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چند فاکت

 طوفععان  گرمسععیری قععرار گععرفت. در ادامععه بععه بععرخی از این فجععایع نگععاهی1۶ سععال گذشععته کوبععا در معععرض 1۳در 
می اندازیم.

: طوفان میشل۲۰۰۱ نوامرب ۴

۴: 2مقیاس سفیر-سیمپسون
٪ از جمعیت، پیامدهای اقتصادی یک میلیارد دالر.۵۳٪ از قلمرو کشور، ۴۵تأثیرگذاری بر 

 کیلومرت بر ساعت21۶باالترین رسعت باد: 
 هزار نفر2۷۰ هزار نفر. تعداد افراد در پناهگاه های عمومی ۷12تخلیه: 

 نفر۵مرگ و میر: 

1 American Friends Service Committee (AFSC)
2Saffir–Simpson hurricane wind scale یا SSHES،(مخفف آن) مقیاسی ست برای اندازه گیری شدت طوفان های گرمسیرِی نیمکره ی غربی 

 کیلومعرت در سعاعت رسعت1۵۳ تعا 11۹که بر اساس آن این طوفان ها به پنج دسته تقسیم می شوند: طوفان گرمسیرِی دسعته اولی دسعت کم بین 
 کیلومعرت در سعاعت اسعت. بیعان این مقیعاس نشعان گر بعرخی شعاخص ها بعرای تععیین2۵2دارد و رسعت طوفان گرمسیری دسعته پنجمی بیش از 

خسارت بالقوه و میزان سیلی ست که در اثر طوفان به راه می افتد. طوفان های گرمسیری مناطق دیگر دارای مقیاس های متفاوتی هستند.
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: طوفان ایزودور۲۰۰۲ سپتامرب ۲۰

2مقیاس سفیر-سیمپسون: 
 ساعت در کوبا ادامه داشت.12 ساعت در استان پینار ِدل ریو، و ۶این طوفان 

 کیلومرت بر ساعت1۶۰باالترین رسعت باد: 
 کیلومرت بر ساعت22۰باالترین رسعت تندباد: 

 هزار نفر (به عالوه حیوانات اهلی)2۸۰تخلیه: 

: طوفان لیلی۲۰۰۲ اکترب ۱

 2مقیاس سفیر-سیمپسون: 
 کیلومرت بر ساعت11۰باالترین رسعت باد: 

 نفر1۶۵،۸۳۰تخلیه: 
 هزار نفر۸۶پناهگاه های عمومی: 

: طوفان چارلی۲۰۰۴ آگوست ۱۳

 2مقیاس سفیر-سیمپسون: 
 کیلومرت بر ساعت22۰باالترین رسعت باد: 

 کیلومرت بر ساعت2۸۰باالترین رسعت تندباد: 
 هزار نفر 1۴۹تخلیه: 

 ساعت به طور ممتد در پینار دل ریو باقی ماند.۶مکان: هاوانا و استان پینار ِدل ریو. این طوفان 

: طوفان ایوان۲۰۰۴ سپتامرب ۱۲

 ۵مقیاس سفیر-سیمپسون: 
 کیلومرت بر ساعت2۵۰باالترین رسعت باد: 

 کیلومرت بر ساعت۳1۰باالترین رسعت تندباد: 
 هزار نفر ۵۰۰ میلیون و 1تخلیه: 

زال ِدال خِوونتود و پینار ِدل ریومکان: ای



: طوفان دنیس۲۰۰۵ جوالی ۵

 ۴مقیاس سفیر-سیمپسون: 
 کیلومرت بر ساعت2۴۰باالترین رسعت باد: 

 هزار نفر۶۰۰تخلیه: 

کوبا چطور از پس این طوفان ها برمی آید؟

اول؛ برنامه و طرح می ریزند. در کوبا این برنامه مقیاس ملی، استانی، شهری و روستایی و حتی محله ای را پوشش می دهد و در
متامی این سطوح مٔوسساتی برای اجرای طرح وجود دارد.

