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تأثیرسلبریتیهابرکمپینهایخیریهها

دست خیریه ها 
زیر سنگ

سلبریتی ها
آیاسلبریتیهابرایخیریههاکمکحسابمیشوند

یامانعیبرسرراه؟

بهنظرمیآیدهرسلبریتیکهمیشناسیمنامخودراکنارخیریهایگذاشتهاست،
تاجاییکهبدبیناننمیدانندکهآیاآنهاواقعابرایکارهایبشردوســتانهفعالیت
میکنندیافقطبهدنبالتبلیغاتبیشتربرایخودشانهستند.اگرچهافرادیکه
عمومامرکزتوجههستندممکناستزندگیخودرابرایافرادنیازمندعمالبهخطر
نیندازند،اماخیلیازآنهاازپولووقتخودمیگذرند.شهرتآنهادراطالعرسانی
برایمسائلحیاتییامشکالتیکهنادیدهگرفتهشــدهاند،چهدرسطحداخلی
وچهبینالمللیقطعاعاملموثریاست.ســوالیکهپیشمیآیدایناستکهآیا
سلبریتیهامیتوانندکمکباشندیااصالشهرتآنهامزاحمکارهایخیرخواهانه
خواهدشد؟خودسلبریتیچقدردرفعالیتهایخیرخواهانهدستبهکارمیشود؟
پیتراستنفورد،روزنامهنگاراســتکهبهعنوانعضویازهیأتمدیرهدرچندین
خیریههمفعالیتدارد.اوسعیدارددرگفتوگوییباجاستینفورسیت،مدیرعامل

»صندوقنجاتکودکان«،اینموضوعرابهچالشبکشد.
استنفورد:بهاعتقادمنمزایایحمایتسلبریتیهادرحدانتظارنبودهاست.به
گفتهاوبرایدســتیابیبهاهدافخیرخواهانهبایداززوربازویسازمانیاستفاده
شودکهفراترازمنابعکوچکیامتوسطخیریههاست.مدیرانبسیاریازخیریهها
اعترافکردهاندکهبهدلیلاســتفادهازصورتانسانمشــهوریدربرنامههای
جمعآوریکمکهایــاکمپینهایخود،امیدزیادیبــرایدریافتچکهاییبا

رقمهایباالداشتهاند،امابسیارناامیدکنندهبودهاست.
فورسیت:مزیتسلبریتیهادرکارهایخیریهایساختگینیست،بلکهواقعی
استومیتواندنتایجقابلتوجهیداشتهباشد.مثالانرژیافرادیمانندبونو،باب
گلدافوریچاردکورتیسباعثشــدهتا46میلیونکودکبیشتریدرفقیرترین
کشورهایدنیابهمدرســهبروند.ترکیبخالقیت،پشتکاروجذابیتظاهریآنها
باعثایجادتحولدرکمپینهای»فقرراریشهکنکنید«و»بدهیراحذفکنید«
شدهاست.فورسیتبهیادداردکهکمیقبلازاجالسG8درهتلگلنایگلدرسال
2005،بونو)Bono(آهنگسازوخوانندهایرلندیبهدیدارنخستوزیرانگلستان
درمحلکارشدرخیابانداونینگموســومبهشماره10رفتوبامذاکرهکنندگان
اصلیهرکشوردیدارکرد.بعدازصحبتهایمهیجاولیهاش،ازآنهاسوالکردکه
دلشانمیخواهدنوههایشاندرسالهایآیندهچهنظریدربارآنهاداشتهباشند،
بهعنوانمدیرانیکهدنیاراتغییردادهاندیاکســانیکهفرصتتاریخیشانرااز
دستدادهاند.البتهحضورسلبریتیهمهچیزنیست.هرخیریهای-چهبزرگ،چه
کوچک-بایدپیاممشخصومتقاعدکنندهایبرایهدفشداشتهباشد.اماحمایت
سلبریتیپراحساسازبرایآنهدفکمکمیکندخیریههابهافرادبیشتریبرای
کمکرسانیدستپیداکنند.استیسیسالومون)ستارهبرنامهاکسفاکتور(برای
کمپین»هیچکودکینبایدبمیرد«بهجمهوریماالویســفرکردتابتواندتوجه
بسیاریرانسبتبهوضعوخیممادرانیکههنگامزایمانازدنیامیروند،جلبکند.
تالشهایاوازطریقرســانههایپرطرفدارنتیجهشگفتانگیزیداشتهاست.به
گفتهاوحرفهایمادرانیکهدرماالویمالقاتکرده،دربسیاریازخانههاپیچیده

