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بیراههبنبست73ساله!
 14مه  1948سالروز تاسیس رژیــم اسرائیل
است .رژیم صهیونیستی سالروز تاسیس این رژیم
را هر سال بر اساس تقویم عبری جشن میگیرد
که امسال این تاریخ مصادف با ۱۵آوریل شده بود.
فلسطینیها سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی
را «روز نکبت» مینامند .هفتاد و سومین سالروز
تاسیس رژیم اسرائیل در شرایطی گذشت که این
رژیم با دو بحران داخلی مواجه است که در 73
سال گذشته سابقه نداشته اســت .اسرائیل در
دو سال گذشته چهار انتخابات پارلمانی برگزار
کرد که چهارمین آن  23مارس  2021برگزار
شد.در هیچ یک از چهار انتخابات برگزار شده،
جریانهای سیاسی ایــن رژیــم موفق به کسب
اکثریت مطلق یعنی  61کرسی از  120کرسی
پارلمان نشدند .این وضعیت به چهار بار انحالل
پارلمان در سالهای  2019 ،2018و 2020
و نخست وزیری موقت بنیامین نتانیاهو در راس
قدرت اسرائیل منجر شده که همچنان نیز ادامه
دارد.پسازانتخابات 23مارسنیزرووینریولین،
رئیس رژیم صهیونیستی بار دیگر نتانیاهو را مامور
به تشکیل کابینه کــرد ،اما با گذشت  10روز از
فرصت  28روزه ،وی هنوز نتوانسته است کابینه
را تشکیل دهد چرا که تنها  52نماینده از نتانیاهو
حمایت میکنند و وی باید حمایت  9نماینده
دیگر را به دست آورد ،موضوعی که سخت به نظر
میرسد .این وضعیت بیانگر دو مسئله در ساختار
قدرت اسرائیل است .نخست این که نتانیاهو با
وجــود این که میداند بن بست سیاسی کنونی
به خاطر مخالفت احــزاب سیاسی با وی شکل
گرفته ،اما حاضر به کنارهگیری از قدرت پس از
 12سال نخست وزیری نیست زیرا ممکن است با
پروندههای فسادی که دارد با پایان نخست وزیری
روانه زندان شود .دوم این که ساختار قدرت در
اسرائیل با مشکل جــدی مواجه اســت زیــرا اگر
احزاب برای تشکیل کابینه به اجماع نرسند بن
بست سیاسی و کابینه موقت در سرزمینهای
اشغالی همچنان ادامــه خواهد داشت.بحران
دومــی که اسرائیل در هفتاد و سومین سالروز
تاسیس با آن مواجه است ،تظاهرات مردمی است
که در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی
در سرزمینهای اشغالی و همچنین پروندههای
فساد نتانیاهو برگزار میشود .این اعتراضها
از می  2020تاکنون هر هفته در حال برگزاری
است .مردم اسرائیل ،برکناری بنیامین نتانیاهو
از نخست وزیری را خواستار هستند.نکته مهمی
که در هفتاد و سومین سالروز تاسیس اسرائیل
وجود دارد ،این است که برخی کشورهای عربی
به طوررسمی سالروز تاسیس این رژیم را تبریک
گفتند.چهارکشورامارات،بحرین،مغربوسودان
سال گذشته روابط رسمی با رژیم صهیونیستی
ایجاد کردند .در همین زمینه ،سفارت امارات در
تل آویو برای نخستین بار روز  15آوریل 2021
سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی را به این رژیم
تبریک گفت که نتانیاهو نیز از این پیام استقبال
کرد.درهفتادوسومینسالروزتاسیسرژیمجعلی
اسرائیل ،آمریکا نیز همچنان خود را به حمایت از
این رژیم متعهد میداند .آنتونی بلینکن ،وزیر امور
خارجه آمریکا با تبریک سالروز تاسیس اسرائیل،
گفت،تعهدآمریکابهامنیتاسرائیلآهنینوعدول
ناپذیر است.