شبکه ای از داوطلبان، امدادگران و مسئوالن بهداشت عمومِی آموزش دیععده و باوجععدان کععه همگی بععا هم کععار”دوم؛ همکاری (
). در واقع، بر سازمان دهی کنرتل بحران در محالت تکیه می کنند؛ عالوه بر این، موفقیت شان به خود مردمی که بناست“می کنند

تخلیه شوند هم بستگی دارد (مردم در محله های زندگی شان به یکدیگر کمک می کنند).

سوم؛ کل جمعیت کشور درباره ی طوفان های گرمسیری و مقیععاس سععفیر-سیمپسععون آمععوزش می بیننععد (حععتی در مععدارس بععرای
کودکان مسائل ریاضی برای تعیین حرکت مسیر طوفان در نظر گرفته شده است).

چهارم؛ به طور مداوم راجع به طوفان اطالع رسانی کرده و اعالم می کنند که متناسب با سطح خطععر و رشایطی کععه ممکن اسععت
پیش بیاید، چه اقداماتی باید صورت گیرد. رسانه های اصلی به نحوی اخبار و راهکارها را منتقل می کنند که برای مردم فهم پذیر

باشد.

پنجم؛ با کمک گرفنت از تلویزیون، رادیو و سازمان های محلی (مانند کلیسا، مدرسعه و پلیس) بعه کنعرتل فجعایع طعبیعی بعاالترین
میزان ممکِن اهمیت داده می شود.

ششم؛ از رهربان سیاسی ملی و متخصصان برای ارتباط گیری با مردم استفاده می کنند و خود رهربان کشععوری در کنععار مععردم بععه
میانه ی طوفان می روند، تا مردم احساس نکنند فراموش شده اند.

هفتم؛ در زمان هایی که فصل طوفان نیست، طرح های تخلیه ی اضطراری مردم را مترین می کنند.

هشتم؛ زمانی که خطر طوفان در شکل یک اختالل هوایی در رشق کارائیب مشاهده می شود، کانال های تلویزیونی و شبکه های
رادیویی در رستارس کشور روند تغییرات این خطر بالقوه را به طور روزانه پیگیری می کنند. امور کععل کشععور در طی این دوره تععا

وقتی که خطر طوفان رفع شود، بر اساس اقدامات احتیاطی پیش می رود.



نهم؛ مردم این کشور می داند که بسته به مکان و شدت طوفان احتاملی چه اقداماتی، در چعه زمعانی و بعه چعه شعکلی رضوری
هستند. عالوه براین، »نیروی دفاعی مدنی« در صورت بروز طوفان اطالعیه های متناسبی در جراید منترش می کند.

 ساعت پیش از برخورد طوفان با خاک کشور انجام می شود.2۴دهم؛ تخلیه ی اضطراری حداقل

یازدهم؛ تخلیه بر مبنای طرح مشخص و دقیق ملی، منطقه ای و محلی انجام می پذیرد. همه  می داننعد کعه بعه کعدام نقطه  بایعد
بروند تا از آنجا به مقصد تخلیه ی اضطراری منتقل شوند. طرح تخلیه بر مبنای محل زندگی (خانه) افراد آمععاده شععده و اجععرایی
می شود. کسانی که ممکن است در برهه ی تخلیه در مکانی غیر از خانه هایشان باشعند نعیز می داننعد کعه بایعد خعود را بعه چعه
مکانی برسانند. پزشک هر محله مسئولین تخلیه را همعراهی می کنعد تعا آنهعا از تعاریخچه ی پزشععکی و نیازهعای تخلیه شعوندگان
مطلع باشند. در نتیجه، افراد با نیازهای خاص به پناهگاه هایی منتقل می شعوند کعه تجهعیزات پزشعکی متناسعب بعا آنهعا فعراهم

باشد.

