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 فروپاشی اقتصادی در اياالت متحده
 امريکاابعاد جھان سوم زدگی در اياالت متحدۀ 

 و نشانه ھای فروپاشی نظام جھانی

را به شما ) ٢(» سورويواليست ھا«و جنبش ) ١(»وولوست«از ھمه بايد به شکل مختصر گويندۀ حاضر در ويدئو پيش  

الق می طو سپس به شکل متأخرتر در اروپا ا افراد يا گروه ھائی که در اياالت متحده  به» سورويواليست«. معرفی کنم

و از ديدگاه فنی در آماده سازی بر اساس سناريوھای . دکه خودشان را برای فروپاشی نظام جھانی آماده می کنن شود 

مثل جعبۀ کمک ھای اوليه، ذخيرۀ مواد غذائی، روش ھای : احتمالی و وضعيت ھای بحرانی برنامه ريزی می کنند 

تصفيه آب آلوده، روشن کردن آتش، تشخيص گياھان خوردنی، و کشاورزی و باغبانی در ابعاد مختصر، شکار و فنون 

متأسفانه ھنوز معادل فارسی ... مسلح ھستند» سورويواليست ھا«در اينجا اضافه می کنم که ... ز خود و غيرهدفاع ا

ترجمه شده، شايد بتوانيم اين اصطالح را به » ءمھارت البقا« زبان عربی به شکل  مناسبی برای آن پيدا نکرده ام، به

فروپاشی نظام جھانی ترجمه کنيم، البته از آنجائی که در شکل تالش زيست و يا به مثابه جنبش پدافند برای وضعيت 

 بيگانه متن جوامع فارسی زبان چنين جريانی ھنوز وجود ندارد، و نشريات فارسی زبان نيز با چنين موضوعی کامالً 

ھستند، در نتيجه ھر معادلی برای اين اصطالح، تحت شرايط حاضر، تصنعی و خشک و بی روح خواھد بود، به ھمين 

لت من شکل اصلی اين اصطالح را حفظ کرده و آن را به شکل موقتی به ھمان شکل اصلی در اين نوشته به کار می ع

خودش را معرفی می کند و يک ) ٢(»وولوست«فردی را که در ويدئوی ضميمه شده می بينيد، به نام . برم

در حال حاضر در ايالت مونتانا در شمال ئی است و به حرفۀ درودگری اشتغال دارد که امريکاسورويواليست فرانسوی 

 با ھمسرش در لوس آنجلس ٢٠٠٨تا سال . اياالت متحده در نزديکی مرز کانادا در منطقه ای روستائی زندگی می کند

 خودش تعريف می کند، مصيبت زده مجبور می شوند ی کهزندگی می کرد ولی به شکل فوری و غافلگيرانه ای، به شکل

 تمام ھمسايه ھای آنھا را غارت  لوس آنجلس ترک کنند و به مونتانا پناه ببرند، زيرا تمام دزدان دائماً  شان را درۀکه خان

کرده بودند ولی خانۀ آنھا به دليل مجھز بودن به دفاع غير عامل و وجود سگ در امان مانده بوده، ولی سرانجام مجبور 

تجربيات خودش را  و  تدارک ديده » سورويواليسم«برای ) ٣(وولوست وبالگ ويژه ای. به تخليۀ خانه شان می شوند

و برای گسترش نظرياتش، در عين حال ويدئوھای متعددی در يوتوب منتشر کرده است و . در اختيار ديگران می گذارد

به عبارتی می توانيم بگوئيم که طی مدت کوتاھی بين سورويواليست ھای فرانسوی زبان در کانادا و فرانسه شھرت 

بين ويدئوھای او بخشی . ياد می کنند» سورويواليستی«ی پيدا کرده و از اين پس از او به عنوان مرجع در زمينۀ خاص

فروپاشی اقتصادی «اختصاص دارد، من يکی از اين ويدئوھای او را تحت عنوان » پرسش من«به پرسش و پاسخ و يا 
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 از رسانه ھای و آن را در ھمخوانی با مقاالتی که دائماً به دليل اھميتی که از ديدگاه خودم داشت » در اياالت متحده

