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  :ي الکترونیکی کتاب توضیحی در مورد نسخه

  ي آور، باعـث همـه   خـواري، یـک عـادت مـرگ     پختـه "کتاب 
آرشـاویر در   "خـامخواري "در واقع مکمـل کتـاب    "ها بیماري

ي  ي تغذیـه  ر راه شناسـاندن فلسـفه  ایشـان د . آوانسیان اسـت 
هاي بسـیاري رو بـه رو    طبیعی به مردم با مشکالت و مخالفت

هاي زیادي را تحمل کردند که قسمتی از ایـن   شدند و سختی
هـاي ایـن کتـاب بـا      مشکالت را خود ایشان در یکی از فصل

  .اند شرح داده "خواران سرگذشت جمعیت خام"عنوان 

زحمـات ایـن انسـان بـزرگ و     به پـاس قـدردانی کـوچکی از    
کــه ) ي طبیعــی تغذیــه(ي خامگیــاهخواري  گســترش فلســفه

شک آرزوي قلبی ایشان هم بوده است، در حـدود دو سـال    بی
آن را از طریـق   pdfي  و نسـخه  کردهقبل این کتاب را تایپ 
  . مندان قرار دادم اینترنت در اختیار عالقه
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نـژاد،   قهرمـانی  اکنون نیز به پیشنهاد دوست خوبم آقاي معین
ــن نســخه ــت  ای ــراي اســتفاده در تبل ــه ب ــد را ک ــا و  ي جدی ه

منـدان   هاي موبایـل مناسـب اسـت، تقـدیم بـه عالقـه       گوشی
  .کنم می

کتاب  در انتهاي مولوياشعاري که از است یادآوري کنم الزم 
ها را بنا به  ي اصلی کتاب نبوده است و آن آورده شده در نسخه

و مناسبت با مفـاهیم مـتن کتـاب بـه آن اضـافه      انتخاب خود 
  .مندان قرار بگیرد قهمورد پسند دوستان و عالامیدوارم . ام کرده

  رحیمیابوطالب 
  1392اردیبهشت  -بجنورد

 rahimi@gmail.combootaleb.A 

 http://fruitarian.blogfa.com 
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  العمل عکس

ــی  ــدگان مخصوصــاً خــواهش م ــنم  مــن از خوانن ک
و معنی آن را  کردهالعمل را خوب مطالعه  عکس ي مسأله

ــد  ــاً درك کنن ــهدقیق ــت  ک ــم اس ــی مه ــاب  .خیل در کت
کـه بیمـاري بـا دو جنبـه ظـاهر       خواري گفتـه شـد   خام
در  هـا  ارگـان نـاقص کـار کـردن    شود، یکـی عالئـم    می

و دیگـري مسـموم    غیرکافی بودن غذاي طبیعی ي نتیجه
. است توسط غذاي پخته و داروهاي شیمیاییها  آنشدن 

مانند مرض قند، قلب، کلیـت،  ها  ناناقص کار کردن ارگ
خونی، پـارگی فتـق و    ، کملیس یا نفریت، زخم معده، و

فشـار   ،هـا  نامسمومیت ارگشوند و  ظاهر میها  آنمانند 
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را به وجود  خون، نقرس، سیاتیک، دیسک، تشنج و غیره
  :آورد، بدین ترتیب که می

هر روز با غذاي پخته یک مقـدار مـواد سـمی وارد    
مانـد در   یاگر این سم تماماً در بدن باقی م. شود بدن می

. کشـت  کرد و مـی  عرض چند ماه شخص را مسموم می
. را دفـع کنـد  هـا   آنکند قسمت عمـده از   بدن سعی می

پیـدا  مختلـف   هـاي  هـا و راه  براي این کار بـدن وسـیله  
جوش، چرك، درد، اسـهال، خـارش پوسـت و    . کند می

العمل شفابخش بدن است که همیشه  تب، عالمت عکس
هـیچ  . ا از بـدن دفـع کنـد   کند مقداري سموم ر سعی می

خـواري معنـی ایـن     خواري و هـیچ پزشـک پختـه    پخته
هم بیمار و هم پزشک . داند هاي بدن را نمی العمل عکس

پزشـک بـا سـموم    . کنند این عالئم را بیماري تصور می
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هاي شفابخش بدن  العمل کند این عکس مختلف سعی می
 خـود  ي را قطع کند، سموم دفع شدنی را به جاي اولیـه 

. اضافه کندها  آنبرگرداند و چند نوع سم دیگر هم روي 
کـه   عوض ایـن ها  آن. خوار این است کار پزشکان پخته
العمل شفابخش بدن را قطع  بیماران را شفا بدهند، عکس

از اینجـا تجـارت   . سـازند  کنند و بیمار را بیمارتر می می
کـار از یـک   . آینـد  آمپول و شربت به میدان مـی  ،قرص

شــود، چــون روز بــه روز نــاراحتی  مــیقــرص شــروع 
شود این یک قـرص بـه زودي بـه بیسـت      تر می سنگین

مـن  . این است پیشـرفت علـم پزشـکی   . رسد قرص می
یاد دارم در بچگی وقتی پزشـک دارو تجـویز   ه خوب ب

کرد، داروساز چند نوع گَرد دارو را بـا هـم مخلـوط     می
. ددا پیچید و به ما می ، توي کاغذهاي کوچک میکرد می
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ها مثـل سـیل    بینند که این داروها و آمپول اکنون همه می
کدام از این داروها به غیـر از   هیچ. دنیا را پوشانده است

العمل شفابخش را خنثی و مردم را مسموم  که عکس این
بـه نظـر بعضـی    . کند قادر نیست کار دیگري انجام دهد

تـر دارو تجـویز    قیمت مردم هر پزشکی که بیشتر و گران
شـود و شـهرت او بـاالتر     تـر شـناخته مـی    معروف کند
  .رود می

هاي شـفابخش   العمل عکس ي عزیز مسأله ي خواننده
ــپارید    ــوب بــه یــاد بس خــواري  موقــع پختــه . را خ

شود، مقداري از  هاي بدن زود زود تکرار می العمل عکس
کنید، بدن دفـع   گردد، شما دو مرتبه پر می سموم دفع می

هـا   العمل نید، بدین ترتیب عکسک کند و شما وارد می می
یعنی شـما همیشـه   . کنند دائماً ادامه پیدا می) ها بیماري(
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کنیـد، بـه پزشـک     بیمارید، همیشه به پزشک مراجعه می
دارو نیز کـار  . دهید دهید، به داروفروش پول می پول می

. کند العمل بدن را قطع می دهد و عکس خود را انجام می
کـرد،   "معالجـه "ما را شما خوشـحال هسـتید، دارو شـ   

چنـد   ".از بیمـاري نجـات داد  "پزشک شما را از درد و 
ــر شــروع مــی روز دیگــر درد ســنگین طبیعــت . شــود ت

. که بدن شما بـه ایـن زودي مغلـوب شـود    خواهد  نمی
شوند تا متفقاً با سموم غذایی  داروها رفته رفته بیشتر می

  .کنند شما را از این دنیا مرخص می

خواري دائماً سموم زیادي در  ل پختهها سا شما در ده
را بایـد   هـا  ایناید،  آوري کرده جاهاي مختلف بدن جمع

وقتی شما . از بدن بیرون کنید تا به سالمتی کامل برسید
که فقط با غذاي پخته هاي زائد  سلولشوید  خوار می خام
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میرند، سموم حل شـده   کنند گرسنه مانده و می تغذیه می
سـم در  . آید ین میین بدن صریحاً پاگردند و وز دفع می

نه مـایع و   -2مایع  -1: سه حالت در بدن موجود است
  جامد -3نه جامد 

نه مایع و نه جامد کـه  . گردد مایع نسبتاً زود دفع می
مانـد و   شود مـدتی در خـون بـاقی مـی     کلمی نامیده می

جامـد کـه از همـه    . کنـد  هاي مختلف ایجاد می ناراحتی
هـا   رگ ،ستون فقراتپا، مفاصل،  در شست تر است مهم

. دشـو  ها نفوذ کرده و مرحله به مرحله حل می و مویرگ
آورد  سمی که داخل بدن شده به طرف خون هجوم مـی 

کنـد، او را   خوار را مسموم مـی  تا دفع گردد و خونِ خام
و احتماالً دچار سرگیجه، ضعف، درد، » بیمار«یک مدت 
اینجـا اسـت کـه    . کنـد  اشـتهایی و غیـره مـی    اسهال، بی
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شـود بایـد خـوب توجـه      خوار می شخصی که تازه خام
ها هستند که سموم  العمل داشته باشد که این قبیل عکس

کننـد   یعنی خود بیماري را دفع مـی . کنند بدن را دفع می
  .ها نجات دهند تا او را از همه نوع ناراحتی

پنجاه و سه سالگی همه نوع بیماري  تامن خودم که 
ودم و تمـام بـدنم پـر از سـم بـود، بعـد از       جمع کرده ب

هاي خیلی شدید مانند ضـعف،   العمل خواري عکس خام
درد،  درد، زانـو  درد، کمـر  درد، پا  درد، دل سرگیجه، سر

اشـــتهایی، اســـهال، تـــب و خیلـــی  ، بـــیدرد  گـــردن
خواري چقـدر   بعد از خام. داشتم هاي دیگر العمل عکس
یدم ولـی یـک   هاي شدید داشتم، دردها کش العمل عکس

العمل به  هیچ کس راجع به عکس. دقیقه هم شک نکردم
من چیزي نگفته بود، هیچ جا نخوانده بودم، فقط فکـرم  
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ر کردم من که غـذاي طبیعـی   به قدري روشن بود که فک
توانند  سیب یا پرتقال نمی مثل غذاي طبیعی خورم و می

این همین سموم اسـت کـه از    پس به من ضرر برسانند،
خواهـد بیشـتر درد    شود، بگذار هر چه مـی  ع میبدن دف

مـن از ایـن    تـا کند که زودتر بدنم از سـم خـالی شـود    
تحمل کـردم و موفـق   . ها زودتر نجات پیدا کنم ناراحتی

این بیچاره دیوانه شده، همین «: گفتند اطرافیانم می. شدم
ولی من مثـل خـاره ایسـتادم و بـه      ».میرد امروز فردا می

  .فی نگذاشتموقها  آنهاي  حرف

  العمـل  تعجب من از این است که راجـع بـه عکـس   
اینقدر صحبت کردم و نوشتم، باز هم بیشـتر مـردم کـه    

: گوینــد خــواري را شــروع کننــد مــی خواهنــد خــام مـی 
ایـن قبیـل    ».خـواري را امتحـان کـنم    خـواهم خـام   می«
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امتحـان کننـد    خـواري را  خـام  خواهنـد  اشخاص که می
ــی خــام  ــه معن ــوم اســت ک ــوز درك خــو معل اري را هن

انـد، هنـوز بـه دانـایی طبیعـت ایمـان نیـاورده و         نکرده
از . اند غیرطبیعی و مضر بودن پخت و پز را درك نکرده

خـواري بـا علـم     خـام  ي که فایدهخواهند  همه بدتر، می
علمی که غذاي زنده، طبیعـی و کامـل را بـا    . ثابت شود

این  سازد و با کشد و براي ما غذاي شیمیایی می می آتش
بیشـتر  . کنـد  ها دالر پول جمع مـی  عمل احمقانه میلیون

بازي چیز دیگري  اند که این کار جز حقه پزشکان فهمیده
 ي بـه بهانـه   فقط دهند، ادامه می آن را باز هم ولینیست 

  .کنند اند اجرا می این که هر چه یاد گرفته

خوار کامل اسـت   کسی که خام من چند دفعه نوشتم
که » بیماري«خورد هر ناراحتی و هر  مین اي پخته و چیز
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العمــل شــفابخش اســت و بایــد  عکــس کنــداحســاس 
شود، سـمومی را کـه    خوشحال باشد که دارد معالجه می

. کنـد  ها سال وارد بدن کرده دارد دفـع مـی   در عرض ده
کنند؟ این سم که در همـه جـاي بـدن     مردم چه فکر می

کـه   نفوذ کرده چطـور بایـد از بـدن خـارج شـود؟ بـاد      
برد؟ سم از جاهاي مختلف بدن با درد فراوان کنـده   نمی
شـود و بـا درد، بـا     به طرف خـون جـاري مـی    ،شود می

مدفوع، با ادرار، با عرق کردن، با جـوش، بـا خـارش و    
خواهــد  کســی کــه مــی. گــردد غیــره از بــدن دفــع مــی

دانـایی   بـه خواري را امتحان کند معلـوم اسـت کـه     خام
خواهد صحت قانون طبیعت را  طبیعت ایمان ندارد و می

خواري بـا بـدن مـن     ببینم خام«: گوید او می. امتحان کند
العمـل شـفابخش    و وقتـی عکـس  » سازگار است یا نه؟
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خواري بـه   کند که خام شود، این آدم خیال می شروع می
  .او ضرر رسانده است

العمل شـفابخش هـم اگـر خواننـده      راجع به عکس
ــی آن را  و فرامــوش کــرده ــا معن  اســت درك نکــردهی

بالفاصله خـون   هم دکتر. رود زده پیش دکتر می وحشت
خـون بیمـار در   . فرسـتد  و ادرار او را به آزمایشگاه مـی 

العمل به قـدري زیـاد اسـید اوریـک نشـان       مدت عکس
او وحشـت  . دهد کـه دکتـر در عمـرش ندیـده بـود      می
داند که این اسید اوریک از بیرون وارد  کند چون نمی می

یا از بدن کنده شده و به طـرف خـون آمـده    خون شده 
خـواري   داند کـه ایـن آدم خـام    او فقط اینقدر می. است

دهـد و   چنـد نـوع قـرص مـی    . کرده و بیمار شده است
. خـواري نکنـد   قدغن می کند که دیگر هیچ وقـت خـام  
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سـبزي   شود چون کباب و قورمـه  بیمار نیز خوشحال می
رکیـه کتـاب   ت ي ارامنـه  اسکف ،شنرح. در انتظار اوست

فرسـتد و   دهد، مبلغـی پـول هـم هدیـه مـی      سفارش می
 العمـل  بیست روز دیگر وقتی عکـس . شود خوار می خام

ــفابخش ــی  ش ــروع م ــی  ش ــود م ــد ش ــفانه «: نویس متأس
خواري به بدن من نساخت، مجبور شدم ول کـنم و   خام

کـرده   یک اسکف تحصیل وقتی» .خوار شوم دوباره پخته
از مردم ساده لوح چه  دیگر کند طور فکر و عمل می این

  انتظاري باید داشته باشیم؟

عزیز، خوب توجه کنید، من گفـتم و بـاز    ي خواننده
کسی که خام خوار شد و هیچ وقت پختـه  : گویم هم می

نخــورد، هــر نــاراحتی و هــر دردي کــه احســاس کــرد 
العمل شفابخش یعنی خود عالمت معالجه اسـت،   عکس
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ه باشد، باید تحمل کند اي شک داشت هیچ وقت نباید ذره
العمـل   بعد از هـر عکـس  . العمل تمام شود تا این عکس

کنـد کـه ده پـانزده سـال      مشابه، شـخص احسـاس مـی   
عمـرش زیـادتر   تر شد، یعنی ده پانزده سال طـول   جوان

خواري را امتحان کند  خواهد خام پس اگر کسی می. شد
را تحمـل کنـد و    هـاي شـفابخش   العمل باید این عکس

خـواري را   خـام  ي تمام شدند آن وقت نتیجهها  آنوقتی 
  .مشاهده خواهد کرد

العمل شفابخش بـدن   عکس ي باز هم مجبورم مسأله
هیچ کس نگوید نخواندم، ملتفت نشدم،  تارا تکرار کنم 

ــل حــرف  ــن قبی ــا توجــه نکــردم و از ای ــه . ه کســی ک
العمـل   خـواري را شـروع کـرد بایـد انتظـار عکـس       خام

العمل براي همه  این عکس. باشد شفابخش بدن را داشته
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. یکسان نیست، بدن هر کـس خصوصـیت خاصـی دارد   
هاي مناسب  کند راه براي دفع کردن سموم، بدن سعی می

اسید اوریک در هر کجا کـه  . و جاهاي ضعیفی پیدا کند
هاي ستون  مانند شست پا، مفاصل، بین مهره شود حل می

آنجـا درد  در  فقرات، زانو، گردن و خیلی جاهاي دیگـر 
درد،  گاهی شخص دچـار دل . آورد به وجود می يشدید

درد، جوش، خارش، خشـک   نفخ، اسهال، سرگیجه، سر
گاهی موها . شود هایی از پوست و غیره می شدن قسمت

را مـو و   هـا  آنو جـاي  ریزنـد   هاي ضعیف مـی  و ناخن
ایـن   ي پزشـکان همـه  . کنـد  ناخن تازه و سـالم پـر مـی   

کننـد و   را بیماري تصور میهاي شفا بخش  العمل عکس
  .برند داروهاي سمی به کار می
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کـنم بـه    هـاي بـدن خیـال مـی     العمل راجع به عکس
طوري که مردم حق دارند بگویند  کافی نوشتم به ي اندازه

خیلی آرزو دارم که مردم معنـی  . که کتاب تکراري است
هر کس . هاي تکراري را خوب درك نمایند همین حرف

خورد هر ناراحتی و  غذاي پخته نمی شود و خوار می خام
هر دردي که احساس کند یعنی بـه تشـخیص پزشـکان    

 هـم  بیمار شود، نه فقط نباید بترسـد بلکـه بایـد خیلـی    
هاي خود نجـات پیـدا    خوشحال شود که دارد از بیماري

کنـد، سـمومی را کـه در بـدن      کند، بدن را تصفیه می می
کند و  حل می هاي زائد را کند، سلول دفع میجمع کرده 

اینقـدر کـه   . رود خالصه به سوي سالمتی کامل پیش می
صـحبت کـردم    هـاي شـفابخش   العمـل  راجع به عکـس 

 ،خـواري  خـام  مـاه امیدوارم که بعد از چند هفته یا چند 
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آقاي آوانسیان، ضعف دارم، سرم گیج «: نیایند بگویند که
آقاي آوانسیان، پاهاي مـن درد  «: یا» رود، چکار کنم؟ می
خواري  پرسم کتاب خام من می» ته است، چکار کنم؟گرف

پرسـم   مـی  ».آري«: دهـد  اید؟ جواب مـی  را مطالعه کرده
ایـد؟   العمل شفابخش کمی مطالعه کـرده  راجع به عکس

پرسـید؟   گویم پس چـرا مـی   می» .آري«: دهد جواب می
حاال این » .دانستم العمل است؟ نمی این عکس«: گوید می

وحشـت   کـه  ها بعضی ،آیند خوب است که پیش من می
بـر  ) دارو(روند و با یک مقدار سـم   کرده پیش دکتر می

  .گردند می

هاي گنده  ، چه حرف"دانشمند"، "پزشک"، "دکتر"
 مـرا جـانی همـه    و عقـل  گنده؛ اگر من بگویم نادان، بی

پزشـکان محتـرم تـوهین    بـه  خود  کنند که بی مذمت می
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ه نظر من ولی مقصود من توهین کردن نیست، ب. کنم می
. گـویم  من فقط حقیقت را می. حقیقت گناه نیستگفتن 

مهندس بدن انسان، طبیعت، بـراي بـدن سـاخت خـود     
کسی که قانون . تعیین کرده است را ي خام گیاهیهاغذا

ابتدایی طبیعـت را نشناسـد او نـادان اسـت، کسـی کـه       
فقـط منبـع    شنود غذاي پخته ارزش غـذایی نـدارد و   می

کسی  .عقل است گذارد او بی ی نمیوقع اما بیماري است
کنـد او   غن مـی مردم قد برايي طبیعی را  که غذاي زنده

شما چـه  . یک جنایتکار است کش و یک جانی، یک آدم
دهید به کسی که بـه گـاو و گوسـفند خـوردن      لقب می

ي پختـه   یونجـه هـا   آني خام را قدغن کند و بـه   یونجه
بـان غـذاي   و یا به شتر خار پخته بدهـد؟ خـار بیا  بدهد 

. ي زنده غـذاي طبیعـی انسـان اسـت     طبیعی شتر و میوه
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مـردم   بـراي ي خـام را   وقتی یک پزشک مصـرف میـوه  
. عقل و هم جانی هم بی ،کند او هم نادان است قدغن می

خوانـد و بـاز هـم     ها را می وقتی یک پزشک این حرف
کنـد او   بیمـاران قـدغن مـی    برايمصرف غذاي خام را 

  .تدیگر تمام دیوانه اس
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  سرطان چیست؟

خـوار   ام، پختـه  طور کـه در کتـاب اول نوشـته    همان
بـدن  . داراي دو بدن است، بدن اصـلی و بـدن دروغـی   

آیـد و بـا    هـاي پختـه بـه وجـود مـی      دروغی از خوراك
شناسـان خیلـی    یاختـه . شود میهاي پخته تغذیه  خوراك

ــه   ــاختمان یاخت ــین س ــرق ب ــا ف ــد ت ــالش کردن ــاي  ت ه
یگانه فرقـی  . طبیعی را بشناسندسرطانی و ) هاي سلول(

هـاي   توانستند پیـدا کننـد ایـن بـود کـه سـلول       ها آنکه 
و فاقـد هرگونـه   اي داشـته   شـکل کـامالً سـاده    سرطانی
. باشند مفید می هايهاي تخصصی براي انجام کار دستگاه

ها این است کـه عقـب پـروتئین     یگانه هدف این سلول
طـور کـه    همـان  .بگردند، آن را ببلعند و تولید مثل کننـد 
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خوارهـا عـین همـین     هـاي زائـد پختـه    دانـیم سـلول   می
وجـود  ها  آنخاصیت را دارند، فقط یک درجه فرق بین 

هاي زائـد را بـه    سلول ،به این معنی که بدن اصلی .دارد
را به جاهاي ها  آندارد و  نحوي زیر کنترل خود نگاه می

آقایـان و پـاي    بدن مثالً زیر پوست، جلوي شکمخالی 
بدن اصلی براي نگاه داشتن حجم . کند ها پخش می نمخا

هـاي زائـد را    مجبور است این سـلول ها  ناضروري ارگ
هاي اصلی کند و بـدین طریـق موقتـاً مـانع      قاطی سلول

فشار خود را روي یک ارگـان متمرکـز   ها  آنشود که  می
  .کنند و آن را از کار بیندازند

از هـاي سـرطانی    هاي زائد و هـم سـلول   هم سلول
آینـد کـه شـخص     همین غذاهاي پختـه بـه وجـود مـی    

ي خود با دست خود تهیـه   حریص و معتاد در آشپزخانه
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هاي زائد قادر نیستند مقدار هنگفتی غذاي  سلول. کند می
ــدن     ــانه وارد ب ــاد حریص ــه از راه اعتی ــی را ک غیرطبیع

قسمت زیادي از . شود تماماً جذب کنند خوارها می پخته
سـوزد، بـه حـرارت زائـد      دن مـی آن با کوشش دفاعی ب

یک قسمت از . گردد فایده ناپدید می شود و بی تبدیل می
کنند استقالل پیدا کنند تا بتوانند  هاي زائد سعی می سلول

وقتی کـه یـک یـا    . هاي زائد را تماماً ببلعند این خوراك
هـاي زائـد در تـالش خـود موفـق       چند تا از این سلول

آورند به یـک صـورت    شوند و استقالل به دست می می
کنند،  هاي زائد می به بلعیدن خوراك شروع باور نکردنی

ي حیـوانی کـه اربـاب     هاي گندیده مخصوصاً اسید آمینه
به همین طریق از یک یا . کند تعارف میها  آنپرخور به 
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آید  چند سلول ناچیز شروع شده یک هیوال به وجود می
  .که تمام دنیا را به وحشت انداخته است

بین کـه فکـر خـود را همیشـه بـا       شخص واقعیک 
توانـد تعجـب    دارد نمـی  مسائل اساسی مشغول نگاه می

نکند که دانشمندان در تحقیقات و مطالعات خود بـراي  
. کننـد  انرژي و پول مصرف مـی  ،چه مسائل پوچی وقت

در تحقیقات خود راجع به وجـود آمـدن سـرطان    ها  آن
انـد کـه    کـرده آوري  زا جمع ي سرطان چهارصد نوع ماده

تـرین   ي تغذیه کوچک به غیر از مسأله ها آنکدام از  هیچ
هر کس بایـد از  . اي با عامل اساسی سرطان ندارد رابطه

خیلـی خـوب، فـرض کنـیم سـموم       که خود سؤال کند
مختلف، اشعه، تحریکات مزمن، آسیب بدنی، سوختگی، 
ــر    ــاي دیگ ــی چیزه ــر و گروه ــوتین، قی ــروس، نیک وی
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هـا   آنف خود باز دارند، به یها را از وظا توانند سلول می
را ضعیف سازند، له کنند، بکشند و از  ها آنضرر بزنند، 

شود که بـه یـک یـا     بین ببرند؛ ولی کدام عامل سبب می
عظیمـی بـراي رشـد و تکثیـر      نیرويچنان  ،چند سلول

ــاختمان    ــاهی س ــدت کوت ــود در م ــادر ش ــه ق ــد ک بده
و بـه هالکـت   انگیز بـدن انسـان را زمـین بزنـد      شگفت
  .برساند

خود صاحب بدن بـا دقـت   این نیروي وحشتناك را 
. آفرینـد  تر براي نابودي خود در آشپزخانه می هرچه تمام

ي  زاسـت، یعنـی همـه    پس هر لقمه غذاي پخته سـرطان 
هـاي غـذاهاي پختـه متفقـاً سـرطان را بـه وجـود         لقمه
در حین مطالعات خـود دانشـمندان بـا عامـل     . آورند می

کننـد، مـدرك    ان به دفعات زیاد برخورد مـی اصلی سرط
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گیرنــد، مــدتی بــه آن خیــره  انکارناپـذیر در دســت مــی 
 کنند ولی همین که صـحبت  شوند، حتی تأیید هم می می
زده چشـمان   وحشتها  آنآید  تغییر تغذیه به میان می از

. کننـد  ها فرار مـی  بندند و مثل رعد زده خود را سفت می
ي  در عـادت تغذیـه  هـا   آنچرا این طور است؟ چون که 

از مخصوصـاً  . خواهند چیزي غیرطبیعی ببیننـد  خود نمی
ـ  نان که هر روز می ي قـدیم غـذاي   هـا  ناخورند و از زم

خواهنـد انتقـاد    حساب شده نمـی  مقدسیاصلی و حتی 
که نان طبیعیِ خود، گندم زنـده  خواهند ببینند  کنند، نمی

تن خمیـر کـردن و پخـ    ،آرد کـردن  ،با پوست گرفتن را
  .اند چندین بار حرام کرده

هاي سرطانی  بینند که یاخته شناسان آشکارا می یاخته
ی فعالیـت مفیـد   یاند و توانـا  هاي تخصصی فاقد دستگاه
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هـاي اشـخاص بـه اصـطالح      سلول ها آنبه نظر . ندارند
اثر بعضی  دراند و سپس  عیب بوده اول کامل و بی 1سالم

تصاصی خـود  ت طبیعی و قدرت اخازا صف مواد سرطان
بـه عبـارت دیگـر بـه نظـر ایـن       . دهنـد  را از دست مـی 

هاي تخصصی و نقص در کار  شناسان نبودن ماشین یاخته
باشد به غیر از  تولیدي به هر نوع عامل اتفاقی مربوط می

بدن ( ي براي کارخانه) طبیعت(اي که مهندس  مواد اولیه
ایـن آقایـان   . ساخت خـود تعیـین نمـوده اسـت    ) انسان
اننــد ببیننــد کــه چطــور هــر روز مقــدار زیــادي تو نمـی 
ارزش و توخالی به عنوان غذا  بی ،سمی ،هاي مرده سلول

شـناس معـروف    یاختـه . شـود  خوارها می وارد بدن پخته

 
خوارها حتی یک نفر انسان سالم  آنها خبر ندارند که بین پخته -  ١

  .د نداردوجوهم 
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ــاودري  ــام ک ــه ن ــه 1آمریکــایی ب ــدارکی کلی ــه  را ي م ک
انـد   دانشمندان دنیا در مطالعـات خـود بـه دسـت آورده    

ر زیـر عنـوان   آوري کـرده و در یـک کتـاب قطـو     جمع
یــک . کــرده اســتآوري  جمــع 2هــاي ســرطانی ســلول
تواند به آسانی ببیند که تشـخیص   بین می ي واقع خواننده

. چه اندازه روشن و آشکار اسـت  به علت اصلی سرطان
بعـداً  . ابتدا این کتاب به زبان روسی به دست مـن افتـاد  

خواسـتم از اصـل    خـواري مـی   براي کتاب انگلیسی خام
با زحمت فـراوان موفـق شـدم یـک     . ه کنمکتاب استفاد

در اینجـا چنـد   . جلد کتاب اصلی از آمریکـا وارد کـنم  
  .آورم قسمت از این کتاب را براي خواننده می

 
1 - Cowdry 
2 - Cancer Sells 
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با از دست دادن یک قسمت یـا  «: نویسد کاودري می
هاي سرطانی بـه   هاي تخصصی در سلول ي دستگاه کلیه

. شـود  کاسـته مـی  هـا   آنهمین نسبت از قدرت تولیـدي  
 1».هاي الزمه انجام وظیفـه ممکـن نیسـت    بدون دستگاه

 ،هاي تولیدي کاودري خبر ندارد که براي ساختن دستگاه
ها به مواد خام احتیاج دارند و وقتی مواد خـام بـه    سلول

شـوند بـراي یاختـه نـه سـاختمان       مواد پخته تبدیل مـی 
  .ي مفید ماند و نه انجام وظیفه می

و  کنـــد مـــی اقتبـــاس Ruschکـــاودري از روش 
هــا و  هــاي طبیعــی داراي دســتگاه ســلول« :نویســد مــی

را مشـخص  هـا   آنهایی هستند کـه کامـل بـودن     ماشین

 
  11صفحه  -  1
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ها وقتی وسـائل سـاختمانی    عملیات این ماشین. کند می
و  1».رسـد  به حد اعال مـی  رسد به حدود معینی میها  آن

در راه بـه سـوي سـرطان،    «: نویسـد  در جاي دیگـر مـی  
دین استعداد فعالیتی خود را از دست ها یک یا چن سلول

کـه بـه    شود، براي ایـن  دهند، یعنی تغییرات ارثی می می
استقالل کامل برسند مجبورند چنـد دسـتگاه و وسـایل    

هاي کامل  تخم و نطفه چون سلول. مفید از دست بدهند
  2».شوند هستند به سرطان تبدیل نمی

هاي سرطانی این اسـت کـه    مهمترین فعالیت سلول
ماً مـواد هیـدروژنی شـکار کننـد، پـروتئین حیـوانی       دائ

 
  15صفحه  -  1
  333صفحه  -  2
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هـاي مصـنوعی    ببلعند، آمینو اسیدها را ببلعنـد، پـروتئین  
هاي  سلول. هاي دیگر انجام دهند بسازند و خیلی زرنگی

ي بـدن اسـید    ي هیدروژنی از ذخیـره  مانند تله«سرطانی 
کـاودري   1».گرداننـد  کشند و بر نمی ها را بیرون می آمینه

چنـین بـه نظـر    «: نویسـد  د سطر دیگر مـی سپس در چن
هاي سرطانی در  هیدروژنی سلول 2رسد که متابولیسم می

هـاي   کنند مـوادي را کـه سـلول    پیشرفت خود سعی می
نویسـنده،  » .برباینـد هـا   آنفعال بسیار احتیـاج دارنـد از   

. دانــد پــروتئین حیــوانی را بــراي بــدن خیلــی الزم مــی
نند کـه برتـري در   ک خیال می 4و هندرسن 3سن کریستین

 
  39صفحه  -  1

2 - Metabolism 
3 - Christensen 
4 - Henderson 
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هـاي سـرطانی و    ها توسط سـلول  آوري اسید آمینه جمع
در یک موجود ضعیف یک عامـل   ها آني  اندازه رشد بی
ضـعیف شـدن بـدن در    هـا   آنبـه خیـال    1.باشد مهم می

باشـد نـه از    حیـوانی مـی  هاي  ي کمبود اسید آمینه نتیجه
  .کمبود غذاي طبیعی

). 2سنتز(ازند س هاي سرطانی دائماً پروتئین می سلول
گـاهی مشـاهده شـده کـه سـرطان      «: نویسد کاودري می

همراه با سنتز غیرطبیعی و حتـی همـراه بـا بـه      3بدخیم
براي رشد . روند وجود آمدن پروتئین غیرطبیعی جلو می

شـوند   هاي تازه ظاهر می ي سرطانی پیوسته پروتئین غده

 
1  - 1952  

2 - Sinthese 
3 - Malignancy 
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که در شرایط طبیعی سنتز بـا تجزیـه کنتـرل     و حال آن
هـاي تـازه بـه وجـود      د، یعنی از یک طرف سلولشو می
سـپس کـاودري از    1».میرند آیند و از طرف دیگر می می

