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"امروز  ما"  

 

 ، خواه برده دار باشد دو سوم روزش را در اختیار تفکرش نباشد ،برده آنست که "

"خواه برده فروش.  

شنه و لباس دِرده و زمان صاحب مرده ، تاریخی ست هرمی شده برای خدایی دل گُ  

بشر بر بشر . بشری که با تمام اِهن و  تُلپش حتی راجع به خوراک کوفتی خودش 

! هم نمی اندیشد ، باشد که رستگار شود  

بار ، باید به قاعده ی پالون دو خر بار نم چه حکمتی ست که هرچند ساعت یکنمیدا  

کش ، هزار رقم کوفت و زهر مار بِتِپانی توی حلقوم بی مصرفش تا بل سیر شود دمی 

. به خدایی نا خدا سوگند ، هر حیوانی را هم بگویی  رستۀ غذایی خواص و مشخصی 

قه ی زباله دانها هم دیگر هر یذا ، راه شیری قسمدارد .به جان نیمه جان کهکشان 

چیزی را برنمی تابد . روی سطل آشغال ها را که بخوانی در میابی هر یکی میل شان 

به چه میکشد ! مثال معده ی یکی فقط زباله پالستیکی هضم میکند ! دیگری تنها 

ر او بطری خوور است ! یک رقم شیشه جزباله تر ! آن دیگر سلیقه اش با فلز جماعت 

 است ! و یک رقم هم زباله های عفونی دوست تر میدارد !
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لُپ کالم اینکه دیگر آشغال دان ها هم برای خودشان قدرت انتخاب و ضوابط و    

 عالیقی دارند . دور نیست روزی که زباله دان ها هم از خوراک ما بپرهیزند ! 

ز گوشت سرخ و سفید گرفته تا در عوض ما انسان ها شده ایم همه آشغالی خوار ! ا  

آرسنیک ،پلوتونیم و هزار سم  کنسرو و کالباس ، نفت و گاز ، جیوه ، نیترات ، سرب ،

ما انسان ها را دزدیده اند !  به شخصه دیدگاهم این است که خوراک اه  دیگر .جانک

 اتده مماس بر منطق و اصول وجود هم نیست که  آرامش و تکامل  موجودعالقا علی

  !!! اشدتیراژ به این بیکرانی بدر آنهم  موجودی ، مبتنی بر همه چیز خواری

ی خوراک بر این است که از گروههای اصل  ما یاگولمان زدند ، بندۀ نادان پر گناه ر

قه و یتغییر ذا !فریبمان داده اند  !را برایمان باقی نهاده اند ب انسان تنها میوه ها و آ

و مستعد دگردیسی  نیست . ما هم که همیشه قر در کمر تاریخ هم که کار سختی

 هستیم !

حسب اصول شدنی و شدنی هایی که مدت هاست نشد شده اند ، عمر این بشر دوپا  

به بالقوه میبایستی بسیار بیشتر از این هفتاد هشتاد سال کذایی و پر محنت باشد ، 

.حسابی میلنگدهایمان  خوراکگذارد ، کمیت  اما نمی  

ض همین گندم که محبوب ترین شکم پرکن ها و قوت غالب میلیارد ها انسان  فر  

دلیل اول کوتاهی عمر ماست .حاال بماند که با پیشرفت تکنولوژی و به لطف  شده ،

 ها و مزارع ، تا گوشت و استخوان و پلۀ ده کاری های ژنتیکی و انگولک بذرگن

DNA د.نناشنیده میکنمارا آلوده هزار روایت تلخ نادیده و 

در روزگار ما اما  احتیاط مستحب آن  . جو ز جو ، قدیم تر ها گندم از گندم میرویید

 است که هر دو از جیوه ، ازت ، نیترات  و ...  برویند ! 
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 " لبنیات"

 
    

قصه لبنیات حدیث چهل شب و چهل منبر است . حاال علوفه دستکاری شده به   

گیریم که بی ناموسی کرده ، چند نسلی حیوان   دادیم ؛خورد دام تیک سیاه 

مسلمان مؤنث را هم زیر خواب جانور ورپریده و قلچماق کافرِ فرنگی کردیم ! دست 

آخر هم باید بنشینیم پشت درِ کارخانجات لبنی به التماس تا بینیم چه پسابی را به 

 نام لبنیات توی حلقمان بچکانند.

ترک ها  کاله خیلی ها برایت نمد ندارد . چند سال پیشدنیا را که دیده باشی   

کارشناس بیمه بودیم . گه گداری گذرمان به کوچه پس کوچه های بی صاحب و 

شرور شهرک های صنعتی می افتاد . شده بود سرزده سر از دیگ ها و سطل ها و 
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چرخه جالب اینجا که در کل د کارخانجات لبنی دراورده بودیم.منبع ها و خطوط تولی

تولید ، از ورود مواد خام تا خروج محصول نه از گاو و گوسفند خبری میشد ، نه شیر 

  ! حوالی کارخانه می گذشت از و کره ای

ارسطو کجایی که ببینی شیر و ماست و کره هم این روز ها خلق الساعه عمل می   

ولگرد کند آیند . احمق آن که بابت تولید لبنیات یک ریال خرج شکم گاو و گوسفند 

! به امید روزی که به جای پروار کردن و باج دادن به این حیوانات شکم باره و مفت 

 لنگ ، ترکیبات صنعتی مان تکامل یافته ، همه گیر شوند ! 

یک بار که بازرس شریف اداره بهداشت ، آن هم پس از گزارشات فراوان و موثق ، و   

یکی از غول های لبنیات خاورمیانه را باز  با پیگیری مدام شکات ِمُرده و مانده ، مچ

ما هم برای اعالم خسارت عدم و نفع یکی از دستگاه  ، کرده بود و حَسَب اقبال رفیع

ی پنیر ساز کارخانه آنجا بودیم . البته موضوع بسیار کم اهمیت و پیش پا تحیا یها

ی گری شکات و افتاده تر از آنی بود که برایش کولی بازی درمی آوردند . البته هوچ

سلیته گری اداره بهداشت ،و در راستای دشمنی با خط مقدم تولید سالم و صادقانه 

از قرار معلوم در یکی از مراحل خورده بود .  ت ، کالف ماجرا گرهی داخلی مملک

تولید پنیر ، به تشخیص مهندس شیمی بخش ، به جای افزودن اسید اوریک صنعتی 

 ادرار کارگران متعهد و امین استفاده میشد !از اوره طبیعی یا همان 

کشور و صادرات به بیش از بیست پس از چند سالی تزیین سفره صبحانه مردم   

تا ایزو بی  ۹۰۰۰اندارد داخلی و اروپایی و ایزو کشور ،کسب انواع گواهینامه های است

نهایت ، اخذ مدارک و لیسانس های آمریکا و کانادا ، بردن جایزه برند برتر ، تولید 

کننده برتر سال کشوری و هزار خواستگار وطنی و فرنگی ، متأسفانه دست آخر از 
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روی غرض ورزی گندش درآمده بود . خودم وقتی از قضیه بو بردم ، عطر خوش پنیر 

 پیچید و تا روز ها دور از جانتان ، رویم به دیوار ، قی میکردم ! محبوبم زیر دماغم می

یادم می آمد که المذهب چه طعمی داشت ! اوممم .... خوشمزه ترین مزه دنیا !    

هیکل شخصه که بیش از سه چهارمِ کلسیم یک لقمه میخوردی مجنون میشدی ! به 

زیزش در کارخانه بودم ! را مدیون ادرار خوش طعم مهندس و همکاران ع دومتری ام 

چقدر هم به دوست و آشنا و در و همساده تبلیغش را کرده ،  ، خدایم ببخشد مرا

چه ها انسان بی گناه که از کلسیم مهندس به ! بزور نمونه برای تست هم داده بودم 

آنجا بود که در خویشتن خویشم فرو ریختم و  فیض برده بودند ! واسطه بندۀ حقیر ،

 ز تالش نکردم تا کلسیم باور هایم را بزور در حلق کسی بچپانم ! زان پس هرگ

اداره بهداشت آن روز اما کاری کرد کارستان . جریمه نقدی بسیار سنگین و کمر   

شکن ،معادل سود یک ساعت تولید پنیر های کارخانه را برایش برید ؛ تا دیگر هیچ 

و سی و پنج سوله اش به بنی بشری هوس شاشیدن حتی در صد کیلومتری کارخانه 

سرش نزند . حتی روایت است که بعد از آن بهتان ، مهندس تا سال های سال شاش 

 ه بود.بند شد

دلم ذغال احوال پدر بود . چقدر شیفته شیر آن کارخانه بود . میگفت شیرش آه و   

واویالست . هربار یک پاکت از شیرش را هورت میکشید ، سیبیلش شیری میشد ، 

: اه ... جان ... بیست سال جوان تر شدم ! به به و چه چهی به راه می انداخت میگفت 

 که نگو و نپرس !

البته اداره بهداشت هم هیچ گاه فرمول تجاری آن شیر را برخالف پنیرشان کشف   

روی ، نکرد اما از طعم خوش و بی نظیرش هویدا بود که بسیار بیشتر از پنیر ها 

 فرمولش کار شده بود ! 
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دیوار های شهر پر شده از تبلیغات  و در آنقدر تلویزیون ها گفته و کتاب ها نوشته و  

صد من یک غاز و بی پایه و اساس علمی شیر ،آنقدر افسانه های خالف واقع از شیر و 

رشادت های تاریخی اش در جنگ چالدران شنیده ایم ،از مدال های المپیکی اش ،از 

م شدن ابر ها تا تنظیم زاویه تابش اشعۀ گاما بر سطح ثیرات شگرفش بر متراکأت

زمین ، و نقش حیاطی شیر در رشد و نمو بدن انسان گفتند و گفتند که نگو ونپرس 

. اما واقعیت شیر آنقدر ها هم نبود که میگفتند . شیر پس از سه سالگی مواد قابل 

گی آنزیم های جذب چندانی برای انسان ندارد ، یعن آدم جماعت بعد از سه سال

 هضمش را از کف داده ، حتی نفخ و ناراحت های گوارشیِ مزمن نیز به بار می آورد.

سرت را درد نیاورم چاه شیر گرچه برای ما آب ندارد ، اما برای عده ای نان فراوان 

 داشته و دارد .
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 " گوشتخواری" 

  

 بسیار علما ، ادیبان ،چه ! گوشتخواری  ،ورد عالقه اینجانب برویم سراغ موضوع م 

توی حساب فضل و نویسندگان ، دانشمندان ، هنرمندان  و خالصه آنانی که سرشان 

ان جماعت د که بابا انسنتا حالیمان کن ندادله بوده ، هرکدام به طریقی خواست

هم بشر مال این شکر خوری ها هم نیست و نمیتواند  اهیتام گوشتخوار آفریده نشده !

 اگر هم بخورد شکر خورده و به شکر خوردن بیشتر هم خواهد افتاد . که باشد ! یعنی

نه چنگ و دندان و نه ؛ کنیم به انسان ففرض کنیم کور نیستیم ، نظری ساده بیا  

 ؛ نه جایگیری چشم و چال و فک و آروارۀ قدرتمند درنده ها و گوشت خواران را دارد

؛ نه چهار  دارد قوی و ضرب دستشان رارچیان را ؛ نه شامه ازاویه دید و تیز بینی شک

شکار گران  گردن تعقیب و گریز چهارپایان سریع را ؛ نه توان و دامنه گردش ایپا بر

درندگان  نه نعره رعب انگیز و را دارد ؛ نه معده اش حجم معده گوشت خواران را ؛

در طبیعتمان نیست تا بعد از شکار ال اقل چند روزی گوشت را در شکم بی .را

 ام و بی شر و شور کنجی بتمرگیم .صاحبمان انبار  کرده ، چند هفته ای ار

و  واحد 30وریک دارد . مثال یک کیلو گوشت گوساله اگوشت مقادیر فراوانی اسید   

 6از کلیه ها فقط  ۀ این اسیدوریک دارد . دفع روزاناواحد اسید  40یک کیلو جگر 
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واحد است . تراکم اسید اوریک بیماری هایی چون سنگ کلیه ، بیماری های کلیوی 

شنیدن یا  ما انسان ها مانند سایر گیاه خواران با دیدن .  را باعث می شودو نقرس 

پا به خود را خیس کرده ، یا حس کردن حضور گوشت خواران به طور غریزی ، نعره 

 انسان آب را هورت میکشد . یس میزنند ،گوشتخواران آب را ل .می گذاریم  فرار

 

اما  ، ست برای هضم مواد نشاسته ای آمیالز مملو از  بزاق ما و گیاه خواران  

ما انسان ها و دیگر حیوانات گیاه خوار از  . گوشتخواران در بزاقشان آمیالز ندارند

گوشت مجرا های پوستی و تعرق برای کنترل حرارت بدن بهره میبریم حال آنکه 

 وردن زبان و تنفس سریع دفع حرارت از بدن میکنند . آ خواران با در

خواری طراحی شده و برای هضم دانه خواری ، میوه خواری و گیاه بدن ما برای  

 گوشت نقایص بیشماری دارد . 

ت . برای هضم گوش یازبه طور مثال فقدان بسیاری آنزیم ها و پروتئین های مورد ن

پیچ ما برخالف رودۀ مستقیم و کوتاه تر گوشتخواران ، باعث پیچ واروده های بلند و 
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راض موزی در مسیر گوارش مگندیدن و فساد گوشت در بدن و بروز عفونت ها و ا

 میشود . 

   

 

گوشت را با استخوان کوفت کنیم ، در نتیجه ، ما نمیتوانیم مثل سایر گوشت خواران 

الجرم بخش ؛ را نیز دفع نمی کنیم جذب نکرده و مضراتش ال خواصش را هم کام

 عمده خواص و مواد مغذی اش را به چاه خال میدهیم .

خواری در انسان بالی بی پایانی ست ، چنانکه اسارت در چنگ بیماری های گوشت  

 :کرخوار میباشد شِ رِزیر تنها بخشی از گرفتاری های بش

تصلب شراین ،  دیابت ، بدن ، سرطان ها ، بدِ  قلبی ، افزایش کلسترول هایبیماری  

سکته ها و حمالت قلبی ، غلظت باالی خون ، تضعیف و کثیفی کبد ،  بوی بد دهان ،

تیرگی پوست ، یبوست ، حاالت عصبی و تهاجمی ، افسردگی ها و دپرس ، چربی 

باسن و پهلو ها ، ناراحتی های معده ،گرفت و گیر های رگ و  -واژن  -شکم ناسالم 

 ی بی انتهاتیرگی هاجنایت و  ،شرارت ، ریشه ای ، عفونت های باکتریایی ، و البته 

انسان ، جاه طلبی های غیر منطقی ، رقابت های ناسالم بشری ،  اعماق روح در

 قساوت قلب ، آشوب و آشفتگی های عصبی ، کسالت و کرختی . حسادت ها ،

به عضوی یک و نیم ، ری و مهم خواری آپاندیس را از عضوی هشت سانتیمتگوشت  

کربنات سدیم در بدن  آدم مبدل کرده . در طول قرن ها در بدنو بی اثر  سانتی

خواران ده برابر گیاه خواران است چرا که برای هضم قسمت های استخوانی  گوشت
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گوشت کمکشان میکند . میزان کربنات سدیم بدن انسان برای گوشت خواری 

 مسخره و احمقانه است .

کباب سکلی را میشناسید که گوشت را بپزد یا سرخ کند یا اُ کدام گوشت خوار  

رض از ع؟! با آن همه حرارت دیگر خاصیت و عایدی قابل  نمایدکرده ، زقنبوت 

گوشت حرارت دیده به سرگینی میماند که به ضرب و زور هفتاد  گوشت نمی ماند .

غییر و اسانس دیگر بزور قابل رقم ادویه جات و شعبده آشپزی و هزار ترکیب و ت

 بایستی می بودیم می گوشت خوار میذاتاً شود . حال اینکه اگر ما  خوردن می

مباندیم . لُ توانستیم گوشت را همراه خون و پوست و استخوان و با ولع و اشتیاق می

که نه تاب بوی تعفن گوشت را داریم ، نه طعم تند و زننده خون را می اما حاال 

نه باکتری ها و آنزیم های درون بدنمان قدرت نابودی یا الاقل مصالحه با  ندیم وسپ

حذف گوشت از غذای گوشت خواران مرگ  میکروب ها و انگل های گوشت را دارند .

آور است اما حذفش از خوراک انسان نه تنها کشنده نیست ، که پیک سالمتی انسان 

 . را نوید می دهد

بینی حکمت خدا ،  هرچند االغی را که در احوالش کنکاش کنی ، می هر حیوانِ  

مبتذل و مزخرف کار می کند ،یکی  انسانِ از الاقل یکی دو تا از حواسش کوک تر

زلزله را قبل از وقوع در میابد ، آن یکی سم و سرطان را با بوییدن تشخیص میدهد . 

. آن یکی زبانش را که در دیگری بوی شکار و شکار چی را از صد فرسخی می برد 

 یکی شب ها از روز بهتر می . تمیز می دهدحس دوستانه را از خصمانه ، می آورد 

 ر قعر صد متری دریا را می بیند .بیند ، دیگری در اتفاع هزار پایی دریا ، غذایش د

 !!!شکر، خورده نشده در طبیعت  تا حاال اما انسان بی دست و پا همین قدری که
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خر کیف میشود ناخوآگاه به عطر گل مریمی ، به رایحه  ، ساده و ناببشر چه   

خوش خیار قاچ شده ای ، به بوی مدهوش کننده یک شاخه نعناع ؛ و دلزده میشود 

انسانی که گریزان است از رنگ خون و با نظاره  ؛به آنی از بوی تعفن گوشت و الشه 

راری وجودش را طه ، اضرنگ سرخش ترشح هورمون ها و آدرنالین اش سرعت گرفت

به فاز آماده باش جسمانی  در آنیح میکند و به حکم غریزه اش از بیم و هراس تف

 !میرود 

مل و تفکری بس أنوع بشر را جوبی و دمنی ، شعری  وشاهدی ، سازی و ساغری ، ت  

 !!نی طبیعت را چه به شکار و خون و گوشت خواری !ئی، ما عروسک های تز

دو پا به وضوح ثابت کرده موسیقی در رشد کمی و در روزگاری که همین بشر   

هستند االغ های انسان نمایی که میگویند  ، کیفی گیاه زبان بسته اثر مستقیم دارد

بابا گیاه که اعصاب ندارد ، عشق  و درد و احساس  نمیشناسد ! فالن مخترع خیر 

! درد و رنج قطع جان درخت  کرداختراع  ندیدۀ پستان مادر گزیده هم که اره برقی را

سر و صدا و لرزش های مهیب و استرس دهشتناک وارده بر پیکر  بی گناه یک سو ،

 موعه بی عدالتی ها برای چه ! برای بینوای زنده اش یک طرف . تازه تمام این مج

 !ی پر گوشت یا میزی برای ناهار نیئیساخت کمدی تز

جان همین قالب ماهیگیری را تصور کن . بار ها غرق اندیشه در اختراع این ماشین   

گیری و زجر کشی ساده و کارآمد شده ام و هر بار متنفر از نوع خود ! این تازه جزو 

 لُمپن و تکامل نیافته تر بوده . ، ان های نخستین سان ۀخالقیت های ساد

اختراعی که بی گمان در زمان خود شیطان ساده لوح و دبنگ را غافلگیر کرده ، در  

مسیر رسالت خطیرش یاری رسانده ! ماهی گرسنه و بی تاب غافل از درجه دون 
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انسان و هوشش از سر نادانی و ناچاری نوک به طعمه میزند .تیغ تیز و قوس دار 

 شکافد .  ویش را میقالب خدانشناس بی درنگ توی حلقومش جسته و گل

 ند و نه  می تواند از دام برهد .حاال دیگر ماهی مظلوم  نه میتواند لقمه را پس بز 

قالب انسانی طوری طراحی شده که لحظه به لحظه با تقالی بیشتری زندگی را تلخ 

در یک لحظه سیاه ، با ضرب تر و پر عذاب تر می کند  . ماهی بخت مُچه ناگهان 

هیگیر بی شرف ، به سرعت با قالب در حلقومش از آب بیرون دست فلج شده ما

 کشیده می شود . گلوی ماهی دریده شده و تیغ تیز در گوشت و جانش جا میکند .

 

 

قربان نظام هستی بروم که نمیدانم چرا آنقدر جان دادن را سخت و پر محنت   

گرم ، بیرون  ۀیک لقم به جرم طراحی کرده ! حاال ماهی خونین دهان و حلق دریده ،

از آب باید چند دقیقه و حتی چند ساعتی در حالت خفگی دست و پا بزند و خودش 

 را آنقدر این ور و آن ور بکوبد تا بلکه مرگ در آغوشش کشد .
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سواد خواندن کتاب مقدس قوانین جاری طبیعت را که داشته باشی ، ساده نوشته   

ر چهره مظلوم و بی تصو  همه !  ،جودات که همه موجودات احساس دارند ، همه مو

ش ، هم بازی اش ،حتی عضوی از ا پناه حیوان شکه شده ، وقتی که هم جنس

در سالن پرخون و کثافت و ضجۀ کشتارگاه ،زیر چنگال خونریز و  را خانواده اش

بیند . حیوان گیج و  جالدی کارد به دست ، با روپوشی خون آلود اسیر میقدرتمند 

هراسان ، خیره شده به صحنه جنایت در حال وقوع . چند متر جلوتر زیر منگ و 

سقف همان کشتارگاه بی خدا ، حیوانِ آماده قربانی نفسش به شماره افتاده ، ترس 

سر تا پای وجودش را می لرزاند . با تک تک سلول هایش بو میبرد که چه مسیر 

  شومی در کمین تن و جانش نشسته .

از همکاری  الدمیلرزد تا پاهایش شل شده ،پهن زمین می شود . جآنقدر به خودش   

با زور فحش و لگد و  ،نکردن قربانی در پروژه قتل پر خشونتش به خشم می آید 

 وحشی گری تمام پیکر بی حس شده زبان بسته را تا لب جوب خون می کشد .

