طبیعی را خوب  معنی کلمهتر فکر نمایند و فقط  عمیق
بسنجند و دست به کار شوند، در عرض مدت کوتـاهی  

نمـاییم و   ایران عزیز را به یک بهشت واقعی تبدیل مـی 
ي کشورهاي جهان به صورت یک ملت نمونه  براي همه

  .آوریم در می

ي  دوست ایرانی یک مـژده  واقعاً براي پزشکان انسان
چه خوشبختی بزرگی، آن بیمـاران  . باشد اي می سابقه بی
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 ، هـا  بیمارسـتان هاي متمـادي در   که سال» العالج صعب«
اند در عرض مدت  ها سرگردان بوده ها و داروخانه مطب

خواري به کلی شفا یافته با روي خنـدان   ندهکوتاهی با ز
دست پزشکانِ خوشبخت و مفتخر را فشرده، بیمارستان 

  .را براي همیشه ترك خواهند نمود

ــتر    ــور بیش ــرخالف تص ــردهب ــالب   م ــا انق خواره
ابتـدا  . باشـد  خواري کار خیلی سـاده و آسـانی مـی    زنده

گردد و بعـد   اي چند بیمارستان عوض می ي تغذیه برنامه
ي ســایر  نتیجــه مثبــت گرفتــه شــد تغذیــه  ایــن کــه از

ضـمناً وزارت  . نیـز اصـالح خواهـد شـد     هـا  بیمارستان
ي رسمی، عموم مردم ایـران را از   بهداري با یک اعالمیه

نماید کـه   توصیه میها  آنسازد و به  حقیقت امر آگاه می
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ي نبـاتی اسـتفاده    االمکان از مواد زنـده  براي تغذیه، حتی
بعـد از ایـن   . اجتناب کنند مردههاي  راكنمایند و از خو

کار خیلی آسان و کامالً طبیعی همه چیز خود به خود به 
  .افتد جریان می

کند کـه ایـن    سوزد وقتی فکر می واقعاً آدم دلش می
هاي دنیا در چه نادانی وحشـتناکی زنـدگی    همه جمعیت

این مردم نانی را کـه هـزاران سـال همـه روزه     . کنند می
خواهنـد آسـمان را    شناسند، اما مـی  هنوز نمیاند  خورده

جـا کمـی از مطلـب منحـرف      مـن ایـن  . تسخیر نماینـد 
ي زنـدگی   ترین مسأله شوم ولی چون این مطلب مهم می

وقتـی  . خواهم آن را بیشتر روشـن نمـایم   مردم است می
گویم نان سفید و بـرنج سـفید ابـداً ارزش مـواد      من می
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کننـد   خیـال مـی   لوح غذایی ندارند بعضی اشخاص ساده
گویند پس نیاکان ما با نـان   زنم و می من حرف مفتی می

  اند؟ خالی چگونه زندگی کرده

 هاي نانکردند و  نیاکان ما آرد را با سبوس خمیر می
ــه  کردنــد و بــه حالــت نیمــه مختلــف درســت مــی پخت

هـاي   عجیب این اسـت کـه همـین قسـمت    . خوردند می
کمی غـذاي زنـده   کنند  خمیر نان که همه از آن فرار می

اکنـون  . رسـانند  اند و مردم را غذا می در خود نگه داشته
پزند به کلفتی  سیاه می هاي نانهم در بعضی نقاط جهان 

متـر کـه یـک قسـمت آن زنـده       سـانتی  بیسـت تا  پانزده
کننـد   ي آفریقا مردم آرد را خمیر میها اندر بیاب. باشد می

یعنـی بـا   نماینـد،   هاي داغ بیابان پهـن مـی   و روي سنگ
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آن قسـمت نـان سـنگگ و     .خورند پزند و می آفتاب می
ــر مــی  بربــري ســبوس ــه صــورت خمی باشــد  دار کــه ب

ي غذایی در خود نگـه   هاي زنده خوشبختانه کمی سلول
ولـی بعـدها   . نمایـد  یدارد و مردم را با آن تغذیـه مـ   می

ظـاهر شـدند و دسـتور    » دانشـمندان «و شناسـان   زیست
وس جـدا کننـد، زیـرا سـبوس     که آرد را از سبفرمودند 

نـان سـفید را هـم    . سلولز دارد و هضمش مشکل است
آتشه کنید کـه اثـري از غـذا بـراي هضـم       دوآتشه و سه

را نگـه  ) کـالري (فقط مواد سوختنی . نمودن باقی نماند
 حریـق دارید، شکمتان را با آن کامالً پر کنیـد، در آنجـا   
ي کنید، برپا نموده بدن خود را گرم نمایید، احساس سیر

اصل کار این است که شکم آدم پر باشد و بدنش گـرم،  
کوال  اگر حریق کمی هم شدیدتر شد با کوکاکوال و پپسی
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این آتش را خاموش نمایید، آخر نوشیدن کوالها هـم از  
هاي دنیا است، اگر هم مریض شدید هیچ نترسـید،   لذت

علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده، بیایید پیش ما یکصد 
ما بدهید، یکصد تومان هـم بـه داروفـروش و     تومان به

دیگر فکرش را نکنید، ما با چند قرص ویتامین و مـواد  
  !کنیم شیمیایی دیگر شما را فوراً معالجه می

دهنـد   نشناسان دستور می از این نظر است که زیست
. به بیماران نان سفید دوآتشـه بخوراننـد   ها بیمارستاندر 

عم از میلیونر تا کـارگر و  ي این علم است که اَ در نتیجه
کنند و قسـمت اعظـم درآمـد     دهقان از نان سیاه فرار می

ارزش  ي بـی  دهند و این نان سفید، این تفالـه  خود را می
بهترین غـذا را بـراي    این کهخرند، به خیال  گندم را می
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آیـا دل کسـی بـراي    . نمایند هاي خود تهیه می زن و بچه
وزد؟ برنجـی کـه   سـ  خورده نمی کشان فریب این زحمت

ارزش  باشـد خـامش هـم بـی     فعالً در دسترس مردم می
اگـر مـردم بخواهنـد بـرنج     . است، چون سـبوس نـدارد  

دار  زده یا آرد برنج مصرف کنند باید برنج سـبوس  جوانه
  .تهیه نمایند

حاال برگردیم به مطلـب اصـلی خـود، گفتـیم اگـر      
مقامات رسمی بـه عقـل و انصـاف بیاینـد، حقیقـت را      

 ،بـرنج  ،کنند و به مردم توصیه نمایند کـه گنـدم  تصدیق 
تـا   هفتـاد حبوبات و غیره را به صـورت زنـده بخورنـد    

توانیم  ماند که می درصد این محصوالت اضافه می هشتاد
 ،مقدار زیـادي گوشـت  . به خارج از کشور صادر نماییم
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جات و از این قبیل  شیرینی ،هاي نباتی روغن ،چاي ،قند
خـارج   تـوانیم موقتـاً بـه    را مـی هاي غیرطبیعـی   خوراك

شکبار خودمـان را بـراي   ي خ بفرستیم و در عوض کلیه
  .خود نگه داریم

هـا و   آن دورنماي عالیِ زنـدگی کـه بعضـی حـزب    
ــه ــی  فرق ــال خــود م ــط در خی ــا فق ــد و  ه راه  ازپرورانن
یـل  بـه آن نا  هـم  خواري شاید صـدها سـال دیگـر    مرده

سال به آسانی خواري در عرض چند  نگردند، از راه زنده
کننـد   با هزاران زحمت سعی میها  آن. شود نصیب ما می

درصد بـاال   بیست و پنجتا  بیستسطح زندگی مردم را 
خواري با یک ضربه همین سطح زندگی  ببرند، ولی زنده

درصد باال خواهد برد؛ بـه   چهارصدرا چهار مرتبه یعنی 
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ریـال نـانی کـه مصـرف      پنجاهاین ترتیب که در عوض 
 پـنج تـوان   مـی باشـد   ي یک کارگر می خانواده ي هروزان

روز  دهبلکـه   پنجکیلوگرم گندم زنده خرید که خوراك 
یـا در عـوض یـک    . این خانواده را تشکیل خواهـد داد 

توان هفت کیلو کشـمش یـا خرمـا     کیلوگرم گوشت می
خیلـی بـاالتر از گوشـت    هـا   آنخرید که ارزش غذایی 

ذایی کشمش و خرما ارزش غ این کهباشد، با دانستن  می
رود ولـی ارزش   براي ساختن سالمتی بدن بـه کـار مـی   

کن کـردن ایـن سـالمتی     غذایی گوشت فقط براي ریشه
ي مـردم چنـان    بـا ایـن امـر در خـرج روزانـه     . باشد می

اي در  آید که هر کـارگر سـاده   جویی به وجود می صرفه
عرض چند سال صاحب خانه، یخچال، رادیـو و لـوازم   

آن خسیسی که قصد دارد پول جمع کند  .گردد مدرن می
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تواند با قیمت یک شیشه کوال، یعنی  و ثروتمند شود می
ریـال سـبزي    دوریـال خرمـا و    دوریال گنـدم و   دوبا 

در ایـن بـاره   . احتیاج بدن خـود را کـامالً تـأمین نمایـد    
هـاي ایـن کتـاب     گفتگوي زیادي داریـم، ولـی صـفحه   

  .دهد ي آن را نمی اجازه
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خواري، پزشکان  زندهدر نهضت 
سرشت و روشنفکر ایرانی رل مهمی  پاك

  .بازي خواهند کرد
کننـد   ا راجع به پزشکان، بعضی اشخاص خیال میام

خـواري   که پزشکان از ترس کسادي کار خـود بـا زنـده   
. کنم که چنین باشـد  مخالفت خواهند کرد، من فکر نمی

د کنم که بین پزشکان حتی یک چنین ناجوانمر خیال نمی
ترین خوشبختی مـردم   رحمی پیدا شود که با بزرگ و بی

اگر تا به حال بعضی از پزشکان . علناً به مخالفت برخیزد
. بـوده اسـت  ها  آناطالعی  اند، دلیلش بی این کار را کرده

ي اول کسـی   هیچ تقصیري ندارند، زیـرا در لحظـه  ها  آن
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علـم پزشـکی،   » پیشـرفت «کند کـه بـا وجـود     باور نمی
ها و وسایل وسیع، یـک   ، دستگاه»ان سرشناسدانشمند«

نفر ناشناس که نه استاد و نه دانشمند است بتواند با یک 
ــیله ــی   وس ــی یعن ــاده و طبیع ــه» غیرعلمــی«ي س ي  کلی
. این واقعاً باور نکردنی است. ها را مغلوب سازد بیماري

تواند حقیقت  ولی بعد از انتشار این کتاب هیچ کس نمی
جـود هـزاران مـردمِ معالجـه شـده را      را انکار نماید و و

روز بـه روز  هـا   آننادیده بگیرد، به خصوص که تعـداد  
  .یابد افزایش می

خـواري   درست است که بعد از عملـی شـدن زنـده   
مطب شخصی پزشکان رو به کسادي خواهد رفت، ولی 
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کمتر نخواهد شد بلکه زیادتر هم ها  آن ربه طور کلی کا
  .شود منتها به نحوي دیگر می

ها  آنتري باید به دوش بگیرند،  ي مقدس وظیفهها  نآ
هستند که باید مردم را از حقیقـت امـر آگـاه سـاخته و     

دوست ما حسن  اگر پزشکان انسان. را هدایت کنندها  آن
تواننـد   نیت نشـان دهنـد و دور هـم جمـع شـوند، مـی      

بهترین کار ایـن اسـت کـه    . کارهاي عظیمی انجام دهند
  .عالم کنندطبابت را ملی اها  آن

ي وزارت بهداشـت و   خواري بودجه در شرایط زنده
یابـد کـه    ي بهداشتی به قدري کاهش میها سازمانسایر 

ي  تـوان همـه   جـویی مـی   فقط با یک قسمت این صـرفه 
هـا   آنپزشکان را با حقوق خیلی خوب استخدام کرد و 
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آن پزشکانی کـه  . را تا آخر عمر از لحاظ مالی بیمه کرد
ر خــدمت دولــت انجــام وظیفــه کننــد، مایــل نباشــند د

ــی ــد و آسایشــگاه  م ــهام بگذارن ــد س ــیع  توانن ــاي وس ه
  .خواري تأسیس کنند زنده

بدیهی است که براي پزشکان کار آسانی نیست یک 
مرتبه از علم پزشکی چشم بپوشند و وجود آن را نادیده 

مـن ارزش علـم   . بـین باشـد   بگیرند، ولی آدم باید واقـع 
ممکـن اسـت در   . کنم انکار نمی پزشکی را به طور کلی

ها و وسایل آن بـا   بعضی موارد استثنایی از برخی دانش
ــده ــد زن ــرد دی ــم  .خــواري اســتفاده ک مخصوصــاً از عل

ــوژي(األعضــاء  وظــایف و تشــریح و جراحــی ) فیزیول
فعـالً مـن و   . توان استفاده کرد می) مربوط به تصادفات(
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کنـیم   میخواران هیچ گونه ناراحتی احساس ن سایر زنده
  .که احتیاج به علم پزشکی داشته باشیم

مردم هزاران سال . اکنون وضعیت به قرار ذیل است
و یـک   انـد  اند، میلیاردها پول خرج کـرده  زحمت کشیده

اند که اساساً غلط اسـت   تشکیالت عظیم به وجود آورده
فایده بوده بلکـه تـا بـه حـال سـبب مـرگ        و نه فقط بی

بـراي روشـن سـاختن ایـن      .ها انسان شده است میلیون
نمـایم کـه دسـتورات     حقیقت به چند نمونه اشـاره مـی  

شود، ولی با اجـراي کـامالً    پزشک باعث مرگ بیمار می
مخالف این دستورات بیمار از مرگ حتمی نجـات پیـدا   

  .کند می
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ترینش ایـن اسـت کـه بعضـی      ها مهم از چنین نمونه
جـات نپختـه بـه     جـات و میـوه   پزشکان خوردن سـبزي 

را از هـا   آننماینـد، یعنـی    به سختی قدغن می را مارانبی
سـازند و محکـوم بـه     غذاي طبیعی و واقعی محروم می

یک پزشک به بیمـار خـود   . نمایند مرگ با گرسنگی می
فرنگـی   دستور داده بود در تمام عمرش لـب بـه گوجـه   

کیلـوگرم   دوخـواري را بـا روزي    این بیمار زنـده . نزند
و در اندك مدتی کامالً بهبـود  فرنگی شروع نمود  گوجه
سال است که حـداقل روزانـه یـک     پنجاو اکنون . یافت

  .خورد فرنگی می کیلو گوجه

کنند که شیر یک  خوار تصور می مردهشناسان  زیست
را بـاور  هـا   آنهـاي   غذاي کامل است و تمام دنیا حرف
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شیر و مخصوصاً شیرخشـک یـا    این کهکنند و حال  می
نــزد آن . باشــد دترین غــذاها مــیشــیر پاســتوریزه از بــ

خورند و ضعیف و ناتوانند  کودکانی که هر روز شیر می
آبِ  ،مصرف شیر را به کلی قطع کنید و بـه جـاي شـیر   

فرنگـی بدهیـد و    سیب یا پرتقـال یـا هـویج یـا گوجـه     
. باشد غذاي کامل می ها اینمالحظه کنید که کدامیک از 

بشـر را قربـانی    ها افراد نشناسان که میلیون آقایان زیست
خواهند حتی یک دفعه این  نمایند نمی امتحانات خود می

امتحان را انجام دهند، زیرا در صحت علم خـود چنـان   
بینند در ارزش غـذایی شـیر    مطمئن هستند که الزم نمی

  .ترین شکی نشان دهند کوچک
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ها بودم که صـداي دکتـر    در حین نوشتن این حرف
او از . جلـب کـرد  مرتضی روحانی توجه مـرا بـه خـود    

نمـود و دلیـل    رادیو راجع بـه شیرخشـک صـحبت مـی    
در هنگـام نوشـیدن شـیر    هـاي بچـه را    ي نـاراحتی  کلیه

درست و کج نگهداشتن شیشـه، در بـزرگ یـا کوچـک     
بودن سوراخ پستانک و در تند یـا آهسـته مکیـدن بچـه     

او یگانـه عیـب شیرخشـک را در ویتـامین     . دانسـت  می
داد بـه   مـادران دسـتور مـی    دانسـت و بـه   نداشتن آن می

در پایان سخنرانی آرزو . هاي ویتامین بدهند ها قطره بچه
ــرمایه  ــران س ــود در ای ــود   نم ــذاري ش ــهگ ي  و کارخان

آیـا ایـن دکتـر محتـرم، یـک روز      . شیرخشک باز گردد
گانـه و   متوجه خواهد شـد کـه بـا ایـن تصـورات بچـه      

ها و مرگ  ي بیماري آرزوهاي وحشتناك خود، گناه همه
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و میرهــاي کودکــانِ معصــوم ایرانــی را بــه دوش خــود 
  گیرد؟ می

این نوع دکترها به بیمارانی که از اول کـودکی فقـط   
انـد و ضـعیف و نـاتوان     مرغ و شیر خورده تخم ،گوشت
اند براي تقویت باز هم همین گوشـت و همـین    گردیده

شـده  هـا   آنمرغ و همین شیر را که باعـث نـاتوانی    تخم
به آن کسـانی کـه معمـوالً میـوه     . یندنما است تجویز می

ي  خورنـد و در نتیجــه  دوسـت ندارنـد و از آن کـم مـی    
کمبود غذاي طبیعی دستگاه گـوارش خـود را نـاتوان و    

اند، مصرف میوه و سبزيِ زنـده را قـدغن    فرسوده نموده
هاي خود  به اشخاصی که با مصرف برنج روده. نمایند می

گیرنـد، بـراي    مـی  درپی اسهال اند و پی را ضعیف نموده
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جلوگیري از اسهال مصـرف همـین بـرنج یعنـی عامـل      
 ایـن کـه  بـه جـاي   . نماینـد  اصلی بیماري را توصیه مـی 

ي  هاي مردم را از سـموم خـالی نماینـد، بـه وسـیله      رگ
کنند و یا خون را به طـور   ها را گشاد می سموم تازه رگ

علـت درد   ایـن کـه  بـه جـاي   . نمایند مصنوعی رقیق می
ا پیدا کنند و از میان بردارند بـا سـموم مختلـف    بیمار ر

کنند تا بیمار موقتـاً احسـاس درد    حس می اعصاب را بی
را کـه از کمبـود غـذاي طبیعـی     عضوهاي مـردم  . نکند
توانند وظایف خـود را بـه خـوبی انجـام دهنـد بـه        نمی

را به زور به کـار  ها  آنکنند،  ي سموم تحریک می وسیله
گیرنـد و یـا ایـن     را مـی ها  آنق گمارند و آخرین رم می

عضوها را مثـل یـک چیـز زائـد قطـع نمـوده و بیـرون        
اگر گاهی بیماري تصادفاً غذاي طبیعی زیـاد  . اندازند می
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شـود ایـن    العمل شفابخش شروع مـی  خورد و عکس می
العمل مفید را مضر بـه حسـاب آورده و مصـرف     عکس

متوقف نمایند و جریان معالجه را  مواد زنده را قدغن می
گوشت، شیر، نان سفید و برنج سـفید را کـه   . سازند می

باشـد بـه عنـوان     ها می ي بیماري درصد کلیه پنجاهسبب 
. نماینـد  ترین غذا به مـردم معرفـی مـی    بهترین و ارزنده

سلولز که براي هضم غذا و مرتب ساختن جریان تخلیه، 
ي مضـر از   کند، چون یک مـاده  مهمترین رل را بازي می

درصد محصول را با  هشتاد. ریزند ذایی بیرون میمواد غ
هـا تـن مـواد     سازند و در عـوض میلیـون   آتش نابود می

کننــد و بــه اســم دارو،  شــیمیایی و ســمی درســت مــی
بـا  . کننـد  وارد خـون مـردم مـی    ویتامین، سـرم و غیـره  

 ،هـا  اي از ویتـامین  ها و تصورات غلط و فریبنـده  حساب
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ها، مغز خود و مـردم را   يها و کالر پروتئین ،مواد معدنی
هاي طبیعـت را   حسابها  آناند که  به طوري گیج نموده
  .اند به کلی فراموش کرده

خوار فقـط از   مردهنشناسان  زیستعقلی  نادانی و بی
شـود کـه بعــد از صـدها سـال هنــوز      آنجـا معلـوم مــی  

اند که آتش در غذاي طبیعی همه چیـز را نـابود    نفهمیده
ند که سم هرگز قادر نیسـت آدمـی را   ا نماید، نفهمیده می

انـد کـه    نفهمیـده هـا   آنتر  سالمتی ببخشد و از همه مهم
توانـد   وقت و در هیچ شـرایطی نمـی   غذاي طبیعی هیچ

طور که بنـزین صـاف    براي یک انسان مضر باشد؛ همین
تمـام مـرگ و   . تواند براي یک ماشین مضـر باشـد   نمی

ي این نادانی  نتیجه افتد در میرها که در این دنیا اتفاق می
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عبارتی » .شما باید میوه و سبزي خام نخورید«. باشد می
بسیار ابلهانه و خطرناك که چون یک دستور، چون یک 

آید که خودشان را  حکم قطعی از دهان مردمی بیرون می
، دانشــمند، دکتــر و یــا پزشــک معرفــی شــناس زیســت

  .نمایند می

ذاي خالصه علم پزشکی به وجود آمده است که غـ 
طبیعی و زندگی طبیعی را محو نموده، به جاي آن غذاي 
مصنوعی و زندگی مصنوعی بسـازد؛ بـه عبـارت دیگـر     
دنیاي طبیعی را به دنیاي مصـنوعی، شـیمیایی و سـمی    

  .تبدیل نماید
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و  مردههاي  فعالیت پزشکان توسط خوراك
مواد شیمیایی، به عوض نجات بشر از 

ي  سعهها خود باعث ایجاد و تو بیماري
  .گردد ها می بیماري

ي مجلـل تأسـیس    هـا  بیمارسـتان این آقایان گمراه، 
توانند توسط داروهـاي   کنند که می نمایند و تصور می می

هاي  هاي غذاییِ مخصوص از انواع خوراك سمی و رژیم
پخته، بیماران را معالجه نمایند؛ ولی چـون در واقـع دو   

مواد شـیمیایی   و مردهالذکر یعنی غذاي  ي فوق نوع ماده
ــابراینهــا اســت عامــل اصــلی تمــام بیمــاري  ــن  ، بن ای

ها  خود مرکز ایجاد، توسعه و ترویج بیماري ها بیمارستان
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ایـن اسـت کـه هـر چـه زیـادتر بیمارسـتان         .باشـند  می
هـا   به همان اندازه هم تعداد بیماران و بیمـاري سازند  می

بـه   شود یابد و هر قدر تعداد بیماران زیاد می افزایش می
ي بیشـتر و بزرگتــري  هـا  بیمارســتانهمـان نسـبت هـم    

ي آمریکـا از تمـام    ایـاالت متحـده  . نماینـد  تأسیس مـی 
ي  کشورها بیشـتر درمانگـاه و بیمارسـتان دارد، از همـه    

کشورها بیشتر پزشک و پرستار دارد و از همه بیشتر نیز 
بیمار دارد؛ ولی ملت هونزا که دور از علـم پزشـکی در   

کنـد و بیشـتر از غـذاهاي     یـا زنـدگی مـی   هاي هیمال کوه
نماید نه بیمارستان دارد و نه پزشک و  طبیعی استفاده می

ایـن اسـت   . ترین ملـت دنیـا شـناخته شـده اسـت      سالم
حقیقت امر که من سعی کردم با زبان سـاده و معمـولی   

  .روشن سازمبراي خوانندگان گرامی 
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بدون تردیـد ثابـت   : اکنون وضعیت بدین قرار است
ود که دانشمندان غربی اشـتباه نمـوده و علمـی بـه     ش می

مـردم را از بیمـاري    این کـه اند که به جاي  وجود آورده
اگـر از  . شود ها می نجات دهد خود باعث شیوع بیماري

ي یک  افتد که به وسیله هزاران موارد، یک دفعه اتفاق می
دارو یا یک عمل جراحی مرگ بیمار را چند ماه یا چند 

اندازند، در مقابلِ هزارها افراد بشر کـه   می سال به تعویق
و داروهـاي شـیمیایی    مردهي مصرف غذاهاي  در نتیجه
  .سپارند کمترین ارزشی ندارد جان می
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پرستی  کر ایرانی باید وطنپزشکان روشنف
  .دوستی خود را ثابت نمایند و انسان

دل ایرانی، اکنون من از  دوست و پاك پزشکان انسان
حقیقـت بـراي شـما     ایـن کـه  نم بعد از ک شما سؤال می

آور  روشن شد آیا بـاز هـم حاضـرید دسـتورات مـرگ     
دانشمندان غربی را کورکورانه اجرا کرده و باعث مـرگ  

گناه خود شوید؟ مگر علـم   وطنان بی هزاران هزار از هم
هـا   پزشکی براي این نیست که مـردم را از شـر بیمـاري   

ـ     م کـاذب در  رهایی بخشد؟ نه تنها تا بـه حـال ایـن عل
مقصود خود موفق نشده بلکه برعکس موجب این شده 
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ي موجـودات دیگـر در    است که انسـان بیشـتر از همـه   
  .هاي روزافزون گرفتار شود و زجر بکشد چنگال بیماري

در مقابل . توانید انکار کنید این حقیقت را هرگز نمی
ي  ها و ضـررها مـن یـک وسـیله     این همه عدم موفقیت

دهم که با  ی و خداداده به شما نشان میطبیع ،خیلی ساده
ها را یکبـاره از ایـن    توانید در کوتاه مدتی بیماري آن می

ي  شـما حـق نداریـد ایـن وسـیله     . کن سـازید  دنیا ریشه
را رد کنید مگر این کـه در چنـد بیمارسـتان و    خداداده 

ماه به  ششالی  پنجروي صدها بیمار و اقالً براي مدت 
ي نهایی ثابت کنیـد کـه غـذاي     یجهاجرا بگذارید و با نت

دهـد، بلکـه بیمـارتر     زنده و طبیعی بیماران را شفا نمـی 
خـوارانِ   بدیهی است که با وجود این همه زنـده . کند می
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معالجه شده که در همـه جـاي دنیـا بـا سـالمتی کامـل       
توانید این کار را ثابـت کنیـد، پـس     کنند نمی زندگی می

  .شوید الزم است هر چه زودتر دست به کار

خوب بسنجید و مقایسه کنید که در مقابل این سـود  
انتظار من . عظیم چه عمل ناچیزي من از شما توقع دارم

این است که به خاطر نجات تمام افراد بشر از همه نوع 
ایـن  کوچکی انجام دهید،  خیلیها فقط یک کار  بیماري

 هـا  بیمارسـتان یک بشقاب غذاي غیرطبیعی را که در  که
اید با یـک بشـقاب غـذاي طبیعـی عـوض       دهمعمول کر

و ضمناً از وسایل علمی موقتاً چشم بپوشید تا در  1کنید
 

دهد که انتخاب  هاي طبیعی و غیرطبیعی به خوبی نشان می کلمه - ١
  .باشد می اي ها کار صحیح و عاقالنه کدام یک از این دو نوع خوراك
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تـوان بـه نفـع     را مـی هـا   آنآینده ببینید کدام قسـمت از  
البته اگر بـه ایـن کـار احتیـاج      ،سالمتی مردم به کار برد

  .باشد

ي اول کسـانی را در   طور که گفـتم در مرحلـه   همین
خواري بپذیرید که مایـل باشـند بـه     ي زندهها بیمارستان

اجتناب کرده و  مردههاي  خاطر سالمتی خود از خوراکی
هـا   آناز  و معتاد نشده مردهیا نوزادانی که هنوز به مواد 

  .نفرت دارند

ي  ها سال سـابقه  وقتی مردم ببینند آن بیمارانی که ده
الً بهبـود  بیماري داشتند و اکنون در مدت کوتـاهی کـام  

شـوند   مـرخص مـی   هـا  بیمارستاندسته دسته از  یافته و
دیگر کسی حاضر نخواهد شد داروهاي سـمی مصـرف   
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وجدان شما هم قبول . کند و یا زیر قیچی جراحی برود
یا مواد شیمیایی تجـویز   مردهکند که به مردم غذاي  نمی

کنید و به زودي خودتان با تصمیم راسـخ غـذاي تمـام    
هنگـامی کـه مـردم    . درا عوض خواهید کر ها بیمارستان

العـالج، یکـی پـس از دیگـري      هاي صعب ببینند بیماري
ها  آنشوند چنان جنب و جوش و هیجانی در  معالجه می

. توانـد تصـور آن را بکنـد    آید که کسی نمی به وجود می
هر بیمار معالجه شده خود به صورت یک مرکز تبلیغاتی 

موقع مردم فهمیده و روشنفکر در  که طوري آید به در می
رده خوردن خوراكاز یکدیگر خجالت خواهند کشید  م

را ثابت خواهد ها  آنارادگی  زیرا که این کار نادانی و بی
  .نمود
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خوار در بدن دروغی خود یک  مردههر 
شیطان مخفی نموده است که بیشتر افکار 

  .کند و اعمال او را اداره می

، خوارها حتی یک نفر انسـان حقیقـی   مردهبین تمام 
مخلـوطی از  ها  آني  همه. عیار و کامل وجود ندارد تمام
بـدن دروغـی یعنـی    . باشند هاي اصلی و دروغی می بدن

خـود   ،هاي زائـد و سـموم مختلـف    ي گوشت مجموعه
خوارها نفوذ کـرده و رفتـه    مردهشیطان است که به بدن 

رفته چنان پرورش یافته است که در بعضی اشخاص تـا  
ــل   ــدن اص ــر ب ــه براب ــت دو س ــده اس ــه. ی در آم ي  کلی

اگـر بعضـی   . بلعـد  دنیا را این شـیطان مـی  » هاي پختنی«
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کُشـند و   کنند و غذا را خوب نمی اوقات مردم عجله می
خورند این است که کمی غذاي زنده به بدن  جان می نیم

بدن اصلی عاجز و ناتوان شـده  . رسد نیز میها  آناصلی 
ود شیطان بدن دروغی یعنی خ. اي نشسته است در گوشه

  .کند است که در همه جا حکمرانی می

ــد جــاه  ــندیده مانن ــد و ناپس ــال ب ــه اعم ــی،  هم طلب
کشی و جنگ و جـدال از او سـر    پرستی، دزدي، آدم پول

ــی ــد م ــه   . زن ــز هم ــیطان در مغ ــن ش ــران و  ای ي رهب
سیاستمداران محکم نشسـته دسـتورات خـود را صـادر     

. کنـد  یي کارهـاي ایـن دنیـا را اداره مـ     نماید و همه می
را حـس   مردهبزرگترین شخصیت دنیا وقتی بوي غذاي 

داند که ایـن   او نمی. کند کند همه چیز را فراموش می می
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 ،داند کـه ایـن بـوي خوشـایند     کار شیطان است، او نمی
غـذا یعنـی خـود سـالمتی و تندرسـتی او       مواد حیـاتیِ 

پـرد و ناپدیـد    باشد کـه از درون دیـگ بـه هـوا مـی      می
رهبران و سیاستمداران دنیا باید خوب  ،انبزرگ. گردد می

نتوانند بدن خود را اداره کنند، بـر آن  ها  آنبدانند که اگر 
مسلط شوند و شیطان درونی را بکشند هرگـز نخواهنـد   

ها افراد بشر را اداره کنند و دنیا را از این  توانست میلیون
  .نظمی و بدبختی نجات دهند بی ،آشفتگی

نوع فکر دارنـد کـه یکـی از     خوارها دو ي پخته همه
از بدن اصلی و دیگري از بدن دروغـی سرچشـمه   ها  آن
در بعضـی اشـخاص بـدن دروغـی بـه قـدري       . گیرد می

پرورش یافته است که بدن اصلی را کامالً عاجز کرده و 
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. ي خود را بیان نماید گذارد که او کوچکترین عقیده نمی
رت هاي خون گرفته، با صـو  این گونه اشخاص با چشم

خـواري را   سرخ شده و با شکم گنده وقتی کتـاب زنـده  
شنوند تمام اختیار  خوانند و یا راجع به آن سخنی می می

خود را به بـدن دروغـی خـود یعنـی بـه خـود شـیطان        
کند و  دهند که با صداي بلند شروع به حرف زدن می می

خـواري چیسـت؟    بابا ولش کـن، زنـده  «: گوید چنین می
هـا چیسـت؟ مگـر ایـن همـه       مگر بیکاري؟ این حـرف 

دانشمندان عقل ندارند؟ این همه غـذاهاي خوشـمزه را   
نخوریم، عرق و ویسکی و آبجو نخوریم، سیگار نکشیم 
که یکی دو سال بیشتر عمر کنیم؟ اصـالً آدم بـراي چـه    

هـاي پـوچ و    و از ایـن قبیـل حـرف   » ؟کنـد  زندگی مـی 
 کنند که نـه فقـط   این افراد تصورش را هم نمی. معنی بی
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یکی دو سال بلکه اشخاص سالخورده و فرسوده، عمـر  
سـال   هفتادالی  شصتخواري  عادي خودشان را با زنده

افزایش خواهند داد، آن هم چه عمري، یک عمر بـدون  
  .بیماري، بدون رنج و بدون غصه

در اشخاص دیگر که بدن اصلی هنوز کـامالً عـاجز   
نشده است تحت اثرات مطالـب کتـاب، بـدن اصـلی از     

ایـن  «: گویـد  خورد و چنین می ي خود کمی تکان میجا
کُشـد،   گوید، آتش مواد حیاتی غذا را مـی  آدم راست می

نیاکان ما قبل از کشف آتش همه چیز را به صورت زنده 
ي  خوردند و چقدر هم نیرو و استقامت داشتند، همـه  می

خوردند، ایـن قـانون    موجودات زنده هم غذاي زنده می
شـود بیمـاران    ر کـه معلـوم مـی   طو طبیعت است، همین
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متأسفانه » .شوند خواري معالجه می شماري هم با زنده بی
نماید، کافی  این فکر در این نوع افراد خیلی کم دوام می

برسد تا فـوري  ها  آنبه دماغ  مردهاست بوي یک غذاي 
شیطان از درون بدنِ دروغی برخیزد و با زبـان فریبنـده   

همگـی صـحیح و   تـاب  هـاي ایـن ک   گفته«: چنین گوید
رسـد، ولـی حـاال ببینـیم ایـن همـه        منطقی به نظـر مـی  

هـا   اگر ایـن حـرف  . گویند دانشمندان و پزشکان چه می
هم قبـول خواهنـد نمـود، چـه     ها  آنکامالً صحیح باشد 

خوار بشویم و خودمان را  اي داریم که ما فوراً زنده عجله
ایـن  کنیم رفته رفته بـه   جدا سازیم، سعی می» جامعه«از 

هـا را   بعضـی اوقـات ایـن حـرف    » .روش عادت نماییم
زنند که فرصت انتظار را ندارنـد چـون هـیچ     کسانی می

ها نـوع دارو   جاي سالمی در بدن خود ندارند، روزانه ده
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روند و  اي یک بار پیش دکتر می نمایند، هفته مصرف می
زنند و ندرتاً زمـانی بـه خـود     ي مرگ قدم می در آستانه

تا به حال با ایـن  . دیگر خیلی دیر شده استآیند که  می
هاي مرا  ام که حرف گونه اشخاص برخورد زیادي داشته

الساعه . اند اند و اکنون همگی زیر خاك خفته قبول نکرده
هم از این قبیل اشخاص فراوانند که وقت انتظـار بـراي   

 هـا  ایندل من براي . ي طوالنی در این دنیا ندارند مطالعه
توان کـرد، مـن کـه بـه زور      ولی چه می سوزد خیلی می

را به راه طبیعی برگردانم، بـه خصـوص   ها  آنتوانم  نمی
در آخرین روزهـاي زنـدگی خـود    ها  آنکه اگر یکی از 

: گوینـد  کمی بیشتر میـوه بخـورد مردمـان بـدخواه مـی     
  ».خواري کرد و مرد زنده«
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بدن اصلی اختیار ها  آنو اما اشخاصی هستند که در 
زدن  ولـی در حـال چـرت   دست نداده اسـت   خود را از

هـاي منطقـیِ کتـاب     در این گونه اشخاص حرف. است
دهد که بدن اصلی کـامالً بیـدار    خواري فرصتی می زنده

هـاي کتـاب را صـد     شده از جاي خود برخیزد، حـرف 
هـاي اطرافیـان خـود اعتنـاء      درصد قبول کند، به حـرف 

و  دهمـر هاي  نکند، تصمیم قطعی بگیرد، مصرف خوراك
ي خود به کلی قدغن نمایـد و   مواد شیمیایی را در خانه

. خـوار بشـوند   کوچک و بزرگ بـا تمـام خـانواده زنـده    
کنم شما نیز جزء این گروه  ي عزیز من آرزو می خواننده

اشخاص باشید و صداي شیطان را در درون خـود خفـه   
  .نمایید و آلت دست او نشوید
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ی هاي عال براي رسیدن به همه گونه هدف
هاي دروغی  الزم است تا آخرین گرم بدن

را حل کرده شیطان را از این دنیا بیرون 
  .راند

بدن دروغی با بـدن   خواران مردهاکنون در این دنیاي 
اصلی یعنی شیطان با انسان حقیقی کنار یکدیگر در یک 

کنند و پیـروزي اغلـب نصـیب شـیطان      منزل زندگی می
ا کـه هسـتی، هـر    ي گرامی در هر کجـ  خواننده. شود می

پند هستی، زن یـا   ياي که پا سنی که داري، به هر عقیده
دوستی در وجـود شـما بـاقی     مرد هستی، اگر کمی نوع

دیده انجـام   است و مایلید کار خیري براي این مردم رنج
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دهید باید فوراً دست به دست هم بدهید تا با گرسـنگی  
 هاي دروغی را تـا آخـرین کیلـو محـو و     کامل، این بدن

نابود نمایید و شیطان وحشتناك را کشته ایـن دنیـا را از   
  .شر او رها سازید

ــا   ــدون یــک حســاب منطقــی ب بعضــی پزشــکان ب
کننـد فقـط    خوري و با گرسنگی همه جانبه سعی می کم

هاي دروغـی را حـل کننـد و موفـق      قسمتی از این بدن
کیلوگرم گنـدم،   خوار چند شوند؛ ولی اگر یک زنده نمی

م، گردو، کشمش، خرما، عسـل، نارگیـل و   حبوبات، بادا
باشـند   تـرین غـذاهاي دنیـا مـی     که از مقـوي ها  آنمانند 

بخورد باز هم حتی یک گرم از این غذاهاي فشـرده بـه   
هاي  ي گوشت رسد، بدن دروغی با همه بدن دروغی نمی
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، یعنی شـیطان  گردد زائد خود به کلی حل شده نابود می
افکار و اعمال بد خـود از  ي  ها، با همه ي بیماري با همه

گردد و در عوض بـدن   گریزد، ناپدید می درون آدمی می
اصلی یعنی آن انسان واقعی که خدا در نظر گرفته است 

گردد و  با تمام جسم و جان و روح و فکر سالم آزاد می
ي  ایــن اســت معجــزه. یابــد روز بــه روز پــرورش مــی

دایی خواري و فقط و فقط از این راه طبیعـی و خـ   زنده
ها، جهـل و نـادانی و    ها، بدبختی ي بیماري توان کلیه می

  .این جهان را چاره نمود گرسنگیِ

ي هــا ســازمانهــا،  ي مــذاهب، احــزاب، فرقــه همــه
بهداشتی، مؤسسات خیریه، نویسندگان و مدیران جراید 

دوستی مشخصی دارنـد   هدف انسانها  آنکه هر کدام از 
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بتوانند بـه هـدف   محال است که با وجود شیطان درونی 
خــواري  فقــط از راه زنــدههــا  آنمقـدس خــود برســند،  

  .خواهند توانست به این مقصود نایل گردند
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و مواد شیمیایی  مردههاي  مصرف خوراك
  .کشاند انسان را به نابودي می

الجثـه در روي زمـین زنـدگی     انواع حیوانات عظـیم 
ط ي شـرای  در نتیجـه هـا   آناند و تا آخرین نسل  کرده می

اکنون بشـر بـراي از بـین    . اند نامساعد محیط از بین رفته
بردن نسل انسان این شرایط نامساعد را شخصاً با دست 

ي مـردم جهـان را    اگر نابودي همه. سازد خود فراهم می
ي صفر فرض کنیم و خوشبختی و سالمتی کامـل   درجه

باشـد   خواري کامل جهانی می را که عبارت از زندهها  آن
بینیم کـه مـردم کنـونی     بگیریم آن وقت می صدي  درجه

انـد، یعنـی بـه     قـرار گرفتـه   پـنج تا  چهارهاي  بین درجه
بـه ایـن   . انـد  هاي پرتگاه نیستی و نابودي رسیده نزدیکی
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هـاي   معنی که اگـر افـزایش یـافتن روزافـزون کارخانـه     
ســــازي،  داروســــازي، کنسروســــازي، کالبــــاس  

بـا همـین   هـا   آنسازي، کوالسـازي و ماننـد    بیسکوئیت
نسل دیگر تمام مردم جهان  چهار پنجسرعت ادامه یابد 

هاي قلبی به دنیا خواهنـد آمـد و    با سرطان و یا بیماري
به سن بلوغ برسند و امکان تولید نسل به  این کهقبل از 

ها از بین خواهند رفت و  دست آورند در اثر این بیماري
ن در به این ترتیب طولی نخواهد کشید که اثري از انسـا 

اکنون تعداد زیـادي از   هم. روي زمین باقی نخواهد ماند
هـاي   هاي قلبی و یـا چـاقی   نوزادان با سرطان و بیماري

این سـخنان افسـانه نیسـتند و از    . آیند مخوف به دنیا می
اگر قبـول نداریـد بـه    . شوند روي حساب دقیق گفته می

هاي قلبی و سرطان کـه   هاي سریع بیماري آمار پیشرفت
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اي اخیر در جریان است مراجعه کنید تا ببینید بـه  ه سال
ي آمریکـا   ایـاالت متحـده  از آمار رسـمی  . رسد کجا می

  :ایم صورت زیر را به دست آورده

نفر از  64آمریکایی  صد هزاراز هر  1900در سال «
ایـن   1950در سـال  . انـد  هاي سرطان تلف شده بیماري

 3/151به این رقم  1964و در سال نفر  6/139تعداد به 
هاي قلبی در  به همین ترتیب از بیماري. رسیده استنفر 

نفر و  1/478تعداد  1950نفر، در  244تعداد  1900سال 
به عبارت . اند نفر تلف شده 6/508تعداد  1964در سال 

نفـر بـه    64سال از  64دیگر تلفات از سرطان در مدت 
ـ   244هاي قلبی از تعداد  نفر و از بیماري 3/151 ه نفـر ب
بـه طـور کلـی در سـال     . نفر افزایش یافته است 6/508
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نفــر فــوت  7/939آمریکــایی  صــد هــزاراز هــر  1964
نفر فقـط از سـرطان و    9/659اند که از این تعداد  نموده

هـا   نفر بقیه از سـایر بیمـاري   8/279هاي قلبی و  بیماري
  ».اند تلف شده

خوب توجه فرمایید، در این مـرگ و میرهـا پیـري    
هـا   ي بیمـاري  ي افراد بشر در نتیجـه  ده و همهمطرح نبو

. پزشـکی » علـم «ي پیشـرفت   این است نتیجـه . میرند می
هـا بـا    کنید پیشـرفت بیمـاري   طور که مالحظه می همین

. روند پیشرفت علم پزشکی کامالً به موازات هم جلو می
مردم صدها و بلکه هزارها سـال   .این است حقیقت امر

انـد و   اند، به آن افتخار کـرده  تحسین نمودهرا » علم«این 
شـود کـه ایـن     اند، ولی امروز معلوم مـی  به آن امید بسته
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نه فقط براي انسان مفید نبوده، بلکه خـود عامـل   » علم«
همـه چیـز آن غلـط، متضـاد،     . ها گردیده اسـت  بیماري

تـر از ایـن    حقیقت خیلـی تلـخ  . ظاهري و فریبنده است
بود که یک نفر این باالخره الزم . است که من بیان کردم

حقیقت تلخ را فاش نماید، چه خـوب کـه ایـن کـار را     
  .کند وطنان ایرانی شما می یکی از هم

میهنـان خـود، از شاهنشـاه     ي هـم  اکنون من از همـه 
وزیـر، از   دار و خردمندمان، از نخسـت  آریامهر رهبر تاج

از هیئت دولت، از نمایندگان مجلس شوراي ملی و سنا، 
 ،ي روشـنفکران  دیران جرایـد و از همـه  روحانیون، از م

استدعا دارم گـام پـیش   خیرخواهان و نیکوکاران ایرانی 
و توانـایی خـود در ایـن     ي نیرو نهند و هر یک به اندازه
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رستاخیز مقدس جهانی سهیم شوند و ایران عزیز مـا و  
 ،گرسـنگی  ،هـاي جهـان را از فقـر    ي ملت همچنین همه

ها  تیادات و سایر بدبختینادانی و از هر گونه اع ،بیماري
  .نجات دهند
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هاي  هاي این دنیا در بدن تدابیر جنگ
و توسط شیطان  گردد دروغی تهیه می

  .شود اداره می
تر از این در دنیا وجـود   در حال حاضر کاري واجب

هـاي سیاسـی، در    ي سخنانی که در ضـیافت  همه. ندارد
هـاي   سـازمان ملـل متحـد، در کنفـرانس    مجمع عمومی 

المللی، در جراید و رادیو و تلویزیون بـراي اصـالح    بین
شـود همگـی، پـوچ،     کارهاي این دنیا گفته و نوشته مـی 

، پـردازي   دروغ ،جـویی  معنی و پـر از کینـه   اساس، بی بی
ان تمامـاً از  باشد؛ زیـرا ایـن سـخن    طلبی و غرور می جاه

. آیـد  ن شیطان بیرون میااز ده هاي دروغی و درون بدن
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منش وقـت و پـول مـردم را کـامالً      گاین اشخاص بزر
نمایند و روز بـه روز وضـعیت دنیـا را     بیهوده صرف می

سرشـت   ولی خوانندگان پـاك  .سازند تر می بدتر و آشفته
ناامید نشوید، شیطان هرقدر هـم زورمنـد باشـد انسـان     

است، او فقط به خـواب فـرو رفتـه     مردهحقیقی هنوز ن
ت تکـان داد تـا   باشد او را به شـد  است و فقط الزم می

  .ها بکند بیدار شود و معجزه

خـواري، همیشـه    مـرده دهد کـه   تاریخ بشر نشان می
اینگونه جـانوران خونخـوار ماننـد آتـیال، تیمـور لنـگ،       
اسکندر مقدونی، نـرون، نـاپلئون و هیتلـر را بـه وجـود      

ثابـت   ایـن کـه  با . آورده و به اجتماع تحویل داده است
کدام  ها به نفع هیچ نگگونه ج شده است هیچ وقت این
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از طرفین تمام نشده است باز هم این جنگ لعنتی از این 
خـواري   بندد، به این دلیل که گوشت جهان رخت بر نمی

ي  ســازد و همــه خــواري مــردم را وحشــی مــی مــردهو 
سخنانی که راجع به صلح، کـاهش تسـلیحات اتمـی و    

شـود،   آمیز و غیره گفته مـی  زیستی مسالمت همگانی، هم
زیرا این سخنان  ،ثمر است اساس و بی بی ،همگی دروغ

گیرنـد و از طـرف    هـاي دروغـی سرچشـمه مـی     از بدن
کار اساسی باید این باشد که مردم  .شود شیطان دیکته می

محروم نمـوده او را   مردههاي دروغی را از غذاهاي  بدن
با گرسنگی بکشند، صداي شیطان را خفـه نماینـد و در   

را توسط غذاي طبیعـی پـرورش    هاي اصلی عوض بدن
  .داده و فکر و روح مردم را پاك سازند
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آري رهبران کشورهایی که حکم این گونه کشـتارها  
ي واقعـی نیسـتند بلکـه    هـا  اننماینـد، انسـ   را صادر مـی 
باشند کـه   پرور می هاي شیطان خوار با بدن جانوران خون

نماینـد ولـی در    خودشان را نمایندگان ملت معرفی مـی 
. باشند بالیی براي ملت خود و تمام بشریت می حقیقت

ام و خـواهم بـود و در    من همیشه از سیاست دور بـوده 
هاي دروغی را مشـاهده   ها فقط تصویر بدن این سیاست

خـوب نگـاه   . بیـنم  هاي شیطان را می نمایم و وسوسه می
هاي این قبیل رهبران و سیاستمداران، آیـا   کنید به عکس

آدم آرام بـا صـورت ظریـف و     حتی یک نفـر ها  آنبین 
گـردد؟   گنـاه مشـاهده مـی    روشن، با چشمان پاك و بـی 

هـاي دروغـی از سـر و صـورت،      هاي زائد بدن گوشت
وجود شیطان در . ال آویزان است البهها  آنگردن و شکم 
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بـه  هـا   آني  و چشـمان خـون گرفتـه   ي خشمگین  قیافه
ا ها ر معموالً بیشتر مردم این گوشت. خوبی نمایان است

فقـط چربـی نیسـتند، ایـن     هـا   آننامنـد ولـی    چربی می
هاي زائد گوشتی و چربی و غیره در همـه جـاي    سلول
هـا   خوارها حتی در مغز، استخوان، مو و نـاخن  مردهبدن 

هـاي اصـلی بـا     نیز نفوذ کرده و به جهت کمبود سـلول 
  .اند قاطی گردیدهها  آن

 من این رهبران و سیاسـتمداران را سـخت   این کهبا 
را هـا   آنکـنم و افکـار و اعمـال غیـر انسـانی       انتقاد می

هـا   آننمایم با این همه باید تصدیق کنم کـه   محکوم می
خوارها بیمارند  مردهي عضوهاي بدن  گناهی ندارند، کلیه

نیز چون یک عضو بدن ها  آنمغز . کنند و ناقص کار می
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عقـل سـالم ندارنـد کـه     هـا   آنکند، یعنی  ناقص کار می
هـاي روحـی و روانـی     بیمـاري ها  آن .کر کننددرست ف

ي  دیوانـه کـه ماننـد همـه     دارند و بیمارانی هسـتند نیمـه  
ایـن نیمـه   هـا   آن. دیوانگان از دیوانگی خود خبر ندارند

هاي دروغی و خون مسموم شده  دیوانگی را توسط بدن
هنگـامی کـه ایـن    . انـد  را از اجداد خویش به ارث برده

دهنـد و بـراي نـابودي     مـی هایی ترتیب  اشخاص جلسه
کننـد کـه    اندیشند تصـور مـی   نوعان خود تدابیري می هم

پرستی خـود   وطندهند و  ي ملی خود را انجام می وظیفه
کشـتن  هـا   آني بیمـاري   یگانه چـاره . نمایند را ثابت می

. باشـد  هاي دروغی و پاك نمودن خون از سموم می بدن
فهمنـد   دم میخواري مر بعد از چند ماه یا چند سال زنده
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اند و بـه   کرده خواري چقدر غلط فکر می که قبل از زنده
  .اند زده دست می اي عاقالنهچه کارهاي غیر 

خواري به خاطر یک مشت گندم یـا بـادام    هیچ زنده
اغلـب  . گویـد  کند و دروغ نمی کشد، دزدي نمی آدم نمی

کننـد کـه دروغ گفـتن     خوار خیال می مردهسیاستمداران 
باشـد، ولـی    جزئی از کارهاي سیاسی مـی یک وظیفه و 
ــده دزدي و دروغ خــواران گناهــانی  گــویی در چشــم زن

خـواري حاضـر    هـیچ رهبـر زنـده   . هستند به یک اندازه
ها  شود براي به دست آوردن یک قطعه زمین، میلیون نمی

هـا   ي زحمـات ده  افراد بشر را به کشتن بدهـد و نتیجـه  
به قدري زیاد  ضاري  سال مردم را محو نماید زیرا کره

توانـد در حـال    میخواري  زمین دارد که در شرایط زنده
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برابـر   سی چهـل ي دور حتی  و در آتیه پنج ششحاضر 
را بـه آسـانی تغذیـه    ها  آنجمعیت کنونی را جا بدهد و 

  .نماید
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براي گرگ خونخوار موعظه فایده ندارد، 
  .باید خون آن را عوض نمود

چنـد گـرگ    جلـوي براي امتحان یک تکه گوشـت  
هاي خونخـوار بـا    گرسنه بیندازید و ببینید که این گرگ

افتند تا این تکه گوشت را  چه هاري به جان یکدیگر می
ي  حتمـاً خواننـده  . از چنگ یکـدیگر برباینـد و ببلعنـد   

. سـازد  ي هولناك را خوب مجسم مـی  گرامی این منظره
حاال بیایید جلوي چند گوسفند گرسنه یک دسته علـف  

با چه آرامـی و آسـودگی   ها  ناو ببینید این حیو بگذارید
خـوار   انسان گوشت. کنند شروع به خوردن این علف می

تـر و   خوار چندین مرتبه از گرگ وحشـی  مردهو بعالوه 
کشد، ولی  نوعان خود را نمی گرگ هم. خونخوارتر است
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کشـد، گـرگ از سـر ناچـاري      میلیون می -انسان میلیون
زنـده   -ود گوسـفند را زنـده  ي خـ  براي پر نمودن معـده 

شد، با آتـش  کُ خورد، ولی انسان همین گوسفند را می می
کنسـرو و سـایر    ،شد، صدها نوع کالبـاس کُ دو مرتبه می

ها نگـه   ها و سال نماید، ماه مواد عجیب و غریب تهیه می
نمایـد و بعـالوه بـا     دارد، به سموم خالی تبـدیل مـی   می

وي درنـدگی  عرق، شراب، ویسکی، سیگار و غیـره خـ  
ایـن انسـان   . بـرد  برابـر بـاالتر از گـرگ مـی     دهخود را 

کنــد،  هــاي وحشـتناك اختــراع مـی   دیوانــه اسـلحه  نیمـه 
دهد تـا از   نوعان خود را به کشتن می ها نفر از هم میلیون

» هـاي خـدایی   نعمـت «، از این »لذیذ«هاي  این خوردنی
هاي  در نتیجه اگر خودش با این اسلحه. بیشتر سهم ببرد

هاي  شود، توسط همین خوردنی شته نمیختراعی خود کُا
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سازد و جوان جوان از این دنیـا   خود را نابود می» لذیذ«
  .بندد رخت بر می

هـا   ها، کنفرانس ، مقالهها با پند و اندرز، موعظه، نطق
خـوار را از   مردهتوان خوي درندگی مردمان  و غیره نمی

اب و شــماري پیغمبرهــا، مــذاهب، احــز بــی. بــین بــرد
اند تا این مردمان گمـراه را بـه    ي مختلف آمدهها سازمان

؛ بلکـه روز  اند راه صحیح هدایت نمایند ولی موفق نشده
تـر شـده و دارد بـاز هـم      به روز وضعیت این دنیا وخیم

ـ  . گردد تر می خطرناك نسـل  «(ان امـروزي  بیشـتر نوجوان
معنی زندگی و یگانه مقصود خـود را در    یگانه) »جدید

ایـن  . کننـد  ي مـوقتی جسـتجو مـی    یِ وحشـیانه دلخوشـ 
هاي  آور، این جیغ هاي خنده هاي وحشی، این لباس قیافه
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ادبانـه، بـا ایـن     هاي زشـت و بـی   کر کننده، این حرکت
زا، با این مشروبات الکلی، سیگار، مـواد   غذاهاي بیماري

چه . کشاند مخدر و عیاشی این نسل جدید را به کجا می
باشـد، اگـر فـردا     انتظار بشر مـی  باري در عاقبت فالکت

  .این دیوانگان بیفتد دست دررهبري دنیا 

هایی که این دنیا را  براي نجات از همه گونه بدبختی
کند و مخصوصاً براي رسیدن به صلح واقعـی   تهدید می

 این کهو همگانی هیچ راه دیگري وجود ندارد به غیر از 
و طبیعـی  خوارها را توسط غذاي زنده  مردهي  خون همه

. را تعـدیل کنـیم  هـا   آنعوض کنـیم و خـوي حیـوانی    
دوست عجله کنیـد و زود   پرست و انسان ي نوعها انانس

بیدار شوید تا مدتی که این سیاسـتمداران و دانشـمندان   
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ــداده و   نیمــه ــه، تمــامی عقــل خــود را از دســت ن دیوان
اند دور هم جمـع   ترین بال را روي این دنیا نیاورده بزرگ

به کار شویم تا هرچـه زودتـر جلـوي ایـن     شده، دست 
  .خطر را بگیریم

فقط فکرش را بکنید، براي رسیدن به صلح ابـدي و  
ها، چه سبک و چـه   ي بیماري براي نجات یافتن از همه

هاي قلبی، بیمـاري قنـد و    مانند سرطان، بیماري سنگین
ي  فقط الزم است برنامه» العالج صعب«هاي  سایر بیماري

ي یـک   بـا مبادلـه  . را عوض نمـود  ها تانبیمارسي  تغذیه
 ،بشقاب غذاي زنده و طبیعی، مردم از همـه گونـه فقـر   
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جنـگ و جـدال بـراي همیشـه رهـایی پیـدا        ،گرسنگی
  .1خواهند نمود

  

  

  

  

 
تـر   هاي آقاي آوانسیان، اشعاري مناسب ي این قسمت از گفتهبرا  ١

  )رحیمی( –. از این اشعار فریدون مشیري پیدا نکردم
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  گفـــت دانـــائی کـــه گرگـــی خیـــره ســـر
  !هســـت پنهـــان در نهـــاد هـــر بشـــر    

  

  پیکـــاري ســـترگ الجـــرم جـــاري اســـت
ــرگ   ــان و گ ــن انس ــین ای ــا ب ــب م   روز و ش

  

  ي ایـــن گـــرگ نیســـت زور بـــازو چـــاره
  صـــاحب اندیشـــه دانـــد چـــاره چیســـت 
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  اي بســــا انســــان رنجــــور پــــریش   
  پیچیـــده گلـــوي گـــرگ خـــویشســـخت 

  

ــا زور آفــــرین مــــرد دلیــــر      وي بســ
ــیر  ــود اسـ ــال گـــرگ خـ   هســـت در چنگـ

  

ــاك    ــه خ ــدازد ب ــرگش را در ان ــه گ ــر ک   ه
ــی  ــه مـ ــه رفتـ ــاك  رفتـ ــان پـ ــود انسـ   شـ

  

  کنـــد وآن کـــه بـــا گـــرگش مـــدارا مـــی
  کنـــد خلـــق و خـــوي گـــرگ پیـــدا مـــی

  

ــر ــان گرگــــت را بگیــ   !در جــــوانی جــ
ــر     ــو پی ــا ت ــردد ب ــرگ گ ــن گ ــر ای   واي اگ
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ــر   ــم چــو شــیر روز پی ــه باشــی  ه ــر ک   ي، گ
  نــــاتوانی در مصــــاف گــــرگ پیــــر   

  

  درنـــد مردمـــان گـــر یکـــدگر را مـــی   
  هاشــــان رهنمــــا و رهبرنــــد   گــــرگ

  

ــد  ــن ســان دردمن ــن کــه انســان هســت ای   ای
  کننــــد هــــا فرمــــانروایی مــــی گــــرگ

  

ــد   ــم محرمنـ ــا هـ ــه بـ ــتمکاران کـ   وآن سـ
ــان آشـــــنایان همنـــــد گـــــرگ   هاشـــ

  

  هـــا غریـــب هـــا همـــراه و انســـان گـــرگ
ــد گ   ــه بای ــا ک ــب  ب ــال عجی ــن ح ــت ای   ف
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خواري این دنیا را به یک بهشت  زنده
واقعی، بدون بیماري، بدون غصه و رنج و 

  .گرسنگی تبدیل خواهد کرد
خـورد،   دیگران میسال به خرج  سیخوار  مردهیک 

سال دیگر گویـا   سینماید،  پوشد و فقط تحصیل می می
سـال هـم    ده پانزده کند و اگر شانس داشته باشد کار می

در هنگام بازنشستگی به حالت ناتوانی زنـدگی خـود را   
انـداز خـود را بـه     گذراند، آخرین پس به یک نحوي می

زندگی همین  این کهه خیال دهد و ب پزشکان تحویل می
اگـر حسـاب   . بـرد  است و بس، از این دنیا تشریف مـی 

بیست و سال کار خود  سیکنیم که این شخص از مدت 
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براي سیر نمودن بـدن   هم سالش را چهار، بیست و پنج
دروغی، براي خاموش نمودن اعتیادات، بـراي کشـتن و   
محو نمودن غذاهاي طبیعی، براي تسـلیحات جنگـی و   

گیـریم   نماید؛ نتیجه مـی  ها تلف می مداواي بیماري براي
خوار در تمـام مـدت زنـدگی خـود      مردهکه هر شخص 

سـازندگی و   ،سـال را صـرف تولیـدات    پنج شـش فقط 
ســازي،  کشــفیات مفیــد ماننــد زراعــت، باغبــانی، خانــه

سازي، ریسـندگی، هنرپیشـگی، نویسـندگی و غیـره      راه
خـواري   هر زنده ،سال پنج ششدر مقابل این  .نماید می

 چهـار یـا   سـه ي تحصیلی خود  ساله سیي  بعد از دوره
سالِ تمام در  صد، صد و بیستسال یعنی اقالً  سیبرابر 

سالمتی کامل و با عقل و فکر سـالم بـه کارهـاي مفیـد     
خـوار   مردهاکنون مقایسه کنید مردم . مشغول خواهد شد
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ي خـود و بـا جسـم و روح     سـاله  پـنج شـش  که با کار 
هـا،   هـا، راه  اند این همه شهرها، کارخانـه  توانستهمریض 

هـا و غیـره را بسـازند، مـردم      هـا، هواپیماهـا، سـفینه    پل
ساله و با جسم و  صد، صد و بیستخوار با فعالیت  زنده

. روح سالمِ خود چه کارهاي عظیمی انجام خواهنـد داد 
ي خشـک را بـه   ها انها و بیاب قادر خواهند بود کوهها  آن

  .ل نمایندبهشت تبدی

اکنون زن و مرد و کوچک و بزرگ بایـد دسـت بـه    
هاي لعنتی  دست هم بدهند و تا آخرین گرم این گوشت

باشد  عقلی می ترین بی بزرگ. را از این دنیا ناپدید سازند
ها کسی از الغري بترسد و قسمتی  اگر بعد از این حرف

هاي زائد را در بدن خود نگـه دارد، زیـرا    از این گوشت
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بار، یـک   یلو گوشت زائد به معنی یک کیلو اضافهیک ک
  .باشد کیلو مرض و زنده نگه داشتن خود شیطان می
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  خواري در ایران اولین انعکاس زنده
 566خواري را در  کتاب زندهکه جلد اول   بعد از آن

صفحه به زبان ارمنـی منتشـر کـردم، بـراي خـدمت بـه       
تاب بـه  وطنان فارسی زبان خود تصمیم گرفتم یک ک هم

یک  1341به این منظور در سال . زبان فارسی تهیه نمایم
جلد  دو هزاري مختصر منتشر نمودم که در حدود  جزوه

هـا و سـایر    از آن را به رایگان در بین دربار، وزارتخانـه 
، پزشـکان،  هـا  بیمارسـتان مؤسسات دولتی، مطبوعـات،  

  .دانشجویان و اشخاص متفرقه توزیع نمودم

در مقابل این جزوه استقبال خـوبی  مطبوعات تهران 
هــا و مجــالت  از خــود نشــان دادنــد و بیشــتر روزنامــه
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هایی ترتیب دادنـد   هایی منعکس نمودند و مصاحبه مقاله
  .هایی چاپ نمودند و عکس

جنـاب  . کتاب من توجه دربار را به خود جلب نمود
آقاي پهلبد وزیر فرهنگ و هنر مرا به کـاخ اختصاصـی   

بعد از شش جلسه مشاوره و رایزنی خود دعوت نمود و 
خواري را بـراي امتحـان    موافقت فرمودند که روش زنده

ــه  ــه مرحل ــد پرورشــگاه و بیمارســتان ب ي اجــرا  در چن
براي این منظور مرا به نزد دکتر عباس نفیسـی  . بگذارند

او و . دبیر کل شیر و خورشـید سـرخ ایـران فرسـتادند    
یشـگاه خواجـه   زا«برادرش دکتر ابوالقاسم نفیسی رئیس 

  .موافقت خود را اعالم داشتند» نوري
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ي کـودك،   ي نمونـه  قرار بر ایـن شـد کـه در خانـه    
وابسته بـه جمعیـت شـیر و خورشـید سـرخ، واقـع در       

ي طبیعی  ي شمیران یک عده کودك را تحت تغذیه جاده
متأسفانه مسئولین داخلی این پرورشـگاه در  . قرار بدهیم

ي زیادي از خـود نشـان    خواري عالقه مقابل روش زنده
  .ندادند و آنقدر امروز و فردا کردند که مرا خسته نمودند

سپس دکتر ابوالقاسم نفیسی یک انسان بشردوست و 
مند بـود ایـن کـار در ایـران      سیرت که خیلی عالقه نیک

انجام پذیرد با یـک نامـه مـرا بـه مـدیران شـیرخوارگاه       
اه پزشـکان ایـن شـیرخوارگ   . ي یک معرفی نمود شماره

. خواري سخنی بشـنوند  ي زنده خواستند درباره حتی نمی
ایـن کودکـان   ! چه بدبختی بزرگی براي ایران و ایرانیـان 



460 

 

گناه که از غذاي طبیعی و حقیقی تقریباً محرومند و با  بی
هاي مصنوعی تغذیـه   و ویتامین مردهشیرخشک و غذاي 

شوند و مقدار زیادي هم سـم بـه عنـوان دارو همـه      می
شود همگی ضعیف و بیمـار و   میها  آنرد خون روزه وا

بـا وجـود ایـن،    . ناتوان به زور روي پـاي خـود بندنـد   
خواستند از غـذاي طبیعـی حرفـی     پزشکان مربوطه نمی

ي ایـن نـادانی    در نتیجـه ! چه نادانی وحشتناکی. بشنوند
ي زیادي از این کودکـان از کمبـود غـذاي حقیقـی      عده

