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 واـــــد قـــدیـــجــت
ام آن چیزی نیست که در این مقطع تصورر   امروز زندگی 

را داشتم. پسرم با اینکه از اوضاع پیرامرن خرد که خارج از 

خانموان  بوی هوم  هنرز  ،استکنترلش هستند، خسته شده 

کسالت دارد ولی در حال بهبردی است و بوه   است. شرهرم

 سپاسگزارم.همین دلیل از خداوند 

ترانم در خانه بمانم و به خاطر چیزهایی که خارج امروز می

و  از کنترل من هسوتند اسوترس بکشوم یوا یو  روز شواد      

آمیز تابستانی را رقم بزنم. من دومین کار را انتخوا   خاطره

-پیواده همانجا روم و برای صرف ناهار به ساحل میام. کرده

ز روی ی  بوالکن رو  ا شایدتا غرو  بمانم تاکنم و میروی 

 به اقیانرس یا از باالی ی  تپه، غرو  آفتا  را تماشا کنم.  

 کونم. به این ترتیب صلح و آرامش را در خورد تجدیود موی   

 یسوادگ کنود.  انداز سراحل، روح و روان مرا زنده موی چشم

 ساحل

کننود.  ساحل و دریا و وسعت اقیانرس مرا مسحرر خورد موی  

ها ها، سنجا معطر که خرگر گاهی در گلزاری رنگارنگ و 

-ها در آنجا به این سر و آن سر در حرکتند، قدم میو پروانه

 آورم.نیروی برترم را به یاد میآنجا زنم. 

 فقط برای امروز حال من خر  خراهد برد.و 

 خدمت و لغزش او یا من یا ما

من ی  دوست معتاد در حال بهبردی دارم. اخیراً او لغوز   

بطة دوسوتی بیشوتر از بهبوردی شخصوی     کرد. وی به ی  را

هوای بهبوردی   خرد اهمیت داد. چندین سال است که برنامه

کنویم و از ایون   هایمان را با هم مشارکت موی خرد و دوستی

ایم که اگر به ی  رابطه یا هر میان، من و همسرم یاد گرفته

چیز دیگوری بیشوتر از بهبوردی شخصوی اهمیوت بودهیم،       

 آوریم.میوجرد احتمال لغز  را به

بورای بهبوردی   ترانود  موی ایم که حتی خودمت  ما یاد گرفته

شخصی ما مشکل ایجاد کند. همسرم وقتوی بورای خودمتی    

گواهی  "گفوت  شد، همیشوه موی  که انجام داده برد تایید می

 "ام.اوقات خدمت، بیشتر نشانگر بیماری من است تا بهبردی

هوم  کنم این حرف او بورای خودمت مون در نارانوان     فکر می

 کند.  صدق می

اگر ماهیت معتاد ایون اسوت کوه چیوزی را بوین خورد  و       

دهد، ماهیت من چیسوت؟ مون تمایول دارم    واقعیت قرار می

 قضاوت کونم در مقابل آنها هایم که مردم را بر اساس واکنش

من تمایول دارم کوه اوضوواع را     شان.خرد نه بر اساس لیاقت

   نریسم و بعدمثال ی  متن را می برایپیچیوده کنم، بسیار 
 4ادامه مطلب در صفحه                                          

 

 

 



های خدماتی نارانان آسوان نیسوتند. برخوی از ا ضوا پویش از      همة کار

 "عتوادان م کمو  بوه خوانراد    "یعنی ،ک هدف نارانان)سنت پنجم (در

 بعضوی از ا ضوا اصودً دربوار  کتوا      . مشتاق گورفتن خودمت هسوتند   

سوایر نشوریات   ( یوا  GLSنارانان ) محلی گروه خانراد راهنمای خدمات 

؟ آیوا  . آیا شما یکی از این ا ضا هستیداندنشنیده چیزی  خدماتی دیگر

 وگواهی هسوتید   یوا در حوال خودمت   آد؟ خدمت هسوتی  خیلی مشتاق

 کار سختی است؟ کنیداحساس می

 . پو  حال بسیار پربرکت باشود  ینآفرین و در تراند چالشخدمت می

 دست آوریم؟ها  برر کنیم و حاصل آن را بهترانیم از چالشچگرنه می

ه اموه اختصواد داده خراهود شود بوه ارا و      جدیود از خبرن  صوفحة این 

 .ن اسووت بووه شووما در خوودمت کموو  کنوود پیشوونهادهایی کووه ممکوو

. شردببینید که نتیجة تد  شما چه میتا  پیشنهادات را امتحان کنید

شوروع کنیود    ، ایون کوار را   ایدرده، را مطالعه نک  GLS هنرز کتا اگر 

اموا   آسان است، داریدفرری  به اطد ات آن بخشی که نیاز مراجعه به 

ترانید تمام اطد ات را حفظ ن دیاشبهتر است که کل کتا  را بخرانید. 

در آینوده   را بخاطر بیاورید و بدانیود ممکن است خراندن آن ، اما کنید

 کنید.  م قسمت مراجعهکدابه ها برای پاسخ به سؤال

GLS ؟کندهایی کم  میدر چه زمینه 

  ( 8گروه )صفحه ی   یاندازراه چگرنگیدرک 

        رانوان بنامود  ی  گروه چوه کوار بایود کنود توا خورد را جلسوه نا 

 (8)صفحه

  یم داشوته باشو  رایگوان   ی  سترن آگهیچگرنه در روزنامه محلی

 ( 44)صفحه 

 ( 72صفحه ) نارانان استان جدیدناحیه یا  اندازی ی راه 

  (13صفحه )درک ساختار منطقه  

 CAL    ( 48صفحه معناست؟ )به چه 
  آخر ": پرسنـدمی NAان مشارکت عضوـام که اعضای نارانان در پایدهـشنی

خدمت در 

  نارانان

 

 

2صفحه   

 

شــــــــالــــــچ  

 ... آفرین استخدمت چالش
 تواند پاداش داشته باشد!... چالش می

 

بخوش را   یو  توا   هر هفتوه کموی وقوت بگیاریود    

ت االکند تا پاسخ سوؤ ببینید آیا کم  می. بخرانید

خورد را در آن پیودا   خرد، گروه، منطقه، یا اسوتان  

 کنید.

