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 بی کفايتی دولت امريکا در کمک به طوفان زدگان

  
به دو ايالت پرنفوس امريکا يعنی  ضربات شديدی Irma)( و ارما Harvey)(طوفان ھای بحری به اسمای ھاروی 

قسمت جنوبی تکزاس و فلوريدا زير آب . تکزاس و فلوريدا وارد کرد و ميليون ھا تن را بی خانمان و سرگردان ساخت

خسارات به . رفت که مردم برای نجات خود در جاده ھای پر آب شنا می کردند و يا از قايق ھا استفاده می نمودند

که، مقامات  تعجب اين. ن شده و سال ھا طول خواھد کشيد که اين دو ايالت به حالت عادی برگردد ھا دالر تخميميليارد

مسؤول دولت امريکا از روز ھای قبل می دانستند که طوفان ھای بحری، تکزاس و فلوريدا را درھم خواھد کوبيد و 

. روياروئی با اين مصيبت طبيعی نداشتند جھتخرابی ھای بی شماری را بار خواھد آورد، باوجود اين آمادگی الزم را 

. که در  شاھراه ھا سرگردان شدند و يا اين روی ھمين بی مباالتی بود که ميليون ھا تن بی برق و بی آب و نان ماندند

فون،  ساختمانی و تيل و گاز را داد که از چنين مصيبت نازل شده تا بتوانند به بھانۀ  برق، تيلیھا خدا کورپوريشن
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شايد اين غفلت نی بلکه يک عمل عمدی باشد تا سرمايه داران مقدار عظيم پول . ، ميليون ھا دالر به جيب بزنندترميم

  .ماليه دھندگان را  بچاپند

  
بعد از انھدام جزاير کارابين که مردم  فقير اين کشور ھا را بينوا تر نمود، طوفان  روی خود را به سوی ايالت فلوريدا 

طوفان يک روزه به فلوريدا نرسيد، بلکه چند . نطقه را در زير ضربات شالق خود خرد و خمير کنددور داد تا اين م

مقامات و مسؤوالن ايالت فلوريدا و دولت فدرال امريکا به . روز را در بر گرفت تا سواحل اين ايالت را  درھم بکوبد

ه و در اختيار مردم طوفان زده بگذارند، اما از قدر کافی وقت داشتند که تيل، آب و ساير مواد غذائی را ذخيره نمود

" ارما"ًمتخصصان ھوا شناسی امريکا قبال  پيش بينی کرده بودند که طوفان بحری . ًابتداء تا آخر عمدا غفلت نمودند

الکن با وجود پيشگوئی ھای پی در پی به . وارد سواحل ايالت فلوريدا خواھد شد و خرابی ھائی را سبب خواھد گرديد

 روياروئی اين جھت اخطار ھا را ناديده گرفته و آمادگی الزم را ۀرتباط وقوع مصيبت طبيعی، مقامات امريکا ھما

دولت می . سرگردان شدندمانده خود موتر ھای مردم حين فرار  بدون تيل در جاده ھا و شاھراه ھا . طوفان اتخاذ نکردند

يالت وجود دارد، به دسترس مردم و تانک ھای تيل قرار دھد و از توانست که ذخاير ستراتيژيک تيل خود را که در ھر ا

  . حالت وحشتزدگی مردم بکاھد

که ثقلت  باوجودی.   مايل فی ساعت سرعت به خود گرفت١٣٠ مايل وسعت داشت  و بيش از ۴٠٠طول طوفان ارما 

م آن ماه ھا و حتا سال ھا طول خواھد طوفان از چھار  به دو تقليل يافت، با آنھم خرابی ھائی را سبب شده است که ترمي

 سال قبل  در ايالت لويزيانا  اتفاق افتاد، ھمه به ياد دارند کا تا حال ساحات مصيبت زده  ١٢را که " کترينا"طوفان . کشيد

توانيم که  حال تصور کرده می. ی ناشی از آن ھنوز ترميم نشده استشته است و ويرانی ھابه حالت اولی برنگ

 تن رسيده و تعدادی ھم ناپديد شده ٣۶تلفات انسانی از کارابين تا فلوريدا به . زاس و فلوريدا چه خواھد بودسرنوشت تک

  ٣٨٠نظر به تخمين اھل فن، جبران خسارۀ خرابی ھای طوفان ارما  و ھاروی به . اند  که سرنوشت شان نامعلوم است