 را که کمپيوتریفارسی انتخاب کردم، متأسفانه برنامۀ ه آلترناتيو ترجمه می کنم می ديدم، در اين جا برای ترجمه ب

يکی از  برای زير نويس ويدئوھا ضروری می باشد در اختيار ندارم، در نتيجه پاسخ وولوست به پرسش رافائل معموالً 

می توانستم . در مورد فقر در اياالت متحده را در اينجا به شکل متن جدا از ويدئو منتشر می کنم کابران سايت او، 

که اين نوشته رابطۀ زندۀ خود را با رپرتوآر وولوست  حرفھای او را به شکل موجز تری مطرح کنم ولی ترجيح دادم 

 . فارسی ندارندنويس دارند مطمئنا نيازی به زيرآنھائی که به زبان فرانسه آشنائی. حفظ کند

 و اطالعات زنده ای که وولوست در مورد فروپاشی اقتصادی در اياالت  در پايان بايد اضافه کنم که عالوه بر مطالب

 بايد مورد توجه ھم وطنان ايرانی مقيم اروپا و متحده در اختيار ما می گذارد، گفتار و جنبش سورويواليستی خصوصاً 

 باشد، زيرا در شرايط فروپاشی نخستين گروه ھای اجتماعی که مورد خشونت احتمالی قرار می گيرند، خارجيان امريکا

؟ در اين مورد نيز سورويواليست ھائی مانند وولوست يا پی يرو امريکا ايرانيان مقيم اروپا و ولی چرا مشخصاً . ھستند

چرا؟ به اين علت که غربی ھا عادت دارند ھمه چيز : ه اند توضيحات کمابيش روشنی عرضه کرد) ۴(سان جورجيو 

که در مجموع گل ... می توانند در اختيار داشته باشند، آب، برق، اتومبيل، داشته باشند، ھر چيزی را که آرزو کنند فوراً 

 به تحمل کثافت که قادر«تشبيه می کرد » تنھا سوراخ کون دنيا«سر سبد جامعۀ مصرفی ھستند، ھاينر مولر غرب را به 

فريقا گشت می زند تا مقامات اھای خودش نيست و کثافت ھايش را در کشتی ھای شبح آسا بار می کند و در اطراف 

، چنين مردمانی با پيشينۀ ».فريقا پياده کندافريقائی را خريداری کند و بر اين اساس کثافتھايش را در خاک اگمرکات 

فکرش خطور می کند، چاپيدن ھمسايه ه نگنا قرار می گيرند نخستين چيزی که بفرھنگ استعماری و چپاول، وقتی در ت

 ادب و احترام متمدنانه و –ورنی نازک تمدن .  روی نازک بودن ورنی تمدن تأکيد دارندکارشناسان غالباً . است

شان در خانه ھايشان ليس ھا و مأموران امنيتی برای حفاظت از خانواده ھای خودوشھروندی را که کنار بزنيم و وقتی پ

موضع می گيرند و امنيت شھری مختل می شود، جاده برای رفتارھای نا متعارف و بيماران روانی و خيلی به سادگی 

 سورويواليست ھا روی خصوصيت خشونت بار رفتار غربی غالباً .  باز خواھد شد،افرادی که از گرسنگی رنج می برند

ئی با شناخت خوبی که از امريکابه ھمين علت سورويواليست ھای اروپائی و ھا تحت چنين شرايطی پافشاری می کنند 

فرھنگ خودشان دارند، و به ھمين علت مسلح شده اند و بخش مھمی از آموزش سورويواليست ھا در ارتباط با اسلحه 

چاقو و تبر و و ھمين امر به تنھائی بازار شکوفائی برای فروشندگان تفنگ و ...از سالح گرم تا سالح سرد. است

 پيش از فروپاشی قطعی از دورانی عبور خواھيم کرد  پی يرو سان جيورجيو معتقد است که. فراھم ساخته است...قمه

ورنی نازک دموکراسی تقلبی ا ش را خواھد زدود، تحت چنين  که غرب چھرۀ ديکتاتوری خود را نشان خواھد داد، و 

ن از شکنندگی خيلی بيشتری رنج خواھند برد، نه تنھا به دليل ديکتاتوری شرايطی بايد انتظار داشته باشيم که خارجيا