  .سپارند جان می

ر آنجا نشسته بـودم چنـد صـندوق    هنگامی که من د
هـا   کـه بچـه  بزرگ پر از بیسـکوئیت را مشـاهده کـردم    

. خوردنـد  داشتند و مـی  بر میها  آنآمدند و آزادانه از  می
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گفـتم آیـا بهتـر نبـود بـه عـوض ایــن       هـا   آنوقتـی بـه   
خیـار   ،هاي پر از هویج صندوقها  ناها، تابست بیسکوئیت

جیـر و خرمـا   ان ،کشـمش  هـا  زمسـتان فرنگی و  یا گوجه
 این کـه طوري به من نگاه کردند مثل ها  آنگذاشتید،  می

دستورات عجیـب  ها  آنیک وحشی از جنگل آمده و به 
ولی در عوض به چند خانم آمریکایی ! دهد و ابلهانه می

نمودنـد چـون    اکرام و تعظیم رفتار مـی  ،با نهایت احترام
نـه  ، کهي رنگ کرده میوه  از آمریکا چند شیشه آبها  آن

ــان   ــد و فنج ــد آورده بودن ــان    و فاس ــه کودک ــان ب فنج
جات تـر و تـازه    در ایران میوه این کهخوراندند مثل  می

هــا و  بــازي متأســفانه ایــن مســخره. قحــط شــده اســت
هـاي سیاسـی در چشـم بعضـی اشـخاص       پردازي دروغ
  .آید لوح یک عمل بشردوستانه به حساب می ساده
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د هم با حسن ي خو در دومین مراجعه این کهبعد از 
نیت مواجه نشدم، دکتر عباس نفیسی مرا بـه بیمارسـتان   

رئیس این بیمارستان ابتـدا  . کودکان بهرامی معرفی نمود
موافقت نمود و دستور داد مطابق نظـر مـن مقـداري از    

جـات خریـداري و در بیمارسـتان     جـات و سـبزي   میوه
هـاي بیمـار را    اي از بچـه  ي عـده  حاضر نمایند تا تغذیه

متأسفانه اینجا هـم در اجـراي ایـن کـار     . یمینماعوض 
خیلی ساده یعنی خرید غذاي طبیعی به مشکالت زیادي 

  .برخورد کردم

تجربـه بـود    این بیمارستان پر از پزشکان جوان و بی
غذاي . کردند با من به سختی مخالفت میها  آنکه بیشتر 

هـاي بیمـار و    یعنی چه؟ مگر ممکن است به بچه» خام«
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یعنـی زنـده، طبیعـی و کامـل داد؟     » خام«ي ضعیف غذا
ي معدودي از این پزشکان که نسبتاً روشنفکر بودند  عده

کردند  خواري راه صحیحی احساس می و در روش زنده
ي خـود را آشـکارا    توانستند عقیـده  از ترس دیگران نمی

هـاي   به این آقایان کـه مغزشـان از حسـاب   . بیان نمایند
هـا پـر شـده بـود حـرف       تامینها و وی پروتئین اي افسانه

با وجود این من در . حساب حالی کردن کار مشکلی بود
حدود یک هفته سـعی و کوشـش خـود را نمـودم، بـه      

مخصوصـاً  . ها نمـودم  صحبت کتاب دادم وها  آني  همه
سوخت که هیچ  که دل من به حال این کودکان نوزاد می

از شـیر مـادري و از    ایـن کـه  مرضی نداشته، به غیـر از  
غذاي طبیعی محروم مانده و با شیرخشـک قالبـی و بـا    
کمی چاي و نان سفید تغذیه شده و از گرسنگی حقیقی 
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یکپارچه پوست و استخوان شده و به حال مرگ افتـاده  
  .بودند

کافی بود روزانه فقط سه چهـار فنجـان آب هـویج،    
داد تـا ایـن کودکـان    هـا   آنآب سیب و آب پرتقـال بـه   

ـ    ه بـه حـال کـامالً طبیعـی     معصوم در عـرض چنـد هفت
برگردند ولی در عوضِ این کـار خیلـی سـاده، آسـان و     

پزشکی چه کارهایی انجـام  » علم«طبیعی این نمایندگانِ 
علم دانشگاهی خود را روي این کودکان ها  آن! دادند می

هـر روز خـون   . نمودنـد  آزمایش می مردهگرسنه و نیمه 
نی انجـام  کردنـد، معاینـات گونـاگو    را تجزیـه مـی  ها  آن
خواستند با پروتئین مصنوعی بـاالنس ازت   دادند، می می

کمبـود  هـاي مصـنوعی    خون را برقرار کنند، با ویتـامین 
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را هـا   آنغذاي طبیعی را پر کننـد، بـا داروهـاي سـمی     
تقویت نمایند و خالصه با ایـن عملیـات بـه اصـطالح     

خواستند این کودکان گرسنه را از مرگ نجات  علمی می
بـه یـک نحـوي زنـده     هـا   آنر چنـد نفـر از   اگـ . بدهند

، زیرا بـراي  1شدند ماندند، بقیه به گورستان منتقل می می
نجات این بیماران همه نوع عملیـات عجیـب و غریـب    

 این کـه به دلیل . ي طبیعی دادند به غیر از تغذیه انجام می
گیـري   در بیمارستان نامبرده حتـی یـک ماشـین آبمیـوه    

اي بیمارسـتان   ي تغذیـه  رنامـه وجود نداشت و اصالً در ب
  .اسمی از میوه در میان نبود

 
  .من در این چند روز چند نفر را به چشم خود مشاهده نمودم - ١
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گیري و مقداري  در انتظار خریدن یک ماشین آبمیوه
آب هـویج، آب  میوه من چهار پنج روز در منـزل خـود   

گــرفتم و بــراي ایــن بیمــاران  پرتقـال و آب ســیب مــی 
بعضـی از پزشـکان   . بـردم  خردسال بـه بیمارسـتان مـی   

را با آبمیوه داخل بیمارسـتان  بین و خودپرست که م کوته
ایـن  نگریستند مثل  دیدند به من به چشم حقارت می می
دوسـت و   بینند ولی پزشکان انسان دشمن خود را می که

هـا کـه    روشنفکر به من خبر دادند که در اثر این آبمیـوه 
اي مشـاهده   آورده بودم در بیماران بهبود قابـل مالحظـه  

هفته رفت و آمـد و  با وجود این بعد از یک . شده است
گیري خریده شد و نـه   معطلی سرانجام نه ماشین آبمیوه

باالخره از این بیمارستان هـم  . جات خبري رسید از میوه
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ناامید گشته و با کمال تأسف مجبور شدم ایـن محـل را   
  .نیز بدون نتیجه ترك نمایم

ي پزشـکی رامسـر رهسـپار     بعد از مدتی به کنگـره 
کننـدگان   کتاب بین شرکت جلد سیصد و پنجاهگشتم و 

بـین اطـراف مـن     بعضی از پزشکان واقـع . پخش نمودم
داشـتند، مـرا    جمع شـده و موافقـت خـود را ابـراز مـی     

گذاشــتند و تعجــب  نمودنــد، احتــرام مــی تحســین مــی
نمودند که چطور من بـه ایـن فکـر افتـادم و از ایـن       می

علم  اي افسانهبعضی از پزشکان که با پیشرفت . ها حرف
کردند و سعی  ی افسون شده بودند با من بحث میپزشک

منـافعی   مـرده داشتند ثابت کنند که گوشت و سایر مواد 
آوري  گانـه و حتـی خنـده    دالیـل بچـه  ها  آن. در بر دارد

پرسـیدم ایـن    تغذیه »متخصص«مثالً از یک . آوردند می
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چه عملی است که گندم طبیعی و زنده را تبدیل به نـان  
خوریـد؟ او   کنید و بعداً می می) تُستنان (سفید دوآتشه 

ي  سابقاً مـردم دیوارهـاي خانـه   « :در جواب به من گفت
ساختند ولی حاال علم جدید دیوارهاي  خود را با گل می

گندم زنده  این کهمثل » .آرمه را اختراع نموده است بتون
براي ساختمان بدن انسان گل خـالی، ولـی نـان سـفید     

آرمـه را   ین مصنوعی حکم بتوندوآتشه با چند نوع ویتام
ي گوسفند  از یک پزشک دیگر پرسیدم وقتی راسته! دارد

خوابانیـد تـا بـراي کبـاب      را سه چهار روز در پیاز مـی 
بینید که همین نرم شـدن دلیـل بـر     تر گردد مگر نمی نرم

 ایـن کـه  باشد؟ او بـراي   پوسیدن و گندیدن گوشت می
باشـد   ه مـی ثابت کند گوشت پوسیده بهتر از گوشت تاز

کفتار شکار خود را مدتی زیر خـاك  «: چنین جواب داد
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رود و  دارد و چنـد روز بعـد بـه سـراغ آن مـی      نگه مـی 
خوانندگان محترم خوب توجه فرمایید، ایـن  » .خورد می

از کفتار یاد گرفته ي خود را  بین، علم تغذیه پزشک کوته
این کفتار یا یـک حیـوان   ! ولی بدجوري یاد گرفته است

آورد بعـد از خـوردن و    وقتی شکار فراوان گیر می دیگر
ي گوشت را در یک جاي امن زیر  خوب سیر شدن، بقیه

کند تا در هـواي آزاد نمانـد و زود فاسـد     خاك دفن می
عقل که مخصوصاً گوشت را در  نگردد، نه مثل انسان بی

کند و آخر کـار بـراي کامـل     خواباند و فاسد می پیاز می
سـوزاند و سـپس    ي آتـش مـی  کـاري رو  نمودن خـراب 

  .خورد می
ها و گفتگوها یک حقیقت خیلی  در مدت این تماس

متفکـرین   ،من فهمیدم که فقط بزرگان. مهمی یاد گرفتم
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یی که عقل مستقلی ها  آنهاي برجسته یعنی  و شخصیت
گیرند،  کنند و خودشان نتیجه می دارند، خودشان فکر می

یند و حقیقت را نما خواري را زودتر درك می معنی زنده
کنند؛ ولی اشخاصی که عقل مستقلی ندارنـد و   قبول می

هـاي   گفتـه  این کهکنند با وجود  با عقل دیگران فکر می
توانند درك  باشد باز هم نمی من خیلی ساده و طبیعی می
و کشته ارزش غـذایی   مردهنمایند و قبول کنند که مواد 

. شفا بخشـند ندارند و یا مواد سمی قادر نیستند آدمی را 
که شاید بیش از نود درصد از مـردم  این گونه اشخاص 

دهند، عظمـت و بزرگـی ایـران     خوار را تشکیل می مرده
آموخـت   علم و دانش مـی  ،باستان را که به تمام جهانیان

اند و منتظرند تا هر گونه کشف و یا فکـر   از خاطر برده
  .اي را از دهان دانشمندان غربی بشنوند تازه
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خواري در سایر کشورهاي  زنده انعکاس
  جهان

کـه مـن تصـمیم     این وضعیت نامساعد سـبب شـد  
بگیرم فعالیت خود را موقتاً در ایران متوقف سازم، ابتـدا  

ها نظـر بخـواهم، مـدارك     خواري از غربی راجع به زنده
اي را  جانبـه  الزمه را به دست آورم و سپس فعالیت همـه 

نظور بـا زحمـت   براي این م. در وطن خود از سر بگیرم
زیاد یـک کتـاب بـه زبـان انگلیسـی منتشـر نمـودم، از        

آوري کرده و در  ي لینکلن سه هزار آدرس جمع کتابخانه
ي  حدود چهار هزار جلـد از ایـن کتـاب را بـراي همـه     

، مراکـز علمـی و   پادشاهان، رؤسـاي جمهـور، وزیـران   
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ي جهـان   هاي برجسته ها و شخصیت دانشگاهی، روزنامه
ضـمناً بـین   . خود به رایگـان فرسـتادم  با خرج شخصی 

ي خود را به تاریخ سوم مارس  نمایندگان اکافه که کنگره
در تهران تشکیل داده بودند صدها کتاب انگلیسی  1964

گوشـزد  هـا   آنهاي مخصوصی به  توزیع نمودم و با نامه
ي اقتصـاد،   نمودم که یگانه راه اساسی براي حـل مسـأله  

ي  الت طبیعی به وسـیله جلوگیري از محو نمودن محصو
ي این اعمال خیلی بیش از این شد  نتیجه. باشد آتش می

هـاي انگلیسـی بـه     که کتاب که من انتظار داشتم، بطوري
زودي تمام شد و مـن کتـاب قطـورتري کـه بزرگـی و      

  .ضخامت آن سه برابر کتاب اولی بود به چاپ رساندم
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خواري در همه جاي دنیا معجزه  زنده
  .کند می

  
ـ     ي کتاب نتیجهدر   ،ي فارسـی هـا  ناهـایی کـه بـه زب

ي شخصـی خـود چـاپ و     انگلیسی و ارمنی بـا هزینـه  
ي آن را بـه   بیست هـزار نسـخه  منتشر نموده و مجموعاً 

مؤسسات و مطبوعات جهـان   ،رایگان براي تمام بزرگان
ام، تا کنون هزاران نامه به من رسـیده کـه ثابـت     فرستاده

ي عجیبـی   قاط دنیا معجـزه خواري در تمام ن کند زنده می
هـزاران بیمـار   . کند که در تاریخ بشـر سـابقه نـدارد    می

یی که از بچگـی مـریض   ها آن، »العالج صعب«سخت و 
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هـا در رختخـواب بسـتري     یی کـه سـال  هـا  آن، انـد  بوده
یی کـه تمـام بدنشـان متـورم و قـادر بـه       هـا  آناند،  بوده

عنوان  یی که بهها آناند،  برداشتن حتی یک قدم هم نبوده
و اطبـا جـواب رد    ها بیمارستانناپذیر از  یک بیمار عالج

ها فلـج   یی که سالها آنشنیده و ناامید شده بودند، حتی 
خواري سالمتی خـود را   اند در عرض چند ماه زنده بوده

اند، آنچنان که اکنـون بـدون کـوچکترین     به دست آورده
ــه راه    ــتگی ب ــاس خس ــاراحتی و احس ــائی ن ــا و  پیم ه

ایـن کـار   . کننـد  هاي نسبتاً طوالنی اقـدام مـی   دينور کوه
گردد، طبیعت  خداست، کسی که به قوانین طبیعت بر می

  .پروراند گیرد و می مجدداً او را در آغوش خود می
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ي  هاي اروپایی و آمریکایی درباره مجالت و روزنامه
. نویسـند  هـاي مفصـلی مـی    کتاب انگلیسـی مـن مقالـه   
مردم معرفی نمـوده و چنـد   تلویزیون لندن کتاب مرا به 

از کاخ سـفید،  . خوانده استها  آنصفحه از آن را براي 
دربار انگلستان، پـاریس، مسـکو و از بیشـتر بزرگـان و     

هـایی بـراي تبریـک،     دانشمندان سایر ممالک جهان نامه
هـاي   جمعیـت . تحسین و تشکر براي من رسـیده اسـت  

 خواران و بعضـی از مؤسسـات خیریـه و بهداشـتیِ     گیاه
هـاي   خـواري، از مـن کتـاب    مترقی براي تبلیغات زنـده 

خواهند تا به مردم بفروشـند و یـا بـه رایگـان      متعدد می
  .توزیع نمایند
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ها جلد کتاب بـه دوسـتان و    اشخاص بشردوست ده
پزشکانِ فهمیـده در لنـدن،   . دهند بستگان خود هدیه می

نیویــورك، اســرائیل و ایــروان بــا زن و فرزنــدان خــود 
گذارند و  شوند و تجویز داروها را کنار می می خوار زنده

ي کتاب من و یا آدرس مرا به مریضـان   به عوض نسخه
کرده و روشـنفکر   بیشتر اشخاص تحصیل. دهند خود می

شته شده ارزش غذایی ندارد شنوند غذاي کُ همین که می
باشـد فـوري    و فقط جزء مـواد مضـر و خطرنـاك مـی    

کننـد و بـزرگ و    مصرف آن را در منزل خـود منـع مـی   
  .گیرند خواري را پیش می کوچک همگی روش زنده

سـال پـیش بـه     دوازدههاي قطوري کـه   در اثر کتاب
خواري بیشتر از همه جـا   ام، زنده زبان ارمنی منتشر کرده



477 

 

در ایروان پایتخـت ارمنسـتان شـوروي پیشـرفت کـرده      
هـا هـزار نفـر     خـواران در آنجـا بـه ده    تعداد زنده. است
ــی ــه ا م ــد ک ــب رس ــا  آنغل ــندگان و ه ــکان، نویس پزش

و  کننـد  بـا هـم معاشـرت مـی    ها  آن. هنرپیشگان هستند
سـازند و بـا    هـاي بـزرگ برپـا مـی     هـا و جشـن   مهمانی

چیننـد و   جات و ساالدهاي متنوع میزهاي مجلل می میوه
آور با آبمیوه یا عسـل کـه    به جاي الکل زهرآلود و مرگ

یکــدیگر  باشــد، بــه ســالمتی واقعــاً منبــع ســالمتی مــی
  .آشامند می

هاي من کامالً منطقـی و   حرفکه  ها پیش با آن سال
طبیعی بود ولی با وجود این، دست من از مدارك عملی 

اکنون من هزاران مدرك غیر قابل انکـار دارم  . خالی بود
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خواري و مصرف دارو علل اصـلی   مردهکند  که ثابت می
ج از این خواري یگانه راه عال ها بوده و زنده همه بیماري

  .باشد ها می بیماري

پرسـند کـه بـا     حاال بعضی از خوانندگان از من مـی 
چطـور شـده کـه در ممالـک     وجود ایـن همـه مـدرك    

پیشرفته غربی مانند ایاالت متحده آمریکـا یـا انگلسـتان    
کنند و در  مقامات مسئول رسماً این حقیقت را قبول نمی

و مـردم را  گذارند  ي خود به مورد اجرا نمیها بیمارستان
سازند؟ حقیقت این است کـه در   به این روش آشنا نمی

دوسـت حقیقـی    ممالک غربی بین مقامات رسمی، انسان
وجود ندارد و اگر هم وجود دارد تعـداد ایـن اشـخاص    

بـه گـوش مـردم    ها  آنبه قدري معدود است که صداي 
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پرستی قلب این آدمیـان را   خواري و پول مرده. رسد نمی
به غیر از پول و ها  آننموده است و براي به سنگ تبدیل 

منافع شخصی در این دنیا چیز دیگري ارزش و اهمیـت  
باشد؛  ها در دست مردم نمی حکومت این سرزمین. ندارد

ــده  ــه دســت ع ــه ب ــرمایه بلک ــاحبان  اي از س داران و ص
باشد که چـرخ مملکـت را فقـط بـراي      کارخانجات می

لیـد اسـلحه   چرخانند و بـراي تو  منافع شخصی خود می
هـا جـوان    کنند و میلیون هاي بزرگ برپا می بیشتر، جنگ

دهند تا پـول بیشـتري بـه دسـت      گناه را به کشتن می بی
  .آورند

ام، چـرا   من براي همه بزرگان جهان کتاب فرسـتاده 
و همچنـین  هـا   آنکننـد؟ شـاید    شخصاً اقدام نمـی ها  آن
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طب کنند که این کار مربوط به علم  بیشتر مردم خیال می
، است و ابتدا پزشکان باید مطالعه نمایند، تصمیم بگیرند

هـا   آن. به اجرا بگذارند و بعد بـه مـردم توصـیه نماینـد    
پرست غربی از همه دیرتر این  دانند که پزشکانِ پول نمی

تر  حقیقت را تصدیق خواهند کرد و یا به عبارت صحیح
زمین زودتر از سـایرین حقیقـت امـر را     پزشکان مغرب

دانند که علـم   از همه بهتر میها  آننمایند، زیرا  میدرك 
. ها کامالً عاجز اسـت  پزشکی در مقابل این همه بیماري

انـد بـه    سـوگند خـورده  هـا   آنولی مطلب اینجاست که 
بیشـتر پزشـکانی کـه    . دانشگاهی خیانت نکنند ي برنامه

نماینـد، حقیقـت را قبـول     کتاب مرا دقیقـاً مطالعـه مـی   
شوند ولـی بـراي مـردم     خوار می خام کنند، خودشان می

نماینـد، زیـرا اگـر     نویسند و سـم تجـویز مـی    نسخه می
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دانشــگاهی خـود خیانــت   ي اینچنـین نکننـد بــه برنامـه   
اند و شاید جـواز پزشـکی خـود را نیـز از دسـت       کرده

یک عده از پزشـکان کـه از حقیقـت امـر آگـاه       .1بدهند
اشتباه ها  آنولی . نگرند نیستند، با دیده دشمنی به من می

تمام وجود و  کنند، چون من دشمن هیچ کس نیستم، می
 ي ام را فداي خدمت به مردم نموده سعادت همـه  دارایی

مردم دنیا را خواهانم و اگر گـاهی بـا خشـونت حـرف     
ام  زنم دلیلش این است کـه بـا کشـته شـدن دو بچـه      می

سوزد که  جگرم داغ دیده و دلم براي آن همه مردمی می
بشقاب غذاي غیرطبیعی خود و فرزندانشـان   توسط یک

  .شندکُ را کورکورانه می

 
  .دکتر کریستین تولفی دانمارکی با این وضع مواجه گردید - ١
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توانم فراموش کنم کـه کورکورانـه بـا     من چطور می
از صبح تـا شـب    .ام شتههاي خود را کُ دست خودم بچه

کار من فقط این بود کـه دسـتورات پزشـک را صـریحاً     
سـمی و همچنـین    ،مـرده  ،»مقـوي «اجرا کنم، غـذاهاي  

درسـت در موقـع تعیـین     را ی و سـمی داروهاي شیمیای
بخورانم و همیشه مواظب باشـم کـه مبـادا    ها  آنشده به 

  .یک لقمه غذاي زنده و طبیعی به دهان بگذارندها  آن

دهد که  حاال ببینیم کار جرائد چیست؟ یکی خبر می
فضایی آمده و در فالن جـا بـه    ي اي یک سفینه از سیاره

د که سفینه از چه کن زمین افتاده است، سپس تعریف می
اي ساخته شده، رنگش چیست، چند نفـر سرنشـین    ماده
 50 -60گویا قد سرنشینان آن را هم اندازه گرفتـه  . دارد
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نویسد که فردا در فالن  دومی می! سانتیمتر در آمده است
نویسد که عمر دنیـا   سومی می! ساعت منتظر زلزله باشید

ره زمین به آخر رسیده است، گویا یک سیاره به سوي ک
مستقیم در حرکت است و در روز فالن و ساعت فـالن  

! گردنـد  کند و هـر دو متالشـی مـی    به زمین برخورد می
هـاي آینـده چـه     کند که در سـال  چهارمی پیشگویی می

پنجمـی بـا   ! اتفاقاتی بر سر مردم این دنیـا خواهـد آمـد   
دهد که فالن دانشمند یک سـم   حروف برجسته خبر می
ــد ســرطان را معالجــه مــیپیــدا کــرده اســت کــه  ! نمای

ها میلیون تیراژ  هاي دنیا که روزانه ده ترین روزنامه بزرگ
دارند صفحات خود را بـا ایـن قبیـل خبرهـاي پـوچ و      

کاغذ را  ي ها میلیون صفحه یعنی ده. کنند دروغین پر می
ها میلیون نفر  کنند، به دست ده با این نوع خبرها سیاه می



484 

 

ها میلیـون دالر پـول بـه دسـت      سپارند و ده از مردم می
  .آورند می

نهایـت بـزرگ رسـیده،     یک خبر بی ها ایندر مقابل 
اي کشـف شـده کـه بـا تعـویض یـک        سابقه حقیقت بی

بشقاب غذا با یک بشقاب غذاي دیگر، یعنی بـا عـوض   
نمودن یک بشقاب غـذاي غیرطبیعـی بـا یـک بشـقاب      

 ي هـا بلکـه همـه    غذاي طبیعـی نـه فقـط تمـام بیمـاري     
حاال . بندد هاي ابناء بشر از این دنیا رخت بر می یبدبخت

خبرهاي  ي ها، همه مدیران این روزنامه این کهبه عوض 
ــا  بــی ارزش خــود را کنــار گــذارده و صــفحات آن را ب

ها متوالیاً با این خبر مهم و  ها و ماه حروف برجسته هفته
بپرسید چـرا؟  ! مانند حیاتی پر کنند، به کلی خاموش می
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این کار را انجام بدهند تمام مشتریانی که ها  آنچون اگر 
هـاي نبـاتی،    براي مشروبات، سیگار، بیسکوئیت، روغن

ها و هزاران نوع مواد غیرطبیعی  ویتامین ،غذاهاي رژیمی
روند  دهند از دستشان می هایی سفارش می و سمی آگهی

هـا   هـا از ایـن گونـه آگهـی     و چون مدیران این روزنامه
زنند این است کـه   ا دالر پول به جیب میه روزانه میلیون

خــواري ورشکســتگی خــود را  در نهضــت زنــدههــا  آن
  .نمایند احساس می

پرستی به همـه جـا نفـوذ کـرده و      متأسفانه این پول
خـواران و سـایر    آن گیـاه . کنـد  اثرات خود را ظاهر مـی 

هاي بهداشتی که با خواندن کتـاب مـن ابتـدا بـه      انجمن
کننـد و بـراي    ند، مرا تحسین مـی آی هیجان زیادي در می
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دهنـد، بعـد از    هـا سـفارش مـی    خواري کتاب تبلیغ زنده
شوند کـه مـن بـه     دقیق کتاب وقتی متوجه می ي مطالعه

خـواري هـیچ    کنم به غیر از کتاب زنـده  مردم توصیه می
هــایی کــه از  کتــاب بهداشــتی دیگــر مخصوصــاً کتــاب

ـ   هاي مخصـوص غـذایی و از ویتـامین    برنامه ره هـا و غی
افتنـد و سسـت    کنند نخوانند از هیجـان مـی   صحبت می

ها و حتی  گان رسمی این انجمنرشوند؛ زیرا وجود ا می
هـا و   ها نیز فقـط بـا ایـن نـوع مقالـه      وجود خود انجمن

خـواري   اصـالً بعـد از زنـده   . شود ها نگهداري می آگهی
هـا   آنماند،  ن کاري باقی نمیاخوار هاي گیاه براي انجمن
ــه ــا بایــد ب ــه  انجمــن زنــده ی ــا ب خــواران بپیوندنــد و ی

خـواري بـا    هاي خود خاتمـه بدهنـد، زیـرا گیـاه     فعالیت
  .ابداً معنی و مفهومی ندارد» پخت و پز«
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علـم تندرسـتی بـه     ي   خـواري روي پایـه   اصوالً گیاه
ن گویا کشتن یک موجـود  اخوار گیاه. وجود نیامده است

ها مواد گوشت یکی از صد. کنند زنده را گناه حساب می
مـثالً  . کنند خوارها وارد بدن خود می مردهمضر است که 

مرغ و  ضرر نان سفید، برنج سفید، قند، چاي، شیر، تخم
هـا   آن. غیره به هیچ وجه از ضرر گوشت کمتـر نیسـت  

اند، ولی شـیر، ماسـت،    خواري به خود پوشانده اسم گیاه
حتــی آن پزشــکان . خورنـد  مـرغ هــم مــی  پنیـر و تخــم 

رسانند، بعـد از   پیغمبري می ي که مرا به درجهناتروپات 
خواري، وسـایل   کنند که با وجود زنده مدتی مشاهده می

درمانی دیگري مانند معالجه با آب، برق، ماساژ، ورزش 
 ي کـه پایـه  هـا   آنهاي غذایی مخصوص و مانند  و رژیم

دهنـد دیگـر    اساسی فعالیت این پزشکان را تشکیل مـی 
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هاي معدنی یک  با آب» معالجه«مخصوصاً . لزومی ندارد
آبی که از یک معدن عبور نمـوده  . بازي بیش نیست حقه

را به خـود گرفتـه اسـت،     مردهو بو و طعم مواد معدنی 
  تواند با سالمتی انسان داشته باشد؟ اي می چه رابطه

تـوان بـراي    ولی با وجود این، نور حقیقـت را نمـی  
کـس قـادر    طور که هـیچ  مدت درازي پنهان نمود، همان

بــاالخره نــور . نیســت جلــوي نــور خورشــید را بگیــرد
خواري ماننـد نـور خورشـید بایـد بـه       بخش زنده عافیت

این است قانون طبیعت، . مردم گیتی بتابد ي هاي همه دل
بخش  دهنده و رهایی این است امر خدا و این نورِ نجات

خود را باید از ایـران   ي از ایران سرچشمه گرفته و اشعه
  .به سراسر گیتی بتاباند
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خواري  درست دوازده سال پیش جلد اول کتاب خام
صفحه به زبان ارمنی منتشر نمـودم و تقریبـاً    566را در 
را به رایگان بـه ارمنسـتان شـوروي    ها  آنجلد از  پانصد

خواري  در نتیجه تعداد بیشتري از مردم به زنده. فرستادم
نان جنب و جوشی بین مردم تحصیل متوسل شدند و چ

کرده به وجود آمد که مقامات رسمی آکادمی از جا تکان 
استاد تغذیه دانشگاه ایـروان دکتـر هاروتونیـان    . خوردند

اي  مبادا به شهرت علـم پزشـکی لطمـه    این کهبه ترس 
دقیق با انتشار یـک   ي بدون مطالعه و وارد شود با عجله

که مبادا خودسرانه و بدون  نماید مقاله به مردم اخطار می
خـواري دسـت بزننـد، چـون      مشورت پزشک بـه زنـده  

هاي  البته مردم عاقل به نوشته. ضرر ببینند» ممکن است«
  .او وقعی نگذاشتند و به کار خود ادامه دادند
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من در جلد دوم کتاب ارمنـی خـود بـه ایـن اسـتاد      
شـود   شکنی دادم و گفتم که نمـی  جواب منطقی و دندان

ها صحبت نمود و اضـافه   »ممکن است«م به زبان با مرد
بـه   ها بیمارستانخواري را در  نمودم اگر او نخواهد زنده

دوسـت   فکر و پزشـکان انسـان   اجرا بگذارد مردم روشن
گیرنـد و او را در برابـر امـر     ابتکار عمل را به دست می

اش  و موجـب شـرمندگی  دهنـد   اي قـرار مـی   انجام شده
خواران  وقتی تعداد زنده. هم شدطور  همین. خواهند شد

بـرده بـراي    استاد نـام  ،جه شدگان به هزارها رسیدو معال
رسمی  1شدگان یک کنفرانس هاي معالجه شنیدن گزارش

 
هـا مالحظـه خواهیـد     جزئیات این کنفرانس را در قسمت نامه - 1

  .فرمود



491 

 

او مجبور شـد حقیقـت را   ترتیب داد و در این کنفرانس 
خـواران را تصـدیق    قبول نمـوده و معالجـه شـدن زنـده    

اجـازه  هـا   آنبه نماید، توصیه قبلی خود را پس بگیرد و 
خـواري را خودسـرانه و بـدون مشـورت      دهد که زنـده 

بینـی کـرده    که مـن پـیش   طوري همان. پزشک ادامه دهند
اي یک  بودم این استاد که رهبري و راهنمایی امور تغذیه

بینی خود در  کوتاه ي جمهوري را به عهده دارد در نتیجه
تمام مدت کنفرانسِ چهـار سـاعت و نیمـی در جلـوي     

  .شرمندگی به سر برد تجه شدگان به حالمعال

عقل این نیست کـه آدم در دانشـگاه درس خـود را    
هـاي   خوب از بر نماید، به مقام اسـتادي برسـد، حـرف   

معلمین خود را در جلوي دانشجویان مثـل طـوطی هـر    
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را کورکورانـه اجـرا   هـا   آنروز تکرار نماید و دستورات 
کسـی   عقل یک موهبت خدادادي است، عاقـل آن . کند

است که قادر است خودش فکر کنـد و خـودش نتیجـه    
من سی سال تمـام بـه تنهـایی علـم پزشـکی را      . بگیرد

مطالعه کردم، ولی قوانین این علـم را کورکورانـه قبـول    
به نظر انتقـاد نگریسـتم و   ها  آنننمودم؛ بلکه بالعکس به 

زیرا براي من آشـکار  . همیشه در جستجوي ایرادها بودم
زشکی علم صحیح و کاملی نیست به دلیل بود که علم پ

 ي بیشـتر از همــه بــا وجـود ایـن علــم انسـان     ایـن کـه  
من بدون معلم به تنهایی . شود موجودات دیگر بیمار می

این فکر مسـتقل سـبب   . ام شش زبان خارجی یاد گرفته
 ي اگـر همـه  . خواري پـی ببـرم   شد که بتوانم به راز زنده

وینـد چلوکبـاب   مردم جهان دور من جمع بشـوند و بگ 
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گویم که چلوکباب اصالً غـذا   غذاي خوبی است من می
نیست، بلکه تفاله و خاکستر غذاست کـه کـارش فقـط    

ــی  ــک . باشــد مــریض نمــودن و کشــتن م ــروان ی در ای
ــدر     ــی پ ــرزنش دائم ــود س ــا وج ــوان ب ــجوي ج دانش

خـواري   ها بـه زنـده   شناس و برادر پزشکش سال زیست
نویسد کـه بـراي ایـن     خود می ي دهد و در نامه ادامه می

. گونه اشخاص مانند پدر خود فقط احساس تـرحم دارد 
آیا از این پدر و پسر کدام یـک صـاحب عقـل مسـتقل     

  باشد؟ می

ــویم کــه دو       ــد بگ ــال خرســندي بای ــا کم اآلن ب
علم و «شناس معروف از آکادمی ایروان در مجله  زیست

اي امضـاء کردنـد و از    مقالـه  1969در تاریخ نوامبر » فن
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بیشـتر پزشـکان نـه فقـط     . اب من پشـتیبانی نمودنـد  کت
داري بـراي   خوار شدند بلکه تبلیغات دامنه خودشان زنده

 .کننـد  نمایند و پیـروان زیـادي پیـدا مـی     خواري می زنده
طـور در چنــد سـال اخیــر در کشـورهاي غربــی     همـین 

آمریکا با وجـود خاموشـی   مخصوصاً در ایاالت متحده 
خـواري هـزاران    زنـده کامل مقامات رسـمی نسـبت بـه    

خواري را پذیرفتـه   اشخاص روشنفکر نه فقط آئین زنده
انـد کـه حاضـرند     اند بلکه اعالم داشته و به اجرا گذاشته

براي پیشرفت و پیروزي آن تمام وجـود و عمرشـان را   
هـا روش خـویش را اصـالح     بعضی انجمـن . فدا نمایند

ا در آنجـ . شوند کنند و براي همکاري با ما حاضر می می
هـا   کنند، پانسـیون  خواري باز می ي زندهها نامردم رستور
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دهند و از همه جا براي تأسیس نمودن شعب  تشکیل می
  .فرستند خواري پیشنهادها می انجمن زنده
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عظمت و بزرگی ایران باستان باید تجدید 
  .شود

ــرین و    ــه از متفک ــیده ک ــرا رس ــع آن ف ــون موق اکن
چـه زودتـر جلـو     بشردوستان ایرانی تقاضا نمایم که هر

ره ابیایند تـا دور هـم جمـع شـویم و در تهـران یـک اد      
گـذاري   خواران پایـه  المللی زنده براي انجمن بینمرکزي 

یم، شـعباتی در  یکنیم، ارگان رسـمی خـود را آغـاز نمـا    
ــه      ــوانیم آن هم ــا بت ــیم ت ــاد کن ــور ایج ــارج از کش خ

انـد و   نقاط جهان پراکنـده  ي خوارانی را که در همه زنده
یابـد بـا هـم مربـوط      افزایش میها  آنبه روز تعداد روز 

  .یمیره نماارا رهبري و ادها  آنسازیم و 
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دانشمند بزرگ آمریکایی کـه بنیادگـذار و رهبـر دو    
باالخره «: نویسد باشد در نامه خود چنین می جمعیت می

توانیم  آیا می. اي پدیدار گشته است زمین ستاره در مشرق
. تـوانیم  آري مـی » قرار دهـیم؟ ایران را مرکز این نهضت 

هاي فرزندانشـان هنـوز    خون نیاکان پرافتخارمان در رگ
مردم جهـان   ي در جریان است و ما ایرانیان باید به همه

تـوانیم   ثابت کنیم که فرزندان خلـف آن نیاکـانیم و مـی   
 ي ایـده . یمیبزرگی و عظمت ایران باستان را تجدید نمـا 

 ي اولین شخص نژاد تـازه . باشد خواري ابتکار ما می زنده
ي حقیقـی، اولـین   هـا  نانـژاد انسـ   ي انسانی، اولین نمونه

پـانزده  خوار کامل، ایرانی است که اکنـون بـه سـن     زنده
زمینــه کــامالً آمــاده اســت کــه . ســالگی رســیده اســت

خواري را در ایـران بالفاصـله بـراي عمـوم عملـی       زنده
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ـ   از هـم  سازیم و به تمام جهانیان ثابت کنیم که ایرانـی ب
  .قادر است به تمام دنیا درس عبرت بدهد

اکنون کار به جایی رسیده است که بیشـتر پزشـکان   
دوست در همه جاي دنیـا، در آمریکـا، انگلسـتان،     انسان

مانند سـرطان،  » العالج صعب«سوئیس و غیره به بیماران 
دهنـد و   نشـانی مـرا مـی    ها اینفلج، فشار خون و مانند 

  .نمایند یخواري را توصیه م زنده

. شـود  بسیار جالب دیده مـی  ي یک نمونه ها اینبین 
سـاله کـه در    بیست و هشـت دایی من یک جوان  ي نوه

دیـپلم مهندسـی گرفتـه و در دانشـگاه     ) ایتالیا(فلورانس 
استادي مشـغول بـود از کمبـود     ي تهران به انجام وظیفه

پـی بـه    در پـی  هـاي مـزمنِ   غذاي طبیعی و از مسمومیت
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کـه دسـت و پـا و     طوريه رفتار شد، بضعف اعصاب گ
لرزید و قادر نبود با دسـت خـود فنجـانی یـا      سرش می

قاشقی را به دهان ببرد و یا امضـاء خـود را روي کاغـذ    
سـه  . او به دستورات رایگان من توجهی ننمـود . بگذارد

سـر  » معروف«پزشکان  ي بار به اروپا سفر نمود، به همه
ول خرج کرد تا بعـد  هزار تومان پ صد، صد و پنجاه .زد

ــوزان     ــهر ل ــاالخره در ش ــکنجه ب ــال درد و ش از دو س
از یک متخصص معروف اعصاب کـه کتـاب   ) سوئیس(

انگلیسی مرا خوانده بود و با حقیقـت آشـنا شـده بـود،     
. خواري را دریافت کرد و به وطن برگشت زنده ي نسخه

خـواري از سـالمتی کامـل     مـاه زنـده   دهاکنون او بعد از 
تـر   تـر و قـوي   ست و روز به روز دارد سـالم برخوردار ا

او از صبح تا شب به کار و فعالیـت مهندسـی   . گردد می
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بینـی کـرده بـودم،     گونه که مـن پـیش   آن. مشغول است
هـاي مـن    وقتی اینجا مردم بـراي حـرف  . طور شد همان

ارزش قائل نشدند، تصمیم گرفتم حقیقت را بـه گـوش   
برگردد و بـه ارزش  خارجیان برسانم تا از آنجا به ایران 

  .خود برسد

ترین پیروزي کـه نصـیب    بزرگاز این همه گذشته،  
من گردید و براي من هم غیرمنتظره بود این اسـت کـه   
یــک دولــت بــزرگ ماننــد دولــت هندوســتان صــحت  

وزارت بهـداري و  . نمایـد  هاي مرا رسماً تأییـد مـی   گفته
دقیـق کتـاب مـن     ي هند بعد از مطالعه ي تنظیم خانواده

هاي مرا صحیح دانسته تصمیم گرفتـه اسـت    گفته ي ههم
ي هندي منتشر نمایـد و حقیقـت را بـه    ها ناآن را به زب



501 

 

برده توسط  از این رو دولت نام. گوش همه مردم برساند
سفارت کبراي هند در تهران با یک نامه رسـمی از مـن   
اجازه چاپ کتاب را هم بـه زبـان انگلیسـی و هـم بـه      

اکنون کتاب من بـه  . واسته استي محلی دیگر خها انزب
زبان هندو چاپ گردیده و در دسترس مردم قرار گرفته 

  .است

دانیـد قسـمت عمـده جمعیـت      طـور کـه مـی    همین
دست کشـیدن از گوشـت   . خورد هندوستان گوشت نمی

باشـد، والّـا بـراي     خواران مـی  مردهترین دشواري  بزرگ
کـار  بـا گیـاه زنـده     مردهخواران عوض نمودن گیاه  گیاه

از این گذشته در هند و همچنین . چندان مشکلی نیست
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 1ناتروپاتیک ،در آمریکا و بسیاري از کشورهاي خارجی
حتی یک نفر پزشـک  متأسفانه در ایران . پزشکان زیادند

ایـن  . خـوار حسـابی وجـود نـدارد     ناتروپاتیک یـا گیـاه  
هـا و   پزشکان که بـا مصـرف دارو مخالفنـد، آسایشـگاه    

نماینـد و بیمـاران را بـا وسـایل      یس مـی ها تأس درمانگاه
  .کنند طبیعی و بدون دارو مداوا می

از هندوستان با من دائمـاً   2ها چند تا از این درمانگاه
کننـد،   هاي مـرا پخـش مـی    ها و نسخه در تماسند، کتاب

نمایند و تـا بـه حـال     خواري تشویق می مردم را به زنده
این . اند داده هاي دردناك نجات صدها بیمار را از بیماري

ها توجه دولت هند را جلب نموده کـه تصـمیم    گزارش
 
1 - Naturopathique 
2 - Nature Cure Centre 
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مـردم هنـد    ي خواري را به همـه  زنده ي گرفته است ایده
. این وضع به زودي باید همه جاي دنیا را بگیرد. برساند

ي هـا  بیمارسـتان یک پزشک سوئیسـی کـه در یکـی از    
ــه خــواهر خــود   آمریکــا خــدمت مــی ــه ب کنــد محرمان

خـواري   اند که زنـده  این اواخر آمار گرفته در«: نویسد می
انـد،   ، همه پزشکان مات مانـده کند در آمریکا معجزه می

تـوانیم بـراي مـردم نسـخه      بعد از ایـن مـا چطـور مـی    
  »بنویسیم؟

روي سخنم با مـدیران و خبرنگـاران جرایـد    اکنون 
باید در درون بدن خود صداي شـیطان را  ها  آن. باشد می

ي حقیقـی را بیــدار ســازند و  هــا ناخفـه نماینــد و انسـ  
در هـر روز  . بـردار نیسـت   بسنجند که این کـار شـوخی  

موقـع جـان    خـود و بـی   هزاران نفر از هموطنانشـان بـی  
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هـاي غیرطبیعـی    سپارند و هزاران کودك به خـوراك  می
بایـد شـب و روز آرام نداشـته،    هـا   آن. گردنـد  معتاد می

الـب  ها و مجالت خـود را پـر از مط   هاي روزنامه صفحه
خــواري نماینــد و از وزارت بهــداري، از اســتادان  زنــده

ثابت نماینـد کـه   ها  آندانشگاه و از پزشکان بخواهند تا 
ایـم و   خواران اشتباه کرده ام و با سایر زنده من با خانواده

ایـم، بلکـه بیمـارتر هـم      ها نجات نیافته نه تنها از بیماري
ر این امر ما ایم که خودمان از آن اطالعی نداریم و د شده

 این کهرا قانع نمایند و دوباره به چلوکبابی برگردانند یا 
و  مـرده هـاي   بالفاصله حقیقت را قبول نمایند، خـوراك 

را در هـا   آنداروهاي شیمیایی را محکوم کنند، مصـرف  
قطـع نماینـد،   ها  ها و شیرخوارگاه درمانگاه ،ها بیمارستان
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خداداده شفا دهند دیده را با غذاي طبیعی و  بیماران رنج
  .خواري مصون نگه دارند مردهو نسل آینده را از خطر 

من مطمئنم که شاهنشاه آریامهر، پیشواي خردمند ما 
المللی خود را بـا انقـالب سـپید و بـا      که شخصیت بین

انـد، در   سوادي به جهانیان ثابت نموده پیکار جهانی با بی
داد و چند خواري عالقه نشان خواهند  مقابل فلسفه زنده

آن  ي بهـاي خـود را بـراي مطالعـه     ساعت از وقت گران
 ي من یقین دارم که بعد از مطالعه. صرف خواهند فرمود

این کتـاب شاهنشـاه محبـوب مـا حقیقـت را تصـدیق       
خواهند فرمود و براي نجات ملت خود و همچنین براي 

افـراد بشـر پشـتیبانی خـود را در عملـی       ي نجات کلیـه 
اگـر بنـده در   . ابراز خواهند فرمـود  خواري ساختن زنده
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هاي خود حتی یک درصد شک داشتم اسم مقدس  گفته
  .آوردم شاهنشاه را در این کتاب نمی

شد اگر شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه  چه عالی می
خواري را به انقالب سپید شاه و مردم اضافه  پهلوي زنده

 با این عمل انقالب شاه و مـردم بـه کمـال   . فرمودند می
رسید و شاهنشاه آریامهر نه فقط شخص  تکامل خود می

گردیدند  اول ایران بلکه شخص اول جهان محسوب می
هاي آینده جهان تا ابد  معظم له براي نسلو نام پرافتخار 

  .ماند جاویدان می
در این رستاخیز ملی و جهانی حزب ایران نوین 

کارهـاي   ،خـدمات اجتمـاعی   و سازمان شاهنشاهیِ
مخصوصاً سپاه دانش . توانند انجام بدهند عظیمی می

هـاي   ویتـامین  ایـن کـه  و سپاه بهداشت بـه عـوض   
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و ) باشـند  که غیر از سم چیز دیگري نمی(مصنوعی 
ــ ــتا س ــون روس ــر وارد خ ــد و از یموم دیگ یان بکنن

هـا   آنهـا بـا    ها و ویتـامین  هاي غلط پروتئین حساب
 ي  علـم تغذیـه  هـا   آنتواننـد بـه    صحبت نمایند، می

یعی را بیاموزند و از ضررهاي پخت و پز صحبت طب
  .نمایند
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  هاي مجدد در ایران فعالیت

به زبان فارسـی و  خواري  خام ي پس از انتشار جزوه
 1343عدم موفقیت آن در ایران، دو سال بعـد در سـال   

چند جلد از کتاب انگلیسی چاپ اول را به هیئت دولت 
  .دریافت نمودمهاي زیر را  فرستادم و در نتیجه فقط نامه

  26/7/44              وزیر نخست       17964 شماره   
نامه شما همراه با کتابی که ارسال داشته بودیـد واصـل   «
بـه علـت کثـرت کـار و      این کهضمن اظهار تأسف از . گردید

آن را تا اخیراً به دست نیاورده بودم،  ي گرفتاري فرصت مطالعه
  ».نمایم از فرستادن کتاب شما تشکر می

امیر عباس هویدا -وزیر ستنخ  
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***  

  11/5/43      دفتر وزیر -وزارت فرهنگ      دو /7060  

ضـمن اظهـار تشـکر،     25/4/1343مورخ عطف به نامه «
 ي خـواري را کـه بـراي مطالعـه     وصول یک جلـد کتـاب خـام   

  ».دارد اید، اعالم می اینجانب ارسال داشته

امضاء - وزیر فرهنگ  

***  
     11123                                        30/7/64   

  وزارت اطالعات - دولت شاهنشاهی ایران
ضمن اظهار تشکر، وصـول کتـاب شـما تحـت عنـوان      «

این . نمایم تصدیق می، که با دقت مطالعه گردید را خواري خام
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کتاب واقعاً جالب اسـت و کوشـش شـما در نوشـتن آن قابـل      
ــی ــدردانی م ــه . باشــد ق ــاب در کتابخان ــن کت ــه  ي ای وزارتخان

  ».شود تا در موقع لزوم از آن استفاده شود گاهداري مین

امضاء - نشریات خارجی  اداره  

***  

  1/5/43       وزارت جنگ        8362/4697

متضمن یک جلد کتاب  1964ژوئیه  16مورخ  ي مرقومه«
. عالی واصـل و موجـب تشـکر گردیـد     خواري تألیف جناب خام

قطعاً . ب توجه استعالی از هر جهت جال نظریات ابداعی جناب
کارشناسان این نظریات را تا حدودي که مورد قبول قرار دهند 

  ».به قواعد تغذیه تبدیل خواهند نمود

سپهبد صنیعی - وزیر جنگ  
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***  
  دولت هندوستان  نامه

  کانوار. س. ت                          سرویس اطالعات هند
  وابسته مطبوعاتی                                سفارتخانه هند

  1971ژانویه  4تهران 

ایم شـما کتـابی را تحـت عنـوان      که اطالع یافته بطوري«
شـاید اطـالع داریـد کـه دولـت      . ایـد  خواري منتشر کـرده  خام

مشـورتی   ي یـک کمیتـه   1طبیعـی  ي براي معالجههندوستان 
 ي معالجـه  ي تعیین نموده است که راجع به پیشرفت و توسـعه 

دست این کمیته افتاده  کتاب شما به. کند طبیعی مطالعاتی می
شد  را مفید تشخیص داده و به نظر ایشان کار خوبی می آنکه 

 
1 - Nature Cure 
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ـ    ي هـا  اناگر این کتاب را به زبان انگلیسی و همچنـین بـه زب
محلــی، ماننــد هنــدو چــاپ کننــد و بــراي آن یــک تبلیغــات 

بنـابراین وزارت بهـداري و تنظـیم    . داري شـروع نماینـد   دامنه
آن  ،ند براي توزیع وسیع این کتابخانواده هندوستان خیال دار

خیـال ندارنـد از   ها  آن. روپیه بفروشند پنجرا خیلی ارزان، فقط 
  .فروش این نشریه سودي ببرند

 ي شویم اگر شما لطـف نمـوده اجـازه    ما خیلی ممنون می
ي محلی دیگر ها ناچاپ این کتاب را به زبان انگلیسی و به زب

  .به دولت هندوستان بدهید

به ایـن   1967اً به ما اطالع دهید آیا از چاپ همچنین لطف
ایـد یـا آیـا میـل      طرف کتاب تازه و اصالح شده منتشر نموده

  اي نزدیک آن را اصالح کنید؟ دارید در آینده
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الزمـه را   ي شـویم اگـر اجـازه    گذار مـی  بنابراین ما سپاس
داشته باشیم تا بتوانیم این کتـاب را در هندوسـتان بـه چـاپ     

  ».برسانیم

کانوار. س. ت  

سـفارت هندوسـتان تصـمیم     ي بعد از دریافت نامـه 
گرفتم یک امتحـان دیگـر در ایـران بکـنم و خبـر ایـن       

 ،نخسـت . پیروزي را به اطالع مقامات مسـئول برسـانم  
 ي زیر را براي شاهنشاه آریامهر نوشتم و ضـمیمه  ي نامه

هاي فارسی، انگلیسی و ارمنی تقـدیم   یک جلد از کتاب
  .اهنشاهی نمودمدفتر مخصوص ش
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همایون شاهنشاه  اعلیحضرتپیشگاه مبارك بندگان 
  آریامهر

  محمدرضا شاه پهلوي شاهنشاه پرافتخار ایران 

  شاهنشاها«

بخشی را که شـاید   العاده مسرت چاکر افتخار دارد خبر فوق
در وهله اول تصـور آن مشـکل باشـد بـه پیشـگاه شاهنشـاه       

  .پرور معروض دارد دوست و رعیت دانش

، مطالعات، تحقیقات و تجربیات سی ها کوشش ي نتیجه در
ساله یک فرد ایرانی امروز به طور قطع ثابت شـده اسـت کـه    

مـواد   ،ها ناشـی از مصـرف غـذاهاي پختـه     علل کلیه بیماري
باشد که مردم ندانسته وارد بدن  می مردهشیمیایی و سایر مواد 

پیدا کردم که نثار موقعی به این امر اطمینان  جان. کنند خود می
سالگی و دیگـري در سـن    دهدو فرزند دلبندم را یکی در سن 
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و غذاهاي » مؤثر«تجویز داروهاي  ي سالگی در نتیجه چهارده
کتاب . پزشکان مشهور ایرانی و اروپایی از دست دادم» مقوي«

چـاپ و   1339مفصلی که به زبان ارمنی نوشته بودم در سـال  
  .منتشر گردید

ی هموطنان فارسـی زبـانم در سـال    سپس به منظور آگاه
کوچکی به زبان فارسی منتشر کردم کـه   ي موقتاً جزوه 1341

کتـاب مزبـور   . آن را همان موقع تقـدیم داشـتم   ي یک نسخه
وزیر محترم فرهنگ و هنر قـرار  مورد توجه جناب آقاي پهلبد 

ایشان مرا احضار و پس از چند مالقات به دکتر عباس . گرفت
آقایـان  . ر و خورشید سرخ معرفی فرمودنـد نفیسی دبیر کل شی

زایشـگاه  «دکتر عباس نفیسی و دکتر ابوالقاسم نفیسی رئـیس  
 ي نظریات و عقایـد چـاکر را پسـندیده و وعـده    » خواجه نوري

هـاي   به منظـور بررسـی  . همه گونه مساعدت و همکاري دادند
خـواري، آنـان مـرا بـه پرورشـگاه نمونـه و        ی درباره خامیابتدا

» بهرامـی «یـک و بیمارسـتان کودکـان     ي اه شمارهشیرخوارگ
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. هـایی بـر خـوردم    متأسفانه در آنجا به دشواري. معرفی نمودند
اي از پزشــکان و کارمنــدان را از افکــار  چــون الزم بــود عــده

پرستی جدا کرده و افکار آنان را با عقاید جدیـد   قدیمی و کهنه
هایم  کوشش ،آشنا نمایم، از این رو به علت تعویق انداختن کار

ثمر مانده و موقتاً از تعقیب موضوع چشم پوشیدم، البتـه بـا    بی
غلط آنان  ي کمال تأسف، مخصوصاً که اثرات شوم طرز تغذیه

  .را از نزدیک مشاهده کردم

 ي اصوالً متصدیان امور مؤسسات مزبور و همچنـین کلیـه  
تـوجهی ننمـوده و بـه     مـرده پزشکان به تأثیر حقیقی غذاهاي 

فقــط غــذاهاي پختــه و هـا   نایمــاران ماننــد رســتورب ي همـه 
هـا   غیرحیاتی خورانیده کـه صـد درصـد سـبب بـروز بیمـاري      

پس از عدم موفقیت در ایران تصمیم گـرفتم عقایـد   . گردد می
خود را به دانشمندان کشورهاي خارجی ابـراز نمـایم تـا شـاید     
بدین طریق بتوانم مدارك موجه و انکار ناپذیر بـه دسـت آورم   

اکنـون کـه موقـع آن    . رح خود را در میهنم پیـاده نمـایم  تا ط
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دانـم الطـاف آن شاهنشـاه     مقدس خـود مـی   ي رسیده، وظیفه
  .معظم را به این امر حیاتی جلب نمایم

چـاپ و   1342کتاب انگلیسی من در اولین وهله در سـال  
سـپس در سـال   . منتشر گردید که کالً به فروش رفتـه اسـت  

ارمنی چاپ نمودم و دو سـال بعـد   کتاب دوم را به زبان  1344
عین آن را به زبان انگلیسی ترجمه نمودم که بدین وسیله هـر  

بـا  . نمـایم  را تقدیم پیشگاه شاهنشاه آریامهر مـی ها  آنیک از 
الوصفی با وسـایل و امکانـات شخصـی از     هاي زائد فشانی جان

 ي همین کتب ده هزار جلد و در حـدود نـیم میلیـون اعالمیـه    
، مؤسسـات  ،بـه جرایـد   ،رؤساي کشورهاي خـارجی رایگان به 

امسال مجـدداً ده هـزار جـزوه بـه     . ها و غیره فرستادم دانشگاه
زبان ارمنی چاپ نمودم که بـه رایگـان در اختیـار مـردم قـرار      

  .دهم
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ها این شد کـه امـروز در کشـورهاي     این فعالیت ي نتیجه
جهان مخصوصاً در آمریکـا، هندوسـتان و ارمنسـتانِ شـوروي     

بیمـارانی  هـا   آنخوار وجود دارد که اکثـر   ها هزار افراد خامصد
بودند که از پزشکان ناامید شده اکنون در کمـال سـالمتی بـه    

دهند و همواره به من و دخترم آناهید دعا  زندگی خود ادامه می
. دارم دریافـت مـی  هـا   آنهزاران نامـه تشـکرآمیز از   . کنند می

اتیک پزشکان و سایر مؤسسات خواران و ناتورپ تقریباً تمام گیاه
هـاي مـرا پخـش کـرده و      ها و اعالمیه بهداشتیِ مترقی کتاب

هـا   آن. زننـد  داري می خواري دست به تبلیغات دامنه درباره خام
کننــد، بــراي  هــاي مــرا در جرایــد خــود منتشــر مــی اعالمیـه 

نماینـد، در مکزیـک پرورشـگاه     ها بنا می خواري آسایشگاه خام
کتاب مـن در آرژانتـین بـه زبـان     . شود میخواري تأسیس  خام

اسپانیولی و در دهلی به زبان هندي ترجمه و فعالً تحت چـاپ  
کتاب مرا بـه ملـت ارائـه داده و    بنگاه تلویزیون لندن . باشد می

پزشــکان . هــایی از آن را بــراي مــردم خوانــده اســت قســمت
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» العـالج  صـعب «دوست اروپا، آمریکا و غیره به بیمـاران   انسان
خـواري را توصـیه    کتـاب خـام   ي دهند و مطالعه نی مرا مینشا
شناسـان آکـادمی ایـروان در مجلـه ماهیانـه       زیست. نمایند می
  .نمایند از نظریات من دفاع کرده و طرفداري می» فن علم و«

چون کتاب بزرگ چاکر به زبان ارمنی ده سال قبل منتشر 
. گذاشـت خواران در ایـروان رو بـه ازدیـاد     خام ي شده بود عده

خواري  هاي خام اي برقرار نموده و روي پایه با هم مراودهها  آن
خـواران   بـین ایـن خـام   . دهند ها تشکیل می ها و جشن مهمانی

رئیس و استاد کرسـی  . شود زیادي پزشک نیز دیده می ي عده
هـا ترتیـب    خواري سخنرانی دانشگاه ایروان براي خام ي تغذیه

هاي سـخت   ی که از بیماريدر این اجتماعات اشخاص. دهد می
  .دهند هاي خود را به ایشان می اند گزارش نجات پیدا کرده

سـال   چهـار مثالً خانم پزشکی که به بیماري فلج دچار و 
خواري بـر پـا    ماه خام چهارده، پس از تمام قادر به حرکت نبود
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یـک  . باشـد  ایستاده و اکنون از سالمتی کامـل برخـوردار مـی   
بیسـت و  کی از خویشاوندان من جوان ی -جالب دیگر ي نمونه
ساله به بیماري ضعف اعصاب گرفتـار شـده و دسـت و     هشت

او به دستورهاي رایگـان  . داد پاي خود را به سختی حرکت می
چاکر توجهی ننمود، سه بار به اروپا مسـافرت نمـود و بـیش از    
یک میلیون ریال خرج کرد تا باالخره در شـهر لـوزان از یـک    

صاب که کتاب مرا خوانـده و بـا حقیقـت    متخصص معروف اع
و به تهـران   کرده خواري را دریافت خام ي آشنا شده بود نسخه

  .بازگشت

مربوط موجـود اسـت و    ي هزاران مدرك مشابه در پرونده
از ایـن  . حاضرم به هر شخصی که تعیین فرماینـد ارائـه دهـم   

ترین موفقیتی که اخیراً نصیب چـاکر شـده ایـن     گذشته بزرگ
دولت هندوستان رسماً کتاب مرا مفید تشـخیص داده   است که

و تصمیم قطعی گرفتـه اسـت کـه آن را بـه چـاپ برسـاند و       
بتواننـد از  هـا   آنآن را به ملت هند توصـیه کنـد تـا     ي مطالعه
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دستورات کتاب پیروي نمایند و از بیمـاري و فقـر و گرسـنگی    
  .نجات پیدا کنند

کند تا ایـن   ار میپرستی، چاکر را واد میهن ي اکنون وظیفه
جاي بسی خوشوقتی . برسانممطلب را به شرف عرض ملوکانه 

کامل از مغز یک فرد ایرانی تراوش نموده  خواريِ است که خام
و بسی افتخار آمیز است که عملی شدن این امر از ایران عزیز 

تـري بـه زبـان     نثار کتاب جدید و مفصـل  جان. سرچشمه گیرد
ام و بـراي انتشـار آن منتظـر     ردهفارسی به رشته تحریـر در آو 

تـر   چنین فرصتی بودم تا مدارکی کـه در دسـت دارم را کامـل   
اکنون آن فرصت فرا رسیده است کـه در حمایـت پـدر    . نمایم

یقـین دارم  . دار، ایران عزیز را به بهشت واقعی مبدل سازیم تاج
ایـن امـر    ي که شاهنشاه خردمند و دوراندیش پس از مطالعـه 

وجه راضی نخواهند بود کـه دولـت هندوسـتان     حیاتی به هیچ
 ي ابتکار این انقالب بزرگ را مقدم بر دولت ایـران بـه مرحلـه   

  .اجرا در آورد
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امروز به طور قطع ثابت شده است کسانی کـه از مصـرف   
اجتنـاب   مـرده داروهـاي سـمی و سـایر مـواد      ،غذاهاي پخته

نـد  ها چه سبک و چـه سـنگین مان   بیماري ي ورزند، از همه می
هـاي مـري،    قلبـی، سـرطان، بیمـاري قنـد، بیمـاري      ي سکته

در صورتی کـه  . کنند و غیره نجات پیدا می» ها سرماخوردگی«
داشـت هرگـز چنـین     چاکر کوچکترین تردیدي در این امر می

بهـاي شاهنشـاه    داد که مصدع وقت گران جسارتی به خود نمی
  .عزیز شود

ه کنـد کـه هـر چـ     مدارك موجـود بـه خـوبی ثابـت مـی     
شوند به همـان تناسـب تعـداد     ي جدید افتتاح میها بیمارستان

هـا   ، داروخانهها بیمارستانچون . نهند بیماران رو به افزایش می
بنـابراین  . باشـند  هـا مـی   ها خود منبع شیوع بیماري و آشپزخانه

ي جدید نیست، بلکـه شـرایطی   ها بیمارستاناحتیاج به ساختن 
بدون بیمـار مانـده و یکـی     ها بیمارستانباید به وجود آورد که 

پس از دیگري تعطیل شوند و این شـرایط فقـط در دگرگـون    
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هـا   بعضی این کهبر خالف . باشد مردم می ي نمودن طرز تغذیه
عملی ساختن ایـن امـر بسـیار سـهل و سـاده       ،کنند تصور می

  .است

کـه دولـت هندوسـتان تصـمیم گرفتـه اسـت، در        بطوري
خواري را به ملـت   کتاب خام ي اول الزم است مطالعه ي درجه

ایران توصیه نموده و ثانیاً رسماً اعالم شود که پخت و پز یک 
باید حـد و حـدودي بـراي     .عمل غیرطبیعی و غیرحیاتی است

، داروهاي مردههاي  ي خوراکی تبلیغات دروغین و گمراه کننده
مـأمورین سـپاه   . هاي شیمیایی گـذارده شـود   سمی و ویتامین
این که بین زارعین داروهـاي سـمی پخـش     بهداشت به جاي

تـوان از   بیاموزنـد کـه چگونـه مـی    هـا   آنتوانند به  نمایند، می
مقداري سبزیجات زنـده و گنـدم جوانـه زده غـذاهاي سـالم،      

توانـد بـا دو    خوشمزه و ارزان تهیه نمود و یا انسان چگونه مـی 
ریال گندم زنده، دو ریال خرما و دو ریال سبزي بـدن خـود را   

 ي بـه وسـیله  . الً سیر کرده و بـدون بیمـاري زنـدگی کنـد    کام



524 

 

تـوان دربـاره تغییـرات عـادات      مطبوعات و رادیو تلویزیون می
هاي طبیعی، زنده و واقعاً نیـرو بخـش    خوراك ي تغذیه و تهیه

را بـه تـدریج    هـا  بیمارسـتان . به ملت گوشـزد و تجـویز نمـود   
ــی ــگاه  م ــه آسایش ــوان ب ــرد  ت ــدیل ک ــا تب ــه. ه ــرز تغذی  ي ط

هـا بـه    و سـربازخانه  هـا  بیمارستانها،  ها، پرورشگاه شیرخوارگاه
ها را به  در نتیجه، مردم این آسایشگاه. تدریج باید الزامی شوند

بـه  . شوند خود منتقل نموده و خود پزشک خودشان می ي خانه
از بیمـاران تهـی و یکـی پـس از دیگـري       ها بیمارستانزودي 

ـ . بسته خواهند شد  ،ات، مشـروبات، گوشـت  مصرف انواع دخانی
  .ماهی و سایر مواد مضر به مرور کمتر خواهد شد

مقدار زیاديِ گوشت، غالت، حبوبات، شکر، چاي و از ایـن  
تـوان   قبیل مواد که مازاد بر مصرف باقی خواهند مانـد را مـی  

موقتاً به کشورهاي دیگر صادر نمود و در عوض بـادام، پسـته،   
ایی ارزنـده کـه بـا    خرما، کشـمش و از ایـن قبیـل مـواد غـذ     

شود بـه مصـرف داخلـی     ترین بها به خارجیان فروخته می نازل
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سطح زندگی مردم بـاال رفتـه و خـوي حیـوانی     . خواهد رسید
هـا و جعـل و    ها، جنایـت  دزدي. رو به نقصان خواهد نهادها  آن

اول غیـر   ي ایـن امـر کـه در وهلـه    . تزویر از بین خواهد رفت
در ظـرف چنـد سـال بـه     مـا   رسد، در کشور ممکن به نظر می

  .واقعیت خواهد پیوست

بــه اعتراضــات پــوچ، باطــل و تصــورات غلــط بعضــی از  
بـا  هـا   آنرحم نباید اهمیت داد، چون  پرست و بی پزشکان پول

تـرین   انـد کوچـک   ادعاهاي خود تا به امروز نه فقـط نتوانسـته  
ها پیدا کنند، بلکه با اقدامات  اي براي جلوگیري از بیماري چاره