است.
استنفورد:خیلیوقتها،نقشسلبریتیبرایتبلیغاتاهدافخیریهایبسیارمهم
است.امامابایدســوالمهمتریمطرحکنیم.چراخیرینبایدازحقآموزشبرای
کودکاندوردنیایاازمراقبتهایکافیدردورانحاملگیمادرانماالویحمایت
کنند؟چونبونوواستیسیسالومونباحسننیتشاناینوظیفهراقبولکردهاند
یاچوناینبیعدالتیهاستکهدنیایماراخدشهدارکردهوانسانیتمارازیرسوال
بردهاست؟ممکناستدخالتســلبریتیهاباعثمهمترشدنپیامرسانازپیام

موردنظرشود.
فورســیت:خیریههافقطباافرادیدرتماسهســتندکهمانندخودشانفکر
میکنند.آنهابهپیامموردنظرخیریهشماایماندارند.میلیونهانفرازموسیقی،
ورزشوفیلمالهاممیگیرند،پسماهمبایدازاینالهامگیریاســتفادهکنیمتا
دربارهبیعدالتیکهمیلیونهانفرازآنرنجمیبرند،صحبتکنیم.اگرماقراراست
تغییریدردنیاایجادکنیمبایددستبهکارشویم.بایدباالهامگیریازداستانهای
شخصیتهایمختلفاحساساتمردمراتحتتأثیرقراردهیم.مایکلمورپورگو،
نویسنده،دریکیازماموریتهای»صندوقنجاتکودکان«بهغزهسفرکرد.پدران
ومادرانیکهکتابهایایننویسندهوبهخصوص»اسبجنگی«رابرایکودکانشان
خواندهاند،وقتیکهسخنرانیمورپورگورادربرنامهتلویزیونیشخصیتهایبرتر

دیدند،میخکوبشدند.
فورسیتخطاببهاستنفوردمیگویدکهانگارمهرسلبریتیبرایشماسطحی
بهنظرمیآید.اماتجربهمنعکسآناســت.ســلبریتیهابایدازاستعدادشان
برایهدفموردنظراستفادهکنند،لزوماهمنبایدتوجهزیادیجلبکنند.ناتاشا
کاپلینسکی،یکیازسفیران»صندوقنجاتکودکان«،وقتیازسفرهندبرگشت
برایتهیهواکسنهایبیماریهایکشندهمانندذاتالریهواسهالالبیگریکرد.

اینواکسنهازندگیمیلیونهانفررانجاتخواهندداد.
استنفورد:موضوعایناستکههرداستانمثبتیبههمراههرعکسالعملمثبتی
درجامعهمیتواندتأثیرمنفیهمداشتهباشد.آیاسلبریتیهاواقعابهوظیفهخود
آشناییدارندیاکسیکهدر»صندوقنجاتکودکان«شغلتماموقتیدارد،راحتتر
استدربارهمشکالتپیچیدهتوضیحدهد؟آیاممکناستآنسلبریتیپیامخیریه
رانادیدهبگیردیااززباننامناسبیاستفادهکند؟آیاممکناستآنسلبریتیکهبه
اوامیدبستهایددرمجلههایزردرفتاردیگریازخودنشاندهد؟اینگونهرفتارها
چهخساراتیبهاسمخیریهشماواردخواهندکرد؟وآیاامکانداردحمایتکنندگان
ازخودبپرسند:»چرامنبایدپولمرابرایاینمنظورخرجکنموقتیکههنرپیشهها
ومجریهایتلویزیونیکــهحقوقهایکالنیدارنــد،میتوانندبهراحتیچک
بکشند؟«بهانگیزههایخودشکخواهندکرد.بهاعتقاداستنفورداینهااشکاالت

