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دود و بیداد )2(
متاسفانه تعداد جوانان و نوجوانان استفاده کننده از دخانیات در جهان )و از جمله، در 
اینک شروع به استعمال دخانیات می کنند، به  افزایش است. جوانانی که  به  ایران( رو 
رو به رو  بزرگی  خطر  با  دخانیات  استعمال  اثر  در  جدی  مزمن  بیماری های  رشد  دلیل 
هستند و نیمی از افرادی که مدت هاست سیگار می کشند، زودهنگام در اثر بیماری های 

مرتبط با استعمال دخانیات می میرند.
به عنوان یک جامعه، ما نمی توانیم اجازه دهیم در طوالنی مدت سالمت جوانان ما در 
دود از بین رود. ما باید با همکاری همدیگر برای پیشگیری از استعمال دخانیات توسط 
استعمال  که  کسانی  کردن  ترک  برای  کمک هایمان  به  و  کنیم  کار  نوجوانان  و  جوانان 
دخانیات را شروع کرده اند، ادامه دهیم. با انجام این کار به جوانان خود کمک خواهیم 
کرد زندگی طوالنی تر و سالم تری نسبت به نسل قبلی شان داشته باشند و به اپیدمی 
آینده  نسل  همدیگر  کمک  به  مـا می توانیم  دهند.  خاتمه  کشور  در  دخانیات  استعمال 

کشورمان را نسلی عاری از دخانیات بسازیم.

چرا برخی جوانان و نوجوانان سیگار می کشند؟
و حتی  نوجوانان  دارد.  و جوانان وجود  نوجوانان  برای سیگاری شدن  دالیل متعددی 
اغلب  و  هستند  خود  نگرش های  و  اجتماعی  روابط  و  رفتارها  رشد  حال  در  کودکان، 
است،  تحسین شان  مورد  که  همساالنی  در  که  می کنند  امتحان  را  متفاوتی  رفتارهای 
می بینند،  که  رسانه ای  الگوهای  یا  شوند  آنها  شبیه  روزی  دارند  آرزو  که  بزرگساالنی 
سیگار  به  جوانان  و  نوجوانان  گرایش  دالیل  مهم ترین  از  زیر  دالیل  کرده اند.  مشاهده 

است:
آثار  اجتماعی: نوجوانان و جوانان نسبت به آثار اجتماعی بسیار اثرپذیرند. 
اگر به واسطه استعمال دخانیات توسط افراد خانواده یا دوستان شان، این رفتار 
برایشان عادی تلقی شود، آنها گرایش بیشتری برای مصرف دخانیات خواهند 
و  قائلند  بسیاری  ارزش  دوستانه شان  روابط  برای  جوانان  و  نوجوانان  داشت. 
گروه  در  همساالن  آنچه  هر  شوند.  پذیرفته  دوستی  گروه های  در  می خواهند 
انجام می دهند، به خصوص رفتار رهبران گروه، تأثیری قوی بر جوانان خواهد 
به سیگار  بیشتری  تمایل  دوستان شان سیگاری هستند،  که  جوانانی  گذاشت. 

کشیدن پیدا می کنند.
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آثار  فیزیکی: نیکوتین دقیقا مانند هروئین وکوکائین، اعتیادآور است. از آنجا 
که نوجوانان نسبت به نیکوتین حساس هستند، نسبت به بزرگساالن می توانند 
لحاظ  از  که  افرادی  می دهد  نشان  شواهد  شوند.  وابسته  نیکوتین  به  سریع تر 
از  بعد  دارند،  دخانیات  استعمال  برای  بیشتری  پذیرش  و  استعداد  ژنتیکی 

