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قانون علیه دخانیات
آشنايي با قانون جامع كنترل دخانيات و آشنا كردن مردم با مفاد آن، منجر به آشنايي 
آنان با حقوق خود شده و توان آنها را در راه مبارزه با دخانيات افزايش مي دهد. اين كار 
به طور  كرد؛  ملي كمك شاياني خواهد  مبارزه  و  كنترل  راه  در  نيز  متوليان سالمت  به 
مثال، اگر والدين بدانند كه مطابق قانون، »فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع و 
مستوجب مجازات نقدي است«، مانع از تهيه مواد دخاني توسط فرزندان زير 18 سال 
خود خواهند شد و چه بسا خود نيز در اين امر بر اطرافيان خود نظارت نمايند يا پيگير 

مساله از فروشندگاني كه مبادرت به اين كار نموده اند، باشند.
خانواده ها بايد بدانند كه »هر گونه تبليغ، تشويق مستقيم يا غيرمستقيم و تحريك افراد 
براي استعمال دخانيات اكيدا ممنوع است.« اما به راستی، چند درصد از  خانواده ها در 
فضای تبليغاتی رسانه های حقيقی يا مجازی در احقاق حقوق خود و خانواده خود 
در اين زمينه تالش كرده اند؟ اگر مردم با آگاهی از استعمال تحميلی و دود دست سوم 
دخانيات، بدانند كه »استعمال دخانيات در اماكن عمومی  يا وسايل نقليه ممنوع است«، 
آيا باز حاضر می شوند در اماكنی كه ديگران دخانيات مصرف كرده اند، حاضر شوند؟ آيا 
و كودكان در  زنان  اكثريت غيرسيگاری جامعه شامل گروه های آسيب پذيری مثل  بايد 
معرض خطر اقدامات رفتاری خطرناک اقليت مصرف كننده مواد دخانی در جامعه قرار 

بگيرند؟

با حقوق خودتان آشنا شويد
كشور ما جزو معدود كشورهايي است كه قوانين كنترل دخانيات در آن مصوب و داراي 
شرايط مناسب اجرايي است ولی به داليل متعدد هنوز شاهد اجراي موثر و تاثير آن در 
سطح جامعه نيستيم. يكي از داليل مهم اين قضيه، عدم آشنايي شهروندان با عوارض 
دود محيطي دخانيات و حقوق خود در مقابله با اين معضل است. اين در حالي است 
كه در مكان هايي مانند درون خانه ها كه اجراي قوانين معناي متفاوتي مي يابد، تعداد 
زيادي از كودكان و همسران در معرض دود تحميلي دخانيات قرار گرفته و دچار عوارض 
از تضييع حقوق  به شكل مستقيم و مشهود،  و بيش  افراد جامعه كم  مي شوند. همه 
رعايت  عدم  موارد  مهم ترين  از  بعضي  آگاه اند.  دخانيات  مصرف  وسيله  به  شهروندي 
حقوق شهروندي را كه به طور نامحسوس در جامعه رايج است، مي توان در موارد زير 

خالصه كرد: 
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استنشاق تحميلی دود دخانيات در اماكن عمومی
استنشاق تحميلی دود دخانيات در محيط كار

استنشاق دود دست سوم دخانيات
تبليغ دخانيات در رسانه های حقيقی و مجازی

استنشاق تحميلي دود دخانيات در اماكن عمومي
مطابق تبصره 1 ماده 13 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات واصالحيه آن، 
مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم جزاي نقدي از 

220 هزار ريال تا  430 هزار ريال است.
مطابق ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، به منظور حفظ سالمت عمومي، به 
ويژه محافظت در برابر استنشاق تحميلي دود محصوالت دخاني، استعمال اين مواد 