شده . به تون  تون روح و وجدان جالد مدت هاست در مستراح های وجود پلیدش  

قربانی را روی سنگ تنظیم کرده ، محکم بر زمین میکوبد . صدای شکستن گردن 

و ناله جاندار هراسیده به هوا برمی خیزد . چه باک برای جالد که حاال چند استخوان 

چند استخوانی هم بترکد از قربانی قبل از قتلش ! این جنایت شغل هر روزه اوست ؛ 

 بسی نه قصاصی !نه دیه ای دارد ، نه ح

تقال می کند تا برخیزد . اما خون قربانیان پیشین  هتی تاریک فرو رفته ،حیوان در بُ  

کس و باد کنان و معلق شده که جالد قسم زمین را لیز و لغزنده کرده . حیوان بُ

 دوباره بر زمینش  خورده زیر پایش را به شدت کشیده ،

  وبد .میک
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با چکمه های خونین پالستیکی اش ، زانوان قربانی را  پاهای حیوان را چفت کرده ،  

میسازد . قلب حیوان از شدت هراس و ترشح  روی هم له کرده ، بی حرکتش

 آدرنالین ، ضرب آهنگش هزار برابر شده ، دارد منفجر میشود . 

میکند . حیوان دستان قلم شده اش گردن حیوان را کشیده آماده ذبح  اجالد ب  

وان یمیکند . ح قفل هم الی دندان هایش انداخته ، جالد زبان قربانی راضجه میزند . 

خلع ید شده با چشمان اشک آلود و هراسیده التماس میکند ! اما چه سود پرده 

گمراهی و معصیت روی چشم و دل جالد را پوشانده . او از هم اکنون در فکر سودای 

 روی یکی از پاهای حیوانِ  جالد تیغ را !پشم و جگر و گوشت و کله پاچه است  

طول میشکد  لختیآزماید تا مطمئن شود هنوز بران هست یا کند شده ! ی کس مبی

مراسم قتل او  !ست ند . این عالمت بدی برای قربانی تا پاهای قربانی به خون بنشی

طوالنی تر خواهد شد .حیوان در آستانه فشار و خفگی است .جالد هیبت نجسش را 

جالد از طوالنی شدن  ! عجله ای نیست داخته ،کاردش را تیز میکند .ان او روی پیکر

ناگهان دستان جالد پیش آمده ، کارد را با  !این جنایت لذت بیشتری خواهد برد 

حیوان از خود به در  برابر دردناک تر از مرگ بر گلوی قربانی می کشد .فشاری هزار 

. چشمانش از ضجه و عذاب بی شده از شدت درد به چاه سیاه جان کندن می افتد 

 انتها ، نیمه بسته شده ،تمام عضالتش منقبض میشوند . 

در آمد و شد است . سرتاپای حیوان کارد به تلخی و به کندی در عرض گردنش   

م خوردن را در آن حال هم ره ای جُذن داغ و پاکش میشود . جالد رخصت غرق خو

ریزی شدید ، درد و خفگی دارد حیوان از فشار زیاد ، شوک ، خون به قربانی نمیدهد .

به اغما میرود . نای حیوان بریده شده و خون و مخاط مخلوط با هوا ، با سوزشی 
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مرگبار وارد شش های نگون بختش میشود . دنیا دور سر حیوان می چرخد . حیوان 

 .  آرزوی مرگ میکند اما هنوز برای آرامش ابدی خیلی زود است

ه ور طنوز حیوان در خاک و خون و درد غوجانی ول کن ماجرا نیست . ه جالدِ  

نبار نوبت بریدن بند ره به جان پر جراحتش می کشد . ایاست که جالد تیغش را دوبا

های دست و پاست . حیوان دوباره غرق شوکی مخوف میشود . جالد سادیسمی با 

. او ی دوباره اش لذت بیشتری میبرد ابکمی شیطنت از لرزش دوباره جنازه و بی ت

 معتاد جنایت است و باید هربار دوزِ جنایتش را باال ببرد تا به دلش بچسبد .

فت با صاین جفای بی فلسفه . جالد شیطان تمام سلسه اعصاب حیوان میگسلد از    

علم کامل به درجه هوشیاری جاندار و محنت و بالیی که بر سر حیوان میرود ، شروع 

زیر پوست  غریب ، گویی آتشی شاز بدن نیمه جان قربانی کند به کندن پوست تنمی

ش میگیرد ، چه سوزی ، چه گدازی و قربانی روشن کرده باشند ، دوباره وجودش ت

چه سرنوشت شومی از دست اشرف مخلوقات ! جالد دست زیر پوست حیوان کرده ، 

روی فراوان و با شکنجه ای پوست چسبیده به گوشت داغ حیوان را قلفتی ، با نی

 از تنش بیرون می کشد . بیشرمانه
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الشه حیوان جان داده دیگر اما هنوز گرم و نبض دار است . سرتاسر کالبدش هنوز   

ت و ترشح جنای ، و درد در رعشه و لرزه است . گوشتش به کل فاسد شده از استرس 

متصل به سقف می آویزد و شروع به سالخی میکند .  جالد الشه را بر چنگکِ سموم !

د و به در می آورد . جالد با ا از کالبد می شکافرهمه و همه  قلب ، جگر ، شش ،

سردی کامل و ولعی چندش آور کارد خونینش را با پشم و پوست حیوان سیه خون

 بخت پاک میکند و در غالفش هل میدهد . 

شمم به شتم . دقیقه چهارم ورودم به سایت چگ در سایتی مطلبی را پی می یشب  

که اعدادی مثل فرفره میچرخید و قد میکشید . زیر  کنج سمت چپ آرشیو ها دوید

اعداد نوشته بود آمار کشتار حیوانات از لحضه ورود شما به سایت تا کنون ! در ارقام 

سرم از شرم شاخ در آورد ! تنها در چهار دقیقه سی هزار خرگوش  ، که ریز شدم

ل رسیده بود ! بیش از یک ونیم میلیون تکشتار شده بود . چهارده هزار گوسفند به ق

 مرغ در خون غلتیده بود !
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نیا این روز ها که صاحب ندارد ، مگر با کار فرهنگی ، با نوشتن ، با گفتن ، با نقل د  

ود وجدان در خواب و خون قوم ساطور به دست را نیشگون گرفت . سینه به سینه بش

 .این شغل یا الاقل جلوگیری کرد از ورود افراد جدید به جرگه تباهی و تباه کنندگی 

در اسالم شغل سالخی مکروح است . در آمریکا در پرونده های جنایی شهادت قصاب 

قصاب ها و کشتارگاه ها از مورد قبول نیست . در اروپا و کشور های صنعت و مدرن 

نبیند . خالصه که در هیچ  کسی را وجنایاتشان تا کسی آن ها اند شهر ها رانده شده

یافت که حتی  یکجای این جهان ، در هیچ دین و آیین و مسلکی نمیتوان جمله ا

. اما فراوان در نکوهش و مالمتش طومار ها  ثابت کند جالد اصال جزو انسانهاست

 اند . گفته و نوشته

 

 "گیاهخواری و گوشتخواری در ادیان"

 

حیوانات  نسبت به حقوق و حیات انسانیدر احکام تمام ادیان الهی نیز نگاهی ویژه و 

 وجود دارد . 
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خوارند . دلیلش هم پیروان گیاه سال قدمت ( 7500در آیین هندو ) با حدود 

بنابر اصل آهیسما ، لطف رعایت آهیسما یا عدم خشونت می باشد . در هندویسیم 

انسان ها می بایستی تمام مخلوقات خداوند را در برگرفته و تنها محدود به همنوع 

نباشند و بنابراین کشتن جانوران برای رفع گرسنگی هیسما یا خشونت محسوب می 

و ماده از جمله این شود . احترام در حد پرستش به برخی حیوانات علی الخصوص گا

 .اعتقادات است
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کشاورزی کاری مقدس و کشتن  سال قدمت ( 8500در دین زرتشت ) با حدود 

حیوان ها و انسان ها امری اهریمنی است . هیچ حیوانی ناپاک و پلید نیست و حتی 

بهمن هر سال جشن بهمنجه یا روز ملی حمایت از حیوانات برگزار میشود .  26در 

ت و گناهی نابخشودنی ست . به شزکشتن حیوانات به هر بهانه ای کاری بسیار 

دارای روح و روان هستند ، پس  ، عقیده پیروان این دین جانوران نیز مانند انسان

بخشی از وجود خداوند هستند و به او باز خواهند گشت . زرتشت ، مزدک و مانی 

. در اوستا جالدان حیوان را کج روان و از راه راست به در شدگان گیاهخوار بودند 

در شاهنامه آمده ایرانیان باستان تا پیش از ضحاک گیاهخوار بوده اند و  است . نامیده

 حیوانات را نمی کشتند . 

 

 

 

،  (تورات)در کتاب مقدس اش و  سال قدمت ( 3300در دین یهود ) با حدود   

 زجر دادن جانوران ) تزار با آلی حاییم ( منع شده . 

یوسف آلبو ، گیاهخواری را یک ایده آل از تعدادی  از دانشمندان دین یهود از جله 

نظر اخالقی ، به دلیل نگرانی برای رفاه حیوانات و حتی تاثیرات منفی بر کسی که 

)در برخی از شاخه های انحرافی این دین ،  ، ذکر میکند . دهدحیوانات را رنج می

 حتی روزی در سال برای کشتار و خونخواری پرندگان وجود دارد( .
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حیوانات را مقدس می دانستند  سال قدمت ( 4700ان ) با حدود تان باسیمصر 

 شان را کاری بسیار زشت و وقیح می دانستند .  تو خوردن گوش
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از خردمند ترین و  سال قدمت ( 2700فالسفه یونان و روم باستان ) با حدود 

فلسفه و شاهد ستان سرچشمه میراث بشری به شمار میروند . یونان باباهوش ترین 

ف انگیزی از فیلسوفان گیاهخوار بوده است . مفاخر گیاهخواری چون گتبار ش

فیثاغورث )ریاضی دان ، فیلسوف ، مخترع قانون طالیی ، مخترع مثلث جادویی 

سال پس از فیثاغوث واژه گیاه خواری ابداع  2400تتراکتیس ، منجم ، طبیب ، تا 

ت ) پدر علم هردو ،  فیثاغورثی می نامیدند . ( نشده بود و رژیم گیاهخواری را رژیم

سقراط ) فیلسوف بزرگ یونانی ، از تاثیر   ،رفیوس )رهبر معنوی (   ،تاریخ ( 

وکس پدام ، افالطون )فیلسوف (  ،گذارترین افراد بر فلسفه اسالمی و فلسفه غرب ( 

شاعر ، زیست ارسطو ) فیلسوف یونانی ، فیزیکدان ، ، فیلسوف و عالم یونانی (  )

پلوتارک ) پدر علم زیست شناسی ،  )شاعر یونانی ( هسیود،  شناس ، سیاست مدار(

اپیکور ) ، ) خطیب معروف رومی ، سیاستمدار ، نویسنده ، فیلسوف (   سیسرون، ( 

 سنکا ) نمایش نامه نویس ، فیلسوف رواقی رومی ، معلم و مشاور، فیلسوف یونانی ( 

اووید ) شاعر اسطوره ای رومی ( هریک از این  ، ملقب به سنکای جوان ( نرون

ستارگان بی مثال کهکشانی ، دالیلی جالب و خاص برای گیاهخواری داشته اند از 

جمله : الوهیت خالص تر ، راهی به سوی صلح ، پیش گیری از به انسان کشی 

بازگشت انسان به  ،جوگیری از کشتار منفور و جهل کورکورانه روحی  ،رسیدن 

عدم خلل در سیر تکامل  ،خواری برابر انسان خواری است گوشت، فطرت الهی خویش

دوری از نبرد انسانی برای ، جلوگیری از بسیاری از بیماری های روحی و جسمی  ،

آموزش و حتی حیوانات توانایی درک ، فهم ،  ،به چنگ آوردن مزارع و دام بیشتر 

طول عمر و سالمت با  ،سات شدید و شبیه انسانی دارند پس احسا ،حافظه دارند 

 گیاهخواری .
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نیز گیاهخواری  جائینی های هند ، بوداییان و برهماییان و مزداییان ، مانویان  

 واری را نکوهش کرده اند.خرا ستوده و گوشت

 

 

 

 

نکشید ، با محبت  جانداران را : سال پیش  ( 2500اولین قانون بودا ) با حدود 

 ر تکامل جانوران را خراب نکنید .یباشید و س

شد ، ک زه میدهد ، کسی که حیوانی را میدر کتاب مانو چنین آمده : کسی که اجا   

کسی که  ،بح شده را می فروشد ، کسی که حیوان را می پزد ذکسی که حیوان 

مجازات  کارماگوشت را قسمت میکند ، همه و همه قاتل هستند و طبق قانون 

 میشوند .
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تواند بدون آسیب به موجودات زنده  در جای دیگر کتاب مانو آمده : گوشت نمی  

به خوشی و بهشت  نیلبدست آید و آسیب به موجودات صاحب احساسات ، مانع 

 است . پس از خوردن گوشت چشم بپوشید . 

 

 

 

انسان در گیاهخواری ، گوشت  قدمت (سال  1400اما در اسالم ) در حدود 

خواری ، یا هر دو آزاد و مختار است . لغت اختیار با لزوم دارای تفاوت عمیق معنایی 

مردم برای  ست ، چنان که حالل با واجب کامال متفاوت است . در زمان ظهور اسالم

به خاطر شرایط اقلیمی ، امکان کشاورزی وجود نداشته و در واقع صدور احکام حالل 

که سگ و  یاعراب یحرام برای حیوانات پاک و ناپاک بوده و ایجاد محدودیت برا و

شتر میخوردند انقالب بزرگی  ادرارروباه ، خوک و سوسمار ، مار و ملخ ، سرگین و 

بود . در اسالم جایی که منابع غذایی کفاف ندهد استفاده از گوشتِ حالل ، بالمانع 
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د ، در نمی ش خواری مطلق پذیرفته: گیاه اوالً است . در آن شرایط زیستی و فرهنگی

 را برای اکثر اعراب صحرا نشین حکم مرگ در آن صحرا ها خواری صرفاًثانی : گیاه

داشت . حالل بودن گوشت حیوانات پاک نیز خود دارای نکات و احکام فراوانی ست ؛ 

و تغذیه آن ، آداب ذبح کردن برای حالل شدن  جمله : نوع جاندار ، سبک زندگی از

 گوشت و زجر نکشیدن بیشتر حیوان . 

خوردن گوشت مردار حرام است . خوردنِ گوشتِ گوشت خواران حرام است .  مثالً  

گوشت مرغ و گاو و گوسفند و حتی ماهی هایی که در مرغ داری ها و دام داری ها و 

ستخوان یا مدفوع دیگر حیوانات داده شود ، حوضچه ها به آن ها از پودر گوشت یا ا

 حرام است . 

در اسالم رفتار دوستانه و انس و محترم شمردن حیوان تا آن جا ذکر شده که حتی   

  حقوق  و وظایفی است بر عهده صاحبانش .دین حیوانات را هم در این 

 ست :االم وظایفی برعهدۀ صاحب ر اسبرای چهار پایان بارکش د  

 آن فرود آمد باید آن را آذوقه دهد . هرگاه از -

 هرگاه به آب برسد ، اجازه نوشیدن به حیوان دهد . -

 به صورت حیوان نزند ، زیرا که تسبیح خدا میگوید . -

 بیش از توانش وادار به راه رفتن نکند . -

 پشت مرکب را محل نشستن و سخن گفتن قرار ندهد . -

 حیوان را داغ نزند . -

 بر آن ننهد . بیش از توان جاندار بار -
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در برداشتن  . مثالً تعریف شدهدر اسالم حتی در بهره بردن از جانداران نیز حدودی   

محمد ها باقی گذاشت . ز عسل در کندو برای تغذیه زنبورعسل از کندو باید مقداری ا

ه روش نیکو ذبح کنید طوری که جانور بد میکرد : جانداران را )ص( به پیروانش تاکی

ن بسپارد . پیامبر )ص( یک بار به شخصی که داشت چاقویش را جلوی در آرامش جا

ی ؟! یک بار با تیز دید گوسفند تیز میکرد ، فرمود : آیا میخواهی حیوان را دوبار بکش

 پیش چشمش و بار دیگر با بریدن گلوی او ؟! کردن چاقویت 

 اندارفرماید : مسلمانان نباید بار اضافی بر دوش جان حضرت محمد )ص( می  

. نباید فرزند یا مادر یک جانور را جلوی چشمش کشت . در فصل جفت  ندبگذار

 گیری باید نر و ماده را درکنار هم گذاشت . مکان نگهداری جانور باید تمیز شود

ور باید مکانی برای استراحت خود و ن. هر جا بطوریکه بشود در خانه آنها نماز خواند

 ظرف آبی مستقل داشته باشد . 

له ) ثو مردم بر کسی که جانداران را مُپیامبر)ص( میفرماید : لعنت خدا ، مالئکه   

 قطعه قطعه کردن اعضایش در حالی که زنده است ( کند .

 یا در جایی فرمودند : پلید ترین گناهان ، کشتن بدون فایده و الزام جانوران است .   

، بود قی مانده ش بر پشتش بایا در جایی شتری را دیدند که آن را بسته و جهاز  

 صاحبش کیست ؟ به او بگویید آماده محاکمه شود ! :  پرسیدند

در جایی دیگر به شخصی که شتر را  با تالش و شدت می دوشید فرمودند : وای بر   

 تو ، برای بچه حیوان نیز چیزی بگذار .

 حضرت علی فرمودند : شکم خود را گورستان جانوران نکنید .  
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محمد )ص( می گویند : حواست را جمع کن ، گوشت مثل مسکرات اعتیاد  حضرت  

ت بخورد از انسانیت خارج شرمودند هرکس هفت روز پشت سرهم گوآور است . یا ف

 میشود .

رخی ، که عدویه ، شیخ معروف عدر میان عارفان اسالم هم گیاهخوارنی چون بانو راب  

و بابا طاهر  ،ستری شیخ محمود شب، عطار  ،شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی 

حتی سازمان جهانی  ند .دکشتن و خوردن جانوران سرباز میز حافظ هستند که از

 .است  گیاهخواران مسلمان نیز تأسیس شده

نیکوکاری در حق یک حیوان همان قدری ارزشمند است  : پیامبر در جایی فرمودند  

حق یک حیوان همان قدری ، که نیکوکاری در حق یک انسان ،  وبی رحمی در 

مذموم است که بی رحمی در حق یک انسان . پیامبر )ص( برای رسیدن به مراتب 

باالتر خلوص ایمانی و واالیش بیشتر ، اغلب اوقات گیاهخواری میکردند ، مگر زمانی 

 که غذای دیگری جز گوشت نبود .

هرگونه زیان  " فی األسالمال ضَرَر و الضِرار " و یا " کُل مُض رٍ حرام  " طبق احادیث  

 وانات ، خود و دیگران حرام است .رساندن به طبیعت ، حی

مشکالت عدیدۀ کشتار حیوانات ، تولید بی رویه صنعتی حیوانات ، شرایط بی  بنابر  

و آن ها ، آلودگی طبیعت  با شرمانه و فوق قرمز محل نگهداری و رفتار غیر انسانی

هورمون ها ، آنتی  گوشت ،نابودی الیۀ اوزون ، بیماری های ثابت شده از مصرف 

بیوتیک ها و مخدر هایی که به خورد دام و طیور میرود .حتی اشکال گوناگونی از 

گوشت جانداران دیگر که به خورد دام و طیور داده می شود و حرام گوشتشان می 

داران با اندکی منطق و استدالل کند . در نتیجه مضر تشخیص دادن گوشت جان

 هویدا ست .  و بسیار ساده
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شبی عجالن از اصحاب امام صادق )ع( میهمان حضرت بودند . سفره آوردند که در   

آن سرکه و زیتون و گوشت بود . امام صادق گوشت را پیش عجالن نهاد و خودش 

فرمود این است  سرکه و زیتون میل کرد . عجالن گفت : چرا گوشت نمیخورید ؟ امام

 غذای همه انبیا و اوصیا .

افسانه ضمانت امام رضا )ع( برای آهویی مشهور است که به امام پناه میبرد از   

شکارچی سمج . آهو زبان میگشاید و به امام میگوید دو بچه شیر خوار دارد که 

بدهد  گفت تا ایشان ضامنش شوند تا برود به بچه هایش شیرگرسنه اند . آهو به امام 

و بازگردد . امام نیز به عنوان ضمانت نزد صیاد ماند . آهو رفت و بازآمد و چون 

شکارچی وفای به عهد آهو را دید از شکار آهو درگذشت .این افسانه روح لطیف رایج 

در بدنه جامعه مسلمان و ایده آل ذهنی آنها را نمایان میکند چه حقیقت باشد ، چه 

 . فسانه

اگر هزار درهم جهت طعام خرج مبر زمانی که در خانه پیامبر بودند عایشه همسر پیا  

 خرید . میکرد و گوشت یک درهم می بود هم ، گوشت نمی

امام صادق )ع( می گویند : کسی که چهل روز گوشت نخورد ، در گوشش اذان   

و پاک شدن از آلودگی هایش معادل تولدی  نگویید ، یعنی چهل روز گوشت نخوردب

 مجدد است . 
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 "ومشاهیر گیاهخوار تاریخ  بزرگان"

   

 ،گویا برانگیزاننده ،نکه تأمین کننده نیاز جسمانی بشر باشد آگیاهخواری اما بیش از 

تنها کافی ست گوشه چشمی به  خالقیت انسان است . ذوق ، خرد و، هنر ، هوش 

م ان تمااز ما بهتر های سروان ، پیشگامان و در یک جمله خیلیچکیده ای از نام 

از وجود انسان می تواند  یعلوم ، دانایی و خرد تاریخ بیافکنیم تا دریابیم گیاهخوار

 چه کاخ های سترگی بسازد . 

