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اتیسـم نوعـی اختالل رشـدی اسـت . عالئم ایـن اختالل تـا پیش از 
سـه سـالگی بـروز میکند و علّت اصلی آن ناشـناخته اسـت.

این اختالل در پسـران شـایع تـر از دختران اسـت. وضعیت اقتصادی، 
اجتماعـی، سـبک زندگی و سـطح تحصیـالت والدین نقشـی در بروز 

اتیسـم ندارد.
و  اجتماعـی  تعامـالت  حیطـه  در  مغـز  طبیعـی  رشـد  بـر  اتیسـم 
مهارتهـای ارتباطـی تأثیر میگذارد. کودکان و بزرگسـاالن اتیسـتیک، 
در ارتباطـات کالمـی و غیـر کالمـی، تعامالت اجتماعـی و فعالیتهای 
مربـوط بـه بـازی، مشـکل دارنـد. این اختـالل، ارتبـاط با دیگـران و 
دنیـای خـارج را بـرای آنـان دشـوار مـی سـازد. در این افـراد حرکات 
تکـراری )دسـت زدن، پریـدن( پاسـخ هـای غیرمعمول به افراد، دلبسـتگی به اشـیا و یـا مقاومت در 
مقابـل تغییـر نیز دیده میشـود و ممکن اسـت در حـواس پنجگانه)بینایی، شـنوایی، بسـاوایی، بویایی 

و چشـایی( نیـز حساسـیت هـای غیـر معمول دیده شـود.
تعـداد افـراد اتیسـم از سـال ۱۹۸۰ میـالدی تاکنون شـدیًدا در حال افزایش اسـت و این امـر میتواند 
بـه دلیـل بهبود تشـخیص باشـد، ولی این پرسـش کـه آیا شـیوع نیز افزایـش یافته اسـت، همچنان

جای تحقیق دارد.برخی برای اتیسم در پی درمان ویژه هستند و برخی معتقدند که به این
پدیده باید به چشم یک تفاوت و نه اختالل نگریست...

نحوه همکاری با فصلنامه آوای اتیسم
از دریافـت مقـاالت تخصصـی، تحلیـل، یادداشـت و تجـارب کارشناسـان، صاحـب نظـران و   •
خانوادههـای محتـرم بـا نـگارش سـاده و روان، ذکـر منبع، مشـخصات کامـل نگارنـده و یک قطعه 

میکنیم. اسـتقبال  عکـس 
• مقاالت را در قالب فایل word به رایانامه مجله ارسال فرمایید.

• چـاپ مقـاالت و گفتگوهـا بـه منزلـه تائیـد آن هـا از سـوی مجلـه نیسـت، بلکـه صرفـًا انعکاس 
نظریـات مختلف اسـت.

• نشریه در تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.
• هرگونه برداشت از مطالب مجله منوط به کسب اجازه کتبی است.

• مطالب با در نظر گرفتن محتوا و ترتیب ارسال، بررسی و چاپ خواهد شد.
• مطالب و عکس های ارسالی عودت داده نمی شود.
021 - 48085 | www.irautism.org
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فصل نامه ي آواي اتیسم 
شماره ثبت: ٧۸٢٧٥

ویژه نامه کمپین خانه اتیسم

صاحب امتیاز: انجمن اتیسم ایران
مدیر مسئول: دکتر یوسف شفقتي

سردبیر: سینا توکلي

همکاران این شماره: 
آریا خرم

سید محمد علي میري
نگار میرجعفري
نازیال مرعشي

عکاس:
فاطمه طالب پور

دالرام رازي
محمد ناظمي

گرافیست و صفحه آرا: سیدرضا حیدرعلی
نشانی فصلنامه :

تهـران . اتوبـان سـتاری جنوب. بعـد از پل همـت . الله 
شـرقی . مجاهـد کبیر جنـوب. بنفشـه ۱4 . پالک ۱3

تلفن:           446۱4۸٢۰ - ۰٢۱ | 446۱4۸3۹ - ۰٢۱        
۰۹3۸ - 66۸۸٢۸۱ | ۰٢۱ - 444۱4۹۸6                 

info@irautism.org  
www.irautism.org
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کمپین خانه اتیسم از کجا کلید 
خورد؟

داسـتان از آنجایی شـروع شـد که مالک سـاختمان 
قصـد فـروش ایـن ملـک را کرد و بـا تمدیـد اجاره 

طبقـات ۱ و ٢ مخالفـت بود...
قبـل از شـروع کمپیـن، خانم غفاری بـه اتفاق یکی 
از هنرمنـدان عـکاس نـزد آقـای اشـکان خطیبـی 
رفتـه بودنـد و صحبـت هایـی بـرای خریـد خانـه 
اتیسـم مطـرح شـد، از ابتـدا قـرار بـر ایـن بـود که 
یـک گالـری عکـس برگزار شـود و از سـود حاصل 
بـا  اسـتفاده شـود، کـه  بـرای خریـد خانـه  آن  از 
مخالفـت آقـای خطیبـی روبـرو شـد و گفتنـد کـه 
پـول حاصـل از فـروش تابلوهـا مبلغ قابـل توجهی 
نیسـت و سـاختمان از دسـت خواهد رفت.  بنابراین 
تصمیـم گرفتـه شـد نزد آقـای مهراب قاسـم خانی 
برونـد و کمپینـی بـرای ایـن موضـوع طراحی شـود.

اینکـه  رغـم  علـی  گفتنـد  خانـی  قاسـم  آقـای   
همسـرم آشـنایی کامل با اتیسـم دارد، خـودم هنوز 
نمـی توانـم ارتباطـی با ایـن موضوع برقـرار کنم و 
نمـی دانـم قضیـه چیسـت؟!  خانـم غفـاری بـرای 
ایشـان توضیحاتـی را ارائـه کردنـد و مـن بـه یـاد 
فیلمـی افتـادم کـه قبـاًل در یکـی از گـروه هـای 

مربـوط بـه انجمـن گذاشـته بـودم و گفتـم که من 
فیلمـی دارم کـه بـه طـور کامـل اتیسـم را توضیح 
مـی دهد. بعـد از اینکـه فیلم را دیدند، بسـیار تحت 
تاثیـر قـرار گرفتنـد و قرار شـد آقای قاسـم خانی و 
خطیبـی آن فیلـم را در صفحـه شـخصی خودشـان 
بگذارنـد و ورود بـه کمپیـن از طریـق ایـن فیلـم 
باشـد. یکـی از تأکیدهـای اتـاق فکـر کمپیـن روی 
ایـن بـود که انجمن اتیسـم ایـران دخالتـی در روند 
آن نداشـته باشـد، به همیـن دلیل اکثـر مخالفت ها 
و اعتراضـات بـه اشـخاصی بـود که کمپیـن را آغاز 

بودند! کـرده 
 مـا از یـک ماه قبل از کمپین، شـروع بـه بارگذاری 
محتواهایـی در شـبکه های اجتماعـی مختلف کرده 
بودیـم، مـا ٧ شـبکه اجتماعی برای انجمن داشـتیم 
و حـدود ٧۰ فیلـم آماده ی بارگـذاری از مصاحبه ها 
با کارشناسـان تا گـزارش مدارس تابسـتانه و پاییزه 
ی انجمـن، کـه ایـن حرکـت بـه صـورت روزانـه و 
منظـم، از بعـد از مدرسـه ی تابسـتانه شـروع شـده 
بـود و موجـی از آگاهـی از اتیسـم در جامعـه ایجاد 

کـرده بود.

یادداشت علی بیانی / از اعضای اتاق فکر کمپین
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قرار بود انجمن مسـتقیما در کمپین نقشـی نداشـته 
باشـد ولـی قابی کـه برای عکـس هـای هنرمندان 
بنفـش  نمـاد  بودیـم  گرفتـه  نظـر  در  فیلـم هـا  و 
انجمـن را بـا خـود داشـت، مـن بـه اتفـاق آقـای 
علـی سـراج )یکـی از اعضـای اتـاق فکر(، لیسـتی 
از اسـامی هنرمنـدان را در آوردیـم بـا سـختی های 
خـاص خـودش توانسـتیم با ایشـان ارتبـاط بگیریم 
و موضـوع کمپیـن را مطـرح کنیـم و عکـس آنهـا 
را بـا قـاب مـورد نظـر برایشـان فرسـتادیم تـا در 
صفحاتشـان بارگـذاری کننـد، چیـزی کـه باعـث 
موفقیـت ایـن کمپین شـد حرکت یکجـا و همزمان 
بـود کـه ما عکـس همـه هنرمنـدان و ورزشـکاران 
را آمـاده کردیـم و بـه صـورت همزمـان بـرای آنها 
فرسـتادیم و هـر کـدام از آنهـا چنـد نفر از دوسـتان 
خـود را معرفـی مـی کردنـد که مـا به طـور خودکار 
عکـس آن هـا را نیـز طراحـی کـرده و برایشـان 

میفرسـتادیم.
بـا  اتفاقـی  کامـال  طـور  بـه  کمپیـن  طـول  در 
هولدینگـی آشـنا شـدیم کـه بـا وب سـایت آپارات 
و چنـد شـرکت دیگـر در ارتبـاط بـود و بـا ارتباطی 
کـه بـا ایشـان برقـرار کردیـم توانسـتیم صفحه ی 

انجمـن را در وبسـایت آپـارات بـه یـک صفحـه ی 
رسـمی تبدیـل کنیـم. 

مـا  از  کمپیـن  بـه  علـی ضیـا  پیوسـتن  از  پـس   
درخواسـت کردند تا برای آشـنایی بیشـتر با اتیسـم 
برایشـان چنـد فیلم بفرسـتیم که ایـن حرکت منجر 
بـه حضـور نماینـدگان انجمـن در برنامـه فرمـول 

یـک در آن روزهـا گشـت. 
ماجـرای تیـزری کـه در صـدا و سـیما پخـش شـد 
هـم ایـن بـود کـه ما بـا کمـک آقـای رضـوی که 
نماینـده آقـای بادکوبه و شـرکت ایشـان بودند یک 
تیـزر بـرای معرفـی کمپیـن جهت پخش در رسـانه 
ملـی آمـاده کردیـم و در دفعات متعـدد در تلویزیون 

پخش شـد. 
در مرحلـه ی دوم کمپیـن، اقـدام بـه سـاخت یـک 
فیلـم جدید کردیم. سـعی داشـتیم که فیلـم دوم به 
موضـوع اهمیت خانه اتیسـم برای کـودکان بپردازد 
کـه بـه هدفمـان هـم رسـیدیم و مـوج دوم کمپین 
بسـیار موفقیـت آمیز بود؛  بزرگتریـن افتخار و اتفاق 
ایـن بـود کـه مـا در یـک کار تیمـی و در کمتریـن 
زمـان ممکن بـرای ۱۱۰۰نفر عکـس طراحی کرده 

و بـرای خود شـخص ارسـال مـی کردیم..
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بازدید باشگاه پرسپولیس از انجمن اتیسم ایران
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کمک 250 میلیون 
تومانی کانون 

سردفتران به کمپین 
خانه اتیسم و حضور 
اعضای هیات مدیره 

انجمن در مراسم 
گرامیداشت روز دفاتر 

اسناد رسمی 

گفتگو با سرکار خانم اسکندری

خیلـی خوشـحالیم کـه در خدمتتـون هسـتیم، لطفا 
خودتـان را معرفـی کنید.

نـام خـدا معصومـه اسـکندری هسـتم، سـال  بـه 
هاسـت کـه کار روانشناسـی و خـود تحلیـل گـری 
انجـام مـی دهـم و طـی اتفاقـی که خودم اسـمش 
را معجـزه مـی گذارم با اتیسـم آشـنا شـدم. اتیسـم 
را در حـد نشـانه هـا و معرفـی از طریـق کتـاب ها 
می شـناختم،  ٢سـال پیش در اینسـتاگرام با صفحه 
یـک مـادر اتیسـم آشـنا شـدم و دیـدن دلنوشـته 
هـای ایشـان باعـث شـد بـا او در فضـای مجـازی 
ارتبـاط برقـرار کنـم، تـا اینکـه  در برنامـه خندوانه 
آن اتفـاق افتـاد و جرقـه ی بزرگ تـری بـرای مـن 
شـد تـا بـه دنبـال انجمـن هـا و گروه هـای حامـی 
اتیسـم بگـردم، زمانـی کـه متوجـه شـدم محلـی 
کـه بـرای حمایـت از بچـه هـا وجـود دارد در حال 
تخلیه شـدن اسـت دسـت بـه کار شـدم، در کانون 
داشـتم  ارتبـاط  خیـری  سـردفتران  بـا  سـردفتران 
کـه دلشـان میخواسـت کاری را انجـام بدهنـد کـه 
قبـال صـورت نگرفتـه اسـت. طـی جلسـه ای که با 
کانـون سـر دفتـران برگـزار کردیـم مـن پیشـنهاد 
کمـک به خانـه اتیسـم را دادم و جالب بـود افرادی 
کـه زنـان و مـردان قانـون کشـور مـا هسـتند، آدم 
هـای تحصیـل کـرده جامعه، حتـی واژه اتیسـم به 
گوششـان نخـورده بـود، بـه همیـن دلیـل توضیـح 
کوتاهـی از اتیسـم ارائـه کـردم و از خانـم غفـاری 
دعـوت کردیم تا بـرای توضیحات بیشـتر در کانون 
سـر دفتـران حضـور پیـدا کنند، توانسـتیم بـا جلب 
نظـر چنـد تـن از خیریـن باقـی پـول الزم بـرای 
کمپیـن را که توسـط آقـای خطیبی مدیریت میشـد 

جمـع آوری کنیـم، مبلـغ چـک آمـاده شـد و چـون 
بـه روز ششـم دی مـاه کـه روز ملـی سـردفتری در 
ایـران اسـت نزدیک شـدیم، جشـنی برپا بـود برای 
بـزرگ داشـت مقام سـردفتر و ما خواسـتیم این کار 
خیـر بـه گـوش باقـی سـردفتران هم برسـد که هم 
ترغیـب بـه کار خیـر شـنوند و هم تقدیری باشـد از 
دوسـتانی کـه ایـن کار را انجـام دادنـد. از اعضـای 
انجمـن دعـوت کردیـم و آقـای خطیبـی مبلغ چک 
را دریافـت کردنـد و اکنـون ما جامعه سـردفتران به 
عنـوان گروهـی کـه  توانسـت آخریـن گام را برای 
اینـکار بـر دارد، منتظریـم تـا در روز افتتاحیـه خانـه 

اتیسـم شـرکت کنیم... 
نـگاه اعضای کانون بعد از جلسـه 6 دی ماه نسـبت 

بـه انجمـن؟ اتیسـم و کمک به کمپیـن چه بود؟
 شـب ششـم دی اغلب سـردفتران ایران مخصوصا 
تهـران در آن مراسـم حاضـر بودنـد و آشـنایی بـا 
اتیسـم برایشـان جالـب بـود، خیلـی ها درخواسـت 
آشـنایی بیشـتر داشـتند و خیلـی هـا جـدای کمک 
هـای مالـی درخواسـت ایـن را داشـتند کـه بداننـد 
چـه کارهـای دیگری مـی تواننـد انجـام بدهند، در 
آن جلسـه چـون افراد زیادی از مسـئولین کشـوری 
هـم حضور داشـتند، حضـور انجمـن و انـرژی بچه 
هـا باعـث شـد که قـول هـای مسـاعدی را بگیریم 
کـه امیـدوارم بتواننـد بـه آن هـا عمـل کننـد و این 
موضـوع نشـان داد کـه انجمن باید همـه جا حضور 
داشـته باشـد، چون مـردم ایـن را می خواهنـد، زیرا 
اتفاقـی اسـت کـه از قلـب مـردم نشـات مـی گیرد 
و خیلـی هـا تمـاس گرفتنـد و نشـانی بچـه هایـی 
را دادنـد کـه عالئـم اتیسـم را داشـتند، ایـن یعنـی 
موضـوع بـرای مـردم مـا اهمیـت دارد و در تـالش 

هسـتند کـه جامعـه بهتری داشـته باشـیم.
شـما درایـن مـدت فعالیـت هـای داوطلبانـه ای را 
بـرای انجمن اتیسـم انجـام دادید و رایزنـی هایی را 

مصاحبه: نگار جعفری
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بـا ارگان هـای دولتـی و.. کردید، انگیـزه تان از این 
فعالیـت ها چیسـت؟

فکـر مـی کنـم انگیـزه کار خیـر قابـل بیان نیسـت 
و اولیـن ثمـره ی کار خیـر بـه خـود آدم مـی رسـد، 
حـال خوبـی که مـن با آمدن بـه انجمـن دارم قابل 
توصیـف نیسـت. مـن تصمیـم گرفتـم از ارتباطاتی 
اتیسـم را بـه جامعـه ام  کـه دارم اسـتفاده کنـم و 
معرفـی کنـم، چـون احسـاس کـردم از وقتـی کـه 
خودم وارد این جریان شـدم، حساسـیتم بیشـتر شده 
اسـت، خداروشـکر در جامعـه ایران همیشـه خیرین 
بوده انـد امـا چیـزی کـه بـه نظر مـن اهمیـت دارد، 
آمـوزش بـه صـورت خیریـه اسـت، زیـرا جامعه ای 
کـه سـطح تفکرش باال تـر برود مشـکالت کمتری 
برایـش اتفـاق مـی افتـد و اتیسـم برای مـن جالب 
بـود چـون واقعـا دنیـای فرشـته هاسـت و وقتی به 
میبینـی،  را  میشـوی  صداقتشـان  نزدیـک  آن هـا 
متاسـفانه تعـدادی از همشـهریان و هموطنـان مـن 
بـار ایـن مسـئولیت را بـه تنهایـی بـه دوش مـی 
کشـند و چیزی که این مسـئولیت را سـخت میکند 
ایـن اسـت کـه در جامعـه شـناخت کمـی بـه ایـن 

طیـف وجـود دارد و وقتـی مـا از روی غفلـت نـگاه 
بـدی بـه آن مـادر یا کودک مـی  اندازیم، مـی تواند 
درد آن مـادر را بیشـتر کنـد، اگر در توانمان نیسـت 
کمـک کننـده باشـیم، می توانیـم آگاهـی بدهیم تا 
جامعـه ایـن خانواده ها را بیشـتر بپذیـرد. در رفت و 
آمـد هایـی کـه به انجمـن کردم ایـن نیاز را بیشـتر 
دیـدم و بخاطـر همین مشـتاق تـر ارتباطـم را ادامه 

دهم. مـی 
حرف آخر؟

ممنون از لطف شما
اول از همـه از تـک تـک افـرادی کـه در انجمـن 
اتیسـم خدمـت مـی کنند تشـکر می کنـم و از همه 
ی مـردم میخواهـم بیاینـد و از نزدیـک عشـق را 
تجربـه کننـد. دوم بـه خانـواده هـای اتیسـم هم با 
تمـام وجـود سـالم و ادب عـرض مـی کنـم و عذر 
خواهـی مـی کنم کـه تـا االن شـناختی از آن ها و 
توانایـی درک آن هـا را نداشـتم،  ولـی االن مـی 
خواهـم بـه آن هـا بگویم شـاید درد شـما را متوجه 
نشـوم ولـی بـه عنـوان یـک انسـان دوسـت دارم 
کمـک کننـده باشـم و دوسـت دارم روزهـای شـما  