نمای روز

بــرگــزاری نخستین نــمــاز جمعه در مسجد
ایاصوفیه در استانبول .این مکان تاریخی که
نزدیک به  90ســال تبدیل به مــوزه شــده بود
سال گذشته با تصمیم دولــت ترکیه بار دیگر
تغییر کاربری یافت و به مسجد تبدیل شد/.
خبرگزاری آناتولی

وزارتخارجهآمریکاگزارشبیشاز 100تخلفپمپئووهمسرشرامنتشرکرد

سریالسوءاستفادههایپمپئو

اداره بــازرســی کل وزارت خارجه آمریکا در
گزارشی اعالم کرد که مایک پمپئو وزیر خارجه
سابق این کشور و همسرش قوانین اخالقی را
زیر پا می گذاشتند و از کارکنان این وزارتخانه
میخواستند تا امــور شخصی آن ها را انجام
دهند .به گــزارش رویــتــرز ،پمپئو و همسرش
بیش از 100بار از کارکنان وزارت خارجه آمریکا
خواسته بودند تا کارهای شخصی آن ها را انجام

دهند 11 .ماه پیش ،برای نخستین بار استیو
لینیک ،دیدهبان ارشد وزارت خارجه آمریکا
پس از برکناریاش توسط دونالد ترامپ ،دست
به افشاگری علیه مایک پمپئو زد .او اما اولین
قربانی سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از قدرت
نبود .پیش از او سه بــازرس کل وزارت خارجه
دیگرنیزبهدلیلنظارتبرسوءرفتارمایکپمپئو
برکنارشدهبودند.حملوسایلشخصی،گرفتن

لباس از خشکشویی ،برنامه ریــزی مراسم
غیرمرتبط با فعالیتهای وزارت خارجه ،انجام
کارهای شخصی مانند نگهداری از حیوانات
خانگی و فرستادن کارتهای تبریک کریسمس
از جمله امــوری است که پمپئو و همسرش از
منصوبان سیاسی و اداری در وزارت خارجه
آمریکا درخواست کرده بودند تا برایشان انجام
دهند.بر اســاس ایــن گ ــزارش ،ســوزان پمپئو
همسروزیرخارجهسابقدوبارازیکیازمشاوران
وزارتخانهخواستهبودتاوقتسالنآرایشبرایش
بگیرد .همچنین معاون وزارتخانه به پسر پمپئو
کمک کرده بود تا از تخفیف گرفتن اتاق در یک
هتل بهره مند شود .از جمله اتفاقات دیگر که
در این گــزارش به آن ها اشــاره شده ،این است
که پمپئو بیش از  30مرتبه به کارمندان وزارت
خارجه دستور داده بود برای او در رستوران ها
فضای شخصی رزرو کنند.بازرس کل در این
گزارش گفته است که سوزان (همسر پمپئو) از
کارمندان وزارت خارجه خواسته بود هدیه هایی
را برای دیدار شخصی آن ها از خانه یک گوینده
اخبار تلویزیون و یک تحلیل گر تدارک ببینند.
همچنین همسر پمپئو از کارکنان وزارت خارجه
خواسته بود یک پیراهن را به عنوان هدیه برای
دختر یکی از دوستانشان خریداری کنند.پمپئو
در دوره وزارتش روابط متشنجی با بازپرس کل
وزارت خارجه داشــت و دونالد ترامپ رئیس
جمهوری سابق بنا به پیشنهاد پمپئو بازپرس
کل را اخراج کرد.

▪چالش زودهنگام پیش از انتخابات
2024

گزارش اداره بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا
درست در زمانی منتشر شده که مایک پمپئو در
حال هزینه برای گروه سیاسی جدید در بین
گمانهزنیها درباره حضورش در رقابتهای
انتخاباتی  ۲۰۲۴است .این چهره جنگطلب
دولت سابق آمریکا در بیانیهای که در اختیار
وبگاه خبری آکسیوس قــرار گرفت ،از قصد
خود بــرای ماندن در واشنگتن و اشتغال در
یک اندیشکده محافظه کار به نام «مؤسسه
هادسون» خبر داده بود .وبگاه آکسیوس اعالم
کــرد ،پمپئو با همسو شدن با یک اندیشکده
محافظهکار ،نزدیکی خود را به مباحثی که
بــرای حزب جمهوری خــواه مهم است حفظ
خواهد کــرد .اندیشکده هادسون ،در میان
محافظهکاران آمریکا محبوب است و آن ها
این اندیشکده را به عنوان عرصهای برای ابراز
پیشنهادهای سیاسی میدانند .همچنین،
روزهای ابتدایی ماه مارس ،پمپئو در پاسخ به
سوال مجری برنامه شبکه تلویزیونی فاکس
نیوز درباره این که آیا در صورت شرکت نکردن
ترامپ در انتخابات ،به فکر کاندید شدن برای
ریــاســت جمهوری خــواهــد بــود ،گفت« :من
همیشه آماده مبارزه بوده ام .من به فکر آمریکا
هستم  .ما مدت هاست که بخشی از جنبش
محافظه کارانه هستیم .من تالش می کنم که
این کار را ادامه دهم».

