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درخواست دایناسور منقرض شده از رهبران جهان" :انقراض را انتخاب
نکنید!"
تهران ،نهم آبانماه  – ۱۴۰۰برنامه توسعه ملل متحد دایناسوری سخنگو و خشمگین را به مقر اصلی سازمان ملل دعوت کرده
تا از رهبران جهان بخواهد برای پاسخ به بحران تغییر اقلیم به فکر اقدامات ملموس باشند .نسخه فارسی این ویدیو به عنوان
بخشی از کمپین "انقراض را انتخاب نکنید" امروز منتشر شده است.
سالن برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که محل سخنرانیهای تاریخساز سران جهان است و از این رو محلی شناخته
شده به حساب میآید ،این بار میزان دایناسوریست که به مخاطبین حیرتزده خود ،دیپلماتها و عالیجنابان حاضر در سالن،
میگوید" :برای پاسخ به بحران تغییر اقلیمی ،حاال زمان آن فرا رسیده است که بهانهگیری را کنار بگذارید و شروع به تغییر
کنید".
با اشاره به نظریه رایج انقراض دایناسورها توسط یک شهابسنگ در  7۰میلیون سال پیش ،دایناسور با لحنی هشداردهنده
میگوید" :ما حداقل با یک شهابسنگ منقرض شدیم .شما چه بهانهای برای انقراض دارید؟"
این ویدیو که برای اولین بار با استفاده از تصاویر کامیپوتری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده ،با همکاری
هنرمندان سرشناس کشورهای مختلف صداگذاری شده است .این ویدیو از امروز با صدای آقای سهیل مستجابیان به زبان
فارسی در وبسایت برنامه توسعه ملل متحد در ایران ( )ir.undp.orgدر دسترس عموم قرار دارد.
در طول ویدیو ،دایناسور توجه مخاطبانش را به حمایتهای مالی و یارانههایی که به سوختهای فسیلی تعلق میگیرد ،جلب
میکند ،حمایتهایی که در زمانی که انسان با بحران تغییر اقلیم روبروست منطقی به نظر نمیرسد .او میگوید" :به کارهای
دیگری که میتوانید با این پول انجام دهید فکر کنید .در همه جای جهان مردم در فقر زندگی میکنند .فکر نمیکنید کمک
به آنها از کمک به انقراض گونه بشر منطقیتر باشد؟"
کلودیو پروویداس ،نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران ،با اشاره به سخنان دبیرکل سازمان که
تغییر اقلیم را «وضعیت قرمز برای بشریت» نامیده است ،میگوید" :با این کمپین نوآورانه میخواهیم آگاهی عموم را نسبت به
خطری که وضعیت زمین را تهدید میکند جلب کنیم ،رهبران جهان بایستی اقدامات عملی در خصوص تغییر اقلیم را مد نظر
قرار دهند تا کره زمین برای نسلهای آینده جای امنی برای زندگی کردن باشد ".این امر با به وجود آمدن موقعیتهای
اقتصادی و اجتماعی جدید قابل اجرا خواهد بود.
در بخش دیگری از این کمپین ،نتایج یک تحقیق که توسط این سازمان انجام شده نیز منتشر شده و نشان میدهد که ساالنه
 ۴۲۳میلیارد دالر به یارانه سوختهای فسیلی که شامل نفت ،برقی که با سوخت فسیلی تولید میشود ،گاز و زغالسنگ است،
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تعلق میگیرد .این مبلغ سرسامآور میتوانست صرف واکسیناسیون تکتک ساکنان کره زمین برای ایمنسازی در مقابل
کووید ۱۹-شود .این مبلغ در عین حال سه برابر میزان بودجه الزم برای ریشهکن کردن فقر در جهان است.
این کمپین امید دارد مسائل پیچیده مثل بحران تغییرات اقلیم یا یارانه سوختهای فسیلی را برای عموم قابل درک کند و با
استفاده از فعالیتهای گوناگون میخواهد تا آگاهی مردم جهان را در مورد این موضوعات افزایش دهد.
برای اطالعات بیشتر در مورد این کمپین میتوانید به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:
www.dontchooseextinction.com

### ### ###
اطالعات تماس برای رسانه:

Communications.ir@undp.org

برنامه توسعه ملل متحد سازمان پیشرو در خصوص توسعه در ساز و کار سازمان ملل متحد است .با همکاری شبکه گسترده از متخصصان و شرکا در
 ۱7۰کشور دنیا ،ما بر آنیم تا ملتها به راهحلهای پایدار و چندوجهی برای مردم و کرهزمین دست یابند .برای اطالعات بیشتر درباره برنامه توسعه ملل
متحد به نشانی وبسایت ما ( )www.ir.undp.orgمراجعه کنید یا صفحه رسمی ما را در اینستاگرام ( )@UNDPIranدنبال کنید.