های بعودی  شماره در نارانان در تخدمبه صفحة 

 ترجه نمایید  بخشآرامش خبرنامة ارتباط
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 وجود دارد؟ "باید"آیا در نارانان 

داری بردار و بقیه دوست را ه بایدی وجرد ندارد؛ آنچدر نارانان هیچ "

وقتوی کوه    آشنایی هستند. اناینها سخن ،یا دهبرای  "را باقی بگیار.

ان سوخن اغلوب ایون    دشرها داغ میمشیخطیا ها بار  سنت بحث در

، چنوین  سودمت جلسوات   در کوارت خرانودنیح حفوظ   . رودکار موی به

یو   بهبردی شخصی موا   کند.اشاره میبه بهبردی شخصی  دیدگاهی

کوه  زموانی ، یا نیم انتخا  کنیم که بدبخت بمانیمترامی. انتخا  است

به  "ترانیم تصمیم بگیریم که حقیقتاکشیدیم، می به اندازه کافی درد

و ارز    اقبوت ، کنویم  تور کوار  . وقتی آن را  میوق برویمبرنامه  مق 

 .  آوریمبه دست میخرد را ا تبار 

 "بایودها "هوا،  مشوی و خوط انی سازم، ساختار ها و خدمتسنتاما در 

آن بورای   و ارایوة  وجرد دارند. مثدً کپی نشریات، تغییر کلمات برنامه

باشود. موا نبایود    نان میاهای نارمشیبرخدف خط ،استفاده در نارانان

آنچه " نیم.ترجیه ک "بایدی وجرد ندارند"را با اصرل نارانان  شکستن

به این معنا نیست کوه   "گیارداری بردار و بقیه را باقی برا که دوست 

ها را استفاده کرده و از بقیوه اجتنوا    تراند برخی سنتخدمات ما می

-. هر قدر که ا ضا اصرل را بیشتر به کار ببرند، خدمات ما صحیحکند

     شرد.تر انجام میتر و کامل

که شکستن گمنامی خردموان اشوکالی نودارد چورن     با این باور وقتی 

ما  شریم،، از کنار اصرلی مانند گمنامی رد میمربرط به خردمان است

شریم، جملوة  نت یازدهم است دور میس که در روشنت قاز این حقی

   گیارد.باقی نمی بحثهیچ جایی برای  "همیشه الزم است"

ای از رشد برسیم که اصرل را بوه معنوای واقعوی آنهوا     درجهوقتی به 

کوه بایود فراتور از    کنیم که شرایطی وجورد دارنود   بپییریم، قبرل می

کردن یا کارنکردن ی  برنامه باشد. فقوط  برای کارانتخا  شخصی ما 

منود  بهوره  پ  از این پییر  است که از تمام مراهب روحانی نارانان

   .شریممی

پواراگراف اول   ، درثبوت گوروه   ،8محلی صوفحه  در راهنمای خدمات  

نی هر گروهی را که خود را بـه  دفتر خدمات جها"چنین نرشته است:
 نماید بامی گروه خانواده نارانان اختصاص دهد، ثبت

    
 

 

مفهوم خـدمایی   دوازدهسنت و  دوازده این شرط که به 
تمامی ا ضای نارانوان   یجلسات آن به رو پایبند باشد و

 .است "باید"این همان  ".و ناراتین باز باشد
 

 خدمت



مشارکت 

 اعضا 

 مشکل از کیست؟ 

 
کنم؟ آیا وقتی که کواری  مینشینی آیا من  قب

کنم؟ نشینی میرود،  قببا رو  من پیش نمی

روم؟ دارم و به خانة خردم میآیا وسایلم را برمی

اگر اینطرر اسوت، ممکون اسوت مشوکل از مون      

 باشد نه دیگران.

ام؟ آیوا  هوا را کوار کورده   یا قدمآیا راهنما دارم؟ آ

بورم؟ آیوا خودمت    و به کار می ها را خراندهسنت

کونم؟ آیوا در خودمت، فقوط راه خورد را در      می

ترانم حتوی بوا کسوانی کوه     گیرم یا میپیش می

 قاید آنها با من متفاوت اسوت، بوه خوربی کوار     

کنم؟ وقتی با دیگران اختدف نظر دارم، آیوا بوه   

دهم یا به درستی حرف یهای آنها گر  محرف

تراند به من کنم؟ آیا مفاهیم میخردم اصرار می

نشینی کم  کند تا از این نیاز بگیرم؟ چرا  قب

 کنم؟می

هوا  برنوده "گریود  المثل قدیمی که میی  ضر 

 کنندنشینی نمیهیچرقت  قب

 

هوا  برنوده "گرید المثل قدیمی که میی  ضر 

نود و کسوانی کوه    کننشینی نمیهیچرقت  قب

-کننود، هیچرقوت برنوده نموی    نشینی می قب

انودازد کوه چورا مون     مرا به این فکر می "شرند

ام را بوا بورد و باخوت یکوی     رسیدن به خراسته

، آیا ن انجام نشردمدانم. اگر کاری به رو  می

 بازنده هستم؟

هوا و  نارانان به من یاد داده است کوه در بحوث  

و باخت مطرح نیسوت.   نظرات و رای دادن، برد

نارانان به من یاد داده اسوت کوه چطورر حتوی     

ی  کار خر ، در ی  جمع، به کم  سوایرین  

شرد. نارانان به من یاد داده است بهتر انجام می

که نخراهم وسایلم را بردارم و به خانوة خوردم   

های خرد را بروم، بلکه وسایل، نظرات و فرصت

ه رشود خورد   با دیگران تقسیم کنم تا بترانم بو 

 ادامه دهم.

نتایج کارهایشان را یجربه کنند.   

 ادامه بدهم.