از روی (غرب، بلکه از سوی مردم بومی، که خارجيان را به عنوان مسبب اصلی اين وضعيت بازشناسی خواھند کرد 

گويند، و با وجود اشتباه و به اين علت که مردم غرب ھميشه با وجود اين که می دانند دولت ھايشان به آنھا دروغ می 

اين که می دانند اين تکنوکرات ھا به ھيچ عنوان نگران سعادت خوشبختی شھروندانشان نيستند، از روی ناچاری و به 

و از سوی ديگر از ديدگاه مردم بومی که آنھا ) اين علت که راه ديگری ندارند، دروغ ھای دولت ھايشان را می پذيرند

ليس و از بين ود غذائی و غيره در تنگنا به سر می برند در تعطيل شدن دستگاه دولت و پنيز به دليل بحران و کمبود موا

. رفتن ورنی نازک تمدن و از بين رفتن حسن ھمجواری و ھمسايگی، پيش از ھمه خارجيان را ھدف قرار خواھند داد

 کودکان افغان که ھمراه اجان حتليس به وليسی اخير عليه پناه جويان افغان در بلژيک که با رھا کردن سگ پوخشونت پ

والدينشان بودند شايد پيش درآمدی باشد بر ھمين خصوصيت ديکتاتوری و وحشيانۀ غرب که قرار است در آينده در 

که نه آنھا را در کشور خودشان . ابعاد گسترده تر و آشکارتری در روز پيش از فروپاشی فرضی و احتمالی بروز کند
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اين واقعيت نيز ھست . روشن ھست که وضعيت به حالت انفجاری در می آيد...نھا پناه می دھدآزاد می گذارد و نه به آ

که اروپا ھميشه سرزمين کوچکی بوده و به شکلی که ھاينر مولر می گويد نه برای کثافت ھای خودش به اندازۀ کافی 

اشت که در حال حاضر چنين اعمال البته نبايد از نظر دور د. جا داشته و نه حتی برای دفن اجساد سربازان خودش

خشونت باری در عين حال برای کشورھای اروپائی وجھۀ تبليغاتی نيز دارد تا داوطلبان ديگری را که در ابتدای راه به 

با اين وجود می دانيم که برای پولدارھا تمام . سر می برند و در حال بستن چمدانشان ھستند از سفر به اروپا باز دارد

بخش مھمی از سرمايه ھای کشورھای جھان سوم چه به صورت ارزش اضافی که کارگران توليد می . استمرزھا باز 

به شکلی که   –کنند و چه به صورت چپاول توسط طبقۀ حاکم، طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر در جھان سوم 

اورانه در رسانه ھا می خوانيم، به امروز ما در جمھوری اسالمی ايران مشاھده می کنيم و يا خبرش را به شکل ناب

آن پولی که بار (گزارشاتی که در مورد دزدی سه ميلياردی يا ھجده ميلياردی . ھمين کشورھای غربی سرازير می شود

موارد غير عادی در اين نظام اقتصادی نيست، و به روال ) ...کاميون کرده بودند و در ترکيه به تاراج دولت ترکيه رفت

يک تعلق دارد، و بخشی از سرمايه ھای غرب از ھمين پولھای دزديده شده يا انباشت شده در معامالت عادی و سيستم

توسط اين و آن در کشورھای حاشيه ای يعنی کشورھای جھان سوم تشکيل می شود، و جزء الينفک اين نظام جھانی 

زرگترين دستبرد بانکی قرن شھرت يافت اشاره به تمام اين موارد، به عنوان مثال بايد به واقعه ای که به عنوان ب. است

 توسط بانک ار ذخيرۀ بانگی ليبيال ميليارد د٢٠٠ و پس از سرنگون سازی رژيم قذافی، بيش از اطی جنگ ليبي: کنيم 

ن  ميليارد آ۶ يا ۴ تا ٢وي ميليارد دالر که گويا طی ژن۶٠حدود (و يا ده ھا ميليارد دالر ايران . ھای غربی به تاراج رفت

 جمھوری اسالمی با که مطمئناً  ) – که البته ما از شرايط بازگرداندن آن بی اطالع ھستيم –را به تدريج بازگردانده اند 