سیگاری شدن مشکالت بیشتری برای ترک کردن خواهند داشت.
آثار زیست محیطی: نوجوانان و جوانان نسبت به آنچه در دنیای اطراف شان 
رایج است، بسیار حساس هستند. اگر جوانان در معرض تصاویری قرار بگیرند 
سرگرم کننده،  متفاوت،  جذاب،  جالب،  رفتاری  عنوان  به  را  کشیدن  سیگار  که 
نیز  آنان  کشیده،  تصویر  به  عالقه شان  مورد  مشخصه های  سایر  یا  جسورانه 
تبلیغات  در  اغلب  تصاویری  چنین  کرد.  خواهند  آغاز  را  دخانیات  مصرف 
داده  نمایش  دخانیات هستند،  که عرضه کننده  رسانه هایی  و سایر  فروشگاه ها 
می شوند. جوامعی که در آنها فروش سیگار، قلیان و سایر محصوالت توتون و 
در  آزادی  مناطق  که  جوامعی  به  نسبت  است،  آزاد  مدارس  نزدیک  در  تنباکو 
اطراف مدارس برای استعمال دخانیات دارند، تعداد بیشتری نوجوان سیگاری 
دارند. چنانچه نوجوانان و جوانان استعمال دخانیات را در خانه یا اماکن عمومی 
در جامعه ببینند، مجاب می شوند که سیگار کشیدن را بخشی طبیعی از رفتار 

بزرگساالن بدانند.
در  تبلیغ محصوالت شان  برای  سال هاست شرکت های دخانیات  فیلم ها:  آثار 
فیلم ها هزینه پرداخت می کنند. گرچه این نوع تبلیغات دیگر مجاز نیستند، اما 
است  ممکن  کودکان،  فیلم های  از  برخی  حتی  و  جوانان  مخصوص  فیلم های 
تصاویر  این  می کشند.  سیگار  که  باشد  شخصیت هایی  از  تصاویری  شامل 
بسیار اثرگذارند به این دلیل که می توانند استعمال دخانیات را به عنوان رفتاری 
است شخصیت  ممکن  جوانان  دهند.  جلوه  و حتی جذاب  قبول  قابل  طبیعی، 
به عنوان  زندگی خصوصی شان  را چه در روی صحنه و چه در  ستاره فیلم ها 
الگوی خود قرار دهند و بخواهند رفتار آنان را تقلید کنند. با گذشت زمان، تعداد 
یافته  کاهش  ترویج می کنند،  فیلم ها  در  را  استعمال دخانیات  که  صحنه هایی 
است، اما هنوز فیلم ها شامل هزاران تصویر استعمال دخانیات هستند که اثبات 
رتبه بندی  در  می کنند.  تشویق  دخانیات  از  استفاده  شروع  به  را   جوانان  شده 
فیلم های مربوط به جوانان در سال 2010، نزدیک به یک سوم از پرفروش ترین 

فیلم ها شامل تصاویری از استعمال دخانیات بوده است.
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شرکت های دخانیات چگونه جوانان را جذب می کنند؟
شرکت های دخانیات با استفاده از روش های مختلف و صرف مبالغ هنگفت تالش می کنند 
جوانان را متقاعد کنند که استعمال دخانیات خوب و حتی جذاب است. تجارت آنها به 
دائمی محصوالت شان  به عنوان مصرف کننده  آنها  و حفظ  این مشتریان جوان  جذب 
بستگی دارد. بازاریابی در میان جوانان نتیجه بخش است چراکه آنها نسبت به پیام های 
مشوق استعمال دخانیات، آسیب پذیرند. ترفندهای زیر از رایجترین ترفندهای دخانی 

برای جلب نظر نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار است:
از  نگه داشتن قیمت  پایین  با  نگه داشتن قیمت: شرکت های دخانیات  پایین 
طریق کاالبرگ و خدمات تبلیغاتی، مشتریان را قادر به خرید محصوالت خود 
توانایی  هم  نوجوانان  که  می کنند  تنظیم  گونه ای  به  را  قیمت ها  آنها  می کنند. 
را داشته باشند. در سال 2008، تولیدکنندگان دخانیات  خرید محصوالت شان 
بخش  کردند.  خود  محصوالت  بازاریابی  صرف  را  دالر  میلیارد   10 به  نزدیک 
عمده این مخارج )6 دالر از هر 7 دالر( برای پایین نگه داشتن قیمت از طریق 
بدون  تنباکوهای  سازندگان  همین طور،  شد.  صرف  فروش  تسهیالت  و  کاالبرگ 
دود، 547 میلیون دالر از بودجه بازاریابی )3 دالر از هر 4 دالر( را برای پایین 