نشینی کنم ابتدا خراهم  قببنابرین دفعة بعد که ب

زنوم توا   دارم و به راهنمایم زنوگ موی  تلفن را برمی

مشکل خرد را حول کونم. دفعوة بعود اگور بخواطر       

کونم، قودری تامول    سختی کار بخوراهم آن را ول  

از خرد خوراهم پرسوید    خرانم.کنم و نشریه میمی

دهوم یوا   آیا کار درست را به دلیل درست انجام می

 گ برنده باشم؟کنم در جنسعی می

نارانان به من یاد داده است که به مرقع رها کنم و 

در مراقع ضروری محکم بایستم. نارانان همچنوین  

بوا مون    وقتوی افورادی  به من یواد داده اسوت کوه    

ترانم حودومرزهایی تعیوین   میکنند، بدرفتاری می

. نارانان ندستبهبردی هدر  با کسانی که حتی کنم

مشکل از من به من یاد داده است که ممکن است 

 باشد نه دیگران.
 زخم زبان 

میل به قضاوت، تمسخر یا تربیخح کسوانی کوه   

ر زیواد  ام، در مون بسویا  شدیداً به آنها وابسوته 

وفلو  بیمواری ا تیواد    است. وقتی سرار چرخ

شرم کلمات نیشودارم، نشوان دهنود  درد    می

کونم  واجزم و از   روحی من است. حو  موی  

-ام و بوا تموام وجورد موی    کنترل خارج شوده 

 خراهم که اینطرر نباشد.
 

بوا  الزم نیست نارانان به من یاد داده است که 

یشدار خرد، زندگی دیگران را تلوخ  های نحرف

ز الگرهوای  شورد کوه ا  کنم. بهبردی با ث می

 ارتباطی مخر  دست بردارم.

دفعة بعد اگر اتفاقی بیافتد که مرا مجبرر کند 

با کلمات خرد روی زخم دیگران نم  بپاشم 

از این کار دست برداشته و در  رض تسلیم و 
  

سپاسگزاری از نیروی برترم را در خلرت خرد نجورا  

وفلو  ا تیواد رهوا    خراهم کرد. این کار مرا از چرخ

 کنم.کند تا روی بهبردی خرد کار می

 ، مـن یواند انجـام دهـد  کنم و کاری که خودش می

یوانم او را باور داشته باشم و انجام ندهم. می یشراب

دارد، های کوچکی کـه بـه ینهـایی برمـی    برای قدم

جشن بگیرم. نباید او را از یرس اینکه بیفتد متوقف 

کنم زیرا معتقدم روزی با همان لبخند به سوی من 

 خندیم.یگر با هم میگردد و یک بار دباز می

من هنوز معتادم را دوست دارم و بـا اینکـه ممکـن    

است آن روز خیلی دور باشد ولی من همیشه امیـد  

 را در قلبم و لبخندش را در خاطرم نگه می دارم.

 

3صفحه   
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نظرات و رای دادن، برد و باخت مطرح نیسوت.  

نارانان به من یاد داده اسوت کوه چطورر حتوی     

ی  کار خر ، در ی  جمع، به کم  سوایرین  

شرد. نارانان به من یاد داده است بهتر انجام می

که نخراهم وسایلم را بردارم و به خانوة خوردم   

های خرد را و فرصت بروم، بلکه وسایل، نظرات

با دیگران تقسیم کنم تا بترانم بوه رشود خورد    

 ادامه دهم.

 زنبورهای کارگر

آیا شما صاحب ایده هسوتید؟ آیوا فورد صواحب     

-شناسید؟ آیا دیگران به شوما موی  ای را میایده

ها خیلوی    چیست؟ ایدهگریند که ی  اید  خر

خور ،  برای بعضوی از کارهوای   خر  هستند و 

هوای خور  بودون    بخش هستند ولی ایوده الهام

ماننود. هور   مجری، فقط در حد حرف بواقی موی  

ای از مرحلوة توورری توا    اید  خربی را باید  وده 

نتیجة محسورس آن شوامل طراحوی،  مول یوا      

 نتیجه

 

 

میل به قضاوت، تمسخر یوا توربیخح کسوانی کوه     

ام، در من بسیار زیاد است. شدیداً به آنها وابسته

شورم  وفل  بیماری ا تیواد موی  ی سرار چرخوقت

کلمات نیشدارم، نشان دهنود  درد روحوی مون    

کنم  واجزم و از کنتورل خوارج    است. ح  می

خوراهم کوه اینطورر    ام و با تمام وجرد موی شده

 نباشد.

 داشتن ی  ایده به تنهوایی  نتیجه، انجام دهند.

 کافی نیست.

هووا و ای از خوودمتگزاران، ایوودهدر نارانووان  ووده

کننود. گواهی   نیازهای انجمون را بورآورده موی   

ها از تعداد زنبررهوای کوارگر بیشوتر    ایده تعداد

دهنوده؟  است. آیوا شوما خدمتگزاریود یوا ایوده     

دهنوده پوا را   گرشة کار را بگیرید و از ی  ایوده 

های خرد استفاده کنیود و  فراتر بگیارید  از بال

قبل از اینکه به دیگوران   ی  زنبررحکارگر باشید.

 بگریید

قبوول از اینکووه بووه  و یوو  زنبررحکووارگر باشووید.

دیگران بگریید چطرر خدمت کنند بهتور اسوت   

یریود و ببینیود کوه واقعواً     در ساختار خدمت بگ

-کننود. ایوده  خدمت می)زنبرر کارگر( چند نفر 

هووای مووا خیلووی بیشووتر از خوودمتگزاران مووررد 

-ا تماد ما که مهمترین منابع ما هسوتند، موی  

 باشند.