هـم مثل من شـروع شـود و هر 
صبحـش پـر امیـد و هر شـبش 
پـر آرزو باشـد. و پیامـی بـرای  
هموطنـان و دوسـتان و خیرین 
عزیز، بیایید در شـناخت اتیسـم 
بـه جامعه کوشـا باشـیم، ما می 
توانیـم از جمع هـای خانوادگی 
و دوسـتانه خـود حتـی در حـد 
دادن یـک توضیح کوتاه شـروع 
کنیـم تا خـرد جمعی بـه جامعه 

دهیـم، بـه امیـد آن روز....
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- بـه  عنـوان اولیـن سـوال، بفرماییـد که 
بـا انجمـن اتیسـم چگونه آشـنا شـدید و 
در ادامـه چـه شـد که اتیسـم برای شـما 

به یـک دغدغـه تبدیل شـد؟
کنـم  مـی  شـروع  خـودم  حـس  از  ابتـدا  در  مـن 
و سـپس بـه موضـوع کمپیـن مـی پـردازم.  بهـار 
سـال ۹4 در یـک جلسـه کاری بـا خانـم غفـاری، 
مدیرعامـل انجمن اتیسـم و خانـم الدن طباطبایی، 
مالقاتـی داشـتم. در آن جلسـه اولیـن بـار بـود که 
اسـم اتیسـم را مـی شـنیدم و از آمـار مربـوط بـه 
آن و شـرایط افـراد و خانـواده هـای اتیسـم مطلـع 
میشـدم. تـا قبـل از آن هیـچ آشـنایی ای با اتیسـم 
نداشـتم. نکتـه ای کـه به شـخصه من را تـکان داد 
و باعـث شـد در کنار فعالیت هـای خیریه ای که در 
خصـوص کودکان و محیط زیسـت داشـتم، اتیسـم 
را بـه عنـوان فعالیت اصلـی داوطلبانه خـود انتخاب 
کنـم، ایـن بود کـه با خانـواده هـای زیـادی مواجه 

شـدم که در واقع اتیسـم را نمی شـناختند و آگاهی 
الزم را نسـبت بـه چیـزی که به آن شـدت آن ها را 
درگیـر کرده بود، نداشـتند. بالطبع زمانـی که درد را 
نشناسـیم، درمان را هم نخواهیم شـناخت. سـال ها 
قبـل یکـی از دوسـتان نزدیک من دوقطبـی بود اما 
نمـی دانسـت دلیـل حالت هایـی که از خود نشـان 
مـی داد، یـک اتفـاق شـناخته شـده اسـت و درمان 
دارد. رنجـی را کـه بخاطـر نـا آگاهی از مشـکل او، 
بعنـوان دوسـت نزدیکـش متحمل می شـدم، هنوز 
خـوب بـه خاطـر دارم و مـی دانـم چقدر تلخ اسـت 
زمانـی کـه از خـودت مـی پرسـی چـرا؟ چـرا من؟ 
ایـن دیگـر چـه مشـکلی اسـت؟ چگونه بـا آن کنار 
بیایـم؟ بـا خـود فکـر کردم کـه بـه همین میـزان، 
افـراد اتیسـتیک یـا خانـواده های بسـیاری هسـتند 
کـه هنوز نمـی دانند چـرا و چگونه؟ از سـوی دیگر 
بـه علـت عـدم درک اطرافیـان و جامعـه، ناچـارا 
بـه پنهـان کاری، عـدم حضـور در جامعـه و گریـز 

گفتگو با مهسا حریری/
از اعضای اتاق فکر کمپین 

خانه اتیسم
مصاحبه: سینا توکلی
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از شـرایط پنـاه مـی برنـد.  بـه 
نظـرم آگاهـی، حق همه اسـت. 
بایـد اقداماتـی صـورت گیـرد تا 
همـه این تفـاوت را بشناسـند و 
درک کننـد و در نهایـت بپذیرند 
که زندگـی این افـراد در جامعه 
متفـاوت از زندگـی آن ها اسـت. 
اسـت  ممکـن  اگـر   -
اتـاق  بفرماییـد  توضیـح 
فکـر کمپین، چگونـه و به 
چـه دلیـل شـکل گرفـت 
و ترکیـب اعضـای آن بـه 

چـه صـورت بـود؟
کـه  زمانـی  بـود.   ۹4 تابسـتان 
خانـم غفـاری بـه بنـده گفتنـد 
اتیسـم  بـرای  شـعاری  دنبـال 
کـردم  فکـر  خـود  بـا  هسـتند، 
در  ام  تخصـص  از  بایـد  کـه 
در  تبلیغـات،  و  برندسـازی 
کنـم.  اسـتفاده  بیشـتر  انجمـن 
در نتیجـه اقـدام بـه برندسـازی 
کردیـم. آن روزها شـعار »درکم 
کـه  دادم  پیشـنهاد  را  کـن« 
خوشـبختانه در جلسـات داخلی 
واقـع  پذیـرش  مـورد  انجمـن 
شـدن  درک  نظـرم  بـه  شـد.  
فرشـته  دغدغـه  تریـن  مهـم 
اتیسـم و خانـواده هـای  هـای 
بزرگتریـن  البتـه  بـود.  هـا  آن 
دغدغـه همـه مـا بـود. دغدغـه 

مشـترک مـی توانـد بـه نزدیکـی هریـک از مـا به 
جامعـه اتیسـم کمـک کنـد. بعـد از انتخاب شـعار و 
ایـده خـوب خانـم غفاری مبنـی بر سـاخت ترانه بر 
اسـاس شـعار، بـا خـود فکـر کـردم صـدای خـاص 
بیـان  بـرای  پـاپ راک  یزدانـی و موسـیقی  رضـا 
ایـن تفـاوت و درخواسـت درک شـدن، مناسـب تر 
اسـت. سـپس بـا کمـک خانـم الدن طباطبایـی با 
آقـای رضـا یزدانـی صحبت کردیـم و بنا شـد ترانه 
توسـط آقای حسـن علیشـیری سروده شـود و آقای 
یزدانـی آن را بخواننـد. تـا اینکـه اوایـل آبـان مـاه 
امسـال، در یـک تمـاس تلفنی کـه با خانـم غفاری 
داشـتم، متوجـه شـدیم صاحب ملـک خانه اتیسـم، 
تصمیـم بـه فـروش ملـک گرفتـه اسـت و تنهـا تا 
پایـان آبـان مـاه، وقت داریـم مبلغ خرید سـاختمان 
را تامیـن کنیـم. هـدف بزرگـی بـود. بیـش از یـک 
میلیـارد تومـان در ٢۰ روز بایـد جمـع آوری مـی 
شـد. آقـای اشـکان خطیبـی کـه سـفیر اتیسـم بود 
بعنـوان مدیـر پـروژه قبول مسـئولیت کردنـد. خانم 
شـقایق دهقـان و آقـای مهـراب قاسـم خانـی نیـز 
کـه از قبـل همـراه انجمـن بودنـد، حضور داشـتند. 
سـپس در یـک جلسـه هـم اندیشـی مجـازی، بـا 
فیلـم  هـای  پـروژه  مسـئول  بیانـی؛  علـی  آقـای 
سـازی و گرافیکـی انجمـن و آقـای سـینا توکلـی؛ 
مدیـر آمـوزش و پژوهش انجمن، آشـنا شـدم. تنها 
نکتـه باقـی مانـده، ایده اصلـی بود که خوشـبختانه 
بـا پیوسـتن آقـای علـی سـراج از آژانـس پرمون به 
جمـع مـا، ایـده »٢۰ روز مانـده تا بی خانه شـدن« 
پیشـنهاد و انتخـاب شـد. در اولیـن گـروه مجـازی، 
شـورای فرهنـگ و هنـر اتیسـم، آقای رضـا یزدانی 
و آقـای علـی اوجـی نیـز بـه جمع مـا اضافه شـدند 

و بـه مـرور هنرمنـدان و ورزشـکاران بیشـتری بـه 
شـورا پیوسـتند و یـک حرکت بـی نظیـر را در کنار 
یکدیگـر، در حمایـت از خانـه اتیسـم رقـم زدنـد. با 
پیوسـتن آقـای آرش بهجـو از »هفـت هشـتاد« به 
اتـاق فکـر کمپیـن، همـکاری هـای این سـامانه با 
انجمـن ، تسـهیل شـد و در نتیجـه اطالعـات بـه 
روز و دائمـی کمـک هـا، بـه همه اعضای شـورای 
فرهنـگ و هنـر اعـالم می شـد. در نهایت، هسـته 
اصلـی اتاق فکر کمپین شـکل گرفـت و مدیرعامل 
محتـرم انجمـن، اعضـا را مـورد تاییـد قـرار دادند: 
اشـکان خطیبـی، الدن طباطبایـی، شـقایق دهقان، 
مهـراب قاسـم خانـی، سـینا توکلـی، علـی بیانـی، 
آرش بهجـو، علـی سـراج، محمـود کریمـی و بنده. 
خوشـبختانه مـا جمعیـت بیش از 3۰۰ نفـر، اعضای 
شـورای فرهنـگ و هنـر اتیسـم را نیـز در کنارمان 
داشـتیم. در شـورا چهـره هـای هنـری و ورزشـی 
زیـادی عـالوه بـر افـراد نـام بـرده بـا مـا همـراه 
شـدند و حضـور فعالـی نیـز بـرای دعـوت از سـایر 
چهـره هـا، کمک بـه اطالع رسـانی و پاسـخگویی 
بـه سـواالت داشـتند. مجـال آن نیسـت کـه بتوانم 
در  را ذکـر کنـم، شـاید  ایـن عزیـزان  نـام همـه 
فرصتـی دیگر توسـط همـکاران انجمـن، اطالعات 
دقیـق تـری بـه مخاطبان مجلـه داده شـود ولی در 
اینجـا بـه ذکـر نام تعـدادی از ایـن عزیزان بسـنده 
مـی کنـم: شـبنم مقدمـی، الهـام پـاوه نژاد، شـبنم 
فرشـادجو، بابـک بادکوبـه و بسـیاری از چهره های 
سرشـناس فرهنگـی، هنـری و ورزشـی که سـاعت 
هـای زیـادی را در طـی ایـن بیسـت روز از طریـق 
گـروه مجـازی شـورای فرهنـگ و هنـر، چـه در 
حـوزه نظـر و عمـل و چه در حیطه جذب مشـارکت 
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قـرار  اسـتفاده  مـورد  و مـردم،  در کمپیـن  حاضـر 
گرفتنـد. ایـن تصاویـر بصـورت شـمارش معکـوس 
روزانـه تغییـر مـی کـرد و اهمیـت زمـان را بـرای 
رسـیدن بـه هـدف یـادآور مـی شـد. در میانـه راه 
پـس از شـروع مـوج اول، بـا توجه به مشـارکت بی 
نظیـر چهـره هـا و هوادارانشـان - بطوریکـه افـراد 
خودشـان پوسـترهای چهـره هـای محبوبشـان را 
بازنشـر یـا پوسـترهایی با عکـس خودشـان تولید و 
منتشـر میکردنـد تعداد پسـت های بازنشـر شـده و 
کمـک هـا به حدی رسـید که تصمیـم گرفتیم موج 
دومـی در هفتـه دوم کمپین، با هدف اطالع رسـانی 
بیشـتر در خصـوص ویژگـی هـای افراد اتیسـتیک، 
برنامـه ریـزی کنیـم. هفتـه اول و دوم کمپیـن از 
همـه اعضـای شـورای فرهنـگ و هنر دعوت شـد 
تـا از خانـه اتیسـم بازدیـدی داشـته باشـند. در این 
میـان تیـم پرسـپولیس کـه از ابتـدا بـا همـکاری 
خـوب مدیـر روابـط عمومـی آن بـا کمپیـن همراه 
شـده بـود، این بازدیـد را انجام دادنـد و از نزدیک با 
شـرایط خانه اتیسـم و کـودکان و خانـواده هایی که 
روزانـه بـه آنجا جهـت دریافت خدمـات مراجعه می 
کردند، آشـنا شـدند. انتشـار پسـت هـای خودجوش 
فوتبالیسـت های پرسـپولیس و خبر بازدیـدآن ها از 
انجمـن، اطمینان بخشـی خوبی بـرای مخاطبان در 
خصـوص شـرایط واقعـی خانه اتیسـم ایجـاد کرد. 
- مـوج دوم برنامـه ریـزی هـا بـه چـه 
صـورت اجرا شـد و تاخیـر در اجـرای آن 

بـه چـه دلیـل صـورت گرفـت؟
درگذشـت  احتـرام  بـه  کمپیـن  دوم  مـوج  اجـرای 
منصورخـان پورحیـدری تـا روز سـوم آن مرحـوم 
بـه تاخیـر افتـاد. در واقـع مـا مـوج دوم را ده روز 
مانـده بـه پایـان، بـا انتشـار یـک ویدیوی ویـژه در 
خصـوص ویژگی هـای افراد اتیسـتیک در صفحات 
اینسـتاگرام چهـره هـای همـراه، شـروع کردیم. در 

از  جدیـدی  مـوج  میـان  ایـن 
پیوسـتن چهـره هـا بـه کمپین 
را داشـتیم. برخـی بـا پوسـتر و 
برخـی بـا ویدیـو همراه شـدند. 
کمپیـن،  روز   ٢۰ مـدت  در 
افزایـش سـطح اطـالع رسـانی 
در جامعـه بـه اتیسـم بـه حدی 
رسـید کـه نماینـدگان انجمـن 
در برنامـه فرمـول ۱ آقـای علی 
سـپس  و  شـدند  حاضـر  ضیـا 
اطالعاتـی در سـایر برنامـه هـا 
اخبـار  خورشـید،  حـاال  ماننـد: 
٢۰:3۰ و... در خصـوص اتیسـم 

منتشـر شـد.
هـا،  شـرکت  همـکاری   -
را  خبـری  ی  هـا  سـایت 
چگونـه ارزیابی مـی کنید. 
کـه  هـم  فضایـی  دربـاره 
اجتماعـی  هـای  شـبکه 
برای آگاهی رسـانی درباره 
کردنـد،  ایجـاد  کمپیـن، 
دهیـد. توضیـح  برایمـان 

هـا  چهـره  و  افـراد  کمـک 
فرصـت هـای جدیـد رایگانـی را 
در اختیـار انجمـن قـرار داد. ۱٢ 
نوبـت پخـش تیـزر در زمانهـای 
پـر بازدید تلویزیون توسـط بابک 
بادکوبـه، انتشـار بنـر حمایـت از 
خانـه اتیسـم در نـی نی سـایت، 
انتشـار بنـر در ۹ سـایت خبـری 
به همـت مجموعـه صبـا ویژن، 
سـاخت برنامه تاپ تـن آپارات در 
خانه اتیسـم، همـکاری برندهایی 

بـه  مـا یـاری رسـاندند. در واقـع ایـن کمپیـن در 
شـبکه های اجتماعی تعریف شـده بـود و در فضای 
دیجیتـال، مـا سـعی کردیـم بهتریـن اسـتفاده را از 
رسـانه هـای موجـود داشـته باشـیم. محـل اصلـی 
اطـالع رسـانی هـای کمپیـن، صفحـه اینسـتاگرام 

چهـره هـای محبـوب مردمـی بـود. 
از  عظیمـی  مـوج  کمپیـن  اول  روز  دو   -
حضور هنرمنـدان را داشـتیم. کمی درباره 

ایـن موضـوع برایمـان توضیـح دهید.
قبـل از شـروع مـوج اول، آقایـان: اشـکان خطیبی، 
مهـراب قاسـم خانـی، رضـا یزدانـی و علـی اوجـی 
بـا انتشـار ویدیوهایـی در صفحـات شـخصی خـود 
مخاطبـان را بـا اتیسـم آشـنا کردنـد. تیـم آقـای 
بیانـی بـه سـرعت کار تولیـد و تهیـه پوسـترهای 
شـخصی همراهـان کمپیـن را انجـام مـی دادنـد 
بطوریکـه فاصلـه بیـن اعـالم پیوسـتن یـک چهره 
بـه کمپیـن تـا دریافت پوسـتر ویـژه با عکـس فرد 
مذکـور کمتـر از یـک و گاهـی کمتر از نیم سـاعت 
طـول مـی کشـید. درواقـع باید گفـت، گسـتردگی 
ایـن کمپیـن بـه دلیل همـکاری با شـخصیت های 
محبـوب مـردم و انتشـار مطالـب و عکـس هایـی 
کـه در گـروه تولیـد محتـوا و در صفحـات اینسـتا 
گـرام ایـن افـراد طراحی شـده بود، سـیل گسـترده 
مشـارکت را ایجـاد کـرد. به صورتی کـه که طی دو 
روز اول، حـدود دو میلیـون نفـر،  مطالـب و عکـس 
هـا را الیـک کـرده بودنـد. ایـن در فضـای مجازی 

ایـران بی سـابقه اسـت. 
برای اسـتفاده مناسـب از رسـانه تلگرام، پست های 
ویـژه ای طراحـی شـد کـه در کانال انجمن منتشـر 
مـی شـد و از آنجـا در کانال ها و گـروه های متعدد 
بازنشـر داده می شـد. بـه عالوه تصویـر پروفایل، با 
شـعار کمپیـن و اعـالم کـد واریـز کمک از سـامانه 
٧۸۰ تهیـه شـده بود که توسـط بیشـتر چهـره های 
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مانند: مهـرام، حس خوب زندگـی، ٧۸۰، بانک اقتصاد 
نویـن و ... در اطـالع رسـانی و کمـک هـای نقدی، از 
تاثیـرات مسـتقیم و برجسـته ای بود کـه در این مدت 
بعـد از راه انـدازی ایـن کمپین موفق، توسـط نخبگان 
رسـانه هـای اجتماعی بدسـت آمـد. باتوجه به سـابقه 
شـخصی ام در کمپیـن های شـبکه اجتماعی، حضور 
و حمایـت بیـش از 4۰۰ چهـره فرهنگـی، هنـری و 
ورزشـی، انتشـار بیـش از ٢۰۰۰ پسـت اینسـتاگرامی 
و میلیـون هـا الیـک و صدهـا هـزار کامنـت و ... بی 
اغـراق ایـن کمپیـن را بـه موفق ترین کمپین شـبکه 
هـای اجتماعـی ایران تبدیل کرد. ابعـاد این کمپین به 
حدی گسـترده بود که شـاهد واکنش هایی در رسـانه 
هـای مختلـف داخلـی و خارجـی و حتی گـپ و گفت 

هـای روزانـه مـردم در سـطح جامعـه بودیم.
- بـرای ما، در خصوص واکنش مسـئولین 
و سـازمان هـای دولتـی، قبـل و بعـد از 

