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این روزها فعالیت هــای اجتماعی و غیرهنری هنرمندان، 
باعث می شود تا وجهه ای دیگر به آنها بخشیده شود. در این 
صورت مردم، مطمئن می شوند که دغدغه این گروه صرفا هنر و امورات خودشان 
نیست. مجید مظفری بازیگر سرشناس و پیشکسوت سینما و تلویزیون ازجمله 
هنرمندانی است که دغدغه های محیط زیســتی دارد و یکی از اعضای انجمن 
هنرمندان حامی محیط زیست به شمار می رود که ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی ازجمله اهداف و برنامه های آن اســت. مجید مظفری با توجه به 
وضعیت و مشکالت زیست محیطی از نگرانی و دغدغه های خودش برای آینده این 
خاک و نسل های آتی می گوید که قرار است وارث آن باشند. این هنرمند محبوب 
که از ســال 1352تا به امروز با نقش آفرینی در نقش ها و فیلم های پرطرفدار  و 
پرمخاطبی چون »کشتی آنجلیکا«، »سگ کشی«، »جنگ نفتکش ها«، »مسافران« 
و »وقتی همه خوابیم« از چهره های برجسته سینما و تلویزیون به شمار می رود در 

گفت وگو با همشهری از نگرانی ها و نقدهایش درباره محیط زیست می گوید.
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چهره هایی که فعالیت های 

زیست محیطی دارند
یکیازبازیگرانمطرحدنیاوچهرههایشــاخص
هالیوودکــهدرحــوزهمحیطزیســتفعالیت
دارد،لئونــاردودیکاپریواســت.اوفعالیتهای
زیستمحیطیخودراازسال1998شروعکردودر
همانسالبنیادیرانیزبانامخودشتأسیسکرد
تابهاینوسیلهبهافزایشآگاهیورسیدگینسبت
بهمقولههایزیستمحیطیبهخصوصگرمشدن
زمین،تجدیدیاجایگزینکــردنمنابعانرژیو
حفظتنوعزیســتیزمینکمککند.دیکاپریو
همچنینعضوهیأترئیسهبسیاریازسازمانهای
زیســتمحیطیدیگرازجملهمؤسســهطبیعت
وحشــیدنیا،انجمنمحافظتازمنابعطبیعی،
مؤسســهبینالمللیرفاهحیواناتودنیایســبز
آمریکانیزهســت.اینهنرمندمطرحدرراستای
فعالیتهایمحیطزیســتیخــودتهیهکنندگی
2فیلمباموضوعگرمایشجهــانبانامهایفیلم
مستندبهنام»ســاعتیازدهم«درسال2007و
یکمستندباعنوان»پیشازسیل«محصولسال

2017رابرعهدهداشت.

ازدیگــرچهرههــایمطــرحفعــالدرحــوزه
محیطزیســتجینفوندااست.اینبازیگرمطرح
هالیوودبارهادربارهنجاتمحیطزیستصحبت
کردهویکیازســخنگویاناینحوزهبهحســاب
میآید.اودرسال2015نارضایتیاشراازحفاری
قطبشمالوآبشــدنیخهایقطبیبیانکرد
ودرســال2017نیزبهمنظوراعتراضبهفرآوری
ســنگهایروغنیدرآلبرتاعازمکاناداشد.جین
فوندادرمصاحبهایگفت:مشکلتغییراتاقلیمی،
مشکلتمدننســلماســت.اگرماکوششیدر
راستایمتوقفکردناینمســئلهانجامندهیم،
رویهمهچیززندگیماتأثیرمیگذارد.جینفوندا
همچنیندراعتراضاتیکهباهدفآگاهیرسانی
دربارهخطراتتغییــراتاقلیمیروبهرویکنگره
آمریکاشکلگرفت،شــرکتکرد،برایبارسوم
بازداشتشدودرهمانحالوبادستاندستبند
زده،دســتانشراباالبردوبابتجایزهبفتاییکه

همانروزبهاواهداشدهبودتشکرکرد.