 

 فیلسوفان ، رهبران عرفانی ، گیاهخوار :

 

 

 ، ، تبتی (  1989داالی المای چهاردهم ) رهبر عرفانی و برنده جایزه صلح نوبل 

 ،یوگاندا ) استاد عرفان هندی (  ، سقراط ، ارسطو ، افالطون ) فالسفه یونان (
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الئوتسه ) فیلسوف  ، شاکیامونی بودا ) هندی (، کنفوسیوس ) فیلسوف چینی ( 

 ، تیک فان هان ) راهب بودایی ( ،) قدیس مسیحی ( فرانسیس مقدس ، چینی ( 

یوگی ) فیلسوف و رهبر  ماهاریشی، لئو تولستویی ) فیلسوف و نویسنده روس ( 

دیو جانس ) فیلسوف و  ،فیثاغورث ) فیلسوف و ریاضی دان یونانی (  ،(  TMمراقبه 

نجم الدین راضی ) عارف ،  ،شوپن هاور ) فیلسوف آلمانی ( ، کیهان شناس یونانی ( 

 رابعه عدویه ) عارف اسالمی ( . ،، ایرانی (  صوفی
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 دانشمندان ، مخترعین ، مهندسین گیاهخوار :

 

 

دیسون ) توماس ا، ، آلمانی (  1921آلبرت انیشتین ) دانشمند ، برنده جایزه نوبل 

 ،اسحاق نیوتن )دانشمند انگلیسی (  ،آمریکایی( مخترع و بیزینس من بزرگ 

هنری فورد )  ، کرواسی ( بی مانند  بزرگ و نابغه مخترع ،تسال ) دانشمند  ینیکوال

لینوس پاولینگ ) برنده جایزه نوبل شیمی ،  یان گذار شرکت فورد ، آمریکایی (بن

سر رامان ) فیزیکدان و برنده جایزه نوبل ، ، آمریکایی (  1962و صلح  1954

ین ) دانشمند استرو فیزیک و بنده جایزه نوبل نسابرا هما ،، هند(  1930فیزیک 

وتر اپل ییس کل شرکت کامپاستیو جابز ) بنیان گذار و ر ،، هندی (  1983فیزیک 

 ، ریکایی (آم -  MIMEناتانائیل بورنشتاین ) مخترع زبان ایمیل ، ، آمریکایی ( 

گیورگی ) فیزیولوژیست و کاشف ویتامین ث ، برنده جایزه نوبل پزشکی  آلبرت سنت



[Type text] Page 37 
 

نظریه ریسمان ها  پیشرو در ادوارد وتین ) دانشمند فیزیک و ،، مجارستان (  1937

راح ، مخترع ، زیست شناس ، لئوناردو داوینچی ) دانشمند ، نقاش ، ط ،، آمریکایی ( 

ابوعلی سینا ) فیلسوف ، دانشمند ،  ،(  دان ، معمار ، گیاه شناس ، ایتالیاییریاضی

عت گرا ، پدر بیداروین ) دانشمند ، ط ،هگل ) فیلسوف آلمانی ( ، حکیم ، ایرانی ( 

 رگشت ، انگلیسی ( .فدانش 
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 سیاست مداران و رهبران گیاهخوار :

 

 

مارتین لوتر کینگ و همسرش )  ،ماهاتما گاندی ) رهبر سیاسی و معنوی ، هندی ( 

کالرا بارتن )  ،رهبر حقوق بشر ، رهبر جنبش آزادی سیاه پوستان ، آمریکایی ( 

 ،جانز درنووسک ) رئیس جمهور سابق اسلوانی (  ،بنیانگذار صلیب سرخ ،آمریکایی ( 

دکتر مان موهان سینگ )  ،دکتر ا پ ج عبدل کالم ) رئیس جمهور سابق هند ( 

آدولف هیتلر  ،پترا کلی ) بنیانگذار جبهه سبز در آلمان (  ،نخست وزیر سابق هند ( 

دنیس ج کوچینگ ) نماینده  ،) رهبر حزب نازی آلمان ، رئیس دولت آلمان نازی ( 

آونگ سانگ سوکی ) آزادیخواه ضد خشونت ،  برنده جایزه صلح  ،کنگره آمریکایی ( 
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سوزان ب انتونی ) رهبر جنبش  ،س ولز ( سلیدی دایانا ) پرن، ، برمه (  1991نوبل 

 حقوق زنان ، آمریکایی (
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 نویسندگان ، هنرمندان ، شاعران ، نقاشان گیاهخوار :

 

امرسون ) مقاله نویس، شاعر ،  دلرالف وا ، اتریشی( فرانتس کافکا ) نویسنده ،

 ایرلندی ( ، 1925جرج برنارد شاو )نویسنده ، برنده جایزه نوبل ادبیات  ،آمریکایی ( 

وایترز ) فیلسوف ، دکتر ، آلبرت شو  ،جان رابینز ) نویسنده ، آمریکایی (  ،

یونانی  پلوتارک ) نویسنده ،، ، آلمانی (  1925دان ، برنده جایزه صلح نوبل موسیقی

هانس  ،ت برونته ) رمان نویس ، انگلیس ( شارلو ،ولتر ) نویسنده ، فرانسوی (  ،( 

، و سخنران ین )نویسنده امارک تو ،) شاعر ، نویسنده دانمارکی (  نین اندرستکریس

ژان ژاک روسو ) ، استیو مارتین )نویسنده و بازیگر ، آمریکایی (  ،آمریکایی ( 

ق هدایت ) نویسنده ، داستان نویس ، مترجم ادص ،نویسنده و فیلسوف ، فرانسوی ( 

 ،شیخ ابو محی الدین ) شاعر و عارف ، ایرانی (  ،، متفکر ، روشن فکر ، ایرانی ( 

 ،ابولعال معری ) شاعر ، سوری (  ،عطار نیشابوری ) شاعر ، نویسنده ، ایرانی ( 
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، فیلسوف ، سهروردی ) فیلسوف ، عارف ، ایرانی ( ، ناصر خسرو ) شاعر ، نویسنده 

 جری تلویزیونی ، مدرس هنری ، ایرانی ( . مگیتی خامنه  )  ،ایرانی ( 
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 ورزشکاران گیاهخوار :

 

 ،مدال المپیک ، مجارستانی (   2، بار قهرمان کایاک رانی جهان  6ریتا کوبان ) 

فان است ،مونیکا وایل ستل ) قهرمان جهان در رشته دوچرخه سواری ، اتریشی ( 

کارل لوئیس )  ،سیپس ) برنده و رکورد دار ماراتن و دوی استقامت ، مجارستانی ( 

ادوین . س . مزز ) صاحب  ، مدال طالی المپیک دو میدانی ، آمریکایی ( 9صاحب 

) قهرمان بوکس ،   والندزیکالنا ، دو مدال طالی المپیک دو میدانی ، آمریکایی ( 

سیلکن المن  ،اتز ) قهرمان بدنسازی ، پزشک ، آلمانی ( الکساندرا دارگ ،آلمانی ( 

بیلی  ،قهرمان بسکتبال ،  آمریکایی ( رانی ، کانادایی ( ، هانک آرون ))قهرمان قایق

مارتینا ناورا تیلووا ) قهرمان تنیس ،  ،جین کینگ ) قهرمان تنیس ، آمریکایی ( 
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دکتر ریچ  ،) ورزشکار رشته دوچرخه سواری کوهستان (  زردکتر ویر نیت ،چکی ( 

، وکیل ، یکی از بیست و پنج مرد سالم جهان در سال رول ) ورزشکار فرا استقامت 

بیلی سایموند )  ،ویلی آستین ) قهرمان وزنه برداری ، مربی قدرت بدنی (  ،(  2009

م العمر آرنولد شوارتزنگر بیل پرل ) برنده جایزه مادا ، آقای بدنسازی طبیعی جهان ( 

آندریاس کالینگ )  ،(   INBAرابرت چیک ) برنده مسابقات قهرمانی  ،، بدنساز ( 

 آماندا ریستر ) بدنساز و جودوکار ( ،در بدنسازی (   FBBبرنده عنوان مرد حرفه ای 
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 هنرپیشه ها ، سوپراستار ها ، موسیقیدان ها :

 

 

گذار ترین گروه موسیقی جهان ، ، تأثیر 60گروه جنجالی راک دهه  ز )لتگروه بی

پدیده سبک راک بومی در پنج ن ) خواننده ، شاعر ، اهنگساز ، باب دیال، انگلیسی ( 

مایکل جکسون ) خواننده ، رقصنده ، فعال حقوق بشر ، سلطان  ،دهه ، آمریکایی ( 

 4الیویا نیوتن جان ) بازیگر ، خواننده ، برنده  ،موسیقی پاپ ، آمریکایی ، آفریقایی ( 

، تیمبرلیک ) خواننده و ترانه سرای پاپ ، آمریکایی (  ،، استرالیایی( می اجایزه گر
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جایزه گرامی ،  5ساز سبک های کانتری و پاپ ، برنده شانیا تواین ) خواننده و آهنگ

یمنتال ، انگلیسی اکسپرترانه سرای سبک  جرج هریسون ) موسیقیدان ،، کانادایی ( 

خواننده و آهنگساز موسیقی راک ، در گینس بخاطر  پائول مک کارتنی )، (  

ترین موسیقیدان و ترانه سرا نام برده شده ، موفق لوح طالیی و با عنوان 60دریافت

آندرانیک ) خواننده ، آهنگ ساز ، موزیسین سبک پاپ و راک ، ایرانی (  ،انگلیسی ( 

جان کلیز ) بازیگر ،  ،بریژیت باردو ) بازیگر ، مدل ، خواننده مشهور ، فرانسوی ( ، 

 ، دیکاپریو ) بازیگر ، سفیر صلح سازمان ملل ، آمریکایی ( ،نویسنده ، انگلیسی ( 

کتی هولمز ) بازیگر ، ،داستین هافمن ) بازیگر ، برنده جایزه اسکار ، آمریکایی ( 

و دارنده دان  ، استیون سیگال ) بازیگرآمریکایی (  ،ازیگر دمی مور ) ب ،آمریکایی ( 

هومن ، مریکایی ( ، جواد رضویان ) بازیگر ، کمدین ایرانی ( آ ورزش آیکیدو ، 7

برد  ،شهره سلطانی ) بازیگر ، ایرانی (  ،برقنورد ) بازیگر تئاتر و سینما ، ایرانی ( 

پیت ) بازیگر نامی ، نامزد اسکار ، برنده یک گلدن گلوب ، آمریکایی ( ، فرهاد آئیش 

 ) بازیگر ، کارگردان ، نویسنده ، ایرانی ( .

 

 "مقایسه نتایج گوشتخواری وگیاهخواری"

 

%  30ی حاکی از آن است که گیاهخواران به طور میانگین الاقل لمبررسی های ع   

% کمتر به بیماری های صعب العالج مبتال می شوند و  50؛  عمرشان دراز تر است

 اند . % سالم تر 100بته از لحاظ روانی ال

 

 



[Type text] Page 46 
 

 

آمار میگوید تمام ناوگان حمل و نقل جهان از جمله اتومبیل ها ، اتوبوس ها ،   

های % از گاز 13ته تنها فرکامیون ها ، مترو ها ، کشتی ها ، هواپیما ها و ... روی هم 

% از گاز های  18 اگزوزه ،یک  ، گلخانه ای جهان را در میدهند ، اما دامداری ها

 گلخانه ای جهان را تولید میکنند . 

متر  6.25آرنولد نیومن در تحقیقی نشان داد برای تهیه یک همبرگر از گوشت دام   

 از جنگل های بارانی از بین میرود !
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% از  80% ذخایر آب این کشور و  50آمریکا به تولید غالت مورد نیاز دام ها در   

 زمین های کشاورزی اش  نیازمند ست .

لیتر آب الزم است ، اما برای تولید یک  190برای تولید یک کیلوگرم گندم حدود   

 لیتر آب احتیاج است .  19000کیلو گوشت 

دام می  خوراک% غله خرج  70% ذرت ،  80% از دانه های سویا ، 90در آمریکا   

شود . پروفسور بوم شناس دیوید پیمنتال گفته : اگر تمام غالت در مصرف دام آمریکا  

 800بیش از  میلیون نفر کنونی ، 300بجای  ، مستقیما به مصرف انسان برسد

میلیون بشر را سیر میکند ! بر اساس نظریه پویای غذا از نظر میزان مصرف غالت ، 

 برابر تغذیه همان تعداد انسان گیاهخوار است ! 10 تغذیه دام برای گوشتخواران ،

در چهار هزار متر مربع میتوان حدود هزار کیلوگرم سیب زمینی پرورش داد . در   

 کیلوگرم گوشت تولید کرد . 75همین زمین فقط میتوان 

علوفه تا مصرف آن مورد  وقتی میزان غذای مصرف شده برای تولید حیوانات از  

از  یرد ، حاکی از آن است که ناکارآمدی گوشت ، شیر ، تخم مرغبررسی قرار میگ

 به یک ) نسبت صرف شده به پروتئین تولید شده (  متغیر 54به یک تا  4نسبت 

 است .

کنجه ، گرم شدن زمین ، فرسایش خاک و شاز بین رفتن تنوع زیستی ، خشکسالی   

 گوشتخواری بشر است .حیوانات تنها بخشی کوچک از اصرار بی فلسفه به 
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بسیاری از گیاهخواران به این نتیجه رسیده اند که از نظر بوم شناسی هم مصرف   

گوشت یک بی مسئولیتی است. فقط تولید بسیار اندک دام برای محیط زیست مفید 

 : باعث است و کم شدن دامپروری

 برداشتن فشار از روی زمین های زراعی و غالت کمک میکند .   -

 امکان احیا می دهد . ، به منابع کشاورزی پایه  -

 امکان استفاده کارآمد از زمین های زراعی و منابع آبی را میدهد .  -

ود وضع رف تولید گوشت می شود را صرف بهبصبخش عظیمی از غله که  -

 و...گرسنگی مزمن جهان میکند 

 

 

 گیاهخواری " "
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اما در طبیعت دور گوشت را که قلم بگیریم ، خوردنی های فراوان دیگری هم   

هستند که جسم بی فایده بشر را بی نیاز کنند . اراده کنیم انواع ویتامین ها ، 

دم ، به خودمان یا محیط مان پروتئین ها ، امالح گیاهی ، بی هیچ ضرر و آسیب 

 دست است . 

 با داشته های طبیعت : نیاز های اصلی بدن را تطابق دهیم

 ،کلم پیچ  ،لوبیا چشم بلبلی  ،لوبیا چیتی  ،پنیر  ،شیر  ،ماست  ،م گل کل کلسیم :

اکثر سبزیجات  ،اسفناج  ،انجیر خشک  ،پرتقال ، بادام  ،کنجد  ،شلغم  ،شیر سویا 

 میوه  ها ،حبوبات  ،

 ،آویشن  ،انجیر  ،عدس  ،اسفناج  ،میوه های خشک شده  ،آرد کامل  ،لوبیا  آهن :

 زیتون ،شکالت سیاه  ،زردچوبه 

 سبزیجات  ،غالت آرد کامل  ،نان  ،مخمر آبجو  مس و کرم و کبالت :

 جوانه گندم، زردۀ تخم مرغ  ،نان کامل  ،عدس  ،سویا  ،آجیل  :روی 
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 برنج  ،سبوس گندم  ،تخم آفتابگردان  ،: گردو سلنیوم 

سبوس ، جوی دو سر  ،عدس  ،نان گندم سبوس دار  ،لوبیا سیاه  ،موز منیزیوم :

 گندم برشته  ،اسفناج  ، کشمش

، قارچ ،  نخود فرنگی، میوه های خشک شده  ،شکالت  ،غالت  ،حبوبات  مس :

 سیب زمینی ،لوبیا  ،آلو  ،موز  ،گوجه  ،عدس  ،لوبیا  ،آجیل 

 ،نمک ید دار  ،جلبک دریایی خشک شده  ،شیر  ،  سیب زمینی ،آب شور  ید :

 نان سفید  ،لوبیا سبز  ،توت فرنگی  ،موز  ،ماست  ،تخم مرغ آب پز  ،باقال 

 میوه ها  ،سبزیجات  ،غالت  ،تخم مرغ  ،شیر  فسفر و پتاسیم :

 چیپس ،شیر  ،نمک خوراکی  سدیم و مولبیدیم :

 نمک خوراکی ،سبزیجات  فلوراید و کلراید :

 ،نخود  ،سویا  ،دانه های روغنی و کره آن ها  ، گنهبذر گنه   ،لوبیا  پروتئین ها :

 ،کنجد و تخمه آفتابگردان  ،شاهدانه  ،سبزیجات برگ دار  ، ادامامه ،تمپه و توفو 

 ،پسته  ،بادام زمینی  ،فندق  ،پودر کاکائوی شیرین نشده  ،بادام  ،شیر غیر لبنی 

 تخم مرغ  ،قارچ  ،تخم کتان 

 ویتامین ها : 

چرب پرشیر  ،تخم مرغ  ،میوه های زرد و سبز  ،سبزیجات  ،زیتون  :  Aویتامین  

 کدو خورشتی ،سیب زمینی  ،هویج  ،کره  ، خامه ،
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کلم  ،اسفناج  ،برنج  ،نان  ،مخمر آبجو  ،لوبیا  ،حبوبات  ،جوانه گندم  : Bویتامین 

دانه آفتابگردان  ،پسته  ،ماست  ،تخم مرغ  ،انجیر  ، فندق، بادام  ،گردو  ،هویج  ،

 سویا  ،

 2B :  سویا  ،قارچ  ،شیر  ،جوانه ها  ،آرد کامل  ،حبوبات  ،سبزیجات ،  شیر، 

 اسفناج 

3B :  هویج  ،قارچ  ،حبوبات  ،نخود  ،لوبیا  ،آجیل  ،سویا  ،پنیر  ،شیر  ،مخمر آبجو 

6B :  تخم  ،شیر  ،مخمر آبجو  ،ذرت  ،موز  ،اسفناج  ،لوبیا  ،سویا  ،جوانه گندم

 سبزیجات  ،مرغ 

7B :  کره  ،تخمه آفتابگردان  ،قارچ  ،گندم  ،پنیر  ،رنگ  سبزیجات سبز ،تخم مرغ

 سویا ،موز  ،نان سبوس دار  ،گل کلم  ،بادام زمینی 

12B :  پنیر ،تخم مرغ  ،شیر 

توت  ،گریپ فروت  ،گوجه فرنگی  ،هندوانه ، کاهو ، پرتقال ، مرکبات  :  Cویتامین 

 ،نخود فرنگی  ،خربزه  ،طالبی  ،گل کلم  ،انبه  ،فلفل سبز  ،سبزیجات  ،فرنگی 

 کدو ،شلغم  ،اسفناج  ، سیب زمینی، آناناس 

روغن  ،لبنیات ، خامه  ،پنیر ، ماست ، زرده تخم مرغ  ،نور خورشید  :  Dویتامین 

 زیتون 

 ،کره  ، روغن بادام زمینی ،جوانه گندم  ،غالت  ،آجیل  ،سبزیجات  : Eویتامین 

 کلم بروکلی، فلفل دلمه ای  ،برگ خردل  ،مارگارین  ،روغن زیتون 



[Type text] Page 52 
 

 ،شلغم  ، کلم ،اسفناج  ،جعفری  ،موز  ،کرفس ، گوجه  ،شاهی  :  Kویتامین 

 لوبیا سبز  ،نخود سبز 

 شلغم  ،نیشکر  مالس ،خامه  ،کلم پیچ ، کرفس  ،برگ های چغندر  : Mویتامین 

 گیالس ،انار  : Nویتامین 

 سویا ،کتان  ،کولزا  ،روغن های گیاهی نظیر بادام زمینی  : Fویتامین 

 ،مخمر آبجو  ،شیر  ،اسفناج  ،دانه غالت  ،گندم  ،غالت جوانه زده  :  Iویتامین 

 ماست  ،سویا ، نیشکر  ، مالس ،ذرت 

 سداب ،برگ های بنفشه ، کاهو  ،لیمو  ،پرتقال  :  Pویتامین 
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 اهخواری "گیانواع " 

 

الق می شود . در طاجتناب از خوردن گوشت جانوران ا گیاهخواری در معنا به  

استگاه شیر ، تخم مرغ ، عسل و ... که خ برخی انواع گیاهخواری : پرهیز از لبنیات ،

:  جانوری دارند نیز دیده می شود . برخی گیاهخواران از پوشیدن لباس هایی مانند

 ابریشم و خز که از کشتن جانوران بدست می آید نیز پرهیز می کنند .  چرم ،

دسته بندی گیاهخواران بر اساس طرز فکر  و هدفشان از گیاهخواری به شکل زیر 

 است : 

یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هرنوع وگن ) وگنیسم ( :  -

است . مهم ترین دلیل  و چه در مواد مصرفیخوراک محصول حیوانی چه در 

ل اخالقی یا یکه به وگنیسم اعتقاد دارند ( مساوگان شدن افراد ) کسانی 

ل یاز محیط زیست ، حفظ سالمتی ، مسارعایت حقوق حیوانات ، حفاظت 

 اخالقی یا معنوی است .

بسیاری از افراد وگان با پرورش صنعتی حیوانات و آزمایش روی حیوانات مخالف   

ها ( از گیاهخواران ) وگن  پاکهستند . از مهم ترین محصوالت حیوانی که 

قرمز ، مرغ ، آبزیان ، داری میکنند میتوان انواع گوشت ) گوشت مصرفشان خود

چرم ، خز و ... را نام برد و نیز  ... ( لبنیات ، تخم مرغ ، عسل ، ابریشم ،ماکیان و 

ورده های حیوانی ) مانند ژله که از ژالتین و پودر آمحصوالتی که در آن ها از فر

 استخوان به دست می آید ( استفاده شده است .
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در این روش تغذیه گوشت و لبنیات  خام گیاهخواران ) خام گیاهخواری ( : -

صورتی مصرف نمی شود . خام و ورده های آن و تخم مرغ به هیچ نوع آو فر

 خواران از مواد محرکه مانند قهوه ، چای ، گیاه

یوه جات ، داری میکنند . خوراک آن ها شامل انواع مالکل و سیگار هم خود

گردو ، پسته ، فندق ، بادام ، سبزیجات ، ساالدها ، آجیل و خشکبار مانند 

اش ، نخود ، سویا و مواد کنجد ، انواع جوانه ها از قبیل جوانه گندم ، عدس ، م

قندی نظیر کشمش ، خرما ، انجیر ، شکر قهوه ای و ... است که به صورت خام 

های ترکیبی  خوراکها را به صورت آن و طبیعی مصرف می نمایند که میتوان

 در آورده ، مصرف کرد . 

