
خود را گم کرده، امید از دست داده،
:جایی برای رفتن نداشتم

فهمیدم که چیزهای زیادی هست که نمی
.باید یاد بگیرم

در گروه خانوادگی بازپروری پسرم
مشاورش به من گفت

".الزم است به انجمنی به نام نارانان بروم"

توانم خودم را اصالح کنم او گفت که می
.و برای اینکه حالم خوب شود، حرکتی بکنم

پیش خود فکر کردم که این کار را امتحان کنم
.و این زندگی جهنمی را ول کنم

کتاب و نشریه گرفتمراه چند برای شروع 
و خیلی مصمم گوش فرا دادم

.کنیمزندگی میفقط برای امروز که ما 

با عشق رها کن، باز هم به جلسه بیا
.شنیدمچیزهایی هستند که در هر جلسه می

برای مواقع ضروری
.گذارمآنها را در جعبه ابزارم می

کمک اعضای نارانان
.واقعا خیلی بزرگ بوده است

من در مسیر صلح درونی خود هستم،
.سازممن سرنوشت خود را می

:زندگی ما هرگز کامل نیست
.زندگی پیشرفت است نه کمال
با حرکت در مسیر صحیح،

.امدر واقع راه زیادی آمده

:مطالب این شماره

سپاسگزاری بخاطر راهنمایم

سفر به سوی آرامش 

المللی برای خدمت فراخوان بین

؟کنیمبه چه کسی خدمت 

ها بخش کمیته

درخواست مالی 

رویدادها 
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های خانواده نارانانخبرنامه گروه

برای 
!بخشارتباط آرامشمجله 

!نظر خود را در این مورد به ما بگویید

آرامش یافتن

2

3

4

5

6

7

8



کمکبهدانستممیکهبودعلتاینبهآمدمنارانانبهوقتی

-ملهحبدونراروزیبتوانمکردمنمیفکر.دارمنیازفوری
هکبودمنشنیدههرگزقبال.بگذرانمجسمیوعصبیی

اینتیوقشبآنولیکنند،توصیفادارهغیرقابلرازندگی

منوودبادارهقابلغیرامزندگیفهمیدمشنیدم،راتوصیف

ننارانادر.بودمآمدهدرستیجایبهکمکگرفتنبرای
.امنکردهنگاهگذشتهبههرگزوماندم

تاثیرتحتکردم،شرکتکهنارانانیجلسهاولیندر

تتوانسمیچطورکهاینوگرفتمقرارسخنرانمشارکت

لفنتاوبهشبهمانآخرمن.کندزندگیاعتیادباوبخندد

هیافتپرورشطوری.شودراهنمایمخواستماوازوکردم

یاد.چرخاندممیراامزندگیسخت،شرایطدرکهبودم

کالتممشحاالولیبگیرمکمکدیگرانازکهبودمنگرفته

گرفتم،نمیکمکشبهماندراگر.بودگذشتهحداز

کمکشهامتدیگرکهنه،افکاروغروربخاطراحتماال

ودشمنراهنمایکهکردقبولاو.کردمنمیپیداراگرفتن

.شدشروعماکارو

...کردکمکمنبهراهنمایمچطور

هبوکردمیدرکمراناامیدیشناخت،نمیمراکهاینبااو

.دادمیپاسخمنکمکدرخواست

وهاترسمشکالت،بهودادمیجوابمنهایتلفنبهاو

ساحسادادنوقضاوتبدون(خیالیوواقعی)هایمنگرانی

.دادمیگوشحقارت،

المحکهبداندتاشدمیاحوالمجویایبحرانیلحظاتدراو

یفهوظبرنامه،پیشنهادبهدانستممیکهاینبااست،خوب

.بزنمزنگاوبهکهبودمن

ارکقدموکردهمالقاترایکدیگرمنظمطوربهابتدادر

راهاقدممعنایکهشودمطمئنخواستمیاو.کردیممی

کهدادمیتوضیحمنبهوامفهمیده

مرااو.روندمیکاربهچطورهاقدمخاص،هایموقعیتدر
درراآنهابردنکاربهآمادگیوقتهرکهکردمیمطمئن
بهازحاصلمتفاوتینتیجهمتوجهباشم،داشتهزندگی

.شدخواهمآنهاکارگیری
نواشگوشهمیشهاو.کردنمیناراحترااوکوچکیموضوعهیچ

بهپیشنهادهاییخود،امیدونیروتجربه،اساسبروداشت
.شودبهترحالمشدمیباعثهمیشهکاراین.دادمیمن

بسیار.مبیایکنارزندگیخکوپیچبابرسموآرانشوصلحبه
هبهمباز.نشدمخارجبرنامهازمعجزهوقوعازقبلکهخوشحالم

Yolanda!آمدخواهمجلسه M.