در اماكن عمومي، ممنوع است.
سيگاري  فرد  اطرافيان  به  مي تواند  نيز  سيگار  بوي  حتي  مستند،  اطالعات  براساس 
با دود تحميلي محيطي  )در مقايسه  اين مورد  به  برساند. محققان اصطالحاً  آسيب 
بوي  از  كه  خانواده هايي  نيستند  كم  كرده اند.  اطالق  سيگار  سوم  دست  دود  مشهود( 
و  درون خودرو  بوي سيگار  از  كه  يا مسافراني  مي برند  رنج  سيگار همسايه هاي خود 
از استعمال دخانيات در اماكن عمومي باقي مانده است،  از بوي دودي كه  افرادي كه 

دچار رنجش و آسيب شده اند. 
دودي كه از كناره سيگار به محيط وارد مي شود، بسيار خطرناک تر از دود استنشاقي 
سيگار است. علت اين مساله، حرارت بسيار باالي نوک سيگار در مقايسه با فيلتر آن 
است )900 درجه سانتي گراد در برابر 30 درجه سانتي گراد( و همچنين دودي كه وارد 
ريه فرد مي شود، با مرطوب شدن و تغيير دما شرايطي را براي ايجاد مواد شيميايي 
افراد مصرف كننده دخانيات،  بنابراين  فراهم مي نمايد.  اوليه  دود  از  و مضرتر  جديدتر 

دودي را به محيط وارد مي نمايند كه از دود استنشاقي خودشان مضرتر است.
 استنشاق غيرداوطلبانه دود ناشي از سوختن سيگار، به معني سيگاري تحميلي بودن 
است. زندگي با يك فرد سيگاري به  منزله مصرف مستقيم ساالنه 80 نخ سيگار است. 
استنشاق  را  مصرف شده  روزانه  سيگارهاي  چهارم  يك  تحميلي«  »سيگاري  واقع  در 
مي كند. ريه هاي افراد غيرسيگاري كه در كنار فرد سيگاري زندگي مي كنند، به مراتب 
عملكرد ضعيف تري از افراد سالم غيرسيگاري دارد. قرار گرفتن در معرض دود سيگار، 
خطر بيماري هاي تنفسي را در بزرگساالن تا حدود 25درصد و در بچه ها تا حدود 50 تا 

100 درصد  افزايش خواهد داد. 
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و  عروقي  قلبي  بيماري  هاي  درصد   30 از  بيش  جهاني،  بهداشت  سازمان  آمار  طبق 
يك سوم بيماري هاي تنفسي در بين سيگاري هاي تحميلي ايجاد مي شوند. ميزان بروز 
سرماخوردگي، عفونت گوش مياني، گلودرد، سرفه و گرفتگي صدا در كودكاني كه والدين 

سيگاري دارند، بيشتر از كودكان داراي والدين غيرسيگاري است. 

استنشاق تحميلي دود دخانيات در محيط كار
در  دخانيات  »استعمال  دخانيات  با  ملي  مبارزه  و  كنترل  جامع  قانون   13 ماده  مطابق 

نهادهاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع است.«
 حقوق شهروندان محدود به اماكن عمومي و محيط هاي تفريحي نيست. كار 

از وظايف  و  كارمندان  و  كارگران  اوليه  از حقوق  يكي  در هواي سالم 
اصلي و قانوني كارفرمايان  است. محافظت كاركنان و مراجعان 

از بروز عوارض اين عامل  در برابر دود محيطي دخانيات،  
خطرساز كه زمينه ساز بسياري از بيماري هاي شغلي 

است، مي كاهد. با اين كار مي توان از بروز يا تشديد 
بسياري از بيماري هاي شغلي مانند سرطان ها و 

بيماري هاي ريوي مرتبط با شغل تا حد زيادي 
پيشگيري نمود، چرا كه اختالط دود دخانيات 

كار  محيط  در  خطرساز  بالقوه   عوامل  و 
عوارض  تشديد  باعث  آزبست(  )مانند 
به  كارگران  ابتالي  به  سيگار  مي شود. 
بيماري هاي مزمن شغلي مانند برونشيت، 
فيبروزدهنده  بيماري هاي  پنوموكونيوز، 
و  كرده  كمك  شغلي،  آسم  و  ريه  نسج 

