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شکاف های آمریکا     

یکـی از مشـکالت مهـم جامعـه ی آمریکا، مصرف مـواد مخدر و شـیوع فزاینـده ی آن در بین خانواده هـای آمریکایی 
اسـت. ماری جوانـا، کوکائیـن، هروئیـن، یـا به اصطـالح مـواد مخدر تفریحـی، به بخشـی از زندگـی آمریکایی و یک 
»صنعـت« عظیـم چنـد میلیـارد دالری تبدیل شـده اسـت. دولت ها بـا برنامه ها و تصمیم هـای متعددی بـرای مقابله 
بـا ایـن چالـش و تهدیـد اجتماعـی، سـعی کردنـد بـا ایـن پدیـده برخـورد کننـد؛ امـا در سـال ها پایانـی منتهی به 
قـرن بیسـتم، بـا توجـه بـه ناکامـی در برنامه های مبـارزه با مـواد مخـدر، گفتمان های جدیـدی مطرح شـد که روند 

مرسـوم را به یک بـاره ناکارآمـد می دانـد

مقدمه
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پلیـس و مسـئوالن جنگی مـداوم علیـه کارتل های مواد 
مخـدر و دالالن خیابانـی بـه راه انداخته انـد، بااین حـال 
تـالش آن هـا تأثیـر مهمـی بـر مصـرف مـواد مخـدر در 
آمریکا نداشـته اسـت. درنتیجه شکسـت جنـگ با مواد 
مخـدر، درخواسـت هایی بـرای کاهـش مجـازات بـرای 
اسـتفاده از برخـی مـواد مخـدر بـوده اسـت. بااین حال، 
قانونـی  اسـتفاده ی  و  مجـازات  در  تخفیـف  حتـی 
ماری جوانـا در برخـی از قسـمت های آمریـکا نتوانسـته 
ایـن بحـران اجتماعـی را کاهـش دهد و کمـاکان جنگ 
در جامعـه ی امریـکا بـرای مقابلـه و کنترل مصـرف مواد 

مخـدر ادامـه دارد.

ماننـد بسـیاری از چالش هـا، جنـگ بـا توزیع کننـدگان 
در سـال ۲۰۰۵،  اسـت.  بـوده  گـران  نیـز  مـواد مخـدر 
بـرای  دالر  میلیـارد   ۱۲ فـدرال  دولـت  گـزارش  طبـق 
بـرای کنتـرل عرضـه  تمـام تالش هـای صـورت گرفتـه 
مـواد مخـدر، دسـتمزد بـه کارکنـان واحدهـای مرتبط و 
توان بخشـی معتادان هزینه شـده اسـت. ایـن هزینه ها 
درمجمـوع ۴۵ میلیـارد دالر بـرآورد شـده اسـت. در این 
ارقـام، برخـی هزینه های شـخصی یـا اجتماعـی مربوط 
بـه خریدوفـروش مواد مخـدر درباره ی بیـکاری، افزایش 
خشـونت، مشـکالت خانوادگـی و هزینه هـای مرتبـط با 
مراقبت هـای بهداشـتی، لحـاظ نشـده اسـت. داده های 
اخیـر نشـان می دهد که از آغـاز جنگ علیه مـواد مخدر، 
دولت هـا در همـه سـطوح بیـش از یـک تریلیـون دالر 
هزینـه کرده انـد، در حـال حاضـر، از هـر ۹۹ بزرگ سـال 
زندانـی، ۱ نفـر بـه دلیـل جرائم مرتبـط با مـواد مخدر در 
زنـدان اسـت. این رقـم باالترین نـرخ در جهان اسـت و 

تالش های صورت گرفته برای مقابله با 
مافیای مواد مخدر

در سـال ۲۰۱۵، ۶۴۳۱۲۱ نفـر در آمریـکا برای جـرم مرتبط 
بازداشت شـده اند. ماری جوانـا،  بـا 