هـاي   رسد که بین سلول به نظر می«: آورد می 2گاسپرسن
هاي نرمال مربوط بـه پیشـرفت    بدخیم سرطانی و سلول

در . سازي یک فرق اساسـی وجـود دارد   سیستم پروتئین
هـاي جلوگیرنـده کـه     ي بدخیم دسـتگاه  هاي غده سلول

سـازي یـک حـدودي     معموالً در فعالیت سیستم پروتئین
پروتئین و باز  3».افتند کنند کم و بیش از کار می معین می

ي عزیز، این همین پـروتئین اسـت    خواننده. هم پروتئین

 
  152صفحه  -  1

2 - Gasperson 
  102و  101صفحه  -  3
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که آقایان پزشکان مصرف آن را شب و روز به بزرگ و 
ایـن  بینیـد   طـور کـه مـی    همـان . کنند کوچک توصیه می

ي سـرطانی   هـا بـه درد غـده    ها و این اسید آمینه پروتئین
  .خورند می

هاي بـدن انسـان    سلول«: کند که کاودري تصدیق می
هـاي کوچـک و پیچیـده     قابـل تصـوري شخصـیت    غیر

هستند که شاید از بیشـتر از ده هـزار قسـمت مختلـف     
پنج  -هاي ریاضی چهار تشخیص فرمول. اند تشکیل شده

کاري اسـت بسـیار مشـکل، چطـور     عضو ترکیب کننده 
 1»ممکن است با هزارها عضـو گونـاگون معاملـه کـرد؟    

شناسـانی کـه از سـاختمان و فعالیـت یـک       بلی، زیست

 
  152و  151صفحه  -  1
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سلول اینقدر کم اطالع دارند، سرنوشت تمام مردم را در 
را ) طبیعـت (هاي مهندس اصلی  اند، حساب دست گرفته

ایـن  داننـد   کننـد کـه مـی    اند و خیال مـی  به آتش سپرده
اي، پـروتئین،   ها روزانه چقدر چربی، مواد نشاسته سلول

هـاي پـوچ،    با این حساب. ویتامین و غیره احتیاج دارند
غلط و خطرناك هم مغز خود و هم مغز مردم زودبـاور  

  .اند را به کلی خراب کرده

انـد کـه    شماري گواهی جمع کـرده  شناسان بی یاخته
سـرطان یـا   خوري در به وجـود آمـدن    دهد کم نشان می

الملـل در   در زمـان جنـگ بـین   . روي رشد آن اثـر دارد 
هـا در دانمـارك، روسـیه، آلمـان و      بنـدي  ي جیـره  نتیجه
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 1بـه نظـر هیندهـد   . اتریش تلفات سـرطانی کمتـر شـد   
ــوري  ــادي دارد پرخ ــر زی ــرطانی اث ــدادهاي س . در روی

انجـام گرفتـه    هـا  حیـوان کاودري از تجربیاتی کـه روي  
دهـد کـه محـدود     نشان می 2کی مک .آورد می ییها نمونه

کنـد و یـا از    کردن تغذیه از بروز سرطان جلوگیري مـی 
هـاي   پیوند سرطان بـه مـوش  . کاهد سرعت رشد آن می

. بستگی دارد ها آني  پرخور به مقدار غذاي خورده شده
کننـد پیونـد    هایی که با غذاي محدود زنـدگی مـی   موش

خور قبـول  هاي پر تر از موش سرطان را به مراتب سخت
هـایی مطالعـه    کی و دوستانش روي مـوش  مک. کنند می

خورند که فقـط نمیرنـد    اند که به قدري کم غذا می کرده

 
1 - Hindhede 
2 - MacCay 
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را هفتصد روز و ها  آنیک دسته از . نکنند هم ولی رشد
انــد و  ي دیگــر را نهصــد روز جــوان نگــه داشــته دســته

کـه در  صـورتی  در  ،به بلوغ برسندها  آناند که  نگذاشته
وقتی . ششصد روز استها  آنمعمولی طول عمر شرایط 

ها مجدداً به حد کافی غـذا دادنـد بـیش از     به این موش
هزار و چهارصد روز یعنی بیشتر از دو برابر طول عمـر  

مدارك بعدي نشـان داد کـه بـین     .زنده ماندند "طبیعی"
 150کردنـد،   تغذیه مـی  "نرمال"موش که با رژیم  198

ــورد ســرطان مشــاهده شــد، و  ــین م ــی ب ــوش  200ل م
  .ي سرطانی دیده شد غده 38خوراك فقط  کم

به دفعات تالش کردند از دفاتر بیمـه مـدارکی    ها آن
اي بین وزن بـدن   به دست آورند که نشان دهد چه رابطه

ــود دارد  ــرطانی وج ــاي س ــرگ و میره  7740672. و م



41 

بـراي وزن   ،در هر صد هزار سـند . نامه بررسی شد بیمه
 24و کمتر از نرمـال   32، وزن نرمال 37باالتر از نرمال 
یک حساب خیلی قابل توجه ولـی  . ه شدمرگ نشان داد

 1950تـا   1900سـال از   پنجـاه قابل تأسف براي مدت 
 علـم پزشـکی و بـه مـوازات آن     "پیشرفت"زمان با  هم

پیشرفت مرگ و میرها از سکته و سـرطان از ایـن قـرار    
از  سال براي یکصـد هـزار مـرگ    پنجاهدر مدت : است

هاي  رسیده، همچنین از بیماري 6/139به  64سرطان از 
. یعنی تقریباً دو برابر رسیده است 1/478به  244قلبی از 

 چهـارده یعنی در مـدت   1964در  ،تر از این حاال جالب
در ( 3/151بـه   6/139ي سرطان از  سال مرگ در نتیجه

هاي قلبی از  همچنین در بیماري. رسید) یکصد هزار نفر
هـا را دانشـمندان    این صـورت . رسید 6/508به  1/478
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آمریکایی از دفاتر رسمی شرکت هـاي بیمـه بـه دسـت     
حـاال حسـاب   . انـد  اند و هیچ خجالتی هم نکشیده آورده

 صدیا  پنجاهسرعت جلو بروند بعد از  همینکنید اگر با 
وحشی در محـیط   هاي حیوانبین . رسند سال به کجا می

کـه   بعـد از ایـن  . اسـت طبیعی سـرطان شـناخته نشـده    
طـوالنی بـا غـذاي غیرطبیعـی      یهاي اسیر را مدت میمون

هـا   آني سرطان مانند در  تغذیه نمودند یک یا دو تا غده
ــد  ــاهده ش ــت    . مش ــه دس ــا ک ــا، آنج ــق دریاه در عم

ي سـرطانی بـه    نرسیده است غـده  ها انساني  خرابکارانه
  .کلی نایاب است

بـروز  کنـد کـه کیفیـت غـذا در      کاودري تصدیق می
باالخره حقیقت «: نویسد او می. سرطان خیلی مؤثر است

دهد که حیواناتی که بـا غـذاي طبیعـی     آشکارا نشان می
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یی که ها آنکنند به سرطان کمتر تمایل دارند تا  تغذیه می
ي  یگانه دسته» .کنند با غذاي کامالً تصفیه شده تغذیه می

بزرگ از موجوداتی که از سرطان بـه کلـی مصـونند در    
این حقیقت بیشتر اهمیـت  . کنند عمق دریاها زندگی می

که جمعیـت موجـودات دریاهـا     کند به دلیل این پیدا می
متأسـفانه اکنـون   . سه برابر موجودات روي زمین اسـت 

  .کنند آب دریاها را نیز مسموم می "متمدن"مردم 

شناسـان بـا عامـل     باالخره حین این جستجو زیست
کنند، حتی  به آن نگاه می شوند، رو می اصلی سرطان روبه

عالقگی و خونسردي  کنند ولی با تمام بی تصدیق هم می
چیـز  ها  آني  که خواسته شوند مثل این از کنار آن رد می

اي که مصـرف   عقیده«: نویسد کاودري می. دیگري است
توانـد در بـدن    میها  آنزیاد بعضی مواد غذایی یا فقدان 
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 ها آن 1».کند پیدا میکم زمینه  شود کمسرطان  انسان سبب
کــاودري . بیننــد اثــرات غــذاي طبیعــی را صــریحاً مــی

آیـد کـه نشـان     باالخره مدارکی به دست می«: نویسد می
دهد بعضی حیوانـات کـه بـا غـذاي طبیعـی تغذیـه        می
یی که بـا  ها آنشوند تا  کنند کمتر به سرطان مبتال می می

ده این غذاي تصفیه ش» .کنند غذاي تصفیه شده تغذیه می
ویتـامین و  ي پنبه،  اي، روغن دانه از کازئین، مواد نشاسته

  .شود مواد معدنی مصنوعی تشکیل می

کنند کـه   هایی جمع می شناسان از صحرا موش یاخته
ــتند،   ــرطان مصــون هس ــا آنصــد درصــد از س را در  ه

هـاي ظریـف بـا     کنند، مثل بچـه  نگهداري می ییها قفسه

 
  220صفحه  -  1
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را تغذیـه  ها  آن "اندارداست"کنند، با غذاي  رفتار می ها آن
دارنـد،   گیري وا می را با همدیگر به جفت ها آنکنند،  می

با هیچ نـوع  ها  آنگذارند  نمی و کنند سخت حفاظت می
زاي فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی تماس  ي سرطان ماده
خـود بـه   "ها  با وجود این هشتاد درصد این موش. یابند
. شـوند  ان مبتال مـی به سرط "نامعلومی"و به دلیل  "خود

بیند همین  آور است که چطور کاودري نمی خیلی تعجب
محـیط غیرطبیعـی و غــذاي غیرطبیعـی باعـث ســرطان     

زا پیـدا   شناسان چهارصد عامـل سـرطان   زیست. شود می
ي  در همـه «: نویسـد  اند، با وجود این کـاودري مـی   کرده
انـد کمتـر از    هاي سرطانی که پزشکان مطالعه کـرده  غده

زا  هـاي سـرطان   احتماالً بـا ایـن عامـل   ها  آند یک درص
در مقابل این ما دیدیم که چطور غذاي » .اند رو بوده روبه
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غیرطبیعی از صد موش سالم هشتاد موش سـرطانی بـه   
 150موش  198در یک آزمایش دیگر از . آورد وجود می

با محدود کردن نسبی غـذا  . شوند سرطانی میها  آنتاي 
حـاال ببینـیم بـا    . یابـد  کاهش می 38به  150این رقم از 

شناسـان بـه کـدام     وجود این همه مدارك ارزنده زیست
آور  ي تعجـب  کـاودري بـه یـک نتیجـه    . اند نتیجه رسیده

ي ایـن مطالعـاتی    همهپیاده کردن «: گوید او می. رسد می
روي انسان به احتیاط  ، برکه روي حیوانات انجام گرفته

اسـت کـه از    خواریزچ ک موجود همهانسان ی. نیاز دارد
جمـع   ي مختلـف هر طرف دنیا جـور بـه جـور غـذاها    

ي محلـی   کند، ولی موجودات دیگر از گیاهان سـاده  می
طول عمر انسان خیلی زیادتر از حیوانات . کنند تغذیه می

چسبیدن به این رژیم فرضـی بـراي   . آزمایشگاهی است
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هاي زیاد یعنی تقریباً یک چهارم قرن که پیشـرفت   سال
  ».سرطان احتیاج دارد عملی نیست پنهانی

آقاي کاودري و شرکا، شما پیدا کردیـد کـه غـذاي    
کنـد، بـه عبـارت دیگـر      طبیعی از سرطان جلوگیري می

هــاي خطرنــاك  غــذاي غیرطبیعــی باعــث ایــن بیمــاري
تر از پخت و پز چیزي هست که غذاي  آیا مهم. شود می

هـا و   طبیعی را به غیرطبیعی تبدیل کنـد؟ چـرا آزمـایش   
دهید؟ شما در حقیقـت عامـل    مطالعات خود را ادامه می

اصلی بیماري خطرناك سرطان را کشف کردیـد، دیگـر   
تـر از پـروتئین    گردیـد؟ کـدام عامـل مهـم     دنبال چه می

توانـد ایـن دیـو     هـاي حیـوانی مـی    حیوانی و اسید آمینه
این پـروتئین و  شیطانی را در بدن انسان به وجود آورد؟ 

ی که به بچه، بزرگ، به بیمار و نـاتوان  های این اسید آمینه
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شما عامل سرطان را پیـدا  . کنید با صداي بلند توصیه می
کردید، پس چرا این خبر مهم را به اطالع عمـوم مـردم   

کنیـد کـه مبـادا از     رسانید؟ براي مردم دلسوزي مـی  نمی
کنید کـه   لذت غذاي پخته محروم بمانند؟ شما اشتباه می

. خواهد سال وقت می 25-20ن کنید بروز سرطا فکر می
نه آقاي کاودري، فقط یک ثانیه الزم است که یک سلول 

 .هاي خود جدا شده و به سرطان تبدیل شـود  از همسایه
اي را سراغ ندارید که با سرطان به دنیا  شما هیچ بچه آیا

ي سـرطانی برخـورد    ي دو ساله آمده باشد؟ شما به بچه
پخـت و پـز و    اید؟ مطمـئن باشـید اگـر صـنعت     نکرده

داروسازيِ مردم متمدن با همین سـرعت پیشـرفت کنـد    
هـاي   چند نسل دیگر هفتـاد درصـد مـردم مثـل مـوش     

شـما حقیقـت را   . آیند آزمایشگاهی با سرطان به دنیا می
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اعالم کنید، بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند که آیا 
خواهند با غذاي طبیعیِ سالم تغذیه کنند یـا بـا    میها  آن

ي غیرطبیعـی و خطرنـاك خودشـان را بـه هالکـت      غذا
  .برسانند

چطـور ایـن پزشـکان و     ببینیـد  .خیلی عجیب است
اند پخـت   اند که هنوز نفهمیده شناسان گمراه شده زیست

غلط و خطرناك که قـانون طبیعـت را    و پز عاملی است
هـاي مـردم    کند و باعـث همـه نـوع بـدبختی     پایمال می

گشـت در   ه دنبالش مـی کاودري آن چیزي را ک. شود می
دست خود گرفته و باز هم در تاریکی جستجوي خـود  

اکنون همه جا از خطر سیگار صـحبت  . دهد را ادامه می
سیگار سمی دارد به اسـم نیکـوتین، ایـن سـم     . کنند می

گوشت و لبنیات اسـت   پروتئینِ. تواند سلول بسازد نمی
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وقتی بدن براي ساختن سرطان . که قادرند سلول بسازند
 پیـدا کـردن   شود، براي کند و حاضر می آمادگی پیدا می

از آنجـا   تـا کند  یک محل ضعیف و مناسب جستجو می
ریه که از اثـر نیکـوتین ضـعیف    . کار خود را شروع کند

معمـوالً  . شـود  شده جاي مناسبی براي بروز سرطان مـی 
و یـا   هسـتند هایی از بدن که بیشـتر در حرکـت    قسمت

ي مناسبی براي بـروز سـرطان   د جانخور دائماً ضربه می
گاهی یک قسمت از دست یا پا بـه یـک جـا    . دنشو می
کند، ایـن زخـم یـک     خورد و زخم کوچکی پیدا می می

  .شود شود و تبدیل به سرطان می مدت خوب نمی

هــاي  مــن خــودم در بعضــی از جاهــاي بــدنم غــده
اي بـه بزرگـی    ام غـده  زیر پوست بیضه. داشتم یکوچک

خـواري روز بـه    بود که بعد از خامیک نخود پنهان شده 
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. روز کوچکتر شد تا یـک روز پوسـت را سـوراخ کـرد    
ي سـیاه بیـرون    وقتی فشار دادم یک تکه گوشـت مـرده  

روي انگشتان من دو تا زخم کوچک وجود داشت . آمد
 هـا  ایـن معلـوم بـود کـه    . شـدند  ها خـوب نمـی   که سال
 انـد و بـه   هاي بیگانه هستند که براي خود مانـده  گوشت

بـا  . خواستند بچسبند و جوش بخورند گوشت بدن نمی
چشم خود مشاهده کردم که چطور این گوشـت بیگانـه   

رود و  خـورد و جلـو مـی    کم گوشـت بـدن مـرا مـی     کم
حرکت  خواري چند سال بی بعد از خام. شود تر می بزرگ

  .ماند، جوش خورد و ناپدید گردید

بـه   هاي آمریکایی مدارکی کاودري از بایگانی دادگاه
داد کـارگرانی کـه در کارخانـه     دست آورد که نشان مـی 

موقع کار یک زخم کوچک روي دست یـا پـا یـا یـک     
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داشتند این زخم یـک مـدت    قسمت دیگر از بدن بر می
شد کـه گسـترش    شد و به سرطان تبدیل می خوب نمی

بین  دادگاه کوتاه. شد کرد و باعث مرگ کارگر می پیدا می
رگ دانسته و صاحب کارخانه این زخم ناچیز را باعث م

شـماري   بـی . کـرد  بهـا محکـوم مـی    را به پرداخت خون
  .ها وجود دارد ي این دادگاه دادرسی مشابه در پرونده
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ي  بیمارستان یعنی کارخانه
  سازي بیماري

، ا را فرا گرفتهعلم پزشکی که شهرتش همه جاي دنی
ي  و امیـد همـه   ي مردم نسبت به آن احتـرام قائلنـد   همه
کـه بیمـاران را معالجـه کنـد      اران است، عوض ایـن بیم

طـور قطـع    بـه . کند سازد و پخش می خودش بیماري می
ها  ي بیماري ثابت شده که مصرف غذاي پخته باعث همه

ــدبختی  ــایر ب ــت   و س ــانی اس ــاي انس ــکان در . ه پزش
بیماران صبحانه، ناهار و شام فقط غذاي  به ها نابیمارست

سـت کـه پزشـکان و    عجیـب ایـن ا  . خوراننـد  پخته می
شناسان در مطالعات علمی هیچ وقت بین غـذاي   زیست
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هـاي سـال    سـال هـا   آن. گذارنـد  خام و پخته فرقی نمی
اند که یـک انسـان روزانـه     اند و نتیجه گرفته مطالعه کرده

قـدر   اي و فـالن  قدر مواد نشاسـته  قدر پروتئین، فالن فالن
سـته  چربی الزم دارد؛ ولی این پـروتئین، چربـی یـا نشا   

فرقـی  هـا   آنرده است یا زنده براي پخته است یا خام، م
مـواد پختـه را تـرجیح     بیشتر موارد در ها آنندارد، حتی 

 است چه جور علم است که هنوز نتوانسته این. دهند می
تمـام  . بفهمد پخت و پز عملی است غیرطبیعی و مضـر 

دهند که هر چه بخواهد  سواد می اختیارات را به آشپز بی
، قاطی کند، روي آتش بگـذارد، بپـزد، بجوشـاند،    بخرد

مهمتـرین مسـأله کـه    . بسوزاند و به اتاق بیماران بفرستد
تغذیه است، تمام اختیارش بـه دسـت آشـپز نـادان داده     

  .شده است
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دانند که بدن انسان به غذاي خـام   پزشکان هنوز نمی
تواند  احتیاج دارد که بدون غذاي طبیعی هیچ انسانی نمی

ولی آقا یا خانم پزشک خیلی راحت مصرف  ،اندزنده بم
کند و بـا گرسـنگی مـردم را قتـل عـام       آن را قدغن می

جگر من از این گونه نادانی پزشـکان داغ دیـده   . کند می
هاي مفید و شفابخش را با  العمل عکس ها آنوقتی . است

بالند که  کنند چه قدر به خود می داروهاي سمی قطع می
قلـب از  . نـد ا هدرد را سـاکت کـرد  بیماري را معالجـه و  

کند، کلیـه از گرسـنگی از کـار افتـاده      گرسنگی کار نمی
ي بـدن چیـزي   هـا  نااست و پزشـک از گرسـنگی ارگـ   

ي ویتامین، پروتئین، چربـی و   شده  نمقدار معی. داند نمی
ـ   مواد نشاسته رده را غـذاي کامـل   ايِ پخته، سـوخته و م

خوارها هـم   ي پخته ي همهها ناارگ. دانند براي انسان می



56 

ي گرسـنه  هـا  نااین ارگ. گرسنه و هم مسموم شده است
کننـد،   با یک چهارم یا یک پنجم ظرفیت خود کـار مـی  

 شود، پزشک عوض این وقتی این یک پنجم هم تمام می
را به کار انـدازد،   ها آنغذاي طبیعی بدهد و ها  آنکه به 

یـات  را پیوند بزنـد و تجرب  ها ناگیرد این ارگ تصمیم می
زنـد و بیچـاره بیمـار     او پیونـد مـی  . تر کند خود را کامل

آیا برنارد باز هـم بـراي بـه    . کشد لوح را راحت می ساده
ي هـا  نادست آوردن تجربیات خود مـردم را مثـل حیـو   

کُـش هـیچ    کشد؟ آیـا وجـدان ایـن آدم    آزمایشگاهی می
ناراحت نیست؟ در مجالس، در بیمارسـتان و در مطـب   

دانشمندي که عوض این کـه   .کند می رل دانشمند بازي
به ارگان گرسنه غذاي طبیعی بدهد تـا کـار کنـد، آن را    

اندازد و یک  دانی می رد و مانند یک آشغال در آشغالب می
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اگـر ایـن کـار را در    . گذارد ارگان مصنوعی جاي آن می
یم که علم یتوانیم بگو موقع تصادفات به کار ببرند ما می

هـا   آنجـام داده اسـت، ولـی    پزشکی یک عمل مفیـد ان 
توانسـتند بـا    ي گرسنه و مسموم شده را که مـی ها ناارگ

. اندازنـد  رند و دور مـی ب ذاي گیاهی به کار بیندازند میغ
گیرنـد و او را راحـت    دار و ندار بیمار را از دستش مـی 

  .شندکُ کنند و می می

براي این کار کثیف چه اسمی بایـد بگـذاریم؟ اگـر    
کُشـی نیسـت    پس چیسـت؟ اگـر آدم  این جنایت نیست 

برداري نیست پس چیست؟ کسی  پس چیست؟ اگر کاله
. کاران را به محاکمـه بکشـد   وجود ندارد که این جنایت

  .کنند خودشان براي خود داوري میها  آن
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شـوند   کسی حق ندارد براي جنایتی که مرتکب مـی 
کُشـند و حاضـر و آمـاده     می ها آن. را مجازات کندها  آن

اکنون دیگر علم پزشکی . ک قربانی دیگر هستندمنتظر ی
خوارن نیز از نـاتوانی آن بـه    پخته. شهرت سابق را ندارد

کنند و  اند، چون مقادیر هنگفتی پول خرج می ستوه آمده
گیرند بلکه روز بـه روز بـدتر    اي نمی نه فقط هیچ نتیجه

کنند  شوند؛ چون پزشکان نه فقط پخته را منع نمی نیز می
ا نـوع سـم دیگـر بـه نـام دارو یـا ویتـامین        بلکه صـده 

مـردم تمـام عمـر کـار     . کننـد  مصنوعی به آن اضافه مـی 
گوینـد و دزدي   کشـند، دروغ مـی   کنند، زحمـت مـی   می
ها  کنند تا پول جمع کنند و در موقع بیماري این پول می

. را به دکتر تحویل بدهند و از این دنیـا تشـریف ببرنـد   
ارد که چهـل هـزار تومـان    گذ یک آقایی با دکتر قرار می
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این آقاي . براي یک عمل جراحی همسرش بپردازد پول
پـردازد و بـراي بـاقی     محترم بیست هزار تومان نقد مـی 
کار بـه  . نویسد دار می بیست هزار تومان یک چک وعده

آور  رسد، دکتر با اولین آمپـول خـواب   عمل جراحی نمی
فقـط   گر نه رحم و چپاول این پزشک بی. کُشد زن را می

دهد بلکه براي چـک هـم    بیست هزار تومان را پس نمی
  .کند کند و آن را وصول می اجرا صادر می

حاال ببینیم دارو چیست؟ نیاکـان مـا قبـل از کشـف     
ها و  کردند، با میوه ها و غارها زندگی می آتش در جنگل

کردنـد و از چنـان سـالمتی     هاي جنگلی تغذیه می ریشه
خالی بـا جـانوران وحشـی     برخوردار بودند که با دست

که آتـش کشـف گردیـد و     بعد از این. شدند گالویز می
مردم به غذاي پخته عادت کردنـد، ایـن عـادت کـه بـه      
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زودي به اعتیاد تبدیل شد چنان گسترش پیـدا کـرد کـه    
چشم باز کردند، این عـادت را دیدنـد و خیـال    تا مردم 

طـور هـم بایـد     طور بـوده و همـین   نکردند که از اول ای
خواري چیزي غیرطبیعی  هیچ کس در عادت پخته. باشد

هـا پزشـک، دانشـمند و     میلیـون . و مضر مشاهده نکـرد 
هــا  آنشــناس آمدنــد و رفتنــد و هــیچ کــدام از  زیســت

جسارت نکرد عمل پخت و پز را محکوم کنـد و آن را  
ها اعالم کند، به خصوص که بیشتر مـردم   باعث بیماري

  .دانند گی خود میخوردن را هدف زند "لذیذ"غذاي 

دانشمندانی ظاهر شدند مانند پاستور، کخ و غیره که 
مشاهده کردند کـه یـک    ها آن. میکروب را کشف کردند

شوند ولی دیگران که مقاومت بدن  عده از مردم بیمار می
عوض این ها  آن. شوند بیشتر است اصالً بیمار نمی ها آن
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ا که علت ضعیف شدن بدن را جستجو کنند و علـتش ر 
در پخت و پز ببینند و مصرف آن را محکوم کنند به کار 
داروسازي پرداختند که خیلی زود پیشـرفت کـرد و بـه    

بعداً مردم دیدند که آتش بعضی مواد . حال کنونی رسید
کند و باز هم عـوض   حیاتی را در غذاي طبیعی نابود می

این که مصرف آتش را قدغن کننـد شـروع بـه سـاختن     
هـم سـم خـاص    هـا   آنعی کردند که هاي مصنو ویتامین
ي داروها سم هستند و معلـوم اسـت    عموماً همه. هستند

انجـام   يکه سم در هیچ شرایطی قادر نیست کـار مفیـد  
مهمتـرین  . ي سم فقط مسموم کـردن اسـت   وظیفه. دهد

هاي  العمل دهد قطع کردن عکس کاري که دارو انجام می
. ننـد ک شفابخش بدن است که پزشکان بیماري تصور می

شـوند کـه داروهـا بـه غیـر از       کم پزشکان متوجه می کم
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توانند انجـام بدهنـد،    هیچ کار دیگري نمیمسموم کردن 
کننـد کمتـر دارو تجـویز     لذا بعضی از پزشکان سعی می

کنند ولی معموالً مجبورند نسـخه بنویسـند، چـون اگـر     
  .توانند پول بگیرند ننویسند نمی

قعی هستند و رحم پزشکانی که عقل دارند، انسان وا
ــند     ــود بنویس ــابلوي خ ــد روي ت ــد بای برویــد «: دارن

درِِ مطب را ببندند » .خواري کنید، دیگر بیمار نیستید خام
باید علناً  ها آن. و بروند براي خود کار دیگري پیدا کنند

ـ    اعالم کنند که ما دیگر نمی رده، بـا  خواهیم بـا غـذاي م
مـردم   پروتئین حیوانی و داروهاي سـمی باعـث مـرگ   

کردیم و فعالیت مـا غلـط    شویم، ما تا به حال اشتباه می
ایم، مصرف غذاي پخته را  بوده، اکنون حقیقت را شناخته

کنـیم و   ، مصرف داروها را محکـوم مـی  کنیم  محکوم می
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آرزو داریم که با این راه ساده و طبیعی همه به سـالمتی  
  .کامل برسند

شود که  دا میآیا در این دنیا یک نفر انسان حقیقی پی
ي ایـن   دیـده  از خودگذشتگی بکند و به خاطر مردم ستم

برسد؟ این کار ها  آنحقیقت را تصدیق کند و به داد دنیا 
تواند بفهمد که پخـت و   خیلی ساده است، هر کسی می

پز عملی غیرطبیعی و مضر است کـه قـانون طبیعـت را    
 ي مواد حیـاتی را  شد، کلیهکُ ، غذاي زنده را میشکند می

راسـتی  . شـود  ها می کند و باعث بیماري محو و نابود می
هایی هستند که ایـن حقیقـت    این پزشکان چه جور آدم

تواننـد بگوینـد کـه     اکنون دیگر نمی. بینند آشکار را نمی
اکنون همه جا صحبت . خواري چیست؟ خبر نداریم خام

هاي ما همه جا پخش شـده   اعالمیه. خواري است از خام
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جـواب ایشـان   . رهـا نوشـته شـده اسـت    دیوا و بر روي
ترسند بیماران را بـا غـذاي طبیعـی تغذیـه      چیست؟ می
ترسند  ترسند و البته از سالمتی بیماران نمی کنند؟ بله می

 ،چه شغل خوب. ترسند بلکه از خالی ماندن جیبشان می
گیرنـد   مقادیر هنگفتی پول می. زحمتی دارند آسان و بی

در . روي کاغذ بنویسـند  که اسم دو سه سم را براي این
کننــد و بعــد  بیمــاران را اول لخــت مــیهــا  نابیمارســت

ي عزیز، مقصود مـن اغـراق گفـتن و     خواننده. شندکُ می
گـویم،   توهین کردن نیسـت، مـن فقـط حقیقـت را مـی     

ایـن  . حقیقت هر قدر هم تلـخ باشـد بایـد گفتـه شـود     
بـه   تـا  هـا  اینها و مانند  ها، کورتیزن ها، سرُم بیوتیک آنتی

اکسیژن چطور؟ وقتی . اند حال کسی را سالمتی نبخشیده
بندند بدانید که دو سه روز دیگـر   بیمار را به اکسیژن می
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پرسیم شما  می ها آنوقتی از . بیشتر این بیمار زنده نیست
دهیـد؟   اي ندارد، چرا انجام می دانید این کار نتیجه که می

ه ساعت ي ما این است که دو س وظیفه«: دهند جواب می
ولـی بـراي   » .هم که شده بیمار را بیشتر زنده نگه داریم

تر یا  من معلوم نیست آیا اکسیژن زندگی بیمار را طوالنی
  .کند تر می کوتاه

را  هـا  ناي بیمارسـت  اگر آشپزخانه ،خوب توجه کنید
میـرد و   خاموش کنید هیچ بیمـاري در بیمارسـتان نمـی   

. گردند ي خود بر میها ي بیماران کامالً سالم به خانه همه
هاي من خیاالتی نیست، من با هزاران مورد ثابـت   حرف

شـود دیگـر یـک دینـار بـه       خوار می کردم کسی که خام
این . دهد چون دیگر بیمار نیست پزشک و دارو پول نمی

اگر این . کند نهضت دنیا را از جهنم به بهشت تبدیل می
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 نهضت را پزشکان ایرانـی در دسـت بگیرنـد احتـرام و    
  .رسانند شهرت ایران را در تمام جهان به حد اعال می

تفـاوت   خوانند، بـی  ها را می پزشکانی که این حرف
کنند  مانند و براي اصالح روش خود هیچ اقدامی نمی می
کش هستند و یا کـامالً   کار هستند، آدم واقعاً جنایتها  آن

هاي غلط علمی یاد گرفتن و حفظ  فرمول. احمق هستند
در بیمارسـتان همیشـه   . ت عاقل بودن نیستکردن عالم

ي گرسنه و فرسوده که تمـام  ها نابیمارانی هستند با ارگ
به جـایی رسـیده    ها آنوضعیت . بدنشان پر از سم است

است که دو سینی غذاي سمی و چند نوع داروي سمی 
پزشـک ایـن کـار را    . کافی است که این بیماران بمیرند

کـار   آیا ایـن پزشـک گنـاه    .شدکُ کند و بیماران را می می
هـا را   کُش نیست؟ من نباید این حرف نیست؟ آیا او آدم
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به زبان بیاورم؟ در صورتی که اگر پزشک عوض این دو 
سینی خـوراك سـمی و چنـد نـوع داروي سـمی، ایـن       

زنده  ها آنکرد  بیماران را با میوه و سبزي زنده تغذیه می
ــی ــد م ــ . ماندن ــدن کت ــد از خوان ــتر پزشــکان بع اب بیش
خواران حقیقت را  هاي خام خواري و شنیدن گزارش خام

ي  تواننـد راجـع بـه اصـالح تغذیـه      کنند و مـی  قبول می
دار برنامه پیشنهاد کنند  به مقامات صالحیت ها نابیمارست

ترسـند همکارانشـان    کنند چون مـی  ولی این کار را نمی
این طـور فکـر   ها  آنهر یک از . باران کنند را سنگ ها آن
من چرا باید این کار را بکنم؟ بگذار سـایرین  «: نندک می