عملیاستکهدربرابرمنفعتهاییکهفورسیتمیگوید،وجوددارد.
فورسیت:عواملیکهباعثموفقیتپروژهایمیشوندانتخابسلبریتیوهدفی
اســتکهآنهاحمایتمیکنند.امابایداحتماالتیرادرنظربگیریم.بااینحال،به
اعتقاداوبدونقدرتصداهایمشــهورنمیتوانیمدرایندنیاتغییربزرگیایجاد
کنیم،ازنجاتزندگیکودکانگرفتهتامبارزهبرایحقوقبشر.مانمیتوانیمخیلی
محتاطانهعملکنیمیابهقوانینسنتیپایداربمانیم:وظیفهمابسیارمهموضروری

است.
استنفورد:بااینکهخیلیدوستدارمجوردیگریفکرکنم،اماهرچقدرمیزان
حضورمندرتلویزیونزیادباشد،نمیتواندبهاندازهسایمونکاولوتوراکسفاکتور
میلیونهاجوانراجذبکند.ازطریقصفحهفیسبوک»صندوقنجاتکودکان«
میتوانیمبههزاراننفردسترسیداشتهباشیم،اماوقتیکهدیویدبکام،فیلم»هیچ
کودکینبایدبمیرد«رابهاشتراکگذاشت،بهدســت7میلیوننفرازدوستانش
رسید.بزرگترینانگیزهبایدآنتغییریباشدکهمیخواهیمایجادکنیم.سلبریتیها

همقسمتمهمیازآنهستند.

خواننــده پاپ که در پرونــده خود جوایز بســیاری دارد، یکــی از پرفروش ترین هنرمندان 
آمریکای جنوبی اســت. تمرکز او بیشــتر بر کارهای بشردوستانه اســت و از پروژه هایی مانند 
آموزش جهانی و توســعه برنامه های مربوط به کودکان مخصوصا در زمینه ســامت، تغذیه و 

ایجاد کردن انگیزه در کودکان قبل از رفتن به مدرسه حمایت می کند. 
شکیرا بعد از سفر به منطقه فقیرنشین بارانکیا در کلمبیا به همراه پدر و مادرش، به خودش 
قول داد که روزی به مردم آن منطقه کمک کند.  او ســال 1997، در شــهر خود موسسه »پای 

برهنه« را تاسیس کرد. این موسســه برای کودکان و خانواده های 
آنها در جهــت باالبردن کیفیــت زندگی شــان برنامه های 

مختلفی دارد. شــکیرا همچنین از پروژه های مشابهی در  
هائیتی و آفریقای جنوبی و کمپین های ALAS ،ONE و

Habitat For Humanity حمایت می کند. 
در اکتبــر 2011، بــاراک اوبامــا، رئیس جمهوری 
وقــت آمریــکا، شــکیرا را به عنــوان »کمیســیون 

مشــاوره رئیس جمهــوری برای تحصیــات عالی 
اســپانیایی زبانانی که در آمریکا زندگی می کنند«، 
انتخاب کرد. وظیفه او این است که به اوباما و آرنی 
دانکن، وزیــر آموزش وپرورش، درباره مشــکات 
پیش روی دانش آموزان آمریکای التین و موفقیت 

آنها در تحصیل مشاوره بدهد. 
به عنوان یکی از ســفیران حسن نیت یونیسف، 
شــکیرا از اهمیت تشکیل نهادهای سیاسی برای 

پایان دادن به مشکل دسترسی کودکان به آموزش 
حمایت کرده اســت. او و جرارد پیکه، ســتاره 