بـر اسـاس داده هـای دولـت آمریـکا، بیـن ۵۶ تـا ۸۰ 
درصـد از عرضـه جهانـی کوکائیـن و هروئیـن از کلمبیـا 
تأمیـن می شـود و تجـارت مـواد مخـدر باعـث شـده تا 
کارتل هـای مـواد مخـدر کلمبیا بـدون پرداخـت مالیات 
و از طریـق پول شـویی سـاالنه بیـش از ۴ میلیـارد دالر 
درآمـد داشـته باشـند. بـرای مقابله بـا ورود مـواد مخدر 
بـه داخـل خـاک آمریـکا، دولـت اوبامـا همکاری هـای 
گسـترده ای را بـا مقامـات مکزیـک آغـاز کـرد. علت این 
امـر تأمیـن مـواد مخدر بیـش ۲۵۰ شـهر آمریـکا از این 
۹۰ درصـد  از ۸۰ درصـد هروئیـن،  بیـش  بـود.  کشـور 
کوکائیـن و ۱۰۰۰ تـن ماری جوانـا از مکزیـک وارد آمریـکا 
می شـود و مراکـز عمـده مواد مخـدر در آتالنتـا، جورجیا 
باند هـای  جوالنـگاه  شـیکاگو،  ایلینـوی  شـیکاگو.  و 
خشـن مـواد مخـدر هسـتند. البتـه بـرای توان بخشـی 
مصرف کننـدگان مـواد مخـدر منابـع مالـی گسـترده ای 

اختصـاص داده شـده اسـت.

موضـوع ترانزیـت مواد مخـدر از مکزیک چنـان اهمیت 
داشـت کـه ترامـپ در مبـارزات انتخاباتـی، مکزیکی هـا 
را بـه »تجاوزگـری جنسـی و فروشـندگان مـواد مخـدر« 
متهـم می کـرد؛ و بـه طرفدارانش بـرای سـاختن دیواری 
در امتـداد مـرز بـرای جلوگیـری از فـروش مـواد مخـدر، 
تعهـد داد. ایـن اقـدام با اسـتقبال گسـترده ای از سـوی 
بسـیاری از آمریکایی ها مواجه شـد. گامی بـرای متوقف 

کـردن ارسـال مواد مخـدر بـه آمریکا.
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علیرغـم موفقیت هـای اقدامـات پیشـگیرانه ی گسـترده، 
مصـرف مـواد مخـدر در آمریـکا به ویژه در میـان جوانان 
رایـج اسـت. داروهای جدیـد، قوی تـر و خطرناک تر وارد 
بازار می شـوند و شـواهدی از سـوءمصرف مـواد مخدر و 
مرگ هـای ناشـی از مواد مخـدر همچنان در صـدر اخبار 
اسـت. اخبـار نا امید کننـده از نتایج اقدامات پیشـگیرانه ، 
نگـرش برخـی از مقامـات در آمریـکا را تغییـر داده. بـه 
نحـوی تالش هایـی صـورت گرفتـه تا تسـاهل بیشـتری 
الکلـی  بـه مصـرف مـواد مخـدر و مشـروبات  نسـبت 
صـورت گیـرد. البتـه هم زمـان بـه کمپین هـای اجتماعی 
بـرای کمـک به بهبـود معتادان نیز توجه بیشـتری شـد.

در بیـن نظریـات رایـج پـس شـیوع مـوج ناکامی هـا 
در مبـارزه بـا مـواد مخـدر، ایـن ادعـا مطـرح شـد کـه 
برخـی از مـواد مخـدر خطرناک تـر از سـایرین هسـتند. 
قانونـی شـدن و غیرقانونـی بـودن »ماری جوانـا« هجوم 
تمام عیـار بـه سـمت مـواد مخـدر خطرنـاک را کاهـش 
می دهـد و از زندانـی شـدن صدهـا هـزار نفـر جلوگیری 
می کنـد. در کنـار ایـن مـوارد توجه به بودجـه ی هنگفتی 
کـه صـرف مبارزه بـا توزیع مـواد مخدر می شـود بازبینی 
در قوانیـن و تعاریـف را بـرای مصـرف مجرمانـه ی مواد 

مخـدر، تسـهیل کرد.

