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مقد مه
ي��ك عدد از هر 10 نخ س��يگار و حج��م عظيمي از محصوالت دخاني مصرف��ي در جهان از 
كانال هاي غيررس��مي و غيرقانوني مبادله مي ش��ود. تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني 
از ابعاد و جنبه هاي زيادي نظير س��امت، قضايي، اقتصادي، حاكميت و فساد يك نگراني 
بزرگ جهاني براي دولت ها محس��وب مي ش��ود. صنايع دخاني و گروه هاي جنايي در ميان 
افراد و بخش هايي هستند كه ضمن تحميل خسارت های بيشمار از جنبه هاي سامتي و 

هزينه هاي حفاظتي به جامعه، از اين تجارت غيرقانوني سودهاي سرشاري مي برند.
تصويب پروتكل ريش��ه كني تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني توس��ط دولت ها يك 
ضرورت اساس��ي در پاس��خگويي به تأثيرات ناگوار سامتي، قضايي و مالي ناشي از تجارت 
غير قانوني اين محصوالت است. بخش های عمومی، دانشگاهی و ساير بخش های مرتبط 
می توانند در سرعت بخشيدن به فرايند تصويب پروتكل در مراجع قانونگذار نقش مهمي را 

ايفا نمايند.

روز جهاني بدون دخانيات سال 5102با شعار : توقف تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني
هر س��اله به مناس��بت روز جهاني بدون دخانيات در 31 ماه مي، س��ازمان جهاني بهداشت و 
ش��ركاي آن با گرامي داش��ت اين مناس��بت و برجس��ته نمودن مخاطرات سامتي مرتبط با 
مصرف دخانيات، نس��بت به وضع و اجراي سياس��ت هاي مؤثر در كاهش مصرف دخانيات 
حمايت طلبي گسترده اي را در سطح جهان انجام مي دهد. در روز جهاني بدون دخانيات سال 
2015 ما كشورها را براي همكاري با يكديگر در پايان دادن به تجارت غيرقانوني محصوالت 

دخاني فرا مي خوانيم.

گستره مشكل
براس��اس مطالعات انجام ش��ده در گمرك های جهاني، ب��ازار غيرقانوني محصوالت دخاني 
يك دهم بازار جهاني را اش��غال نموده است. كميس��يون اروپا برآورد نموده است كه خسارت 
تجارت غيرقانوني سيگار در كشورهاي عضو معادل از دست دادن درآمد ساليانه ماليات بيشتر 

از 10 ميليارد يورو مي باشد.
تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني تنها مش��كل كش��ورهاي با درآمد باال نيست، بلكه 
بس��ياري از كش��ورهاي جهان متأثر از قاچاق دخانيات و تبعات آن به اشكال مختلف هستند. 
در پاس��خ به تهديد ناشي از تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني، جامعه بين المللي پس از 
مذاكرات بسيار، پروتكل ريشه كني تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني را در نوامبر 2012 
بعنوان اولين پروتكل ناشي از كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت تصويب نمود. 
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اهداف كمپين روز جهاني بدون دخانيات سال 5102
• افزاي��ش آگاه��ي عمومي در مورد خطرات و تبعات قاچاق محصوالت دخاني بر س��امت 
عمومي خصوصاً بر قش��ر جوان��ان و نوجوانان و گروه هايي با درآم��د پايين، بخاطر افزايش 
دسترسي و استطاعت خريد محصوالت دخاني قاچاق كه با قيمت كمتري در بازار غيرقانوني 

عرضه مي شود.
• نشان دادن ميزان فوايد بهداشتي ناشي از كنترل قاچاق و كم اثر شدن سياست ها و مداخات 
كنترل دخانيات نظير سياست هاي مالياتي، درج تصاوير هشدار دهنده بهداشتي در اثر وجود 

تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني
• تشريح چگونگي دخالت صنايع دخاني در فرايند تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني 

• بارزنم��ودن نقش قاچاق دخاني��ات در گردآوري ثروت انبوه براي گروه هاي جنايي و صرف 
درآمد غيرقانوني بدست آمده در ساير فعاليت هاي جنايي نظير مواد مخدر، قاچاق انسان و 

اسلحه و همچنين تروريسم
• تشويق به تصويب و به كارگيري پروتكل ريشه كني تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني 
توسط تمامي اعضاي كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت با مشاركت فعال 

همه بخش هاي مرتبط در سطوح حاكميتي در اجراي مؤثر اين معاهده بين المللي
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اپيدمي جهاني دخانيات حدود 6 ميليون نفر را در س��ال به كام مرگ مي كش��اند كه از اين 
تعداد، بيش از 600 هزار مورد آن ناشی از مواجهه با دود دست دوم محصوالت دخاني است. 
در صورتي كه اقدامي براي مهار اين اپيدمي مرگبار صورت نپذيرد، تا س��ال 2030 س��اليانه 
بيش از 8 ميليون نفر قرباني مصرف و مواجهه با دود دست دوم ناشي از محصوالت دخاني 
خواهند شد. بيش از 80 درصد اين مرگ و مير قابل پيشگيري در كشورهاي با درآمد پايين و 

متوسط رخ می دهد.