پيشرفت آن  را تسريع مي كند. 
مواد  كاري،  در محيط هاي  ديگر،  از سوي 

فضا  در  مضري  و  سمي  بالقوه  شيميايي 
يا  و  سيگار  دود  با  تركيب  با  كه  دارد  وجود 

مواد  به  سيگار،  آتش  توسط  ديدن  حرارت 
تبديل  مهلك  بسيار  اثرات  با  خطرناک  بسيار 

مي شوند. در ضمن، تماس دست آلوده به مواد با 
دهان، در سيگاري ها بيشتر است و اين موجب انتقال 
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بسياري از بيماري هاي واگير )مثل بيماري هاي روده اي و آنفلوآنزا( مي شود. ثابت شده 
است افراد سيگاري به دليل ضعف سيستم ايمني و عدم توانايي سيستم تنفسي در 
پاک سازي و عدم رعايت بهداشت فردي، بيشتر در معرض بيماري ها و در نتيجه غيبت 
ايجاد  نيز  و  تنفسي  بيماري هاي  انتقال  با  كار هستند.  همچنين سيگاري ها  از محل 
آلودگي در محيط كار، باعث بيمار شدن همكاران و نيز كاهش عملكرد آنان در محيط كار 

مي شوند كه بازتاب هاي منفي اقتصادي آن، كمترين ضررش محسوب می شود.
درصورت عدم نظارت بر استعمال دخانيات در محيط كار، افراد سيگاري يكي از معضالت 
مهم اداره ها و كارخانه ها را رقم مي زنند. اين افراد با پايمال كردن حقوق ديگران، به طور 
را سيگار  فرايند  اين  قرار مي دهند.  دود سيگار  معرض  در  را  همكاران خود  ناخواسته، 
نيز  و خانه ها  اماكن  ديگر  در  فعال  غير  فعال مي گويند. سيگار كشيدن  غير  كشيدن 

شايع است.
با توجه به اينكه دود سيگار در محيط، باعث كاهش تمركز و دقت افراد 
مي شود، اين موضوع بايد مورد توجه روساي ادارات و كارفرمايان قرار 
گيرد، چرا كه وجود فرد سيگاري باعث اختالل در عملكرد تمامي 
را  كار  ايمني  و  كار  كيفيت  و  و كميت  كارگران شده  و  كارمندان 
زير سوال مي برد. در هر 5 ثانيه، يك نفر در دنيا و در هر 2/5 
دقيقه، يك نفر در ايران به علت مصرف دخانيات مي ميرد. 
تشكيل  كارشناسان  و   متخصصان  را  آن ها  از  تعداد  چه 
زيرساخت هاي  به  اندازه  چه  تا  موضوع  اين  مي دهند؟ 
اقتصادي لطمه مي زند؟ اين ها مواردي هستند كه بايد 

مورد توجه قرار گيرند.
با مشكل  براي مقابله  راه حل هاي پيشنهادي  از ميان 
سيگار كشيدن در محل كار، چند راه اصلي، كاربردي تر 

هستند:
آگاه كردن و تشويق پرسنل براي ترک سيگار توسط 

مشاوره پزشكي
براي ترک دخانيات  امكانات مالي و رفاهي  تخصيص 
ديگر  تشويق  و  ترغيب  براي  راهكاري  عنوان  به  كاركنان 

كاركنان سيگاري
ممنوعيت  و  محدوديت  قوانين  بر  نظارت  و  دقيق  اجراي 

مصرف دخانيات در محل كار
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طرح جريمه نقدي افراد سيگاري به ازاي هر بار  مصرف دخانيات در محل كار
مصرف  ممنوعيت  براي  دولت ها  توسط  راهبردي   و  متناسب  قوانين  وضع 

دخانيات در اداره ها و كارخانه ها  و محل هاي كار خصوصي و دولتي
موظف نمودن كارفرمايان براي محافظت از كارگران غير سيگاري در برابر دود 