تیم فوتبال بارســلون، تولد زودهنگام فرزند 
دومش را با راه اندازی »جشــن سیسمونی 

جهانی« بــه نفع یونیســف و کودکان 
آسیب پذیر در دنیا جشن گرفتند. او 
از شرکت کنندگان مجازی خواست 
تا از لیســتی بــه نــام »هدیه های 
فوق العاده« هدایایی مانند واکســن 

و پشــه بند انتخاب کنند تا مســتقیما 
به دســت کودکان یونیســف برســد که در 

فقیرتریــن و دورافتاده تریــن مناطق کره زمین 
زندگی می کنند. 

بونو، خواننده اصلی گروه U2، هیچ وقت در استفاده از قدرتش برای کمک به مبارزه با فقر و گرسنگی 
دریغ نکرد. هدف او بهترکردن دنیا و شرایط زندگی است و مرتبا با رهبران دنیا و قانون گذاران در تماس 

است. 
سازمان خیریه  »چشم انداز جهانی«  ســال 1986، بونو را به اتیوپی دعوت کرد. او در آن جا با کمک 
همسرش به توســعه برنامه های آموزشی مشــغول شــد. در این برنامه از نمایش های یک پرده ای و 
آهنگ هایی برای اطاع رســانی درباره سامت، بهداشت و دیگر مشــکات استفاده می شود. در تور 
»توطئه برای امید« که از طرف سازمان عفو بین الملل در 25سالگی تاسیس آن برگزار شد، بونو به همراه 

استینگ )خواننده( اجرا کردند. 
بونو در مبارزه با فقر همیشه پیشــرو بوده است. او نقش 

مهمی در تشــکیل کمپیــن RED ،DATA ،ONE و 
EDUN کمپانی تولید لباس که برای افزایش تجارت 
با کشــور های فقیر تولید می کند، داشــته است. او 
همچنین با DATA مخفف بدهی، ایــدز، تجارت، 
آفریقا که برای جلوگیری از بیماری ایدز فعالیت داشته، 

برای تسویه بدهی آفریقا، در کنسرت هایی 
مانند الیو 8 برای جمع آوری کمک های 

مالی اجرا کرده اســت. او همچنین به 
خیریه On in Four Ireland که 
به قربانیان اذیت و آزار جنسی کمک 
می کنــد، کمک های مالــی کرده 

است. 
بونــو اعام کــرد که بــه دلیل 
بیمــاری گلوکوم یا )آب ســیاه( 
همیشــه عینک آفتابی به چشم 
 Revo دارد. او با برند عینک ساز
برای کمپین »قیافه جدید بخرید، 
بینایی هدیه دهیــد« با هدف 
اهدای عینک به افــراد کم بینا 
همکاری می کند. با هر خرید هر 

عینک آفتابــی از Revo، رقم 10 
دالر برای معاینه و تحویل نســخه به 

افراد کم بینا در جوامع فقیر در دنیا اهدا می شود. 

بونو

هنرپیشه، تهیه کننده، نویســنده و کارگردانی که بسیار مرد شوخ طبعی است، در خانواده ای 
بزرگ شــده که از لحاظ اجتماعی بسیار فعال هســتند. او با خیریه های بسیاری مانند کمپین 
United Way ،ONE و اوکســفام همکاری کرده است. کلونی در  ســال2010، مسئولیت 
تهیه کنندگی برنامه ای تلویزیونی را برای جمع آوری کمک هــای خیریه ای به نام »امید برای 

 هائیتی« برعهده داشت که توانست 66میلیون دالر را برای زلزله زدگان جمع آوری کند. 
در  ســال 2007، به همراه دان چیتل، مت دیمون، برد پیت، دیوید پرســمن و جری واین تراب 
ســازمان »Not On Our Watch « را راه انداخت تا به نسل کشی در ســودان پایان دهد. او و 
پدرش، نیک کلونی مســتندی را به نام »سفر به دارفور« تهیه کردند. در این فیلم درباره تجربیات 
سفرشان صحبت می کنند، با این هدف که بتوانند شنونده 
بیشتری را ترغیب کنند. این ســازمان برای مبارزه با 