کمپیـن، قـدری توضیـح دهید.
سـازمانهای دولتـی کـه تا پیـش از کمپیـن، ماه ها 
درخواسـت هـای انجمن را در پیـچ و خم های روال 
اداری، بـه حالـت تعلیـق درآورده بودنـد، خودشـان 
پیـش قدم شـده و با انجمـن تماس گرفتنـد. نتیجه 
ایـن بیـداری اجتماعـی، نامه هایی بود کـه از طرف 
جامعـه  هـای  درخواسـت  مطالبـه  بـرای  انجمـن 

اتیسـم بـه نهادهای مربوطه ارسـال شـد.
چگونـه  را  کمپیـن  موفقیـت  میـزان   -

کنیـد؟ مـی  ارزیابـی 
ایـن کمپیـن یـک هـدف اصلـی داشـت کـه آن، 
جمـع آوری مبلـغ قابـل توجهی پـول در یک مدت 
محـدود ٢۰ روزه بـود. هدف جانبـی، افزایش آگاهی 
و اطـالع رسـانی در جامعـه در خصـوص اتیسـم و 

بیـدار کـردن جامعـه بـرای درک ایـن تفـاوت بـود. 
مخاطـب آن عمـوم مردم جامعه بودنـد و قطعا افراد 
خـاص و جامعه اتیسـم مخاطب ایـن کمپین نبودند 
و صرفـا از نتایـج آن منتفـع  میشـدند. از آنجایـی 
هـای  کمپیـن  طراحـی  در  نکتـه  مهمتریـن  کـه 
اجتماعـی، تبلیغاتی و برند سـازی، شـناخت صحیح 
درک  بایسـتی  اسـت،  هـدف  جامعـه  و  مخاطـب 
درسـتی از هـدف، مخاطـب و نتایـج بوجـود بیآیـد 
تـا موفقیـت کمپیـن هـا توسـط افـراد غیر خبـره با 
اهـداف خـاص مـورد تردیـد واقـع نشـود. در واقـع 
ایـن حرکـت ارزشـمند اجتماعـی باید با نـگاه حرفه 
ای و تخصصـی تحلیـل شـود. بـا توجـه بـه اهداف 
مذکـور و مخاطبـان مشـخص کمپین خانه اتیسـم، 
کلیـه صاحـب نظـران در حـوزه هـای برندسـازی و 
بازاریابـی، تبلیغـات و شـبکه های اجتماعـی، متفق 
القـول اذعـان مـی دارنـد کمپیـن در رسـیدن بـه 
اهداف مشـخص مذکور موفق بوده اسـت. در پایان 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه خانـه اتیسـم که تـا پیش 
از ایـن بـه همـت انجمـن اتیسـم ایران ایجاد شـده 
بـود، امـروز بـا همـکاری مردمـی خریـداری شـد، 
بیشـتر از قبـل تجهیـز مـی شـود، مـدل کوچکـی 
از خدمـت رسـانی صحیـح در حـوزه اتیسـم ایجـاد 
و اجـرا مـی شـود و در نتیجـه خانـواده هـا محلـی 
مطمئـن بـرای خدمـات رسـانی خیریـه ای خواهند 
داشـت. روزی با توسـعه این مدل خدمت رسـانی و 
درک صحیـح ایـن اختـالل، که آمار جدیـد آن از ۱ 
بـه 6۸ رسـیده اسـت، می توانیـم جامعه ای داشـته 
باشـیم کـه افـراد اتیسـتیک و خانـواده هایشـان بـا 

آرامـش در آن زندگـی کننـد.
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کمپین خانه اتیسم 
در راس خبرهای 

آبان ماه 1395
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یادداشت الدن طباطبایی
از اعضای اتاق فکر کمپین خانه اتیسم 

فـارغ  بازیگـر،  هسـتم،  طباطبایـی  الدن  مـن 
التحصیـل تئاتـر دانشـگاه تهـران، از سـال٧۰  کار 
خـودم را شـروع کـردم و از سـال ٧4 بـه صـورت 
حرفـه ای به کار خـود ادامه دادم، حـدود ۸۰ عنوان 
فیلـم، سـریال، تئاتر کار کـردم. سـال ۹۱ در برنامه 
هفـت از بازیگری برای مـدت نامعلومی خداحافظی 
کـردم، زیـرا ترجیـح دادم در کنـار فرزنـدم باشـم تا 
بـه وضعیـت دختـرم رسـیدگی کنـم و راهکارهایی 
بـرای بهبـودش پیدا کنم، سـال ۹4 اجـازه خروج از 
کشـور را از پـدر سـها گرفتـم و به آمریـکا آمدیم و 
سـها بالفاصلـه بـه مدرسـه رفـت و در حـال حاضر 

در یـک مدرسـه عادی 
هـای  کالس  در  و 
ویـژه بچـه هـای 

آمـوزش  خـاص 
گیرد. مـی 

مـن  ارتبـاط 
از  انجمـن  بـا 
بهمـن ۹3 آغاز 

و  شـد 

ادامـه دار خواهـد بـود، در حـال حاضر عضـو هیئت 
امنـاء هسـتم، در جریـان کمپیـن هـم عضـو گـروه 

بـودم. گـذاری  سیاسـت 
اتیسـم یـک اختالل هسـت و درمـان نمـی خواهد 
بلکـه آمـوزش مـی خواهـد، مـن در این چند سـال 
فعالیتـم در کنار انجمن اتیسـم ایران سـعی داشـتم 
ایـن موضـوع را به گوش مسـئولین و مردم برسـانم 
و گـره ای از کار اتیسـم بـاز کنـم. بـه هـر حـال ما 
بعـد از مدتـی فعالیـت در انجمـن بـه ایـن موضوع 
رسـیدیم مـا بـه مکانی نیـاز داریـم تا ارائـه خدمات 
کنیـم و ایـده آل هایـی کـه مـد نظـر داشـتیم را با 

حداقـل هزینـه فراهـم کنیم.
...خانـم غفـاری به مـن خبر دادند کـه صاحب ملک 
قصـد فـروش طبقاتش را دارد، مسـئله از چند جهت 
قابـل بررسـی بـود، اول اینکه در سراسـر جهان هر 
سـازمان مـردم نهـادی که قابـل اعتماد باشـد و به 
لحـاظ علمـی و کاربـردی مطابـق روز عمـل کند و 
حمایـت هـای مجامع جهانی را داشـته باشـد، اولین 
قـدم ضـروری برایـش این اسـت کـه ثبـات خاطر 
بـرای ادامـه ی فعالیت هایش 
داشـته باشد 
مالکیـت  و 
پیش  یـک 
بـرای  مهـم  نیـاز 
ایـن موضوع اسـت.

خریـد  بـرای  مـا 
وقـت  سـاختمان 
و  داشـتیم  کمـی 
حرکـت بزرگی را 
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بایـد انجـام مـی دادیـم، اشـکان خطیبـی و مهراب 
قاسـم خانـی را واقعـا خـدا رسـاند، مـن بـه جـرات 
مـی توانـم بگویم در طول ٢۰ روز کمپین نتوانسـتم 
بخوابـم چـون سـاعت کاری اینجـا کامـال برعکس 

بـا ایـران بـود!
نظـرات بـرای محتـوا و نحـوه ی اجـرای کمپیـن 
متفـاوت بـود و زمـان هـم کم، نمـی توانـم بگویم 
حرکـت کاملـی بـود ولـی بهتریـن کمپینی بـود که 
مـی توانسـت برگزار شـود. هدف دیگرمـان در کنار 
جمـع آوری مبلـغ خریـد سـاختمان ایـن بـود که به 
دولـت نشـان دهیـم حضور مـردم چه مـی کند و به 
قـول آقای قاسـم خانی خجالتشـان بدهیـم! اثر این 
کار فـوق العـاده بـود و تمـاس هایـی کـه از والدین 
و مسـئولین بـا انجمن گرفته می شـد کامال نشـان 
مـی داد کـه نتیجـه ی تالشـمان مثبـت بـود و البته 
تعـدادی از والدیـن هـم از محتـوای شـعار ناراضـی 

بودند.
اینجـا باید به موضوعی اشـاره کنـم، والدین کودک 
اتیسـم بـا والدین دیگر تفـاوت هایی دارنـد، اگر هر 
کودکـی اختالل یـا بیماری داشـته باشـد از خانواده 
انـرژی مـی گیـرد، ولـی در مـورد کودک اتیسـم به 
طـور معمول شـما بـا بچه ای ظاهـرا نرمـال روبرو 
هسـتید، ولـی هیـچ ارتباطی نمـی تواند برقـرار کند 
و پیشـرفتش بـه قـدری کنـد اسـت کـه خانـواده را 
ناراحـت مـی کند و حتـی در دوره ای ممکن اسـت 
ایـن کـودک پیشـرفت زیـادی کنـد و بـه قابلیـت 
هـای خوبـی برسـد و در یـک هفتـه همـه آنهـا را 
از دسـت بدهـد. حـاال ایـن مشـکالت والدیـن را 
بگذاریـد در کنـار اینکـه جامعـه چه رفتـاری ممکن 
اسـت داشـته باشـد. تصور کنید شـما یک کودک ٥ 
سـاله داریـد کـه هنوز حـرف نمی زند و تیـزی نگاه 
و کالم دیگران)حتـی بـدون غـرض( کـه مـن بچه 
ام را بـردم فالن کالس و مدرسـه تیزهوشـان و... ، 

بـار ایـن ها بـرای والدیـن غیـر قابل تحمل اسـت. 
کارهایـی را ممکـن اسـت ایـن بچه در جمـع انجام 
دهـد کـه بچـه ی نرمال انجـام نمی دهـد، داد بزند، 
صـدا در بیـاورد، بـال بـال بزنـد و بدنبـال آن نـگاه 
هایـی کـه بقیـه به والدیـن دارند که مثـال بچه اش 
را درسـت تربیـت نکرده اسـت! اینجاسـت که بحث 
اطـالع رسـانی مطـرح مـی شـود، چـون خـود من 
خیلـی از ایـن موضوع آسـیب خوردم، ایـن منجر به 
گوشـه گیـری والدیـن می شـود و ما مـی بینیم که 

در جامعـه ظاهـر نمی شـوند. 
مـن بـه شـخصه در آن روز هـا و حتـی روزهـای 
قبـل از کمپیـن نصـف وقتـم را بـه صحبـت کردن 
بـا والدیـن از طـرق مختلـف اختصـاص مـی دادم، 
کمپیـن دسـت آوردهـای بسـیار باالیـی داشـت که 
اگـر بخواهیـم منصفانـه راجع به ایـن موضوع حرف 
بزنیـم تنهـا بحـث مالـی نبود، صـدای ایـن خانواده 
هـا به گوش دولت رسـید، جامعه با اتیسـم آشـنایی 
بیشـتری پیـدا کـرد و خانـواده های اتیسـم نزدیکی 
بیشـتری بـا هم پیـدا کردنـد. در جلسـه ای که بعد 
از کمپیـن بـا حضور خانـواده ها در بیمارسـتان آتیه 
برگـزار شـد، منتقدیـن و مسـئولین انجمـن بـه این 
نتیجـه رسـیدند کـه  همه در یک سـمت هسـتند و 
هیـچ تفاوتـی بین اهداف وجـود نـدارد. خیلی ها در 
ایـن اشـتباه بودنـد کـه انجمـن بـرای شـخص من 
نوعـی چـه کـرده؟ که مطـرح کـردن ایـن موضوع  
کار اشـتباهی اسـت زیـرا انجمـن بـرای فـرد کاری 
نمـی کنـد و در ارائـه دادن خدمـات محدود اسـت، 
چـون اهـداف انجمن به صـورت کلی و بـرای همه 
اسـت. سـند ملی اتیسـم یـک حرکـت بسـیار مهم 
اسـت و تاثیـر مهمـی در زندگـی آینـده ایـن بچـه 
هـا خواهـد داشـت، ایـن سـند مخصوص کـودکان 
اتیسـم نیسـت و بـه بزرگسـاالن اتیسـم هـم تعلق 
دارد، ایـن بچـه هـا روزی بـزرگ مـی شـوند، وارد 

اجتمـاع خواهند شـد و به حرفه 
آمـوزی و کار نیـاز دارنـد، نیـاز 
هـای خانـواده هـا و بچـه های 

مختلـف مثـل هم نیسـت. 
مـا نبایـد سـکوت کنیـم، چون 
رونـد رو بـه رشـد طیف اتیسـم 
جایـی بـرای سـکوت نمیگذارد، 
سـکوت  دنیـا  کـه  همانطـور 
سـکوت  نبایـد  هـم  مـا  نکـرد 
کنیـم، زیـرا تـا  ٢۰سـال دیگـر 
هـر کدام از مـا در اطـراف خود 
اتیسـتیک  فـرد  دو  الـی  یـک 
خواهیـم داشـت، هـر کشـوری 
کـه سـکوت کنـد محکـوم بـه 
عقـب افتادگـی می باشـد و این 

یـک واقعیـت اسـت. 
آن  ثمـرات  و  کمپیـن  بابـت 
بسـیار خوشـحالم، مـردم ایران 
همدلـی  و  حضـور  دیگـر  بـار 
خودشـان را ثابـت کردند و تمام 
آن اختـالف ها و سـو برداشـت 
هـا بیـن والدیـن از بیـن رفـت 
و اکنـون در کنـار هـم هسـتند، 
یـک صـدا و هـم دل بـه ادامه 
فعالیـت هـا  می پردازنـد، چون 
خواسـته تمامـی آنها این اسـت 
که مشـکالت جامعه اتیسـم در 
سـطح کالن کشـوری بررسی و 
حل شـود تـا آرامش بـه خانواده 
ها برگـردد، بیمه، توانبخشـی و 
تمامـی  رایـگان حـق  آمـوزش 

بچـه های اتیسـم اسـت.
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نشست خبری کمپین خانه اتیسم
بـا حضـور اعضـای اتـاق فکـر کمپیـن و نماینـدگان هیـات 

مدیـره انجمـن اتیسـم ایـران در پردیـس چارسـو

اتیسـم مقوله ای چند وجهی اسـت و آنچه جامعه ی اُتیسـم را میسـازد؛ 
در بطـن، یـک کـودک اتیسـم اسـت. درکنـار آن پـدر و مـادر، خانواده 
اتیسـم، همسـایه اتیسـم، مربـی اتیسـم، کارشناسـی که باید بـرای آن 
فعالیـت کنـد و درکنـارش مـا و شـمایی هسـتیم کـه درکنـار خانـواده 

اتیسـم بایـد بدانیم که اتیسـم چیسـت. 
بالـغ بـر ۸۰ درصـد نیـاز خانـواده هـای اتیسـم، برمبنـای شـواهد و 
نیازسـنجی کـه از ۹۸۰ پرونـده  از داخـل انجمـن اسـتخراج شـده، این 
اسـت کـه مـا نیاز به مرکـز داریـم و بالغ بر چهـل مرکز توانبخشـی در 
ایـران و تهـران وجـود دارد. پـس چـرا بـاز می گوینـد ما نیاز بـه مرکز 
داریـم؟! چـرا خانـواده هـای محتـرم ما نیـاز به مرکـز دارنـد؟ چون آن 
خدمـات الگـو و جامـع اسـتاندارد در آن مراکـز، بـه صـورت علمی اش 
اتفـاق نمـی افتـد و آن چیـزی کـه انجمن در ایـن خانه ی امیـد ایجاد 
مـی کنـد؛ آن الگویـی اسـت کـه قابـل ارائـه و کپـی بـرداری بـرای 
عزیـزان علمـی ای اسـت کـه بنـا اسـت بیاینـد و در کنار انجمـن قرار 

گیرنـد تـا بتوانیـم از ایـن خانـه هـای امیـد، باز هم داشـته باشـیم. 

سعیده صالح غفاری/مدیر عامل انجمن

همانطـور کـه اسـتحضار داریـد، پیـش نویـس مقدماتـی سـند ملـی، 
یک سـال قبل نوشـته شـد و جمع کـردن همـکاران وزارت بهداشـت، 
آمـوزش پـرورش و بهزیسـتی کـه هـر کدام مدعی هسـتند مـا کارمان 
را مـی کنیـم، در کنـار هـم، کار سـاده ای نبـود. مـدت ها طول کشـید 
تـا ایـن توفیـق حاصل شـد که این هـا در کنار هـم قـرار بگیرند. چون 
الزم بـود سـند از لحاظ علمی کاماًل پاالیش شـده باشـد، دانشـگاهیان 
و متخصصیـن فـن، آمدنـد. کنـار هـم بـودن ایـن گـروه هـا، بـه دلیل 
وارد شـدن در جزییـات، بـرای بـه اتمام رسـیدن کار، زمـان را طوالنی 
مـی کـرد امـا نهایتـًا، در آخرین جلسـه ای کـه برگـزار شـد، برنامه ها 
کامـل شـد. در مـورد نقشـه ی راه، جـا هسـت که بعـداً تکمیل شـود و 
بـه احتمـال قوی باید بـه زودی به امضا برسـد.کارهای کارشناسـی آن 
تمام شـده اسـت و آقـای دکتـر جغتایی به عنـوان مسـئول هماهنگی، 
کارهـا را دنبـال مـی کننـد. امیدواریـم که بـه زودی برای امضـای وزرا 

آماده شـود. 

دکتر چراغچی/عضو هیات مدیره انجمن: 
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مسـئله اتیسـم، مسـئله ایسـت که 
اینجـا توسـط دولـت نادیـده گرفته 
شـده! تلویزیونـی داریـم که شـبکه 
ی  رسـانه  و  نـدارد  خصوصـی 
محافظـه کاری اسـت. ما احسـاس 
فضـای  از  توانیـم  مـی  کردیـم 
رسـانه  یـک  عنـوان  بـه  مجـازی 
بـرای خودمـان اسـتفاده کنیـم، که 
فکـر می کنـم هم تاثیر گذار اسـت 
و هـم مـی توانـد از این بـه بعد در 
مطالبـات عمومـی که داریـم، تاثیر 
بیشـتری داشـته باشـد. در نتیجه ما 
برنامـه ای را طراحـی کردیم که در 
اولیـن بخـش بـرای معرفی اتیسـم 
و شـرایط سـختی کـه خانـواده هـا 
دارنـد، باشـد. مـا ویدیویـی را بـه 
اشـتراک گذاشـتیم و انجمـن هـم 
خیلـی بـا ایـن قضیـه موافـق نبود، 
ولـی احسـاس کردیم کـه باید این 

میـزان سـختی را معرفـی کنیـم.