مشارکت 

 اعضا 

 

هر گروه خانراد  نارانوان فقوط یو  هودف دارد:     
 ........ استقبال و آرام کردن خانراد  معتادان

 .سنت پنجم

استقبال کورده و آنهوا   معتادان  چگرنه از خانراد 

هوای بسویار متفواوتی    کنیم؟ خوانراده را آرام می

کووه دارای هووای سوونتی . خووانرادهوجوورد دارنوود

های خرنی هستند و کسوانی کوه ا ضوای    نسبت

شبکة بهبردی خورد را خوانراد  انجمنوی خورد     

هوای مخوتلط هوم هسووتند.    ادهداننود. خوانر  موی 

 ، مادربزرگن، خراهران و برادراوالدین، همسران

هووا، ، حامیووانی از سووایر انجموونهوواو پوودربزرگ

خورد را از   دوستان و تمامی کسانی که  زیوزان 

 اند، وجرد دارند.دست داده

 ری قورار هر کسی که تحت تاثیر ا تیاد فرد دیگ

. موا نبایسوت بوه    داشته است واجد شرایط است

اینکه افراد چه نسبتی با معتواد دارنود، اهمیوت    

گریود کوه موا از    قا ل شریم. این سنت فقط موی 

 کنیم.  و آنها را آرام می آنها استقبال کرده

در حوال  ترانود یو  معتواد     موی  غیبت از معتاد

  ان دارد،واز به شرکت در نارانورا که نی ردیوبهب

 
 3ادامه از صفحه 

 خدمت و لغزش
و در مراحول   "بهتور کونم  "کونم آن را  سعی می

کنم که رشتة کار از بعد آنقدر آن را پیچیده می

شورد. مون تمایول دارم کوه در     دستم خارج موی 

ررد هر چیزی افراط کنم. در حین خدمت، بوه  م

دانند چطرر این کوار  دیگران نمی"آید نظرم می

 "را انجام دهند و من باید این کار را انجام دهم.

در مغوز  درسوت  بزرگترین نقص شخصیتی مون  

. منظررم این است کوه بوا اسوتفاده از    من است

هوا، روی بهبوردی فوردی    راهنما و کارکرد قودم 

سپارم کوه ایون   به خاطر میکنم و خرد کار می

هم در زندگی شخصوی و   کاریابزار مرا از افراط

وقتی از  کند.هم در خدمت به انجمن حفظ می

 ، خورد  را بوه صوررت   کونم میغفلت بهبردی 

 افراط
 

 مفیدنسبت آنها با معتاد، بدون در نظر گرفتن 

وقتی ما روی نسبت خرد با معتاد تمرکز است. 

موا  گیریم. نکنیم بیشتر مررد استقبال قرار می

ی تاثیرات ا تیاد فرد دیگوری بوه   ترانیم رومی

داشوتن  مان تمرکز کنیم. ساده نگهیروی زندگ

این اصل ممکن است احسواس خرشوایندی را   

   به افراد بیشتری بدهد.

 مشارکت یک عضو  

چنین مشارکت کرد ای  ضری اخیراً در جلسه

روی خردموان   ترانیم کامدًمن معتقدم ما می"

حرف نزنیم و  معتاد اصدً دربار تمرکز کنیم و 

-موی  ".ة خوربی داشوته باشویم   جلسهمچنان 

خاطر این مشارکت بورایش دسوت    خراستم به

. ایوم به همین دلیل به این جا آمده بزنم. دقیقاً

برای رسیدن به این نکته که ما برای مشارکت 

آییم، زمان و تمایل دربار  معتاد به جلسه نمی

بوه  مون   کوه ارز   امیاد گرفتوه من  .الزم دارد

 ام بستگی ندارد.ارهای معتاد  زندگیک

 

 

 

کارموود و همچنووین پیووروی از وجوودان گووروه  

-جای انزوا و گرشوه بینجامد و در کنار اینها به

 گیری، خرد را جز ی از کل ح  کنم.

اخیرا در مقابول گروهوی از نرجرانوان صوحبت     

کردم. برای آنها اهمیتی نداشت که من چه می

کونم،  تی میمدت در برنامه هستم و چه خدما

خراسوتند داسوتان و تجربوة مورا     آنها فقط می

بشنرند. بوه هموین دلیول مون فقوط داسوتان       

شخصی خردم را مشارکت کردم. پیام امید من 

این برد که اگر زندگی مون بهتور شوده اسوت،     

 ممکن است زندگی آنها هم بهتر شرد.

من از خداوند سپاسگزارم که  ضر این انجمون  

کوونم و مت موویهسووتم. سپاسووگزارم کووه خوود

خواطر داشوته باشوم کوه     امیدوارم همیشوه بوه  

 دارند.محدودیتهایم مرا صادق و مفید نگه می

 

 خدمت
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رشایندی در او ایجواد  ناراحت کرده یا احساس خ

ه ما ارا و  بهبردی که دربار  کند. این چه پیامی را

فرستد؟ تفاوت زیادی میان کارهوای  دهیم میمی

 .  وجرد داردچگرنگی تاثیر آن بر ما  معتاد و

انود  دربار  ا ضوایی کوه  زیوزی را از دسوت داده    

آموده   ادامه سفرمان؟ همانطررکه در کتا  چطرر

حبت موداوم از معتواد   است، به چنین ا ضایی صو 

-د این برناموه موی  کند تا احساس کننکم  نمی

تراند به آنها کم  کند. با این کار ممکن است ما 

اند ی که کسی را از دست دادهاین پیام را به افراد

بدهیم که آنها دیگر به این انجمن تعلوق ندارنود.   

 یورد گب قورار  کسی که ی  بار تحت تواثیر ا تیواد  

است و واجد شرایط  ضوریت  همیشه تحت تاثیر 

 در انجمن است.

بسوویاری از همسووران در مشووارکت خوورد ا هووار  

فرزنود   ا تیواد "اند که به آنهوا گفتوه شوده    هداشت

 "خیلی بدتر است، حداقل فرزندتان مبتد نیست.

