
  در جهان و تنباکو مصرف سیگارتولید و 

 (مرگ داد و ستد ،سرمایه)

 

معسل و معطر    یتنباکوهاخبر داد.  در کشور    اتی صنعت دخان   ی تومان   اردی لی هزار م  25  یبهداشت، از گردش مال  ری معاون بهداشت وز

ا  یماده سم  400ماده سرطان زا و    70  ،ییمای هزار ماده ش  7 تجارت  دارند و  تجارت   نی در خود  ، درست  مرگ است  نوع مواد 

جهت حفظ طول عمر کاال ی کشاورزی صنعتی مملو از مواد ضد آفت و همه اضافات  الها، فروش و مبادله کابهمانگونه که تولید

نخ   اردی لی م  65حدود    انهی و سال  کنندیمصرف م  ینفر مواد دخان   ونی لی م  8حدود    رانی است.  در ا  زندگی توده های کارگر  بازی با

قل  ی. متاسفانه هم سن مصرف مواد دخان (1399)آمار سال    شودیمصرف م  گاری س استقبال   افتهی کاهش    انی از جمله  و هم شاهد 

  ی دی تول  ی خارج  یهاشرکت   تی در خصوص فعال  دولت سرمایه  بهداشت  ری . معاون بهداشت وزمی مواد هست   نی روزافزون بانوان از ا

  ی هاهستند. شرکت   یمواد دخان   دی مشغول تول  رانی در ا  ییکای و آمر  یسی و انگل  یژاپن   ،یاکره  یهاشرکت »گفت:    ران،ی در ا  یمواد دخان 

  ران ی در ا  ییکای آمر  یهاآنها در کشور فعال است. شرکت   یکننده مواد دخان   دی شرکت تول  یخارج شدند ول  رانی از ا  می با تحر  یاکره

.  کنندی م  دی تول  یمواد دخان   ران ی در ا  ترکبه صورت مش  یسی انگل   بنگاه های  یبا همکار  B.A.Tشرکت    یندارند، ول  ت ی اجازه فعال

  ی واحدها   94اعالم کرد: در سال    نی را چن   اتی آمار توسعه صنعت دخان   یکند.  و  یم  دی تول  نستونی و  رانی در ا  G.P.I  یشرکت ژاپن 

 4شاهد رشد    یصنعت   چی است. در ه  دهی رس  یبرابر  4رشد    یعن ی واحد    23به    99واحد بود که در سال    7در کشور    اتی دخان  دکنندهی تول

  39واحد بود که اکنون به    15بالغ بر    94در سال    انی و قل  کوتنبا  ی دی تول  ی تعداد واحدها  نی . همچن م ی انبوده   یبازه زمان   نی در ا  یبرابر

  سیگار  دالر میلیارد 140 گذشته سال  در المللیبین شرکت  هشت. حال به ارقامی در این زمینه رجوع کنیم. «است افتهی  شی واحد افزا

  هزار   60  ساالنه  ایران  در  میرند،می   دخانی  محصوالت  مصرف  پیامدهای  اثر  بر  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون8  ساالنه  اند؛  فروخته

 به  یعنی  اند؛کرده   مصرف  سیگار  نخ  میلیارد  65  هاایرانی  گذشته  سال  دهند؛می   دست  از  را   خود  جان  دخانیات  مصرف   اثر  بر  نفر

ها طی شود و طبق آمارها، ایرانیالبته بازار دخانیات تنها در سیگار خالصه نمی   .است   شده  دود  سیگار  نخ  783  ایرانی  هر  ازای

  1398براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت، طی سال    .اندهزار تن تنباکوی قلیان مصرف کرده 10سال گذشته بیش از  

میلیون نفر جمعیت، به   83طور میانگین با لحاظ  اند که به میلیون نخ سیگار مصرف کرده  110میلیارد و    65ها در مجموع  ایرانی

وده و کل محصوالت دخانی را  دهد. البته این عدد فقط برای مصرف سیگار ب نخ سیگار را نشان می  378ازای هر ایرانی سرانه  

کنند که در نوع خود رقم  هزار تن نیز تنباکوی قلیان در کشور مصرف می  10ها  شود؛ چراکه مطابق آمارها، ساالنه ایرانی شامل نمی 

میلیارد نخ سیگار مصرف شده در    65دهد در سال گذشته از حدود  توجهی است. آمارهای وزارت صمت همچنین نشان می  قابل

  شرکت های حضور    .میلیارد نخ آن نیز از طریق قاچاق وارد شده است  10میلیارد نخ آن در کشور تولید شده و    55، حدود  کشور

فقط هفت شرکت با تولید   1393های تولیدی سیگار در ایران در سال توجه است که تعداد شرکت  در ایران از این منظر قابل  خارجی 

