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اجتناب کشورهای پیشرفته از ترار�خته قابل تامل است/وزارت
بهداشت و کشاورزی "سالمت محور"درباره ترار�خته نظر بدهند
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آ�ت الله حائری شیرازی با رد دلیل �رفع گرسنگی مردم� برای مصرف ترار�خته، این دلیل را �اقتصادمحور� دانستند و با
اشاره به وظیفه خطیر وزارت بهداشت و جهادکشاورزی تصریح کردند:کارشناسان با�د با حساسیت درمورد �سالمت�

نظرشان را درباره ترار�ختهها اعالم کنند.

، حضرت آ�ت الله محیالدین حائری شیرازی در گفتگوی اختصاصی باخبرگزاری تسنیمبه گزارش خبرنگار اقتصادی 
 درمورد واردات، کشت و مصرف انبوه محصوالت دستکاری شده ژنتیکی (ترار�خته)خبرگزاری تسنیمخبرنگار اقتصادی 
اعالم نظر کردند.

ا�شان در این زمینه فرمودند: کارشناسها روی این موضوع اختالف دارند؛ بعضی میگو�ند ضرر دارد و برخی میگو�ند
ضرری ندارد؛ �ا ضرر دارد �ا ندارد. �س اشکال اول از مجموعه کارشناسهاست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از ا�نکه �بعضی میگو�ند فوا�دی دارد و ضررهای کوچکی هم دارد �س اشکالی
ندارد� فرمودند: با�د در این موارد �سالمتمحور� باشیم، نه �اقتصادمحور�.

ا�شان با نقل  این جمله که بعضی میگو�ند �میتوانیم بهوسیله این محصوالت خیلی از گرسنگان را سیر کنیم� تصریح
کردند: این جمله �سالمت محور� نیست.

بدون که  این  �عنی  محوری  سالمت  کردند:  خاطرنشان  محور�  �سالمت  عبارت  تبیین  در  شیراز  سابق  جمعه  امام 
غوغاساالری و بزرگ و کوچک کردن اشکاالت، موضوع را به مجموعه کارشناسان ارجاع دهیم. مانند شورایی که درمورد

امور حیاتی توسط پزشکان تشکیل میشود و �ک نتیجه واحد اعالم میشود.

این است که وزارت تأکید کردند: اعتقادم  ا�شان درخصوص وظیفه سنگین حوزه وزارت بهداشت و جهادکشاورزی 
بهداشت و کشاورزی وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارند.

ا�شان افزودند: اگر د�د�م کشورهای پیشرفته از ترار�ختهها اجتناب میکنند، این موضوع را جدی بگیر�م؛ چرا که آنها
بیش از ما به سالمتشان اهمیت میدهند؛ گو ا�نکه برخی داروها در کشورهای آنها از دور خارج شده، اما هنوز در

کشور ما مصرف میشود.

حضرت آ�ت الله حائری شیرازی در مورد اظهارنظر شرعی درخصوص این محصوالت فرمودند: علما فقط با�د �حکم� را
بیان کنند و �موضوعشناسی� در تخصص ا�شان نیست و به عهده کارشناسان است.

ا�شان در این خصوص افزودند: اگر ترار�ختهها در کوتاهمدت مشکلی ندارد ولی طی درازمدت ضررهایی دارد ــ مثًال
مشکالتی ا�جاد میکند ــ با�د ممنوع شود؛ این را کارشناسان با�د تشخیص بدهند.
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عضو مجلس خبرگان رهبری با طرح این سؤال که �آ�ا خود کسانی که این فناوری را دارند از محصول خودشان اجتناب
میکنند �ا ارگانیک مصرف میکنند؟� �اسخ دادند: اگر کسی که تولید میکند میگو�د این محصوالت برای جهان سوم

است، آن وقت با�د تأمل کرد.

شر�فه آ�ه  این  اجتناب میکنند مصداق  این محصوالت  از  ترار�خته  تولیدکننده  اگر کشورهای  دادند:  ادامه  ا�شان 
ُرنَّ َخْلَق اللَِّه� (و به آنان فرمان مىدهم تا آفر�نش خدا را دگرگون سازند و از مسیر فطرت میشوند که: �َو َآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيِّ

) این جزء تهد�داتی که ابلیس به خدا بیان کرده که من به آنها امر میکنم تا آفر�نش تو را تغییر119خارج گردند - نساء 
بدهند.

امام جمعه سابق شیراز در تبیین این آ�ه فرمودند: تغییر میتواند الهی �ا شیطانی باشد. تغییر الهی آن است که توسعه
میدهد اما سالمت سیستم را حفظ میکند و به سمت کمال میرود؛ تغییر شیطانی آن است که ظاهر خوبی دارد اما
باطنش زشت است. مانند ظروف �کبار مصرف که مصداق این آ�ه است؛ شما اآلن ظرف �کبار مصرفتان را زیر زمین دفن

میکنید، اما سالها باقی میماند.

ا�شان ادامه دادند: هرجا که سیستم را به هم نزنیم و در عین حال توسعهاش بدهیم نعمت الهی را استفاده کردها�م؛
برای مثال بیلدستی را تبدیل به بیل مکانیکی میکنیم. اما اگر تغییر ما در سیستم تأثیر منفی بگذارد این تغییر، تغییر

شیطانی است؛ مثل سیگار که ظاهرش رفع خستگی میکند و باطنش سالمتی را دچار اشکال میکند.

حضرت آ�ت الله حائری شیرازی در ادامه به �ک شعر از سعدی در این مورد اشاره کردند:

شنیدم گوسفندی را بزرگی

رهانید از دهان و چنگ گرگی

شبانگه کارد بر حلقش بمالید

روان گوسفند از وی بنالید

که از چنگال گرگم در ربودی

چو د�دم عاقبت گرگم تو بودی

ا�شان تصریح کردند: این حکا�ت سیگار است که انسان را از خستگی نجات میدهد اما برا�ش اشکال ا�جادمیکند. اگر
ترار�ختهها هم ما را از فقر �ا کمبود به این صورت نجات میدهد که �شبانگه کارد بر حلقمان بگذارد� تکلیفش روشن

است.
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