مکثاندکی.استکنترلدرهمیشهوداندمیکهاوست
کنممیرهاکرده،دعاسپسکرد،خواهم

راقلبم.پذیرممیراامروزواقعیتوبخشممیسپارم،می،
،کمکهمیشهکهجاییدهم،میقراربرترمنیرویپناهدر

.یابممیآرامشوراحتیبینش،نیرو،

....ندانستن
و"اگرها"،"شایدها"کهجاییدرلحظه،اینبرایفقط
سپس.کردخواهماستراحتکنند،میجلوهبزرگهاترس
کنم،میتمرکزاستآرامترکهخودروحروی

سپاسگزاری بخاطر راهنمایم
-مهجاشود،میگفتهراهنمایبارهدرکهچیزهاییبههمیشهاو
یناراحتباعثچیزیکهوقتی:مثالبرای.پوشاندمیعملی

یانمدرراهنمایتانباکند،میآشفتهراشمایاشودمیشما
.نمکمیراکاراینمعموالمن.شودبهترحالتانتابگذارید

همادامیککهدادمیاطمینانمنبهوکردمیتشویقمرااو
-یمراکاراینمنویابممیبهبودببرم،کاربهرابرنامهمن

.متشکرمخدایاکردم،
...معناستچهبهمنبرایراهنما

هاتموقعیترینسختدر.سپاسگزارمبسیارراهنمایمخاطربه
منبهاوکند،کمکمنبهتوانستنمیدیگریکسهیچکه

وابهتوانممیزیرااستمهمخیلیمنبرایاو.کردمیکمک
رهجووراهنمایرابطهبهاو.باشمداشتهاطمینانواعتماد
.استمتعهد

،مانمالقاتدرخدمتبهرااواشتیاقوقائلماحتراماوبهمن
مشکالتبهدادنگوشآرامشباوهاتلفنبرایوقتصرف
.کنممیتحسینموثر،پیشنهاداتدادنوکنندهنگرانبسیار
یزندگتغییریتجربهیکهایش،دادهتمامونارانانبرنامه
راودختفکرنحوهتااستکردهکمکمنبهواستبودهبرایم
بیایمخودبیرونآرامیمحدودهازدهم،تغییر

مشارکت اعضا
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ادامه
رفتار

سپاسگزارانه



دهمفهوم
میتهکیامنطقهاستان،گروه،درکهایدکردهاحساسکنونتاآیا

واقصنهاوقتبعضیاست؟نشدهرفتارمنصفانهشماباخدماتی،
همهما.شوندمیظاهرخدماتی،کاردرخصوصبهشخصیتی
همباباید،کهطورآنگاهیوشخصیتینواقصتمامباانسانیم،

تمام":هفتمفهومطبقکهکردیماحساسشاید.کنیمنمیرفتار
درکامالومسئولندمهمتصمیماتاخذقبالدرماخدماتیاعضای
درامالکنتوانستیم".کنندمیمشارکتهاگیریتصمیمفرایند
طبقهککردیماحساسشاید.کنیمشرکتهاگیریتصمیمفرایند
همهدقتبهکهمسئولندماخدماتیاعضایتمامی":نهمفهوم
شنیدهمانظر".باشندداشتهنظردرگیریتصمیمهنگامرانظرات
.استنشده

ود؟شنمیرفتارمنصفانهمنباکهوقتیدارماحساسیچه
داشتم؟نقشیشود،میشکایتباعثکهچیزیدرآیا
هشنید)دیگریدلیلیااستشکایتیکواقعااینآیا

دهشمنناراحتیباعث(ارزشیبییااحترامیبینشدن،
است؟

نبود؟شخصیکهکنممیتلقیشخصیراچیزیآیا
دهم؟میقراراصولازباالترراهاشخصیتمنآیا

مفهوماست،نشدهرفتارمنصفانهماباکهکنیممیاحساسوقتی
کمیتهازعضوهر".دهدمیمابهمشکلاینحلبرایراراهیده،

شکایتبهرسیدگیتالفی،ازترسبدونتواندمیخدماتی
درراهنماباصحبت".نمایددرخواستکمیتهازرااششخصی

دمفیتواندمیبرترمان،نیرویازهدایتطلبوماناحساسمورد
گیرسیدموضوعبهبایدکهکنیممیاحساسهنوزمااگر.باشد
وبنویسیممربوطهخدماتیساختاربهاینامهتوانیممیشود،

خاطربهاستخوب.شودرسیدگیماشکایتبهکهبخواهیم
تنیسامضاکردنجمعده،مفهومدرشکایتمعنیکهبسپاریم

افیکفقط.استسادهاین.است"رسیدگی"یا"خواستن"بلکه
.بخواهیمکهاست

سفر به سوی آرامش 
وقتی برای اولین بار از درهاای ناراناان وارد شادم،  ارق احساساات 

از . خشم، تارس، رنجاش،  ام و انادوه: احساسات بزرگی مثل. بودم
خواستم فریاد بزنم تا همه بدانند کاه چاه حاال بادییک طرف می

ه خواستم ساکت باشام و در ایان دنیاا دیاددارم و از طرف دیگر می
من به . ام کامال از کنترل خارج  شده بود و آشفته بودمزندگی. نشوم

.کمک نیاز داشتم
. باوداتفاقی که در اولین شب افتاد، شروع یاک دگرگاونی شخصای
رادی برای اولین بار آنقدر احساس امنیت کردم که  صه خود را با اف

س و مجبور نبودم تر. ام مشارکت کردم و اشک ریختم یر از خانواده
کاه مجبور نبودم وانمود کانم.  م خود را به شکل خشم پنهان کنم

ودناد افراد کامال  ریباه دورم را گرفتاه ب. قوی و تحت کنترل هستم
.  "امخانه خود آمده"کردم باالخره به ولی من احساس می

.تادنیفاتفاقسرعتبهوبودآرامشسویبهمنسفرشروعاین،
درهرگز.استانگیز مجوکیکآرامش،کهکردممیفکراوایل