میلیارد نخ   55شرکت با تولید    23میلیارد نخ سیگار و به    45شرکت با    12به    95سال    درمیزان    میلیارد نخ بوده که این  29ساالنه  

گذاری خارجی در  میلیون دالر سرمایه   855دهد طی سال گذشته  ها نشان میرسیده است. همچنین بررسی  1398سیگار در سال  

   .ولید دخانیات بوده استشود حدود بیش از نیمی از آن در حوزه ت ایران جذب شده که گفته می 

است که نوعی نیاز انسان را تأمین می کند. این نیاز   ی کاال در وهله اول یک شی تولید سرمایه داری تولید کاال است و گفته می شود  

یابد که او آن را مورد    می  به شخص دیگری انتقال  و   شود   می وارد پروسه مبادله این کاال   می تواند فیزیکی یا فکری و روانی باشد.

می آفریند    نیز  آن را   مصرف   بلکه نیاز  سرمایه داری با استثمار نیروی کار کارگر نه تنها کاال تولید می نمایددهد.    می   استفاده قرار

اقتصادی پیشا سرمایه داری نیز تولید   صورت بندی های و این نیاز هم فیزیکی است و هم فکری و روانی است. بسیاری کاال ها در

برای مصرف    می شده اند. سیگار و تنباکو از جمله کاالهایی هستند که در ارتباطی تنگاتنگ با ظهور و گسترش سرمایه داری صنعتی

  اساس   بر   را   خود   کار   محصول   ها  انسان   تر  پیش   اگر  و در انواع فرم ها بسته بندی و ارائه گردیدند.  شخصی و جمعی کشت، برداشت

  اوست   زنده  کار   که  کاالئی  میان  کارگر،  مرده   و زنده  کار  میان  مبادله   این  کل  اکنون  کردند  می  مبادله   هم  با   آن  در الزم  انسانی  کار

، سرمایه است که نوع کاال، مقدار  گیرد  می   انجام   است   دار   سرمایه   مالکیت   در   غیر،  مالکیت   در  اما   او   مرده   کار   که   ای   سرمایه   و

باشد برای  آن ووسیله تولید آن، این که کاال نوشابه ای نشاط انگیز باشد، یا بمب و خمپاره ای، مواد مخدر و تنباکو جانگیر و کشنده  

الزمی باشد که از فروش    اجتماعا    کار  زمان  محتوی  انسانی،  شده   متراکم  کار  ،انسان کارگر  کار  سرمایه تفاوتی ندارد، فقط محصول 

  چیزش  همه   و   زندگی   با   همزنجیرش،  با  خودش،   با  کارش،   با  کارگر ابطه  ر  روند تولید سرمایه دارانه کاال   در   . کسب سود نماید  آن

  دشمن  او،  خدای او،  ضد او، با بیگانه او، وجود از  خارج در  که اوست خود کار. است اشیاء میان و  او هستی از بیرون ای رابطه 

  اقتصاد،   در   راند،  می   حکم  او   هستی  کل   بر   که  است  وی   مرده  کار   است،  شده   وی   چیز  همه  بر  مسلط   قاهر  نیروی  او،  دندان  بن  تا



ر  د .  نماید  می  قدرت   اعمال  و  کند  می   حکومت  او   بر   سلیقه،  آیین،  مرام،  عادت،   اخالق،  فرهنگ،  اندیشه،  مدنیت،  حقوق،  سیاست،

 می نماید  نیاز سرمایه را به خودگستری نیاز بشریت   کند،  می  خودش   ضد   و   وی   با  بیگانه  را   انسان  اجتماعی  های   فعالیت روند تولید  

نیاز را که   واقع   در  و کند.    می   محسوب   به   وی   انسانی   زندگی  واقعی  مصالح   و   نیازها  و  او   خود   علیه   است   سرمایه  آفریده   این 

می نماید مصرف کاال های    شرافتمندانه   اختیاری،  آزاد،   مبادله  یک  را  کارش   نیروی   ناگزیر   و   جبری   قهری،   فروش همانطور که  

 کشنده را نیز یک انتخاب آزاد و اختیاری می نماید. 

