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پیچیده ،غیرقابل باور و
با انگیزههای نامعلوم
یکی از عجیبترین جنایات تاریخ کشتار مدرسه کلمباین بود که طی آن
 2نوجوان دهها نفر را به رگبار بستند

دقایقی بعد از انتشار خبراخیر تیراندازی مربوط به فرد مسلحی در یک مرکز خرید که
پرونده
 ۲۰کشته و  ۲۴زخمی در ایالت تگزاس به جا گذاشت ،خبر تیراندازی دیگری در آمریکا
توجهها را به خودش جلب کرد .فرد مسلح دیگری در شهر دیتون به سوی چندین نفر از
عابران و ساکنان خیابان پنجم در منطقه اورگون این شهر تیراندازی کرد و هفت نفر را به
قتل رساند .بنابراین و تنها در عرض چند ساعت ،دو تیراندازی مرگبار باعث کشته شدن 27نفر شد .تصاویر
ثبتشده توسط دوربینهای مداربسته از تیراندازی مرگبار اول که در تگزاس بود ،نشان میدهد که ضارب
با حالتی کامال عادی تیراندازی را از بیرون فروشگاه آغاز کرده است و کودکان و بزرگ ساالنی را که مشغول
جمعآوری کمکهای خیریه از طریق فروش آبمعدنی بودند ،به قتل رسانده است .یک کودک چهار ماهه
نیز در جمع قربانیان این تیراندازی قرار دارد .وقتی صحبت از کشتار همگانی با سالح آتشین به میان میآید،

تصویریکهگفته میشودعامل
تیراندازیمرگباردرتگزاسپیشتربرای
حمایتازترامپدرصفحاتخوددر
شبکههایاجتماعیمنتشرکردهبود

نخستینکشوریکهدرذهنهمهمردمدنیاتداعیمیشود،
آمریکاست.اینکشورپهناوررکورددارتیراندازیهایمرگبار
در دنیا به شمار میرود .گزارش یک موسسه تحلیلی و آماری
آمریکایینشانمیدهدکهطییکسالگذشته،نزدیکبه 40هزارنفردرایاالتمتحدهبراثرشلیکگلوله
کشته شدهاند که باالترین میزان طی چند دهه گذشته به شمار میرود .در واقع نرخ مرگ و میر با گلوله از
 10.3درهر 100هزارنفردرسال 1999به 12درهر 100هزارنفردرسال 2017افزایشیافتهاست.حتم ًااز
قوانینمربوطبهنگهداریوحمل اسلحهدرآمریکااطالعدارید،درپروندهامروززندگیسالم،مروریخواهیم
داشتبرمرگبارترینتیراندازیهایتاریخآمریکاکهبیشترشاندرمدارس،دانشگاهها،رستورانها،کلوپها،
بیمارستانهاودیگرمراکزعمومیاتفاقافتادهاست.

سمفونیخونوآوازدرالسوگاس

حمامخوندرکلوپشبانه

چه سالی؟ اول اکتبر 2017
کجا؟ الس وگاس
تعداد کشته و زخمی؟  50کشته و  400زخمی
قاتل که بود؟ استیون کریگ پدک
ماجراچهبودوچهشد؟ساعت ۲۲اولاکتبر،2017تیراندازیازطبقه
سیودومهتلیدرخیاباناصلیالسوگاسبهسمتشرکتکنندگاندر
کنسرتمحوطهآزاددرهماننزدیکی،اینمراسمرابهخاکوخونکشید.
عاملاینتیراندازی«استیونکریگپدک» ۶۴،سالهوساکنالسوگاس
بود .سرانجام با مداخله پلیس این کشتار جنونآمیز پایان گرفت و وقتی
پلیسواردهتلشد،عاملتیراندازیکشتهشدهبود.انگیزهقاتلازاینکار
مشخصنشدامایکروزبعدگروهداعش،فردمهاجمرا«یکسربازخالفت»
نامیدواوراوابستهبهداعشدانست،ادعاییکهالبتههیچگاهتاییدنشد.

چه سالی؟  12ژوئن 2016
کجا؟ اورالندو
تعداد کشته و زخمی؟  50کشته و 53زخمی
قاتل که بود؟ عمر متین
ماجرا چه بود و چه شد؟ یکی دیگر از مرگبارترین حوادث تیراندازی در
آمریکا ،مربوط به کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورالندوی ایالت
فلوریدا بوده است .در ساعت  2بامداد  12ژوئن  ،2016شخصی با سالح
تهاجمی،یکاسلحهکمریویکوسیلهانفجاریبهاینکلوپشبانهحمله
کرد و حدود  50نفر را کشت و  53نفر را زخمی کرد .او همچنین تعدادی
از حاضران را گروگان گرفت .سرانجام با مداخله پلیس عامل تیراندازی
به ضرب گلوله از پای درآمد .پلیس ،هویت عامل این تیراندازی را «عمر
متین»  ،اعالم کرد.