 

خوارانی هستند که تنها از آن دسته خام گیاه میوه خوار ) فروتیرینیسم ( : -

  ها و محصوالت گیاهان استفاده میکنند .  میوه

آن دسته از وگن ها که تنها از میوه ها و محصوالت  فروگن ) فروگنیسم ( : -

گیاهان استفاده می کنند . فروگن ها بر این باورند که حیات گیاهان نیز به 

ها عالوه بر اینکه محصوالت حیوانی حیات حیوانات محترم است . پس آن اندازه

را تحریم میکنند . آن دسته از محصوالت گیاهی که باعث مرگ و میر و آسیب 

 دیدگی گیاهان می شوند را نیز مورد استفاده قرار نمی دهند . 

 .  های پخته نیز بهره می برند خوراکفروگن ها بر خالف میوه خواران از 

گیاهخوارانی که انواع گوشت )  ( : laco_vegetarian شیر گیاهخوار ) -

گوشت قرمز ، مرغ ، آبزیان ، ماکیان و ... ( و تخم مرغ مصرف نمی کنند اما 

 لبنیات مصرف می کنند .
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گیاهخوارانی که انواع گوشت )  ( : ovo vegetarian زرده گیاهخوار ) -

گوشت قرمز ، مرغ ، آبزیان ، ماکیان و ... ( و لبنیات مصرف نمی کنند اما تخم 

 مرغ مصرف می کنند . 

گیاهخوارانی  شیر زرد گیاهخوار ) گیاهخواری حاوی شیر و تخم مرغ ( : -

که انواع گوشت ) گوشت قرمز ، مرغ ، آبزیان ، ماکیان  و ... ( مصرف نمی 

 ند و اما تخم مرغ و لبنیات مصرف می کنند .کن

گیاهخوارانی که گوشت قرمز  : (  semi – vegetarianاهخوار )نیمه گی -

 مصرف نمی کنند اما از گوشت مرغ و ماهی استفاده می کنند . 

گیاهخوارنی که گوشت دریایی ( :   Pescetarianism) ینیسمپسکیتر  -

 مثل ماهی و صدف دریایی مصرف میکنند . 

کسانی که جز گوشت محصوالت دریایی ، محصوالت گوشتی و غیر گوشتی  -

 دیگر حیوانات را مصرف نمی کنند .

کسانی که جز گوشت محصوالت دریایی ، محصوالت گوشتی حیوانات را  -

 مصرف نمی کنند اما محصوالت غیر گوشتی حیوانات را مصرف میکنند . 
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 "خوراکی های مدرن بشر"

 

 :سری درآوریم از گنجۀ اسرار خوراکی های مدرن بشر اما 

روشی نسبتا جدید برای جذب مواد خطرناک و سموم  خوراکی های پوستی :  

نواع کرم ها ، لوسیون کشنده . مهم ترین دسته های این مدل خوراک ها عبارتند از ا

م آرایشی ها و سوالر ، صابون ها ، لوازها ، شامپوها ، رنگ موها ، لیزرها و پرتو

 دهنده های مو و ... .بهداشتی ، شوینده ها ، حالت 

اه بسیار زود جذب و وحشتناک این محصوالت براحتی و با سرعت باال از ر سمومِ  

قبل ترک ها لفظ کشنده هم برای خودش ابهت و . منافذ پوست جذب بدن میشوند

روی سیبیل و مردانگی اش قسم میخوردند . وقتی می گفتند  جاهتی داشت ، اصالًو

 ،از قاطعیت یک ساعته ، مملو  ودشنه کشنده است ، حاوی پیغامی صریح ، یک دم 

طوالنی بود ! می گفتند : گلوله کشنده است ، زهر مار بدون زجر کشی  و جوانمردی

 کردن آدم سیخ می به ت را لذتی بود در صرف لفظ کشنده که مو کشنده است ، اصالً

!  

ای مدرن کشنده گی با عنم !مافیا را ، لغات را هم روسپی کرده اند  دخدا لعنت کن  

کشندگی  ! هم دگرگون شده دمیآتغییر شکل سالح ها و ورودشان به دامنۀ تغذیه 

جر فراوان و غرق شدن در زدیگر در زمانی طوالنی تر ، مرموز تر ، کثیف تر ، همراه با 

محاصره انواع و اقسام بیماری ها و ناخوشی های تنی و نهایتاً عمری کوتاه و غیر 

 می یابد .  معنامفید 
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آزمایشگاهی بر  _امراض بسیاری از طریق پوست و از روی محاسبات دقیق علمی   

وری ، د ؛ انواع سرطان ها ، کبخت و از همه جا بی خبر تحمیل می شوانسان نگون

، دیابت ، بیماری های خونی و عفونی ، انواع ناتوانی های جسمی و جنسی ،  یکچل

 آلرژی ها ، آسم ، تخریب غدد درون ریز ، بیماری های پوستی و ... .

شان در دهکده جهانی هستیم . دهکدۀ جهانی یعنی خوب بحمداهلل به قول خود  

، محصور و بی راه گریز ، در چنگال طویله ای مملو از انسان های بی خبر و بی اراده 

 خونین مافیا ها و گروه های علمی تروریستی . 

عوض دارد و گله ندارد . هرچه بال و شکنجه به سر جاندار بی پناه میبریم ، شکر   

خدا که روزگار بر سرمان می برد . درست مثل حیوانات می شویم در جهانی که 

. برایشان حیواناتی هستیم با عمری محدود شده ،  می شوند شهوتاک ها انسان

  !فوایدی مشخص و  عملکردی تعریف شده 

 

 

 "الک ناخن"
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سال پیش استفاده از الک  3000زیبایی ناخن ها نشان از سالمت فرد است . از   

های ناخن باستانی در چین رایج بوده . این رنگ های ناخن ، ترکیبی از سفیده تخم 

مرغ ، موم زنبور عسل ، عصاره رنگی گیاهان و ژالتین بود . در مصر باستان بر طبق 

ی شد . طبقات اجتماعی پایین تر از رنگ طبقه اجتماعی ، رنگ الک های انتخاب م

های کم رنک و بی رنگ تر ، و مرفه تر ها از رنگ قرمز در تزئین ناخن ها شان 

 استفاده می کردند . 

الک های  استفاده ازترکیبات الک ناخن بسیار خطرناک و البته سرطان زا هاستند .   

 ئیدی ، و نازایی می شود . ناخن باعث ایجاد تغییراتی در هورمون ها ، مشکالت تیرو

 ترکیبات الک ناخن :

ماده ای شیمیایی که برای نگهداری اجساد از آن استفاده می شود و  فرمالدئید :  

بعنوان نگهدارنده در الک بکار می رود . گازی با بوی تند که از سوخت ناقص 

ی شود . ترکیبات کربن دار بدست می آید . در دود جنگل ها و دود خودروها یافت م

فرمالدئید از آمیختۀ اکسیژن و متان در هوا ساخته می شود . در فرآیندهای 

ی شود . این ماده متابولیک پسمان ها در بسیاری از جانوران زنده نیز ساخته م

، باعث التهاب و تحریک پوست شده ، منجربه قرمزی چشم و  بشدت سرطانزاست

بینی ، سوزش و اشک ریزی ، عطسه وسرفه و زخم گلو ، تحریک ریه ها ، درد قفسه 

 .می شود  سینه و تنگی نفس 

استنشاق این ماده در دوران نوزادی باعث بیماریهای عصبی در بزرگسالی می شود   

ایجاد حساسیت ، درماتیت پوستی ، اثرات زیان باری بر باروری و  آسم ، من جمله :



[Type text] Page 59 
 

اختالالت دستگاه تناسلی و عقیم شدن علی الخصوص در مردان ، تشنج . دولت های 

 ممنوع کرده اند. در محصوالت آرایشی بهداشتی سوئد و ژاپن استفاده از این ماده را 

باعث یکنواختی الک ناخن می یکی از حاللهای موجود در الک ناخن که  تولوئن :  

شود. این ترکیب یک مادۀ آلی فرار است از هیدروکربن های آروماتیک ، وبه مقدار 

فراوان در قطران زغال سنگ یافت می شود . مایعی بی رنگ و آتش گیر با عوارضی 

ضعف ،  سرگیجه ، چون : بی خوابی ، تأثیر مخرب بر سیستم اعصاب ، خستگی ،

نقصان حافظه ، کم اشتهایی ، کم شدن دید و شنوایی ، نارسایی  رفتار نامتعادل ،

کلیه . تولوئن بوسیله اختالل در سیستم تنفسی باعث آرتیمی قلبی و مرگ می شود 

مغز ، اختالالت التهابی ،کند شدن  قشر . کم شدن هوش و خالقیت ، کوچک شدن

ر کبد و ریه و سرعت شنیدن و دیدن و عکس العمل ، رفتارهای عصبی ، اختالل د

 کلیه ، اختالالت باروری ، مسمومیت سیستم ایمنی بدن و سرطان خون .

به گروهی از مواد شیمیایی فتاالت تعلق دارد که می  : DBP )دی بوتیل فتاالت )  

تأثیر بگذارند و ابتال به سرطان سینه را تسهیل می  توانند بر سیستم  غدد درون ریز

که فتاالت جذب  تاری شبیه استروژن هستند . وقتیکند . فتاالت ها از نظر ساخ

با   DBP جریان خون می شود تعادل هورمونی در بدن را بهم می زند . همچنین 

جلوگیری  انواع مشکالت سالمتی چون آسیب ارگانها ، آسیب کبد ، یائسگی زودرس ،

و ایالت  دولت استرالیا از رشد هورمونهای جنینی مذکر ثابت شده . اتحادیۀ اروپا ،

ممنوع تولیدات آرایشی بهداشتی کالیفرنیای آمریکا استفاده از این مادۀ سمی را 

 اعالم کرده اند .

یک محصول جانبی از فرمالدئید که به همان اندازه که برای  رزین فرمالدئید :  

ست . این ماده باعث ا مضر خانم ها خطرناک است برای جنین در حال رشد نیز
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زرد شدن  سوزش پوست ، آلرژیک هایپر پیگمانتاسیون ، کاهش حس ،واکنش های 

ناخن ها در اثر استفاده از الک ناخن ها به دلیل جذب پیگمان های موجود در الک ، 

اکسید های آهن و سایر رنگدانه ها در الک های بخصوص قرمز می تواند باعث ایجاد 

 لکه هایی در ناخن می شود .

می شکل که از صمغ درختی بنام کاپور بدست می آید . ماده ایست مو کافور :  

این ماده که متأسفانه در داروهای  کافور ظاهر الک ها را براق و درخشان می کند .

سرماخوردگی مثل اسپری های بینی و ویکس ها هم استفاده می شود و باعث التهاب 

و ایاالت متحده  شدید پوستی ، آسم ، تهوع ، سردرد و سرگیجه است . اتحادیۀ اروپا

 این ماده از محصوالت مختلف اند .آمریکا در حال حذف 

اغمای بعد از تشنج  آسیب کلیه ها ، انقباض قلب ، افسردگی ،کافور همچنین باعث   

هذیان گویی ، تشنجات صرعی ،  هیجان ، اضطراب ، ناراحتی و ایجاد گاز معده ، ،

به دستگاه تنفسی و اختالالت  تاری دید ، آسیب احساس سرما و لرزیدن بدن ،

سیستم عصبی مرکزی ، مسمومیت سلولهای کبدی ، تأثیر منفی بر سیستم تولید 

 می شود . مثل انسان ، بیهوشی و حتی مرگ در اثر نارسایی تنفسی

از مصرف دو گرم و مقدار کشندۀ آن چهار گرم در بزرگساالن  اثرات سمی کافور بعد  

 .، و در کودکان یک گرم است 

لکه های سفید رنگِ روی ناخن با واکنش آلرژیک به مواد شیمیایی ، قرمزی ،   

سوختگی و حساس شدن پوست در اطراف ناخن ، و کشیده شدن آن به  خارش ،

. برای کودکانی که از اثرات استفاده از الک ناخن هاست  دیگر بخش های بدن 

احتمال دست بردن به دهان وجود دارد خطرناکتر و مسمومیت آور است . الک ها و 

 پنبه های آغشته به الک پاک کن ها ، محیط زیست را آلوده می کند . 
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بطری های الک در زباله دانها برای حیات مضرند . تنفس بوی الک مسمومیت   

ن های خود را دارند.در الک پاک کن ها هم شدید می آورد. الک پاک کن ها هم زیا

از استون یا متیل استات استفاده می شود که باعث حساسیت ، التهاب ، عوارض 

 پلکی و پوستی می شود . چشمی ،

 

 

ها ، استنشاقی ست ، مسیری ذب مواد مهلک و زهرجراه دیگر  تغذیه استنشاقی:  

آن چه به عنوان دم ناگزیر و نا خودآگاه ، از لحضه تولد  ! فوق سریع و عجیب

فرو می دهیم . ریه هایی که  ی جهانخوارمان، لحضه به لحضه در ریه ها منحوس

دیگر شده مستراح عناصر سنگین و دهشتناک ، از دود اتومبیل ها و کارخانجات 

ا و اسپری ها ، گرفته تا دود سیگار و قلیان و مواد مخدر صنعتی ، از اقسام اسانس ه

آرسینیک و وه ، تا تبخیر و تصعید های عمدی که بدنمان را پر کرده از سرب و جی

فتاالت ها و هزار رقم سرگین دیگر معلق در هوا و شش ها . نتیجه واضح و قابل پیش 

، کم هوشی ، گسستگی افکار ، کمبود و تجزیه و فشار   DNAاست : تخریب بینی 

خون ، ایجاد نسل های معلول و ناتوان ، پیش فعالی بیمار گونه کودکان ، اختالالت 

خواب و اعصاب ، تورم مفاصل ، فلج تدریجی ، بیماری های خونی و استخوانی العالج 
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د لثه و دندان ، ، امراض ریوی کشنده ، نابودی کبد و کلیه و قلب ، مشکالت حا

لرزش بی اراده دست و بدن ، سرطان ها ، صرع ، خشونت طلبی ، افسردگی های 

شدید و دیوانگی ها ، بی قراری و دلهره ، تنوع طلبی جنسی ، عمر کوتاه و پر درد و 

. ... 

 

 

 

.  شدل یکه الاقل سی قرن را میتوان برایش عمر مفید برایش قا تغذیه شنیداری  

و به خصوص  حیطهالبته جهش های باور نکردنی و کشف اسرار و رموز فراوان در این 

 گنجد .  در یکصد سال اخیر در قالب تخیل هم نمی

تروریستی تر شدن این شاخه از دانش به حدی سریع و مافوق بشری است _  علمی  

ویشتن خویش که دیگر به این راحتی ها نمیتوان افسار اندیشه را به دست گرفت ، خ

را به کوه و بیابان زد ، غاری جست ، تهذیب نفسی کرد ، اندیشه ای در عالم وجود 

دوانید ، خردی به چِرا برد و با تحولی عمیق ، حق را جست و حالج وار از غار 

 خویشتن به در افتاد !
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وقتی که تمام موسیقی ها ، بلند گو ها و حتی سکوت های جهان هم پر شده از   

فرا صوت و فروصوت ، معکوس و وارونه ، مبهم و مفهوم ، اصواتی که اغلب اصوات 

می جوند و وادار از درون  شنیده هم نمیشوند ، اما روح و روان ما را همچون موریانه 

به شنا کردن در لجن زار ناخواسته ها و ناباور هایمان میکنند . چیزی هم مرز با 

 1940یش کوکاکوال ، تا مارش های جنگی اشباح و توهمات . از تبلیغات صد سال پ

اصواتی که  تا ، موسیقی های محافل شیطان پرستی و ...  …، زیر صدا های گنگ 

حتی با مصرف یک دسته ترکیبات شیمیایی خاص ، حتی واضح تر می توان 

 !شنیدشان 

از انجام اعمال پلید و غیر ناشی هدف از این نوع تغذیه : تسکین عذاب وجدان    

جان  ویق به ایثارشو تورانه اهای نابیج حس پوچی و دپرسی ، تقویت باورانسانی ، ترو

 و مال و زندگی ...

 

که قدمتش به اختراع زبان باز می گردد . شستشوی مغزی با :  تغذیه مغزی و روانی

 ها و به لطف پیشرفت تکنولوژی ،وپالش ، با ابزار و گستردگی هایش ، این روزیال و ک

خصوص دنیای فیلم ومدیا را قورت داده . تمام صنعت سینما به ویژه سینمای ب دنیا و

غرب را که برگ بزنی ، هیچ فیلم و حتی هیچ سکانسی را نمی یابی که  پویا و پر زرقِ

 عاری باشد از مفاهیم زیرکانه ، خانه ویران کن و فرهنگ برباد ده .

ژست ها و شخصیت ،  عشق های جسمی و سطحی ،بی بند و باری های جنسی   

قهرمانانی سنگدل ،  ، کوکایین ، سیگار ، بادیگاردسازی ها قدرتمندانه با اسلحه و 

انتقام بدون ، شکنجه گر ، متجاوز ، بی منطق ، شرور ، خشونت بی حد ومرز بی علت 



[Type text] Page 64 
 

جنگ ، خون  ،زن  و شوکت نابودی شأن  ،نابودی صد ها برای یک نفر  ،گذشت 

 ویرانی ، ویرانی ، ویرانی ... و ریزی ، بی قانونی ، تجاوز

 

ات ، دین فیلم های پورن هم که تکلیفشان مشخص است و نابودگر فرهنگ ، اخالقی  

بر پایه لذات زودگذر منجر به  ، بندی های فراوان و تهوع آور، انسانیت آنهم در ژانر

، اعتیادی نوین برای نابودی کارکرد بخش  ، رواج تخیالت نادرست و پلیدپشیمانی 

 striatumورقه  کاهش ماده خاکستری هسته کودات سمت راست ،هایی از مغز 

مغز ، بذرافشانی اختالالت روانی ، ایجاد تغییرات آناتومیک و پتالوژیک در ساختار 

ترویج فرهنگ  –تنبل کردن سیستم پاداش مغز  –مغز و شبکه ارتباطی عصب ها 

 کودک آزاری و هم جنس گرایی ، دروغی به نام زنان همیشه 

کاهش اعتماد به نفس  ،تحقیر جنسی زن  ،معشوقه های بی خرد  ،موافق و تشنه 

 ...  ومردان 

بالی جان بشر  که (1891 از سال سالیست ) 115در حدود این رسته از فیلم ها   

 فوران زیررا انسانیت  یافت نشود ، تاریخر عالجی بر آن شده اند . بالیی که اگ

 خواهد کرد . به فنا محکوم فشانشآتش
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 " طبابت "

 

رقم دیدگاه ی ترین مکتب انسانی است . پزشک عل مقدسبدون شک طبابت   

شخصی ، عالیق ، ایدئولوژی و ترجیحاتش باید برای درمان بیمارانش نهایت سعی و 

دشمنانش .  جرگۀدر  خواه، خواه بیمار در زمرۀ دوستانش باشد همتش را بکار گیرد 

خداوند خلق می کند و جان میدهد ؛ یک پله پایین تر پزشک جان هایی که خدا 

 بخشیده را حفظ می کند .

تحقیق و یادگیری  ،ت تا سی سال را وقف مطالعه سپزشکان غالبا عمری معادل بی  

زمان در گونۀ با وجدان و تشنه دانایی و علم علم پزشکی می کنند . حال آن که این 

 ، به هشتاد سال هم میرسد . 
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از پس طوفا ، برده خدایی بهره  باال طبیب انسانی ست که قطعاً از موهبت هوش  

های سهمگین و اجق وجق علمی و وجدانی موفق بدر می آید . پزشکی شغل نیست 

 ، زندگی در مسئولیت بی انتها و وجدانی ست . 

ها و درد تحمل دردو بیماری ها ،  تب نخوابیدن ها ، غلطیدن در خون و عفونش  

عه ، دل های بیماران ، خدمتی بی استراحت ، بی منت و پر تنش ، مطالعه ، مطال

، دل انگیزترین دریچۀ پر کشیدن  بقراطو اما قسم  مطالعه ، تحقیق ، تحقیق ...

  ...پزشک به واال ترین نور ها 

 آشکار مصداقی که فراونند پزشکاناما در شام تار ما ، در عصر که چه عرض کنم   

ثروت و جایگاه تند وتیز بوی  عده ای که اصالً ! هستندپیاله اول و بد مستی 

این رشته کشاندتشان . پزشکانی که عاشق از باال نگاه کردن به  سمت اجتماعی به

صد دالری بگیرند . کسانی که حقوق  مردم اند ، دوست دارند مفشان را با اسکناس

نود و هشت سال یک کارگر را برای عمل همسر فداکارش از او طلب میکنند . برای 

تولد نوزادی ، از پدر بی کارش درخواست رقم های نجومی می کنند . بیمار اورژانسی 

د و تصادفی را به خاطر نبودن همراه برای پرداخت هزینه ها ، به حال مرگ وا می نهن

. 