 

 

عتی ن و با آغاز سرمایه داری ص  ستمی قرن ب   لی در اوا  سرمایه داری غرب و روسیه  یبار در کشورها  نی اول  یبرا  گاری ستولید و فروش  

در    اوج و کاهش را پشت سر گذاشته است.  یقرن  کی چرخه    کی   اتی دخان   تولید. از آن زمان به بعد، روند  می یابد  شی افزا  شروع و

در سال های اخیر میزان    کشورهای جدیدی نظیر چین، بنگالدش، هند و میانمار با جمعیت چند میلیاردی  سرمایه اجتماعی  این روند

در    سال  15فرد باالی  هر    یفروخته شده برا  یگارهای تعداد س نی انگی ، منمودارفوق  در.  در این حوزه داشته اندتولید و فروش انبوهی  

 .می کن  ی، مشاهده م را  ژاپن و روسیه ،(متحده و اروپا االتی اغرب )از جمله  سرمایه داری   یاز کشورها یار ی روز را در بس

 

 

 



 

 ی دهد.نشان م 2021نمودار فوق درصد جمعیت کشورها در مصرف سیگار را در سال 

  ی است که با استفاده از برگ ها  یهر محصول  یبرا  یاصطالح کل  نی است و همچن   Nicotianaجنس    ری ز   اهی گ  نیچند  جی تنباکو نام را

محرک در   نی کوت ی وجود ن  لی آور هستند و به دل ادی شود. محصوالت تنباکو اعت  یم هی برگ ته گاری و س گاری پخته شده مانند س یتنباکو

نفر   ونی لی م  8از    شی تنباکو ساالنه ب   ،یطبق گزارش سازمان بهداشت جهان   است.  زی چالش برانگ  ن تنباکو، ترک مصرف آ  یبرگ ها

. شوندی م  شامل   ،را  قرار می گیرند  دود دست دوم    در معرض  که  ییهای گاری رسی و هم غ  هایگاری که هم س  بردی م  نی از ب   در جهان  را

  االت ی او مرگ در    یناتوان   ، یری شگی قابل پ   غیر  یها   یماری ب   عده ای  ی که تنباکو عامل اصل  می گوید  ی امریکاها   یماری مرکز کنترل ب 

  شی و لخته شدن خون را افزا نظی فشار خون باال  ی قلب   های   یمار ی سرطان دهان، ب   ه،ی مصرف تنباکو ابتال به سرطان ر  متحده است.

و چروک    نی دندان و لثه و چ  یدگی دهد و منجر به پوس  یم  شی و سکته را افزا  یخطر حمله قلب   نی همچن   اتی دهد. مصرف دخان   یم

شود.   یو منطقه بالکان اروپا مشاهده م  ای آس  یدر جنوب شرق  گاری مصرف س  زانی م   نی باالتر  ،امروزه  یشود. به طور کل  یپوست م

و   شود  ینم  نی تضم  شهی هم  نی حال، ا  نی دارند، با ا   دنی کش  گاریبه کاهش نرخ س  لی تما  کای و قاره آمر  یغرب   یاروپا  یکشورهامردم  

در برخی جوامع مدت کوتاهی و بطور موقت کاهش می یابد اما باز مصرف آن به حالت متعارف بازمی    که   موج وار است بطوری 

در    گاری مصرف س  زانی م  نی . از پنج کشور اول با باالتراستدر جهان را دار  گاری س  مصرف  ینرخ ها  نی از باالتر  یکی   یلی ، شگردد

قرار    یجنوب   یکای کشور در آمر  کی و    ای آس  یکشور در جنوب شرق  کی آرام،    انوسی اق  ری ، سه کشور در جزا2018جهان در سال  

جنوب و جنوب   یاز کشورها یاری در بساما رتبه این کشورها تغییر می کند و برخی دیگر جای رتبه های اول را می گیرند.  دارند.

  گار ی س  زانی م  ، یاست. به عنوان مثال، در اندونز  نیی پا  اری زنان بس  یباال و برا   اری مردان بس  یبرا  دنی کش  گاری س  زانی م  ا،ی آس  ی شرق

اما این نیز متغیر است بطوری که در کشورهای اروپایی درصد است.    3.60زنان    دنی کش  گاری درصد و نرخ س  76.20مردان    دنی کش

. حال آن که طی دهه های گذشته افزایش مصرف سیگار متعلق به مردان بود  افزایش مصرف سیگار توسط زنان بیش از مردان است

. نرخ  افتی   شی افزا  2019در دسامبر    21به    18از    اتی سال است. سن استعمال دخان   21متحده    االت ی در ا  دنی کش  گاری حداقل سن س

  .وتای آن در  نی و کمتر یغرب  یای ن ی رجی در و یگاری س وعی ش نی متفاوت است، با باالتر امریکا تاالی در ا دنی کش گاری س

 آورده شده است:  2018در سال  دنی کش گاری س زان ی م نی کشور با باالتر 7 نجای در ا

درصد جمعیت سیگار    39و بلغار    39یونان    ،39، بنگالدش  41، سرب  43، لبنان  45درصد، شیلی    46با    مردم کشورهای میانمار