سيگار كاركنان سيگاري 
استفاده از حسگرهاي دود براي ارزيابي و كنترل دائمي محل كار

                                                                                                  
دود دست  سوم دخانيات

به صورت دود  كه  انواع دخانيات  از سوخت  ناشی  تازگی مشخص شده كه سموم  به 
است.  آسيب رسان  و  خطرناک  می رفت،  انتظار  آنچه  از  بيش  نمی شود،  رويت  هوا  در 
اين سموم از طريق لباس، پوست و مو و وسايل اطراف فرد سيگاری به ديگران منتقل 
می شود؛ به طوری كه ثابت شده اين اثرات حتی تا ماه ها پايدار و تاثيرگذار است. به اين 
ترتيب، اين عقيده كه ابراز ناراحتی فردی كه از بوی ناشی از سيگاری كه مدت ها قبل در 
محل كشيده شده را به حساسيت روحی و تلقين شرطی وی نسبت می دادند، رد شده 
و از لحاظ علمی ثابت شده كه اين بو هشداری است برای مغز تا هرچه سريع تر به فرد 

اطالع داده و او از محل دور شود.
تازه ترين مطالعه ای كه دردانشگاه سانديه گو انجام شده، نشان داده كه حدود 90 درصد 
نيكوتين تنباكوی دود شده به ديوار، سطوح، وسايل نرم درون خانه مانند فرش و بالش 
بررسی سطح  يك  در  همچنين  می چسبد.  افراد  پوست  و  مو  و  لباس  نيز  و  مبلمان  و 
كوتينين )يك متابوليت فعال نيكوتين( ادرار و موی اطفالی كه والدين سيگاری دارند 
ولی در بيرون يا دور از كودكان خود سيگار می كشند را اندازه گيری كرده و در مقايسه، 
آن را حدود 7 برابر كودكان با والدين غيرسيگاری ارزيابی كرده است.  البته در قسمت 
ديگری از تحقيق، اين مقدار را در كودكانی كه والدينشان در كنارشان اقدام به مصرف 
دخانيات می كنند، 8 برابر كودكانی ارزيابی كرده كه والدين معتاد به سيگارشان  در منزل 

سيگار  نمی كشند.
عمده تركيبات مواد دست سوم دخانيات كروم، كادميوم، سيانيد هيدروژن، بوتان، تولوئن، 
اينكه  دردآور  البته  و  جالب  است.   210 پولونيوم  و  سرب  مونوكسيدكربن،  آرسنيك، 
بعضی از اين سموم بسيار كشنده و حتی برای قتل و كشتار به كار رفته است؛ برای 
مثال، گاز سيانيد هيدرژون در كشتارهای دسته جمعی به كار رفته و پولونيوم 210 يك 
ماده راديواكتيو بسيار قوی و خطرناک است كه بعضی سازمان های جاسوسی، آن را 
برای از بين بردن قربانيان خود به كار برده اند. در ضمن، 11 تركيب سرطان زای ديگر نيز 
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در اين مواد كشف شده است. 
الزم است بدانيم كودكان به چند دليل بيشتر در معرض عوارض اين مواد سمی خواهند 

بود: 
كودكان زمان بيشتری را در منزل سپری می كنند. 

و  كشيدن  آغوش  )در  بزرگساالن  با  فيزيكی  تماس  معرض  در  بيشتر  كودكان 
دست  دود  مضر  ذرات  حامل  كه  سيگاری  بزرگساالن  توسط  كودكان  بوسيدن 

سوم در مو ،پوست و لباس خود هستند( قرار می گيرند.
كودكان با خصوصيت منحصر به فرد خود، از جمله سينه خيز و چهار دست 
قرار  سطوح  در  شده  پخش  سموم  معرض  در  را  خود  بيشتر  رفتن،  راه  پا 

می دهند. 
آلوده  دست  و  اطراف  وسايل  بردن  دهان  در  همراه  به  كودكان،  تنفس سريع تر 

خود، تماس با مواد سمی محيط را تشديد می كند. 