آورم و معاش خـود را   من از این کار پول گیر می. بکنند
کنند و کشتارها مثل  طور فکر می همه این» .کنم تأمین می

  .کند سابق ادامه پیدا می
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ي  ي گرامی مشـاهده کـرد غـده    که خواننده  طوري  به
دارد، پــروتئین سـرطانی دائمـاً بــا پـروتئین ســر و کـار     

کنـد   کند، شکار می سازد، سنتز می خورد، پروتئین می می
اگر در جـایی  . گردد و خالصه همیشه دنبال پروتئین می

 نکنــدکـه خـودش مســتقر اسـت پـروتئین کــافی پیـدا      
سـر بـدن صـاحبش دراز     تا هایش را به طرف سر دست

هـاي موجـود در بـدن را     ي پروتئین کند و وقتی همه می
هاي بدن  کند شروع به بلعیدن گوشت تمام میبلعد و  می

کشـد و هـم    کند تا بـاالخره هـم او را مـی    صاحبش می
  .شود خودش نابود می

کار همین پروتئین است کـه پزشـکان    ها ایني  همه
ها  همین پروتئین که ده. پرستند اند و می خداي خود کرده

خواهنـد   سازد که بعداً مردم می هاي زائد می کیلو گوشت



69 

. تواننـد  هاي لعنتی خالص شـوند و نمـی   ین گوشتاز ا
هـا بـراي    پزشکان براي عمل کردن و بریدن این گوشت

با این حساب این . کنند ریال مطالبه می 25000هر کیلو 
کیلـو از وزنـش را    90خواري  افسر بازنشسته که با خام

ریال پـول خـرج کنـد،     2250000، مجبور بود 1کم کرد
ک دینار خرج به مقصود خود خواري بدون ی ولی با خام

هایی را که براي غـذا رسـاندن بـه     رسید و به عالوه پول
 .کنـد  کرد دیگر خرج نمی هاي زائد خرج می این گوشت

بعد از عمل کردن با خوردن چند دفعـه چلوکبـاب،    تازه
 هاي عمل کرده سبزي قرمه و آبگوشت جاي این گوشت

 
ــون    160 - 1 ــوده و اکن ــو ب ــو وزن دارد 70کیل ــس و . کیل عک

  .ام خواري چاپ چهارم گنجانیده ش را در کتاب خاما بیوگرافی
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بیعـی حتـی   کرد ولی اکنون با غذاي ط را دو مرتبه پر می
  .شود یک گرم گوشت زائد تولید نمی
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  گرسنگی

و مسـموم شـدن   هـا   نابیماري یعنی گرسـنگی ارگـ  
به . ترین کشف قرن بیستم است این حقیقت بزرگ. ها آن

هـا دفعـه در    قدري بزرگ و مهم که الزم اسـت میلیـون  
خوارهـا   ي پختـه  سراسر دنیا تکرار شود تا در مغز همـه 

کـه  هاي پختـه را   اران خوراكخو پخته. محکم جا بگیرد
جـات   نامند ولی به میوه ابداً ارزش غذایی ندارند غذا می

دهنـد و   که غذاي اصلی انسان است چندان اهمیت نمی
  .کنند را چیز لوکس و غیرضروري حساب میها  آن

خـواري را   که هنوز کتاب خـام خوار  وقتی یک پخته
ورنـد  خ خواران چیز پخته نمـی  شنود که خام نخوانده می
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شـود بـدون نـان     مگـر مـی  «: گویـد  کند و می تعجب می
شود تنهـا بـا میـوه شـکم را سـیر       زندگی کرد؟ مگر می

  »کرد؟

خـواري را شـروع    واقعاً کسی که اولـین دفعـه خـام   
خورد احسـاس سـیري    هر چه میوه و سبزي می کند می

کند، دلیلش چیست؟ آیا میوه و سبزي ارزش غذایی  نمی
کننـد، ولـی    ایـن طـور فکـر مـی     ها کافی ندارند؟ بعضی

خواران همه جا سیاه را سفید و سفید  طور که پخته همین
هـا   آن. کننـد  بینند، اینجا نیز سخت اشتباه مـی  را سیاه می

هاي پخته خورده و شکمشان را با آن  ها سال خوراك ده
دهنـد ولـی    به خیال این که به بدن غذا مـی  ،اند پر کرده

مرده و غیرطبیعی احتیـاج  هاي  بدن چون به این خوراك
ي هـا  ناقلب، کلیه، کبد، ریه و ارگ. ماند ندارد گرسنه می
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دیگر بدن براي فعالیت طبیعی خود فقط و فقط به غذاي 
ي انسان مـواد   جهاز هاضمه. ي گیاهی احتیاج دارند زنده

هـا   کند، روزهـا و گـاهی هفتـه    پخته را به زور قبول می
در این مدت . دور کندرا از بدن  ها آنکشد تا  زحمت می

خـوار پرخـور از خـود راضـی اسـت، از خـوردن        پخته
بـرد، خـود را کـامالً سـیر      می "لذت"هاي پخته  خوراك

بـه مقـدار    ي پزشکان کند، چون مطابق توصیه تصور می
اي و کالري وارد بدن  کافی پروتئین، چربی، مواد نشاسته
ي او هـا  نارسد که ارگـ  کرده و هیچ وقت به فکرش نمی

هـاي   نالند و دارند آخـرین نفـس   از گرسنگی حقیقی می
و احتمال دارد همین فردا کار به آخـر  کشند  خود را می

  .برسد
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شود  در این شرایط وقتی شخص با حقیقت آشنا می
کنـد و بـا غـذاي طبیعـی      مصرف مواد پخته را قطع مـی 

خـورد احسـاس    کند هر چه میوه و سبزي مـی  تغذیه می
هـا سـال    ي او که دهها ناون ارگکند، چرا؟ چ سیري نمی

بودنـد، از غـذایی کـه سـخت احتیـاج        گرسنگی کشیده
داشتند محـروم مانـده بودنـد و همیشـه حسـرت آن را      

کشیدند اما اکنون به فراوانی گیرشان آمده که هر چه  می
میل دارند بخورند، جهاز هاضمه نیز کامالً آمـادگی دارد  

چهـار پـنج   در این شـرایط شـخص    .را هضم کندها  آن
ي یک انسان کامل باید باشـد   احتیاج روزانه چه برابر آن

ي گرسنه را سیر کند، ها ناکند تا این ارگ غذا مصرف می
هاي سالم مجهز کند و به حـال طبیعـی    را با سلولها  آن

  .خود برگرداند
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توانـد   خواران تصورش را هم نمی هیچ کس از پخته
غـذاي پـر    زنـده چقـدر   تبکند که مواد گیاهی در حال

ــادر اســت  ارزشــی اســت  و چــه مقــدار کمــی از آن ق
فقـط  . ي بدن یک انسان را تأمین کنـد  احتیاجات روزانه

خواري که چندین سال تجربه پشت سر گذاشـته و   خام
توانـد بـه    کودکی که هنوز طعم مواد پخته را نچشیده می

  .این حقیقت پی ببرد

ر طـو  همان. اینجا الزم است کمی بیشتر شرح بدهیم
 هـا  ناارگ. که گفتیم مواد پخته اصالً ارزش غذایی ندارند

ــتفاده نمــی  ــت خــود از آن اس ــراي فعالی ــد ب ــام . کنن تم
توانند حتی یک سـلول بسـازند کـه     هاي دنیا نمی پختنی

. قادر شود کار کلیه را انجام دهد و ادرار را تصـفیه کنـد  
ي گیاهی به وجـود   ها فقط از غذاي زنده این نوع سلول
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آورد کـه بـه    خوار قالبی بهانه می وقتی یک خام. دآین می
غذاي طبیعی دسترسی پیـدا نکـردم مجبـور شـدم یـک      
چلوکباب بخورم، این چلوکباب نـه فقـط بـدن را سـیر     

تر هم کرده است، چون اگر قبالً یـک   نکرده بلکه گرسنه
سیب خورده بود اکنون نصف آن را نیز نفله کرده اسـت  

یک قسمت از انرژي خود  شود زیرا این سیب مجبور می
. را صرف کند تا ضرر چلوکبـاب را از بـدن دور سـازد   

خواران را  ي پختهها ناگیریم غذایی که ارگ پس نتیجه می
ي گیاهی است که گاهی  غذاي زنده کند نصف تغذیه می

معلوم اسـت کـه ایـن    . کند بدون توجه زیاد مصرف می
را هـا   ناتواند احتیاجات ارگ ذاي طبیعی نمیمقدار کم غ

  .تأمین کند
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شود کـه   غذاي طبیعی باعث میاین غیر کافی بودن 
تدریجاً بـه سـوي ازمحـالل     ها ناکلیه و سایر ارگ ،قلب

هیچ کس در علـم پزشـکی خبـر    . بروند و از کار بیفتند
بـه  هـا   آني بیچاره گرسنه هستند، ها انندارد که این ارگ

. ندارند اي احتیاج ي پروتئینی، چربی و نشاسته مواد مرده
ها  آنغذا بدهند ها  ناکه به ارگ این مواد مرده عوض این

بعــد از صــدها نــوع معاینــات و . کننــد را مســموم مــی
 هـا  نادهند که این ارگـ  آزمایشات پزشکان تشخیص می

ولی چرا خراب می . شود خراب شده یا دارد خراب می
شود؟ آیا براي خراب شدن یک دلیل هم وجود دارد یـا  

هـا هـیچ    این بیچاره. ا این چیزها کاري ندارندب ها آننه؟ 
گرسنه هستند و ها  ناتوانند بفهمند که این ارگ وقت نمی

خواهند کـه فـوراً شـروع بـه کـار       فقط غذاي طبیعی می
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پیدا ها  ناکنند، غذایی که حتی یک گرم از آن در بیمارست
بایــد بفهمنــد کــه خودشــان در  هــا آنکــی . شــود نمــی

پزند و به تمام دنیا  بیماري میها  ناتهاي بیمارس آشپزخانه
البته کالري زائد مواد پخته یـک انـرژي    ؟کنند پخش می

کنـد، انـرژي بـدون تـرمیم کـه روي       زائد نیز تولید مـی 
ي گرسنه و ضعیف یک بـار خسـته کننـده نیـز     ها ناارگ

خواهد براي انسـان غـذا    وقتی طبیعت می. کند اضافه می
ي  هنده یعنی مواد اولیـه ي عناصر ترکیب د تهیه کند کلیه

مـا  غذا را به مقادیر حساب شده مطابق احتیاجات بـدن  
هاي طبیعت  ي حساب آتش کلیه. کند در گیاهان جمع می

زند؛ بعضی عناصـر عـالی و حیـاتی را کـه      را به هم می
ــام  پزشــکان چنــد نــوعش را شــناخته انــد و ویتــامین ن

نـد  ا اند و هزارهـا نـوعش را کـه هنـوز نتوانسـته      گذاشته
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کند، ولـی عناصـر سـاده و     کُشد و نابود می بشناسند، می
اي،  ارزش مانند پروتئین، مواد چربـی، مـواد نشاسـته    کم

ي سـاختمانی، مـواد    کالري و غیره را که مصـالح سـاده  
سوختنی و انرژي کـاذب بـوده و بـه مراتـب بیشـتر از      

کـالري  . گذارد احتیاجات بدن ما هستند در غذا باقی می
زائد تولید نموده و به عضالت انرژي زائـد  زائد حرارت 

  .آورد را به حرکت در میها  آنرساند و  می

این انرژي زائد، این فعالیـت عضـالنی زائـد و ایـن     
ي گرسـنه، مسـموم   هـا  ناحرارت غیرضروري روي ارگ

را خیلـی  هـا   آنآورنـد و   شده و فرسوده دائماً فشار مـی 
نی زودتر پیر کارگرهاي ساختما. اندازند زودتر از کار می

بـرداران و   قلـب وزنـه  . شـوند  و بیشتر مـریض مـی   شده
. شـود  هاي سنگین زودتر مریض مـی  ورزشکاران ورزش
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خواري چـاپ چهـارم عکـس یـک افسـر       در کتاب خام
کیلــو وزن کــه مــدتی نیــز  160بــا بازنشسـته را داریــم  

بـدن او زیـر فشـار ایـن     . کرده است برداري کار می وزنه
ایـن آقـا بـا    . و نـاتوان شـده بـود   سنگینی کامالً عـاجز  

کنـد و اآلن   کیلو از وزن خود را کم مـی  90خواري  خام
خـوار و   هاي خـود همگـی خـام    کیلو با بچه 70با وزن 

اگـر در نظـر   . کننـد  کامالً سالم و خوشبخت زندگی می
هاي زائد را نیز بـا   کیلو سلول 30بگیریم که این آقا اقالً 

ـ  سلول شـود کـه یـک     وم مـی هاي اصلی مبادله کرده معل
هاي زائد را به دوش  کیلو گوشت 120کیلویی  40انسان 

البته بـا غـذاي خـودش،    (کرده  را تغذیه می ها آنگرفته، 
این کار . کرده است و با خود حمل می) ردهیعنی غذاي م

همین پروتئین و همین اسید آمینـه اسـت کـه پزشـکان     
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 160 این آقاي. کنند گمراه به بزرگ و کوچک توصیه می
ي گرسنه و فرسوده بیشتر وقت خـود  ها انکیلویی با ارگ
هـا   گذراند و از همه نوع نـاراحتی  می ها نارا در بیمارست
 160خوب توجه کنیـد یـک شـخص    . برد دائماً رنج می
کـدام پزشـک بـاور    ! ي گرسنه و الغرها ناکیلویی با ارگ

  کند؟ می
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  قتل عام علم پزشکی

. باید تکرار شود گوته گفته است که حقیقت همیشه
هـا نجـات    پزشکان ظاهر شدند گویا مردم را از بیمـاري 

ولی با غذاهاي پخته و داروهـاي سـمی خودشـان    دهند 
بـا  هـا   نابیمارسـت . کننـد  سازند و پخـش مـی   بیماري می

سـازي   هاي بیماري ها و داروهاي خود کارخانه آشپزخانه
یون هستند که مردم را نه فقط هزار هزار بلکه میلیون میل

اگر مـن نتـوانم   . این حرف افترا نیست. کنند قتل عام می
هایم را ثابت کنم هیچ وقت به خودم این اجازه را  حرف

در طبیعت بیماري وجـود  . دهم به مردم تهمت بزنم نمی
ندارد، مردم توسط غـذاي پختـه و داروهـاي سـمی، دو     

علـم  . سازند ها، خودشان بیماري می عامل اصلی بیماري
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پزشـکان  . ی اسـت غلـط، متضـاد و مضـر    پزشکی علم
. کنند بینند، به طبیعت نگاه نمی آزمایشگاه طبیعت را نمی

اند و یـک دنیـاي    هاي خود وارد شده به آزمایشگاهها  آن
ــی   ــردم م ــود و م ــراي خ ــنوعی ب ــازند مص ــن . س در ای

بینند، غلـط تشـخیص    همه چیز را غلط می ها آزمایشگاه
بـین مـواد خـام و     ها آن. گیرند دهند و غلط نتیجه می می

گذارند، سفید را سـیاه و سـیاه را سـفید     پخته فرقی نمی
. دهند بینند، مفید را مضر و مضر را مفید تشخیص می می

دهنـد و   پروتئین حیوانی پخته و گندیده را مفید قرار می
میوه و سبزي خام را که از طرف طبیعـت یگانـه غـذاي    

بـا ایـن   فقـط  . کننـد  انسان تعیین شده است قـدغن مـی  
هـا افـراد بشـر را بـه کشـتن       میلیونها  آن ،دستور ابلهانه

آینـد   وقتی این قبیل اشخاص به باشگاه ما مـی . دهند می
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از امـروز   گویم هر چه پزشک قدغن کرده اسـت  من می
العمـلِ   خورند، چنـد روز عکـس   می. فقط آن را بخورید

خبر آن را بیماري تصور کرده  شفابخش را که پزشک بی
پزشکان به مـردم  . شوند کنند و معالجه می ل میبود تحم

دهند کبـاب و بـاز هـم کبـاب      بیمار و ناتوان دستور می
گیرنـد   ي یک حیوان می کبابی که از جسد مرده. بخورند

. خوابانند تا نرم شود و زیر دندان حل شـود  و با پیاز می
این نرم شدن چه معنـی دارد؟ یعنـی بگنـدد، بپوسـد و     

ام را  با همین کباب من دو بچـه . ل شودتماماً به سم تبدی
  .شتمبا دست خود کُ

هاي خـود پزشـکان را    پروتئین حیوانی با اسید آمینه
انـد   اصالً چطور این آقایان ثابت کرده. دیوانه کرده است

که این نوع پروتئین و اسید آمینه براي بدن انسان الزم و 
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و  انـد  این کار را در عمل ثابت نکـرده ها  آنمفید است؟ 
توانند ثابت کنند، اگر بخواهند ثابـت   هیچ وقت هم نمی

تواننـد ثابـت کننـد کـه مـا       کنند بلکه برعکس آن را می
اند زیر  چون به کباب و بیفتک معتاد شدهها  آن. ایم کرده

هاي حیوانی  کنند که اسید آمینه فشار این اعتیاد خیال می
 من خودم پنجاه و سه سـال ایـن  . براي انسان الزم است

وقتـی  . ي مـرگ رسـیدم   پروتئین را خوردم و به آسـتانه 
دختـرم  . را قطع کـردم دوبـاره متولـد شـدم     آنمصرف 

آناهید بیست و دو سال است که بـه ایـن پـروتئین لـب     
ترین فرد ایـن دنیـا    نزده است، مگر چه شده؟ فقط سالم

کنـیم کـه    را غـذا حسـاب مـی    اي ما آن ماده. شده است
ات بـدن یـک موجـود زنـده را     بتواند به تنهایی احتیاجـ 

ي گیاهان خام این خاصیت را دارند ولی  همه. تأمین کند
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گوشت پخته به تنهایی در بیست و هشت روز انسـان را  
همـین خاصـیت را شـیر و    . کُشـد  کند و مـی  مسموم می

این حقیقت را گاو بهتر از دانشـمند  . دارند هم مرغ تخم
خـود شـیر    ي که چند مـاه بـه بچـه    بعد از این. داند می
ي خـود را بـا    شود گاو بچـه  دهد وقتی علف بلند می می

انسـان  . کنـد  کند و شیر را قطع مـی  لگد از خود دور می
پـزد   گیرد، آن را می عقل این شیر را به زور از گاو می بی

کنـد، از آن پنیـر، کـره و ماسـت درسـت       و خشک مـی 
چیزهـاي غیرطبیعـی هسـتند کـه انسـان       هـا  این. کند می

هـا   آنسازد، ولی پزشکان در آزمایشـگاه در   خودش می
که خیال بینند  میچیزهایی مانند پروتئین، کلسیم و غیره 

مرغ غذاهاي مفید هستند، چه  کنند شیر یا پنیر یا تخم می
شیر را غذاي کامل و مفید اعالم ها  آن. نادانی وحشتناکی
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مـرغ را بـراي انسـان نسـاخته،      طبیعـت تخـم  . کننـد  می
این است کـه یـک جوجـه از آن بیـرون     مرغ براي  تخم
انـد کـه    ها را به قدري خراب کرده مرغ اکنون تخم. بیاید

  .آید جوجه در نمیها  آندیگر از 

ي طبیعی وقتی پخته شد دیگـر از ارزش   غذاي زنده
افتد و در بدن اختالالت گونـاگون بـه    غذایی به کلی می

ـ  دانیم که غذاي پخته سلول می. آورد وجود می د هاي زائ
سازد، سموم مختلف تولید نمـوده و در بـدن ذخیـره     می
خالصه، . مانند گرسنه میها  نا، از طرف دیگر ارگکند می

  .ها آنو مسموم شدن ها  نابیماري یعنی گرسنگی ارگ

ي ایـن بیمـاري صـدها نـوع      پزشکان براي معالجـه 
آوري کرده و به اسـم دارو، قـرص،    سموم مختلف جمع
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آیا کدام یـک از ایـن   . اند پر کرده شربت و آمپول دنیا را
ــ   ي گرسـنه را ســیر کنــد،  هــا ناداروهـا قــادر اسـت ارگ

هاي زائد را بکشـد و سـموم مختلـف را از بـدن      سلول
خالی کند؟ هیچ وقـت چنـین دارویـی وجـود نـدارد و      

فرض کنیم دارویی پیدا شد که توانست . نخواهد داشت
را هـا   ناگـ هاي زائد را بکُشد و ار سم را دفع کند، سلول

اي دارد وقتی عامـل بیمـاري    سیر کند؛ این کار چه فایده
؟ پس بـراي  شود  بدن می واردیعنی غذاي پخته هر روز 

ي این بیماري فقط جریان عامل باید قطع شـود،   معالجه
چـه فایـده اگـر آب اسـتخر را     . راه دیگري وجود ندارد

پاك کنیم وقتی آب آلوده دائماً به طرف اسـتخر جـاري   
  .ما باید سعی کنیم که آب آلوده وارد استخر نشود. است
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کنم و باعث  من فعالیت غلط پزشکان را محکوم می
هــا و مــرگ و میرهــاي زودرس اعــالم  ي بیمــاري همــه

کنند،  دانند چکار می نمی ها آن. این حقیقت است. کنم می
تـر از سـایرین    ي منزل ایشان مجهزتر و کامـل  آشپزخانه

تـر از بیمـاران خـود     مـریض هـا   آناست، این است که 
هـر   هـا  آن. شوند دچار سکته می ها آنهستند و زودتر از 

کننـد و   اند کورکورانه عمل می چه در دانشگاه یاد گرفته
اکنـون پـانزده   . کننـد  کنند که به مردم کمک می خیال می

ـ   سال است که من با کتاب ي هـا  ناها و بروشورها بـه زب
از جریـان  هـا   آناکنون کنم،  گوشزد میها  آنمختلف به 

غـذاي پختـه و    هـا  ناآگاهی دارند و باز هم در بیمارسـت 
مـردم را   هـا  آناکنـون   .سـت ا داروهاي سمی حکمفرما

هـا   آن. کننـد  دانند چکار مـی  کُشند، بلکه می ندانسته نمی
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آور خود را زیر پوشـش محتـرم علـم ادامـه      کسب شرم
ایـن  کـنم، اگـر    من گفتم و باز هم تکـرار مـی  . دهند می

را خـاموش کننـد و    ها ناهاي بیمارست پزشکان آشپزخانه
عوض یک بشقاب غذاي پخته یک بشـقاب سـاالدهاي   

ي بیماري  خام به بیماران بدهند دیگر هیچ کس در نتیجه
این کار کامالً ساده، آسان و طبیعـی  ها  آنچرا . میرد نمی

خواهند انجـام بدهنـد؟ شـاید بهانـه بگیرنـد کـه        را نمی
اضر نیستند از غذاهاي پختـه دسـت بکشـند،    بیماران ح

این غـذا  «: این درست نیست؛ اگر پزشکان دستور بدهند
هـیچ کـس   » .را باید بخورید، این راه نجـات شماسـت  

کننـد   طور که مخالفت نمـی  تواند مخالفت کند همین نمی
احتمال دارد » .شکمتان را باید باز کنیم«: گویند وقتی می

ترسند اگر بـه   اند ولی می هحقیقت را شناختکه پزشکان 
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خواري است، دیگـر   عالج شما در خام«: بیماران بگویند
درِ  ،اي ي ایـن دسـتور دو کلمـه    در نتیجه» .پخته نخورید

  .شوندها تخته  ها و مطب ، داروخانهها ناي بیمارست همه

علم پزشکی و داروسازي از هدف اصلی و انسـانی  
. آمده استخود برگشته و به یک تجارت وحشتناك در 

گناه  هاي داروسازي با جان مردم بی ها و شرکت کارخانه
ها افراد بشر را با داروهاي کُشـنده   کنند، میلیون بازي می

. آورند و میلیاردها پول گیر میکُشند  کنند، می مسموم می
ارگـان شـما   «: پزشکان عوض این که به بیماران بگویند

ی گرســنه اســت و مســموم شــده، برویــد غــذاي طبیعــ
عوض این که این دستور رایگان را » .بخورید تا کار کند

بدهند و بیمار را نجات دهند، براي یـک یـا دو سـاعت    
عمل در حـدود یـک سـال کـارمزد یـک کـارگر پـول        
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ایـن کسـب کثیـف و    . کُشـند  گیرنـد و بیمـار را مـی    می
مردم براي . گیرد آور زیر عنوان محترم علم انجام می شرم
یادي قائل هستند؛ به نظر من علـم  ي علم احترام ز کلمه

تـرین علـم دنیـا     خواري کثیـف  پزشکی در شرایط پخته
در دنیا . شود ها افراد بشر می است که باعث مرگ میلیون

همه جور علم وجود دارد، دزد نیز با علم خاصی دزدي 
برند که  کند که گیر نیفتد، جنگ را نیز با علم جلو می می

با علـم سـر    هم قصاب هر چه بیشتر دشمن کشته شود،
  .کند برد و تکه تکه می حیوان را می

پزشــکان پخــت و پــز را چیــز غیرطبیعــی و مضــر 
کنند کـه ایـن عـادت عـادي و      خیال میها  آن. دانند نمی

بـه  . معمولی است که همیشه بوده و باید همیشـه باشـد  
ها را کرد،  ي بیماري از جاي دیگري باید چارهها  آننظر 
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صـدها  هـا   آندر ایـن راه  . ممکن استولی این کار غیر 
اند؟ ایـن   اي گرفته اند ولی چه نتیجه سال زحمت کشیده

. ي موجودات دیگر بیشتر بیمـاري دارد  که انسان از همه
کننـد، بـه آن    پزشکان به علـم خـود خیلـی افتخـار مـی     

هـاي آن را   گیـري  ي دسـتورات و نتیجـه   بالند و همـه  می
یـک دقیقـه فکـر     کنند، ولی نقص تلقی می صحیح و بی

ها و دستورات صـحیح بـود    کنند که اگر این فرمول نمی
را بـاد آورده   هـا  ایـن مگـر  ها چیسـت؟   پس این بیماري

گفـت ایـن همـه     است؟ اگر علـم پزشـکی راسـت مـی    
ي جنگلی بود و انسان محفوظ از ها ناها مال حیو بیماري

. علم پزشکی ندارند ولی مـا داریـم  ها  آنبود چون  ها آن
  برعکس شده است؟ پس چرا
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دوست بیـدار شـوید، بـه     پزشکان روشنفکر و انسان
ــپزخانه   ــد، آش ــت را بپذیری ــد و حقیق ــود بیایی ــاي  خ ه

موقع مردم  را خاموش کنید و مانع مرگ بیها  نابیمارست
ایـم،   این کار کوچکی نیست که ما شـروع کـرده  . شوید

العـالج حسـاب    ي این بیماران که صـعب  باور کنید همه
فقـط  . شـوند  ا این راه خیلی ساده معالجـه مـی  کنید ب می

ي بیمـاران را   مصرف غذاي پخته را قطـع کنیـد و همـه   
کـافی اسـت   . سالم و شاداب از بیمارستان مرخص کنید

یک بشقاب غذاي پخته را با یک بشقاب غذاي خـام و  
چند نوع میوه عوض کنیـد تـا عـوض ایـن کـه جسـد       

را  هـا  آنتید، بیماران را از بیمارستان به گورسـتان بفرسـ  
  .هاي خود برگردانید کامالً سالم به خانه
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ترین انقالبی اسـت کـه در طـول     خواري بزرگ خام
ي  تاریخ بشر به وقـوع پیوسـته اسـت و بـاالتر از همـه     

هـا را   ي بیماري ها قرار دارد، یک انقالبی که همه انقالب
اسـت از ایـن دنیـا بـر      هـا  ناترین بدبختی انس که بزرگ

ــ مــی ــا پختــهچینــد و عل خــواري و  م پزشــکی را کــه ب
. کنـد  باطـل مـی   داروخواري تمام دنیا را فرا گرفته است

پرست و خیر  دوست، وطن ي اشخاص انسان من از همه
خواران بشـتابند تـا    کنم به کمک جمعیت خام دعوت می

ایران را مرکز این نهضت عظـیم قـرار دهـیم و احتـرام     
در این راه از . ریمها باال بب ي ملت ایران را در چشم همه

خود دولت، از سنا، از مجلس شوراي ملـی و از وزارت  
بـین   انـدازه کوتـاه   پزشکان بی. خواهیم بهداري یاري می

خـواري را   خـام  بایـد  کنند که مـا  خیال میها  آنهستند، 
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کـنم و   من علم پزشکی را محکوم می. علمی ثابت کنیم
. کـنم  میها اعالم  هاي غلط خود باعث بیماري با فعالیت

ـ  توانیم با فرمول ما چطور می را  یهاي غلط علمی حقیقت
که چون روز روشن آشکار است ثابت کنیم؟ مگر قانون 
طبیعت احتیاج به ثابت کردن دارد؟ هدف علم پزشـکی  
چیست؟ مگر این نیست که مردم را بـه سـالمتی کامـل    

انـد بـه ایـن هـدف برسـند،       که نتوانسـته ها  آنبرسانند؟ 
هاي خود را ثابت کنـیم؛ خیلـی    ه ما حرفخواهند ک می

شود دیگر بیمار نیسـت   خوار می خوب، هر کس که خام
آیـا بـاالتر از ایـن     ،و به پزشـک و دارو احتیـاج نـدارد   

مدرکی وجود دارد؟ هر کس شک دارد بگـذار خـودش   
در این دنیا از نوزاد گرفته تـا پیرمـرد همـه    . امتحان کند

خواري مطلق  ماه خام بیمارند، کافی است فقط یک یا دو
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توانـد   هیچ کـس نمـی  . بکنند تا نتیجه را خودشان ببینند
هـاي ارمنـی،    مـن بـا کتـاب   . این حقیقت را انکـار کنـد  

فارسی، انگلیسی، آلمانی و هندي هزاران نفر را در ایران 
  .ام ها نجات داده ها نفر را در خارج از بیماري و میلیون

ـ   ي دولـت  صدها سال بعد وقتی همـه  ه هـوش  هـا ب
آمدند، پخت و پز را رسماً محکوم کردنـد و مثـل مـواد    
مخدر مصرف آن را قدغن کردند، آن زمـانِ خوشـبختی   

ي  که اثر هیچ نوع بیماري وجود نخواهد داشت و کلمـه 
هـاي تـاریخی خواهنـد یافـت،      بیماري را فقط در کتاب

مردم آن زمان خواهند گفت اجـداد مـا چقـدر نـادان و     
ذاي طبیعـی و زنـده را بـا آتـش     عقـل بودنـد کـه غـ     بی
در ایـن بـاره   . ساختند کُشتند و براي خود بیماري می می

: کنـد کـه   او نقـل مـی  . نویسد تر می دکتر حجازي قشنگ
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یک فضانورد مریخـی کـه از زمـین برگشـته کنفـرانس      «
ایـن فضـانورد   . دهد کـه در زمـین چـه خبـر اسـت      می
ت گفت که آخرین تحقیقات به این نتیجه رسیده اسـ  می

ــره ــه در ک ــود دارد و در آن  ک ــات وج ــین حی ــاي زم  ج
موجوداتی هسـتند کـه درك و شـعور دارنـد امـا شـما       

. دهـم  تصوري از انسان ندارید و بنده برایتان توضیح می
ایـن  . یک مشک یا خیک است که چهار تـا دسـت دارد  

هـایش روي زمـین حرکـت     دستخیک یا مشک با این 
. شـود  هـم مـی   ، تالش می کند و پیوسـته تکثیـر  کند می

پرند، همدیگر را  مشاهده شده که همیشه به جان هم می
کنند و تمام این کارها براي این  زنند، پوست می آتش می

. است که بیشتر بخورند و پیوسته این مشک را پر کننـد 
ایم چیست این اسـت   اما کار عجیبی که ما هنوز نفهمیده
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ار هـاي بسـی   هاي شاداب و گـل  که غذاهاي سالم و میوه
هـاي طبیعـی را کـه طبیعـت در      ي ادویـه  لطیف و همـه 

کشی و جنایت  اختیارشان گذاشته و این همه تالش، آدم
خورنـد؛ بلکـه    کننـد نمـی   میها  آنبراي به دست آوردن 

کنند، سـر و تـه آن    آورند، پوست می را به خانه می ها آن
ریزند و همه را بـا هـم    را توي آب می ها آنزنند،  را می

زننـد، بعـد فلفـل     را نمک می ها آنکنند، بعد  مخلوط می
ریزند، بعد مـواد دیگـري بـه آن     زنند، بعد روغن می می

... سـوزانند   جوشانند و بعـد مـی   کنند، بعد می اضافه می
اي بـه   شوند، بعد به عـده  خورند، بعد مریض می بعد می

کنند تا به زور با دوا  دهند و التماس می نام دکتر پول می
ــهو تنگــه و گ ــرون  هــا آنزاري  ری را از تــوي مشــک بی

