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   مينا صابری:برگردان

  ٢٠٢٢ اگست ١٦
  

  ! از فعاالن محيط زيستیامريکاحمايت مالی سلسله ھای نفتی 
 

 
  :تيتر ھای ديلی ميل

ر برای اعتراض در سراسر جھان لا د٢۵٠٠٠نوادگان بارون ھای نفتی ميلياردر به صدھا فعال ساالنه : جبران گناه

  .ھستند» يک تعھد اخالقی برای بازگرداندن جن در بطری«می پردازند زيرا آنھا احساس می کنند 

رمان محيط زيستی را از طريق سازمان ھای غيرانتفاعی آيلين گتی، ربکا راکفلر لمبرت، پيتر گيل کيس حقوق مج

  .پرداخت می کنند

ر از طريق صندوق اضطراری آب و ھوا خرج لاگتی که پدربزرگش گتی اويل را ايجاد کرده است، تاکنون يک ميليون د

  .کرده است

 .ذاری کرده اندسرمايه گ The Equation ر در کمپينلا ميليون د٣٠ راکفلر، ۀلمبرت و کيس، اعضای خانواد

ر قرار داده اند و ھمچنين پول را به سازمان لا د٢۵٠٠٠آنھا فعاالن محيط زيست را در ليست حقوق و دستمزد حدود 

  .ھا تزريق کرده اند

ھای اخير با فعاليت ھای خود در سراسر جھان به خرابکاری  اين در حالی است که فعاالن افراطی محيط زيست در ماه

 .اند ادامه داده

ی، وارثان سه خاندان نفتی اياالت متحده، فعاالن اقليمی و محيط زيستی و سازمان ھای ئبر اساس يک گزارش رسانه 

  .مين مالی می کنندأبرای جلو بردن تصميمات محيط زيستی را ترويج می کنند، تغيردولتی را که اقدامات اعتراضی 
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روی زمين » ويرانی«ون ھای نفت گتی و راکفلر برای جلوگيری از ی ديلی ميل، نوادگان بارئ بريتانياۀبه گزارش رسان

  .وليت می کنندؤاحساس مس

به ( به صدھا فعال سبز دالر ٢۵٠٠٠ت گزارش داد که نوادگان ميلياردرھای نفتی ساالنه سگ ا١٠ديلی ميل بريتانيا در 

  .برای جلوبردن اعتراضات خود در سراسر جھان بودجه پرداخت می کنند) ھر کدام

چنين بودجه ای را  (NGO) آيلين گتی، ربکا راکفلر لمبرت و پيتر گيل کيس از طريق سازمان ھای غيردولتی خود

  .مين می کنندأت

ی خود به ئ از طريق صندوق اضطراری آب و ھوادالرآيلين گتی، نوه بنيانگذار گتی اويل، اکنون بيش از يک ميليون 

  .فعاالن محيط زيستی پرداخت کرده است

 ١٨٧٠ راکفلر، ربکا راکفلر لمبرت و پيتر گيل کيس، که اجدادشان استاندارد اويل را در سال ۀثان ثروتمند خانوادوار

  .خرج کردند Equation  در کمپيندالر ميليون ٣٠تأسيس کردند، بيش از 

ای اخير سر و صدا به پا  آنھا به فعاالنی که به گزارش ديلی ميل، با اقدامات خود در سراسر جھان به ويژه در ماه ھۀھم

  .مين مالی می کنندأسازمان ھای غيردولتی مربوطه را تکرده اند، پول می دھند و 

ی مانند نفت را متوقف کنيد، ھرکدام را به مبلغ ئبه عنوان مثال، لمبرت و کيس، فعاالن محيط زيستی از گروه ھا

 .مين کردندأخودشان ترا  اين سازمان ھا ۀ در ليست حقوق و دستمزد قرار دادند و ھمچنين بودجدالر ٢۵٠٠٠

 .نوادگان بارون نفت جان دی راکفلر نيز صندوقی را برای حمايت از اعتراضات ضد سوخت فسيلی تأسيس کردند

حاميان محيط زيست نيز . در ماه ھای اخير ھزاران فعال در سراسر جھان برای اعتراض به خيابان ھا ريخته اند

  .وجود آوردند، از جمله در اياالت متحده، اروپا، بريتانيا و استرالياه ی بئشورش کردند و خرابی ھا

ھای رنگ روغن معروف در  ھای خودروھای شاسی بلند در اياالت متحده، بريتانيا و استراليا پنچر شد و نقاشی الستيک

ی وارثان نفتی ھستند ھای غيرانتفاع  اروپا توسط ھمان فعاالنی که در ليست حقوق و دستمزد سازمانۀکشورھای اتحادي

ی باندی از متعصبان محيط زيست ئامريکاسه غول نفتی «: نويسد ديلی ميل از اين بودجه انتقاد کرده و می. تخريب شد

مالی می  را که با الستيک ھای بريده شده، اختالالت ترافيکی و حمالت شرکتی جھان را به وحشت می اندازند، حمايت

  » .کنند

اند، حقوق اراذل  ھايشان را به ارث برده ا راکفلر لمبرت و پيتر گيل کيس، که ثروت ھنگفت خانوادهآيلين گتی، ربک«و يا 

کنند تا آنچه بستگان از خود به ارث گذاشته اند را جبران  شان پرداخت می ۀھای خيري باش را از طريق سازمانو او

  »کنند

او خود متقاعد شده است .  کردءاھدا Extinction Rebellion  به فعاالن اقليمدالر، آيلين گتی نيم ميليون ٢٠١٩در سال 

  .برای پيشبرد اين اقدامات ضروری است» يک اختالل ھمه جانبه در زندگی روزمره«که 

 دالرکه تالش می کنند حمايت کند و تاکنون يک ميليون را او به نيويورک تايمز گفت که می خواھد از اثربخشی فعاالنی 

به نظر او، نافرمانی مدنی سازمان ھای مردمی .  کرده استءوق اضطراری آب و ھوا اھدااز ثروت خود را به صند

  :او به روزنامه گفت. فقط يک زنگ ھشدار است و تخريب آن در مقايسه با آنچه در خطر است، ناچيز است

توانيم برای  ری که میوليتی نداريم که ھر کاؤآيا ما مس. يد فراموش نکنيم که ما در مورد انقراض صحبت می کنيمئبيا«

  »حفاظت از حيات روی زمين انجام دھيم؟
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در اياالت . مين مالی می شودأز توسط وارثان خاندان ھای نفتی تديلی ميل ھمچنين اشاره کرد که اقدامات دانشمندان ني

 دالرصد ھزار ) شورش علمی( Scientist Rebellion متحده، صندوق اضطراری آب و ھوای سازمان غيردولتی

  .برای حقوق مشاوره و ھزينه ھای سفر در دسترس آنھا قرار داده است

 دانشمند ١٠٠٠و محيط زيستی ناسا، پيتر کالموس، که او نيز به اين سازمان تعلق دارد، به حدود  پژوھشگر آب و ھوا

 . کشور مختلف پيوست که ترافيک را مسدود کردند و خود را به ساختمان ھای مھم زنجير کردند٢۵در 

مبنی بر مختل کردن زندگی  Scientist Rebellion به گزارش ديلی ميل، اين دانشمند مشارکت خود در مفھوم

  : شھروندان را اينگونه توجيه کردۀروزمر

ی برای نجات سياره کرد و به اين نتيجه رسيد که بھترين راه برای انجام اين کار، ئ سال را صرف يافتن راه ھا١۶او «

 ».در زندگی شھروندان استايجاد ھرج و مرج 

 

 