کووار هووم خرشووایند نیسووت. همووانطرر کووه  ایوون 

اسوت، نارانوان    بورده برای معتاد مفید   NAبرنامة

 ،فرادی که واجد شرایط هستندا نیز برای تمام

 

 

 

درخودمت  افوراط  افراط در هور چیوزی از جملوه    

   دهد.نشان می

توا آنجوا   کنم با راهنمایم تماس بگیرم و سعی می

ایون  انجوام   باها استفاده کنم. ترانم از قدمکه می

منیت خرد را رها کونم   هم گیرم کهکارها یاد می

 تورانم موی  در این صررت است کهنتیجه را. هم و 

تی کوه بوه  هوده    ها و مفواهیم را در خودم  سنت

، خراه هنگام صحبت در گروه برمام به کار بگرفته

با وث  ایون   در یو  کمیتوه.   خودمت  هنگامخراه 

را فقوط بوه رو     شرد که نخراهم هور کواری  می

و  ثر بوه ارتبواط موؤ    ترانود میو  خردم انجام دهم

جوای  بوه نیوز  از وجدان گوروه بینجامود و   پیروی 

 گیری، خرد را جز ی از کل ح  کنم.گرشه
 

اخیرا در مقابول گروهوی از نرجرانوان صوحبت     

کردم. برای آنها اهمیتی نداشت که من چه می

م، دت در برنامه هستم و چه خودماتی داشوت  م

داسوتان و تجربوة مورا     خراسوتند آنها فقط می

بشنرند. بوه هموین دلیول مون فقوط داسوتان       

شخصی خردم را مشارکت کردم. پیام امید من 

این برد که اگر زندگی مون بهتور شوده اسوت،     

 بهتر شرد.تراند میزندگی آنها هم 

من از خداوند سپاسگزارم که  ضر این انجمون  

کوونم و هسووتم. سپاسووگزارم کووه خوودمت مووی

خواطر داشوته باشوم کوه     امیدوارم همیشوه بوه  

-هایم مرا صوادق و مفیود نگوه موی    محدودیت

 دارند.



 انجمن

 

 

 صلح
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 اشتراک الکترونیکی خبرنامه

 باشدمی 0000اینجا کلیک نمایید. یعداد اشتراک یا امروز بیش از  ،بخشیباط آرامشار خبرنامة رایگانبرای اشتراک 

 ارسال مقاله به خبرنامه
نارانان یمرکز نمایید و یجربه، نیرو و امید خود را از دیدگاه یک  د روی برنامةخو گیرد. لطفا در مقالةاعضای نارانان مورد استقبال قرار می مقاالت همة

 ای چاپ شـود، بایـد  مقاله برای این که نمایید. ایمیل  anon.org-newsletter@nar به این آدرس:مقاالت خود را مشارکت کنید. عضو نارانان 

 ، ارسال گردد.امضا شده واگذاری حق چاپفرم  همراه با

 "باشد.می 1018 آوریل 10بعدی:  یمقاله برای چاپ در شماره خرین مهلت ارائةآ"

 گیرید؟با کجا تماس می
کنند که پاسخ بوه درخراسوت آنهوا در حیطوة مسوورلیت آن      را دریافت می هاییهای خدمات جهانی نارانان اغلب اوقات ایمیلکمیته

تراند سردرگمی ایجاد کند. شاید موا بتورانیم در ایون موررد کمو       ها نیست. تماس با مرجع مربرطه در بار  مرضرع خاد، میکمیته

 های خرد را به آنها بفرستید:ترانید درخراستهای خدمات جهانی نارانان آمده است که شما میکنیم. در زیر لیستی از آدرس تماس

 های مالی:کم 

  المللی: دفتر خدمات جهانی های بینکمanon.org-wso@nar 

  های مالی: دفتر خدمات جهانی سایر کمanon.org-wso@nar 

 نشریات:

  ارا ه نشریات بهبردی: کمیتة نشریاتanon.org-LitCom@nar  

 بهبردی: کمیتة نشریات  نظر ا ضای انجمن در مررد نشریاتanon.org-LitCom@nar 

 اند: دفتر خدمات جهانی نشریات مصر  کنفران  که ترجمه شدهanon.org-wso@nar 

 وت امنا هایی برای نشریات: هیرسانی یا خدماتی و یا ایدهنشریات اطدعanon.org-bot@nar  

 تماس در مررد جلسات ناسالم در منطقة شما:

      همیشه از داخل ساختار خدماتی محل خردتان شروع کنید: ابتدا با نمایند  گروه و در صررت لزوم با ناحیوه، اسوتان یوا منطقوه

 تماس بگیرید.

 تراند به شما کم  کند تا راهنمایی الزم را در کتا  راهنمای خدمات محلی و خدمات جهوانی  یمشی و رهنمردها مکمیتة خط

   anon.org-pandgcommittee@narپیدا کنید: 

 ها:وبسایت

 ای، استانی یا محلی: مسورل وبسایتهای منطقهوبسایت 

 :کمیتة وبسایت  وبسایت خدمات جهانیanon.org-Webcommittee@nar  

 رسانی:خدمات و اطدع

 رسانی: هیوت امنا نظر ا ضای انجمن در بار  خدمات و اطدعanon.org-bot@nar 

 رسانی ان: کمیتة اطدعرسانی به  مرم در مررد ناراناطدعanon.org-outreach@nar  

 اندازی جلسة ناراتین: کمیتة ناراتین راهanon.org-narateen@nar  

 

mailto:wso@nar-anon.org
mailto:wso@nar-anon.org
mailto:LitCom@nar-anon.org
mailto:LitCom@nar-anon.org
mailto:wso@nar-anon.org
mailto:bot@nar-anon.org
mailto:pandgcommittee@nar-anon.org
mailto:Webcommittee@nar-anon.org
mailto:bot@nar-anon.org
mailto:outreach@nar-anon.org
mailto:narateen@nar-anon.org
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بخش 

هاکمیته  

 نناراتی کمیتة

 

با سالم، ما برای شرکت نارایین در همایش جهانی نارانان که از یـاری   

در شهر اورالندو در ایالت فلوریـدا   2362سپتامبر سال  2اکتبر یا  93

کنیم. مـا دو رویـداد   برگزار خواهد شد، با کمیتة همایش همکاری می

کنـیم: یکـی پنـل گفتگـوی حامیـان      را به طور آزمایشی طراحی مـی 

و اعضای نوجوان برنامـه اسـت و دیگـری یـک جلسههبسـته       نارایین 

نارایین که دفتر خدمات جهانی آن را با حامیان نارایین که ثبـت نـام   

کند. ما از شرکت شما نوجوانان، حامیـان  ثبـت   اند، هماهنگ میکرده

نام شده در دفتر خدمات جهانی و یا هر عضو نارانان که عالقمنـد بـه   

کنیم. اطالعات بیشـتر، پـا از   تقبال میشرکت در همایش است، اس

 ها ارائه خواهد شد.نهایی شدن طرح

خوشحالیم که یهیة کتاب راهنمای نارایین شروع شده اسـت. انتاـار   

هـای  رود کتاب جامعی باشد یا به مناطق کمـک کنـد کـه برنامـه    می

نارایین را گسترش دهند. هر عضوی که عالقمند به همکاری در ایـن  

بـا مـا یمـاس     anon.org-narateen@nar: آدرس پـروهه اسـت بـا   

 و ارائـة آن نـویا در سـال جـاری    یـک پـیش  بگیرد. هدف ما یکمیل 

-رسانی میبرای خدمت و اطالع گذراندن مراحل یایید مربوطه جهت

   .باشد
 

 رسانیاطالع کمیتة
 رساندن پیام امید

  

