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روز جهانـی نـه بـه دخانیـات هـر سـاله 31 مـی  مـورد 
پاسداشـت قـرار می گیـرد تـا عمـوم افـراد را نسـبت بـه 
خطـرات اسـتعمال دخانیـات آگاه کنـد. از سـویی هـدف 
ایـن روز آگاهـی بخشـی نسـبت بـه شـیوه هـای تجاری 
مختلفـی اسـت کـه تولیـد کننـدگان بـرای جلـب مصرف 
هـدف  نهایـت  در  و  می کننـد  اسـتفاده  آن  از  کننـدگان 
ارتقـا سـطح دانـش افـراد بـرای خـود مراقبتـی و دفـاع 
از حـق سـالمت خـود بـه نـه گفتـن بـه اسـتعمال انواع 
فراورده هـای دخانی اسـت. تاریخچه پاسداشـت این روز 
بـه سـال 1988 بـاز می گـردد، زمانی 
که کشـورهای عضو سـازمان جهانی 
بهداشـت تـالش کردند بـرای جلب 
توجـه همگانی به اپدیمـی دخانیات 
و مـرگ و میـر ناشـی از آن چنیـن 
روزی را مورد نکوداشـت قـرار داده و 
فرهنگ پیشـگیری را توسـعه دهند. 
از سـویی هر سـاله برای چنین روزی 
شـعاری انتخـاب می شـود که شـعار 
»دخانیـات  عنـوان  تحـت  امسـال 
تهدیـدی بـرای ما محیط زیسـت ما« 

انتخاب شـده اسـت.
هـدف از چنیـن شـعاری ایـن اسـت کـه تمامـی افـراد 
نسـبت بـه تاثیراتی که کشـت، تولیـد و توزیـع دخانیات 
بـر روی محیط زیسـت می گذارد آگاه شـوند. تـا این مهم 
دلیلی باشـد بر اینکه اسـتعمال کنندگان دخانیات نسـبت 
بـه قطـع آن مصمم تـر شـوند. بـه عنـوان نمونـه صنعت 
دخانیـات با سـهم سـاالنه 84 مگاتن گاز گلخانـه ای منجر 
بـه تغییـرات آب و هوایـی می شـود و بـه اکوسیسـتم 
آسـیب می رسـاند. از سـویی سـاالنه 3.5 میلیـون هکتـار 

زمیـن بـرای کشـت تنباکـو از بیـن مـی رود و ایـن بـدان 
معنـا اسـت کـه صنعـت دخانیـات از جملـه عوامـل موثر 
در جنـگل زدایـی اسـت. جنگل زدایـی برای مـزارع تنباکو 
باعـث تخریـب خـاک و بـازده نامناسـب بـرای هـر گونه 
محصـول یـا پوشـش گیاهـی می شـود. بـه عبارتـی هـر 
سـيگاری كـه كشـيده می شـود بـه معنـای واقعـی كلمـه 
منابعـی سـوزانده می شـود كـه كميـاب هسـتند، منابعی 

کـه وجـود مـا به آنهـا بسـتگی دارد.  
لـذا در چنیـن روزی همـگان فراخوانـده می شـوند تـا بـا 
»نـه بـه دخانیـات« بـرای حفـظ محیط زیسـت و حفـط 
منابـع کمیـاب متحد تـر و مصصم تـر شـوند، تـا بدیـن 

طریـق زمیـن فضـای امن تـری بـرای زندگـی شـود.
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دخانیـات 
تهدیـدی برای
یست  600,000,000محیط ز

درختانی که برای تولید سیگار بریده شده اند.

84,000,000
تن CO2 در هوا منتشر می شود و دمای جهانی را افزایش می دهد.

22,000,000,000
لیتر آب برای تولید سیگار مصرف می شود.