مهراب قاسم خانی

 شـاید در نـگاه اول بـی رحمانه بود 
اتیسـم  هـای  خانـواده  از  خیلـی  و 
احسـاس  ولـی  شـدند،  ناراحـت 
کردیـم کـه باید این تـرس عمومی 

را بـرای مـردم ایجـاد کنیـم!
هـای  بچـه  از  کنـم  تشـکر  بایـد 
هـم  و  هنرمنـدان  همـکار، 
ورزشـکاران کـه خیلـی خـوب کنار 

گرفتنـد. قـرار  مـا 
 واقعـا ایـن اتفاق بـرای من هیجان 
انگیـز اسـت؛ جمع شـدن مبلغ یک 
میلیـارد و صد میلیون تومـان! واقعا 
کـم نیسـت و اتفاقـی اسـت کـه به 
ایـن راحتـی نمـی افتـد. این شـاید 
اطمینانـی بـود کـه مـردم در وهلـه 
ی اول بـه انجمـن داشـتند و بعـد 
بـه مـا . بـه نظـرم ماجـرا تـازه از 
فـرض  شـود.  مـی  شـروع  اینجـا 
کنیـد وقتـی در تمـام دنیـا برنامـه 
غربالگـری کـودکان بـه عنوان یک 

برنامـه ملـی انجـام می شـود که تا 
قبل از سـه سـالگی کودکان اتیسـم 
را تشـخیص بدهنـد، ایـن کـه مـا 
چـرا اینجـا چنیـن چیـزی را نداریم 
و چطـور بایـد دولـت را مجاب کنیم 
بـه اینکـه خـودش را موظـف بداند 
کـه در ایـن زمینـه ورود و سـرمایه 
گـذاری کنـد بـرای تمـام بحـث ها 
، ایـن چیـزی اسـت کـه بـه نظـرم 
تازه از االن شـروع می شـود و نباید 
کوتـاه بیاییـم و نباید بـه عنوان یک 
نـگاه  آن  بـه  اینسـتاگرامی  پسـت 
کنیـم. دوسـت دارم اتفاقـی بیافتـد 
کـه در مطالبه جدی باشـیم، پشـت 
آن بایسـتیم ، نیـاز باشـد داد بزنیـم، 
نیاز باشـد دعوا کنیـم و هر چیزی که 
نیاز باشـد مـا بتوانیم کنار هم باشـیم 

که ایـن قضیـه فراموش نشـود.

- بعـد از امضـای سـند ملـی ، 
وظیفـه انجمـن چـه خواهـد بـود؟

ایـن  بـه  اُتیسـم  - سـند ملـی 
صـورت تنظیـم شـد کـه همـه 
سـند  ایـن  اسـاس  بـر  چیـز 
توافـق شـود. چـون کار مربـوط 
به اتیسـم و اختـالالت تکاملی، 
اسـت.  یـک کار چنـد بخشـی 
بایـد یـک نقشـه ی راه توافـق 
شـود کـه در همـه جـا همیـن 
بـر  بعـد  بـه کار گرفتـه شـود. 
پنـج  برنامـه ی  در  آن  اسـاس 
سـاله ششـم، بـه صـورت یـک 
نتیجـه  برنامـه وارد شـود و در 
هـا  وزارتخانـه  از  کـدام  هـر 
برنامـه  از  را  خودشـان  سـهم 
داشـته باشـند و بـا یـک کمیته 
هماهنگـی کـه بـرای همیشـه 
هسـت، بـر آن نظـارت کنند که 
بـه درسـتی اجـرا شـود و همـه 
بخـش هـا بتوانند کار خودشـان 

دهنـد.  انجـام  را هماهنـگ 
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اشـکان  و  مهـراب  کـه  وقتـی 
»اتیسـم  گوینـد:  مـی  خطیبـی 
بـی رحمـه« ، واقعـا بـی رحـم 
اسـت. بدلیـل اینکه ایـن خانواده 
هـا یـک لحظـه آسـایش ندارند. 
یـک لحظـه، یـک ثانیـه حتـی! 
از  یکـی  بیـداری.  و  درخـواب 
دالیـل دیگـری کـه شـاید ما به 
اُتیسـم مـی گوییم »بـی رحم«، 
هنـوز  واقعـا  کـه  اسـت  ایـن 
کشـف نشـده کـه ایـن اختـالل 
چگونـه بوجـود مـی آیـد. یعنـی 
شـما مـی گوییـد دو نفـر آدمـی 
بـا  نبایـد  دارنـد  تاالسـمی  کـه 
هـم ازدواج کننـد، چـون قطعـا 
بچـه ی آنهـا تاالسـمی  مـاژور 
مـی شـود و بـه مشـکل برمـی 
خورد. یا اینکـه خانوادگی ازدواج 
نکنیـد چـون ممکـن اسـت بچه 
ماندگـی  عقـب  دچـار  شـما  ی 

٥ میلیـارد و ٧٧4 میلیـون و ۹۰٥ 
هزار و ۱3 ریال جمع شـده اسـت 
کـه از ایـن مبلـغ، ٥  میلیـارد و 
و  هـزار   ۱٧٢ و  میلیـون   ٥4۱
٧۹6 ریـال آن از طریـق خانـواده 
»هفـت هشـتادی هـا« پرداخـت 
شـده اسـت. یعنـی بیـش از ۹۰ 
توسـط  پرداخـت،  ایـن  درصـد 
جـزء  کـه  شـده  انجـام  کسـانی 
خانـواده »هفـت هشـتادی هـا« 
بخواهـم  هـم  آمـاری  بودنـد. 
 ۱6٢ و  هـزار   ۱۱ کنـم  عـرض 
َخیِّـر، از طریـق »هفـت هشـتاد« 
بـه ما کمـک کردنـد و بیشـترین 
میـزان واریـزی بـه خاطـر ثبـت 
بانـک  کـه   USSPEED
کنـد،  مـی  اعمـال  مرکـزی 
٢۰۰هـزار تومـان بـوده اسـت که 
توسـط عـده ای، بارها ایـن اتفاق 
هـم  میـزان  کمتریـن  و  افتـاده 
هـزار تومـان بـوده اسـت. شـاید 
کسـانی بودنـد کـه خیلـی تـوان 
آمـوز  دانـش  یـا  نداشـتند  مالـی 
بودنـد و سـن کمی داشـتند، ولی 
از همـان پـول توجیبـی ای کـه 
داشـتند بـه ایـن کمپیـن کمـک 
کردنـد و در نتیجه بیشـترین آمار 
پرداختـی، ٥۰۰۰ تومانـی ها بوده 
انـد. مـا یـک کار کوچـک هم به 

شقایق دهقان

بـاال  یـا در سـن  ذهنـی بشـود 
بچـه دار نشـوید چـون ممکـن 
اسـت ایـن اتفـاق برایـش بیفتد. 
اتیسـم واقعًا شـناخته شده نیست 
و هنـوز کشـف نشـده کـه چـرا 
بوجـود می آیـد و این مـی تواند 
ایـن تـرس را در دل همه بوجود 
بیـاورد کـه ممکـن اسـت بـرای 
بیایـد،  پیـش  ای  خانـواده  هـر 
بـرای اینکه شـما نمـی توانید از 
آن جلوگیـری کنید، بـرای اینکه 
آن را نمـی شناسـید! خیلی خوب 
اسـت کـه ایـن اتفـاق بیفتـد که 
بقیـه آدم هـای اجتمـاع از ایـن 
خانـواده هـا حمایـت کننـد. من 
هایـی  خانـواده  بـا  مـدت  ایـن 
برخـورد داشـتم کـه در آپارتمان 
نتوانسـتند زندگـی کنند و مجبور 
شـدند بـه جـای دیگـری نقـل 
مـکان کننـد چـرا کـه همسـایه 

و  وقـت  صـدای  و  سـر  از  هـا 
هـا  بچـه  ایـن  کـه  وقتـی  بـی 
داشـتند، شـکایت کردنـد، یا این 
کـه ایـن خانـواده هـا در اماکـن 
عمومـی نمی تواننـد بروند، هیچ 
تفریحـی ندارند، هیچ سـرگرمی 
ای ندارنـد و آمـار... وحشـتناک 
اسـت! یـک از هر شـصت و پنج 
تولـد فاجعه اسـت و همینطورکه 
پیـش مـی رود، ایـن آمـار زیـاد 
اسـت  قـرار  اگـر  شـود.  مـی 
حساسـیت مسـئولین برانگیختـه 
شـود، امیـدوارم واقعـا برانگیخته 

. د شو

آرش بهجو/از مدیران هفت هشتاد 
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نوبـه خودمان انجام دادیم؛ بخشـی 
کردیـم!  متوقـف  را  تبلیغاتمـان  از 
تبلیغـات  بابـت  کـه  را  ای  هزینـه 
بـه صاحبـان رسـانه مـی پرداختیم 
بـه انجمـن اتیسـم تقدیـم کردیـم. 
بیشـترین میزان دریافـت ما مربوط 
بـه روزهـای هشـتم و نهـم آبـان 
مـاه اسـت کـه کمپین شـروع شـد. 
ازسـاعت ۹ شـب که کمپین شـروع 
بـه کار کرد تا سـاعت دوازده شـب، 
44 میلیـون تومـان جمـع شـد. این 
نسـبت به سـاعت خیلی زیاد اسـت. 
فـردای آن روز هـم ۱6۰ میلیـون 
افـت  آتـی،  روزهـای  در  تومـان. 
وخیـز داشـتیم. در واقـع در بخـش 
دوم کمپیـن کـه دوسـتان، ویدیو را 
تهیـه کردنـد و توسـط هنرمنـدان 
اشـتراک گذاشـته شـد،  بـه  عزیـز 

را داشـتیم.  جهـش دوم 
*٧۸۰# یا شـرکت »هفت هشـتاد« 

و  بتوانـد  کـه  جایـی  تـا  همـواره 
خواسـته ی عمـوم جامعه نیـز همین 
باشـد، از اُتیسـم حمایـت مـی کند و 
کد ٧۰٧۰ »هفت هشـتاد«، همیشـه 
بـرای انجمن اتیسـم فعال اسـت. ما 
بـه خودمـان افتخـار مـی کنیـم که 
بخواهیـم قـدم کوچکی را بـه نیابت 
از خانـواده »هفـت هشـتادی ها« در 
کمک بـه انجمن برداریـم.  »هفت 
بـه  کـه  خدماتـی  بابـت  هشـتاد« 
خیریـه مـی دهـد هیـچ هزینـه ای 
دریافـت نمـی کنـد و هزینـه هـای 
خـود  دارد  سیسـتم  کـه  را  فنـی 

شـرکت پرداخـت مـی کند. 

آیا می شـود شـرکت های خصوصـی در کنار 
سـازمان هـای  مـردم نهـاد  قـرار بگیرنـد و 
ایـن سـامانه نیـز اولیـن شـرکتی باشـد که 
ایـن کار را انجـام مـی دهـد؛ ضمـن اینکـه 
امـکان سـوء اسـتفاده از نـام سـازمان های 

مـردم نهـاد  را از بیـن مـی برد ؟

مـا در »هفـت هشـتاد«، ۱۰ برابـر پولـی را کـه بـه 
ایـن واسـطه جمـع کردیـم بـه انجمـن اختصـاص 
دادیـم و هزینـه هـای فنـی را که عددهـای بزرگی 
اسـت خودمـان متقبـل شـدیم و ایـن را بـه عنوان 
یـک بخـش درونـی، یـک رسـالت اجتماعـی برای 
تـک تـک آدم هایـی کـه در»هفـت هشـتاد« کار 
مـی کننـد در نظر گرفتیـم، نه بعنوان یـک حربه ی 
تجـاری! رونـد کاری مـا در ایـن دو سـال و نیمـی 
کـه »هفت هشـتاد« وجـود دارد، هیچ وقـت بر این 
اسـاس نبـوده اسـت کـه بخواهیـم از اسـم برندی 
مثـل »انجمـن اتیسـم« بـه نفـع خودمان اسـتفاده 
کنیـم. مـا در ایـن زمینـه ها، بـه عنـوان عضوی از 
جامعـه، اولین و آخریـن اولویتمان، فرهنگ سـازی 
و کمـک بـه آن بـوده اسـت. خانواده هفت هشـتاد، 
یـک خانـواده ٥۰ میلیونـی اسـت و برنـد ناشـناخته 
ای نیسـتیم کـه بخواهیم به واسـطه بقیـه خودمان 

را بـزرگ کنیـم و نشـان دهیم. 
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اگر سـامانه »هفـت هشـتاد« نبود، 
حجـم واریـزی مـا بـه ایـن میـزان 
نمـی رسـید، به ایـن دلیـل که می 
دانیـم مـا آدم هـای تنبلی هسـتیم 
و ترجیـح مـی دهیـم یـک پسـت 
بگذاریـم و الیک بکنیـم. کاری که 
USSPEED  مـی کنـد ایـن 
اسـت کـه حتی تعـداد کلیـک ها را 

هـم بـه حداقـل می رسـاند. 
دارد  وجـود  کـه  نکاتـی  از  یکـی 
ایـن اسـت کـه خیلـی از خانـواده 
داننـد  نمـی  تهـران  شـهر  در  هـا 
چیزهایـی  چـه  انجمـن  خدمـات 
اعتمـادی  بـی  دلیـل  بـه  اسـت، 
مـا  دارد! چـون  هایـی کـه وجـود 
اعتمـادی هسـتیم.  بـی  آدم هـای 
در هـر سـاعتی از شـبانه روز کـه 
صورتحسـاب  اسـت،  بـاز  انجمـن 
بـرای  انجمـن،  مالـی  امـور  و  هـا 
هر کسـی کـه بخواهد ببینـد، قابل 

دسترس اسـت. با نشـان دادن یک 
کارت شناسـایی مـی تواننـد بـه هر 
قسـتمی از حسـاب هـای مالـی در 
طـول کمپین، سـرک بکشـند قطعا 
اتفاقـی کـه در ایـن کمپیـن افتاد و 
حـدود یـک میلیـارد تومـان جمـع 
آوری شـد،کمترین بخش آن است. 
بدلیـل اینکـه چیزی که مـا دنبالش 
بودیـم، صـدای بلنـدی بـود که آدم 
هـا سرشـان را برگردانند! متاسـفانه 
در ایـران، شـما هر چقـدر موفق تر 
باشـید، بیشـتر مخالف داریـد و این 
کمپیـن هـر چقـدر موفـق تر شـد، 
مخالفیـن بیشـتری پیـدا کـرد. من، 
قاسـم  مهـراب   طباطبایـی،  الدن 
خانـی و چندین عزیـز دیگر، چندین 
بـار درخواسـت کردیـم افـرادی که 
مخالفتـی دارند بیایند، مطالباتشـان 
را بگوینـد و بـه ایـن کمپین کمک 
کننـد، کـه هیچ وقت اجابت نشـد و 

اشکان خطیبی

هـر بـار بهانـه هـا تغییـر مـی کرد. 
متأسـفانه این گسسـتگی وجود دارد 
و تـا وقتیکه ما نسـبت بـه هرچیزی 
تـا ایـن انـدازه بـی اعتمـاد باشـیم، 
ایـن بـی اعتمـادی وجـود خواهـد 
داشـت. سـعی مـا ایـن اسـت کـه 
بتوانیـم حداقـل در این یـک مورد، 
اعتمادسـازی بـه وجـود بیاوریم، نه 
بـه غلـط، بلکـه واقعـی! تـا کمپین 
هـای بعـدی و آدم هایی که پشـت 
گیرنـد،  مـی  قـرار  ماجراهـا  ایـن 

کمتـر سـختی بکشـند. 
یک اصطالحی هسـت کـه می گویند: 
 »crashing the internet«
فکـر  و  منفجرکنیـم(  را  )اینترنـت 
مـی کنـم مـا از ۹ آبـان، همین کار 
را کردیـم! همـه بـه عشـق بچه ها 
ایـن کار را کردنـد. مـن از همـان 
اول هیـچ تصـوری نداشـتم که چه 
اتفاقـی خواهـد افتـاد. گفتـم یا پول 
جمـع می شـود یـا حداقل یـک نفر 
صدایمـان را مـی شـنود و این پول 
را مـی دهـد و از روز اول هم تماس 
هایـی داشـتیم کـه مـی گفتنـد مـا 
همـه ی پـول را مـی دهیـم. فکـر 

کـه  مردمـی  قبـال  در  کنـم  مـی 
ولـو هـزار تومـن کمـک کردنـد و 
چـه  بداننـد  خواهـد  مـی  دلشـان 
اتفاقـی خواهـد افتاد وآیا کمکشـان 
بـه سـرانجام رسـید یـا نه، مسـئول 
هسـتیم تا به آنها نتیجـه را بگوییم. 
پیگیـری الزم را هـم انجـام دادیـم 
بیفتـد.  اتفـاق  ایـن  کـه  اینجـا  تـا 
بخـش زیـادی از آن فـارغ از اینکه 
بـه عهـده انجمـن باشـد، بـه عهده 
اصحـاب  نقـش  شماسـت.  خـود 
رسـانه بـرای بزرگتـر کـردن ایـن 
صـدا و سـرعت بخشـیدن بـه روند 
مطالبـات خیلـی مهـم اسـت. اولین 
مـوردی کـه از آقـای دکتـر حسـن 
قاضـی زاده هاشـمی، وزیـر محترم 
بهداشـت و درمان درخواسـت شـده 
اسـت؛ تکمیـل برنامـه هـای ملـی 
اُتیسـم و اجرایـی شـدن آن اسـت. 
ایـن کـه چقـدر طـول می کشـد تا 
مـا بـه ایـن مطالبـات برسـیم، بـه 
پیگیـری دوسـتانی که در رسـانه ها 

فعالیـت مـی کننـد ارتبـاط دارد.
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بـا توجـه بـه اینکه شـما دغدغه شـفاف سـازی مالـی دارید، آیـا انجمن خـودش را موظف مـی کند کـه اظهار نامـه مالی اش 
را بـه مرجـع ذی صـاح ارائه دهد؟

انجمـن  سـاختاری،  لحـاظ  بـه 
اتیسـم، یـک انجمن هیئـت امنایی 
اسـت. یعنـی؛ پرسشـگرترین افراد، 
همـان بیسـت و یـک نفـر هیئـت 
نهادهـای  قانونـًا  و  هسـتند  امنـا 
نظارتـی نمی توانند آنها بازخواسـت 
کننـد مگر اینکـه تخلـف بزرگی بر 
صـورت  اش  اساسـنامه  خـالف 
ماهیـت  وقتـی  امـا  باشـد.  گرفتـه 
انجمـن، غیرانتفاعی اسـت و خیریه 
اسـت، خـودش را متعهـد مـی داند 
کـه بـه همـه ی جامعـه از جملـه 
پاسـخگو  اتیسـم،  هـای  خانـواده 
باشـد و وقتی چنیـن کمپین بزرگی 
ایجـاد مـی شـود، هـم به شـخصی 
کـه هـزار تومـان واریز کـرده و هم 
بـه شـخصی کـه 4 میلیـون تومان 
واریـز کـرده اسـت، شـفاف پاسـخ 
مـی دهـد؛ چـرا کـه مـی خواهـد 
آبـرو و اعتمـاد جذب کنـد و راهش 

مهندس محمد کریمی/خزانه دار انجمن 

را ادامـه دهـد. بایـد بگوییـم اشـخاص مختلـف وقتـی 
کنـار انجمـن آمدند، همـه آبرویشـان را گرو گذاشـتند. 
در جریـان کمپیـن ، خـود مـن بارهـا بـه عنـوان خزانه 
دار انجمـن ایـن نگرانـی را داشـتم کـه آبـروی آقـای 
خطیبـی و همـه آنهایـی کـه ایـن کمپیـن بـی سـابقه 
را رقـم زدنـد چـه می شـود؟! بـرای همیـن دو موضوع 
وجـود دارد: یـک اینکـه خروجـی انجمـن بسـیار امـن 
اسـت، یعنـی فقـط از طریـق حسـاب بانکـی و صرفًا از 
طریـق صـدور چـک و البته با وجـود اسـنادی که برای  
پشـتیبانی وجـود دارد و قابل دفاع اسـت. مهـم تر از آن 
ایـن اسـت که انجمـن حسـابرس مالی دارد و موسسـه 
مالـی، اسـناد مالـی اش را حسابرسـی مـی کنـد و بـر 
اسـاس آن حسابرسی، کسـی که تخصص حقوقی دارد، 
بـازرس انجمـن مـی شـود و در نقـش مشـاور حقوقـی 
انجمـن هـم فعالیـت مـی کنـد و بـه عنـوان بـازرس؛ 
بـه هیئـت امنـا در مجمـع عمومـی گـزارش مـی دهد. 
عالقـه بـه شـفاف سـازی مالـی بـرای انجمـن تـا این 
انـدازه اسـت کـه نه تنهـا گزارش مالـی کمپیـن ، بلکه  
کل عملیـات مالی سـال های گذشـته، روی وب سـایت 

قـرار مـی گیرد.