 بــر یــا عزیــز بریــر نیــروی

 ".بگـذارد  یـاثیر  مـا  یصمیمات

 بـا  ما مفهوم این برآوردن برای

ــوش ــه دادن گ ــرف ب ــایح  ه

معنایی فرایـر   متوجه همدیگر،

 خدمت، در. شویممی از کلمات

 راهنمـایی  بـا از طریق گفتگو، 

 ی اعضـا برای همـه  بریر ینیرو

بــرای  نــه گیــریممــی یصــمیم

  .خودمان

ــاب  در ــایکت ــدمات راهنم  خ

نارانـان،   خـانواده  گـروه  محلی

و کـاربرد آن در   گـروه  وجدان

. شـود می جلسات اداری مطرح

ــات ــتر اطالع ــت بیش   در پمفل

 اداری جلسـات  و گروه وجدان

 .دارد وجود  -933Sه

 یـک  همچنـین  گـروه  وجدان 

بـرای کمـک بـه     زشار با ابزار

. اسـت  مشـکل  حل در گروهها

 در یوانیــدمــی را آن کــاربرد

 کتاب راهنمای خدمات محلـی 

 اطالعـات  همچنین پیدا کنید.

ــتر ــت در بیش ــارکت پمفل  مش

ــ  ــوی و مناس ــداخلی گفتگ  ی

 پمفلــــــــــــت  و  -932Sه

 یخــانواده گــروه رهنمودهــای

ــان ــرای ناران  ســالمت حفــ  ب

 .وجود دارد  -S 939ه جلسات

شـوند کـه   شویق مـی ی گروهها

 سـالمت  حفـ   برای کمک به

از جلسات خود به طور مـنام  

 فــرم یـــراز گروهـــی نارانـــان 

 

 نیاز فوری!

دانستید کمیته منابع انسـانی هنـوز هـم درخواسـت اعضـای      آیا می

عالقمند به خدمت گردانندگی کنفرانا و عضویت در هیئت امنـا را  

یوانیـد فـفحة منـابع انسـانی را در     رد؟ شما میپذیدر طول سال می

ــایت:    committee-pool-anon.org/world-www.nar وبســ

مالحاه نمایید یا به کتاب راهنمای خدمات جهانی مراجعـه نماییـد   

راحل درخواست را های خدمایی و میا اطالعات الزم برای این جایگاه

دست آورید. ما از اعضای عالقمند به خدمت منشـی در کنفـرانا   به

پذیریم. لطفا سؤاالت خود را بـا  نیز در هر زمان فرم درخواست را می

 مطرح نمایید.  anon.org-worldpool@narاین کمیته از طریق: 
 

 گذرنامه جهانی
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امـل پیـام امیـد    کند کـه ح انداز نارانان به ما یادآوری میعبارت چشم

رسـانی  دهد. یمرکز روی اطالعهای انجام آن را نشان میباشیم و روش

 هاست.یکی از این روش

یوانند برای رسـیدن بـه ایـن    ها و مناطق همه میها، استانافراد، گروه

انداز نقش خود را ایفا نمایند. برای قدریمنـد کـردن گـروه خـود     چشم

نی را در جلسة اداری خود مطـرح  رساکاری انجام دهید. موضوع اطالع

کرده و برای آن پیشنهاد بدهید. با نمایندة استان یا گرداننـدة منطقـه   

و است در دست اقدام  که رسانیاطالعیماس بگیرید و در بارة کارهای 

 نحوة حمایت از این کارها از آنها اطالعات بگیرید.

بـا سـایر   شـود،  انجـام نمـی  رسـانی  کارهای اطـالع منطقة شما  دراگر 

-خدمتگزاران مورد اعتماد همکاری نماییـد و کمـک کنیـد یـا اطـالع     

-رسانی در استان یا منطقة شما در اولویت قرار بگیرد. ما بـا هـم مـی   

 انداز انجمن حرکت کنیم.یوانیم برای یحقق بخشیدن به چشم

رسانی به ففحة برای کس  اطالعات بیشتر و دانلود رایگان ابزار اطالع

 ی در وبسایت خدمات جهانی به آدرس:رساناطالع

 anon.org/outreach/-http://www.nar     ــر ــد. اگ ــه نمایی مراجع

رسـانی نیـاز بـه کمـک داریـد بـه       سؤالی دارید یا برای کارهای اطالع

 ایمیل بفرستید.  anon.org-@naroutrfachآدرس: 

 
 

بهبوودی   –گذرنامه جهانی "که با نـام   2362یا همایش جهانی 

رگزار خواهد شد، فقط پـنج مـاه بـاقی مانـده اسـت.      ب "با یکدیگر

در شــهر  2362ســپتامبر در ســال  2آگوســت یــا  93همــایش از 

اورالندو ایالت فلوریدای امریکا برگزار خواهد شد. شما هنـوز ثبـت   

ایـد؟ بـرای اطـالع از    اید؟ هنوز در هتل ایـا  رزرو نکـرده  نام نکرده

 جزئیات و ثبت نام اینترنتی، به آدرس:
http://www.nar-anon.org/2018-naranon-world-convention/    

 مراجعه نمایید. امیدواریم شما را در این همایش ببینیم.
 