  3.5درصد مردان و    24.6درصد جمعیت )  14می کشند. نرخ مصرف سیگار در ایران طبق گزارش به سازمان جهانی بهداشت  

یلیون نفر وزارت بهداشت ایران تناقض )به گزارش فوق  م  8میلیون نفر است و این با گزارش    12یعنی    (2020در سال    درصد زنان

   .جعه کنید( داردامر

 

 

 



 

  1950از سال    ، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب متحده  االتی را در ا  ه ی از سرطان ر  یناش   ری مرگ و م  زانی نمودار م  نی ا

در قرن   هی از سرطان ر  یناش  ری اوج و سپس کاهش قابل توجه نرخ مرگ و م  ش،ی از کشورها شاهد افزا  ی اری بس  دردهد.    ینشان م

  1980در دهه    ری مرگ و م  زانی متحده، م  االتی . در ااین روند های اوج ارتباط مستقیم با تولید و مصرف سیگار دارد  .می هست  ستمی ب 

کل    ی برابلغارستان این اوج در صده اخیر است.  در روسیه و   بود.  1990اوج بعدها، فقط در دهه    نی ا  ای . در اسپان دی به اوج خود رس

آنها در    شتری جان خود را از دست داده اند که ب   اتی استعمال دخان   لی نفر به دل  ونی لی م  100شود که حدود    ی زده م  نی تخم   ستمی قرن ب 

در قرن اخیر مرگ زودهنگام    یبرا  یاز خطرات اصل  یکی   اتی استعمال دخان   بوده اند.  اروپای غربی و امریکا و روسیه  یکشورها

جان   اتی نفر در اثر استعمال دخان  ونی لی م 8که ساالنه حدود  زندی م نی تخم توسط سازمان جهانی بهداشت یمطالعات جهان  است. بوده

درصد از    15بدان معناست که حدود    نی ا  .و این نشان می دهد که در بر همان پاشنه قرن پیش می چرخد  دهندی خود را از دست م

  گار ی از س  یناش  ری مرگ و م  است.   ری مرگ و م  5در    1از    شی کشورها ب   یشود. در برخ  ی مربوط م  گاری به س  یجهان   یرهای مرگ و م

  50  یدرصد باال 93سال رخ داده است.  70 یدر افراد باال رهای از مرگ و م یمی از ن  شی گذارد: ب  یم ری مسن تأث  تی معموالً بر جمع

بروز عوارض مصرف و حتی استشمام دود سیگار و تنباکو زمان نسبتا طوالنی الزم دارد   که  یکی از علل آن این است  سال بودند.

عامل خطر   نی بزرگتر  گاری دهد. س  یهر نفر را نشان م  یبه ازا  گاری فروش س  زانی م  گری نمودار د  تا به عوارض وخیم منجر شود.

 شود.  یدنبال م گاری سال در مصرف س  20حدود   یری با تاخ هی که روند سرطان ر مین ی ب  یاست و م هی ابتال به سرطان ر

مربوط به    یتوان داده ها   یم جان خود را از دست دادند.    گاری مصرف س  ل ی نفر در سراسر جهان به دل  ونی لی م  7.1،  2017سال    در

  جی را  ار ی مردان بس  یبرا  دنی کش  گاری س  یمتحده زمان   االتی نمودار اضافه کرد. در ا  نی متحده را به ا  االتی در زنان در ا  هی سرطان ر

  ی تر شد به طور   جی زنان را  ی بعدها برا  اتی است. استعمال دخان   بوده  شتری ب   اری مردان بس  ی برا  هی که اوج سرطان ر  یبود، به طور 

 .دی در زنان بعداً به اوج خود رس هی از سرطان ر یناش ری مرگ و م زانی مکه 

 



 

 

 

جان خود را از دست    اتی نفر در اثر مصرف دخان   ونی لی م  8.5که ساالنه    ده می شودز  نی تخم   ها  یماری ب   یدر مطالعه ساالنه جهان 

قرار    لی هستند که به دل  یگاریس  ری نفر غ  ونی لی م  1.3است،    دنی کش  گاری س  جهی در نت   رهای مرگ و م  نی نفر از ا  ونی لی م  7.1دهند.    یم

تنباکو جان خود را از دست    دنی در اثر جو  گری نفر د  56000دهند. )ساالنه    یگرفتن در معرض دود دست دوم جان خود را از دست م

جه داشت که  باید تو  دهند مرد هستند.  یجان خود را از دست م  اتی استعمال دخان   لی به دل  هک  یدرصد( کسان   71)  تی دهند.( اکثر  یم

 .است بارزنقش سیگار و تنباکو در بروز و شدت گرفتن امراض قلبی و فشار خون باال نیز 

TheLancet.com/GBD The latest study can be found at the website of The Lancet: 
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