تصمیـم  فرمودنـد،  غفـاری  خانـم  کـه  همانطـور 
گرفتیـم کـه ملکـی را در اختیـار جامعـه ی اتیسـم 
تقریبـًا  ایـران قـرار دهیـم. ملـک یـک خانـه ی 
ویالیـی واقـع در زعفرانیـه تهـران اسـت، کـه فکر 
مـی کنـم یـک واحـد آن حـدوداً 36۰ متـر بـوده و 
بازسـازی کامـل شـده و کامـاًل قابل بهـره برداری 
مـی باشـد و حداقـل بـه مدت پنـج سـال در اختیار 
انجمـن اُتیسـم خواهـد بود. امیـدوارم اگر مشـکلی 
پیـش نیایـد بـه مـدت طوالنـی تـری در اختیـار 
انجمـن قـرار بگیـرد. بـرای تجهیـز آن هـم مبلغی 
را در نظـر گرفتـه ایـم و از بقیـه ی خیرین خواهش 
مـی کنیـم کـه کمـک کننـد تـا بـه بهتریـن نحـو 
تجهیـز شـود، زیـرا بازسـازی انجـام شـده اسـت و 
بایـد بـه لحـاظ ایمنـی تجهیـز شـود و امیـدوارم 
کـه بـرای نگهـداری روزانـه ی بچـه های اُتیسـم 
اختصـاص داده شـود. همانطـور کـه دیگـر عزیزان 
گفتنـد، ایـن خانـواده ها واقعا تحت فشـار هسـتند. 
طـی صبحتـی کـه بـا خانـم غفـاری داشـتم، مـی 
گفتنـد ایـن پـدر مـادر هـا آرزو دارنـد نیـم سـاعت 
بنشـینند، چـون کسـی  کافـی شـاپ  یـک  تـوی 
نمیتوانـد مسـئولیت ایـن بچـه هـا را قبـول کنـد. 

فکـر مـی کنم قـدم خیلـی مؤثـری خواهـد بود؛ 
اینکـه بشـود روزانـه بچـه هـا در چنیـن جایی 

 . شند با

خانم رهاوی/از خیرین محترم
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تشـکر  رسـانه  اصحـاب  از  مـن 
میکنـم کـه زحمـت انعـکاس ایـن 
جلسـه را مـی کشـند. انتظـار مـن 
ایـن بـود کـه سـوال های اساسـی 
تر پرسـیده شـود، زیرا دیده نشـدن 
اینکـه ایـن کمپیـن یک میلیـارد و 
صـد میلیـون تومان جمـع میکند و 
یـا خانـه ای 36۰ متـری به صورت 
اجـاره یا هدیـه، به مدت پنج سـال 
در اختیـار ایـن بچه ها قـرار گرفته، 
کوچکتریـن هدفـی اسـت کـه در 
ایـن کمپیـن به آن پرداخت شـده و 
بزرگتریـن هدفـی کـه ایـن کمپین 
دارد، همانطـور کـه آقایـان خطیبی 
کردنـد،  اشـاره  خانـی  قاسـم  و 
شناسـاندن ایـن مشـکل و اختالل 
بـه  جامعـه و بلند شـدن ایـن صدا 
کـه مـردم بـا ایـن اختـالل آشـنا 
شـوند، مـی باشـد. من این قـول را 
بـه خبرنـگاری که سـوال کردند« : 
نظـارت چـه می شـود؟« مـی دهم 

کـه مطمئـن باشـید، نظارتـی کـه 
در ایـن انجمـن انجـام مـی شـود 
خیلـی قـوی تـر از نظـارت هایـی 
اسـت کـه دولـت در جاهـای دیگر 
انجـام مـی دهـد. دولـت مـا وظیفه 
حاکمیتـی انجـام مـی دهـد، بحـث 
تصدیـق گـری انجـام نمـی دهـد. 
کـدام بخـش را بـه درسـتی گرفته 
و حمایـت کرده اسـت؟ مگـر اینکه 
سـابقه  بیاینـد.  جلـو  مـردم  خـود 
نشـان داده کـه در کشـور مـا خـود 
مـردم مـی تواننـد حرکتـی را انجام 
بدهنـد. هیئـت امنـای انجمن، یک 
هیئت بیسـت و یک نفره، متشـکل 
هـای  خانـواده  متخصصیـن،  از 
بنـده  اسـت.  وکارشناسـان  اُتیسـم 
هـم بـه عنـوان بـازرس و مشـاور 
حقوقـی در ایـن هیئت امنا هسـتم. 
تمامـی دوسـتان ، ِمـن جملـه خود 
مـن نیـز ، بـه صـورت رایـگان، به 
مـدت دو سـال اسـت کـه بـا ایـن 

انجمـن همـکاری مـی کنیـم. 
قطعـًا هیئت امنای انجمـن، کمپین 
را از روز اول رصـد و پیگیـری کرده 
و نظـارت مسـتقیم داشـته اسـت و 
قطعـاً روی حسـاب هـا هـم نظارت 
وجـود دارد. از رسـانه هـا خواهـش 
ایـن  اهـداف کالن  بـه  مـی کنـم 
هـا  بچـه  ایـن  بپردازنـد.  کمپیـن 
شـاید  و  دارنـد  مدرسـه  بـه  نیـاز 
کوچکتریـن نیازشـان داشـتن یـک 
اُتیسـم  خانـه تحـت عنـوان خانـه 
باشـد. مدرسـه هـا، ایـن بچـه ها را 
اخـراج مـی کنند چون مشـکل آنها 
را نمـی شناسـند و خانـواده ها نمی 
تواننـد از بچـه هـا نگهـداری کنند. 
یـک بچـه ی اتیسـم، ایـن اختالل 
را تـا آخـر عمـر همـراه خـود دارد، 
پـس نیـاز بـه نگهـداری و آموزش 
دارد و بایـد محیـط مناسـبی بـرای 

او فراهـم شـود. 

دکتر ادیبی/مشاور حقوقی و بازرس انجمن 



25

سـاعت کمی از چهار و نیم گذشـته بـود. خانوادهها 
یکی یکی خودشـان را به جلسـه رسـاندند و جمعی 
کوچـک و صمیمـی را شـکل دادنـد. نشـاطی کـه 
درچهـره ایـن پـدر و چهـار مـادر دیـده مـی شـد، 
نشـان از یـک گـپ و گفـت خودمانـی داشـت در 
آن هـم درد هـا و رنجـش هـا را می شـد احسـاس 
کـرد و هـم امیدها وخشـنودی هـا را... جنـاب آقای 
نوروزعلی،سـرکار خانـم خندان،خانـم خوشـنویس، 
خانـم مرواریـد و خانـم شـاه منصـوری دعـوت مـا 
را بـرای گفتگـو پذیرفتنـد و جمـع مـا را شـکل دادنـد. 
مرسـی کـه آمدیـد و دعوت مـا را برای گفـت و گو 
پیرامـون کمپیـن خانـه اتیسـم پذیرفتید. بنا هسـت 
ویـژه نامـه ای را آمـاده کنیـم  کـه بـه نوعـی تمام 
اتفاقـات کمپیـن، از روز اول تـا آخرکـه یـک بخش 
اعظـم آن هـم خانواده هـای کودکان اتیسـم بودند 
در آن شـرح داده شـود. نمـی دانـم از کـدام یک از 

گفتگویی صمیمی با والدین 
دارای فرزند اتیسم پیرامون 

کمپین خانه اتیسم
مصاحبه: سینا توکلی 

عزیـزان شـروع کنیـم . من سـوالی را می پرسـم و 
مـی خواهـم اگـر ممکن اسـت کوتـاه به آن پاسـخ 
دهیـد تـا بتوانیـم بـه تمـام سـواالت حـول کمپین 

برسـیم و گفـت و گـو کنیم. 
سـوال اول ایـن اسـت کـه روز اول یـا شـب اولـی 
که شـعار کمپیـن را دیدید یا شـنیدید چه برداشـتی 
از آن داشـتید؟ و روزهـای بعـد آیـا توانسـتید با این 

شـعار کنـار بیایید یـا خیر؟
خانـم خوشـنویس: فکـر مـی کنم چیـزی که 
در ابتـدا دیـدم یـک فیلـم خیلـی وحشـتناک بـود.. 

شدم. شـوک 
خانـم خنـدان: مـن روز اول کـه فیلـم را دیـدم 
خیلـی شـوکه شـدم. بـه خانـم غفـاری گفتـم کـه 

ایـن خیلـی تلـخ اسـت، خیلـی.. 
هـا  خانـواده  کـه  اسـت  بهتـر 
خانـواده  بـرای  و  نبیننـد  را  آن 
متـن  بعـد  نشـود.  گذاشـته  هـا 
کمپیـن را دیـدم. حقیقتش برایم 
دوسـت  را  آن  و  نبـود  جـذاب 
نداشـتم ولـی بعـد با خـودم کنار 
آمـدم و گفتـم گاهـی وقـت هـا 
بایـد یـک چیزهایـی را تحمـل 
افتـاده  راه  بـه  کمپینـی  کنیـم. 
اسـت و درسـت اسـت کـه مـن 
شـعار آن را دوسـت نـدارم ولـی 
کنـار  آن  بـا  کـه  اسـت  خـوب 
بیایـم، چـون این مـی تواند یک 
باشـد.  بـزرگ  رسـانی  اطـالع 
میتوانـد کار بزرگـی انجام شـود. 

گفتگویی صمیمی با والدین 
دارای فرزند اتیسم پیرامون 

کمپین خانه اتیسم
مصاحبه: سینا توکلی 
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و بـه ایـن دلیـل پذیرفتـم.
خانـم شـاه منصـوری: مـن بـا خـود کمپیـن 
اصـال مشـکلی نداشـتم ولی با اسـم کمپین مشـکل 
داشـتم. بـه نظـر مـن آدمـی وقتـی کاری را انجـام 
مـی دهد باید روی اسـم آن خیلی حساسـیت نشـان 
دهـد. هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت اطرافیانم بـا این 
اسـم باعـث اذیـت مـن مـی شـوند، چـون مثـال به 
مـن مـی گوینـد با ایـن کمپیـن مـی خواهنـد برای 
شـما خانـه بخرند؟ بـرای من کـه تا به حـال دخترم 
را عضـو انجمـن اتیسـم نکـرده ام تـا خدایـی نکرده 
بـه اندازه سرسـوزنی از سـهم بچـه هـای نیازمند به 
سـمت بچـه مـن نیایـد، ایـن حـرف هـا یـک مقدار 

تحملـش سـخت بود.
خانـم مروارید: مـن راسـتش در وهلـه اول هیچ 
فکـری نکردم یعنی نه ناراحت شـدم و نه خوشـحال 
شـدم: فقـط به ایـن فکر کردم کـه قرار اسـت پولی 
جمـع شـود و چگونـه قرار اسـت خرج شـود. همین.

خانـم خوشـنویس: بـرای مـن مسـاله دوسـت 
داشـتن یـا نداشـتن شـعار کمپیـن نبـود. اینکه اصال 
در جریـان کمپیـن نبـودم بـرای مـن شـوک بـود. 
مـن در ایـن مجموعـه بودم ولـی در جریـان کمپین 
نبـودم. مـن هم مثـل همه خانـواده هـای دیگر یک 
شـب فیلمـی را بـاز کردم و شـوکه شـدم، شـب بعد 
سـاعت ۹ بـا شـعاری مواجـه شـدم کـه مـی گفـت 

کـودکان اتیسـم دارنـد بی خانمـان می شـوند. اول 
برایـم سـنگین بـود، ولی مـن دیگـر االن یک بچه 
نـدارم بلکـه صدهـا بچـه دارم. مسـاله دیگـر بچـه 
مـن نیسـت که مثـال بگویـم بـرای بچه مـن خانه 
ای باشـد یـا نباشـد، با اینکه بچه مـن امکاناتی را از 
اینجـا نمـی گیرد اما بچـه هایی را می شـناختم که 
واقعـا بـه کوچکتریـن امکانـات اینجا احتیـاج دارند 
و ایـن کمپیـن برای آنهـا الزم اسـت و اینگونه بود 

کـه با ایـن شـعار کنـار آمدم.
نوروزعلـی: مـن خیلـی کوتاه مـی گویـم، در این 

تبلیغـات خیلی افراط شـد.
منظورتان این است که شعار، شعار تندی بود؟

بـود، مـی  تنـد  بلـه خیلـی  آقـای نوروزعلـی: 
توانسـت خیلـی آرامتـر باشـد، خیلـی بـا منطـق تر 

باشـد، میتوانسـت اتیسـم را هـم معرفـی کنـد.
سـوال دیگـری کـه برایم ایجاد شـد این اسـت که 
اگـر ایـن شـعار بـه ایـن شـکل نمی بـود، اگـر این 
شـعار احساسـی نمی بـود، آیا می توانسـت در مدت 
بیسـت روز، یـک میلیـارد و ... پـول جمـع کند؟ در 
واقـع کمپین یک شـعار داشـت و می گفـت ما پول 
مـی خواهیـم بـرای خرید این سـاختمان کـه برای 
اتیسـم مانـدگار باشـد، جایـی کـه آن را از اتیسـم 
نگیرنـد. آیـا اگـر ایـن شـعار لطیف تـر می بـود آیا 
مـا مـی توانسـتیم دو یا سـه طبقـه از سـاختمان را 

کـه االن داریم، داشـته باشـیم؟
خانـم خنـدان: مـن مـی گویم بـه چـه قیمتی؟ 
خیلـی سـخت اسـت. خوب نبـود. هر چقـدر هم که 
بگوییـم مـی خواهیـم پولـی جمـع کنیم. بـه نظرم 
مـی توانسـت خیلـی بیشـتر روی آن کار شـود. می 

توانسـت بهتـر از ایـن اتفـاق بیفتد.
خانـم شـاه منصـوری: بـا نظـر خانـم خنـدان 
موافقـم. بـه اسـم خیلـی اهمیـت مـی دهـم. چـرا 
بایـد با احساسـات مردم بازی شـود. خیلـی راه های 

بهتری وجود دارد. می توانسـت 
یـک اتاق فکر تشـکیل شـود و 
شـاید حتـی بیشـتر از ایـن هـا 
می توانسـت جمع شـود. شـاید 
خیلـی هـا هنـوز اتیسـم را نمی 
اتیسـم شـناخته  اگـر  شناسـند. 
شـود بیشـتر از ایـن هـا ممکن 

اسـت پـول جمع شـود.
مـن همانطور  خانم مروارید: 
هـم  آذر  سـوم  جلسـه  در  کـه 
گفتـم، قبـول نـدارم کـه بـرای 
رسـیدن بـه یک هدف، شـان و 
جایـگاه مـا را زیـر سـوال ببرند. 
بعضی از کلمات شـان انسـان را 
زیـر سـوال می برد. میشـد بهتر 
تبلیـغ کرد. امـا باز هـم اگر کار 
درسـت انجام شـود، من غرورم 
را مـی شـکنم و میگویـم یـک 
انجـام  را  کار  ایـن  دیگـر  بـار 
پـول  میـزان  همیـن  دهیـد، 
جمـع کنید تـا مثال برویـم و در 
شـهریار زمیـن بخریـم. بـه این 
قیمـت راضـی هسـتم. ولـی نه 
بـه قیمـت خرید یک سـاختمان 
انقدری که بیسـت نفـر بیایند و 
برونـد. اگر هدف درسـت انجام 

شـود مـن حرفی نـدارم.
اگر به جای بیسـت نفر دویسـت 

نفر بیاینـد و بروند چطور؟
خانـم مروارید: دویسـت نفر 

نمی شـود..
مـا طـرح هایـی ی داریـم کـه 

میشـود..
خانـم مروارید: ببینیـد مرکز 
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نگهـداری یعنـی شـما حداقـل 4۰۰۰ نفـر داشـته 
باشـید. منظـور مـن ایـن بـود. مـن بـه قیمتـی این 
مـدل پـول طلبیـدن را قبول مـی کنم کـه یک کار 
اساسـی انجـام شـود. بـرای سـنین پاییـن تـر اکثرا 

همـه امکانـات فراهم اسـت. 
مـی فرماییـد بـرای سـنین نوجوانـی بـه بـاال ایـن 

مراکـز را نداریـم؟
خانـم مرواریـد: من مـی گویـم دوبـاره کمپینی 
برگـزار شـود تـا ایـن پـول دوبرابـر شـود. چنـد بار 
هـم گفتـم کـه ٥ میلیـارد جمع شـود، 4 میلیـارد از 
آن صـرف خریـد زمیـن شـود کـه مثال در شـهریار 
مـی شـود 4۰۰ متـر زمیـن خریـد و یک میلیـارد را 
هـم مـی توان بـه سـاخت بهترین مرکـز اختصاص 

داد. مـا مرکـز توانبخشـی زیـاد داریم.
خانم خوشـنویس: مـن یک بـار به خـود خانم 
غفـاری هـم گفتـم ایـن کمپیـن شـاید برای شـما 

از نظـر مـادی خـوب بـود ولـی از نظـر پشـتوانه 
خانـواده هـا خیلـی بـد بـود. خانـواده هـای اتیسـم 
خیلی دلسـرد شـدند. خیلی بـا احساسـات آنها بازی 

