
 تسلیت براي از دست دادن یکی از اعضا و کارمندان با سابقه دفتر خدمات جهانی 
او .  دفتر خدمات جهانی بسیار متاثر شد براي از دست دادن یکی از اعضاي با سابقه نارانان ، نورما ام                  

او داوطلبانه در ژوئن     .  حیات را بدرود گفت      2016ژانویه    22قهرمانانه با بیماري مبارزه کرد و         
کار پاره وقت خود را به عنوان مسئول بایگانی ،پاسخگویی به تلفن ها و گردآورنده                    1996و1995

جمع آوري  (  او عضو مفید و موثري براي به موقع رسیدن خبرنامه               .  درباره نشریات شروع کرد    
او همیشه لبخند به لب داشت و آماده کمک          .  به دست اعضا بود     )  مطالب، جمع بندي و فرستادن    

کردن به اعضاي نارنان بود و اگر جلسه اي براي عضو تازه واردي در دسترس نبود او نشریات را به                      
 .با عشق دلتنگ او خواهیم بود. رایگان در اختیار آن عضو قرار میداد

 شمارش معکوس کنفرانس 
 قدرت از طریق خدمت
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 داشتن دعاي اختصاصی نارانان 
اعضا پیشنهادي مبنی بر داشتن دعاي اختصاصی نارانان تسلیم کرده و                2014و    2010و  2008در کنفرانسهاي   

طبق سنت هفتم ما هر گروه خانواده کامال خودکفا می باشد و کمکی از خارج                  .  خواستار تایید آن شده بودند       
آیا ما نباید دعاي خودمان را داشته باشیم تا خودکفا باشیم ؟ این در خواستی از کلیه اعضا براي           . دریافت نمی کند 

دعایی که توسط خود اعضا و براي اعضا        .  همکاري کردن جهت خلق و به وجود آوردن دعاي صحیح نارانان است              
 . ساخته شده باشد

 :کسانی که تمایل به همکاري دارند ، با کلیک کردن روي این آدرس
www.nar-anon.org/prayer-submission 

به خاطر داشته   .  می توانند جمالت پیشنهادي خود را ثبت کنند              org.anon-nar.www:  و یا رفتن به آدرس    
هر گونه استفاده از نشریات غیر اصلی ، در کل و یا به               .  باشید تمام پیشنهادات بایستی ابتکاري و اصلی باشند          

. اختصار، حتی در حد یک کلمه غیر مجاز می باشد و استفاده از آنها براي نارانان بحث برانگیز می باشد                             
 . قابل پذیرش می باشد  2016آوریل  25پیشنهادات تا تاریخ 

 

، کارگاه بررسی پیشنهادات دعاي      )توانایی همراه با خدمت    (  2016در طی برگزاري کنفرانس خدمات جهانی         
به محض آنکه دعا تعیین شد، به عنوان پیشنهادي براي تایید کنندگان               .  اختصاصی نارنان برگزار خواهد شد       

 . ارائه خواهد شد  2018کنفرانس جهانی 
 . لطفا این موارد را موقع ارائه دعاي پیشنهادي خود به خاطر داشته باشید 

 تمامی پیشنهادات بایستی اصلی باشند 
 .چیزي که اعضا بتوانند آن را به راحتی به خاطر بسپارند. دعاي پیشنهادي بایستی سه یا چهار جمله یاشد 

 دعاي پیشنهادي شما می تواند بعد معنوي داشته باشد اما نباید هیچ باور مذهبی را منعکس کند 
 دعاي پیشنهادي شما بایستی منعکس کننده معنویت و اتحاد جهانی ما یاشد 

 ترجیحا از ساختاري بی طرف برخوردار باشد 

  امید .   نیرو  .تجربه 

http://www.nar-anon.org/prayer-submission


 به جلسات باز می گردم  –جلسات 
هیچ ایده اي در    .  من مانند آهوي وحشی روبروي چراغ ماشین بودم       .  اولین بار بییشتر از نه سال قبل بود که به نارانان آمدم              

بسیار ناامید بودم و آمده بودم به امید آنکه یک نفر راهی به . مورد اینکه نارانان چه چیزي را به من پیشنهاد می دهد ،نداشتم 
درك نمی کردم که من آنجا براي بدست آوردن بیداري          .  من پیشنهاد دهد که چگونه فرزند بیمارم را از اعتیاد رهایی بخشم             

 .معنوي بودم 
من یاد گرفتم که ناتوانی به      .  بعد از چند جلسه و ستیز کردن با ناتوانی ، یاد گرفتم که راه بهتریبراي زندگی کردن هم هست                    

 .معناي دوست نداشتن پسرم نیست 
 . اما می توانم اورا با عشق رها کرده و دست از تغییر او بردارم 