. انـد  هـا شـده   لط و اشتباهات خود باعث شیوع ایـن بیمـاري  غ
قطعـی کـار و    ي ها فقط و فقط نتیجه جوابگوي این همه بحث

ي  حاصـله در خـانواده   ي چنانچه براي آنان نتیجـه . عمل است
خـوارانی کـه در کشـورهاي دیگـر      چاکر و همچنین نـزد خـام  

سـائل  بـه چـاکر امکانـات و و   آینه  اند کافی نباشد، هر پراکنده
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کافی داده شود، حاضرم در مدت قلیلی صحت ادعاي خود را با 
  .عمل ثابت و مدلل نمایم

شاهنشاه آریامهر با انقالب سفید شاه و مردم، خردمندي و 
اند، بـا عملـی    رهبر بزرگ بودن را به تمام جهانیان ثابت نموده

در ایران عظمت این انقـالب بـه حـد اعـال     خواري  نمودن خام
  .خواهد رسید

استدعاي چاکر از شاهنشاه عزیز فقط ایـن اسـت کـه بـا     
هایی که به زبان انگلیسی به پیشـگاه   بردباري کتاب و اعالمیه

دارد را مطالعه فرمایند کـه پـس از    رهبر بزرگ ایران تقدیم می
چـون شاهنشـاه    يآن یقین حاصل است کـه رهبـر خردمنـد   

 آریامهر هیچگونه تردیدي نسبت به عـرایض چـاکر نخواهنـد   
داشت و راضی نخواهند شد که دولت هندوستان ابتکـار عمـل   

  ».را از دست ایران بگیرد

***  
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زیر را با یک جلـد کتـاب انگلیسـی و کپـی      ي نامه
اي که براي شاهنشاه آریامهر نوشته بودم بـه جنـاب    نامه

قلی  وزیر امیرعباس هویدا، به آقاي دکتر شاه آقاي نخست
بد وزیر محترم فرهنگ وزیر محترم بهداري، به آقاي پهل

و هنر، به آقاي حسین خطیبی رئـیس شـیر و خورشـید    
سرخ ایران، به آقاي دکتر هـدایت مـدیرعامل انسـتیتوي    

ایـران و بعضـی از مـدیران جرایـد      ي خواربار و تغذیـه 
  .فرستادم

چاکر افتخار دارد یک موضوع بسیار مهـم را بـه عـرض    «
سـی  جربیـات  مطالعـات و ت  ي در نتیجـه . عـالی برسـاند   جناب
ها ناشـی از   بیماري ي بنده آشکار گردیده که علل کلیه ي ساله

 مـرده مصرف غـذاهاي پختـه، مـواد شـیمیایی و سـایر مـواد       
در هـزاران  . کننـد  باشد که مردم جاهالنه وارد بدن خود می می
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مورد با مدارك غیرقابل انکار ثابت شده است اشخاصی کـه از  
ورزنـد، در   اجتناب مـی ) کشته شده(خوردن غذاهاي طبخ شده 

هـاي   بیمـاري  ي آسا از کلیه مدت خیلی کوتاهی به طور معجزه
ماننـد  » العـالج  صـعب «خود چه سبک و چـه سـنگین و چـه    

هاي قلبی، سـرطان و غیـره رهـایی پیـدا      بیماري قند، بیماري
  .کنند می

با کمال خوشـنودي بایـد بـه عـرض برسـانم کـه وزارت       
دقیق کتاب انگلیسی مـن،   ي هبهداري هندوستان بعد از مطالع

. نمایـد  هاي مرا رسـماً تأییـد مـی    مفید بودن آن و صحت گفته
اي که بـه   یک برگ فتوکپی این نامه و همچنین رونوشت نامه

ام بـا یـک جلـد کتـاب بـراي       پیشگاه شاهنشاه آریامهر نوشته
  .دارم مطالعه تقدیم می

باشـد کـه بـا     اکنون اختیار در دست مقامات مسـئول مـی  
یعنی فقط با مبادله  ها بیمارستاناي  ض نمودن برنامه تغذیهعو
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با یک بشقاب غـذاي زنـده در    مردهنمودن یک بشقاب غذاي 
را  هـا  بیمارستانو بیماران را معالجه نموده  ي کوتاه مدتی کلیه

  .خالی از بیماران بسازند

با مبادله نمودن یک بشقاب غـذاي کشـته شـده بـا یـک      
ــده و طب ــه فقــط انســان از کلیــه بشــقاب غــذاي زن  ي یعــی ن

کنـد؛ بلکـه    هاي خود بـراي همیشـه نجـات پیـدا مـی      بیماري
شود، طـول عمـر چنـد     زندگی او چند مرتبه کمتر می ي هزینه

گیـرد و جنـگ و    رود، خوي حیوانی او نقصان مـی  برابر باال می
  ».پذیرد جدال و دزدي و جنایت در این دنیا خاتمه می

***  
  :هاي زیر را دریافت نمودم نامه ،قهاي فو نامه در جوابِ

  وزیري نخست                                 15/2/1350تاریخ 
  13614شماره 
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که به عنـوان   1350اول اردیبهشت ماه  ي مورخه ي نامه«
لـه   وزیر ایفاد داشته بودید به عرض معظـم  جناب آقاي نخست

 ي همطالعـاتی کـه دربـار    ي مقتضی است بـراي عرضـه  . رسید
  ».یدیاید به وزارت بهداري مراجعه فرما تغذیه از مواد خام نموده

 وزیر محمد صفا رئیس دفتر اختصاصیِ نخست - با امید موفقیت

***  

  وزارت بهداري                               14/2/1350تاریخ 
  713/5شماره 

  شوراي عالی انستیتوي خواربار و تغذیه ایران

تقدیمی به  1350ردین فرو 23مورخ  ي عطف به عریضه«
همایون شاهنشـاه آریـامهر کـه از     اعلیحضرتپیشگاه مبارك 

طریق دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت محترم بهداري بـه  
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اي  این مؤسسه ارجـاع گردیـده خواهشـمند اسـت بـراي پـاره      
بــه  18/2/1350مــذاکرات الزم ســاعت نــه صــبح روز شــنبه 

  ».ریدانستیتو خواربار و تغذیه ایران تشریف بیاو

دکتر هدایت -مدیر عامل  

***  

 ي در  ساعت معین در انستیتو حاضر شدم و نظریـه 
نفر  ده پانزدهطبیعی در حضور  ي تغذیه ي خود را درباره

آقایان بـا دقـت   . از کارشناسان مؤسسه در میان گذاشتم
دادنــد و دائمــاً تکــرار  تمــام اظهــارات مــرا گــوش مــی

حیح و منطقـی  هاي شما صد درصد صـ  گفته«: کردند می
فقط دکتـر هـدایت عقیـده داشـت کـه مصـرف       » .است

لبنیات و مقدار کمی گوشت چندان ضرري ندارد، بلکـه  
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چه باید کرد؟ عقیده هر . الزم هم هست در بعضی موارد
بـراي  . غلط هـم باشـد، عقیـده اسـت     ي چند روي پایه

 ي بعضی اشخاص کـار آسـانی نیسـت بـر ضـد برنامـه      
در ها  آنبه سؤال من که چرا . دانشگاهی اظهار نظر کنند

کننـد او   تجدید نظر نمـی  ها بیمارستاناي  تغذیه ي برنامه
تعجـب  » .ما براي این کار صالحیت نداریم«: جواب داد

من آنجاست کـه چـرا دفتـر مخصـوص شاهنشـاهی و      
ــه    ــک مؤسس ــزد ی ــرا ن ــداري م ــات وزارت به  ي مقام

  اند؟ صالحیت فرستاده بی

فقــت خــود را بــراي در آخــر مــذاکرات آقایــان موا
ــده  ــان زن ــان    امتح ــته از کودک ــد دس ــواري روي چن خ

ابـراز داشـتند و گفتنـد     هـا  بیمارسـتان ها و  شیرخوارگاه
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تري به زبان فارسی به چـاپ   شد کتاب بزرگ خوب می
سپس قرار شد که تصمیم قطعی خودشان را . رساندم می

  .کتباً به من اطالع دهند

  :براي من فرستادندروز این نامه را  چهل و هفتبعد از 

  وزارت بهداري                                17/4/1350تاریخ 
  2563/5شماره 

  شوراي عالی انستیتوي خواربار و تغذیه ایران
تقـدیمی شـما بـه پیشـگاه مبـارك       ي در مورد عریضـه «

 ي ارائــه«شاهنشـاه آریــامهر راجـع بــه    اعلیحضـرت همــایون 
 ي عـین عریضـه  کـه  » خواري و لزوم تـرویج آن  خام ي نظریه

مزبور از طریـق دفتـر مخصـوص شاهنشـاهی و مقـام وزارت      
بهداري به این انستیتو ارجاع گردیده بود و بر طبـق دعوتنامـه   
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 18/2/1350در جلسـه روز   14/2/1350مـورخ   713/5شماره 
  :حضور به هم رسانیدید، اینک جواباً اعالم می دارد

صول و تحقیقاتی بر اساس ا ي چون روال کار این مؤسسه
ها و مراکـز تحقیقـاتی اسـتوار     قواعد علمی نظیر دیگر دانشگاه

باشد و شما در نشریات خود و همچنین گفتگوهاي مفصلی  می
الذکر به عمل آمد صریحاً عدم اعتقاد خـود   که طی جلسه فوق

را نسبت به اصول علمـی، فیزیولـوژي و بیولـوژي و بیگـانگی     
پزشکی را بـه شـهادت    خود را با این مبانی ابراز و حتی دانش
دانید  ها و آالم بشري می اظهارات و نشریات خود منشأ بیماري

خود را منحصـراً   ي اساس نظرات ابراز شده این کهو مضافاً به 
اید، علیهذا و به علـل فـوق    شخصی قرار دادهمبتنی بر تجارب 
تواند مورد قبول محققـان و کارشناسـان ایـن     نظرات شما نمی

باال شرکت داشـتند قـرار    ي شدهاشاره  ي همؤسسه که در جلس
  ».گیرد

دکتر هدایت -مدیر عامل  
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***  

ـ  کنیــد دلیــل رد نمــودن  کــه مشــاهده مـی  طــوريه ب
طبیعی براي بیماران  ي پیشنهادات من این نبود که تغذیه

باشد، بلکه پیشنهاد من  بخش می و براي سایر مردم زیان
مـن   ي ظریهن این کهقرار نگرفته براي مورد قبول ایشان 

. کنـد  فیزیولوژي و بیولوژي تطبیق نمـی  ،با اصول علمی
باید پرسید آیا این آقایـان در صـحت علـم خـود هـیچ      

شکی هیچ ایرادي زمطمئنند که علم پها  آنشکی ندارند؟ 
کس در  کن کرده و هیچ ها را ریشه بیماري ي ندارد، کلیه

اند بـا   نتوانستهها  آنبرد؟ اگر  این دنیا از بیماري رنج نمی
علم خود این کار را انجام بدهند، بگذار مـانع نشـوند و   
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امکان بدهند که من با یک بشقاب غذاي طبیعی این کار 
  .را بکنم

من با دانش پزشکی، فیزیولوژي و بیولوژي مخالفتی 
من فقط با تجویز غذاهاي کشته شـده، داروهـاي   . ندارم

شـأ  من«ها  آنمورد مخالفم و در  سمی و عمل جراحی بی
ایـن آقایـان فکـر    . بیـنم  مـی  را »ها و آالم بشري بیماري

هاي من بـا اصـول علـم پزشـکی      کنند که اگر گفته نمی
نمود، من هـم یکـی از آن کارشناسـان علمـی      تطبیق می

شـود پیـدا    ها می بودم که در این دنیاي پهناور میلیون می
توانستم از  اگر من یک دانشمند طب بودم مگر می. نمود

تر شوم که او و امثـال او بـا کشـفیات     م بزرگپاستور ه
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خویش مردم را در راه کج هدایت نموده و تمام دنیـا را  
  .اند در مواد سمی غرق کرده

ــر هــدایت و همکــاران او را   ــر دکت ــن ام مــن در ای
مزبور این آقایان محترم با  ي در جلسه. دانم گناهکار نمی

ـ  هاي منطقی من گوش می زیاد به حرف ي عالقه د و دادن
ــه   ــه در خان ــنم ک ــامالً مطمئ ــوانین   ک ــود از ق ــاي خ ه

انـد، ولـی چـه     خواري تا حدودي استفاده هم نموده زنده
توان انتظـار داشـت از کسـانی کـه صـالحیت آن را       می

، ها بیمارستاناي  تغذیه ي ندارند پیشنهاد نمایند در برنامه
هـا و غیـره کمـی تجدیـد نظـر       ها، سربازخانه پرورشگاه

و زهرآلـود اقـالً کمـی     مـرده هاي  خوراك نموده پهلوي
اگـر  . یا یک غذاي طبیعی دیگـر بگذارنـد   و ساالد، میوه
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توانستند در جواب  صالحیت این را ندارند اقالً میها  آن
به دفتـر مخصـوص شاهنشـاهی و بـه وزارت بهـداري      

هـاي خـود را در    بنویسند که الزم است آوانسـیان گفتـه  
ایـن کـار را   هـا   آنچـرا  دانـم   من نمی. عمل ثابت نماید

اصالً معلوم نیست چرا کارشناسان علم پزشکی . نکردند
از امتحان نمودن غذاي طبیعی روي چند بیمار یا کودك 

پنجاه کودك ضـعیف،   من حتی حاضرم چهل. گریزانند
مریض و ناتوان را با خرج خود تغذیه نمـایم و بعـد از   

می چند ماه کامالً سالم و شاداب به دست مقامـات رسـ  
  .بسپارم

آقاي مهرداد پهلبـد   ،و کتاب منبعد از دریافت نامه 
وزیر محترم فرهنگ و هنر میـل داشـتند بـا دختـر مـن      
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در سـاعت تعیـین شـده در حضـور     . آناهید آشنا شـوند 
این دفعـه  . ایشان حاضر شدیم و مدتی صحبت نمودیم

دکتر عباس نفیسی سردبیر شیر و خورشید سـرخ ایـران   
د در بیمارسـتان رضاشـاه کبیـر چنـد     اظهار تمایل نمودن

تختخواب در اختیار من بگذارند، ولی متأسفانه این دفعه 
خواري  زنده ي دکتر محترم به مسأله این کهرغم  نیز علی
زیـادي داشـتند، کـار را چنـدان جـدي دنبــال       ي عالقـه 

  .ننمودند

سپس آقاي پهلبد صالح دانستند کـار را از کودکـان   
لیه بانو فریده امنظور با سرکار عبراي این . یمیشروع نما

دیبا یک مالقات قـرار دادنـد و مـرا بـه حضـور ایشـان       
من یک جلد کتاب انگلیسی براي علیاحضرت . فرستادند
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در حین ایـن مالقـات بـانو فریـده     . شهربانو همراه بردم
ــگاه   ــان پرورش ــه کودک ــد ک ــا تصــدیق نمودن ــا و  دیب ه

ایـن بـاره    ها خیلی ضعیفند و قول دادند در شیرخوارگاه
. با شهبانو صحبت نموده و نتیجه را به مـن خبـر دهنـد   

  .متأسفانه از آنجا نیز خبري نیامد

مـردم، مخصوصـاً   . شکار اسـت آدلیل این امر واقعاً 
مقام که در کار و فعالیت بیشتر گرفتارنـد،   اشخاص عالی

ــم  ــه رژی ــع ب ــاي  راج ــدري  ه ــه ق ــاگون ب ــذایی گون غ
انـد کـه خسـته     دهارزش شنی اساس و بی هاي بی صحبت

هـا   کنند ایـن هـم یکـی از آن صـحبت     شده و خیال می
کنند کتاب را باز نمایند،  حتی فرصت پیدا نمی. باشد می
سـپارند؛ والّـا    اندازند در یک گوشه و به فراموشی می می
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طور که تجربه به من نشـان داده محـال اسـت کـه      همین
  .ندتفاوت بما کسی کتاب مرا با دقت مطالعه نماید و بی

خـود   ي هایی که من امضاء نموده بـا عریضـه   کتاب
شاهنشاه آریامهر فرستاده بودم، از طـرف   ي براي مطالعه

ها  آنو  اهمیت تلقی شده دفتر مخصوص شاهنشاهی بی
همـین کـار   . اند عیناً در اختیار انستیتوي تغذیه گذاشته را

مـن  . هم ظاهراً در وزارت بهداري انجـام گرفتـه اسـت   
ه شاهنشاه آریامهر، نه علیاحضرت شهبانو، نه یقین دارم ن

سرکار عالیه بانو فریده دیبا و نه وزیر محترم بهـداري از  
 جـاي تعجـب هـم نیسـت،    . دارند متن کتاب من اطالع

تاریخ نشان داده هر قدر کشف بزرگ باشد، همان قـدر  
تـاریخ همیشـه تکـرار     .هم باور کردن آن مشکل اسـت 
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توانـد بـاور    کس نمی هیچ دقیق ي بدون مطالعه. شود می
کند که تعویض یک بشقاب غذا قادر است این دنیا را از 

  .ها نجات دهد بیماري ي شر کلیه

ها بودم که خبر خوشـی از   در حین نوشتن این کلمه
بــر حســب پیشــنهاد متخصــص جهــاز . ایــروان رســید

ترین بیمارستان ایروان، دکتـر پروفسـور    ي بزرگ هاضمه
ــماونیان ــوان ش ــل ،جی ــنج چه ــکان و   و پ ــر از پزش نف

خواران حقیقی و بـا   هاي برجسته، همگی زنده شخصیت
اي ترتیـب   در سالنی دور هم جمع شـده جلسـه   ،تجربه

ما از پیشرفت «: دارد پروفسور محترم اظهار می. دهند می
هایی کـه بـه دسـت آمـده خیلـی       یابی خواري و کام زنده

کتبـی  ایم و خبر داریم، ولی دست مـا از مـدارك    شنیده
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کند یک کمیته انتخاب شـود   او پیشنهاد می» .خالی است
خواران آمار بگیرد و بـراي   که وظیفه داشته باشد از زنده

انـد   هاي سخت نجـات پیـدا کـرده    کسانی که از بیماري
هـا   آنهایی مخصوص تشکیل دهد تا معلوم شود  پرونده

انـد، در کـدام    هایی داشته خواري چه بیماري قبل از زنده
اند، تحت درمان کـدام پزشـک    بستري شده ها رستانبیما

هـایی انجـام گرفتـه، چـه      انـد، چـه آزمـایش    قرار گرفته
داروهایی تجویز گردیده، چنـد روز از خـدمت وظیفـه    

اند و ضمناً راجع به حال کنونی هم شـرح   محروم مانده
بعد از هفت ساعت مـذاکره یـک کمیتـه پـانزده     . بدهند

تـرین پزشــکان   مینفـري تحـت ریاسـت یکــی از قـدی    
جزئیـات ایـن جلسـه را در    . شـود  خوار انتخاب می زنده
  .ر آوانسیان خواهید خواندبانو هایکانوش د ي نامه
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اکنون مـن خیلـی میـل دارم بفهمـم آیـا کـی بایـد        
کارشناسان رادیو تلویزیون ایران از خواب بیدار شوند و 

در نشــریات خــارجی هــا  آن. حقیقــت را قبــول نماینــد
اسـاس و   پـوچ، بـی   ي و هر کجا که یک مقالهگردند  می

» کمبـود «ازدیاد جمعیت، » خطرات«گمراه کننده از قبیل 
پروتئین حیـوانی  » فواید«مواد غذایی، » کمبود«پروتئین، 

هـاي مـردم    کنند ترجمه نمـوده و گـوش   و غیره پیدا می
چرا . نمایند هاي خطرناك پر می لوح را با این دروغ ساده

هاي مفصل چند کلمه اضافه  ن سخنرانیدر موقع ایها  آن
کتابی منتشـر شـده کـه کـامالً     کنند که در ایران هم  نمی

چـرا رادیـو   رانـد؟   هـا سـخن مـی    برعکس ایـن نظریـه  
کننـد؛ ولـی    تلویزیون لندن، ایروان و غیره این کار را می

رادیو تلویزیون ایروان به . کند رادیو تلویزیون ایران نمی
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دهد که براي مـن کـارت    ت میاین مسأله به قدري اهمی
چرا اصالً کارشناسان تلویزیون ما بـه  . فرستد تبریک می

هـاي کهنـه و    جاي اکتشافات پیشرفته و مفید، با نظریـه 
نمایند و به جـاي   پوسیده مردم را در راه کج هدایت می

هاي وسترن، پلیسی و  هاي آموزنده و اخالقی با فیلم فیلم
هـاي مـا را خـراب     هاي روبـاز اخـالق بچـه    بازي عشق

  .کنند می

هاي متعدد به رادیو تلویزیـون و   ها و بولتن من کتاب
هـا پـیش شخصـاً در     سـال . ام وزارت اطالعات فرستاده

تلویزیون حاضر شده بـین کارمنـدان آن کتـاب توزیـع     
ــ. ام نمــوده ــوريه ب ــه ط ــه در نام ــات  ي ک وزارت اطالع

لعـه  مطا» بـا دقـت  «کتاب انگلیسی مرا ها  آنخوانید،  می
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دانســته و » جالــب و قابــل قــدردانی  «نمــوده، آن را 
ایـن کتـاب در کتابخانـه    «: نویسـند  طـور کـه مـی    همـین 

شـود تـا در موقـع لـزوم از آن      داري مـی  وزارتخانه نگـه 
از قرار معلوم هنوز موقع آن نرسـیده کـه   » .استفاده شود

  .مورد استفاده قرار دهندایشان الزم بدانند این کتاب را 

کنم که چطـور در   تلویزیون مشاهده می وقتی من در
هـا   آسیا و آفریقا کودکان گرسنه و در حال مرگ ساعت

این به خیال  مردهکشند براي یک بشقاب برنج  انتظار می
کنند و غذاي واقعـی   سوزي می دوست دل مردم انسان که
توانم فریاد نکشـم و نگـویم    دهند، چطور می میها  آنبه 

ایـد در ایـن نـادانی وحشـتناك     عقل تا کی ب اي مردم بی
هاي گرسـنه   زندگی کنید؟ این اجساد برنج را که به بچه
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بـا ایـن   . غذاسـت  ي خورانید، غذا نیست، ایـن تفالـه   می
هـا را گرسـنه    آور شـما خودتـان ایـن بچـه     مرگ ي تفاله

» کمبود غـذایی «کشید و سپس گناهش را به  گذاشته، می
وجـود نـدارد،    در این دنیا کمبود غذایی. دهید نسبت می

اگر شما به این کودکـان یـک چهـارم ایـن بـرنج را بـه       
صورت زنده بدهید بیشـتر از آن کسـانی کـه دو پـرس     

شـما کـی   . خورند غذا خواهید رسـاند  چلوخورشت می
بـاالخره  باید به خود بیایید و این حقیقت را قبول کنید؟ 

رساند  چرا رادیو تلویزیون ملی ایران به اطالع مردم نمی
گوید  دیگر هم وجود دارد که می ي ر دنیا یک نظریهکه د

خود اسـت، نبایـد سـخنان خیـالی ایـن       ها بی این حرف
باور کنید، در حال حاضر در ایـن دنیـا   هاي بدبین را  آدم
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به قدري غذاي طبیعی وجود دارد که پنج برابر جمعیت 
  .تواند به راحتی سیر نماید کنونی را می

اندیش و بدخواه حقیقت هاي بد توانند آدم تا کی می
مـردم مـریض و نیمـه دیوانـه     . را از مردم پنهان نماینـد 

هـا   نمایند و میلیون هشتاد درصد غذا را با آتش محو می
دیگـر  . شـند کُ افراد بشر را بـا گرسـنگی مصـنوعی مـی    

ها هزار پیروان  هاي من فقط حرف نیست، من با ده گفته
تئین پـرو «هاست که بـا گنـدم زنـده و بـدون      خود سال

چـرا ایـن دانشـمندان علـم     . کنـیم  زندگی مـی » حیوانی
خواهند ما را  پزشکی یا متخصصین رادیو تلویزیون نمی

هاي آزمایشی حساب نمـوده، بـه سـراغ مـا      جزء موش
ــی      ــون معن ــند؟ چ ــا را بپرس ــال م ــرح ح ــد و ش بیاین
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خواري به قدري بزرگ است کـه بعضـی اشـخاص     زنده
اشـخاص هـم ماننـد    براي بعضـی  . توانند باور کنند نمی

کارمندان دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت بهـداري  
رسـد کـه بـراي مطالعـه آن      اهمیت به نظر مـی  چنان بی

توجـه   ایـن کـه  کنند و بـه جـاي    پیدا نمی» وقت کافی«
ین یبــاالترین مقامــات را روي آن جلــب نماینــد بــه پــا

ي من  هاي امضاء شده اي را که با کتاب و نامه فرستند می
سـپرده بـودم بـه    هـا   آنله بـه   طالعه شخص معظمبراي م

سپارند؛ گویا نجـات   صالحیت می اي مردم بی دست عده
اي اسـت   دادن بشریت از فقر، گرسنگی و بیماري مسأله

چنان ناچیز که ارزش آن را نداشت وقت شاهنشاه را بـا  
ارزش ضایع نمایند و حال ایـن کـه    این نوع کارهاي بی

دمنـد، بـه ایـن مسـأله بسـیار      دانند شاهنشاه خر همه می
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نثار را همراه  له عریضه جان دهند و اگر معظم اهمیت می
ــتفاده از     ــان دارم در اس ــد اطمین ــه فرماین ــاب مطالع کت

  .فرمایند پیشنهادات من یک دقیقه درنگ نمی

ــی  ــداري م ــداقل وزارت به ــد وزارت  ح ــد مانن توان
بهداري هندوستان کتاب مرا مفید اعالم نموده، خوانـدن  

را به مردم توصیه نماید و یا ماننـد پزشـکان ایـروان     آن
دوست  فکر، انسان چند نفري از مردم روشن ي یک کمیته
هاي مـرا بـا دقـت     کار انتخاب نماید که پرونده و درست

  .هاي الزمه را تهیه نماید مطالعه نموده و گزارش
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  چند نامه از پیروان ایرانی من
ی بشریت لقب داد زیرا ترین ناج شما را باید به حق بزرگ«

ساده و منطقی خود دیري نخواهد گذشـت کـه    ي که با فلسفه
ریـزي،   جهان را از شر دیوهاي مرض، جهل، ستمگري، خـون 

  .طلبی و سایر رذایل اخالقی نجات خواهید داد کشی، جاه آدم

  و خرد جان  نام خداوند  به
  کزین برتر اندیشه بر نگذرد

و روحی خود را به شما  ناجی بزرگوار، من سالمتی جسمی
عالی  ارزنده حضرت ي مدیونم، زیرا که با عمل کردن به فلسفه

هاي جسمی و روانی که از اوان کـودکی تـا سـن     همه بیماري
سالگی با آن دست به گریبـان بـودم در عـرض     بیست و چهار

  .آسا از بین رفت مدت کمی معجزه
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به . دمو معده مبتال ش هاي روده از آغاز کودکی به بیماري
. درد مــرا زجـر ندهــد  خصـوص روزي نبـود کــه اسـهال و دل   

ناراحتی قلبی و گلودرد در درجـه دوم اهمیـت قـرار داشـتند و     
بیسـت و   در طی این مـدت . دردهاي آن برایم عادي شده بود

سال بیماري، به پزشکان فراوانـی مراجعـه کـردم، ولـی      چهار
ز بـه روز  اي مثبت حاصل نگردیـد و وضـعم رو   متأسفانه نتیجه

بـه بیمارسـتان شـوروي پنـاه بـردم و تصـور       . شـد  تر می وخیم
هاي  اعجاز خواهند کرد و مرا از شر این بیماريها  آنکردم  می

پزشکان این بیمارستان چندین دفعـه  . مزمن نجات خواهند داد
هـاي   خون، ادرار و مدفوع مرا تجزیه کردند و مرتباً بـا آمپـول  

ـ تزریقی و خوراکی جانم را به  کـه هـر    طـوري ه لبم رساندند؛ ب
رفت و حالم به شـدت   دفعه با مصرف این داروها سرم گیج می

شاید نتوانم حسـابش  . کردم خورد و آرزوي مرگ می به هم می
و کلسـیم و از ایـن قبیـل     B ،C ،Kرا بکنم که چقدر ویتامین 

هاي لعنتی به من تزریق گردیده یـا خورانـده    ها و قرص آمپول
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آن روزهـا را بـه خـاطر     ي خواهد خـاطره  نمیو دلم  شده است
بیسـت و  ولی الزم است که بگویم در تمـام ایـن مـدت    . آورم
سال همه پزشکان خوردن گوشت، جگر، دل و قلوه، مغز  چهار

کردند و بنده نیـز بـه    و از این قبیل را با اصرار تمام تجویز می
و  کـردم  الذکر تغذیه می خاطر نجات خود اجباراً از غذاهاي فوق

  .شد روز به روز حالم بدتر می

ي اوج خود رسـید   ها و دردهاي من زمانی به نقطه ناراحتی
که در دبیرستانِ نظام مشـغول تحصـیل بـودم و سـال ششـم      

در این یک سـال آقایـان پزشـکان    . کردم دبیرستان را طی می
کباب برگ را  ي مصرف روزانه ،عالوه بر غذاهاي حیوانی فوق

داند زجر و عذاب من به نهایت درجه خود  خدا می. تأکید کردند
که در تمام مدت این یک سال حتی یک  طوريه رسیده بود، ب

داري و  زنـده  شب را راحت نخوابیدم و درد و رنج مـرا بـه شـب   
هـا   اکثر اوقات به خصـوص شـب  . کرد مطالعه اجباري وادار می

کـرد، ولـی غـرور     تاب مـی  پیچید و مرا بی هایم به هم می روده
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داد که در برابر دیگران اظهـار عجـز و    ی به من اجازه نمیجوان
بـاالخره از  . سـاختم  سـوختم و مـی   و به ناچار می ناتوانی نمایم

هـاي بهداشـتی    آقایان پزشکان ناامید شدم و به مطالعه کتـاب 
متعددي که از پزشکان و دانشمندان ایرانی و خارجی گردآوري 

واري به دستم رسید و خ باالخره کتاب خام. کرده بودم پرداختم
دقیق این کتاب با ایمـان کامـل، بـه اجـراي      ي پس از مطالعه

خواري را طی نکرده  دستورات آن پرداختم و هنوز ماه اول خام
ها کوچکترین اثري  بودم که مشاهده کردم دیگر از آن ناراحتی

خــواري بــود کــه خــود را در اوج  نمانـده و در مــاه ســوم خــام 
. و این بیشتر به یک معجزه شبیه بـود تندرستی مشاهده کردم 

آري هر کس حق حیوانات را ضایع نکند و خود را بـه طبیعـت   
پـرورد و   واگذار نماید، پروردگار توانا او را در آغوش طبیعت می

فهمم کـه چـرا    حاال می. دارد ها در امان می ها و رنج از بیماري
تـر   داروهاي تجـویزي پزشـکان وضـعم را روز بـه روز وخـیم     
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کرد که بـا   هر پزشکی یک نوع دارو به من تجویز می. کرد می
  .داروهاي تجویزي پزشکان دیگر مغایرت داشت

خواري کرد  سالگی شروع به خام هشتاد و دوپدرم در سن 
هـاي مـزمن را    هاي شدید و تـب  العمل عکس این کهو پس از 

و بـا   برد پشت سر گذاشت، اکنون در سالمتی کامل به سر می
هاي زائد آنقدر سـبک شـده اسـت کـه هـر       شتحل کردن گو

بـازي   پـردازد و طنـاب   هاي سبک می بامداد به نرمش و ورزش
سـال نـدارد و جـوانی را از سـر      هشتاد و دوکند و انگار که  می

  .گرفته است
خوشبختانه روزي به جوانی به نام غالمرضا طیار برخـورد  

مـل  بایستی در بیمارستان تحت ع کردم که فرداري آن روز می
او پس از شنیدن توضیحات مختصـري  . گرفت جراحی قرار می

خواري به سخنان من ایمان پیدا کـرد، بـراي عمـل     درباره خام
  .خواري خود را نجات داد جراحی حاضر نشد و با خام
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دانم آن نعمت سالمتی را که در اثر  ناجی بزرگوار، من نمی
صیب خواري و عمل کردن به مطالب آن ن ي کتاب خام مطالعه

من و پدرم شده است، چگونه باید جبران نمایم؟ آنچـه مسـلم   
گانـدي  . است به هیچ وجه نخواهم توانست آن را جبران کـنم 

اگـر خـودت از درد و رنـج نجـات پیـدا کـردي،       «: گفته است
کران  براي جبران الطاف بیبنابراین » .دیگران را نیز نجات بده

این کنم و آن  عالی شخصاً براي خود تکلیف تعیین می حضرت
هایم جریان دارد براي نجات سایر  تا زمانی که خون در رگ که

افراد بشر از گرداب جهل، نادانی و بیماري کوشش و جانبـازي  
من مطمئنم انجام این عمل بهترین جبران بشردوسـتی  . نمایم

باشـد، زیـرا یقـین دارم بـا آن قلـب پاکتـان شـنیدن         شما می
ها براي خـود   ترین پاداش ارزندهخبرهاي سالمتی افراد بشر را 

  .خواهید دانست
افـراد بشـر از زیـر بـار      ي امیدوارم روزي فرا رسد که همه

زندگی شانه خالی  ي هاي تحمیل شده ها و نظام خرافات، سنت
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شناسـان و   کنند و بیش از این چشم بسـته اشـتباهات زیسـت   
  .گذشتگان گمراه خود را ادامه ندهند

یوي و آرامش آن ناجی بزرگوار و در خاتمه تندرستی، دیرز
  ».نیاز آرزومندم مردم گیتی را از بارگاه اهورامزداي بی ي همه

یار خسروانی دین      : ارادتمند همیشگی شما  

***  
انسـانی خـود    ي پس از عرض ارادت و بنـدگی، وظیفـه  «

 ي دانم به خاطر به دست آوردن سـالمتی خـود بـه وسـیله     می
گــذاري و  مند ارجمنــد ســپاسدانشــ آنخــواري از  روش خــام

زبان من قاصر است که چگونه برایتـان شـرح   . قدردانی نمایم
مرگـی کـه در   . اید دهم که شما مرا از مرگ حتمی نجات داده

مـن از  . کـرد  سن بیست سالگی و در آغاز جوانی مرا تهدید می
خـواري   رفتن به زیر چاقو و قیچی جراحی سرباز زدم و با خـام 

زندگی خـود  . سالمتی خود را باز یافتم در عرض مدت کوتاهی
هر گونه فـداکاري در   ي را به شما مدیونم و جان در کف آماده
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افراد بشر را در بر دارد  ي خواري که نجات همه راه پیروزي خام
نویسـم تـا    اکنون شرح زنـدگی خـود را برایتـان مـی    . باشم می

متوجه شوید که چرا حاضرم تا پایان عمر بـراي نجـات افـراد    
امیـدوارم شـرح   . بشر از درد و رنج و بیماري، جانبـازي نمـایم  

وطنـان عزیـز بـه خصـوص گـروه       زندگی من بـه گـوش هـم   
  .ورزشکاران برسد

ابتدا به . سالگی پا به تشک کشتی گذاشتم شانزدهدر سن 
کشتی کج عالقه زیادي نشان دادم و بعد از مدت یـک سـال   

نمـودم و  شـرکت  هـا   ناتمرین در مسابقات تهـران و شهرسـت  
بعدها متوجـه شـدم کـه    . پیروزي قابل توجهی به دست آوردم

آن را رهـا نمـودم و در   . گري محض اسـت  کشتی کج، وحشی
  .سالگی وارد کشتی آزاد شدم هجدهسن 

سال در این رشته کـار کـردم و در خردادمـاه     دودر حدود 
در ایـن  . کشـتی آزاد شـرکت نمـودم    ي در یک مسابقه 1347

چشـمانم سـیاهی   . ه ثانیه اول قلبم گرفـت مسابقه در همان س
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مـرا بـه   . رفتند، بیهوش شدم و نتوانستم مسابقه را ادامه بدهم
در اثر آمپول نوالژین حالم ظـاهراً بجـا آمـد،    . بیمارستان بردند

ریـزي معـده دچـار شـدم و      ولی چندي نگذشت که بـه خـون  
ي مختلفی را زیر پا گذاشتم، ولی ها بیمارستانکالم  ي خالصه

ایـن  مثبتی به دست نیـاوردم تـا    ي أسفانه کوچکترین نتیجهمت
اي  آقایــان پزشــکان طــی جلســه ،در آخــرین بیمارســتان کــه

تـوان مـرا    خصوصی نظر دادند که فقط با عمـل جراحـی مـی   
خود پزشـکان امیـد موفقیـت در     ي البته بنا به گفته. نجات داد

از اتاق عمـل جـان    این کهاین عمل خیلی کم بود و به فرض 
دادم،  بردم دیگر جوانی و قدرت خود را از دسـت مـی   به در می

بـه عمـل    ایـن کـه  قبـل از  . ولی خداي بزرگ چنین نخواست
یار خسـروانی   جراحی تن در بدهم، یکی از دوستانم به نام دین

مرا به منزل خود برد و طی سخنانی منطقی به من فهماند کـه  
د را به دسـت  خواري خواهم توانست نه تنها سالمتی خو با خام

  .آورم، بلکه با نیروي بیشتري روي تشک کشتی حاضر شوم
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دیگر جاي درنگ نبود، از رفـتن بـه زیـر چـاقو و قیچـی      
به شمشـک   21/3/47جراحی امتناع نمودم و بالفاصله در روز 

هنوز مـدتی  . خواري صد درصد پرداختم به خامرفتم و در آنجا 
را به دسـت آوردم  خواري نگذشته بود که تندرستی خود  از خام

ـ . و دو ماه بعد روي تشک کشتی برگشتم س زیـادي  نیرو و نفَ
قبلی  ي گیري که در مسابقه در خود حس کردم و همان کشتی

. از او شکست خورده بودم را در مدت کوتاهی ضربه فنی کردم
خـواري مـرا موفـق و     بعد از این پیروزي متوجه شدم که خـام 

انسانی خود دانسـتم   ي ظیفهپیروز گردانیده و به همین جهت و
که شرح حال خود را براي عبرت سایر جوانان بـر روي کاغـذ   

خواري چنان قدرتی  الزم است به عرض برسانم که خام. بیاورم
هاي مازنـدران   رو از راه توچال تا کوه ست که تکابه من داده 

موفقیـت در ایـن کوهنـوردي    . را در مدت کوتاهی طی کـردم 
خواري تنگی نفس مرا نـه تنهـا    د که خامطوالنی به من فهمان
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سـم را چنـد برابـر نمـوده اسـت و ایـن       معالجه کرده، بلکه نفَ
  ».باشد پیروزي بزرگی می

غالمرضا طیار:   دوستدار همیشگی شما  
***  

هاي کمردرد و بواسیر  هاي زیادي بود که به بیماري سال«
شـماري بـراي مـن ایجـاد      هـاي بـی   مبتال بودم که مزاحمـت 

مهـر چنـد صـفحه از     ي روزي در مجلـه  ایـن کـه  نمود تا  می
مهر مراجعـه   ي مجله ي به اداره. خواري نظر مرا جلب کرد خام

هاسـت   اکنون کـه سـال  . خواري را دریافت نمودم و کتاب خام
، نمایم هاي خام تغذیه می مطابق دستورات آن کتاب با خوراك

ی مـن روز  خونریزي بواسیر و کمردرد رفع شده و فعالیت جسم
گذاري و تشکر  مراتب باال از لحاظ سپاس. شود به روز بهتر می

باشد و از خداوند متعال موفقیت و پیشرفت این امر خیـر را   می
  ».اید آرزو دارم که شما براي نجات مردم دردمند برداشته

 اخدري
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هایی که از پیشوایان  چند نمونه از نامه
  .گیتی به دست من رسیده است

و یک جلد کتابی کـه بـراي شـاهزاده والیـت      نامه شما«
این مناسبت از طرف ملکه  به. عهد فرستاده بودید رسیده است

  .به من امر داده شد که از شما تشکر نمایم

اید که این کتاب را  خوب فکر نموده ،به عقیده علیاحضرت
اید و من تشکرات صمیمی ملکه را  براي فرزند او ارسال داشته

  ».نمایم به شما ابالغ می

 مري مریسون بانوي پرستار کاخ ویندسور

***  
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جمهـور فرانسـه    کتابی که شما به ژنـرال دوگـل رئـیس   «
آقاي پرزیدنت مرا مـأمور  . دوستانه فرستاده بودید، دریافت شد

نمود که تشکرات ایشان را براي نیتی کـه سـبب ایـن ارسـال     
  ».شده است، به شما ابراز دارم

)ءامضا(منشی خصوصی پرزیدنت   

***  
خواري با شـوق   را به پیوست کتاب خامنامه ارسالی شما «

انگیزي کـه بـراي    هاي هیجان توصیه. زیاد خواندم ي و عالقه
اید به نظر من شایسته است که اشخاصـی   عموم بشریت نموده

مندند ایـن کتـاب را بـا     که به تندرستی ما و نسل آینده عالقه
مند اسـت از لحـاظ   خواهشـ . دقت و توجه کامل مطالعه نمایند

ایـد،   فکر خوبی که نموده و این کتـاب را بـراي مـن فرسـتاده    
  ».تشکرات قلبی مرا بپذیرید
وزیر جمهوري چین چنگ نخست چن  
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***  
شما به پیوسـت یـک    1964مارس  28 ي مورخه ي نامه«

خواري که بـراي پرزیـدنت جانسـون فرسـتاده      جلد کتاب خام
  .بودید، به کاخ سفید رسید

افکار پسندیده که بـه رئـیس جمهـور فرصـت      براي این 
اید، به این سفارت دستور داده شد کـه   دیدن کتاب خود را داده

  ».یمیقدردانی پرزیدنت را به شما ابالغ نما

رامی، معاون سفارت ایاالت متحده آمریکا در ایران -ج -والتر  

***  
غـذاي خـام یعنـی    «ضمن تشکر از دریافت کتاب شـما  «

ي  من این کتاب را با عالقـه . کنم صدیق میرا ت» اصول تغذیه
  ».نمایم زیاد مطالعه می

 وزیر بهداري شوروي کوراشف
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***  

خـواري را کـه مرحمتـاً بـراي مـن       دریافت کتـاب خـام  «
نمایم و همچنین با افتخار و خشـنودي   اید تصدیق می فرستاده

رسانم که این کتاب توجه مرا جلب نمـوده و   به اطالع شما می
  ».دارم اري گرم خود را به شما ابراز میگذ من سپاس

جمهور کامبوج نردم کانتل رئیس  

***  

  1965نهم ژانویه 

باشد از  خواري که تألیف شما می براي دریافت کتاب خام«
صـمیم قلـب ممنـونم و بــراي تحقیقـات و تجربیـاتی کــه در      

  .کنم دهید تبریک عرض می تغذیه ادامه می ي مسأله



566 

 

متمنی است باالترین احترامـات  تشویقات خودم  ي با کلیه
  ».یدیمرا قبول نما

  1967پانزدهم اکتبر

خـواري کـه    خـام  ي از جلد دوم اصالح و تکمیـل شـده  «
این عمل کـه  . اید خیلی ممنونم مرحمتاً براي من ارسال داشته

تحقیقـات شـما را بـه موضـوعی درآورده کـه عمیقـاً        ي نتیجه
سـتفاده عمـوم قـرار    باشد و مورد ا مربوط به کلیه افراد بشر می

  .خواهد گرفت، قابل تحسین است

اطمینان دارم این وضع جالب توجه وسیعی کـه بـا عمـل    
شما در همه جا به وجود آمده است، یک خوشـحالی جـاودانی   

  ».براي شما خواهد بود

وزیر کامبوج هانوك نخست شاهزاده نردوم سی  
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***  

زیـاد  خواري با خوشـحالی   کتاب ارزنده شما را به نام خام«
خود نام کتاب نسبت بـه مضـمون آن در مـن    . دریافت نمودم

پـس از مطالعـه آن    .احساس کنجکاوي زیـادي ایجـاد نمـود   
هاي شما عـین حقیقـت    اطمینان حاصل نمودم که کلیه نوشته

من آن را چون . این کتاب براي من خیلی ارزش دارد. باشد می
  .یک یادگار فراموش نشدنی از شما خواهم داشت

ترین مزایا  این کتاب براي ملت من بزرگ این کهاظ از لح
ید این کتاب بـه  یباشد، خواهشمند است موافقت فرما را دارا می

من امیدوارم که در علم تـازه شـما    .زبان کامبوجی ترجمه شود
این کشف تازه در تاریخ تجدید حیـات بشـریت وضـع نـوینی     

  ».ایجاد خواهد نمود

نات یوتانانو مبوج، چوئونترین پیشواي روحانیون کا مافوق  
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هایی براي  هاي زیر نیز نامه از شخصیت
  :گذاري و تشویق رسیده است سپاس

، پادشـاه  پادشاه سـوئد هند، پادشاه دانمارك،  ي ملکه
جمهـور اطـریش،    جمهـور ایتالیـا، رئـیس    بلژیک، رئیس

ــیس ــترالیا،     رئ ــل اس ــدار ک ــتان، فرمان ــور هندوس جمه
ن بهداشـت جهـانی،   جمهور فنالند، رئیس سـازما  رئیس

جمهـور   ، رئـیس گواالحضرت گراند دوشس لوکزامبور
یوگسالوي، رهبر حزب کارگر انگلستان، رهبـر حـزب   
ملی انگلستان، وزارت بهداري سوئیس، وزارت بهداري 

جمهـور   هائیتی، پیشواي روحـانیون چـین ملـی، رئـیس    
جمهور اسپانیا، وزیر بهـداري کوبـا،    آلمان شرقی، رئیس

بولیوي، وزیر بهـداري یوگسـالوي، وزیـر    وزیر بهداري 
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بهداري کانادا، وزیـر بهـداري گواتمـاال، وزیـر بهـداري      
حبشه، وزیر بهداري ژاپـن، وزیـر بهـداري هندوسـتان،     

وزیـر   وزیر بهداري ایرلند، وزیر بهداري هلنـد، نخسـت  
مالت، سـازمان نوبـل، رهبـر حـزب لیبـرال انگلسـتان،       

ــت ــت   نخس ــورگ، نخس ــر لوکزامب ــر ا وزی ــد، وزی یرلن
، رادیو تلویزیون وزیر کانادا وزیر استرالیا، نخست نخست

وزیـر پنجـاب،    لندن، رادیو تلویزیـون آمریکـا، نخسـت   
فرماندار مدرس، فرمانـدار بنگـال، فرمانـدار راجسـتان،     

  .هاي متعدد دیگر فرماندار سیالن و شخصیت

***  
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هاي ذیل فقط از دانشمندان واقعـی، از رؤسـاي    نامه
ــن ــا، ا انجم ــکان  ه ــتادان و از پزش ــندگان، از اس ز نویس

هـا مشـاهده    که از این نامه طوريه ب. دریافت شده است
نظریات من بدون شک و تردید از طرف  ي شود کلیه می

هاي بزرگ تأیید و تصدیق گردیده و اکثر  این شخصیت
از هزارهـا  . انـد  مثبت گرفتـه  ي عمل نموده و نتیجهها  آن

. به دست من نرسیده استمنفی  ي مورد حتی یک نتیجه
بنابراین اگر در این دنیا اشخاصی پیدا شوند که بر علیـه  

یا از حقیقـت اطالعـی   ها  آنخواري سخن بگویند،  خام
انـد و یـا وجـدان را زیـر پـا       ندارند و یا مطالعه ننمـوده 

  .گذاشته و فقط منافع مادي خود را در نظر دارند
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ارگان رسـمی  ر در دکتر رالف بیرخ ،1نربِ ربیرخ رسپ
اي چـاپ   ي شش صـفحه ا سرمقاله 2نربِ رآسایشگاه بیرخ

یک مکتب همه یا هیچ بـراي  «نموده است تحت عنوان 
آن بـه شـرح زیـر     ي که خالصه) 1964ماه مه ( » تغذیه
  :است

اي کامالً  تغذیه ي مختلف جهان دو نظریه ي در دو نقطه«
شمندي در کالفرنیا دان. ضد همدیگر به میان کشیده شده است

طعـم را بـا    شیمیایی بـی  ي ماده چهل و هشتبه نام ویرنیتس 
هم مخلوط نموده، یک غذاي مصـنوعی سـاخته و شـروع بـه     

ایـن کـه   و بـدون  ا. زنـدانی نمـوده اسـت    هجدهآزمایش روي 
 

همان پزشکی است که با خواندن کتاب او مـن بـراي اولـین     -  1
  .طبیعی آشنایی پیدا کردم ي اهمیت تغذیه ي درباره

2 - Wendepunkt 
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ل را از حـاال در  شود دورنماي ایـن عمـ  نهایی  ي منتظر نتیجه
  ».گذاشته است ها اختیار خبرگزاري

ایـن   ي در اطراف عمل احمقانه بعد از کمی صحبت
ـ  رالف ،شخص به اصطالح دانشمند ر چنـین ادامـه   بیرخ

  :دهد می

از طرف دیگر روي میز جلوي مـا یـک کتـاب کوچـک     «
نـام  . ي ویـرنیتس دارد  اي کامالً مخالف نظریه داریم که نظریه
. باشد ر آوانسیان میخواري و مؤلف آن آرشاویر د این کتاب خام

باشد کـه بـه زبـان     هاي قوي می ه استداللاین نشریه مجهز ب
ي دو  اي خیلی عالی نوشـته شـده و خالصـه    انگلیسی به شیوه

در . باشـد  جلد کتاب بزرگ که به زبان ارمنی نوشته اسـت مـی  
این کتاب تجلی یک فرزند تمدن عظیم ایران باستان مشاهده 

  .گردد می



573 

 

او با اطمینان کامل، غذاي خالص گیاهی را یگانـه غـذاي   
نمایـد و در ایـن عصـر     یعی و حقیقی براي بشر تعیـین مـی  طب

آمیز، این عمل تـازه را بـا قاطعیـت تمـام و بـا چنـان        مسالمت
دهد که اگر این کتاب  مهارتی باالتر از نیروي انسانی انجام می

منـد   کوچک را بـه زبـان آلمـانی ترجمـه نمایـد مسـلماً بهـره       
  ».شود می

تـرین نکـات    ر بعد از ذکر کردن اساسـی رالف بیرخ
کتاب من به آن دالیل علمـی کـه بـه نفـع مـن گـواهی       

  .کند دهند، اشاره می می

 رکرد که چرا بیرخ چهل سال پیش والتر سومر تعجب می«
نر در ادراك خود آنقدر جلو نرفته است که غذاي خام را یگانه بِ

دهد آن  خوراك انسان اعالم نماید؟ به نفع آوانسیان گواهی می
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، بشـر  1حسب آخرین مطالعاتی که انجام گرفتـه حقیقتی که بر 
یک میلیون و نیم سال تمام با غذاي گیاهی خام تغذیه نمـوده  

همچنین به نفع . و به باالترین تکامل طبیعی خود رسیده است
درك قابل توجـه مربـوط بـه عـدم     : دهند آوانسیان گواهی می

، هـا وجـود دارد   اي که در حال حاضر بین غذا و ویتامین موازنه
در » زمینـه « ،2»پنهانی مرض ي دوره«، »گرسنگی تدریجی«

قابـل توجـه در سـوخت و     جـویی  هاي عفـونی، صـرفه   بیماري
مواد گیاهی زنـده، برتـري حیـاتی     ي تغذیه ي در دوره 3ساخت

پروتئین غذایی خام، تمامیت مواد غذایی که هیچ وقـت نبایـد   
ابـل  واژگون نمود و باالخره دورنمـاي ایـن نـوع تغذیـه در مق    

  ».کمبود مواد غذایی همگانی

 
  1964ریدرز دایجست، ژانویه  - ١

2- Dâmmerungszone der Ungesundheit 
3- Stoffwechse lôkonomie 
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Bircher- Benner Verlag, Erlenbach- 
Zurich, Switzerland 

به عقیده رالف بیرخر، بشر در میـان ایـن دو قطـب    
داند  مختلف سرگردان است، او به هیچ وجه صالح نمی

بشر در وسط راه معطل بماند، یعنی انسـان یـا بایـد بـه     
و یا به طرفـی کـه    طرفی برود که همه چیز طبیعی باشد

کند کـه   همه چیز مصنوعی باشد و او به مردم توصیه می
بهتر است همه به طرف آوانسیان یعنی به طـرف غـذاي   

  .طبیعی قدم بردارند

***  

ـ   همان نـر اولـین   ر بِطور که قبالً هم اشاره شـد بیرخ
شخصی بود در تمام دنیا که هفتاد سال پـیش بـه ارزش   
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در زوریـخ یـک    1905ال او در س. غذاي طبیعی پی برد
گیــاهی  ي آسایشــگاه تأســیس نمــود و بــا غــذاي زنــده

اگر کسی در تمام دنیا حق . معالجات خود را شروع کرد
خواري معرفـی نمایـد ایـن     داشت خود را بنیادگذار خام

ر بِبیرخبـود؛   ر مینر یا والتر سومر و یا خود رالف بیرخ
ـ   ي طور که از مقاله ولی همان ه بعـد از  ر، کـ رالـف بیرخ

کنـد   مرگ پدرش تا به امروز آسایشـگاه او را اداره مـی  
ـ  مالحظه می نـه والتـر سـومر و نـه      ،نـر ر بِکنید، نه بیرخ

اند پخـت و پـز و داروسـازي را     خودش جسارت کرده
گیـاهی را یگانـه    ي اً محکوم کنند و غـذاي زنـده  حریص

  .خوراك انسان اعالم نمایند
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تـرین   معـروف تـرین و   یکـی از قـدیمی  والتر سومر 
او راجع به تغذیه طبیعی . غذاشناسان مترقی آلمانی است

را تحـت  هـا   آنچندین کتاب نوشته است کـه یکـی از   
صـفحه بـه مـن     455در » طبیعی ي قوانین تغذیه«عنوان 

طـور کـه در نامـه خـود اقـرار       همـان . هدیه نموده است
کند، او در کوشش خود موفق نشده است و این البته  می

آن اسـت کـه او پخـت و پـز و داروسـازي را      به دلیـل  
نبـاتی را یگانـه غـذاي     ي محکوم ننمـوده، غـذاي زنـده   
هـا و   هاي خود از ویتامین انسانی اعالم ننموده، در کتاب

ــز از   عالئــم بیمــاري هــا صــحبت نمــوده و خــودش نی
ــردههــاي  خــوراك او اکنــون . دســت نکشــیده اســت م

کنـد   خش میهاي خود را کنار گذاشته، کتاب مرا پ کتاب
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در زیـر  . باشـد  ي آن به زبان آلمانی می و مشغول ترجمه
  .ي او را خواهید خواند نامه

ر بِو اما پسر بیرخر که از اول کودکی نر، رالف بیرخ
در این کار چشم باز نموده است، از همه جاي دنیا خبر 

آن را  ي هاست مدیریت آسایشگاه و مجلـه  دارد و مدت
کند که من بنیادگذار  ط تکذیب نمیدر اختیار دارد، نه فق

نماید که من با چنین  خواري هستم بلکه تصدیق می خام
این حقیقت را بـراي   1»قطعیت خارج از نیروي انسانی«

نر، نه والتر سومر، ر بِکنم که نه بیرخ عموم مردم اعالم می
نه خود او و نه یک نفر دیگر ایـن کـار را تـا بـه حـال      

آور نیست که یک نفر ایرانـی   أسفبعد از این ت. اند کرده
 
1 - Uberirdischen Absolutheit 
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یان یاین نهضت بزرگ را به آمریکا» زن روز« ي در مجله
  نسبت دهد؟

  :اي از والتر سومر و این هم نامه

هاي خود  یکی از دوستانم به من نوشته که شما در کتاب«
طبیعـی را یگانـه خـوراك انسـانی بـراي تمـام        ي غذاي زنده

از پنجاه سال بـه ایـن    چون من. کنید مردمان گیتی اعالم می
کنم همین کار را بکنم، خوشحالم که ما دو نفر  طرف سعی می

خـواهش  . راجع به غذاي طبیعی انسانی همین نظریه را داریـم 
کنم یک جلد کتاب براي من بفرسـتید، وجـه آن را فـوري     می
  ».پردازم می

مـارکی کتـاب سـفارش     پانصـد هاي بعـدي   در نامه
  :نویسد دهد و می می
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خـواري را در تمـام    ر دوي ما تصمیم داریم خـام چون ه«
کنم باید با هم دوستان حقیقی  دنیا معمول سازیم، من فکر می

و چند نسـخه  » طبیعی ي قوانین تغذیه«یک جلد کتاب . باشیم
  .فرستم هاي دیگرم را براي شما می از نوشته

. هاي من فقـط در زبـان آلمـانی چـاپ شـده اسـت       کتاب
هاي خود بیشتر از آنچـه مـن در آلمـان     امیدوارم شما با کتاب

طور که مـن   همین. ام، موفقیت حاصل کنید موفقیت پیدا کرده
بینــی کــرده بــودم بــراي کتــاب شــما از مــردم آلمــان   پــیش

هاي شما نیز زیـاد   از بولتن. رسد هاي زیادي به من می سفارش
مـن چـاپ شـده     ي ها در نشریه یکی از این بولتن. خواهند می

دهید کتاب شما را به زبان آلمانی ترجمه نمـوده و  اجازه . است
  ».به چاپ برسانم

Walter Sommer, Postfach 1268, 207 
Ahrensburg, Germany 
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***  

بـراي هفــت دالر آن  . در جـوف ده دالر خواهیـد یافــت  «
 ي هاي شماره خواري و براي بقیه از نسخه هفت جلد کتاب خام

  .یک آنقدر که امکان دارد بفرستید

مندیم؛ چون منظور ما ایـن   ها عالقه به این نسخهبسیار ما 
پست براي مردمانی بفرستیم که  ي را به وسیلهها  آناست که 

نویسند و راجع بـه مسـائل تندرسـتی از مـا      از همه جا نامه می
یقین دارم که براي خوشبختی مردم این . خواهند راهنمایی می

  .ها خواهد بود بزرگترین نعمت

هاي  شویم که نسخه ه بدهید ما خوشحال میاگر شما اجاز
. یمد چاپ کنیم و بـین مـردم توزیـع نمـای    یک را زیا ي شماره

شـما   ي خواهیم ایـن کـار را بـدون اجـازه     بدیهی است ما نمی
ها کم  اگر اجازه دادید ما حتی یک کلمه به نسخه. انجام دهیم
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جـو نیسـتیم و    ما یـک سـازمان اسـتفاده   . و زیاد نخواهیم کرد
یم یدیده کمک و مساعدت نمـا  قانه میل داریم به بشر رنجصاد

تا به راه تندرستی کـه خـدا بـراي مـا در نظـر گرفتـه اسـت،        
  .ما یقین داریم که شما هم همان نیت را دارید. برگردند

آقاي آوانسیان من امیدوارم که نامه مـن مـورد رسـیدگی    
شخصی شما قرار بگیرد و همین که وقت مناسب پیدا کردیـد  

اگـر چنـد بـرگ از    . پست هوایی جوابی براي مـن بفرسـتید   با
هاي خود را در نامه هوایی قرار بدهیـد، خیلـی متشـکر     نسخه

  ».شوم می

  :نویسد هاي بعدي چنین می در نامه

یـک قسـمت آن را فـروختم و    . هـاي شـما رسـید    کتاب«
من . پخش نمودمقسمت دیگر را بین مهمانان خود به رایگان 

توانم  شما خیلی احتیاج دارم، چون می ريدالهاي یک  از کتاب
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در عمـل یـاد   «را به رایگان به اشخاصی بدهم که براي ها  آن
خـواري   براي کتاب خام. آیند می» نبستُ«پیش ما به » گرفتن

ي مهمانان ما از این کتاب به  همه. شما خیلی خیلی متشکریم
هـا   آن ي نماینـد، ولـی بـراي تغییـر تغذیـه      گرمی استقبال می

. خـورم  من خودم تماماً خـام مـی  . سخت الزم داشتم ي مبارزه
شما  ي براي شما و براي خانواده 1968آساي  براي سال معجزه

  ».کنم دعا می

NATIONAL MEDICAL- PHYSICAL 
RESEARCH 

FOUNDATION, INC. 

Organized in 1908 as the 
«Fundamental Research Society» by 
Nicola Tesla, Thomas Edison and Francis 
Richards. ANN WIGMORE, D. D. 
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Executive President, 25 Exeter St. 
Boston. 

***  

سرشـناس کـه    ي نویسـنده اي از یک دانشمند و  نامه
بشریت و سـازمان   ي ار و سردبیر انجمن اتحادیهذگ بنیان

  .باشد یکتاپرستی می

هـاي   نسـخه . خواري به اینجانب رسید ده جلد کتاب خام«
هـاي   چون من نامه. فرستم اي شما را به خارج می چهار صفحه

ها هر مـاه صـد بلکـه     توانم از این نسخه نویسم، می زیادي می
هـایم را   نوشـته  ي همـه . دویست عدد مورد مصرف قرار دهـم 

  .بشریت پست خواهم نمود ي سازمان اتحادیه ي درباره
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ــه ســازمان   همچنــین بعضــی نوشــته هــایی کــه راجــع ب
ایـن  . ام تـا بـه پسـت بینـدازم     باشد چاپ نموده ی مییکتاپرست

مذاهبی که خـداي   ي سازمان مذهبی است که قصد دارد همه
یکتا را قبول دارند دور هم جمع نماید و در یـک مـذهب قـرار    

  .دهد که براي همه مردم قابل فهم باشد

توانم یک  خواري شما را دوست دارم و می من موضوع خام
خـواري   سازمان خام. ختصاص بدهمسازمان مخصوص به آن ا

مانند سازمان یکتاپرستی همبستگی با سازمان اتحادیه بشریت 
توانند جداگانه براي  می ها سازمانهر یک از این . خواهد داشت

یک هدف یعنی براي تندرستی، صـلح، سـعادت و خوشـبختی    
  .فعالیت نمایند

خـواري پیـروي    من معتقدم کـه اگـر مـردم از روش خـام    
مـن ایمـان دارم کـه شـما     . گـردد  بشریت متحـد مـی   نمایند،
دنیا آمده است؛ زیرا  ترین شخصی هستید که تا کنون به بزرگ
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خواري شما براي مـردم ایـن دنیـا کـاري انجـام       که پیغام خام
ین یــا تــدبیري از جملــه یــخواهــد داد کــه تــا کنــون هــیچ آ

مـن  . اند انجام بدهنـد  ي وابسته به اینجانب نتوانستهها سازمان
دهـم و از   ام را پشت سر شما قرار می در این کار بزرگ کرسی

اگــر آناهیــد دختــر شــما . ایــن عمــل خــود بســیار خوشــحالم
خواري را براي همیشه ادامه بدهـد، او اولـین زن کامـل و     خام

  .ترین زن بین همه زنان دنیا خواهد بود بزرگ

دانم کـه   من می. آفریدگار به توسط شما سخن گفته است
 ي ن اینجانب در حال حاضـر بزرگنـد، ولـی بـا شـیوه     دو سازما

خیزنـد و بـه تنهـایی یـا      با نیروي تازه بر میها  آن ،خواري خام
  .متفقاً حتی در این نسل حاضر کار عظیمی انجام خواهند داد

شـخص آن نـژاد جدیـد    دختر شما در این دنیـا نخسـتین   
از مـن  . انسانی خواهد بود که خدا براي همه مردم در نظر دارد

براي همکاري بـا شـما بـه مـن     این که خداوند سپاسگزارم از 
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باالخره در مشرق زمین یـک سـتاره پدیـدار    . امکان داده است
توانیم ایران را براي پیغام شما مرکـز قـرار    آیا می. گشته است

  ».بدهیم؟ من به این امر امیدوارم

Mr. LAWRENCE A. WHITTEN, The 
founder of «MANKIND UNITED» and 
«GODDIANS», Box 4600, Portland, 
Maine, U.S.A. 

***  

این نامه از یـک اسـتاد معـروف آمریکـایی رسـیده      
او ده دوازده جلد کتاب بهداشتی تألیف این که با . است

نموده است، با وجود این براي کتاب مـن آنقـدر ارزش   
جهت بیماران، دانشجویان و ها  آنقائل شده است که از 
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را از روش هـا   آندهـد کـه    ارش مـی پزشکان خود سـف 
  .خواري آگاه سازد خام

ها و  هایی که براي روزنامه خواري شما و نسخه کتاب خام«
من هم از مصرف غذاي . اید به اطالع من رسید ها نوشته مجله

خـواري سـفارش    کنم و چند جلـد کتـاب خـام    خام حمایت می
با اصـول  خواهم بیماران و دانشجویان خود را  دهم، زیرا می می
ام بـه   آموختهها  آنخواري آشنا سازم و آنچه را تا کنون به  خام

تیسمی دارم  من درمانگاه مانیه. کتاب شما تأیید نمایم ي وسیله
 ي مـن در رشـته  . رسـاند  که فقط جریان انـرژي بـه بـدن مـی    

. کـنم و بـراي پزشـکان هـم کـالس دارم      اختصاصی کار مـی 
ن دارم کـه شـش مـاه    همچنین در هندوستان درمانگاه رایگـا 

  .کنم سال را در آنجا طبابت می

کـنم   دهم و خواهش می فعالً من بیست کتاب سفارش می
. ها ارسال فرمایید ها هم هر چقدر مقدور است با کتاب از نسخه
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را به هندوستان و ده جلـد دیگـر را بـه آدرس    ها  آنده جلد از 
سـتان  تـا ابتـداي آوریـل در هندو   . من به شیکاگو ارسال دارید

آنجلـس کالسـی بایـد     در لـوس در راه خود به شیکاگو . هستم
 1968آوریـل   28و  27، 26، 25تشکیل بدهم و همچنـین در  

شکی نیست که بسـیاري از  . در شیکاگو سخنرانی خواهم نمود
شاگردان و بیماران من بعد از دیدن این کتاب به شما سفارش 

  .خواهند داد

ا براي اطالع شما هاي خود ر من یک فهرست کامل کتاب
بـه بعـد    1945من هفتـاد و هفـت سـال دارم و از    . فرستم می
خوار نیستم ولی تقریباً نود  صد درصد خاماین که با . خوارم گیاه

  »...هاي شما در انتظار نامه و کتاب. درصد هستم

Dr. RANDOLPH STONE, 7557 S. Merrill 
Ave. Chicago. 

