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_ هاشیکن بنگالدش  _ ۱۹۷٠یکى او انواع توفان هاى گشدبادى قدشتمند است کم شدیدتشین نوع آن دش سال « کاتشینا»
 هواش نفش تخمین وده مى شود خساشات واشد شده هم ۱٠دش حالى کم آماش قشبانیان کاتشینا حدود .  هواش نفش شا کشت۵٠٠
 ۵۷کاتشینا ضمن غشر کشدن .  میلیاشد دالش بشآوشد شده است و بیش او یک میلیون نفش منطقم شا تشک کشده اند۱٠٠

 بشابش افوایش داده و همچنین خطش بیماشى هاى ۳ تا ٢کشتى نفتى ایاالت متحده قیمت فشآوشده هاى نفتى شا دش این کشوش 
پیش بینى وقوع توفان او یک هفتم قبل .واگیشداش، با توجم بم وجود پشاکنده اجساد قشبانیان دش سطح شهش بسیاش جدى است

توسط کاششناسان امش اعالم شده بود ویشا کم این منطقم توفان خیو با حوادثى اینچنینى بیگانم نیست ولى مقامات آمشیکایى 
فکش نمى کشدند توفان بتواند دیواشه ساحلى و سدهاى اطشاف شهش نیواوشلئان شا تخشیب کشده و دش سطح گستشده اى شهش 

او نظش مشدم مشکل اساسى تاخیش دولت مشکوى آ مشیکا دش واشد عمل .شا ویش آب بشده و اکثش خانم ها شا ویشان ساود
شدن و شسیدگى بم توفان وده ها است کم انتقادات شدیدى شا متوجم دولت بوش ساختم است و انبوه سیاهان نیواوشلئان دش 

اقلیت سفید این شهش . مقابل دوشبین هاى تلویویونى فشیاد بشمى آوشند کم بوش عشار شا شها کند و فکشى بم حال آنها کند
طبقم متوسط و باالى شهش شا تشکیل مى دهند و _  دشصد آنان شا سیاهان تشکیل مى دهند ۷٠کم _  میلیون نفشى ۴/۱

هنوو یک سالى او حادثم مشگباش سونامى دش . اکثشاً شهش شا تخلیم کشده بودند دش نتیجم بیشتش قشبانیان او سیاهان هستند
آسیا نمى گذشد کم دش خلیج مکویک و دش سم ایالت جنوب ششقى آمشیکا و بم خصوص نیواوشلئان فاجعم مشابم دیگشى بم 

شهش نیواوشلئان بم علت معماشى و فشهنگ اشوپایى خود بشاى گشدشگشان داشاى جاذبم است ویشا . وقوع پیوستم است
. آمشیکا شا با خود بم همشاه داشد« اشوپایى تشین شهش»ومانى بم دولت هاى فشانسم و اسپانیا تعلر داشتم و بدین جهت لقب 

دش بیماشستان ها وضعیت آب و بشر و وسایل نقلیم مختل :ولى هم اکنون این شهش وضعیت فاجعم باشى شا مى گذشاند
است، دشماندگى و عمر فاجعم بم حدى است کم گویا اینجا اعمار آفشیقا است، چم اکثش ساکنان و باقى ماندگان شهش هم 

سطح آب ها دش . سیاهپوست هستند و کمتش نشانى او صنعتى تشین و ثشوتمندتشین کشوش جهان دش آن دیده مى شود
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پلیس قادش بم جلوگیشى او غاشتگشى نبوده و . متش باال آمده است و قتل و تجاوو بم عنف دش جشیان است۶نیواوشلئان تا 
فشمانداش مى سى سى پى بوشگى تشاژدى . اششاش و اوباش مسلح دش سطح شهش بم جنایت و عشض اندام مى پشداوند

این فاجعم کم دش منطقم جهان سوم آمشیکاى .  سال پیش تشبیم کشده است۶٠کاتشینا شا بم بمباشان اتمى هیشوشیما دش 
این حوادث دش کشوشى شخ داده اند کم . بشاى دولت بوش بم همشاه داشتم است« ششمساشى ملى»ثشوتمند بم وقوع پیوستم 