 همان مفهوم نیروي برتر را . در مورد مراقبت از خودم آموخته ام . سال طی کرده ام 9من راه درازي در این 
 . راهنما شدن ،نشریات نارانان، لیست تلفن، شرکت کردن در جلسات ،کارکردن قدم و به طور منظم به جلسات رفتن 

من هر روز از روز قبل آگاه تر شدم و           .  هیچ گاه جلسه اي را با آرزوي اي کاش در آن شرکت نکرده بودم، به پایان نبردم                     
این برنامه زندگی مرا نجات داد و امروز ،یک روز دیگر ازبهبودي      . سپاسگزارم ازاینکه قسمتی از این برنامه شگفت انگیز هستم 

 .من است
بهبودي من متعلق به من     .  من می توانم هر چیزي را که براي من سودمند و مفید است بردارم و بقیه را همین جا بگذارم                        

است و من می توانم به خود اجازه دهم که در زمانیکه خود براي آن تعیین می کنم پیش بروم ، تنها در صورتی که به بیمارم                       
 .نیز اجازه دهم که با خودش در صلح باشد در زمان خودش و در بهبودي خودش

 متشکرم نارانان، براي ابزاري که مورد نیاز من بود براي بازگشت به زندگی 
 من به جلسات باز گردم و این قسمت اعظمی از بهبودي و سفر من در این زندگی ست 

 وقتی به طور منظم در جلسات 
حضور پیدا می کنم ، به من          

 یادآوري 
می شود که نیروي برترم هر         

 روز یک 
 راه جدید را براي روبرو شدن 

با چالشها به من پیشنهاد می        
 کند 

جوالي  تجربه نیرو و          31   
 امید 

 خطوط زرد رنگ دو تایی
این به معنی تمرکز داشتن     .  ماندن در قسمت خودم در خیابان ،این اصطالحی بود که من اغلب در بهبودي می شنیدم     

اجازه دهم که بهبودي حاصل از برنامه خانوادگی شامل حال من نیز             .  روي خودم و کار کردن برنامه خودم می باشد           
 ) سهم خدا. (بشود و کار درست بعدي را انجام دهم 

این به معنی جدا کردن سهم خودم از انتخابات و اجبارات دیگران به منظور یافتن آرامشم و مسیر خودم می                              
خطوط زرد دو تایی که مسیر هر طرف را در ترافیک مشخص می کند ، کمک می کند که هر دو سمت مخالف                         .باشد  

این خطوط محدودیتی را براي هر سمت مشخص می کنند و ناحیه هر سمت را نشان می دهند                      .  در امنیت بمانند  
 .اینکه کدام قسمت مربوط به من و کدام قسمت مربوط به دیگران است

 . این چیزي بیتشر از یک پیشنهاد است . این دیوار نیست 
در آنجا زیر خطوط زرد رنگ دست اندازي وجود داشت براي هشدار دادن             .  اخیرا سفري به منطقه اي روستایی داشتم        

به طرف مقابل ، که به محدوده دیگري وارد می شوید و این برآمدگی تنها یک پیشنهاد و هشدار بود براي تامین                            
 . همه ي ما این انتخاب را داریم . امنیت مسافران آن جاده و من نیز انتخاب آن را دارم که در محدوده خودم باشم 

. او نه به این قسمت و نه به آن قسمت نزدیکتر نیست               .  خداوند همانند این خطوط زرد رنگ بین دو قسمت است             
 همیشه حاضر است براي راهنمایی، مراقبت و کمک 

در طول بهبودي من یاد گرفتم که در محدوده خودم بمانم و راهنمایی  عاشقانه اي که مرا به امنیت آزادي و آرامشمی         
من درراهی که در محدوده خودم هستم هیچ         .  این رهنمون براي همه ما قابل دسترسی است          .  رساند ، پذیرا باشم     

با کمک پروردگارم ،  من قادرم که به سالمت جهت و سمت و سوي خودم                 .  خطري براي طرف مقابل، نخواهم داشت       
 . را در خیابان زندگی بیابم و مسئولیت دیگر مسافران را نداشته باشم 

فقط براي امروز قدرشناس همیشه حاضر این خطوط زرد رنگ که به من اجازه حرکت دادند و تشخیص اینکه چه                         
 . چیزي متعلق به من است و چه چیز نیست ، خواهم بود 

ممکن است من به یک الگو براي       .  اگر سرم به کار خودم گرم باشد و روي پیشرفت خود کنترلی ام کار کنم                
 هر یک از اطرافیانم که از آنها مراقبت می کنم ، تبدیل شوم

 امروز نه تنها کنترل نمی کنم بلکه تحت کنترل هم نیستم 
 می 31  نارانان،مشارکت، تجربه ،نیرو و امید 



 سنت هاي نارنان 
 تنها الزمه عضویت  –سنت سوم 

وقتی بستگان معتادان جهت کمک به یکدیگر گرد هم می آیند،می توانند خود را گروه خانواده نارانان بنامند ، مشروط بر اینکه به                            
ما .  تنها الزمه عضویت، داشتن مشکل اعتیاد در میان یکی از دوستان یا بستگان است                .  عنوان گروه، وابستگی خارجی نداشته باشند       