ایـن عقـل   . دهنـد  آورند و جان مشک را نجـات مـی   می
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کنند و بعـد   فضولی است که در کار عقل کل دخالت می
بـه ایـن    ».آورنـد  هـا را بـه وجـود مـی     این همه بیماري

کنم که بیشـتر از   هاي آقاي حجازي من اضافه می حرف
مه در کار عقـل  کنند، بیشتر از ه همه دکترها فضولی می

جوشــانند،  کننــد، بیشــتر از همــه مــی کــل دخالــت مــی
کنند و کـار   اضافه می ها آنسوزانند و یک دنیا سم به  می

هـایی کـه از فعالیـت غلـط      کتاب. رسانند را به اتمام می
کننـد ماننـد    را محکـوم مـی  ها  آنپزشکان انتقاد کرده و 

 تـألیف دانشـمند   "زا قتل عام پزشکی در پزشکی آفـت "
 هـا  نامی ایوان ایلیچ خیلی زیادند، اما متأسفانه این کتاب

  .توانند راه نجات را به مردم ارائه دهند نمی

اعتیاد مغز . کنیم واقعاً ما در چه زمان بدي زندگی می
. را کامالً گیج کـرده اسـت  ها  آنمردم را خراب کرده و 
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بیشتر . کند بیند و درست فکر نمی هیچ کس درست نمی
داننـد   انـد و نمـی   شکان خودشان را گم کـرده از همه پز
ایـن   تـا کننـد کـه    مردم به من توصیه می. کنند چکار می

گیري نکنم، در قبال پزشکان کمـی مالیـم    اندازه سخت
ي عزیـز اگـر    خواننده. توهین نکنمها  آنرفتار کنم و به 

خواهد سر  شما ببینید شخصی کارد به دست گرفته و می
کنید؟  ا این شخص چطور رفتار میاي را ببرد شما ب بچه

بوسـید و بـراي ایـن عمـل      آلود او را می آیا دست خون
کنید؟ آخر این پزشکان صد نفـر   کثیف او را تحسین می

ها نفر را قتل عـام   میلیونها  آنشند، کُ یا هزار نفر را نمی
  .کشند گناه را می کنند و بدون عذر علناً مردم بی می

خواننـد   ها را می این حرف البته بیشتر خوانندگان که
را تـوهین  هـا   آن کـه  گویم کنند که من افترا می خیال می
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» .ش هسـتند کُ مگر پزشکان آدم«: گویند می ها آن. کنم می
آتـش   ها آنش؟ اگر کُ آدم ش هستند و چه جورکُ بله آدم

را خاموش کنند و بیماران را ها  ناهاي بیمارست آشپزخانه
کنم که  آن وقت من قبول میبا غذاي طبیعی تغذیه کنند 

مـن هـر   . ش نیستند، بلکه بشردوست هسـتند کُ آدمها  آن
گویم، حقیقت را لخت و بـا   گویم حقیقت را می چه می

را بیـدار  ها  آنکه شاید رسانم  قاطعیت به گوش مردم می
خورانـد او   هـا مـی   کسی که شیر خشک را به بچـه . کنم
را کـه   ش نیست؟ کسی که کباب پختـه و گندیـده  کُ آدم

کنـد   توي پیاز خوابانده و نرم کرده به بیماران تجویز می
ش نیست؟ کسی که با غـذاهاي پختـه و داروهـاي    کُ آدم

کنـد، گرسـنه نگـاه     ي مردم را خراب مـی ها ناسمی ارگ
غـذاي  ها  آنکند، عوض این که به  دارد و مسموم می می
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و اندازد، ا برد و دور می طبیعی بدهد و به کار بیندازد، می
ها  ش نیست؟ دانشمند قالبی مانند بارنارد آنقدر آدمکُ آدم

برویـد فقـط میـوه و    «: گفت میها  آنرا کشت که اگر به 
ها امروز زنده بودنـد، او   آن بیچاره» .سبزي خام بخورید

شان من چه جور باید رفتـار  کُ ش نیست؟ با این آدمکُ آدم
و را ببوسم که باعث مرگ دها  آنکنم؟ الزم است دست 

ها افراد بشـر   ي من شدند و حاال باعث مرگ میلیون بچه
  شوند؟ می

 اي فارسی منتشر کـردم و  من پانزده سال پیش جزوه
ــه در ــت   آن را در ب ــکان، بیمارس ــب پزش ــه مط ــا ناب ، ه

از آن  .ها و هیئت دولـت رایگـان توزیـع کـردم     دانشگاه
ها و مجـالت   وقت تا به امروز رادیو، تلویزیون، روزنامه

انـد، در نتیجـه    خواري زیاد گفتـه و نوشـته   ه خامراجع ب
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تواننـد   ي پزشکان ایرانی از جریان خبر دارند و نمی همه
دانند، با  خواري چیزي نمی ي خام بهانه بیاورند که درباره

به شغل کثیف خـود بـه همـان ترتیـب     ها  آنوجود این 
تربیـت   بین مـرا بـی   بگذار اشخاص کوتاه. دهند ادامه می

بگذار پزشکان از من برنجنـد، بـراي مـن     حساب کنند،
ها،  بیوتیک بدانند که با آنتیها  آنهیچ فرقی ندارد، بگذار 

هاي حیوانی هزار هزار مـردم را بـه    ها و پروتئین مسکّن
گورستان فرستادن کار پاك و انسانی نیست، بلکـه ایـن   

باالخره باید بدانند ها  آن. جنایت از کثیف هم بدتر است
روها سم هسـتند و هـیچ وقـت و در هـیچ     ي دا که همه

کـار سـم   . تواند کار مفیدي انجام دهد شرایطی سم نمی
همـین داروهـا و   . فقط مسـموم کـردن و کشـتن اسـت    

گنـاه مـن    هاي بـی  هاي حیوانی باعث مرگ بچه پروتئین
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جگر من خیلی داغ دیده از نادانی پزشـکانی کـه   . شدند
ش غـذایی  ارزخواهنـد بفهمنـد غـذاي پختـه      هنوز نمی

ندارد و اگر پروتئین حیوانی براي انسان مفید است باید 
این پروتئین را مثل گـرگ زنـده زنـده و گـرم گـرم بـا       

  .پوست و استخوان بخورند

داننـد   نادانی پزشکان چه اندازه است که نه فقط نمی
پخـتن   ها آنپختن کار غلط و مضري است بلکه به نظر 

ـ  مفید هم هست کـه هضـم غـذا را آسـان     کنـد و   ر مـی ت
بینند که وقتـی غـذا را    نمیها  آن. شدکُ ها را می میکروب

خـورد، هضـم    پزند تمام مواد حیاتی را خود آتش می می
کند و براي هضم کردن انسان به غیر از تفاله و مـواد   می

رود  سـوزد و از ببـین مـی    سوختی که آن هم در بدن می
مـل  هضـم گنـدم کا  ها  آنبه نظر . گذارد چیزي باقی نمی
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تـر بشـود    مشکل است و بـراي آن کـه هضـمش آسـان    
، بعد سـفیدتر  کنند گیرند، بعد سفید می سبوس آن را می

پزند، ایـن را کـافی    پزند، دو مرتبه می کنند، سپس می می
در هـر کـدام از ایـن    . کننـد  دانند و تماماً خشک می نمی

ي مواد  شود چون که همه تر می مراحل هضم گندم آسان
اف کردن و سـپس پخـتن نـابود کـرده و     حیاتی را با ص

گذارند  را باقی میي گندم و مواد سوختنی آن  فقط تفاله
سـوزد و از   غذا برسـاند مـی  ها  ناکه بدون این که به ارگ

ي ایـن عملیـات مفیـد     به نظر پزشکان همه. رود بین می
مخصوصاً براي . شود تر می است چون که هضم آن آسان

بیمـاران سـخت، نـان     ي زحمت ندادن به جهاز هاضـمه 
هاي علم  این هم یکی از پیشرفت. کنند تُست تجویز می

  .شود پزشکی محسوب می
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شـد، شـاید ایـن    کُ ها را می گویند پختن میکروب می
حرف درست باشد یا نه ولی چیزي که مسلم است این 

هـاي طبیعـی کـه بـدن را از      بیوتیـک  است کـه آن آنتـی  
عـالوه  . شوند می د با آتش نابودنکن ها حفظ می میکروب

هاي اصلی بدن کاري ندارند،  ها با سلول بر این میکروب
  .هاي زائد دشمنی دارند با سلولها  آن

من خودم تا بیست و پنج سال پیش تمـام عمـرم را   
کشـیدم، پـول    با پزشکان سر و کار داشتم، زحمـت مـی  

بیست و پـنج  . گرفتند از دستم میها  آنکردم و  جمع می
یکـی   و نوع بیماري جمع کرده بودمسال پیش من همه 

دو ماه مانده بود که سکته کنم، اما اکنون بیسـت و پـنج   
در این بیست و پـنج  . کنم سال است که دارم زندگی می

  .سال من حتی یک دینار به پزشک و دارو ندادم
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ها رنـج   پنجاه و سه سال من از دست سرماخوردگی
هـا در   برونشیت مزمن، گریپ، آنـژین، هفتـه  . کشیدم می

این بیست و پـنج سـال مـن در    . سوختم تب و عرق می
خـوابم،   هواي آزاد و سرد تا بیست درجه زیر صفر مـی 

حتی یک دفعه توي اتاق نخوابیدم، گاهی بدنم مثل یـخ  
ها؟ اگـر گـاهی یـک     شود، کجا هستند این میکروب می

چنـد قطـره    ام شود ي وارد بینیا نهابویی یا یک چیز بیگ
خـواران   کند، آب بینـیِ خـام   دش را میآب بینی کار خو

من این بیست و پنج سـال را  . بیوتیک است بهترین آنتی
ام چند سال هـم زنـده بمـانم آن را هـم پیـدا       پیدا کرده

کنم آدمی مثل من که پنجاه و سـه   من خیال نمی .ام کرده
را خراب کـرده باشـد بتوانـد ایـن      ها ناي ارگ سال کلیه

ف کند و تا صـد و پنجـاه الـی    ها را کامالً بر طر خرابی
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اگر مـن فـردا بمیـرم ایـن از     . دویست سال زندگی کند
ي پنجـاه و سـه سـال     خـواري نیسـت بلکـه نتیجـه     خام
خواري است، اما فعالً کـه خـودم را خیلـی دور از     پخته

  .کنم مرگ احساس می
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خواري مطلق سالمتی  فقط خام
  آورد می

گوینـد   می شوند معموالً خوار می کسانی که تازه خام
بایـد گفـت کـه    . خواري کردن کار مشـکلی اسـت   خام

خـواري را در   اشخاص بسیار کمی هستند که معنی خام
چقدر انسـان بایـد روشـنفکر،    . کنند عمق خود درك می

عاقل و دوراندیش باشد که تمام دانایی خود و آنچـه را  
که همیشه از رادیـو، تلویزیـون، کتـاب و روزنامـه یـاد      

مغز خود بیرون بریزد و قبول کند کـه بـا   گرفته است از 
هـا معالجـه    ي بیمـاري  یک راه خیلی ساده و طبیعی همه

شـود و   کـن مـی   دنیـا ریشـه  شوند و اصالً بیماري از  می
  .شوند مطب، بیمارستان و داروخانه همه تعطیل می
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گوینـد هـر    شوند معموالً می خوار می کسانی که خام
دلیل این کـار  . یمشو خوریم سیر نمی قدر غذاي خام می

چیست؟ آیا میوه و سبزي ارزش غذایی کـافی ندارنـد؟   
طـور کـه    کننـد ولـی همـان    طور فکـر مـی   ها این بعضی
خوارهـا همیشـه سـیاه را سـفید و سـفید را سـیاه        پخته
ها سال  ده ها آن. بینند در اینجا نیز سخت در اشتباهند می

 ي اند، جهـاز هاضـمه   شکمشان را با غذاي پخته پر کرده
اند، احساس سیري کـاذب   خود مشغول کرده خود را بی

اند ولـی   اند که به بدن غذا رسانیده اند و خیال کرده کرده
نـه  . اند که غذاي طبیعی الزم دارند گرسنه مانده ها ناارگ

اند بلکه بـا غـذاي پختـه مسـموم نیـز       فقط گرسنه مانده
انـد و بـا    اکنون که غذاي پخته را کنـار گذاشـته  . اند شده

هـا سـال    کـه ده  هـا  ناکننـد ارگـ   غذاي طبیعی تغذیه می
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کشیدند و خیلی به این غـذا احتیـاج    حسرت این را می
انـد بـا    هـاي دراز از آن محـروم بـوده    ولی سـال  داشتند

کننـد و احتیاجـات خـود را     خوشحالی آن را قبـول مـی  
در نتیجـه معـده تقریبـاً    . شـوند  کنند و سیر می تأمین می

غذاي . براي قبول غذاي تازه است خالی و همیشه آماده
پخته بر عکس چون غـذا نیسـت، غیرطبیعـی و بیگانـه     

هـا در   کنـد، مـدت   است، بدن آن را به آسانی قبول نمـی 
دارد و با زحمت فراوان آن را از معـده رد   معده نگاه می

  .گرداند ي خود بر می گاهی اصالً به جاي اولیه. کند می

ـ  خوار خیال می پخته ودن معـده عالمـت   کند که پر ب
وقتی . سیر بودن بدن است، ولی این اشتباه بزرگی است

ي خـود را   شود معده وظیفـه  غذاي طبیعی وارد معده می
هـا   دهـد و بالفاصـله بـه روده    در چند دقیقه انجـام مـی  
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هـا   ناها به نوبـت غـذا را بـه ارگـ     دهد، روده تحویل می
ي  خالصـه معـده  . کننـد  سپارند و تفالـه را دفـع مـی    می

ي  گرسـنه اسـت، معـده   ها  آنخوارها سیر ولی بدن  پخته
 چـون . سـیر اسـت  هـا   آنخوارها خالی ولـی بـدن    خام

اند این است که خام  ها سال گرسنگی کشیده ده ها ارگان
ي  خوار تازه وارد چهار پنج برابر آنچـه احتیـاج روزانـه   

کنـد تـا ایـن     یک انسان کامل اسـت غـذا مصـرف مـی    
هاي سالم  را با سلول ها آنکند،  ي گرسنه را سیرها ناارگ

  .و به حال طبیعی برگرداند مجهز سازد

ي کـافی غـذاي    خوار تازه وارد وقتی بـه انـدازه   خام
کنـد، بـاز هـم     خورد و بدن را کامالً سیر مـی  طبیعی می

این دیگر گرسـنگی حقیقـی   . کند احساس گرسنگی می
شخص تریاکی هـر قـدر   . نیست، گرسنگی کاذب است



114 

غذاي پخته با تریاك . شود از تریاك سیر نمیغذا بخورد 
ــم دارنــد و اعتیــاد بــه وجــود . فرقــی نــدارد هــر دو س

غـذاي  . خواري خیلی مهم اسـت  ي خام مسأله. آورند می
پخته سم است، بیماري و مرگ ناگهـانی اسـت و هـیچ    

  .کس مرگ را دوست ندارد

آن . بینیـد  بینید مرگ خود را می وقتی غذاي پخته می
در هم دوست داشتنی باشد یقیناً آن را از جـان  غذا هر ق

هــر قــدر غــذاي پختــه . خــود بیشــتر دوســت نداریــد
. کشد به همان نسبت زودتر شما را میتر باشد  خوشمزه
خواري البته کمی اراده الزم اسـت ولـی از همـه     در خام

عمیـق فکـر کـردن، بـه دانـایی      . تر عقل الزم است مهم
  .ی گرفتن الزم استطبیعت ایمان آوردن و تصمیم قطع
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خواري مردم را چنان اسیر خود کرده که مـردم   پخته
مهمـان  "گردنـد،   خواري دنبال بهانه می براي فرار از خام

، "رویم چکار کنیم؟ به مهمانی می"، "داریم چکار کنیم؟
در اداره چکـار  "، "رویـم چکـار کنـیم؟    مسـافرت مـی  "

  .هاي دیگر و خیلی بهانه "کنیم؟

بینید  روید و می وقتی به مهمانی می ي عزیز، خواننده
تنـاول   "لذیـذ "هـاي   اند و خوراك مردم دور میز نشسته

اید کمی اراده داشـته   کنند شما که حقیقت را شناخته می
باشید، در جلوي مردم خود را چـون یـک نمونـه قـرار     

غـذا  هـا   آن. کننـد  بفهمانید که اشتباه میها  آندهید و به 
خورنـد، بـراي خـود مـرگ      یخورند بلکه بیماري م نمی

خیلی دیده . کنند کنند و ندانسته خودکشی می درست می
شده که اشخاص چاق و چله و ظاهراً سالم جلوي میـز  
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جـا بـه زمـین     اند، همـان  ي خود را پر کرده مهمانی معده
اراده اگر خود را  خوار بی شما خام. اند افتاده و فوت کرده

ه خوردن غذاي عاجز نشان دهید و جلوي مردم شروع ب
اید و هم براي تبلیـغ   پخته کنید هم به خود ضرر رسانده

اگر شـما  . اثر خواهد شد هاي شما بی خواري حرف خام
روید یک کیف پر از خشکبار و میوه همراه  مسافرت می
روید یک یخچال  اگر با ماشین خودتان می. داشته باشید

داره در ا. آن را پـر کنیـد  یخی بخرید و با میوه و سـاالد  
ن بگذاریـد،  توانیـد در آ  چال دارید همه چیز مـی اگر یخ

کنید یک مشت خشـکبار در جیـب    اگر در بیابان کار می
  .دیگر بهانه الزم نیست. خود بریزید و راه بیفتید

اگر شما به غذاي طبیعی دسترسـی پیـدا نکنیـد آیـا     
توانید با تریاك خود را سیر کنیـد؟ وقتـی وارد یـک     می
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خوریـد در   و یک پرس چلوکباب می شوید رستوران می
این چلوکباب نه . شوید حقیقت همین کار را مرتکب می

نه فقط بدن شـما   هاي شما غذا نرسانده و انفقط به ارگ
تر هم کرده چرا که اگر دیروز  را سیر نکرده بلکه گرسنه

یک سیب خورده بودید اکنـون نصـف آن را هـم نفلـه     
صـرف خنثـی    اید، یعنی نصف انرژي سـیب بایـد   کرده

. و از بیرون راندن آن از بدن شودکردن ضرر چلوکباب 
اگر قبول کنیم که غذاي پخته ارزش غذایی نـدارد پـس   

خورند همین نصف میـوه   خوارها که غذا می ي پخته همه
. خورنـد  و سبزي خام است که گاهی بـراي تفـریح مـی   

ببینید غذاي طبیعی چه اندازه کامل و ارزنـده اسـت کـه    
تواند مردم را روي پا نگاه بدارد،  کمش هم می این مقدار

  .ي گرسنه و مسموم شدهها انالبته نصف زنده با ارگ
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خواري مطلق واجب است؟ ایـن   خامگوییم  چرا می
شـود یـک    وقتی غذاي پخته وارد بدن می. هم دلیل دارد

کند کـه   حرارت زائد تولید می و سوزد قسمت از آن می
یـا چـاي و غیـره آن را    خوارهـا بـا آب و کوالهـا     پخته

هاي زائـد   سلول هم یک قسمت از آن. کنند خاموش می
از طرف دیگـر غـذاي   . کند را تغذیه میها  آنسازد و  می

پخته سموم مختلف در بدن تولید نموده و به بدن پخش 
اگر این سم که هر روز با غذاي پخته وارد بـدن  . کند می
نمـوده و در  شود در بدن باقی بماند مردم را مسـموم   می

رساند ولی بدن همیشه در  عرض چند ماه به هالکت می
ي ایـن سـم را هـر روز     حال دفاع است، قسمت عمـده 

. سـازد  توسط ادرار، مدفوع، عرق و غیره از بدن دور می
مانـد کـه بـین     فقط دو سه درصد آن در بـدن بـاقی مـی   
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و دائماً روي هـم   شدهها و غیره مخفی  مفاصل، در رگ
اي یـک دفعـه    خوار قالبی هفته وقتی خام .شود جمع می

غذاي پخته بخورد، این دفعـه دیگـر دو سـه درصـد آن     
ماند بلکه تمام صـد درصـد آن در    نیست که در بدن می

ي  ماند و سمی که در بدن حل شده و آماده بدن باقی می
گـردد و   دفع شدن بود بار دیگر به جـاي خـود بـر مـی    

ر حال مردن هسـتند  هاي زائد که گرسنه مانده و د سلول
  .گیرند دوباره جان می

خـواري را خــوب مطالعــه   کسـانی کــه کتـاب خــام  
گیرنـد تصـمیم    کنند و سخت تحت تـأثیر قـرار مـی    می
کننـد، کـارت    خـوار شـوند، شـروع مـی     گیرنـد خـام   می

کننـد و   خـواري مـی   گیرند، چنـد مـاه خـام    عضویت می
کننـد کـه    گیرند، به همه تعریـف مـی   ي خوب می نتیجه
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ها نجات پیدا کردند، گاهی بـه   ي ناراحتی ر از همهچطو
کننـد، حـق عضـویت را     کارهاي جمعیت نیز کمک مـی 

پردازند و زود به زود بـه باشـگاه رفـت و آمـد      مرتباً می
شویم دیگر پیدایشان  گذرد ملتفت می مدتی می. کنند می

، البد دستورات کتاب را فراموش کـرده و دوبـاره   نیست
هـا   رونـد و تـازه   هـا مـی   دائمـاً کهنـه   .اند خوار شده پخته
 هـا  آننزدیک به نهصد نفر عضو شدند ولـی از  . آیند می

فقط چهل پنجاه نفر روزي ده ریـال بـه باشـگاه کمـک     
  .کنند می

ها که سخت بیمارند و جانشان در خطر است  بعضی
شـوند   از بیمـاري کـه خـالص مـی    . خوار می شوند خام

تواننـد دوبـاره    کنند حاال که خوب شـدند مـی   خیال می
خـواري یـک دارو    خواري کنند، مثل این کـه خـام   پخته
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حـال  . آور داریـم  ي تأسف در این مورد یک نمونه. است
خانم مریم نشان برجان که عکسش همراه با بیوگرافی او 

خواري چاپ شده در عرض  ي آخر کتاب خام در صفحه
، در اداره شـد  خواري روز به روز بهتـر مـی   دو سال خام

او کـه هـر   . کرد ولی مدتی دیدم پیدایش نیسـت  میکار 
کرد  آمد و حتی به ما کمک می روز از اداره به باشگاه می
گرفـت، معلـوم شـد کـه رفتـه       و از فعالیت ما فیلم مـی 

خواري کرده، حالش به هم خورده و به بیمارسـتان   پخته
معلوم است که کار بیمارستان چیست، آنجـا  . رفته است

این خانم بیچاره را نیز با عمـل غلـط    .شندکُ مردم را می
همـین اشـتباه را خـود مـن نیـز      . کشتند و از بین بردند

ي من در ده سـالگی در یـک    دختر بیچاره. مرتکب شدم
بیمارستان در هامبورگ زیر دست یک پزشک جالد بـه  
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او را از بیمارسـتان بیـرون   . ي مـرگ رسـیده بـود    آستانه
آسایی نجـات دادم   خواري به طور معجزه کشیدم، با خام

خیال کردم که او دیگر معالجـه شـده   . و به ایران آوردم
تواند مثل سایرین همه چیـز بخـورد و فقـط     است و می

این اشتباه من باعـث شـد کـه    . کمی میوه زیادتر بخورد
هـاي خـود    نر در کتاببیرخر بِ. دخترم را از دست بدهم

اکنـون  . خواري مطلق نداده اسـت  خام دستورهیچ وقت 
بعضی پزشـکان  . خواهم دیگران این اشتباه را بکنند نمی

شـوند عقیـده دارنـد کـه مـردم بایـد        خـوار مـی   که خام
کـم شـروع کننـد تـا عـادت کننـد و        خواري را کـم  خام
مـن هـیچ   . گویند آوانسیان نیز همـین عقیـده را دارد   می

کـم   خواهـد کـم   کسی که مـی . وقت چنین چیزي نگفتم
خواري را فقط امتحـان   خامخواري را شروع کند یا  خام
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کند او باید خام و پخته را قـاطی نکنـد، بلکـه در هفتـه     
خواري کنـد و   چند روز پخته بخورد و چند روز را خام

خواري احسـاس   مقایسه کند که چطور در روزهاي پخته
کنـد و ناراحــت اسـت ولــی بــرعکس در    سـنگینی مــی 
. کنـد  خواري سبکی و راحتی احساس مـی  روزهاي خام

شود انجـام   ه این امتحان را فقط براي دو سه هفته میالبت
  .داد

. ي زیـادي دارنـد   مردم عادي به حرف علـم عالقـه  
خواري از دهان پزشکان حرفی  مایلند راجع به خام ها آن

هـاي علمـی    خواري با حـرف  دوست دارند خام. بشنوند
هیئت مدیره نیز عقیده دارد که اگر راجع بـه  . ثابت شود

مردم بیشتر واري پزشکان سخنرانی بکنند خ ي خام فلسفه
شـوند، مخصوصـاً    عالقه نشان داده و بیشـتر جمـع مـی   
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ما همین کار . خوار بشوند خواهند خام کسانی که تازه می
آقاي دکتر محمد کار را آوردیـم و رئـیس   . را هم کردیم

هیئت مدیره هم کردیم ولی به زودي معلوم شد که ایـن  
ه غذاي طبیعی عالقه داشـته  آقایان پزشکان هر قدر هم ب

هاي علمی و آزمایشگاهی راجع  باشند باز هم از حساب
جـات   هاي مختلـف میـوه   به ترکیبات غذایی و خاصیت

راجـع بـه   هـا   آناگر . توانند دست بکشند یک مرتبه نمی
ارزش صحبت نکننـد و فقـط    هاي پوچ و بی این حساب

غــذاي پختـه و حیــوانی نخوریـد و غــذاهاي   «: بگوینـد 
اهی را هر کدام و هر وقت و هر قدر دوسـت داریـد   گی

اي را بگویند دیگر هیچ  اگر این دستور دو کلمه» بخورید
حرفی ندارند کـه بزننـد و هـر قـدر هـم حـرف بزننـد        

 .ارزش و حتی مضر است خود، بی بی
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گوید یا  آزمایشگاه طبیعت راست می
  آزمایشگاه پزشکان؟

راب کـرده و  کامالً خـ ي پروتئین مغز مردم را  مسأله
خـواري   وقتی راجع بـه خـام  . را دیوانه کرده است ها آن

کننـد   خوارهـا مـی   شود اولین سؤالی که پخته صحبت می
وقتی طبیعت بدن » شود؟ پس پروتئین چه می«: این است

ي موادي را که بدن بـراي فعالیـت    انسان را ساخته کلیه
آوري  هاي دقیق جمع طبیعی خود احتیاج دارد با حساب

ه و در یک غذاي گیاهی جا داده است، پس گیاهـان  کرد
کم یـا   ها آنبه تنهایی غذاي کامل هستند و هیچ چیز در 

زیاد نیست اما وقتی این غذاي طبیعی و زنده را با آتش 
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ي مـواد حیـاتی کـه در آن موجـود اسـت       شند کلیهکُ می
  .شود میرد و نابود می می

عنصر  خوار در مواد غذایی چند پخته شناسانِ زیست
پـروتئین، ویتـامین،   : انـد  گذاري کرده را پیدا کرده و اسم
انـد کـه موقـع     مشـاهده کـرده  ها  آن. مواد معدنی و غیره
انـد   حسـاب کـرده  . شوند ها نابود می پختن، این ویتامین

یا  70، 60، 50شود، دیگري  تماماً نابود می ها آناز  ییک
 50کاهـد، اگـر یکـی در     درصد از ارزش خـود مـی   80

درجـه حـرارت نـابود     80یـا   70، 60رجه دیگري در د
دانشـمندان بـه جـاي ایـن کـه پخـت و پـز را        . شود می

 هـا  نامحکوم کننـد و مصـرف آن را در داخـل بیمارسـت    
کنند بـه مصـنوعی سـاختن مـواد      ممنوع کنند شروع می

اگر پخت و پز را قدغن کننـد ایـن علمـی    . خراب شده
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. زش علمی نـدارد است که ار اي شود، این کار ساده نمی
تـوانیم از خـوردن غـذاهاي     به عالوه مردم را چگونه می

هـاي   یک لحظه فرض کنیم که ویتـامین . لذیذ باز داریم
، 30تـا بـه حـال     ها آنخورند؛  مصنوعی واقعاً به درد می

انـد پـس    را کشف کرده ها اینعدد از  100و یا  50، 40
کـه هنـوز کشـف     را این ده هزار یا صـد هـزار نـوعش   

  شود؟ اند چه می کردهن

وقتـی  . دانیم که گندم زنده غذاي کاملی اسـت  ما می
سوزانند و آن را بـه   گندم زنده را در فر با آتش قوي می

کنند، سپس این خاکستر که اسم آن را  خاکستر تبدیل می
شند معلـوم  ک اند به جاي غذا به رخ مردم می نان گذاشته

. شـوند  ار مـی است که با خوردن این خاکستر مردم بیمـ 
پردازند  کنند یا ویزیت گران می وقتی به دکتر مراجعه می
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و دکتر در عوض این پول اسم چند ویتامین مصنوعی را 
دهد، آیا  نویسد و به بیمار می کوچک میروي یک کاغذ 

این چند نوع ویتامین مصنوعی که به غیر از سم چیـزي  
در طـول  هایی را که بیمار  توانند جاي ویتامین نیستند می

توانند نان را به  ها سال در نان نابود کرده پر کنند؟ می ده
گندم زنده تبدیل کنند؟ راستی این علم است یا مسـخره  
بازي؟ با این مسخره بازي پزشکان با جان مـردم بـازي   

  .کنند می

 خـوار  ي عزیز خوب توجه کنید، مردم پخته خواننده
ذا را در هزاران نوع مـواد حیـاتیِ غـ   ها سال  ده در مدت
و اکنون با دو سه قـرص   اند کردهي خود نابود  آشپزخانه

پروتئین . ها را تعمیر کنند خواهند این خرابی شیمیایی می
ــاب، اســتیک،    ــد کب ــواد گوشــتی مانن ــی م ــوانی یعن حی
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آبگوشــت، خورشــت، مــرغ، مــاهی، لبنیــات و غیــره و 
انـد کـه    پزشکان در این مواد حیوانی چیزهایی پیدا کرده

از هـا   آندانـم کـه    نمی. اند را اسید آمینه گذاشتهاسم آن 
ها براي  اند که این پروتئین یا این اسید آمینه کجا فهمیده

کنند  فرض می کرده وفقط خیال  ها آن. انسان مفید است
هاي خود  چون در حقیقت پروتئین حیوانی با اسید آمینه

طـور   این ها آن. ترین دشمن سالمتی مردم است خطرناك
ولی ما یقین داریم که هر  کنند کنند و فرض می میخیال 

خورد بیمار اسـت و هـر کـس     کس پروتئین حیوانی می
آید و سؤاالتی  کسی که به باشگاه ما می. خورد سالم نمی
گویم هر چه دکتر گفته بـر عکـس آن را    کند من می می

عمل کند، گوشت و لبنیات تجویز کرده نخورید، میوه و 
هاي مـن،   بیچاره بچه. کرده بخوریدسبزيِ خام را قدغن 
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هـایی   چهارده سال چه زجرهـایی کشـیدند و چـه رنـج    
و  "خوشـمزه "ایـن کبـاب لعنتـی نـرم،     . تحمل کردنـد 

هایم را مسـموم و خـراب    ي بچهها اني ارگ گندیده کلیه
در تبریز، تهران، هامبورگ، پـاریس و  ها را  آن. کرده بود

هـر نـوع   . مترین پزشکان معرفی کرد سوئیس به معروف
که وجود داشت انجام دادم، ولی هیچ کـدام از   یآزمایش

این دانشمندان فکـرش را هـم نکـرد کـه بـدون غـذاي       
نـادانی ایـن   . توانـد زنـده بمانـد    طبیعی هیچ کـس نمـی  

بیشـتر از  . خوار حـد و حـدودي نـدارد    دانشمندان پخته
آیند نـاراحتی معـده،    پنجاه درصد مردم که به باشگاه می

عشـر و غیـره    ریت، زخم معده، زخـم اثنـی  کلیت، گاست
هـا   آنپزشک به . ي خام بخورند ترسند میوه دارند که می

ي  کند کباب گندیده و نرم بخورند ولـی میـوه   توصیه می
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کنند که پزشک حتماً  ها باور می این بیچاره. خام نخورند
توانـد اشـتباه کنـد مخصوصـاً کـه       داند و نمی چیزي می

ایـن  هـا   آن. دهنـد  ور را مـی ي پزشکان همین دسـت  همه
کننــد، روز بــه روز حالشــان بــدتر  را اجــرا مــی دســتور