ژیزلبوندشن،بازیگربرزیلیویکیازمعروفترین
سوپرمدلهایدنیاستکهتوجهبهمحیطزیستاز
اولویتهایاوستوکوششهایزیادیبرایحفظ
محیطزیســتوکرهزمینانجامدادهاست.یکی
ازاقداماتمهماوتأســیسخطفرآوریسازگاربا
محیطزیستبهنامایپنمابودهتاازاینطریقبرای
محافظتازجنگلهایاستواییآمازون،پولجمع
کند.بوندشنهمچنینپروژهآبتمیزرانیزبرای
پرورشگیاهانارگانیکدرکشورزادگاهشبرزیل
راهاندازیکردهاست.اینبازیگربرزیلیکهعنوان
سفیرحسننیتبرنامهزیســتمحیطیسازمان
مللرایدکمیکشدبهمناسبتتولد40سالگی
خوداقدامبهکاشــت40هزاراصلهدرختکردو
دراینموردتوضیحدادکهسالهابرایپروژههای
مختلفدرختکاریکردهاستوباورداردکهاین
راهبهترینراهیاستکهاوبرای»بازگشتبهمادر

طبیعت«میشناسد.

رابرتردفورد،کارگردانوبازیگرمعروفآمریکایی
دهههــایمتمادیاســتکهبهعنــواننماینده
محیطزیستفعالیتدارد.اوسازمانیغیرانتفاعی
باعنوانســازمانحفاظتســاندنستاســیس
کردهاســتکهفعالیتهاییبرایحفاظتازدره
فورکشمالیدرایالتیوتایآمریکاانجاممیدهد.
اینکارگردانمطرحآمریکاییهمچنینازطریق
مرکزردفوردکهدرســال2005تأسیسشدهر
سالبرنامههایمتعددیبرایآگاهیبخشیدرباره
اهمیتحفاظتازمحیطزیستبرگزارمیکند.این
مرکزبااســتفادهازقدرتفیلمهایمستندتالش
داشتهاستتاتوجهاجتماعیرابهاینمسائلجلب
کند.ردفورددربارهتالشهایاینمرکزگفتهاست:
اینمرکزبهفیلمسازانکمکمیکندتاباساختن
فیلمنسبتبهآیندهبشریتامیدخلقکنند.این
فیلمسازانمارابهسمتیافتنراهحلهاییبرای
چالشهایبزرگهدایتوبرایرودرروشــدنبا

آنهاآمادهمیکنند.

مریلاســتریپیکیازپرافتخارتریــنبازیگران
هالیووددرتاریخســینمامحســوبمیشودکه
افتخاراتبســیاریرادرکارنامهکاریخوددارد.
اوتاکنون21بــارنامزددریافتجایزهاســکارو
۳2بارنامــزددریافتجایزهگلدنگلوبشــدهو
۳جایزهاسکارو8جایزهگلدنگلوبراازآنخود
کردهاست.موفقیتهایاینهنرمندتواناتنهابه
بازیگریمحدودنمیشود.مریلاستریپسالها
بیوقفهبرایحفاظتازکرهزمینکوشــشکرده
است.اودرسال1998ســازمانمادرانوسایرین
راتأسیسکرد؛گروهیزیستمحیطیکهدرآن
اطالعاتوهشدارهاییدربارهوجودموادشیمیایی
وحشــرهکشهادرمحصوالتگلخانــهایارائه
میشــد.البتهاینگروهآنچناندوامنداشتودر
ســال2001ازهمپاشید.اینســتارههالیوودی
کهمادر2فرزندنیزهســت،عضویازمؤسســه

زیستمحیطیسالمتبچههانیزاست.

یکیدیگرازفعاالنمطرحمحیطزیستجیمزکامرون
است.کارگردانصاحبناموبرندهاسکارفیلمهای
)Titanic(»سینماییمعروفیهمچون»تایتانیک
و»آواتار«)Avatar(.کامرونکهمحیطزیستجزو
دغدغههایاوبهحســابمیآید،فیلم»آواتار2«
رانیزباتوجهبهموقعیتبحرانیمحیطزیســت
جهانیســاختهاســت.اودریکــیازویدئوهای
اینستاگرامیاشچنینگفت:نکتهکاریکهمن
انجاممیدهم،ایناســتکهبگویــم،اقیانوسها
برایمامهمهستند؛قلبمابهخاطراتفاقاتیکه
دراقیانوسهارویمیدهد،شکستهوبایدکاری
دراینجهتانجامبدهیم.منمیخواهمهمهرابه
چالشبکشم.اگرخودتانرادوستدارمحیطزیست
میدانید،منبهشمامیگویمدرصورتیکهواقعا
کاریانجامندهیدوحیاتگیاهانومحیطزیست
وآیندهفرزندانمانبرایتانمهمنباشد،نمیتوانید

خودرادوستدارواقعیمحیطزیستبدانید.