هککردممیفکربنابراینبودم،نکردهحسراآرامشامزندگی
با.افتادعجیبیاتفاقسپس.منمالنهاستدیگرانمالآرامش
(اناننار)اتاقدرکهافرادیازبعضیکهدادمتشخیصزمانگذشت
کهکردمنمیهمرافکرش.هستندآراما لبوراحتساکت،بودند،

نظربهآرامآنقدرشان،زندگیدرمعتادوجودباتوانندمیچطورآنها
راآنهاآرامشهممنداشت،هماندکیامکاناگرحتیولیبرسند،

.خواستممی
ن گویم که ماگذرد و با خوشحالی میبیش از ده سال از آن شب می

. هاای ناراناان هساتند، دارمهم احساس افراد آرامی را کاه در اتااق
داکاری مطمئن نیستم که چطور این اتفاق افتاد ولی از تمام افراد فا
، بارای که آنجا بودند تا وقتی که به آنها نیااز داشاتم، کمکام کنناد

"راماشآ"با این که زندگی من از عصبانیت باه . همیشه سپاسگزارم

ای حضاور در جلساه بار. آیامتبدیل شده است، باز هم به جلسه می
ی کمک به دیگران و تماشای دگرگونی زندگی آنهاا، احسااس خاوب

من همیشه آراماش نادارم ولای وقتای آراماش دارم، ممناون . دارد
.نارانان هستم
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حلص

آرامش 



!المللی برای خدمتفراخوان بین

:اند، جلسات نارانان دارندکشور زیر که در فهرست وبسایت آمده45

وجودعلیر مکهدانستیدمیآیا.کنممیخدمتانجمنبهجهانی،خدماتهایکمیتهدرکهسپاسگزارمومفتخرالمللی،بینعضویکعنوانبه
دارند؟عهدهبهکاریجهانیخدماتهایکمیتهدرالمللیبیناعضایازکمیخیلیتعدادکشور،45درنارانان

امتحانراکاریناکههستیدعالقمندآیا.کنیماستفادهشماکمکازتوانیممیمادارید،خدمتبهتمایلوهستیدالمللیبینعضویکشمااگر
.استانگلیسیجهانی،خدماتهایکمیتهزبانکهنمائیدتوجهلطفاکنید؟
:هستنداینهاجهانیخدماتهایکمیته

آرژانتین

ااسترالی

بلیز

برزیل

اسرائیل

ژاپن

التویا

مالزی

مالت

مکزیک

کانادا

شیلی

کلمبیا

کاستاریکا

هلند

نیوزیلند

نروژ

پاکستان

پاراگوئه

پرو

کوبا

دانمارک

دومنیکن

اکوادور

لهستان

پرتوریکو

موریتانی

روسیه

افریقای جنوبی

مصر

استونی

فرانسه

آلمان

سوئد

سوئیس

توباگو

ترکیه

انگستان

هندوراس

هند

ایرلند

ایران

امریکا

ونزوئال

گواتمال

خزانه و امور مالی
همایش

کنفرانس
نشریات

ناراتین
خبرنامه
رسانیاطالع
مشی و رهنمودهاخط

ترجمه
وبسایت
منابع 

یهمهبرایجهانیخدماتکارکهامبردهپی.امگرفتهیادمانانجمنداخلیکارهایمورددرزیادیچیزهایکهبگویمتوانممیتجربه،رویاز
فعالعضوشماآیا.داریمنارانانخدماتیکارهایانجامدرسهمیمایهمهکنممیفکربنابراین.استمفیدجهانمناطقوهااستانها،گروهاعضا،
یاوبلوژیتکنوویرایش،نویسندگی،:مثلخاصیمهارتآیادارید؟جهانبهارائهبرایچیزیآیااید؟بردهایبهرهخودعضویتازهستید؟نارانان
میتهکدرکارلطفاهستید،مقالهاینمخاطبشمااگردارید؟خدمتبهتمایلآیاهمه،ازترمهمهستید؟دوزبانهآیادارید؟رویدادریزیبرنامه

!کنیدامتحانراجهانیخدمات

.بدهمپاسخموردایندرشماسئواالتبهکهشوممیخوشحال
Maurice@nar-anon.org:منایمیلآدرس

انجمنبازخوانیفرآیند
جدیدخدماتیورسانیاطالعنشریات

تاشودمیدادهفرصتانجمنبهآنطیکهکردتصویبراجدیدخدماتیورسانیاطالعنشریاتبازخوانیفرآیند2016جهانیخدماتکنفرانس
وباشدارانانناصولوهاسنتحفظبابایدشودمیدادهنشریاتدرتغییربرایکهپیشنهادهایی.(انجمنبازخوانی).نمایدنظراظهارآنهایبارهدر
درتصویبازبعدنشریات،اصالحبرایکهاستپیشنهاداتیکاهشکار،اینازهدف.فرستادbot@nar-anon.orgبهراآنهاشودمی

قبالکهشریاتینیابهبودینشریاتشاملفراینداین.کنفرانستصویبازقبلانجمننظربرایاستفرصتیهمچنین.شودمیدادهکنفرانس،
.استکنفرانسبهپیشنهادنیازمند،(CAL)بهبودیوکنفرانسمصوبنشریاتدرتغییرهنوز.شودنمیاند،خوردهراکنفرانستاییدمهر
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دشونمیمشخصجغرافیاییهایمحدودهبامانواحیومناطقا لب
بدینآیا.کندمیجداهمازراماکشورهایوهااستانوهاایالتکه