انتقامازبچهسوسولهایپولدار!
چه سالی؟  15آوریل سال 2۰۰۷
کجا؟ دانشگاه ویرجینیا
تعداد کشته و زخمی؟  32کشته و  17زخمی
قاتل که بود؟ سونگ هوی چو ،دانشجو
ماجرا چه بود و چه شد؟ این تیراندازی مرگبار در دو مرحله و به
فاصله دو ساعت انجام پذیرفت« .سونگ هوی چو» ،دانشجوی
کرهایدانشگاه«ویرجینیا»درمحوطهایندانشگاه ۲۷دانشجو
و پنج نفر از کارکنان دانشگاه را به ضرب گلوله کشت 17 ،نفر را
مجروحوبعدازآنخودکشیکرد.اودرویدئوییکهبعدازمرگش
به دست رسانهها رسید از «بچه سوسولهای پولدار» شکایت
کرده و مدعی شده بود که از سوی این افراد مورد اذیت و آزار قرار
گرفته است و میخواهد انتقامش را از آنها بگیرد.

دانشگاهزیررگبارازطبقه!27

مخلوطخونواسپرسودرمنویکافهلوبی

حملهمرگباربهبچههایدبستانی

چه سالی؟ اول اوت ۱۹۶۶
کجا؟ دانشگاه تگزاس
تعداد کشته و زخمی؟  14کشته و  33زخمی
قاتل که بود؟ چارلز جوزف ویتمن ،دانشجوی معماری
ماجرا چه بود و چه شد؟ اولین روز از ماه اوت میالدی ،حادثهای بی سابقه
در دانشگاه تگزاس واقع در شهر آستین روی داد .در این روز و حوالی ظهر،
«چارلز جوزف ویتمن» دانشجوی  ۲۵ساله رشته معماری که قبال یک سرباز
تفنگداربوده،پسازکشتنمادروهمسرخوددرخانههایجداگانهباتفنگو
بهحدکافیمهماتبهدانشگاهتگزاسوازبرج ۲۷طبقهدانشگاهباالمیرودو
ازآنجابنایتیراندازیبهپایینرامیگیرد.اوبههرفردیکهدردیدرساوقرار
گرفته ،تیراندازی می کند ،از دانشجو و استاد تا مراجعان عادی و کارمندان
دانشگاه .در این تیر اندازی  ۱۴تن از جمله یک بانوی حامله کشته و  ۳۳تن
دیگر زخمی شدند و چارلز جوزف هم به دست پلیس کشته شد .جالب این
کهدرتحقیقاتبعدی،اینقاتلیکدانشجویخوبوساعیاعالمشدهبود.

چه سالی؟  ۱۶اکتبر ۱۹۹۱
کجا؟ تگزاس ،کافه لوبی
تعداد کشته و زخمی؟  22کشته 30 ،زخمی
قاتل که بود؟ جورج هونارد 35 ،ساله
ماجرا چه بود و چه شد؟ اواسط یک روز پاییزی از ماه اکتبر ،فردی
با خ ــودروی پیکاپ وارد کافه لوبی تگزاس شد و پس از شکستن
شیشهها ،شروع به تیراندازی بیهدف به سمت افراد حاضر در این
کافه کرد .در این تیراندازی 22 ،نفر کشته و نزدیک به  30نفر زخمی
شدند .جــورج هــونــارد عامل
این حادثه هم پس از این اقدام
جنونآمیز اقدام به خودکشی
کــرد .بعدها اعــام شد نفرت
او از زنان ممکن است انگیزه
انجام این جنایت بوده باشد.

چه سالی؟  ۱۴دسامبر ۲۰۱۲
کجا؟ دبستان سندیهوک ،نیوتاون
تعداد کشته و زخمی؟  28کشته 2 ،زخمی
قاتل که بود؟ «آدام النزی» دارای مشکالت شدید روانی
ماجرا چه بود و چه شد؟ النزی که مشکالت شدید روانی
داشــت ،پیش از ورود به دبستان در روز واقعه ،مادر خود
و شخصی دیگر را به قتل رســانــد .او سپس در اقدامی
جنونآمیز دانشآموزان دبستان سندیهوک را به رگبار
بست و 20دانشآموز و شش نفر از کارکنان مدرسه را کشت.
البته مادر آدام هم از کارکنان همین دبستان بود .آدام در
نهایت خودکشی کرد .طبق تحقیقات پلیس مادر آدام هم از
عالقهمندان به تفنگ بوده که براساس حرفهای یک آشنا،
اغلب دو پسرش را به تیراندازیهای محلی میبرده وآنها را
تشویق به تیراندازی خیابانی هم میکرده است!