دوازدهم؛ مردم قبالً این مقصد تخلیه را دیده اند. این فضاها به آب، خوراک و لوازم خواب و رسویس بهداشتی مجهزند. معموالً
مقصد تخلیْه منزل اقوام و دوستان است که در مکان های کم خطر واقع شده اند.

سیزدهم؛ چند ساعت قبل از برخورد طوفان به منطقه برق و گاز قطع می شوند.

چهاردهم؛ دولت منابع مورد نیاز برای تخلیه ای اضطراری را فراهم می کند: سازمان فرماندهی و کنرتل باتجربه، پرسنلی که بععرای
اجرای طرح تخلیه آموزش دیده اند، دسرتسی به اطالعات مربوط و جاری برای متامی کسانی کعه در تخلیعه، حمل ونقعل، خعورد و
خوراک، خدمات پزشکی و پذیرش تخلیه شدگان دست دارند. مردمی که قرار است تخلیه شوند، خود بخشععی از منععابعی هسععتند

که در جهت تخلیه ی اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند.

، یان اِگِلند، مسئول هامهنگِی امدادرسانِی اضطراری در سازمان ملل متحد، به این نکته اشاره کرد کععه مشععاهده ی2۰۰۵در سال 
هیچ تیرتی در رسانه ها در ارتباط بععا پیش گععیری از آسععیب های طوفععان”برنامه ی کوبا نشان می دهد که در ایاالت متحد معموالً 

 تعایمز در یعکنیویعورکرت درباره ی آمادگِی یکتا و مشارکتِی کوبعا چعیزی می شعنویم. . به همین ترتیب، ما به ند“دیده منی شود
گزارش نادر از قول راسل ال. هانر، فرمانده ی اقدامات ارتش بعرای امدادرسعانی پس از طوفعان کاترینعا کعه ایعالت نئعو اُرلئعانز را

.۳”کوبا به خوبی طوفان ها را مدیریت می کند. حکومت ایاالت متحد می تواند از کوبایی ها بیاموزد“درنوردید،  نوشت 

 از پیامعدهای نعاگوارتِرجلوگعیریبا این همه، هنگامی که زماِن بازسازی فرا می رسد، کوبعا بعا مشعکالتی جعدی روبه رو می شعود. 
فاجعه ی طبیعی در گرِو رسمایه ی انسانی و بسیج توده ایست. تحلیل معا نشعان می دهعد کعه نظعام معدیریت فعاجعه ی کوبعا در
ارتباط با ویژگی های معینی از واکنش و آمادگی در برابر فاجعه کارنامه ی قدرمتند و درخشععانی از خععود بععه جععا گذاشععته اسععت،

3 http://www.nytimes.com/2013/07/30/science/hurricane-tips-from-cuba.html  

http://www.nytimes.com/2013/07/30/science/hurricane-tips-from-cuba.html


ویژگی هایی که روابط عمومی در ارتباط با تهدیدها و مخاطراِت طبیعی، پیش بینِی علمِی آب وهوا و تشععخیص زمین شععناختی را
نیز شامل می شوند. کوبا دارای ظرفیت پرقدرتی برای تخلیه ی اضطراری و شیوه های دیگر پیش گیری از فجایای طبیعی ست. 

اما، هامن طور که بنیگنو آگوئره و ژوزف تریرُُن خاطرنشان کرده اند، جزیره ی کوبا از کمبود منابع مالی که بازیابِی رسیع را میرس
؛۴ و نیز بازیابی روبه رو می شودبازسازیسازد، رنج می برد. در واقع، این کشور پس از فجایای طبیعی با معضالت عدیده ای برای 

معضعالتی کعه محارصه ی اقتصعادی و تحریم هعای ایعاالت متحعد هم در ایجعاد آن هعا و هم در تشدیدشعان نقشعی اساسعی ایفعا
می کنند. 

 در وبسایت »کانرتپانچ« منترش شده است.2۰1۴منبع: این منت در فوریه 
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