دارند،قرارمرزهاایندرونکهگروهیهربهماکهاستمعنی
کارچهاست،منطقهدوبهنزدیککهگروهیباکنیم؟خدمت
:استهسادخیلیکنیم؟خدمتکسانیچهبهبدانیمکجاازکنیم؟

!خواهندمیخدمتماازکهکنیممیخدمتهاییگروهبه
کهدانکردهسعیناموفقیطوربهخدماتیاعضایازبسیاریسالها،

اگر.آورندگردهمخودمنطقهدررازیادیهایگروهامکانحددر
20فقطولیداردگروه50خودجغرافیاییمحدودهدرمامنطقه
خدمتگروه20بهفقطماپسکنند،میشرکتمجمعدرگروه
ته،البدهیم؟میادامههاگروهسایرباخودارتباطبهماآیا.کنیممی
ارزیادیانرژیوخدماتیوقتماآیا.بکنیمراخودسعیبایدما

ازبایدامکهاستسئوالیاینکنیم؟میهاگروهاینداشتننگهصرف
اعضایسایروهاالبدلعلینمایندگان،.بپرسیمخودخدماتیساختار
هاساعتجلساتاینبهرسیدنبرایاستممکنمنطقهکمیته

تماسهاهگرواینباکنندسعیتلفنوایمیلبایاکنندرانندگی
یولنمایندآگاهخودیمنطقهیبارهدرراآنهاوبگیرندشخصی
.گیردقرارتوجهیبییاتوجهیکمموردهاتالشایناستممکن

.نیمکتمرکزبایدکجاواقعدرکهبپرسیمخودمانازبایدسرانجام
ریتمدیرااعتیادکردیممیسعیماکهاستکاریهمانشبیهاین

دیمکرمیسعیمان،زندگیمعتادانبهبودیودرمانبرایما.کنیم
راوقتهاساعتوپولدالرهزارانا لبما.خوردیممیشکستو

جامانخودشانبایدواقعدرکهکردیممعتادانبرایکارهاییصرف
.تنداشماتالشبهربطیشدن،پاکبرایمعتادآمادگی.دادندمی

جلسههمانکهباشدنارانانخدمتترینمهمخواهانفقطگروه
شتریبیچیزهاگروهازبعضیکهبپذیریمبایدما.استهفتگی

.خواهندنمی
تماسگروههرباحاضرحالدرمنطقهکهاستممکنهمچنین
کهددارارتباطجهانیخدماتدفترباشماگروهآیا.باشدنداشته

چطور؟تانمنطقهچطور؟تاناستانکند؟روزبهراخوداطالعات
:آدرسبهخودگروهاطالعاتیتماسروزرسانیبهبرای)

http://www.nar-anon.org/edit-groupمراجعه
(.بگیریدتماسجهانیخدماتدفتربایاونمایید

چهه،نگرفتشکلآندرایمنطقهکهاستجاییدرشماگروهاگر
نانناراانجمندرتریبزرگنقشتوانیدمیهنوزشماکرد؟باید

یجهانخدماتکمیتههریاجهانیخدماتدفتربا.باشیدداشته
.بگیریدتماسقدم،دوازدهجلساتازاطالعبرای
کهگروهییاداردقرارمنطقهدوبینمرزدرکهگروهیمورددر
-میدومفهومکرد؟بایدچهشود،جدامنطقهیکازخواهدمی

هایگروهیعهدهبهناراناندرنهاییاختیارومسئولیت:گوید
تیاراخکهگویدمیمابهمفهومایننهایت،در.استنارانانخانواده
-گروهاینکهیعنیمعناست؟چهبهجملهاین.هاستگروهبانهایی

مرزدراگر.باشندوصلمنطقهکدامبهکهگیرندمیتصمیمها
.شوندلوصاستانیامنطقهکدامبهکهگیرندمیتصمیمهستند،

ودهشجدامنطقهیکازبگیرندتصمیمکهاستممکنهمچنین
.شوندملحقدیگریبه

ساختاریکبههاگروهجذببرایتالشمرتبهچندینازپس
-گروهنایپیگیریارزشباشدالزمشایدنارانان،درباالترخدماتی

درشرکتخواهانکههاییگروهبرایونماییمارزیابیراها
خیصتشکهوالدینیماننددرست.نماییمتالشهستند،ساختار

سایرمعتادشان،رویهمیشگیتمرکزبخاطرکهدهندمی
هاییروهگرویبیشتربایستمیمااند،گرفتهنادیدهراشانفرزندان

.کنیمتمرکزهستندماخدماتخواهانکه

درهستندمایلآنهاآیاکهپرسندمیهاگروهازمناطقازبعضی
هاروهگازبعضیندادنجواب.بگیرندقرارمنطقهآنخدماتیساختار
یککهاستممکنگاهی.باشدپیامیحاملاستممکن

فقط برای امروز

.، من اختیاراتی دارمفقط برای امروز

.، من امید و آزادی دارمفقط برای امروز

.ام متشکرم، از خدا و نارانان برای تغییر زندگیفقط برای امروز

.کنمام را رها میهای زندگیها و ناامیدیرنجش. ، مثبت خواهم بودفقط برای امروز

شوم و در دریای شک، ترس و مصیبتسر درگم نمی. ، بهبودی دارمفقط برای امروز

.  شومغرق نمی

تالش برای
،پیشرفت
نه کمال

عشق.خدمت .رشد   
نارانان خدمت 
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خواهد که برای موضوع همایش خدمات جهانی از انجمن میکمیته 
2آگوست تا 30ازهمایش . رای دهند2018همایش جهانی 
.در شهر اورالندو در امریکا برگزار خواهد شد2018سپتامبر سال 