چه سالی؟  ۲۰اوت ۱۹۸۶
کجا؟ ادوموندو ،اداره پست
تعداد کشته و زخمی؟  14کشته
قاتل که بود؟ پاتریک هنری ،پستچی
ماجرا چه بود و چه شد؟ در این هجوم در
کالیفرنیا 14 ،نفر جان خودشان را از دست
دادن ــد .عامل ایــن حــادثــه« ،پاتریک هنری»
پستچی این اداره بود که بعد از تیراندازیها

خودکشی کرد .بعدها گفته شد او پیش از این
حادثه ،چند باری به خاطر عملکردش توسط
مدیران مواخذه شده بود اما هیچ فــردی به
فکرش نمیرسید او یک روز ،عامل انتشار خبر
مرگ 14نفرازهمکارانشبهجهانباشد!

چه سالی؟  ۳۱مه ۲۰۱۹
کجا؟ ساختمان شهرداری ویرجینیابیچ
تعداد کشته و زخمی؟  12کشته و  6زخمی
قاتل که بود؟ پولیس ویرجینیا ،کارمند سابق شهرداری
ماجراچهبودوچهشد؟مردیمسلححوالیساعت ۱۶عصر
واردساختمانشهرداریدرشهرساحلیویرجینیابیچشدو
بهطوربیهدفبهمردماطرافخودشروعبهتیراندازیکرد.
اندکیبعداودرمبادلهآتشبامأمورانپلیس،بهضربگلوله

به قتل رسید .در این حمله مسلحانه ۱۲ ،نفر کشته و شش
نفر زخمی شدند .به گفته خبرگزاریها ،عامل تیراندازی
یعنی «پولیس ویرجینیا» از کارکنان قدیمی شهرداری
ویرجینیابیچبودهاست.بهدلیلکشتهشدنقاتل،هیچوقت
انگیزهاصلیاینقاتلمشخصنشداماشهردارویرجینیابیچ
بعدازایناتفاق،لقب«تاریکترینروزتاریخویرجینیابیچ»را
کهازگردشگاههایمهمآمریکامحسوبمیشود،بهاینروز
اختصاصداد.

منابع:مشرق ،تسنیم  ،خبر آنالین ،باشگاه خبرنگاران ،آسو شیتد پرس

پستچی،خبرمرگمیدهد

تاریکترینروزتاریخویرجینیابیچ!