کردند. 
آقـای نوروزعلـی: بـا نظـر خانـم هـا موافقـم. 
مـی توانسـت بـا برنامـه ریـزی درازمـدت انجـام 
شـود نـه بـه ایـن سـرعت. دوماهـه بـرای تخلیـه 
اینجـا نیامدنـد، دوماهـه هـم ایـن مـکان را اجـاره 
نکردیـم. بـه هـر حـال اتیسـم احتیـاج بـه مکانـی 
داشـت. مکانـی کـه تـا امـروز نداشـت. جایـی نبود 
کـه بـه خانـواده هـای اتیسـم و خواسـته هایشـان 
توجـه شـود. مـا چنیـن چیـزی در ایـران تـا امـروز 
نداشـتیم. مـن به مقتضای سـن پسـرم بـه تعدادی 
انجمـن مراجعـه کـردم. گفتنـد ٥۰۰۰۰ تومان برای 
ثبـت نـام بدهیـد ، 4۰۰۰۰ تومـان برای آمـوزش... 
بنـده گفتـم کـه جیب من کیسـه پر از پول نیسـت. 
بلـه بایـد چنیـن کاری انجـام مـی شـد ولـی نـه با 
ایـن تنـدروی ها. مـا خانـواده ها، از خـودم صحبت 
نمـی کنـم، مـا احتیـاج بـه ترحم نداشـتیم. بـه این 
اتیسـم،  بگوینـد  دفعـه  یـک  مـردم  کـه  صـورت 
اتیسـم، اتیسـم...در حالـی کـه وقتی مثـال وارد یک 
متـرو مـی شـویم و مـی گوییـم اتیسـم، خیـال می 
کننـد مـا بچه هایمـان را از انتهای فالن کهکشـان 
آورده ایم! اتیسـم هنوز شـناخته نشـده اسـت. اولین 
افـراد جامعـه اسـت کـه  افزایـش آگاهـی  مسـاله 
متوجـه شـوند بچه من کیسـت، خواسـته و درد من 

؟ چیست
اگـر رنجـش  خانـم خنـدان: مـن مـی گویـم 
خانـواده هـا نبـود شـاید بیشـتر از ایـن پـول جمـع 

شـد. می 
و  هنرمنـدان  از  نفـر  اول کمپیـن 4۰۰  روز  شـاید 
ورزشـکاران و سـلبریتی هـا آمدنـد و ایـن پسـت را 
کار کردنـد و بـا کمپیـن همکاری داشـتند. دو شـب 

اخبـار  کمپیـن  شـروع  از  بعـد 
خبـری  کمپیـن  دربـاره   ٢۰:3۰
پخـش کـرد. آقـای علـی ضیاء 
در  اتیسـم  از  و  تمـاس گرفـت 
برنامـه شـان دعـوت کـرد. در 
مسـوولین  از  تعـدادی  نهایـت 
از دفتـر ریاسـت جمهـوری تـا 
وزارت بهداشـت تمـاس گرفتند 
و نسـبت بـه خواسـته هـای مـا 
حساس شدند و مطالبات را پرسیدند. 
پرسیدند که خواسـته ها و نیازهای 
شـما چیسـت. آیـا ایـن تندروی 
و ایـن اتفـاق توانسـت قسـمتی 
را  مسـوولین  و  هـا  رسـانه  از 
را  ذهنشـان  و  کنـد  تحریـک 
متوجـه اتیسـم کند یا خیـر؟ آیا 

در ایـن حـوزه موفـق بـود؟ 
اصـال  کار  خنـدان:  خانـم 
کوچـک نبـود، ولی مـن میگویم 
اگـر در کنـار خرید خانـه، فیلم یا 
کلیپ دیگـری مثال دربـاره بیمه 
بچه ها سـاخته می شـد شـاید تا 
انـدازه ای رنجـش خانـواده های 

اتیسـم را کـم مـی کرد. 
خانم شـاه منصوری: چون 
شـروع  از  لحظـه  لحظـه  مـن 
کمپیـن در جریان جنجال هایی 
کـه پیش مـی آمد قرار داشـتم، 
از رسـانه  بـودم، خیلـی  شـاهد 
هـای مجـازی، صدای کسـانی 
بـود کـه مخالـف کمپیـن بودند 
نـه موافق. به خصـوص مخالف 
اسـم کمپین. هـر دولتـی وقتی 
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دارد،  الزم  فرمانـداری  شـود  مـی  تشـکیل  کـه 
شـهرداری، خانـه ملت، ما با این مشـکلی نداشـتیم 
ولـی واقعـا اسـم کمپین بـه گونه ای بـود که خیلی 

هـا را اذیـت کرد.
خانـم مرواریـد: به نظر مـن موفق بـود. خانواده 
خـودم بـا اینکـه خـودم هنـوز از جریـان بـی خبـر 
بـودم، مبلـغ یـک میلیـون و نیـم جمـع کـرده و به 
حسـاب انجمن واریز کـرده بودنـد. در نهایت گفتند 
کـه چنیـن کاری انجـام داده اند و من گفتم میشـد 
بـی زحمت از من سـوال می پرسـیدین؟) بـا خنده( 
شـاید مـن مـی خواسـتم بگویـم مدتی دسـت نگه 
داریـد. به هرحال از آنها تشـکر کـردم. در کل تاثیر 

بسـیار زیـادی بر جامعه داشـت.
در جلسـه ای کـه بـا »هفت هشـتاد« داشـتم، آنها 
گفتنـد ایـن اولیـن کمپیـن درحوزه سـالمت اسـت 
کـه چندیـن هـزار نفر با گوشـی هـای همـراه خود 

کمـک کـرده انـد و ایـن رقم بی سـابقه اسـت.
خانـم مرواریـد: بـه همیـن خاطـر اسـت کـه 
مـی گویـم انجمـن می توانـد دوبـاره و این بـار در 
حـد نیازهـای واقعـی پـول جمع کنـد، منتهـا چنین 
پیشـنهادی نمـی دهـم چـون مطمئنن خیلی سـر و 

صـدا می شـود!
خانم خوشـنویس: بلـه درایجاد حساسـیت بین 
مسـوولین واقعـا کمپیـن موفـق عمـل کـرد ولـی 
خیلـی دلـم سـوخت که اگـر برنامـه ریـزی بهتری 
انجـام مـی دادنـد و خانواده هـای اتیسـم را قبل از 
شـروع کمپیـن بـه لحـاظ ذهنی آمـاده مـی کردند، 

مشـکالت بعـد از آن دیگـر پیـش نمـی آمد.  
آقـای نوروزعلی : روی هنرمندان هـم تاثیرگذار 
بـود، البتـه هنرمندان ما که روی چشـم مـا جا دارند 
ولـی مسـوولین مـا متاسـفانه ... یک مثـال قدیمی 
هسـت کـه مـی گویـد سـگ هـار آدم را بگیـرد اما 
جـو آدم را نگیـرد! مسـوولین ما در ابتـدای کار جلو 

آمدنـد و سـینه سـپر کردنـد کـه بگوینـد مـا هـم 
هسـتیم و حامـی شـماییم امـا بعد عقب کشـیدند.

یعنی صرفا در همان روزهای کمپین..؟
آقای نوروزعلـی: در همان روزهای کمپین شـو 
بـازی کردنـد امـا بـرای مـا هیـچ کار مثبتـی انجام 
ندادنـد. بیمـه کودک خود مـن را با آیکیـوی 6۱، با 
رای و تشـکیالت خـود قطـع کردند. مـن در همان 
جـو کمپیـن بـه وزیـر کار نامه نوشـتم کـه نامه هم 
االن موجـود اسـت، در جـواب مـن پاسـخ دادنـد 
کـه هرچـه کمیسـیون پزشـکی بگویـد. هنرمنـدان 
وظیفـه ای نداشـتند امـا جلـو آمدند و کمـک کردند 
امـا مسـوولین به هیـچ عنـوان نمی خواهنـد کاری 
انجـام دهنـد چون بـه فکر پول هسـتند نـه به فکر 

تیسم. ا
سـوال بعـدی من این اسـت کـه انجمن چـه کاری 
مـی توانسـت انجـام دهـد کـه بیشـتر برای اتیسـم 
پـول جمع شـود؟ نمـی گویم چـه کار می توانسـت 
انجـام دهد کـه خانواده هـا را آرام کنـد چون وقتی 
شـعاری بـرای یـک کمپیـن انتخـاب مـی شـود و 
تبلیـغ مـی شـود دیگر امـکان تغییـر آن بـه راحتی 
وجـود نـدارد، اما سـوالم فعال این اسـت کـه انجمن 
چـه کاری مـی توانسـت انجـام دهـد کـه بتوانـد 
از ایـن فضـای بیسـت روز کـه شـاید تـا دوسـال 
دیگرهـم بـه دسـت نیایـد، اسـتفاده بیشـتری کند؟ 

چـه پیشـنهادی دارید؟
خانم مرواریـد: اگر من بـودم »دیریـن دیرین« 
را سـریالی مـی کـردم. شـما میگوییـد انجمـن چه 
کار بیشـتری مـی توانسـت انجـام دهـد. مـن اول 
کـه می خواسـتم انیمیشـن را ببینم الحـول و القوه 
اال بـاهلل خوانـدم چـون مـی ترسـیدم کـه چیزهای 
بـدی را درآن ببینـم. مـن خیلـی سـریع بـه هم می 
ریـزم. وقتـی دیدم، راسـتش زیـاد بد نبـود. واقعا آن 

انیمیشـین روی جامعه تاثیرگذاشـت. 

خانـم خوشـنویس: نظرمن 
ایـن اسـت کـه مـا یـک وقـت 
طالیـی در برنامـه آقـای ضیـاء 
یـک  اگـر  درآنجـا  داشـتیم. 
مهندسـی  هـا  صحبـت  مقـدار 
شـده تـر بیـان مـی شـد مـی 
بهتـر  را  فضـا  خیلـی  توانسـت 
کنـد. تعـدادی از خانـواده هـای 
اتیسـم را از طریـق آن تریبـون  
مـی شـد آرام کـرد و خواسـته 
هـای کلی تـری را مطـرح کرد 
کـه تـا ایـن انـدازه صحبـت ها 
شـخصی و مختـص بـه انجمن 
نباشـد. آن برنامه یـک موقعیت 
طالیـی بـود که از دسـت رفت. 
بـه  توانسـت هـم  برنامـه مـی 
خانـواده  هـم  و  انجمـن  نفـع 

هـای اتیسـم باشـد. 
فکـر  مـن  خنـدان:  خانـم 
میکنـم انجمـن می توانسـت با 
سـاخت چنـد کلیپ مثـال درباره 
مشـکالت بچـه های اتیسـم و 
مطـرح کـردن نیازهـای آنهـا و 
همچنیـن شـفاف سـازی، هـم 
بـه  هـم  و  کنـد  آرام  را  فضـا 

نتایـج بهتـری برسـد.
آقـای نوروزعلـی: مـن هـم 
پیشـنهادات خانم هـا را تصدیق 
مـی کنـم. کمپین می توانسـت 
کنـد  عمـل  تـر  موفـق  خیلـی 
ولـی متاسـفانه اختالفات داخلی 
پیـش آمـد که البتـه بایـد برای 

آینـده تجربه شـود.
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می توانید پیشنهاد مستقیم تری دهید؟
آقـای نوروزعلی: پیشـنهادم این بود که روشـن 
تـر و واضـح تـرو بـا برنامـه ریـزی جامـع تـر و بـا 
تـداوم بیشـتر صـورت گیـرد و نـه بـا یـک کلیپ و 

چهـار تـا برنامـه. بایـد روشـنگری صـورت بگیرد.
بنظـر شـما در جریـان کمپیـن و مـوج هایـی کـه 
ایجـاد شـد، مـا چه فرصت هایـی را از دسـت دادیم 

و ازچـه موضوعاتـی غافل شـدیم؟
خانـم شـاه منصـوری: اگـر بـه جامعـه درباره 
اتفاقـات  داده مـی شـد،  بیشـتری  آگاهـی  اتیسـم 
بهتـری مـی توانسـت بیفتـد. مـی توانسـتند در این 
بیسـت روز بـه غیـر از پولـی کـه جمـع مـی شـود، 
از مسـوولین برای سـاخت آموزشـگاه زمیـن مطالبه 

کننـد یـا امتیـاز بگیرند.

خانم خندان: باید مکتوب امضاء می گرفتیم.
خانـم شـاه منصـوری: بلـه و تـا زمانی کـه به 
قـول معـروف تنور داغ اسـت، بـه صـورت عملی از 

آنهـا طلـب کننـد و نـه فقـط در حرف.
خانـم مرواریـد: فکر نمـی کنـم انجمن بیشـتر 
از ایـن مـی توانسـت کاری انجـام دهـد، بـه شـما 
مـی گویـم کـه چـرا، بـه ایـن خاطـر کـه خیلـی از 
بایـد  انتظـار داریـم  انجمـن  از  چیزهایـی کـه مـا 
ازدولـت انتظـار داشـته باشـیم. درآمریکا کـه تا این 
انـدازه از کـودکان اتیسـم حمایـت می شـود، مراکز 

مختلـف نگهـداری از کـودکان، دولت ایـن حمایت 
هـا را انجـام مـی دهـد. مـا مـی توانیـم از انجمـن 
انتظـار داشـته باشـیم کـه بـه دولـت، بهزیسـتی یا 
شـهرداری نامـه بنویسـد، الزم شـد فشـار بیـاورد. 
امـا نمـی توانیـم از انجمـن توقع داشـته باشـیم که 
خـودش دسـت بـه عمـل بزنـد چرا کـه ایـن اتفاق 
در مجلـس بایـد انجـام شـود. انجمـن مـی توانـد 
ازحقـوق کـودکان اتیسـم دفـاع کنـد. در نتیجه من 
فکـر نمـی کنـم انجمـن در طـول کمپیـن فرصت 
خاصـی را از دسـت داده باشـد. انجمـن همه تالش 

خـود را انجـام داد. 
عمـده  کنـم  مـی  فکـر  خوشـنویس:  خانـم 
مشـکل انجمـن و مـا ایـن اسـت کـه خانـواده هـا 
وظایـف  و  اختیـارات  حیطـه  کـه  نمیداننـد  هنـوز 
انجمـن چیسـت. و چون فرهنگ سـازی الزم اتفاق 
نیفتـاده اسـت، آنهـا تصـور مـی کننـد ایـن انجمن 
اسـت کـه مـی بایسـت تمـام چالـش هـای زندگی 
آنهـا را رفـع کنـد. بـه نظـرم قبـل از کمپیـن بایـد 
بـرای خانـواده هـا فرهنگسـازی مـی شـد. معنـای 
NGO بایـد بـرای خانـواده هـا شـرح داده شـود. 
خانم شـاه منصـوری: بـه نظـرم انجمـن یک 
تریبـون بـرای صـدای خانـواده های اتیسـم اسـت. 
مـن کـه نمی توانـم به فـالن مسـئول مراجعه کنم 
و نمـی توانیـم هـر کـدام تـک تـک مطالبـه گری 
انجـام دهیـم. ایـن انجمـن اسـت کـه مـی توانـد 

صـدای مـا را به مسـئولین برسـاند. 
خانم خوشـنویس: دقیقـا، خانواده هنـوز این را 
نمـی دانـد و اگـر فرهنـگ سـازی الزم انجام شـود 
قطعـا بـا قدرت پشـت انجمن می ایسـتد تـا حداقل 
از ایـن طریـق بتوانـد صـدای خـودش را بـه گوش 

مسـئولین برساند. 
آقـای نوروزعلـی: در ایـن کمپیـن خوشـبختانه 
فرصت سـوزی نشـد ولـی فرصت هـای طالیی ای 

داشـتیم که می توانسـتیم خیلی 
بهتـر از آنهـا اسـتفاده کنیم. اگر 
بـه موقـع از آن مسـئولین امضا 
گرفتـه  انگشـت  اثـر  حتـی  و 
نگوینـد  بعـد  کـه  شـد  مـی 
کردیـم،  جعـل  را  امضایشـان 
قطعـا میتوانسـتیم فرصت های 
بهتـری داشـته باشـیم. اما االن 
هـم بـه نظـر مـن کمپیـن بـا 
وجود فشـارخانواده ها، توانسـت 
خـوب کار را بـه اتمـام برسـاند 
و بازجـای شـکرش باقـی اسـت. 
دربـاره توقعـات صحبـت کنیم. 
از یـک انجمـن دو و نیـم سـاله 
چـه توقعاتی مـی توانیم داشـته 
باشـیم و تـا چـه میـزان انجمن 
مـی تواند ایـن توقعـات خانواده 
هـا را بـرآورده کند؟ آیـا انجمن 
بـا توجـه بـه تعـداد پرسـنلی و 
فضـا و پولـی کـه دارد، میتوانـد 
از  سـطح  ایـن  پاسـخگوی 
قـول  بـه  یـا  باشـد؟  توقعـات 
خانـم مرواریـد انجمـن بیشـتر 
باید نقش واسـطه گـری و چانه 
زنـی با سـازمان هـای دولتی و 

غیـر دولتـی را ایفـا کنـد؟
یـک  مـن  خنـدان:  خانـم 
انجمـن   بـه  کـه  اسـت  سـال 
مـی آیـم. بـه واقـع مـی بینـم 
که بـا وجود تعـداد انـدک نیرو، 
تـالش مـی کننـد. تالشـی که 
دیـده نمی شـود ولـی چون من 
اینجـا هسـتم مـی بینـم. من از 
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یـک موضوعـی کـه در جریـان کمپیـن اتفـاق افتاد 
ناراحـت شـدم. چـرا افـرادی کـه تـا ایـن انـدازه از 
خدمـات انجمن اسـتفاده مـی کردند، سـکوت اختیار 
کردنـد و وقتـی گفتـه مـی شـد انجمن هیـچ کاری 
انجـام نـداده اسـت، دربـاره خدمـات و کمـک هایی 
کـه از انجمـن دریافـت کردنـد هیـچ گونـه دفـاع و 

صحبتـی نکردنـد.
خانـم شـاه منصـوری: دختر مـن جـزء انجمن 
نیسـت چـون احسـاس می کنم کسـانی هسـتند که 
بیشـتر از فرزنـد مـن بـه خدمـات انجمن نیـاز دارند 
امـا در همـان دو بـاری که از صبح تا بعـد از ظهر در 
قسـمت مـددکاری بودم تالش خیلـی از آدم ها را در 
اینجـا شـاهد بـودم. زمانـی که بـا خیرین بـه بازدید 
تعـدادی از خانـواده هـا رفتیـم زحماتـی که کشـیده 
مـی شـد را دیـدم. انجمـن هـر کمکـی هـم کـه به 
خانـواده هـای نیازمند کرده باشـد نمی توانـد آنها را 
جـار بزند. من همیشـه گفتـه ام که این کـودک نوپا 

وظیفـه اش را انجام داده اسـت.
آقـای توکلـی چـرا به یک کـودک دو و نیم سـاله به 

چشـم یک مرد بیسـت سـاله نگاه مـی کنند؟
شـاید چـون اعتمـاد به نفـس باالیـی دارد و توقعات 

را بـاال مـی برد. 
خانـم مرواریـد: چـون خـودش خیلی مـی گوید 
کـه مـن بـاال هسـتم. در شـروع کار انجمـن زمانی 
کـه سـاختمانی در سـتاری نزدیـک اکباتـان گرفتـه 
بودیـم، کنـار آن سـاختمان یـک آرایشـگاه بـود که 
مـدام بخاطـر سـروصدا و رفـت و آمد به سـاختمان، 
بـه ما اعتراض مـی کرد و می گفـت مراجعینش می 
خواهنـد در زمان پاکسـازی پوسـت اسـتراحت کنند. 
در ایـن اوضـاع که هنـوز تکلیـف ما در خـود تهران 
مشـخص نشـده بود و اوضـاع خوبی نداشـتیم، خانم 
غفـاری به شهرسـتان رفتنـد و در بعضی شهرسـتان 
ها شـعبه زدنـد. االن انجمـن مثل درختی اسـت که 

ریشـه اش هنوز ضعیف و کوچک اسـت اما شـاخ و 
بـرگ هایش به آسـمان رسـیده اسـت. نتیجـه این 
مـی شـود کـه به قول شـما مـا مـی گوییم چـرا تا 
ایـن حـد از انجمـن توقع داریـم، حال آنکـه به این 
دلیـل اسـت که خود انجمـن چنین توقعـی را ایجاد 

کرده اسـت.
انجمـن  مخاطبیـن  اکثـر  خانـم خوشـنویس: 
قشـری هسـتند دارای فرزنـد دو سـال تـا چهـل 
بزرگسـال کاری  بـرای قشـر  انجمـن  سـال. االن 
آقـای  پسـر  مثـال  طـور  بـه  اسـت  نـداده  انجـام 
نوروزعلـی خدماتـی از انجمن دریافت نکرده اسـت. 
بـرای خانـواده هایـی کـه فرزندانشـان از آموزش و 
پـرورش رانـده شـده انـد و در خانـه هسـتند و بـه 
جنـون کشـیده شـده انـد و بـه بیمارسـتان هـای 
روانـی یا به مـکان های مشـابهی مراجعـه میکنند، 

هنـوز انجمـن کاری انجـام نـداده اسـت. 
سـوال مـن ایـن اسـت کـه آیـا انجمـن بـرای این 
قشـر هـم بایـد کاری انجـام دهـد و ایـن توقـع را 

دهد؟ پاسـخ 
خانـم خوشـنویس: قطعـا.. بـه نظـرم هر کس 
کـه مخاطـب انجمـن اسـت و در ایـن انجمن عضو 

اسـت، انجمن در قبالش مسـئول اسـت.  
آقـای نوروزعلـی: نه مـن و نه هیچ کـس دیگر 
نبایـد از انجمن توقعی داشـته باشـیم. اگـر دولت به 
این انجمن سـاالنه یـک میلیارد، دو میلیـارد بودجه 
مـی داد، اولیـن نفـری کـه از ایـن انجمـن مطالبـه 
مـی کـرد من بـودم. وقتی ایـن مکان بودجـه ثابت 
نـدارد نبایـد انتظـار داشـت بتوانـد برای مـن نوعی 
کاری انجـام دهـد. همین که انجمن بتواند خواسـته 
هـا ی آینـده اتیسـم را بـه مرحلـه قانونی برسـاند و 
بتوانـد یـک مصوبـه به مجلـس ببرد تـا مجلس آن 
را تصویـب کنـد و سـپس بـه دولـت بگویـد کـه تو 
موظف به اجرای آن هسـتی خود کار بزرگی اسـت. 