  .آید می ها آنموقع به سراغ  شود تا باالخره مرگ بی می

. پروتئین و باز هم پروتئین که خداي پزشکان اسـت 
شیر که یکـی از مضـرترین   . پرستند پروتئین را میها  آن

آزمـایش   را  غذاهاست پزشکان در آزمایشـگاه خـود آن  
بینند و شیر را کـه   کنند و در آن پروتئین و کلسیم می می

غذاي خیلی ناقصی اسـت مفیـد و حتـی غـذاي کامـل      
طبیعت شیر را به . کنند و به مردم معرفی می کردهتصور 

که نوزادان پستانداران چند مـاه از آن  وجود آورده است 
گـاو خیلـی   . استفاده کنند تا غذاي طبیعی فـراهم شـود  
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فهمد که شیر غذاي کامل نیست و فقط بـراي   یخوب م
گاو . کمک ساخته شده است، آن هم براي مدت کوتاهی

ي خود شیر داد او را لگـد   بعد از این که چند ماه به بچه
شیر . کند کند و شیر را قطع می زند و از خود دور می می

هسـتند، ولـی    یو لبنیات غذاهاي خیلی مضر و خطرناک
ماسـت و   ،در شیرها  آنکنند،  ن این طور فکر نمیپزشکا

کنند براي انسان مفیـد   بینند و خیال می پنیر چیزهایی می
  .کنند را توصیه می ها آناست و خوردن 

. ي پروتئین مردم را کـامالً گـیج کـرده اسـت     مسأله
خواران دائماً بـه فکـر    پروتئین یعنی مواد گوشتی و پخته
مـن در کتـاب   . شـوند گوشت هسـتند کـه مبـادا الغـر     

خوارها دو بـدن دارنـد،    ام که پخته خواري شرح داده خام
هاي زائد،  از غذاي پخته سلول. بدن اصلی و بدن کاذب
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گوشـت، نـان و   . آیند ارزش به وجود می خور و بی مفت
سـوزانند و   برنج تماماً مواد حیاتی خود را در آتـش مـی  

. ا برسانددارند که به بدن کاذب غذ فقط پروتئین نگه می
ها پشت سـر هـم    گنده در کوچه تماشا کنید چطور شکم

هاي گرد بـا رنـگ قرمـز و مـردم      صورت. کنند عبور می
عالمت سالمتی است، ولـی اشـتباه    ها اینکنند  خیال می

. عالمـت بیمـاري اسـت    ها اینکنند زیرا در حقیقت  می
بسیار الغر و ها  آني ها انبدن اصلی این اشخاص و ارگ

هاي زائد بدن دروغین این اشـخاص   اگر سلول. ضعیفند
مرتبه خالی کنیم فقـط پوسـت و اسـتخوان بـاقی      را یک

ماند، یک اسکلت وحشتناك که از گورسـتان بیـرون    می
خـواري بـدن دروغـین     ولی خوشبختانه خام. آمده است

کند؛ مثالً اگر ده کیلو خـالی   مرتبه خالی نمی را یک ها آن
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تـر   چهـار کیلـو چـاق    کند در عوض بدن اصلی سـه  می
شود و در نتیجه فقـط شـش هفـت کیلـو از وزنـش       می

کیلـو وزن   160خوار داریم کـه   یک خام. شود کاسته می
کیلـو وزنـش کـم     90خـواري   داشته و با شش ماه خـام 

 1.باشد کیلویی می 70او اکنون یک انسان سالم . شود می
ــد   ــه فرمایی ــع  حــاال توج ــه موق ــیم ک ــر حســاب کن اگ

تـر شـده پـس     کیلو چـاق  30اصلی او  خواري بدن خام
 120کیلویی  40خوار  گیریم که یک انسان پخته نتیجه می

کـرد و   کیلو بار را به دوش گرفته روي زمین حرکت می
آورد تـا بـه ایـن بـدن دروغـین و بـه ایـن         پول گیر می

این . هاي وحشتناك غذاي دلخواه خود را برساند گوشت
پزشـکان از  همین گوشت و همین پـروتئین اسـت کـه    

 
  .خواري منعکس است عکس ایشان در کتاب خام -  1
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همین اسید آمینـه اسـت کـه    . کنند کمبود آن وحشت می
ایـن علـم   . را مشغول کرده اسـت ها  آنشب و روز فکر 

 40کیلو پروتئین بـه دوش یـک شـخص     120است که 
. کنـد  حـاال ببینـیم طبیعـت چـه مـی     . کند کیلویی بار می

طبیعت یعنی پروردگار توانا دقیقاً حساب کرده است که 
وان براي فعالیت طبیعی خود از هر یک بدن انسان یا حی

را جمـع  هـا   آنبه چه اندازه الزم دارد و  1از مواد حیاتی
. کرده و در یـک غـذاي خـام گیـاهی قـرار داده اسـت      

هـر یـک از غـذاهاي    . حساب طبیعت کامالً دقیق است
خام گیاهی در حال زنده غذاي کامـل و حسـاب شـده    

  .است

 
شناسان پروتئین، ویتامین و غیره نام  آن مواد حیاتی که زیست -  1

  .اند نهاده
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ي کوچـک را در   یک دانه. کار طبیعت را تماشا کنید
ي نـاچیز   اندازنـد، طبیعـت از ایـن دانـه     درون خاك مـی 

ــی     ــود م ــه وج ــی ب ــت عظیم آورد و بهتــرین و  درخ
مانند بادام، گـردو، پسـته،   را طبیعی  غذاهايترین  ارزنده

ایـن آزمایشـگاه   . کنـد  سیب و یا گالبی از آن آویزان می
وقتـی مـا یـک سـیب، انگـور یـا گـردو        . طبیعت است

هستیم که هر قدر پروتئین، ویتامین و  خوریم مطمئن می
سایر ترکیبات غذایی که بدن ما احتیاج دارد در آن قـرار  

هـا اسـم    شناسـیم و بـراي آن   هایی که ما می دارد، هم آن
شناسـیم، بـه    هـایی کـه هنـوز نمـی     ایم و هم آن گذاشته

. هایی که طبیعت معلوم کرده در آنجا موجود است اندازه
طوري که از ایـن   ه چیزي کم، بهنه چیزي زیاد است و ن

آیند کـه   هاي سالم و کامل به وجود می نوع غذاها سلول
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هـا را بـه بهتـرین وجـه بـه فعالیـت طبیعـی         تمام ارگان
  .دنگمار می

ي غذاهاي گیاهی به تنهـایی   من عقیده دارم که همه
که فیل با علـف جنگـل،    غذاي کامل هستند به دلیل آن
خار بیابان، اسب بـا کـاه و   زرافه با برگ درخت، شتر با 

کنند، انسان هم  جو و گاو و گوسفند با یونجه تغذیه می
تواند با یک نوع میوه احتیاجات بدن خـود را تـأمین    می

نیستیم با یک نـوع غـذا   البته ما هیچ وقت مجبور . نماید
ولی اگر در جایی بیفتیم که فقط یـک نـوع    زندگی کنیم

و بـه زودي مثـل   میـریم   غذا وجود داشـته باشـد، نمـی   
. ذیـه کنـیم  توانیم با یک نوع غذا تغ هاي دیگر می حیوان

زنم مردم اعتراض  ها را مثال می ي حیوان من وقتی تغذیه
نه خیر، مـا نیـز یـک نـوع     . کنند که ما حیوان نیستیم می
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حیوان هستیم و فقط یک زبان با چند تا انگشت اضـافه  
هـا   کـه آن  فرق ما با پستانداران دیگر این اسـت  1.داریم

کنند، ولی  کنند و مقدار زیادي سلولز دفع می نشخوار می
چون انسان به غذاي فشرده و کم سـلولز عـادت کـرده    
. دستگاه گوارشی او به این نوع غذاها عادت کرده است

  .خوار به وجود آمده است انسان اصالً میوه

کنـد و مـایعی    حیوان با یـک نـوع غـذا تغذیـه مـی     
شـکند همیشـه بـه فراوانـی      را می که این غذا) آنزیمی(

حاضر است، چون حیوان به این نوع غذا عـادت کـرده   
خـورد معمـوالً    انسان چون غذاهاي مختلـف مـی  . است

 
قاي آوانسـیان پیـدایش و تکامـل سـاختارهاي     آ احتماالً منظور - 1
  )رحیمی( -. ها است نی و ساخت ابزار در انسانزبا
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و هاي مختلف حاضرند که این غـذاها را بشـکنند    آنزیم
وقتی ما یک غذاي شیرین مثالً . براي جذب حاضر کنند

م معلوم شوی ها سیر می خوریم و از آن خرما یا عسل می
شـکند تمـام    شود آنزیمی که این خرما و عسل را می می

هـاي دیگـر حاضـرند تـا مـثالً خیـار،        شده ولـی آنـزیم  
هـا را   فرنگی و یا یک غذاي دیگر را بپذیرند و آن گوجه

کننـد   هایی که با یک نوع غذا تغذیه مـی  حیوان. بشکنند
آنزیمی که این غذا را باید بشـکند همیشـه بـه فراوانـی     

هــا مقــدار زیــادي غــذاي ســلولزدار  آن. دارنــدحاضــر 
کنند و یک مشت غذایی که  خورند، سلولز را دفع می می

آورند از لحـاظ ارزش غـذایی بـا بـادام،      از آنجا گیر می
  .گردو، سیب و یا انگور فرقی ندارد
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ام هـر کـدام از    طوري که من مکرراً تکـرار کـرده   به
ت چیـزي  طبیع. غذاهاي گیاهیِ خام، غذایی کامل است

خار بیابـان، بـرگ درخـت،    . ناقص درست نکرده است
یونجه و یا میوه ظاهراً به هم شباهتی ندارند ولـی باطنـاً   
یک خاصیت دارند، یعنی غذایی کاملند که همه چیز در 

ي دنیا همگی بـا هـم    خود دارند ولی تمام غذاهاي پخته
ایـن کـه   . به غیر از تفالـه و سـم چیـز دیگـري نیسـتند     

گویند این پروتئین دارد، آن دیگري ویتامین  پزشکان می
ب یا آ دارد، این فالن خاصـیت را دارد، دیگـري بـراي    

ي  قلب یا کلیه خوب است و آن دیگري براي کبد، همه
ارزش و در بیشـتر مـوارد کـامالً     ها پوچ و بی این حرف

هاي غلط و متضاد  اصالً حساب. برعکس حقیقت هستند
هــاي مختلــف  بیمــاريآزمایشــگاهی باعــث ایــن همــه 
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شود، چون هر چه مفید است به نظر پزشکان مضر و  می
  .ها مفید است نآهر چه مضر است به نظر 

خـوریم، هـر نـوع کـه      وقتی که ما غذاي طبیعی می
هـا،   ي ویتـامین  خواهد باشد، مطمئن هستیم که همـه  می

ها و سایر مواد شناخته شده را جمعـاً وارد بـدن    پروتئین
ها که ظاهر غذا را  ان عقیده دارند ویتامینپزشک. کنیم می

ایـن  . دنرسـ  دهند بدون تغییر شکل به بدن مـی  نشان می
ها ترکیباتی هستند کـه بعـد از وارد    اشتباه است، ویتامین

) هـا  اتـم (تبدیل به مواد اولیـه   و شکنند شدن به بدن می
سـپس   .ي گیاهان شبیه هـم هسـتند   شوند که در همه می

پس . سازد ت خود ترکیبات جدید میبدن مطابق احتیاجا
ي اظهارات پزشکان راجع به ترکیبات که ظاهر غذا  همه

دهند همگی پوچ، غلط، متضـاد و خطرنـاك    را نشان می
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هســتند، ماننــد ایــن کــه پــروتئین حیــوانی را بــا اســید 
  .کنند ي زنده را مضر تلقی می هاي خود مفید و میوه آمینه

ا چـرا ادامـه   هاي غلط و خطرناك ر پس این حساب
کننـد؟ چـرا عمیـق     ي اساسی نمی دهند؟ چرا مطالعه می

اي کـه خـود    کنند هر ماده ها خیال می کنند؟ آن فکر نمی
بینند همین را دارد و چیز دیگري نیسـت و   در غذاها می

کنند کـه   هاي طول و دراز تهیه می براي این کار صورت
ایـن  . کننـد  از باال تا پـائین صـفحات کتـاب را پـر مـی     

ها هیچ ارزشـی ندارنـد چـون ظـاهرش در هـر       صورت
دهد ولی باطنش  ي غذایی فقط چند عنصر نشان می ماده

همه چیز را که بـدن یـک موجـود زنـده احتیـاج دارد،      
توانند در خار بیابان، در علف  ها می مثالً آیا آن. داراست

ي موادي را که فیل، شتر یـا   جنگل یا برگ درخت همه
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پیدا کنند یا ببینند؟ پس این حیوانات زرافه احتیاج دارند 
کتاب ندارند که ببینند پروتئین را از کدام گیاه و ویتامین 

پزشکان محترم این . را از کدام گیاه باید به دست آورند
بـا  . هاي غلط و خیالی را از مغزتان بیرون کنیـد  حساب

هـاي متضـاد و غلـط مغـز خـود را خـراب        این حساب
ي مـردم را نیـز خـراب     ز همـه اید کافی نیست، مغ کرده

ي کوچـک و   کنید در نتیجه همه ها را گیج می کرده و آن
وقتی . کنند بزرگ دائماً از پروتئین و ویتامین صحبت می

با ترکیبات غذایی شناخته شده توانستید یک برگ سـبز  
مـا  . کنـد  بسازید آن وقت مطالعات شما ارزش پیدا مـی 

دانـیم کـه    م مـی خوری خواران وقتی غذاي طبیعی می خام
هر چیزي را کـه بـدن مـا بـه آن احتیـاج داشـته اسـت        

دانیم که  ما به دانایی طبیعت ایمان داریم و می. ایم خورده
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کند و غذاي ناقص درست  طبیعت هیچ وقت اشتباه نمی
هاي آزمایشگاهی که این غذا فالن  پس حساب. کند نمی

ن ویتامین را دارد و آن یکی فالن ویتـامین را، ایـن فـال   
خاصیت را دارد و آن یکی فالن، این براي چشـم مفیـد   

ها کامالً چرنـد و   است و آن یکی براي قلب، این حرف
. هـا ابـداً احتیـاج نـداریم     دروغ است و ما به این حرف

هـا   هـا و صـورت   هایی که با این حسـاب  بنابراین کتاب
 خوانـدن  .اند نباید خوانده شود صفحات خود را پر کرده

ها نه فقط وقت تلف کـردن اسـت بلکـه     باین قبیل کتا
راهنماي غلطی است که مردم را از راه راسـت منحـرف   

  .دهد کرده و در راه غلط و خطرناك قرار می

خوانند که زیاد بـه آن   گاهی خوانندگان مطلبی را می
کنند پروتئین مـرده   پزشکان توصیه می. کنند توجهی نمی



145 

نـه غـذاي   ي حیوانی غذاي اصلی انسان است  و گندیده
ي طبیعی و با این توصیه باعث مرگ نه فقط صدها  زنده

شـوند،   ها نفر مـی  یا هزاران نفر بلکه باعث مرگ میلیون
داروها نیـز در  . کنند ها انسان را قتل عام می یعنی میلیون

. دارنـد  این کار کثیف جاي خـود را محفـوظ نگـاه مـی    
دوست و روشنفکر، وقت آن رسیده است  پزشکان انسان

گناه و زودباور  توانید مردم بی دیگر بیشتر از این نمی که
. را با غذاي پخته و داروهاي شـیمیایی قتـل عـام کنیـد    

هـا را خـاموش کنیـد و     هـاي بیمارسـتان   آشپزخانه آتشِ
شما بـه  . دیده را با غذاي طبیعی نجات دهید بیماران داغ

هیچ وارد آشـپزخانه  . ي تغذیه هیچ توجهی ندارید مسأله
اید کـه هـر نـوع غـذاي      آزاد گذاشتهآشپز را ید، شو نمی

بپـزد و جلـوي بیمـاران     خواهد که خودش میزا  بیماري
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خـواري   کنید که اگر عادت پختـه  شما خیال می. بگذارد
مـل  توانید با داروها و با ع بدین طریق ادامه پیدا کند می

ایـن کـار غیـر ممکـن      جراحی بیماران را معالجه کنید؟
ل بیماري را از میان برداریـد و ایـن   شما باید عام. است

خـواري اسـت کـه شـما اصـالً بـه آن        عامل همین پخته
کنید و داروهاي سمی نیز باعث همین کـار   توجهی نمی

هاي سال با ایمان کامـل یـاد    علمی که شما سال. هستند
هاي پیچیده اشـغال کـرده    اید مغز شما را با فرمول گرفته
ور کنید که با تعویض توانید با شما هیچ وقت نمی. است

هـا برطـرف    ي بیمـاري  یک بشقاب غذاي طبیعـی همـه  
هاي علمی راجـع بـه ترکیبـات     ي فرمول شود و کلیه می

  .شود غذایی باطل می
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جا نیست بـار دیگـر تکـرار کنـیم کـه       جا بی در این
بینند  پزشکان در آزمایشگاه ساختمان ظاهري گیاه را می

 بـا یـاهی ظـاهراً   غـذاهاي گ . و از باطن آن خبـر ندارنـد  
همدیگر فرق دارند، هر یک چند نوع ویتامین، پـروتئین  

داراي هـا   د ولی باطناً هر یـک از آن نده و غیره نشان می
. ي موادي است که بـدن یـک انسـان احتیـاج دارد     همه

هـا   طوري که آن ها را کامل تهیه کرده است به طبیعت آن
گـر  بـه ایـن معنـی کـه ا    . باطناً همان خاصیت را دارنـد 

شخصی یک نوع غذا بخورد یا صد نوع، این صـد نـوع   
غذا از آن یک نوع چیز زیـادتري نـدارد کـه البتـه ایـن      
حساب مربوط به غذاهاي اصلی مثل سیب، انگور، بادام، 

طـور   خرما و غیره است چـون گیاهـانی هسـتند کـه بـه     
شوند مانند پیاز، سیر، دارچین، نعناع،  چاشنی استفاده می



148 

ها را غذاي اصلی حساب  شود آن ه نمیترخون و غیره ک
گیریم که ترکیبات ظاهري گیاهان بـا   پس نتیجه می. کرد

بو، طعم و رنگ از همدیگر فرق دارنـد ولـی در بـاطن    
هاي این  ها، اتم بعد از خوردن آن. کامالً شبیه هم هستند

شوند، سـپس بـدن ترتیـب ایـن      ترکیبات از هم جدا می
ها ترکیبات دلخواه خـود را   ها را عوض کرده و از آن اتم
اي نیسـت و   پس ترکیب ظاهري گیاهان مسأله. سازد می

پـوچ و   ،معنی هاي بی مردم احتیاج ندارند با این حساب
  .متضاد وقت خود را تلف کنند

خواهند بـا ایـن آزمایشـات و     ضمناً اگر پزشکان می
مطالعات به اصطالح علمی به جـایی برسـند ایـن میـل     

ها را براي خود نگـاه   این حساب بگذار. خودشان است
تا زمانی که توانستند حتی یک سلول زنده بسازند دارند 
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اشـخاص عـادي چکـار دارنـد کـه      . و به ما نشان دهند
بدانند در این غذا چه هسـت و چـه نیسـت؟ همـه کـه      

هاي پـوچ،   خواهند پزشک شوند، چرا با این حساب نمی
ادیـو،  نویسـند، ر  هـا کتـاب مـی    معنی و غلط میلیـون  بی

ندازند و سر مـردم  ا تلویزیون، روزنامه و مجله به کار می
  کنند؟ را گیج می

ام که هـر یـک از غـذاهاي گیـاهی کامـل       من نوشته
. تواند احتیاجات یک موجود را تـأمین کنـد   است که می

ي دیگـر آن را   این عین حقیقـت اسـت کـه یـک دفعـه     
کنم ولی این حقیقت بـراي همـه بـه آسـانی      تصدیق می

کنند که  بیشتر مردم به آسانی باور نمی. هضم نیست قابل
هـا   بگذار آن. تواند با یک نوع غذا زندگی کند انسان می
ي خود بـاقی بماننـد چـون انسـان بـه قـدري        در عقیده
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ــور   ــوع گیــاهی دارد کــه هــیچ وقــت مجب غــذاهاي متن
شود مثل حیوانات دیگر با یک نوع گیاه زندگی کند  نمی

  .میرد نمی ولی اگر هم مجبور شود

در خاتمه الزم است توضیحی بدهیم که بـه گیاهـان   
خود است؛ به ایـن   هاي مختلف نسبت دادن بی خاصیت

ها  ي بیماري ي گیاهی براي همه معنی که یک غذاي زنده
ي گیاهان زنـده بـراي یـک بیمـاري      خوب است و همه

وقتی ما غذاي خام گیاهی بخوریم هر نوعی . مفید است
خـوریم   د مطمئنیم که غذاي سالم مـی خواهد باش که می

خورند فقط تفاله، سم و بیماري  ولی کسانی که پخته می
  .بینند خورند و براي خود تدارك مرگ را می می
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  خواران سرگذشت جمعیت خام

ــی ــت      الزم م ــت جمعی ــه سرگذش ــع ب ــم راج دان
هـا پـیش وقتـی مـن      سال. خواران توضیحاتی بدهم خام

ــرگ دو ف   ــث م ــه باع ــدم ک ــت ش ــتور  ملتف ــدم دس رزن
یعنـی  (ي پزشک بوده که میوه و سـبزي خـام    عقالنه بی

ها قدغن کرده بود،  براي آن را )یگانه غذاي اصلی انسان
مطالعات خود را ادامه دادم و به این نتیجـه رسـیدم کـه    
پخت و پز عملی است غیرطبیعی، غلط و خطرناك کـه  

شـد، نـابود   کُ ي مواد حیاتی را در غذاي طبیعی مـی  کلیه
کند و آن را به تفاله و سم تبدیل نموده، باعـث ایـن    یم

  .شود هاي انسان می ها و سایر بدبختی همه بیماري
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وقتی به این کشف بـزرگ نائـل شـدم بـراي بیـدار      
اندازهاي خود را به کـار   ي پس کردن مردم این دنیا کلیه

هـایی   کتابهاي ارمنی، فارسی و انگلیسی  بردم، به زبان
ار کتاب و صدها هزار اعالمیـه بـه   چاپ کردم و سه هز

ــه ــران،     هم ــان و رهب ــه بزرگ ــان، ب ــورهاي جه ي کش
از همـه  . ها، مجالت و غیره فرستادم دانشمندان، روزنامه

هـا هـزار    ها آمـد و ده  جاي دنیا براي کتاب من سفارش
نامه به دست من رسید که ثابت می کند در همـه جـاي   

ت نجات پیدا هاي سخ خواري از بیماري دنیا مردم با خام
وزارت بهداري هندوستان کتاب انگلیسـی مـرا   . کنند می

ي چاپ گرفتـه و   مفید تشخیص داده، رسماً از من اجازه
. هاي مختلف هندي ترجمه و منتشـر کـرد   آن را به زبان

هاي فرانسه، آلمانی،  تصمیم داشتم کتاب خود را به زبان
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اسپانیولی و عربی ترجمه و منتشـر کـنم و همچنـین از    
هایی بسازم و فعالیت جهانی  هاي خیلی جالب کتاب نامه

ان ایرانـی  خوار خود را گسترش دهم ولی دوستان و خام
و باشگاهی در تهران تأسـیس   اصرار داشتند که جمعیت

  .کنم

با چند نفر از مؤسسان، مبلغی بین خود پـول جمـع   
. اي تنظیم کردیم و کار را شروع کردیم نامه کردیم، اساس

کف بزرگ خود را با آب و برق و تلفـن بـه    مدو اتاق ه
رایگان در اختیار باشگاه گذاشتم و دو سال و نیم تمـام  

ي جمعیت، باشگاه و رستوران بـه   وقت خود را در اداره
ي مـن و   اعضایی جمع کـردم کـه بـه فلسـفه    . کار بردم

ي جمعیت مؤمن و وفـادار بودنـد و فعالیـت     نامه اساس
هاي دوسـتانه تشـکیل    لسهکردند، ج کردند، کمک می می
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اي کـه از   کردند، راجع به نتیجه دادند، هدیه جمع می می
گفتنـد و مثـل    خواري عایدشان شده بود سخن مـی  خام

 400کردند و به این طریـق   یک فامیل بزرگ شوخی می
  .نفر عضو جمع کردیم 500تا 

یــک ســال پــس از تشــکیل جمعیــت آقــاي جــواد 
ان، معــده و رمضــانی کــه ســخت بیمــار بــود و پزشــک

عشر او را بریده و تغییراتی در شـکم ایشـان انجـام     اثنی
به باشگاه ) ي خودشان به گفته(داده بودند در حال مرگ 

خوار شد و از مـرگ نجـات پیـدا     آمد و عضو شد، خام
ي خاصی به فعالیت جمعیت چسـبید و   او با عالقه. کرد

متأسـفانه ایشـان   . به عضویت هیئت مدیره انتخاب شـد 
خواري را هیچ وقت  ي خام و کامالً سادهي عمیق   هفلسف

فکر مـن  «: گفتند ایشان گاهی می. نتوانستند درك نمایند
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هنوز به فکر آوانسیان نرسیده، ممکن است یک روز بـه  
ها منتظـر ایـن روزهـا بـودم ولـی       من سال» .آنجا برسد

نبایـد بـه   ) آوانسیان(گفت من  آقاي رمضانی می. خود بی
لم پزشکی حمله کنم و فعالیت غلط آنان پزشکان و به ع
ولی من این عقیده را نداشتم و دوسـت  . را محکوم کنم

  .داشتم حقیقت را رك به مردم بگویم

ي  وقتی کارهاي باشگاه کمی رونق پیـدا کـرد طبقـه   
اي کـه   ي خود را خالی کرده با یک سوم کرایه اول خانه

افه کردم و هاي قبلی اض کردند به اتاق ها پیشنهاد می دالل
سه دانـگ خانـه بـه همسـرم     (در اختیار باشگاه گذاشتم 

  ).گیرم تعلق دارد، من از قسمت خود کرایه نمی
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مخصوصی به خیابان بـاز کـردم و    با خرج خود درِ
. مترمکعبـی نیـز بـراي انبـار سـاختم      30یک زیـرزمین  

دادنـد،   هاي مرتب تشـکیل نمـی   اعضاي جمعیت جلسه
اي تعیین  ن خود هیئت مدیرهچند نفر از اعضاي فعال بی

کردیم و براي این که به آقاي رمضانی ثابت کنم کـه او  
کند به او اجازه دادم که خـود   در نظریات خود اشتباه می

او دکتر محمد کـار، اسـتاد   . هیئت مدیره را انتخاب کند
دانشگاه پزشکی تهران را به عنوان رئیس هیئـت مـدیره   

ــرد  ــاب ک ــابی نوشــ  . انتخ ــر کت ــن دکت ــام  ای ــه ن تند ب
 معنـیِ  و بـی هـاي پـوچ    پر از فرمـول  "گیاهخواري خام"

ارزش  هـاي بـی   آزمایشگاهی و خودش نیز با سـخنرانی 
او بـه زودي در باشـگاه   . کرد وقت حاضرین را تلف می

 29ي  بلوائی بر پا کرد که ما مجبـور شـدیم طبـق مـاده    
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. ایشان را از عضویت اخراج کنیم ،ي جمعیت نامه اساس
گـذاري   چند نفر از همفکران خود رفتند سرمایهایشان با 

کردنـــد و در خیابـــان وزراء باشـــگاهی بـــه نـــام     
پنجـاه  باز کردند، هر نفر چهل  "گیاهخواري علمی خام"

چند نفر نیـز از  . جا را بستندهزار تومان ضرر کردند و آن
  .کار خود پشیمان شده و به باشگاه ما بازگشتند

د عبرت نگرفـت  آقاي رمضانی از این عمل غلط خو
بلکه برعکس به جاي یک پزشک دو سه پزشک دیگـر  

  .براي سخنرانی وارد باشگاه کرد

ي  فلســفه  کــه در آن "خــواري خــام"در کتــاب 
 ،تفسـیر شـده و بـا راهنمـایی ایـن کتـاب      خـواري   خام

ي  خواران تشکیل شده است به چنـد نکتـه   جمعیت خام
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اساسی که غلط و مضـر بـودن علـم پزشـکی را ثابـت      
و  کـرده ذکر ها را  آناینجا  ، اشاره شده که من درکند می

  :کنم فعالیت غلط پزشکان را علناً محکوم می

ي  بیمـاري نتیجـه  . در طبیعت بیماري وجود ندارد )1
ي غیرطبیعی است که مردم خودشـان آن را   تغذیه

پزشکان هستند  ي اول در درجه. اند به وجود آورده
داروهـاي  هـا بـا غـذاي پختـه و      که در بیمارستان

سازند  ها، بیماري می امل اصلی بیماريسمی، دو ع
 .کنند و مردم را میلیون میلیون قتل عام می

هاي آزمایشگاهی راجع به ترکیبـات   ي فرمول کلیه )2
غذایی مانند پروتئین، ویتامین و غیـره بـه قـدري    
غلط، متضاد و مضر هستند که پروتئین حیوانی بـا  

به سم تبدیل شـده   هاي گندیده و کامالً اسید آمینه
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کننـد و مصـرف آن را توصـیه     را مفید اعـالم مـی  
کنند ولی میوه و سبزي زنـده و شـاداب را کـه     می

یگانه غذاي انسان است مضر تلقی کرده و مصرف 
 .کنند آن را منع می

ي غـذاهاي گیـاهی    گوید که همه قانون طبیعت می )3
مـثالً خـار بیابـان، بـرگ     . به تنهایی غذاي کاملنـد 

علف جنگل در ظاهر هیچ شـباهتی بـه   درخت و 
 فیـل و  زرافـه ، شترهم ندارند ولی احتیاجات بدن 

پس غذاهاي گیاهی ظاهراً فقط . کامالً یکی هستند
ي  دهند ولی باطناً همـه  چند عنصرشان را نشان می

که بدن یک موجـود زنـده احتیـاج دارد     را موادي
طوري که اگر یک نوع گیاه بخورید  دارا هستند؛ به

صد نوع، این صـد نـوع از آن یـک نـوع چیـز      یا 
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پزشــکان فقــط ظــاهر گیــاه را . زیــادتري ندارنــد
طوري که هر  بینند و از باطن غذا خبر ندارند به می

توانند ببیننـد خیـال    چه خودشان در آزمایشگاه می
هـا   هـا هسـتند و بـراي آن    کنند که فقط همـان  می

هـاي کتـاب را پـر     کنند، صـفحه  ها تهیه می فرمول
بـا ایـن کـار    . رسـانند  کننـد و بـه فـروش مـی     می

خورند  بینانه و کودکانه هم خودشان گول می کوتاه
 .زنند و هم مردم را گول می

هاي مختلف تعیـین   پزشکان براي گیاهان خاصیت )4
این براي قلب خوب است، آن یکی براي . کنند می

کبد، این براي اعصاب خـوب اسـت، آن دیگـري    
هـا   بافی صورات و خیالبراي چشم و با این قبیل ت

ي  در حقیقـت همـه  . سازند می "علمی"هاي  کتاب
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ــده ــذاهاي زن ــد   غ ــک خاصــیت دارن ــاهی ی ي گی
ها خوب  ي بیماري طوري که یک گیاه براي همه به

ي گیاهان براي یک بیماري  طور همه است و همین
 .خوب هستند

در دنیا فقط یک بیماري اساسـی وجـود دارد کـه     )5
ي  هـا در نتیجـه   ارگـان عبارت اسـت از گرسـنگی   

هـا   کمبود غذاي طبیعی و مسموم شدن این ارگـان 
ایــن . توسـط غــذاي پختــه و داروهـاي شــیمیایی  

هاي مختلف  ها در ارگان ها و نارسائی کاري خراب
هاي مختلـف و بـه عالیـم مختلـف      بدن به شکل

هـا و   گردند که پزشکان به عنوان بیماري ظاهر می
و صـدها   نمـوده  بنـدي  ها را طبقه عالئم مرض آن

بـه  . انـد  ها اختراع کـرده  نوع اسامی علمی براي آن
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عبارت دیگر یک بیماري اصلی را صدها بیمـاري  
 .کنند تصور می

توانـد   دارو یعنی سم و سم در هیچ شرایطی نمـی  )6
کار سم فقط مسموم کردن . کار مفیدي انجام دهد

حس کرده و  رد و بیسم اعصاب مردم را خُ. است
ها از  ي بدن را در مقابل میکروبها مقاومت سلول

هـاي شـفابخش بـدن را     العمل برد و عکس بین می
هیچ بیمـاري بـا دارو معالجـه نشـده     . کند قطع می

است و هیچ انسانی بـا دارو بـه سـالمتی حقیقـی     
معالجه با دارو یک نوع جـادوگري  . نرسیده است