نگه داشتن قیمت هزینه کردند.
به  دخانیات  حضوری  فروش  در  قوانین،  محصول:  خرید  روش  تسهیل 
نظارت  آنالین  به صورت  و  اینترنت  در  اما  ایجاد می کنند  نوجوانان محدودیت 
اینترنتی  شبکه های  از  بسیاری  درحالی که  مثال،  برای  دارد؛  وجود  کمتری 
اما  باشند  داشته  سن  سال   18 باالی  باید  خریداران  که  دارند  اذعان  آمریکا 
تحقیقات انجام شده نشان داده است که خریداران 15 یا 16 ساله با موفقیت 
دریافت  را  خود  سفارش  نفر   8 نفر،   10 هر  از  و  بدهند  سفارش  توانسته اند 
کرده اند و از هر 10 مورد تحویل  دخانیات تنها یک مورد نیاز به اثبات سن خود 

داشته است.
افراد  خوشایند  سیگارهای  جوانان:  خواست  مطابق  محصول  طراحی 
سیگاری جدید، اغلب نرم تر و خفیف تر با طعم و مزه بهتر و کاهش واکنش های 
حاضر  حال  در  طعم دار  سیگار  حالی که  در  است،  سیگار  دود  به  بدن  فیزیکی 
طعم دهنده های  سایر  و  میوه ای  طعم دهنده  از  هنوز  صنعت  این  است،  ممنوع 
مورد عالقه نوجوانان در بسیاری از سیگارها  استفاده می کند. سیگارهایی که 
در حال حاضر در طعم های متنوع در دسترس است )مثالً عطر و طعم  انگور یا 
خوشایندترند.  بسیار  جوانان  برای  محصوالت  سایر  به  نسبت  توت فرنگی( 
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بسیاری از این سیگارهای کوچک دقیقا شبیه سیگارهای معمولی اند، فقط در 
این  هم طعم دار هستند.  دود  بدون  تنباکوهای  از  بسیاری  تیره تر.  پوشش  یک 
تنباکوها شامل انواع جویدنی و استنشاقی )که در فرم های مختلف موجودند( 
و محصوالت جدید بدون دود مانند تنباکوی حل شدنی هستند. تمام انواع این 
به  اعتیاد  مثل  سالمتی،  برای  جدی  مشکالت  باعث  می توانند  محصوالت 
نیکوتین و سیگاری شدن، شوند. شرکت های دخانیات هنوز به دنبال روش های 
که  انواعی  )به ویژه  مالیم تر  طعم های  با  سیگارها  انواع  ساخت  برای  مختلف 

افراد اغلب برای شروع استعمال دخانیات استفاده می کنند( هستند.
زیادی  تأثیر بصری  بسته بندی هایی خوشایند جوانان: بسته بندی  ایجاد 
می روند.  مطمئن  کیفیت  با  معین  برندهای  سراغ  به  بیشتر  کاربران  دارد. 
نوشته های روی بسته بندی، از قبیل »الغرها« به باور غلط کاهش وزن با سیگار 
تأکید دارد. قبل از ممنوعیت، بعضی لغات )مانند »مالیم« یا »سبک« یا »قطران 
کم«( پیشنهاداتی دروغین برای ایمن نشان دادن سیگار بودند. مطالعه ها نشان 
دارند  تمایل  افراد سیگاری  می کند.  ایجاد  تفاوت  نیز  بسته بندی  رنگ  می دهد 