گردهم جمع می شویم براي یاري و کمک متقابل براي به اشتراك گذاشتن داستان هاي شخصی مان ، تجربه، نیرو و امیدمان، همه                          
همه ما نامیدي و سرخوردگی ناشی از گرفتن         .  همه ما ناامیدي و انزوا را احساس کرده ایم            .  ما ازبیماري اعتیاد آسیب خورده ایم        

همانند نجات دهنده زندگی، ما براي غریقی که از بیماري خود            .  مسئولیت اداره ي، زندگی غیر قابل اداره دیگران را تجربه کرده ایم              
ما غیر آگاهانه خود را مسئول      !  فقط براي پیدا کردن خودمان در زیر آب دریا         .  دست و پا می زند ،به دریاي زندگی شیرجه زده ایم              

ناامیدانه در تالش اداره ي زندگی غیر        .  ما همگی در مقابل بیماري اعتیاد عاجزیم       .  نجات غرق شده در آبهاي پر خطر می دانستیم            
 . قابل اداره خود بودیم 

 .در نارانان یاد گرفتیم که دست از تالش براي مقابله با این بیماري و آنهایی که از این بیماري آسیب دیده اند،برداریم 
 .ما از دیگران که در شرایط مشابه ما بودند، یاد گرفتیم که میشود آموخت که فکر کرد و متفاوت پاسخ داد ،براي یافتن آرامش 

 . با این برنامه معنوي،ما آرامش و آگاهی کافی براي متوقف کردن جدال با اعتیاد به دست آوردیم 
 . ما یاد گرفتیم که غیر قابل اداره بودن زندگی مان را و تبعات منفی ناشی از این بیماري را کاهش دهیم

 . قدم به قدم ما از ترس ها،عیب جویی ها، مفنی بافی، خشم و ناامیدي دور شدیم
ما تالش می کنیم تا شهامت از دست رفته خود را براي ایجاد تغییر و تمرکز بر روي خودمان دوباره                      .  گروه خانواده نارانان ما با ماست     

 . بذرهاي امید و بهبودي شروع به رشد و نمو در قلبهاي شکسته و روحهاي زخمی ما کردند . باز یابیم
من آموختم که مداخله اي     . .  من یاد گرفتم مقابله کردن کمکی به من در ایجاد تغییرات مثبت و رشد در خودم و دیگران نمی کند                      

من می توانم یاد بگیرم که عشق بورزم و آموختم بگذارزندگی کنند و اجازه بده دیگران سهم خود را                      .  در تالش کردن دیگران نکنم    
در هر شرایطی من تنها نیستم و با         .  پذیرفتم چالشی که امروز با آن مواجه هستم فرصتی براي تغییر و رشد من است                  .  انجام دهند   

پذیرفتم چالشی که امروز با آن مواجه هستم فرصتی          .  گرد هم جمع شدن یاد گرفتم که انتخاب کنم براي رشد ،براي خودم بودن                  
 .براي تغییر و رشد من است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

این ویژگی مانند آهن ربایی نامرئی باعث گرد        .من جزئی از دریاي بیکران عشق، محبت و همدردي هستم و ازاین به بعد تنها نیستم                   
وقتی ما دور هم جمع میشویم مقصر و شرمگینی و            .  آمدن ما می شود و محیطی امن براي دور هم جمع شدن ما ایجاد می کند                    

 . برنامه ما پیشنهادي ست و ما آزادیم که هر چه را نیاز داریم برداشته  و مابقی را بگذاریم . قضاوتی و جود ندارد 
 .مشارکت ما،تفکر ما و تجربیات صادقانه ما ، لحظات قدرتمندي را براي ما می سازند تا احساس کنیم دیگر ازاین به بعد تنها نیستیم                           

 . من امیدوارم 
وقتی من این هدیه بهبودي را دریافت کردم ، به دیگران نیز انتقال می کند و ما با هم بودن را حفظ کردیم زیرا این برنامه روحهاي ما                             

 . انزوا و تنهایی ازبین رفت . را آزاد می کند ما را لبریز از عشق می کند براي چالش ها و به ما امید می دهد 
 . احترام متقابل، عمیق که می شود  هنگامی که ما بهبودي یکدیگر را حمایت می کنیم

من معنی    ".چالش  واژه ي مقدسی است زیرا ما در تالشهایمان وجود خداوند را حس می کنیم                  :  شنیدم که روزي زنی روحانی گفت     
 راستین این جمله را ،در تالشهایم براي بهبودي یافتم 

برنامه به من اجازه می دهد که راه خودم را براي              .  سپاسگزارم که نارانان یک برنامه اي از انتخاب ماست             
 .در عین حال ساختاري به من می دهد که مطابق آن کار کنم.بهبودي انتخاب کنم