مــدرن علمــی اســت کــه توســط پزشــکان اجــرا 
 .شود می



163 

مبود مواد غذایی وجـود نـدارد،   در دنیاي امروز ک )7
پزشکان دائماً . بلکه ازدیاد مواد غذایی وجود دارد

از رادیو تلویزیون و در مطبوعات از کمبـود مـواد   
مـن  . ترسانند کنند و مردم را می غذایی صحبت می

ها نفـر دکتـر،    کنم که چطور بین میلیون تعجب می
شناس حتی یک نفـر هـم پیـدا     دانشمند و زیست

خوار  که رسماً اعالم کند که مردم پخته نشده است
هشــتاد درصــد غــذاي طبیعــی را بــا آتــش نــابود 

ها پیش در کتـابم   من این حقیقت را سال. کنند می
ام، چرا مـوقعی کـه در تلویزیـون از     نوشته و گفته

غذایی یا از کمبـود پـروتئین صـحبت    مواد کمبود 
کنند که یک نفر هـم در تهـران    اضافه نمیکنند  می

 د دارد که کامالً مخالف این عقیده است؟وجو



164 

من علم طـب را بـا قاطعیـت و جسـارت هـر چـه       
هـا اعـالم    ي بیماري کنم و باعث همه تر محکوم می تمام
مـن  . گویم عـین حقیقـت اسـت    من هر چه می. کنم می

ها را پیدا کردم و با هزارها مورد آن  ي بیماري عالج همه
ي  هـاي پیچیـده   هي دسـتگا  در مقابل همه. را ثابت کردم

هـا کتـاب    هاي دانشگاهی و میلیـون  آزمایشگاهی، برنامه
هـا و   ي بیماري اي همه علمی فقط یک دستور یک کلمه

کند و  ها را یک مرتبه ناپدید می هاي انسان سایر بدبختی
ایـن دسـتور   . "نپـز "گویـد   اي مـی  این دستور یک کلمه

هر کـس ایـن قـانون را    . طبیعت و قانون ابدي آن است
ایـن یـک دسـتور    . دهد بشکند جان خود را از دست می

. کوتاه این دنیا را از جهنم به بهشت تبدیل خواهد کـرد 
هــاي  شـی و جنـگ  کُ ، آدمگــویی هـر گونـه دزدي، دروغ  
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ها براي این است که هر چـه بیشـتر    داخلی یا بین ملت
اگر مردم بدانند . ویسکی و شامپاین بخورند ،ماهی ،مرغ

هاي خود را  توانند بدن دم و خرما میکه با یک تومان گن
  .کامالً سیر کنند دیگر این کارها الزم نیست

من اکنون به کمک طبیعـت یـک اسـلحه در دسـت     
هـا   ها پزشک و با میلیـون  با میلیونخواهم  ام و می گرفته
این اسلحه دستور . رخور و معتاد مبارزه کنمپ ،خوار پخته

ایـن  . "نی نخـور مواد حیـوا "، "نپز". و امر طبیعت است
خیلی قوي، قاطع و کامل است ولی نادانی مـردم  اسلحه 

خوار جلوي من یک دیوار سیاه کشـیده اسـت کـه     پخته
بینیم که  ما می. عبور کردن از این دیوار کار آسانی نیست

ــاب بشردوســتی یــک تجــارت   ــر نق ــم پزشــکی زی عل
اگر پزشکان قبول کننـد کـه   . پا کرده است وحشتناك بر
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ار غلطی است و آن را رسماً تأیید کننـد و  پخت و پز ک
کشـد   ها را عوض کنند، طولی نمی ي بیمارستان یا تغذیه
هـا تعطیـل    ها و داروخانـه  ها، مطب ي بیمارستان که کلیه

اند و بدیهی اسـت کـه    ها دکانی باز کرده بشوند، ولی آن
. داري آرزو دارد که مشتري بیشتري داشته باشد هر دکان

ها پشـتیبان   اند و دولت د را قانونی کردهها تجارت خو آن
هـاي مـرا    ها پیش این حرف ها اگر سال آن. ها هستند آن

کردنـد،   خواري نوشته بـودم قبـول مـی    که در کتاب خام
موقـع   هاي اخیر در ایران بـی  بیشتر اشخاصی که در سال

هـا دکتـر    در ردیـف آن . فوت کردند اکنون زنـده بودنـد  
ست که مرا به دادگاه سپرد تا اقبال، رئیس نظام پزشکی ا

ــت   ــا رف ــه شــد و از دنی ــا خــودش تنبی ــد ام ــه کنن . تنبی
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اسـاس   خوشبختانه دادگاه شکایت نظام پزشـکی را بـی  
  .خوانده، آن را رد کرد و به نفع من حکم صادر کرد

هـا از راه   آن. ولی پزشکان از مـن دسـت نکشـیدند   
این براي . ي مرا از بین ببرند کنند فلسفه دیگري سعی می

ها در جمعیت ما یک نفر را به نام آقاي جـواد   منظور آن
ها شتافته است و به  اند که به کمک آن رمضانی پیدا کرده

خـوار وارد   عوض یک پزشک سه پزشک زیر نقاب خام
  .جمعیت ما کردند

من راجع به جریان این جمعیت و باشگاه زیاد تکیه 
تمام کنم زیرا مجبورم ثابت کنم که چطور شش سال  می

وقت خود را تلف کردم، از فعالیت جهـانی بـاز مانـدم،    
زحمت کشیدم و پول خرج کردم ولی تمام این زحمات 
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چـون چنـد نفـر آدم متقلـب، جمعیـت و      . به هدر رفت
از ي آن   ي امـوال و اثاثیـه   باشگاه و رستوران را بـا کلیـه  

دست من و اعضاي حقیقـی جمعیـت در آوردنـد و بـه     
آقاي جواد رمضانی یـک تـاجر    .دست مخالفین سپردند

پرست، ظالم و فعـال، شـاید انسـان بـدي      ثروتمند، پول
نداشته باشد ولی چون نتوانست معنی  ينباشد و نیت بد

خـواري را درك   ي خیلی ساده و عالی خام عمیق فلسفه
که توسط علم  کرد میي من خیال  نماید بر خالف عقیده

خـود بـه    ي ایشـان بـه عقیـده   . رسد زودتر به مقصد می
قدري ایمان داشت و به زرنگی خود چنان مطمئن بـود  
که تصمیم گرفت کاري کند کـه مـرا از باشـگاه برکنـار     

ي علمی خود را به  فلسفه وکرده و خود را به جاي من 
بخـور و خوشـگل   "جاي قانون طبیعت بگذارد، کتـاب  
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 "خـواري  خـام "دکتر مجـدي را بـه جـاي کتـاب      "شو
باشگاه را به تصرف خود در  بگذارد و به کمک پزشکان

براي رسیدن به این هدف خطرناك مجبـور شـد   . بیاورد
پردازي، تهدیـد،   شکنی، دروغ صدها نوع تخلفات، قانون

. سازي و غیره پشت سر هم به کار ببرد زورگویی، صحنه
اول سعی کرد مهنـدس محمدرضـا مهتـابی و مهنـدس     

خود  را از راه) دو عضو هیئت مدیره(منوچهر صفارزاده 
  .دور سازد

یک جوان بیست و هشت ساله مهندس آقاي مهتابی 
خـواري   کشاورزي که از بیماري سـخت کلیـه بـا خـام    

. نجات پیدا کرده بود چند ماه به تعمیر باشگاه کمک کرد
کشـی،   کشی، لولـه  او جوانی با استعداد بود که تمام سیم

نقاشی و نجاري باشـگاه را بـه کمـک آقـاي صـفارزاده      



170 

ســپس شــش مــاه تمــام باشــگاه و . انجــام داد افتخــاراً
ي ساالدهاي خـام مطالعـه    در تهیه. رستوران را اداره کرد

غذاهاي خـام گیـاهی یگانـه    "عنوان  تحتکرد و کتابی 
خواسـت شـرکت    آقاي مهتابی می. نوشت "غذاي انسان

کشاورزي براي جمعیت تأسیس کند ولی طرحش ناتمام 
تابی ثروتی نداشـت و  آقاي مه. ماند زیرا زمین پیدا نشد

دادیم  ي باشگاه به او می اگر ما حقوق ناچیزي براي اداره
داشتیم باشگاه ما به این وضع اسـفناك   و وي را نگه می

شد، ولی آقاي رمضانی به قـدري او را اذیـت    دچار نمی
مـن  «: کردند که از ما فرار کرد و به دوستانش گفته بـود 

همین کـار را هـم    و» .میرم خورم و می روم، پخته می می
به خرمشهر رفت در یک بانک کشاورزي استخدام . کرد

شد، از خانه و دوستان و جمعیت دور شـد، تنهـا مانـد،    
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خواري کرد و در نتیجه بیمـاري کلیـوي او دوبـاره     پخته
  .ظاهر شد و او را کشت

ها  آقاي منوچهر صفارزاده براي باشگاه خیلی زحمت
ي  از همـه فلسـفه   ها کرد ولی چون بهتـر  کشید و کمک

خواري را درك کرده بود و همیشه از آن دفاع  عمیق خام
کرد این بود که آقاي رمضانی بـه او بـه چشـم یـک      می

به این طریق هیئت مـدیره پراکنـده   . کرد دشمن نگاه می
آقاي صفارزاده به شیراز و آقاي ابوالفضل صـدارت  . شد

 .به جهرم رفت، ماندند آقـاي رمضـانی و آقـاي کیهـانی    
آقاي ابوالفضل کیهـانی شخصـیت مهمـی نیسـت، او از     

مـن در ایـن   . بستگان آقاي رمضانی و یار وفادار اوست
ــردم،    ــه خــارج مســافرت ک ــار ب ــار ب حــوالی ســه چه

کننـد،   خواران در همه جاي دنیا از مـن دعـوت مـی    خام
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. روم ها مـی  خواهند مرا ببینند و من گاهی به دیدن آن می
میـدان را خـالی دیـده و     در این مواقـع آقـاي رمضـانی   

  .انداخت دیکتاتوري خود را به جریان می

دانـان بـا    اي داریم که از طـرف حقـوق   نامه ما اساس
و انـد   بینـی کـرده   تجربه تنظیم شده که همه چیز را پیش

اند که جلوي ایـن قبیـل    اختیارات مرا چنان محکم کرده
ــود  ــه ش ــات گرفت ــی . تخلف ــانون  ول ــانی ق ــاي رمض آق

  .راي او میل او قانون استب. شناسد نمی

مـا امضـاء   ": گویـد  ي مـا مـی   نامـه  ي اسـاس  اعالمیه
ي  کنندگان زیر تحت عنوان هیئت مؤسسان که در سـایه 

مجاهــدت دانشــمند بــزرگ جنــاب آقــاي آرشــاویر در 
خـواري کـه    گـذار مکتـب خـام    آوانسیان مبتکر و بنیـان 
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خواري توجیـه   در کتاب خامطور واضح  نطرات ایشان به
ایــم، جمعیــت مرکــزي  ســیر شــده گــرد هــم آمــدهو تف
خواران را در تهران تشکیل داده، آقـاي آرشـاویر در    خام

آوانسیان را به ست دبیر دائمی جمعیت انتخاب کرده و م
مــاده و یــک تبصــره  35ي جمعیــت را در  نامــه اســاس

  ".نماییم تصویب می

 1ي  تبصـره  28ي  مـاده  ،راجع به شـرایط عضـویت  
ي و آشـنایی  خـوار  ي عمیق کتاب خام لعهمطا": گوید می

، پس اولین شرط عضو شـدن قبـول   "کامل با قوانین آن
خــواري اســت کــه در کتــاب  ي خــام مکتــب و فلســفه

ولـی آقـاي رمضـانی و    . خواري مندرج شده اسـت  خام
خـواري را مطالعــه نکــرده و   شـرکاء حتــی کتـاب خــام  

 هـایی  هـا کتـاب   آن. اند ي عمیق آن را درك نکرده فلسفه
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 "بخور و نیرومند شـو "یا  "بخور و خوشگل شو"مانند 
تألیف  "ي سالم تغذیه"تألیف آقاي دکتر مجدي و کتاب 

کننـد کـه فقـط     آقاي دکتر نواب را به مردم سفارش مـی 
اند و  خواريِ من را برداشت کرده چند کلمه از کتاب خام
را کـه مـن علنـاً     "علمی"ارزش  باقی مطالب پوچ و بی

آوري کرده و  هاي خارجی جمع از کتاب ام محکوم کرده
لـوح را سـرگرم    اند تا مـردم سـاده   ها را نوشته این کتاب

  .کنند، از راه صحیح منحرف سازند و سود ببرند

ي تشـکیالت   همـه ": گویـد  نامه مـی  اساس 9ي  ماده
جمعیت تحـت رهبـري و ریاسـت دبیـر دائمـی آقـاي       

ــیان   ــاویر در آوانس ــان آرش ــر و بنی ــب  مبتک ــذار مکت  گ
ولی آقـاي رمضـانی بـر     ".خواري اداره خواهد شد خام
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ي تشکیالت جمعیت را به دست  نامه همه خالف اساس
  .کند گرفته و حکمرانی می

ي جمعیـت   هیئت مدیره"نامه  اساس 17ي  طبق ماده
باشد که براي یـک سـال انتخـاب     مرکب از پنج نفر می

دو نفر آن از طرف دبیر دائمی جمعیت تعیـین  . شوند می
شود و سـه نفـر دیگـر از طـرف مجمـع       منصوب می و

عمومی به اکثریت آراء از بین اعضاي جمعیت انتخـاب  
  ".و افتخاراً انجام وظیفه خواهند نمود

چنانچه هـر یـک از سـه نفـر     ": گوید می 21ي  ماده
اعضاي انتخابیِ هیئـت مـدیره از خـط مشـی جمعیـت      
انحراف حاصل کند، تا تشکیل مجمع عمومی از شرکت 

آقـاي   ".جلسات هیئت مدیره محـروم خواهـد شـد    در
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رمضانی یکی از این سـه نفـر اعضـاي انتخـابیِ هیئـت      
ــوده اســت ــاده. مــدیره ب ــد اضــافه مــی 29ي  م در ": کن

که هر یک از اعضاء سه ماه متوالی بـدون عـذر    صورتی
موجه در جلسات حضور نرسـاند و یـا حـق عضـویت     

معیـت  نامـه و ضـوابط ج   نپردازد و یا بر خالف اسـاس 
قبول مجدد . رفتار نماید، از عضویت اخراج خواهد شد

بـا تصـویب دبیـر دائمـی جمعیـت      اعضاي برکنار شده 
  ".پذیر است امکان

آقاي رمضانی و آقـاي   29و  21، 18پس طبق مواد 
کیهانی قانوناً از عضویت در جمعیت محروم بودند و هر 

و  انـد غیرقـانونی   ها بر علیه من انجام داده حرکتی که آن
  .زورگویی بوده است
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توانستم از اختیـارات   خواستم به موقع می من اگر می
ي جمعیت  ها را برکنار کنم و اداره خود استفاده کرده آن

آید  را به دست بگیریم ولی هر قدر که عجیب به نظر می
ي فعال و پر تحـرکش   من به آقاي رمضانی براي روحیه

ي جمعیـت  ي خاصی داشتم، مخصوصاً که او بـرا  عالقه
ایشـان در بـاغ خـود سـمینار     . کـرد  فعالیت و کمک می

مـن  . خواسـتم او را برنجـانم   من نمـی . تشکیل داده بود
همیشه منتظر بودم که او اشتباه خود را قبول کرده و بـه  

شـاید یـک روز عقـل مـن بـه عقـل       "ي خود کـه   گفته
حـاال ملتفـت   . به طـرف مـا بـر گـردد     "آوانسیان برسد

کرده است و  ها مرا مسخره می ن حرفشوم شاید با ای می
کرده، چرا کـه   عقل حساب می خودش را عاقل و مرا بی

  .خودش علم پزشکی را قبول دارد ولی من ندارم
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ي خود چنـان ایمـان داشـت کـه بـراي       او به عقیده
شـکنی،   پیشبرد هدف خود همـه نـوع تخلفـات، قـانون    

او . پـردازي بـه کـار انـداخت     تهدید، زورگویی و دروغ
براي مبارزه آدم باید از همـه گونـه وسـائل و    «: گفت می

: خوانیم نامه می اساس 32ي  در ماده» .طرحی استفاده کند
دار  براي تمرکز درآمدهاي حاصله، دبیر دائمی و خزانه"

هاي ایران حساب جاري افتتاح  جمعیت در یکی از بانک
خواهند نمود و اختیار برداشت با دو امضاي نامبردگـان  

آقاي رمضانی یکی از دوسـتان و   ".خواهد گرفتانجام 
همکالسان خود را به نام آقاي مستعان دفتردار کرده کـه  
هر پولی که از فروش رستوران، دفتر و عضویت وصول 

آقـاي  بـرد و بـه حسـاب شخصـی      شود به بانک می می
هـا را چکـار    آقاي رمضانی ایـن پـول  . ریزد رمضانی می
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د هیچ کس خبر نـدارد  رسان کند و به چه مصارفی می می
آقاي مستعان یـک  . دهد و به هیچ کس حساب پس نمی

آدم عاقل و درستکار است ولی چون آقـاي رمضـانی او   
توانـد بـر خـالف     را سر این کـار گذاشـته اسـت نمـی    

  .دستورات او عمل کند

خـواران   جمعیت خام": گوید نامه می اساس 7ي  ماده
نـوع   کنـد، هـیچ   در علـم طـب نمـی    یهیچ گونه دخالت

آورد و  معاینــات و آزمایشــات از افــراد بــه عمــل نمــی 
هاي به خصوصی  هاي غذایی مختلفی براي بیماري برنامه

خوار حقیقی هیچ وقت مـریض   کند، زیرا خام تعیین نمی
بـه  (شود و نیازي بـه طبابـت و اقـدامات پزشـکی      نمی

مهـري  ولی آقـاي رمضـانی    ".ندارد) استثناي تصادفات
شـنبه از   روزهاي یکشـنبه و سـه  "نوان ساخته بودند به ع



180 

سخنرانی و  3تا  1ها از ساعت  شنبه و پنج 8تا  4ساعت 
ي پزشـکان و متخصصـین تغذیـه بـه      بیماران به وسـیله 

ایـن مهـر را روي    ".شـوند  رایگان معاینه و معالجه مـی 
زد،  هایی که من با خرج خود چاپ کرده بودم می اعالمیه

نظام . کند ولی خرج نمیچون آقاي رمضانی براي تبلیغ پ
پزشکی از من شکایت کرده بـود کـه مـن بـه کارهـاي      

کنم، اکنون آقاي رمضانی این کـار را   پزشکی دخالت می
هـایی کـه مـن     آقاي کیهانی روي همین اطالعیه. کند می

این نهضت بزرگ اولـین بـار   "چاپ کرده و نوشته بودم 
ي یــک ایرانـی آقــاي آرشــاویر در   در ایـران بــه وسـیله  

هـا بـه زبـان     گذاري شده و با نشـر کتـاب   آوانسیان پایه
خـط   ".خارجی به سراسـر دنیـا اعـالم گردیـده اسـت     

خواري را  گذار خام طور نام من با بنیان کشید و همین می
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خـواري   گویند کـه خـام   پرستان می این بیگانه. زد قلم می
هاي خیلی قدیم بوده اما در واقع  تازگی ندارد و از زمان

تفسـیر   "بخـور و خوشـگل شـو   "ي که کتاب خوار خام
  .تازگی نداردکرده 

زن و . مدتی در باشگاه طب سوزنی را راه انداختنـد 
هاي فرو رفتـه در   بچه و پیر و جوان کنار دیوار با سوزن

گوش، بینی، لب، پیشانی، دسـت و زانـو مثـل مجسـمه     
ساکت نشسته منتظر بودنـد کـه حـاال بیمـاري از نـوك      

نـادانی  . دهـد  ها را نجـات مـی   و آن پرد سوزن بیرون می
آوري که به وجـود   هاي خنده خوار چه صحنه مردم پخته

دکتر نواب از بلندگوي باشگاه سخنرانی کرده . آورد نمی
. ي آوانسـیان موافـق نیسـت    کند که با عقیده و اعالم می

ي  خیلی خوب آقاي دکتـر نـواب اگـر شـما بـا فلسـفه      
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کنید؟ در  گاه چکار میآوانسیان موافق نیستید در این باش
ي آوانسـیان   خوار هستند که با فلسـفه  ها پخته دنیا میلیون

ها حق دارند که وارد باشـگاه مـا    ي آن مخالفند مگر همه
  بشوند و بر ضد آوانسیان سخن بگویند؟

اعضـاء  وقتی من راجع به این جریانات براي اطالع 
اعالمیه صادر کردم ایـن کـار خشـم آقـاي رمضـانی را      

یخت، او قفل در حیاط را که خـودم بیـل زده و آن   برانگ
کاري کردم عوض کرد که من براي آبیاري باغچه  را گل

در دفتـر مـرا قفـل کـرد و مـن      . نتوانم وارد حیاط شوم
 درِ. مجبور شدم از راهرو در جدیدي به دفترم بـاز کـنم  

  .ورودي باشگاه از راهرو نیز از پشت قفل است
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آقـاي  . ي جدید رسـید  نوبت به انتخاب هیئت مدیره
ها  نامه رمضانی از چند نفر جوان خواهش کرد که دعوت

هـا نوشـته شـد و در پاکـت      نامـه  دعـوت . را تهیه کننـد 
هـا را بـراي تمبـر     آقاي رمضانی این پاکت. گذاشته شد

ي خود برد ولی حتی یکی از  زدن و پست کردن به خانه
طـوري کـه هـیچ کـدام از اعضـاي       ها پست نشد، بـه  آن

. جدید خبر نداشت ي عیت از انتخابات هیئت مدیرهجم
هاي اعضاء  ي کارتکس در این روزها آقاي رمضانی کلیه

بـه آقـاي   . ي خـود بـرده بـود    را جمع کرده و بـه خانـه  
مستعان دستور داده بود که هـیچ کـس را بـه عضـویت     

یـک نفـر از   . این کار یک جرم بزرگ است. قبول نکند
خواست عضو بشود  آقا میآقاي رمضانی پرسید که فالن 

اش  از قیافـه «: چرا قبول نکردیـد؟ و ایشـان جـواب داد   
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 شـود  هیچ دیکتاتوري در دنیا حاضر نمـی » .خوشم نیامد
آقاي رمضانی در منـزل  . اي بدهد چنین جواب گستاخانه

ــراد   ــل و ســایر اف خــود دوســت، آشــنا، همســایه، فامی
خوار را جمـع کـرد و بـه هـر کـدام یـک کـارت         پخته

داد تا روز انتخابات وارد باشگاه شوند و بـه او   عضویت
  .رأي دهند

روز انتخابات معین شـده آقـاي رمضـانی بـا گـروه      
شود و متن یـک   خواران قالبی خود وارد باشگاه می خام

ي جدید، با نام جدید، بـا مرکـز جدیـد و بـا      نامه اساس
ي خود فقط بـا یـک رأي    ي جدید را که در خانه فلسفه

. کند مضانی تصویب شده بود قرائت میآقاي ر "مخفی"
گروهی از پزشکان و سایرین را که باز هم خـودش بـا   

کنـد و   انتخاب کرده بود معرفـی مـی   "مخفی"یک رأي 
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چند » .هر کس که موافق است دست بلند کند«: گوید می
کننـد و آقـاي    نفر از مزدوران با تعجب دست بلنـد مـی  

نفـر از   چنـد » .تصـویب شـد  «: کنـد  رمضانی اعالم مـی 
اعضاي قدیمی که فقط براي غذا خـوردن وارد باشـگاه   

ي خـود وارد   مـن از خانـه  . شده بودند اعتراض کردنـد 
باشگاه شدم و اعالم کردم که آقـاي رمضـانی از خیلـی    

طـوري   وقت پیش از عضویت جمعیت محروم است بـه 
که نه حق رأي دادن دارد و نه انتخاب کردن و انتخـاب  

آقـاي  . قـانونی و قالبـی اسـت   غیرایـن انتخـاب   . شدن
انتخابات را به ثبت رسـاند و مـا اعتـراض    رمضانی این 

نکردیم، چون این جمعیت جدید به جمعیت ما مربـوط  
این جمعیتی است با نام جدید، با هدف جدیـد،  . نیست

هـاي   ي جدیـد، بـا کتـاب    نامـه  با محل جدید، با اسـاس 
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. جدیـد گذار و دبیر جدید و با مؤسسـین   جدید، با بنیان
هر کس آزاد است یک هدف براي خود انتخـاب کنـد،   
چند نفر از همفکرانش را دور خود جمع کند، جمعیـت  
تشکیل دهد و به ثبت برساند ولی در تاریخ دیده نشـده  
که یک گروه غیرقـانونی وارد جمعیـت مخـالفین خـود     
بشود، در آنجا براي خود یک انتخابـات قالبـی تشـکیل    

ت را برکنار سـازد و تمـامی   دهد، مؤسسین اصلی جمعی
ایـن   .دارایی جمعیت اصلی را به تصرف خـود در آورد 

کار شبیه به این است که دشمن شهري را محاصره کند، 
چند نفر از ساکنین شهر دروازه را باز کنند و شهر را بـه  

خـواران بـا فعالیـت غلـط      جمعیت خام. دشمن بسپارند
: گویـد  مـی نامه  س اسا 17ي  ماده. پزشکان مخالف است

شـود و نیـازي    خوار حقیقی هیچ وقت مریض نمی خام"
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راجع به تصادفات  ".به طبابت و اقدامات پزشکی ندارد
بیوتیـک،   سازیم که بـدون آنتـی   خوار می ما جراحان خام

  .بدون سرم و بدون پروتئین حیوانی عمل خواهند کرد

خوار هسـتند   گویند با این پزشکان که خام به من می
کننـد چـرا مخـالف     خواري صحبت مـی  خامو راجع به 

دکتـر مجـدي بـه مـردم     . هستید؟ ایـن درسـت نیسـت   
و » .گاهی پختـه هـم بخوریـد اشـکال نـدارد     «: گوید می

دکتـر نــواب عقیـده دارد کــه   . خــورد خـودش هــم مـی  
خواري را باید تدریجاً شـروع کـرد و خـودش هـم      خام

یکـی از  (ي دکتـر رشـتی    از قیافـه . کند همین کار را می
شـود فهمیـد کـه او     مـی ) ي جدیـد  ضاي هیئت مدیرهاع

خـواران را   این پزشکان، باشـگاه خـام  . خوار نیست خام
اند و براي مطب خود مشتري جمع  مرکز تبلیغ قرار داده
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دکتر نـواب رئـیس هیئـت    . کنند تا شهرتی پیدا کنند می
مدیره شده، ریاست او از چه قرار است؟ فقط ایـن کـه   

به پروتئین و ویتامین صـحبت   اي یک ساعت راجع هفته
کند و بس؟ رئیس باید ریاست کند و به کارهاي باشگاه 

  .برسد

کنم که دکتر مجدي، دکتر نواب، دکتر  من تعجب می
رشتی و سایر اعضاء هیئـت مـدیره کـه آقـاي رمضـانی      

ي من باشند ولی  انتخاب کرده هر قدر هم مخالف فلسفه
هـا   ر آناشخاص محترم و قابل احترامـی هسـتند چطـو   

ــه   ــد ک ــول کردن ــن    درقب ــا ای ــی ب ــات قالب ــن انتخاب ای
گـذار و دبیـر    آور شرکت کنند و بنیـان  سازي شرم صحنه

دائمی جمعیت، آوانسیان را برکنار کنند، آقـاي رمضـانی   
را به جاي آوانسیان دبیر قـرار دهنـد، باشـگاهی را کـه     
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به وجود آورده و شش سـال تمـام آن را اداره   آوانسیان 
سـت او بیـرون بیاورنـد و بـا تمـام وسـائل و       کرده از د

ها اینقدر بایـد   آن. موجودات باشگاه به زور تصرف کنند
خواران بـدون آوانسـیان و بـدون     بدانند که جمعیت خام

بایـد  . توانـد وجـود داشـته باشـد     خواري نمی کتاب خام
خواران به قوت  ي جمعیت خام نامه اضافه کنم که اساس

قاي رمضانی نیسـت کـه در   خود باقی است و این حق آ
ي خود این اساس نامه را تغییر بدهـد و اختیـارات    خانه
گذار و دبیر دائمی جمعیت را حتی یـک ذره تغییـر    بنیان
خـواران اگـر غیـرت     خـام  اعضاي واقعی جمعیت. دهد

توانند رمضانی را با مزدوران و با اعضاي  داشته باشند می
  .قالبی او به جاي خود بنشانند
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خـواران ایـن اسـت کـه      خـام  دف جمعیـت اولین ه
هــا را  هــاي بیمارســتان پزشــکان را وادار ســازیم اجــاق

. خاموش کنند و بیماران را با غذاي طبیعی نجات دهنـد 
اگر دکتر نواب، دکتر مجدي و دکتر رشتی بتوانند به این 

ها دوستان ما و دوستان بشـریت تلقـی    هدف برسند، آن
  .خواهند شد

شوم که جمعیـت بـه    ئن میدر این صورت من مطم
دست اشخاص الیق و قابل اعتماد افتاده اسـت و خـود   

در غیـر ایـن صـورت     ،رسم می ام نیز به کارهاي جهانی
خواهش من این است که باشگاه را به صـاحبان اصـلی   
. خود برگردانند و دیگر در کارهاي باشگاه دخالت نکنند

قتـی  وما . ندارد "علمی"جمعیت ما احتیاج به سخنرانی 
پخته نخورید، حیوانی "دستور طبیعت را قبول داریم که 
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نخورید، غذاي خام گیاهی را هر کدام که دوست دارید 
  .هاي دیگر نداریم احتیاج به شنیدن حرف "بخورید

وقتـی  . کنـد  آقاي رمضانی خود را عـالم تصـور مـی   
کنند آقاي  گیرند و سؤاالتی می خواران دور من را می خام

شود و از گلـوکز و گلوکـوژن    حبت میرمضانی وارد ص
آقـاي ابوالفضـل    ،روزي موقع مشـاجره . کند صحبت می

او دسـتش را بلنـد   . کیهانی شروع به فحاشی به من کرد
ارمنـی،  : کرد و پشت سر هم پـنج شـش بـار فریـاد زد    

! مثل این که ارمنی هم نوعی فحش اسـت . ارمنی، ارمنی
کـنم کـه    می کنم که ارمنی هستم و افتخار من افتخار می
وطنان ایرانـی   ملت ارمنی هیچ وقت از هم. ایرانی هستم

آنان برخوردار بـوده   بدرفتاري ندیده و همیشه از احترام 
بین ارامنه و مسلمانان اختالف انـداختن بـدترین   . است
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ایـن حرکـت فقـط بـراي اشخاصـی ماننــد      . کارهاسـت 
ابوالفضل کیهانی، نوکر حلقه بـه گـوش رمضـانی الیـق     

  .است

اي رمضانی براي این که مرا اذیت کنـد پـنج مـاه    آق
یـک روز او مثـل   . ي مرا نپرداخته اسـت  است که کرایه

ها وارد باشگاه شد و وقتی دید که من با چند نفر  دیوانه
از «: کـنم فریـاد کشـید    خواري صحبت مـی  راجع به خام

بعد به کارگري که تازه استخدام کرده » .اینجا برو بیرون
کارگر نیز مـرا  این » .این را بینداز بیرون« :بود دستور داد

هاي در ورودي بیـرون انـدخت و مـن     هول داد و از پله
و سرم به یک موتـور خـورد و   زنان به زمین افتادم  غلط

ي مغـزي   خوار نبـودم حتمـاً سـکته    اگر خام. زخمی شد
. رفتیم کالنتري و از آنجا به پزشکی قـانونی . کرده بودم
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ود را تبرئه کند و با صداي بلند خواست خ این کارگر می
گوید اگر دست به میز بزنید الغر  این می«: کرد تکرار می

خواري همین قدر یـاد گرفتـه    این هم از خام» .شوید می
خواسـت بـه    آقاي رمضـانی نیـز کاغـذهایی را مـی    . بود

حتمـاً  . ها را عقـب زد  بازپرس نشان دهد که بازپرس آن
ي معروف خـود را   هنام خواست اساس آقاي رمضانی می

نشان بدهد و ثابت کند که خودش دبیر جمعیت است و 
گذشت کـردم  . توانستم بکنم اینجا چکار می. من مزاحم

ي کمدي یا تراژدي  این هم آخرین صحنه. و بیرون آمدم
او بارهـا مـرا   . ، از آقاي رمضانی باید پرسیددانم  بود نمی

از  کند که من مجبـور شـوم لخـت    تهدید کرد کاري می
چون جـان  ! شاید رسم او این طور باشد. ایران فرار کنم