رسیدگی نکردن در دقایق ابتدایی ورود بیمار به دلیل فیش های واریزی لطمات   

پزشکانی که  ندانی برای بیمار در بر دارد . هستجبران ناپذیر و معلولیت های عمر

سختی ها و زحمات فراوان ، کمبود امکانات و بیماران فجیع سوختگی را به خاطر 

که بخیه از  هستندشوند . نمزد کم ، به راحتی جواب می کنند تا خود آزرده و رنجور 

 .در برابر چشم مادرش می گشایند ،  ریزی کودکی ندارورت در حال خونص



[Type text] Page 67 
 

را چه انبوه پزشکانی که حتی با علم به این که شیمی درمانی نه تنها جان بیمارش   

نجات نمی دهد ، که بر درد جان کاهش بی نهایت هم می افزاید ، اما دستورش را 

می دهند . شیمی درمانی با دارو هایی که خود بدن را از پای در آورده و به قدری 

 مسموم و شیمیایی می کنند که انواع سرطان ها ، سل ، هپاتیت و ... را نیز منجر 

یون ها انسان و کشتن آن ها به خاطر تحمیل تکه و پاره کردن تن میلمی شود . 

  !بی خبر ینه های گزاف بر بیمار از همه جاهز

هر زچه ها و چه ها حتی دستور به عمل و شیمی درمانی و پرتو درمانی و کوفت و   

های ناجور دیگر برای افراد سالم ! چه بسیارند نسخه هایی که بی هیچ علم و مار

در لباس پزشکی صادر می  و تجاری ب بیزینس من هابرای پر کردن جی علتی و فقط

 شود !

،   Aچه پزشکان دارو سازی که دارویی می سازند علی الظاهر برای درمان بیماری   

ست ا دارو  Dو  Cو   B، اما پدید آورندۀ بیماری های  Aکه مصرفش مسکن درد 

تاجران و  ۀجرگ به. در روزگاری که پزشکان زیادی را هم بفروشند  Dو  Cو   Bهای 

کتر خشنود ، صاحب زیبا ترین قاتالن پیوسته اند ، هستند پزشکان مقدسی چون د

ها زیر نسخه می نوشت مبلغ نسخه به حساب خرف دنیا  . خطی که برای ندارزخط م

دکتر ! پزشکی که هر جای دنیا بود ، یک تلفن می کشاندش پای بستر بیمار . بعد از 

ن خانه یف و گوشی اش دور محله سرک می کشید ، از ایمطب تا نیمه های شب با ک

، تا درمان کند و زندگی ببخشد . دکتر محمد ابراهیم  بی منتبه آن خانه ، بی مزد و 

ش هم لمبی توقع بود که حتی اگر جایی ع خشنود ، آنقدر با ایثار ، بزرگوار و پاک و

 قد نمی داد ، دستش و حسش شفا می داد !

 هر محله یک دکتر خشنود داشته باشد ! اما چرا نداریم !به امید روزی که 
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کنکور و ورودی سخت این رشته است . زمانی که  ، یک دلیل کمبود پزشکان انسان  

در اوج لذت ها و شیطنت ها هستند ، آن ها در کنجی به زور یا به اخیار  اننوجوان

دوخته می شوند به کتاب ها و جوانی نفهمیده ، جوانی به باد می دهند . به جای 

حس دوستی ، ورزش و نشاط و کمک به هم نوع ، به آن ها آمپول رقابت جویی و 

ی حس ایثار و لذتش ، شکر و . از لحضه قبولی در آزمون ، به جات زنی میزنند ست

 شادی ، حس غرور و 

 .  خود برتر بینی در سرمشان می ریزند

در اثنای دوره طوالنی تحصیل ، واحد های خشک درسی ، سر و کله زدن با خون و   

تشریح جنازه ها و ... آن ها را سنگدل تر می کند . هزینه های تحصیل و دورۀ 

و استقالل مالی ، کمر بسیاری را خم  روری اطوالنی و پرتراکم ، آن هم در سن ب

میکند . سال هایی که به جای دادن بینش متعالی ، کشف رموز هستی و بازی خوانی 

نام و رسته ها و دوره ها دل خوش  حفظباال دست غربی و اروپایی ، به  پزشکان

میکنند ، بی آنکه پی ببرند که آب از چشمه گل است . کم کم با انبوه حفظیات ، 

 قدرت تجزیه و تحلیل از کف می دهند و روز به روز کوچک مغز تر می شوند . 

، با خیل سینوهه ها ، بوعلی روز فارق التحصیلی که بروی سالن مراسم دانشگاه ها   

ا و رازی ها رو به رو نمی شوی ، بلکه با خط تولید ربات هایی بی تفکر و مغرور هسینا

به نمی دانم ها مواجه می شوی که بوی عطش سیری ناپذیر و عقده به دست آوردن 

ثروت شان به مشام می رسد . بی اغراق و بی طرف بگوییم ، غریبه ای نیست  ، یک 

ه شان نخواهند شد . تنها می شوند در هزارشان هم کاشف و مخترع چیزی در رشت

ع تحریف شدۀ رهروان بی فانوس مسیر منتهی به ناکجا آباد کتاب ها و علوم و مناب

 باال دست . کشور های
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 " و وای فای " امواج

 

 

کارد بخورد شکم بی صاحب بشر که پای خوراکش تا مرز دنیای امواج هم کشیده  

شده . دنیای پر هیاهو و نادیدنی امواج ، با قواعدی بی مانند و کشف نشده . یاد پدر 

انتقال امواج ، تسالی مظلوم بخیر . نبوغ بی مثال ، تخیالت محال ، تالش های 

نواده ای به سرقت رفت تا امروز جهان عجیب و اختراعات عالم گیرش که توسط خا

شکل دیگری داشته باشد . دانشی که اگر این یک قرن در خدمت بشریت می بود ، 

نه  وامروز نه فقیری در جهان می ماند ، نه هزینه ای برای انرژی ها صرف می شد 

امواجی هدفمند که رادیو و تلویزیون و اینترنت و ماهواره ،  .طبیعتی مضروب می شد 

تلفن ها ، وای فای ها ، پیام های کیهانی ، امواج کنترل رفتاری ، دروازه های امنیتی 

دستگاه های بیمارستانی ، ، سالح های نظامی ، کنترل کننده های شرایط جوی ، 

ها ن کننده های تومورها ، سشواراراها و ردیاب ها و مسیر یاب های هوایی ، بمبرادار

بایل ها ، مخلوط کن ، تشک های الکترونیکی ، ساعت ها ، تبلت ها ، لپ تاپ ها و مو
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، سونوگرافی  پرتو های ایکسها ، ریموت ها ، دکل ها ، کابل های برق ، ها ، ماکرویو

 و ...  را به جریان می اندازند .

ها و الت خواب ، سر دردختالجمله : ا امواجی که هدایای تلخی برایمان دارند از  

تیسم سرگیجه ها  ، جهش های ژنتیکی ، مرگ سلول های مغزی ، ورژن های جدید اُ

 رطان های جورواجور ، علی الخصوص ، کم کردن هوش ، مدل های گوناگون س

کز ، نابودی جنین ، تنبلی ، کاهش تمر ،، استرس  گی داکم ارسرطان سینه ، 

به خصوص در زنان ، پرخاشگری ها و آشوب  کاهش کارایی مغزتولدهای زودرس ، 

و ترشح هومون ها بدن و اختالل در کار آنزیم ها  های بی علت درونی ، افزایش دمای

، آسیب به ماهیچه ها و  DNAو ماکرو ملکول های حیاتی ، تخریب سلول ها و 

 گوشت بدن و ... .

یعت و محیط زیست ،  حیات را تا لب امواجی که عالوه بر تاثیرات دردناکش بر طب  

پرتگاه آشفتگی و نابودی پیش برده . مثالً همین وای فای ها و الی فای ها که در 

 و شادان ، گی خوشحالگیر شده اند و ما هم مثل بز هم تمام خانه ها مثل وبا همه

 مراه را هم با خود حمل می کنیم .شخوار می کنیم و حتی مودم های هامواجش را ن

 

قرار   4Gو   3Gو  تون را در معرض امواج وای فای کدر آزمایشی تعداد زیادی پالن  

دادند . طی چند روز تمام پالنکتون ها یا کامالً کشته شدند یا تغییر شکل دادند و یا 
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در طی هفتاد و  3Gجهش یافتند . امواج وای فای در طول نود و شش ساعت ، امواج 

ها و تخریب چهل و هشت ساعت باعث این رخدادد حدو 4Gو امواج دو ساعت 

 دردناک شدند . 

در اروپا روی خون و بزاق دهان افراد شد ، مشخص  2012در تحقیقی که در سال   

 است . ن بود امواجشد که ریشۀ حدوداً صد و سی و هشت بیماری در معرض این 

امواج وای فای باعث ناهماهنگی ضربان قلب ، تغییرات سلولی مغز ، باال رفتن دمای   

و مشکالت ی ی، ابتال به فشار خون باال ، نازاطبیعی بدن از درون ، سقط جنین 

 بارداری و ... هستند .

 

تر می شود . بدن انسان در زمان استراحت هنگام اما داستان امواج غم انگیزدر شب   

. اوج فاجعه را تر می شود آسیب پذیر تا چهارصد برابر نسبت به این امواجشبانه 

دو مجتمع مسکونی دیگر  که در بین تصور کنید در مجتمعی مسکونی با هشتاد واحد

 اسیر افتاده و هر واحد یک  وای فای روشن داشته باشد و فاتحه مع الصلوات !

ها و برج های فرستنده بر گوشی های خطرناک و همیشه همراه ما یک سو ، دکل 

باالی بام ها از سوی دیگر ، نابودی نوع مفت گران بشر را به زودی تضمین خواهد 

سنین رشد ، موجب بر هم  دربر سنتز پروتئین ها ، به ویژه  کرد . تاثیر این اشعه ها

 خوردن روند رشد کودک می شوند . 
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ز و ملکولی در مغز می شود . ریزی های ریامواج باعث ضربه های مغزی و خون این  

 ، تا حد غیر قابل باوری کاهش داده را این امواج و اشعه ها ، باروری مردان و زنان

 !می شوند   DNAتحریک و کیفیت اسپرم ها را کم کرده ، سبب شکستن 

و عملکرد مغزی پایین تری دارا  عرض اشعه های وای فای تمرکز کمترکودکان در م  

تجزیه و تحلیل د . این اموج در نابودی حافظه ، کند کردن سرعت فکر و قدرت هستن

و کارایی ذهنی و به خصوص در خانوم ها معجزه گرند ! حاال آن عده از افرادی که 

ساعته به کمر بریده شان  24بلوتوث روی گوششان سوار می کنند ، موبایلشان را 

می تمرگند . و زیر بالشت گذاشته می چسبانند ، حتی در خواب هم گوشی شان را 

آن هایی که بام خانه شان را به دکل های مختلف در ازای سنار و سی شاهی اجاره 

به  روشن است و ... که بایدوای فای شان  و حتی شب ها  می دهند ، تمام طول روز

! ما که مردم عجیبی هستیم ، اولین اتومبیل سال   قیامتآن ها گفت : دیدار ما به 

پس از دو دهه صادر شد .  1301به ایران آمد ، اما اولین گواهینامه سال  1281

از تکنولوژی هم همان قدر نا بخردانه و کمدی است . تا گندش باال  یماناستفاده ها

نیاید ، تا هزار کوفته کاری به جانمان نشود ، تا نسل مان را به شکر خوری نیاندازیم ، 

 عار به باسن مان نمی افتد .

ه اش برود اختراعی آب دست بشر ورپریده اگر هست ، باید بریزد ، گردن شکست  

یزد ، خاکی بر سر کند ، تا خود را در برابر این امواج واکسینه کند . کند ، کرمی بر
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سپر مغناطیسی بسازد ، خط امواج را مرئی و متراکم کند ، جنس امواج را تغییر دهد 

از گیاهان جذب کننده امواج بهره بجوید ، امواج ایجاد کند ،  دفع ، میدان های

خالصه با همان نبوغی که این آت امواجی از جنس غیر آسیب زا به بدن خلق کند ، 

  و آشغال ها را ساخته ، راهی برای پاک کردن گندکاری هایش هم خلق کند .

ق مو بی عت های ظاهری اما سوال من از خودم این است ، این همه پیشرف  

دان ، یام تولید کرده ؟ خیامی که ریاضیتکنولوژی ، این همه سال در جهان چند خ

دان ، موسیقیدان ، عالم حدیث  و تفسیر ، تر شناس ، شاعر ، فیلسوف ، تاریخاخ

حکیم و در یک جمله سند فخر کائنات بر زمین بود . خیامی که در تمام علوم 

ثارش ربود شد . اما همان آ. خیامی که  صاحب اندیشه و اختراع و اکتشاف بود

قطراتی از علم و درکش که از دست نا کسان چکیده و بر جای ماند کافی ست برای 

 جوانه زدن هزاران خرد تازه . 

گالیله از مفاخر بزرگ اروپا و جهان است . به خصوص شهرت وی برای طرح نظریه   

با کلی ترس و لرز و دلی پر کروی بودن زمین و گردشش به دور خورشید ، آن هم 

قرن قبل از آنکه  5شک و استدالل های بچه گانه ، حال آن که خیام ما بیش از 

بدانند راه آمدن به این دنیا از کدام سوراخی  ذرات وجود گالیله گرد هم آمده و اصالً

رقم اعشار محاسبه  شانزدهکره  زمین به دور خورشید را تا میگذرد ، مدار گردش 

 !نموده 
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 رایج " "سموم مصرفی

 نوشابه ها :

 

بمب های اتمی که در هیروشیما و ناکازاکی در واپسین روز های جنگ جهانی دوم   

کمک های ، غیر نظامی فرو ریخته شد را باید در قیاس با نوشابه ها بر سر مردم 

 ، چک ، تشعشع هسته ایرنیش عقرب ، سم ک ! انسان دوستانه تصور کرد و ارج نهاد 

 عامل های بیولوژیک را هم نمی توان با مضرات نوشابه ها مقایشه کرد .  حتی

ین و نوشابه ها معموال متشکل می شوند از اسید فسفریک ، قند ، آسپارتام ، کافئ  

 بیرون درز میکنند .  بهفرمول های پنهانی که کمتر 

این ماده موجب کاهش جذب کلسیم ، پوکی استخوان به نحو  اسید فسفریک :  

غیر قابل بازگشت ، سستی دندان ها ، کوتاهی قد ، اختالل در تقسیم سلول ها ، بروز 

اسید  می شود و  غیرهگ سلول های عصبی ، بی خوابی و ، مر MSبیماری 

ی می هاضمه و جذب ناقص مواد غذایء وباعث س ، کلریدریک معده را خنثی کرده

 شود . 

یه شده فدار بزرگترین مصرف کننده های قند تصسازندگان نوشابه های گاز قند :  

ها میزان انسولین خون را باال می آن مستتر در اند . مصرف زیاد نوشابه ها و قند فراوان
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برد و منجر به افزایش فشار خون و کلسترول و بیماری های قلبی ، دیابت ، پیری 

قند موجود در یک بطری سودا بیشتر از نیاز روزانه  ناسالم می شود .زودرس و چاقی 

ساختار هایی پیچیده و قندها با که دنیای مرموز و شیمیایی بدن است . حال آن

 می سازد که عوارضش قابل وصف نیست . برای این کارخانه ها ، مواد اولیه ای مرکب 

های رژیمی بعنوان جانشین قند بکار میرود . این ماده شیمیایی در سوداآسپارتام :   

مینه فنیل آالنین و اسید آاست که از اتصال دو اسید  سنتتیکآسپارتام یک ترکیب 

آسپارتیک با یک متیل الکل به وجود می آید . متیل الکل در بدن به اسید فورمیک ) 

مومیایی ( شکسته سم موجود در نیش مورچه ( و فورمالدئید ) ماده مورد استفاده در 

این ماده در آشپزخانه ها ، آدامس ها و نوشابه ها به وفور یافت می شود .  می شود .

شکایت از  10000دپارتمان سالمت خدمات انسانی آمریکا بیش از  1980از سال 

غول پلید استعمار ، از فاش  ریافت کرد ، که مافیای اقتصادیواکنش مضر آسپارتام د

جلوگیری کرد . اندکی از عوارض آسپارتام بدین شرح است  شراتمضو کردن آمار آن 

ظه ، خواب : تشنج ، سردرد ، میگرن ، سرگیجه شدید ، لرزش بدن ، ضعف حاف

یش فعالی ، خستگی شدید بدست و پا ، اختالل در تکلم ، آلودگی شدید ، بی حسی 

، نابینایی ها و های مغزی تومورهای صورت ، اختالل عدم توجه و تمرکز ، پاها ، درد

اختالالت بینایی ، کاهش و تاری دید ، ایجاد برق های نورانی در چشم ، کاهش دید 

در چشم ، درد در مرکز چشم ، بیرون زدگی چشم ها از حدقه  ، ایجاد صدای زنگ یا 

صوت در گوش ، از دست دادن کامل یا بخشی از شنوایی ، افسردگی ، حساسیت و 

ضطراب و تشویش ، تغیرات شخصیتی ، بی خوابی ، فوبیا ، زودرنجی ، پرخاشگری ، ا

های یش فشار خون ، تهو ، اسهال ، دردافزایش ضرب آهنگ قلب ، تنگی نفس ، افزا
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مزمن شکمی ، تنفس همراه با صدا ، آسم ، خارش پوستی ، دیابت ، وخیم شدن 

 افکار و ... وضعیت رتینو پاتی دیابتی ، معلولیت جنین ، عدم تعادل حسی ، پراکندگی

متیل الکل آزاد شده از مصرف آسپارتام سبب نوروپاتی و افزایش خطر قطع عضو در   

افراد دیابتی می شود . آسپارتام میل به خوردن مواد شیرین را زیاد و اشتهای کاذب 

 و چاقی غیر سالم را افزایش می دهد .

برای رهایی از عوارض آسپارتام بایستی به سرعت مصرف مواد آلوده به آن را قطع   

کرده از پاک کننده های گیاهی نظیر : کلم بروکلی ، کلم برگ ، جوانه براسل ، گل 

و سلنیوم  و منیزیوم Eو  Bو گروه های  C کلم ، گیاه خارمریم ، زردچوبه ، ویتامین 

 برای سم زدایی استفاده کرد . 

به عالوه وقتی آسپارتام مدت زیادی در فضای گرم نگهداری می شود ) مثل زمان   

انبار شدن در عمده فروشی ها و قرار گرفتن در  ودپو شدن در کارخانه و بارگیری 

می کشد ( به متانول تبدیل می شود هم به سال  روشگاه ها تا زمان فروش که گاهیف

دئین یا اسید فرمیک که از عوامل سرطان زا . متانول الکلی است که می تواند به آل

 هستند مبدل شود .

منظم ردگی ، فشار خون باال ، ضربان ناضطراب ، افساکافئین موجب بروز  کافئین :  

قلبی و تپش قلب و باال رفتن مقدار کلسترول خون می شود . سکته های قلبی ، 

رس ، ، ترشح پپسین معده ، زایمان زود ض شدن عروق ، افزایش حرارت بدنبمنق

صرف مکبد نوزادانی که مادرشان کافئین استفراق نوزادان ، بی تابی ، از کار افتادن 

می کنند . لرزش دست و پای نوزاد ، سفت و شل شدن عضالت نوزادان ، جیغ زدن ، 

یه ها ، ، اضطراب ، نا آرامی ، فراموشی ، دفع پتاسیم و سدیم بدن از طریق کل نهیجا
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افزایش قند خون ، بزرگ شدن غده های سینه بانوان ، کم شدن جذب آهن در روده 

 ها ، سوزاندن ویتامین ها و مواد معدنی ، بروز سرطان و ... .

تهای سالم را کور میکند . سالم را وارد بدن کرده و اشنوشابه ها کالری باالی نامصرف 

 .  می باشد مهم ترین عامل تولید سنگ های کلیه نوشابه

کارخانجات تولید این بالی شیطانی از مخدر های فوق پیشرفته و پیچیده ای   

استفاده می کنند و افراد را به مصرف بیشتر عادت می دهند . نوشابه های گاز دار 

باعث چسبندگی و افزایش غلظت خون و سبب کند شدن حرکت خون در رگ ها 

 و مشکالت قلبی و مغزی می شود .  میشوند . این پدیده باعث لخته شدن خون

ذب می کنند ، بین می برند ، ایجاد اشتهای کا زنوشابه های خنک حس چشایی را ا  

می کنند و ... ) اطالعات بیشتر به دلیل سو استفاده احتمالی کبد را کثیف و چرب 

 حذف می شود ( .

مقدار نوشابه ها به زانو در می آید .  دندان کوچک ترین عضوی ست که در برابر  

نوشابه شده و کمبود ویتامین ب و  قندِ زیادی از ویتامین ب بدن صرف مقابله با

المعده ، تنش های عصبی بخش کوچکی از ستگی مزمن ، افسردگی ، سرطان لوزخ

باعث ترکیب نشدن  خوراکاین نوشیدنی بهشتی ست ! نوشیدن نوشابه با نعمات 

شکالت گوارشی و م، به همراه  خوراکو هضم نشدن مناسب  خوراکبزاق دهان با 

 دفع مواد ، امالح و ترکیبات مورد نیاز بدن می شود . 

بطری های نوشابه عالمت معروف استخوان جمجمه و دو نمیدانم چرا روی   

 مکن ، قوی ترین جر استخوان به نشان مرگ آور حک نمی شود . بهترین توالت تمیز
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کنندۀ زنگ زدگی روی فلزات و سپر اتومبیل ، تمیز گیر ، پاک کنندۀ زنگ زدگی از 

 و ...ها های باطری ماشین ، حالل چربی از لباس ، پاک کننده گرد و غبار از شیشه 

اگر اندکی نوشابه را بر روی تکه ای از گوشت خوک بریزیم و صبر کنیم ، خواهیم   

دارند و این  PH   4/3نوشابه ها  آن کرم هایی به بیرون می لولند !ون دید که از در

در خود محیط اسیدی به قدری قوی است که براحتی میتواند دندان و استخوان را 

 حل کند .

بعات بسیار تنوشیدن نوشابه های خنک با دمای نزدیک به صفر درجه سانتیگراد   

 ،کار میکند  037 دمای آنزیم های بدن که درکم کردن تأثیر :از جمله ، عجیبی دارد 

هضم نشده در  خوراککمتری هضم می شود و در واقع  خوراکهاضمه ،  وءایجاد س

فاسد هم سموم وگاز های بد بویی به  خوراکبدن باقی می ماند و فاسد می شود . 