وحدت-1
بهبودی با یکدیگر–ی جهانی گذرنامه-2
ی جهانی به سوی بهبودیگذرنامه-3

لطفااا . پااذیریمماای2017آوریاال 15مااا رای انجماان را تااا تاااریخ 
موضوعی را که برای ارائه در هماایش جهاانی باه نظرتاان مناساب 

بارای دادن رای، روی ایان لیناک، کلیاک. است، در نظار بگیریاد
http://goo.gl/forms/Y79wHIQ7G2vMkkOd2: نمایید

د باه توانیاشاما مای. نمایدیا این لینک را در جستجوگر خود تایپ 
جااااای ایاااان کااااار، رای خااااود را از طریااااق ایمیاااال بااااه 

wccommittee@nar-anon.orgبفرستید.
مایشاین کمیته همچنین به دنبال اعضایی است که به کمیته ه

نشریاتکمیته
نشریاتبندیاولویتلیستطبقجهانیخدماتنشریاتکمیته

کردهشروعسنتدوازدهرویراخودکار،2016بهبودی

کنفرانسدرهاسنتازهاییبخشیارائهمنظوربه.است

بهماخصوصبه.داریمانجمنحمایتبهنیازمابعدی،

مورددرشخصیهایداستانومتنصورتبهمطالبی

قطهنتواندمیزیرپیشنهادات.داریمنیازسه،ودوهایسنت

:باشدشماشروع

مرجعیکما،تنهاگروهنهاییهدفبارابطهدر:دوسنت

راخودممکنایگونهبهکهمهربانخداوندی؛داردوجود

موردخدمتگزارانمارهبران.کندمیبیانگروهوجداندر

.کنندنمیحکومتمابرواعتمادند

"معناست؟چهبهمنبرای"گروهوجدان

؟نمایندخدمتفروتنیبامارهبرانکهاستمهمچرا

وینیرازگروه،وجدانگرفتنهنگاماعضاکهوقتی

؟ددارگروهبراینفعیچهبخواهند،هدایتبرترشان

رسانیاطالعکمیته
!شویدعملوارد

هممانجلساتشایدوزندگیوخانهتازگیوپاکیزگیفصلبهار
واسترموثکاریچهکهبپرسیداست؟گرفتنترازوقتآیا.باشد
تشرکتعدادافزایشبرایآیاداد؟انجامبهترتوانمیراکاریچه

ثیرتایکدنبالبهاگراست؟الزمحرکتیجلسه،درکنندگان
.کنیدامتحانرارسانیاطالعهستید،مثبت

نشریات،اینترنتیفروشگاهونارانانوبسایترسانیِاطالعقسمتدر
رسانیاطالعجدیدپوسترهایتوزیعبرای.نماییدبررسیراهاایدهو

.یدنمایاستفادهکنند،میکمککهگروهاعضایازخودیمحلهدر
-هاطالعیبرایجاییآیاکهنماییدبررسیراخودمحلهیروزنامه

آنجادرراشماجلساتلیستکهداردرایگانعمومیخدماتهای
کهدببینیتاکنیدشناساییرابهبودیرویدادهای.نمایددرج

.دکنمنتشررابهبودیوپیامیابدحضورتواندمیکجانارانان
واردانتگروهبرایکهداردنیازنفریکبهفقطرسانی،اطالعگاهی
-نماییدمطرحراموضوعاینخوداداریجلسهدر.شودعمل

.شودعالقمندرسانیاطالعبهعضوییکاستممکن
:نماییدایمیلمابهدارید؟کمکبهنیازدارید؟سئوال

outreach@nar-anon.org

همگردیکدیگربهکمکجهتمعتادانبستگانوقتی:سهسنت
اینربمشروطبنامندنارانانخانوادهگروهراخودتوانندمیآیندمی
یزمهالتنها.باشندنداشتهخارجیوابستگیگروه،عنوانبهکه

ستگانبیادوستانازیکیمیاندراعتیادمشکلداشتنعضویت،
.است
چیست؟"خارجیوابستگی"ازمنظورکهدهیدتوضیح
بربیرونی،ارگانیکبهوابستگیکهاستممکنچطور

بگذارد؟تاثیرنارانانخانوادههایگروهمشترکمنافع
دارد؟وجودعضویتشرطچرا

یرهنمودهایبهجهانیخدماتوبسایتدربیشتر،آشناییبرای
.نماییدمراجعهنشریاتنوشتنبرای

.دیمنیازمنشماامیدونیروتجربه،بههدفمانبهرسیدنبرایما
وانیدتمیشما.بگذاریدمیاندرسایرینبارادرخواستاینلطفا

.بفرستیدLitCom@nar-anon.orgبهراخودهاینوشته
امضاچاپحقواگذاریفرمیکخود،مطالبیارائههنگاملطفا
راماشمطالبزودیبهامیدواریم.نماییدپیوستآنبهنیزراشده