شرکت های دخانی با تشویق 

جوانان به مصرف سیگار به 

دنبال مشتریان دائمی برای 

محصوالتشان هستند
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سیگارهایی با بسته بندی در رنگ های روشن را، سبک تر و ایمن تر از سیگارهایی 
با بسته بندی در رنگ های تیره در نظر بگیرند، حتی اگر محتویات هر دو بسته، 

سیگارهایی کامالً یکسان باشند.
زنان جوان،  و  از جوانان، مخصوصا دختران  بسیاری  باورهای غلط:  ترویج 
فریفته ترویج باورهای غلطی از این قبیل شده اند که سیگار کشیدن به آنها در 
باور درست نیست و  این  اما مطالعه ها نشان می دهد  کاهش وزن کمک می کند 
جوانانی که سیگار می کشند، الغرتر از غیرسیگاری ها  نیستند. تجارت دخانیات 

مروج  این باور غلط شده که استعمال دخانیات باعث کاهش وزن می شود.
عرضه دخانیات به صورت خرده فروشی: شرکت های دخانیات از ابزارهای 
خود  محصوالت  عرضه  فروشگاه های  در  تبلیغات  و  بازاریابی  برای  مختلف 
فروش  به  آنجا  در  دخانی  محصوالت  که  مکان هایی  حتی  می کنند.  استفاده 
می رسد، می توانند بر مصرف دخانیات توسط جوانان تأثیر داشته باشند؛ برای 
انواع فروشگاه ها به فروش  از سایر  مثال، سیگار در فروشگاه های بزرگ بیشتر 
بزرگ  فروشگاه های  از  هفته  در  بار  یک  حداقل  نوجوانان  درصد   70 می رسد. 
مروج  پیام های  با  بیشتری  احتمال  با  نوجوانان  که  مکانی  می خرند؛  سیگار 
به  دخانیات  صنعت  زیادی،  سال های  برای  می شوند.  مواجه  سیگار  مصرف 
از  باالیی  مقدار  و تخفیف هایی در صورت فروش  مالی  پاداش های  فروشندگان 
تولیدات پیشنهاد داده است. در نتیجه، فروشگاه ها و پمپ بنزین ها محصوالت 
دخانی را نزدیک صندوق- نقطه قابل مشاهده ای که می تواند خرید تکانشی را 
تحریک کند - قرار می دهند. آنها همچنین تبلیغات واضح و چشمگیری را در 
نصب  محصوالت  فروش  بردن  باال  برای  ساختمان ها  از  خارج  و  پنجره ها 
می کنند. بعضی اوقات تبلیغات درون فروشگاه در معرض دید کودکان قرار دارد 
اثر  آنها  در  سیگار  تجربه  احتمال  در  است  ممکن  می دهد  نشان  تحقیق ها  که 

داشته باشد.
استفاده از رسانه ها  برای افزایش تولیدات: صنعت دخانیات برای افزایش 
اکثر  می کند.  استفاده  رسانه ها  از  نوجوانان  نظر  در  محصوالتش  ارزش 
شرکت های دخانیات از شبکه های اینترنتی در راستای ارتقای محصوالت خود 
در  چون  ویژگی هایی  با  اینترنتی  شبکه های  این  از  بعضی  می کنند.  استفاده 
خوشایند  مسابقه های  و  جذاب  ویدئو های  کاالبرگ ها،  بازی ها،  برداشتن 
شبکه های  از  استفاده کننده  جوانان  بعضی  ضمن،  در  هستند.  نوجوانان 
اجتماعی )مثل فیس بوک، توییتر و...( در حال رساندن آوازه ارزش های دخانیات 
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به گوش دیگران، به خصوص همساالن خود، هستند. در بوردهای تبلیغاتی و 
تلویزیونی نیز ظاهرا تبلیغ دخانیات ممنوع است اما این نوع تبلیغات هنوز در 
دیده  جوانان  از  بسیاری  و  بزرگسال  خوانندگان   عالقه  مورد  اصلی  مجالت 
استعمال  که  است  مفهوم  این  دربردارنده  اغلب  تبلیغات  نوع  این  می شود. 