با وجود تمام اين پولھا و عالوه بر اين چگونه است که ايران . علم و آگاھی به مسدود شدن پولھای ايران عمل کرده است

 براين که بايد  ھمه جانبه است، مضافاً چپاول ملت ھابه بانک ھای خارجی حدود چھارده ميليارد و نيم بدھکار است؟ 

 .کشته شوند و شھرھايشان ويران شود و خودشان نيز آواره شوند

 .  و دست به کار شوندنديشندين موضوع بيبه ا رخارج از کشودر نتيجه ضروری خواھد بود که ايرانيان 

1)      Volwest 

2)      Survivalisme 

اصطالحی است برای فعاليت ھا و شيوۀ زندگی برخی افراد » سورويواليسم«بر اساس توضيحات ويکيپديای فرانسوی، 

ی تمدن و يا گروه ھائی که می خواھند خودشان را برای مقابله با يک مصيبت محلی يا جھانی در آينده، يا توقف ناگھان

سورويواليسم در عين حال می تواند خيلی . از کار افتادن ساخت و ساز اجتماعی در سطوح محلی و جھانی آماده کنند

 .ساده شامل فنون حفاظت زندگی و نجات در محيط طبيعی و يا محيطی انباشته از خطر برای فرد يا گروه باشد
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بسياری از فيلم ھای ھاليوودی بر اساس ھمين مضمون ساخته شده و ما می توانيم چنين جريانی را به عنوان بيداری يا 

اين جريان در عين حال خالی از . مقابل خطر فروپاشی نظام جھانی تعبير کنيممردم ساکن غرب در  واکنش مقدماتی 

وجھۀ تجارتی نيز نمی باشد زيرا افراد را به خريد مواد غذائی برای انباشت به ھدف تأمين مواد غذائی برای دراز مدت 

لحه و مھمات ضروری برای تشويق می کند، و به ھمين گونه خريد ده ھا و صدھا ابزار کار ضروری به ويژه خريد اس

 .ادامۀ زندگی در پايان نظام و مرحلۀ فروپاشی

  

1)      http://lesurvivaliste.blogspot.fr/ 

2)      Piero San Giorgio 

3)      Base Autonome Durable (BAD) 

  

 . اياالت متحدهفروپاشی اقتصادی در: متن ويدئو 

 وولوست

  حميد محوی: برگردان از

 

g239y5U6HsPHX5HQ9Fg_38UU=list&I2xXh57bwB9=v?watch/com.youtube.www://http 

  

به ھمۀ ما  ، پرسشی شخصی، پرسش خيلی مھم که متأسفانه»پرسش من«سالم و به گاراژ من خوش آمديد، امروز به 

 :سالم رافائل . که از سوی رافائل مطرح شده» پرسش من«. مربوط می شود

 ۶٠ تا ۵٠ روز بخير وولوست، من در مورد زندگی در اياالت متحده می خواستم بپرسم، شنيده ام که بين  :رافائل

تو که در اياالت متحده زندگی می کنی فکر می کنی که اين . ئی از تغذيۀ خيلی خوبی برخوردار ھستندامريکاميليون 

 قشار فقير چگونه در اين کشور زندگی می کنند؟يا اين تمايل رو به افزايش دارد و اآپديده فوق العاده است، 

تاريک نظر می رسد و برای من اين فرصت را فراھم می سازد که دربارۀ وجوه ه  پرسش خيلی خوبی ب:وولوست  

در اين .  يعنی مواردی که به ندرت در رسانه ھای اروپا و يا اياالت متحده منعکس می سازند،اياالت متحده حرف بزنم

واقعيت اين است که وقتی از وضعيت بحرانی يا فوری يا واقعه ای مصيبت بار . سيار متنوعی وجود داردمورد مطاب ب

رو می ه  به وضعيت ھای خشونت بار ناشی از سانحۀ طبيعی مثل سيل که ھر ساله با آن روبحرف می زنيم عموماً 

ولی برای من، امروز، فکر می کنم قوی ...و غيره. شويم، يا مصيبت تکنولوژيک مانند واقعۀ فوکوشيما فکر می کنيم
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. ترين و خطرناکترين احتماالت که می توانيم با آن مواجه شويم، فروپاشی اقتصادی در سطح فردی يا خانوادگی است