 جلسات بهبودي 
گروه شما چه کاري براي      
ارتقا دادن مشارکت        

 سالم، انجام می دهد؟
شما چگونه موقع            
مشارکت بر روي خودتان     
تمرکز می کنید ؟ چرا         

 این اهمیت دارد ؟ 
گروه شما چگونه به یک       
تازه وارد خوشآمد می        

 گوید؟ 
گروه شما چگونه معنویت    
برنامه را حفظ می کند        
بدون اینکه به مذهب         
خاص و یا سازمانی وابسته     

 باشد؟ 



 اعتبارات نارانان/استفاده با مسولیت از خزانه
 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ . پاسخ گو نباشد ) WSO(تصور کنید وقتی پرسشی دارید ،هیچ کس در دفتر خدمات جهانی  

مانند خانه هایمان که قبض ها باید در موعد مقر پرداخت             "اگر وب سایت برقرار نباشد و یا اگر صورت حساب دفتر پرداخت نشوند؟ دقیقا             
 .شوند 

هم چنین مالیات ، بیمه ودیگر هزینه ها        .  کسانی از ما که در کار تجارت هستند می دانند که حقوق کارمندان باید به موقع پرداخت شود                   
 . که ساده ترین بخش از هر تجارتی هستند 

سبد هفتم در کل دنیاي کمکهاي اعضا را جمع آوري می کند تا ما بدون وابستگی              . نارانان براي ارائه خدمات به اعضاي خود وابسته است 
اما چه اتفاقی آن سوي گروهها      .  این کمکها هزینه اجاره ما و کمک به گروهها براي خرید نشریه می شود                .  به جایی دیگر پابرجا بمانیم      

می افتد؟ آیا گروه شما خزانه را صرف فعالیتهاي دیگري که با نارانان مرتبط نیستند، می کند؟ قبل از آنکه تصمیمی براي مصرف اعتبارات 
آن خدمات را در نظر بگیریم  .نارانان گرفته شود، ما باید خدمات فراهم شده براي نارانان را به صورت یک کل و چگونگی پرداخت براي َ

آیا ناحیه یا منطقه ما براي وب سایت، خطوط کمکی، یا فعالیت اطالع رسانی ، هزینه اي پرداخت می کند؟ آیا براي ما منفعتی دارد وقتی  
 ناحیه یا منطقه یا دفتر خدمات جهانی، دیگران را از جلسات ما مطلع میسازد؟ 

بدون دفتر جهانی خدمات جهانی ما نمی توانستیم یک جلسه را شروع کنیم ما از اعضاي خود در خواست کرده ایم که آدرس و تاریخ                             
یکی از اعضا بایستی اطالعات     .  وقتی ما گروه را ثبت کردیم آن در سایت ثبت می شود             .  جلسات را گرودآوري کرده و براي مان بفرستند         

وقتی فردي در شهر ما نیاز به جلسه اي داشته . را وارد کرده، حال یک سرویس فراهم می شود بدون اینکه ما کار زیادي انجام داده باشیم 
. باشد کافی ست که به وب سایت مراجعه کند و یا گوشی را برداشته و به دفتر خدمات جهانی تلفن کند تا اطالعات در اختیار او قرار گیرد

وقتی گروه ما با وجدان گروه تصمیم به ارسال پول می کند آیا ما هزینه واقعی که براي خدمات     . ما وقت زیادي براي آن صرف  نکرده ایم 
 معین شده است را مورد توجه قرار می دهیم ؟ 

 
 
 
 
 

خیلی از اعضا به خزانه گروه به عنوان پولی که گروه می تواند هر طور دوست داشت آن را خرج کند نگاه می کنند اما آیا این درست است     
 ؟ 

به ما می گوید ، مسئولیت و اختیار نهایی براي خدمات در نارانان به عهده گروه هاي خانواده نارانان است ، آیا ما معنی واقعی                              2مفهوم  
 این مفهوم را درك کرده ایم؟

ي گروه هاي ما مسئولیت و اختیار نهایی براي تک تک خدمات در نارانان را به عهده دارند،آیا گروه هاي ما خزانه نارانان را صرف فعالیتها                         
 خارج از نارانان از جمله مهمانی هاي تعطیالت، کمک به بهبودي معتادمی کنند و یا فعالیتهاي دیگر می کنند؟ 

ممکن .  ما به عنوان گروه باید از پاسخ داده شدن به تلفن ها و پرداخت شدن حقوق ماهیانه در دفتر خدمات جهانی اطمینان حاصل کنیم                    
 است ما با نگاهی به نشریات فروخته شده توسط دفتر جهانی تصور کنیم که این تمام هزینه ها را پوششمی دهد ،آیا این ممکن است ؟

در این مورد فکر کنیم  که هر چند وقت گروه ما نشریات را می خرد و به چه  قیمتی می خرد، آیا این  فروش براي تمام هزنیه هاي                                    
 خدماتی کافی ست ؟ 