ي من مدیون است این هـم یـک نـوع     خود را به فلسفه
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پرسـند پـس    وقتـی از ایشـان مـی   . گذاري اسـت  سپاس
» .او علمـی نیسـت  «: دهد آوانسیان کجاست؟ جواب می

اي کـه بـه جـان و     کنم هر صدمه همین جا من اعالم می
  .مال من برسد از اوست

روم، مردمِ معالجه شـده   نون که من به باشگاه نمیاک
گذاري و بـراي کسـب اطالعـات و خریـد      براي سپاس

  .آیند ي دوم می کتاب به منزل ما در طبقه

اي کـه در   ما یک جمعیت تشکیل دادیـم بـا فلسـفه   
کسی که این کتـاب  . خواري نوشته شده است کتاب خام

راجـع  . دتواند عضو این جمعیت بشو را قبول ندارد نمی
نامه هم که نوشته شـده، مربـوط بـه     به اصالحات اساس

نامه و طرز اداره کردن باشگاه اسـت نـه    س جزئیات اسا
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ي اساسی جمعیـت را از میـان بردارنـد و     این که فلسفه
ي کامالً مخالف آن را بیاورند و در جمعیـت مـا   ا فلسفه

هـاي آزمایشـگاهی    هـا و برداشـت   ما فرمـول . پیاده کنند
هاي مختلف گیاهان  ه ترکیبات غذایی و خاصیتراجع ب

  .را قبول نداریم

خـوارن   عضو جمعیت خـام خواهند  پزشکانی که می
خود را تعطیل کنند و براي بیماران  هاي شوند باید مطب

هـا بـاالخره    نسخه ننوشته و سم تجـویز نکننـد، امـا آن   
توانند از دانش غلط خود بـه کلـی    پزشک هستند و نمی

اگر این کار را بکنند دیگر کاري ندارنـد  دست بکشند و 
ها در باشگاه  آن. که انجام دهند و حرفی ندارند که بزنند

هـاي گیاهـان    ما در مورد ویتامین، پـروتئین و خاصـیت  
اي،  ها فقـط چرنـد، افسـانه    این حرف. کنند سخنرانی می
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اي سـه دفعـه    اوائـل هفتـه  . بافی و ساختگی هستند خیال
اي یـک روز و فقـط    د شد هفتـه کردند، بع سخنرانی می

هـا   بـه زودي مـردم از شـنیدن ایـن حـرف     . یک ساعت
شود، بعد  ها نیز تمام می هاي آن شوند و حرف خسته می
توانند مـردم را گـول    خواهند بکنند؟ چقدر می چکار می

نـیم کیلـو   . حتماً با کنجد بخوریدبادام زمینی را "بزنند؟ 
از آن یکـی  و دویسـت گـرم    ایـن ، سیصد گرم از آناز 

ها بخواهند  اگر آن ".قاطی کنید و بخورید که کامل شود
این قبیل دستورها را به مردم بدهند، هـزاران نـوع گیـاه    

هاي دروغکی  توانند هزاران نوع برنامه وجود دارد که می
  .سازند بسازند و می

پزشکان، شما که آمدید باشگاه ما و در آنجـا   آقایانِ
خواهیـد بـه    اگر واقعـاً مـی   کنید، از پروتئین صحبت می
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مردم این دنیا کمک کنید بروید بـه رادیـو و تلویزیـون،    
ها  وزارت بهداري و نزد رهبران و سران مملکتی و به آن

بگویید که پخت و پز عملی است غلط و خطرناك کـه  
 "متمـدن "توسط مردم نادان به وجود آمـده و بـا مـردم    

. نمـوده اسـت   تکامل پیدا کرده و دنیا را به جهنم تبدیل
این کشتار که تمام دنیا را فرا گرفته و به مملکت عزیـز  
ما نیز سرایت کرده، براي این نیست کـه مـردم پرخـور    
بتوانند هر چه بیشتر مرغ و ماهی بخورند؟ بگوئیـد کـه   
اقالً یک دفعه هم که شده اشاره کنند کـه پخـتن کـاري    

یا است غیرطبیعی و غلط، یک دفعه اشاره کنند که در دن
کمبود مواد غذایی وجود ندارد بلکه ازدیاد مواد غـذایی  

  .وجود دارد
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آقایان دکتر نواب، دکتر مجدي و دکتر رشتی، شـما  
خـواران را غیرقـانونی    که آمدید باشـگاه جمعیـت خـام   

اشغال کردید، اگر واقعاً نیت شـما انسـانی اسـت، پـول     
جمع کنید، اعانه جمع کنیـد، از دولـت کمـک بگیریـد،     

آفریقا و هندوستان و روزانه با یک مشـت گنـدم    بروید
زنده و چند عدد خرما ایـن گرسـنگان را سـیر کنیـد و     

ها طبـق دسـتور    اکنون مردم به این بچه. نجاتشان بدهید
هـا از   خورانند به خیال این کـه ایـن   پزشکان گوشت می
هــاي گندیــده و زهرآلــود حیــوانی  کمبــود اســید آمینــه

ها  کار ابلهانه به گرسنگی بچه با این. اند گرسنگی کشیده
  .کنند که زودتر بمیرند مسمومیت نیز اضافه می

هدف ما این بود که اعضاي مؤمن، وفادار و فهمیـده  
هاي هفتگی یا اقالً ماهانـه تشـکیل    را جمع کنیم، جلسه
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هایی بسازیم، مجله  بدهیم، براي فعالیت و تبلیغات کمیته
ـ   . یش بـرویم منتشر کنیم و به سوي هدف خود سـریع پ

خـواران   آقاي جواد رمضانی فهمیده کـه جمعیـت خـام   
مـن آرزو دارم  . ي درخشانی دارد، ولی نه مثـل مـن   آتیه

اعضاء جمعیت زیاد شوند، حق عضـویت زیـاد وصـول    
کنیم، مجله چاپ کنیم، درآمد زیاد داشته باشـیم، بـراي   

هایی درست کنیم تا کسانی که  پذیرایی میهمانان پانسیون
وي ندارند آنجا بخورند و بخوابند و به سالمتی ي ق اراده

هـاي خـام درسـت کنـیم و      بعد غذاها و شیرینی. برسند
. بندي کرده در شهر پخش کنـیم  مانند ماست و کره بسته

 تـا هاي جمعیت تهیـه شـود    ها با پول خواهم این من می
ولـی  . و زودتر پیشـرفت کنـد   شدهجمعیت ما ثروتمند 

گذاري  خواهد سرمایه او می. رمضانی خیال دیگري دارد
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کنــد، بــراي غــذا کارخانــه بخــرد، بــا کمــک پزشــکان 
او کتـاب  . باز کند و براي خود بازار باز کنـد  "کلینیک"
 100ریـال تمـام شـده و     20را منتشر کرده که  "بخور"

ریـال   60دهد و  ریال به باشگاه می 20فروشد،  ریال می
ا بـه  مهتابی چاپ کتـاب خـود ر  . دارد هم خودش بر می

ریال تمام کـردم و   22من واگذار کرده است، من آن را 
 100باشـگاه آن را  . ریال هم با باشگاه حساب کردم 22

  .برد سود میریال از هر کتاب  78فروشد و  ریال می

ي خود برده  هاي اعضاء را به خانه رمضانی کارتکس
وقتی . این یک جرم بزرگ است. خواهد برگرداند و نمی

خواهنـد   پرسند اشخاصی هسـتند کـه مـی    یمردم از او م
ها را  عضو بشوند و حق عضویت بپردازند چرا کارتکس

مـا عضـو   «: دهـد  آوریـد؟ او جـواب مـی    به باشگاه نمی
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آیا رمضانی خبر دارد که بـدون عضـو در   » .خواهیم نمی
توانـد وجـود داشـته     دنیا جمعیت وجـود نـدارد و نمـی   

هـا و   عضـویت ها، حق  باشد؟ باشگاهی را که با ورودیه
ي  هاي شش سـاله  هاي هزار نفر عضو و با زحمت هدیه

ي خـود   آوانسیان تشکیل یافته است رمضانی تجارتخانه
این آقا خیلی استعداد و جـرأت دارد کـه   . کند تصور می

آشکارا در جلوي چشم مردم دنیا مال هزار نفر را ربوده 
او اعضـاي قـدیمی را   . و به تصرف خود در آورده است

خواهد، بنیادگذارش را  ندارد، عضو جدید هم نمیقبول 
ي  همـه . انـدازد  زند و از باشگاه بیـرون مـی   هم کتک می

آور  پوسـیده و شـرم   "علم پزشکی"ها به خاطر این  این
بـراي یـک هـدف     را هـا  ي ایـن زرنگـی   اگر همه. است

شـاید قابـل    صحیح، عالی و انسانی به کار انداخته بـود 



202 

تـرین دشـمنان    بـه بـزرگ   تحسین بـود، ولـی اکنـون او   
کند و شاید خودش هم واقف نیست  بشریت خدمت می

طلبی او بـه نتیجـه    در هر صورت جاه. کند که چکار می
اسم او . خواست معروف شود، معروف شد او می. رسید

ولی او باید خوب بدانـد در دنیـا   . در تاریخ ثبت گردید
خـواري را از   گـذاري خـام   تواند حق بنیان هیچ کس نمی

توانـد   طور هم آقاي جواد رمضانی نمی من بگیرد، همین
مـن تـا زنـده    . خواران جاي مرا بگیـرد  در جمعیت خام

. این است قـانون دنیـا  . هستم دبیر دائمی جمعیت هستم
مــردم مــرا . کنــد رمضــانی فقــط خــودش را رســوا مــی

  .آیند شناسند و از همه جاي دنیا به سراغ من می می

گر روزي رمضانی مطالعات ها گذشته، ا ي این از همه
از "تر کند، اشتباهات خود را قبـول کنـد،    خود را عمیق
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دست بردارد، به طرف طبیعت برگـردد و   "علم پزشکی
پذیریم  تابع قانون طبیعت بشود، ما با آغوش باز او را می

هــایی را کــه او در حقــم کــرده نادیــده  و مــن زحمــت
ویی جایی ج خواران حقیقی کینه در اخالق خام. گیرم می

  .ندارد، ما اهل گذشت هستیم
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 چند نامه و بیوگرافی از بیماران

  معالجه شده

نویسـم کـه    و میگویم  وقتی که من هزارها دفعه می
هاسـت بیشـتر    ي بیمـاري  خواري عالج واقعی همـه  خام

درصد مردم  99و (کنند  مردم که با عقل دیگران فکر می
بـا وجـود ایـن    گویند که  می) طور هستند خوار این پخته

ها دانشمند با هنگفتی وسایل  علم پزشکی عظیم، میلیون
هاي پیچیده نتوانستند کـاري بکننـد، آن وقـت     و دستگاه

توانـد عـالج    یک آدمی که پزشک هم نیست چطور مـی 
. ها را پیدا کند؟ ایـن کـار شـدنی نیسـت     ي بیماري همه
ي  کنند که قـانون طبیعـت بـاالتر از همـه     ها فکر نمی آن
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گویند  مخصوصاً پزشکان می. روي زمین قرار دارد علوم
خواري زیـر همـه    الزم است هزارها بیمار را قبل از خام

نوع معاینات و آزمایشات قرار داد و سپس بعـد از یـک   
ما یـک هواپیمـا   . خواري نتیجه را مقایسه کرد مدت خام

ایـن را  پزشـکان  . کنـد  ایم که در هـوا پـرواز مـی    ساخته
ها، پـرواز   خواهند در طول ماه ها می آنکنند،  تصدیق نمی

هواپیما را نگاه کنند و بعـد قبـول کننـد کـه بـه راسـتی       
  .کند هواپیما پرواز می

من اینجا چند نامـه و بیـوگرافی از بیمـاران ایرانـی     
هـا در   هـا و سـال   کند کسانی که ماه آورم که ثابت می می

بردند و روز به روز حالشان بدتر  دست پزشکان رنج می
خواري و عمـل کـردن بـه     شد، با خواندن کتاب خام یم

. دستورات آن در مدت خیلـی کوتـاهی معالجـه شـدند    
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ها ساختگی هسـتند و   شاید پزشکان بگویند که این نامه
داند که معالجـه شـده، بایـد     یا صاحب نامه خودش نمی

پزشک معاینه کند، آزمایشـات بـه عمـل بیـاورد و بعـد      
در ایـن مـدت   ! لم استتصدیق کند که شخص واقعاً سا

ام، صـدها   بیست سال که شروع به انتشـار کتـاب کـرده   
ي ممالک دنیا بـه مـن رسـیده     ي مشابه از همه هزار نامه

هاي بزرگ بسـازم تـا    ها کتاب است که خیال دارم از آن
رخور بیدار شـده و بـه هـوش    خوار و پ شاید مردم پخته

  .بیایند

***  

  به نام خداوند مهربان«
. ا میگرن ارثی است و من هم گرفتار آن بـودم در فامیل م

هـا   سـال . گفتند چاره ندارد کردم می وقتی به طبیب مراجعه می
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کرد که آن  هاي گوناگون بود که کمی درد را ساکت می مسکّن
عـالوه  . هم بعد از مدتی در اثر مصرف زیاد دیگر اثري نداشت

. مي گردن داشـت  بر میگرن درد شدیدي در ستون فقرات ناحیه
. توانستم سرم را تکـان بـدهم   شدت درد به قدري بود که نمی

برداري معلـوم شـد کـه     همچنین در زانوهایم که بعداً با عکس
بـا کمـی    ،گفتنـد بایـد مـدارا کنـی     آرتروز است و دکترها مـی 

در اثر خـوردن  . شود و چاره ندارد فیزیوتراپی و کشش بهتر می
درد را تخفیف بدهد دواهاي زیاد و تزریقات گوناگون که شاید 

. عالوه بر این که درد خوب نشد به مرض قند هم گرفتار شدم
وقتی در ایران نتوانستم کاري بکنم به اسرائیل و بعد به لنـدن  

اولین چیزي که باعث حیرت دکترها شد مسـمومیت مـا   . رفتم
این بود که بالفاصـله  . ها از مصرف بیش از حد دارو بود ایرانی

مایعـات  ، جـات  میوه ،سبزي باقطع کردند و  ها را دواها و قرص
دو لیتـر  به مـن روزي   .شروع کردنددرمان را سالم و آب گوارا 

البتـه  . کردنـد  آب خوردن و مقداري سبوس گندم تجـویز مـی  
ها دستور دادند کـه بایـد بـا     خیلی بهتر شدم، ولی تمام پزشک
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وقتـی بـه   . کن نخواهـد شـد   این مرض مدارا کنی چون ریشه
خواري بـه   رگشتم به خواست خداوند مهربان کتاب خامایران ب

دستم رسید و به قدري در من اثر کرد و جالب بـود کـه یـک    
خواري صد درصد را  روزه آن را خواندم و فرداي همان روز خام

. هـا نترسـم   شروع کردم، البته با علم بـه ایـن کـه از واکـنش    
 هـاي سـخت را   خداوند به من قدرت داد که توانسـتم واکـنش  

تحمل کنم چون ایمان و امید داشتم و حاال کـه یـک سـال و    
گـذرد خـود را روز بـه روز شـادتر و      چهار ماه از آن تاریخ مـی 

پـا و گـردن خبـري نیسـت و      داز در. کنم تر احساس می سالم
هاي هر روزه به ماهی یک بـار رسـیده آن هـم خیلـی      میگرن
  .خفیف

طلبـی و   هخواري طمع، جا تر این که روش خام از همه مهم
. گیرد کند و جاي آن را محبت می حسادت را از شخص دور می

به خواست خداوند تا آخر عمر این روش درسـت و مطلـوب را   
  ».ادامه خواهم داد

 شیرین گیو
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***  

  جناب آقاي آرشاویر آوانسیان«
ضمن عرض سالم و تشکر از راهنمایی و فـداکاري شـما   

ها از همـه جـا    که دست آندر مورد خدمت به مردمان مریض 
در اثـر   امـا  برنـد  اوقات از درد رنج مـی  ي کوتاه شده و همیشه

رفتار به دسـتورات صـحیح شـما در مـورد اجـراي دسـتورات       
خواري که تنها غذاي درسـت طبیعـت اسـت نجـات پیـدا       خام
اینک من یکی از افراد این مملکـت هسـتم کـه بـه      ،کنند می

کـه از  ) يي کمـر  پنجمین مهره( يعلت بیماري دیسک کمر
مبـتال شـده و در شـغل شـریف افسـري خـدمت        1344سال 

بـه خصـوص   . بـردم  ي اوقات از درد رنج مـی  کردم همیشه می
دهد که فرمانـده   چون فرمانده بودم و وضعیت نظام اجازه نمی

در مقابل زیردستان خود کج راه برود یا کمرش خمیـده باشـد   
راسـت   توانم بـدوم، قـدم بکشـم و    بردم که خوب نمی رنج می
ي خدمات صـفی بـرایم    نوال چون ادامهلذا به همین م. بایستم
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در صورتی که مـن در   .امکان نداشت خودم را بازنشسته نمودم
ارتش شاهنشاهی بیش از شانزده سال خدمت نکـرده و سـنم   

لذا با ناامیدي در مورد رنـج درد کمـر و   . سی و هشت سال بود
 ،حـرم حضـرت رضـا   ناراحتی معده در یکی از روزهایی که به 

امام هشتم مسلمین مشرّف شده بودم در اثر ناراحتی با یکی از 
خواران به نام حاجی غالمحسین باقریـه برخـورد کـردم و     خام

اینـک  . ایشان مرا به دستورات آقاي آوانسیان راهنمائی نمودند
هـاي   ام و نـارحتی  خوار شده مدت هفت ماه است که کامالً خام

ه و الساعه که مشغول نوشتن این مطلب قبلی تماماً مرتفع شد
ام کـه حضـوراً از    خـواران آمـده   باشگاه خام به از مشهد هستم

ایـن مـرد بـزرگ و     خداونـد  .ناجی بزرگ، آوانسیان تشکر کنم
ي  خیراندیش را موفق بدارد که با دستورات صحیح ایشان کلیه

و مردمان سالم دیگر کـه اگـر بـه دسـتورات     -مردمان مریض 
از  -اهنـد شـد  توجه ننمایند حتماً روزي مریض خو خواري خام

مجـدداً از شــخص   .بیمـاري خـود نجــات پیـدا خواهنـد کــرد    
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آوانسیان تشکر نموده و موفقیت ایشان را در پیشرفت این کار 
  ».نمایم میو خدمت بزرگ به مردمان از درگاه خداوند مسئلت 

اکبر حمیدیان با اظهار تشکر فراوان، سروان بازنشسته علی  

***  

  تهران -محمد هاشم فراهی
ي شـایان قـدردانی از    جناب آقاي آوانسیان، بـا اسـتفاده  «

ي خود را با کمـال اختصـار بـه     گذشته ،خواري شما کتاب خام
دارم به این امید که شاید این شرح حال  شرح زیر معروض می

بسیار مختصر بـراي تشـویق هـر چـه بیشـتر شـما بـراي راه        
اید و هم براي کسانی که این نامه  هخواري که انتخاب کرد خام

رسد مفید واقع شـود و ایـن اسـت شـرح      احیاناً به نظرشان می
  :ام حال گذشته
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خواري یـا بـه تعبیـر     قریب هفتاد سال از عمرم را در پخته
هایی را پشت سـر   و بیماري خواري صرف کردم ردهرساتر در م

ي  لههـایم بـه وسـی    به یاد ندارم هیچ یک از بیمـاري . گذاشتم
انـد   ها انجام داده معالجاتی که آقایان براي رهائیم از آن مرض

معالجه شده باشد و اگر هم مرضی ظاهراً براي مدتی خـودش  
کرد دلیل این نبود که معالجه شده بلکه به علتـی   را پنهان می

باز بـه   ولیکرد  که من آن را شناخته بودم موقتاً من را رها می
تر مـرض قنـدم بـود کـه      احت کنندهاز همه نار. آمد سراغم می

داد و گذشته از این کـه پرهیـز آن    حدود سی سال مرا رنج می
بسیار خسته کننده و آزار دهنده بود مرتـب بایسـتی بـه دکتـر     

کردم تا قند خون و ادرار مرا آزمایش نماید و روزي  مراجعه می
ایـن  . هـایی بـزنم   شش عدد قرص ضد دیابت بخورم و آمپول

ي فرزنـدم سـرهنگ    شت تا این کـه بـه وسـیله   وضع ادامه دا
خواري بـه دسـتم رسـید و بـا اسـتفاده از       فراشاهی کتاب خام

نیرویی که از استاد بزرگـوارم گرفتـه بـودم و بـاز بـه ارشـاد و       
خواري را شروع کـردم و از   راهنمایی همان استاد بزرگوارم خام
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همان روزهاي اول با این که مواد قندي ماننـد خرمـا، عسـل،    
کردم هـیچ گونـه اثـري از وجـود      شمش و غیره مصرف میک

دیگري هم کـه آزارم   مرض قند احساس نکردم، بلکه عوارض
اکنـون در  . داد مانند خفقان قلب و سرگیجه از من دور شـد  می

و به هیچ وجه حاضر نیستم بـه   موضعی هستم که کامالً سالم
ه جاي اولیه بر گردم و احمقانه سالمت خود را فداي یک لقمـ 

رده کنمغذاي م.«  
 با احترامات شایسته محمد هاشم فراهی

***  

ي امور  ، قاین، اداره1326گل، متولد  غالمرضا صباغ
  اقتصادي و دارایی

اکنون یک سال از روزي که در مسـیر خوشـبختی گـام    «
زنـدگی   ي راهی که پس از نومیدي از ادامـه . گذرد ام می نهاده
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ام تا  خالصه زندگی. آورد برایم امید، خوشحالی و شادي همراه
  :به شرح زیر بود 2536اول مرداد ماه 

بـه علـت    2533با وجودي کـه قـوي بـودم از اول سـال     
و شـروع بـه مصـرف     نمودهخوابی به دکتر اعصاب مراجعه  بی

پس از گذشت . بخش کردم آور و آرام هاي اعصاب، خواب قرص
 دمشـ  سه ماه مبتال به تشنج عصبی و به دنبال آن تپش قلـب 

در نوسان بود و دائم در حال  120 تا 100که در شبانه روز بین 
ي دائمی بـه سـراغم    سپس سرگیجه. بردم اضطراب به سر می

کـردم و   هایم احسـاس مـی   ي شانه و سوز دردي در ناحیهآمد 
احساس خستگی شدید و دائم داشتم و بر اثر مصرف زیـاد دوا  

وري بود که اگـر  وضع عمومیم ط. کیلو رسیده بود 82وزنم به 
ي  شـدم کـه ادامـه    زدم طوري متشـنج مـی   با کسی حرف می

نمی توانستم یک صفحه کتـاب  . پذیر نبود صحبت برایم امکان
هایم همیشه تا مغز آن درد  هاي دست مطالعه نمایم و استخوان

شد و به حالت نیمـه فلـج    هایم گاهی چنگ می کرد و پنجه می
کـردم   ه و همیشه فکر مـی از زندگی قطع امید کرد. آمد در می
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. فلج شدن در عنفوان جـوانی را چگونـه تحمـل خـواهم کـرد     
. گذشـت  ها می همیشه اوقاتم در مطب دکترها یا در آزمایشگاه

همیشه تنهـا و افسـرده   . شد وضع عمومیم روز به روز بدتر می
پیـک  . و منتظر یک حمله بودم که فلـج شـوم   بردم به سر می

توسط یکـی از دوسـتانم بـه مـن     خواري  امید یعنی کتاب خام
ــه   24ظــرف . رســید ســاعت آن را مطالعــه کــرده و شــروع ب

ي اول  ، در همـان هفتـه  36اول مرداد مـاه  . خواري نمودم خام
سرگیجه، خستگی، درد شانه بر طـرف شـد ولـی     دست و درد

هاي عصبی و تپش قلب به تدریج از ماه دهم به کلـی   ناراحتی
تـر   العملی خود را قوي ر عکسبا بر طرف شدن ه. بر طرف شد

امـروز  . کیلو از وزنم کم شـد  15. کردم تر احساس می و شاداب
. دانـم  من خوشبختم و این شادي را مرهون زحمات استاد مـی 

توانند دریابند کـه خـود گرفتـار     این خالصه را فقط کسانی می
چـه نعمتـی بـاالتر از بـاز      و خوشبختی پس از ناامیـدي . بودند

مخالف اکنـون بعـد از گذشـت     اطرافیانِ. استیافتن سالمتی 
خـواري   اند که تنها راه سـالمتی در خـام   یک سال قبول کرده
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 "کوهی"استاد . فقط براي استاد آرزوي موفقیت را دارم. است
 "کـاهی "توانسـتم در عـوض آن    به من بخشـید، کـاش مـی   

  ».دادم می
گل غالمرضا صباغ  

***  
  خواران دبیر دائمی جمعیت خام«

بـه شـماره    1321نب محمود متشرعی متولـد سـال   اینجا
صــادره از اراك کــه شـغلم مــدیر داخلــی   6088ي  شناسـنامه 

خـواري   رسانم قبل از خام ي نگین است، به اطالع می چاپخانه
  :ام داراي امراض ذیل بوده

 ناراحتی اعصاب .1
 اسم برنشیت مزمن .2
 ي صفراوي ناراحتی کیسه .3
 ها چرکین بودن کلیه .4
 پوسیدگی لوزه .5
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ي خـود بـروز کـرده و     به نوبـه هر کدام از این امراض که 
فقـط بـا دادن   نمایند، هیچ کدام از اطباء نتوانستند مرا معالجه ن

ن براي مدت کوتاهی مـرا از شـکنجه کشـیدن    داروهاي مسکّ
بنده بـه بیشـتر داروهـاي     ،نمودند و از شانس خوش راحت می

ن حساسیت شدید داشتم و به خاطر همـین موضـوع بـه    مسکّ
تریاك روي آورده و از زندگی خود با تمام ایـن امـراض بیـزار    

ي  خـواري در مجلـه   اي راجـع بـه خـام    بودم تا این کـه مقالـه  
خواران پیوستم و بیست روز بعد  دانشمند خوانده و به جمع خام

دیگر اثري از این امراض در من مشـاهده نشـد    ،خواري از خام
دوباره به مدت سه تا این که هجده روز پیش که براي امتحان 

بـرایم ثابـت    و تمام امراضم عـود کـرد   کردمخواري  روز پخته
خواري داروي تمام امراض است و حتی از بـروز   گردید که خام

خـواري   بعـد از سـه روز پختـه   . کند گیري می امراض نیز پیش
ي صفرایم پر شده بود و سه روز تب  و کیسههایم چرکین  لوزه

ون که هجده روز از ایـن موضـوع   سه و نیم درجه داشتم و اکن
ام را بـه دسـت    العمل دوبـاره سـالمتی   گذرد با کمی عکس می
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و این سالمتی و زندگی خوش را مدیون شما دانشـمند   ام آورده
دانم و یک عمـر رهـین منـت و ایـن      قدر عالَم تغذیه می عالی

آوانسیان عزیز از تو متشـکرم، تـو در   . کشف بزرگ شما هستم
توانـد مـرا بـه     اي و هیچ نیرویـی نمـی   از کردهم تغدیه اعجعالَ

  ».خواري بکشاند پخته

***  

 11ي  شرح حال منوچهر صـفارزاده عضـو شـماره   
  1353خواران ایران، تاریخ شهریور  جمعیت خام

آن را عمــل ( ي خـود را از دســت دادم  در کـودکی لــوزه «
تقریباً از ده سالگی ورم رماتیسمی در پاهایم شروع شد ). کردند
تا این که در سن . یافت ا قرص و آمپول کمی تسکین میکه ب

بیست و دو سالگی همراه با تب شـدید و بسـتري شـدن چنـد     
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روزه، تشـخیص داده شــد کـه بــه بیمـاري رماتیســم قلبــی و    
  .ام هاي آئورت و میترال دچار شده نابسامانی دریچه

در ضمن تا حدود بیست و پنج سـالگی نیـز مرتـب خـون     
بیماري رماتیسـم چنانچـه متـداول اسـت      براي. شدم دماغ می

زدم تـا در   می) پنادور(سیلینی  هاي پنی طبق نظر پزشک آمپول
  .تر نگردد بدنم عفونت ایجاد نشود و حالم وخیم

دانید در بیماران رماتیسمی خسـتگی عضـالنی    چنانچه می
و تـپش قلـب در هنگـام کـار یـا      ) هاي پا به ویژه در ماهیچه(

ظهرهـا پـس از غـذا اگـر     . دي اسـت دویدن یا تند رفـتن عـا  
تپید و ناراحـت   خوابیدم هنگام بیدار شدن قلبم به شدت می می
طـور   شد و بـه  هنگام خشم یا ناراحتی قلبم ناراحت می .شد می

. قرچـه داشـتم   موقع خواب از کودکی دنـدان . زد ناهنجاري می
یکـی دوبـار   . کیلو بود 49خواري حداکثر  وزن بدنم قبل از خام

د بسیار شدیدي گرفتم که بـا تجـویز مقـدار زیـادي     دندان در
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گـاهی حالـت اسـتفراغ     گاه. بیوتیک درد آن تسکین یافت آنتی
  .گرفت داد و سرم به شدت درد می صفرا به من دست می

حــدود پــنج شــش ســال پــیش بــه علــت نفرتــی کــه از 
خواري پیدا کـرده بـودم تصـمیم گـرفتم گوشـت را از       گوشت
کنم و مدتی نیز ایـن کـار را ادامـه    ي غذایی خود حذف  برنامه

دادم ولی به علت ضعفی که در پاهایم احساس کردم بـه نـزد   
ي  پزشک رفتم و او مرا به خوردن مقـداري گوشـت در برنامـه   

ــه    ــاره ب ــاخواه دوب غــذایی تشــویق کــرد و مــن هــم خــواه ن
  .خواري برگشتم گوشت

که از ایالم به تهران آمدم براي اولین  1352در اسفند ماه 
ام آقـاي علـی    پسـرخاله . خواري آشـنا شـدم   بار با موضوع خام

 ،خواري آشنا شده از آن با خاممتوسالنی و خانمش چندي قبل 
و ریشـخند یـا   شروع به تجربه کرده بودند و در میـان تعجـب   

حـدود یـک   . کردنـد  خواري می عناد فامیل و دوستان خود خام
طـور صـد    ا بـه خواري ر خواران، خام هفته پس از آشنایی با خام
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ي آن، آغاز کردم و تـا کنـون    درصد و با ایمان کامل به فلسفه
گذرد با کمال خورسندي به  که یک سال و نیم از آن تاریخ می

  .دهم آن ادامه می
کیلـو رسـید و اکنـون     42تا این تاریخ وزن من به حداقل 

کیلـو رسـیده، ضـربان قلـبم      45کمی بیشتر شده و به حـدود  
ـ  تر و راحت آرام در بعـد از  (خـواب بعـد از غـذا    . ر شـده اسـت  ت

خستگی عمـومی و مخصوصـاً   . کند دیگر ناراحتم نمی) ظهرها
خستگی عضالنی در پاهـایم خیلـی کـم شـده، خیلـی کمتـر       

شوم و ظرفیت کار کردنم خیلی بیشـتر شـده و بـا     عصبانی می
دار شاید  هاي دیرینه و ریشه این که تا حذف کامل آثار بیماري

اکنـون هـم کـافی     الزم باشد ولی براي من تا همها وقت  سال
ي طبیعـی را خـودم تجربـه     ي تغذیـه  است که حقیقت فلسفه

اي  هاي تـازه  گیري در پرتو خورشید این حقیقت جهت تاکردم 
  ».براي خرسندي خود تأمین نمایم
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***  
دانشــمند ارجمنــد و کاشــف اســرار الهــی آقــاي «

  آرشاویر در آوانسیان
 1330ض در وجود بنده مربوط به سال اولین پیدایش امرا

یعنی بیست و هفت سال قبل در سنین حدود سی و نه سالگی 
ها در عذاب و  سال. شن یا ورم و سنگ کلیه شدمبود که دچار 

بیمارسـتان   دکترهـاي متعـددي در   و به بردهدرد و رنج به سر 
هاي تهران و بیمارستان شوروي و  پهلوي در آمل و بیمارستان

 .کـردم  می تخصص امراض کلیوي در تهران مراجعهپزشکان م
ــدي   1340در ســال  ــا مه ــتان خصوصــی حــافظ ب در بیمارس

و ضمن دفـع سـنگ کلیـه بـا      شدم روز بستري 25 ،زارنو الله
تشکیل شـوراي پزشـکی و حضـور چنـد پزشـک متخصـص       

بایسـتی جراحـی و    مـن  ي چـپ  کـه کلیـه   تصمیم بر آن شد
دارو و دواي تسکین دهنده من قبول ننمودم و با . برداشته شود

بعـداً  . دادم خود را معتاد نموده و به زندگی زجـرآور ادامـه مـی   
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بواسـیر   ،هاي راست از لگن خاصره تـا سـاق پـا    دچار رماتیسم
 و درد نـاراحتی جسـمی و بـدن    ،درد اعصـاب ، مقعد و پروستات
و اغلب به سرماخوردگی و بسته شدن راه  شدمترشی روي دل 