برای من اين موضوع خيلی مھم است، و در رابطه با تمام اين .  در وبالگم در اين مورد حرف می زنممن غالباً 

در نتيجه فروپاشی .  قرار می گيرد، که انطباق در مورد تغذيه باشد يا انرژی باق و سازماندھیرويکردھايم در انط

اقتصادی که اروپا، در چين، در جھان و در اياالت متحده چنان که خواھيم ديد، موضوعی است که به ھمۀ ما مربوط 

اين موضوع بسيار وسيعی است و . د داد را تحت تأثير قرار خواھامريکامی باشد، و متأسفانه بخش مھمی از جمعيت 

 .می توانم طی ساعت ھا دربارۀ آن بگويم، ولی در اين جا من به پنج نمونه بسنده خواھم کرد

تو «در نتيجه پرسشی که مطرح شده بود،. نخستين نمونه لوس آنجلس است، من طی سالھا در لوس آنجلس زندگی کردم

نکته ای را که بايد بدانيم اين است که . »ديدۀ فقر در آنجا ابعاد گسترده ای دارد؟که در اياالت متحده زندگی می کنی آيا پ

ی امريکافريقا يا ادر اياالت متحده يک بعد جھان سومی وجود دارد که در رسانه ھا منعکس نشده، نيازی نيست که به 

در لوس آنجلس . به ھمين سادگی. م استاياالت متحده جھان سو. جنوبی برويم، بلکه می توانيم آن را در ھمين جا ببينيم

 يعنی ساختمانھای بزرگ ،ئی استامريکا اين مرکز شھر شبيه تمام مراکز شھرھای بزرگ ،يک مرکز شھر وجود دارد

 از ھم فروپاشيد، به اين معنا که اين ١٩۵٠ یاولی آنچه را که بايد دانست اين مرکز شھر از سال ھ. خيابان ھای بزرگ

من دوستان فرانسوی . کس در آنجا زندگی نمی کند  تخيلی است و عمل نمی کند، ھيچ آنجلس کامالً مرکز شھر در لوس

 چون که بايد ديد چه می گذرد، ، در يک بامداد،نيمه ھای شبکه به عنوان توريست آمده بودند، به آن جا بردم، در را 

 ھزار نفر بی خانه و ٧٠زاران نفر، بيش از گوئی وارد کشوری شده ايم که ھيچ شباھتی به اياالت متحده ندارد، ھ

کاشانه در خيابانھای مرکز لوس آنجلس روی کارتن يا در چادر می خوابند، وسط خيابان آتش روشن می کنند، آنارشی 

 در ،ان آميز در پنج دقيقه ای ھاليوود ھذيان آميز است زيرا اين محيط ھذيواقعاً . تمام عيار، گوئی وارد بيروت شده ايم

وشنی فاصلۀ بين ثروت و فقر را در اياالت متحده ر ری ھنرمندان آنجال جولی که بهالکيلومتری ويالھای ميليون ھا ددو

البته از ديدگاه جغرافيائی مرکز شھر لوس آنجلس در فاصلۀ .  فاصلۀ عظيمی را در بر می گيردنشان می دھد که واقعاً 

در اين جا در مورد نخستين نمونه، يعنی لوس آنجلس . شگفت آور است و واقعاً . دوکيلومتری اين ويالھا واقع شده است

يالتمان در مورد اياالت متحده، براستی ختمی توانيم اين بعد جھان سومی را در اياالت متحده مشاھده کنيم که با توجه به 

 .نظر می رسده ھذيان آميز ب

 متأثر ساخت و زندگی ئی را قوياً امريکا ميليون ھا  است، اين حباب در زمينۀ مسکن که٢٠٠٨دومين مثال، بحران سال 

ئی که خانه داشتند، با دو تا ماشين در گاراژ، و از امروز تا فردا می توانستيم امريکاميليون ھا  .آنھا را واژگون کرد

با  االت متحدهدر نتيجه ما در اي. ئی ھمه چيزشان را از دست دادند، کار، خانه، خانوادهامريکاببينيم که اين مليون ھا 