کشوشى کم بم بهانم حمایت او اقتصاد و صنعت شکوفاى خود او امضاى . ابشقدشت تکنولوژى و علمى جهان است
سش باو وده و دش جهت ممانعت او شوند شووافوون افوایش دماى کشه ومین کم تعادل ویستى شا بش هم « معاهده کیوتو»

وسعت سوشاخ الیم اون او سال  (ESA)بنابش محاسبات آژانس فضایى اشوپا .مى وند هیچ اقدامى بم عمل نیاوشده است
 بم این سو بم بیشتشین میوان خود و بم انداوه قاشه اشوپا شسیده است کم اصلى تشین عامل این افوایش مشبوط بم ٢٠٠٠

گاوهاى گلخانم اى است کم آینده حیات بششى شا با خطش مواجم ساختم است، گاوهایى کم آمشیکاى صنعتى اصلى تشین 
دش منطقم نیواوشلئان کم او مشاکو توشیستى . تولیدکننده آن است ویشا کم بیش او نیمى او انشژى جهان شا مصشف مى کند

مناطر جنگلى موشد استفاده و تخشیب واقع شده و بهشه . محسوب مى شود طبیعت دچاش دستکاشى هاى ویادى شده است
اشمغان شوم . بشداشى بى شویم او آب شودخانم مى سى سى پى دلتاى مى سى سى پى شا دستخوش تغییش کشده است

افوایش آسیب الیم اون، او بین بشدن جنگل ها و تغییش جشیان هاى آبى اقیانوس، همواش کشدن مسیش بشاى بالیاى طبیعى و 
 و بم ۱۹۹۵کاتشینا و کوتاهى دولت بوش دش سال • .او آن جملم توفان کاتشینا و خلع سالح بشش دش مقابل این بالیا است

 میلیون دالش بشاى ایجاد ۱٠٠ تن دش نتیجم سیلى کم دش منطقم بم وقوع پیوست او بودجم فدشال مبلغ ۶دنبال کشتم شدن 
اما بم بهانم اشغال عشار این مبلغ او . صندور مباشوه با حوادث طبیعى مثل توفان دش این منطقم ساحلى اختصاص داده شد

 میلیون دالش کاهش یافت ولى دش همین ومان دولت بوش بشاى پیوند دادن ایالت آالسکا بم جویشه ۴٠ بم میوان ٢٠٠۴سال 
دش حالى کم .  میلیون دالش او بودجم ویژه شا صادش کشد٢۳٠اى خالى او سکنم دش نودیکى آن دستوش ساخت پلى بم مبلغ 

او دیگش مواشد انتقاداتى کم متوجم بوش است .  میلیاشد دالش بالغ شده است۱٠٠اکنون ضششهاى مادى حوادث کاتشینا بم 
 شوو پس او وقوع حادثم اولین گشوه هاى ۳ _ ۴عدم اقدام بم موقع و سشیع پس او وقوع حادثم بوده است بم طوشى کم 

پیشتش هم اشاشه شد کم دولت بوش بم بى اعتنایى بم محیط ویست و نادیده گشفتن قوانین . امداد و نجات واشد محل شدند
او جملم اینکم پیمان کیوتو کم توسط دولت کلینتون . ویست محیطى و دش عوض افوایش بودجم دفاعى و نظامى متهم است

موشد پذیشش و بشاى تصویب نهایى بم کنگشه آماده شده بود دش دولت بوش بم کناشى نهاده شد و بوش او امضاى آن 
خودداشى کشد و مانند دوشان مک کاشتیسم و با طشح بهانم هاى امنیتى بم هشداشها و نگشانى هاى شخصیت هاى 

همچنین اعتباشات و پژوهش هاى مشبوط بم مسائل ویست محیطى بم حاشیم شانده . دانشگاهى و علمى وقعى نهاده نشد
او دیگش اقدامات بوش او افوایش هوینم هاى نظامى و کاهش بودجم بخش هاى دیگش و او جملم محیط ویست اینکم .شدند