***  
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شما را دریافـت   ي مالحظهمن اخیراً کتاب جالب و قابل «
خـواهم   مـن مـی  . آن لـذت بسـیار بـردم    ي نموده و از مطالعه

عــالی و  ي خــود را بــراي ایــن نشــریه ي تبریکــات صــمیمانه
شما راجع به خوردن غذاي نپخته و  ي مخصوصاً روش ماهرانه

  .طبیعی تقدیم نمایم

اي را جداً تصدیق نمـوده   ها پیش این رویه تغذیه من مدت
بـراي   1926حـدود چهـل سـال قبـل یـا در سـال        بودم و در

ام که در رژیـم   چندین رژیم غذایی نوشته ،پزشکان و پرستاران
مـن  . روزانه مقـدار زیـادي غـذاي خـام توصـیه گردیـده بـود       

تیک تحقیقات  همچنین در موضوع تشعشع و تجلی الکترومانیه
جـویی احتیاجـات    ام و سـپس بـراي چـاره    مفصلی انجـام داده 

شر امروزه در مسأله حیاتی شـیمیایی کشـاورزي از   روزافزون ب
  .ام لحاظ کمی و کیفی تحقیقات زیادي نموده
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آیا شما به غیر از این در زبـان انگلیسـی بـاز هـم کتـابی      
خواهم بیشتر مطالعه نمـایم و بـا کـار     اید؟ من می منتشر نموده

  .عالی و بشردوستانه شما کامالً آشنا بشوم

خـواهم گـواهی    مفصـل مـی   ي این نامـه  ي قبل از خاتمه
اي اسـت کـه    نمایم که کتاب شما براي بشریت کمک ارزنـده 

انسـان اشـتباه   . براي مطالعه و خواندن همگانی سـزاوار اسـت  
توانــد بفهمــد کــه گیــاه زنــده یگانــه عامــل  کنــد و نمــی مــی

باشد و نه خود انسان و نـه موجـودات    بخش غذایی می رضایت
این مثل . اه وجود داشته باشندتوانند بدون گی دیگر نمی ي زنده
را بـراي مصـرف خـود تصـفیه نشـده،      » خام«مردم هنوز که 

  ...آورند نارس، حاضر نشده و نامناسب به حساب می

ها پیش نوشـته   که دکتر آلکسی کارل کبیر سال طوريه ب
توانند به حیـات   مردم با تمدن جدید با سیر کنونی نمی«: است

عظمت . باشد ن فاسد کننده میخود ادامه بدهند، چون این تمد



592 

 

اند که  نفهمیدهها  آن. جان مردم را افسون کرده است بی ي ماده
کـه از قـوانین    قوانین طبیعـت اسـت  هوش و بدن ایشان تابع 

همچنـین  هـا   آن. تـر اسـت   رحـم  تر و بـی  جهان اختري تاریک
اند که سرپیچی از این قوانین بدون مجـازات نخواهـد    نفهمیده

بایـد روابطـی را کـه مـابین جهـان      هـا   آنکه ماند؛ این است 
وجود ها  آنفضایی و مردم یعنی درون، روح، نسج و الیاف بدن 

. واقعاً انسان باالتر از همه چیز ایستاده اسـت . درك نماینددارد 
اگر او بخواهد قشنگی تمـدن و حتـی عظمـت جهـان مـادي      

دکتـر  » .گـردد  را خراب نماید، خود محو و نابود مـی ) فیزیکی(
ــاختن     ــه س ــود ک ــاره نم ــت اش ــن حقیق ــه ای ــا ب ــارل باره ک

اي بـا علـل    تـر، هـیچ رابطـه    ي روز به روز بزرگها بیمارستان
سـر و کـار   هـا   آنها ندارد، بلکه پیوسته فقط با عالئـم   بیماري

  .دارد
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بنابراین ما باید خیلی فعالیت و کوشش نماییم تا به مـردم  
ـ  ،بیاموزیم که به طرف قوانین اساسی طبیعت ل و منطـق و  عق
  ».انجام وظیفه و مسئولیت واقعی خود برگردند

Dr. ARIHUR B. WALKER, 439 S. 
Sherbourne Drive, Los Angeles, Calif. 
U.S.A. 

***  

خواري میـل داریـم کـه سـایر      بعد از خواندن کتاب خام«
چه خوب بود مـردم فکـر    .هاي انگلیسی شما را بخوانیم کتاب

تـر   تـر و خوشـبخت   چقـدر سـالم   فهمیدند کـه  کردند و می می
غذایی کشنده کـه   ي توانند زندگی کنند بدون آن همه ماده می

شـما پیـامبر نسـل    . نمایند هاي خود وارد می همه روزه به بدن
ما از خدا خواستاریم که ملت شما و همچنین . باشید کنونی می
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همه افراد بشر در سراسر گیتی بـه سـخنان شـما گـوش فـرا      
  ».دهند

M. NEZAH, Dr. Of Naturopathy, Pres. 
Israel Naturopathic assn. Nezah Estate, 
Mishmar Hashiv'a, Israel. 

***  

از . خواري شما را خواندم و خیلی پسندیدم من کتاب خام«
زیرا معتقدم غذا را باید به همین همه حیث به نظرم جالب آمد 

نکـات اساسـی   . دارد شکل خورد که طبیعت به ما عرضـه مـی  
هـا و   هـا در کتـاب   هستند کـه مـن مـدت   ها  ناکتاب شما هم

تـوانم   اگر پیشنهاد مرا بپذیریـد مـی  . ام هایم تأیید نموده نوشته
اي از  مـن مقالـه  . کتاب شما را به زبان اسپانیایی ترجمه نمـایم 
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که در مادریـد   1اسپانیایی به نام بیونومیا ي آن براي یک مجله
  ».کنم شود تهیه می منتشر می

A. Severon, Dr. Of Naturopathy, 
Colunga, La Riera, Spain. 

***  

باشـد   ترین مؤسسه بهداشتی هندوستان می این فعال
. توسط مهاتما گاندي تأسیس شـده اسـت   1964که در 

هاي مرا در هندوسـتان پخـش    مرتباً کتاب و بولتنها  آن
وزارت بهداري هندوستان توسط این مؤسسه . نمایند می

اینـک چنـد اقتبـاس از    . آشـنا شـده اسـت   با کتاب من 
  :هایی که مدیر آن مؤسسه به من نوشته است نامه

 
1 - Bionomia 
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خـواران   گیاه ي من راجع به شما پنج سال پیش در مجله«
خوانده بودم که چندان اهمیـت نـدادم و تقریبـاً بـه      1انگلستان

ماه قبل یک بانوي مکزیکـی   این کهفراموشی سپرده بودم تا 
کنـد سـه هفتـه     بهداشتی را اداره مـی  ي که در آنجا یک خانه

خـواري صـحبت    پیشِ ما ماند و با ستایش زیاد راجع بـه خـام  
کـردم بـا شـما تمـاس      صبرانه تالش مـی  از آن موقع بی. نمود

توانسـتم   حاصل کنم و کتاب سفارش بدهم، ولـی چطـور مـی   
سازي کـرد و دو روز   آدرس شما را پیدا کنم؟ ولی خداوند سبب

خوارنـد و   ا آمدند که پنج سـال اسـت خـام   پیش دو نفر پیش م
این مؤسسه توسط گاندي تأسـیس  . آدرس شما را به من دادند

هـاي زنـدگی او    شده و من خوشبخت بودم که در آخرین سال
  ».ده سال زیردست ایشان کار کردم

 
1 - British Vegetarian 
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NATURE CURE CENTER, Uruli- 
Kanchan, India 

***  

باشند که نه  خواران دنیا می ترین گیاه پیشرفتهها  ناوگ
هـاي   فرآورده هیچ نوع از خورند، بلکه فقط گوشت نمی

مصـرف   هم مرغ و غیره حیوانی مانند شیر، ماست، تخم
هاي زیر با چند صفحه از متن کتاب مـن   کلمه. کنند نمی

به  1964ایشان در اوایل سال  ي و عکس آناهید در مجله
  .چاپ رسیده است

گردیـد علـت مـرگ     براي آوانسیان آشکار این کهبعد از «
ــه  انگیــز پســر ده ســاله و دختــر چهــارده ســاله  غــم اش تغذی

علـم   ي غیرطبیعی بـوده اسـت، سـبب شـده کـه او در رشـته      
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این مطالعـات کتـاب    ي نتیجه. اي مطالعات عمیقی نماید تغذیه
  .خواري است که براي دریافت آن از تهران خوشحالیم خام

اي  علم تغذیـه  ي عقاید تصوري را که درباره ي تقریباً کلیه
نماید  تا به حال داشتیم، آوانسیان با دالیل قانع کننده باطل می

نماینـد   هاي پخته مصرف مـی  که خوراكها  ناو حتی براي وگ
  .دهنده است این یک خبر تکان

او بـا  . هـاي مصـنوعی شـوخی نیسـت     ویتـامین  ي مسأله
 چسبیدن خود به غذاي طبیعی ممکـن اسـت بتوانـد ویتـامین    

B12   نزدیـک   ي را در آینده» ضروري«هاي  سایر ویتامینو
توانیم بیاوریم دختـر   بهترین دلیلی که ما می. به جهنم بفرستد

ایشان است که در عمر خود هیچ غذاي پخته یا تصـفیه شـده   
این مدارك بزرگی است براي اثبات مؤثر بـودن  . نخورده است

ــه ــم تغذی ــه خالصــه  رژی ــورد بحــث ک ــر  ي اي م آن را در زی
  ».آوریم می
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THE VEGAN SOCIETY OF ENGLAND 

شاید مخبرین زن روز متوجه شوند که حتـی بـراي   
اي همه  که از همه جاي دنیا راجع به علم تغذیهها  ناوگ

کننـد، مـتن کتـاب مـن، یعنـی       نوع اطالعاتی حاصل می
خواري یـک خبـر غیرمنتظـره و     بنیادگذاري نهضت خام

  .دهنده بود تکان

***  

ما سعی . نهایت سپاسگذاریم ارسالی شما بیهاي  از بولتن«
را به دست کسانی برسانیم کـه بیشـتر از همـه    ها  آنکنیم  می

مـا تـا بـه حـال صـد جلـد از       . اسـتفاده کننـد  هـا   آنمایلند از 
در یک سرزمین کوچکی که بیشتر . ایم هاي شما فروخته کتاب

جمعیت آن به زبـان انگلیسـی آشـنایی نـدارد، اینقـدر کتـاب       
  .باشد راستی که یک موفقیت بزرگی می فروختن
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کـه عکـس    1»طبیعـت و تندرسـتی  « ي یک جلد از مجله
قشنگ آناهید شش سـاله نیـز در آن چـاپ شـده بـراي شـما       

کنم که با عکس آناهیـد   اکنون یک مقاله تهیه می. فرستم می
  ».دوازده ساله چاپ نمایم

طبیعـت و  « ي خواران اسرائیل، سـردبیر مجلـه   رئیس گیاه
  »ستیتندر

Jaacov Grabois, 10 Hateyna St. Nevey 
Oz. Israel 

***  

ضمن اظهار تشکر از کتاب ارسـالی شـما تحـت عنـوان     «
رسانم که نظریه شما کامالً صـحیح و   خواري به عرض می خام

 
1 - TEVA UBRIUT 
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. ما با خاصیت شفابخش غذاي خام آشنایی داریم. منظقی است
ا داشـتنی خـود آناهیـد ر    اگر مایل باشید عکس دختـر دوسـت  

شوم و آن را با چند اقتباس از کتاب  بفرستید، من خوشحال می
  ».کنم شما در مجله چاپ می

THE VEGETARIAN SOCIETY, Geoffrey 
L. Rudd, Bank Square, Wilmslow, 
Cheshire, England. 

***  

خـواري   هاي عالی خام خواهشمندیم دوازده جلد از کتاب«
ابسـتان آینـده بـراي    مـا خیـال داریـم در ت   . براي ما بفرسـتید 

امیدواریم بتـوانیم در  . سخنرانی گشتی به انگلستان و ولز بزنیم
  ».یمیآنجاها از کتاب شما استفاده نما

THE AMERICAN VEGAN SOCIETY, 
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H.Jay Dinshah, Pres. Malaga, New 
Jersey, U.S.A 

***  

بهداشـت کـه در    ي زیر از مـدیر یـک خانـه    ي نامه
ایــن یکــی از آن . ه اســتانگلســتان واقــع شــده رســید

باشد کـه در اروپـا و    هاي کوچک شخصی می آسایشگاه
خواران  شود و معموالً مربوط به گیاه آمریکا زیاد دیده می

اصـالحات  «یـا  » خـواران  گیاه ي خانه«را  ها این .باشد می
هـا   صاحب آسایشگاه مزبور از سـال . نامند می» اي تغذیه

ـ  ها و بولتن پیش کتاب نمایـد و بـراي    یهاي مرا پخش م
در این کوشش خود او چنان . نماید خواري تبلیغ می خام

خود را  ي آورد که سرانجام مؤسسه موفقیت به دست می
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اینک چند . نماید خواري تبدیل می به یک آسایشگاه خام
  :شمار ایشان هاي بی کلمه از نامه

دوستان و مهمانـان مـا بـه قـدري تحـت تـأثیر کتـاب        «
 1971اند که بـاالخره از اول اکتبـر    گرفته آور شما قرار شگفت
بهداشت در انگلستان و بلکه در دنیا  ي ما اولین خانه ي مؤسسه

) خـواري  خـام (شد که به مهمانان خود به غیر از غـذاي زنـده   
اي کـه   در این سال اخیر هر مکاتبـه . دهد خوراك دیگري نمی

هـاي شـما    براي ما رسـیده، در جـواب یـک نسـخه از بـولتن     
ایـم کـه    ایم و چند کلمه از طرف خودمان اضافه نموده ادهفرست

  خواري را امتحان نمایند؟ آیا مایلند خام

همیشـه ده  . در تمام تابستان امسال خیلی مشغول بـودیم 
کـه در   هـا  زمسـتان حتـی  . خـوار داشـتیم   دوازده مهمـان خـام  

انگلستان مهمان داشتن کار غیر عادي است، ما امسـال بیکـار   
ــتیم ننشســتیم و هم ــان داش ــان  . یشــه مهم ــن مهمان ــین ای ب
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 Judithهاي سرشناس زیاد داشتیم ماننـد سـتاره    شخصیت
Duŕham    با شـوهر خـودRon Edgeworth  صـاحب ،

 ي معروف در شهر بریستول، مدیر یک مدرسه 1یک بیمارستان
زیـاد کتـاب    ي مستقل معروف در لندن و سایرین که با عالقه

. انـد  خـواري متوسـل شـده    و به صد درصد خـام شما را خوانده 
کنم بیسـت جلـد کتـاب و پانصـد نسـخه بـولتن        خواهش می

  ». بفرستید

LIVING FOOD GUEST HOUSE, Mr. & 
Mrs. H. Wood Medhope Grove, Tintern, 
Mon. NP6 7Nx, England. 

***  

 
1 - NATURE CURE CLINIQUE 
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بزرگـی دارد کـه غـذاي     ي این آقا در کانـادا مزرعـه  
و تجـارتی   آورد طبیعی بدون کود شیمیایی به عمل مـی 

اي مطالعـات مفصـل    علم تغذیـه  ي او درباره. فروشد می
دو مجلـه تحـت   . هاي زیادي نوشته است نموده و کتاب

» The Provokers«و  »Growing Flowers«عنوان 
در کانادا و آمریکا همـه او را چـون یـک    . کند چاپ می

او کتـاب مـرا   ایـن کـه   رغـم   علـی . شناسند دانشمند می
هـا   آناکنون در حدود پانصد جلد از کند و ت تحسین می

هـاي   را به فروش رسانده است، با وجود این او در نامـه 
کـرد بـه مـن بفهمانـد کـه مـن        خود سـعی مـی   ي اولیه

کـه  (خواري نیسـتم، زیـرا گویـا خـود او      بنیادگذار خام
و ) خـورد  پختـه مـی  » یک بار«خوار نیست و روزي  خام
» فوایـد «یش بـا  ها پ شماري از نویسندگان دیگر، سال بی
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ها بعد وقتـی او متوجـه    سال. غذاي خام آشنایی داشتند
هاي سایرین فرق زیادي  هاي من با گفته شود که گفته می

دارد، با چند نفر دوستان آمریکایی خود براي دیدار مـن  
، شـود   آید، یک روز براي نهار مهمان ما مـی  به تهران می

تصـدیق  نمایـد و   زندگی ما را از نزدیـک مشـاهده مـی   
 ي هیچ وقت در هیچ جاي دنیا چنـین خـانواده  « :کند می

و بعـد از برگشـت بـه    » .ام خـوار ندیـده   صد درصد خام
  :نویسد کانادا چنین می

ــز از مهمــان« ــب   دوســت عزی ــوازي شــما از صــمیم قل ن
دهیـد، بـراي مـن     کار بزرگی را که شما انجام می. سپاسگزارم
. نمـایم  ما تقدیم میمن پشتیبانی کامل خود را به ش. آشکار شد

  .همیشه با من در تماس باشید
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مانـد،   موقع ما فرا رسیده است، دنیا همیشه در خواب نمـی 
اکنون وقـت آن اسـت کـه یـک     . بیدار شدن آن نزدیک است

مـن  . جمعی شروع کنیم تا دنیـا را بیـدار سـازیم    کوشش دسته
  ». عهد کردم فوراً دست به کار شوم

John H. Tobe, Rice Rd. Duncan, B. C. 
Canada 

***  

اي که بـراي   نامه. من براي کتاب شما بسیار ارزش قائلم«
این . من فرستاده بودید واقعاً روي من تأثیر بسیار گذاشته است

نر سوئیسی جلو کشیده شده ر بِها پیش توسط بیرخ نظریه مدت
ایـد، هنـوز بـه دسـت مـن       کتابی را که براي من فرستاده. بود

  ».سخت منتظر خواندن آن هستممن . نرسیده است
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Dr. Gordon Latto, 64 Gt. Cumberland 
Pl. London, W. L 

***  

باشد که در  خواران انگلستان می این دکتر رئیس گیاه
و بعـد از خوانـدن کتـاب مـن بـه آن       لندن مطـب دارد 

دهـد و   متقاعد گردیده و به بیماران خود نشانی مرا مـی 
زیر ایـن را   ي نامه. ایدنم خواري را تجویز می کتاب خام
  :کند ثابت می

دکتـر التـو   . خـواري خوانـدم   نسخه شما را راجع به خام«
خواري را تجـویز نمـوده    من رژیم خامسرطان  ي براي معالجه

شـما را بـه مـن داده تـا از روي آن کتـاب       ي او نسـخه . است
کـنم   فرستم و خـواهش مـی   ده دالر با نامه می. سفارش بدهم

  ».ش عدد بولتن براي من ارسال داریدسه جلد کتاب و ش
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Mrs. Campbell Moodie, 31 Linden 
Garden, London, W. 2 

***  

  1966اوت  22
امروز خواندن کتاب عالی شما را با مسرت زیاد به پایـان  «

اگر روزي عموم بشر اهمیـت غـذاي طبیعـی را درك    . رساندم
هـد  نماید، در تاریخ زندگی بشر این آغاز یک عصـر جدیـد خوا  

  .بود

اسـم مـن ژوزف   . کنم با اجازه شما من خودم را معرفی می
سه سال پیش به اسـرائیل  . رازون است، چهل و سه سال دارم

آمدم و حاال به عنوان یک پزشـک در مؤسسـه طبـی کوبـات     
 ي مـن خـودم را در کـار معمـولی روزانـه     . کـنم  هولیم کار می

دارو  کنم، زیرا مجبورم به مردم خویش خوشبخت احساس نمی
کنم هر چه ممکـن   من سعی میاین که با . تجویز نمایم) سم(



610 

 

سـم  « ي است کمترین مقدار را تجویز نمایم، باز هـم از پیشـه  
چـون   ،من مجبورم کار کـنم  .خود راضی نیستم 1»هل دهنده

خواري  بعد از خواندن کتاب خام. زن من تهرانی است. زن دارم
ی به زبان فارسی براي تصمیم گرفتم به شما نامه نوشته و کتاب

من یقین دارم کـه اگـر او بـه ارزش     .همسرم درخواست نمایم
مـا در  (غذاي طبیعی آشنا شود، دیگر جرأت نخواهد کرد نوزاد 

  .تغذیه نماید مردهخود را با مواد ) انتظار بچه هستیم

هایی را که چند سال پـیش   خواهم جزئیات فعالیت من می
من سردبیر سـازمان بهداشـتی    :در استانبول داشتم شرح بدهم

ترین اعضاء این نهضـت   خوارن ترکیه بودم و یکی از فعال گیاه
ولی سازمان پزشکی و صـنایع شـیمیایی در   . رفتم به شمار می
موم خود دیدند و من چون خطري براي س ،خواران نهضت گیاه

رفـتم   هدفی ضعیف به شمار مـی ها  آنیک یهودي بودم براي 
 
1 - Poison Pusher 
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بـه شـخص   ها  آن. را به آسانی محو نمایند توانستند آن که می
بنده آنقدر صدمه رساندند که مرا مجبور سـاختند سـرزمینی را   
که در آنجا به دنیا آمده و تحصیل کرده بودم و ملـتش را هـم   

  .داشتم، ترك نمایم دوست می

م از یتـوان  خوشبختانه در اینجا مـی . ام من به اسرائیل آمده
اینجـا  . آزادانـه سـخن بگـوییم    و از زندگی طبیعیخواري  گیاه

داریـم و ضـمناً داراي    1بیش از بیست نفـر پزشـک ناتروپـات   
  .باشیم خواران به نام آمیریم می اي مخصوص گیاه دهکده

یک هفته پیش من براي دومـین مرتبـه بـه آنجـا رفـتم،      
خواسـتم بـراي    خودم را خیلی خوشبخت احساس کردم و مـی 

سرم را متقاعد سازم، ایـن  ولی اول باید هم. همیشه آنجا بمانم

 
  .نمایند یعنی پزشکانی که بدون دارو معالجه می -  ١
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زبـان فارسـی   کنم یک کتاب بـه   است که از شما خواهش می
  ».براي ما بفرستید

  1966دوازدهم نوامبر 
دریافت کتاب جالب شما به زبان ایرانـی بـراي مـا یـک     «

من از شما بسیار ممنونم و امیدوارم کـه  . خشنودي حقیقی بود
هتـر خواهـد   ببعد از خواندن این کتاب همسـرم مطالـب آن را   

هـاي   من از ضرر خـوراك  ي همچنین امیدوارم که بچه. فهمید
مـن در  این کـه  با وجود . محفوظ و مصون بماند مردهپخته و 
کـنم، بـاز هـم بـه اشخاصـی کـه        پزشکی کار مـی  ي مؤسسه

در . کنم خواهند از بهداشت طبیعی استفاده نمایند کمک می می
ـ  ترکیه بیماران را بدون دارو معالجه مـی  در اینجـا فعـالً   . ردمک

مجبورم اول معاش خود را تأمین نمایم، ولی دیـر یـا زود بایـد    
توانـد   البته بدون آسایشگاه ایـن کـار نمـی   . بدون دارو کار کنم

این است که با چند پزشـک دیگـر دنبـال    . بخش باشد رضایت
. گردیم کـه مایـل باشـند بـه مـا کمـک نماینـد        اشخاصی می
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وانم راجع به این موضوع بیشـتر بـا   امیدوارم در آتیه نزدیک بت
  ».صحبت کنمشما 

Dr. JOSEPH RAZON, 170/2 Arlozorov 
St. Kiryat- Malakhi, Israel 

***  
بـار   دوست عزیز و با شکوه، کتـاب شـما را بـا دقـت دو    «

خواندم و احساس نمودم که این کتاب براي بشـریت عصـري   
ن کتـاب  بسیار ضروري است که ای. جدید به وجود خواهد آورد

را جلوي چشم مردم قرار دهند تا سرانجام یک جنب و جـوش  
باشـید کـه کـه     اي مـی  شما نابغـه . همگانی در دنیا ایجاد شود

توانستید حقیقت ساده و کامل را تشخیص داده و آن را از کلیه 
را هـا   آنهـاي   متخصصین غذاشناسی که تـا بـه حـال کتـاب    

  .یدیتر تشریح نما مطالعه نمودم، صحیح
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کـنم کـه انسـان     هاست که من به مـردم تأکیـد مـی    سال
و از این راه است که مشکالت دنیا حل شده و  خوار است میوه

دنیاي طالئی به وجود خواهد آمد، ولی شما با دسـتور سـاده و   
آمارها  ،ها روي میانه ،تدابیر ،دالیل ي کلیهخود » نپزید«اساسی 

از بـین  و غیره را که تا کنـون بـه میـان کشـیده شـده اسـت       
سـالمتی و خوشـبختی حقیقـی را در    ها  آنبرید و به جاي  می

کشف شما ماننـد کشـف بـرق کـار     . دهید اختیار مردم قرار می
هـا   آنفهمنـد،   یک نابغه است و شاید اشخاصی که شما را می

  .اند هم نابغه

براي معروف نمودن کتاب شما هر چه از من ساخته باشد، 
باشـم و   تصحیح یک کتاب می انجام خواهم داد، فعالً مشغول

براي انجـام  . کنم ها می نویسم و سخنرانی یک کتاب دیگر می
اکنون وضع دنیا بحرانـی  . این کارها روزها خیلی کوتاه هستند

ایـن کـه   است، ولی من و شـوهرم دلگـرم هسـتیم از لحـاظ     
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. دانیم شما و کار شما و موفقیت شما در این دنیا باقی است می
  .ل کنید که به شما خیلی نزدیک هستیمکنم قبو خواهش می

. دارم هاي خودم را براي شما ارسال مـی  یک جلد از کتاب
خوار هسـتیم، سـیگار و الکـل مصـرف      هاست که ما گیاه سال
  ».بریم کار میه و اکنون با شوهرم روش شما را ب کنیم نمی

Mrs. VERA STANLEY ALDER, «WORLD 
UNION FELLOWSHIP» 8 First Avenue, 
London. 

***  

اگـر شـما   . خواري شما متشکرم کتاب خام ي از مالحظه«
فهرست انتشارات ما را نگاه کنید خواهید دید که ما بـا عقایـد   

ما با شما کامالً همفکـریم  . اساسی شما از صمیم قلب موافقیم
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و مسلماً در پیرامون فعالیت شرکتمان به کشفیات شـما ایمـان   
  .کامل داریم

کودکـان   ي تغذیـه  ي شما دربـاره  ي به خصوص از نظریه
کـامالً درسـت   . این واقعاً خیلی عـالی اسـت  . کنیم استقبال می

طبیعـی   ي جات خام ذائقه هاي کوچک براي میوه است که بچه
بـریم از طـرز    مـا لـذت مـی   . دارند و از غذاهاي پخته متنفرنـد 

اي  گردآوري مطالبی که در یک کتـاب پنجـاه و سـه صـفحه    
هم بـراي مغلـوب    ،مه هم براي زندگی سالمدالیل الز ي کلیه

و همچنــین هــا  آناز  هــم پیشــگیري و هــا ســاختن بیمــاري
 ي اقتصادي و حتی نسبت بـه نتیجـه   ،آوري اشارات طبی جمع

  .اید افراد بشر تنظیم نموده ي اخالقی کلیه

متأسفانه از اشخاصـی کـه بـراي سـعادت مـردم خـدمت       
) مادي(ها  پاداشکنند، فقط کسانی صاحب تحسین و سایر  می
کنند؛ والّا چه کارهـاي   شوند که در مؤسسات رسمی کار می می
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هـاي   شد انجام داد حتی بـا یـک صـدم آن پـول     عظیمی نمی
بـه دسـت دانشـمندان    » تحقیقـات علمـی  «هنگفتی که براي 

هـا   ایـن تحقیقـات بعـد از مـدت     ي سپارند که اگـر نتیجـه   می
  ».آیند در می شود، بیشتر اوقات پوچ از آب بخش نمی زیان

THE C. W. DANIEL COMPANY LIMITED 
Ashingdon, Rochford, Essex, England. 

***  

ام که  خواري شما را به دست آورده یک جلد از کتاب خام«
اي که من آن  مجموعه آن روي من اثر گذاشته است، به اندازه

من اینجا یک مزرعـه شخصـی   . ام و به اجرا گذاشتهرا پذیرفته 
جات و سبزیجات خود را از راه طبیعـی بـه عمـل     ه میوهدارم ک

خواري به دیگـران کمـک    ام توسط خام تصمیم گرفته. آورم می
براي ایـن منظـور یـک    . به سالمتی واقعی برسندها  آنکنم تا 

. دارم که براي من سـی جلـد کتـاب بفرسـتید     چک ارسال می
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شوم بـراي دریافـت چنـد عـدد بـولتن       همچنین خوشحال می
  .خواهم بین دوستانم توزیع نمایم یک که می ي شماره

براي تشویق و تجویز کتاب شما در این مملکت هـر چـه   
دهم، زیرا این کتاب به من کمک نموده  ممکن است انجام می

در . است که بهتـرین راه سـالمتی و تندرسـتی را پیـدا نمـایم     
ایاالت متحده آمریکا پیروانی زیـاد دارم و مـن خـود را وقـف     

ــهمســأله  ــتی از راه تغذی ــدگی درســت   ي تندرس درســت و زن
من یکی از اعضاي فعـال انجمـن بهداشـت طبیعـی     . ام نموده

خواري را به توسط  ام انجیل خام تصمیم گرفته. باشم آمریکا می
کار سفارشات زیادي بـراي   هاي شما توسعه بدهم و این کتاب

من یک مزرعه خیلی قشـنگ دارم و  . کتاب شما خواهد رساند
هر موقع که شما به این مملکت تشـریف بیاوریـد، مهمـان    در 

  ».من خواهید بود

Mr.A.J.RUGGIERI, W. 5 Mile Rd. 
Allegany, New York. 
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***  

خواري خوانـدیم و   را درباره خام 2و  1هاي شماره  بولتن«
مسلماً مسأله خیلی . واقعاً تحت تأثیر این فکر تازه قرار گرفتیم

آن خوب تبلیغ شود  ي نانچه دربارهمنطقی است و این کتاب چ
. پیدا کرده و موفقیت کامل به دست خواهد آوردطالبین زیادي 
  .گیریم این کار را با خرج خود انجام دهیم ما به عهده می

 ي ما در این مملکت در فروش کتاب در درجـه  ي مؤسسه
بـراي امتحـان اول، صـد جلـد کتـاب      . اول قرار گرفته اسـت 

ها را بـه آدرس بانـک مـا بفرسـتید و      بکتا. دهیم سفارش می
  ».ها را تحویل دهند دستور دهید بعد از وصول پول کتاب

PAK AMERICAN COMMERCIAL INC. 
Box 7359, Karachi. 

***  
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خواري زودتر به من  کنم صد جلد کتاب خام خواهش می«
کنم این سفارش ششمین سفارش صـدتایی   خیال می. برسانید

م کـه بـه توزیـع ایـن کتـاب کمـک       من بسیار خوشحال. باشد
کتـاب شـما   . شکی نیست که دنیا به آن احتیـاج دارد . کنم می

مـن  . قیمت ندارد و براي من صد بلکـه هـزار دالر ارزش دارد  
کاري و بلکـه بـا ضـرر     هاي دکتر شلتون را با مایه بیشتر کتاب

ـ بـه مـردم دیـن و آ   ام، زیرا کمـک کـردن    جزئی فروخته ین ی
ل دارم کوچه به کوچه بگـردم و بـه   من می. شخصی من است

. خـواري بفروشـم   هر کس که برخورد کنم یک جلد کتاب خام
هاي شما را بیشـتر   کنم هر چه ممکن است کتاب من سعی می
  .توسعه بدهم

بانو سوفی هولدزگرین یک گیاهخوار نجیب و با شخصیت 
با همین شرایطی که . میل دارد این طرز زندگی را توسعه دهد

فرسـتید، صـد جلـد کتـاب نیـز بـراي او        تـاب مـی  براي من ک
  ».بفرستید
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David Zuessman, 41 Pewter Lane, 
Hicksville, N. Y. 

***  

  1968آوریل  29
من نه فقـط ایـن کتـاب را    . کتاب شما را دریافت نمودم«

آورم، بلکـه بـا افکـار و اعمـال و      خیلی عالی بـه حسـاب مـی   
ما یک مجله به نام اکنون . هاي من کامالً مطابقت دارد نوشته

عالوه بر انتشار این مجلـه و  . دهیم انتشار می» زندگی حیاتی«
ــه عمــده فروشــیِ   کتــاب هــاي شخصــی خــود، خیــال دارم ب
دهنـد   هاي خارجی که راه درست را به مردم نشـان مـی   کتاب

براي این مقصود مسلم است که کتـاب شـما هـم    . دست بزنم
کنم از  راین خواهش میهاي من باید قرار بگیرد، بناب بین کتاب

  ».شرایط تخفیف عمده فروشی مرا آگاه سازید
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  1968مه  24
خـواري یـک    خوشحالم که براي پنجاه جلد کتـاب خـام  «
اگر شما مایل باشـید امتیـاز   . دارم دالري ارسال می 5/82چک 

ید ما با خوشـحالی آن را قبـول   یچاپ کتاب را به ما واگذار نما
  ».براي انتشار آن داریم وسایل را ي کلیه. خواهیم کرد

«ESSENCE OF HEALTH» Highest Health 
and Life Law Publishers, Box 2821, 
Durban, South Africa. 

***  
خواري شما الساعه به دسـتم رسـید و مـن بـا      کتاب خام«

اولین نگاه فهمیدم که مطالب آن خیلی جالب است و شما کار 
م را متقاعد سازید کـه  خواهید مرد کنید که می خیلی خوبی می

باشـد، بـدون    بهترین عمل پیروي نمودن از قوانین طبیعت می
  ».دهند میها  آنتغییرات مزخرفی که مردم در 
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Ing. CARLCS PRIETO LOSANO. General 
Manager. INTER – AMERICAN ASSN. OF 
SANITARY ENGINEERING, Alfonso 
Herrera, 11-103, Mexico 4, D.F. 

***  

خواري شما به هیئت سرویس رفقا رسید و من  ب خامکتا«
من آن را بـه کتابخانـه انجمـن    . زیاد خواندم ي آن را با عالقه

خواهم فرستاد و امیدوارم که این کتاب براي  1خواران رفقا گیاه
ها  شما با نوشتهاین که متشکرم از . اغلب مردم مفید واقع شود

طبیعی کار نیکـویی  ي خود با غذاهاي خام  و طرز زندگی ساده
 ي به نظر من این یک عالمت امید براي تغذیه. دهید انجام می

هـاي مختلـف    اکنـون انجمـن  . جهانی و صلح همگانی اسـت 
خوارنـد و   دوست وجود دارند که گیاه ي نوعها سازمانمذهبی و 

 
1 - Friends 
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براي رسـیدن بـه اتحـاد همگـانی کمـک      ها  آندوست و  صلح
  ».خواهند کرد

QUEENIE DAWE , Friends House, 
Euston Rd. London, N. W. I. 

***  

بـاور کنیـد   . با دریافت این نامه شما تعجب خواهید نمود«
ایـن   ي که با دیدن کتاب شـما تمـام اعضـاي هیئـت مـدیره     

مؤسسه نه فقط سخت تحت تأثیر قـرار گرفتنـد، بلکـه کـامالً     
تـوان   خواري مـی  خام ي فقط به وسیلهاین که متقاعد شدند در 

جمعیـت مـا یـک    . ها نجات داد بیماري ي ا را از کلیهه جمعیت
ما تصمیم قطعـی گـرفتیم نهضـت    . باشد خیریه می ي مؤسسه

اگر شما اجـازه  . در سرزمین هند به اجرا بگذاریم را خواري خام
یم، یي انگلیسی و محلی چاپ نماها اندهید کتاب شما را به زب

. یمینمـا  ع مـی جلد آن را به رایگان توزی ده هزاردر اولین وهله 



625 

 

ها  آنهمچنین با وزارت بهداري تماس حاصل خواهیم نمود تا 
مـا  . نیز در فعالیت خود ایـن مسـأله را در نظـر داشـته باشـند     

نیز بـا عمـل حقیقـت را ثابـت      ها بیمارستانتصمیم گرفتیم در 
  .یمینما

شـما از لحـاظ منـافع شخصـی      ي دانیم که فلسـفه  ما می
ملکتـی ماننـد هنـد کـه بیشـتر      مخالفانی نیـز دارد، ولـی در م  

خواري زمینه مناسبی پیدا  جمعیت آن فقیر و گرسنه است، خام
ها افراد بشـر کـه در    خواهد کرد و سبب خواهد شد که میلیون

برنـد،   خواري و عادات و رسوم نادرست رنج مـی  پخته ي نتیجه
  .نجات پیدا کنند

بعداً وقتی کتاب شما چاپ شد و نتیجه به دست آمد، یـک  
 ي نتیجـه ید و یفرستیم که با فامیلتان به هند بیا نامه می وتدع

  ».کار را با چشم خود ببینید

DAULAT RAM PUBLIK MISSION 
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Krishan Mohan, Vice Pres. 17- B, Asaf 
Ali Rd. NewDelhi 

***  

چري مشغول   من یک پزشک و جراح هستم که در پندي«
خواندم کـه   کتاب شما را. سال دارم شصت و هفت. کار هستم

خـواهم   من بیماري قند دارم، مـی . مرا جداً تحت تأثیر قرار داد
. خوار شوم و به کمک و راهنمایی شما خیلـی احتیـاج دارم   خام

  ».عالی هستم من فقط منتظر جواب جناب

Dr. G. J. Vyas, 75 Aurobindo St. 
Pondicherry, India 

***  

بـزرگ  خواري شما در هندوستان بـه شـهرتی    کتاب خام«
مؤسسـات   ي این نامه را از طـرف اتحادیـه  . نایل گردیده است
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خیریـه   ي مـا یـک مؤسسـه   . نویسم ناتروپاتیک هندوستان می
هستیم و میل داریم این کتاب را در هندوستان چاپ نموده به 

طبقـات مـردم بتواننـد از آن     ي قیمت ارزان بفروشیم تـا همـه  
دهیم چون  ا انجام میما از این لحاظ این کار ر. استفاده نمایند

خـواري، تندرسـتی عمـوم     فلسفه خام ي یقین داریم که توسعه
شما حتماً خوشحال خواهید شـد از  . مردم را تأمین خواهد نمود

وزارت بهـداري کتـاب شـما را     ي ناتروپاتیـک کمیتـه   این که
پسندیده و حاضر است براي منتشر نمـودن آن بـه مـا کمـک     

  ».نماید

ALL- INDIA NATURE- CURE 
FEDERATION 

Devendra Kumar Gupta, Secretary, 
New Delhi 

***  
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این کتاب بـه نظـر مـن نـه     . کتاب شما را تماماً خواندیم«
 ي اشـخاص متفرقـه بلکـه بـراي همـه      ي فقط براي اسـتفاده 

 ایـن کـه  ها از جمله ملت هند خیلی مفید است، به شـرط   ملت
ـ  . خوب تبلیغ شود و به دست همه مردم برسد ن نظـر مـا   بـا ای

ترجمـه   1میل داریم آن را از انگلیسی به زبـان محلـی مـاراتی   
 ي اینک تقاضا داریم اجـازه . کنیم و در دسترس مردم بگذاریم

  ».ترجمه را براي ما بفرستید

Shahajirao Annasaheb Patil, 
Tambave, Taluka- Walwa, 

Maharashtra, India 

***  

 
1 - MARATHI 
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صحبت نمـودیم   امروز ما راجع به کتاب شما ي در جلسه«
دالري  پنجـاه یک چـک  . جلد سفارش گرفتیم بیست و پنجو 

ها را هر چـه زودتـر پسـت     کنم کتاب فرستم و خواهش می می
ما بی نهایت عالقه داریم آن را زودتر مطالعه کنیم، زیرا . کنید

خواري، مخصوصاً براي بیمـاران سـرطان کـه در     خام ي مسأله
پیدا کرده است، خیلی الزم از همه جا بیشتر شیوع سرزمین ما 

  ».است
  :نویسد بعدي چنین می ي در نامه

بیسـت و  . هایی که فرستاده بودید همه را فروختیم کتاب«
پیغـام شـما بـراي تندرسـتیِ     . جلـد دیگـر فـوراً بفرسـتید     پنج

کنند که این  همه تصدیق می. ما را به لرزش در آورد ،همگانی
  ».اند بهترین کتابی است که تا به حال خوانده

THE INTERNATIONAL ASSN. OF CANCER 
VICTIMS & FRIENDS, Mrs. Bertha 
Anderson, Minneapolis, Mion. U. S. A. 
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***  

» مـدرس «خـوران جهـان کـه در     گیاه ي اآلن از کنگره«
در کنگــره از ارزش مــواد خــام . تشــکیل شــده بــود برگشــتم

ـ . ها شنیدم سخنرانی ه مـن  یک بانوي انگلیسی کتاب شما را ب
. من تصمیم گرفتم که دیگـر غـذاي پختـه نخـورم    . نشان داد

. خورم کـه شـما در کنگـره حضـور نداشـتید      فقط افسوس می
در اسـرائیل   1969آینـده کـه در سـال     ي امیدوارم در کنگـره 

حضـور شـما کمـک    . تشکیل خواهد شد شما را زیـارت کنـیم  
 .جهانیان برسانیم ي خواهد کرد که این کشف بزرگ را به همه

خواري را عملی کنند و  شوند که خام بسیاري از مردم حاضر می
به دیگران بفهمانند که انسان قادر است بدون بیماري زنـدگی  

اي مصنوعی است که مردم خودشـان   کند، چون بیماري پدیده
صحیح و زندگی صحیح انسـان   ي اند و با تغذیه به وجود آورده

ی برسد که خداونـد  تواند به سوي کمال برود، یعنی به وضع می
  .براي بندگان واقعی خود در نظر گرفته است
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انگیز است که خدا شما را  آقاي آوانسیان، این واقعاً شگفت
ایـن دنیـا را از    ي دیده وسیله قرار داده که مردم درمانده و رنج

  ».همه گونه بدبختی نجات بدهید

Sofie M. Mello,”Lotus- Cottage”, 
Yercaud, India. 

***  

. اسـتانبول یک بانوي آمریکـایی از   ي از نامه یمتقس
  .باشد می استانبولدختر ایشان منشی کنسول آمریکا در 

من کامالً اطمینان دارم که خداي بزرگ شما را انتخـاب  «
نموده و استعداد مخصوصی به شما عنایت فرمـوده اسـت کـه    
حقیقت را به مردم نشان دهید و راجـع بـه امـر تغذیـه کـه از      

را هـا   آنگذاري دنیا براي مردم آفریده اسـت فکـر    پایهابتداي 
غذاهاي طبیعی هم مانند خیلی چیزهـاي دیگـر   . روشن سازید
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پرست خراب و آلـوده   توسط شیطان و مردم خودخواه و شهوت
  .شده است

خداوند معجزات خود را به طور پوشیده و اسرارآمیز انجـام  
جرأت داده است  خداوند به شما الهام نموده و قدرت و. دهد می

را هـا   آنهاي خود توجه مردم را جلب نموده و  که توسط کتاب
، اگـر  باشـد  میها  آندر انتظار  یآگاه سازید که چه فرجام شوم
  .هاي پخته فرسوده نمایند جسم و جان خود را با خوراکی

دارو و غذاي غیرطبیعی از قـوانین  اشخاصی که با مصرف 
هـاي دردنـاك گونـاگون و     اريکنند با بیم طبیعت نافرمانی می

خـواري ماننـد یـک     خام. رسند مرگ نابهنگام به کیفر خود می
باشد که پروردگار توانـا   داروي سخت فقط نصیب اشخاصی می

انتخاب نموده است و من با دخترم و چهار طفل ویتنـامی کـه   
 ي کنـیم کـه در دسـته    ام سعی می به فرزندي خود قبول نموده

  .قرار بگیریم این اشخاص انتخاب شده
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اطمینان داشته باشید که کتاب شما در آمریکا انقالبی بـر  
کنند که به مرور  ا احساس میچون مخالفان شم. پا خواهد کرد

براي نشان دادن چابکی  ،پیروان زیادي پیدا خواهید کرد زمان
و سعادتمندي اشخاص خیلی چـاق، یـک نمـایش رقـص بـه      

هـا   طوري که روزنامـه  به. دبه تماشا گذارده بودنها  آن ي وسیله
  .دهند این نمایش واقعاً یک مسخره بوده است خبر می

شما را مـأمور ایـن عمـل     ،یقین داشته باشید که آفریدگار
دالر دریافـت   هفتـاد و پـنج  به پیوست نامه . بزرگ کرده است

هاي زیـر ارسـال    خواهید نمود که نصف آن را کتاب به نشانی
 ي هـاي ارزنـده   ا نظر خـود از کتـاب  دالرها ب ي دارید و با بقیه

  ».خودتان براي کمک در اختیار سایرین بگذارید

Mrs. Angela S. Madison, American 
Consulate General, Istanbul, Turkey. 

***  
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استاد عزیز، یکی از دوستان ما بولتن شـما را بـراي مـن    «
خواستم براي این کشف عظیم از شما تشکر  می. فرستاده است

بنده به گروه  ي م و به اطالع برسانم که پنج نفر از خانوادهنمای
کنم که هرگـز از ایـن    خواران اضافه گردید و من فکر نمی خام

اگر چند نسخه بـولتن بـراي مـا بفرسـتید     . راه درست برگردیم
مـردم بـا روش   . یمیتوانیم مردم را به این روش جلـب نمـا   می

کتاب شـما  . اند رسیدهبال و بدبختی  ي ناشایسته خود به آستانه
  ».آمده است که مردم را از این فالکت و بدبختی نجات دهد

Kathleen Borgstrom, Titirangi, 
Aukland, New Zeland. 

***  

کنم  خوارم و این روش را به همه توصیه می من یک گیاه«
گـزارش کـوه   «یک شما را در  ي من بولتن شماره. آموزم و می
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ام کـه بـین مـردم توزیـع      ن چاپ کردهام و از آ خوانده 1»سینا
ام؟  شما این کار را کـرده  ي آیا خطا بوده که بدون اجازه. نمایم

باز هم چاپ کـنم و رایگـان بـه    ها  آندهید که از  آیا اجازه می
  دوستان مریض خود بدهم؟

مـن یـک   . کنم یک کتاب براي من بفرسـتید  خواهش می
تاب شـما ماننـد   دارم، اگر ک» طبیعت شفا دهنده«کتاب به نام 

مـن  . زیاد احتیاج خواهم داشـت ها  آناین کتاب خوب باشد از 
  ».نویس هستم، ولی پزشک نیستم  یک رساله

  :نویسد دوم می ي در نامه

ارزنده شما بـه منتهـا درجـه     ي ها و نامه با دریافت کتاب«
کنم کتاب شما بـاالتر از   فکر می ،دوست عزیز. خوشحال شدم

وشن کردن ارزش غذاي نپخته بهتر از همه چیز است و براي ر
 

  اورشلیم یک مجله مذهبی در - ١
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اکنون این کتاب خیلـی بـه درد   . کتاب شما چیزي وجود ندارد
توانم آن را به بهترین وجهی مـورد اسـتفاده    خورد و می من می

براي یـک  . ها باز هم بیشتر احتیاج دارم از این کتاب. قرار دهم
ـ  مأموریت تبلیغاتی به فلوریدا سفر خواهم کرد و می داد توانم تع

بـا  . هاي شما را در این سفر به فـروش برسـانم   زیادي از کتاب
 ي همچنین وظیفه. خواري را توسعه بدهم توانم خام این راه می

خـواري کمـک    در بعضی موارد، مـردم را بـا خـام    دانم خود می
مرگ است، پزشـکان او   ي همین حاال بانویی در آستانه. نمایم

کند با  او از من خواهش می. اند تا بمیرد را به حال خود گذاشته
من امیدوارم که به زودي این امر . خواري او را نجات بدهم خام

  ».عمل درآید ي به مرحله

I. W. Carroll, Box 240, Meadows of 
Dan, Va. U. S. A. 

***  
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 ي خواستم بـه شـما بنویسـم و بگـویم کـه بـا کلیـه        می«
. مـوافقم  اید صد درصـد  خواري نوشته مطالبی که در کتاب خام

براي دوسـتانم  ها  آنام که شش جلد از  به آمریکا سفارش داده
ده سـال اسـت کـه    . کریسـمس بفرسـتد   ي به عنـوان هدیـه  

ام از  خـوار شـده   از موقعی که خـام . باشم می» وگان«خوار  گیاه
نجـات   هاي سخت مانند فشار خون و بواسیر و نقـرس  بیماري

  .ام پیدا کرده

شما حق دارید . باشد آور می اکنون حال مزاجی من شگفت
دهیـد   ید و دستور مـی ینما که براي صرف غذا وقت تعیین نمی

هنگامی که بدن گرسنه اسـت  . هر وقت گرسنه باشیم بخوریم
  .باشد معده براي هضم غذا آماده می

: گویند در جواب میها  آنکنم و  من با پزشکان مباحثه می
تر  خیلی راحتفرمایید ولی دستور یک تزریق  شما درست می«

عادات و رسـوم  ها  آنیم تا یاز آن است که مردم را تشویق نما
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عزیزم اگر پزشکان بـه مـردم   » .اي خود را عوض نمایند تغذیه
هـا   آنطور طبیعی بخورند  دستور بدهند که غذا را باید خام و به

به بیماران غذاي خـام   ها بیمارستاناگر پزشکان در . خورند می
چـرا دکترهـا ایـن کـار را     . خواهنـد خـورد   حتمـاً ها  آنبدهند 

مـن ایـن طـور فکـر     . کنند؟ پول است، پول و باز هم پول نمی
  ...کنم  می

جات و سبزیجات که از آمریکا براي ما  متأسفانه تمام میوه
پاشی زهرآلود شده است  فرستند با کودهاي شیمیایی و سم می

  ...م کن و من در مقابل این عمل غیر انسانی سخت مبارزه می

. نویسم کنم مرا ببخشید که اینقدر طوالنی می خواهش می
در همسـایگی  . نهایت خوشـبختم  من با خواندن کتاب شما بی

تنها نیسـتم بسـیار    این کهخوار هستند و از  من دو نفر هم خام
  .خوشحالم
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ماه است که هـر پنجشـنبه نـیم سـاعت بـراي       نهاکنون 
هر روز صـدها  . نمک خواري از رادیو صحبت می بهداشت و خام

هـاي خـود از مـن کمـک      کنند و بـراي بیمـاري   نفر تلفن می
فقـط غـذاي خـام    «: جواب من همیشه یکی است. خواهند می

کننـد   اگر شما بدانید که چقدر از مردم این کار را می» .بخورید
کننـد،   و چند نفر براي بهبودي خود تلفنـی از مـن تشـکر مـی    

خیابـان جلـوي مـرا    حتـی زن دو پزشـک در    .کنید تعجب می
  ».گرفتند و براي آستما و آرتریتیس از من دستوراتی خواستند

بعــدي خــود  ي ایــن بــانوي بشــر دوســت در نامــه
  :نویسد می

بیماران زیادي هستند که . هاي شما به موقع رسید بولتن«
ي سـفارت هندوسـتان را نیـز     نامـه . خواهند آن را بخواننـد  می

ا بـراي بیـدار نمـودن    هاي شـم  خوشحالم که کوشش. خواندم
. بزرگی در پیش داریـم  ي ما هنوز مبارزه. رسد مردم به ثمر می
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خـوانم و   هـر قـدر زیـادتر مـی     هـا  بیمارستانراجع به کارهاي 
هایی که پزشـکان توسـط    شنوم، همان قدر بیشتر از جنایت می

. کـنم  ، وحشت میدهند غذاي پخته و داروهاي سمی انجام می
خواري از رادیو سخنرانی  خام در مورده ما دهمن  این کهبعد از 

نمودم، ناگهان پزشکان و داروفروشان متوجـه شـدند کـه کـار     
جلوي مرا گرفتند؛ ولی من مقدار  د ونه رو به کسادي میها  آن

من اکنـون بـراي بعضـی     .دهد ام که بار می زیادي تخم کاشته
 تواننـد مـانع ایـن    نمیها  آن. کنم ها از مردم سخنرانی می گروه

  ».کار شوند

Mrs. Eileen Marsh, “Land’s End”, 
General Delivery, Hamilton P.O. 
BERMUDA 

***  
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را » تـو نایـت  « ي در اوایل ژانویـه در تلویزیـون برنامـه   «
ناگهان با دیدن کتاب شما و بـا شـنیدن چنـد    . کردم تماشا می

خیلی مایل شدم یک جلـد از  . صفحه از آن به هیجان در آمدم
 .B. Bرادیو تلویزیون  ي به اداره. را به دست بیاورماین کتاب 

C        نامه نوشـتم و راجـع بـه کتـاب شـما اطالعـاتی خواسـتم .
متأسـفانه اطـالع حاصــل کـردم کـه خریــدن ایـن کتــاب در      

فقط آدرس شـما را بـراي مـن    ها  آنانگلستان ممکن نیست و 
لذا تصمیم گرفتم بـه شـما نامـه بنویسـم و الاقـل      . فرستادند
خود را تقدیم نمایم و آرزوي خـود را بـراي موفقیـت    تشکرات 

من کامالً معتقدم . خواري اعالم نمایم شما در توسعه پیغام خام
. باشـد  که معتاد شدن به غذاي پخته مضرتر از هر جنونی مـی 

آمد اگر بشر روش تغذیـه کنـونی را بـا     چه دنیایی به وجود می
ه بـاالترین  کار شما در دنیـاي امـروز  . نمود میل شما عوض می

درود به شما، به . گامی است که به نفع بشر برداشته شده است
  ».باالترین پیامبر عصر حاضر
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  :نویسد دوم چنین می ي در نامه

چه خوش روزي بود این چهارشنبه هنگامی کـه نامـه و   «
این کتاب فوري مفهوم شد و مرا . کتاب شما را دریافت نمودم

باالتر از همـه  . لرزه درآوردمجذوب ساخت و گاه به گاه مرا به 
وقتـی در کـالس   . فکر مرا روشن نمود و از نـو مـرا الهـام داد   

کــردم کــار  هــا را یادداشــت مــی اي بعضــی اقتبــاس یکشــنبه
. کـردم  من حقیقت را جسـتجو مـی  . دادم انجام می اي گانه بچه

هـا   هـا و نظریـه   این جستجو مرا به میان بعضی مذاهب، فرقـه 
. اي بـود  النی و دشوار و خسـته کننـده  طواین چه سفر . کشاند

ایـن  «باالخره با یک نگاه به کتاب شـما احسـاس کـردم کـه     
ــس  ــت و ب ــان اس ــه  » .هم ــین هدی ــک چن ــکرم از ی  ي متش

  ».شما ي ارزنده ي انگیز و همچنین از نامه شگفت

  :نویسد دو سال بعد می
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ترین شادي بـود کـه بـار دیگـر از شـما       براي من بزرگ«
هایی کـه نصـیب پیـروان     دم و از موفقیتنشریاتی دریافت نمو

شاید میل داشته باشـید از وضـع   . شما گردیده است، آگاه شدم
او یـک بیمـار    1964در . خود شما را آگاه نمـایم  ي مزاجی نوه

عصبی بود و مدتی در بیمارستان روحـی تحـت معالجـه قـرار     
به محض خارج شدن از بیمارسـتان مـن یـک جلـد از     . داشت

طور که اردك به آب  همان. اي ایشان فرستادمکتاب شما را بر
انگیـز   خواري چسبید و بهبـود او شـگفت   بچسبد او هم به خام

جسم و روح او به کلـی عـوض شـده و او در تحصـیالت     . شد
او در دانشـگاه منچسـتر یـک     .کند خویش خوب پیشرفت می

  ».باشد دانشجوي هنرپیشه می

Mrs. Gena Harries, 11Hston Place, 
West Cross, Swansea, Glamorgan, 
England. 
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***  

قبلی نوشتم اینجا بـاز هـم تکـرار     ي هر چه من در نامه«
. العاده، روشن و متقاعد کننـده اسـت   کتاب شما خارق. کنم می

به نظر من کسی که بخت داشته باشد این کتاب را بـه دسـت   
ن دقیقه آن را بخواند، چون ای ده پانزدهبیاورد باید هر روز اقالً 

  ».کمک خواهد کرد که او همیشه در راه صحیح بماند

Dr. Stephen Goitein , 506 Santa 
Monica Blvd. Santa Monica, Calif. U. S. A. 

***  

سال گذشته وقتـی بـا یـک دوسـت راجـع بـه بیمـاري        «
همسرم که از سه سال پیش دچار آنژین سینه شـده صـحبت   

 ي بـراي اسـتفاده  . نمودم، او کتاب شما را به من نشـان داد  می
همسرم تصمیم گرفتم این کتـاب را از انگلیسـی بـه هلنـدي     
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خیـال  . تقریباً سـه چهـارم کتـاب ترجمـه شـده     . ترجمه نمایم
شد اگر این کتاب را به زبـان هلنـدي در    کنم بد کاري نمی می

. کتبی شما هسـتم  ي اکنون منتظر اجازه. آمستردام چاپ نمایم
  ».ام نموده من چندین کتاب دیگر نیز ترجمه

J. H. B. Blomendal, Arestotesstratt 26, 
Amsterdam. 

***  

مــن در انســتیتوي . ام خــواري را خوانــده جلــد اول خــام«
وابســته بــه آکــادمی علــوم » معالجــه توســط رژیــم غــذایی«

. گذرانم و مشغول نوشتن تز هستم بلغارستان دوره انترنی را می
داخلی و مخصوصاً هاي  معالجه بعضی بیماري«موضوع تز من 

خـواهم بـا    مـن مـی  . باشـد  مـی » خـواري  توسط خامها  فربهی
العـالج کـه در     رسیدگی بالینی نـزد بیمـاران سـخت و صـعب    

بالعـوض  بیمارستان تحت نظر من هستند نیـروي شـفابخش   
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هـا   بـراي نشـان دادن اولـین نمونـه    . خواري را ثابت نمایم خام
مالً تازه است و کم چون این روش کا. ها را در نظر دارم فربهی

کنم به من کمک کنید و در این باره  مطالعه شده، خواهش می
  ».اطالعات بیشتري براي من بفرستید

Dr. SNEJANA EKIMOVA 16 Ioan Exarch 
St. Sofia, Bulgaria. 

***  

از . سال در ایاالت متحده آمریکا بـودم  بیست و پنجمن « 
د نپختـه  خـوراك مـن از مـوا    ي ها پیش قسـمت عمـده   مدت

این یک آمادگی بود که کتاب شما را با تمام  .تشکیل شده بود
خـوار شـدن    فقط بعد از صد درصد خـام . وجودم استقبال نمایم

هـاي دراز در عقـبش    احساس نمـودم انـرژي مـن کـه سـال     
هـاي   در اولـین مـاه  . کنـد  گشتم باالخره افزایش پیـدا مـی   می
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من کامالً ایمـان  . خواري چهار کیلو به وزن من افزوده شد خام
  .گیر خواهد شد خواري دامن دارم که خام

 ي خانـه . کنیم زن هستیم که با هم زندگی می ما چهار بیوه
اي یـک   هفتـه . خواري تبدیل شده است ما به یک باشگاه خام

شـوند و بـه    روز دوستان و همسایگان در منزل مـا جمـع مـی   
ـ . پردازند خواري می خام ي مطالعه دولـت   ي هدر این اجتماع نام

دهنده است که یک قسمت  این یک خبر تکان. هند را خواندیم
رو شـود و ملـت    از دنیا بیدار شده، حاضر است با حقیقت رو بـه 

  .طبیعی راهنمایی نماید ي خود را براي تغذیه

نفر مهمانی ترتیب دادیـم و بـا    چهاردهپیش براي  ي هفته
توجـه  مـورد   پذیرایی نمودیم که خیلـی ها  آنانواع ساالدها از 

ها گرفتـه   سپس یک مذاکره گرم شروع شد و نسخه. واقع شد
سپس خواندیم که چطور در ایاالت متحده آمریکا نمک را . شد
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 ي کننـد و همـه   درجه حرارت خشک می 1200ها زیر  در کوره
  .نمایند خاصیت طبیعی آن را نابود می

اکنون یک سال اسـت کـه مـن و دوسـتانم صـد درصـد       
 پـانزده فرستم براي  دالري می سییک چک . مخوار هستی خام

مردم از کتاب شما خوب . این سومین سفارش من است. کتاب
  ».کنند استقبال می

Mrs. Rachel Maria Foster, La Calma 
60, Las Fuentes, Guadalajara, Jalisco, 
Mexico. 

***  

ــراي کتــاب شــگفت خــود مــی ي وظیفــه« ــم ب انگیــز  دان
انـد از شـما    از آمریکا براي مـن فرسـتاده  خواري که اخیراً  خام
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کـنم کـه آنچـه بـراي تندرسـتی       خدا را شکر می. تشکر نمایم
  .نمودم باالخره پیدا کردم خودم سالیان دراز جستجو می

چهـل و  سال دارم، فرانسـوي هسـتم،    شصت و ششمن 
در . سال پیش به آمریکا رفتم و هفت سال در آنجـا بـودم   پنج

جا سخت بیمار شـدم، در جسـتجوي   شرایط محیط نامساعد آن
خیلی  ي چهل سال تمام با نتیجه. خواري پناه آوردم شفا به گیاه

از سـه سـال   . خـواري را ادامـه دادم   کم بلکه بدون نتیجه گیاه
مصرف غذاي خام را به هشتاد درصد رساندم و بـاز هـم   پیش 
مثبت نگرفتم تا باالخره بعد از خواندن کتاب شما بـه   ي نتیجه

اکنون بعد از سه ماه و نیم . خواري متوسل شدم د خامصد درص
خوبی نصیب من شده که بـه هـیچ    ي خواري چنان نتیجه خام

  .وجه مایل نیستم به غذاي پخته لب بزنم

کردم صـد درصـد    قبل از خواندن کتاب شما من خیال می
خوار شدن کار مشکل بلکه غیر ممکن است، ولـی اکنـون    خام
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در کتاب شما همه چیز به قدري . ستبینم چنان نی در عمل می
ساده و روشن است که براي اشخاصی کـه هنـوز کمـی اراده    

مـن یـک زمـین    . باشـد  خواري دیگر یک مسأله نمی دارند خام
جـات و سـبزیجات خـود را بـدون مـواد       کوچک دارم که میوه
در این عمل شرافتمندانه شـما کـه   . آورم شیمیایی به عمل می

ایـد پیشـرفت سـریع آرزو     م برداشـته براي نجات عموم بشر قد
کنم و حاضرم تا سر حد قدرت خـود بـه ایـن کـار کمـک       می

  ».نمایم

Mr. J. Pichon, 24 Ville Franche du 
Perigord, Lavaur, France. 

***  



651 

 

  1964بیستم فوریه 
خـواري   از راهنمایی شما جهت دریافت کتابی به نام خام«

از  1زیـون انگلـیس  سـازمان رادیـو تلوی  . شوم خیلی ممنون می
لندن به من اطالع داد که این کتاب در انگلسـتان بـه فـروش    

مـن  . رسد و فقط آدرس شما را براي مـن فرسـتاده اسـت    نمی
  ».بسیار مایل هستم یک جلد از این کتاب داشته باشم

  1964نوزدهم مارس 
. خواري شما کمال تشکر را دارم براي دریافت کتاب خام«

ایـن  . ن واقعـاً کشـف بزرگـی بـود    مضمون کتاب شما براي م
تــرین کتــابی اســت کــه تــا کنــون بــراي احتیاجــات و  عــالی

کـنم کـه    مـن فکـر مـی   . هاي بشر نوشته شده است نیازمندي
ریـا و امیـدوار    نهایت بـی  مضامین سراسر کتاب شما بی ي کلیه

همچنین براي صرف وقت و تحقیقات طوالنی . باشد کننده می
 
1 - B. B. C 
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تدارك چاپ کتاب به کـار بـرده    العاده که براي و کوشش فوق
این سـخنان در مقابـل آنچـه در    . شده است، ارزش زیاد قائلم

، بسـیار نارسـا   کـنم  واقع نسبت به کتـاب شـما احسـاس مـی    
دانم به چه انـدازه دشـوار اسـت عـادت      می این کهبا . باشد می

هذا آنچه مقـدور   مردم به خصوص عادت تغذیه را تغییر داد مع
برم تا مردم را با این روش صحیح تشـویق   باشد به کار می می

گـاه از جریـان    که تمایل داشته باشید گاه بـه  در صورتی. نمایم
  ».سازم شما را مطلع می

Mrs. Snelling, 26 Victoria Rd. 
Southsea, Hants, England. 

***  

  1964سپتامبر  29
. من مصرف غذاي پخته را پنج ماه پـیش قطـع نمـودم   «

. کـنم  و خودم را خیلی خوب احساس میسال دارم  سی و یک
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نـی کـه    کوه ویت. دوم هر روز در ساحل دریا چهار کیلومتر می
باشـد را   مایـل مـی   26پا و رفـت و آمـد آن    14500ارتفاع آن 

 60الـی   58نـبض مـن   . پیش در یک روز طی نمودم ي هفته
خواري  خواهم ثابت کنم که خام من با این سخنان می. باشد می

  ».باشد هاي بشر می دردها و بیماري ي جواب کلیه

  1966فوریه  6
خـوار   اکنون من و همسرم تقریباً دو سال است کـه خـام  «

نامه یـک   ي به ضمیمه. باشیم و خیلی خوب نتیجه گرفتیم می
لتز «فرستم که همسرم شرلی نوشته است و در مجله  مقاله می

دهـیم در   مـا اجـازه مـی   . چاپ شده است 1965 ي  ژوئیه 1»لیو
. ها را مورد اسـتفاده قـرار دهیـد    موقع لزوم این مقاله و عکس

ها مال یکـی از دوسـتان صـمیمی ماسـت کـه       یکی از عکس
او بـا شـیرهاي   . باشـد  نام او میکی سلیمان می. خوار است خام

 
1 - Let’s Live 
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ي سـالم دارنـد بـا دسـت خـالی      ها دندانآفریقایی که چنگ و 
  .گیرد کشتی می

ان را سـالم حـس   هیچ وقت در عمر خود این اندازه خودم
کتـاب شـما   . کنـیم  خواري احساس می ایم که بعد از خام نکرده

مـا خیلـی   . ایـم  بهترین کتابی است که مـا تـا کنـون خوانـده    
مـا  . کنـیم  حقیقت را بین مردم منتشر می این کهخوشحالیم از 

به پیوست . مردم باید بخوانند ي معتقدیم که کتاب شما را همه
  ».یدیدالر دریافت نما پنجاه

Mr. Thorwald Boie, 1015 Venice Blvd. 
Venice, Ca. U. S. A. 

