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حقوق شهروندی و استعمال دخانیات

اســتعمال دخانیــات بــه عنــوان یکــی مهمتریــن عوامــل مــرگ و میــر در جهــان 
شــناخته شــده و در ســال های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده ای داشــته 
ــز  ــار آن نی ــار زیانب ــوارض و آث ــی، ع ــواد دخان ــرف م ــش مص ــا افزای ــت. ب اس
ــهود  ــتقیم و مش ــکل مس ــا ش ــش ب ــه کمابی ــراد جامع ــه اف ــد. هم ــی می یاب فزون
ــه موجــب  ــد. ب ــات آگاهن ــه وســیله مصــرف دخانی ــوق شــهروندی ب ــع حق تضیی
ــط مســاعد  ــد از محی ــوق شــهروندی: شــهروندان حــق دارن ــاده 6 منشــور حق م
بــرای رشــد فضایــل اخالقــی و دینــی و تعالــی معنــوی برخــوردار شــوند. دولــت 
ــن  ــدی  از ای ــن شــرایط الزم جهــت بهره من ــرای تأمی ــود را ب ــات خ ــه امکان هم
ــه  ــد ک ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــاده 91 منشــور ب ــرد و م ــه کار می گی حــق ب
ــردی و  ــیب های ف ــاری از آس ــی ع ــط زندگ ــه از محی حــق شــهروندان اســت ک

ــند. ــوردار باش ــردان برخ ــواد مخــدر و روانگ ــه م ــی از جمل اجتماع

عوارض ناشی از استعمال دخانیات

1- زیان های اجتماعی ناشی از استعمال دخانیات
ــاده  ــن مســئله در اجتمــاع جــا افت ــی ای ــاد اســت ول مصــرف ســیگار نوعــی اعتی
ــل  ــن عمــل خــالف عــرف محســوب می شــود. دالی ــل قبول تری و متأســفانه قاب
شــیوع  ایــن عــادت، احســاس بــه دســت آوردن شــخصیت کاذب در افــراد جــوان، 
اثــر تخدیرکنندگــی جزئــی مــواد دخانــی، مصــرف آن در لحظــات غــم و عصبانیت 
بــه علــت بــاور غلــط و وابســتگی جســمی و روانــی یــا گذشــت زمــان را می تــوان 
ــواد  ــه م ــاد ب ــروز اعتی ــادت خــود زمینه ســاز ب ــن ع ــروز ای ــرد. متأســفانه ب ــام ب ن
ــد  ــردد و پیام ــوان می گ ــراد ج ــژه در اف ــکاری به وی ــر، بزه ــکل، فق ــدر، ال مخ

ــد. ــر از خــود می نمای ــط اجتماعــی را متأث ــوار آن محی ناگ 2



2- عوارض ناسالم دخانیات
ــور  ــه ط ــه ب ــهروندی ک ــوق ش ــت حق ــدم رعای ــوارد ع ــن م ــی از مهمتری یک
نامحســوس در جامعــه رایــج اســت تأثیــرات منفــی دود دخانیــات روی اطرافیــان 
ــا تشــدیدکننده بســیاری از بیماری هــای  ــروز ی فــرد می باشــد. دخانیــات عامــل ب
ــنوایی،  ــات ش ــی، ضایع ــای قلب ــه، بیماری ه ــرطان های ری ــه س ــط از جمل مرتب
ــا  ــه تنه ــیگار ن ــتعمال دود س ــد. اس ــا می باش ــاد دندان ه ــتخوان و فس ــی اس پوک
بــرای مصــرف کننــدگان مضــر اســت بلکــه انتشــار دود آن بــرای اطرافیــان نیــز 
ــدود  ــالیانه ح ــی بهداشــت س ــازمان جهان ــات س ــق مطالع ــن اســت. طب خطرآفری
یــک میلیــون نفــر از مــردم جهــان فقــط بــه دلیــل مواجهــه بــا دود دســت دوم 

ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــات ج دخانی

3- عوارض مالی دخانیات
بررسـی ها حاکـی از سـود بیـش از 50 درصدی صنایـع دخانی از ایـن تجارت مرگ 
آور اسـت. بیـش از سـه برابـر هزینـه ای که در کشـورها صـرف اسـتعمال دخانیات 
می شـود، در بخـش درمـان عـوارض و بیماری هـای مرتبـط هزینـه می شـود. از 
سـوی دیگـر هزینه هـای بخـش سـالمت از مصـرف دخانیـات تنهـا 30 درصـد 
3هزینه هـای کلـی مصـرف دخانیـات در جوامـع می باشـد و 70 درصـد آن مربوط به 



ضـرر اقتصادی ناشـی از مـرگ زودرس، غیبـت از کار، دوری از تحصیل، ناباروری، 
کاهـش بهـره وری و سـایر هزینه هـای غیرمسـتقیم دیگـر می باشـد. در مجمـوع 
تحمیـل هزینه هـای گزافـی کـه تولیـد و مصـرف دخانیات بـر جامعـه وارد می کند، 
در جایـی کـه می توانسـت در بخش هـای زیربنایـی و توسـعه ای از جمله گسـترش 
خدمـات رفاهـی هزینـه شـود، حقـوق شـهروندانی که مصـرف کننـده محصوالت 
دخانـی نیسـتند را توسـط مصرف کننـدگان، تولیدکننـدگان و عرضه کننـدگان این 

محصـوالت مـرگ آور تضییـع می نماید.

قوانین  و مقررات کنترل دخانیات

از اواسـط دهـه 70 در کشـور مـا کمیتـه ای به نام کمیته کشـوری کنتـرل دخانیات 
تشـکیل شـد. همـان سـال ها یعنـی در سـال 1377، سـازمان جهانـی بهداشـت به 
تدویـن کنوانسـیون جهانـی کنتـرل دخانیـات اقدام کـرد و ایران نیز از سـال 1384 
بـه این کنوانسـیون جهانـی کنترل دخانیات پیوسـت. بعد از پیوسـتن ایـران به این 
کنوانسـیون جهانـی، قانـون جامع کنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیات سـال 1385 در 
مجلـس تصویـب و آیین نامـه اجرایـی این قانون نیز سـال 1386 ابالغ شـد  که در 

ذیـل بـه مـوادی از این مقررات اشـاره می شـود:

1- تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات
اســتعمال دخانیــات در اماکــن عمومــی یــا وســایل نقلیــه عمومــی موجــب حکــم 

جــزای نقــدی از پنجــاه هــزار ریــال تــا  یکصــد هــزار ریــال اســت.
2- ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات

ــاق  ــر استنش ــت در براب ــژه محافظ ــه وی ــی ب ــالمت عموم ــظ س ــور حف ــه منظ ب
ــی  ــن عموم ــواد در اماک ــن م ــتعمال ای ــی، اس ــوالت دخان ــی دود محص تحمیل

ــت. ــوع اس ممن 4



3- ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
ــه  ــراد ب ــک اف ــا تحری ــتقیم و ی ــر مس ــتقیم و غی ــویق مس ــغ، تش ــوع تبلی ــر ن ه

ــت. ــوع اس ــداً ممن ــات اکی ــتعمال دخانی اس
4- ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات

حقــوق شــهروندان محــدود بــه اماکــن عمومــی و محیط هــای تفریحــی نیســت. 
ــف  ــدان و از وظای ــران و کارمن ــه کارگ ــوق اولی ــالم یکــی از حق ــوای س کار در ه
ــر  ــان در براب ــان و مراجع ــان  اســت. محافظــت کارکن ــی کارفرمای ــی و قانون اصل
ــن عامــل خطرســاز کــه زمینه ســاز  ــروز عــوارض ای ــات،  از ب 5دود محیطــی دخانی



