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قــلـیــــــــــــان
هــمنفــِس
سرطان

سیمـــا افراشــــته
دکتر مریـم مرزبان
دکتر کاظم زنده دل

هنــد  در   16 قــرن  بــه  قلیــان  تاریخچــه 
و  ترکیــه  ایــران،  در  بعدهــا  کــه  می رســد 

مدیترانــه شــرقی نیــز رواج یافــت. قلیــان از 
اهالــی  زمــان حکومــت عثمانی هــا در میــان 

شــهرهای غربــی کشــور مــا رواج یافــت و بعدها به 
ــابقه ورود  ــرد. س ــوذ ک ــا نف ــراب و فارس ه ــان اع می

ــاز  ــار ب ــه دوران قاج ــی ب ــای ایران ــه خانواده ه ــان ب قلی
می گــردد کــه ســنت قلیــان کشــیدن بــه دربــار هــم 

کشــیده شــد. در ایــران از دیــر بــاز مصــرف قلیــان در جنــوب 
کشــور بیــن مــردان و زنــان رواج داشــته اســت. آمارهــا نشــان 
می دهــد کــه مصــرف قلیــان اکنــون در اســتان های فــارس، 
بوشــهر، هرمزگان و سیســتان بلوچســتان شــایع تر از ســایر 
ــردان و  ــه م ــت ک ــن در حالیس ــت. ای ــور اس ــتان های کش اس
زنــان شــمال غــرب کشــور بیشــتر ســیگار مصــرف می کننــد. 
ــای  ــان خانواده ه ــان در می ــج قلی ــه تدری ــه 70 ب ــه ده از میان
ــا  ــت داد ت ــود را از دس ــواداران خ ــد و ه ــگ ش ــم رن ــی ک ایران
اینکــه از نیمــه دهــه 80 پــای تنباکوهــای معطــر و میــوه ای 
ــوی  ــای تنباک ــد و ج ــاز ش ــران ب ــای ای ــه قهوه خانه ه ــی ب عرب

خوانسار را گرفت.

ــا و  ــت پدربزرگ ه ــزار دس ــان اب ــدان دور، قلی ــه چن در روزگار ن
ــای  ــه دوده ــا ب ــالت عصره ــه در کس ــود ک ــی ب مادربزرگ های
ــه در  ــان ن ــا قلی ــا ام ــن روزه ــد، ای ــاه می بردن ــودش پن ــه آل م
کنــج خانه هــا، کــه بــه متــن زندگــی و اوقــات فراغــت جوان ها 
راه یافتــه و پــای ثابــت مهمانی هــا، دورهمــی هــای جوانــان و 
اخیــر  دهه هــای  در  اســت.  شــده  ایرانــی  خانواده هــای 
تبلیغــات دخانیــات عمدتــاً نوجوانــان و جوانــان را هــدف قرار 
داده اســت و بر اســاس آمارهای وزارت بهداشــت متأســفانه 
ســن کشــیدن قلیــان بیــن دختــران ایرانــی بــه 14 ســال 

رسیده است.

آیــا بــه دنبــال ایــن مطلــب می تــوان گفــت کــه فالن ســرطان 
در بوشهر شیوع چشمگیری دارد؟

قلیان در بوشهر

بــه دلیــل بومــی بــودن قلیــان در بوشــهر و 
تولیــد تنباکــوی محلــی در برازجــان، ایــن مــاده 
باالیــی  مصــرف  از  اســتان  ایــن  در  دخانــی 
ــردان  ــد م ــان می ده ــا نش ــت. آماره ــوردار اس برخ
و زنــان اســتان بوشــهر رتبــه اول مصــرف قلیــان را 
بــا  می تــوان  را  موضــوع  ایــن  دارنــد.  کشــور  در 
ــوح  ــه وض ــا ب ــاحل و پارک ه ــهر و س ــت وگذار در ش گش
دیــد. بوشــهر محــل کاشــت تنباکوهــای مختلفــی اســت 
کــه در بیــن مــردم بومــی طرفــداران زیــادی دارد. و کشــیدن 
ــد.  قلیــان یکــی از عادت هــای ایــن اســتان بــه شــمار می آی
در ایــن اســتان فروشــگاه های عرضــه قلیــان و تنباکــو 
وجــود دارد و افــراد زیــادی از ایــن طریــق کســب درآمــد 
می کننــد. کمپین هــای زیــادی مثــل قلیان هــا را گلــدان 
ــرا  ــهر اج ــات در بوش ــدون دخانی ــارک ب ــاد پ ــا ایج ــم ی کنی
ــته اند از  ــدود نتوانس ــات مح ــن اقدام ــا ای ــت ام ــده اس ش

این افیون ویرانگر پیشگیری کنند!

متاســفانه علیرغــم اینکــه مــردم اســتان بوشــهر بــه خاطــر 
انــس بــا قلیــان در معــرض تهدید ســرطان هســتند، تاکنون 
تحقیــق و مطالعــه ای دربــاره شــیوع و انــواع ســرطان در این 

استان صورت نگرفته است.