تنفس سريع تر كودكان، به همراه 

در دهان بردن وسايل اطراف و 

دست آلوده خود، تماس با مواد 

سمی محيط را تشديد می كند
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تبليغ دخانيات در رسانه هاي حقيقي و مجازي
طبق ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در كشور ما، هر نوع تبليغ يا 
اكيداً  دخانيات  استعمال  به  افراد  تحريك  يا  غيرمستقيم(  چه  مستقيم،  )چه  تشويق 
ممنوع است. اما به راستی، چند درصد خانواده ها تا كنون به اصحاب رسانه در اين مورد 

اعتراض كرده و يا اقدامي قانوني انجام داده اند؟
انگيزه  ايجاد  درصد   60 تقريبا  مسؤول  رسانه  ها  كه  است  شده  ثابت  دنيا  در 
براي شروع به مصرف دخانيات هستند. شركت هاي دخاني مي توانند از طريق 
مصرف  برای  كننده  تحريك  هاي  صحنه  نمايش  با  و  سريال ها  و  فيلم ها 
دخانيات، به طور غير قانوني و در بستري از عدم اطالع رساني و ناآگاهي بدون 

اجازه به داخل منازل وارد شده و خانواده را دچار تنش نمايند. 
از هر جاي ديگر شاهد تضييع  اگر سري به فضاي مجازي بزنيد، شايد بيش 
حقوق شهروندان در موضوع دخانيات باشيد. زيرا شاهد فعاليت هاي رسمي و 
مجازي  فضاي  در  داخلي(  شركت هاي  )حتي  دخاني  شركت هاي  غيررسمي 
هستيم؛ محلي كه بدون نظارت بزرگساالن و به طور نامحدود توسط نوجوانان 
مورد جستجو قرار مي گيرد. كنكاشي در اتاق هاي گفتگو و وبالگ ها و وبسايت ها 
و شبكه های اجتماعي اين نكته ملموس را نشان مي دهد كه شركت هاي دخاني 
مصرف  به  نوجوانان  وسوسه  و  تحريك  در  سعي  هوشمندانه  شيوه های  با 
دخانيات دارند؛ جمالتي نظير »با كدام آهنگ سيگار مي چسبد؟«، »آيا در باران 
انواع مواد دخاني تدخيني و غيرتدخيني. در شهر  سيگار كشيده ايد؟« و تبليغ 
محيطي  فضا،  اين  در  سالمت محوران  كنترل  عدم  كنار  در  مجازي  الكترونيك 
فراهم مي آيد كه در بستري از ناآگاهي، حقوق اوليه شهروندي تضييع مي شود، 
يعني حق دستيابي به حقايق از آنان سلب مي شود و اين حقايق چيزي به جز 
مضرات ورود به دروازه اعتياد به دخانيات نيست؛ اعتيادي كه متاسفانه امروز 
و  زنان  توسط  قليان  استعمال  صحنه هاي  مشاهده  با  مدگرايي  فضاي  در 
قلب  مي كنند،  مبادرت  امر  اين  به  خود  والدين  جوار  در  حتي  كه  نوجواناني 

مسووالن حفظ سالمتي جامعه را به درد مي آورد.
قليان  عرضه  ممنوعيت  با  مطالعه  مورد  افراد  درصد   48 مطالعه،  يك  نتايج  براساس 
به  مشروط  قليان،  عرضه  ممنوعيت  با  درصد  بودند،  44  موافق  عمومي  اماكن  در 
 92 آيا  بودند.  طرح  اين  اجراي  مخالف  درصد   8 فقط  و  بودند  موافق  فرهنگ سازي، 
در  دخانيات  خواهان مصرف  درصد   8 آزادي  فداي  را  بايد حقوق خود  جامعه  درصد 

اماكن عمومي نمايند؟