دخانیات می تواند شما را محبوب، خوش اندام و از نظر جنسی جذاب کند.

چاره چیست؟
اگر واقعا بخواهیم، می توانیم به بیماری همه گیر استعمال دخانیات در کشور خاتمه دهیم. 
مدارس، سیاست گذاران،  بهداشتی،  ارائه دهندگان خدمات  معلمان،  )والدین،  ما  اما همه 
از استعمال دخانیات توسط  حامیان سیاست ها، برنامه ها و رسانه ها( برای پیشگیری 
جوانان و نوجوانان باید چنین قصدی کنیم. سیاست ها و برنامه های قابل اجرایی برای 
پیشگیری از استعمال دخانیات توسط جوانان وجود دارد؛ سیاست ها و برنامه هایی با 
چندین بخش که درزمان واحد با هم کار می کنند و برای دشوار ساختن مصرف دخانیات 

و نامطلوب جلوه دادن آن بهترین عملکرد را دارند.

حتی تبلیغات طراحی شده 

برای مخاطبان بزرگسال، به 

کاهش استعمال دخانیات در 

بین جوانان کمک می کند.
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سیاست ها
سیاست ها بسیار مؤثرند چراکه می توانند محیط را تغییر بدهند بنابراین انتخاب زندگی عاری 
از دخانیات دلگرم کننده و حمایت کننده است. برخی نهادهای دولتی و خصوصی تعدادی از 
سیاست های مؤثر در پیشگیری از استعمال دخانیات توسط جوانان را پیاده سازی کرده اند. 

برخی از سیاست هایی که ثابت شده بهترین کارکرد را دارند، از این قرارند: 
خرید محصوالت دخانی نباید مقرون به صرفه باشد.

بازاریابی محصوالت دخانی باید محدود شود.
کودک،  مهد  مدرسه،  کار،  )محیط   عمومی  مکان های  در  دخانیات  استعمال 

بیمارستان، رستوران، هتل و پارک( باید ممنوع شود.
)با  از برچسب هشداردهنده سالمت  باید مجبور به استفاده  شرکت های دخانیات 

گرافیک درشت روی بسته بندی محصوالت خود( شوند.

برنامه ها
برنامه هایی  جوانان  توسط  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری  برای  جوامع   از  بسیاری 
دارند که مؤثرترین شان ترکیبی از چندین عامل اصلی است که عبارتند از: برنامه های 
درسی مستند در مدارس راهنمایی، اجرای سیاست ها، ترغیب افراد در محیط کار، خانه، 

مدرسه، مراکز بهداشتی و اماکن عمومی.
)خصوصاً  دخانیات  استعمال  علیه  جمعی  رسانه های  کمپین  که  شده  ثابت  همچنین 
جوانان،  توسط  دخانیات  استعمال  از  پیشگیری  به  کمک  برای  تلویزیونی(  تبلیغات 
بسیار مؤثر است. مطالعه ها نشان می دهد نوجوانان به تبلیغاتی که احساسات منفی 
ایجاد می کنند، بیشتر پاسخ می دهند؛ به عنوان مثال، تبلیغات درباره اینکه چطور سیگار 
سالمت آسیب  به  می گیرند  قرار  دیگران  سیگار  دود  معرض  در  که  افرادی  و  کشیدن 
جوانان  دخانیات،  صنعت  بازاریابی  راهبردهای  می کند  افشا  که  تبلیغاتی  و  می رساند 
را هدف قرار داده است. حتی تبلیغات طراحی شده برای مخاطبان بزرگسال، به کاهش 
گروه های جدیدی  4 سال،   یا   3 هر  می کند.  کمک  جوانان  بین  در  دخانیات  استعمال 
دخانیات  استعمال  تشویقی  آثار  برابر  در  که  می رسند  به سنی  نوجوانان  و  کودکان  از 
آسیب پذیرند. برای مؤثر بودن، کمپین های رسانه های ارتباط جمعی باید تکرار شوند تا 

به جمعیت آسیب پذیر برسند.