کشتارمعروفکلمبایندرآوریل 1999درمدرسهکلمباینایالتکلرادویآمریکارخ
داد.جاییکهدونوجواندانشآموزباحملهایطراحیشدهوعجیببهمدرسهخودشان
 12دانشآموز و یک معلم را کشتند و  24نفر را زخمی و در نهایت خودکشی کردند.
البتهابعاداینجنایتعجیب،طبقبرنامهریزیایندودانشآموزقراربودچیزیفراتراز
تیراندازی در مدرسه باشد ،آنها با صرف زمان زیادی چندین بمب دستساز در نقاط
مختلفشهرگذاشتهبودندتاذهنپلیسواورژانسوآتشنشانیرامنحرفکنند؛حتی
درخودمدرسههمبمبگذاریکردندامادرنهایتبخشعمدهایازنقشهآناناجرایی
نشدتاکشتارخونینترازآنچهشد،رخندهد.ایناتفاقتلخبهواسطهحجمعملیاتو
انگیزهقاتالنکهنوجوانانیمحصلبودندتوجهزیادیبهخودجلبکردطوریکهدواثر
سینماییشاخصدربارهاشتولیدشد.درادامهمطلببهابعاداینجنایت،انگیزهعوامل
وآثاریکهدربارهاشساختهشد،میپردازیم.
شآموز
بهآتشکشیدنشهرتوسط 2دان 
اریک هریس و دیلن کلبولد دو دانش آموز مدرسه کلمباین بودند که این جنایت را رقم
زدند،اریکودیلنپیشازاینجنایتدراینترنتدرفضاییشبیهدارکوبامروزفعال
بودندودرسایتشانمحتواهایخشندربارهکشتندیگران،حتیربودنهواپیماوزدن
آنبهساختمانهارامنتشرمیکردند.حتیروشتولیدبمبلولهایراهمدراینترنت
پخشکردند.اریکودیلنامابهخاطریکشرارتدیگرمحکومبهشرکتدربرنامههای
بازپروریومراجعهمکرربهروانشناسشدند.ازدرمانداروییسنگینیهمبرایآنها
استفاده می شد اما به واسطه وب سایتشان بروز یک جنایت قریبالوقوع توسط آنها
قابل پیشبینی بود و حتی مادر یکی از آنها در این باره به پلیس هشدار داده بود که
بررسی های الزم روی آن صورت نگرفت .آن دو برای جنایتشان طراحی عجیبی هم
داشتندودرصددبودندبهنوعیپیشازعملیاتاصلیدرمدرسه،شهررابهآتشبکشند
تاتمرکزپلیسونیروهایامدادرویمدرسهنباشد.بعدازآنهمدربرنامهشانتصمیم
داشتندبعدازیکقتلعامباحوصلهوبدوندخالتبیرونی،انفجارهاییرادرنزدیکی
مدرسهترتیبدهندتاباازدحامپلیس،آتشنشانیوآمبوالنسهاوحتیمردمورسانهها،
حجم تلفات باال رود اما خوشبختانه فقط یکی از بمبهای دستساز آنها در نزدیکی
ایستگاهآتشنشانیمنفجروبهسرعتهمعملیاتاطفایحریقانجامشد.امابمبهای
بعدیکهمربوطبهحینوبعدازعملیاتاصلیبودبهدالیلنامشخصی عملنکرد.نکته
عجیب این که اریک و دیلن از مراحل کارشان فیلم برداری میکردند و در این فیلمها
مشخص است آنها بیش از 90بمب دستساز را ساختند و در منازلی که والدینشان
حضورداشتند،نگهداریمیکردند.حتیازتمرینتیراندازیخارجازشهرشانهمفیلم
برداریکردند.آخرینفیلمآنهاساعتیقبلازکشتارداخلمدرسهاست.
مایکلمورونقدسیاستهایدولتآمریکا
مایکلمور،مستندسازجنجالیآمریکاکهبهمخالفتباسیاستهایجرجبوششهرت
داشت،دربارهاینحادثهتلخمستندیساختبهنام«بولینگبرایکلمباین»وطیآن
قوانینمربوطبهسالحرابهچالشجدیکشید.اینمستندبرندهاسکاربهترینمستند
سال شد .انگیزههای قاتالن نوجوان هنوز به درستی مشخص نشده و کارشناسان
حدسهای مختلفی درباره آن دارند ،برخی به اشاعه خرده فرهنگهای لمپن مانند و
زورگوییهاینوجواناندربروزاینماجرااشارهمیکنند.بهخصوصاینکهگویااریکو
دیلندرمدرسهموردآزارزورگوهابودند.بعضیازتاثیرفضایمجازیحتیدرآنسالها
کهنفوذامروزرانداشتمیگویند،ازقراردونوجوانماجراغیرازسایتیکهداشتندنحوه
ساختبمبدستیراهمازاینترنتیادگرفتند.ماجرایخریدوفروشاسلحهدرآمریکا
همکهمحوریتاصلیماجراست.عدهایهمنظریاتیدربارهضرورتتوجهبهنوجوانان
بزهکاروطردشدهوسعیدردرمانغیرداروییآنهامطرحکردند.
خشمفیلبیآزار
امابدونشکاثریکهتوجهدنیارابهاینحادثهجلبکرد،فیلم«فیل»اثرگاسونسنت
بود .فیلم در سال  2003اکران شد و نخل طالی کن را هم از آن خود کرد .فیلم 24
ساعت پایانی دانش آموزان مدرسه کلمباین را از زوایای مختلف روایت کرد .روایتی
تو در تو بدون فلش بک به زمینههای خشونت .فیلم در حقیقت توصیف خشونت است
تا تحلیل آن .دنیای بیرحم و عجیبی که یک نوجوان بدون هدف با دسترسی ساده به
اسلحه را به سمت این تباهی بزرگ میکشد .فیلم با تکرار دایرهوار حوادث از زاویه دید
شخصیتهایمختلف،سیاهیخشونترابه نمایشگذاشته.جالباستکهبسیاری
ازبازیگرانفیلمهماندانشآموزانمدرسههستندکهدرنقشخودشانبازیمیکنند.
فیلمبهمانشانمیدهدنوجوانیباظاهرآرامودرونیمتالطمبااینکهبهموسیقیعالقه
داردوهنردوستبهنظرمیرسد،چنانانسانیتاشخردشدهوموردبیتوجهیبودهکه
خویحیوانیاشبرهمهچیزغلبهداردوچنینکشتاریرابهراهمیاندازد.اسمفیلمهم
میخواهدهمینرابگوید،فیلیکحیوانسادهومهربانبهنظرمیرسدکهشکارچی
نیستامابهوقتخشمممکناستویرانکنندهترازهرموجودیباشد.