می شود و به تمام بدن از  نوجود می آورد که جذب روده شده ، یک راست وارد خو

 طریق قلب پمپاژ می شود . سپس سموم و بیماری ها در بدن پیشروی می کنند . 

نوشیدن نوشابه در حقیقت مصرف مقادیر باالی دی اکسید کربن هم هست .   

دهلی برگذار شد . برنده کسی بود که نوشابه بیشتری  ی درمسابقه ای در دانشگاه

شیدن هشت بطری نوشابه در دم و قبل از گرفتن جایزه جان بنوشد . دانشجویی با نو

داد ! علت مرگش ورود دی اکسید کربن بسیار زیاد به خونش تشخیص داده شد . 

 پس از آن مسؤالن دانشگاه فروش تمام نوشابه ها را در دانشگاه ممنوع اعالم کردند . 

از مرگ هم به جا می  استخوان و دندان تنها اعضایی از بدن هستند که قرن ها بعد  

مانند اما یک دندان یا یک تکه استخوان را در یک بطری نوشابه بیندازید ، ده روز 

 ! بعد  کامال حل شده
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لیتر  10آمار وحشتناک جهانی برای هر نفر در جهان سرانه مصرف نوشابه ساالنه   

عکس سرانه مصرف  لیتر در سال است !! بر 42است ! و در ایران این آمار قریب به 

گرم به ازای هر نفر کیلو 30کیلو و در ایران  120ن و میوه در جها جاتساالنه سبزی

 ! است

دومین واژه ای است   OKشرکت کوکاکوال مدعی است نام این شرکت پس از واژۀ   

ر جهان فهمیده شده . اگر تمام قطرات تولید شده این شرکت را در سکه در سرا

می شود بیش ، ی بریزیم و بطری ها را پشت سر هم بچینیم اونسهشت بطری های 

را طی کنیم ! یا اگر بخواهیم تمام  بار مسیر رفت و برگشت به ماه 2000از 

سال از این  9این شرکت را امتحان کنیم می بایست هر روز به مدت محصوالت 

دا محصوالت استفاده کنیم ! ای وای بر این بشر صاحب مرده ، یعنی هیچ کس پی

 نمی شود تا کاری بکند !

 

 "خمیر دندان"

  

ام از دندان ها را به دوران روم و یونان باستان نسبت می دهند . این اقوعمر خمیر 

خود بهره می جستند . تمیز کردن دندان های خرده استخوان یا صدف برای 
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دندان واقعی را ابو الحسن علی بن نافع ملقب به زریاب ، دانشمند ، نخستین خمیر

پس از میالد  ابداع کرد . اما خمیر دندان های  9شاعر و نوازندۀ ایرانی در قرن 

 امروزی از قرن 

. مردم آن زمان در خانه با گچ ، پودر آجر ، نمک ، خمیر  نددر بریتانیا ساخته شد 19

 دندان می ساختند  . 

. خدا نصیب کافر یر دندان های امروزی را باید بسته های شکیل مرگ نامید خم  

: سرطان سینه ، سرطان دهان ، بیماری  ندا نکند ، عوارض خمیر دندان به این شرح

لثه ها آهای قلبی ، بیماری های روانی و عصبی ، پرخاشگری ، جنون ، سوزش دهان ،

و ندان ، نابودی دندان ها و لثه ای د، زخم های دهانی ، سیروز کبدی ، تخریب مین

  الی آخر .

 اما ترکیبات این عامل بیولوژیک : 

این ماده خاصیت مرطوب کنندگی دارد و از جدا  ( : SLSسولفات الریل سریم )  

شدن مواد در خمیر دندان جلوگیری می کند . این ماده فضای خالی بین سلول های 

مخاطی پوست در دهان را باز کرده و امکان ورود مواد سمی و سرطان زا از جمله 

 موادی چون دخانیات را مهیا می سازد . این شوینده قوی وجب ساییدگی و سوزش

 دندان و دهان و زخم های پر درد و دیر عالجی می شود . 

این ترکیبات برای سفید کنندگی دندان استفاده می شود  پروکساید و هیدروژن :  

ه . به غشای مخاطی دهان صدمه زده و باد به بافت های نرم آسیب می زند . این مو

 سلول های سطحی لثه حمله می کند . 
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این مادۀ سمی در بسیاری محصوالت بهداشتی چون صابون ها ،  : کلوزانتری   

در ظاهر  کلوزانزباله یافت می شود . تری  ، اسباب بازی ها و کیسه های درانتدئو

  .محصوالت بهداشتی استفاده می شودبرای جلوگیری از رشد میکروب ها و ماندگاری 

قرار گیری  " Science Daily "بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت دیلی میل 

طوالنی مدت موش های آزمایشگاهی در معرض این مادۀ بحث برانگیز باعث 

اختالالت هورمونی می شود . از آن جایی که این ماده دارای ساختار مشابهی با 

ست . در ترشح هورمون های ( ها PCB ،BPA  ،DES )  آ لبیسفنوهورمون تیروئید  

 درون ریز اختالل ایجاد می کند . 

وزان می تواند دارای آثار ضد استروژنی ، استروئیدی ، ضد استروئیدی بوده کلتری   

این ، و طی این خواص ، هورمون های عادی بدن را مختل می کند . عالوه بر آن 

در  وزانکلگذشته تری ماده در کبد و بافت های چربی انباشته می شود . از این 

عملیات سیستم دفاعی تداخل ایجاد کرده و بدن را در مقابل سرطان آسیب پذیر تر 

ماده شیمیایی در دهان و از راه پوست به سرعت جذب می شود . بر  نمیکند . ای

از کودکان و نوجوانان  ددرص 75در ادرار این ماده  2008اساس تحقیقی در سال 

نان باردار زیافت شد ، یعنی این ماده تمام چرخه بدن را از ابتدا تا ته ته طی میکند ! 

که بسیار بیشتر و حساس تر در معرض این ماده هستند . در نتیجه تری کلوزان 

ث بروز تومور و فیبروز در بافت کبد و سرطان سینه میشود . هم اکنون اتحادیه باع

پوست طبقه بندی کرده است . جدا کردن ین ماده را به عنوان محرک چشم ا اروپا

غیر ممکن بوده و تهدیدی جدی برای موجودات آبزی و  این ماده از آب فاضالب عمالً

 محیط زیست محسوب می شود .
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مهره هایی ریز در خمیر دندان ها که حتی با   مهره های ریز پالستیکی :  

نیستند . بشنو و باور نکن که این مهره ها برای پاک  میکروسکوپ هم قابل مشاهده

 کردن پالک ها دندان کاربرد دارند اما این تکه ها روی 

لثه ها تا مدت ها باقی می مانند و حتی تا سال ها روی دندان ها و لثه ها جا خوش 

می کنند و حتی با استون و الکل نیز حل نمی شوند ؛ می مانند و لثه ها را دچار 

که گفتنش در این اب و مسمومیت می کنند و عوارض غریبی به همراه دارند الته

 مقال نمی گنجد .

اشد . در اغلب شهر ماده ای که شاید خواصی اندک برای دندان داشته ب فلوراید :  

نام جلوگیری از پوسیدگی دندان در آب شهری مقادیری فلوراید های آمریکا ب

ر از حد تچین به طور طبیعی میزان فلوراید آب باالمیریزند . حتی در شهر هایی از 

باطن ، این ماده به رشد  مغزی کودکان آسیب میزند و در بی خطرش است . اما 

می  داراق از ضریب هوشی کمتری حتی تا سی نمره هوشی طکودکان در آن منا

به عالوه مشکالت رشد سیستم عصبی کودکان را باعث می شود . هم چنین شوند . 

 روابطی مبنی بر تماس فلوراید با بدن و برخی سرطان ها کشف شده است .

 

 "پستانک "

پستان پالستیکی یا سیلیکونی ست برای ساکت کردن نوزاد .  پستونک ، یک سر  

م دیده شده . در آن زمان پستانک یک ا  16اولین پستانک در یک نقاشی در قرن 

بستند تا  گذاشتند و سرش را میتکه پارچه کتان بود که کمی قند وسطش می 

 کودک بتواند پارچه را در دهان بگذارد و بمکد و آرام شود .
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اما پستانک نیز عوارض و آلودگی هایی به همراه دارد هر چقدر هم که پستانک   

تمیز نگه داشته شود باز هم مکانی برای تجمع انواع میکروب ها و انگل هاست . 

، زخم ی قارچی کودکانی که پستانک استفاده می کنند ، بیشتر دچار عفونت ها 

 می شوند .و آلرژی  ، برفک ، پوسیدگی های لثه های دهانی 

برخی پژوهش ها ثابت کرده که پستانک احتمال ابتالی نوزاد به عفونت  گوش   

زدگی فک ، درصد افزایش می دهد . استفاده از پستانک باعث جلو 50نیز تا میانی را 

و اگر مکیدن بیشتر شود حالت  تغییر حالت دندان ها ، تنگی قوس فک باال می شود

چنین باعث پیدایش فک باال و پایین ایجاد و  هملوی شدگی در دندان های جباز

 سالی می شود . در بزرگو چفت نشدن دندان ها دندان های نامرتب 

ستانک بر هوش استفاده از پستانک سبب می شود نوزاد شیر کمتری بنوشد . پ  

الوه بر این داشته و باعث مشکالت عصبی و رفتاری می شود . ع وءنوزاد نیز اثر س

قلبی ، احتمال ابتالی کودک به عفونت های ریز را افزایش داده  بارت زیانهمه ، خطرا

، به خاطر ارتباط حلق و گوش از راه دهان ، مسیر امنی برای ورود باکتری ها به 

چنین باعث تأخیر در حرف زدن مکیدن پستانک همگوش و مغز به شمار می آید . 
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د اختالل در بلع و رشد کودک کودک ، اشتباه تلفظ کردن لغات توسط کودک و ایجا

به زیانهای پستانک ها باید مضرات مکیدن پالستیک در ساعت ها و سالها  می شود .

 را هم افزود که شرح داده خواهد شد .

 

 "سوالریوم"

 

دستگاه سوالریوم برای برنزه کردن پوست استفاده می شود . اتاقکی داخل این   

را در خود   UVBو    UVAدستگاه وجود دارد که المپ های ماواء بنفش از نوع 

تفاده از این دستگاه حتی جای داده که از باال و پایین بر بدن تابیده می شود . اس

اشعه ماوراء بنفش را  ، این تابش بار در طول زندگی هم خطرناک است .برای یک

به سرطان پوست و نوع خطرناک آن مالنویا   وارد بدن میکند و احتمال ابتالمستقیماً

را افزایش می دهد . افرادی که دراز مدت یا برای دفعات بیشتری از سوالریوم 

تمال ابتالء به سرطان پوست در استفاده می کنند ، به دلیل تجمع رنگدانه ها ، اح

 ها افزایش یافته و حتی دچار پیری زود رس می شود . سوالریوم حتی باعثنآ

های خوشخیم و بدخیم پوستی در سلول های پوست و ایجاد تومور ژنتیکی اختالالت
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درصد از افرادی که زیر سی سال از سوالریوم استفاده کرده اند در  75می شود . 

 معرض ابتال به سرطان پوست قرار می گیرند .

چشم  ،مو بور ها  ،سال  18افراد زیر :  این شرح اندد حساس تر به سوالریوم به افرا

افراد با زخم های پوستی یا  ،افراد با تعداد زیاد خال  ،کک و مک دار ها  ،روشن ها 

افراد با مصرف دارو های  ،کسانیکه در کودکی سابقه آفتاب سوختگی داشته اند 

 خاص .

کلیه وروق ، کبد عاندام های بدن از قبیل : چشم ،  ایرسوالریوم به جز پوست به س  

در سوالریوم به موجود   UV  نو رغیر قابل بازگشت وارد می کند .  آسیب جدی و

چشم مضر است و تابش طوالنی مدتش باعث تخریب شبکیه و  ۀشدت برای شبکی

 ی تواند منجر به کوری دائم شود .مشکالت شدید در بینایی شده و حتی م

 

 آدامس "" 

 

آدامس نوعی جویدنی مصنوعی برای تازه کردن دهان یا بو بری یا سرگرمی و   

نام یران ، سقز می گفتند .ادامس رایج در آمزیدن بکار میرود . در قدیم به گونه ای 

بر روی  ه( میباشد ک  Adams)از تلفظ فارسی شده ی مارک آدامز آدامس  برگرفته 
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ز آمریکایی از نخستین توماس آدامهای وارداتی اولیه به ایران دیده می شد . سقز

میالدی  1860ی امروزی در دهه آدامس ها. سازندگان آدامس های امروزی بود 

 زمانی که ماده چیکله تولید شد ، رایج شدند .

در قدیم صمغ بدست آمده از قطرانِ پوست درختانِ غان را می جویدند . پارافین   

آدامس هایی تولید شد که مواد  1928هم زمانی پایه آدامس های رایج بود . از سال 

دارویی به آن ها اضافه می شد تا هنگام جویدن ، مصرف کننده ، آن ها را جذب کند 

کلرهگزیدین )  ،ان و کاهش پوسیدگی دندان ( . دارو هایی چون فلوراید ) برای درم

نیکوتین ) برای کاهش یا ترک سیگار و دریافت  ،ضد عفونی کننده موضعی ( 

لخته شدن ضد آسپرین ) ضد درد و التهاب و  ،نیکوتین از طریق جویدن آدامس ( 

دیفن هیدرامین )  ،دیمن هیدرینات ) برای بیماری های روانی و هیجانی (  ،خون ( 

گر بیماری قارچی کاندیدیاز یا نیترات دیکونازل ) درمان ،روی ضد حساسیت ( دا

کافئین ) کاهش  ،ها ) در تسکین و درمان ناراحتی معده ( آنتی اسید ،برفک دهانی ( 

 دهنده خواب ( .

خرابی دندان ها ، انتقال و در پی دارند : خود را وارضی بسیار فجیع آدامس ها هم ع  

که موجب ایجاد یا تشدید  بیماری های قلبی می شوند . جویدن  حفظ باکتری هایی

برخی آدامس ها موجب افت فشار خونِ مینیموم و افزایش ضربان قلب در بیماران 

 قلبی و افزایش احتمال خطر بازگشت در آن ها می شود .

جویدن آدامس در بعضی افراد حساس و مستعد ، موجب تحریک دستکاه گوارش و   

 احتمال خطر سرطان زبان به خصوص در آدامس های دارچینی می شود . باال رفتن

. س های کافئین دار بی خوابی و عوارض تلخ دراعصاب و روان خواهند داشت مآدا  

سیر مجویدن آدامس در روز جراحی های بی هوشی دار میتواند باعث مسدود شدن 
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ریه بشود . حتی جویدنش پیش از جراحی های گوارشی با افزایش ترشحات گوارشی 

می تواند به مفصل ، خطرات پیچیده ای به همراه دارد . جویدن طوالنی مدت آدامس 

ر کردگی دندان ها را از جایش در بیاورد . آسیب برساند و حتی پُ فک و، گیج گاه 

 آدامس جویدن است .سردرد های مزمن و مرموز از عوارض دیگر 

 

 

ایجاد اختالل مفصل : آدامس چون غالبا در یک طرف دهان جویده می شود ، می   

با شرایطی تواند به عدم توازن ماهیچه  فک و حتی اختالل مفصل فک منجر شود 

 مزمن و دردناک ، سر درد ، گوش درد ، دندان درد از جمله این عوارض اند . 

مقدار زیادی هوا بلعیده می شود که باعث تولید نفخ و درد همراه جویدن آدامس    

 های شکمی می شود و حتی سندروم روده تحریک پذیری به وجود می آورد .

ارسال میشود و اسید  خوراکینی بر ورود می مبیهمچنین هنگام جویدن به مغز عال

ید غیر وجود ندارد . تولید اس طعامیهای معده شروع به ترشح میکنند و حقیقتاً 

 ضروری به معدتان آسیب میرساند و تولید نفخ میکند . 
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از طرفی برخی از افراد به دلیل وجود شیرین کننده های مصنوعی ممکن است به   

صدمه به دندان ها حتی در ای از جمله اسهال مبتال شوند .  دیگر مشکالت معده

ت که با هر بار آدامس های بدون قند : اگر آدامس شما شیرین باشد مثل این اس

گر اباعث پوسیدگی آن ها شوید ، حتی  وبه دندان هایتان حمام شکر دهید  جویدن

هستند که به فرسودگی  یامس شما بدون قند باشد حاوی اسیدهای نگهدارنده اآد

 دندان ها منجر می شود .

با جیوه دارید ، جویدن آدامس گی اگر در دندان هایتان پر کرد آزاد سازی جیوه :  

 بکه نوعی سم است و به عصب آسی  "نورو توکسین  "میتواند باعث آزاد سازی 

لگام آزاد می شود و به ابار جویدن ، بخار جیوه مربوط به آم بشود . با هر، میزنند 

یند های اکسایشی در بافت های بدن رخ می دهد آسرعت وارد جریان خون شده و فر

 . 

آدامس اغلب سازندگان آدامس به منظور نرم کردن  محصوالت جانبی گوسفند :  

که از پشم گوسفند گرفته می شود استفاده  "النونین  " در مواد آن از مومی یه نام

 می کنند . این ماده در صابون و مواد آرایشی نیز بکار میرود . 

خوراکی های آماده  جویدن آدامس افراد را به مصرف : خوراکباال بردن مصرف   

تشویق می کند ، زیرا این افراد همچون سیب زمینی سرخ کرده یا شیرینیِ بیشتر 

چاقی های ،  دچار گرسنگی های پنهان هستند . فشار بیشتر در دستگاه گوارش

 سالم و خستگی های مفرط از عوارض دیگر آدامسند . نا

 

 



[Type text] Page 89 
 

 " آمالگام "

 

 

میالدی به دنیای  1819سال  کننده دندان است که درآمالگام قدیمی ترین مادۀ پر  

پزشکی ارائه شد . آمالگام های اولیه از سوهان نمودن سکه های نقره و مخلوط دندان

ن با جیوه به دست می آمد . پودر آمالگام امروزه آلیاژی عمدتاً متشکل از آکردن 

پزشکی این دندانرین درصد موادش نقره است . در مس و نقره و قلع است که بیشت

 پودر با جیوه مخلوط و بصورت آلیاژ آمالگام استفاده می شود .

بدن های ده است که وجودش برای تمام ارگانجیوه اما ماده ای بسیار سمی و کشن   

راحتی و از همه طریقی جذب بدن می شود ، چه از مضر و نابودگر است . جیوه ب

جیوه و حتی تابش . خطرناک ترین شیوه طریق تماس پوستی ، بلع و گوارش ، بخار 

ت فرار جیوه مسمومیت با جیوه همان شیوه استنشاقی بخارات جیوه یا بخارات ترکیبا

 ی شود . جیوهمه فرار بوده و از طریق ریه ها به سرعت جذب مثل آلکیل است . جیو

ت در بافت های دیگر بدن نیز توزیع می عپس از جذب در شش ها ، طی چند سا

بیشترین غلظت در لوله های کلیوی پروگزیمال ایجاد می شود . جیوه در بدن  شود .

 .کند ر مغز ، کبد و کلیه رسوب میجذب دستگاه گردش خون شده و د
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ندکی نیز از طریق دستگاه گوارشی و ااز طریق ادرار است . اما  دفع جیوه عمدتاً  

این سادگی از بدن دفع  ست که بهالبته جیوه ماده ای غدد عرقی خارج می شود و صد

های بدن می رساند دفع شدن ، آسیب هایش را به بافت نمی شود و حتی در صورت 

 . 

ماً در حال بخار شدن و ورود به ریه هاست . اما با یک سری ین آمالگام داودر ۀجیو  

با مسواک یند ها ، این جیوه بیشتر آزاد شده و در حفره دهانی متصاعد می شود . آفر

علی الخصوص جویدن آدامس ، نوشیدن مایعات داغ ، قرار گرفتن در  وزدن ، جویدن 

، پوسیدگی  PHگرمای محیطی و شغلی ، قرار گیری در معرض اشعه و امواج و تأثیر 

 بیولوژیکی ، باکتریایی ، پوسیدگی الکترو شیمیایی .