پيام هاي كليدي برای همه

قاچاق محصوالت دخاني موجب به دام انداختن افراد جوان در تجربه نمودن و مصرف • 
اين محصوالت مي شود، بخاطر اينكه خريد اين محصوالت توسط افراد با درآمد پايين 
به لحاظ قيمت پايين تر امكان پذيرتر است. اينگونه محصوالت غيرقانوني بدليل نداشتن 
تصاوير هش��داردهنده موجب گمراهي جوانان شده و بعضي اوقات موجب درگيركردن 

كودكان و نوجوانان به فروش غيرقانوني مي شود.
تج��ارت غيرقانوني محصوالت موجب از دس��ت دادن درآمد مالياتي دولت مي ش��ود، • 

درآمدي كه مي توانس��ت در برنامه هاي بهداش��تي درماني هزينه ش��ود ولي در دستان 
عوامل قاچاق و جنايتكاران قرار مي گيرد.

قاچاق دخانيات موجب تقويت فساد و تضعيف حاكميت مي شود.• 
صنايع دخاني در س��وء استفاده از خاء هاي سيستم حاكميتي كنترل دخانيات به نفع • 

تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني شناخته شده اند.

فراخوان براي اقدام

 براي سياستگذاران
سياستگذاران بايد بدانند كه تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني  نه تنها موجب وخامت • 

بخش��يدن به اپيدمي جهاني دخانيات و تبعات ناگوار بهداش��تي آن مي شود بلكه ساير 
مش��كات امنيتي را همراه با تأمين مالي جرايم س��ازمان يافته نظير موادمخدر، قاچاق 

انسان و همچنين تروريسم ايجاد مي نمايد.
تصويب پروتكل ريشه كني تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني يك ضرورت در پاسخ • 

به تأثيرات بهداشتي، اقتصادي و قضايي تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني است.
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 براي عموم مردم
مردم بايد از تبعات سوء بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي تجارت غيرقانوني محصوالت • 

دخاني و ارتباط آن با قاچاق انسان و ساير جرايم سازمان يافته آگاه و مطلع باشد.
گروه ها و سازمان هاي مردمي بايد در كمپين روز جهاني بدون دخانيات از طريق رسانه هاي • 

اجتماعي مشاركت داشته باشند تا با تقويت پيام سازمان جهاني بهداشت و دولت ها به 
مهارت تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني كمك نمايند.

 براي دانشگاهيان و مراكز علمي
مؤسسات آموزش عالي مي توانند با انجام تحقيقات بيشتر در مورد تجارت غيرقانوني • 

محصوالت دخاني و جمع آوري مستندات علمي درخصوص تأثيرات ناگوار آن و همچنين 
فوايد بهداشتي، اقتصادي، امنيتي در كنترل و مهار اين تجارت غيرقانوني كمك بسزايي 

بنمايند.
يك��ي از زمينه هاي تحقيقات، تحقيق در مورد نقش صنايع دخاني در حمايت از پديده • 

مذموم قاچاق دخانيات است.

 حقایقی در مورد قاچاق دخانيات

  كاالی دخانی بطور خاص برای قاچاقچيان جذابيت زيادی دارد. بدلي�ل اينكه مالي�ات سهم 
عم��ده ای از قيم��ت  را در ب�ر می گيرد قاچاقچيان با منحرف نم��ودن محموله های دخانی 
به س��مت بازار غير رس��می از طريق قاچاق، حاش��يه سود بس��يار بااليی را برای خود ايجاد 
می نمايند. در دسترس بودن سيگار ارزان قيمت موجب افزايش مصرف و متعاقبا افزايش خطر 

وقوع بيشتر مرگ ومير ناشی از دخانيات در آينده خواهد شد.

  قاچاق دخانيات عاوه بر اينكه يك مشكل بزرگ بهداشتی محسوب می شود، يك معضل 
بسيار نگران كننده در بحث اجرای قوانين است كه بيشتر گروه های جنايی سازماندهی شده 

بين المللی نظير سازمان های تروريستی در آن دخالت دارند.