آثار اجتماعی گسترش مواد مخدر در 
جامعه ی آمریکایی
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دوراهی تصمیم گیری درباره ی مصرف 
مواد مخدر

یکـی از مشـکالت کلیـدی مواد مخـدر در آمریکا مسـئله 
قانونـی بـودن مصـرف آن اسـت و ایـن سـؤال کـه چرا 
برخـی مـواد مخدر قانونی بوده و برخـی دیگر غیرقانونی 
هسـتند. اغلـب در بحث هـای مربـوط به سیاسـت مواد 
مخـدر شـنیده می شـود کـه الـکل و سـیگار، همـراه بـا 
برخـی از داروهـای تجویـزی و قانونـی منجـر بـه اعتیاد 
روانـی می شـنود،  و  و سـایر مشـکالت مضـر جسـمی 
امـا داشـتن مقـدار کمـی ماری جوانـا جرم اسـت، حتی 
باوجوداینکـه مشخص شـده اسـت که ماری جوانـا دارای 

فوایـد دارویـی اسـت و خطرناک تـر از الکل نیسـت.

هـر یـک از ایـن مسـائل قانونـی، حبـس و اثربخشـی 
و  نظـرات  در  یکپارچگـی  از  ناشـی  سیاسـت ها 
تصمیم هاسـت و هرگونه سسـت شـدن در ایـن مواضع 
در مـورد مصـرف مـواد مخـدر خطـری جدی بـرای نظم 
اجتماعـی و مسـئولیت شـخصی ایجاد می کنـد. کاهش 
مجـازات خرده فروشـان مـواد مخـدر در داخـل شـهرها 
یکـی از ایـن مـواردی بوده کـه موجب دودسـتگی میان 
بـه  حرکـت  به هر حـال  اسـت.  شـده  سیاسـت گذاران 
سـمت رویکردهـای جدیـد بـرای مصـرف مـواد مخدر و 

اجـرای قوانیـن مواد مخدر در آمریکا بسـیار دشـوار بوده 
اسـت زیرا ترس عمومـی از تخفیف مجـازات در قوانین، 
تغییـر سیاسـت های حبس و توسـعه روش های مختلف 
پاسـخگویی بـه مشـکالت مرتبـط بـا مـواد مخـدر بـا 
مخالفـت سرسـختانه ی برخـی مقامات دولتـی و جامعه  

مواجه شـده اسـت.

اگـر معیـار موفقیـت جنـگ علیـه مـواد مخـدر حرکـت 
به سـوی »آمریـکای عـاری از مـواد مخـدر« باشـد، بدون 
شـک ایـن تـالش شکسـتی کامـل بـوده اسـت. ایـن 
 ۳۲۰ کشـور  یـک  کنیـم  فـرض  کـه  اسـت  غیرمنطقـی 
میلیـون نفـری که در یـک جامعه باز بـا معیارهای حفظ 
حریـم خصوصـی، می توانـد محیطـی »عـاری از مـواد 
مخـدر« ایجـاد کننـد. تقریبـًا نوعـی بـاور وجـود دارد که 
مـواد مخـدر بخشـی از چشـم انداز یـک جامعـه اسـت. 
همچنیـن ایـن درک روبـه رشـد وجـود دارد کـه مصرف 
الـکل  به انـدازه سـوءمصرف  ماری جوانـا ممکـن اسـت 
ازایـن رو  میـان جوانـان.  در  به ویـژه  نباشـد،  خطرنـاک 
شـرایط جـاری خودبه خود در میـان مسـئوالن و جامعه 