باج خواهی تلآویو در ترسیم مرزهای دریایی
رئیسجمهورلبنان:درجریانمذاکراتترسیممرزهایدریاییبارژیمصهیونیستی
تحتهیچشرایطیازمنافعلبنانوحاکمیتملیآنعبورنخواهیمکرد

پایان سلسله 60سالهکاستروها

رائولکاستروازمقامدبیریحزبکمونیستکوباکناررفت.رئیسجمهورجدیدکوبا
ازسختترینآزمونیکهمجموعهایازبحراناقتصادیوچالشبادولتآمریکاراشامل
میشود،سربلندبیرونخواهدآمد؟
رائول ،برادر فیدل کاسترو از سمت خود به
عنوان دبیر نخست حزب کمونیست کوبا
کنارهگیری کرد تا پس از بیش از شش دهه
این حزب بدون سایه کاستروها در راس خود،
وارد فصل جدیدی شــود.قــرار اســت فردا
به عنوان روز پایانی این گردهمایی چهار
روزه ،دیــاز کانل به عنوان دبیر اول حزب
که باالترین مقام این کشور است منصوب
شود .با این حال پرسشی که این جا مطرح
میشود ،این است که آیا کوبا در قالب بینش
سیاسی ،ذهنیت قدیمی و ایدئولوژیهای
سنتی خــود باقی خــواهــد ماند یــا بــا روی
کــارآمــدن رهــبــران جدید رونــد اصالحات
به ویژه اقتصادی در دوران پساکاستروها
تقویت می شود و نتایج این چرخش سیاسی
در کوتاه مدت قابل مشاهده خواهد بود .به
نوشته ال پائیس ،از طرفی کنارهگیری رائول
کاسترو ،پرچمدار و نماد انقالب چریکی
سوسیالیست از صحنه سیاسی با تغییر
قدرت در آمریکا به عنوان عامل اصلی بحران
اقتصادی حاضر در این کشور همزمان شده
است ،در نتیجه باید دید آیا این جابه جایی
سیاسی به باز شدن درهای جدیدی به روی
روابط به بنبست رسیده واشنگتن -هاوانا
منجر خواهد شد یا نه .روابط تیره ای که در
یک سال اخیر و در دوران شیوع ویروس کرونا
به بحران خیابانهای خالی از جهانگرد این
جزیره دامن زده است.اصالحات اقتصادی
کوبا نیز در تاریخ  ۱۰دسامبر ( ۲۰آذر)
تصویب شد و سند آن که شامل  ۱۱۰مصوبه
در قالب  ۱۰۲۱صفحه بــود ،در روزنامه
رسمی این کشور منتشر شد .از رده خارج
شدن ارز « »CUCتنها یکی از این مصوبات
بود .دیگر مصوبات همچنین شامل افزایش
پنج برابری حقوق کارگران و بازنشستگان
است که میتواند به قدرت خرید کوباییها
رونــق زیــادی دهــد .عــاوه بر ایــن سیستم