 . درواقع فروش نشریات فقط بخشی از  هزینه هاي سازمان را پوشش می دهد 
 . با توجه به سنت ششم ،خزانه نارانان نباید صرف حمایت ازموسسات خارجی شود 

 به زودي خواهد آمد       : مشارکت بهبودي 
 مجوعه ارتباطات آرامشبخش

 کمیته خبرنامه با مسرت به اطالع می رساند که کتابچه با موضوع داستانهاي بهبودي شخصی و خدمات برگرفته از ارتباطات آرامش بخش 
 .!طی مراحل نهایی براي انتشار است 

ن این دفترچه به عنوان     کردبسیار خرسندیم که دوباره داستانهایی شگفت انگیز از تجربه،نیر و امید را به اشتراك می گذاریم و ما در صدد برنامه ریزي براي به روز                             
 !از همه شما براي مشارکت ،صمیمانه متشکریم. داستانهاي جدید در خبرنامه هستیم 

 برنامه نارانان 
وقتی من ناامید     
بودم، برنامه        
نارانان براي من     
وجود داشت ، به     
خاطر اینکه اعضا    
با پولو وقت خود     
آن را حمایت        

 .کردند 
نارانان تجربه، نیرو   

 و امید 
 جوالي17 



 آخرین موضوع مورد سئوال
اگر تازه واردي بچه ي کوچک خود را به جلسه بیاورد و کودك در حدي نظم جلسه را مختل کند که عضو                       
دیگري براي سرگرم کردن کودك مجبور به ترك جلسه شود تا عضو جدید بتواند در جلسه شرکت کند ،                    

 چه باید کرد؟ 

هیچ کس نمی تواند راه     .  وجدان گروهی می تواند در حین جلسات اداري ماهانه برگزار شود تا فکري خالقانه براي حل موضوع اندیشده شود              
 . حلی بی عیب در شرایط مهم  ارائه دهد و گروه راه حل خود را خالل بحث هاي آزاد پیدا خواهد کرد 

 :بعضی از نظرات در این رابطه چنین می تواند باشد 
بدین ترتیب والدین می توانند در جلسه حضور داشته           .  عضوي دیگر می تواند پیشنهاد بیرون بردن بچه و ساکت کردن اورا بدهد                 

 )این میتواند مشکل ایمنی داشته باشد و گروه تمایلی براي به عهده گرفتن مسولیت نداشته باشد. ( باشند 
 پیشنهاد ارتباط تلفنی برقرار کردن  با والدین در حین جلسه 

 . کتاب نقاشی کودکان همراه با مداد شمعی می تواند به وسایل گروه اضافه شود 
عضو تازه وارد ازاین موضوع مطلع شود که تا مادامی که فرزندش باعث اختالل در جلسه نشود ، می تواند                       

 . حضور داشته باشد 
 .گروه می تواند تصمیم بگیرد تا جلساتی مختص اعضایی که بچه با خود می آورند برگزار کند

 موضوع پرسش 
 گروه شما براي حفظ  تازه واردان به جلسه چه کاري انجام می دهد ؟

 کسی که دعا می کند هرگز شگفت زده نمی شود 
به من براي رهایی از      .  نیروي برتر به من، کمک کن تا به یادبیاورم که هیچ گاه از چالش ها ي من شگفت زده نخواهی بود                          

 . پافشاري به اراده و راهم کمکم کن
. بخاطر از دست دادن آگاهی ،تمایل و صداقت ،نیاز دارم تا راهنمایی تو را پذیرا باشم و شهامت انجام دادن سهم خود را بیابم                            

به من یاد بده تا     .  خود واقعی ام را بشناسم و با اراده و آگاه تر قدم بردارم و آرامش درونی و صلح را با بودن با تو بدست آورم                              
به من درخواست کردن از خودت را بیاموز        .  اعتماد کنم و قدم هاي کوچک را جهت تغییر بردارم و به مسیر تو ایمان داشته باشم     

 . و کمک کن تا شنونده پاسخ هاي تو باشم 

 داستان خود را به اشتراك بگذار                            
آیا تا به حال تصور کرده اید که داستان شخصی شما ممکن است تفاوتی در زندگی فردي دیگري ایجاد کند؟ وقتی شما مشارکت 
می کنید و داستان بهبودي خود را بازگو می کنید شخص دیگري می تواند امروز شما را با قبل تان                          

کلمات شما از روند     .  مقایسه کند و متوجه تغییر و رشد و ازشما تجربه ،نیرو و امید را دریافت کند                      
دکمه .  رشدتان ممکن است تفاوتی براي ادامه دادن رنج و یا داشتن امید به آینده در دیگران ایجاد کند                    

سمت راست صفحه را فشار دهید و مشارکت خود را در غالب نوشته و یا فقط براي امروز و یا حتی چند                       
 متشکرم . کلمه براي ما بفرستید 