از اينگونه شھرھای چادری . شھرت دارد» شھر چادری«رو شديم که به پيدايش پديده ای انجاميد که به ه انفجاری روب

دولت با . ھزاران نفر زير چادر زندگی می کنند.  بر پا شده، و به ويژه در کاليفرنياامريکابه شکل پراکنده در سر تا سر 

.  که مردم بتوانند در اين پناھگاه ھا بخوابندندور شد که تعدادی پناه گاه در پارک ھا ايجاد کآگاھی به چنين پديده ای مجب

 .در نتيجه ما شاھد انفجار جھان سوم زدگی در اياالت متحده ھستيم که خيلی شگفت آور است

 طی ،نوبی می رفتی جامريکا معالجۀ افراد فقير به ای بر١٩٩٠سومين مثال، مرتبط است به دکتری که در سال ھای 

 از روزھا از خواب بيدار شد و از ی و پس از اين مدت، روز،سه چھار سال يک بار در سال به اين کار ادامه داد

ئی به معالجه امريکا اين ھمه راه دور می روم، در ھمين کشور شھروندان ءخودش پرسيد چرا من برای معالجۀ فقرا

.  و متخصص و دندانپزشک ايجاد کرد، پزشک عمومی٢٠٠زمانی متشکل از سابا چنين پرسشی بود که . نيازمند ھستند

 ساعت بی وقفه مستقر می شود، و ٧٢اين گروه در تمام اياالت متحده مسافرت می کنند و در استاديوم ھای فوتبال برای 
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در نتيجه وقتی از . ئی می آيند و صف می بندد تا شايد امکان درمانی داشته باشندامريکاگاھی ھزاران ھزار خانوادۀ 

 .نظر می رسده جھان سوم زدگی حرف می زنيم، موضوع درمان و بھداشت مثال بسيار بارزی ب

شھر ديترويت يعنی شھری که با فوالدھايش اياالت متحده را ساخت و به ھمين . چھارمين مثال، شھر ديترويت است

 تنھا به مرکز شھر محدود نمی شود، بلکه اين شھر در مورد ديتريوت، مثل لوس آنجلس. خاطر اتومبيل سازیه گونه ب

من در . اياالت متحده، تمامی يک چنين شھری است که از ھم فرومی پاشد صنعتی، اين شھر به عنوان شھر الگوی 

گوشانه و يوبالگم در مورد مواد غذائی حرف می زنم، از کشاورزی و باغبانی محدود حرف می زنم، که شايد کمی باز

نظر رسد، ولی در ديترويت مفھوم استقالل غذائی در سطح فردی در اشکال بسيار جدی برای پاسخگوئی به  هتفريحی ب

 که اين چنين دچار فروپاشی اقتصادی و به ھمچنين امريکاشھر فانوس طالئی . نيازھای اوليه بسيار رايج شده است

 به نيازھای غذائی شان در محدودۀ باغ ھا و  پاسخگوئیایبه شکلی افراد مجبور شده اند که بر. اجتماعی می گردد

 .  به کشاورزی بپردازند،زمين ھائی که داشته اند

را  مان ۀ ھنوز در لوس آنجلس زندگی می کرديم و مجبور شديم خان٢٠٠٨آخرين مثال، من و ھمسرم ھستيم که سال 

جز ه ر ساختمان مورد سرقت قرار گرفتند، ب تمام خانه ھای ھمسايه ھای ما د٢٠٠٨پس از . تخليه کنيم و به اينجا بيائيم

 سپس ما به اينجا آمديم که يک منطقۀ روستائی و بسيار - با تشکر از سگم -ما، به دليل دفاع غير عامل و سگ 

در اينجا نيز دولت چادر بزرگی . رو ھستيمه در اينجا نيز ما با تأثيرات اين فروپاشی اقتصادی روب. فانتاستيک است

.  زيرا طی زمستان مردم قادر به پرداخت فاکتور برق يا گاز يا مازوت برای گرم کردن خانه ھايشان نيستندايجاد کرده،

گاه ھا به سر دھد؛ و ھزاران نفر زيرا اين پناھدر اين چادر دولت بخاری ھائی کار گذاشته، کاری که ھر ساله انجام می 

  .می برند
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