
 

 تیرماه هفته ملی بدون دخانیات(61-61دخانیات، تهدیدی برای توسعه و سالمت)

 پایدار دخانیات، تهدیدی برای توسعه 61/4/61شعار روز چهارم 
 ی، مراسم روز جهان(WHO)بهداشت یخرداد(، سازمان جهان 31ماه مه ) 13 خیمطابق هر سال، در تار

حرکت با هدف جلب توجه هرچه  نیا کند. یگزار مرا بر (World No Tobacco Day) اتیبدون دخان

کاهش مصرف  نهیموثر در زم یها استیاز س تیو حما اتیمردم جهان به خطرات استعمال دخان شتریب

سازمان تحت عنوان  نیا7132شود.شعار سال یانجام م انیو قل گاریشامل س ینیمحصوالت تدخ گاریس

 شده است. نییتع( Tobacco – athreat to development)توسعه یبرا یدتهدی ،اتیدخان

که استفاده از منابع،  یندیکرده است: فرآ فیتعر نیرا چن داریسازمان ملل، توسعه پا یعموم مجمع

گردد  یراتییرا ممکن کرده و منجر به بروز تغ یکیتوسعه تکنولوژ یریها و سوگ یگذار هیسرما تیهدا

 تیظرف ور،پر واضح است که در اثر توسعه کش باشد.ما سازگار  یزندگ ندهیحال و آ یازهایکه با ن

 نیشود. همچنیم یسطح درآمد مل شیو موجب افزا افتهی شیزمان افزا یاقتصاد در ط یدیتول

بوده و به شدت مورد  رانیکشورها از جمله ا داریدر دستور کار توسعه پا اتیکنترل دخان یهابرنامه

 کیصورت کاهش  به زیها نیزیبرنامه ر نیثرترؤاز م یکی؛قرار گرفته است شرفتیتوجه برنامه جامع پ

 یهایماریاعم از ب ریرواگیغ یهایماریاز ب یزود هنگام ناش ریمرگ و م نهیدر زم یآمار جهان یسوم

 یاجرا تیاست. در واقع، تقو 7111تا سال  یویر یمزمن انسداد یهایماریسرطان و ب ،یعروق یقلب

در حال توسعه و  یهادولت  یدر همه کشورها هدف ها اتیرد دخاندر مو WHOچارچوب  ونیکنوانس

در  ریمرگ و م یریشگیعامل قابل پ نیعمده تر اتیاست. امروزه دخان داریبه توسعه پا دنیدر راه رس

و مصرف کنندگان  دارانینفر از خر ونیلیدر حدود هشت م یزیسفانه هر سال چأجهان است؛مت

 یرا ترک م گاریهم س یااز آن فوت کرده و عده یناش یهایماریه بدر اثر ابتالء ب یمحصوالت دخان

 یبرا یدیو مصرف کنندگان جد انیجذب مشتر ازمندین یدخان عیموضوع موجب شده تا صنا نیکنند. ا

 بازار افزون کنند. نیبه ا دیمحصوالتشان باشند و تالش کنند تا روزانه هزاران عضو جد

پسران و دختران  نیرا از ب انیمشتر نیاصل استوار است که ا نیبر ا یاتیدخان عیواضح صنا یاستراتژ

 بتوانند به آنان خدمت کنند! یمتماد یهاسال ا  حیجوان انتخاب کرده تا ترج

 اتیاز مصرف دخان یمتعدد ناش یهایماریب نیباال و همچن ریبا توجه به آمار مرگ و م داستیپ ناگفته

شود؛ سازمان  یافراد مصرف کننده و خانواده مظلوم آنان م یزندگ تیفیک ریمگشکه موجب کاهش چ

فرد  هر یبرا یجد دیتهد کیبه عنوان  7111مصرف تنباکو تا سال  ینیب شیبهداشت مطابق پ یجهان

 بدون در نظر گرفتن سن، جنس و نژادش در نظر گرفته است.

به کاهش استعمال  و کمک یسطح سالمت عموم یسازمان و به منظور ارتقا نیا شنهادیپ مطابق

را  گاریبر س اتیمال زانیکامل قانون، م یکننده و ناظر بر حسن اجرا بیتصو یکشورها و قوا ات،یدخان

 دهند. شیدرصد افزا 21تا 



 

 

اهمیت لزوم اجرای کامل قوانین مرتبط با مالیات مواد دخانی، اینک مهم ترین دغدغه درمانگران و 

ه دخانیات در کشورمان است. تنها پنج درصد از جمعیت جهان در اهالی مرتبط با بیماران مصرف کنند

های تشویقی صنایع دخانی وجود کنند که در آنجا ممنوعیت کامل تبلیغات و فعالیتجایی زندگی می

دارد. در واقع نیمی از کودکان سراسر دنیا در کشورهایی به سر می برند که هیچ ممنوعیتی نسبت به 

وجود ندارد. یکی از مهمترین اقدامات و راهکارهایی که کشورها می توانند به  تبلیغات محصوالت دخانی

کمک آن سالمت نسل جوانشان را تأمین کنند ممنوعیت کامل تبلیغات به شکل جامع و مستمر است . 

دهد که پیش و پس از ممنوعیت کامل تبلیغات مرتبط با دخانیات، مطالعات در سطح ملی نشان می

درصد کاهش داده است. نکته قابل دیگر این که مصرف  31قلیان را تا حد قابل تأمل مصرف سیگار و 

سیگار و البته قلیان در میان بانوان و دختران جوان کشورهای پرجمعیت و در حال توسعه و کمرنگ تر 

شدن قبح اجتماعی آن، در حال پیشروی به سوی یک اپیدمی مرگبار و تهدیدآمیز برای سالمت جامعه 

های مرتبط در حوزه اجرا و البته نظارت، بایستی گردد. سیاستگذاران و دستگاهنمان محسوب میجوا

تواند یک پاسخ مناسب ای به خودی خود نمیهای فردی و سلیقهها و سیاستبدانند که اتخاذ روش

ی باشد، و روشهای فریبکارانه صنایع دخان هابرای محافظت از جامعه به خصوص جوانان در مقابل شیوه

پس الجرم نیازمند وجود دغدغه بیش از پیش در میان آنها و به کارگیری یک دیدگاه کل نگر و پایش 

همه جانبه و  پیشگیری لذا ها و اولویت هایمان بنا شده است،زندگی ما بر پایه انتخابمستمر است. 

تقای آگاهی و نیز تشویق موفق از مصرف دخانیات نیازمند آموزش مهارت های زندگی از سنین پایین، ار

 تر افراد می باشد. وشمندانههاقشار جامعه در راستای گرایش به سمت عادات سالمتر و انتخاب 
 