.نماییمدریافت
.توانیممیهمباما

-ناماهما برای ثبت نام، بر. خدمات جهانی بپیوندند

. نیاز به کمک خاواهیم داشاتدیگر ریزی و موارد 
: عالقمندی خود را برای ما به این آدرس بفرساتید

wccommittee@nar-anon.org

کمیته همایش 
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هفتمدسببهشدهواریزهایپولکهایدپرسیدهخودازکنونتاآیا
هیچکهاستخودیاریموسسهیکنارانانشود؟میصرفکجا
هکمالیهایکمکتمام.کندنمیدریافتانجمنبیرونازپولی
ازشود،میجهانسراسردرنارانانکارهایازحمایتصرف

عجمایم،شدهمندبهرهبرنامهفوایدازکهشماومنمثلافرادی
ادهاستفمسئوالنهبایدشودمیاهداهفتههرکهپولی.شودمی
مدهآمالیهایکمکازاستفادهچگونگیازمثالچنداینجا.شود
:است
ه،ناحیبهواریزرسانی،اطالعهزینهنشریه،خریداجاره،:هاگروه

خدماتینمایندهارسالهزینهجهانی،خدماتومنطقهاستان،
.منطقهواستانناحیه،جلساتبهگروه

ومنطقهبهواریزاستان،جلسهبرپاییهایهزینه:هااستان
.همنطقجلساتبهنمایندهارسالهزینهپرداختجهانی،خدمات

امروزبرایفقط
.بردخواهملذتروزمازوکردهاستراحت.نگیرمعهدهبههمبارازیادیکارهاییکباره،کنممیسعی،امروزبرایفقط

گرفتهلقبوقتخیلیکهتصمیماتیبخاطرراخود.کردخواهمتمرکزوتفکربودن،"لحظه"دربرای،امروزبرایفقط

.دادنخواهمعذابآینده"اگرهای"برایوکردنخواهمتنبیهبودم،

.شدخواهممشغولدارد،همراهبهبرایمکهتجربیاتیتماموحالزمانبا،امروزبرایفقط

.بودخواهمسپاسگزارام،زندگیمسیرتجربیاتوهالحظهارزشزمان،نعمتبرای،امروزبرایفقط

.کردخواهمزندگیدرستیبهخودمهایاولویتوهاارزشبا،امروزبرایفقط

.کردخواهمرویپیادهآنجایبهوگرفتهفاصلهتکنولوژیوسایل،ازامروزبرایفقط

.شوممینمپیراموجهانمحووکنممیتماشایشکنم،مینگاهآنبهساکتکرده،پیداراطبیعتازاینقطه،امروزبرایفقط

فقطوگذاشتهکنارراروزمرهکارهایوهافرمان.داشتمراآرزویشهامدتکهدهممیانجامراکاری،امروزبرایفقط

.دادخواهمانجامراکارهمان

.دشخواهماشسادگیزیباییومعجزهمحووکردخواهمتماشارایگانبهراخورشیدغروبیاطلوع،امروزبرایفقط

هزینهوتلفنمثلمنطقهجلسهبرپاییهایهزینه:مناطق
هانیجخدماتکنفرانسبهنمایندهارسالهزینهپرداختوبسایت،

.جهانیخدماتبهواریزو
،کارکنانحقوقبیمه،شارژ،هزینهودفتراجاره:جهانیخدمات

خرید،نشریاتتولیدهایهزینهدفتر،ملزوماتوبسایت،هایهزینه
وحسابداریوقانونیهایهزینهبانکی،هایهزینهابزار،اجارهو

. یره
حداقلبارازیادیکارهاینارانانکارکنانوماخدماتیاعضای

منبعنارانانکهدهیماطمینانبیایید.دهندمیانجامپول
ماریبیتاثیرتحتشانزندگیکهاستافرادیبرایارزشمندی

.استگرفتهقراراعتیاد
ناراناناصلیهدفپیشبردبرایشماهفتسنتهایپولآیا

شود؟میاستفاده

خبرنامهالکترونیکیاشتراک
رایگانالکترونیکیاشتراکبرای

بخشآرامشارتباطیخبرنامه

نماییدکلیکاینجا

4655:امروزتااشتراکتعداد

رفتار 

سپاسگزارانه

الکترونیکیموجودنشریات

امیدونیروتجربه،مشارکت

(2014ویرایش)نارانانآبیکتابچه

31ناراناندرروز

رهجووراهنمایبارهدرسئواالتی

بخشآرامشارتباطمجلهتجربیاتیمجموعه

درخواست مالی  ی .  ل.   ا.   م.  ک.  م.  ک

باز پس دادن
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دررایاطالعاتتوانیدمیکههستایصفحهنارانانوبسایتدردانستیدمیآیا
بهروپیشرویدادهایلیستدیدنبرایبدهید؟روپیشرویدادهاییباره

کارتاگریاوبرویدhttp://www.nar-anon.org/events:آدرس
بهراآنPDFفرمتهستید،آنمشارکتبهمایلکهداریدهمایشی

event@nar-anon.orgبفرستید.