اختالف نظـر ایجـاد کـرد.
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به عنـوان  »ماری جوانـا«  دولت هـا  از  بسـیاری  بـرای 
یـک مـاده مخدر خـاص بـوده کـه به عنـوان »دروازه« ی 
مصـرف دیگـر مـواد مخـدر محسـوب شـده و در صورت 
اسـتفاده منظـم ممکن اسـت منجر بـه اسـتفاده از مواد 
مخـدر دیگر شـود. از طرفـی طیف وسـیعی از افرادی که 
مخـدر مصـرف می کننـد از ایـن مـاده اسـتفاده می کنند. 
ازایـن رو برای کنترل و پیشـگیری بیشـتر، انعطاف پذیری 
در فرهنـگ مـواد مخـدر در آمریـکا بـا قانونـی کـردن 
بـه گفتمانـی  به ویـژه ماری جوانـا  برخـی مـواد مخـدر 
جـدی تبدیـل شـد؛ امـا چنیـن نظراتـی اغلـب منجر به 
سـرزنش شـدید مقامـات دولتی شـد که بـر ادامه جنگ 
و مجـازات افـرادی کـه قانـون را نقـض کرده انـد، اصرار 
دارنـد. در سـال ۱۹۹۵، دفتر سیاسـت کنترل مـواد مخدر 
کاخ سـفید، گزارشـی را منتشـر کردنـد کـه در آن اظهـار 
داشـت مصرف کننـدگان ماری جوانـا ۸۵ برابـر بیشـتر از 
کسـانی کـه ماری جوانـا مصـرف نمی کننـد، بـه مصـرف 

کوکائیـن روی آورده انـد.

تصمیم گیری های ایالتی درباره ی ماری جوانا
مصرف مواد مخدر

در مورد مسـئله قانونی شـدن اسـتفاده تفریحی، کلرادو 
اولیـن ایالتـی بـود کـه اسـتفاده از ماری جوانـا را بـرای 
مقاصـد صرفـًا تفریحـی مجـاز کـرد و اجـازه ایجـاد یک 
بخـش تجـاری را داد کـه فـروش مـواد مخـدر را بـدون 
نسـخه مجـاز می دانـد. همچنیـن، شـش ایالـت دیگـر 
تصویـب  را  گسـترده ای  قوانیـن  نیـز  کلمبیـا  ناحیـه  و 
تفریحـی  اسـتفاده  بـرای  را  ماری جوانـا  کـه  کرده انـد 
قانونـی می کنـد. در حـال حاضـر، ۲۶ ایالـت و ناحیـه 
کلمبیـا قوانینـی را تصویـب کرده انـد کـه ماری جوانـا را 
بـه شـکلی بـرای مقاصـد پزشـکی یـا تفریحـی قانونـی 

می کنـد.
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 جنـگ بـا مـواد مخدر به جـای اینکـه بر دالیـل تقاضای 
مـواد مخـدر و راهبردهایـی بـرای کاهـش تقاضـای آن 
متمرکز شـود، بر مسـیرهای عرضه و فروشـندگان متمرکز 
بـود. چنیـن رویکـردی سـال ها منابع و تالش هـا را برای 
مقابلـه بـا اعتیاد به هدر داده اسـت. امـروزه منتقدان به 
شکسـت جنگ علیه مـواد مخدر به عنـوان نمونه دیگری 
از ممنوعیـت اشـاره می کننـد، زیـرا دولت از سـال ۱۹۷۳ 
بـه دنبال کنتـرل رفتـار خصوصـی شـهروندان آمریکایی 
ناموفـق بوده اسـت. در ادامـه ی این موضـوع، دوقطبی 
رفـع محدودیـت و تشـدید برخـورد با پدیـده ی مصرف 
مـواد مخـدر در جامعـه ی آمریـکا بـه چالشـی اساسـی 
آمریکایی هایـی  از  دسـته  آن  بیـن  اسـت.  تبدیل شـده 
کـه خواهـان اصـالح قوانیـن مـواد مخـدر و تسـامح با 
مصرف کننـدگان مـواد مخـدر و آن هایـی کـه می ترسـند 
اصالحـات تنهـا بـه جامعـه ای منجر شـود که بیشـتر در 
فرهنـگ مـواد مخدر غوطه ور شـود، شـکاف قـوی وجود 
دارد. ممکـن اسـت قبـل از اینکـه هـر تغییـری در جنگ 
بـا مواد مخـدر اتفاق بیفتـد، اختالف نظرهـا در جامعه ی 
آمریکایـی بـه منازعات جـدی و حتی تقابل منجر شـود.

جمع بندی
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-    For background see Jessica Wang, American Science in an Age of Anxiety (Chapel Hill, NC: University of North Carolina 

Press, 1999).
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