***  

نهایت  اید بی خواري که ارسال فرموده براي جلد دوم خام«
دو سال پیش با خواندن جلد اول کتاب شما من و . سپاسگذارم
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راه طبیعـی را  شوهرم وضع زندگی سابق خود را عوض نمـوده  
ل غـذاي پختـه مصـرف    از آن موقع تا به حـا  .انتخاب نمودیم

دهیم کـه هـیچ چیـز در دنیـا      ایم و به شما اطمینان می نکرده
یم و یتواند ما را وادار نماید که این راه صحیح را ترك نمـا  نمی

زندگی با پیروي از قـوانین  . به عادت ناشایسته گذشته برگردیم
تندرسـتی و شـادي   . باشد طبیعت چقدر لذت بخش و مفید می

و همه کس در دنیا باید بـه روش طبیعـی   زندگی قیمتی ندارد 
  .ها دست یابد به این گونه نعمت

خـواري مـا چنـد روز روزه گـرفتیم و      قبل از شـروع خـام  
خـواري را شـروع کـردیم، آن     هنگامی کـه صـد درصـد خـام    

، در مـا ظـاهر   شـود  هایی که نزد سایرین دیده می العمل عکس
 ي موم، روزهسما براي پاك نمودن بدن از  ا به نظرنگردید؛ زیر

  .باشد کامل یک راه صریح می
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خود  ي ما را براي عمل بشر دوستانه ي تبریکات صمیمانه
خود نائـل   ي امیدواریم این نشریه به کامیابی شایسته. بپذیرید

  ».گردد

Mr, Julien Boutin, 4327 Herden Drive, 
Lake Worth, U. S.A. 

***  

  1964نوامبر  27
خواري شما میـل داشـتم یـک     بعد از خواندن کتاب خام«

خوار صد درصد هسـتم و   من خام. جلد براي خودم داشته باشم
. کنم این روش صحیح را بـین مـردم رواج بـدهم    کوشش می

  ».غذاي طبیعی زندگی مرا نجات داده است
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  1965ژانویه  21
فرستم جهت پـانزده کتـاب کـه     من یک برگ چک می«

من . یدیفرما ارسال می قبالً دریافت شده و پانزده جلد دیگر که
واقعاً مایلم از فرصت استفاده نموده و توسط کتاب عـالی شـما   

هـاي شـما را بـین     با کمال عالقه کتـاب . به مردم کمک کنم
واضح است تعداد اشخاصی کـه از ایـن   . نمایم مردم توزیع می

خواهند استفاده کنند در حال حاضر محدودنـد، ولـی    کتاب می
در موقع خود حقیقت را قبول خواهند مطمئن هستم اکثر مردم 

خواهند حـرف   فعالً آهسته کار کردن با اشخاصی که می. نمود
  ».باشد بخش می بشنوند بسیار رضایت

Mrs. Helen M.Bulbeck, 818 Cherry St. 
Santa Rosa, U. S. A. 

***  
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خـواري رسـیده    این نامه از مدیر یک رستوران گیـاه 
  :است

از . خواري به دسـت آورد  خاماخیراً شوهر من یک کتاب «
کنیم و این روش را بین دوسـتان و   خواري می آن موقع ما خام

 ي ایـم همـه   مـا سـعی کـرده   . دهـیم  مشتریان خود توسعه می
را به » پخت و پز«هاي  غذاهاي پخته را به غذاي خام و کتاب

اینـک یـک چـک صـد دالري     . خواري تبدیل کنیم کتاب خام
اگـر ممکـن   . فرسـتیم  ها مـی  بولتن براي پنجاه جلد از کتاب و

  ».است چند بولتن با پست هوایی بفرستید

“BOVERY GENERAL”, 518 Bowery, 
Iowa City, U. S. A. 

***  
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یک بـه   ي یکی از دوستان پاریسی من چند بولتن شماره«
وقت، اسـتدالل و تجربیـات مـرا عـوض      ي شما کلیه. من داد
دالر  تاد هـزار هشـ مـن یـک ملـک دارم بـه ارزش     . اید نموده

من هفتاد و هفـت  . آمریکایی که حاضرم در اختیار شما بگذارم
دوازده زبـان اروپـایی   . تنها هستم، زن و بچه نـدارم . سال دارم

توانم انتظار شما یا یکی از دوستان شـما را داشـته    آیا می. بلدم
  ».باشم؟ مهم نیست که زن یا مرد باشد

Paul Jauzin, Country Club, Hatha Yoga 
L’OASIS 02 Puiseux- en-Retz, Villers 
Cotterêts, France. 

***  

هـاي   ما دو تـا از بـولتن   ي با یک اتفاق عجیب کتابخانه«
. را خیلی جالب و سـحرآمیز یـافتم  ها  آنمن . شما را به من داد
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مخصوصاً که من به سرزمین هونزا سفر نموده و کتابی مربوط 
  .ام العاده نوشته به این ملت خارق

تقریبــاً همگــی هــا  آنشــوم کــه  مــن حــاال متوجــه مــی
خواهم تا بتوانم با طرز فکر شـما   من یک کتاب می. خوارند خام

بیشتر آشنایی پیدا کنم و همچنین چنـد بـولتن الزم دارم کـه    
کـردم کـه    هـا خیـال مـی    من مـدت . بین بیمارانم توزیع نمایم

ذاي طبیعی ها را در غ درجه به باال آنزیم صد و چهلحرارتی از 
  »...ام بینم که اشتباه کرده کند، اکنون می خراب می

Dr. Allen E. Banik, Author of “Hunza 
Land” 7 E. 23rd St. Kerney, Nebraska, U. 
S. A. 

***  
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خـواران   خواران میل دارند بـا زنـده   چون بیشتر زنده
مکاتبه نمایند تـا بـا   ها  آندیگر تماس حاصل کنند و با 

آشنا شوند، این اسـت کـه مـن    ها  آنبیات نظرات و تجر
نویسان را ذکر  ها اسم و نشانی کامل نامه نامه ي زیر همه

هـاي   این کار کمک خواهد کرد که مردم به گفته. نمودم
نداشـته  ها  آنمن ایمان پیدا کنند و کوچکترین شکی در 

  .باشند

ها قدري طوالنی شد، ممکن است  چون قسمت نامه
هـاي   نامـه  ي ل کنند که مـن همـه  بعضی خوانندگان خیا

من . ام، ولی این طور نیست رسیده را در اینجا ذکر نموده
ام و  نامه فقط یکی انتخاب کرده صد، صد و پنجاهاز هر 

  .ام از هر نامه قسمت خیلی کوچکی را اقتباس نموده
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هایی که از ارمنستان و  قسمتی از نامه
  .هاي شوروي رسیده است سایر جمهوري

  :زیر از آکادمی ارمنستان شوروي رسیده است ي نامه

ــی « ــودن ب ــراي راضــی نم ــه  ب ــدگان ک ــماري از خوانن ش
خواري شما را مطالعه نمایند خواهشمندم  خواهند کتاب خام می

ها براي مـا بفرسـتید، زیـرا دو جلـد      پنج جلد دیگر از آن کتاب
شمار خوانندگان  ارسالی همواره در جریان است و تقاضاهاي بی

  ».توانیم در موقع خود ترتیب اثر دهیم یرا نم

ACADEMY OF SCIENCES OF ArmSSR 24 
Barekamoutian St. Erevan. 

***  
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اي که از بزرگترین شاعر ارمنی هـوانس شـیراز    نامه
 :رسیده است

انگیز بهداشتی شما بـه   تبر حسب تصادف با کتاب شگف«
یوانه شما ناجی بزرگ بشریت نیمه د. خواري آشنا شدم نام خام

اي بـزرگ   خـواري نابغـه   شما با کشف خـام . جهان خواهید شد
تـر و خیلـی    هستید مانند داروین بـزرگ، حتـی خیلـی بـزرگ    

بزرگانی که قبـل از   ي تر از همه پرستانه تر بلکه نوع دوستانه نوع
ولـی افسـوس در مقابـل شـما     . اند شما در قرون گذشته زیسته

ـ . العبوري وجـود دارد  سلسله جبال صعب ی اگـر ایـن طفـل    ول
نابینایی که هزاران سال فریب خورده و به نام بشر خوانده شده 

آمـد   داشت و عقلش به جاي خود می است از آتش دست بر می
داشـت آن   به دنبالتان قدم بر مـی  ،شما آورِ و در این راه شگفت

بست؛ ولی هنوز چـون   وقت توحش از وجود آدمی رخت بر می
یده تمام قبایل افراد بشر نیـز  اي که بر سنگ محکم چسب خزه
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دارند  آور خود دست بر نمی اند و از غذاي مرگ به آتش چسبیده
ولـی بـا وجـود ایـن     . ها نیز دست بر نخواهند داشت و تا مدت

  .بوسم شما را می ي پیشانی افسرده و زحمت کشیده

  »...شما فناناپذیر هستید

Hovanes Shiraz, 20 Leninian Ave. 
Erevan. 

***  

هـاي   دانشجوي جوان از کودکی مبتال به بیماري این
مختلف مانند سـرخک، مخملـک، ورم غـده بناگوشـی،     

هـاي گونـاگون،    ماالریا، برونشیت، آنژین، سرماخوردگی
ــدیس،    ــهال، آپان ــت، اس ــدان درد، یبوس ــوش درد، دن گ

هاي دیگـر بـوده    صفرا و بیماري ي بواسیر، التهاب کیسه



665 

 

هـا   این بیمـاري  ي کلیه خواري او را از اکنون خام. است
نجات بخشیده و او سپاسگذاري خود را به شـرح ذیـل   

  :دارد ابراز می

ها که بتوانم به  پرسم کجا هستند آن کلمه من از خود می«
هـاي قبـل    سپاسگذاري و شـگفتی کـه از مـاه   ها  آن ي وسیله

هـا   حرف ي کنم را براي شما شرح دهم، زیرا کلیه احساس می
  .باشند یآور و ناچیز م خنده

با یک حرکت سـحرآمیز بـه آن کابوسـی کـه مـن آن را      
کردم خاتمه دادید و شکی نیست کـه بـراي    زندگی حساب می

دیگران هم همین کار را انجام خواهید داد تا سـرانجام سـبب   
  .کن سازید اصلی این کابوس را به کلی ریشه
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شما آمدید شفا دهید آن گوش بـاز را کـه کـر اسـت، آن     
خبر است و مـن   ور است، آن مغز دیوانه را که بیچشم باز را ک
  .در این گرداب افتاده بودممردم  نای ي هم مانند همه

شما آمدید که با یک چراغ سحرآمیز روي فلک نقش یک 
سیما را بنگارید که در حقیقت متعلق به من بـود، ولـی مـن از    

  .آن آگاهی نداشتم

درود کـنم و بـه شـما     درخشان شما تعظیم می ي به چهره
  .فرستم، چون بیشتر از هر کس در این دنیا به شما مدیونم می

فرستم  کنم و درود می درخشان شما تعظیم می ي به چهره
به شخصـی کـه اسـم او امـروز همـواره ورد زبـان اشخاصـی        

اند، ولی فردا ورد زبان تمام مـردم   باشد که نجات پیدا نموده می
  .خواهد بود
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فرستم  کنم و درود می میدرخشان شما تعظیم  ي به چهره
به شما چون یک سرباز متمـدن واقعـی، سـرباز علـم واقعـی،      
سرباز پیشرفت واقعی و چون یک مبـارز بـراي آینـده بهتـر و     

  ».تر درخشان

Armen Vshtuni, Perspective Lenin 20, 
Erevan, Aremenia. 

***  

  1964مسکو، بیستم دسامبر 
نو را به شما ال س ي با خوشحالی زیاد تبریکات صمیمانه«

تقدیم داشته و همچنین سپاسگذاري شـخص مـن و بهتـرین    
شما را اظهـار   ي آرزوها براي پیروزي کار عظیم و بشردوستانه

  .دارم می
خواري که از مرض قلبی شدید نجات پیدا  از یک پیرو خام

  ».نموده است
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  1965سی و یکم مارس 
آن  از. شـروع نمـودم   1963خواري را از نـوامبر   من خام«

در . موقع تا به حال در کار خود حتی یک لحظه شک نداشـتم 
  .سال سابقه داشت نهآن زمان به مرض قلبی دچار بودم که 

در هشت یا نه سـالگی بـه   . اجازه دهید از ابتدا شروع کنم
رماتیسمی دچار شدم، سپس تقریبـاً ده مرتبـه در    ي یک حمله

هـاي   وردگیسال گرفتار التهاب حنجـره و آنفلـوانزا و سـرماخ   
. شدم که همـواره از شـش تـا ده روز دوام داشـت     مختلف می

در چهـارده سـالگی   . تدریجاً ورم مزمن لـوزتین ظـاهر گردیـد   
هـا و بعـداً مـرض     هـاي دریچـه   پزشکان در قلب مـن خرابـی  

در پـانزده سـالگی لـوزتین را    . رماتیسم قلبی را تشخیص دادند
خـوابی   ی و بـی نـاتوان  ،درد اعصاب ،من از درد دل. عمل کردم

هـا   خواب کوتاهی که بـه دنبـال سـاعت   . کشیدم دائماً زجر می
هرگـاه در  . هاي وحشـتناك بـود   رسید، پر از کابوس عذاب می

. کـردم  پریـدم از تـاریکی وحشـت مـی     وسط شب از خواب می
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. گذرانـدم  معموالً سه یا چهار مـاه سـال را در رختخـواب مـی    
همیشـه از  . رفـتم  مـی یک طبقه را به زحمت زیاد باال هاي  پله

گردش، از ورزش، از شنا کردن، از مسافرت، از کتاب خوانـدن  
  .ها و تفریحات دیگر محروم بودم گذرانی و از خیلی خوش

مـرا بـا پیرامیـدن،    ها  آن. پیوسته تحت نظر پزشکان بودم
ــی ــپرین، آنت ــک آس ــالژزي بیوتی ــا، آن ــا ه ــا1ه ، 2، وازودیالتوره

. نماینـد » معالجه«خواستند  ا میآورها و از این نوع داروه خواب
آوري  تعجـب  ي بدن من در مقابل این داروها بـه یـک طریقـه   

. شـد  تر مـی  وضع مزاجی من روز به روز وخیم. کرد ممانعت می
را قطـع  ها  آنفایدگی این داروها بردم، مصرف  وقتی پی به بی

  .نمودم

 
  .کند حس می دارویی که اعصاب را بی - ١
  .نماید ها را گشاد می دارویی که رگ - ٢
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. کـنم  شما را با این جزئیات مشغول مـی  وقتببخشید که 
براي شما جالب باشد، به خصـوص آن کـه   ها  اینم کن فکر می

مـن  . انگیز انجام گرفت طوري حیرته بعوض شدن مزاج من 
غـذاي  . مصرف غذاي پخته را بدون هیچ ناراحتی ترك نمودم

درونـی خوشـآیند در    ي طبیعی یک احساس سـبکی و تصـفیه  
خواري ناراحتی قلبـی   تقریباً از شروع خام. وجود من ایجاد نمود

خواري نه فقط هر هفته بلکـه   قبل از خام. اره تمام شدمن یکب
گرفـت کـه    قلـب مـن درد شـدید مـی     ي همه روزه در ناحیـه 

خـواري فقـط    کشید؛ ولی در اولین سال خام ها طول می ساعت
در مـدت  . اهمیت احساس نمودم بار درد آنی و بی هفت هشت

خواري هیچ گونه سرماخوردگی نداشـتم و   یک سال و نیم خام
ها سردردم  از اولین ماه. یک روز هم در رختخواب نیفتادمحتی 

به کلی رفع شد، اما بزرگترین معجزه براي من این بود که بـه  
. رفـتم  محض وارد شدن به رختخواب به خواب عمیق فرو مـی 
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ام براي کار باال رفت، از تشتت فکري و تنـدي   قدرت جسمانی
  .و عصبانیت سابق اثري نماند

چــه . ته بـه ارمنسـتان ســفر نمـودم   یز سـال گذشــ یدر پـا 
کیلومتر  سیالی  بیست و پنجباشد روزي  خوشبختی بزرگی می

در کوهستان قدم زدن و برگشتن با آمادگی کامل براي تکـرار  
ام که طبیعت بـاالخره   من یک آدم حقیقی شده. همان گردش

ایـن بزرگتـرین خوشـبختی    . مرا در آغوش گرم خود پـذیرفت 
واسـتم تشـکرات صـمیمانه خـود را     خ است، به این جهت مـی 

  ».مجدداً ابراز نمایم

  1965اوت  16
صحت مزاجی من رضایت بخش اسـت مخصوصـاً کـه    «

بدن من در مقابـل فشـار روحـی و عصـبی گونـاگون سـخت       
ایستادگی نمـوده اسـت و همچنـین در موقـع کوهنـوردي در      

به زودي . هاي متنوع جسمی طاقت آورده است مقابل خستگی
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سال دوم را تمام نموده و وارد سال سوم خواهد  خواري من خام
خـواري حتـی یـک قـدم      شد و من هیچ خیال ندارم که از خام

 ي ام فقط جنبـه  سؤاالتی که من از شما کرده. نشینی کنم عقب
اطالعاتی دارد و هیچوقـت نبایـد در شـما کـوچکترین شـکی      

معنوي که در مـن همـواره    ي به خصوص که پایه ،ایجاد نماید
فیزیولـوژي   ي ناپذیر بوده است بیشـتر از پایـه   و تزلزلمحکم 

  ».اهمیت دارد

Olya Kerenskaya, 3Frounze St. 
Moscow. 

***  

خـواري   رسانم که خـام  فقط چند کلمه به اطالع شما می«
یک پیرو دیگـر پیـدا نمـوده کـه دلیـل قبـول نمـودن روش        

ما اي شما ناامیدي از بیماري نبوده، بلکه عظمت افکار ش تغذیه
  .بوده است
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پـدرم  . باید اقرار کنم در این راه من چند مـانع وجـود دارد  
شناس است و برادرم پزشک و من یگانه شخص در این  زیست

  .کنم زندگی می) طبیعی(نوین  ي خانه هستم که با تغذیه

کـنم و از تندرسـتی    خواري می ماه است که خام نهاکنون 
ها از تمام نقاط  ه نامهبه نظر من این گون. مند هستم عالی بهره

هـا   آندنیا رفته رفته آنقدر زیاد خواهند شد که بـراي خوانـدن   
کشف شما در تاریخ بشر باید ماننـد کشـف   . وقت کافی نباشد

  ».کلمب ثبت شود کریستف

Hrachia Svadjian, 3 Alabian St. Erevan. 

***  

من و شوهرش به نام دانیلیان که هر دو پزشـک   ي خاله«
نویسند که از کتـاب شـما خیلـی اسـتفاده      ایروان میهستند از 

 ي کننـد تـا روش تغذیـه    اند و به گرمی به من توصیه مـی  برده
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خواستم سؤال نمایم آیا ممکـن   شما را بپذیرم، از این لحاظ می
  خواري براي من بفرستید؟ است یک جلد کتاب خام

ام  من پزشک بانوان هستم، دو سال پیش از استانبول آمده
. نمـایم  ول در سوئد انجام وظیفـه مـی   بیمارستان ساندسو در 

انـد را   شماري از آن استفاده نموده بی ي کتابی که تا کنون عده
  ».زیادي بخوانم ي باید با افتخار و عالقه

Dr. Shabuh Sedikian, Länslasarette, 
Sundsvall, Suède. 

***  

ب ام و راجع به کتا خوارها صحبت نموده من با خیلی خام«
کـنم کـه    افتخـار مـی  . ام شما خیلـی چیزهـاي جالـب شـنیده    

ها نجات خواهـد   گذار نهضتی که دنیا را از ظلم و بیماري بنیان
مـن در مسـکو زنـدگی    . باشـد  وطنان مـن مـی   داد یکی از هم
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خواننـده معـروف اپـرا گـورگ کیراکوسـیان کـه بـه        . کنم می
 مناسبت صدمین سالگرد تولد تومانیـان بـه مسـکو آمـده بـود     

خواري معالجه نموده  تعریف نمود که چطور زخم معده را با خام
. کند و خوشبخت احساس میاست و اکنون خود را چقدر سالم 

ها دوستان و آشـنایان روسـی مـن خیلـی      با شنیدن این حرف
  .تعجب کردند

من نیز زخم معده دارم و تصمیم گرفتم به پزشک مراجعه 
انم را نیـز در ایـن راه   خـوار شـوم و دوسـت    نکنم، بالفاصله خام

هاي شما را بـه روسـی    میل دارم قسمتی از کتاب. هدایت کنم
شــما را در مســکو رواج  ي ترجمـه نمــوده و کــار بشردوســتانه 

  ».بدهم

Edward Mnasakanian, 77/2 
Leningradsky Prosp. Moscow. 

***  
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اجــازه دهیــد سپاســگذاري خــود را بــراي مکتــب      «
ن حقیقت را براي مـردم فـاش   شما که بزرگتری ي بشردوستانه

کنم که براي ملت ما یک  خدا را شکر می. اید، ابراز نمایم نموده
 ي آشنایی بـا فلسـفه   ي در نتیجه. چنین فرزندي فرستاده است

هـایی کـه قبـل از دیـدن      رنج و مشقت. شما دوباره زنده شدم
  .دهم ام را در اینجا شرح می کتاب شما کشیده

سالگی بـه   نوزدهسم مزمن و در سالگی به رماتی سیزدهدر 
در چنـدین بیمارسـتان   . گرفتـار شـدم   1بیماري مزمن اعصـاب 

حتی به مسکو رفتم، ولی وضع مـن روز بـه روز   . بستري شدم
هـا   آنهر یک از . ها پروفسور مراجعه نمودم به ده. شد بدتر می

. یک نوع بیماري تشخیص داد و یک نوع طبابت شـروع نمـود  
هاي  ی مختلفی گذاشتند از قبیل عفونتبراي بیماري من اسام

 
1 - Radiculitis 



677 

 

، بیماري سـتون  4، آلرژي مزمن3، بیماري معده2، کالگنز1مزمن
، تـب مـزمن، بیمـاري ایـروان و     6هاي مفاصل ، عفونت5فقرات
خوابی، سردرد، تب شدید با لـرزش،   هاي اخیر بی در سال. غیره

اضافه شدند تـا بـاالخره بعـد از درد    ها  آندرد به  استفراغ و دل
سالگی مرا در  بیست و سهشدید پاهاي من از کار افتادند و در 

سال دارم،  بیست و پنجاکنون که . رختخواب میخکوب نمودند
دو سال تمام در این وضع زجر کشیدم تا روزي که بـه کتـاب   

در . خواري را شـروع نمـودم   شما برخورد کردم و بالفاصله خام
خـوابی و   رد، بـی د خواري، تب، سـردرد، دل  مدت چهار ماه خام

پایین آمـده بـه    120ضربان قلبم از . سوء هاضمه از بین رفتند
 
1 - Sepsis 
2 - Collagenosis 
3 - Gastritis 
4 - Allergia 
5 - Spondylarthritis 
6 - Polyarthritis 
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رسید، فقط پاهاي من هنوز به حالت عادي در نیامده، ولی  80
  .کنم که براي این کار وقت الزم است احساس می

تا کنون . کنم اکنون من براي اصول شما تبلیغ مفصل می
دو کتاب شما را از هـر  . ام خوار نموده پنج نفر از دوستانم را خام

یکی پنج نسخه با ماشین تحریر چاپ نموده بـه دسـت مـردم    
 ي اگر اجازه بدهیـد کتابچـه  . استفاده کنندها  آنام که از  سپرده

در ده نسـخه ماشـین   شما را به زبـان روسـی ترجمـه نمـوده     
  .کنم می

اگر ممکـن اسـت یـک    . جسارتاً یک خواهش از شما دارم
  ».امضاء نموده و براي من بفرستید نسخه از عکس خود را

Bitchakhtchian Levon, Tseretely48, 
Erevan 

***  
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بـه  . یگانه پسرم از درشکه برفی افتاد و پـایش شکسـت  «
هاسـت خـوب    ظـاهر شـد کـه سـال     1بیـت  زودي ترومبو پاي

خواري در سمرقند نیز  خام ي شما به وسیله ي معالجه. شود نمی
نمودن کتاب شما ممکن نیست، معروف شد ولی متأسفانه پیدا 

  »...اینک خواهش داریم

Nazarian, 142 K. Marx St., Samarkand 

***  

متولـد   1948خوار هستم کـه در   من یک دانشجوي خام«
شده و در دانشگاه دولتی در سـیکل پـنجم فیزیـک تحصـیل     

( مـریض باشـم   ایـن کـه   بدون  1970دسامبر  13در . کنم می
، بـه خـاطر   )ا بشود سالم حسـاب نمـود  خواران ر مردهالبته اگر 

  . حقیقت، بدن دروغی را مغلوب نمودم
 
1 - Thrombophlebitis 
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نخسـت پـنج کیلـوگرم از    . خوارم اکنون پنج ماه است خام
. کیلـو بـاال رفـت    دوخـواري   ولی ماه چهارم خام ،وزنم کم شد

العمـل   در این مدت فقط دو دفعه عکس. غذاي من کافی است
آشـنا شـدم کـه دو     با خواهر شما بانو سیرانوش. سبک داشتم
با بـانو هایکـانوش،   . هاي شما را به من هدیه کرد جلد از کتاب

خوارها نیز آشـنایی   آقاي واهه، کولوزیان، ماکاریان و سایر خام
  .دارم

ایم و  ما معتقدین جوان، یک جمعیت کوچک تشکیل داده
بـین دانشـجویان   . اندیشیم ها می خواري راه خام ي براي توسعه

خواهند کتـاب شـما را    وجود آمده و همه میجنب و جوشی به 
کنیم هر چه بیشتر  خواهش می. که خیلی کمیاب است بخوانند
شما را بین دانشـجویان رواج   ي کتاب بفرستید تا بتوانیم فلسفه

  ».حقیقت پیروز خواهد شد. بدهیم
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Robert Nazarian, 17 Arabkir St. 
Erevan. 

***  

کتـاب   ي صـه دو سال پیش بود که فامیـل مـن بـا خال   «
خواري شما که خیلی کوتاه ولی خردمندانه نوشته شده و از  خام

ارمنی به روسی ترجمـه شـده بـود برخـورد کـرد و بـا اصـول        
همسر مـن آن را  . اي شما آشنایی پیدا نمود انگیز تغذیه هیجان

او بـه زودي از اضـافه   . متقاعد کننده دانست و پیرو شـما شـد  
کـم  هـا   آنکه تعداد (هاي خود  يبیمار ي وزن و تقریباً از همه

نجات پیدا کرد و اکنون خود را خیلی جوان و خوشـبخت  ) نبود
کافی بـراي   ي متأسفانه در آن موقع من اراده. کند احساس می

عقلی خود  براي این بیاین که فقط بعد از . تغییر تغذیه نداشتم
اکنون کامالً . با یک حمله قلبی مجازات شدم تغییر عقیده دادم
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ام بـراي همیشـه مطـابق     الم هستم و قطعاً تصـمیم گرفتـه  س
  ».دستورات شما تغذیه نمایم

Vasili Chernov, 4 Mitskevich St. 
Moscow. 

***  

هـاي   من کتاب شما را مطالعه نموده و به حقیقـت گفتـه  «
خـواري   در تابستان و پاییز گذشته خـام . شما کامالً ایمان دارم

اسکلروز قلبم تقریبـاً معالجـه   . ام مثبت گرفته ي نموده و نتیجه
  .هایم حل شده است هاي کلیه شده و سنگ

سال گذشته به ایروان رفتم، موفق شـدم بـا خـواهر شـما     
مـردم بـه   . آشنا شوم و خیلی چیزهاي جالب از ایشـان بشـنوم  

من براي یک ماه یک جلد . هاي شما خیلی احتیاج دارند کتاب
بـراي  . باغ آورده بودم رهکتاب از ایروان به استپاناکرت، مرکز ق
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در کوتـاه  . خواندن آن مردم در منزل مـا نوبـت گرفتـه بودنـد    
ولی این خیلی کم اسـت، الزم  . مدتی بیست نفر آن را خواندند

دانـیم   ما می. است خیلی بیشتر کتاب بفرستید تا به همه برسد
ایـد، خـواهش داریـم     هاي زیادي فرستاده که براي مردم کتاب

در یـک نامـه    .باغی هم کمی در فکـر باشـید   براي پیروان قره
ممکن نیست راجع به عظمـت اکتشـافات و خردمنـدي افکـار     

هـا مـدیون    شما سخن گفت، بشریت بـراي نجـات از بیمـاري   
  »...شماست

Serge Hovannesian, 11 Pavlov St. 
Stephanakert, AzerSSR. 

***  

اجازه دهید به مناسبت نشر کتاب و فعالیـت افتخـارآمیز   «
شما ناجی بشـریت هسـتید   . ما تبریکات خود را تقدیم نمایمش

ها را از تـاریکی   که توانستید رمز پروردگار را بخوانید و جمعیت
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کتاب شما براي عموم مـردم ایـن   . به راه روشن هدایت نمایید
تواننـد از   اي است که فقط اشخاص عاقل می دنیا یک گنجینه

  .آن بهره ببرند

بخت، بشـنوید در دوم اوت چـه   پرور و خوش اي آدم دانش
یکی از دوستانم خالصـه کتـاب شـما را    . اتفاقی براي ما افتاد
با خواهش من قول داد براي یک سـاعت  . براي من نقل نمود

صـبري   ام با بـی  من با تمام خانواده. کتاب را به منزل ما بیاورد
. منتظر نشستیم تا در سـاعت بیسـت و سـه کتـاب را آوردنـد     

حتـی پسـر   . اي آن را خوانـدیم  ه شوق و عالقـه دانید با چ نمی
داد و  من که رماتیسم قلبی دارد با دقت گوش می ي شش ساله

هاي ایـن پـدربزرگ را    آیا اگر من حرف«: پرسید گاه به گاه می
هاي پخته نخـورم، معالجـه    اجرا نمایم و نان، گوشت و خوراك

مـن بـه او   » توانم بـه مدرسـه بـروم؟    شوم و سال دیگر می می
هـا   این کتاب مقـدس خیلـی آدم   ي دادم که به وسیله تذکر می

افسوس که ایـن  . شود اند و او هم حتماً معالجه می نجات یافته
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چـون  . اش یـک سـاعت طـول کشـید     آمیز همـه  مدت سعادت
ساعت بیست و چهار بود و دوست من ایـن کتـاب را بایسـتی    

دیگـر بخوانـد و صـبح زود بـه      ي برد که پدر او یک دفعـه  می
  .صاحبش برگرداند

دانم که شما یک دانشمند بشر دوسـت   برادر عزیز من، می
هستید و بیشتر از خوشبختی خودتان بـه خوشـبختی دیگـران    

هایتـان بـراي مـا بفرسـتید تـا       تمنا دارم از کتاب. مندید عالقه
مـا همـه    ي در خـانواده . بیشتر اسـتفاده کنـیم  ها  آنبتوانیم از 

دارد، مادرم مرض قند دارد، خودم  برادر من زخم معده. بیمارند
سـتون فقـراتم    ي سال دارم در محوطـه  سی و هشتکه فقط 

دهـد و   سال تمام مرا عذاب مـی  پانزدهام که  سم ذخیره نموده
اي از پزشـکان معـروف    بـه عـده  . دارد رفته رفته از کار باز می

داننـد   نمـی هـا   آن، چون نتیجه ماند مراجعه نمودم ولی کارم بی
آیا سرنوشت من این باید باشد که در جـوانی  . د بکنندچکار بای

  »؟...با رنج و مشقت بمیرم
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Vahram Vartanian, 49 Arabkir, 
Erevan. 

***  

خواري شـما خیلـی چیزهـاي جالـب      راجع به کتاب خام«
ي انگلیسـی و ارمنـی   هـا  انایم و میل داریم آن را در زب شنیده

خودم بـراي شـما    ي در عوض دو جلد از نشریه. مطالعه نماییم
یکی از دوستان من کـه نویسـنده اسـت و از زبـان     . فرستم می

خواهد کتاب شما را به زبـان   کند می ها ترجمه می ارمنی کتاب
  ».ی برگرداندیاستونیا

E. Rannak, 18 Kalevi St. Tartu, Estonia. 

***  

ما فامیل بربریان از کوچک تا بزرگ همگی دسـت شـما   «
مردم خوبی  ي شنویم که شما به همه می ما مکرر. بوسیم را می
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هاي شـما از   کنید و اشخاص زیادي توسط کتاب و مهربانی می
هـایم را   التماس ما را قبول کنید و بچه. اند بدبختی نجات یافته

پسرم سی و دو سال دارد و از سه سال . از بیماري نجات دهید
کشـد، هـر چـه     پیش به ایـن طـرف از درد معـده عـذاب مـی     

دخترم سی و چهار سال دارد و دو سال . کند د ترش میخور می
هایش سنگ پیـدا شـده و گـاه بـه گـاه درد       است که در کلیه

کنم ما را کمک کنید و سـالمتی   خواهش می. کند احساس می
براي ما کتاب بفرسـتید و هـر چـه الزم    . فرزندانم را برگردانید

ابـد خـوبی   ما تا . فرستیم داشته باشید ما از اینجا براي شما می
  ».شما را فراموش نخواهیم نمود

Aram Perperian, 209 Andrfederation 
St. Erevan. 

***  
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درود بر شما اي دانشمند دانشـمندان، درود بـر شـما اي    «
آسایشــگاه جرمــوك مــن یکــی از پزشــکان . معلــم بشــریت

بعد از خواندن کتـاب شـما از چهـار    . ارمنستان شوروي هستم
گرفتـار   1947از سال . را شروع نمودم خواري خام 1965نوامبر 

بـا   1963در . روماتیسم و درد مفاصل و بیماري شریانی بـودم 
تـر   ام خیلـی وخـیم   هـا وضـع مزاجـی    ظاهر شدن بیماري کلیه

اي راحت  فقط با مصرف هندوانه از این بیماري تا اندازه. گردید
  .شدم

خواري در مفاصل خـود دردهـاي شـدید     از روز ششم خام
ورم مفاصـل کـه در   . مودم که به زودي قطع گردیـد احساس ن

ــع    ــود در موق ــراه ب ــالت نقرســی هم ــا حم ــواره ب ــابق هم س
همچنـین تـب   . خـواري ظـاهر نگردیـد    هاي خـام  العمل عکس

هایم  سخت و تورم بدن که معموالً در موقع شدت بیماري کلیه
. خـوار شـدن دیگـر مشـاهده نشـد      گردید بعد از خام ظاهر می

الـی   120ضربان قلـبم از  . ب سالم برخوردارماکنون من از خوا
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ین آمـده  یپـا ) در شرایط فعالیـت جسـمی  ( 100تا  90به  140
کنـد،   گیرد، پاهایم عرق نمـی  ها دیگر قلبم درد نمی شب. است
تـر شـده و    ، پنج کیلو وزنم سبکسرم تمام شده است ي شوره

کـامالً خـودم را خـوب    . دردهاي رماتیسمی قطع گردیده است
ـ  انر. کنم یاحساس م . شـود  ي بـدنم روز بـه روز زیـادتر مـی    ژ

پسر یک ماهـه  . اند خوار شده ام خام همسرم و فرزند شش ساله
  .خود را مانند آناهید بزرگ خواهم نمود

پزشکی کـار   ي سال است در رشته هجدهمعلم عزیز، من 
نمودنـد،   کنم و در این مدت بعضی مسائل مرا ناراحـت مـی   می

نمـودم تـا بـاالخره     را پیدا نمیها  آناب زیرا در هیچ کتاب جو
یکـی از  . این مسائل را در کتاب شما پیدا نمودم ي جواب کلیه

تواند مانند نـوزاد   این مسائل این است که نوزاد انسان چرا نمی
حیوانات از روز اول تولد راه برود؟ من حاال معتقـدم کـه علـت    

دیگـر   ژي ي فیزیولـو ها انشماري فقد آن و همچنین تعداد بی
گـردد ناشـی از    هاي انسان امـروزي مشـاهده مـی    که در بچه



690 

 

از نظر من بعد از سه یا چهار . باشد خواري نیاکان آنان می پخته
  ».خواري این نواقص رفع خواهد شد نسل خام

Dr. Vachagan Gasparian, Jermuk, 
Armenia. 

***  

خواهـد   این نامه از طرف خانم ناشناسـی اسـت کـه مـی    «
دانـم   مـی . و قدردانی خود را به شما تقدیم نماید گذاري سپاس

هـا   آنشود و تعـداد   ها به شما زیاد نوشته می که این قبیل نامه
ـ آ ي روز به روز به موازي اشخاصی کـه در سـایه   ین شـما از  ی

چـون یـک آدم    را کننـد و حـق زنـدگی    مرگ نجات پیدا مـی 
  .آورند، زیادتر خواهد شد حقیقی به دست می

باشد کـه   دهم مربوط به مادرم می شرح می اکنون این که
هـاي   خـواري کامـل یـک رشـته بیمـاري      بعد از چهار ماه خام



691 

 

اي، تصلب شرائین، تنگی نفـس،   العالج مانند آنژین سینه صعب
هاي عروقی دیگر را بـر طـرف نمـوده     فربهی و خیلی ناراحتی

دو سال پیش مادرم مبتال به انفارکتوس شد و یک سال . است
فشـار خـونش   . نمـود  ام بین مرگ و زندگی مبارزه میو نیم تم

بود و هر شب از تنگی نفس در حال خفقان بـود و   بیست و دو
  .کرد مرگ را با چشم خود مشاهده می

فشـار خـونش   . اند م به کلی ناپدید گردیدهیاکنون این عال
او شب و . کیلو پایین آمده است شانزدهاست، وزن بدن  سیزده

نماید و  خواري شما را تبلیغ می کند و خام یروز براي شما دعا م
چــون جمعیــت دوســتان مــا خیلــی بــزرگ اســت بنــابراین از 

خواري استفاده نموده به نوبت خود توجه دیگران را به این  خام
  .نماید روش جلب می

گذاري از طرف مادرم و سایر بیماران به شما  مجدداً سپاس
  ».دارم تقدیم می
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D. Sakayan. 3 Yeghpairoutian St. 
Erevan. 

***  

چون کتاب من در کشـور اتحـاد جمـاهیر شـوروي     
آن را به  ي خوارهاي فداکار خالصه باشد خام کمیاب می

زبان روسی ترجمـه نمـوده و در دسـترس مـردم قـرار      
هـا رونوشـت    ها هـم از همـین ترجمـه    بعضی. دهند می
روسـی   ي زیر از یک بانوي سـالخورده  ي نامه. نمایند می
  .کند مسکو زندگی می ي که در حومهباشد  می

توان بیان نمایم یا بلکه قادر نیستم بـراي ابـراز    من نمی«
. اي پیـدا نمـایم   نهایت خود کلمـات شایسـته   گذاري بی سپاس

براي جبران زحمات مقدسـتان کـه بـراي نجـات روح و جـان      
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من . اید اجرت الیقی در این دنیا وجود ندارد مردم تحمل نموده
کنم کـه   نمایم و حتی به شخصی تعظیم می می به شما تعظیم

اي از کتاب شـما   تندرستی یعنی خالصه ي ارزنده ي این نسخه
من شخصاً سعادتمند نبودم که کتـاب  . را براي من آورده است

شما را زیارت نمایم، دوسـت آموزگـار سـابقم ایـن خالصـه را      
ر مستقیماً از کتاب شما اقتباس ننموده بلکه از دفتر دوست دیگ

باشد رونوشت نموده اسـت و اکنـون    خود که او نیز آموزگار می
نویسـد زیـرا    همین بانو این نامه را از طرف من بـه شـما مـی   

بینم آن هـم   من فقط با یک چشم می. بینایی من ضعیف است
گـذاري خـود را    بین واال خیلـی زودتـر سـپاس    ذره ي به وسیله

  .نمودم تقدیم می

خواري را شروع نمـودم و   خاماکنون دو ماه و نیم است که 
  .در این مدت هیچ غذاي پخته مصرف ننمودم
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باشـم و ایـن    تـر از سـایر دوسـتان مـی     اکنون خیلی قوي
  ».نمایند حقیقت را همه تصدیق می

Karpovna Maria Ivanovna, 
Fevralskaya St. 12, Khimca. 

***  

سه ماه پـیش  . کنم موزیک تحصیل می ي من در مدرسه«
یان ما از ایـروان بـه ازبکسـتان آمـد و راجـع بـه       یکی از آشنا

هـاي او عجیـب بـه نظـر      اول حرف. خواري صحبت نمود خام
آمد ولی وقتی کتاب شما را خواندیم، همه چیز را فهمیـدیم   می

روز اول  پـنج شـش  . خواري متوسل شـدیم  و بالفاصله به خام
کمی مشکل بود، ولی بعد از یک ماه کـامالً عـادت کـردیم و    

ر بدون زحمت زیاد انجـام گرفـت چـون فهمیـدیم کـه      این کا
  .غذاي طبیعی ما این است و بس
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خـواري   قبـل از خـام  . اول وزن من کـم شـد   ي در مرحله
. گذاشـت  کرد و روي قلبم اثـر مـی   لوزتین من زود زود ورم می

اکنون قلب من خوب شده ولی گلوي من هنـوز کـامالً خـوب    
طور که  کنم یا همین آیا الزم است لوزتین را عمل. نشده است

ــا  ي ایــد منتظــر نتیجــه در کتابتــان نوشــته نهــایی بمــانم؟ م
مـا  . اید شما کتاب به این خوبی نوشته این کهگذاریم از  سپاس

گندم، گندم سیاه، عدس و نخود را خیس کرده، با هم مخلـوط  
. آوریـم  نماییم و یک غذاي خیلی خوشمزه بـه دسـت مـی    می

  ».کنیم سبزیجات مصرف میجات و  مقدار زیادي هم میوه

Farayad Khadjayev, 50 Sadovaya St. 
Fergana, UzbekSSR. 

***  

 ي پسر من در مسکو در رشته. کنیم ما در باکو زندگی می«
او کتـاب شـما را بـه دسـت آورده و     . کند موسیقی تحصیل می
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. خوار شـده اسـت   چون سوء هاضمه و بیماري قلبی داشت خام
خـواري   و خامشما را آورد، ما خواندیم  او کتابتابستان گذشته 
او یـک شـکم   . سال دارد پنجاه و پنجشوهرم . را شروع کردیم

بعد از شـش مـاه   . کرد همیشه درد میاو  ي گنده داشت و معده
خواري شکم او کامالً خوابیده و اکنون او مثـل یـک پسـر     خام

من ده سال سردرد شـدید داشـتم، نـاراحتی    . جوان شده است
کرد، خیلی زود  تم، دست و پا و کمرم همیشه درد میقلبی داش

سـالگی خـودم را ماننـد یـک      چهل و نـه شدم و در  خسته می
اکنون تقریباً هیچ جاي بدن . کردم ساله احساس می صدپیرزن 

شد  ها پیش وقتی سردرد شروع می کند، یعنی سال من درد نمی
سـاعت درد   دو سـه کشید، ولـی حـاال فقـط     سه روز طول می

  .شود کنم که زود خوب می احساس می سبک

زمینی پخته خوردیم و  در این مدت چند دفعه لوبیا و سیب
خـورد   شوهر من هر وقـت پختـه مـی   . همیشه پشیمان شدیم
گیرد، ولـی هـر قـدر کـه غـذاي خـام        شکشمش فوراً درد می
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دیگـر تصـمیم گـرفتیم هـیچ     . شود خورد هیچ ناراحت نمی می
پنج فرزند ما هم همین عقیـده را  . وقت این کار را تکرار نکنیم

شما ایـن کشـف را    این کهگذاریم از  نهایت سپاس ما بی. دارند
شما را باید پرفسور و حتی خدا نامید که به جمعیـت  . اید نموده

این یک نوري است کـه از  . اید زندگی تازه بخشیده» فهمیده«
دانیـد توسـط    نمـی  .ملت ما براي تمام گیتی طلوع نموده است

خـود   ناپذیر است چقدر مردم بـی  نوع بیماري که گویا عالجسه 
کنم براي ما بنویسـید حـال دختـر     خواهش می. شوند تلف می

شما از لحاظ فکري چطور است، چون اینجا بعضی از دکترهـا  
شـود و پـروتئین    گویند هر کس خام بخورد عقلش کم مـی  می

  ».رسد کافی براي تقویت مغزش به او نمی

Ermonia Edigarovna, 24 
Sverdlovskaya, Bakou. 

***  



698 

 

چـون از  . باشـم  خـوار مـی   اکنون شش ماه است که خام«
داریـد   هایی که از نقاط مختلف دنیا دریافـت مـی   مضمون نامه

ــی  ــر الزم نم ــر دارم دیگ ــده و    خب ــات ش ــل جزئی ــنم داخ بی
شکی نیسـت کـه کشـف    . هاي معمولی را تکرار نمایم ستایش

است کـه در تمـام مـدت سـیر      ترین پیروزي خواري بزرگ خام
  .تمدن نصیب انسان گردیده است

بینم راجع به تجربیـات شخصـی خـود     همچنین الزم نمی
هـاي   هـایی کـه از نامـه    چیزي بنویسم، زیرا با خواندن اقتباس

شـود   اید براي من معلوم مـی  ذکر نمودهتقدیري در کتاب خود 
رهـا  خوا هاي سایر خـام  العمل هاي من با عکس العمل که عکس

  .کامالً مطابقت دارد

مخصوصاً اهمیت در تغییرات روانی است که اگر چه واقعاً 
درنگ بـه دنبـال    آید، الاقل بی قبل از تغییرات فیزیولوژي نمی

  .گردد آن ظاهر می
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نظیري که به  بی ي اجازه دهید تشکرات خود را براي هدیه
  ».مردم ارزانی داشتید اظهار دارم

Vladimir Khachaturian, 38 Abovian St. 
Erevan. 

***  

. برم نهایت لذت می من از سادگی و درستی افکار شما بی«
آیا ممکن است یک کشف به این بزرگـی را بـا ایـن جمـالت     

هاي بدن شـما   شما و سلول! ها اناي انس«ساده تشریح نمود؟ 
. مواد خام خلق کرده و تغذیه نموده است ي را طبیعت به وسیله
هـا آشـنایی    با تشکیالت و فعالیت این سلولتا موقعی که شما 

مواد غیرطبیعی و سمی فعالیـت   ي کامل ندارید نباید به وسیله
باشـد و   فکر نبـوي مـی  این یک » .طبیعی آنان را به هم بزنید

چگونه ممکن است انسان از عظمت ایـن فکـر سـاده تعجـب     
  نکند؟
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فیزیـک و   ي من در رشـته . من و همسرم دانشجو هستیم
ما به کشف شما . کنیم پزشکی تحصیل می ي رشته همسرم در

  ».مندیم نهایت عالقه بی

Mikael Minassian, 101 Leninski 
Prospect, Moscow. 

***  
معروف ارمنـی افلیـا    ي این بانو مادر شوهر خواننده

یـک بـانوي بسـیار روشـنفکر و     . باشد هامبارسومیان می
ه اسـت  نامه به من نوشـت  سیزدهکرده که تا کنون  تحصیل

  .کنم را به شرح ذیل ذکر میها  آنکه قسمتی از 

  1966بیستم نوامبر 
خـواري شـما را کـه فقـط      تقریباً دو ماه پیش کتاب خام«

شوق  ،براي یک روز به من قرض داده بودند با آنچنان هیجان
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خواندم کـه قلـم عـاجز اسـت و قـادر      و ذوق و کلمه به کلمه 
اي دراز عالمـت  هـ  من کـه سـال   ي گذشته. نیست شرح بدهد

بدن دروغی روي صورتم چسبانده کورکورانه به سوي آخـرین  
رفتم، در اولین لحظـه از درون مـن    مسکن به شتاب پیش می
  .بیرون آمد و ناپدید گشت

 شما را تمام نکرده بودم که ي کتاب استادانههنوز خواندن 
که  را هاي دارو ها و کپسول هاي پخته و شیشه خوراك ي کلیه

 61روز . شدند به جهنم فرستادم یچ وقت از من جدا نمیقبالً ه
سالگرد تولد من بود که این هدیـه را از شـما قبـول نمـودم و     

هـیچ وقـت ایـن روز را    . تصمیم گرفتم پیرو فداکار شما باشـم 
توانید حدس بزنیـد   شما خیلی خوب می. فراموش نخواهم کرد

در . چـه تغییراتـی بـه وجـود آمـد     که در بدن خورد شده مـن  
هاي مختلف داراي زنـدگی   هاي گذشته زیر فشار بیماري سال

پریشانی بودم به خصوص بیماري کوآتر خفه کننده و سیاتیک 
بعـد از خـالص   . تحمل ناپذیر خواب را از چشمانم ربـوده بـود  
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ها تبدیل به یـک شـخص    بیماري ي رحمانه شدن از چنگال بی
وزن بـه ایـن   قوي و تنومند شدم و تمام روز مانند یک گ ،فعال

تـوانم    براي ابـراز قـدردانی خـود نمـی    . دویدم سو و آن سو می
مـنش   هـا، اي بـرادر بـزرگ    نابغـه  ي حرفی پیدا نمایم اي نابغه

  ...من

هاي یک خـواهر دور از   کنم قبول کنید سالم خواهش می
نـام خـانوادگی او بـا نـام      ایـن کـه  کنـد از   شما که افتخار می

تـوانم   اکنـون نمـی  . وانسـیان ر هد -خانوادگی شما یکی اسـت 
! کننـد  تحمل کنم چطور مردم مواد سمی را وارد بدن خود مـی 

 ي آورم کـه چطـور در نتیجـه    کشم وقتی بـه یـاد مـی    زجر می
نمودم و با دست خـود   نادانی، من عزیزانم را به خانه دعوت می

  .دادم غذاي پخته میها  آنبه 

ه را به خواري هر ساعت ضربان قلبم خبر سکت قبل از خام
کرد که در نظر مـن مـرگ خـوش و راحتـی بـه       من اعالم می
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خواهم زنده بمانم کـه بـا چشـم     رفت، ولی اکنون می شمار می
خود بخوانم و با گوش خود بشنوم که نام برادر مؤبد مـن سـر   

کار شما عاقالنه است، غذاهاي . باشد ملل دنیا می ي زبان همه
  ».ا خواهد شدپخته باید نابود گردد، پیروزي نصیب شم

  1967دوم اوت 
اکنون کامالً سالم و فرخنـده مثـل یـک انسـان واقعـی      «

احساسـات  . دارم خود را براي شـما ارسـال مـی    ي سومین نامه
را روي هـا   آناي زیاد است که قادر نیسـتم   قلبی من به اندازه

براي سـالمتی فعلـی خـود مـدیون     . حس ترسیم کنم کاغذ بی
آیا اجازه دارم . ي برادر عزیز منشما هستم اي ناجی بشریت، ا
  شما را برادر خود خطاب کنم؟

وقتی براي دو نامه خود جـوابی از شـما دریافـت ننمـودم     
کتاب بزرگ شما را از دوستان خود قرض نمـودم و تمـامی آن   

اکنون این رونوشت دست . را در سه دفتر قطور رونوشت کردم
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نامـه  بعـداً فهمیـدم کـه شـما کتـاب و      . گـردد  به دسـت مـی  
  .اید ولی به دست من نرسیده است فرستاده

هـا   آنبـین  . شـود  اینجا تعداد معتقدین روز به روز زیاد می
بـراي  هـا   آنبیشـتر  . باشـند  پزشکان و خانم پزشکان هم مـی 
خـواري   ، من تبلیغ خـام کنند بعضی سؤاالت به من مراجعه می

 کـنم و  ها درست مـی  ساالدها و دلمه ،حلواها ،ها کنم، کیک می
کـنم و بـین    را چاپ مـی ها  آندهم، صورت  به مردم نشان می

ها بـا کشـمش اسـم شـما را      نمایم، روي کیک توزیع میها  آن
او . ها را براي خـواهر شـما بـردم    یکی از این کیک. نویسم می

ما از امروز دو خواهر «: گریه کرد، مرا در آغوش گرفت و گفت
او جلد » .استهستیم، درب منزل من به روي شما همیشه باز 

  .دوم کتاب شما را به من هدیه داد

روم،  من براي دیدار خـواهر شـما زود بـه زود نـزد او مـی     
کـنم،   خـوانم، مـدارك شـما را مطالعـه مـی      شما را مـی  ي نامه
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هـاي   بـا دلسـوزي زیـاد عکـس    . کـنم  ها را تماشـا مـی   عکس
» و داروهاي مؤثر» غذاهاي مقوي«هاي شما را که توسط  بچه

انـد ولـی در عـوض     قربانی شدهها  آنند نگاه کردم، ا تلف شده
یابنـد و بـراي    امروز هزاران افراد بشر از مرگ حتمی نجات می

هـاي بـزرگ در گذشـته     نابغـه . فرسـتند  درود مـی ها  آنیادبود 
در اثر این نوع غذاها و داروها ناتمام گـذارده و  ارهاي خود را ک

. ایـد  ا فـاش نمـوده  و این راز را فقط شم... اند به هالکت رسیده
بگذارید الل شود آن زبانی کـه جـرأت بکنـد ایـن حقـایق را      

  .تکذیب نماید

کنم براي  تصور می. حاال کمی راجع به خودم صحبت کنم
خواري در چه حالی بودم  شما جالب باشد که بدانید قبل از خام

ساله بـودم کـه در طـرف     هفده. و اکنون در چه وضعی هستم
پزشکان نتوانستند علت آن . پیدا شد راست کمرم درد شدیدي

. نمودنـد  را بفهمند و فقط با داروها و ماساژها مرا ناراحـت مـی  
پس از شش سال باالخره مـرا در حـال مـرگ بـه بیمارسـتان      
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راست مـن پـر از سـنگ و چـرك      ي معلوم شد که کلیه. بردند
مرا عمل کـرد، یـک شـخص     ي پروفسوري که کلیه. باشد می

ر زنده بود دو دستی کشفیات شما را امضاء روشنفکر بود که اگ
ماسـاژها و   ي او به من گفت پزشکان ناشی به وسیله. نمود می

او . انـد و خندیـد   شـما را خـورده   ي داروهاي مضر نصف کلیـه 
هاي معدنی  آب ،ترشی ،مرغ تخم ،گوشت خوردندستور داد که 

بـراي همیشـه فرامـوش کـنم و بیشـتر بـا       و غذاهاي شور را 
  .جات تغذیه نمایم و میوهسبزیجات 

دو سه سال این دستور را مراعات نمودم، وقتـی احسـاس   
. شود شروع به خوردن همـه چیـز نمـودم    کردم حالم خوب می

ماننـد  . کم اشتهایم باز شد و روز به روز وزنم زیادتر گردیـد  کم
کـردم ایـن عالمـت سـالمتی اسـت ولـی        دیگران خیال مـی 

بعـد پاهـایم ورم   . وع شدابتدا سردرد شدیدي شر. برعکس شد
ي مصـنوعی جـاي   هـا  دنـدان سـالگی   چهل و چهـار کرد، در 

کیلـو   هشـتاد و دو ي طبیعی قرار گرفت، وزن بدنم به ها دندان
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مزمن، تپش قلـب و تـرش کـردن     ي تنگی نفس، سرفه. رسید
مـرغ   بعداً گواتر ظاهر گردید که مثل تخم. معده مرا احاطه کرد

خواسـتند   پزشـکان مـی  . رفتسفت اطراف گردنم را در خود گ
سـپس سـیاتیک، تصـلب    . عمل کنند ولی مـن حاضـر نشـدم   

، بواسیر، نقرس و غیـره تمـام بـدنم را بـه     شرائین، فشار خون
  .توانستم راه بروم اي عاجز کرده بودند که نمی اندازه

هـاي آسـپرین،    اطاق من ماننـد یـک داروخانـه از قـرص    
ین، بلوئید، کیپودیازیت پیرامیدن، والوکاردین، میلوکاردین، آنالگ

و سایر زهرمارها پر شده بود کـه نصـف غـذاي مـرا تشـکیل      
گفتنـد   از پزشکان ناامید شده بودم و چون همـه مـی  . دادند می

کردم که آخـر عمـرم    این عالئم مربوط به سن است خیال می
از ایـن دنیـا خسـته شـده بـودم و فقـط آرزو       . فرا رسیده است

. هـا خاتمـه دهـد    ه این ذلتب» راحت« ي کردم یک سکته می
اي ظـاهر   رسید که ممکن باشد یک معجـزه  هیچ به فکرم نمی
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شود و مرا از این کابوس نجات دهد، ولی این معجزه به وقـوع  
  .پیوست

از درون من ناپدید شده  1کیلو وزن هفدهاکنون شیطان با 
کیلو وزن حقیقی از این سر شـهر   شصت و چهاراست و من با 

 132ي سـنگین از  هـا  انروم و با چمد اده میبه آن سر شهر پی
روم تا دختر خواهرم را کـه   سازي باال می کارخانه کنیاك ي پله

در درمانگاه آنجا به سمت پزشک کودکان مشغول کـار اسـت   
مالقات نمایم و چون کارکنان و پزشکان این درمانگاه با حـال  

کنند؛ مخصوصاً وقتـی   سابق من آشنایی کامل دارند تعجب می
را  سـیزده سـابق   نـوزده گیرنـد و بـه جـاي     فشار خون مرا می

عقیـده  هـا   آنشود کـه   این دلیل سبب می. نمایند مشاهده می

 
خواري  کند که بدن اصلی او در این مدت خام فراموش مینویس  نامه - ١

هاي تازه و سالم جمع نموده است، یعنی شیطان هفده  هفده کیلو هم سلول
  .کیلو نبوده بلکه سی و چهار کیلو و شاید هم بیشتر از این بوده است
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در منزل . شود خود را عوض نمایند و در واقع حقیقت پیروز می
هـا   آنبـرم،   میها  آنکنم و براي  خود غذاهاي لذیذ درست می

وانسـیان  ه«: گـویم  کننـد و مـن مـی    بـه مـی   خورنـد و بـه   می
فرستد، مـن هـم بـا     هاي خود را به تمام دنیا رایگان می کتاب

کنم، بخورید هر قدر دوسـت   غذاهاي خام از مردم پذیرایی می
اکنون ده مـاه اسـت کـه در ایـن خوشـبختی زنـدگی        ».دارید

  ...کنم می

هـایم صـحبت    العمل خواهم چند کلمه هم براي عکس می
سـتین  نخد بـود کـه   هاي من به قدري شـدی  درد بیماري. کنم

فقـط هـر چـه    . خواري را احساس نکردم هاي خام العمل عکس
در طرف چپ بدنم جوشی قرمـز  . شدم خوردم سیر نمی زیاد می

. رنگ ظاهر شد که درد هم داشـت ولـی بـه زودي رفـع شـد     
پوست بدنم در بعضی جاها خشـک شـد، بـه خـارش در آمـد،      

گـاهی   رنـگ ادرارم گـاهی قرمـز تنـد و    . شوره زد و خوب شد
چنـد  . رنگ شیر و غلیظ بود، ولی اکنون مثل آب روشن اسـت 
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از روز اول . دفعه سردرد شدید داشتم که خود به خود خوب شد
بـاور  . خواري فراموش کردم که در این دنیا دارو وجود دارد خام

بینم موهاي تمام سفیدم اکنون به رنـگ   کردنی نیست که می
  ».خاکستري در آمده است

  1968ژانویه بیست و پنجم 
. هاي معجزه آساي شما را دریافـت نمـودم   باالخره کتاب«
هـا را از مـردم دریـغ     طور که دسـتور داده بودیـد کتـاب    همان
را هـا   آنالبتـه  . دهـم  کنم و دست به دست به مـردم مـی   نمی

کرده مانند پزشکان، مهندسـین و هنرمنـدان    اشخاص تحصیل
ي شـما را هـم همـه    ها ها بلکه نامه خوانند و نه فقط کتاب می

خیلـی ارزش  بـراي مـن   ها  آنمایل هستند بخوانند ولی چون 
  .دهم را به مردم میها  آنکپی  دارند

. رسـد  خواري من به یـک سـال و نـیم مـی     به زودي خام
فرشته مرا افسون نموده بـود، ماسـکش    ي شیطانی که با قیافه
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ـ    ی را برداشتم و از خود دور نمودم و جاي او را بـه فرشـته واقع
کـنم کـه مـن همـان شخصـی       راستی باور نمی. واگذار نمودم

آیا ممکـن اسـت   . هستم که از زندگی خسته و ناامید شده بود
که یک نفر به لب گور برسد و با یک معجـزه دو مرتبـه زنـده    

توانم خاموش بمانم و فریـاد نکشـم کـه مـن      بماند؟ چطور می
ا از هـ  آن وقـت . ام همان شخصی هستم که از لب گور برگشته

زودتر بمیرم ولی اکنـون  خواستم  زندگی خسته شده بودم و می
روم که مبادا یک اتفـاق بیفتـد    بندها آهسته راه می از روي یخ
خوار بـود، قـوه نداشـت، افتـاد      خام«: هاي ما بگویند که دشمن

خـواري را در   خواهم زنده بمانم تا پیروزي خام اکنون می» .مرد
  ».نمسراسر جهان با چشمان خود ببی

  12  شماره  نامه                              1971هفتم مه  
دانم از کجـا شـروع    به قدري خبرهاي زیاد دارم که نمی«

ها از کار  بیماري ي من که در نتیجه .کنم و در کجا ختم نمایم
ــو   ــته ب ــام بازنشس ــال تم ــیده و ده س ــت کش ــط دس دم، توس



712 

 

که مجـدداً  خواري چنان سالمتی و انرژي به دست آوردم  زنده
همیشه در حرکت باشـم وارد   این کهبراي . تقاضاي کار نمودم

قـرارداد نوشـتم و    115در عرض یک سال . بیمه شدم ي اداره
 ي کلیـه . شـوم  خانـه مـی   115براي وصول پول هر مـاه وارد  

آوري  خـواري جمـع   مـرده مومی را که بـا  هاي زائد و س گوشت
بـه   هشتاد و دوکیلـو وزنم را از . کرده بودم از بدنم بیرون راندم

سـالگی   شصـت و پـنج  رسـاندم و در سـن    کیلو شصت و پنج
زنـم، بـدون کـوچکترین     کوچه به کوچه، خانه به خانه دور می

گذاري از شما  روم و براي سپاس خستگی چندین طبقه باال می
 ي جـا فلسـفه   اید همیشه و همه که این سالمتی را به من داده

  .دهم خواران را افزایش می شما را پخش نموده و تعداد زنده

دیـدم  . روزي براي یک کار اداري به بیمارستان رفته بودم
یک خانم پزشک کتاب شما را در دست گرفتـه چنـد پزشـک    
دیگر هم به دور خود جمع نمـوده و بـا حـرارت زیـاد تعریـف      

خـواري از بیمـاري    هرش بـا زنـده  برادر شـو کند که چطور  می
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مادر شـوهر   ي نامه«: او گفت. ها نجات یافته است سخت کلیه
او مـرا ظـاهراً   » .هامبارسومیان هم در این کتـاب هسـت   افلیا
به کتاب نگاه کردم دیدم فتوکپی همـین کتـابی   . شناخت نمی

چـون  . بود که من امضاء نموده و به مردم هدیـه کـرده بـودم   
کنند که بیشتر  یاب است آن را فتوکپی میکتاب شما خیلی کم

وقتـی ایـن دکتـر مـرا شـناخت      . مردم از آن اسـتفاده نماینـد  
روزي کـه  . را ببیـنم » بیمـار «خواهش نمود یک روز بروم این 

بیمار سابق به اسـم اوزونیـان، اکنـون    . ن کرده بودیم رفتممعی
خـودش  . کامالً سالم، یـک مهمـانی مجلـل ترتیـب داده بـود     

همسرش پزشک، برادرش استاد دانشگاه، همسر او  دامپزشک،
خـواران   اي از زنـده  نگـاران و عـده   نیز پزشک، چند نفر روزنامه

هاي تحصیل کرده دور هم جمع شـده   جدید همگی شخصیت
دکتر آباجیان که تازه از کیروواکان آمده بود با چند نفـر  . بودند

  .گرفت از پیروان جوان خود وارد شد و رهبري میز را به عهده
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اوزونیان یک سال پیش موقعی که سخت بیمـار بـود بـه    
کـنم بـه شـما     آدرس قدیمی شما نامه نوشته بود که فکر مـی 

این نامه به قدري جالب و باارزش اسـت کـه آن   . نرسیده است
طـور کـه در نامـه     همین. فرستم را کپی نموده و براي شما می

ه از او بینید او یک سال پیش به قدري سخت مریض بود ک می
مالً سالم به کار خـود مشـغول   ناامید شده بودند، ولی اکنون کا

  .است

}  
  :نامه اوزونیان

دانم با چه زبانی شگفتی و احترامات خود را به شما، بـه   نمی«
ترین دانشمند این عصر  سی که بزرگترین بشردوست و عالیک

هـایم،   بیماريِ کلیـه  ي که در نتیجه با این. باشد، ابراز کنم می
تـرین   ام که قادر نیستم  حتـی بـه نزدیـک    چنان ضعیف شده

بستگانم چند کلمه بنویسم، ولی با خوشحالی تمـام بـه شـما    
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کـه مـن    شما یگانه شخصی هستید در تمـام دنیـا  . نویسم می
  .توانم ننویسم توانم بنویسم بلکه نمی می

. برادرم کتاب شما را آورد و اصرار نمود که آن را بخوانم
که او را نرنجـانم در رختخـواب نشسـتم و     من فقط براي این

میلـی   کتابی را که از زیاد خواندن پاره پاره شـده بـود بـا بـی    
اب شروع به خواندن کـردم، ولـی دیگـر نتوانسـتم از ایـن کتـ      

کننده دسـت بکشـم، زیـرا زبـان تنـد و پـر شـور آن و         افسون
همچنین افکار عمیق و آهنین شـما تمـام وجـودم را افسـون     

همین کـه از  . کنم من در جلوي استعداد شما تعظیم می. کرد
رختخواب بلند شوم براي یادبود جاودانی دو فرزند شـما روي  

گ مـر . آرامگاه سرباز گمنـام دو دسـته گـل خـواهم گذاشـت     
ها بود که شما را براي جستجوي حقیقت بـه   انگیز این بچه غم

غم عمیـق سـبب   . هاي پنهانی اقیانوس علمی فرستاد سرداب
بـراي ایـن کـار بشـر     . شناسی شوید شد که شما آفتاب زیست
هـا   ملـت  ي باشد و نام آنها در خاطره مدیون دو فرزند شما می

  .همیشه مقدس خواهد ماند
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خـوار شـدم و    ما بالفاصـله خـام  بعد از خواندن کتاب ش
گذاري  شفابخش آن باشم سپاس ي که منتظر نتیجه بدون این

هـاي شـما یقـین     دارم، زیرا در صـحت گفتـه   خود را ابراز می
شناسـی   چون من دامپزشک هستم و بـا زیسـت  . حاصل کردم

کامالً آشنایی دارم بهتر توانستم به بزرگـی مکتـب شـما پـی     
ها  شناسی که در عرض مدت ده ستعقاید علم زی ي کلیه. ببرم

ي عمیـق افکنـده بـود در یـک روز      سال در مغـز مـن ریشـه   
من مطمئنم که جلوي بزرگی شما آینـده بـه   . دگرگون گردید

آید، زیرا تا به حال هـیچ کشـف بـزرگ در پنهـانی      زانو در می
  .نمانده است
وضع من . ام دچار نفریت مزمن شده. سال دارم 40من 

. آیـد  است و پایین نمی 65 -90زت خونم خیلی وخیم است، ا
کشـم و   حال در رختخواب افتاده فقط براي شما نفس مـی  بی

براي به دنیا آمـدن بـه مـادرم و    . شوم یقین دارم که خوب می
  »...حیات تا ابد به شما مدیون خواهم بود ي براي ادامه

{  
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علـم و  « ي یکی از خبرنگاران مجله :یک خبر جالب دیگر
از مسکو به ایروان آمده بود که مخصوصـاً راجـع بـه    » زندگی

چنـد نفـر از   . خواري تحقیقات بـه عمـل بیـاورد    پیشرفت زنده
خـوار   نه یک خبرنگـار زنـده  خواران قدیم در خا پزشکان و زنده

دنبال من . اند و او یادداشت نموده است جمع شده گزارش داده
  ».گشته ولی پیدا نکرده بودند

  13نامه شماره                         1971پانزدهم نوامبر 
نوشته » گاردآوان«مفصل براي مدیر روزنامه  ي یک نامه«
از قرار معلوم این نامه اثر گذاشته بود، چون تلفنی به من . بودم

پروفسور هاي جهاز هاضمه،  اطالع دادند که متخصص بیماري
خواران دیگر  جیوان شماونیان میل دارد با من و چند نفر از زنده

بـراي   این کهتوانستم بکنم به غیر از  من چه می. مالقات کند
چنـد روز پـیش از   . ل یک مهمانی ترتیب دهـم خواران فعا زنده

اداره مرخصی گرفتم و بدون هیچ مضایقه سعی کـردم میـزي   
نـان،  . خـواران نیـز تـازگی داشـته باشـد      بچینم که براي زنـده 
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بیسکوئیت، باساق و همچنین مرباهاي مختلف از برگ گل، از 
هاي انار، حتی از گردوي سبز که هر سال در بهار با عسل  دانه

کنم و ضمناً با ساالدهاي متنوع سـه میـز بـزرگ را     میدرست 
تا مدتی هیچ کس . چنان آراسته بودم که گفتنش مشکل است

اسم شـما  ها  آننمود به سه کیک بزرگ که روي  جسارت نمی
از . باالخره من بریدم و پخـش نمـودم  . درخشید دست بزند می

  .کشید سنگینی میوه و آب میوه، میز ناله می
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هرم سیرانوش بابا خوانیان، در طرف چپ او در وسط خوا
ر پروفسور شماونیان و در پشت او در حال ایستاده هایکانوش د

  .شوند هوانسیان دیده می

دو . تعیین شـده بـود   16ساعت  1971اکتبر  24جلسه در 
ساعت جلوتر فرستادم دنبال خواهر شما کـه وارد شـدگان اول   

ودتـر از همـه خـود    ز. شما دست بدهنـد  ي به او چون نماینده
پروفسور محترم وارد شد و با روي خنـدان بـا دو دسـت خـود     

. زیـاد بـا خـواهر شـما آشـنا شـد      دست مرا فشرد و با احتـرام  
خـوار، پزشـکان، خـانم     مهمانـان زنـده   ي اي دیگر همـه  لحظه

نگاران، معلمـان و غیـره در    پزشکان، استادان دانشگاه، روزنامه
مـن  . مثل زنبور ریختنـد تـو  حدود چهل و پنج نفر یک مرتبه 

درست همین موقع دکتر آباجیان هـم  . خودم را گم کرده بودم
با اتومبیل خود همراه بـا چهـار تـا خـانم چابـک و شـاداب از       

او . کیروواکان رسید و فوراً رهبـري میـز را بـه عهـده گرفـت     
هاي خود صحبت نمود و براي نجات از ایـن   نخست از بیماري
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خـود را بـه شـما فرسـتاد و خواسـتار      گذاري  ها سپاس بیماري
همه از جا بلند شدند و جام خود را بـه جـام   . سالمتی شما شد
  .خواهر شما زدند

خواران یکی پس از دیگـري سـخنرانی    زنده ي سپس همه
هاي گذشته و سالمتی کنـونی شـرح    نمودند و راجع به بیماري

داد و  پروفسور ساکت نشسته، با دقت گوش مـی . مفصلی دادند
ــی  در ــت م ــود یادداش ــر خ ــود دفت ــان او را  . نم ــتر مهمان بیش

خواران او بلند  هاي زنده وقتی بعد از اتمام گزارش. شناختند نمی
شد و خود را معرفی نمود همه مانند مجسمه ساکت نشسـته و  

معلـوم شـد او و دکتـر آباجیـان     . شروع به گوش دادن کردنـد 
. انـد  نمـوده ها پیش در شهر لنیناکان با هم انجام وظیفـه   سال

هاي خود بـه   آقاي پروفسور شروع کرد راجع به مقصود و نقشه
  .آرامی صحبت نمودن
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در طرف چپ . خواند آوانسیان را می ي یکی از استادان دانشگاه نامه
  .او دکتر آباجیان نشسته است

آوانسیان در حقیقت کار بزرگی انجام داده «: او چنین گفت
تر دانشـمندان معـروف از   دهد کـه بیشـ   تاریخ نشان می. است

آوانسـیان پزشـک   ایـن کـه   بـا  . انـد  اشخاص معمولی برخاسته
نیست ولی با کشف خود باالتر از پزشکان ایستاده و حـق دارد  
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دشـمنانی نیـز   این که رغم  علی. به مقام دانشمندي نائل گردد
. دارد ولی حقیقت موجود است که باالخره پیـروز خواهـد شـد   

ردید، ولی ایـن سـخنان پـیش شـما     شما گفتید، نقل ک ي همه
 ي شـما بایـد یـک جمعیـت ترتیـب دهیـد، از همـه       . مانـد  می

در گذشـته چـه   هـا   آنن کنیـد  خواران آمار بگیریـد، معـی   زنده
هایی داشتند و حاال چه وضعی دارند و ایـن مـدارك را    بیماري

مطابق پیشنهاد ایشان یک کمیته پانزده  ».در اختیار ما بگذارید
قرار شـد  . شد که اسم من هم در آن ثبت گردیدنفري انتخاب 

  .هر سه ماه یک مرتبه چنین اجتماعی تشکیل دهیم

ــک آسایشــگاه    ــال دارد ی ــه خی ــت ک ــد گف اســتاد ارجمن
از تأسـیس یـک رسـتوران هـم     . خـواري تأسـیس نمایـد    زنده

در خاتمه با خـواهش پروفسـور چنـد فتـوکپی از     . صحبت شد
اي که من به  ستان، از نامهدولت هندو ي هاي شما، از نامه نامه

اوزونیان و ماکاریان نیـز بـه    ي نوشته بودم، از نامه» آوانگارد«
ساالدها و غذاهاي دیگـر بـا    ي او از همه. ایشان تقدیم نمودم
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ده نسـخه از  . را پرسـید ها  آن ي و طرز تهیهمیل فراوان خورد 
سـی  . صورت ساالدها را که داشتم بین مهمانان توزیع نمـودم 

ایـن از  . ام و باز هم باید چاپ نمـایم  دیگر چاپ نموده ي نسخه
ام، این یکی کامالً  هایی نیست که براي شما فرستاده آن نسخه

  .جدید و کامل است

موقع رفـتن اسـتاد   . طول کشید 21تا  16جلسه از ساعت 
هاي خود را به من و یکی دیگر به خواهر  محترم یکی از کارت

یشـه بـا ایشـان در تمـاس     سیرانوش داد و خواهش نمـود هم 
من خیلی آرزو دارم برادر «: او به خواهر سیرانوش گفت. باشیم

شما را ببینم، مشـورت کـنم و بـراي زود رسـیدن بـه مقصـد       
براي مسافرت به خـارج  . مشترکاً یک طرح مؤثر فراهم سازیم

اجازه گرفتن مشکل است، به برادرتان بنویسید شاید او بتوانـد  
  ».نامه تهیه نماید با نفوذ خود یک دعوت
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جیوان مامبره شماونیان، پاپازیـان شـماره   : آدرس پروفسور
  ، ایروان17

Haiganoush Ter Hovannessian, 
10Alaverdian St. Erevan. 