یادبود

خبرنامهبهمقالهارسال

امهبرنرویخودمقالهدرلطفا.میگیردقراراستقبالموردناراناناعضایهمهمقاالت
مشارکتنارانانعضویکدیدگاهازراخودوامیدنیروتجربه،ونماییدتمرکزنارانان
ایمیلآدرساینبهشدهامضاچاپِحقواگذاریفرمهمراهبهراخودمقاله.کنید

newsletter@nar-anon.org:نمایید

«.میباشد2017آوریل20بعدیمجلهدرچاپبرایمقالهارائهمهلتآخرین»

اآنهخدمتروحوفداکاریمهربانی،کهنارانانعزیزاعضاییادبه

.استکردهکمکانجمنرشدبهوبودهموثربسیار

Carol B.ازمنطقهPacific Northwest

ZoeمنطقهازEastern Pennsylvania

نارانانخانوادههایگروهخبرنامه
آیندهرویدادهای

یدنمایکلیکهاعنوانرویجزئیاتازاطالعبرای
هارویدادصفحهبهجهانیخدماتوبسایتدریاو

.بروید
ناراناننیواینگلندمنطقه2017همایش
بهبودی،پذیرش،فروتنی،آرامش،–مشارکت

تجربه
2017آوریل28-30

Radisson Hotel
100 Berlin Road Cromwell, CT 06416
Anne K. (860)6352968
orrayman324@sbcglobal.net
orEileenR. (860) 919-3150 or 
exbrooklyn@comcast.net

غربیساحلهمایشششمین
2017اکتبر6-8

Dedham, MA 
Hosted by members of the New 

York and New England Regions
!  این تاریخ یادتون نره

نارانانجهانیهمایش
2018سپتامبر2تاآگوست30

Orlando, FL
!نرهیادتونتاریخاین

دفتر مرکزی خدمات جهانی نارانان
23110 Crenshaw Blvd. #A

Torrance CA 90505

Website: www.nar-anon.org

Email: wso@nar-anon.org

Phone: (310) 534-8188

(800) 477-6291

بگذاریدمیاندرماباراخودرویدادهای

-میاحساسکهراناراناناعضایناملطفا
قبل،اندشدهبزرگیتغییراتباعثکنید

آدرساینبهکنند،ترکراماکهایناز

-newsletters@nar:بفرستیدمابرای
anon.org
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اخبار خدمات جهانی نارانان

اندنارانان یک انجمن جهانی برای افرادی است که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته

.کندمینظارتجهانیخدماتهایکمیتهخدماتتامینوشدهخواستهکارهایانجامبرها،گروهطرفازجهانیخدماتامنایهیئت
کتابدر37-34هایصفحهبهخاص،یکمیتهوظایفازاطالعبرای.استآمدهزیردرهاکمیتهاینهایاولویتوکارهاآخرینازگزارشی
ایاعضنیازمندشدیدااعضا،وهاگروهبرایکیفیتباومناسبخدماتانجامبرایهاکمیتهتمام.نماییدمراجعهجهانیخدماتراهنمای

باطات،ارتریزی،برنامهزبان،ویرایش،تکنولوژی،یزمینهدرهاییمهارتدارید؟خدمتبهتمایلیاخاصمهارتشماآیا.هستندخدمتگزار
راهنمایکتابدر42صفحهبهها،کمیتهازیکهرباتماساطالعاتبرای.خدماتیمفاهیموهاسنتازعمیقیدرکوبندیقالبگرافیک،
بازدیدhttp://www.nar-anon.org/world-service-committees:کمیتهوبسایتازیاونماییدمراجعهجهانیخدمات
.نمایید

-جایگاه.کندمیبررسیجدیتباراداوطلبانهایدرخواستوکرده ربالراداوطلبانخالی،خدماتیهایجایگاهبرایجهانیمنابعکمیته
ازاطالعبرای.جهانیخدماتکنفرانسمنشیوجهانیخدماتکنفرانسیگردانندهنارانان،امنایهیئت:ازعبارتندخالیخدماتیهای

هکلیدرماحاضرحالدر.نماییدمراجعهجهانیخدماتراهنمایکتابیاوبسایتبهخدماتی،هایجایگاهایندرخدمتشرایطمعیارهای
worldقسمتازنارانانوبسایتدربیشتراطالعبرای.نیازمندیمخدمتگزاربه2018جهانیخدماتکنفرانسدرخدماتیهایجایگاه pool

committeeنماییدبازدید.

-زمانیبرنامهکهشدقراروشدکنفرانستصمیماتمورددرگزارشیتهیهمسئولکنفرانس،کمیته،2016جهانیخدماتکنفرانسازبعد
سالبرای"پیشنهادفرم"روزرسانیبهمشغولحاضرحالدرکمیتهاین.نمایدآماده2018کنفرانسبرایوتهیهراپیشنهادیهایمهلتبندی
.باشدمی2018

:کمیتهایناجرایحالدرهایطرحو2016سالدررسانیاطالعکمیتهیشدهتکمیلهایطرح
رسانیاطالعبهکمکجهتمتنوعپوستر13یتهیه
وخدماتیهایبخشبهآنیارائهواجتماعییرسانههایپمفلتیتهیهجهت،2016کنفرانسدرشدهواگذارمسئولیتانجام

.رسانیاطالع
هایسنتچارچوبدراجتماعییرسانهازاستفادهیبارهدرتحقیقجهتویژه،یکمیتهباهمکاریبرایاعضا،بهفراخواندادن

.رسانیاطالعبرایابزاریعنوانبهنارانان
رهنمودهاورسانیاطالعپوشهاصالح
رسانیاطالعراهنمایکتابتهیه

.بودگردیدهپیشنهاد2012کنفرانسدرکهدرخواستیطبق"چگونه"عنوانبارسانیاطالعپاورپوینتبرنامهیتهیه