ــا ایــن کار می تــوان از بــروز  بســیاری از بیماری هــای شــغلی اســت، می کاهــد. ب
ــای  ــرطان ها و بیماری ه ــد س ــغلی مانن ــای ش ــیاری از بیماری ه ــدید بس ــا تش ی
ــالط  ــه اخت ــادی پیشــگیری نمــود. چــرا ک ــا حــد زی ــا شــغل ت ــط ب ــوی مرتب ری
دود دخانیــات و عوامــل بالقــوه خطرســاز در محیــط کار باعــث تشــدید عــوارض 
ــد  ــغلی مانن ــن ش ــای مزم ــه بیماری ه ــران ب ــالی کارگ ــه ابت ــیگار ب ــود. س می ش
برونشــیت، پنوموکونیــوز، بیماری هــای فیبــروز دهنــده نســج ریــه و آســم شــغلی 
کمــک کــرده و پیشــرفت آن  را تســریع می کنــد. از ســوی دیگــر، در محیط هــای 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــا وج ــری در فض ــمی و مض ــوه س ــیمیایی بالق ــواد ش کاری، م
ــواد  ــه م ــیگار، ب ــش س ــدن توســط آت ــرارت دی ــا ح ــیگار  و ی ــا دود س ــب ب ترکی
ــوند. در  ــل می ش ــک تبدی ــیار مهل ــناخته و بس ــرات ناش ــا اث ــاک ب ــیار خطرن بس
ــا دهــان، در ســیگاری ها بیشــتر اســت  ــه مــواد ب ــوده ب ضمــن تمــاس دســت آل
کــه موجــب انتقــال بســیاری از بیماری هــای واگیــر )مثــل بیماری هــای روده ای 
ــت  ــت رعای ــه جه ــون ب ــاده 13 قان ــر  م ــن خاط ــه همی ــود. ب ــزا( می ش و آنفلوآن
ــوع  ــای موض ــات در نهاده ــتعمال دخانی ــط کار، اس ــان در محی ــالمت کارکن س
مــاده )18( قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری را ممنــوع و چنانچــه مرتکــب از 
کارکنــان نهادهــای مذکــور باشــد بــه حکــم هیــأت رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
بــه یکــی از تنبیهــات مقــرر در بندهــای )الــف( و )ب( مــاده )9( قانــون رســیدگی 
بــه تخلفــات اداری و در صــورت تکــرار در مرتبــه ســوم بــه تنبیــه مقــرر در بنــد 

ــود. ــه می ش ــور تنبی ــاده مذک )ج( م
ــا  ــال ت ــزار )70000( ری ــاد ه ــدی از هفت ــزای نق ــه ج ــن ب ــایر مرتکبی ب- س

می شــود. محکــوم  ریــال   )100000( یکصدهــزار 
ــی  ــه عموم ــایل نقلی ــا وس ــی ی ــن عموم ــات در اماک ــرف دخانی ــره 1 - مص تبص
موجــب حکــم بــه جــزای نقــدی از پنجــاه هــزار )50000( ریــال تــا یکصدهــزار 

ــال اســت. )100000( ری
ــرر در  ــدی مق ــزای نق ــر ج ــل و حداکث ــد حداق ــت می توان ــأت دول تبصــره 2- هی 6



ایــن قانــون را هــر ســه ســال یکبــار بــر اســاس نــرخ رســمی تــورم تعدیــل کنــد.
ــرل  ــع کنت ــون جام ــده در قان ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــت جرای ــر اس ــایان ذک ش
دخانیــات در ســال 92 طبــق مصوبــه هیــات دولــت افزایــش یافــت ولــی کمــاکان 
ــن ســالمت  ــه مخاطــره انداخت ــف و ب ــری از تخل ــرای جلوگی ــا ب ــن مجازات ه ای

ــت. ــده نیس ــی بازدارن ــن عموم ــهروندان در اماک ش

منابع:
1- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

2- سازمان جهانی بهداشت
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