تأمین اجتماعی که تاکنون به یک میلیون و
 ۷۰۰هزار بازنشسته خدمات ارائه میداد،
این خدمات را به بیش از  ۱۱۸هزار نفر دیگر
نیز ارائه خواهد داد .اصالح کلی دستمزدها
و قیمتها و حــذف تدریجی یــارانـههــای
بیش از حد و پــادا شهــای غیرضروری نیز
از دیــگــر ســیــاسـتهــای اقــتــصــادی دولــت
ِ
است«.مویسس نعیم» کارشناس برجسته
آمریکای التین در اندیشکده «کارنگی»
پیشتر گفت :از زمــان انقالب کاسترو در
سال  ،۱۹۵۹کوبا هرگز اقتصادی خودکفا
نداشته و همیشه به کمکهای اقتصادی
قــدرتهــای خــارجــی وابسته بــوده اســت.
کوبا ابتدا از سوی اتحاد جماهیر شوروی
تامین میشد و بعد که آن رژیم سقوط کرد،
ایــن جزیره وارد دور ه خاصی از دشــواری
نمایان اقتصادی ،قحطی و کمبود شد .وقتی
چاوز در ونزوئال به قدرت رسید و شروع به
پشتیبانی از کوبا کرد ،آن دوره تمام شد.
کمک ونزوئال به این جزیره بیشتر از کمکی
است که کوبا از شوروی دریافت میکرد ،اما
با عیان شدن آشوب و ورشکستگی ونزوئال،
کوبا بار دیگر با بحران مواجه شد.حماسه
چریکی و انقالبی نسل تاریخی رهبران
حــزب کمونیست کوبا کــه در چهر ههای
فیدل و رائول کاسترو تجسم یافته است،
اکنون کنار رفته و جای خود را به مدیریت
رهبرانی جدید خواهد داد .حال باید دید
سرنوشت کوبا تا پنج سال دیگر و برگزاری
نهمین نشست کنگره حــزب کمونیست
چگونه رقم خواهد خورد .باید دید آیا دیاز
کا ِنل از ایــن سخت ترین آزمــون سربلند
بیرون خواهد آمد یا خیر .آزمونی از یک
بحران اقتصادی گسترده ،اصالحات پر
هزینه در حال انجام ،همهگیری بی سابقه و
چالش با دولت آمریکا که دشمن دیرینه این
جزیره آمریکای التین است.

طی هفتههای گذشته مسئله ترسیم مرزهای
دریاییباردیگردرمحافلسیاسیلبنانونیزرژیم
صهیونیستیمطرحشدهاست.ایندرحالیاست
که مذاکرات غیرمستقیم میان بیروت و تل آویو
در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مدتی است به
حالت تعلیق درآمده است .علت اصلی و اساسی
تعلیق مذاکرات مذکور نیز شرط و شروطی بود
کههیئتمذاکرهکنندهصهیونیستمطرحکرده
بود.هرچندکهمذاکراتترسیممرزیمیانرژیم
صهیونیستی و لبنان به حالت تعلیق درآمــده
است اما تل آویو طی هفتههای اخیر پیامهایی را
در این زمینه از طریق واسطههای خود به لبنان
ارسال کرده ؛ پیامهایی که باز هم متضمن شرط
و شروط زیاده خواهانه بوده است«.میشل عون»
رئیس جمهور لبنان طی چند روز گذشته به
صــورت رسمی مواضع صریح و شفاف بیروت
در پاسخ به زیادهخواهیهای صهیونیستها
را اعالم کرد.رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی
دربارهمسئلهترسیممرزهایدریاییاظهارکرد:
«در جریان مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی با
رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی از منافع
لبنان و حاکمیت ملی آن عبور نخواهیم کرد.
اسرائیل نباید از مناطق آبی مورد مناقشه اقدام
بهاستخراجنفتوگازکند».بهرغماینکهبرخی
این گونه بیان میکنند مذاکرات غیرمستقیم
میانلبنانورژیمصهیونیستی،مرزهایزمینی
را نیز در بر میگیرد ،اما این مذاکرات تاکنون
مرزهای دریایی را شامل شده است .از آن جایی
که دامنه جغرافیایی مرزهای زمینی میان لبنان
و اراضــی اشغالی به تأیید سازمان ملل متحد
رسیدهاست،مسئلهمرزهایزمینیکام ً
النهایی
بوده و طرف لبنانی درباره آن مذاکرهای انجام
نــداده است.بنابراین ،منطقهای که دربــاره آن
تاکنون مذاکره شده است ،منطقه اقتصادی در
دریاست .این منطقه حدود  ۷۰کیلومتر مربع را
شاملمیشود.منطقهمذکوربهشکلیکمثلث
استکهازسهنقطهتشکیلمیشود.امروزلبنان
به دنبال آن است تا از رهگذر مذاکرات ترسیم
مرزی و مشخص شدن مرزهای دریایی خود به
ثروتهای نفتی و گازی در این منطقه اقتصادی
دست پیدا کند.مشکل کنونی در مسئله ترسیم
مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی
این است که سران تل آویو تحت هیچ شرایطی
حاضربهپذیرشحقوققانونیلبناندراینمرزها
نیستند.درستبههمیندلیلاستکهمذاکرات
غیرمستقیم اخیر میان دو طرف در نهایت بدون
هیچگونهنتیجهایپایانیافت.ازدیگرمشکالتی
که در این عرصه به چشم میخورد ،نقش آفرینی
ایــاالت متحده آمریکا به عنوان میانجی است.
به رغم این که آمریکاییها نقش خود در مسئله

