زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻄﻞ ﺧﺎک را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل رﯾﺨﺘﻦ ﺳﻄﻞ آب ﯾﺦ ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری  ALSﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻼش
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺨﻪ ﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﺎﻟﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ
ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻏﺰه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﻄﻞ ﺧﺎک ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺳﻄﻠﯽ از ﺷﻦ ،ﺧﺎک ،رﯾﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻏﺰه ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﻮ ﯾﺎزان در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در اﺷﺘﺮاک ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﺶ آورده اﺳﺖ ،در ﻏﺰه آﺑﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آب دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن داﺋﻤﯽ ﺑﺮق ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﻢ .او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﻓﺰوده و در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺣﻔﯿﻆ و ﺧﻮاﻫﺮ زاده ام ﺧﺎﻟﺪ ،ﺳﻄﻠﯽ از
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻏﺰه را ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺪ.

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در روز ﺷﻨﺒﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﯽ ﺗﺎزه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را در
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺘﺮ و ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورد .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻓﯿﺲ
ﺑﻮک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن  ۷۰۱۷ﻻﯾﮏ دارد و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺎل ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺧﻮد
ﯾﺎ
و
RubbleBucketChallenge
،
#DustBucketChallenge#
ﻫﺎی
ﺑﺎﻫﺸﺘﮓ
 RemainsBucketChallenge#ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﭼﻬﺮه ی ﺳﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺮوف اﯾﻤﻦ اﻟﻌﺎﻟﻮل ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺬب ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﻤﻦ
اﻟﻌﺎول ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺑﻮ ﯾﺎزان را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

][videojs mp4=”http://cdn.digiato.com/dbchallenge.mp4″
ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﺎﻟﺶ ﺳﻄﻞ آب ﯾﺦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﻄﻞ ﺧﺎک از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪی ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در آن ﻋﻤﻮم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در ﻏﺰه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﺜﻢ ﯾﻮﺳﻒ ،ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻏﺰه ،در اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ،
ﻏﺰه ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻼت ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺰم ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮔﺮدد.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻏﺰه ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده و اﻧﺰﺟﺎراﺷﺎن را از ﻇﻠﻢ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ﺣﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ی زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ را از روز ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻏﺰه

آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ  ۲۱۳۳ﺗﻦ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارن ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