:کمیته ناراتینهای کنونی اولویت
یک بخش جدید در مورد ناراتین در کتاب راهنمای خدمات محلی
 رهنمودهای امنیت ناراتیناصالح
تهیه کتاب راهنمای حامی ناراتین

:عالوه بر موارد فوق، طرحهای زیر در دست اقدام است
رسانی و کمک به حامیان و مناطقاطالع
به روزرسانی لیست کلیه جلسات ناراتین در وبسایت
ای ارائه شده و در نظر گرفتن آنها بازبینی رهنمودهای منطقه
های اعضاستی ناراتین که البته نیازمند مطالب و نوشتههای روزانهکتاب خواندنی

: های آیندهطرح
تهیه یک لیست تماس از حامیان ناراتین که بتوانند توسط آن به هم کمک نمایند

.بفرستندnarateen@nar-anon.orgکنیم که شماره یا ایمیل خود را به هایی که جلسه ناراتین دارند خواهش میاز مناطق و استان
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نارانانجهانیخدماتاخبار

کهبهبودیمشارکتکتاب.داردایمیلیآبونمان4655وپستیآبونمان150اکنونبخشآرامشارتباطخبرنامهکهدهدمیگزارشخبرنامهکمیته
اپچآیندهدرنیزراکتاباینقسمتدومینکهامیدواریم.استموجوداینترنتیفروشگاهدرفروشبرایاست،خبرنامهمقاالتازایمجموعه
.نماییم

وبسایتازبازدید.(نفر1166روزانه)استداشتهکنندهبازدید425670تعداد،2016سالدرنارانانسایتکهدهدمیگزارشوبسایتکمیته
(2015سالدربازدید365670).استداشتهافزایش%16/41قبلسالبهنسبت

حالردزیرنشریاتکهداردمیاعالمخشنودیبانشریاتکمیته
:استموجودحاضر

:شدهروزبهنشریات
محلیخدماتراهنمای
جهانیخدماتراهنمای
وبسایتراهنمایکتابچه

:جدیدخدماتینشریات
رویدادریزیبرنامهراهنمایکتابچه

جودمواینترنتیفروشگاهطریقازفروشبرایخدماتینشریات
Serviceصفحهدرواست Literatureطوربهنیزوبسایتدر

.باشدمیدانلودقابلرایگان
:جدیدبهبودینشریات

آنهانتایجومرزهاوحد
36(12-1هایقدم)نارانان
(داریمتعلقنارانانبههنوزما)فقدانازپسسفریادامه
:2016سالدربهبودینشریاتاولاولویت3
نارانان36کتاببرایسنتدوازده
خدماتیمفهومدوازده
4قدمکارکتاب

یارائهوکاریادامهبرایما.استشدهشروعیکسنترویکار
اعضایهاینوشتهبه،2018کنفرانسدرتصویببراینشریات
.نیازمندیمانجمن

بیمطلیاپیشنهادشما،خودیاشمایمنطقهواستانگروه،اگر
-LitCom@nar:طریقازراآنهالطفادارید،بهبودینشریاتبرای

anon.orgودشمیباعثکاراین.دهیدارائهنشریاتکمیتهبه
.گردنداضافه2018بهبودینشریاتاولویتلیستبهآنهاکه

:رهنموهاومشیخطکمیته
طبقموجودرهنموهایومشیخطروزرسانیبه

2016کنفرانسدرخواست
کنفرانسمصوبمطالبسایربازبینی
هاسئوالبهپاسخ
مشیخططبقجدیدخدماتینشریاتبازبینی

رسانیاطالعوخدماتینشریات
:شاملفعلیهایاولویت

موسساتبرایعمومیارتباطاتمشیخطتهیه
دارندنشریهدرخواستکهبیرونی

2018جهانیخدماتکنفرانسبرایآمادگی
واامنهیئتبرایرازیراطالعاتمالیاموروخزانهکمیته

:نمودتهیهوبررسی2016جهانیخدماتکنفرانس
پرسیهمهعملیاتهزینه
2017سالبودجه
2018سالدرامناهیئتدارخزانهجانشینیینحوه
امناهیئتدرخواستیمالیپیشنهادهای

تهیهدستدرجدیدخدماتینشریات
کارونمودهدریافتخدماتینشریهزیادیتعدادامناهیئت

:استکردهشروعآنهارویراخود
ناراتینرسانیاطالعپوستر
استشدهدعوتسخنرانیبرایشمااز
کیدرحضوریتجربهنداشتنوجلسهیکاندازیراه

قدمیدوازدهجلسه
نامناسبومخربرفتار
جلساتبرایپیشنهادهایی
گذرد؟میچهجلساتدر

اعتمادموردخدمتگزارانوشدنراهنماخدمت

...دانستیدمیِ آیا
11داردوجودجهانیخدماتکمیته
66کنندمیخدمتهاکمیتهایندراعتمادموردخدمتگزار
19کنندمیخدمتکمیتهیکدراعتمادموردخدمتگزار

کنندمیخدمتکمیتهچنددراعتمادموردخدمتگزار47

دفتر مرکزی خدمات جهانی نارانان
23110 Crenshaw Blvd. #A

Torrance CA 90505

USA

Website: www.nar-anon.org

Email: wso@nar-anon.org

Phone: (310) 534-8188 or (800) 477-6291
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