پیشخوان بین الملل

خطرفروپاشیدرکمینبریتانیا
مجلهاکونومیستبهدولتبریتانیاهشدارداده
پیوندهاییکهتاکنونکشورهایمختلفرازیر
پرچمسلطنتبریتانیادرکنارهمقرارمیداده،
بسیار ضعیف شده و در حال ازهمگسستن
است .اکونومیست نوشته که تشکیل بریتانیا
هرگزدرصلحوسازشاتفاقنیفتادودرشکست
ایرلندواسکاتلند،دنیاشاهدجنگهایخونین
بود .با این حال ،بریتانیای امروز حاصل تالش
همهاینکشورهاطیسالهایطوالنیاست.
اکونومیستاماهشداردادهکهاکنوننیروهای
گریز از مرکز در بریتانیا فعال شده و مهمترین
دلیلآنهمبرگزیتبودهاست.

قاب بین الملل

نخست
محبوبیت 100روز
ِ
روسایجمهورآمریکا

ترسیم مــرزهــای دریــایــی میان لبنان و رژیــم
صهیونیستیرامیانجیگرایانهتوصیفمیکنند
اماجانبداریآنهاازتلآویوکام ً
الآشکاراست.به
عنوان نمونه ،واشنگتن به تازگی مدعی شده که
مواضعهیئتلبنانیدرجریانمذاکراتترسیم
مرزییکسانویکپارچهنبودهاست!ایناظهارنظر
مقامات آمریکایی به خوبی نشان میدهد که
واشنگتنبهدنبالتأمینمنافعرژیمصهیونیستی
در ترسیم مرزهای دریایی است .آمریکاییها با
سخنانخودعلیهبیروتدرصددهستندتاافکار
عمومی این کشور را در برابر دولت قرار دهند.
در واقع ،واشنگتن پروژه «مقصرسازی» دولت
بیروت در برابر افکار عمومی را در پیش گرفته
اســت .بنابراین نقش میانجی گرایانه ایــاالت
متحده آمریکا تحت الشعاع دروغ پردازیهای
آن علیه دولــت لبنان قــرار گرفته است.ایاالت
متحده آمریکا به منظور تحت فشار قرار دادن
دولت لبنان در زمینه ترسیم مرزهای دریایی با
رژیم صهیونیستی به تازگی«دیوید هیل» معاون
وزیرخارجهاینکشوررابهبیروتفرستاد.بهرغم
این که قرار بود سفر هیل به بیروت در اواسط ماه
آیندهمیالدیانجامشود،موعدآنجلوافتادتااین
مسئلهاهمیتبسزایاینسفربرایواشنگتنرابه
خوبینشاندهد.روزنامهلبنانی«البناء»باانتشار
مطلبی در این زمینه بیان کرده است« :هدف
اصلیواساسیدیویدهیلازسفربهلبنان،اعمال
فشار بر مقامات این کشور در خصوص مسئله
ترسیممرزهایدریاییبارژیمصهیونیستیاست؛
مسئلهایکهپیشترنیزآمریکاییهادرآنمداخله
داشتهاند.هیلتالشکردتامانعازامضایدستور
اصالحیه نقشه مرزهای دریایی توسط مقامات
لبنانی شود .پیش بینی میشود که فشارهای
آمریکا بر لبنانیها جهت متوقف کــردن روند
اصالحنقشهمرزهایدریاییتشدیدشود».