 همایش  کمیتة

 
 ثبت نام کنید! االن

 گیرنامه  

 یوجهان

 
 مــــــا هــودی بـــــــبـهـب

 

 منابع انسانی کمیتة
 

 

 

mailto:narateen@nar-anon.org
http://www.nar-anon.org/world-pool-committee
mailto:worldpool@nar-anon.org
http://www.nar-anon.org/outreach/
mailto:outrfach@nar-anon.org
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 انجمن
 نارانان چه هست   

 نارانان چه نیست

کنند تا بفهمیم نارانان  چه هسوت و چوه   ها به ما کم  میدو تا از سنت

ر گوروه  هو کنود:  نیست. سنت پنج هدف نارانان را به وضورح تعریوم موی   

 کمک به خـانواد  متتـادان  دارد و آن  فقط یک هدفخانراد  نارانان 
گانوة نارانوان، دادن قورت قلوب و     هوای دوازده باشد. ما با پیروی از قدممی

درک معتادانی که در خانراده داریم و نیز استقبال از خوانراد  معتوادان و   
 یابیم.سعی در آرام کردن آنها به این هدف دست می

 های معتادان کم  کنیم:گرید که چطرر به خانرادهت به ما میاین سن

 گانة نارانانهای دوازدهپیروی از قدم 

 دادن قرت قلب و درک معتادانی که در خانراده داریم 

 .استقبال از خانراد  معتادان و سعی در آرام کردن آنها 

د. در واقع تراند برای همة مردم همه چیز باشگرید که نارانان میاین سنت نمی

 شرد. هدف و رو  رسیدن به آن در جلسات هفتگی ما به وضرح دیده می

 :نیست کند تا بفهمیم نارانان چهبه ما کم  می 6سنت 

کند و یا کمـک مـالی    ای را یایید نمی گروه خانوادة ما هرگز هیچ موسسه
ل مسائ دهد زیرا ها نمی ان را به آننماید و یا اجازه استفاده از نام ناران نمی

سـازد.   مان منحرف می مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف افلی و روحانی
ای هسـتند بهتـر    هـای جداگانـه   با آن که نارانان و معتادان گمنام، انجمن

 است ما همیشه با معتادان گمنام همکاری کنیم.  
 یوانند کارهای زیر را انجام دهند:های دیگری هم هستند که میسازمان

 روری را معرفی و یوفیه نمایندمراکز بازپ 

 کنندبرای وضع قوانین در مورد اعتیاد فعالیت می 

   داروهای ضد اوردوز همصرف بیش از حد مواد  را یوفیه کرده و یا پخـش

 کنندمی

      انـد،  برای کاهش رنج و اندوه افـرادی کـه عزیـزان خـود را از دسـت داده

 دهند.مشاوره می

کنند اما نارانان نیستند. آنهـا مقیـد بـه    ل میها اهداف خود را دنبااین سازمان

 های ما نیستند و ما نباید به آنها گره بخوریم.سنت

دیگری  فردمواد به  اعتیاد کند یا دریابیم در برابرنارانان به ما کمک می ةیجرب"

مـان بـه   بهبـودی از ما را از خطر انحـراف   ،مهم در جلساتموضوع عاجزیم. این 

که روی بهبـودی معتـاد مصـرف    و مقابله،  مداخله ندمانهایی شگرد وسیله

دهد که در سازد. سنت ششم پیشنهاد میآگاه می ،کنندمی کننده یمرکز

 جلسات

ی بیرونجلسات نارانان/ نارایین هیچ گونه یبلیغ یا یاییدی برای درمان 

، گـروه  مراقبـه هـای  گروه های دعا،، گروهدرمانیروانهای گروهه مانند

-ما هیچ هایوجود نداشته باشد و این که گروه  و غیره انرهی درمانی

های گمنام کـه از  فعالیت سایر گروه دربارة گفتگورسانی یا گونه اطالع

های نارانان خبرنامه. نمایدکنند، نمیدوازده قدمی پیروی می ایبرنامه

اسـتفاده   هاسازمانهای سایر یتفعالیبلیغ برای  بایستنمیها ولتنبو 

  35هصکتاب راهنمای خدمات محلی ".شود.

خواهند پیام رسانی کنند گاهی ممکن است برای این اعضایی که می

کار اشتیا  بیش از حد داشته باشند و افراط نمایند و فراموش کنند 

 ها و مفاهیم یوجه نمایند.به رهنمودهای سنت

 :یر را انجام دهیمبه عنوان عضو نباید کارهای ز

    سـایت رسـانة اجتمـاعی، وبسـایت یـا      با اسـتفاده از نـام نارانـان ،

 اندازی کنیمچیزهایی از این قبیل راه

 ها یا نویادر هیچ وبسایتی نشریات مصوب کنفرانا نارانان، پیش

مطالبی که برای مرور اعضای انجمـن اسـت را قـرار دهـیم هقـرار      

  ا نقض حق چاپ نارانان استهای روزانه در آنهدادن خواندنی

 های رسانة اجتماعی استفاده کنیم.از لوگوی نارانان در سایت 

چرا احترام به افول اینقدر مهم است؟ زیرا ممکن است اعضای جدید 

ها آنقدر اطالع نداشته باشند کـه بتواننـد عواقـ     مشیاز افول و خط

ف افـلی پـا را   نادیده گرفتن آنها را در نار بگیرند. اگـر اعضـا از هـد   

فرایر بگذارند، ممکن است هویت نارانان از بین برود. بـرای ماـال اگـر    

گـروه پـاک شـود،     هـای درمـانی   وارد با یوفیهمعتادِ خانوادة یک یازه

، آن شخص، گروه را مقصـر بدانـد.   معتادش ممکن است پا از لغزش 

مباحث  ماال دیگر اینکه اگر یک سازمان بیرونی  مورد یایید نارانان به

شود. اگر ما به جز یجربه، میکشیده شود، نارانان نیز درگیر  اجتماعی

ایـم، چیـز   دسـت آورده نیرو و امیدی که از به کارگیری دوازده قدم به

 کنیم.دیگری مشارکت کنیم، امید واهی ایجاد می

 یک عضو تجربة
یک بار در منطقة ما گرداننده، یـک فـفحة رسـانه اجتمـاعی را بـه عنـوان       