***  

اي که در دست شماست از یک ارمنی است کـه بـه    نامه«
شما کامالً سالم و خوشبخت گردیده و با دویدن خود  ي واسطه

  .اندازد شگفت میمعتادین را در 

داشتن یک فرزند بزرگ مانند شـما بـراي ملـت مـا یـک      
گـول خـورده و ضـمناً     شما براي بشـریت . افتخار بزرگ است

اید و من تا ابـد مـدیون    براي من راه نجات حقیقی را باز کرده
من با دویدن خـود ثابـت نمـودم کـه غـذاي      . شما خواهم بود

بخشـیده کـه    من چنـین نیـرو   ي طبیعی به پاهاي سست شده
اشخاص نافهم بـا حـرف   . دوم ها کیلومتر می بدون خستگی ده
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بیننـد کـه چطـور     ولی وقتی با چشمان خود میشوند  قانع نمی
آورنـد و   دوم سرشان را پایین می مانند ورزشکار بیست ساله می

  ...گردند خاموش می

دهـم و   با این عمل خود تعـداد معتقـدین را افـزایش مـی    
قدرشناسی خـود را   ي به این وسیله وظیفهبسیار خوشحالم که 

. دهـم  اي که در خـور اسـت انجـام مـی     نسبت به شما تا اندازه
طالیی تـاریخ جـاودانی    ي بگذار اسم پرافتخار شما در گنجینه

منش من که تـک و تنهـا بـا کوشـش      بماند اي دوست بزرگ
راسخ غـذاي واقعـی انسـان را کشـف      ي ناپذیر و اراده خستگی

  .اید نابینایان یک راه روشن باز نمودهکرده و براي 

. ام من در انستیتوي ورزشی دولتی ایروان تحصـیل نمـوده  
غلـط بـه    ي تغذیـه   ي ام ولی در نتیجـه  گیر بوده ده سال کشتی

ها وجودم را احاطه کـرده،   زودي از فعالیت افتادم، انواع بیماري
  .کیلو رسید نودوزنم به 
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شـدم و اجبـاراً بـه    اي که دوست داشـتم محـروم    از پیشه
زندگی راحت وضـع   ي در نتیجه. عکاسی متوسل شدم ي پیشه

یــک راه نجــات جســتجو . تــر گردیــد مــن روز بــه روز وخــیم
هاي متعددي خواندم، عقـب   نمودم، راجع به بهداشت کتاب می

گشتم تا این در بسته را باز نمـایم، بـاالخره ایـن     یک کلید می
نمودم کـه بـا تمـام وجـودم     کلید پنهانی را در کتاب شما پیدا 
  .سحر شده و سرتاسر آن را خواندم

ــه   ــه زودي کلی ــبیدم، ب ــی چس ــذاي طبیع ــه غ ــوراً ب  ي ف
ــ گوشــت ــد و س ــدنم دور نمــودمهــاي زائ  ي همــه. موم را از ب
کیلـو   شصت و پـنج هاي من ناپدید گردیدند و وزنم به  بیماري

نخسـت بـه تنهـایی و    . مجدداً وارد میدان ورزش شـدم . رسید
ایـن عمـل مـن بـه     . با دوستانم شروع به دویدن کـردم سپس 

زودي توجه تمام مردم ارمنستان را به خود جلب نمود و فـیلم  
 پنجـاه  1971در دوازدهم ژوئن . آن را در تلویزیون نشان دادند

ایـن بزرگتـرین   . اول نائل گردیدم ي کیلومتر دویدم و به جایزه
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ه همان شـب  روز تولد من بود ک چهل و چهارمین سال ي هدیه
بـین مهمانـان، جـاي افتخـاري را     . با دوستانم جشن گـرفتیم 

ر هوانسیان اشغال کرده بود کـه  دوست گرامی ما هایکانوش د
اي کـه خـودش بـراي روزنامـه      هاي شما و نامه چند تا از نامه

همگـی  . را با هیجان زیاد براي ما خواندنوشته بود » آوانگارد«
در . میوه نوشیدیم تی شما آببا کف زدن بلند شدیم و به سالم

  .حقیقت ما با وجود شما سربلند و خوشبخت بودیم

  
ورزشکارانی که با دویدن خود در ارمنستان شوروي به شهرت 

  .اند بزرگی رسیده
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خـوارم،   اکنون شش سال است که من صـد درصـد زنـده   
جسم و روح من کامالً سالم و متعادل شـده، هـر روز صـبح از    

دوم و  کیلـومتر مـی   بیست و پنج، سـی نم ساعت پنج با دوستا
ــراي . روم بــدون کــوچکترین خســتگی ســر کــار خــود مــی  ب

خوارانی که ایمان ندارند این یک ضـربه محکـم و بیـدار     مرده
  .باشد کننده می

ام  نوشته» بیایید با هم بدویم«اي را که تحت عنوان  مقاله
براي شما  ،ورزشی چاپ شده است ي و قسمتی از آن در مجله

  ».دارم ارسال می

Valodia Makarian, 16 Aksel Bakounts, 
Erevan. 

***  

کامالً سالم به دنیـا آمـد ولـی     1963من در سال  ي بچه«
پــدرش پروفســور جاهوکیــان و ســایر . شــیر مــادري نداشــتم
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. پزشکان توصیه نمودند برنج را بپزم و آب آن را به بچه بـدهم 
در . اسـهال گرفـت  کـه بچـه    هر روز همین غذا را آنقـدر دادم 
تزریق نمودنـد کـه بـدنش را     بیمارستان پسرم را به قدري سم

  .پاره پاره کردند و او را کشتند

بـه آب معـدنی سـوچی    . اکنون من به واریس دچار هستم
تصمیم گـرفتم دسـتورات   . رفتم، حمام گرفتم، ولی فایده نکرد

در نزدیکـی مـا   . شـوم  شما را اجرا کنم و مطمئنم که خوب می
خوارنـد و خیلـی    هایشان خام اي هست که با زن و بچه ادهخانو

  ».سالمند

Vartouhi Kapandjian, 21 Nor Aresh, 
Erevan. 

***  
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5/5/1970  
شاید بدین جهت بـود کـه   . کنیم ما در مسکو زندگی می«

چهـار نفـر از   . انگیز شما دیر آشـنا شـدیم   هاي شگفت با کتاب
مقـام دانشـمندي    هاي مختلف علمی به ما در رشته ي خانواده
هاي شما اعتقاد پیدا  ما همگی مثل یک نفر به حرف. اند رسیده

مخصوصـاً  . کردیم و متفقاً تصمیم گرفتیم پیروان شـما شـویم  
خواري چسبیده و کتـاب   مادرم پنج ماه است که سخت به خام

  .گذارد شما را از دست خود زمین نمی

هـاي   انگشـت . قلبـی شـد   ي او دو سال پیش دچار سکته
شود و قادر به نوشتن و دوختن  دست راستش به سختی باز می

خـواري فشـار    بعـد از خـام  . او بیماري قند هـم داشـت  . نیست
خونش به حد معمولی رسیده است و آزمـایش خـون او دیگـر    

هاي شما به زبان روسـی   افسوس که کتاب. دهد قند نشان نمی
آن  خواهنـد  ها هستند که می ترجمه نشده زیرا در مسکو خیلی

هــا  آنهـاي مــا کـه بــین    را بخواننـد، بــه خصـوص همســایه  
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 شصـت و دو پنج ساله دارد با  ي اي هست که یک بچه خانواده
خواري  خواهیم خام ما می ...کند کیلو وزن که به زور حرکت می

هـاي   را در مسکو توسعه دهیم و براي این کار احتیاج به کتاب
  ».شما داریم

1/8/1970  
ي شما رسید در منزل ما یک جشـن  ها آن روز که کتاب«
تازه  ي پا شد، ولی چند روز بعد وقتی ده جلد از نشریه برواقعی 

چـون  . به ما رسید مادرم از خوشحالی شـروع بـه گریـه نمـود    
دست راست مادرم ضعیف است از من خواهش کرد چند کلمه 

  .از طرف خود به شما بنویسم

شرح بدهد  برادر من، هیچ قلمی و هیچ زبانی قادر نیست"
که براي مردم این دنیـا چـه کـار بـزرگ و مقدسـی را انجـام       

کنیم اهالی مسکو را با اصول  ما حداالمکان سعی می. دهید می
نویسد زبان  دختر من که این نامه را می. خواري آشنا کنیم خام
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کنـد،   او کتاب شما را به زبان روسی ترجمـه مـی  . شناس است
  .اینجا احتیاج به آن زیاد است

ام ولـی   خـواري را شـروع کـرده    فقط هشت ماه است خام
بیمـاري  . دهد آزمایش خون و ادرارم چون یک جوان نشان می

. قند کامالً معالجه شده و از فشار خون هـیچ صـحبتی نیسـت   
کـه تـک و تنهـا بـه     کنم  خودم را به قدري خوب احساس می

ن هما. هواپیما نشسته به باکو رفتم تا برادرم را نیز نجات دهم
خواري را شروع کرد و چند هفته بعد همسـر   روز برادر من خام
هـاي قلـب و کبـد رنـج      از بیمـاري هـا   آن. او به ما ملحق شد

ـ  برنـام . انـد  ها خالص شده بردند ولی حاال از این بیماري می ه ی
نوه سـه و  . کند اي ما روز به روز وسعت و تکامل پیدا می تغذیه

گویـد مـادر    ام، مـی  گویـد گرسـنه   نیم سـاله مـن دیگـر نمـی    
زمینـی و سـاالدها را بـا میـل      سـیب  ،او گندم. خواري بده خام

  ".خورد فراوان می
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سخنان مادرم بـود، حـاال چنـد کلمـه مـن اضـافه       ها  این
نفر انگلیسـی و آمریکـایی بـراي     صد و چهل و هفت. کنم می

هـا   آناند، مـن هـر روز بـه     تحصیل زبان روسی به مسکو آمده
هاي انگلیسی شـما   وز براي درس، بولتنیک ر. دهم درس می

بـا زبـان   ها  آنتوزیع نمودم که بخوانند و راجع به ها  آنرا بین 
. فرمـا شـد   یـک سـکوت کامـل حکـم    . روسی صحبت نماینـد 

را کامالً به خود جلب نمود، با دقت ها  آنهاي شما توجه  بولتن
و سپس یک کنفرانس واقعی شروع شـد  را خواندند ها  آنتمام 

هـا   آنبـین  . کردم شما را بازي می ي هم نقش نماینده که من
اسم کتاب و آدرس شما را یادداشت ها  آن. پزشکانی نیز هستند

دو نفر، یکی از بستون و دیگـري یـک ژاپنـی گفتنـد     . نمودند
  »...یمیکنیم براي مالقات آوانسیان به تهران سفر نما سعی می

V. G. Hovannessian, 79 Shcholkovskoe 
Shosse, Moscow 

***  
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شـود   خواري نصیب مردم می هایی که توسط خام معجزه«
بیشتر مردم . بینیم شنویم و می را بیش از سه سال است که می
بردنـد در جلـوي چشـم مـا از      که از چندین بیماري رنـج مـی  

هفت نفر از بسـتگان مـا   . اند ها به کلی نجات پیدا کرده بیماري
. از کارش ناراضی نیسـت ها  آناند و هیچ کدام از  خوار شده خام

خواري به من و خواهرم نیز سـرایت نمـوده ولـی     خام ي فلسفه
  »...متأسفانه کتاب شما را نداریم

Nward Khachaturian, 4 Kalinin St. 
Leninakan, Armenia. 

***  

از ایـن  . کـنم  بیست و دو سال است در علم طب کار می«
دست کشیده فقـط  بیست و دو سال در ده سال اخیر از طبابت 

در این مدت راجع به مختل . کنم در مطالعات علمی تالش می
آن بـا بعضـی    ي و رابطـه شدن سوخت و سـاز اسـید اوریـک    
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ام کـه زیـادي    ها مطالعه نموده به ایـن نتیجـه رسـیده    بیماري
در جـایی  این کـه  بدون . شود پروتئین سبب پیري زودرس می

بـه ضـرورت مصـرف    خوانده یا شنیده باشم، در مغز من راجع 
بعداً مطلع شدم که سایر دانشمندان . غذاي خام فکري پیدا شد

انـد ایـن فکـر را بـه      در این باره مطالعاتی نموده ولی نتوانسته
کتاب شما را خواندم و حظ نمودم از این که پیروزي برسانند تا 

که در فکر من تولید شده بود شـما   را اي تازه ي عقیدهاین که 
  .نمودید و افکار مرا روشن ساختیدبه خوبی ثابت 

شناسـند   ولی افسوس، وقتی پزشکان هنوز حقیقت را نمی
تواننـد معنـی آن را بفهمنـد؟ بـراي      مردم معمولی چطـور مـی  

آمد وقتی من مصرف داروها را  اطرافیان من عجیب به نظر می
ایـن اسـت کـه از طبابـت دسـت      . کـردم  به بیماران قدغن می

من موفق شـدم قـوانین   . ی پرداختمکشیده و به مطالعات علم
هاي شما را به خوبی ثابت  بیوفیزیک پیدا کنم که صحت گفته

  ».نماید می
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رئیس آزمایشگاه فیزیولوژیک براي مطالعات علمی وزارت 
  بهداري ارمنستان

Dr. Okta Hakobian, 42a Lenin Ave. 
Erevan. 

***  

خواهر بزرگم یک آموزگار بازنشسـته اسـت کـه در    
کند، من همیشه بـراي او دسـته دسـته     زندگی میایروان 

هـا را از طـرف مـن بـه      فرستم و او این کتاب کتاب می
من از . نماید خواران نوع دوست هدیه می بیماران و خام

آوري  هـا را جمـع   شـمار او بعضـی اقتبـاس    هاي بی نامه
  .نمایم نموده در اینجا ذکر می
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وشحال خواهد دانم که این نامه تو را خ آرشاویر عزیز می«
ي دیگر خیلی ها انخواري هم در ایروان و هم در است خام. کرد

روزي نیست که کسـی بـه مـن تلفـن     . کند سریع پیشروي می
یا براي کتاب و یـا بـراي   ها  آن. نکند و یا به مالقات من نیاید

هـاي تـو را بـه     مـن کتـاب  . آینـد  مـن مـی   ي مشورت به خانه
اینجا بـه کتـاب احتیـاج    . ددهم که واقعاً نیازمندن اشخاصی می
گردنـد تـا پـاره     ها آنقدر دست به دست می کتاب. زیادي است

هـر کـس تقاضـا    ایـن کـه   من خیلی ناراحتم از . شوند پاره می
توانی این  فرستی، چطور می طور رایگان کتاب می کند تو به می

  1خرج سنگین را تحمل کنی؟

 
اشخاص متفرقه ممکن نیست  ي چون وصول پول از شوروي به وسیله - 1

کنم و براي کمک به مردم هر تقاضـایی بـراي    این جهت مضایقه نمیبه 
  .فرستم رسد، رایگان می کتاب از شوروي می
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تـوانی بکنـی کـه چقـدر بیمـاران       نمـی  را هم تو تصورش
. پرسـتند   واقعاً تو را میها  آن، یابند خواري شفا می سخت با خام

مردم اینجا بشر دوست هستند و همـین کـه یـک نفـر خـوب      
گیـرد و پـنج    بستگان خود را بر عهده می ي شود او معالجه می

. دهـد  هاي گوناگون نجات مـی  شش نفر دیگر را هم از بیماري
آینـد و سرگذشـت    مانند یک زیارتگاه به منزل من مـی ها  این

اشخاصی که قادر نبودند حتی یک قـدم  . نمایند خود را نقل می
  .کنند پیمایی می ها کیلومتر راه راه بروند اآلن ده

رئـیس  . آیند ي دیگر براي دیدن من میها اناکنون از است
خواري پیش من آمده بود  کتابخانه استفاناکرت براي کتاب خام

خـواري   انـه کتـاب خـام   خواننـدگان کتابخ  ي گفت کلیـه  و می
گفـت کـه در ده مـاه     آقاي دیگر می. خواهند ولی ما نداریم می

کتاب ندارند، ها  آنباشند که هیچکدام از  خوار می هفتاد نفر خام
براي مطالعـه آن دور  ها  آنفقط من داراي یک کتاب هستم و 

  .شوند من جمع می
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کنـد و   بیشـتر پیـدا مـی    ي خواري روز بـه روز توسـعه   خام
دانـم از کـدام    اي زیاد هستند که نمـی  لجه شدگان به اندازهمعا
  .بنویسمها  آن

سه روز پیش پزشک جوانی به منزل مـن آمـد و تعریـف    
اي دو سـه   نمود که مرض ایروانی داشت مانند ماالریا که هفته

افتاد، تمام بدنش خورده شده  روز با تب شدید در رختخواب می
بـرد و در   ها خوابش نمـی  ببود و خیلی ناتوان و ضعیف بود، ش

 هشتاد و پنجهمسرش با . ناپذیري قرار داشت یک وضع تحمل
هاي بیرون آمده در یک  کیلو وزن داراي پاهاي ورم کرده، رگ

باشد که ایـن خـانواده    سه ماه می. کرد وضع وخیمی زندگی می
اند و حتی یک لقمـه   خوار شده با سه فرزند خود صد درصد خام

. انـد  ها به کلی بهبود یافته اکنون از ناراحتی. دان نان هم نخورده
یک روز بایـد شـما را بـه منـزل خـود ببـرم تـا        «: گفت او می

زمستان حمـام   ي هاي من در چله مشاهده کنید که چطور بچه
بـرادر شـما   . خوابند روند در هواي آزاد می گیرند و فوري می می
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یک فیلسوف است، این خدمت بزرگی است که براي بشـریت  
شوهر خواهر ایشان دکتر پروفسور است که قصد » .کرده است

  .خواري تهیه نماید علمی از خام ي دارد یک مقاله

کیلو وزن داشـت، بیسـت    صد و پانزدهیک بیمار دیگر که 
در همـان  . بـرد  سال تمام بود که از ورم دست و پـا زجـر مـی   

. کیلـو از وزن بـدنش کـم شـد     دهخـواري   بیست روز اول خام
پدر من که قبالً قادر نبود دست و پاي خود «: گفت پسرش می

همیشـه  ها  آن» .رود را حرکت دهد حاال مانند یک بچه راه می
 بیسـت و هشـت  یـک جـوان   . کنند براي شما و آناهید دعا می

بـود، حـال او     ساله بیماري کلیوي داشت که بدنش ورم کـرده 
 طوري وخیم بود که امیدي براي معالجه نداشت ولـی حـاال   به

  .به کلی خوب شده استخواري  در اثر خام

شنوند که غـذاي پختـه    فکر همین که می اشخاص روشن
کتاب شما را ببیننـد بـا تمـام    این که ارزش غذایی ندارد بدون 
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اي کـه دختـرم در آنجـا     رئیس اداره. شوند خوار می خانواده خام
خـواهر او  . خوار شده است خود خام ي کند با خانواده خدمت می

کودك یتیم را بـه فرزنـدي قبـول نمـوده و او را هـم بـا       یک 
 هشـتاد موهاي سر مادر او که تقریباً . کند خواري بزرگ می خام

گویـد   او مـی . ها سـیاه شـده اسـت    سال دارد در بعضی قسمت
کشم که مردم خیال کنند در این سـن موهـایم را    خجالت می

  .زنم رنگ می

ومیان معــروف افلیاهامبارســ  ي مــادر شــوهر خواننــده  
او یـک  . ر آوانسیان چند بار به منزل ما آمده استهایکانوش د

ــاالدها و     ــه س ــت، همیش ــرده اس ــیل ک ــده و تحص زن فهمی
روي . آورد کند و مـی  هاي خوشمزه در منزلش درست می کیک

. کیک به صورت جالبی با کشمش و بادام اسم تو را نوشته بود
او از . ممن از عمـل او تحـت تـأثیر قـرار گرفتـه گریـه نمـود       

: گویـد  گیـرد و مـی   خوشحالی قرار و آرام ندارد، مـرا بغـل مـی   
  ».برادر تو مرا از مرگ حتمی نجات داده است«
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 ،خـوار  ترین فامیل خـام  ترین و قدیمی در ایروان از معروف
آقاي کلوزیان . باشد نقاش معروف به نام کلوزیان می ي خانواده

ان بـا آشـنا   در بیمارسـت . زخم معده با خونریزي سخت داشـت 
خـواري مصـرف داروهـا را رد نمـوده و بـا       شدن به روش خام

داشت  1همسر او بیماري قارچ. خواري خود را معالجه نمود خام
مـزمن   ي هایش ریخته بود و همچنین سـرفه  ناخن ي که کلیه

بعـد از چهـار مـاه    . داشت که به هیچ وجه خوب شـدنی نبـود  
رفه معالجـه شـده   ها مجدداً رشد نمـوده و سـ   خواري ناخن خام

خـوار بـوده و بـدون     در دوران حاملگی خـام ها  آندختر . است
اي خونریزي کودکش را به دنیا آورده و مورد تعجب همه  قطره

خـواري بـود از او    چون شوهر او مخـالف خـام  . واقع شده است
خـوار ازدواج   طالق گرفت و پس از دو سال با یک جـوان خـام  

سالم و زرنـگ چهـار پـنج     یک کودكها  آناکنون پسر . نمود
. باشد که مانند آناهید به غذاي پخته لـب نـزده اسـت    ساله می

 
1 - Blastomycos 
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خـوار روز بـه روز زیـادتر     این نوع کودکـان صـد درصـد خـام    
اُمین سـال ازدواج آقـا و بـانو کلوزیـان      در جشن سی. شوند می

. خـوار دعـوت شـده بودنـد     سی و شش نفر خام. حضور داشتم
دانـان و آموزگـاران    موسـیقی  ،قاشـان ن ،از دکترهاها  آن ي کلیه

توانم شرح دهم که با چـه احترامـی از    نمی. تشکیل شده بودند
میـز مجللـی پـر از سـاالدها و حلواهـا و      . من پذیرایی کردنـد 

 ي از برگ کاهو و کلم، دلمـه . غذاهاي گوناگون چیده شده بود
خام درست کرده بودند، از آرد بالل پلـوي خـام حاضـر کـرده     

وي آن با عسل و میوه خشک خیس کرده نقشه رسم بودند و ر
را هـا   آنکرده بودند، چند نوع کیک داشتند کـه نـام یکـی از    

ها به قدري خوشمزه بودند  خوراکی ي همه. آناهید گذارده بودند
تحـان کـردیم و دیگـر    که چه بگویم، از هر یکی یک لقمه ام

و بـه  هایی ایراد شـد   نطق. جات تازه محلی نداشتیم براي میوه
. آشـامیدند  سالمتی من و تو و آناهید از آب عسل و گالب مـی 

بـه منـزل    ،هاي خود دیگر پس از اتمام نمایش نقاشی ي دفعه
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. بیست و شش نفـر بودنـد  ها  ناایشان رفتیم که این دفعه مهم
کننـد و ایـن قبیـل     خوارهـا بـا هـم معاشـرت مـی      خام ي همه

اشناس وقتـی در  خوارهاي ن خام. دهند ها را تشکیل می مهمانی
بوسند  شوند، همدیگر را بغل کرده می رو می جا با هم روبه یک

  .شوند و آشنا می

بیشـتر  . شـود  خوارها پزشک هم زیـاد دیـده مـی    بین خام
، ولـی از  اند خوار شده استادان دانشگاه و فرهنگستان علوم خام

یک زن و شوهر جوان هر دو پزشـک  . کنند یکدیگر مخفی می
گفتنـد کـه روزي    مـی هـا   آن. موك آمده بودنداز آسایشگاه جر

خـواري   کنند که همگی به کتاب خـام  تا بیمار معاینه می چهل
دهند که اگر کتاب بود هزارهـا   اطمینان میها  آن. احتیاج دارند

اخیراً پزشک شهر اسپیتاك راجع به وبـا  . شد فروخت نسخه می
کـه  سخنرانی کرده بود و در ضمن مردم را تشویق نموده بـود  

  .خواري را بخوانند و عمل کنند کتاب خام
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سـاله از   شصت و چهاریک پزشک محترم به نام آباجیان 
او سخت مریض بـوده،  . شهر کیروواکان به منزل من آمده بود

خوار شده و اکنون کامالً سالم  یک سال پیش با همسرش خام
اي دانشـگاه ایـروان    نمـود کـه اسـتاد تغذیـه     او نقل می. است

هاروطونف براي سخنرانی به شهر کیروواکـان رفتـه   پروفسور 
. خواران بـود  سالن کنفرانس پر از پزشکان و بیماران و خام. بود

. خـواري بـه میـان آمـده بـود      در پایان سخنرانی صحبت خـام 
گفتنـد کـه مـا در     خوارها دسته جمعی از جا برخاسـته مـی   خام

رفتـه و  ها تحت درمان قرار گ ها و سال ي شما ماهها بیمارستان
خواري بـه سـالمتی    ایم ولی اکنون با خام اي ندیده هیچ نتیجه

در اختیار شما قرار ما حاضریم خودمان را . ایم کامل خود رسیده
هاي بیمارستانی ما را مطالعه نموده و بـا مـزاج    بدهیم تا پرونده

خـواران بلنـد    در این هنگام یکی از خام. فعلی ما مقایسه کنید
آیـا شـما مـرا    «: وواکان سؤال کرده استشده و از پزشک کیر

مـن همـان   «: و او گفـت » نـه «: او جـواب داد » شناسـید؟  می
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بیماري هستم که شما مردنی به حساب آورده و از بیمارسـتان  
جوابم کردید که بروم در خانه بمیرم تا مرگ مـن بـه حسـاب    

خـواري بـه ایـن سـالمتی      ولی اکنون با خام. شما نوشته نشود
دکتر از تعجب مـات  » .توانید مرا بشناسید بته نمیام و ال رسیده

  .مانده بود

  :باشد تر جریان زیر می ز همه جالبا

باشد چهار سـال تمـام فلـج     بانوئی که خودش پزشک می
بوده و به پشت در رختخواب دراز کشیده و قادر به حرکت بـه  

او از ناامیــدي تصــمیم بــه . طــرف چــپ و راســت خــود نبــود
خـورد تـا    یک روز غذا نمـی  ت بیست ومد. گیرد خودکشی می

روز به روز حالش . آورد خواري پناه می او باالخره به خام. بمیرد
اعضـاي او  خواري  رود و بعد از یک سال خام رو به بهبودي می

هـاي   چند ماه بعد به کمک چوب. آیند کم به حرکت در می کم
 کند و بعـد از مـدتی   زیر بغل شروع به قدم زدن و راه رفتن می
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پزشـکی را تـرك   اکنـون او شـغل   . گردد به سر کار خود بر می
  .گري مشغول است به منشی نموده و در یک اداره

» کمونیسـت « ي آرشاویر عزیز، چند روز پیش در روزنامـه 
در تــاالر هنرســتان فنــی راجــع بــه «: ایـن آگهــی را خوانــدم 

سـخنران پروفسـور   . خواري سخنرانی انجام خواهد گرفـت  خام
او » .اي دانشگاه پزشکی ایروان ئیس انستیتو تغذیههاروطونف ر

ــا    ــان ب ــرانس کیروواک ــه در کنف همــان پروفســوري اســت ک
رو شده بود و شرح آن را در  خواران روبه العمل شدید خام عکس

  ».قبلی داده بودم ي نامه

روسی زبـان چنـد سـال پـیش،      این پروفسور ارمنیِ
ــی مشــاهده مــی ــاب   وقت ــدن کت ــر خوان ــه در اث ــد ک کن

اي دانشگاه را زیر  مردم ارمنستان علم تغذیه ،خواري خام
شـوند، بـه علـت     خوار می پا گذارده و دسته جمعی خام
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 دقیق مطالـبِ  ي مبتدي بودن در زبان ارمنی بدون مطالعه
براي حفظ حیثیت علم خـود عجلـه    ،خواري کتاب خام

» کمونیست«اي به زبان روسی در روزنامه  و مقالهکند  می
کند مردم را از ایـن عمـل    رساند و سعی می به چاپ می

کنـد   در این مقاله او جرئـت نمـی  . باز دارد» خودسرانه«
شـود در   خواري را محکوم نماید و حتی مجبور می خام

خـواري را   چند مورد به من حق بدهد، ولی فوایـد خـام  
بعضـی  « ي و معالجه» بعضی موارد«کند براي  منحصر می

ي پـروتئین حیـوانی   ا نهائد افسـ و ضمناً از فوا» ها بیماري
توانسـت رفتـار    به طریق دیگري هم مـی . راند سخن می

هاي خـود   چون مارکس، انگلس و لنین در کتاب ،نماید
کنـد   او به مردم توصیه مـی . اند این مواد را تعریف نموده

. خواري را فقط با مصلحت پزشک انجام بدهنـد  که خام
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مـردم در آتیـه    دانـد کـه   در آخر مقاله صالح در این می
تجربیات خود را با دانشمندان علم پزشـکی در   ي نتیجه

  .میان بگذارند و مشترکاً به نتیجه برسند

در جلد دوم کتاب خـود بـه ایـن پروفسـور چنـان      
ام که بـه اقـرار خواننـدگان هـر      شکنی داده جواب دندان

خواري شک و تردید داشـت بعـد از    کس در روش خام
در . طرف گردیـد  شکش بر ،خواندن این جواب منطقی

ها  نتیجه در ارمنستان شوروي و حتی در سایر جمهوري
شـدگان   یابد و تعداد معالجـه  خواري چنان رواج می خام

هـاي   شود که باالخره زیـر فشـار نامـه    به قدري زیاد می
خواران، همان پروفسور یعنی رئیس انستیتو  درپی خام پی

وان کنفرانسـی  گیرد در ایـر  ارمنستان تصمیم می ي تغذیه
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خـوارن تمـاس مسـتقیم     بزرگ تشکیل بدهد و بـا خـام  
. گـوش فـرا دهـد   هـا   آنهـاي   برقرار سازد و به گزارش

  .خواهرم گوش بدهیم ي نامه ي اکنون به دنباله

خواستم به این کنفـرانس بـروم    اول نمی ي من در وهله«
کردم که ممکن است بر ضد تو سـخنانی بگویـد    چون فکر می
ام بشود ولی بر خالف تصور مـن همـه چیـز     حتیکه باعث نارا

او با زبان روسی خیلی بـا  . کامالً برعکس و غیر منتظره در آمد
احتیاط سخن گفت و فقط سعی نمود نشان بدهد کـه مصـرف   

و چربی چندان ضرري ندارد و با لبخند اضافه کرد کـه  گوشت 
خـواري آقـاي هوانسـیان     حتماً خبر دارید که در جلد دوم خـام 

  .ع به من سخن رانده استراج

. خـواران و طرفـداران بـود    سالن کنفرانس تماماً پر از خـام 
آرشاویر جان، چه بگویم، همین که او سخنان خود را تمام کرد 
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خواران یکی پس از دیگري پشت تریبون رفتند  و نشست، خام
هـایی داشـته و    و به تفصیل شرح دادند کـه اول چـه بیمـاري   

خواري بـه چـه سـالمتی کـاملی نایـل       خام ي اکنون به وسیله
خـواران را   سـخنان خـام   ي اگر مـن بخـواهم همـه   . اند گردیده

را هـا   آنمن فقط دو سه نمونـه از  . شود بنویسم یک کتاب می
  .توانی حدس بزنی نویسم، تو براي بقیه می می

من چهل سـال  «: یک شخص چهل ساله بلند شد و گفت
 ي ورم کیسـه  مرض قلبی، مرض کبد، مـرض اعصـاب،  . دارم

. هـاي دیگـر داشـتم    صفرا، سیاتیک و تعـداد زیـادي بیمـاري   
او یکی یکی نشـان  » .هاي متمادي از خواب محروم بودم سال

 ها بیمارستانداد که از چهارده سال پیش به این طرف در کدام 
کـه   را اسـامی آن پزشـکانی  . تحت درمان قـرار گرفتـه اسـت   

و روز بـه   -وفـق نشـدند  خواستند او را معالجه نمایند ولی م می
تر شد که او را از بیمارستان جواب  اي وخیم روز حالش به اندازه

: او گفت. ذکر نمود -نمودند تا برود و پیش بستگان خود بمیرد



752 

 

ها هشت سال تمام نتوانستم بـه سـر    این بیماري ي در نتیجه«
اي کـه در آنجـا کـار     توانید از مؤسسه کار خود حاضر شوم، می

کیلـو بـود، در    صـد و بیسـت  وزن مـن  . یق نماییدکنم تحق می
. کیلو رساندم هفتاد و پنجعلم آقاي هوانسیان آن را به  ي سایه

خواري وقتی در کمال راحتی به خواب عمیق  در شب سوم خام
اکنون سـه  . شوم فرو رفتم، احساس نمودم که دارم معالجه می

بـه   خوارم، کامالً سالم و قوي هستم، مرتب سال است که خام
  ».شناسم تر کسی را نمی روم و از خود سالم سر کار خود می

یک جوان خوش قیافه بلند شـد و خیلـی عـالی صـحبت     
من خیلی ضعیف بودم، براي راه رفتن قوه «: نموده چنین گفت

حال بودم، از مریض بـودن خـود    نداشتم و همیشه کسل و بی
و  خبر نداشتم، هنگامی که فهمیدم مریض هستم به خود آمدم

فکر نمودم که چرا باید در عین جوانی از کار بیفتم و این قـدر  
بعـد از  . خـواري را داد  زجر بکشم؟ یک نفر به من کتـاب خـام  

خوار شدم و اکنـون کـامالً سـالم و سـر حـال       خواندن آن خام
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. کـنم  پیمایی می روزي بیست کیلومتر را به راحتی راه. باشم می
خوار من  هاي خام ه چطور بچهکاگر به منزل ما بیایید و ببینید 

کننـد، لـذت خواهیـد     شکفند و نمو می مثل گل روز به روز می
مـا تـا بـه    «: او در آخر رو به طرف پروفسور کرد و گفت» .برد

  ».ایم حال با شما خیلی مالیم رفتار نموده

 ي مـن در رشـته  «: سپس بانویی برخاسته و چنـین گفـت  
ام  ت عالی درست کـرده جا ام، غذاها و شیرینی آشپزي کار کرده

ها مبتال به  این خوردنی ي در نتیجه. ام همیشه خوردهها  آنو از 
خـوابی زجـر    مـن دائمـاً از بـی   . فشار خون و مرض قند شـدم 

خواري از خواب راحت و عمیق  از روزهاي اول خام. کشیدم می
سالمتی خود را بـه پسـر   . برخوردار شدم و اکنون کامالً سالمم

خـواري   او مرا تشویق نمود که به خـام . مدیونمدکتر دانییلیان 
  ».دست بزنم



754 

 

سرگذشـت   ي بعداً هایکانوش پشت تریبون رفـت و کلیـه  
طوري که به تو نوشـته   خواري همان خود را پیش و بعد از خام

شـماري از   بـه همـین طریـق تعـداد بـی     . است تعریـف نمـود  
ش هاي خود گزار خاستند و از سرگذشت خواران مرتباً بر می خام
را یکـی یکـی یادداشـت    هـا   ایـن  ي پروفسـور همـه  . دادند می
ادامـه   23:30شروع شد و تا  19این جلسه در ساعت . نمود می

ولی به علت خواستند ادامه بدهند  خواران باز هم می خام. داشت
خواران پیشـنهاد نمودنـد    خام. دیر وقت بودن سالن تعطیل شد

رئـیس  . تکرار شودها  بار این گونه کنفرانس هر چند وقت یک
توصیه نمود به تلویزیون مراجعه نماینـد و از  ها  آنکنفرانس به 

 ي جریان معالجه شدن خـود را بـراي همـه    ،راه سؤال و جواب
  .مردم شرح بدهند

توانی تصورش را بکنی که در آن تاالر چـه هیجـانی    نمی
شـما  «: یک نفر از پایین با صداي بلند فریاد زد. بر پا شده بود

گذارید که مـردم خودشـان    توانید معالجه کنید چرا نمی یکه نم
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بیچـاره پروفسـور مـات    » هاي خود را معالجه نماینـد؟  بیماري
در » .مـن مخـالف نیسـتم   «: نمـود  مانده بود و مرتباً تکرار مـی 

اکنـون  «: پایان کنفرانس پروفسور بلند شد و رسماً اعالم نمود
ش خـود را ادامـه   اید، برویـد رو  چنین معالجه شده که شما این

بدهید و غذاي طبیعی بخورید، نوش جانتان باشد، من نه تنهـا  
دیگر مخالفتی ندارم بلکه در دانشگاه هم در این باره گـزارش  

  ».خواهم داد

Siranoush Babakhanian, 33 Poushkini, 
Erevan. 

***  

گوینـد ایـن    همـه مـی  . ام هاي شما زیاد فروخته از کتاب«
من تصـمیم  . ه تا به امروز شنیده شدهبزرگترین خبري است ک

گرفتم در این کار بزرگ به شما کمک نمایم و این کار را بایـد  
دارم یـک پرورشـگاه    خیـال خیلی جدي انجـام بـدهم چـون    
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هایی کـه در آینـده بـاز     تأسیس کنم که بین هزاران پرورشگاه
کودکان این پرورشـگاه بایـد فقـط بـا     . خواهند شد نمونه باشد

  .نباتی تغذیه نمایند ي غذاي زنده

  
  خوار پرورشگاه بانو استراي با گروهی از کودکان زنده
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تـوانم   بزرگ و قشنگ دارم که در آنجا مـی  ي یک مزرعه
جـات و   هـا بـدون کـود شـیمیایی، میـوه      بچـه  ي براي تغذیـه 

محصـول خـرج    ي جات به عمل بیاورم و از فروش بقیه سبزي
فی نیز براي بـازي و  احت کایک مس. پرورشگاه را تأمین نمایم

هـاي   را در کتابها  اینتوانید  شما می. ماند ورزش کودکان می
هـاي   خواري به چـه موفقیـت   خود بنویسید تا مردم بدانند خام

 ي نوین کودکان بـا نمونـه   ي گردد و آغاز تغذیه نائل می یبزرگ
  ».شود گذاري می دختر قشنگ شما آناهید بنیان

Nancy- Anne Stry, Box 1228, 
Cuernavaca, Mexico. 

***  
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که در تمام عمرش فقط با غذاي » جکی«ساله به نام  هفتسگ 

  .رجوع کنید 72به صفحه . نباتی تغذیه نموده است ي  زنده
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خوارها چه باید بخورند و چطور  زنده
  ؟بخورند

خواري بـا اولـین مشـکلی کـه      در موقع شروع زنده
دانند چـه بایـد    میشوند این است که ن رو می مردم رو به

طور که گفته شد بهترین  همان. بخورند و چطور بخورند
طرز تغذیه این است که مردم چند نوع غذاي طبیعـی را  
روي میز بچینند و از هر کدامش که میل دارند بردارند و 

خوارهـاي کـامالً    نزدیک وقتی زنـده  ي در آینده. بخورند
فریحـات را  بهترین و مفیدترین کار و فعالیت و ت ،سالم

براي خود انتخاب کردند دیگر حوصـله نخواهنـد کـرد    
بهاي خود را صرف نموده و چند نوع سـاالد   وقت گران
 ي کـم بـه طـرز تغذیـه     بدین طریق مردم کم. تهیه نمایند
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ــد ســاده و طبیعــی روي مــی مخصوصــاً کودکــان . آورن
. دهنـد  خوار هیچ میل به ساالدها از خود نشان نمـی  زنده

خواران سالخورده بیشتر میـل   سایر زنده من و همسرم و
ــردو،      ــدم، گ ــه در آن گن ــوي ک ــاالدهاي مق ــم س داری

زمینی و روغن زیتون به کار بـرده باشـند بخـوریم     سیب
کننـد   هاي پخته را پر می تقریباً جاي خوراك ها اینچون 

نمایند، ولی دخترم آناهیـد کـه    و آدمی را زودتر سیر می
داند  خورده و حتی نمیدر عمر خود هیچ خوراك پخته ن

اي نشـان   نان چیست به این ساالدها چندان عالقه ي مزه
دارد،  بر مـی ها  آندهد و به ندرت یکی دو قاشق از  نمی

عدد گوجه فرنگی یا خیـار یـا    چهار پنجولی در عوض 
خورد یا یکی دو تـا بادمجـان    هویج را پشت سر هم می
 هـا یـک   بعضـی وقـت  . نمایـد  بزرگ با پوست میل مـی 
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کند، چند عدد  زمینی خورد می بشقاب پر تربچه یا سیب
بینـیم   گاهی مـی . خورد ریزد و می لیموترش روي آن می

رسیده را گذاشته یک تکـه پوسـت آن را بـه     ي هندوانه
یـک   ایـن کـه  خورد یا  دست گرفته و با میل فراوان می

  .جود مشت گندم خشک را در دهان ریخته و می

ایـم از   خود را خراب نموده ي ما بزرگساالن که ذائقه
کنیم، ولی آناهید که دختر واقعـی   این چیزها تعجب می

طبیعی خود در ایـن غـذاهاي    ي باشد با ذائقه طبیعت می
لـذت  هـا   آنکند و از خوردن  لذیذ پیدا می ي طبیعی مزه

کنم در پوست فشرده هندوانه  من شخصاً فکر می. برد می
آناهید معمـوالً  . تبیشتر از خود هندوانه غذا موجود اس

جات خیلی شیرین زیاد دوست ندارد، ولـی گـاهی    میوه
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عدد خرما  بیست، بیست و پنجکند یک دفعه  که میل می
دهد و خیار یا  او به نمک هم عالقه نشان نمی. خورد می

 ي طبیعتـاً همـه  . خـورد  گوجه فرنگی را بدون نمک مـی 
ها  نآخوار همین عادت را دارند و وقتی که  کودکان زنده

بزرگ شدند و مشغولیات مفیدتري براي خـود انتخـاب   
دوم اهمیـت قـرار    ي تغذیـه در درجـه   ي نمودند مسـأله 

توانند یک مشت گنـدم یـا بـادام در     گیرد و مردم می می
جیب گذاشته تمام روز عقب کار خود بروند؛ ولی حاال 

داشـته  اي  تغذیـه  ي که بیشتر مردم میل دارند یک برنامـه 
ه به ناهار و شام سابق باشد، مـن بـه طـور    باشند که شبی

  .دهم نمونه طرز زندگی خودمان را شرح می
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هـاي   در بازار آهنگرها و چهل تن، خشکبارفروشـی 
تر  بزرگ هستند که همه چیز را سی تا چهل درصد ارزان

رویـم و   در آخر پاییز آنجـا مـی  . فروشند میها  نااز خیاب
انند گردو، جات خشک م ماه میوه سه چهاربراي مصرف 

بادام، پسته، فندق، بادام زمینی، نارگیل، برگ هلو، انجیر، 
خرما، کشمش، آلوزرد، گوجه، آلبالو و غیره از هر یـک  

ها یـا   خریم، جدا جدا در نایلون کیلو می دهیا  سه تا پنج
. چینـیم  ریزیم و پهلوي هم مـی  هاي پالستیکی می ظرف

ــتن الزم دارد را   ــه شس ــکباري ک ــار خش ــه چه ــا س ر ب
شوئیم تا از خاك کامالً پاك شود و یـک یـا دو روز    می

چند کیلو کشمش آفتابی و . کنیم تا خشک گردد پهن می
چند کیلو هم کشمش مالیري که در سایه خشک شـده  

کیلـو فخـري    چهـل پنجـاه  خریم در مقابل در سـال   می
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ما  ي باشد در خانه محصول مراغه که بهترین کشمش می
  .شود مصرف می

کیلو  هفتادگرم یعنی هر سال تقریباً  یستدوروزانه 
صـد و  تـا   صد و بیستکه روزانه خوریم  مغز گردو می

خرما و  ،گرم آن را در ساالدها و بقیه را با کشمش پنجاه
 صد، صد و پنجاهروزانه تقریباً . نماییم عسل مصرف می

بـزرگ گنـدم    ي یک کیسه. نماییم گرم گندم مصرف می
نی کـه گنـدم را بـراي آسـیاب     خریم، مانند روستائیا می

کنـیم و بـراي    یم، پاك مـی یشو کنند خوب می حاضر می
مـاش، عـدس، نخـود و    . داریم تمام سال حاضر نگه می

هـا   آنکیلو از  دو سهکنیم، گاهی  کم مصرف می را غیره
  .خریم می
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گـرم   صد و شصتتا  صد و پنجاهروزانه در حدود 
به مصـرف  روغن زیتون طبیعی تصفیه نشده در ساالدها 

و بعضـی  » ایران«، »شاهوردیان«روغن زیتون . رسانیم می
باشـند، ولـی    هاي رودبار نسبتاً طبیعی و سالم مـی  روغن

بهترین روغـن زیتـون تصـفیه نشـده کـه از هـر حیـث        
کشـی   روغن ي بخش است روغن زیتون کارخانه اطمینان

باشد کـه تحـت کنتـرل دولـت اسـت و فکـر        گنجه می
این روغن را بـا ماشـین   . کار باشد کنم که تقلبی در نمی

یک قسمت خیلی کوچک آن را در . گیرند می 1سنتریفوژ
دیگـر را   ي فروشـند و قسـمت عمـده    حالت طبیعی می

خواص طبیعی آن  ي شند، کلیهکُ کنند، یعنی می تصفیه می

 
1 - Centrifuge 
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چـون  . فروشـند  گیرند و به اسم روغن ورامین می را می
د چیـزي را کـه   دوست ندارن» متمدن«و » پیشرفته«مردم 

طبیعی است بخورند، این است که ایـن روغـن تصـفیه    
هـر سـال   . هاي تهران کمیـاب اسـت   نشده در فروشگاه

رفتم و احتیاج  مخصوصاً براي روغن زیتون به گنجه می
امسـال فقـط   . نمـودم  خود را از آنجا تهیـه مـی   ي ساالنه

گرمـی از آنجـا    نهصـد بـزرگ   ي شیشـه  بیست و چهار
به من گفتنـد کـه در فروشـگاه    . بیاورمتوانستم به دست 

در . توانم بیشتر پیـدا نمـایم   مرکزي شرکت در تهران می
انبار مرکزي شرکت براي سه میلیون جمعیت تهران فقط 

گرمی روغن طبیعـی موجـود    نهصدبطري  صد و بیست
رئیس فروشـگاه بـه مـن    . را خریدمها  آن ي بود که همه

ند، براي این خر گفت که مردم روغن خالص طبیعی نمی
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کنند و قول داد اگر در آینـده مـا    است که کم درست می
  .نمایند احتیاج بیشتري داشته باشیم بیشتر تهیه می

. کنـیم  کیلو عسل مصرف مـی  هفتادتا  شصت ساالنه
خـواران   مـرده متأسفانه مثل همه چیز در تولید عسل هم 

کنند که هم به  هاي عجیب و غریب می پرست تقلب پول
کننــده ضــرر  کننــد و هــم بــه مصــرف ظلــم مــیزنبــور 

بـا  هـا   ناتابسـت دانـیم زنبـور    که مـی  طوري  به. رسانند می
نماید و یک قسمت ایـن شـیره را    گل تغذیه می ي شیره

. نمایـد  به صورت عسل براي مصرف زمستان ذخیره می
این ذخیره را براي فروش بر  ي سابق مردم قسمت عمده

ــی ــک آن را بــ    م ــمت کوچ ــتند و قس ــور داش راي زنب
ذخیـره زنبـور را بـر     ي ولـی اکنـون کلیـه   . گذاشـتند  می
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. گذارنـد  شکر می ي زنبور شیره ي دارند و براي تغذیه می
ساختند که زنبور در آن بـا   سابق مردم کندوهاي گرد می

را با عسل پر ها  آننمود و  ها درست می موم طبیعی خانه
مـوم  زنبور بـراي سـاختن    این کهبعداً به جهت . کرد می

ها  وقت صرف نکند و بیشتر عسل بسازد در چهارچوب
هـا   بندند که زنبور روي آن خانه یک الیه موم با سیم می

اکنـون ماشـینی اختـراع    . ساخته و بـا عسـل پـر نمایـد    
کشـد   ها بیرون می اند که شهد عسل را از این خانه نموده
آسیبی برساند و ایـن مـوم گـرد و    ها  آنبه  این کهبدون 

. نماینـد  ه را چندین سال متوالی اسـتفاده مـی  خاك گرفت
هایی که زنبـور   فقط معلوم نیست وقتی در آینده دستگاه

سازد بیکار بمانند و از کار بیفتند و مردم  موم میها  آنبا 
شـود؟ ولـی هـیچ     تمام کنند چه میموم را  ي هم ذخیره
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در علم و فن چنـان  » متمدن«جاي نگرانی نیست، مردم 
هـاي مصـنوعی    ند که به آسانی از روغنا پیشرفت نموده
سازند و بـه رخ   دیگر موم مصنوعی می ي یا از یک ماده

  .کشند لوح می مردم ساده

هــاي  بهتــرین عســل آن عســلی اســت کــه از گــل 
. آید مانند دماوند، سبالن و غیره به دست میها  ناکوهست

اول . بـو  رنگ و بـی  عسل مازندران نسبتاً رقیق است، کم
هنوز هوا سرد است کندوداران ها  نار کوهستبهار وقتی د

برنــد بــه طــرف  هــاي بــاري مــی کنــدوها را بــا ماشــین
گرداننـد، کنـدوها را بـا     هاي مازندران، آنجـا مـی   جنگل

گردانند به دماوند و عسل  کنند، بر می هاي آنجا پر می گل
ایـن هـم یـک نـوع     . فروشند را به اسم عسل دماوند می
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و طعـم عسـل بـه خـوبی      تقلب است، ولی از بو، رنگ
. باشد عسل دماوند می ها اینمعلوم است که کدام یک از 

نصـف  بدترین کار این است که این عسل را آب نموده 
کنند و  شکر مخلوط می ي و نصف و بلکه بیشتر با شیره

ها پر نموده و بـه اسـم عسـل     ها یا شیشه سپس در جعبه
انی روزي رفته بودم اوشـان، در دکـ  . فروشند خالص می

شهد عسل دیدم که در ظاهر طبیعی، پررنگ و غلیظ بـه  
چند کیلو خریدم و به منزل آوردم، دیـدم  . رسید نظر می

انـد کـه آن را    شکر را داغ نموده و با عسل مخلوط کرده
  .به رنگ قرمز در بیاورند

خـریم و   اي مـی  هـا کـه عمـده    غیر از این خـوردنی 
، آن همیشه در آشپزخانه و روي میـز مـا حاضـر اسـت    
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ــی   ــتر مصــرف م ــه بیش ــه از هم ــبزیجاتی را ک ــیم  س کن
من، همسرم و آناهید . باشد فرنگی، خیار و پیاز می گوجه

سه نفره روزانه دو کیلو گوجه فرنگی، پانزده عدد خیـار  
البتـه  . کنـیم  بزرگ و سه چهار پیاز درشت مصـرف مـی  

جـات فصـلی نیـز در     حرفی نیست که همـه نـوع میـوه   
در روزانـه  هـا   ناتابسـت . اسـت  یخچال ما همیشه موجود

ده ریـال سـبزي مصـرف     هـا  زمستانحدود پنج ریال و 
  .نماییم می

اي ماست، ولی این به هیچ  تغذیه ي این تقریباً برنامه
این . خوارها نباید قانون باشد الوجوه براي سایر زنده وجه

خوریم نسبتاً لوکس به نظر  همه غذاهاي ارزنده که ما می
متوسـط   ي خوارهاي طبقـه  مردهقایسه با آید، ولی با م می
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ما از یک خوراك مرغ یـا چلوخورشـت    ي خرج روزانه
هـایی کـه    اگر به حسـاب بیـاوریم پـول   . کند تجاوز نمی

جـات،   خوارها براي چاي، قند، کره، پنیـر، شـیرینی   مرده
، کننـد  و صدها نوع چیزهاي دیگر مصرف می مشروبات

. باشـد  نـاچیز مـی  خواران خیلـی   بینیم که خرج زنده می
شود گفت پولی را که مـا در یـک سـال     طور مثال می به

کنیم، بیشتر از آن مبلغی نیست  تمام براي تغذیه خرج می
اي بـه   عمـل چنـد دقیقـه    یک خوار بیچاره براي مردهکه 

  .پردازد پرست می پزشک پول

که مالحظه فرمودید، گردو، گندم، عسـل و   طوريه ب
ي فشرده و زود سـیر کننـده   ها روغن زیتون که خوردنی

 ها ایندهد، ولی  باشند غذاي اساسی ما را تشکیل می می
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خواهد بیشتر  براي هیچ کس اجباري نیست، کسی که می
تواند به جاي عسل خرما یا کشمش  جویی کند می صرفه

هـاي تصـفیه    زیتـون روغـن   بخورد و یا به جـاي روغـن  
الً مـا  معمـو . گردان یا کنجد مصرف نماید آفتاب ي نشده

کنیم، از هر یکی فقـط   در نهار سه نوع ساالد مصرف می
سوپ گندم و ساالد فصل همیشـه موجـود   . یک بشقاب

است ولی ساالد سوم گاهی ساالد شیرین، گاهی دلمه یا 
به طور کلی مـا روزانـه نفـري    . شود یک ساالد دیگر می

جات معمـولی   خوریم و میوه فقط یک بشقاب ساالد می
بــه عبــارت دیگــر هــر . خورنـد  مــیا هــ آنکـه همــه از  

ها فقط یک بشـقاب   پختنی ي خواري در مقابل همه زنده
 ده پـانزده کند که منتهـی قیمـت آن از    ساالد مصرف می
  .کند ریال تجاوز نمی
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کنـیم   چند نوع ساالدي که ما مصرف می ي طرز تهیه
و ( به شرح زیر است، اما اول ببینیم چطـور بایـد گنـدم   

بـه صـورت    را بـراي خـوردن   )تسایر غالت و حبوبـا 
دو سه فنجان گندم یا ماش یا عدس . حاضر نمود جوانه

کنـیم و در   یا نخود را در یک ظرف پر از آب خیس می
بیست، بیسـت و  بعد از . گذاریم یک گوشه آشپزخانه می

کنیم و ظـرف را   ساعت این آب را تماماً خالی می چهار
م باشـد  اگر جاي ظرف گر. پوشانیم با سرپوش خود می

 ایـن کـه  براي . کند گندم زودتر شروع به جوانه زدن می
گندم خشک نشود، روزي یک یا دو مرتبه ظـرف را پـر   

یم و یشـو  به اصطالح گندم را خوب می. کنیم از آب می
کنیم، چـون اگـر    آب را مجدداً تا آخرین قطره خالی می

اگـر  . زنـد  میرد و جوانه نمـی  گندم در آب زیاد بماند می
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 آن را جوانه بزنـد  ترزود گندم خواهیم ریم و میعجله دا
داریم، در صورت دیگر در یخچال  در جاي گرم نگه می

ي تا سه چهار  جوانه. تر جوانه بزند گذاریم که آهسته می
  .توان مصرف نمود سانتیمتر رسیده را هم می

  سوپ گندم براي سه یا چهار نفر
اول چند عدد . بندیم یک چرخ گوشت روي میز می

کنـیم تـا یـک بشـقاب      فرنگی رسـیده چـرخ مـی    وجهگ
سپس دو مشت گردو، یـک  . خوري تقریباً پر شود سوپ

زمینی کوچک، یک تکه چغندر  هویج متوسط، یک سیب
قند، نصف پوست پرتقال و دو یا سه مشت گندم جوانه 

در آخر چنـد بـرگ   . کنیم را پشت سر هم چرخ میزده 
وقتی کـار  . مودشود اضافه ن کاهو یا پوست خیار هم می
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چرخ را تمام کردیم یک پیاز بزرگ و یک دسـته شـبت   
نصـف فنجـان روغـن    . کنـیم  روي آن با چاقو خرد مـی 

زیتون، یک عدد لیموترش، کمی نمک و فلفل هم به آن 
موقع خوردن این سـوپ  ها  نادر تابست. نماییم اضافه می

ــخ در آن   مقــداري آب اضــافه مــی ــد تکــه ی ــیم، چن کن
کنیم و اگر کسـی مایـل باشـد     ر خرد میاندازیم، خیا می

ریـزد و سـرد    یک مشت هم کشمش در این سـاالد مـی  
شود ظهر درست نمود و  این ساالد را می. خورد سرد می

چند قاشق هم در یخچال براي شب نگـه داشـت، ولـی    
ایـن سـاالد اساسـی    . براي روز بعد آن را نبایـد خـورد  

  .خوریم ماست که هر روز می

  دلمه
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شـبت، گشـنیز، جعفـري،    (ي دلمـه  همه نـوع سـبز  
و یـک پیـاز را   ) ریحان، تره، مرزه، پیازچه، نعنا، ترخون

یـک مشـت گنـدم    کنیم، یک مشت آرد گردو،  خورد می
زیتـون   جات، نمک، سماق، روغن جوانه زده، کمی ادویه

) کنیم هیچ وقت آبلیموي مانده مصرف نمی(و لیموترش 
زنـیم و   هم میکنیم، چند دقیقه خوب به  به آن اضافه می
خـوریم و یـا اگـر وقـت کـافی       طور مـی  سپس یا همین

پیچـیم و   معمـولی مـی   ي داشتیم در برگ کاهو مثل دلمه
  .آوریم روي میز می

  ساالد فصل
داننـد ایـن سـاالد معمـوالً از      طور که همه مـی  همان

زیتـون و لیمـوترش تشـکیل     فرنگی، روغـن  خیار، گوجه
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ـ   ما خیـار، گوجـه  . گردد می از را نسـبتاً ریـز   فرنگـی و پی
کمی فلفل سبز، جعفري و دو سه بـرگ کـاهو   . بریم می