 بر اساس اطاعات موجود، حجم قاچاق دخانيات در كشورهای مختلف متفاوت بوده و بين 
يك تا 50 درصد حجم بازار را در اين كشورها تشكيل می دهد. خسارت ناشی از دست دادن 
درآمد س��اليانه حدود 40/5 ميليارد دالر برآورد ش��ده است. قاچاق دخانيات در كشورهای با 

درآمد پايين و متوسط بيشتر از كشورهای با درآمد باالرخ می دهد.

 ريش��ه كن��ی يا كاهش قاچ��اق دخانيات موجب كاه��ش مصرف از طري��ق افزايش قيمت، 
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كاهش مرگ و مير زود هنگام و افزايش درآمد دولت ها می شود. چنانچه تجارت غير قانونی 
محصوالت دخانی متوقف شود، دولت ها به طور ساليانه 31/3 ميليارد دالر افزايش درآمد 
داشته و تا سال 2030 از وقوع 164000مورد مرگ زود هنگام در سال جلوگيری خواهد شد 

كه بيشترين سهم آن در كشورهای با درآمد پايين و متوسط خواهد بود.

 بيش��ترين نوع قاچاق محصوالت دخانی در جهان مربوط به س��يگار است ولی در منطقه 
مديترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و جنوب شرقی آسيا قاچاق توتون قليان و تنباكوی 

بدون دود نيز بسيار شايع است.

 در مورد ساير محصوالت دخاني، سازمان گمرك جهاني به افزايش كشفيات محصوالت 
تنباكوي جويدني از 8 تن در سال 2012 به 38 تن در سال 2013 و همچنين افزايش قاچاق 

توتون قليان از ميزان 69 تن در سال 2012 به 75 تن در سال 2013 اشاره مي نمايد.

 اطاعات ش��فاف و در دس��ترس عموم راجع به قاچاق محصوالت دخاني در منطقه شرق 
مديترانه سازمان جهاني بهداشت بسيار محدود، ناكافي و دور از دسترس است، به استثناي 
پاكس��تان و جمهوري اسامي ايران. اگرچه داده هاي مبتني بر تحقيقات جامع در پاكستان 
وج��ود ندارد ولي در مجموع حدود 17 درصد كل س��يگار ب��ازار داخلي را محصوالت دخاني 
قاچاق، تقلبي و بدون پرداخت عوارض و ماليات تشكيل داده است. در جمهوري اسامي ايران 
اين ميزان حدود 20 درصد محاسبه شده است. نتايج مطالعه انجام شده در مركز تحقيقات 
كنترل دخانيات نشان داده است كه 21 درصد بازار سيگار تهران را انواع سيگار قاچاق تشكيل 

داده است.

 تحقيقات در 16 كش��ور جهان نشان داده است كه به طور متوسط، مصرف كنندگان قهار 
يا قديمي محصوالت دخاني تمايل بيشتري به عدم پرداخت ماليات يا فرار مالياتي دارند تا 

مصرف كنندگاني كه تمايل به ترك دخانيات دارند.

 در برخي از كشورها، سيگاري هاي جوان مهمترين هدف قاچاقچيان محسوب مي شوند. 
جوانان تهراني به همين ترتيب نس��بت به افراد مس��ن تر تمايل بيشتري به مصرف سيگار 
قاچاق نش��ان مي دهند ) نرخ مصرف در افراد 30 س��ال و پايين تر حدود 24/5 درصد، بين 

55-31 سال 19/3 درصد و باالي 55 سال حدود 15/3 درصد است(.

 براساس اطاعات يورونيوز سهم سيگار مصرفي قاچاق از كل سيگار مصرفي كشور  تونس 
از 12 درصد در س��ال 2008 به 28 درصد در س��ال 2013  افزايش يافته اس��ت. اين ميزان 
مصرف به حداكثر مقدار خود در مصر تا 24 درصد س��هم بازار در س��ال 2012 و 20 درصد 
در امارات متحده عربي در سال 2013 رسيده است.  اين احتمال وجود دارد كه نا آرامي هاي 
سياسي،  درگيري و كاهش امنيت مرزي موجب تسهيل تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني 

در منطقه شود.
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نقش صنعت دخانيات

 مدارك و ش��واهد از دخالت مس��تقيم و غير مستقيم صنعت دخانيات در قاچاق سيگار به 
خوبی مستند شده است. 