 برنامه نارانان
هر روز صبح با        
نیروي برترم دعا     
می کنم این که به     
من یادآوري می      
کند که تصمیم      
بگیرم اراده و         
زندگی ام را به        
مراقبت نیروي      
. برترم بسپارم      

نیروي برتري که     
معتقدم ،می داند     

 . نیاز من چیست 



 کمیته هاي نارانان
 کمیته هاي ائتالف جهانی 

 2018تسهیل کننده کنفرانس خدمات جهانی 
اعضاي کمیته ائتالف خدمات جهانی در جست و جوي اعضاي واجد              

 هستند 2018شرایط براي همکاري در  کنفرانس جهانی 
سال در نارانان، در ناحیه یا منطقه          4اعضاي واجد شرایط باید حداقل    

حدمت گردانندگی یا نماینده و یا علی             .  خدمت کرده باشند       
حضور در حداقل یک کنفرانس            "البدلنماینده ،همچنین ترجیحا    

پس از انتخاب کاندیدها هیچ خدمتی در کنفرانس          .  خدمات جهانی   
 . هاي جهانی نباید داشته باشند 

شرایط زیر براي کاندیدها و راي گیري آنها ، قید شده است تا بر لزوم                
این شرایط نباید به    .  داشتن مهارت ها و تجربیات متفاوت تاکید شود          

عنوان شرایط قطعی براي انتخاب انگاشته شوند بلکه به عنوان نمونه             
اي از شرایط و تجربیاتی که براي خدمت در کنفرانس جهانی مفید                

 هستند ،انگاشته شود 
 نشان دادن توانایی در جلسه اداري براي انتخاب شدن -
داشتن تجربه عملی و آگاهی از کنفرانس خدمات جهانی و                -

 چگونگی اجراي آن 
 دانش به روز از قانون رابرت و چگونگی اجراي اصول-
 کارکرد دوازده قدم، دوازده سنت و دوازده مفهوم خدماتی -
 آشنایی با ساختار خدماتی نارانان-
 آشنایی با راهنماي ساختار محلی و راهنماي ساختار جهانی -
 داشتن مهارت سازمان دهی قوي-

 :به عنوان همکار کمیته کنفرانس وظایف شما به شرح زیر می باشد
 اداره کردن وظایف کنفرانس خدمات جهانی -
قادر باشد که پنج روز پی در پی در کنفرانس خدمت کنید                  -

 روزهاي سفري ممکن است اضافه شوند حداقل یک یا دو روز
حضور در جلسه هیئت امنا یا کمیته کنفرانس خدمات جهانی              -

 در صورت نیاز 
 world poolدر وب سایت جهانی       pdfفرم درخواست در فرمت       

committee page      همچنین فرم درخواست   .  قابل دسترس میباشد
 از طریق آدرس زیر در دسترس می باشد

world pool@ nar-anon.org  

 
 
 
 
 
 

 :کمیته وب سایت 
 رویدادهاي نارانان

صفحه رویدادهایی    org.anon-nar.wwwآیا می دانستید که سایت      
دارد که آگهی ها را شامل می شود؟آیا گروه،ناحیه یا منطقه شما                  
رویدادي را در پیش دارد که بخواهد آنرا منتشر کند؟ما پذیراي تمام              

 . رویدادهاي شما هستیم و آگهی هاي شما را ثبت می کنیم 
پیشنهادي مبنی بر واگذاري       2010در حین برگزاري کنفرانس جهانی 

اختیارات محتواي سایت به کمیته جهانی وب سایت داده شد که                 
فقط شامل اطالعات جلسات      org.anon-nar.wwwمحتواي سایت   

گروه ها نباشد و ازآنجا کمیته در تالش است تا از تطابق محتواي                   
سایت با اصول نارانان اطمینان حاصل کند عالقه مند به ارائه نکات                
مفید است تا به هنگام نشر آگهی در سایت صفحه رویدادها مورد توجه              

 . قرار گیرد
به .  فقط لوگوهاي مصوب دفتر خدمات جهانی را استفاده کنید             -

راهنماي خدمات جهانی مراجعه کنید براي اطالع        28صفحه  
 .از لوگوي تصویب شده کنفرانس و گرفتن راهنمایی 

استفاده از لوگوهاي مستقل انجمن هاي دیگر یا آرم هتل ها                -
زیرا این امر نشان دهنده وابستگی به آن          .  ممنوع میباشد   

 موسسات می باشد 
از لینکی که در برگیرنده وابستگی هاي خارجی می باشد                  -

 استفاده نکنید
استفاده از نام تجاري یا کپی گرافیکی موسسه خارج از انجمن              -