کنــیم، ســپس  کنــیم، یــک هــویج رنــده مــی  خــرد مــی
کنیم، خوب  لیموترش و نمک را اضافه می ،زیتون روغن

توانـد   هر کـس مـی  . خوریم کنیم و با قاشق می قاطی می
خــود بـا اضــافه نمـودن چنــد    ي مطـابق میــل و سـلیقه  

زمینـی، چغنـدر،    ند گندم، ماش، سیبخوردنی دیگر مان
کلم، کرفس، سبزي، آرد گردو و غیره ایـن سـاالد را    گل

  .هاي مختلف در بیاورد به شکل

  ساالد شیرین
کـاهو، کــرفس، کلــم، گــل کــدو و هــویج را خــرد  

زیتـون، عسـل، لیمـوترش و آرد     سـپس روغـن  . کنیم می
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اگـر کسـی   . کنـیم  را به آن اضافه میگردو و یا آرد بادام 
توانـد روي   وست داشته باشـد عـوض آرد گـردو مـی    د

  .ساالدها نارگیل رنده نماید
  ساالد کدو

سـازیم و   گوجه یا آلو خشک را از هسـته جـدا مـی   
. کنیم روي آن کدو و چغندر قند رنده می. کنیم چرخ می

زیتون اضافه نموده و خوب بـه هـم    جات و روغن ادویه
  .زنیم می

  حلوا
ا با عسل فـراوان مخلـوط   آرد گردو و یا آرد بادام ر

کنیم تـا بـه    نماییم، کمی هل یا وانیل به آن اضافه می می
اگر کسـی حوصـله داشـته باشـد     . شکل خمیر در بیاید
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تواند این حلوا را قطعه قطعه کرده و توي کاغـذهاي   می
ایـن  . الوان مثل شکالت بپیچد و در یک ظـرف بچینـد  

ـ  حلوا با کاهو یا نعنا و ترخونِ تازه بی ت خوشـمزه  نهای
توانید خرما، کشمش، آلوخشک و غیـره را بـا    می. است

ــد  ــادام، پســته و مانن ــد، در یچــرخ نماهــا  آنگــردو، ب ی
کاغذهاي سربی مثل شکالت قشـنگ بپیچیـد و جلـوي    

  .مهمان بگذارید

  کمپوت میوه خشک
، آلبـالو،  همه نوع خشـکبار ماننـد آلـو    ها زمستاندر 

ا در آب کشمش، برگ هلـو، هلـوي مشـهدي و غیـره ر    
زنیم، روز بعد مثل  کمی وانیل می. کنیم فراوان خیس می

گذاریم در یخچال و سرد  شود، می کمپوت پخته نرم می



781 

 

ایـن کمپـوت را بیشـتر از دو سـه روز     . خوریم سرد می
  .گردد شود نگه داشت، زیرا زود ترش می نمی

  کمپوت میوه تازه
ا رها  آنچند عدد سیب، گالبی، پرتقال، موز و مانند 

کنـیم، کمـی    خیلی ریز به اندازه یک سانتیمتر خـرد مـی  
کنـیم و مـدتی در یخچـال نگـه      عسل و وانیل اضافه می

  .داریم تا سرد شود می

  کیک
هـاي   هـاي دیگـر کیـک    در روزهاي تولـد و جشـن  

آشـنا  ها  آنکنیم که شما را با یکی از  مختلف درست می
مقداري آلو، گوجـه و آلبـالوي خشـک را از    . سازیم می

دو عدد سیب، دو عدد پرتقال، یـک  . کنیم هسته جدا می
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گالبی، یک بـه، دو فنجـان مغـز گـردو و یـک پوسـت       
کنیم، کمی وانیل اضافه  پرتقال را پشت سر هم چرخ می

ایـن   ایـن کـه  بـراي  . زنـیم  کنیم و خوب به هـم مـی   می
مخلوط را به حالت خمیر نسبتاً سفت در بیاوریم کمـی  

. کنـیم  سنجد به آن اضافه می دار یا آرد آرد گندم سبوس
یم و یاالمکان آرد را کم مصـرف نمـا   کنیم حتی سعی می

به وسیله میوه خشک و مغز گردو این مخلوط را سـفت  
خمیر کیک کامالً حاضر شد یـک   این کهبعد از . یمینما

الک کوچک آرد  یک داریم، روي آن با سینی گرد بر می
متر پهـن  پاشـیم، خمیـر را بـه بلنـدي دو سـه سـانتی       می
کنـیم، روي کیـک نیـز     نماییم، آن را خوب صاف می می

ــی ــادام آن را     آرد م ــا ب ــته ی ــا آرد پس ــپس ب ــیم، س پاش
پوشانیم و در خاتمه با بادام، کشمش، پسـته، پوسـت    می
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اگر خشکبار بـراي چـرخ   . کنیم پرتقال و غیره تزئین می
نمودن یا از هسته جدا کردن خیلی سـفت اسـت، چنـد    

یم، در یـک ظـرف سربسـته    یشو را می ها آنروز جلوتر 
بـراي بـه دسـت آوردن آرد    . داریم تا نرم شـود  نگاه می

سـازیم، در یـک الـک     سنجد آن را از پوست جـدا مـی  
هـاي الـک    دهیم، آرد سنجد از سـوراخ  محکم مالش می

  .ریزد پایین می

  نان روغنی
گنـدم جوانـه زده را در روز دوم یـا سـوم دو دفعــه     

روغن زیتون و کمی نمک اضافه کنیم، مقداري  چرخ می
اگر این خمیر خیلـی شـل بـه    . زنیم کنیم و به هم می می

زنیم تا مثل خمیـر نـان    نظر آمد یک مشت آرد به آن می
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معمولی در بیاید، سپس کمـی آرد روي یـک تختـه یـا     
کنیم، خمیر را تکه تکه روي آن به انـدازه   سینی الک می

نـیم   خـوري و بـه ضـخامت تقریبـاً     یک بشـقاب چـاي  
اگر . یمینما کنیم و زیر آفتاب خشک می سانتیمتر پهن می

آید و اگر خیلـی زیـاد    روغن کم باشد نان سفت در می
شـود کمـی کشـمش یـا      به این نان می. رود باشد وا می

ـ    ي مختلـف  هـا  انگردو یا چیز دیگر مخلـوط نمـود و ن
  .درست کرد

در خاتمه باید راجع بـه یـک موضـوع مهـم تـذکر      
خواهد همیشه سالم زندگی  اگر کسی می .بیشتري بدهم

هاي خود  خواهد از بیماري کند یا اگر مریض است و می
خـواري را   کامالً نجات پیدا کند باید صـد درصـد زنـده   
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اکنـون  . مراعات نماید، یعنی لب به غذاي پخته ابداً نزند
  :گویم دلیلش را به شما می

ر آیـد، او مـدتی د   وقتی بچه نسبتاً سالم به دنیـا مـی  
 پردازد و قسمت عمـده  به مبارزه می مردهمقابل خوراك 

ــی  ي ــالري ب ــ ک ــن  ارزش و س ــط ای ــه توس مومی را ک
ولـی  . کنـد  شوند از بدن دور می ها وارد بدن می خوراك

، یـک مقـدار   شوند خسته می ها ارگانرسد که  موقعی می
در بـدن  هـا   آنموم، فرض کنیم ده یا پانزده درصد از س

طــرف دیگــر قســمتی از پــروتئین  مانــد و از بــاقی مــی
بـدین  . آورد هاي زائد را بـه وجـود مـی    ارزش، سلول بی

خودش خبـر داشـته باشـد     این کهطریق شخص بدون 
شماري در بـدن   هاي بی بیماري مردههاي  توسط خوراك
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کند تا باالخره بدین وسیله خـودش   آوري می خود جمع
  .دهد را به کشتن می

را کنـار   مـرده ك حاال یکی از این اشـخاص خـورا  
. کنـد  گیاهی تغذیه مـی  ي گذارد و فقط با غذاي زنده می
دانیم که توسط غذاي طبیعی هـیچ نـوع مـاده سـمی      می

برعکس روزانه چند گرم سم نیـز از  . شود وارد بدن نمی
خـوار جدیـد    اگر در آخر ماه، زنده. گردد بدن خارج می

یک وعده خوراك پخته بخورد، سمی که از این خوراك 
ه وجود آمـده دیگـر یـک قسـمت آن از بـدن خـارج       ب

چون جـایی کـه در   . ماند گردد، بلکه کالً در بدن می نمی
خواري خالی گردیده بـراي پـذیرایی    مدت یک ماه زنده

موم جدید آماده میس مومی که در حـال  باشد و ضمناً س
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از . گردنـد  حل شدن هستند دوباره به جاي خود بر مـی 
خـواري   د که در یک ماه زنـده هاي زائ طرف دیگر سلول

باشند، توسط این یـک   گرسنه مانده و در حال مرگ می
آینـد و فعالیـت    مجدداً به حال می مردهبشقاب خوراك 

به عبارت دیگـر بیمـاري   . دهند مضرانه خود را ادامه می
اي کـه در عـرض یـک مـاه      گیرد و نتیجه دوباره اوج می

ـ     زنده ک وعـده  خواري به دست آمده بـود بـا خـوردن ی
مخصوصـاً اشخاصـی کـه    . رود از بین مـی  مردهخوراك 
دارنـد  » العـالج  صـعب «دار و یا  هاي مزمن، سابقه بیماري

ها  آناین نکته را باید خوب درك نمایند که اگر بهبودي 
هـا   آنرود دلـیلش فقـط ایـن اسـت کـه       جلـو مـی  کند 
نیز مصـرف   مردهخواران کامل نیستند و گاهی مواد  خام
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بـا یـک دفعـه طـوري     « ایـن کـه  ، بـه خیـال   نماینـد  می
  ».شود نمی

هـا   غذاي طبیعی معجزه خود را روي همـه بیمـاري  
دهد، ولی ایـن نتیجـه فقـط در     سریع و آشکار نشان می
  .آید خواري به دست می شرایط صد درصد زنده

هـا فقـط یـک     بیماري ي براي نجات این دنیا از کلیه
ــدغن کــردن پخــت  ــن راه ق ــز  راه وجــود دارد و ای و پ

هـا سـال زحمـت بکشـند      اگـر مـردم میلیـون    .باشد می
این یگانه راهـی اسـت   . توانند راه دیگري پیدا کنند نمی

که خود پروردگار براي عموم مردم تعیین نمـوده و ایـن   
  .راه براي همه کس باز است
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  هبــ. کنـد  خـواري خیلـی سـریع پیشـرفت مـی      خـام 
ــتان    طــوري ــد در ارمنس ــل خواندی ــه در صــفحات قب ک

خواران تأسـیس شـده کـه بیشـتر      وروي جمعیت زندهش
رئـیس ایـن   . دهنـد  اعضاي آن را پزشـکان تشـکیل مـی   

 نهخواري یک پیشنهاد  جمعیت براي رسمی نمودن زنده
. اي تنظیم نمـوده و بـه دولـت تسـلیم کـرده اسـت       ماده

رونوشت این مدرك بعد از اتمام چـاپ ایـن کتـاب بـه     
  .دست من رسید

اند در انقالب  منستان برداشتهقدمی را که پزشکان ار
. باشد خواري واقعاً یک عمل خیلی بزرگ و مهم می زنده

خـواران   اي را که رئیس زنـده  از این رو الزم دانستم نامه
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بــراي مــن نوشــته و همچنــین رونوشــت تقاضــانامه را 
  .کتاب نمایم ي ضمیمه

***  

»ر آوانسـیان، مـن، واچاگـان    سالم استاد گرامی آرشاویر د
خـواران ارمنسـتان بـه     مرکزي زنده ي ریان رئیس کمیتهگاسپا

  .فرستم شما درود می

خواهم شما را با شـادي خـود سـهیم     استاد گرامی من می
کـنم کـه    من خودم را بسـیار خوشـبخت احسـاس مـی    . نمایم
ارمنستان شوروي به من اطمینان نموده و این کار خواران  زنده

 ي اوان ایـن وظیفـه  من بـا میـل فـر   . اند بزرگ را به من سپرده
ها پیش قسم خورده بـودم   کنم، چون مدت مقدس را قبول می

خواري فدا کنم و حاال این کـار بـه    که جان خود را در راه زنده
هـاي   سالمتی من از بین رفته بود، از بیمـاري . پیوندد وقوع می
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سـال   هجـده هایم علیـل شـده بـودم، در عـرض      قلب و کلیه
خواندن  با. علم پزشکی مأیوس شدمنتوانستم شفا پیدا کنم، از 

خوار شـدم و دوبـاره    خام 1965خواري شما در سال  کتاب خام
مـن  . دوم من اکنون هر روز چهار پـنج کیلـو مـی   . جان گرفتم

صـدها  . خوشبختم، من سالمم، اینفارکتوس قلبم دیگر نیسـت 
خـواري دو مرتبـه متولـد شـدند و شـما را       نفر مثل من با زنده

  .کنند ستایش می

  :هاي ما بشنوید اکنون از موفقیت

خواران تشـکیل داده و یـک کمیتـه چهـارده      جمعیت خام
اعضاي ایـن کمیتـه بـه شـما      ي همه. ایم نفري انتخاب نموده

ایم و مطـابق آن کـار    اي تنظیم نموده برنامه. فرستند سالم می
کمیته داریم و هر سه مـاه   ي ماهی یک مرتبه جلسه. کنیم می

  .دهیم می تشکیل مییک دفعه مجمع عمو
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ــه  16در  ــتیم  1972ژانوی ــومی داش ــاع عم ــن . اجتم در ای
اي از پزشکان و دانشـمندان شـرکت داشـتند کـه      اجتماع عده

خوارند و یا طرفـدار مـا هسـتند و همگـی      یا زندهها  آن ي همه
خـواري را توسـعه بدهنـد و آن را     فقط یک مقصد دارند، زنـده 

  .ی به اجرا بگذارندبیماران در علم پزشک ي براي معالجه

خـواري روز   ایم، خام خواران را شروع نموده سرشماري زنده
بـا هـیچ   کند، علـم شـما دیگـر     تر توسعه پیدا می به روز سریع

زنند و یا پیش مـا   شود، مخالفین یا حرف نمی مانعی مواجه نمی
اکنون در جلسات ما به قـدري  . آیند تا از شک بیرون بیایند می

. کننـد  د که افراد براي نشستن جا پیدا نمیشو جمعیت زیاد می
آیند و اطمینـان   اکنون دانشمندان علم پزشکی به طرف ما می

 ي خواري نیرومندترین اسـلحه  زندهکنند که  حاصل می
  .باشد علم پزشکی می
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توانم افتخـار کـنم    ر آوانسیان عزیز من میآقاي آرشاویر د
گیرنـد   ما یک مکتب است که مـردم یـاد مـی    ي که هر جلسه

ایـن  . چطور سالمتی خود را پیدا کنند و چطور آن را نگاه دارند
  .جلسات براي مردم چون یک دانشگاه بهداشتی است

زیاد و خیلـی جـدي بـه مـردم      ي خواران با عالقه ما زنده
مخصوصاً اشخاصی . کنیم را معالجه میها  آنکنیم و  کمک می

هاي  اامید، با بدناند، مأیوس و ن که اثرات تلخ داروها را چشیده
هـاي زنـدگی خـود بـه مـا مراجعـه        خورد شده، در آخرین ماه

  .گردند کنند و از لب گور بر می می

اطـالع را   مدارکی درخشان هستند که پزشکان بـی  ها این
مطمئنم که با . اندازند کنند و ما را بیشتر به هیجان می قانع می

مـرگ،   بیمـاران در حـال   ي هاي ما در معالجـه  دیدن موفقیت
ــعه  ــراي توس ــت و دانشــمندان ارمنســتان ب ــم  ي دول ــن عل ای

و سایر وسـایل در اختیـار مـا خواهنـد      ها انگیز درمانگاه شگفت
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گذاشت، در این خصـوص مـن بـراي دولـت یـک تقاضـانامه       
  .دارم فرستادم که رونوشت آن را براي شما ارسال می

کنم از سالمتی خود و همسرتان  استاد گرامی خواهش می
همسـر مـن دکتـر نینـا روبنـی      . هید مـا را مطلـع سـازید   و آنا

گاسپاریان و پسرانم ادوارد دوازده ساله و کارن شش سـاله بـه   
 ي ما نیز مثل شما با غذاي زنـده . فرستند همگی شما سالم می

آید که  به زودي فرزند سوم ما به دنیا می. کنیم نباتی تغذیه می
  .هیم کردخواري بزرگ خوا او را از بدو تولد با خام

مـا  . غذایی شما آشـنا شـویم   ي خیلی میل داریم با برنامه
. خیال داریم صورت غذاهایمان را مثل یک کتابچه چاپ کنیم

کـنم   خـواهش مـی  . فرسـتم  اگر میل دارید آن را براي شما می
خـواري در ممالـک دیگـر بـراي مـا       راجع بـه پیشـرفت زنـده   

  ».بنویسید
 واچاگان گاسپاریان
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***  
   ادهسرگش ي نامه

  خواران آقاي واچاگان گاسپاریان رئیس جمعیت خام
خـانم دکتــر نینـا روبنــی گاسـپاریان بــه مقامــات    و 

  شوروي

هاسـت بـه نتـایج مثبـت      خواري که مـدت  خام ي درباره«
ولی هنـوز مـورد توجـه وزارت بهـداري و دولـت قـرار       رسیده 

  .کنیم رسیدگی دقیق شود نگرفته است خواهش می

اطـالع بودنـد بـر     خواري بی تاب خامچند نفر که از متن ک
وقتی ما از این آقایان پرسـیدیم روي  . علیه آن مقاالتی نوشتند

میلم کشیده «: اند به ما جواب دادند چه اساسی این کار را کرده
، ولـی متأسـفانه   »ام، اگر موافق نیستید شما هم بنویسید نوشته
  .کنند هاي ما را چاپ نمی نوشته



796 

 

شماري بـه شـما ارائـه     انیم مدارك بیتو خواران می ما زنده
دوم و سـوم افلیجـی    ،هـاي اول  اشخاصی که به درجـه . دهیم

خـواري   شدند بـا زنـده   ناپذیر محسوب می رسیده بودند و عالج
  .کنند شفا پیدا کرده و امروز کار می

خواري گریخت و خاموش نشست،  باالخره چرا باید از زنده
رسـاند؟   اي نمـی  مهوقتی به غیر از منفعت به هـیچ کـس صـد   

خواري به مـردم سـالمتی، طـول عمـر، نشـاط و قـدرت        زنده
  .بخشد می

خواري مخالفنـد بـه    کنیم اشخاصی که با زنده خواهش می
ه با گوشت، شکالت و ماننـد  ککسانی . دالیل زیر توجه نمایند

نمایند سنگین هسـتند و بیمـار و نـاتوان، ولـی      تغذیه میها  آن
خورنـد سـبک، سـالم،     گیـاهی مـی   ي یی که غذاي زندهها آن

  .چابک و توانا هستند
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شماري کـه در ارمنسـتان داریـم و سـودمندي      مدارك بی
در . کند در هیچ جاي دنیا وجـود نـدارد   خواري را ثابت می زنده

 ي هیچ جاي دنیا آن تعداد زیاد پزشک وجود ندارد کـه نتیجـه  
لجه هاي خویش امتحان نموده و با معا خواري را روي بدن زنده

. نمودن بیمـاران در ایـن رشـته تخصـص پیـدا کـرده باشـند       
کنـیم   هاي خام گیاهی تهیه مـی  هایی که ما از خوردنی خوراك

ها را بـه   اگر ما امروز این خوراك. در هیچ جاي دنیا نظیر ندارد
. کننـد  عموم مردم ارائه دهیم بـا تمـام خوشـحالی قبـول مـی     

نشـان داده،   خواري خیلی وقت است که ضرورت خـود را  زنده
یم و از ثمــرات آن یفقــط الزم اســت آن را رســماً قبــول نمــا 

  .مند بشویم بهره

. کنیم روي این موضـوع نیـز توجـه بفرماییـد     خواهش می
اعتماد پزشکان و مردم در مقابـل داروهـا رفتـه رفتـه از بـین      

. کنـد  رود و این کار به شهرت علم پزشکی لطمـه وارد مـی   می
کنـد، کادرهـا حاضـر     ول خـرج مـی  پس چرا دولت ما اینقدر پ
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سـازد وقتـی ایـن     ها دایر مـی  و داروخانه ها بیمارستانکند،  می
اند؟ وقتی ما پزشکان بعـد از امتحـان    فایده خود و بی داروها بی

همه نوع داروها، کامالً مأیوس شده با بیچارگی بر بالین بیمـار  
از مـا  کنـد و   ایستیم، بیمار براي آنکه زنده بماند التماس می می

و در گردانیم  طلبد، ولی ما روي خود را از بیمار بر می کمک می
کنیم که سرطان است عالج ندارد،  گوش بستگان او زمزمه می

بیماري قلب است عالج نـدارد، بیمـاري ایـروان اسـت عـالج      
ندارد، کدامش را بگوییم، کدام بیماري عالج دارد؟ و علت این 

هـاي آن را   کـاري  خـراب  غلط ما است که ي دردها فقط تغذیه
  .تواند اصالح نماید شیمیایی نمی ي هیچ ماده

کننـد و مـا    ها نجات پیدا می بیماري ي خواران از همه زنده
دار مرضـی   پزشکان احتیاج نداریم تصور کنیم که بیماري نوبت

کهنه شـده و  ها  آنهاي  هاي قدیم که ژن است مربوط به ملت
مـا ایـن اسـت کـه ایـن      پیشـنهاد  . رونـد  به طرف نابودي مـی 

کن کنید، چون این عقیده در روح مـردم   غلط را ریشه ي عقیده
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بـراي زنـدگی   ها  آناي را که  گذارد و امید و عالقه اثر بدي می
  .کشد دارند می

دار  هاي سرطان و نوبـت  ما مطمئنیم که نه فقط با بیماري
هـاي متمـدن    ملـت  ،هـا بـیش از همـه    بیماري ي بلکه با کلیه
ها بلکه  پیر شدن ژن این کهدلیل این کار نه . شوند مریض می

هاي  مطلقاً با سلولها  آن. ستها آن ي ترقی و تکامل آشپزخانه
بـا  . خورنـد  ثنائاً کمی میوه مـی نمایند و فقط است تغذیه می مرده

تـا   چهلاین طریق با هزاران درد و عذاب به طور متوسط بین 
سکته به عمـر خـود    کنند و با سرطان و سال زندگی می هفتاد

  .دهند خاتمه می

هـاي   هـاي قـدیم کـه گویـا ژن     اگر همین امروز این ملت
ر آوانسـیان گـوش   هـاي آرشـاویر د   کهنه شده به حـرف ها  آن

نباتی و طبیعـی برگردنـد هـم     ي بدهند و به طرف غذاي زنده
 ي هــاي قنــد و هــم همــه هــاي قلبــی، هــم بیمـاري  بیمـاري 
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بـا وجـود   . گردنـد  یـد مـی  هاي دیگر بـدون شـک ناپد   بیماري
ایـن نامـه را   هـا   آنشماري مدارك و مقتضـیات کـه ذکـر     بی

کنـیم همـه امکانـات را فـراهم      نمود خواهش مـی  طوالنی می
سازید تا ما بتوانیم در این راه عملیات علمی و عملی را توسـعه  

  :براي این کار الزم است. بدهیم

معالجه  ها آنهایی در اختیار ما بگذارند که در  درمانگاه .1
هـاي یوگـایی    خواري و گرسنگی و بـا ورزش  را با زنده

 .انجام دهیم

کنیم دستور بفرمایید رادیـو و تلویزیـون و    خواهش می .2
 .مطبوعات در این باره فعالیت وسیعی را شروع کنند

 ي موقــع آن رســیده اســت کــه در ایــروان دانشــکده  .3
خـواري، یوگـا و    بهداشت باز شـود کـه در آنجـا زنـده    

ها مردم یاد  در این دانشکده. سی آموخته شودشنا روان
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هـا   آن. هـایی دارد  چه آمـادگی ها  آنکه بدن گیرند  می
بـدون مصـرف دارو   شوند کـه همـه کـس     متقاعد می

تواند از خود یک انسان واقعی، سالم، خوشـبخت و   می
تواننـد   گیرند که چطور می یاد می. ناپذیر بسازد خستگی

مطلـب خیلـی   . دهنـد  ها سال افـزایش  عمر خود را ده
شـود نتیجـه    بزرگ و مهم است، ولی بـه آسـانی مـی   

 .ایم خواران نتیجه گرفته طور که ما خام گرفت؛ همین

خـواري   زنـده  ي الزم است وزارت بهداري براي توسعه .4
مردم را اصالح  ي داري شروع کند، تغذیه فعالیت دامنه

 توانند با خوردن یاد بدهد که چطور میها  آننماید و به 
ایـن  مواد زنده گیاهی خودشان را سالم نگاهدارند و یا 

ایـن کـار همیشـه    . ها نجات پیـدا کننـد   از بیماري که
 .مثبت در بر دارد ي نتیجه
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و » هارخایوگـــا «، »خـــواري  زنـــده «الزم اســـت  .5
چون مواد درسی در انستیتوي پزشکی » شناسی روان«

 .و در مدارس ثبت گردد

ایوگـا در تعـدادي   خواري و هارخ الزم است کتاب زنده .6
هـا بـه مـردم راه سـالم و      ایـن کتـاب  . زیاد چاپ شود

 .دهند طوالنی زیستن یاد می

در  -1 :الزم است به وزارت کشاورزي دستور داده شود .7
جات و سبزیجات مصرف کـود شـیمیایی و    تولید میوه

ـ . پاشی را قطع نماید سم هـاي مـردم را    موم ژناین س
ـ  -2. واقعاً نابود خواهند نمـود  راي تـأمین احتیاجـات   ب

هایی که بـراي   روزافزون مردم الزم است وسعت زمین
دو برابـر و کنـدوداري چهـار    گـردد   باغبانی منظور می

 .برابر افزایش داده شود
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تقاضا داریم براي پـاك نمـودن آب و هـواي شـهرها      .8
 .وسایل الزمه فراهم شود ي همه

کنیم دستور بدهیـد وزارت تجـارت بـراي     خواهش می .9
هایی  و فروشگاهها  ناواران در شهر ایروان رستورخ زنده

باز کند، چون ما مواد غذایی الزمه را مشکل به دسـت  
 .آوریم می

دانشمندان و سایرین راجع بـه طـوالنی زیسـتن مقـاالت     
همه آرزو دارند براي طوالنی نمـودن عمـر   . نویسند زیادي می

شد  یالبته خیلی خوب م. نتیجه خود اکسیري پیدا کنند ولی بی
اگـر  . کردنـد  سـال عمـر مـی    سیصد صد و پنجاه تاها  اگر نابغه

سـال عمـر    سیصـد تـا   دویسـت یان آزموده یکارگران و روستا
  .ماند ل و میوه نمیکردند هیچ سنگی در دنیا بدون گُ می

، کلید دیرزیستی اول بـه دسـت مـا    »معجزه«و کلید این 
ان کلید ایـن  ر آوانسیارمنی، آرشاویر د ي یک نابغه. افتاده است
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علم بزرگ را پیدا کرد و با یک کتاب قطور اول به ما، به ملـت  
ارمنی تقدیم نمود، ولی مـا کـه آرزوي سـالمتی و دیرزیسـتی     

خواهیم  ایم و نمی هاي خود را بسته هاست که چشم داریم سال
دیرزیسـتی و   ،این کلیـد، کلیـد تندرسـتی   . روي آن نگاه کنیم

کنـیم کلیـد ایـن علـم      ش میخواه. باشد خوشبختی واقعی می
طبیعـت اشـتباه   . آسا را بردارید و بـه بشـریت ببخشـید    معجزه

جات را به صـورت خـام آفریـده     نکرده است که غالت و میوه
  ».است

آموزگار ده - واچاگان گاسپاریان پزشک
  باغرامیان در استان اجمیاسین

دکتر نینا روبنی گاسپاریان رئیس بخش 
  پزشکی ده باغرامیان

***  
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دهند  خواران ایروان ترتیب می هایی که خام جلسهدر 
 ي بـراي همـه  . شـوند  نفر حاضر مـی  چهارصدتا  سیصد

میز مجلل شامل هر نوع میـوه، سـبزي و سـاالدها    ها  آن
چهـار یـا پـنج نفـري بـه       ،از اعضـاي کمیتـه  . چینند می

روند و هر کجا که یک بیمـار ناامیـد    هاي مردم می خانه
در . دهنـد  طـر مـرگ نجـات مـی    کنند او را از خ پیدا می

ها تلویزیون ایروان مصاحبه ترتیـب   این فعالیت ي نتیجه
هـاي   هـا مقـاالت پزشـکان و نامـه     دهـد و در مجلـه   می

همه نوع بیمـاران معالجـه   . شود شدگان چاپ می معالجه
که بیشتر توجه مردم را به خـود  ها  آنشوند ولی بین  می

  .مرا کشت ي جلب نموده همان بیماري است که دو بچه
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ــاري    ــن بیم ــر از ای ــدها نف ــابقاً ص ــتان س در ارمنس
خواري معالجـه   با خامها  آن ي مردند، ولی اکنون همه می
اي از این بیماران  بارسق بارسقیان که عدهدکتر . شوند می

 1»گـارون «خواري معالجه نموده است در مجله  را با خام
  .آورد میها  آندو نمونه از 

العالج محسوب  یماري صعباو این یک ب ي به گفته
چون بیشتر ارامنـه بـه   . شد که هیچ راه عالج نداشت می

. نامنـد  مـی » بیماري ارمنی«شوند مردم آن را  آن مبتال می
اول درد . شوند کودکان و نوجوانان به آن مبتال می ،بیشتر

شـود،   شدید در شکم، سینه، کمر و مفاصل احساس می
ایـن  . گـردد  ز مـی سپس مانند ماالریا تب با لـرزش آغـا  
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هر ده روز بروز  ن عالیم دیگر هر هفته یاعالیم و چندی
بـه ایـن دلیـل    . کند کند و سه چهار روز ادامه پیدا می می

ها  سال. اند گذاشته 1»دار نوبت«پزشکان نام آن را بیماري 
، مخصوصـاً بـه    هـا  ارگـان بعد این بیماري به بعضی از 

ر سال بیماران زند و در عرض سه چها ها صدمه می کلیه
  .رساند را به هالکت می

  :دهد دکتر محترم چنین ادامه می

ر آرشـاویر د تـألیف   خـواري،  کتـاب خـام   این کـه بعد از «
آوانسیان در مملکت ما رواج پیدا کرد، بعضـی از مـردم شـروع    

را بـا  هـا   آندار، نفریت، آمیلوئیدوز و ماننـد   کردند بیماري نوبت
ا اول به این مسأله با شک و تردید م. خواري معالجه نمایند خام

 
1 - Periodic 
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نزدیک شدیم ولی تجربه به زودي به ما نشـان داد کـه بـراي    
خواري را چون یـک   توانیم خام هاي فوق می بیماري ي معالجه
شماري اینجـا دو   از موارد بی. مؤثر و سودمند بپذیریم ي وسیله

  :آورم نمونه می

الگی از ساله آشنا شدیم که از سه سـ  10. ه.با چ 1969در 
همـه نـوع معالجـات پزشـکی در     . برد دار رنج می بیماري نوبت

ها اصابت کـرد   بیماري به کلیه. نتیجه ماند اینجا و در خارج بی
تـر گردیـد و مـا را     و با آمیلوئیدوز حال بیمار روز به روز وخـیم 

. خـواري روي بیـاوریم   باالخره مجبور شدیم به خام. ناامید کرد
غذایی بیمار به کلی حذف و  ي ا از برنامهمواد پخته و حیوانی ر

  .او را فقط با مواد خام گیاهی تغذیه نمودیم

به زودي مشاهده کردیم که حال بیمار رفتـه رفتـه بهتـر    
ورمی که تمام بـدنش را گرفتـه بـود ناپدیـد گردیـد،      . شود می
هاي هفتگی تمام شد، بیمار از رختخواب بلند شد و شـروع   نوبه
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خـونی   معاینات آزمایشگاهی نشان داد که کم. به راه رفتن کرد
ها فعالیت  و کلیه از بین رفته، ازت خون به حالت طبیعی رسیده

کامـل شـش    ي معالجه. اند طبیعی خود را از نو به دست گرفته
باید گفت او که . رود اکنون بچه به مدرسه می. ماه طول کشید

را بـا  خـواري   اوایل میل زیاد به غذاي خام نداشت اکنون خـام 
  .دهد خوشحالی ادامه می

ساله است کـه   هجدهن .این مریض ر. دیگر ي یک نمونه
معالجه  1969در . سالگی گرفتار این بیماري شده بود سیزدهاز 

درد و تـب هفتگـی خیلـی شـدید، وضـع      . او را شروع کـردیم 
ها خراب، تمام بـدنش ورم کـرده، ازت خـون بـاال رفتـه،       کلیه
در ایـن  . ر را بسیار وخیم کـرده بـود  خونی و غیره وضع بیما کم

خوشـحالی مـن قابـل    . وضع خطرناك معالجه را شروع کردیم
وصف نیست وقتی مادر بیمار خبر داد که ورم بدن روز بـه روز  

خواري را  ما خام. رود شود و حال بیمار رو به بهبود می کمتر می
 ادامه دادیم و با معاینات متعدد اطمینان حاصل کردیم که واقعاً
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اکنـون بیمـار کـامالً سـالم     . ایم مثبت به دست آورده ي نتیجه
خواري را بـا میـل    رود و مانند دیگران خام است، به مدرسه می

  .دهد زیاد ادامه می

شماري از بیمـارانِ   خواري امروزه گروه بی خام ي به واسطه
ــه فعالیــت اجتمــاعی   ــده شــده و ب ناامیــد شــده، دو مرتبــه زن

کنم وقتش رسـیده کـه علـم پزشـکی      من فکر می. اند برگشته
خواري ارزش قائـل شـود و    ، براي خامحرف نهایی خود را بزند

  ».بیماران این متد را به کار برد ي تصمیم بگیرد براي معالجه

***  
ــه ــا    ي قســمتی از نام ــه ب ــاله ک ــودك ده س ــک ک ی

  :دار نجات یافته است خواري از مرض نوبت خام

ده سـال دارم، مـن   سالم پدربزرگ عزیز آرشـاویر، مـن   «
. گذرانـدم  هـا  بیمارسـتان اغلب وقـتم را در  . همیشه بیمار بودم
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خیلی بد مریض بودم، هـر دفعـه کـه یـک خـوراك پختـه و       
شروع درد  اول دل. خورد خوردم فوراً حالم به هم می گوشتی می

از . رفـت  بعـد تـب بـاال مـی     گرفت و شد، بعد شکم درد می می
خوابیـدم و   تمـام شـب نمـی    توانستم بلند شوم، رختخواب نمی

هـایم، کمـرم،    طرف چپم، طرف راسـتم، شـانه  . کردم گریه می
حـالم خیلـی بـد بـود،     . کرد پشتم، قلبم، سرم، همه جا درد می

چشـمان  . بردنـد  اعضاي خانواده در ناراحتی به سر مـی  ي همه
  .رفتم شد، مدرسه نمی شک خالی نمیمادرم از ا

تاب شما را خوانـد و  پدربزرگ عزیز، پنج ماه پیش مادرم ک
روز دیگـر مـریض    از آن. خـوار شـدیم   فوراً من و مـادرم خـام  

کنم، هـیچ جـاي مـن درد     روم، بازي می نیستم، به مدرسه می
کنـد،   خوابم، مادرم دیگر گریه نمـی  ها راحت می کند، شب نمی

  »...اید شما دوست صمیمی خانواده ما شده
 آرائیک
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***  

  :ي مادر آرائیکا بیست صفحه ي چند سطر از نامه

گـذاري خـود خـود را     دانم با چه کلماتی سـپاس  من نمی«
براي قـدردانی  . مرا از مرگ نجات دادید ي شما بچه. بیان کنم

تمام مردم دنیا باید قدر . دانم از شما خودم را خیلی کوچک می
شما را بدانند و تا زمانی که انسان وجود دارد کار شما نیز زنـده  

مـن   ي شش ماه است که پسر ده ساله. ندو جاودانی خواهد ما
بـرد توسـط    خـود رنـج مـی    ي آرائیک که از بیمـاري ده سـاله  

اکنون او کـامالً سـالم و شـاداب    . خواري نجات یافته است خام
در این مدت شش ماه هیچ دارو مصرف نکـرده، راحـت   . است
که خواهر شما  بطوري. رود کند و مدرسه می خوابد، بازي می می

 ي عالیم این بیماري همـان اسـت کـه دو بچـه     دهد شرح می
  »...شما ویکتور و ژانت قربانی آن شدند
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***  

یـک دختـر کـه از همـان بیمـاري       ي قسمتی از نامه
  :نجات یافته و خطاب به دخترم نوشته است

  سالم آناهید عزیز،«

دار  من دوازده سال دارم، ده سال است که به بیماري نوبت
داشتم که به بیماري یرقان مبـتال   دو سال و نیم. مبتال هستم

هر دفعه که درد از شـکمم  . شدم و از آنجا همه چیز شروع شد
 39 -40کشـید، تـب از    شد سه چهار روز طـول مـی   شروع می

بدون  5و  4، 3، 2، 1در بیمارستان شماره . آمد درجه پایین نمی
مـرا بـه مسـکو بردنـد، در بیمارسـتان      . ام بستري شـده نتیجه 

در . و از آنجا به اولین انستیتوي پزشکی منتقل کردندخواباندند 
  .آنجا سه ماه بستري شدم و روز به روز حالم بدتر شد
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تمـام بـدنم   . پروفسورها گفتند که این بیماري عالج ندارد
به منـزل  . نهایت خراب بود ها و ادرارم بی ورم کرده، وضع کلیه

وتر در این دفعه مرا به بیمارسـتان کودکـان تروسـکا   . برگشتم
آنجا حـالم  . سی و پنج روز هم آنجا نگه داشتند. اوکراین بردند

. شـد  تـر تکـرار مـی    هاي بیماري زودتر و سخت بدتر شد، حمله
در ایــن موقــع بحرانــی، . والــدین مــن کــامالً نــا امیــد شــدند

خـواري را   خام 1971نوامبر  25در . خواري به داد من رسید خام
کنون کامالً سالم هستم، از ا. شروع کردم و همه چیز تمام شد

خـوار   پدرم نیز خـام . روم اي ندارم و به مدرسه می هیچ چیز گله
 ي بـا والــدینم در چهـار جلســه  . او بیمـاري کبــد داشـت  . شـد 
هـاي   هاي پـدرت و گـزارش   خواران حاضر شدیم و به نامه خام

پدر شما مـرا از مـرگ   . سایر بیماران معالجه شده گوش دادیم
  ».خیلی متشکریمنجات داد، از او 

***  
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  مرغ مسأله شیر، لبنیات و تخم

خواران این فکر پدید آمـده اسـت کـه     در مغز پخته
حتی ضـروري   مفید و ،شیر براي انسان یک غذاي کامل

در حقیقت شـیر یکـی از بـدترین و     این کهحال . است
باید بدانیم آیا طبیعت شیر گـاو و  . مضرترین مواد است

ان به بار آورده است؟ البته که گوسفند را براي تغذیه انس
پستانداران گذاشـته اسـت    ي طبیعت شیر را در سینه. نه

نـوزاد   ایـن کـه  براي کمک در یک مدت خیلی کوتاه تا 
امکان پیدا کند از غذاي اصلی خود یعنی از میوه، سبزي 

شیر غذایی است بسـیار نـاقص کـه    . و گیاه استفاده کند
بـه تنهـایی یـک    هیچ وقت قادر نیست مانند یـک گیـاه   

. حیـات ببخشـد   ي موجود زنده را تغذیـه کنـد و ادامـه   
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آیند کـه   نوزادان حیوان و انسان با یک ذخیره به دنیا می
این ذخیره نواقص شیر را براي یک مدت کوتاه بر طرف 

شـود دیگـر شـیر     همین که این ذخیره تمام مـی . کند می
براي نوزاد و براي هیچ کس نه فقط ارزش غذایی ندارد 

اي اســت ســمی و مضــر کــه کــارش فقــط  بلکــه مــاده
  .سازي است و بس بیماري

» متمـدن «گاو این حقیقت را خیلـی بهتـر از انسـان    
خـود شـیر    ي بعد از چند ماه که گاو به بچـه . شناسد می
کند که نشـان دهـد    او را با لگد از خود دور می ،دهد می

او باید برود به سـوي غـذاي   . این شیر دیگر غذا نیست
ی خود، یک علف یا میـوه یـا سـبزي پیـدا کنـد و      اصل

ولی این حیوان بیچاره هر قدر هـم میـل داشـته    . بخورد
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تواند هیچ نوع میوه یا سبزي پیدا کنـد، چـون    باشد نمی
فقـط   را بـه زور تصـرف کـرده و    هـا  اینرحم  بیانسان 

تـرین علـف را در اختیـار حیوانـات      ترین و پسـت  ساده
  .گذاشته است

د کـه حتـی شـیر خـام بـراي یـک       فهم پس گاو می
شـناس و دانشـمند    موجود زنده غذا نیست ولی زیسـت 

این مـواد در  . بینند گمراه این حقیقت خیلی ساده را نمی
درجـه گرمـا    38مانـد و در   ها می بدن انسان گاهی هفته

کنـد،   را مسـموم مـی   ها ارگانتماماً به سم تبدیل شده و 
گیرد کـه   نجام میمنتها این مسمومیت به قدري مخفیانه ا

خیلی عجیب اسـت،  . مانند خبر می مردم از جریان آن بی
خورنـد همیشـه    هایی که بیشتر شیر می بینند بچه همه می
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بیمار، رنگ پریده و ضعیف هستند که سر هر هفتـه یـا   
هـاي پزشـکان    ها وقت خود را در مطـب  هر ماه ساعت

خـونی مبـتال    به کـم ها  آنگذرانند و پیش از هر چیز  می
کننـد کـه    یی که با صداي بلند اعالم مـی ها آن. شوند می

هاي  شیر غذاي کامل است بگذار این را عمالً روي بدن
چند ماه فقـط بـا شـیر تغذیـه کننـد و      . خود ثابت کنند

کار خود را اول خودشان بچشند و بعد به عموم  ي نتیجه
خواران حاضرند بـراي   در مقابل، خام. مردم توصیه کنند

فرنگی یا خربزه و یا با هـر   یا گوجها با خیار مسابقه تنه
خـواران فاقـد پـروتئین و     غذاي دیگري که به نظر پخته

  .ویتامین باشد تغذیه کنند
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حاال بماند که از شیر چه چیزهاي عجیب و غریـب  
کننـد، خشـک    پزند، پاسـتوریزه مـی   سازند، آن را می می
ازند سـ  کنند، از آن پنیر، کره، ماست، خامه و غیره می می

 ،هاي ساختگی هاي خود در این خوراك و در آزمایشگاه
بینند که خیـال   غیرطبیعی و کامالً خطرناك چیزهایی می

کنند براي انسان الزم و مفید است و مصرف آن را به  می
این تبلیغ دروغین به قـدري  . کنند عموم مردم توصیه می

کننـد شـیر و لبنیـات     زیاد تکرار شده که همه خیال مـی 
هـا   که بعضی وقـت  طوريه ین غذاي انسان است، ببهتر

کننـد   خواران شیر را غذا حساب نمـی  شنوند خام که می
شـوند   اند و حاضـر نمـی   دیوانه شدهها  آنکنند  خیال می

لوح  مردم ساده. خواري حتی حرفی بشنوند راجع به خام
ها  توانند قبول کنند که ممکن است میلیون وقت نمی هیچ
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خواران را  ها خام این بیچاره. کرده باشند اشتباهخوار  پخته
کنند و ده پانزده روز دیگـر خودشـان سـکته     مسخره می

چند روز پیش خانمی از رادیو نیم ساعت تمام . کنند می
کرد و بـراي   از خصوصیات مفید شیرخشک تعریف می

هاي عجیب و  غلط و خطرناك افسانه ي اثبات این نظریه
هــا خبــر دادنــد کــه  نامـه اخیــراً روز. غریـب بافتــه بــود 

نستله از چند جوان اروپـایی کـه از کارخانـه     ي کارخانه
دادگـاه  . انتقاد کرده بودند به دادگاه شـکایت کـرده بـود   

کند، در حالی کـه در   بین این جوانان را محکوم می کوتاه
هاي مشـابه بـا    نستله و سایر کارخانه ي حقیقت کارخانه

ها کـودك را   ونهاي ساختگی خود سالمتی میلی خوراك
وقتی گاو شیر دادن را . کنند تباه کرده و هنوز هم تباه می

مکــد  کنــد و گوســاله دو ســه روز شــیر نمــی قطـع مــی 
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شـوند و دیگـر شـیر تولیـد      ي گاو خشـک مـی  ها انپست
خشـک  هـا   ناگـذارد کـه پسـت    ولی انسان نمی. کنند نمی

هاي مخصوص شیر را اجباراً بیـرون   شوند، او با دستگاه
کند که هر  ، گاو را با غذاهاي مصنوعی تغذیه میکشد می

اسـتخوان و چنـد نـوع    . چه بیشتر شـیر از گـاو بگیـرد   
خورانـد و یـک    هاي دیگر خورد کرده، به گاو می آشغال

  .آورد شیر کامالً غیرطبیعی به دست می

  مرغ راجع به تخم

مرغ را نیز  آیا وقتی طبیعت بدن انسان را ساخته تخم
مـرغ را   بدن ساخته است؟ اصالً تخـم این  ي براي تغذیه

مـرغ را غـذا حسـاب     شود غذا نامید؟ هر کس تخـم  می
) خـام یـا پختـه   (مرغ  کند بگذار چند ماه فقط با تخم می
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مرغ را به وجود  طبیعت تخم. تغذیه کند تا نتیجه را ببیند
ــد   ــرون بیای ــه بی ــه از آن جوج ــت ک ــان . آورده اس انس

طبیعت و به بدن خود ، به ها انخوار همه جا به حیو پخته
مرغ چند  دانند که اگر شیر یا تخم همه می. کند تجاوز می

روز روي میز بمانـد آدمـی را جابجـا مسـموم کـرده و      
هـاي مدرسـه بـا     گاهی مشاهده شده کـه بچـه  . کشد می

خوردن بستنی گروه گروه مسموم شده و به بیمارسـتان  
  .اند منتقل شده

  1راجع به عسل
نند که عسل نیـز ماننـد شـیر    ک بیشتر مردم خیال می

عسـل  . غذاي حیوانی است، عسل غذاي حیوانی نیسـت 
 

  )رحیمی( -.مراجعه کنید   ي  به پاورقی صفحه ١
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آوري  گـل را جمـع   ي زنبـور شـیره  . غذاي گیاهی است
دهد که فاسـد نشـود، آن را    کند، یک تغییر در آن می می

کند تا تمام زمستان که گل وجود ندارد بـا آن   ذخیره می
بدن از  ئیپس عسل غذاي زنبور است و جز. تغذیه کند

توانـد بـا یـک     نمـی  اي هیچ موجـود زنـده  . زنبور نیست
شیر جزئی از بـدن گـاو   . قسمت از بدن خود تغذیه کند

تواند شیر خود را بدوشد و با آن خودش  است، گاو نمی
را تغذیه کند، او فقط با یک قسمت از بدن خود دو سه 

مهمترین مدرکی که ثابت . دهد ماه به نوزاد خود غذا می
 ي غذاي حیوانی نیست این است کـه همـه   کند عسل می

شـوند، ولـی عسـل هـیچ      هاي حیوانی فاسد می فراورده
کنـد و یکـی از    شـود، سـم تولیـد نمـی     وقت فاسد نمی

  .بهترین غذاهاست
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***  
خواري به زبان فارسی کتابی است کامـل   کتاب خام
ها مطالعه و تجربه تکمیل شـده و دیگـر    که بعد از سال

متأسـفانه خیلـی کـم    . ات نـدارد الحهیچ احتیاج به اصـ 
خـواري را در   خـام  ي اشخاصی هستند که قادرند فلسفه

هـاي   عمق خود خوب بفهمند و مغز خود را از حسـاب 
. آزمایشگاهی خـالی کننـد   ي متضاد و گمراه کننده ،غلط

 که اید و هر کس شما نابغه«: نویسد یک نفر آمریکایی می
ایـن قبیـل   ، ولـی  »نابغـه اسـت   نیز شما را خوب بفهمد

پزشـکان بـا   . هـا در ایـن دنیـا خیلـی کـم هسـتند       نابغه
هاي غلط آزمایشگاهی هم مغز خودشـان و هـم    حساب

  .اند خواران را خراب کرده مغز همه پخته
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خواري کن  گوییم خام خوار می وقتی که به یک پخته
مـن  » پس راجع به پروتئین چکار کنیم؟«: پرسد فوراً می

هـاي   ل بپرس که این گوشتدهم که برو از فی جواب می
پروتئین مردم را  ي مسأله. هنگفت را از کجا آورده است

دانیم که غذاي پختـه ارزش   ما می. کامالً گیج کرده است
غذایی ندارد، پروتئین حیوانی که پزشـکان مصـرفش را   

مطلب . ارزش و بی مردهدهند پخته است و  مفید قرار می
ن غذاي خام و شناسان و پزشکان بی آنجاست که زیست

گویند بـراي یـک    فقط میها  آن. گذارند پخته فرقی نمی
قـدر   قدر چربی، این قدر پروتئین، این انسان روزانه این

 هـا  ایـن  این کـه اي و غیره الزم است؛ ولی  مواد نشاسته
یـک از   هـیچ . فرقـی نـدارد  هـا   آناند یا خام براي  پخته

غـذا  شناسان یـا پزشـکان در موقـع     دانشمندان یا زیست
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گذارند که ببینند چقـدر از ایـن مـواد     ترازو نمیخوردن 
  .کنند مصرف می

اي بـه چـه درد مـا     هـاي فرضـیه   پس ایـن حسـاب  
هـاي   حیوانی با اسیدآمینه ي مردهپروتئین ها  آن. خورد می

موم کشنده خود را که ابداً ارزش غذایی ندارد و فقط س
و  کـی هـا   آن. دهنـد  کند مفید تشخیص می وارد بدن می

ها براي بدن انسان  اند که این اسیدآمینه چطور ثابت کرده
تواننـد   اند و نمی الزم است؟ هیچ وقت این کار را نکرده

هـا را فقـط در مغـز خـود      این حسـاب ها  آن. هم بکنند
کنند و چـون یـک    کنند، فرض می پرورانند، خیال می می

کنند ولی مـا بـا    حقیقت ثابت شده به تمام دنیا اعالم می
. ایـم  تجربه برعکس این را ثابت کرده و نطق و با عملم



827 

 

خورد سخت بیمار است،  ها را می هر کس این اسیدآمینه
من . کند دیگر بیمار نیست را قطع میها  آنوقتی مصرف 

هـا را حریصـانه    خودم پنجاه و سه سال ایـن اسـیدآمینه  
همه نوع بیماري جمع کردم، تمام بدنم را پر از . خوردم

مرگ رسیدم، ولی وقتـی مصـرف    ي به آستانهسم کردم، 
خواري  آن را قطع کردم در عرض بیست و سه سال خام

ـ  فقط بدنم را از سلول شـنده خـالی   موم کُهاي زائد و س
ها را از بدن دفـع کـردم و روز بـه     بیماري ي  همه. کردم

  .روز به طرف سالمتی کامل گام برداشتم
حیـوانی   دخترم آناهید که بیست سال تمام پـروتئین 

تـرین فـرد ایـن دنیـا شـده       نخورده چه شده؟ فقط سالم
بیننـد کـه    نمـی هـا   آنخیلی عجیب است چطـور  . است
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تـر   هاي حیوانی سـالم  خوار بدون اسیدآمینه ها گیاه میلیون
  .کنند خواران زندگی می از گوشت

هـا واقعـاً بـه یـک دردي      فرض کنیم این اسـیدآمینه 
تـرین گیاهـان    ز سادهتواند ا خورند، چطور حیوان می می

تـرین بـدن    اسیدآمینه بسازد ولی بـدن انسـان کـه کامـل    
ترین گیاهان اسیدآمینه بسـازد   تواند از عالی دنیاست نمی

که گاو و گوسـفند بسـازند و بـه مـا      و باید منتظر شود
  1.علم اگر این است واي به این گونه علم. تحویل دهند

ـ ا» علـم «لوح براي حـرف   مردم عادي و ساده رام حت
جان مانند برق،  در حقیقت علم با مواد بی. زیادي قائلند

 
خُنُکا آن // اگر این است فضل اهل هنر " :پروین اعتصامی -  ١

  )رحیمی(  –"هنر است  کسی که بی
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هـاي اتمـی، هواپیمـا و     هاي الکترونیکی، کارخانه ماشین
مردم این علم را با علمی کـه بـا   . کند ها می غیره معجزه

کننـد، در   کـار دارد اشـتباه مـی    هـاي زنـده سـر و    سلول
کنـد   صورتی که یک سلول کلیوي که خون را تصفیه می

. باشد هاي روي زمین می تر از همه کارخانه پیچیده خیلی
هـاي خـود هنـوز موفـق      دانشـمندان بـا تمـام پیشـرفت    

علـم پزشـکی در    اند حتی یک سلول ساده بسازند نشده
ترین بال براي مردم ایـن   خواري واقعاً بزرگ شرایط پخته

کرار خواهم کرد تـا  من حقیقت را به قدري ت. دنیا است
ار غلط و اشـتباه خـود باعـث مـرگ     پزشکانی که با رفت

شوند، بیدار شوند، به خود بیایند و طرز فکر و  مردم می
بایـد یقـین بداننـد    هـا   آن. فعالیت خود را عـوض کننـد  

پزشکی که مصرف گوشت و لبنیات را به بیماران تجویز 
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کنـد او   کند و مصرف میوه و سبزي خام را قدغن می می
با غـذاي پختـه    او. کش است کار و یک آدم یک جنایت

مردم را مسـموم و از غـذاي طبیعـی محـروم     ي ها ارگان
طور که  همین» برو از گرسنگی بمیر«: گوید کند و می می

دو فرزند مرا با گرسنگی کشتند و اکنون با همان دستور 
. شـوند  ها افـراد بشـر مـی    غیرانسانی باعث مرگ میلیون

 خواهنـد مـا   کسانی که علم را خیلی دوست دارند و می
به معنی این اسـت کـه   خواري را با علم ثابت کنیم  خام
ترین حقیقت را با دالیل غلط ثابـت   خواهند ما بزرگ می

لوح کسانی را  مردم ساده. کنیم که کاري است غیر ممکن
اند پخت و پز عملی است غیرطبیعی و  که هنوز نفهمیده

 کنـد  کشد و به سم تبدیل مـی  مضر که غذاي زنده را می
بـه جـاي   ها  آن. نامند شناس یا دانشمند می تدکتر، زیس
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موم مختلفی به اسم ویتـامین درسـت   مواد محو شده، س
ایـن علـم   . کننـد  پر میها  آنها را با  کنند و داروخانه می

سی که خـدا دارد  ک. واقعی نیست بلکه علم نادانی است
موجودات  ي آي خدا، تو که براي همه«: گوید به خدا می

اي براي انسان نتوانستی غذاي کامل  دهدیگر غذا تهیه کر
ما مجبوریم غذاي ناقص تو را با آتـش و  . به بار بیاوري

  ».تر سازیم هاي مصنوعی کامل ویتامین

بـه علـم    زیـاد  نبایـد  بعضی از مردم معتقدند که من
پزشکی حمله کنم، بهتر است با زبان مالیم با پزشـکان  

دسـت  توانم  کنم، چطور می من تعجب می. صحبت کنم
کسانی را ببوسم که با تجویز مواد پخته، پروتئین حیوانی 

باعث مرگ دو فرزندم شـدند و حـاال   و داروهاي سمی 
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 ي خواننـده . شـوند  ها افراد بشـر مـی   باعث مرگ میلیون
ها را خواندنـد،   این حرفها  آنعزیز، خوب توجه کنید، 

خـواري همـه    از مطبوعات نیز اطالع پیدا کردند که خام
هـیچ   ایـن کـه  ، اما مثل کند ها را برطرف می ارينوع بیم

فعالیـت خطرنـاك خـود را ادامـه     ها  آناتفاقی نیفتاده و 
  .دهند می

. ها مالیم صحبت کردند بدون نتیجه تا به حال خیلی
خت و پوست کنـده  لحن سخت من که حقیقت تلخ را لُ

گذارم روي اشخاص فهمیده  و جسورانه جلوي مردم می
ایـن جسـارت بـه ایـوان ایلـیچ      . دگـذار  اثر عمیقی مـی 

قتـل  «دانشمند نامی نیز داده شده که در کتابی به عنـوان  
فعالیــت خرابکارانــه » زا عــام پزشــکی در پزشــک آفــت
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ــی متأســفانه  پزشــکان را ســخت محکــوم مــی  ــد ول کن
  .تواند راه نجات را به مردم نشان دهد نمی

بدن انسان یک ساعت یا موتور نیست، بدن انسان را 
ساخته و طبیعت اسـت کـه بـراي ایـن بـدن بـا       طبیعت 
وقتـی  . هاي دقیق غذاي کامل به بار آورده اسـت  حساب

طور که طبیعت به دسـت مـا سـپرده     ما این غذا را همان
است بخوریم مطمئنیم کـه بـراي سـالم زنـدگی کـردن      

مـا اصـالً حـق    . کنیم احتیاجات بدن را تأمین می ي همه
بینیم که طبیعـت در  نداریم وارد غذاي طبیعی بشویم و ب

یـک دقیقـه فـرض    . چه چیزهایی جمع کرده استآنجا 
هاي پروتئین و ویتـامین بـه یـک دردي     کنیم که حساب

صد یا صد و پنجـاه نـوعش را هـم    ها  آنخورد و از  می
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توانستیم کشف کنیم ولی صد یا صد و پنجاه هزار نـوع  
شناسیم و هیچ وقت تا هزارها سال  دیگر را که هنوز نمی

را هـا   آنر با وسایل آزمایشگاهی خود قادر نیسـتیم  دیگ
  بشناسیم چه باید کرد؟

الزم است این مسأله را بار دیگـر تکـرار کنـیم کـه     
مــردم عمیقــاً فکــر کننــد و درك نماینــد کــه پــروتئین، 
ویتامین، مواد چربی و غیـره مـواد اولیـه نیسـتند؛ بلکـه      
 ترکیباتی هستند که طبیعت براي طعم، بو و قشـنگی در 

هاي مختلف به بار آورده ولـی   هر غذاي گیاهی به شکل
باطناً از مواد اولیه یعنی از غذاي کامل تشکیل ها  آنهمه 
  .اند شده
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قـدر   هاي ظـاهري کـه ایـن یکـی ایـن      پس حساب
و غیـره   Cقـدر ویتـامین    دارد و دیگري فالن Bویتامین 

ابداً ارزشی ندارنـد، چـون وقتـی غـذا تجزیـه و هضـم       
رکیبــات شــکل ظــاهري خــود را نگــه شــود ایــن ت مــی
شـوند و از آنجـا    به مواد اولیه تبدیل میها  آندارند،  نمی

سـازد، مـثالً مـواد     بدن هر چه احتیاج دارد خودش مـی 
  .تواند به پروتئین تبدیل کند و بالعکس چربی را می

هـاي   صـورت ارزش  هاي بـی  پزشکان با این حساب
زند و مـردم را  سـا  ها مـی  کنند، کتاب دور و دراز تهیه می

ها را براي خـود نگـاه    بگذار این حساب. کنند گمراه می
هـا را   دارند، مردم عادي چه احتیـاج دارنـد ایـن حـرف    

  .بشنوند
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غذایی کـه   ي قدر باید بدانیم که هر ماده ما فقط این
بـدن انســان احتیــاج دارد، اســب، شــتر، زرافــه، گــاو و  

انسـان  . گوسفند نیز به همین مواد غذایی احتیـاج دارنـد  
خورد، اسب کاه و جو، شتر خار بیابـان، زرافـه    میوه می

این گیاهـان ظـاهراً   . گاو و گوسفند یونجه ،برگ درخت
احتیاجـات  هـا   آن ي هیچ شباهتی با هم ندارند، ولی همه

این موجودات را که کامالً یکی هستند به خـوبی تـأمین   
بـین و   هـا را اشـخاص کوتـاه    وقتی این حـرف . کنند می

گویند ما حیوان  شوند و می شنوند ناراحت می ده میپرافا
هاي مـوش و   شناسان روي بدن نیستیم ولی وقتی زیست

دهند و روي انسان  خرگوش و سگ آزمایشاتی انجام می
گوید ما موش و خرگوش و  کنند هیچ کس نمی پیاده می
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علمی است و حرف مـا  ها  آنسگ نیستیم، چون حرف 
  .طبیعی
ناسب پیش آمده کـه مـردم   هاي م شماري فرصت بی

توانستند پخـت و پـز را    براي رسیدن به هدف نهایی می
خواري چنان مـردم را اسـیر    ولی پختهعلناً محکوم کنند 

ترین دانشمندان نیز فکـرش   خود کرده که حتی معروف
. را هم نکردند که پختن عملی است غیرطبیعی و مضـر 

که  مثالً وقتی پاستور میکروب را کشف کرد متوجه شد
شوند که مقاومت بدنشان ضعیف  فقط کسانی مریض می

مردنـد دیگـر    شدند و مـی  است والّا اگر همه مریض می
ایـن  او به عوض . ماند هیچ انسانی در این دنیا باقی نمی

جستجو کند و دلیل ضعیف شدن مردم را در مصرف  که
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غذاي پخته پیـدا کنـد و آن را محکـوم کنـد بـه جنـگ       
بیوتیـک   ا را پر از واکسن و آنتـی ها رفت و دنی میکروب

دیگر مردم متوجه شدند کـه آتـش بعضـی     ي دفعه. کرد
 ایـن کـه  کشد و باز هم عوض  مواد حیاتی را در غذا می

پخت و پز را محکوم کنند شروع کردند مواد محو شـده  
را یکی یکی جستجو کنند تا مصـنوعی آن را بسـازند و   

گر شـک داریـد   ا. مسموم کنندها  آنهاي مردم را با  بدن
ــد،   ــه بخری ــامین مصــنوعی از داروخان یــک مشــت ویت

  .بخورید و نتیجه را ببینید
دیگر دانشمندان که عامل سرطان را جستجو  ي  دفعه

را هـا   آنکردند صدها موش از دشت جمع کردنـد و   می
سرطانی ها  آن ي مههبا غذاي مصنوعی تغذیه کردند که 
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ــی  ــا  آنشــدند و وقت ــهه ــه تغذی ــاره ب ــی  ي را دوب طبیع
در حقیقــت . معالجــه شــدندهــا  آن ي برگرداندنــد همــه

دانشمندان عامل اصلی سرطان را در غـذاي غیرطبیعـی   
این کشف مهـم را اعـالم    این کهپیدا کردند ولی عوض 

گیرنـد   عجیبی می ي کنند و به اطالع مردم برسانند نتیجه
تـوانیم مـردم را از غـذاي پختـه      مـا نمـی  «: نویسند و می

مبتال ها  آنبیست سال دیگر  این کهیم به علت محروم کن
جسـارت نکردنـد   هـا   آنکه  را کاري» .به سرطان نشوند

این . من کردم و مردم را از شر سرطان نجات دادمبکنند 
خود را ادامـه داده و سـعی    ي سپس مطالعه» دانشمندان«

کنند عوامل سرطان را یکی یکی پیـدا کننـد و بـراي     می
  .دیگر پیدا کنند ي و و یا یک وسیلهآن یک دار ي معالجه
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هـاي خـوراك پختـه جمعـاً      لقمه ي در حقیقت همه
آورند و با قطـع کـردن مصـرف     سرطان را به وجود می

. رود میـرد و از بـین مـی    غذا مانده، مـی  سرطان بیها  آن
خـواري صـد درصـد الزم     ها خام براي نجات از بیماري

  .است
 ي را در تغذیه شما عامل سرطان ،»دانشمندان«آقایان 

پس چرا . غیرطبیعی پیدا کردید، نوشتید و تصدیق کردید
با اعالم رسـمی ایـن کشـف مهـم را بـه اطـالع عمـوم        
نرساندید؟ شما چه حـق داریـد طـرز زنـدگی مـردم را      

دلسوزي کنید که بهتـر  ها  آنخودتان تعیین کنید و براي 
با سرطان بمیرند ولی از لـذت غـذاي پختـه    ها  آناست 

  نمانند؟محروم 
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غذاي کامل  ،من گفتم که هر یک از غذاهاي گیاهی
ــه مــن . اســت و از حیوانــات مثــال آوردم در جــواب ب

گویند که ساختمان بدن حیوان بـا انسـان فـرق دارد،     می
و هــا  توانـد در بــدن خـود بعضـی ویتـامین     حیـوان مـی  

ایـن درسـت   . توانـد  ها را بسازد ولی انسان نمی پروتئین
اند از هیچ چیز چیزي بسازد، فقـط  تو حیوان نمی. نیست

تواند مقدار زیاد غـذاي سـلولزدار را نشـخوار کنـد،      می
سلولز را دفع کند و به اندازه چند گردو یا بادام از آنجـا  

آورد  غذا بیرون بکشد و این غذا که از آنجا به دست می
. از لحاظ ارزش غذایی بـا بـادام و گـردو فرقـی نـدارد     

توانـد   کند یک نوع گیاه نمـی  باالخره کسی که خیال می
خـود بـاقی بمانـد     ي غذاي کامل باشد بگذار در عقیـده 

شویم بـا یـک نـوع گیـاه      چون ما هیچ وقت مجبور نمی
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جـات و سـبزیجات    تغذیه کنیم زیرا هـزاران نـوع میـوه   
همیشه در دسترس ما قـرار دارد و مـا از هـر کـدام کـه      

مردم  ولی گاهی اتفاق افتاده که. خوریم دوست داریم می
در جنـگ  . مجبور شدند با یک نـوع غـذا تغذیـه کننـد    

جهانی اول یک گروه از سربازان ارمنی در یک جایی به 
محاصره در آمدند کـه بـه غیـر از گنـدم چیـزي بـراي       