بدون شک وجود آمالگام ، سطح جیوه خون و ادرار را باال می برد . میزان جذب   

مقدار جذب جیوه از طریق  1.2تا  1.1جیوه در بدن انسان ازطریق آمالگام حدود 

 ست .  خوراکیمواد 

آمالگام به خودی خود دارای مضرات بی شماری ست . کمترین آثارش آلرژی و   

 ، جاورت بزاقمتماس دو فلز نا متجانس در دهان در  .ریک شدن دندان و لثه استتح

ا یگذرا به نام گالوانیک می کند . از برخورد قاشق مسی  ایجاد یک جریان الکتریکی

ممکن است باعث تولید جریان  ، کردگی آمالگام دندانمینیومی با پرواجسام آل

 شود . اب و دندانصالکتریکی و برانگیختگی اع

رکیب مضر برای سیستم اعصاب مرکزی است . بیماران در طی ترکیب آمالگام یک ت  

ترمیم با آمالگام ، کارونیگ و برداشت ترمیم قدیم آمالگام ، در معرض دوز باالی 

 هستند . جیوه 
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می شود از جمله : انواع  بی منتهاییجیوۀ آمالگام به مرور باعث بیماری های   

بیماری های اعصاب ، اختالالت شخصیتی ، بیمای های شدید روانی و حتی ماتیپل 

 .تجمع جیوه در جفت  ، ایمان زودرس ، نارسایی های نوزادز ،(  MS  اسکلروریز )

درماتیت و ضایعات لیکنوئید بروز نماید .  با واکنش آلرژیک به جیوه ممکن است

( که علت این  amalgam tattoه های مجاور ترمیم آمالگامی ) فساد و تیرگی لث

کروژ در مخاط است . پلیدی های جیوه در بدن به از پدیده نفوذ محصوالت حاصل 

النی ، ضاختالالت عاین مواد ختم نمی شود . جیوه ریشۀ مشکالت فراوانی چون 

قلبی ، آلزایمر ، توهمات نا مفهوم و گاهی مفهوم ، تأثیرات  ماهیچه های ناکارآمدی

چشمی ، مشکالت دهانی ، نارسایی حاد تنفسی ، دمانس ، تهوع و اسهال و استفراق 

و درد های شکمی ، هما چوری ، کونژکتیویت ، برونشیت ، نپومونی ، ادم ریوی ، تب 

غدۀ تیروئید ، تولید مثل و  بخار فلزی و اختالالت نوروسایکوتیک ، اثر منفی بر روی

سمیت ژنی ، بی ثباتی احساس ، لرزش ، کاهش وزن ، ورم لثه ، کاهش رشد ، 
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ش هالتهاب ریه ، آماس پوست ، بیماری میناماتا ، اختالالت آتاکسی ، پاراستزی ، کا

را  ز کانونی ، تخریب سلول های گلیالبینایی و شنوایی ، بویایی و چشایی ، نکرو

تولید  اختالالت حرکتی ، تنفسی ، معده ای ، روده ای ، رد ؛ همچنینبوجود می آو

مثلی ، کبدی ، خونی ، پوستی ، اسکلتی ، عضالنی ، ایمونولوژیکی ، حسی و ادراکی  

پروستات و رحم ، التهاب مفاصل ، کوتاهی  ن سینه ، سرطانژنوتوکسیک ، سرطاو 

 . را باعث می شودعمر و مرگ 
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 ها "" روغن 

 

نسل روغن باید نسل روغن نباتی می نامند . کودکان ما را اما نسل امروز را به طنز   

 نامید .  مایع نباتی

 

 

در گذشته های خیلی نگذشته کمتر کسی شعورش به مضر بودن روغن های جامد   

ت ، فوق لیسانس زیست هم نمی رسید . البته دکترای شیمی هم نمی خواسمی 

، پزشکی عمومی هم الزم نبود . تا شعله را قطره ای پایین می کشیدی از زیر  طلبید

روغن های جامد ، چنان سخت می شدند که گویی نقش برجسته های بیستون 

قلب و عروق و رگ و ریشه کافی بود تا چشمه سکته  در عالمفکر تدرنگی  .هستند 

 ها را دریابیم . 

این روز ها دور دست روغن های مایع گیاهی افتاده . روغن هایی که برای سرخ   

 کردن و حرارت باال تولید 
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و ترکیبات روغن های مایع گیاهی مات اساسی در تولید ، نحوه مصرف نشده اند . ابها

وجود دارد . فردا ها بی گمان آبستن بیماری ها و آثار عجیب و غریب روغن های 

 بر انسان ها و طبیعت خواهند بود . مایع نو ظهور 

غن های مایع اصالتاً کاربرد صنعتی دارند و نه مصرف خوراکی . در صنعت از این ور  

جار بهای ، روغن چراغ ، روان کنندۀ موتور ادن در صنایع چوبدبرای جال روغن ها 

 در ترابری ، تولید شمع و ... استفاده می شود . 

اندکی اصالحاتِ ژنتیکی بی اثر ، به خورد با  سمی بوده و گیاهان این روغن ها بعضاً  

 آدم صاحب مرده می روند . 

 

 "ویا روغن س "

 

 ها گمان با ما کینهی سویا منافع و مضراتی در مصرفش نهفته است ، اما روغنش ب  

زور بنیادهای دارد . روغنی که با تولیدش مشکل خشکسالی عمیق تر می شود و به 

آبی ها و زیر چتر استعماری سازمان ملل متحد و یونسکو و اف آ او و  جور چشمجوروا

 . با حمایت سرمایه داران بخش و تبلیغات دروغین شان وارد ایران شد
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در ایران تولید روغن سویا همراه با تدابیر حفاظتی نیست و به صورت سهمی   

ود ، نه دستگاه هیدروژنه می شود . نه اسید های اشباع شدۀ اضافی آن فیلتر می ش

مراحل بعد از بی بو کردنش از فوالد زنگ نزن است ، و نه زیر چتر  های تصویه و

 حفاظتی ازت قرار می گیرد . 

درجه سانتیگراد می بینند . در  180و دمای باالی در آشپزخانه مصرف می شوند   

 نتیجه خوراکی نیستند و سرطان هدیه کوچک آن ها به مصرف کننده است . 

 در و ناباروریسلول های جنسی مردانه ) اسپرم ( زیاد سویا باعث کاهش  صرفم  

 عدد میلیون 120تا  80مردان می شود . سلول های جنسی مردانه در افراد سالم 

میلیون کمتر دیده می  41، این میزان در افرادی که سویا مصرف می کنند تا است 

 شود ! 

چشمگیر میزان اسپرم در منی مردان می شود . فتیوا استروژن سویا باعث کاهش   

مصرف سویا در مردان سبب تأثیر منفی در رفتار اجتماعی و بروز رفتار های خشن 

می شود . مصرف سویا در پسران ریسک سرطان بیضه در بزرگسالی را افزایش می 

 دهد  .

عت کننده نسویا حاوی مقادیر زیادی مواد ضد مغزی است . از جمله این مواد ، مما  

ها ممانعت و سایر آنزیم ها از عملکرد آن تریپسین های آنزیمی هستند که با باند شدن

د . این ممانعت کننده ها باعث ایجاد و حاد نه و از جذب پروتئین جلوگیری میکنکرد

 شدن مشکالت پانکراس از جمله سرطان پانکراس می شود . 

اختالل عملکرد تیروئید و ایجاد گواتر های سویا در همچنین تأثیر ایزو فالوونوئید  

 ثابت شده است . سویا حاوی 
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همالگوتنین است . ماده ای که باعث تشکیل لخته خونی و تحریک چسبیدن گلبول 

های قرمز به یکدیگر می شوند و نه تنها مشکالت قلب و عروقی می آفریند که باعث 

د های سویا ترکیباتی شبیه ایزوفالونوئی . یژن رسانی به بافت ها می شودکاهش اکس

باالی آن از سویا  استروژن هستند که فیتواستروژن نامیده می شوند . دریافت مقادیر 

 باعث اختالالت داخلی کودکان  می شود . 

که شیر خشک یا دریافت میکنند ، نسبت به آناننوزادانی که شیر خشک حاوی سو  

 ،رس و دیابت نوع یک بیشتری می شوند لی مصرف می کنند دچار بلوغ زودمعمو

 برابر بیشتر آلومینیوم میگیرند .  1000تأثیرات عمیق و منفی هورمونی می گیرند و 

 تریپسین و هما گلوتنین سویا هم چنین باعث کاهش رشد کودکان می شوند .  

 نا مرغوبیت های روغن سویا :

 روغن سویا در قبال هوا بشدت آسیب پذیر است .  -

 سیب پذیر بوده و سمی می شود .آال حرارت بشدت در قب -

 روغن سویا به علت دارا بودن  اتصال سوم اسید لینولئیک که در این روغن -

های وجود فسفاتید ها و ایزومر و درصد کل اسید های چرب می باشد 9حدود 

ع قرار مناپایدار و مواد غیر قابل صابونی موجود در روغن در خطر برگشت ط

 دارند . 
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 "روغن کانوال  "

 

 

سال  700کانوال گیاهی از خانواده چلیپاییان است که ابتدا در ایران کشت می شد و 

به فرانسه رفت و  1845به لهستان برده شد . در سال پیش برای تولید روغن چراغ 

ینولیت در روغنی که مقدار مادۀ مضر گلوکز کلزا نام گیاهی ستکلزا نام گرفت .

خوراکی نبوده بلکه برای جال  اروسیک در روغن آن باالست و ذاتاًکنجاله و اسید 

دادن وسایل چوبی همراه روغن برزک استفاه می شود . در اروپا فهمیدند که ترکیب 

 روغن کلزا ، آب و بخار بهتری لغزان کنندۀ سطوح فلزات است  .

 به روغن کلزا مهم واحتیاج  1940 سال در بحران جنگ جهانی دوم حدود  

. روغنی مناسب بعنوان چرب کننده تعداد فزاینده موتور های بخار  استراتژیک شد

این گیاه به کانادا رفت و روی آن  1945سال .  و ترابریکشتی های نیروی دریایی 

آن را به روغن خوراکی با درصد اسیداوریک  اصالحات ژنتیکی صورت گرفت که مثالً

 پایین حدود یک درصد تبدیل کردند .
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روغنی است از گیاه منداب ) کلزا ( ، روغنی  روغن کانوال ) کانادا + اویل ( :  

روغن تغذیه نکنند چون باعث  توصیه شده حتی حیوانات هم از اینصنعتی که 

وحشی شدن حیوان می شود . کسانی که تحت جراحی قلب قرار گرفته اند به هیچ 

 وجه نباید از این روغن استفاده کنند .

 : مضرات کلزا

ن نسبت به سایر روغن ها بیشتر است .وقتی در دمای باال به آقابلیت فاسد شدن   

که برای زنان ود آن گرما داده شود ، دود ناشی از آن باعث ابتال به سرطان ریه می ش

دمای باال این روغن سم ایجاد  در و آشپزها در آشپزخانه ها بسیار خطرناک است . 

رس و ی شود که مهم ترین عامل پیری زودهای آزاد م سبب تولید رادیکال می کند .

 ضعف بدن ، تخریب سلول ها و شیوع بیماری هاست .

 

 "  روغن های پالم"

 

 1848این گیاه اولین بار در کشور هایی نظیر آنگوال و توگو به عمل آمد . از سال   

پالم دومین شروع به کشت آن کردند . امروزه روغن مالزی ، اندونزی و فیلیپین هم 

 روغن نباتی جهان از نظر تولید است .

صرف روغن پالم در صنایع صابون سازی و مشتقاش در صنایع آرایشی ، بهداشتی م  

شیمیایی رایج است . از روغن پالم در تهیۀ چربی های مورد استفاده در خوراک دام  و

آرایشی ، مرکب ، کاربرد های ترکیب های شیمیایی ، صابون ، لوسیون ها ، کرم های 

انواع شمع ، گریس های روان ساز و انواع اسفنج پلی اورتان استفاده می های چاپ ، 
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پالم در صنعت سوخت خودرو یعنی به جای بنزین استفاده می  نشود . امروزه روغ

 شود .

 

) بستنی ، کیک ، تافی ، پیراشکی و ... ( که بر  خوراکیروکش های کاکائویی مواد   

پایه روغن نارگیل و هسته پالم تولید می شوند ، جز مضر ترین و بی کیفیت ترین 

 روغن ها ست .

 جامد بودن این روغن موجب تمایل به رسوب چربی در جدارۀ عروق می گردد .  

) کلسترول توتال  با مصرف این روغن افزایش می یابد اما کل کلسترول HDLگرچه 

 ( نیز در دراز مدت با مصرف آن باال می رود .

 

 "روغن هسته انگور  "

 

سبز به زرد مایل  شرنگش از هستۀ انگور بدست می آید . این روغن همسو با نام  

است . این روغن هم طبیعتی سرد دارد . روغن هسته انگور در صنایع صابون سازی و 

رنگ سازی کاربرد دارد . این روغن از ضایعات کارخانه های شراب سازی در اروپا به 
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دست می آید . مصرف برخی پلی فنل ها که در هسته انگور موجودند باعث کاهش 

 بیماری کمبود آهن و کم خونی می شود . جذب آهن در بدن و افزایش ابتال به 

 این روغن نیز برای پخت و پز و مجاورت با حرارت مناسب نیست .

 

 

 "روغن پنبه دانه "

 

نوعی روغن نباتی جدید است که از دانه های گیاه پنبه استخراج می شود . این   

روغن را برای کنند . این  روغن را پس از جدا نمودن پنبه از دانه لیف استحصال می

در تهیه چیپس سیب زمینی  یه کرد . معموالًفصارف خوراکی حتما باید به دقت تصم

و دیگر انواع اسنک از آن استفاده می کنند . این روغن مصرف خوراکی ندارد اما 
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محققان دانشگاه تگزاس اخیراً با ایجاد تغییر ژنتیک گیاه تراریخته ای را تولید کردند 

، نوعی سم طبیعی موجود در دانه های پنبه که آن ها را  یپولوسکه با تضعیف سم گ

 از آفت ناشی از حشرات حفظ می کند ، قابلیت خوراکی داشته باشد .

بر رشد و تولید مثل موجودات زنده دارد . آرد پنبه دانه  گوسیپول تأثیرات سوئی  

می شود و یکی از منابع خوراک دام است که بعنوان یک پروتئین مکمل استفاده 

 برای گاو های نر جوان بخاطر اثرات مضرش بر تولید مثل شان توصیه نمی شود . 

مثل روغن دانه سویا ، روغن پنبه دانه را هم اغلب بطور کلی یا جزئی هیدروژنه می   

کنند . مشکل در زمینۀ هیدروژنه نمودن چربی ترانس این است که اینگونه روغن ها 

هیدروژنه . روغن پنبه دانه اولین روغنی بود که آن را  به کل برای سالمتی مضرند

 !نه مصارف خوراکی و هم برای تولید شمع آن ،نمودند 

 

 "روغن آفتابگردان  "

 

آفتابگردان گیاهی ست یک ساله با رشدی حدود سه متر . گیاه بومی آمریکا که   

 و می کاشتند داشت می خوراکیسرخ پوستان آن را به خاطر تخم آن که مصرف 

پروردند . روغن این گیاه گرم و خشک است و فوایدی هم دارد اما فقط میزان بسیار 

 .رسد وجود داردبفروش می ، که در روغن صنعتی بنام روغن آفتابگردان ناچیزی از آن

بیشتر محتوای این روغن از پارافین خوراکی است که محصول پاالیشگاه های نفت 

است و کلسترول بد خون را افزایش داده موجب چربی خون و بیماری های قلبی ، 

 عروقی و ... می شود و البته بسیار کشنده است . 
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قیمت برابر  20اگر روغن مایع آفتابگردان خالص باشد قیمتش می بایستی بیش از   

لیتری آفتابگردان از یک  یککنونی بازار باشد ، در صورتی که هم اکنون یک روغن 

 ارزان تر است ! هم کیلو تخم آفتابگردان

 

صنعتی و روغن حاوی اسید آرشیدونیک مانند روغن جوانه ذرت ،  روغن آفتابگردان  

به علت ایجاد التهاب موجب افزایش درد و رنج بیماران مبتال به التهاب مفاصل و 

 های آزاد مضر فراوان می کنند .  همچنین تولید رادیکال

 

 "کنسرو"

 

کنسرو کردن روشی ست برای نگهداری طوالنی مدت خوراک ها . واژه کنسرو    

 به معنی محافظت کردن می باشد .   CONSERVAبرگرفته از لغت 
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طوالنی بودن  ور های اروپایی در حال جنگ بود .دولت فرانسه با کش 1790در سال 

جنگ برای ارتش منطقه  به آن مسافت ها باعث می شد تهیه خوراک سالم و رساندن

فرانک جایزه اعالم  12000فرانسه مشکل ساز شود . ناپلئون برای حل این مشکل 

) پدر کنسرو سازی جهان قناد فرانسوی به نام نیکوالس آپرت  1798ال کرد . در س

( با ابداع روشی که مواد خوراکی را داخل قوطی سر بسته حرارت داد و جلوی ورود 

فرانکی را ربود . این کار زمان ماندگاری  12000و جایزه هوا به داخل ظرف را گرفت 

 رشخصی به نام شریور استفاده از بخا 1874خوراک را چندین برابر کرد . در سال 

تباط بین پرس کرت و آندرد ار 1890تحت فشار و اتوکالو را ابداع کرد . در سال 

ی ترموفیل و نیز ارگانیسم ها کنسرو شده و فعالیت های میکرو یفساد مواد خوراک

 1906ارتباط بین درجه حرارت و زمان عملیات حرارتی را کشف کرد . در سال 

اولین مقررات مربوط به کنسرو ها در آمریکا تصویب شد . در ساخت قوطی کنسرو ها 

ماده ای به نام بیسفنول آ استفاده می شود که این ماده روی کیفیت اسپرم در مردان 

ر زنان احتمال ناباروری را به طور چشم گیری افزایش می دهد تأثیر تخریبی دارد و د

. افزایش وزن بدن ، ابتال به دیابت ، بیماری های قلبی و عروقی و آثار مخرب فراوان 

و الی آخر گوشه چشمی از آثار مصرف این ماده مهلک روی سیستم عصبی نوزادان 

را   میزان بیسفنول آ ، . تنها صرف دو وعده سوپ از قوطی کنسرویدر بدن هستند 
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در بدن چندین برابر می کند ! این ماده در جدارۀ قوطی کنسرو ها وجود دارد ) این 

 .پالستیک هم استفاده میشود (  ماده برای تولید

خصوص برای مبتالیان به فشار خون ، باالی کنسرو ها بسیار مضر است بم سدی  

 . باردارکودکان و زنان  ویژهیوی و باد دارای نارسایی کلبیماران قلبی عروقی ، افر

که بیماری هایی  این نگهدارنده ها نگهدارندگان شیمیایی درون کنسرو ها :  

نارسایی  وچون سرطان ، آسم و تنگی نفس ، آلزایمر ، انواع آلرژی ها ، نابودی حافظه 

 د .نهای مغزی را  به بار می آور

و رنگ و افزایش مصرف خوراک ها برای جذاب کردن شکل و شمایل  مواد رنگی :  

به کار می رود . این مواد رنگی به داخل خون به سرعت نفوذ می کند و انواع امراض 

مسمومیت خونی و مشکالت مغزی از جمله کم شدن بهره هوشی را  مهلک خونی ،

 د . ندر بردار

خون باال ، تنگی نفس ،  فشار عامل اصلیماده  استفاده فراوان از این نمک فراوان :  

 . می باشدکلیوی و حتی سرطان دستگاه گوارش نارسایی 

برای ایجاد طعم مطلوب و حذف مزه های نامطبوعِ برخی مواد افزودنی  شکر :  

شیمیایی و سموم افزوده شده به کنسرو ها استفاده می شود . دیابت ، چاقی ناسالم ، 

 می باشد . سفید این سمانواع نارسایی ها و ... از مضرات 

میزان فوق نیاز روغن در کنسرو ها باعث باال رفتن کلسترول مضر خون و  :روغن   

نوع روغن های ناشی از ارض عواینکه عالوه ب می شود . تری گلیسرید و چاقی مازاد

می ها که از بدترین و بی کیفیت ترین انواع صنعتی روغن ها مصرفی در کنسرو

  نیز بدبختی های خاصی را در پی دارد . خود ، باشند
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حرارت دهی به کنسرو ها موجب کاهش خصوصیات ماده خوراکی مانند ، مزه ،   

می شود . حرارت در کارخانه و مهم تر از   Cو   Bعطر ، مواد مغذی و ویتامین های 

آن ، حرارت بیست دقیقه ای در خانه ، باعث ترکیب شدن مواد جداره قوطی با 

  می شود .قوطی در کنسرو  شیمیاییو آزاد شدن مواد  خوراک

خوردگی الک درون قوطی و واکنش با ترکیبات محتوی  در اثر : آلودگی شیمیایی  

صاف و بدون  آلودگی های شیمیایی پدید می آید . الک قوطی باید کامالً، کنسرو 

شیمیایی قوطی ودگی ترک خوردگی و تغییر رنگ باشد . لکه های سیاه نشان از آل

از سوی دیگر سطح لحیم کاری قوطی هایی که با مواد خوراکی در  کنسرو دارند .

 ی و ورودش به بدن می شود . خوراکتماس اند باعث ورود یون سرب به ماده 

ودگی در اثر سوراخ شدن یا زنگ زدن  قوطی لاین نوع آ آلودگی میکروبی :  

 به محتویات داخل آن نفوذ و خوراک را فاسد می کند . از طرفی ،کنسرو ایجاد شده 

به انجام عمل پاستوریزاسیون مناسب و اصولی منجر به رشد  عدم توجه کافی

 میکروب های بیماری زا در کنسرو ها می شود . 

گاهی سم بوتولیسم در کنسرو ها تولید می شود که یک گرم آن به شکل کریستال   

 ه میلیون انسان می باشد . به محض ورود این سم به بدن ، سم فوراً، قادر به کشتن د

جذب جریان خون می شود و فرد را مسموم می کند . مسمومیت از اعصاب سر و 

صورت و مغز ، تقریبا و به صورت حاد شروع شده و با سیری نزولی اندام های تحتانی 

نهایت مرگ ،  شخص مسموم را درگیر می کند . درگیری عضالت تنفسی و در

 آخرین مرحله ورود این سم به بدن می باشد . 
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گاهی حتی تا پنج سال یک قوطی کنسرو ، از زمان تولید تا مصرفش  سرگردان   

، بلکه  یابیمانبار ها و مغازه هاست که دیگر نه تنها منافع و مواد مغذی در آن نمی 

 .تبدیل به پسماندی می شود مملو از مواد و سموم شیمیایی 

 

 

 "پالستیک"

 

 

پالستیک به دسته ای از مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی گفته می شود که از   

الت افرآیند بسپارش یا پلیمریزاسیون بدست می آید. نخستین پالستیک تجاری در ای

تولید شد تا جایگزین عاج  هایتمتحده ، نیترات سلولز بود که توسط جان وسلی 

استارت شد وپس از جنگ  1930فیل شود.صنایع امروزی پالستیک بعداز دهه ی 

انجمن ملی صنایع پالستیک ایران از سال  . جهانی دوم جهش بزرگی را آغاز کرد

 !!! فعالیت خود را آغاز کرد 2013
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وزن سبک ، ضد رطوبت بودن ، مقاومت در برابر فرسودگی ، استحکام ، قالب ریزی   

سفت  وبودن بعضی انواع پالستیک نرم و انعطاف پذیر ، به اشکال گوناگون و پیچیده 

باعث فراگیر شدن و تولید روز افزون پالستیک ها  بودن گونه های دیگر و خشک

 حرارت تأثیری ندارد. ، در برخی دیگرر گرما ذوب می شود و بعضی در براب . شده

 پالستیک ها از نظر ساختار ملکولی سه دسته اند: 

ترموپالستیک ها: به دفعات می توان آنها را با استفاده از گرم و سرد کردن ،  (1

 نرم یا سخت نمود.