بایدن:خشونتهایمسلحانهدرآمریکایکاپیدمیاست
رئیسجمهورآمریکا دربیانیهایبامحکومکردن
تیراندازی مرگبار در ایندیاناپولیس اعالم کرد:
"هر روز افراد زیادی بر اثر خشونت های مسلحانه
جانخودراازدستمیدهند ،مامیتوانیموباید
اقداماتبیشتریدربرابرآنانجامدهیموجانها
رانجاتدهیم«".جوبایدن»اذعانکرد":خشونت
مسلحانه در آمریکا یک اپیدمی است .ما نباید آن
را بپذیریم".بایدن همچنین از کنگره خواست تا
قانونی برای محدود کردن و کنترل فروش سالح
تصویب کند .این بیانیه پس از آن صادر شد که
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تیراندازی در ساختمان شرکت «فدکس» شهر
ایندیاناپولیسدرایالتایندیانا،هشت کشتهبهجا
گذاشت.درهفتههایاخیرباتشدیدخشونتهای
مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا جنجالها
دربارهآزادبودنحملسالحدراینکشوربهشدت
افزایشیافتهاست؛خشونتهاییکهدرنتیجهآن،
تعداد زیادی جان خود را از دست دادهاند و شدت
این رخدادها تا جایی بوده که جو بایدن مجبور
به واکنش شده اســت.در واقــع مسئله خشونت
مسلحانه در آمریکا تبدیل به یک معضل پیچیده،

پایا و رو به گسترش شــده اســت .براساس آمار
منتشر شده در آمریکا طی سال  2020نزدیک
به  20هزار نفر ،جان خود را بر اثر تیراندازی از
دست دادند و  40هزار نفر نیز مجروح شدند.از
ابتدایسال 2021تاکنوننیزچهارهزارو127
نفر جان خود را بر اثر تیراندازی از دست داده اند.
تحلیلهای آماری نشان میدهند با آن که حدود
5درصد جمعیت دنیا در آمریکا زندگی میکنند
نزدیک به 31درصد از کل حوادث خشونت های
مسلحانه در این کشور اتفاق میافتد.خشونت
مسلحانه در آمریکا در پیوند مستقیم با مسئله
آزادیخریدوحملسالحگرمدربزرگترینکشور

رونالد ریگان با تایید عملکرد 100روز ه اش
توسط  67درصد آمریکاییها ،محبوب ترین
رئیس جمهور  40سال گذشته است.جو بایدن
نیز با  59درصــد محبوبیت ،پس از اوباما در
جایگاه سوم قرار دارد.همچنین دونالد ترامپ
با  39درصد محبوبیت ،بدترین وضعیت را در
میان روسای جمهور چهاردهه اخیر داراست.

کارتون روز

روزنامه القدس العربی با انتشار کاریکاتوری در
پایگاه اینترنتی خود ،اقدام امارات را در ارسال پیام
تبریک به مناسبت آن چه روز استقالل اسرائیل
خواند و فلسطینیان آن را روز نکبت می خوانند به
چالشکشید.جالباینجاستکهسفرایامارات
متحدهعربیوپادشاهیمراکشدراسرائیل،کهبه
تازگیبهسمتخودمنصوبشدهاند،روزپنجشنبه
در جشن سالیانه روز استقالل شرکت کردند .این
دو سفیر جدید با حضور در اقامتگاه رئیسجمهور
رژیم صهیونیستی ،روون ریولین ،در بیتالمقدس
با او دیدار کردند.این دو کشور به همراه بحرین و
سودان چهار کشور عربی هستند که در بخشی از
روندمشهوربه«پیمانابراهیم»دستبهعادیسازی
روابط خود با اسرائیل زدند .پیش از این دو کشور
عربی دیگر ،مصر و اردن ،نیز با اسرائیل روابط
دیپلماتیک داشتند .سفرای اردن و مصر هم برای
اولین بار پس از سالها غیبت ،در مراسم جشن
استقاللشرکتکردند.
سرمایه داری در جهان قرار دارد .آزادی حمل
سالح در آمریکا عمال موجب افزایش خشونت
هایمسلحانهوتداومپدیدهقتلهایجمعی شده
اســت.در این زمینه هر از چند گاهی به دالیل
مختلف از سرخوردگی و اختالفات خانوادگی تا
مسائلشغلیوحتیتحتتاثیرفیلمهاوبازیهای
رایانهای فردیسالحبهدستمیگیردومبادرت
به قتل عام مردم در اماکن عمومی می کند.البته
اینگونهقتلهایجمعی،جدایازخشونتهای
روزمرهبینباندهایجنایتکاروقاچاقموادمخدر
استکهآنهمازدالیل آمارباالیقتلباسالحگرم
درآمریکامحسوبمیشود.