عوارض قلیان

ــاوی  ــان ح ــه دود قلی ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــج بررس نتای
ــه انــواع  مــواد خطرناکــی اســت کــه باعــث مبتــال شــدن ب
ســرطان ها از جملــه ســرطان دهــان، لــب، لوزالمعــده، 
مــری، مثانــه، ریــه، کبــد و روده بــزرگ می شــود. در پــی 
ــد  ــا قــرار گرفتــن در معــرض دود آن، بای ــان ی مصــرف قلی
را  بزرگ ســاالن  و  کــودکان  در  آســم  حمــالت  افزایــش 
انتظــار داشــت. عضــو اصلــی دیگــری کــه تحــت تأثیــر ایــن 
مــاده قــرار می گیــرد، قلــب اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
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ــر در  ــی مرگ ومی ــل اصل ــی از عوام ــی یک ــای قلب بیماری ه
قلیــان  همچنیــن  می آیــد.  شــمار  بــه  ایــران  و  جهــان 
موجــب پوکــی اســتخوان شــده و در برگشــت اســید معــده 
ســرطان های  ایجــاد  و  گوارشــی  زخم هــای  تشــدید  و 
دســتگاه گــوارش مؤثــر اســت. هرچنــد تحقیقــات کمــی در 
مــورد عــوارض ســالمتی قلیــان انجــام شــده، روشــن اســت 
ــم  ــان ه ــرف قلی ــامل مص ــیگار ش ــرات س ــام خط ــه تم ک
اســت.  ســیگار  از  بیش تــر  آن  خطــرات  و  می شــود 
ــان  ــر قلی ــر س ــه ه ــد ک ــان داده ان ــق نش ــی های دقی بررس
یــک بســته ســیگار دود و ســموم  بــه میــزان  حداقــل 

دخانیات را وارد بدن می کند. 

باورهای غلط درباره قلیان

متأســفانه باورهــای غلطــی در مــورد قلیــان در میــان مــردم 
ــرات  ــد مض ــر می کنن ــا فک ــه آن ه ــه اینک ــت از جمل ــج اس رای
قلیــان نســبت بــه دیگــر مــواد دخانــی از جملــه ســیگار کمتر 
ــیگار  ــرای س ــبی ب ــن مناس ــه آن را جایگزی ــت و در نتیج هس

می دانند. 

بــاور غلــط بعــدی ایــن اســت کــه مــردم فکــر می کننــد 
کشــیدن قلیــان بــه انــدازه ســیگار اعتیــادآور نیســت. تصــور 
غلــط افــراد جامعــه ایــن اســت چون کــه دود قلیــان از آب رد 
ــی کــه دود  می شــود مــواد ســمی آن از بیــن مــی رود در حال
تنباکــو بعــد از عبــور از آب هــم هنــوز حــاوی ســطح باالیــی از 

ترکیبات شیمیایی و سرطان زاست.

متأســفانه تنباکوهــای میــوه ای بــه دلیــل داشــتن رطوبــت 
باعــث رشــد انــواع میکروب هــا و قارچ هــای کشــنده هســتند 

که عموم مردم از آن بی خبرند. 

چرا  قلیان؟

قلیــان بــه دلیــل در دســترس بــودن، لــذت جویــی، نداشــتن 
تفریحــات ســالم، ناآگاهــی در مــورد عــوارض آن، حــس 
اســتقالل در دوران نوجوانــی و جوانــی، عرضــه روز افــزون آن 
در قهوه خانه هــا، اماکــن تفریحــی، رســتوران ها و طعم هــای 
مختلــف تنباکوی میــوه ای و معطــر مورد اســتقبال جوانان 
ــه  ــورز و هم ــالت ن ــفانه در تعطی ــت. متأس ــه اس ــرار گرفت ق
تفریحــی  محل هــای  در  قلیــان  مصــرف  شــاهد  ســاله 
هســتیم. ای کاش در ســال جدیــد شــاهد اراده جمعــی و عــزم 

ملی برای کاهش مصرف قلیان باشیم.

قوانین مربوط به مصرف قلیان

ــزی در  ــژه چی ــورت وی ــه ص ــی و ب ــه تنهای ــان ب ــاره قلی درب
بــه  موجــود  قوانیــن  همــه  نمی شــود.  دیــده  قوانیــن 
آن،  مشــتقات  و  تنباکــو  و  توتــون  از  اعــم  دخانیــات، 
ایــن  در  موجــود  قانــون  مهم تریــن  دارد.  اختصــاص 
بــا  ملــی  مبــارزه  و  کنتــرل  جامــع  باره »قانــون 
دخانیات« اســت کــه در ســال 1385 بــه تصویــب مجلــس 
شــورای اســالمی رســید. بــر اســاس مــاده 3 ایــن قانــون، 
هــر نــوع تبلیــغ، تشــویق مســتقیم و غیرمســتقیم یــا 
تحریــک افــراد بــه اســتعمال دخانیــات اکیــداً ممنــوع 
اســت. بــر اســاس مــاده 7 ایــن قانــون نیــز مــواد دخانــی 
ــود و  ــه ش ــه فروش عرض ــراد دارای پروان ــوی اف ــد از س بای
بــدون  اشــخاص  از ســوی  توزیــع فرآورده هــای دخانــی 

پروانه فروش آن، ممنوع است.