    شــما از جملــه هنرمندان و 
چهره هایی هســتید کــه در این 
سال ها نشان داده اید دغدغه های 
محیط زیســتی داریــد. چرا فکر 
می کنید محیط زیست اینقدر مهم 

است؟
محیطزیســتهمیشــهیکیازدلواپسیهاو
دغدغههایمنوبســیاریازهنرمندانبودهو
هست.اینکهمحیطزیستچراوچقدراهمیت
داردبایدبگویمکهاگربهمحیطزیســتخللی
وآسیبیواردشــود،تمامسیستموبخشهاو
جنبههایمختلفزندگیانسانهاتحتالشعاع
قرارمیگیردونهتنهابراینسلامروزهمهچیز
بههممیریزدکــهزندگینســلهایآیندهو
فرزندانمانیــزبهمخاطرهمیافتــد.بهعنوان
مثالتغییراتآبوهوایییــاهرگونهدخلو
تصرفنابجادرمحیطزیستمیتواندباعثبروز
وظهوربیماریهایفراوانیشودوحتیبیماری
وامراضجدیدیراپدیدارکندکهدرسالهای
اخیرنمونههاییازآنرادیدهوشنیدهایم.همین
آلودگیآبوهواجداازبیماریومرگومیرهای
ناشــیازآنکهآمارهایمربوطبهآنهرسال
منتشرمیشود،آرامشراهمازانسانهاگرفته
استوباعثشدهتامردمبهلحاظروحیوروانی
نیزآســیبببینندوبهاصطالحاعصابهمهرا
خردکردهاست.نتیجهوتأثیرایناعصابهای
خرابهمپرشدنبیمارستانهاودادگاههاو...
است.اینکهانساندرزندگیآرامشداشتهباشد
بسیارمهماســتواینآرامشایجادنمیشود
مگرآنکههمهچیزســرجایخودشباشــدو
محیطزیستسالموپاکیزهوشــادابیداشته

باشیم.
دغدغه هــای  مهم تریــن      
محیط زیســتی شــما چیست و 
درحال حاضر مهم ترین مســئله 
محیط زیستی کشور را چه چیز هایی 

می دانید؟
یکیازموضوعاتمهمکهمســئوالننهفقطدر
ایرانکهدرسراســردنیابایدبهآنتوجهجدی
وعملیداشتهباشــند،بحثتغییراتاقلیمیو

گرمایشجهانیاست.درمحیطزیستوجهان
هســتیهمهچیززنجیرواربهیکدیگرمتصلو
مرتبطاست.چرابایددرایرانمعضلگردوخاک
داشتهباشیم؟اینریزگردهاازکجامیآیندوچه
اتفاقیدرحالرخدادناست؟چراچنینمشکلی
درکشورماوبهویژهدرشهرهایجنوبیازجمله
آبادان،اهواز،خرمشهروسیستانوبلوچستانرخ
میدهدوحتیتهرانراهمدرگیرخودشکرده
است؟سالهایگذشتهچنینمشکالتیوجود
نداشتواینموضوعیکچالشجدیدوجدی
زیستمحیطیبرایکشوربهحسابمیآید.از
طرفدولتمردانبایددراینزمینهبررســیهاو
پیگیریهایجدیصورتبگیرد.همچنینکشور
مادرخصوصمسئلهآبهمباکمبودروبهرواست
ودرپیآنمشکالتعدیدهایایجادشدهاست.
درکناراینمسائلوجودانواعواقسامآلودگیها
درشهرتهرانباجمعیتیعظیمهمخودشیک
مسئلهمهموحیاتیبرایکشوراست.همهاینها
نتیجهسالهادستبردنانسانهادرطبیعتو
آسیبزدنبهمحیطزیستاستکهامروزفقط
بخشیازپیامدهاونتایجنگرانکنندهآنراشاهد

هستیم.
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    به عنوان هنرمند، فکر می کنید 
این دست مشکالت اساسا راه حلی 