جنایات نسل کشی در جهان فعالیت می کند. 
ســال گذشــته، کلونی با آمال آالمودین، وکیل 
حقوق بشر لبنانی-انگلیسی ازدواج کرد. آالمودین، 
وکیل پرونده Enron، مشاور کوفی عنان در سوریه 
و یکی از اعضای کمیسیون سه نفره ای بود که 
وظیفه بررســی قوانین خشونت جنگی 
در نوار غزه را به عهده داشــتند. کلونی 
در مراســم جوایز گولدن گلوبز، جایزه 
افتخاری سســیل بی. دمیل را دریافت 
کرد. این جایــزه به ســلبریتی هایی 
اهدا می شــود که تأثیر بســیاری بر 
صنعت هنر و ســرگرمی داشــته اند. 
انجمن مطبوعــات خارجی  هالیوود 
اعــام کــرد کــه فعالیت هــای 
بشردوســتانه کلونی عامل مهمی 
در تصمیم گیری انتخــاب او برای 

دریافت این جایزه بوده است. 
کلونــی همچنیــن بــا راه اندازی 
ســازمان ســنتری )Sentry( برای 
از بین بــردن شــبکه های مجرمان، 
تســهیل کنندگان و عامانــی کــه 
در مرگبارتریــن درگیری هــای آفریقا 
سرمایه گذاری می کنند و ســود می برند، 

تاش می کنند. 

جورج کلونی

اوپــرا وینفــری، معروف تریــن مجری 
 ،OWN تلویزیونی آمریکا، مالک شــبکه
تهیه کننده و نیکوکاری اســت که بخش 
اعظمــی از ثروتــش را برای آمــوزش و 
پرورش دانش آمــوزان آفریقایی-آمریکایی 
صرف کــرده اســت. او همچنیــن آکادمی 
اوپرا وینفری را برای دختران پیشــرو در 
آفریقای جنوبی تاســیس کرده است. او 
در زمینه ســامت از خیریه هایی مانند 
»بنیــاد تحقیقاتی بین المللــی مغز« نیز 
حمایت کرده اســت. وینفــری نزدیک به 
240میلیون دالر از دارایی هایش را صرف 
خیریه ها کــرده. او همچنیــن در زمینه 
کمک هــای بشردوســتانه به ســازمان 
»صندوق نجات کــودکان« کمک های 

قابل توجهی کرده است. 

اوپرا وینفری

شکیرا

آنجلینا جولی، هنرپیشه و کارگردان معروف  هالیوودی 
اســت که جوایز بســیاری ازجمله جایزه اســکار را در 
پرونده خــود دارد. او حتــی جوایز بیشــتری را برای 
فعالیت های بشردوســتانه اش دریافت کرده اســت. در 
زمان فیلمبــرداری تومب رایدر در کامبوج نســبت به 
بحران هایی که بشر را در جهان تهدید می کنند، آگاهی 
پیدا کــرد و کم کم جــذب دفتر کمیســاریای عالی 
سازمان ملل برای پناهجوها UNHCR شد. این نهاد 
او را به عنوان سفیر حسن نیت در  سال2001 برگزید. 
بعد از آن، به ماموریت های بســیاری در سراسر دنیا 
رفت و با پناهجوها و آوارگان در بیش از 20کشــور 
ماقات کرد. زمانی که جولی بــه ماموریت می رود 
هزینه های ســفرش را خودش پرداخــت می کند. 
شــرایط کاری و اقامتی اش در ایــن ماموریت ها با 