در تاییـد صحبت خانـم مروارید 
هـم بایـد عـرض کنـم انجمـن 
یـک نهالی بود که کاشـته شـد 
و قبـل از اینکـه ریشـه بدواند و 
خـودش را در زمین سـفت کند، 
سـاقه هایـش به بـاال رفـت. با 
آنـور شـد.  و  اینـور  بـادی  هـر 
بعضـی از والدیـن بعـد از اینکـه 
انجمـن یـک میلیـارد را بـرای 
کـرد،  جمـع  سـاختمان  خریـد 
متاسـفانه تصـور کردنـد که این 
پـول هـا را دولـت داده اسـت و 
االن انجمـن بایـد فـالن کارها 
را انجـام دهـد. توقعـات خانواده 

ها بـاال رفتـه بود.
کمپین که شـروع شـد عـده ای 
مخالف داشـت و عـده ای منتقد 
و عـده ای هـم موافـق و البتـه 
یـک عـده ای هـم بـی طـرف 
بودنـد کـه چندان برایشـان مهم 
نبود، اگر خدمات باشـد اسـتفاده 
اسـتفاده  نباشـد  و  کنیـم  مـی 
موفـق  انجمـن  و  کنیـم  نمـی 
بشـود یا نشـود چندان برایشـان 
فرقـی نمـی کـرد. موافقیـن هم 
نظرشـان ایـن بـود کـه خـوب 
اسـت. پولـی جمـع مـی شـود. 
از  کـه  دیگـری  هرجـای  مثـل 
مـردم یـاری مـی طلبند مـا هم 
پـول جمـع مـی کنیـم و یـک 
سـاختمان برای اتیسـم میخریم. 
محـک بیسـت سـال اسـت که 
یـک  و  میکنـد  جمـع  پـول 
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بیمارسـتان سـاخته اسـت، اشـکالی هم نـدارد. یک 
عـده منتقـد نیـز بـه روش انجمـن در جمـع آوری 
پـول نقد داشـتند. مـی گفتند پـول جمـع کنید ولی 
اگـر ایـن راه یـا آن راه را برویـد بـه نتیجـه بهتری 
می رسـید. یک عـده مخالف هم داشـت. مخالفینی 
که کار را از پایه اشـتباه می دانسـتند و معتقد بودند 
کـه انجمـن هیـچ کار مفیـدی انجـام نمـی دهـد و 
انجمـن در واقـع اصـال کاره ای نیسـت یـا فـالن 
شـخص چـرا مدیرعامـل اسـت یـا فـالن شـخص 
چـرا جـزء هیئـت مدیـره اسـت. درواقـع صحبـت 
هـای مخالفیـن ارتبـاط چندانـی با موضـوع کمپین 
نداشـت و خـود انجمـن بـود کـه بـه عنـوان یـک 
NGO  زیـر سـوال رفـت و از پایه بـا آن مخالفت 
شـد. اول نظرتـان را دربـاره هریـک از ایـن دسـته 
هـا بفرماییـد؟ واینکـه فکرمـی کنیـد خودتـان جزء 
کـدام یـک از این دسـته هـا بودید. البته مـا به همه 
آنهـا حـق مـی دهیم. فقـط مـی خواهم بدانم شـما 
بـه کـدام یـک از ایـن دسـته ها نقـد داریـد؟ و چرا 
بعـد از ده روز موضـوع کمپیـن بـه حاشـیه رفـت و 
بیـن خـود این دسـته هـا که همگـی ذینفـع بودند، 

آمد؟ پیـش  جـدل 
خانـم خنـدان: عـده ای بخاطـر ناراحتـی هایی 
کـه داشـتند و زجـری کـه همه ایـن مدت کشـیده 
بودنـد نقـد می کردنـد و من واقعا حرفشـان را قبول 
داشـتم امـا عـده ای به نظـرم واقعا قصـد و غرضی 
داشـتند. حرفهایشـان با نیـت تخریب زده می شـد. 
ایـن موضـوع خیلـی مـن را ناراحـت مـی کـرد که 
خانـواده ای کـه خـودش کـودک اتیسـم داشـت با 
حـرف هایـش باعـث اذیـت بقیـه مـی شـد. انـگار 
میخواسـتند هیـچ پولـی بـه انجمـن و یـا حتـی به 
خانـواده هـا نرسـد فقـط مـی خواسـتند کار خـراب 

. د شو
خانـم شـاه منصوری: اتفاقا در یکـی از گروه های 

مجـازی وارد یـک لینـک شـدم و در آنجـا شـاهد 
رفتارهـا و حرف های ناشایسـت و تنـدی بودم. من 
تـوی ایـن گـروه هـا همیشـه ایـن بحث را داشـتم 
کـه هـدف همـه ی مـا یـک چیـز اسـت. همـه ما 
مادرهـا و والدیـن اتیسـم هسـتیم. یک وزنـه وجود 
دارد کـه همگـی ما بایـد قسـمتی از آن را به دوش 
بکشـیم و بلنـد کنیـم. همیشـه مخالـف وجـود دارد 
ولـی اگر شـخصی اعتراضی دارد باید درسـت آن را 
بیـان کنـد. خود من به اسـم کمپین معتـرض بودم، 
بـه اتـاق خانـم غفاری مراجعـه کـردم و اعتراضم را 
عنـوان کـردم ولـی هیـچ زمانـی کسـی را قضاوت 
نکـردم و بـه خـودم هیچـگاه اجـازه نمـی دهم که 
توهیـن کنـم. لزومی نـدارد برای اینکـه اعتراضمان 

را بیـان کنیـم، بـه دیگران برچسـب بچسـبانیم.
خانـم مرواریـد: جنـاب آقـای توکلـی، ببینیـد 
خانـواده هـای اتیسـم بایـد یـاد بگیرنـد و بداننـد 
کـه تمـام NGO هـا و خیریـه ها با کمـک های 
مردمـی سـرپا هسـتند و نیـاز بـه تبلیغـات دارنـد. 
درسـت اسـت کـه مـا مـی گوییـم شـعار تنـد بـود 
امـا بـه ایـن صـورت نبـود کـه مـدام بگویند بـه ما 
برخـورد و شـخصیت مـا زیـر سـوال رفـت و بـه ما 
توهیـن شـد. بـه جـای آنکـه بـه اصـول بپردازیـم 
متاسـفانه اهـل شـایعه پراکنـی شـده ایـم. عـادت 
داریـم یـک متـن بلنـد بـاال از توهیـن و قضـاوت 
آمـاده کنیـم و ایـن را در گـرو هـای مختلف پسـت 
تکنولـوژی  از  اسـتفاده درسـت  ایـن عـدم  کنیـم. 
اسـت، مثـل توهیـن هایـی کـه گاه و بـی گاه بـه 
هنرمنـدان و ورزشـکاران در فضـای مجـازی مـی 
شـود. در واقع به شـخصیت افـراد بسـتگی دارد. به 
نظـر مـن رفتـار درسـت این بـود کـه اگـر انتقادی 
داریـم مطـرح کنیـم که بلـه این مدلی که اجرا شـد 

شـان خانـواده هـا را زیـر سـوال بـرد. 
خانم خوشـنویس: بـه نظرم اگر قبـل از کمپین 

بـا خانـواده هـا همفکـری الزم 
صـورت مـی گرفت این شـوک 
بـه وجـود نمی آمـد. حداقل کار 
ایـن بـود کـه مدیرگـروه هـای 
مجـازی دعـوت مـی شـدند و 
داده  توضیحاتـی  آنهـا  بـرای 
میشـد تـا آنهـا بتوانند گـروه ها 

را مدیریـت کننـد. 
از یـک قسـمتی به بعـد توهین 
بـه هنرمندان شـروع شـد. فکر 

مـی کنیـد چرا؟
خانـم مروارید: بله متاسـفانه 
و  هـا  خانـواده  بیـن  توهیـن 

شـد. بـدل  و  رد  هنرمنـدان 
خانـم خوشـنویس: و ایـن 
ایـن  از  واقعـا  بـود.  بـد  خیلـی 
کـه  شـدم  متاسـف  موضـوع 
االن تصویـر غلطـی ازخانـواده 
هـای اتیسـم بـرای یک سـری 
گرفتـه  شـکل  هنرمنـدان  از 
مـی  مـا  کـه  حالـی  در  اسـت 
توانسـتیم فرهنـگ قشـنگی را 
از خودمـان به نمایـش بگذاریم 
و ایـن بیسـت روز یـک فرصت 
در  البتـه  کـه  بـود  طالیـی 
موضوعاتـی خـوب بـود. نکتـه 
بعضـا  متاسـفانه  اینکـه  دیگـر 
ایـن تصـور وجـود داشـت کـه 
خانـواده هایـی کـه بـا انجمـن 
زیـادی  حـدود  تـا  کمپیـن  و 
موافقنـد در قبـال ایـن موافقت 

انـد!! پـول دریافـت کـرده 
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آقـای نوروزعلـی: در گـروه هـا چه موافـق، چه 
مخالـف و چـه میانـه رو منطـق حاکـم نبـود. تنهـا 
احساسـاتی شـدن و تنـدروی بـود کـه بـه آتـش 
بیشـتر دامـان مـی زد. بنـده در یکـی از گـروه ها با 
شـخصی مواجه شـدم کـه مدعـی بودند اساسـنامه 
انجمـن بـه هیـچ شـخص نشـان داده نمـی شـود. 
مـن از او خواسـتم بـا هـم بـه انجمـن برویـم تا به 
او نشـان دهـم حرفـش اشـتباه اسـت. آنجایـی که 
تنـدروی صـورت مـی گیـرد، افـراط و تفریـط بـه 

وجـود مـی آید.
لطفـا در مـورد جلسـه ی سـوم آذر و حضـور هیات 
مدیـره و والدیـن در ایـن پرسـش و پاسـخ بگویید.

خانـم خنـدان: به نظـرم جلسـه سـوم آذر خیلی 
خـوب برگـزار شـد. چرا بعد از جلسـه هنـوز آن موج 
ادامـه داشـت، بـه نظـرم به ایـن دلیل بـود که فقط 
نماینـده هـا حاضـر بودنـد نـه همـه خانـواده هـا. 
اگـر نماینـده هـا گزارشـات الزم را در گـروه هـای 
مجـازی در اختیـار خانواده ها گذاشـته بودند، شـاید 

مـوج آرام مـی گرفت..
خانـم شـاه منصـوری: جلسـه ای کـه برگـزار 
شـد، جلسـه خیلـی خوبـی بـود ولـی موجـی کـه 
وجـود داشـت و هنـوز هم بـه نظرم تا حـدی وجود 
دارد بـه ایـن خاطر اسـت که همیشـه یـک عده ای 

مخالفنـد و عـده ای موافـق.
یعنی باید با این قضیه کنار بیاییم؟

خانـم شـاه منصـوری: بلـه چـون در همـه جا 
هسـت، حتـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری و...

خانـم مروارید: بـه نظر من تشـکیل آن جلسـه 
نشـانه حسـن نیـت صـد درصـد انجمـن بـود. هـر 
کسـی ایـن کار را نمـی کرد. فشـاری را که بر روی 
خانـم غفـاری قـرار داشـت مـی دیـدم. مـن خودم 
را تحمـل کنـم. کار  توانـم چنیـن فشـاری  نمـی 
مشـکلی بـود ولـی بسـیار کار خوبی بـود. حداقل به 
هفتـاد، هشـتاد درصد افـرادی که واقع گرا هسـتند 
حسـن نیـت انجمن را نشـان داد. دوم اینکه جلسـه 
خـوب بـود چـرا کـه همـه اکثـرا صحبـت کردند و 
مـا آن روز غیـر از خانـم غفـاری، دکتـر چراغچـی 
را دیدیـم، آقـای دکتـر جغتایی و دسـتیار ایشـان را 
دیدیـم و سـپس قـول هایـی داده شـد. امـا دربـاره 
اینکـه چـرا آن مـوج منفـی بـاز هـم ادامه داشـت. 
ببینیـد یـک عـده ای بنـا را بر ایـن گذاشـته اند که 
هرگـز پـای خـود را در انجمـن نگذارنـد ولـی بعـد 
کـه بـه انجمـن مـی آیند مـدام نگـران هسـتند که 
عکسـی از آنهـا گرفتـه نشـود، بدین خاطر کـه باید 
بـه 4۰۰ نفـر پاسـخ دهند. آنهـا نمی توانند شـب به 

خانـه برگردنـد و بگوینـد کـه توجیـه شـده اند.
بقیـه  صحبـت  بـا  مـن  خوشـنویس:  خانـم 
عزیـزان موافقـم. جلسـه خیلـی خوبی بـود و خیلی 
عالـی می شـد اگر چنین جلسـه ای قبـل از کمپین 

شـکل مـی گرفت.
ای  وظیفـه  هیـچ  انجمـن  نوروزعلـی:  آقـای 

نداشـت که جلسـه برگـزار کند 
و ایـن از حسـن نیـت انجمـن 
بـود. شـفاف سـازی الزم اتفاق 
افتـاد. تمـام مواضـع و حسـاب 
و کتـاب هـای انجمـن بررسـی 
شـد و متوجه شـدند کـه انجمن 
کشـور  وزارت  کنتـرل  تحـت 
کـه  نیسـت  اینگونـه  و  اسـت 

حسابرسـی اتفـاق نیفتـد.
ممنـون از وقتـی که گذاشـتید..  
بـه  شـما  اگـر  آخـر،  سـوال 
جـای مدیـر کمپیـن بودیـد چه 
شـعاری بـرای کمپیـن انتخاب 
میکردیـد؟ خودتـان و فرزندتان 

را نیـز معرفـی بفرماییـد.
هـل  نوروزعلـی:  آقـای 
مـن ناصـر ینصرنـی، بـه نظرم 
شـعاری بـود کـه بایـد از همان 
انتخـاب  اتیسـم  بـرای  اول 

 . میشـد
 ٥6 نوروزعلـی،  حاجـی  مجیـد 
سـاله، نـام فرزنـدم مهـراب ٢۰ 

. له سا
مـن  اگـر  مرواریـد:  خانـم 
بـودم شـعار کمپیـن را، به جای 
بیسـت روز تـا بـی خانـه شـدن 
بچـه هـای اتیسـم، بیسـت روز 
انجمـن  شـدن  خانـه  بـی  تـا 

اتیسـم مـی گذاشـتم. 
عسـل مروارید، مـادر دانیال که 
۹ سـال دارد و خـودم هم متولد 

هستم.  ۱3٥۱
خانم خوشـنویس: بلـه اگر 
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شـعارب ی خانـه شـدن انجمـن اتیسـم بـود، دیگـر حاشـیه ای هم به 
وجـود نمـی آمد.

 مادر اشکان هستم که ده سال دارد. من هم متولد ۱3٥۸ هستم.
خانم شـاه منصوری: اسـمی کـه خانـم مروارید گفتند، اسـم خوبی 

بود.
 زیبا جلیلی شاه منصوری، مادر هانیه همدرسی، ۱٥ ساله 

شـاه منصـوری خنـدان: مـن هـم از همـان هنـگام کـه دیریـن 
دیریـن را دیـدم، شـعار بیسـت روز تـا بـی خانـه شـدن انجمن اتیسـم 

را دوسـت داشـتم. 
گلی خندان متولد ۱3٥۹، مادر رسول ساالری
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گزارش اعضای هیات 
مدیره و سرپرستان انجمن 

اتیسم ایران
با حضور اعضای انجمن در 

بیمارستان آتیه
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خاصـه آمـار و اطاعـات مربـوط به کمـک هـای مردمی 
از طریـق نرم افزار و سـامانه USSD  شـرکت 780 ، در 
طـی کمپیـن از تاریـخ 95/8/8 الـی 95/8/30 با 44084 
تراکنـش جمعـآ مبلغ 5774905013 ریـال از طرف مردم 
بـه حسـاب انجمـن اتیسـم ایـران واریز شـده کـه مبلغ 
5.541.172.796 ریـال از طریـق منـوی USSD780 و 
مبلـغ 224.293.217ریـال از طریـق کـد مسـتقیم واریز 
خـود را انجـام داده اند. بیشـترین تعـداد واریـز در تاریخ 
94/8/9 بـه مبلـغ 1.650.367.481 ریـال میباشـد کـه 
شـامل 11.162 تراکنش می شـود. کمتریـن مبلغ واریزی 
10.000ریال و بیشـترین مبلغ واریـزی 2.000.000ریال 

می باشـد.
جـدول زیـر بـه تشـریح تعـداد دفعـات واریـزی و جمـع 

مبالـغ واریـزی میپـردازد.
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نمـودار یـک بـه تشـریح تعـداد دفعـات تراکنش انجـام شـده از شـروع کمپین تا 
تاریـخ ۹٥/۸/3۰مـی پردازد

نمـودار دو بـه تشـریح مبلـغ تراکنـش انجام شـده از طریـق منـوی ٧۸۰ در طی 
کمپیـن تـا تاریـخ ۹٥/۸/3۰می پـردازد.