دارد؟
بســیاریازمشکالتزیســتمحیطیازجمله
آلودگیهوایتهرانراهکاروراهحلدارد.برای
مثالتجمعتماموزارتخانههاونهادهایمختلف
درپایتختقابلتوجیهنیســتوباعثشدهتا
آلودگیدرتهرانبیشازشــهرهایدیگرباشد.
همینموضوععاملیشدهتااینکالنشهرامروز
ازمشــکالتزیســتمحیطیزیادیرنجببرد.
برایحلمشکالتشهرشایدبهترباشدبرخی
ازارگانهاونهادهایدولتیبهشــهرهایدیگر
منتقلشــوند.زیرابخشعمــدهایازجمعیت
شهربهواسطهحضورهمینبخشهادرپایتخت
واطرافآنسکونتدارند.وزارتنفتمیتواندبه
خوزستانوشهرهایجنوبیبرود،صنایعدستی
وگردشگریمیتواندبهشهرهاییچوناصفهان
وشیرازمنتقلشــودو...درمجموعمشکالت
زیستمحیطیکشوروشــهرتهرانبایدتوسط
کارشناســانوتحقیقپژوهشدقیقشــدهو
ریشهیابیشدهوبرهماناساسراهحلمناسبی

برایآنهاتدبیرشود.

به نظر من آلودگی هوا و وجود 
گردوغبار و همچنین کم آبی 
و خشک شدن دریاچه ها 
و رودخانه ها و از بین رفتن 
جنگل ها و مراتع از مهم ترین 
مشکالت زیست محیطی ایران 
هستند که باید فورا چاره و 
تدبیری برای آنها پیدا کرد و به 
سرعت دست به کار شد

    ســینما به ویژه سینمای مستند 
تا چه انــدازه می تواند در بحث های 
فرهنگی و اجتماعی ازجمله در مباحث 
مربوط به محیط زیست مفید و مؤثر و 

آگاهی بخش و فرهنگساز باشد؟ 
متأسفانهمالحظاتبســیارزیادیکهوجوددارد
وهمچنینوجودسانسورباعثشدهتاآنطورکه
بایدوشایدبرنامههایانتقادیوآگاهیبخشدر
بحثمحیطزیستودیگرحوزههایساختهنشود.

    چرا؟
چوناگردرهرکجابخواهــینقدیرامطرحیا
مشکلوزشتیرابهنمایشدربیاوریوبرجسته
کنیحتمابهیکارگانیامردمیکشهرواستان
یااعضاییکشغلوصنفبرمیخوردوجلوی
نمایشآنرامیگیرند.اگردقتکردهباشــید،
هماکنونســینماوتلویزیونایرانتنهابه2یا
۳موردخــاصکهمعتادانواشــرارازجملهآن
هستندآنهمبهصورتمحدودوکلیمیپردازد،
امااگربخواهنددرموردمشــکالتورفتارهای
محیطزیستیبرنامهایســاختهومشکالتدر
قالبیکداستانسینمایییاتلویزیونیمطرحو
نقدشودفوراصدایاعتراضعدهایبلندمیشود
ومتأسفانهدراینزمینهبســترمناسبفراهم
نیستودرایرانخطقرمزهاییوجودداردکه
نهایتاجلویکارگرفتهمیشــود.هماکنونهم
ساختفیلمآنقدرگرانشدهکههیچتهیهکننده
وکارگردانیریســکنمیکندبــهموضوعاتی
بپردازدکهممکناســتبعداجلــوینمایشو
اکرانکارشگرفتهشود.بههمیندلیلفیلمو
سریالومستندهایبسیارکمومحدودیدرباره
محیطزیستومسائلیازایندستساختهشده
وآنهاییکهساختهشدهاستنیزچندانصریح
وبیپردهحرفــشرانمیزندکــهبتواندروی

مخاطباثرگذارباشد.
    فعالیت هنرمندان و ورزشکاران 
و در مجموع سلبریتی ها در مباحث 
زیســتی محیطی چقدر تأثیرگذار 
اســت و تا چه اندازه می تواند در 
فرهنگســازی  و ایجاد دغدغه و 