دش منطقم نیواوشلئان کم بشاى مقابلم با وضعیت هاى اینچنینى تشبیت شده بودند « واحدهاى محافظ ملى»پنج هواش سشباو 
مى نامد دش بغداد بم سش مى بشدند و او این تعداد « اشتش آوادى بخش»دش هنگام وقوع فاجعم دش قالب آنچم کم بوش 

شوک نفتى کاتشینا شوونامم نیویوشک تایمو دش • . شوو تاخیش او عشار بم نیواوشلئان باوگشتم اند۴ نفش پس او ۳٠٠حدود 
 بم تاثیشات کاتشینا بش قیمت نفت پشداختم است و دش آن اشاشه مى کند کم نفت دش ٢٠٠۵ سپتامبش ۴مقالم اى دش شماشه 

شئیس جمهوش خواهان صشفم جویى دش مصشف انشژى دش خانم ها و .  دشصد یا بیشتش افوایش مى یابد۵٠ساعات شب 
اقتصاددانان هشداش مى دهند کم افوایش هوینم هاى انشژى مطمئناً ششد . حذف شانندگى هاى غیشضشوشى شده است

نویسنده شوونامم سپس بم مقایسم وضعیت فور با دوشان « .اقتصاد شا کاهش و حتى ممکن است آن شا کامالً متوقف کند
 سال پیش مى پشداود کم پس او جنگ شش شووه اعشاب و اسشائیل موسوم بم یوم کیپوش بم ۳٠تحشیم نفتى اعشاب دش 

دانیل یشگین هم کم بشنده جایوه پولیتوش است معتقد است شباهت هاى ویادى بین وضعیت کنونى اقتصادى و . وقوع پیوست
جان فلمى اقتصاددان بشجستم دش موسسم نفتى آمشیکا نیو بش این نظش است کم .  وجود داشد۱۹۷۳انشژى آمشیکا و سال 

او دش واقع « . مشاهده نکشده ایم۱۹۸٠ما دش وضعیت ناشناختم اى قشاش داشیم، ما وضعیت اینچنینى شا پس او سال هاى »
بم شوک نفتى دوم کم با سقوط شژیم شاه و استقشاش جمهوشى اسالمى دش ایشان و آغاو جنگ هشت سالم عشار علیم ایشان 

اما این باش . دالش کنونى است۸۶ دالش شسید کم معادل ۴٠ششوع مى شود اشاشه مى کند کم قیمت هش بشکم نفت بم حدود 
. مشکل اصلى آمشیکا پاالیشگاه هاى نفتى است کم پس او توفان کاتشینا دش تامین فشآوشده هاى نفتى دچاش مشکل شده اند

 پاالیشگاه هاى جدیدى دش ایاالت متحده ساختم نشده اند و تعداد پاالیشگاه هایى کم بیش او شبع قشن پیش ۱۹۷۶او سال 
این دشحالى است کم دش دوشه ومانى مشابم مصشف .  عدد شسیده است۱۴۹ساختم شده اند بم نصف تقلیل یافتم و بم شقم 

لذا با توجم بم اینکم بسیاشى او .  میلیون بشکم دش شوو شسیده است۵/۹ دشصد افوایش یافتم و بم ۴۵بنوین دش آمشیکا 
بم . تاسیسات و پاالیشگاه هاى نفتى آمشیکا کم دش سواحل این کشوش قشاش داشند دش اثش توفان سهمگین کاتشینا آسیب دیده اند
نظش مى شسد مصشف کنندگان انشژى و بم طوش کلى اقتصاد آمشیکا شووهاى سختى شا پیش شو داشتم باشند ویشا کم 

.  وابستم و شکننده بودن اقتصادهاى صنعتى بم نفت شا آشکاش ساختم اند۱۹۷۹- ۸٠ و ۱۹۷۳بحشان هاى انشژى 
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