نمـودار سـه بـه تشـریح مبلغ تراکنـش انجام شـده از طریق کد مسـتقیم ٧۸۰ در 
طـی کمپین تـا تاریخ ۹٥/۸/3۰مـی پردازد

نمـودار چهـار بـه تشـریح کل مبلـغ تراکنـش انجـام شـده در طـی کمپیـن تا 
تاریـخ ۹٥/۸/3۰مـی پـردازد.

همچنیـن  تعـداد تراکنـش  تا تاریـخ ۱3۹٥/۰۹/۰۱ ، ٧۰۹4 بوده اسـت و مبلغ 
مانـده تـا پایـان ۱3۹٥/۰۹/۰۱ ،٥۰46۸۸4۸۹۱  ریال می باشـد.
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تنظیم قرارداد خانه اتیسم ایران
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برخی از 
هنرمندان و 

ورزشکاران حامی 
کمپین خانه اتیسم
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برخی از دست آورد های کمپین خانه اتیسم ایران:
۱. در جریـان قـرار گرفتـن سـازمان های دولتی و خصوصـی و برقراری 

ارتبـاط بـا کمپین بـرای رفع مشـکالت و نیازها
٢. پوشـش و انعـکاس خبـری و تحلیلـی کمپیـن توسـط رسـانه هـای 

مهـم داخلـی و خارجـی
3. اطالع رسانی وسیع پیرامون اختالل اتیسم در سراسر کشور
4. آشنایی کامل جامعه هنری و ورزشی با اختالل طیف اتیسم

٥. انتخـاب انجمـن بـه عنـوان یکی از 6 سـمن برتر حوزه سـالمت، در 
نمایشـگاه وزارت بهداشـت، در ۱٧ آبان ماه۹٥

6. گسـترش ارتباطـات علمـی بـا مراکـز دانشـگاهی و سـایر سـازمان 
هـای مـردم نهـاد درحـوزه اتیسـم از جملـه: دانشـگاه علـوم پزشـکی 
همـدان، انجمـن علمی روانشناسـی دانشـگاه پیـام نور، خیریـه حمایت 

از مددجویـان اتیسـم خمینـی شـهر  
٧. شناسـایی بخـش جدیـدی از کارشناسـان و متخصصیـن و اعـالم 

آمادگـی بـرای همـکاری از طـرف ایشـان
۸. افزایش 4۰ درصدی کاربران فضای مجازی انجمن اتیسم ایران 

۹. بازدیـد جمعـی از بازیکنـان و کادر فنـی »باشـگاه پرسـپولیس« بـه 
عنوان یکی از برترین باشـگاه های رسـمی فرهنگی، اجتماعی ورزشـی 
حامـی  کـودکان اتیسـم، از »انجمن اتیسـم ایـران« و آشـنایی با طیف 
اختـالل اتیسـم و همچنیـن  انجـام مذاکـرات اولیـه  بـرای همراهی و 
حمایـت مـادی و معنـوی ایـن باشـگاه  از انجمـن در آینـده ای نزدیک

۱۰. عقـد تفاهـم نامه شـرکت مهرام با انجمن اتیسـم ایران در راسـتای 
همـکاری در بخـش CSR  )اختصـاص فروش یک محصـول به نفع 

انجمـن( و اهدای مبلـغ ٢۰ میلیون تومـان به کمپین 

در همیـن راسـتا هنرمنـدان، ورزشـکاران و انجمـن اتیسـم ایـران بـر 
آن شـدند تـا مطالبـات خانـواده هـای دارای فرزنـد اتیسـم را کـه در 
اردیبهشـت مـاه سـال جاری، طـی یـک نیازسـنجی از والدیـن محترم 
سـنجیده شـده بـود، در قالب 4 نسـخه نامه بـرای دفتر ریاسـت محترم 
جمهـور، وزارت بهداشـت ـ درمـان وآموزش پزشـکی، وزارت آموزش و 
پرورش و سـازمان بهزیسـتی کل کشـور، با امضاء کلیـه حامیان مذکور 

نمایند. ارسـال 
امیـد اسـت بـا توجـه بـه سـطح بـاالي آگاهـي ایجـاد شـده در جامعه، 
مطالبـات جامعـه اتیسـم ایـران از دولت محتـرم و  سـازمانهاي مربوطه 
محقـق گـردد  تـا در همـه ي ابعـاد، ایـن همراهـي عمومـي  بـه نتایج 

مثمـر ثمـر ختم شـود.

بـا تشـکر از بنیاد مسـتضعفان بـراي کمـک 250 میلیون 
تومانـي بـه کمپین خانه اتیسـم 

تشـکر ویـژه از جناب آقـاي حسـین هدایتي بـراي کمک 
200 میلیـون تومانـي بـه کمپین خانه اتیسـم

دانش آموزان مقطع 
ابتدایی قلک های خود 

را برای کمپین خانه 
اتیسم شکستند.

اهدایی یکی از خیرین 
به کمپین خانه اتیسم
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به نام خداوند بخشنده و مهربان
تاریخ :۸/۱٥/۹٥
شماره : ه/٢4۹۱
پیوست:ندارد

محضر مبارک جناب آقای دکتر قدمي
ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استثنایي کل کشور

با سالم و عرض ادب
احترامـًا ضمـن عـرض سـپاس از تالشـهاي کارشناسـان، مدیران و معلمان زحمتکش اسـتثنایي در سراسـر کشـور، نظر به نیاز شـدید و مبـرم کودکان 
اتیسـم بـه آموزشـهاي تخصصـي و ویـژه و وجـود نواقصي در سیسـتم آموزش و پرورش اسـتثنایي کل کشـور ، موارد زیـر جهت اسـتحضار و اقدامات 

عاجـل در اجرایـي شـدن آن خدمتتان تقدیم مي شـود:
۱(همکاري منسجم تر با وزارت بهداشت و سازمان بهزیستي در اتمام تدوین برنامه ملي اتیسم و اقدام جهت اجرایي کردن آن.

٢(بازنگري در سیستم غربال ثانویه کودکان اتیسم جهت ورود به سیستم آموزشي کشور.
3(بازنگـري در سیسـتم جـذب کـودکان اتیسـم و سـنجش به مراکز آموزشـي که خـود باعث حذف بسـیاري از کـودکان این طیف و عدم ورود ایشـان 

به سیسـتم آموزشـي کشور شـده است.
4(بازنگري درمتون آموزشي موجود برای کودکان طیف اتیسم

٥(بازنگري در نحوه ماندگاري کودکان طیف اتیسم در سیستم آموزشي ، در راستاي محروم نشدن این افراد از ادامه آموزش در مقطع دبستان
6(سیاست گذاري در ادامه تحصیل نوجوانان طیف اتیسم و عدم محرومیت از مهارت و حرفه آموزشي

٧(تغییر رویکرد آموزشي در شناسایي توانایي و مهارتهاي خاص کودکان طیف اتیسم
۸(تهیه و تدوین متون آموزشي ، ویژه کودکان طیف اتیسم

۹(تربیت مربیان، ویژه کودکان طیف اتیسم 
۱۰(سیاست گذاري کالن در راستاي ورود کودکان اتیسم در مدارس عادي و در کنار کودکان دیگر

۱۱(افزایش تعداد مراکز آموزشي و مهارت آموزي اتیسم
۱٢(برگزاري دوره هاي ضمن خدمت جهت به روز کردن دانش معلمان فعلي اتیسم 

۱3(تقویت گروه خانواده هاي اتیسم با برگزاري آموزش و تبادل تجربه والدین

تردیـدی نیسـت کـه انجـام ایـن خواسـته هـا جز بـا همکاری هـای بین بخشـی، خّیریـن و تشـکل های مردمـی میّسـر نخواهد بـود. انجمن اتیسـم 
ایـران آمادگـی کامـل خـود را جهـت کمـک بـه اجرای این خواسـته هـا اعالم مـی دارد.



43

به نام خداوند بخشنده و مهربان
تاریخ :۸/۱٧/۹٥
شماره : ه/٢4۹٧
پیوست:ندارد  

محضر مبارک جناب آقای دکتر محمد مخبر
ریاست محتر م ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

با سالم و عرض ادب

اتیسـم ) Autism( نوعـی اختـالل رشـدی اسـت. عالئـم ایـن اختـالل تا پیش از سـه سـالگی بروز می کنـد و علت اصلی آن ناشـناخته اسـت. این 
اختـالل در پسـران شـایع تـر از دختـران اسـت. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سـبک زندگی و سـطح تحصیـالت والدین نقشـی در بروز اتیسـم ندارد . 
در حـال حاضـر تعـداد مبتالیـان بـه آن  رو بـه افزایـش بـوده و طبـق آخرین آمـار جهانی از هـر 6٥ تولد، یک نـوزاد به ایـن بیماری دچار مـی گردد.

انجمـن خیریـه اتیسـم ایـران اولیـن تشـکل »غیـر دولتیـ  غیـر انتفاعیـ  آموزشـی ـ  حمایتـی و توانبخشـی« ویژه طیف بیماری اتیسـم یـا کودکان 
درخودمانـده در ایـران اسـت کـه در سـال ۱3۹٢ بـا هـدف ارتقا کیفیـت زندگی افراد دارای اتیسـم و خانـواده های آنان توسـط جمعـی از عالقمندان ، 
متخصصـان، خیریـن و خانـواده هـای ایـن کـودکان، با مجوز رسـمی ملی وزارت کشـور به شـماره ثبت  33٢4٢ ، شناسـه ملـی  ۱4۰۰3۸٥۹٥۰۸ ، از 

وزارت کشـور و وزارت بهداشـت تاسـیس شده است .
حوزه های کلیدی فعالیت های انجمن عبارتند از :

• اطالع رسانی و افزایش آگاهی جامعه
• توانمند سازی والدین و آموزش آنها

• تشخیص زود هنگام و توانبخشی جسمی و روحی کودکان دارای اختالل طیف اتیسم  و خانواده های آنها

احترامـًا ضمـن تقدیـر و تشـکر از تالشـهاي جنابعالـي و همـکاران، به اسـتحضارمي رسـاند: با تالشـهاي بسـیار و باالخره پس از شـروع کمتر از سـه 
سـال از فعالیتهـاي انجمـن اتیسـم، موفـق بـه اخـذ مجوز اولیـن مرکز جامع اتیسـم و تجهیـز و راه انـدازي مرکز در سـاختماني ٥ طبقه واقـع در غرب 

تهـران بـه آدرس: سـتاری جنـوب ، بلـوار الله شـرقی خیابـان مجاهد کبیـر جنوبی کوچه بنفشـه ۱4 پالک ۱3، شـدیم . 
دو طبقـه ایـن سـاختمان توسـط مالـک در اختیـار انجمـن قـرار گرفـت که بر اسـاس آن تجهیـز و چند ماهي اسـت کلیه خدمـات تشـخیص، ارزیابي، 

توانبخشـي وآموزشـي بـراي حداقـل ۱۰۰کـودک اتیسـم و کاماًل بـه صورت رایگان راه اندازي شـده اسـت.
در حـال حاضـر و باتوجـه بـه اعـالم نیـاز مالـک بـه پـول و اعالم فـروش دو طبقـه مذکور، انجمن بسـیار دچار چالش شـده اسـت کـه تا آخـر آبانماه 

چنانچـه موفـق بـه خریـد دو طبقـه بـا شـرایط زیر نشـویم، ادامـه فعالیت تخصصـی مرتبط با کـودکان عمـاًل ناممکن خواهد شـد.
لذا از مقام یادشده خواهشمند است؛ حداکثر همیاری وهمکاری ممکن را در خصوص وضعیت فعلی انجمن مبذول دارند.

الزم به ذکراست که، مهلت ممکن براي خرید ملک توسط انجمن پایان آبانماه خواهد بود.
مشخصات ملک: دوطبقه ۱٢٥ متری، به مبلغ متری ٧۰۰/ 6 میلیون تومان )در مجموع حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان (
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به نام خداوند بخشنده مهربان
تاریخ :۸/۱۱/۹٥
شماره : ه/٢4۸٥
پیوست:ندارد

محضر مبارک جناب آقای مشکینی
مشاور محترم وزیر و معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور

با سالم و عرض ادب
احترامـًا ضمـن تقدیـر و تشـکر از تالشـهاي جنابعالي و همکاران، به اسـتحضار مي رسـاند؛ با تالشـهاي بسـیار و باالخره پس از گذشـت کمتر از سـه 
سـال از فعالیتهـاي انجمـن اتیسـم، موفـق بـه اخـذ مجوز اولیـن مرکز جامع اتیسـم و تجهیـز و راه انـدازي مرکز در سـاختماني ٥ طبقه واقـع در غرب 

تهـران بـه آدرس: سـتاری جنـوب، بلوار الله شـرقی خیابـان مجاهد کبیـر جنوبی کوچه بنفشـه ۱4 پالک ۱3، شـدیم . 
دو طبقـه از ایـن سـاختمان توسـط مالـک در اختیـار انجمـن قـرار گرفت که بر اسـاس آن تجهیز و چند ماهي اسـت کلیـه خدمات تشـخیص، ارزیابي، 

توانبخشـي و آموزشـي بـراي حداقـل ۱۰۰کودک اتیسـم و کاماًل به صورت رایگان راه اندازي شـده اسـت.
در حـال حاضـر و باتوجـه بـه اعـالم نیـاز مالـک بـه پول و اعـالم فـروش دو طبقه مذکور، انجمن بسـیار دچار چالش شـده اسـت کـه تا پایـان آبانماه 

چنانچـه موفـق بـه خریـد دو طبقه با شـرایط زیر نشـویم، ادامـه فعالیت عمـاًل ناممکن خواهد شـد.
لـذا از مقـام یادشـده، خواهشـمند اسـت؛ بـا معرفـي انجمـن بـه خیرین سـالمت خـود ، وزارت محتـرم و همکاري شـما بزرگـواران، انجمـن از بحران 

فـوق الذکـر خارج شـود .
الزم به ذکر است؛ حداکثر مهلت ممکن براي خرید ملک توسط انجمن، پایان آبانماه خواهد بود.

 مشخصات ملک: دوطبقه ۱٢٥ متری به مبلغ متری٧۰۰/ 6 میلیون تومان)در مجموع حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان (،می باشد.

بـا توجـه بـه کمبـود شـدید زمـان تا ازدسـت دادن این مـکان و با توجـه به حضور فعـال هنرمنـدان در راسـتای همکاری در جـذب منابع بـرای خرید 
مـکان مـورد نظـر، بـه اسـتحضار مـی رسـاند؛ کمپیـن » ٢۰ روز مانـده تا بـی خانه شـدن « از طـرف هنرمندان و بـا مشـاوره» انجمن اتیسـم ایران« 
فعالیـت خـود را در کلیـه فضاهـای مجـازی از مـورخ یکشـنبه ۹٥/۸/۹ آغـاز کرده اسـت، کـه در طول ٢4 سـاعت اولیه قسـمت اول کمپین اجرایی شـد.

طبـق معمـول کـه بـا توجه بـه هر حرکت ارزشـمندی از جانب کلیه سـازمان ها، گروهی معترض شـروع به سـنگ اندازی و مشـکل آفرینـی مینمایند 
و همـان گـروه مجـدداً بـا حجمـه ای شـدید، سـعی در توقـف کار سـنگ انـدازی نمودنـد و دلیل آن ها نیـز تدویـن شـعار »٢۰ روز مانده تـا بی خانه 

شـدن« و مخالفت با این شـعار اسـت.
بـه اسـتحضار مـی رسـانیم بـا توجـه بـه مکدر شـدن خاطر خانـواده هـا، تغییر شـعار و رویکـرد آن در ادامـه کمپین کـه تـا روز 3۰ آبان ادامـه خواهد 

داشـت در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
الزم بـه ذکراسـت؛ کمپیـن در برنامـه زنـده تلویزیونـی کـه CD  آن بـه پیوسـت خدمتتان ارسـال می گـردد، از طریق رسـانه ملی توضیح داده شـده 

است.
مراتب جهت استحضار خدمتتان تقدیم می گردد.
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 به نام خداوند بخشنده مهربان
تاریخ :۸/۱٢/۹٥
شماره : ه/٢4۸6
     پیوست:ندارد

محضرمبارک جناب آقای دکتر محسنی بند پی
ریاست محترم سازمان بهزیستی کل کشور 

باعرض سالم و ادب
احترامـًا ضمـن عـرض تقدیـر و سـپاس از تالشـهاي معاونتهـاي محتـرم در رسـیدگي به اختـالالت طیف اتیسـم، با توجه به گذشـت قریب به شـش 
مـاه از برگـزاري همایـش بـرج میـالد و بیـان نیازهـاي این طیـف از اختالالت توسـط خانـواده هاي محتـرم، با توجه به شناسـایي بیشـتر ایـن افراد، 
لـزوم سـرعت دهـي در رسـیدگي بـه نیازهـاي این طیـف از اختـالالت و اعالم حمایـت جامعه هنريـ  ورزشـي و مردم نجیـب ایران از ایـن کودکان، 

مراتـب جهـت اسـتحضار، خدمتتان تقدیم مـی گردد.
۱(لزوم همکاري منسجم تر با وزارت بهداشت در اتمام برنامه ملي اتیسم و ابالغ به سازمانهاي ذیربط

٢(لزوم افزایش مراکز توانبخشي در سراسر کشور و استانهاي محروم 
٢(لزوم آموزش و تربیت مربیان کار با کودکان اتیسم، به تعداد کافي

3(تعریف جایگاه اختالل طیف اتیسم در سیستم بهزیستي کل کشور و متعاقب آن صدور کارت با منزلت و قابل تعریف شناسایي کشوري 
4(اختصاص یارانه توانبخشي متناسب با اختالل طیف اتیسم و تعریف کاماًل واضح و آشکار براي هر خانواده

٥(راه اندازي مراکز نگهداري موقت و شبانه روزي در هر استان بسته به آمار موجود
6(راه اندازي و تسریع طرح مراقبت در منزل ،در تمامي استانهاي کشور

٧(لزوم آموزش و افزایش دانش پرسنل سازمان در راستاي آشنایي با این کودکان 
۸(لزوم تسریع صدور مجوزهاي الزم براي راه اندازي مراکز 

۹(راه اندازي مراکز مهارت و حرفه آموزي براي بزرگسال طیف اتیسم، یک مرکز در هر استان
۱۰(لزوم تدوین دوره وکارگاه های آموزشی برای  والدین اتیسم،در راستای توانمند سازی ایشان

* در انتهـا، انجمـن اتیسـم ایـران بـه عنـوان یکـي از ۱۰سـازمان برتـر در حوزه سـالمت کشـور، آمادگي کامـل خود را بـراي کمک به اجرایي شـدن 
مـوارد فوق اعالم مـي دارد.
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