گیرند و با گرم بخود می مییداترموست: در طول شکل گیری ، یک شکل  (2

 نرمشان کرد . کردن نمی توان مجدداً

االستومرها: حالت کشسانی دارند و پس از برداشتن نیرویی که باعث تغییر  (3

 می شود ، بحالت اولیه باز می گردند.شکل آنها 

 

پالستیک حدود یک قرن  پیش نازل شد تا جای آج فیل را بگیرد و باری از دوش   

و آخرین نابود گر بشر حیات و فیل نگون بخت بردارد ، غافل از اینکه بزرگ ترین 

ولوژی وارد شد و تز آدم فلزی را نپالستیک از دروازه تک !بود  خواهدهمین پالستیک 

با تز پسامدرن آدم پالستیکی کاه گل گرفت . ماده ای خطرناک که دیگر تمام محیط 

 ما را در نوردیده و روز به روز بر فراوانیِ مشتقاتش افزوده می شود .

ره ی بی گریز انواع پالستیک ها هستیم ! لباس ها ، فرش ها ، امروز ما در محاص  

پرده ها ، روکش ها ، تلویزیون ها ، قطعات مختلف اوتول ها ، تبلت ، گوشی ، ظروف 

ال ، ابزار آالت ، چ، عینک ها ، وسایل الکتریکی ، یخ، پستانک ، کیسه ها ، کفش ها 
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ک ها ، ساعت ، لوازم تزئینی ،  قاب تش تخت ها ، ، هاتلفن ها ، آبمیوه گیر ها ، میز

 ها ، ماشین های جنگی و ... 

در تمام پالستیک ها ، مواد و ترکیبات بسیار خطرناکی وجود دارد که بعضی از آن   

 ها از این قرارند : 

 ین و ... که به راحتی در آب ها ،، مالم ، استایرن ، پون پالستیک بیسفنول ، فتاالت

مثالًًَ فتاالت ، ،  در پی دارندد و عوارض کابوس واری نشویم آزادهوا و خوراک ها ، 

 ، در آن بکار رفته و به وفور در ماده ای که ظاهراً برای انعطاف و نرم کردن پالستیک

شده و به محیط و هوای ت می شود . این ماده کم کم آزاد وسایل اطراف ما یاف

متوجه  تر نگاهی بیاندازیم ، اگر به پالستیک های کهنه . اطرافش منتقل می شود

چرا که اندکی  می شویم که اندکی سخت تر و بی انعطاف تر از نمونه نوی آن میباشد

. این ماده خطرات  و  از فتاالت درونش به مرور زمان در فضای اطرافش آزاد شده

معلولیت های جسمی و  :از جمله عوارض سهمناکی برای سالمتی انسان دارد ، 

اندگی های ذهنی و کم هوشی ، سردی و بی میلی جنسی بویژه در عقب م مغزی ،

زنان ، نابودی استروژن و تستسترون ، نازایی و زایمان های سخت ، تنوع طلبی 

جنسی ، کم عمقی روابط عاطفی ، کمتر لذت بردن از هر عامل لذت آوری ، اوتیسم 

ها و مدن خلق و خوهای زودرس ، بوجود آ، بلوغ  های با پایه ژنتیکی و بی احساسی

ترشح هورمون های جنس مخالف در شخص ، تغییر عملکرد هورمونها ، بزرگ شدن 

غده پروستات در مردان و کم شدن تعداد و کیفیت اسپرم ها ، تغییر فعالیت سیستم 

رفتاری ، تولد نوزادان پسر با اختالالت تناسلی ،  اتایمنی بدن ، پرخاشگری و تغییر

بیماری های قلبی و عروقی  بروز چاقی های ناسالم در نواحی خاصی از بدن ، دیابت ،

کار  در کار غدد درون ریز ، اختالل در، نارسایی های عصبی  در نوزادان ، اختالل 
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انها ، زود انزالی ، بیضه ها ، نقص در رشد مغزی ، اختالل در غدد سینه ای و تخمد

، انواع  خوابی ، بی حوصلگی ، گُر گرفتگی آسیب به بافت دستگاه گوارش ، بی

 سرطان ها و...

میکنیم ،  عتمادپالستیک ها ا بهوقتی که انقدر احمقانه ، چشم بسته  و بی منتها   

باید هم که پای عواقبش بنشینیم . این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست ! این 

 کر خوردن خواهد انداخت ! الستیکی که من می شناسم آخرش نوع بشر را به شِپ

پالستیک هم مثل سایر دشمنان ما روز به روز هوشمندتر ، متکاملتر ، گسترده تر ،   

 پیچیده تر و پلیدتر می شود و برای مبارزه با آن باید هرچه سریعتر آماده شویم . 

نوشیدن مایعات و خوراک های  پالستیک : ابلهانه ترین روش های استفاده از  

گرم در ظروف پالستیکی و یا با ابزار پالستیکی ، نگهداری مایعات و آب در ظروف 

ی زمان کوتاه و حتی در دمای پایین ، استفاده از پستانک های اپالستیکی حتی بر

، پالستیکی برای نوزادان ، خرید اسباب بازی های ساخته شده از مشتقات پالستیک 

پارک کردن اتومبیل در معرض گرما و تابش خورشید که باعث تساعد گازهای بسیار 

استفاده  سمی و کشنده از قست های پالستیکی درون ماشین و داشبورت  می شود ،

طوالنی مدت یا در پریز برق نگه داشتن لوازم صوتی و تصویری تا گرم شدن و 

درونشان ، گرم کردن فضای داخلی خانه انبساط قطعات و آزاد شدن گازهای مرگبار 

در  یها بخصوص در زمستان که باعث آزاد شدن ترکیبات خطرناک پالستیک ها

فضای خانه می شود ، پوشیدن لباسهای با الیاف پالستیکی که باعث جذب پوستی و 

می شود ، ورزش و فعالیت  های  به بدنورود سریع فاکتورهای مهلک پالستیک 

 ...وو کفش و قمقمه های پالستیکی  بدنی با لباس ها
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پالستیک را نمی شود زندانی کرد ، به هیچ وجه . در هر دمایی وبا هر جسمی ،   

جسمی برای جفت گیری گیرش نیاید هم در هوای  . بسادگی ترکیب می شود

درجه سانتیگراد اوضاع  60را آزاد می کند . اما در دماهای باالتر از  زهرشاطرافش 

 . می شود وخیم تر هم

 

 

 "تجزیه پالستیک"

 

پالستیک گور به گور شده در مقام تجزیه هم در قیاس با سایر زباله ها ، بسیار چِغر   

. زمان تجزیه  ( می باشد و بد بدن )اصطالح هادی عامل گزارشگر بی همتای کشتی

 : به شکل  زیر میباشد در طبیعت زباله ها
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ستیکی نوشابه ها ) سال( ، بطری پال 5تا  1) پوست موز ) دوهفته ( ، فیلتر سیگار

 سال ( !!! 450

 

 "پالستیک  و طبیعت"

 

قرن دوام   4بیش از  ساده ترین مدلهای پالستیک ، چون خاری در گلوی طبیعت ،  

میلیون ها سال هم  بهمی آورد ، حا ل آنکه این زمان در پالستیک های پیچیده تر 

البته پالستیک ها این مدت زمان را هم در زیر خاک کپۀ مرگشان را آرام  می رسد .

و بی دردسر نمی گذارند و دایماً گازها و ترشحاتی از خود را در محیط و خاک و 

می پراکنند ؛ سر از گلو و نای و بینی و شکم جانداران خشکی و  اطرافشانهوای 

اران را مستقیماً بکام مرگ می کشاند دریاها در می آورند . تعداد قابل توجهی از جاند

. با گیر کردن در البه الی اندام میلیونها جاندار در دوران بچگی ، تغییراتی بنیادین 

در شکل و ظاهر و آینده شان از لحاظ تغذیه و جفت یابی و گریز سریع از دست 

  . ایجاد می کننددشمنان 
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به کنار  ظروف و کیسه های پالستیکیبرخی جانداران بدنبال بوی پسماندهای درون 

عده ای از جانداران  . جان می دهندجاده ای تصادفات جاده ها کشیده شده و در

باکتریایی بودن برخی  گرسنه که به محل زباله ها کشیده می شوند ، بخاطر عفونی و

 دچار بیماری های وحشتناکی می شوند که گاهی در آینده به انسان  نیز زباله ها ،

هم بیماری های تقلش می کنند .پالستیک ها و دیگر زباله ها گاهی در مجاورت من

می شود . در پروسۀ غیر ممکن مهارش بعدها می سازند که  جهش یافته و جدیدی

 داستان است . نشت و دفع و سوزاندن پالستیک ها ، الیه اوزون کوچکترین متضرر

زمین و آبهای زیر زمینی و نشست ترکیبات غریب پالستک در الیه های زیرین 

راهیابی شان به دریاها و محصوالت کشاورزی ، آلودگی محیط زیست و نابودی 

اکوسیستم های گیاهی و جانوری و ان شااهلل  نابودی نوع بشر از برکات پالستیک 

 مقدس است .

 

 

 هوای آلوده حیات تمام موجودات کرۀ خاکی را تهدید می کند . پالستیک ها با قرار  

گیری در معرض تابش اشعه های خورشیدی سمومی را متساعد می کنند که در 

اتمسفر قرار گرفته و مانع از تابش اشعه های مفید خورشید به زمین و ساکنانش می 
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. سیکل معیوب دیگری در اثر تابش و باران و فرود مجدد این سموم بر زمین به  شود

، مشکالت  عدیده در فاضالب ها و  وارونگی های جوی ، سیل ها . جریان می افتد

 تاوان دوستی با پالستیک هاست . و میلیونها ادبار و نکبت دیگر آبگرفتگی ها

خوشبختانه !!!! خوشبختانه خداوند بزرگ و بخشنده ، نعمت عظیم نفت را به نحوی   

غیر قابل باور و سخاوتمندانه نصیب کشور ما کرده . همین نفت عزیزی که باعث 

پیشگامی ما در تمامی عرصه های جهانی شده . امروز ما از لحاظ جمعیتی  برتری و

امین  74جهان ، اقتصاد  امین کشور  18ن ، از لحاظ وسعت  امین کشور جها  17

امین در جهان ،   25امین در جهان ، ورزش   28کشور جهان ، سلولهای بنیادی 

ر جهان ، کیفیت زندگی امین د  16امین کشور جهان ، پیشرفت علمی   23نظامی 

امین کشور در جهان هستیم اما به لطف نفت   39امین درجهان ، صنعت   84

پالستیک های صنعتی رتبۀ فاخر و غرور آفرینِ دوم  زرگوار ، در تولید و مصرف وب

و  را در کارنامۀ افتخارات خود داریم !!! به امید ایستادن روی سکوی قهرمانیجهان 

 !!! مدال طال

  40میلیون تن زباله تولید می شود ، که ایران به تنهایی  5/3  کل جهان روزانهدر   

از این میزان %  از آن را تولید می کند ! درود به شرفمان  15/1یعنی   ، هزار تن 

 هزار تن در سال !! 177تن در روز پالستیک تولید می شود ، یعنی  500
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 . ه محیط زیست می کندخوارد چر در روز متوسط سه پالستیکهر فرد تهرانی   

حول و حوش  !رای نابودی کهکشان هم آماده ایم ها به تنهایی بحقا که با این رکورد

و در زمان بحران نفت و انرژی ، برخی کشور های پیشرفتۀ آن  1970سال های 

را از ترکیباتی چون سیب زمینی ،  پلیمرهای گیاهیکار روی زمان ) به جز ایران ! ( 

های بسیار خی کشوربر 2000ذرت ، گندم و ... به جای نفت آغاز کرد . از سال 

کار را بر روی پرورش نوعی کرم  ) باز هم بجز ایران ! (  پیشرفته چون انگلیس

 پالستیک خوار و تجزیه گر آغاز کرده و حتی موفق هم شدند . هیچ معمایی نیست

 شیده بماند ، جام هوش انسان ، بیکران تر از هر معمایی ست .ر بشر پوتا ابد ب که

البته ما هم بیکار ننشسته ایم و در مقابل پیشرفت های دیگران ال اقل فرهنگ مان   

ز تنور نانوایی در می آمد خنک اکه نان داغ را  ، قبل ترک ها را تغییر داده ایم . مثالً

، اما با پیشرفت روز افزون مان ، با  پیچاندیم یکردیم و در کیسه ای پارچه ای ممی

 نان های داغ را بی حوصله و یکباره می ، متمدن تر شدن و با کالس تر شدنمان

سال پیش ها دکان ها در  در پالستیک های صد بار مصرف !  تا همین چند تپانیم

روز ها جنس را دست مشتری میدادند اما این ، بازیافتی از کاغذ باطله  پاکت های

 !بدست مشتری می دهند  و تیراژی که اب و ابعادیپالستیک ها را به چه رنگ و لع
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ی گاز بدون جداسازی می سوزانند و این کار باعث آزاد ساز را شهرداری ها زباله ها

اسید کلریدریک و هزار یَمان دیگر و اشاعۀ بیش از  ، های کشنده از جمله دیوکسین

 !سی و نه مدل سرطان می شود 

است که مضراتش بیشتر می شود  کزباله ها زیر خا کار خوب شهر داری ها دفن   

که کمتر نمی شود  ! کالً ما ایرانی ها که اعتقادی به کاهش مصرف و تولید ، استفاده 

 طرح و اختراعی برای یا، پلیمری و یافتن جایگزینی بی ضرر بازیافت ظروف  مجدد و

تجزیه کنندگی آن ها نداریم ! چه کاری ست وقتمان را تلف این چیز ها کنیم ! آن 

و وقت  بیت المال دنیا کدام فرشته از پالستیک می پرسد؟! حیف نیست کلی بودجه

هم شکر خدا کشور ما  و گهربار دانشمندان را تلف زباله کنیم ! هم جهان فراخ است

بعضی بخورند که میانگین پهنۀ  بدبختی ها غصه اش را بروند اروپایی !!!پهناور 

رند ، باید بجای آو، تا قضایِ حاجت  می شودکشورهاشان قاعدۀ یک استان از ما هم ن

 تا الی دست و پایشان را نگیرد از بس که کوچکند فوری جمع و جورش کنند

 ! اما ما حاال حاال ها جا برای بریز و بپاش داریم ! کشورهاشان

 

 ی "" پالستیک خوار

   

فروشگاه های با عظمت و کیلومتری ، یخچال های عریض و طویل و گوشت پر خون  

 تازه ...و 

گوشت را میکِشی ، کارت را میکِشی و الشه را چون کفتار به سمت النه میکِشی . 

ت ها سالخی نشده . حسِ که هیچ حیوانی برای تولید این گوشهزار مرتبه شکر خدا 
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وقتی بدانی برای خوراکت هیچ بنده ای در حمام  دستت می دهد بالیشعف و سبک

پالستیک بزرگوار  بشری ، به همتخون ننشسته ! این سفره پر مهر و این شعبده 

بی مانند ، در اثر حرارت هم جان نمی  است . این مدل از پالستیک چون گوهری

 نوش جانمان ! دهد !

 
 

 

 

،  و جذاب خوشه ای ذرت متقارنچشم ناپاک بشر پر از هوس می شود آندم که   

 ! می ربایدرجسته اش هوش از سر آدم دلنواز و ب فربه و کشیده ، با دانه های
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لیتر آب برای پرورش همین یک کیلوگرم  1240تالش ساالنه کشاورز ، سم ، کود و 

 تِ مفت .کیلویی هزار تومان ) معادل سی سنت ( مف  ذرت !

این چنین به  لکتگذارد ثروت مم که دیگر نمی دلربا برومبه فدای پالستیک  ای من

زمان را صرفه جویی در  تازه وقت طالست ، . برود برای یک کیلو گرم ذرت زمان

 ببین ،نه یکسال کشاورزی که دیگر ده دقیقه برای تولید !!!

صنعت استراتژیک پتروشیمی و پلیمر این روز ها حسابی سرگرم تولید محصوالتی  

 !!!ه و پر مصرف خوراکی برای ماست استراتژیک ، خوشمز
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تیک نگون بخت . هی بگویید پالستیک سر این پالسحاال هی صفحه بگذارید پشت   

. دیگر چه در حلقمان تپانده  ، عسل کردهدر خمره است . دستش را تا آرنج  خر

کاهو ، نخود فرنگی ، نمک ،  سیر ، مرغ ،  از پالستیک بهتر ازمعجزه ای میخواهیم 

 پاستا ، شیر خشک ، نودل ، گوشت و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "سرباز پالستیکی"

 

خدا برکت بدهد دوستانی را که دستشان به کار پالستیک آلوده است . به شکرانه   

از مدل مزرعه ، فا و بی نیاز می شویم . خودکاین اختراع غریب ، به سرعت داریم 

کود ، مرغ تخمی ، شوره زار و خالصه هرکوفتی که  گلخانه ، کشاورزی با آب فراوان ،

زمانی نعمتی برای بشر خوانده می شد . فی الواقع این پالستیک بود ، آن درب گم 
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حرام زاده شده بر دیوار ، حلقه مفقود ما بین نفت و طعام ! با تولد این طفل 

 کشاورزی ، از میوه جات استوایی تکنولوژی ، رنگ در رنگ محصوالت دامی و

ی از ثانیه برایمان طیور و دام استرالیایی را در کسرآمریکای جنوبی تا گوشت تازه 

 فراهم میکند !

 

 

ارد عرصه جنگ تر است . پالستیک وز این هم خیط تر و غیر قابل باورا ولی موضوع  

های ساخت سرباز ، پرینتر های سه تانکرجز ابزار جنگ حاال دیگر ها  هم شده . 

ه ند . پالستیک نان بچنبعدی که در شبانه روز هر یک بیش از چهل سرباز تولید میک

تروریستی و ارتش  که تا چندی پیش در گروه های یتیم های ویالن را هم آجر کرده

ی شدند . این سرباز ها حتی برای خودشان هم قابل های سنتی به کار گرفته م

تشخیص نیستند و خودشان هم نمیدانند ربات هستند نه آدم  ! پوست و گوشت و 
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تجزیه  نعششان از نعش آدم هم ترخون و مو دارند و حتی گاهی میمیرند ! حتی زود

 میشوند !

، کم توقع ، بی احساس و فارق از انسانیت ، با  پالستیکی از تروریست های بدون مرز

که بگذریم ، میرسیم به روسپیان پالستیکی  بشریتِ  تاریخی بی سابقه در جنایت ها

!! 
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 "سخن پایانی"

 

عالج همه زخم های بشر و طبیعت ، بی گمان ، گیاهخواری ست . بهترین و سالم   

این  از گیاهان ، میوه ها و سبزیجات میسر است . ترین رژیم های الغری با استفاده

ب بدن ، هم شادابی پوست صورت و بدن را تضمین می آرژیم ها با نگهداشتن میزان 

ند ؛ و هم بر خالف ند ، هم از چین و چروک و الغری ناسالم جلوگیری  می کنکن

تشکل از گیاهی ، اجازه نمی دهد بافت مغز که میگر راه های الغری مصنوعی و غیرد

کند . و تازه با پیروی از رژیم های  ست ، آب شده و قشر مغز را کوچکنوع چربی 

مملو از سبزیجات و میوه های دارای کالری منفی ، عالوه بر الغری سالم ، تمام نیاز 

های بدن هم از لحاظ پروتئین و مواد مغذی و معدنی ، امالح و ویتامین ها تأمین می 

 شود .

د که با خوردن آن ها به آن دسته از میوه ها و سبزیجاتی اتالق می شوکالری منفی   

از کالری قابل جذب از آن ها به بدن ، سیستم گوارشی باید کالری بیشتری  و ورود

 . به طور کامل جذب می شود  های آنذاما مواد مغ ، بسوزاند شان برای هضم آنها

اک کننده کبد مثل چای سبز ، که البته باید با ترکیبی از گیاهان و سبزیجات پ

 گیالس  و... مصرف شود .

و  ابودگر عمر و جوانینرادیکال های آزاد مهمترین دشمن و قاتل سلولهای بدن و   

جوم هنه میلیونها بار به سلولهای بدن در نهایت از پای درآورنده بدن هستند که روزا
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ت تازه قابل مهار و شکست می آورند تا تخریب شان کنند و تنها با میوه ها و سبزیجا

 هستند .

بدن تنها با مصرف بیشتر گیاهان و میوه  فلزات سنگین و آلوده کننده محیط ، هوا و  

شیمیایی برای چسبیدن به فلزات سنگین در بدن و دفع   ها و البته برخی ترکیبات

 کاربرد دارد .  آنها

نشاط ، جوانی ، سالمت ، انرژی و تفکر سالم و خالق ، با هیچ گوشت و مکمل 

 دارویی ممکن نیست مگر با میوه ها و سبزیجات تازه و دست کاری نشده . -خوراکی

بلکه تشنۀ انسانهای مفید است . روح  کره خاکی دیگر نیازی به افراد موفق ندارد ،  

 می شود .سبزیجات پاک و تهذیب  وه وبا مصرف گیاه و میکه انسان تاریخی ست 

پرهیز از ظلم و جنایت و ساخت بهشتی که نوع بشر هزاران سال است در پی اش 

 سرگردان است ، تنها با فرهنگ گیاهخواری هوشیارانه مقدور می شود .
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 خوراک باید ذهن را بپروراند ، روح را و خرد را . لذیذترین خوراک ها و سالمترین آنها

بوده ، هست و خواهد واندن و نوشتن خوراک اصلی بشر ، کتاب است ، خ برای انسان

 . بود
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کتاب نامه در این فایل موجود نمیباشد اما در کتاب اصلی موجود است.خوشحالم از 

 وجودتان