مطالبه گری در بین مردم و مسئوالن 
مؤثر باشد؟

خبقطعافعالیتچهرههایمطرحومحبوبسینما
وتلویزیون،ورزش،هنرمندانوهمچنینرسانهدر
بهبوداینشرایطبیتأثیرنیستومیتوانداثرگذار
باشد.کمااینکهبرخیازمشــکالتبهطورمرتب
توسطچهرههاوحتیمردمعادیدرفضایمجازی
ورسانههامطرحمیشود،امافکرمیکنممشکالت
کشورماازجملهدرموضوعمحیطزیستساختاری
ومدیریتیاست.یکموضوعیاچندمتولیداردو
موازیکاریباعثاخاللدرانجامامورمیشــودیا
اصالمتولیمشخصیبرایشتعریفنشدهوهرگوشه
آنبهیکدستگاهوبخشوارگانگرهخوردهاست
ودرنتیجههیچکسیهمقبولمسئولیتنمیکند.
برایحلمشکالتنهفقطمسئوالنکهمردمهم
بایدمشارکتداشتهباشــندواحساسمسئولیت
کنند.برایمثالدربحثنظافتشهرمگریکرفتگر
چقدرمیتواندزبالههاییمثلتهسیگاروپالستیکو
ماسکهایآلودهراجمعآوریکند؟!خباینقبیل
زبالههاکهدرمحیطزندگیخودمانیادرطبیعتو
داخلجویآبوپایدرختانودرفضایسبزرها
میکنیمبهمحیطزیستماآسیبمیزندوبهمرور
آنراازبینمیبرد.برایحلمشــکالتدرابتدابه
برنامهریزیونقشهراهنیازاســتکهباارادهوعزم
جدیازسویمسئوالنومتولیاناجراودنبالشود
ودرادامهمردموجامعههمبایدهمراهیوهمکاری

داشتهباشند.
    از دیدگاه شما هم اکنون مسائل 

اصلی محیط زیست کشور چیست؟
بهنظرمــنآلودگیهــواووجــودگردوغبارو
همچنینکمآبیوخشــکشــدندریاچههاو
رودخانههــاوازبینرفتنجنگلهــاومراتعاز
مهمترینمشکالتزیستمحیطیایرانهستند
کهبایدفوراچارهوتدبیریبرایآنهاپیداکردوبه

سرعتدستبهکارشد.
    مردم و فرهنگ و رفتار نامناسبی که 
بعضا در مواجهه با طبیعت از آنها دیده 
می شود چقدر در تخریب و آلودگی 

محیط زیست تأثیرگذاشته است؟
قطعاایرانیهاهممانندهمهمردمجهانبهبحث
محیطزیستونگهداشتآناهمیتمیدهند.
اگرتوجهداشــتهباشــیدوقتیمردمایرانبه
کشورهایدیگرسفرمیکنند،تحتتأثیرتمیزی
وقوانینموجوددرآنکشــورهاازریختنزباله
رویزمینیاتخریبمحیطزیستوآزاررساندن
بهحیوانــاتخودداریمیکنند.متأســفانهدر
کشورماآنقدربهبحثمحیطزیستوپاکیزگی
آناهمیتدادهنمیشــودوقوانیــنمحکمو
ســختگیرانهایهمنداریم.خبطبیعیاست
وقتییکنفــرمیبیندخیابانهــاوجنگلهاو
رودخانههاوکوهســتانهااغلــبکثیفوپراز
زبالهاســتباخودشمیگویدیکزبالهکمتریا
بیشــترفرقینمیکند!اگربسترهافراهمشودو
بهمحیطرسیدگیشودوســفتومحکمازآن
مراقبتومحافظتشودخودشبهترینتبلیغو
فرهنگسازیاستودرآنصورتقطعااغلبمردم

نیزهمکاریوهمراهیمیکنند.

لئوناردو 
دی کاپریو

بازیگر
معروف ترین 

محیط زیستی دنیا

جین فوندا 
بازیگر

نگران قطب شمال

ژیزل بوندشن
بازیگر

دغدغه ای برای آمازون

رابرت ردفورد 
کارگردان و بازیگر
محافظ دره فورک 

شمالی

مریل استریپ 
بازیگر

خانم اسکار و 
دغدغه های 
محیط زیستی

جیمز کامرون 
کارگردان

آقای کارگردان و 
دغدغه اقیانوس ها

مجیدمظفری،بازیگریشناختهشدهاستکهدغدغههایغیربازیگریهمدارد

سعیده مرادی

همیشه دلواپس محیط زیست ایران هستم