 با توجه به تحقيقات انجام ش��ده بر روی اسناد داخلی اين صنايع، شواهدی از همدستی 
صنعت دخانيات در گسترش قاچاق سيگار به لبنان و خاور ميانه بدست آمده است؛ جايی كه 
در آن تجارت غير قانونی دخانيات از ضعف حاكميت  دولت ها و بی ثباتی مزمن سياسی بهره 

فراوانی برده است.

 در سال 2000 معاون رئيس شركت آمريكايی بريتانيايی دخانيات )BAT( اعتراف كرد: »از 
هر جای يكه دولت آن تمايلی به مقابله ندارد و يا تاش های ناموفق داش��ته باش��د، ما عمل 
م��ی كنيم، به طور كامل در چارچوب قانون، بر اين اس��اس ك��ه محصوالت تجاری ما در كنار 

محصوالت قاچاق ساير رقبا و همچنين در بازار رسمی در دسترس خواهد بود«.

 در م��اه ژوئيه 2008 و آوريل 2010، اقامه دعوی عليه س��ه ش��ركت دخان��ی در دادگاه كانادا 
مورد تاييد قرار گرفت، با موضوع: كمك به افراد برای فروش و يا در اختيار داشتن محصوالت 
دخانی توليد شده در كانادا بدون بسته بندی درج مهر مطابق با قانون ماليات كاالهای داخلی، 
در حالی كه برندهای شمالی شركت بين المللی مربوط به آر جی رينولدز، به جرم توطئه طبق 

طبقه بندی كد جنايی محكوم شناخته شد.

 از سال 2004، چهار شركت بزرگ بين المللی دخانيات به جرم قاچاق سيگار در اروپا و كانادا 
ميلياردها دالر جريمه پرداخت كرده اند ) در اتحاديه اروپا: شركت بين المللی فيليپ موريس 
و ش��ركت بين المللی دخانيات ژاپ��ن )JTI( در مجموع 1/4 ميليارد دالر؛ در كانادا: ش��ركت 

دخانيات امپريال، روتمن، بنسون و هجز،  JTI  و مك دونالد در مجموع 1/7  ميليارد دالر(.

 طرح دعوی انجام شده در دادگاه اتحاديه اروپا كه در حال پيگيری می باشد، آر جی رينولدز 
را متهم به راه اندازی يك طرح پولشويی جهانی با گروه های سازمان يافته جنايی برای قاچاق 

مواد مخدر و سيگار نموده است.

 در سال 2014، شركت آمريكايی بريتانيايی دخانيات )BAT(، 650 هزار يورو )معادل يك 
ميليون دالر( توسط مقامات مالياتی بريتانيا برای عرضه بيش از حد مجاز محصوالت خود 

به بلژيك جريمه شد. 

 در س��ال 2012، ش��ركت دخاني��ات بزرگ JTI، زي��ر نظر تحقيقات رس��می دفتر اروپايی 
ضد تقلب  )OLAF(، متهم به انجام فعاليت های قاچاق در خاور ميانه شد.
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 نتايج تحقيقات روزنامه نگاران در  پروژه گزارش فساد و جرايم سازمان يافته، اسناد داخلی 
JTI حقايقی را به شرح زير نشان داد:

اقدامات قاچاق در طول سال های 2009 و 2010  تقريبا بصورت ماهانه گزارش شده 1. 
اس��ت، اما به گفته كارمندان س��ابق ش��ركت JTI هيچ اقدامی در سود آور ترين مناطق 
  JTI شركت صورت نگرفته است. محققان مضنون به انحراف ده ها ميليون نخ سيگار
به فيليپين، افغانستان، اردن، عراق و در جاهای ديگر با عمليات قاچاق شدند كه اغلب با 

كمك توزيع كنندگان خود JTI انجام شده است.

هنگامی كه محققان اطاعاتی مبنی بر احتمال ارتباط مستقيم 13 كارمند JTI يا توزيع 2. 
كنندگان محصوالت اين شركت با قاچاقچيان به دست آوردند  معاون ارشد JTI از طريق 

ايميل شركت و بخشنامه های داخلی از ادامه تحقيقات جلوگيری نمود.

بنا به گزارش های داخلی ش��ركت و مصاحبه با پيمانكاران JTI، اين افراد با پرداخت 3. 
رشوه به افراد در عراق، كردستان و ايران اطاعات الزم را برای آگاهی از مسيرهای قاچاق 

دريافت نموده اند.

 ش�عار روز جهانی بدون دخانيات س�ال 2015 :
تجارت غيرقانون�ي محص�والت دخان�ي را متوق�ف کني�د

تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی رو متوقف کنید