 خودداري شود 
گرافیک هاي اصلی ازقبیل موضوعات گرافیکی رویدادها قابل   -        

قبول می باشند                  

 . امروز به جلسات خواهم رفت تا خدمت  کنم و قدم هایم را کار می کنم،تا  زندگی ام را در تعادل نگه دارم
 ژوئن 25   مشارکت ،تجربه ، نیرو ،امید 



 کمیته ها 
 کمیته ناراتین 

 نوشته دارد 31نیاز به ..... روز در ناراتین  31
زندگی شما قبل از ناراتین چگونه بود ،چه اتفاقی       . در مورد تجربه خود بنویسید 

 در بهبودي افتاد و چگونه زندگی براي شما و معتاد شما تغییر کرد ؟ 
در مورد بهبودي خود از تاثیر      .  تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت بگذارید           

 .زندگی با اعتیاد ، به آسانی و خالصانه از قلب خودتان بگویید
این کار ممکن است براي شما حسرت، اشک و یا لبخند به همراه داشته باشد و                

 . یا ممکن است کمک کند به دیگري با شما همذات پنداري کند
 دیگران با خواندن داستان شما بهبودي را یاد می گیرند و امیدوار می شوند 

 . هر موضوع یا شعاري را که دوست دارید انتخاب کنید 
 اعتماد  -    یکی از قدم ها -
 خشنودي  -  تغییرات نگرش حاصل از برنامه -
 دیگران را قضاوت نکنیم  -    راهنما گرفتن -
 امید  - آرامش براي  شما چه معنایی دارد -
 فروتنی  -     احترام -
 یاد گرفتن نه  گفتن -     رنجش-
 فریب -    احترام به خود -
 صبر -   فکر کردن قبل از عمل -
 پذیرش -  استفاده از ابزارهاي برنامه -

کتاب تجربه نیر و امید و یا دیگر نشریات مصوب را براي یافتن موضوعات دیگر 
اگر موضوعی براي مشارکت دارید شما و یا راهنماي شما می . بررسی کنید 

گمنامی تمام  org.anon-nar@narateenتواند آن را بفرستید به آدرس  
لطفا یک اسکن ار فرم انتشار ،موقع ثبت تهیه . نوشته هایشما حفظمی شود 

و یا اگر ترجیح می دهید که بصورت فیزیکی نوشته خودرا عرضه کنید . کنید 
 . می توانید به آدرس دفتر خدمات جهانی ایمیل کنید 

مشارکت اعضاي      
 ناراتین 

در اینجا تعدادي از داستانهایی از امید اعضاي ناراتین که آن را در              
 :  وب سایت نارانان به اشتراك گذاشته ایم

قبل از آنکه به ناراتین     .  خنده دار نیست که دیوانه باشی       "این اصال 
بیایم همیشه نسبت به اطرافیان خشمگین و عصبانی بودم و                
نسبت به خودم بیشتر از همه، من خودم را بابت پدرم مقصر می               

من دلم براي او تنگ      .  دانستم چرا که او بیشتر اوقات خانه نبود           
با رفتن به    .  میشد و دلم می خواست اوضاع مثل گذشته بود               

آنها به من کمک کردند     .  جلسات ناراتین ،احساس من متفاوت شد   
 . تا بفهمم این تقصیر من نبود 

من ناراتین را دوست دارم چون      ....  من دیگر نمی خواهم تنها باشم       
. بدون آنکه عصبانی شوم     .  یاد گرفتم که چطور با مسائلکنار بیایم        

من به پدر و مادر عشق می ورزم و به آنها در هر حال احترام می                  
وقتی به بچه هاي دیگر با داشتن مشکالت مشابه خودم             .  گذارم

 . گوشمی دهم ، دیگر احساس تنهایی نمی کنم

 کمیته هاي اطالع رسانی 
 انتشار پیام امید .... اطالع رسانی 

ما در سالجدید هستیم و پیام امید نارانان بیشتر ازهر زمان دیگري مورد             
وآنان .  مشکل اعتیاد در سر تا سر جهان به تناوب وجود دارد            .  نیاز است   

. که از اعتیاد عزیزشان در رنج و عذابند ،نیز در کنار آن وجود  دارد                     
 . گروه خانواده نارانان می تواند براي آنها جاي امنی باشد 

آیا گروه شما اطالع رسانی می کند؟ آیاشما براي رساندن پیان نارانان               
کاري انجام می دهید ؟ اگر انجام می دهید با ما در مورد تجربه موفقیت               
تان صحبت کنید و ما می توانیم تجربه شما را به اشتراك اعضاي                    

اگر خیر، در مور داینکه چگونه می توانید براي آن             .  بیشتري بگذاریم   
اطالعات جلسه خود را در      .  از پایه شروع کنید   .  تالش کنید فکر کنید      

روزنامه محلی بگذارید ، پیشنهادات بیشتر براي آگاهی از اطالع رسانی             
 . بیشتر در اینجا می باشد 