جامــع  قانــون  در  از سیاســت گذاری های کلــی کــه  جــدا 
کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا دخانیــات آمــده اســت، مهم تریــن 
موضــوع در ایــن قانون، منــع مصــرف مــواد دخانــی در 

اماکن عمومی است.

در تبصــره یــک ایــن مــاده قانونــی هــم عــالوه بــر فهرســت 
ــی، مصــرف  ــی، عمومــی و انقالب ذکرشــده از نهادهــای دولت
دخانیــات در اماکــن عمومــی یــا وســایل نقلیــه عمومــی نیــز 
ــه در  ــؤالی ک ــت. س ــده اس ــازات ش ــمول مج ــوع و مش ممن
اینجــا ممکــن اســت مطــرح شــود ایــن اســت کــه آیــا 
امــروزه  کــه  قهوه خانه هــا  و  تفرجگاه هــا  بوســتان ها، 
ــن  ــزء »اماک ــتند، ج ــان هس ــرف قلی ــن مص ــن اماک مهم تری
عمومــی« محســوب می شــوند و مصــرف دخانیــات در 

آن ها نیز ممنوع است؟

بنابرایـن، هـم در قانـون شـهرداری ها و هـم در قانـون جامـع 
کنتـرل و مبـارزه ملـی بـا دخانیـات و آیین نامـه اجرایـی آن، 
مصـرف دخانیـات اعـم از سـیگار و قلیـان در اماکـن عمومی 
-که قهوه خانه ها هـم در زمـره آن هـا محسـوب می شـوند-  

ممنوع  است.

ــن،  مصــرف  ــا وجــود وضــع قوانی آنچــه مشــخص اســت ب
قلیــان کنترل نشــده اســت و متأســفانه کشــیدن قلیــان روز 
بــه روز در میــان جوانــان در حــال افزایــش اســت. جالــب 
اینکــه قلیــان در کشــورهای غربی هم در حال توســعه اســت 
ــد. ایــن امــر باعــث  و روز بــه روز مصــرف آن افزایــش می یاب
شــده اســت کــه متخصصــان و دولت هــا اقدامــات مهمی را 
ــی  ــد. بدیه ــاز کنن ــان آغ ــرف قلی ــع و مص ــرل توزی ــرای کنت ب
اســت کــه اگــر اقدامــات بــاز دارنــده انجــام ندهیــم، بــزودی 
تحمــل  و  خــود  خانه هــای  بــه  قلیــان  رخنــه  شــاهد 

خسارت های جبران نشدنی در سالمت مردم باشیم.

مبارزه با مافیای شرکت های تولید دخانیات

ســودی کــه از مصــرف تنباکوهــای رنــگ و وارنــگ بــه جیــب 
آن قــدر جــذاب  تولیــدی مــی رود  شــرکت های گوناگــون 
اســت کــه بجــای آنکــه بــه فکــر ســالمت مــردم باشــند بــا 
بــه  اعتیــاد  را گرفتــار  مــا  جوانــان  تبلیغــات گوناگــون 
مصــرف ســیگار و قلیــان کننــد. راهبــرد صحیــح بــرای 
ــا کســانی  ــن نیســت کــه ب ــات ای ــا مصــرف دخانی ــارزه ب مب
کــه بــا جــان مــردم ســوداگری می کننــد دور یــک میــز 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه تاریخچ ــر ب ــم. اگ ــره کنی ــینیم و مذاک بنش
ــرای  ــه ب ــم ک ــم در می یابی ــگاه کنی ــف ن ــای مختل بیماری ه
ــه  ــه هم ــا و ... مقابل ــا، وب ــال، ماالری ــج اطف ــا فل ــارزه ب مب
جانبــه دولت هــا و دانشــمندان آغــاز شــد و از هــر فرصتــی 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــرای دفــع عوامــل آن هــا اســتفاده شــد. ب ب
ســرطان هــم بایــد مبــارزه همــه جانبــه ای داشــته باشــیم و 
از مواجهــه مــردم بــا عوامــل خطــر ســرطان )مثــل مصرف 

قلیان( جلوگیری کنیم.

مدیــرکل ســابق ســازمان بهداشــت جهانــی جملــه قابــل 
تأملــی در ایــن خصــوص دارد: » اگــر قاطعانــه عمــل نکنیــم، 
صــد ســال بعــد فرزانــدان و نوادگانمــان به گذشــته نــگاه کرده 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــان مط ــؤال برایش ــن س ــدی ای ــور ج و بط
ــی و  ــالمت عموم ــه س ــد ب ــای تعه ــه ادع ــانی ک ــه کس چگون
عدالــت اجتماعــی داشــتند، اپیدمــی دخانیــات را بــدون کنتــرل 

رها کردند«.
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