دیگر کارمندان UNHCR یکسان خواهد بود. 
با گذر زمان، جولی بیشتر از قبل به فعالیت هایش 
بــرای ترویج اهداف بشردوســتانه اش در ســطح 
سیاسی مشغول شد. او به طور منظم برای شرکت در 
مراسم »روز پناهجوها« به واشنگتن دی  سی می رود. 
جولی همچنیــن رئیس »همکاری بــرای آموزش 
کودکان جنگ و درگیری« است که سازمان جهانی 
کلینتون در  ســال2006 راه اندازی کرد. او به طور 
معمول هزاران دالر به کشورهای بحران زده کمک 
می کند. به عنــوان یکی از بنیانگذاران ســازمان 
»جلوگیری از خشــونت های جنسی« و به عنوان 
نماینده ویژه آژانس پناهجوها در ســازمان ملل 
برای آگاهی از وضــع میانمار چهار روز به آن جا 
ســفر کرد تا درباره وضع آن کشور آگاهی پیدا 

کند. 

آنجلینا جولی

ایــن هنرپیشــه  هالیــوودی یکــی از بنیانگذاران 
Water. org اســت. ســازمانی که برای تولید 

تجهیزات قابل دسترس و مطمئن برای تولید 
آب آشامیدنی در کشــورهای درحال توسعه 

تاش می کند. 
این ســازمان از زمــان آغاز بــه کارش 
توانســته به 300 هزار خانــواده آب تمیز 
برســاند. دیمون مرتب به آفریقا ســفر و 
اطاع رســانی می کند و بــه پروژه های 
مختلف ســر می زنــد. او مبلــغ قابل 
توجهی از درآمــدش را برای تولید آب 

تمیز اهدا می کند. 

مت دیمون

پدر و مادر جکی چان از پناهجوهای جنگ داخلی چین بودند. بعد از آن که نتوانســت کاس 
اول دبســتان را با موفقیت بگذراند، پدر و مادرش او را از مدرســه بیرون آوردنــد. با این حال 
توانست از یک بدل کار )جنگجو( به بازیگر نقش اول فیلم های پرفروش، کارگردان و تهیه کننده 
سینمایی تبدیل شود. ترکیب بی نظیر هنر های رزمی ماهرانه و طنز اسکروبالش باعث شد تا به 

یک ستاره سینمایی جهانی تبدیل شود. 
چان، یکی از بزرگترین نیکوکاران آسیا، در  سال 2011 اعام کرد که نیمی از دارایی های خود 
را وقتی که از دنیا برود، به خیریه خواهد بخشید. چان می گوید که همیشه از نداشتن تحصیات 

کافی افســوس می خورد. به همین ترتیب در  سال 1988، سازمان 
خیریه  جکی چان را تاســیس کرد. در این سازمان به نوجوانان 

کمک های بســیاری ازجمله کمک هزینــه تحصیلی اهدا 
می شود. از دیگر خدمات این سازمان می توان به خدمات 
بهداشــتی، کمک به فقرا و واکنش ســریع به بحران های 
طبیعی اشاره کرد. چان در  سال2004 موسسه قلب اژدها 
را با هدف مدرسه سازی افتتاح کرد تا بتوانند برای کودکان 
و سالمندان در نقاط دورافتاده و محروم کمک جمع کنند. 

چان بعد از زلزله ســیچوآن در  سال 2008، 
دالر  یک میلیون و300 هــزار  از  بیــش 
برای کمک رســانی اهــدا کــرد. او برای 
کمک رســانی بــه زلزلــه زدگان نپال به 
آن جا ســفر کــرد. او برای همــکاری با 
صلیب ســرخ به منطقــه اللیتپور در 
کاتماندو ســفر کرد تا بتواند این زلزله 
ویران کننده را در ذهــن عموم زنده 
نگــه دارد. بعد از دو انفجــار مرگبار 
در شــهر تیانجین در چین که صدها 
کشته برجای گذاشــت، چان بیش از 

500 میلیون دالر برای امدادرســانی 
کمک کــرد. چان بعدها از آتش نشــانان 

تقدیر کرد. 

جکی چان