مجبور شدند چنـد مـاه فقـط بـا     ها  آن. خوردن نداشتند
بعـد از چنـد مـاه متوجـه شـدند کـه       . گندم تغذیه کنند
  .اند ود نجات پیدا کردههاي خ همگی از بیماري
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 1کامــل ي اکنــون همــه جــا مــد شــده کــه بــا روزه 
ـ   می تـرین   معـروف . موم بـدن را دفـع کننـد   خواهنـد س

در این کار شهرت جهانی پیدا کـرده دکتـر   شخصی که 
 

آب (ب ي آ ي کامـل، همـان روزه   منظور آقاي آوانسیان از روزه  ١
ي کامـل آن چهـل روزه اسـت امـا      است که معموالً دوره) درمانی

هاي  بهتر است دوره(ممکن است زمان آن بیشتر و یا کمتر نیز باشد 
ي آب انجـام   طوالنی آن تحت نظارت پزشک و یا متخصص روزه

کـنم آقـاي آوانسـیان کمـی      ي آب گمان می در مورد روزه). بگیرد
انـد، چـون اکنـون بـا      قضاوت کـرده  زده نسنجیده و یا شاید شتاب

هاي به ظـاهر العـالج، اثـرات مفیـد و      هزاران مورد درمان بیماري
در واقـع، در  . ي آب نیز در عمل اثبات شده اسـت  شفابخش روزه

مانند دکتـر بِسـکی، دکتـر    (حال حاضر بسیاري از خامگیاهخواران 
 .ننددا ي آب را مکمل رژیم خامگیاهخواري می روزه..) زرین آذر و 

  )رحیمی( -
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ها نوشته، انستیتو دارد و  شلتون آمریکایی است که کتاب
شماري از مـردم آمریکـا را تحـت رژیـم روزه نگـاه       بی
 -1: من نوشتم که اصل بیمـاري دو جنبـه دارد  . دارد می

 -2در نتیجـه کمبـود غـذاي طبیعـی      هـا  ارگانگرسنگی 
دکتر شلتون و . توسط غذاي پخته ها ارگانمسموم شدن 

کننـد از   کامل را تجـویز مـی   ي دیگر کسانی که که روزه
هـا   آنخبر دارند ولی از گرسنگی  ها ارگانمسموم شدن 

کننـد   ر کنترل شـدید اجـرا مـی   خبر ندارند و روزه را زی
بـه  هـا   آندر  هـا  ارگانچون بعضی بیماران که گرسنگی 

حداقل رسیده بعد از چند روز حالشـان بـه قـدري بـد     
ولـی  . شـوند روزه را قطـع کننـد    شود که مجبور مـی  می

کافی دارند تا یک ماه و نیم و حتی  ي دیگران که ذخیره
  .کنند دو ماه روزه را تحمل می



845 

 

یک طرف مفید است که یک مقدار سم  این روزه از
گرسنه ي ها ارگانکند، ولی از طرف دیگر  از بدن دفع می

گیرهـا   در هـر صـورت ایـن روزه   . کنـد  تر مـی  را گرسنه
. کننـد  موم را جمع میخورند و دوباره س دوباره پخته می

خواران در تمام مدت عمر خود روزه هستیم  ولی ما خام
خـوریم و احتیـاج    یدار نمـ  چون هیچ وقت غـذاي سـم  

این نوع . را از غذاي طبیعی محروم کنیم ها ارگاننداریم 
زمـان   کنند که میوه را نباید هـم  تغذیه شناسان تصور می

اي نباید  با سبزیجات خورد یا پروتئین را با مواد نشاسته
قاطی کرد، آب را چه وقت و چطور باید خورد و با این 

خـود را تلـف   ارزش وقـت   هاي پوچ و بی قبیل حساب
من بیست و پنج سال همه چیز را قاطی کردم و . کنند می
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در دنیـاي  . و هیچ نوع ناراحتی احسـاس نکـردم  خوردم 
  .حیوانات نیز چنین قانونی وجود ندارد

غذاهاي گیاهی همـان خاصـیت    ي من گفتم که همه
یک غـذاي   این کهرا دارند، یعنی غذاي کاملند به معنی 

طور که  ها خوب است، همین يبیمار ي گیاهی براي همه
پزشـکان  . گیاهان براي یک بیماري خوب هستند ي همه
خوار بـراي هـر یـک از گیاهـان      پخته» شناسان تغذیه«و 

دهند که این بـراي کبـد    هاي مختلف نسبت می خاصیت
هاي  مفید است، آن یکی براي ریه و با این قبیل حساب

هـا   هـاي ویتـامین   عجیـب و غریـب همـراه بـا صـورت     
آخـر  . کنند تا به پـول برسـند   هاي کتاب را پر می فحهص

کی و چطور ثابت کردنـد کـه مـرزه بـراي کـدام       ها این
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بیماري و ریحان براي کدام خوب است؟ داروي گیاهی 
نیز وجود ندارد، فقط غذاي گیـاهی وجـود دارد کـه بـا     

  .آید مفید خود مانند دارو به نظر می ي نتیجه

شــوند اغلــب  خــوار مــی اشخاصــی کــه تــازه خــام
، دلـیلش  »شـویم  خوریم سیر نمـی  هر چه می«: گویند می

خورنـد بـه خیـال     خوارها غذاي پخته می چیست؟ پخته
غـذا مانـده و    بـی  هـا  ارگـان خورند ولـی   غذا می این که

گذارنـد   وقتی غذاي پخته را کنار می. کشند گرسنگی می
گرسـنه  ي هـا  ارگانکنند  و غذاي طبیعی را وارد بدن می

. کننـد  فراوان قبـول مـی   ي یعی خود را با عالقهغذاي طب
کامالً سیر شدند احتیاج به غذا بـه  ها  آنبعد از مدتی که 

رسد، چون غذاي طبیعی بـه قـدري بـاارزش     حداقل می
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وقتی یـک  . کند است که خیلی کمش نیز بدن را سیر می
شـود، بـدن او سـیر     خوار تازه وارد از میوه سیر مـی  خام

به غذاي پخته دارد این گرسـنگی   است ولی اگر او میل
یـک تریـاکی هـر    . حقیقی نیست، گرسنگی کاذب است

غذاي پخته نیـز  . شود قدر غذا بخورد از تریاك سیر نمی
با تریاك هیچ فرقی ندارد، سم دارد و اعتیـاد بـه وجـود    

  .آورد می

خـواري را عمیقـاً    خـام  ي بین که فلسـفه  مردم کوتاه
خـواري را از راه   گوینـد خـام   کنند مـی  خوب درك نمی
خیلی خوب ما یک علمی داریـم کـه   . علمی ثابت کنید

پختـه  «. علوم دیگـر قـرار گرفتـه اسـت     ي باالتر از همه
نخورید، حیـوانی نخوریـد، دارو نخوریـد، غـذاي خـام      
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گیاهی را هر کـدام، هـر وقـت و هـر قـدر میـل داریـد        
هــا را از  بیمــاري ي ایــن دو کلمــه همــه  » بخوریــد

ه تـا سـکته و سـرطان از ایـن دنیـا      سرماخوردگی گرفت
در طبیعت بیماري وجود نـدارد، مـردم   . کند کن می ریشه

سازند، بیشتر از همه بیمـاري را در   خودشان بیماري می
وقتی از جلوي یک بیمارستان رد . سازند می ها بیمارستان

 ي هاي پختـه را کـه از آشـپزخانه    شوید بوي خوراك می
رتاسر خیابـان بـه مشـام    در س و شود بیمارستان بلند می

مـرغ،   شیر، کره، ماست، تخـم . شوید ، متوجه میرسد می
که روزهاي قبل در پیاز خوابانـده شـده   ماهی و گوشت 

که خوب نرم شود، بپوسد، بگندد و کامالً به سم تبـدیل  
شود همه جاي آشپزخانه را فـرا گرفتـه اسـت، ولـی از     

در . غذاي طبیعـی، میـوه و سـبزي ابـداً خبـري نیسـت      
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باال نیز پرستاران آمپول و قرص در دست گرفتـه   ي طبقه
کـار   این کهشتابند، به خیال  و این طرف و آن طرف می

اگر این داروها واقعـاً بـراي   . دهند خیلی مهمی انجام می
ها تعیین شده است باید بعد از یکی دو  بیماري ي معالجه

هفته بیماري بهبود پیدا کند و مصرف داروها قطع شـود  
هـر کـس بـا یـک     . چنین چیزي دیده نشده اسـت ولی 

کند، یک قرصش به زودي روزانه به ده،  قرص شروع می
رسد و تـا آخـر عمـر خـود      بیست و یا پنجاه قرص می

  .را مصرف کندها  آنمجبور است 

ریزد، مصرف  ها را به آشغالی می خوار این قرص خام
کسی کـه  . کند و دیگر بیمار نیست مواد پخته را قطع می

کشـید دیگـر درد    گرن داشـت و همیشـه عـذاب مـی    می
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مردم درد . ها طور هم براي سایر بیماري کشد، همین نمی
کردنـد،   داشتند، ناراحت بودند که به پزشک مراجعه مـی 

خواري احتیاج به پزشک و دارو ندارند  اکنون بعد از خام
  .چون کامالً سالم هستند

را  هـا  آنخـواري   آیا این مدارك کافی نیست که خام
ورزند  که اصرار میها  آنها نجات داده است؟  از بیماري
هاي خود را از راه علمی ثابت کنیم منظورشـان   ما حرف

دانیم که سـالم هسـتیم و    چیست؟ یعنی ما خودمان نمی
سالم شدن ما را دکتر باید تصـدیق کنـد؟ ایـن مسـخره     

  .است

شخصی مریض بـود، درد داشـت، ناراحـت بـود و     
هـا و   ها سال وقت خود را در مطـب  هکشید، د عذاب می
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گذرانیـد و روز بـه روز حـالش بـدتر      مـی  هـا  بیمارستان
خواري دیگر درد نـدارد   اکنون بعد از مدتی خام. شد می

او کامالً سـالم اسـت،   . و احتیاج به پزشک و دارو ندارد
ولی این مدرك کامالً گویا مـورد قبـول پزشـکان قـرار     

کـه ایـن کـار بایـد بـا      کننـد   خیـال مـی  ها  آن. گیرد نمی
هاي هزاران افـراد بشـر در    هاي علمی روي بدن آزمایش
ها سال مطالعه و امتحان شود و سپس نتیجـه را   مدت ده

مطلب آنجا است کـه فیزیولـوژي طبیعـی    . علنی سازند
علم پزشکی به هیچ وجه طبیعی و صحیح نیست چـون  

خوارها تنظـیم شـده در    هاي پخته روي بدنها  آن ي همه
. خوارها یک نفر آدم سالم وجود ندارد که بین پخته یحال

وقتـی  . کننـد  این حرف را پزشکان خودشان تصدیق می
کنند  پیدا نمیسالم انسانی براي پیوند  ي یک قلب یا کلیه
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. اسـتفاده کننـد  هـا   ناحیـو ي ها ارگانشوند از  مجبور می
کننـد   یی که اغلب با یک نوع گیـاه تغذیـه مـی   ها انحیو

هاي مصنوعی  هاي حیوانی و ویتامین اسیدآمینهاحتیاج به 
  .ندارند

مدفوع و غیـره   ،ادرار ،طور هم معیارهاي خون همان
مثالً آزمایش . تواند درست و طبیعی باشد هیچ وقت نمی

دهـد، هـیچ    خون یک مقـدار اسـید اوریـک نشـان مـی     
دانشمندي در دنیا قادر نیست تعیین کند که آیا این اسید 

ز بیرون وارد خون شده و یـا از بـدن   اوریک به تازگی ا
پس این آزمایش به چه درد مـا  . کنده شده که دفع گردد

مخصوصاً که هیچ کـس قـادر نیسـت انـدازه     . خورد می
هـا، در   بگیرد و بفهمد که چقـدر اسـید اوریـک در رگ   
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آوري و ذخیـره شـده    مفاصل، در شصت پا و غیره جمع
یـق  معنـی عم  قـادر نیسـتند   بعضی اشخاصی کـه . است
خـواري را خـوب درك کننــد بعـد از یـک مــدت      خـام 
شود،  العمل شفابخش شروع می خواري وقتی عکس خام

آورنـد کـه    به خون هجوم میموم انباشته شده در بدن س
هایی  شود و ناراحتی دفع گردند و خون موقتاً مسموم می

خـواري   کنند خام خبر خیال می کند که مردم بی ایجاد می
ده، فوراً دستپاچه شـده و بـه پزشـک    ضرر رسانها  آنبه 

معلـوم اسـت کـه پزشـک هـم فـوري       . کنند مراجعه می
کنـد و بـا داروهـاي مختلـف      خواري را قدغن مـی  خام

و  گردانـد  خود بر می ي موم حل شده را به جاي اولیهس
ـ   اضـافه  هـا   آننیـز روي  ) دارو(موم تـازه  یک مقـدار س

یلـی  هـاي خ  العمـل  من خودم چندین بار عکس. کند می
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آلـود   خیلی غلیظ خونکه ادرار من  شدید داشتم، بطوري
در این موقع اگر نزد پزشـک  . با سوزش شدید شده بود

داد کـه فـوري    کـرد و دسـتور مـی    رفتم وحشت مـی  می
هیچ وقت، هیچ . خواري را قطع کنم و کباب بخورم خام

العمل حرفی نگفته بـود ولـی    کس به من راجع به عکس
که فکر کردم میوه و سـبزي خـام    من اینقدر عقل داشتم

اي بـه   تواند چنین پدیـده  وقت نمی خورم هیچ که من می
هـا سـال بـا     مومی است که دهاین همین س. وجود آورد

. گـردد  غذاي پخته وارد بدن کردم و حاال دارد دفـع مـی  
این نجات من از نقرس، فشار خون، رماتیسم، آرترینیس 

پیشرفته داشـتم  من بواسیر خیلی سخت و . و غیره است
در دنیا سابقه . که هر روز خون و چرك از آن جاري بود

ندارد که چنـین بواسـیر سـختی بـدون جراحـی بتوانـد       
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قطعی نیست، بعد از  ي جراحی نیز معالجه. معالجه شود
هایی که  کند، چون سلول جراحی بواسیر دوباره عود می

دهند بیشتر از مواد پختـه بـه وجـود     روده را تشکیل می
شـوند،   اند که قوت ندارند، فنریت ندارند، گشاد می مدهآ

همین جریان نیـز  . کنند خورند و زخم ایجاد می ترك می
 ي عشر، در زخم معـده، در فتـق، در سـکته    در زخم اثنی

اگر تمام پزشکان . فرما است قلبی یا مغزي و غیره حکم
امکانـات علمـی را بـه کـار      ي دنیا جمع بشوند و همـه 

هاي زائد و نـاتوان را بـه    ر نیستند این سلولبیندازند قاد
توانـد   خواري مـی  حال طبیعی خود برگردانند؛ فقط خام

را بـا  ها  آنهاي زائد را بکشد، از بین ببرد و جاي  سلول
براي این کار البتـه دو  . هاي سالم و طبیعی پر کند سلول
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هـا   مـن اکنـون ده  . زم استیا سه سال وقت و تحمل ال
  .کنم از بواسیر احساس نمی اثري سال است که

ــم پزشــکی را در شــرایط   ــاب خــود عل مــن در کت
خواري محکوم کرده و آن را غلط، متضـاد و مضـر    پخته

این یک حقیقت اسـت کـه ثابـت کـردنش     . اعالم کردم
خوار روي غـذاهاي   فعالیت پزشکان پخته. مشکل نیست

پخته و داروهاي سمی اسـتوار شـده کـه هـر دو عامـل      
در حال حاضـر پزشـکان در   . باشند ا میه اصلی بیماري

توانند بیماران را شفا دهند بلکه  نه فقط نمی ها بیمارستان
سازند و  با داروهاي شیمیایی و غذاهاي پخته بیماري می

چـرا  . این یک حقیقت است. کنند بیماران را بیمارتر می
هایی که انسان دارد، هیچ موجود دیگري نـدارد؟   بیماري
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وش طبیعت نه آشـپزخانه دارنـد و نـه    در آغها  آنچون 
بعضی از حیوانـات را مـردم از طبیعـت جـدا     . داروخانه

کرده و در شرایط غیرطبیعی نگهداري کرده، با غـذاهاي  
کننـد و بـا ایـن عمـل      پست و حتی مصنوعی تغذیه می

به ندرت بـه  ها  آنبا وجود این . کنند را مریض میها  آن
  .دشون یک یا دو نوع بیماري مبتال می

گویم علم پزشکی علمی غلط، متضاد و  وقتی من می
کنند من با  فکر خیال می اشخاص کوتهمضر است بعضی 

که چنین چیزي  همه نوع علم مخالف هستم، در صورتی
ــا   . نیســت ــا ب ــم ت ــاج داری ــاتومی احتی ــم آن ــه عل ــا ب م

ي هـا  ارگانبندي بدن خوب آشنا شویم، باید با  استخوان
آشـنایی پیـدا کنـیم، مـا بایـد      هـا   آنهاي  بدن و فعالیت
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مـا بـه جراحـان    . فیزیولوژي طبیعـی بـدنمان را بـدانیم   
. خوار احتیاج داریم که بـا اصـول تـازه عمـل کننـد      خام

بیوتیک  اکنون پزشکان با تزریق هنگفتی خون، سرم، آنتی
بیشـتر بیمـاران را بـه    ) براي تقویت(و پروتئین حیوانی 

خوارهـا   ي پختـه هـا  اناصوالً اسـتخو . رسانند هالکت می
پوك هسـتند و بـا یـک زمـین خـوردن جزئـی خـورد        

. خواران مثل پوالد محکمنـد  ي خامها اناستخو. شوند می
دفعات بسیاري دسـت و پـا و بـدنم سـخت بـه زمـین       

یـک دفعـه از یـک    . خورده ولی هیچ چیز نشـده اسـت  
کردم، پا گذاشتم آن طرف جـوب   جوي خیابان عبور می

رار داشت تمام بدنم بـه  لغزیدم، چون پشت من جوي ق
 ي سرم با تمام سنگینی بـدنم بـه لبـه   . داخل جوي رفت

اس کردم که مغزم از جا تکان خورد، احس. جوب خورد
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یک لحظه بیهوش شدم ولی فـوراً بلنـد شـدم و بـه راه     
خوار بودم در هفتاد و شش سـالگی   اگر من پخته. افتادم

ي ریـزي مغـز   شد یا حداقل خون حتماً یا سرم خورد می
  .کردم می

اشتباه اساسی علم پزشکی این است کـه در عـرض   
هزاران سال هیچ یک از دانشمندان علم پزشکی متوجـه  
نشده است که پخت و پز عملی است غیرطبیعی و مضر 
و این که غذاي پخته اصالً غذا نیسـت و بـا احتیاجـات    

را  ها ارگانبدن مناسبتی ندارد، فقط سم است و تفاله که 
دارد و باعث این  د و بدن را گرسنه نگه میکن مسموم می

 هـا  ارگاننظمی  پزشکان براي بی. شود ها می همه بیماري
هزارهــا اســم علمــی اختــراع هــا  آنو عالئــم مختلــف 



861 

 

هزارهـا نـوع   هـا   آن ي اند، براي به اصطالح معالجه کرده
آوري  سم به اسم قرص، آمپـول، شـربت و غیـره جمـع    

اري صدها نوع معاینـه،  اند، براي تشخیص نوع بیم کرده
دهنـد، بـا عمـل     برداري و غیره انجام می آزمایش، عکس

را بریــده دور هــا  آنیــا قســمتی از  هــا ارگــانجراحــی 
اندازند و هزارها نوع عملیات عجیب و غریـب روي   می
دهند و روز به روز وضع  گناه انجام می هاي مردم بی بدن

یمـاري  در حقیقـت یـک ب  . سازند تر می بیماران را وخیم
اساسی وجود دارد و براي نجات از این بیماري یک راه 

هـایی کـه    سلول. کامالً ساده، آسان و طبیعی وجود دارد
دهند فقـط از غـذاي خـام     را انجام می ها ارگانکارهاي 

از کمبود غذاي خام گیاهی کـه  . آیند گیاهی به وجود می
ســاخته اســت طبیعـت مطــابق احتیاجـات بــدن انسـان    
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کنند و گاهی اصالً به کلی از کـار   قص کار مینا ها ارگان
خور، توخالی  هاي زائد، مفت غذاي پخته سلول. افتند می

موم مختلـف  آورد و همچنین س ارزش به وجود می و بی
 هـا  ارگانکند که به همه جاي بدن نفوذ کرده و  تولید می

ایـن در حقیقـت یـک نـوع بیمـاري      . کند را مسموم می
 ي در نتیجه ها ارگانز گرسنگی اساسی است که عبارت ا

توسـط   ها ارگانکمبود غذاي طبیعی و مسموم شدن این 
این جریان در . است هاي پخته و داروهاي سمی خوراك
پزشـکان بـراي   . گردد هاي مختلف بدن ظاهر می قسمت

. کننـد  یک اسم مخصـوص اختـراع مـی   ها  آنهر یک از 
شـوند   هاي فعال لوزالمعده کم مـی  براي مثال اگر سلول

تواند انسولین بسازد و قند را بشکند، لـذا   این ارگان نمی
بـا  . آیـد  رود و بیماري قند به وجود می قند خون باال می
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هـاي حیـوانی مقـدار     غذاي پخته مخصوصاً بـا خـوراك  
ایـن اسـید   . شـود  زیادي اسید اوریک در بدن جمع مـی 

مجبور  قلبکند و  ها را تنگ می هاي رگ اوریک سوراخ
شار خود را افزایش دهد، در نتیجه فشار خون فشود  می

اگر این اسید اوریک در کمر جمع شود . آید به وجود می
گوینـد، اگـر در مفاصـل جمـع شـود       به آن دیسک مـی 

اگـر در شصـت پـا    . شود آرتریتیس یا رماتیسم ایجاد می
ضـعیف و  هـاي   سلول. آید نفوذ کند نقرس به وجود می

شوند،  آورند، گشاد می یبزرگ دوام نم ي ناتوان در روده
در معده زخـم  . شوند خورند و باعث بواسیر می ترك می

شـود،   آورد و پـاره مـی   شـود، فتـق دوام نمـی    معده مـی 
هـاي   هـاي رگ  شوند، دیواره هاي قلب خراب می دریچه
خورنـد و سـکته را بـه وجـود      یا قلب تـرك مـی  اصلی 
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مغـزي   ي شوند و سـکته  هاي مغز پاره می آورند، رگ می
  .شود جاد میای

شوند و کلیه قـادر   هاي فعال کلیه کم می وقتی سلول
در . افتد شود خون را تصفیه کند به زودي از کار می نمی

ها پزشک وجود دارد ولی هـیچ   این دنیاي پهناور میلیون
رسد که این کلیه گرسنه است  فکرشان نمیها  آنکدام از 

خوب خود را  ي تواند وظیفه و براي همین است که نمی
دانند که اگر مصرف مواد سـمی را   نمیها  آن. انجام دهد

قطع کرده و با غذاي طبیعی کلیه را تقویت کننـد، کلیـه   
چیـزي  . شود کند و همه چیز برقرار می شروع به کار می

مهم است این است که بیمار مقدار کـافی  ها  آنکه براي 
اي و کالري مصرف  پروتئین حیوانی، چربی، مواد نشاسته
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این مواد . کند، پس از طرف تغذیه هیچ نگرانی ندارد می
هـا   آنبـراي   مردهکند زنده است یا  که بیمار مصرف می

داننـد،   فقط یک چیز میها  آن. هیچ مهم نیست که بدانند
کند، باید این کلیه را ببرند، بـه   کلیه خراب شده کار نمی

ی یـا  مصـنوع  ي دور بیندازند و بـه جـاي آن یـک کلیـه    
این قبیـل بیمـاران   . را بگذارند مردهیک شخص  ي کلیه

خواننـد، بـه کـار طبیعـت      خواري را می وقتی کتاب خام
شوند، دیگر نـه فقـط    خوار می کنند و خام ایمان پیدا می

کـار و فعالیـت   هـا   آنبـدن  ي ها ارگان ي کلیه، بلکه همه
ها یکباره  بیماري ي گیرند و همه طبیعی خود را از سر می

  .دشون بر طرف می
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هـاي همـه نـوع بیمـاري را داریـم کـه بـا         ما نمونه
انـد، حتـی چنـد نفـر بیمـاران       خواري برطرف شده خام

 ي دهیهاي سرطانی زائ سلول. اند سرطانی نجات پیدا کرده
وقتـی  . کنند غذاي پخته است و با غذاي پخته تغذیه می

میرد و  غذاي پخته را به سرطان نرسانید گرسنه مانده می
چرا علم پزشکی موفق نشده و نتوانسـته  . درو از بین می

ها را پیدا کند؟ دلیلش خیلی ساده  چاره این همه بیماري
است، علم پزشکی قانون طبیعـت را شکسـته از دنیـاي    
طبیعی خارج شده و براي خود دنیاي مصنوعی به وجود 
آورده و روز به روز بیشتر در این دنیاي مصنوعی غـرق  

ات، آزمایشــات و عــوض ایــن همــه مطالعــ. شــود مــی
فقط قبول کنند که پخت و پز عملی ها  آناختراعات اگر 

است غیرطبیعی و مضر، این حقیقت را رسماً اعالم کنند 
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بیمـاران را بـا غـذاي طبیعـی تغذیـه       ها بیمارستانو در 
اکنون پزشکان بر سر دو . شود کار انسانی می نمایند این

ار انسانی را انجام یا باید این کها  آناند،  راهی قرار گرفته
این دنیا را از شر بیماري نجـات   ي دهند و مردم درمانده

با غذاي پخته و داروهاي شیمیایی مردم  این کهدهند یا 
پرسـت آرزو   را هزار هزار بکشند و مانند یک تاجر پول

 ي کنند که هر چه بیشتر مشتري پیدا شود تا کار و پیشـه 
  .هر چه بیشتر رونق پیدا کندها  آن

یکـی از ایـن دو راه را انتخـاب     باید کنون پزشکانا
را ثابت ها  آندوستی  فکري و انسان راه اولی روشن. کنند
را آشـکار  هـا   آنپرسـتی   کند، راه دوم نـادانی و پـول   می
  .سازد می
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گیـاهی را   ي پختن، غـذاي زنـده   این کهدرك کردن 
کنـد و بـه    شد، همه مواد حیاتی را محو و نابود مـی کُ می

کند به قدري ساده و روشن اسـت   تفاله تبدیل میسم و 
ولـی پزشـکان چـرا    . توانـد بفهمـد   که یک بچه هم مـی 

خواهند این حقیقت انکارناپذیر را رسماً تأیید کننـد   نمی
تـوان داد   نمـی  يهیچ معنی دیگر. آور است واقعاً تعجب

. ترسـند  از کسادي بازار خود مـی ها  آن این کهبه غیر از 
مردم  درآمد شخصی خود به قیمت جانآیا تأمین کردن 

  توان تحمل کرد؟ را تا کی می

خوار  آیند، خام گاهی بعضی از پزشکان به باشگاه می
دهند که میـل دارنـد    طور نشان می شوند و ظاهراً این می

خواري کمک کنند و با دالیل علمـی   براي پیشرفت خام
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بعضـی از اعضـاء   . خواري را ثابت کننـد  مفید بودن خام
ي جمعیت عقیده داشتند که اظهـارات یـک    ت مدیرههیئ

را بیشتر به ها  آنگذارد و  پزشک روي مردم بیشتر اثر می
ولـی مـن ایـن عقیـده را     . کنـد  جمعیت جلب میطرف 
براي این منظور آقاي دکتر محمـد کـار، اسـتاد    . نداشتم

شاهپور را براي یک سـال رئـیس هیئـت     دانشگاه جندي
ودي معلوم شد کـه ایـن آقـا    به ز. مدیره انتخاب کردند

خواري را ابداً نفهمیـده و مغـز خـود را از     خام ي فلسفه
آزمایشگاهی نتوانسـته   ي کننده هاي غلط و گمراه حساب

مطالـب چرنـد   هاي مختلف  او از کتاب. است خالی کند
» خـواري  گیـاه  خام«آوري کرده و یک کتاب به اسم  جمع

خـواري   ار خامگذ در این کتاب او مرا بنیان. نوشته است
خواري همه  به نظر او خام. در جهان معرفی نکرده است
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کسانی کـه  . وقت و در همه جاي دنیا وجود داشته است
خورنــد  خورنــد و پختــه نیــز مــی گوشــت را خــام مــی

هـاي   یی را کـه در کتـاب  ها آنکند،  خوار حساب می خام
کننـد و پختـه را مضـر     جـات را تعریـف مـی    خود میوه

خـوار   کنند خـام  لی خودشان عمل نمیکنند و حساب می
یی که مواد خام را فقط موقتاً بـراي  ها آن. کند معرفی می

خوار معرفی  برند خام کار میه بعضی بیماران ب ي معالجه
نتوانسـتند   هـا  سـازمان هـا و   ایـن گـروه   ي همـه . کند می

سالمتی کامل مردم را تأمین کنند چون شیر و لبنیـات را  
کنند و بعضـی چیزهـا را    ر میجزو غذاهاي طبیعی تصو

ماننـد دکتـر محمـد کـار کـه در       ،خورنـد  پزند و می می
طـور هـم در    خـورد، همـین   پخته مـی » ناچار«ها  مهمانی

ایـن   ي چـون فلسـفه  . کنـد  کتاب خود نوشته و عمل می
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خواري مغایرت داشت من با یـک   خام ي کتاب با فلسفه
آن و فروش  کردهرسمی این کتاب را محکوم  ي اعالمیه

  .را در باشگاه ممنوع کردم

توانند عمیق  الخصوص پزشکان نمی بیشتر مردم علی
راجع بـه همـه چیـز کوتـاه، ظـاهري و      ها  آن. فکر کنند

انـد و   آنچه سایرین تا به حال گفته. کنند سطحی فکر می
کنم زمـین تـا آسـمان     گویم و می اند و آنچه من می کرده

م دنیا که پخت من اولین شخصی بودم در تما. فرق دارد
و پــز را صــریحاً محکــوم کــرده و آن را عامــل اصــلی 

مـن  . هاي انسانی معرفی کردم ایر بدبختیها و س بیماري
اولین شخصی بودم که مواد خام گیاهی را یگانه غـذاي  

در مدت تمام عمـر  ها  ناانس ي طبیعی و کامل براي همه
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خـود   ي اعالم کـردم و خـودم در خـانواده   ها  آنطوالنی 
من فاش کردم که بیشتر دردها و . ین دفعه عمل کردماول

ضـعف   ي ، اگر نشانهها ناهاي جسمی انس سایر ناراحتی
گرسنه نیست پس عالیـم دفـاع بـدن اسـت،     ي ها ارگان
العمل شفابخش بدن اسـت کـه پزشـکان اشـتباهاً      عکس

آساي طبیعت  معجزه ي کنند و این پدیده بیماري تلقی می
من تشـریح  . سازند و خنثی میرا با داروهاي سمی قطع 

فقط  ،ها ام که در مقابل هزارها اسامی علمیِ بیماري کرده
یک بیماري اساسی وجود دارد که عبـارت از گرسـنگی   

کمبود غذاي طبیعی و مسموم شدن  ي در نتیجه ها ارگان
 هـاي پختـه و داروهـاي شـیمیایی     توسط خـوراك ها  آن

دم تـا بـه   به عالوه من خیلی چیزها گفتم کـه مـر   .است
بسـیاري از متفکـرین خـارجی در    . امروز نشنیده بودنـد 
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اولـین دفعـه در    براي نویسند که وقتی هاي خود می نامه
با این حقیقت بزرگ آشنا شدند از جـا تکـان    خودعمر 

هـا   آنبـه خیـال   . خوردند و تمام بدنشان به لرزه در آمد
  .خدا مرا براي نجات مردم فرستاده است

از قلـب مـن   ها  آن ي نوشتم همه من هرچه در کتابم
هاي سـایرین   تراوش کرده است و هیچ چیز را از کتاب

هـا   آن ي ام؛ بلکه بر عکس، همه استفاده یا اقتباس نکرده
داند غـذاي پختـه    ام، چون کسی که نمی را محکوم کرده

هـاي او   خـورد حـرف   غذا نیست و خودش نیز پخته می
اصـی کـه در   اشخ. نیز پوچ، غلط و گمراه کننـده اسـت  

جـات را تعریـف    بعضی نقاط جهان خاصیت مفید میوه
 ي کنند مـواد خـام را بـراي معالجـه     کنند و سعی می می



874 

 

 ي ها موقتاً به کار ببرنـد اگـر یـک نتیجـه     بعضی بیماري
گیرنـد ارزش نـدارد چـون مـوقتی اسـت،       جزئی نیز می

. شـوند  خورند و دوباره بیمار می بیماران دوباره پخته می
شناسان شـیر و لبنیـات    ن است که همین تغذیهعجیب ای

مـن خبـر   . کننـد  را نیز جزء غذاهاي طبیعی تصـور مـی  
هـا پـیش در    داشتم که خـانم کریسـتین نـولفی از سـال    

داشت که بیماران را بـا گیاهـان خـام     یدانمارك کلینیک
کردم چطور او آنقـدر کـه    من تعجب می. کرد معالجه می

ـ  مثبت نمـی  ي الزم بود نتیجه وقتـی کتـاب او را   . تگرف
. کنـد  خواندم دیدم او روزانه یک لیتر شـیر تجـویز مـی   

همین یک لیتر شیر کافی اسـت کـه مـردم را بـه مـرگ      
وقتی من دختـرم را در سـوئیس بـه آسایشـگاه     . برساند

زمینی و ساالد  نر بردم، جلوي دخترم کباب سیبر بِخربی
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تغذیه شـناس معـروف آلمـانی والتـر     . با خامه گذاشتند
 ي نر که راجـع بـه تغذیـه   ر بِخرسومر دوست صمیمی بی

ها  هاي قطوري تألیف کرده است این کتاب طبیعی کتاب
هاي من بـه میـزان صـدها     ارزش دانسته و از کتاب را بی

هـیچ یـک از ایـن    . فروشـد  دهد و مـی  جلد سفارش می
خـوار   خوار نشد، یک نفـر خـام   دانشمندان خودش خام

د، پخـت و پـز را صـریحاً    حقیقی به جامعه تحویل نـدا 
غذاي خام گیاهی . ها اعالم نکرد محکوم و عامل بیماري

اعـالم  هـا   آنرا یگانه غذاي انسان براي تمام مدت عمر 
: نویسد آسایشگاهی می ي نر در مجلهر بِخرپسر بی. نکرد

امـروز  . پدر من شصت سـال پـیش ایـن کـار را نکـرد     «
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غذاي خام  1آوانسیان با قاطعیت و جسارت فوق انسانی
با وجود این » .کند گیاهی را یگانه غذاي انسان اعالم می

اظهارات آقایـان دکتـر کـار، عضـدانلو و     مدارك ارزنده 
ابداً » خواري منحصر به ایران نیست خام«همکارانش که 

  .کند را ثابت میها  آنبینی  ارزشی ندارد و فقط کوتاه

ن خـوارا  پرسم اگر او خـام  اکنون من از دکتر کار می
شناخت چرا فقط بعـد از خوانـدن    خارجی را خوب می

قـدر   خـواري کـرد؟ چـرا ایـن     کتاب من شروع به خـام 
بیماري در ضمن تشنج شدید جمع کـرده بـود؟ آیـا او    

خواري حتی یـک نفـر    تواند قبل از انتشار کتاب خام می
خوار حقیقی به ما معرفی کند؟ البتـه کـه نـه چـون      خام

 
1 - Surhuman 
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پرستی چیست که بعضـی   پس این بیگانه. وجود نداشت
گذاري  کنند بنیان عمیق سعی می ي اشخاص بدون مطالعه

آقـاي  . این نهضت عظیم را بـه خارجیـان نسـبت دهنـد    
عضدانلو یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره کـه مهنـدس   

اي پر از  شیمی است حتی بر علیه من در مطبوعات مقاله
هاي آشکار چاپ کرد که من در همین مطبوعـات   دروغ

  .اب آن را دادمجو

یی کـه حتـی در یـک    هـا  آنمن صریحاً اعالم کردم 
خورند حـق   هفته یا یک ماه یک لقمه پخته یا لبنیات می

هـیچ  ها  آنخوار معرفی نمایند، چون  ندارند خود را خام
 ،ایـن هـم دلیلـی دارد   . رسند وقت به سالمتی کامل نمی

پخته مصرف شده دو یـا سـه   خواري از مواد  موقع پخته
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هـاي زائـد    شـود یـا سـلول    دش به سم تبدیل مـی درص
ولـی  . گردد سازد و باقی آن به نحوي از بدن دفع می می

خواري یک وعـده پختـه    وقتی بعد از ده پانزده روز خام
خورند این دفعه غذاي پخته صد درصد در بدن باقی  می
خواسـتند   هاي زائد که از گرسـنگی مـی   ماند و سلول می

مومی که حرکت کرده یرند و سگ بمیرند دوباره جان می
حاضر بودنـد دفـع بشـوند دوبـاره بـه جـاي خـود بـر         

ــی ــد م ــدانلو و   . گردن ــار، عض ــر ک ــد دکت ــاال بگذاری ح
» خـواري علمـی   گیاه کانون خام«همراهانش در رستوران 

ماست و خیار، نان و پنیر، شیر و گاهی اجباراً پخته نیـز  
یچ کـدام  خوارند که هـ  گیاه بخورند و اعالم کنند که خام

  .هم نیستند
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ــک روز در جلســه ــک   ي ی ــع ی ــدیره موق ــت م هیئ
مشاجره، دکتر کار یک لحظه خـود را باخـت و شـروع    

هایی داد که من در عمرم فقط از دهان  کرد به من فحش
من ساکت نشسته با تعجـب  . مردم در کوچه شنیده بودم

کردم که چطور این شخص محترم خـودش را   تماشا می
ایـن آدم  . گویـد  یسـت کـه چـه مـی    گم کرده و متوجه ن

قدر بفهمـد کـه خـودش انتخـابی      بیچاره قادر نبود این
گذار و  است که امروز هست و فردا نیست ولی من بنیان

او . دبیر دائمـی جمعیـت هسـتم و همیشـه بایـد باشـم      
: گفـت  کوبیـد و مـی   هاي خود را محکم به میز می دست

است، مـال  اینجا مال م. تو برو باال در اطاق خود بنشین«
او از رفتار خود پشیمان قبل  ي چون در دفعه» .تو نیست

شده بود و مرا بغل کرد، بوسید و عذرخواهی کـرد مـن   



880 

 

گذشت کردم، ولی بـار دوم از حـد و حـدود بـه کلـی      
ما مجبـور شـدیم او را بـه اتفـاق بـا آقـاي       . خارج شد

عضدانلو نـه فقـط از هیئـت مـدیره بلکـه از عضـویت       
  .جمعیت اخراج کنیم

این آقایان به منظور تالفی چند نفر از همکاران خود 
گـذاري کردنـد، یـک     را دور خود جمع کـرده، سـرمایه  

کـانون  «شرکت تشکیل دادند و یک رسـتوران بـه اسـم    
ما ناراضی نیستیم، مـا  . باز کردند» خواري علمی گیاه خام

باز شوند به شـرط  ها  ناآرزو داریم هزارها چنین رستور
باشد؛ یعنی شیر و لبنیات را چون یـک  ن» علمی« این که

هاي غلط  غذاي مفید و طبیعی قلمداد نکنند و با حساب
لـوح را گـیج    پروتئین، ویتامین و غیره سـر مـردم سـاده   
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خوارهـا اسـت کـه مـواد      ها مال پخته این حساب. نکنند
کنند و بعد بـراي جبـران،    حیاتی غذا را با آتش نابود می

خـواران   مـا خـام  . کننـد  را یکی یکی جستجو مـی ها  آن
کنـیم و احتیـاج بـه     تمامیت غذاي طبیعـی را تبـاه نمـی   

موضوع آنجاسـت کـه ایـن    . ها نداریم شنیدن این حرف
اند، این  اند، زحمت کشیده آقایان یک عمر تحصیل کرده

ها را حفظ  اند و فرمول ها را یاد گرفته ها و حرف حساب
ایـن   ي تواننـد مجموعـه   اند، حاال امروز چطور مـی  کرده

ــد ــد  1دانــش را دور بریزن ــط اظهــار کنن ــوانی «و فق حی
گیاهی را هـر کـدام    ي نخورید، پخته نخورید، مواد زنده

 
که علم عشق در //  درس مایی بشوي اوراق اگر هم": حافظ -  1

  )رحیمی( -" دفتر نباشد
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دانش خود را با این دو  ي و کلیه» دوست دارید بخورید
رسـد کـه    ساده عوض کنند؟ آیـا یـک روز مـی    ي کلمه

ي واقعی ظاهر شوند، اشـتباهات خـود را اقـرار    ها انانس
پزشکی را پاره کرده به دور بیندازند و اظهار کنند، دیپلم 

خواهند توسط مواد پختـه   کنند که بیش از این دیگر نمی
اگـر   ؟هاي مردم را مسـموم کننـد   و داروهاي سمی بدن

خواهد با مـا همکـاري کنـد بایـد جسـارت و       کسی می
مـا بـه ایـن قبیـل     . جرئت داشته باشد این کار را بکنـد 

ل دکتر کـار کـه بـه اسـم     اشخاص احتیاج داریم و نه مث
خواري یک رستوران با لبنیات و مقداري غـذاي   گیاه خام
کـه بـه قـول    » خـوارانی  خـام «مانند همین  باز کند پخته

او . خودش در بعضی از نقاط دنیا همیشه بودند و هستند
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کنـد، پـول    دهد، بیمـار قبـول مـی    شغل خود را ادامه می
  .کند نویسد و دارو تجویز می گیرد، نسخه می می

ــه  ــواهی و کین ــوزي  خودخ ــهت ــی  ي نابخردان بعض
 ي کشد که دفتر تلفنی که اسامی همه اشخاص به آنجا می

اعضــاء در آنجــا ثبــت شــده بــود و دو کالســور پــر از 
هاي انگلیسی بالغ بر هزار عدد از دفتـر مـن مفقـود     نامه

توانم بگویم که ایـن عمـل پسـت و     من نمی. شده است
قـدر   است باشد ولی این ناشایست کار چه کسی ممکن

خواهـد بـا پیـروان     دانم که کار شخصی است که می می
ها  آنایرانی و خارجی من تماس حاصل کند و از وجود 

را سـرقت  ها  آنمعلوم است کسی که . سوء استفاده کند
هر کـس ایـن   . علناً استفاده کندها  آنتواند از  نموده نمی
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گذشـت   مـن . کار را کرده از روي نـادانی کـرده اسـت   
کنم اگر او کمی انسانیت در قلـب   کنم و خواهش می می

منظور خودش را از  این کهکند بعد از  خود احساس می
درس من پست کنـد  آها را به  کسب نمود این نامهها  آن

هـا بـراي مـن و در آتیـه بـراي تـاریخ        چـون ایـن نامـه   
  .نهایت مهم و ارزنده خواهد بود خواري بی خام

دانم رسماً اعالم کـنم کـه مـا     میدر خاتمه من الزم 
ایم و با هزارهـا مـورد    ها را پیدا کرده عالج همه بیماري

و صدها هزار مـورد در خـارج از کشـور ایـن     در ایران 
ایم که همه نـوع بیمـارانی کـه در     حقیقت را ثابت کرده

کشـیدند و پـول هنگفتـی خـرج      زجر مـی  ها بیمارستان
وند دیگـر یـک   شـ  خوار مـی  کردند، از روزي که خام می
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دهند، چون دیگر بیمـار   دینار به پزشک و دارو پول نمی
 اگر پزشکان این حقیقت را تأیید کنند و به جاي. نیستند

خـود بـه مـردم بگوینـد      ي هاي پیچیده همه فعالیت این
با این دو » پخته نخور، حیوانی نخور، دیگر بیمار نیستی«

هـا   اروخانهو د ها بیمارستانها،  ي انسانی همه مطب کلمه
معلـوم  . شـوند  به غیر از چند تا براي تصادفات بسته می

هیچ وقت حاضر نخواهند شد این دستور ها  آناست که 
 هـاي  سازمان ي پس وظیفه. اي را به مردم بدهند دو کلمه

دار و خود هیئت دولت، مجلس شوراي ملی و  صالحیت
سنا است که دور از علم پزشکی مسأله را بررسی کنند، 

یقات نمایند، این حقیقت کامالً ساده را تأیید و ایـن  تحق
پخته نخورید، حیوانی «: اي را صادر کنند دستور دو کلمه
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نخورید، مواد خام گیاهی را از هر کدام دوسـت داریـد   
  ».بخورید

***  

  احمدرضا مهتابی

صادره از مالیر متولد  80 ي شماره ي شناسنامه ي دارنده«
ــاورزي،  1327 ــناس کش ــغل کارش ــال  ش ــدود  1352در س ح

دوازدهم مـرداد مـاه، سـرماخوردگی شـدید تـوأم بـا سـردرد،        
تـب   ،پـس از مراجعـه بـه دکتـر    . درد پیدا کردم سرگیجه و دل

اي تشخیص داده شد و داروهایی که دکتـر تجـویز نمـود     روده
بـراي بهبـودي کامـل بـه رضـائیه رفتـه و در       . مؤثر واقع نشد

 مرداد 29تا  21از تاریخ بیمارستان شفا تحت نظر دکتر مهري 
ماه همان سال به معالجه پـرداختم، پـس از آزمـایش خـون و     

عشر تشخیص داده شد  برداري مرض من گاستریت اثنی عکس
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درد، سـردرد،   و درست در همین وضعیت مـن از سـرگیجه، دل  
ها و یبوست شدید بـه   حالی، ناتوانی شدید، درد کمر و کتف بی

مأیوس از ایـن   ،ت روز معالجهپس از هش. بردم سختی رنج می
دکتر به دکتر دیگـر مراجعـه نمـودم کـه مـداواي آن دکتـر و       

  .دکترهاي دیگر نیز مؤثر واقع نشد

تا دهم مهـر مـاه    ماه  عاقبت به تهران آمده و از اول مهر
در بیمارستان آسیا تحت نظر دکتر خدادوسـت تحـت    52سال 

اقدام بـه یـک    خود ي نامبرده هم با سلیقه. درمان قرار گرفتم
هــاي الزم  ســري آزمایشــات دقیــق نمــود و پــس از بررســی

مـن بیشـتر    ي تشخیص داده شد که ترشحات اسـیدي معـده  
است و بنده هیچ ناراحتی دیگري ندارم و بـه همـین علـت در    

و مقـداري   2گرد ، 1با مقداري شربت 52دوازدهم مهر ماه سال 

 
1 - Pepsima & Sorbson 
2 - Maalox 
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بنـده از  ولـی آمـدن   . کپسول مرا از بیمارستان مرخص کردنـد 
ଵଽ( بیمارستان همانا و بروز فشار خون همانا 

ଵ
باز هـم روز از  ).  

مجدداً به چند دکتر تبریز از جمله آقایان دکتـر  . نو روزي از نو
الزار، سیروس ناظمی، عزیززاده صدریان، خسروشاهی و غیـره  
مراجعه نمودم و پس از دریافت داروهاي رنگارنگ متأسفانه بـا  

اي  یـن همـه دوا و دارو هـیچ گونـه نتیجـه     خوردن و مصرف ا
که سالم باشـد و  از آنجایی که هر انسانی دوست دارد . نگرفتم

معالجـاتم   ي سالم زندگی کند من هم در پی سالمتی در ادامه
مدت چهـل  . به تهران و به بیمارستان امیر اعلم مراجعه نمودم

 و شش روز در این بیمارستان بستري بودم و این آزمایشـات را 
  :روي من انجام دادند

ــاده    اوره ــس س ــه، عک ــد مرحل ــی در چن ــه،  ي گراف کلی
بـرداري   آئورتوگرافی، انژیوگرافی، عکس غدد فوق کلیه، عکس

از معده، روده و قلب، تعیین هموگلوبین خون، قند خون، اسـید  
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، کلسـیم، آلبـومین و همچنـین    سـدیم اوریک، کراتین، عناصر 
  .دیگر تعیین کلسترول خون و چندین آزمایش

نفـروز  پس از چهل و شش روز بستري شدن مـرض مـرا   
اسکلروز پیشرفته و هیپرتانسیون یا فشار خون اولیه تشـخیص  
دادند و تصمیم نهایی این شد که یا باید پیوند کلیـه روي مـن   

مصنوعی در بدن مـن کـار    ي یک کلیه این کهانجام شود و یا 
یر منتقل نمودنـد  باالخره مرا به بیمارستان رضاشاه کب. بگذارند

مـاه در آن بیمارسـتان    مـاه تـا نـه بهمـن     و از بیست و پنج دي
باز هم در این بیمارستان تمام آزمایشات تجدیـد  . بستري بودم

شد و نتیجه همان شد که در بیمارستان امیـر اعلـم تشـخیص    
. هـایی کـه نکشـیدم    چـه رنـج   مـدت داده بودند و من در این 

نـد کـه بایـد بـه هـیچ وجـه       خالصه در آنجا به من دستور داد
نکـنم و همیشـه تحـت آزمـایش و     فعالیت جسـمی و فکـري   

دستورات پزشکی باشم، من جوان بودم و حدود بیسـت و پـنج   
آرزو داشتم مانند هر جوان دیگر فقط سالم بشـوم  . سال داشتم
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رویـم قـرار    و زندگی کنم و حاضر نبودم به مرگی که در روبـه 
اي بـه خـدمت شـهبانوي     هعریضـ  لـذا گرفته بود تسلیم شوم، 

گرامی نوشته و شرح حال خـود را از طریـق دفتـر مخصـوص     
وزیري مراجعـه   کتباً و دقیقاً بازگو نمودم و حتی به دفتر نخست

وزیـري   اقدامات نخسـت . نمودم و خواستار اعزام به خارج شدم
مبنی بر این شد که من به بیمارستان فیروزگر مراجعه نمایم و 

 خیص مرض من، مرا به خـارج از کشـور  پس از آزمایش و تش
 52در تاریخ پـانزده اسـفندماه سـال    . جهت مداوا اعزام نمایند

اي از دفتر مخصوص شهبانو دریافت نمودم و قرار شد که  نامه
شوراي پزشکی در آذربایجان غربی تشکیل شده و در صـورت  
عدم امکانات پزشکی مرا به خارج از کشور اعـزام و یـا اقـدام    

  .مورد من به عمل آید مقتضی در
یکی از دوسـتانم   ي خوشبختانه آن موقع من بنا به توصیه

خـوار شـده    خـام  52ماه سال  بیست و شش بهمن ي در مورخه
من برطرف شـد   یبوستخواري  بودم و در مدت بیست روز خام
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بعــد از . و مجـدداً روده راســت یــا رکتــوم مـن بــه کــار افتــاد  
ـ  خام دام بـه آزمایشـات پزشـکی    خواري در بیمارستان مدائن اق

  :نتایج زیر حاصل گردید ینموده و در اندك مدت

  خواري در ایام خام  خواري قبل از خام
گرم در  میلی 300کلسترول 

  لیتر خون
گرم در  میلی 160کلسترول 

  لیتر خون
گرم در لیتر  میلی 45- 90اوره 

  خون
گرم در لیتر  میلی 11اوره 

  خون
گرم در  میلی 100- 120قند 

  تر خونلی
گرم در لیتر  میلی 100قند 

  خون
گرم در  میلی 6/1- 5کراتین 

  لیتر خون
گرم در لیتر  میلی 2/1کراتین 

  خون
گرم در  میلی 10هموگلوبین 

  لیتر خون
گرم در  میلی 15هموگلوبین 

  لیتر خون
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هـاي ترشـی معـده،     ضمناً من در طول بیماري از ناراحتی
خـونی، نـاراحتی    ، ضـعف کبـدي، کـم   )روز 25(یبوست شدید 

ادراري در کلیه، باال بودن فشار خون، زیاد بودن ضربان قلـب  
، درد و سوزش شدید دست چپ، سرگیجه، تهوع، )140-100(

درد، درد شدید قلب، درد  تاري چشم، سردرد، ضعف شدید، دل
خوابی، بدبویی دهـان و هـزار    اشتهایی، بی کف دست چپ، بی

نیستم به سـختی و  ها  آن فدرمان که قادر به تعری نوع درد بی
امـراض   ي همـه  خواري پس از شروع خام. بردم شدیداً رنج می

یکی پـس از  هاي ذکر شده  ناراحتی باال یعنی مرگ تدریجی و
خـواري   البته در ابتداي شروع و ضمن خام. دیگري برطرف شد

خوابی بـه مـدت یـک     هاي شدیدتري از جمله بی العمل عکس
ماه، احسـاس ضـعف    دوازدهمدت  درد، نفخ شکم به هفته، دل

هـا، سـر    کلیه ي خواري، درد شدید در ناحیه شدید در اوایل خام
درد، باال رفتن فشار خون، باال رفتن آنی و شدید ضربان قلـب،  
سوزش شدید معده، چرکین شدن ادرار بـه مـدت پـانزده روز،    
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هاي چرکین در تمام بدن به مدت هشت ماه  ظاهر شدن جوش
حتی پـس  . هاي دیگر به سراغ من آمدند تیو یک سري ناراح
خواري یک روز احساس ضعف و سرگیجه و  از چهارده ماه خام

حوصلگی شدید پیدا نمودم که پس از آزمایش معلـوم شـد    کم
درجه تب داشتم و تنها کاري که کردم باز هـم بـه    42که من 

خـوردم و   خواري ادامه داده و آب سـیب و آب هـویج مـی    خام
رف سـایر خـوراك و مـواد مصـرفی طبیعـی      همچنین به مصـ 

پرداخته و استراحت نمودم و پس از شانزده ساعت تب من بـه  
خـواري   اکنون پس از بیست و یک مـاه خـام  . درجه رسید 37

ها یکی پـس از دیگـري بـر طـرف      شکر خدا تمام آن ناراحتی
ــی  ــالمتی م ــاس س ــده و احس ــت   ش ــار و فعالی ــه ک ــنم و ب ک

اکنون از آن همه سردرد، درد . مده فرساي خود ادامه می طاقت
کلیه، بوي بد و تعفن دهان و تمام آن امراضی که در باال گفته 

شود و آنچه که گفتـه   شد هیچ گونه اثري در من مشاهده نمی
 .شد حقیقت محض است و هیچ گونه افراطی گفته نشده است
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ام  موارد باال حقایقی بودند که بدون کم و کاست خودم نوشـته 
آمده است و باز هم مـن تندرسـتی خـود را مـدیون     و به سرم 

  ».دانم خواري می خام

***  

ترین نـاجی بشـریت از فقـر و     به حضور عظیم«
  بیماري

ارتش شاهنشاهی هستم که به علت  ي من افسر بازنشسته
شمسی بنا به رأي شوراي پزشکی  1344چاقی مفرط در سال 

رتیـب  هـایم کـه ت   قطور بیمـاري  ي بهداري ارتش طبق پرونده
خـدمت   ي داده شده بـود بـا هجـده سـال و سـه مـاه سـابقه       

قبل از بازنشسته شدن مـدتی جهـت معالجـه    . بازنشسته شدم
هاي الغري از  قرص مکیلو شده بود 125ام که در حدود  چاقی

در  کـه  نمـودم  شد و من مصرف مـی  قبیل متریکال تجویز می
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ایـن  تـا   رفـت  کیلو رسید و مرتباً باالتر می 150نتیجه وزنم به 
ها  بعد با تجویز ویتامین. به کلی قدرت کار از من سلب شد که

در بخـش  . ها به آسم نیز مبـتال شـدم   و کباب و سایر خوراکی
غدد مترشحه داخلی تصمیم به بازنشستگی اینجانب گرفته شد 

  .آن هم بدون ارفاق یعنی با حقوق ناقص

داد به بخش آلـرژي   در این موقع که آسم مرا شکنجه می
هایم انجـام   اعزام و هجده نوع تزریق در دست 502بیمارستان 

گفتنـد نسـبت بـه     کرد می که ورم میها  آندادند و هر کدام از 
البته همه ورم کردند ولی دو سه تـا   .آن چیزها حساسیت داري

را محض خالی نبودن عریضه در نظر گرفتند و گفتنـد  ها  آناز 
ایستی هر هفته سـه  ب حساسیت داري و میها  آنکه نسبت به 

در نتیجه مبتال به آسم قلـب شـده و بـا    . بار تزریق انجام دهی
هـاي سـینه و    هاي دیگـر ماننـد والیـوم، شـربت     تجویز قرص

ام از کار افتاد و دردهاي شدید ورم شکم  داروهاي مرگبار کلیه
کیلو بـاالتر رفتـه و بـاز بـا      160سپس وزنم از . عارضم گردید
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وي که دکتر تجویز کرده بـود هـر   هاي کورتن ق خوردن قرص
تر شدم و به اصطالح به چاقی کورتنی مبتال گردیـدم   روز چاق

 ي و باز مرا با برانکارد به بخش همان بیمارستان براي معالجـه 
دکتـر بـه مـن     ،بعد از عمل جراحی فتق نـاف . ابدي فرستادند

. سیلین در شکمت خالی کـردم  گفت که سی میلیون واحد پنی
مـرگ   ي سـیلین مـن بـه آسـتانه     که با این پنی فهمم حال می

  .رسیده بودم

در این هنگام دختر کوچکم به رماتیسم قلبی دچـار شـده   
یـک میلیـون و   سـیلین   بود و بایستی در هر هفتـه یـک پنـی   

از طـرف دیگـر   . کرد تا سن هجده سالگی تزریق می 1دویست
پاهاي پسر کوچکم از طرفین کج شده بود و بـه اصـطالح بـه    

هـاي   زن جوانم که از فقر و بیماري .تیسم مبتال شده بود راشی
برد بـه دادگـاه حمایـت خـانواده      متعدد من و کودکانم رنج می

 
  پنادور-   ١
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شکایت کرد و تقاضاي نفقه نمود و مـن کـه بـه علـت کمـی      
حقوق قادر به پرداخت نفقه نبودم مجبـور بـه طـالق او یعنـی     

بچـه   مـن مانـدم و پـنج   . بار شدم نجات او از این زندگی نکبت
هاي بیمه درمـانی   هر روز که با دفترچه. سرپرست مریض و بی

هـاي   هنمـودم مقـدار زیـادي از برگـ     به دکترهـا مراجعـه مـی   
شد و مقدار زیادي از حقوقم بـه عنـوان حـق     ها پر می دفترچه

مقـداري از  . رفـت  ویزیت و نوار قلب و آزمایشگاه به تاراج مـی 
  .دمدا حقوقم را نیز جهت فرانشیز از دست می

لطـف خـدا نیـز شـامل مـن شـد و دفتـردار         این کهتا ... 
فرزنــدم کــه متوجـه وضــع مــن شـده بــود کتــاب    ي مدرسـه 

  .نمود دخواري را به من پیشنها خام

تمام خوانـدم و مطالـب آن    ي این کتاب را با شور و عالقه
خـواري صـد    را قبول کردم و همراه با فرزندانم شروع به خـام 

پس از آن . وز آسم من بر طرف شدظرف چند ر. درصد نمودیم
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به تدریج حال دخترم خوب شد و پاهاي پسر کـوچکم راسـت   
در مدت شش ماه و انـدي  . گردید و من جوانی را از سر گرفتم

در ایـن مـدت بـا    . کیلـو رسـید   70کیلو به  160از حدود وزنم 
خـواري زنـدگی و شـادابی     خواري کامل و پرهیـز از پختـه   خام

ام کـه هرگـز بـه     ام و با خود عهد کرده فتهکودکی خود را بازیا
  .غذاي مرگبار لب نزنم

القدر آقاي آوانسیان را از  من موفقیت بزرگ دانشمند عظیم
من نجات خـود از بـدبختی را   . نمایم خداوند متعال مسئلت می

  ».دانم مرهون کتاب آقاي آوانسیان می
اکبر تفنگچی -تهران  

 -خزائـی  ي چـه کو -ها عرب ي محله -خیابان ناصرخسرو
11پالك   
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***  
  .کردم غلبهخواري بر سرطان  چطور من با خام

ام را جشـن   خـواري  به زودي مـن دومـین سـالگرد خـام    «
درست دو سـال پـیش وقتـی درد سـرطانم بـه      . خواهم گرفت

خواري را به من معرفی کردند  شدت خود افزوده بود کتاب خام
یـن کتـاب   در حقیقـت ا . که زندگی مرا کـامالً دگرگـون کـرد   

  .زندگی مرا نجات داد

راســتم  ي چیــز عجیبــی در ســینه 21/2/2533در تــاریخ 
کمی ناراحت شده پـیش پزشـک رفـتم، ولـی     . احساس کردم

بعد از دو ماه درد شـروع  . رادیوگرافی چیز غیرعادي نشان نداد
مراجعـه بـه پزشـکان بـراي     . شد و به زودي شدت پیـدا کـرد  

  .معالجه شروع شد
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. من عمل جراحی انجام گرفـت  ي اجازه با 25/6/2533در 
راسـتم ناپدیـد    ي وقتی به هوش آمدم متوجه شدم کـه سـینه  

  .حس شده است گشته و دست راستم بی
در تـاریخ   ایـن کـه  وضع مزاجی من چندان تغییر نکرد تا 

بـه چنـد   . وقتی در ران چـپم درد احسـاس کـردم    5/1/2535
ي سـرطان  بـردار  پزشک مراجعه کردم و بعد از چند بار عکـس 

ــا پــا گــزارش   ــد از ســر ت اســتخوان تشــخیص و دســتور دادن
در یک عمل جراحی دیگـر  . بندي بگیرند کامپیوتري استخوان

یم را نیز ها انرحم و تخمد ،براي جلوگیري از پیشرفت بیماري
پزشکان گفتند که بایـد بـاز هـم    ... چهل روز گذشت. برداشتند

الجه را در آنجـا  تصمیم گرفتم به خارج بروم و مع. بستري شوم
راسـتم را   ي سـینه  این کهبعد از . به اسرائیل رفتم. آدامه دهم

برداشتند هـر سـه مـاه یـک بـار از ریـه و کبـدم عکـس بـر          
چهـل  . کـرد  مقدار زیادي اشعه به بـدنم نفـوذ مـی   . داشتند می

، در هر جلسه سه دقیقه به یک ام کردند جلسه با کبالت معالجه
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در . گذاشـتند  ر کبالـت مـی  طرف و سه دقیقه بـه طـرف دیگـ   
از . برداري و رادیوگرافی کردنـد  اسرائیل دوباره شروع به عکس

  .ها پیش عمل کرده بودم عکس گرفتند گواترم که سال
باالخره دکتر معالجم تمام جریان را برایم تعریـف کـرد و   

 ي این مرض به سـه نقطـه  . تو را دیر برداشتند ي سینه«: گفت
تـو سـرطان   . بنـدي  بـد و اسـتخوان  ریـه، ک . کند بدن حمله می

سرِ استخوان ران تو به قدري نـازك  . استخوان پیشرفته داري
کنم چطور موقع نشسـتن در هواپیمـا    شده است که تعجب می

  »نشکسته است؟

با یک چمـدان  . در اسرائیل هم پانزده جلسه کبالت دادند 
در تهران . پر از عکس، نامه، نسخه و دستور به تهران برگشتم

هفته شیمی درمانی داشتم و از ساعت هفت صـبح تـا دو   یک 
ها را قطـع   چون هورمون. زدند بعداز ظهر سرُم نمک به من می

کیلـو بـه    شصت و هشتکرده بودند وزن بدنم اضافه شد و از 



903 

 

بینی کرده بودند که موهاي  حتی پیش. کیلو رسید هشتاد و سه
  .سرم خواهد ریخت و ریش و سبیل در خواهم آورد

خواستم یک کپسول بخورم وقتی بروشور  روز که مییک 
آن را خواندم دیدم نوشته بود این دارو تـا میـزان دوازده مـورد    

از آن روز مصـرف  . سوء نتیجه و احتماالً مرگ نیـز در بـر دارد  
کردم مدت کمی کـه   هر نوع دارو را قطع کردم، چون فکر می

  .زنده هستم خودم را بیشتر زجر ندهم

همترین تغییر در زندگی مـن روي داد، وقتـی   ده ماه بعد م
یکی از دوستانم که خودش فلج بود به من گفت که با یک ماه 

حالش خیلی بهتر شده است، تصمیم گرفتم من هم خواري  خام
بـا  هـا   آن ي روز بعد براي آشنایی با متد تغذیـه . خوار بشوم خام

چنـد  . خـواران رفـتم   بدن کوفته و بیمار و ناامید به باشگاه خام
خواري کردم، روز بـه روز بیشـتر تشـویق شـدم و      خام روز نیمه

خواري در مدت یـک مـاه    با خام. خوار مطلق شدم باالخره خام



904 

 

موهاي ابرویم کـه بـه   . اي در بدن من رخ داده بود اول معجزه
انـرژي بیشـتري بـراي راه    . آمـد  کم در می کلی ریخته بود کم

یاد شده بود و احسـاس  رفتن یافته بودم، قدرت دید چشمانم ز
  .ام کردم که دوباره زنده شده می

مرکزي بیمه زمین  ي هاي مرمر اداره یک روز روي سنگ
با همان دو مـاه  . کردم که فلج خواهم شد احساس می. خوردم

اي در بـدنم رخ داده بـود کـه وقتـی      خواري چنان معجـزه  خام
: دوباره از لگن خاصره و پاهـایم عکـس گرفتنـد دکتـر گفـت     

از » .تر است بندي من هم سالم بندي تو از استخوان ستخوانا«
 ي مـن کلیـه  . آن ضایعات عمیق در بـدنم اثـري نمانـده بـود    

  .ام خواري را نگه داشته هاي قبل و بعد از خام مدارك و عکس
در . ام خواري کامالً عـوض شـده   امروز بعد از دو سال خام

بعـد از  دست راستم کـه  . این مدت هیچ دارویی مصرف نکردم
حس شده بود به حال طبیعـی برگشـته    عمل جراحی کامالً بی

زیـر پوسـت   هاي  ی پر از جوشپترا بدنم که بعد از شیمی. است
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ناپدیـد   هـا  خوب شد و جـوش  کرد شده بود و به شدت درد می
اکنون روزي . در این مدت بیست کیلو از وزنم کم کردم. شدند

در وقت آزاد خیلی کنم و  ایران کار می ي هشت ساعت در بیمه
امیدوارم در این زندگی تازه وقتم را با خوشـحالی   .فعال هستم

  ».و سالمتی بگذرانم
 مریم نشان برجان

تهران -1931جوالي  25متولد   
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