بسایت ما باز کرد. در این مورد هیچ یصمیم یا وجدان گـروه گرفتـه نشـده    و
کرد که چون رایگان اسـت پـا اسـتفاده از آن ایـدة     بود. این عضو فکر می

متوجه یبلیغ خوبی است. یعدادی از اعضا در حین یماشای ففحة مربوطه 
در کنارة ففحه شدند. یبلیغ فـروش ایـن    معروفیهای بهبودی کتاب
ا که ممکن اسـت بـرای خواننـدگان سـایت جـذاب باشـد، در       هکتاب

ففحاِت رایگـان وجـود دارد و وبسـایت مربوطـه بـه طـور ایوماییـک        
ها همسو کرده بود. به نار بعضی از محتوای ففحات ما را با آن کتاب

 نیست. "مجانی"اعضا طبیعی است که هیچ چیزی کامال 
آورد کـه دیگـران   گرداننده روی یصمیم خود پافشـاری کـرد و دلیـل    

کنیم. ولی هیئـت خـدمایی مـا    فهمند ما این یبلیغات را یایید نمیمی
وجدان گروه گرفته شد یا نسـبت   سرانجام با این یوجیه موافق نبود و

 های یک وبسایت مستقل اقدام شود.به پرداخت هزینه
های خانواده ناراناننقل از کتاب راهنمای خدمات جهانی گروه 
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ها که ممکن است برای خوانندگان سـایت جـذاب باشـد، در فـفحاتِ     کتاب
طور ایوماییک محتوای ففحات ما را رایگان وجود دارد و وبسایت مربوطه به 

ها همسو کرده بود. به نار بعضی از اعضا طبیعی اسـت کـه هـیچ    با آن کتاب
 نیست. "مجانی"چیزی کامال 

فهمنـد  گرداننده روی یصمیم خود پافشاری کرد و دلیل آورد که دیگران می
وافق کنیم. ولی هیئت خدمایی ما با این یوجیه مما این یبلیغات را یایید نمی

های یـک  نبود و سرانجام وجدان گروه گرفته شد یا نسبت به پرداخت هزینه
 وبسایت مستقل اقدام شود.

 های خانواده نارانانکتاب راهنمای خدمات جهانی گروه 

 



 

آخرین 

 صفحه

 رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

بـرای دیــدن لیسـت رویــدادهای پـیش رو بــه    

anon.org/events-http://www.nar   
اگر کارت همایشـی داریـد کـه مایـل بـه       بروید و یا

: آدرسبـه   PDFمشارکت آن هسـتید، بـه فـورت    

anon.org-events@nar  .بفرستید 

 

 رویدادهای آینده

 کلیک نمایید و رویدادها یات روی عنوانئبرای اطالع از جز

 .بروید رویدادها یففحه بهخدمات جهانی وبسایت  یا در

 ششمین همایش ملی

1018مارس  1-4  

...دشو فقط برای امروز.... بگذار با من شروع  

Hotel Sede, Aguamarina Beach Resort              

Cancun, Mexico 477-475-8389                          

ر سووویمدهمین سوووالگرد هموووایش نارانوووان د  

 منطقةپنسیلوانیای شرقی

 1018مارس  9-11

ــد   ــه کنی ــاوت را یجرب ــل آرامــش: یف راه  –ســیزدهمین پ

 جدیدی برای زندگی
 Wyndham Philadelphia – Bucks County, 4700 
E Street Road Feasterville- Trevose, PA 19053 
nikkischu@outlook.com 

 هفتمین همایش منطقة جورجیا

 3102مارس  32-32
 د  کم مسافرجا

Jekyll Island Convention Center 
75 Beachview Drive N. 
Jekyll Island, GA 27513 
www.naranonga.com 

 دومین همایش ساالنة نارانان اوکالهما

 3102مارس  32
Marriot Tulsa Hotel Southern Hills  
1902 E 71st Street 

Tulsa, OK 74L36                    این تاریخ یادترن نره 
 

 

 

 

 

نارانان های خانوادةگروه  

 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     

 

 نارانان  های خانوادخبرنامه گروه
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 مایش کالیفرنیای مرکمی نارانانامین هسی

 1018مارس  19-30
San Jose Convention Center 
San Jose, CA 
Mary W 650-814-6746 
Naranon.northvally@gmail.com 

 این تاریخ یادترن نره 

چهارمین صبحانه معنووی نارانوان در جمیوره    

 استیتن

 1018آوریل  8

 مشارکت تجربه، نیرو و امید
The Hilton Garden Inn, 
 Staten Island, NY 

 این تاریخ یادترن نره 

 ناراتون منطقه کالیفرنیا

 های خانواده نارانانهمایش دوملیتی گروه

 3102ژوئن  2-01
University Plaza Waterfront Hotel 
110 West  Freemont St., Stockton, CA 

ken.ruth.barnett@sbcglobal.net. Ruth B 

 همایش جهانی نارانان

1018سپتامبر  1آگوست تا  30  

 بهبودی با هم –گذرنامه جهانی 
Orlando, FL                                                  

 !یف بگیریددالر یخف 23ثبت نام کنید و االن 

 رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

اطالعات رویدادها را در  یوانیدای در وبسایت نارانان وجود دارد که شما میدانستید ففحهآیا می

 آدرس: برای دیدن لیست رویدادهای پیش رو بهآن جا مطرح کنید؟ 

 anon.org/events-//www.narhttp:    بروید و یا اگر کارت همایشی دارید که مایل به

 بفرستید.  anon.org-events@nar: آدرسبه  PDFمشارکت آن هستید، به فورت 

 

بیست و هشتمین نـاراتون منطقـة   

 کالیفرنیای جنوبی

 3102سپتامبر  2
4221 Rose Drive 
Yorba Linda, CA 92886 

 این تاریخ یادترن نره 

 همایش منطقة نیویورک

 3102نوامبر  9-00

 لیت در سفر است
The Villa Roma Resort 
Callicoon, NY 

 این تاریخ یادترن نره 

 

 

 استـزیب یبهبود
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