 ميليون ۶.۵. ثير تخريبی خود قرار خواھد دادأطوفان ارما حيات ده ھا ميليون تن را تحت ت.   دالر خواھد رسيدميليارد

 شان را ترک گفتند تا از گزند ه ھای تن ديگر از ايالت جورجيا خان۵٧٠٠٠٠. ًنفر  اجبارا از فلوريدا کوچانيده شدند

ندن باقی نماند و صاحبان ھوتل ھم با استفاده در ھوتل ھای سر راه،  جای پای ما. توفندۀ  طوفان  ارما در امان باشند
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  دالر ١٠٠اگر کرايۀ يک اطاق ھوتل معمولی در يک شب . ازين مصيبت طبيعی، مصيبت قيمت ھا را سر مردم آوردند

 ١۵تکت طياره به .   دالر باال بردند و مردم خود را لچ کردند٣٠٠٠  تا ١٠٠٠بود، در روز ھای طوفان قيمت ھا را به 

 دالر به فروش رسيده و مردم ھم برای رفع تشنگی به ٣۵يک بوتل آب به .  سی ھزار دالر ھم فروخته شده استھزار و

طوفان ھای ھاروی و ارما ثابت ساخت که زير بنای حياتی امريکا مانند پل ھا، سد ھا و ساختمان . خريد آن تن در دادند

 اجتماعی، فاصلۀ طبقاتی و تفاوت ھای سطح زندگی افزايش در چند سال اخير، بی موازنگی. ھا چقدر فرسوده شده اند

دانيم که سياست امريکا به کدام سو روان   مشاھده کرديم و  اکنون می٢٠١۶يافته که نتيجۀ آن را در انتخابات جمھوری 

  .گشته است

  
 خود را در اشتۀداالت زيادی نزد مردم تکزاس و فلوريدا خلق گرديده است که چرا دولت منابع و وسايل دست ؤس

سرويس ھا و ترين ھای می توانستند که مردم را به جا ھای امن انتقال دھند و آنھا را از غرق . دسترس مردم قرار نداد

شدن و بی سرنوشت بودن نجات دھند؟ چرا با وجود تجارب گذشته، ايالت فلوريدا نتوانست که اين بار ھم از عھدۀ اين 

 ھا استحکام بندی نشده اند که بتوانند در مقابل ھمچو حوادث پايداری نمايند؟ اين بار اول مصيبت برآيد؟ چرا سد ھا و بند

شود و مردم آن ضربات مدھش اين آفات   نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که فلوريدا توسط آفات طبيعی درھم کوبيده می

. بخواھند به خانه ھای شان برگردندشود که مردم  مشکل واقعی زمانی آغاز می. را سال ھا احساس خواھند کرد

ھمه برباد رفته است و مردم بايد از صفر شروع نمايند و . یای  وجود دارد ونه مال و اندوخته ااينجاست که نه خانه 

، مسؤوالن امور کمترين توجھی به هباوجود تجارب ناکام گذشت. ھرگز ھم نخواھند توانست که به حالت اولی برگردند

 قيمتی دارد، اما افراد عادی و بی بضاعت از عھدۀ آن ۀمنازل افراد ثروتمند بيم. مردم خود نکرده اندنيازمندی ھای 

دھند و مردم  مؤسسات بيمه ھم بعد از احساس فشار و برای حفظ سرمايه ھای خود، افالس خط می. برآمده نمی توانند

که سرمايه ھا را به سوی  اين ی ندارد به جزطبقۀ حاکم امريکا ھيچ طرح ديگر.  را به حال خود شان می گذارند

  .سرمايه داران انتقال دھد و کشور ھای ديگر را منھدم نموده تا ثروت آنھا را به تاراج ببرد
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حفظ سرمايه، ترس از جنبش ھای کارگری و : تالفات درونی، طبقۀ حاکم امريکا در بسا موارد با ھم متحد اندخباجود ا

بنابران طبقۀ حاکم امريکا با ھمه نيرو سعی می ورزد که ھم در . کشور ھای تحت اشغالمبارزات آزاديخواھی مردم 

اما جای خوشی است که ھم . خواھی و ضد امپرياليستی را در جنين خفه نمايدآزاديداخل و ھم در خارج ھرگونه جنبش 

در مردم رو به افزايش بوده شعور مبارزاتی .  در داخل و ھم در بيرون مقاومت ھای مردمی در حال اوج گيری است

  . که سر انجام حق بر باطل غلبه خواھد کرد

  

 

 