. اینجا را کلیک کنید براي چاپ نسخه ازاطالع رسانی عمومی نارانان              
آیا احتیاج به کمک    .  به وسیله ایمیل قابل اجرا می باشد        "ارسال معموال 

براي اطالع از جهت یابی اطالع رسانی خود دارید ؟ به این آدرس ایمیل              
 org.anon-nar@ootreach. بفرستید 

 دفتر خدمات جهانی 
اطمینان حاصل کنید که تازه واردین می توانند آدرس جلسات شما را پیدا                -

 کنند 
www.nar-anon.org-group 

اطالعات تغییر یافته جلسات خود ازقبیلروز جلسه، ساعت ، مکان، تماس و               -
 . غیره را به دفتر خدمات جهانی اطالع دهید 

سواالتی در مورد راهنما شدن ،در حال حاضر به دو زبان انگلیسی و                      -
: اسپانیایی در قالب کتابچه  الکترونیکی در دسترس می باشد به آدرس              

ebooks/org.anon-nar.www         مراجعه کنید و سفارشخود را ثبت
 .کنید

Nar:قفسه نشریات نارانان در حال حاضر قابل دسترس می باشد در آدرس             -
-Anon web store 

http://www.nar-anon.org-group


 رویدادهایی که بزودي اجرا می شوند 
 در وب سایت دفتر جهانی مراجعه کنید  Events pageروي هر عنوان کلیک کنید یا به صفحه 

 هیئت امناء
 .....آیا می دانستید 

انجمن کالیفرنیاي غیر انتفاعی     .  هیئت امناي نارانان مسئولیت دفاتر مرکزي خانواده نارانان را به عهده دارد                  
،سهامی عام مطابق با دوازده مفهوم خدماتی نارانان، در حقیقت هیات امنا، نگهبان سنت هاي نارانان است و                        
حمایت و اداره کردن خدماترسانی در کل دنیا را بر عهده دارد و مرجعیت قانونی و مسئولیت اداره امور نارانان در                      

با هیئت امنا در    org.anon-nar@bot:  شما می توانید با فرستادن ایمیل به این آدرس           .  دنیا را دارا میباشد     
 . ارتباط باشید 
 :شرح وظایف 

در همکاري با کمیته خدمات جهانی و دفتر         .  هیئت امنا اختصاص داده شد براي پیشبرد گروه خانواده نارانان             
ما کلیه اعضاء نارانان را در کل دنیا به وسیله خدمات رسانی هاي مورد لزوم در جهت رساندن                     .  خدمات جهانی   

 ) وب سایت دفتر خدمات جهانی BOTاز قسمت صفحه . (پیام نارانان حمایت می کنیم 
 

 : پیوستن به هیئت امنا
اعضایی از نارانانکه معیارهاي انتخاب براي هیئت امنا را مطالعه کرده باشند ممکن است تمایل به خدمت در این                     

 candidateاین افراد می توانند ازطریق سایت دفتر خدمات جهانی به قسمت                     .  هیئت داشته باشند      
application مراجعه کرده و ثبت نام کنندorg.anon-nar@poolworld)  ( 

فرم هاي  .  فرم هاي سئوالی و جوابی هم اکنون در وب سایت کمیته دفتر خدمات جهانی قابل دسترسی می باشد                   
فرم هاي در خواست در هر ساعتی       .  هم در وب سایت خدمات جهانی نارانان در دسترس می باشد              pdf به شکل 

اکتبر سال قبالز کنفرانس،ثبت شده        31قابل ثبت می باشند ،اما براي رسیدن به راي گیري کنفرانس باید تا                 
 . باشند

 : ارائه نشریات 
لطفا بر رویبرنامه نارانان تمرکز خود را       .  تمام موضوعاتنشریات نارانان بر گرفته از اعضاي نارانان می باشد            
: براي ثبت موضوعات خود به آدرس         .  بگذارید و تجربه و نیر و امید خود را با ما به اشتراك بگذارید                   

org.anon-nar@mewsletters   مراجعه کنید . 
 .ضمیمیه شود  release formهر ارسالی بایستی قبل از انتشار در قسمت 

 2016آوریل 20آخرین مهلت ارسال موضوعات ارسالی 

منطقه پنسلوانیاي        
 شرقی 

یازدهمین همایش        
 نارنانان 

 2016مارچ  11-13
 

جزیره استاتن دومین      
 سالگرد نارنان 

 صبحانه معنوي 
 2016مارچ 19

مشارکت تجربه نیرو و      
 امید مان 

 

CCR  ناراتین 
 2016مارچ 19

آزادي همراه با آرامشو      
 سپاسگزاري 

 

منطقه جدید انگلستان    
 2016همایش نارانان 

 2016آوریل 8-10
 Hموضوع چهار تا 

صداقت ، فروتنی ،          
 شادي ،سالمتی 

 

منطقه کالیفرنیاي        
 شمالی 

 همایش خانواده نارنان 
 2016ژوئن  10-12
 