همیشـه بـه لبـاس گـرم و      .بـودم  بـتال بینی و تنگی نفـس م 
هـا بـر اثـر گرمـی و      بردم و شب چند لحافه پناه می رختخوابِ

 کشیدم و در موقع غـذا  خوابی می آتش کشیدن پاها تا سحر بی
یا صحبت کردن خـیس عـرق شـده و بـه نفـس زدن       خوردن

دچار انفاکتوس قلبی  1352سال  مردادماه در. افتادم متواتر می
ستان پهلوي آمل یک ماه بستري شـده و دو  شدم که در بیمار

پزشـکان بـه اصـطالح    . ماه نیـز در منـزل اسـتراحت نمـودم    
هاي گونـاگون   متخصص قلبی و کلیوي هر ماه دستور آزمایش

و دوا افزایش که هر دفعه میزان دارو  دادند می و تجدید نسخه
و آخرین بار در آبان ماه سال  1355و  1354در سال . یافت می

یداً دچـار انفـاکتوس، انسـداد مجـاري ادرار، تهیـیج      شد 2536
ها در بیمارسـتان   بواسیر عفونی، درد کلیه و غیره گردیدم و ماه

ام  پهلوي آمل بستري شدم که چهار دکتر متخصص به معالجه
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پرداختند امـا ظـرف ایـن چنـد سـال هـیچ گونـه تـأثیري در         
بـراي آخـرین بـار در تـاریخ     . هـا وجـود نداشـت    ي آن معالجه

ام مـرا بـه تهـران آورده و در بیمارسـتان      خانواده 17/8/2536
آقایان دکتر توکلی و دکتـر  . ي ششم بستري کردند مهر، طبقه

صدر نائینی، متخصصین قلبی و کلیوي دکتـر معـالجم شـدند،    
ها  ها همان عمل پزشکان قبلی بود و در عمل آن ولی عمل آن

ــازه شــکان و در اینجــا از طــرف پز. اي وجــود نداشــت چیــز ت
بیمارستان اعالم شد که بایستی یکی دو ماه در این بیمارستان 

و سـپس بـراي جراحـی قلـب، کلیـه، بواسـیر و        شده بستري
ــکان و    ــات پزش ــه راه نج ــایم ک ــدا نم ــادگی پی ــتات آم پروس

العالج با نوشتن . بیمارستان آشکار و سند مرگ من امضاء شد
رست در روز آور منتظر روز مرگ بودم که د ي مرگ نامه وصیت

صـفحه در   228خواريِ تألیف شـما در   کتاب خام 26/8/2356
ي برادرم که خود صاحب  پشت تخت بیمارستان مهر به وسیله

آزمایشگاه نوبل در تهران بود به عنوان هدیه به دسـتم رسـید   
ي  ي آن نور هدایت و رسـتگاري تابـان و دریچـه    که با مطالعه
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روحـم و جسـمم    ،قلـبم . رحمت خدایی به رویـم گشـوده شـد   
بـا  . ام دادند که منبـع نجـات خـود را یافتـه     همگی گواهی می

جـا و   ي بـی  هـزار ریـال هزینـه    صـد و شصـت   فقط پافشاري
ــراً از    ــرداختم و قه ــیچ را پ ــراي ه ــتان ب غیرضــروريِ بیمارس

دستورات کتاب یـا   4/9/2536در تاریخ . بیمارستان خارج شدم
ي دوا و داروهـاي   یـه بخش را اجـراء نمـوده و کل   ي الهام رساله

موجود را که بیش از سه هزار ریال بود به دور ریختم و ایمانم 
 .شدزا و داروهاي مسموم کننده زایل  از پزشک و پزشکی آفت

خواري که در حال حاضر  خامبه فضل الهی با عمل صد درصد 
هـا رهـایی    ي دردها و رنج شش ماه و دوازده روز است از همه

کیلـو   57کیلـو بـه    65و با وزنی کـه از   جسته و با بدنی سالم
شوم و  ها ساعت شش بیدار می یافته سبک شدم و صبح تقلیل

با چـاالکی بـا بـدن لخـت فقـط بـا یـک شـورت بـه ورزش          
خوابم عادي و بدون ناراحتی ادامـه دارد و در وسـط   . پردازم می

دوم و هر روز بـر نشـاطم افـزوده     حیاط به سرعت چند بار می
طمئن هستم که به جاي شصت و شـش سـال   شود و نیز م می
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. ام بــه دوران چهــل ســالگی از لحــاظ انــرژي و نیــرو رســیده 
ي این مدت ادامـه داشـته    هاي شفابخش در همه العمل عکس

ولی بدون درد و رنج و زحمت و ناراحتی، چـون بـرایم روشـن    
است که تمام ارگانیزم بدنم در حال تحولند و بـا خـارج شـدن    

اله، نیروي کاذب در حال اضـمحالل و  سمومِ شصت و شش س
باشد و به جاي تفکر سـابق کـه    توانائی سالم در حال احیاء می

در نیستی و مرگ بـود اکنـون بـه سـالمتی و عمـر طـوالنی       
  ».ام امیدوار شده

اصغر مشرفی دوستدار شما، علی  
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***  
ي  ، شـــماره1331ســـیامک متناصـــري، متولـــد 

  صادره از تهران 843ي  شناسنامه
ي موسـیقی و   تهران دانشجوي سـال دوم رشـته   ساکن«

خواران ایران بدین وسیله مختصراً شرح  عضو دائم جمعیت خام
  .دارم خواري اظهار می احوال خود را قبل و بعد از خام

خوار هسـتم   اینجانب بیش از یک سال و نیم است که خام
هاي مختلـف   به علت فشار بیماري 1352یعنی در اوائل بهمن 

  .اري روي آوردمخو به خام
حدود دو سال قبل از این تاریخ به بیماري ورم معده که با 

و پزشک که همواره مرا  دردهاي متناوب همراه بود دچار شدم
کـرد هـیچ    ي خام و طبیعی منـع مـی   از خوردن سبزي و میوه

کمکی به بهبود درد من نکرد و بعد از گذشت هشت یا نه ماه، 
خـوابی   بـی . ها بیشتر شد آن ي این دردها کمتر و شدت فاصله
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خورد کننده و فشارهاي عصبی نیز به آن اضافه شد که پس از 
در همـین ایـام   . مدتی قدرت هر نوع فعالیت را از مـن گرفـت  

مدت چهل روز در بخش اعصاب بیمارستان روزبه به استراحت 
پرداختم و نه تنها حال من خوب نشد بلکـه سـردردهاي مـن    

شد که به مدت یک سـال یعنـی تـا     بیشتر و تبدیل به میگرن
خواري طول کشید و در این مدت یک سـال بـه    شروع به خام

در این مدت دوبار هر بار یک مـاه  . تدریج رو به شدت گذاشت
تا چهل روز در دو بیمارستان خصوصی دیگر به مداوا پـرداختم  
و هر بار با یک بهبودي مصنوعی و مـوقتی ناشـی از مصـرف    

هرگـاه ایـن   . ن بـه خانـه بـاز گشـتم    داروهاي مخدر و مسـکّ 
بــه حــال ضــعف، کــردم  را اســتفاده مــیهــا و داروهــا  قــرص
هـا اسـتفاده    اگـر از آن  و افتـادم  می جسمی آلودگی و بی خواب
سـردرد،   .شـدم  به دردهاي بـدتر از اول گرفتـار مـی   کردم  نمی
خوابی مـرا از پـاي در آورده بـود و در بیسـت و      درد و بی معده

ي یک ساعت خواب را داشتم تا ایـن کـه بـا    چهار ساعت آرزو
دیگر هرگـز  . ي طبیعی آشنا شدم ي تغذیه خواري و فلسفه خام
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کـه در کمتـر از    جز غذاي خام گیاهی هیچ چیز نخوردم تا آن
ده روز دردهایم به مقدار نود درصد تسـکین یافـت و توانسـتم    
بخوابم و پس از یـک مـاه و نـیم دیگـر اثـري از بیمـاري در       

. بود جز اندکی ضعف که آن هم به زودي بر طرف شدوجودم ن
به تدریج با کم کردن بیسـت کیلـو وزن اضـافه توانسـتم بـه      
ورزش و کار بپردازم و اکنـون در سـالمت کامـل و شُـکر بـه      

از ایـن کـه    آگـاهی دهـم و بـا    درگاه خدا به زندگی ادامه مـی 
هـا   ي طبیعی از بیمـاري  ي تغذیه بیماران در تمام دنیا به وسیله

پایان خـود   گزاري بی کنند همواره سپاس نجات پیدا کرده و می
ي آن  خـواري و نویسـنده   به آرشاویر در آوانسیان کاشف خامرا 

دارم و آرزومندم که روزي نه چندان دور افـراد   کتاب تقدیم می
بشر از این کشف بزرگ تـاریخی آگـاه شـوند و آن سـپاس و     

گ است بر ایشان تقـدیم  ي این مرد بزر قدردانی را که شایسته
  ».کنند

خواران با تقدیم احترام و با آرزوي موفقیت براي جمعیت خام  
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***  

بـه  اي  اي چشم به دنیا گشودم که بیماري من در خانواده«
پدرم، برادرم و من به ایـن  . نام پسوریازیس در آن موروثی بود

  .بیماري دچار شدیم
است که در اي  هاي آزاردهنده ي این بیماري خارش نشانه

آید و بـه   هاي سیاهی در بدن در می اثر خاراندن به صورت لکه
شود که در  شود و سپس پوسته پوسته می تر می تدریج گسترده

بـراي ایـن   . این حال اگر باز خارانده شود جایش زخم می شود
  .شود بیماري داروهاي کورتنی مانند پماد ثریکور مصرف می

گوناگون داروها را بـراي  پدر من که خود پزشک بود انواع 
ي بیماري خود یعنی همین بیماري مصرف کرده بـود،   معالجه

حتی چند بار هـم  . خواست به دست نیاورد اي که می اما نتیجه
اي از گوشـت او را   براي درمان به اروپا رفت و یک بار هم تکه
  .براي آزمایش بریدند و رویش آزمایش کردند
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 ه یاد دارم بیماري با من بودکه باما در مورد خودم تا آنجا 
وجـود ایـن   . کـردم  میو از داروهاي گوناگون تجویزي مصرف 

بـا داروي دکتـر   . بیماري را ابتدا در پشت گردنم حـس کـردم  
دانم چـه مـدت    نمی. متخصص مدتی اثر این بیماري محو شد

ي پشت حدود کمـر ظـاهر    که این بار بیماري در ناحیهگذشت 
و پس از آن به پلک چشم تغییـر  بعد به یک چشم راست . شد

اي است  که قطرهسنتی  ي آنتی براي چشمم از قطره. محل داد
ضد خارش و ضد حساسیت و براي سایر جاهاي بدنم از پمـاد  

بدین طریق تا مدتی بیماري بـر طـرف   . ثریکور استفاده کردم
شد ولی دوباره عود کرد مضافاً ایـن کـه ایـن بـار عـالوه بـر       

دسـتم هـم ظـاهر شـد و ایـن وضـع        جاهاي قبلی بـر پشـت  
واي به حالم اگـر روزي مصـرف دارو را   . همچنان ادامه داشت

گرفـت کـه    کـردم، چنـان خارشـی بـدنم را مـی      فراموش مـی 
  .داد اي امانم نمی لحظه

خـوار شـدم و یـک     حدود یک سال و چند ماه پیش گیـاه 
ي دانشـمند   در ایـن فاصـله در مجلـه   . سالی هـم ادامـه دادم  
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خـواري بـه چشـمم خـورد ولـی چـون        خامي  ارهچیزهایی درب
خـواري   ي خـام  مطالب آن کامل و پیوسته نبود چیـزي دربـاره  
خواري سـاده و   دستگیرم نشد و این بود که به همان رژیم گیاه

معمولی ادامه دادم ولی در این مدت تغییر مهمـی در بیمـاري   
  .خود ندیدم

که بـا   خواري به دستم رسید سه ماه پیش اتفاقاً کتاب خام
اي آن را خواندم و تصمیم گرفتم  العاده کنجکاوي و دقت خارق

ي خود را کامالً عوض کنم و این تصـمیم را هـم    روش تغذیه
  .اجرا کردم

هایم قطره  خواري در یکی از مسافرت چند روز پس از خام
هـا بـه مسـافرتم     و پماد را فراموش کردم و بدون مصـرف آن 

م که بیمـاري و خـارش دیگـر    با کمال تعجب دید. ادامه دادم
  .عود نکرد

گذشت  خواري می پس از حدود بیست روز که از شروع خام
العمل در بدنم به صورت ترشح قطرات چرك از مجراي  عکس
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شـد   هر روز ده دوازده قطره چرك خارج مـی . ادرارم شروع شد
تـر،   شد و خود را قـوي  ولی به تدریج حالم بهتر از روز قبل می

عـالوه بـر   . کـردم  تر از روز قبل احساس می التر و سرح چابک
هایم که لق و پوسیده شده بودند،  هاي لثه و دندان این ناراحتی

بوي تعفن دهان، بواسیر، ناراحتی اعصاب، تا حـدودي ریـزش   
از وزنم هـم   .از میان رفتند نیز خوابی ناراحتی و بی ،سستی ،مو

مـاه تـدریجاً   در ابتدا ده کیلو کاسته شد ولی اکنون پس از سه 
  ».دو کیلو به وزنم اضافه شده است

 عشقی
*** 

نود کیلو وزن داشتم و مبتال به  ،در فروردین پنجاه و سه«
از اثرات رماتیسم دست چپم را . سردرد و روماتیسم مزمن بودم

دکترها . توانستم حرکت بدهم و قلبم ناراحت بود به خوبی نمی
 200000ول پنـادور  تجویز کرده بودند که حتماً ماهی یک آمپ

واحد تزریق نمایم و در این مورد خیلی تأکید کردنـد و گفتنـد   
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برده تزریق نشود، رماتیسم عود خواهد کرد و  که اگر آمپول نام
خوار  اکنون هجده ماه است که خام .براي قلب خطر جدي دارد

ام و نـاراحتی قابـل    بیست کیلو وزن کـم کـرده  . مطلق هستم
  :گویم گیاهخواري می ي خام هدربار. اي ندارم توجه

  »کین هنوز از نتایج سحر است     باش تا صبح دولتت بدمد
10/6/1354کامبیز آبادیان، به تاریخ   

***  

طـور کلـی بیمـاري     همیشه در این فکر بودم که چرا بـه «
ي دیگري بیمار  فقط براي انسان وجود دارد و هیچ موجود زنده

اکثـر  . میـرد  گ طبیعی میشود و چرا انسان به ندرت به مر نمی
برند و باالخره مـرگ   هاي امروزي در اثر بیماري رنج می انسان

در این زمـان هـر چـه علـم     . آید ها می زودرس به سراغ انسان
کننـد طـول عمـر     پزشکی و داروهاي شیمیایی پیشـرفت مـی  

خواري  دو سال پیش برادرم کتاب خام. شود انسان نیز کمتر می
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من اوائل چـون از  . خوار شد ن کتاب خامرا خرید و با خواندن آ
مفاد آن اطالعی نداشتم و همچنین کـالس ششـم متوسـطه    
بودم آن کتاب را نخواندم ولی بعد از آن یک سـال پـیش کـه    

هاسـت کـه در    من آن کتاب را خواندم فهمیدم که انسان قرن
رود زنـدگی   برد و هـر چـه زمـان پـیش مـی      اشتباه به سر می

شـود و مـا از زنـدگی دور     ها بیشـتر مـی   تر و بیماري مصنوعی
. خـواري را شـروع کـردم    بنابراین از همان زمان خام. ایم افتاده

اي نداشـتم ولـی    خواري من هیچ گونه عارضه البته قبل از خام
نیروي جوانیم دو برابر شد و هـیچ گـاه احسـاس    خواري  با خام

روم و اکنـون   ي توچال می کنم و یک روزه به قله خستگی نمی
خـواري انسـان را عـوض     خـام . ز هر جوانی نیرومندتر هسـتم ا

خـواران   کینه و جنگی کـه نـزد پختـه    ،کند و آن حالت قهر می
هــا و  تمــام جنــگ. خــواران وجــود نــدارد وجــود دارد در خــام

خواري است زیـرا غـذایی کـه     ها در اثر همین پخته ورزي کینه
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ار شـوند  خو باشد روزي که تمام جهانیان خام 1...شود  پخته می
  ».و انسان از فقر، گرسنگی و جنگ نجات یابد

تهران 1334داریوش ابائیان، دیپلم طبیعی، متولد   

*** 

  جناب آقاي آوانسیان«
در حدود شش ماه پیش کـه بـا بـه دسـت آوردن کتـاب      

ي آن که حـاوي مطالـب بسـیار ارزنـده و      خواري و مطالعه خام
صـوص کـه   آگاه کننده براي سالم زنـدگی کـردن بـود، بـه خ    

ــاراحتی   ــراض و ن ــتر ام ــافتم بیش ــر   دری ــمی در اث ــاي جس ه
خواري را کنار گذاشته و  خواري است، تصمیم گرفتم پخته پخته

اکنون مـدت شـش مـاه    . گیاهخواران قرار بگیرم در سلک خام
البته الزم بـه یـادآوري اسـت    . باشم گیاهخوار می است که خام

 
  )رحیمی( - .در خود کتاب معنی جمله ناتمام گذاشته شده بود -  1
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هر هفته یا  که من مدت بیست سال مبتال به میگرن بودم که
گیرم بود، دردي که قـرار و آرام را از   پانزده روز یک بار گریبان

  .من ربوده بود
گیـاهخواري   ي اخیر که به خـام  خوشبختانه در شش ماهه

گرویدم این درد مرموز و نامرئی دست از سرم برداشته و دیگر 
آن آدم مبتال به میگرن نیستم و آسایش و آسودگی که از این 

ن دست داده مرا بر آن داشت کـه سـپاس قلبـی    موضوع به م
خود را به حضور شما راهنماي خوب زندگی، بـه شـما کـه بـا     
صرف وقت و تحمل مخارج سنگین و وقف زندگی خود بـراي  
ارشاد و راهنمایی مردم به سوي یـک زنـدگی بـدون تـرس و     

خواري در تالش هستید تقـدیم   دلهره از عوارض ناشی از پخته
  .دارم

گیـاهخواري از   هایی که بـا خـام   ي انسان همه درود من و
خـواري   هاي متداول امروز که ناشی از پخته بسیاري از بیماري
  .ي ما باد ي جامعه اند، به شما انسان ارزنده است فاصله گرفته
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ایـد آرزوي   موفقیت بیشتر شما در راهی که قـدم برداشـته  
  ».ي ماست قلبی همه

 مهري عدالتی
ي  ان دوازدهم، کـوي کیـائی، کوچـه   امیرآباد شمالی، خیاب

  630753: ، تلفن4مهرداد پالك 
***  

و کارمند  مشغل ،آبادي امانی نظام مشهرتو نام من محمد «
 51تا اوایـل سـال    .هستم ساکن تهران ،چهل و سه سال مسن

نوع تغذیه از لحاظ خام یا پخته برایم تفـاوت نداشـت و طبـق    
غـذاي پختـه    نظیر سـایر افـراد و بـر حسـب عـادت      ،معمول

خوردم و خام خوردن من منحصر به مقداري میوه و سبزي  می
ي خـود احسـاس درد    کـم در معـده   کم 51در اوایل سال  .بود

شـد باإلجبـار    و چون روز به روز بر شدت درد افزوده می نمودم
به چند نفـر پزشـک متخصـص مراجعـه نمـودم کـه پـس از        
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ام لیز  معدهبرداري تشخیص دادند که  آزمایشات مکرر و عکس
فشـار خـونم در آن   . عشرم داراي زخم حـاد اسـت   شده و اثنی

طبـق اظهـار نظـر پزشـکان     . کیلـو بـود   78و وزنـم   16موقع 
معالجم بایستی براي بهبود کامل الاقل شش سال تحت مداوا 

ي خـام خـودداري    بودم و ضمناً بایسـتی از خـوردن میـوه    می
د کـه کمـی   کردم و غذاي من منحصراً گوشت و کباب بـو  می

عالوه بـر ایـن بایسـتی یـک     . نان یا برنج هم تجویز شده بود
قبـل از آن هـم از   . نمودم سلسله داروهاي مختلف مصرف می

کشیدم که مرا از  ي زانوي چپ پاي خود درد شدیدي می ناحیه
. باشد باز داشته بود ام می روي که تنها ورزش مورد عالقه پیاده

کتـابی بـه    اداريهمکـاران   ي یکـی از  در این موقع به وسیله
مـن ایـن کتـاب را    . خواري بـود  دستم رسید که عنوان آن خام

مطالعه کردم و چون مریض بودم مطالب کتـاب را بـا شـک و    
دانم روي چه اصلی میل باطنی من  تردید تلقی کردم، ولی نمی

 .خواري را شروع نمودم بر انجام دستورات آن قرار گرفت و خام
هـاي   خواري و تحمل تـدریجی نـاراحتی   پس از چهل روز خام
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جسمی ناشی از امراض ذکر شده به کلی درد معده و درد پـاي  
در حـال حاضـر   . و سالمتی خود را باز یـافتم  من بر طرف شد

تقلیل یافتـه و کـامالً    13کیلو و فشار خونم به  65وزن من به 
کنم و از سالمتی خـود کـامالً    بالی می احساس راحتی و سبک

 هیچ یک از دسـتورات به بدیهی است در این مورد . خوشحالم
تجـویز نمـوده    هـا  آن ی را کـه و داروهای پزشکان عمل نکرده

هـا شـروع بـه     ي آن و بر خـالف توصـیه   مصرف نکردمبودند 
بـر  . کـردم جات و انواع خشکبار خـام   سبزي ،جات خوردن میوه

اساس این تجربه که آن را بر روي خودم امتحان کردم و براي 
ترین روش  خواري طبیعی به دست آوردم معتقدم که خام خودم
هایی  تمام پیشرفت که ي انسان است و اگر معتقد باشیم تغذیه

هاي مختلف نصیب بشر شـده ناشـی از تجزیـه و     که در زمینه
کنم شما هـم قبـل از آن کـه بـه      آزمایش بوده من توصیه می

و کـار   ناراحتی و امراض گوناگون و وزن زیاد دچار شوید و سر
 خواري را شروع بیفتد از همین امروز خام وشما به پزشک و دار

 استفاده ازو در صورت لزوم براي تهیه غذاهایی که بدون  کنید
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و  کـرده  خـوران مراجعـه   شوند بـه باشـگاه خـام    آتش تهیه می
  ».راهنمایی شوید

آبادي محمد امانی نظام  
***  

  آقاي آوانسیان عزیز «
طرفداران شـما هسـتم، چـون از     من یکی از دوستداران و

بهـاي شـما را خوانـدم راز سـالمتی و      وقتی کـه کتـاب گـران   
اکنـون  . تندرستی را کشف کردم و اآلن شخص سالمی هستم

  :پردازم خواریم می به زمان قبل از خام
 954ي  ي شـماره  بنده مهـوش اشـتیاق داراي شناسـنامه   

  رد، معـده ها از سـر د  سال. هستم 1321صادره از آبادان متولد 
به چند بیمارسـتان رجـوع   . بردم درد و ناراحتی اعصاب رنج می

گفتند ناراحتی من از اعصاب است و موقعی کـه   کردم اکثراً می
گاز پاالیشگاه آبادان است ولی به در آبادان بودم گفتند از بوي 

ها در تهران بودم باز هم همین آش  تهران هم که آمدم و سال
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خدا خوابم نیز کم شد و ناراحتی اعصابم به . بود و همین کاسه
البته سر درد من از زمان خیلی جـوانی شـروع   . شدت پیدا کرد

برداري و معاینـات مختلـف نتوانسـتند بفهمنـد      و با عکسشد 
علت سر درد و ناراحتی معده و گاهی پا دردهـاي شـدید مـن    

با این کـه خیلـی   . رفت ها دستم خواب می بیشتر شب. چیست
ها را داشتم، اما بـاور بفرماییـد بـه     لی این ناراحتیجوان بودم و

 نگذشـته بـود  خواري من  جان عزیز شما دو هفته بیشتر از خام
هـا خیلـی    شـب . که احساس سبکی، راحتی و تندرستی کـردم 

از سر درد، پا درد، نـاراحتی اعصـاب،   . رفتم راحت به خواب می
البتــه اوایــل . درد معــده و خــواب رفــتن دســت خبــري نبــود

هـاي   العمـل  خواري کمی ناراحتی یا به قـول شـما عکـس    امخ
جزئی در مـن پیـدا شـد ولـی زود از بـین رفـت و مـن حـاال         

بـه  . ام فهمم که تازه شخص سالم، با نیرو و با نشاطی شـده  می
شـد و منافـذي    خصوص پوست صورت من که اکثراً کدر مـی 

طوري کـه هـر    خواري روشن و شفاف شد به داشت در اثر خام
اي و چه پوسـتت   گفت چه جوان شده رسید می من می کس به
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ها گذشته دیگر وقت عزیزم را در آشـپزخانه   از این. خوب شده
ناراحتم که اي کاش من بیست سـال  و همیشه  برم به سر نمی

پیش این موضوع را کشف کرده بـودم، یعنـی کتـاب شـما را     
م خوانده بودم ولی متأسفانه آن موقع در تهران نبودم و شما هـ 

البته همـین  . کتابتان را به تمام شهرهاي ایران نفرستاده بودید
گـذارم کـه ایـن موضـوع را      اآلن هم از خداوند بزرگ سـپاس 

ام را بـا خـوردن مـواد     دریافتم و خودم را و شاید بتوانم خانواده
. هاي الهی اسـت نجـات دهـم    گیاهی خام که یکی از موهبت

ز عزیزتـرین  همیشه دعـاگوي شـما هسـتم و شـما را یکـی ا     
  .دانم موجودات روي زمین می

خـواري آرزوي عمـر طـوالنی     براي شما خالق کتاب خـام 
  ».ي بشر است دانم کتاب شما نجات دهنده کنم و می می

11/6/54اشتیاق، مهوش   
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***  
ــاي آوانســیان از طــرف مــن و خــانواده « ــهام   آق ي  و هم

 فـراوان  درودهـاي ي شـما   ها بـه شـما و بـه خـانواده     باقی قره
بهـاي   کنم قسمتی از وقت گران از شما خواهش می. فرستم می

مـن افتخـار   . ي مـن اختصـاص دهیـد    خود را به خواندن نامه
کنم که شما براي آب و هوا و آفتاب تازه به مردم این دنیـا   می

. ایـد  بخشیدن از تمامی وقت و امکانات خـود مضـایقه نکـرده   
این طبیعـت را  احتیاجی به تملق از شما نیست، پروردگاري که 

به وجود آورده نجات مردم این دنیا را بـه شـما واگـذار کـرده     
  .است

وقتی با اتوبوس از ایروان به آبویان و به  1980دوم فوریه 
متوجه شـدم کـه در ردیـف جلـوي مـن      رفتم  ي خود می خانه

توانستم تیتر کتاب را که . زند جوانی نشسته و کتابی را ورق می
نام این کتاب کنجکاوي مـرا  . د بخوانمبو "خواري در راه خام"

. چنان بر انگیخت که خواستم حتماً این کتاب را داشـته باشـم  
یک صد روبل پول داشتم، به این جوان پیشنهاد کردم که این 
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آدرس او را گـرفتم و  . کتاب را به من بفروشد ولی حاضر نشـد 
تمـام کتـاب را از   . براي دوازده روز این کتاب را قرض گـرفتم 

هـاي شـما و    عکـس . تا آخر با دست در یک دفتر نوشـتم  اول
  .آناهید را چاپ کردم و روي میز گذاشتم که همیشه نگاه کنم

بیماري مشخصـی  . هستم 1913آوانسیان عزیز من متولد 
نداشتم ولی داراي بدن زائد با صد و ده کیلو وزن بودم و نبضم 

لـو از  خوار مطلق شدم، بیسـت و هشـت کی   فوراً خام. زد نود می
  .وزنم را کم کردم و ضربان قلبم از نود به شصت رسید

یکی نوزده ماهه و دیگري پنج ساله بـا مـن   ي من  دو نوه
مـن بازنشسـته هسـتم،     1913از سـال  . کننـد  خواري مـی  خام

اختصاص دهم، خواري  تصمیم گرفتم وقت خود را به تبلیغ خام
یهاز د مـانم  می در هر یک پنج تا ده روز گردم و هی میبه د ،

گـردم   دنبال بیمارانی مـی  کنم و با دوستان قدیمی مالقات می
اکنون حدود سیصد و ده . خواري معالجه کنم ها را با خام که آن

هـا بـا هـم سـفره پهـن       خواري هسـتند، آن  بیمار مشغول خام
پزشکانی نیـز هسـتند کـه    . فرستند کنند و به شما درود می می
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شـوند   اهی سرسختانی پیدا میبیشترشان با شما موافقند ولی گ
وقتی من از مسـافرت برگشـتم   . خواهند حرفی بشنوند که نمی

دیدم صد و بیست نامه جمع شده است، از همه جا مرا دعـوت  
اکنـون در  . خواري آشـنا کـنم   ها را با خام کنند که بروم آن می

آذربایجان شوروي هستم و خیـال دارم بـه زودي بـه سـیبري     
  .یت کنمبروم و در آنجا فعال

ي  آرشاویر جان انقالب شما به قدري بزرگ است که همه
  .ها باید باطل شود و حقیقت ظاهر گردد کهنه

ولـی  ي طالیی شما را خواهند ساخت  نسل آینده مجسمه
هاي پـوچ   حاال آقایان در مطبوعات و رادیو تلویزیون با صحبت

خواهنـد حقیقـت را اعـالم     کنند و نمی و غلط مردم را گیج می
ها دارو بسازند و خودشان را در آن غرق کننـد،   بگذار آن. نندک

ها  شوند و بدون کمک آن مردم عاقل خودشان پزشک خود می
  ».کنند سالم زندگی می

 با تقدیم احترام
هاروطونیان. س.س  
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ــت    ــور خداسـ ــر نـ ــلی بشـ ــوت اصـ   قـ
ــوت اصــلی را فــرامش کــرده اســت       ق

ــوه  ــاه و میـ ــا گیـ ــوید  بـ ــانع شـ ــا قـ   هـ
ــی     ــان رگ ــدان انس ــواهی ب ــه خ ــر گی   گ

 

ــت   ــر او را ناسزاسـ ــوانی مـ ــوت حیـ   قـ
  روي در قــــوت مــــرض آورده اســــت
  وز پـــی هـــر اســـتخوان کمتـــر دویـــد

  دان سـگی  اسـتخوان خـواهی یقـین مـی    
 

ــور آد   ــر از نـ ــت غیـ ــورِشنیسـ   م را خـ
  هــا انــدك انــدك بــاز خــور زیــن خــورش

ــوي     ــل شـ ــل را قابـ ــذاي اصـ ــا غـ   تـ
ــور    ــأکول ن ــه از م ــک لقم ــوري ی ــر خ   گ
  عکس آن نور است کـین نـان، نـان شـده    

ــده زیــن خــورش  ــاز کــن خــوي مع   هــا ب
ــل    ــان و گ ــدان ریح ــو  ده ب ــده را خ   مع

  از جـــز آن، اي جـــان نیـــابی پـــرورش
ــر    ــان ح ــت اي انس ــذایت نیس ــین غ   ک

ــه ــاي نـــ  لقمـ ــوي هـ ــل شـ   ور را آکـ
ــور  ــان تنـ ــر ســـر نـ ــزي بـ   خـــاك ریـ
  فیض آن جان است کین جان جان شـده 
ــن  ــاز کـ ــان و گـــل آغـ   خـــوردن ریحـ
ــل   ــوت رسـ ــت و قـ ــابی حکمـ ــا بیـ   تـ

  ایــن دهــان بســـتی دهــان بــاز شـــد    
ــراب  ــام و از شـ ــد از طعـ ــرو بنـ ــب فـ   لـ
ــی   ــالی کن ــان خ ــان ز ن ــن انب ــو ای ــر ت   گ
ــن    ــاز ک ــیطان ب ــیر ش ــان از ش ــل ج   طف

ــ  ــوردي چــرب و ش ــد خ ــامچن   یرین از طع
ــب  ــد ش ــیر   چن ــتی اس ــواب را گش ــا خ   ه

ــه   ــده لقمـ ــا خورنـ ــد  تـ ــاي راز شـ   هـ
  ســوي خــوان آســمانی کــن شـــتاب    
  پــــر ز گوهرهــــاي اجاللــــی کنــــی
  بعـــد از آنـــش بـــا ملـــک انبـــاز کـــن
ــیام  ــد روزي در صـ ــن چنـ   امتحـــان کـ
ــر     ــت بگی ــو دول ــدار ش ــبی بی ــک ش   ی

 مولوي
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