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...دانستیدآیا می  
 36کتـاب   درکه سه قدم آخر نارانان 

 کامل شده است؟
کمیته نشـریات خـدمات جهـانی بـا     
:خشنودي اعالم میدارد که  

و 12- 10قدمهاي ●  
12- 1قدمهاي ●  

ــراي  در فروشــگاه وبســایت نارانــان ب
.فروش موجود است  

از تمام کسانی که در ایـن راه کمـک   
ما یک . سپاسگزاریماند بسیار کرده

ي شـما  ایـم، از همـه  سوم راه را رفته
.متشکریم  
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!اکنون پوسترهاي اطالع رسانی موجود است  
پوسـتر   13ي کمیته اطالع رسانی بـا خوشـحالی تهیـه   

اکنـون شـما میتوانیـد از    . اطالع رسانی را اعالم میدارد
این پوسترهاي چشمگیر تمام رنگی که حامل پیام امید 

هـاي  و خـانواده  نارانان است بـراي کمـک بـه دوسـتان    
معتادان و همچنـین بـه متخصصـین محلـی، اسـتفاده      

در ایـن پوسـترها محلـی بـراي نوشـتن آدرس      . نمایید
جلساتتان و شماره تماس براي دادن اطالعـات در نظـر   
گرفته شده است. این پوسترها هم اکنـون در  فروشـگاه  
 وبسایت نارانان براي فروش موجود است.

وبسایت خدمات جهانی بـراي  ي اطالع رسانی از صفحه
دالود رایگان ابزارهاي اطالع رسـانی از قبیـل پوسـتر و    
.نامه هاي اطالع رسانی بازدید نمایید  

رئیس هیئت امناگزارش   
جلسـه مـرا انتخـاب     باعث افتخار من است که اعضـاي 

کردند و به من فرصت دادند که به عنوان رئیس هیئـت  
ران قبلـی را  امنا خدمت کنم و کارهاي خوب خـدمتگزا 

بــراي اولــین بــار در  2008مــن در ســال . ادامــه دهــم
کنفرانس خدمات جهانی به عنوان علی البـدل نماینـده   

 بخشـی از  شرکت کردم و براي اولین بار معنـی واقعـیِ  
ــک ــردم  ی ــودن را درك ک ــانی ب ــه  .انجمــن جه از اینک

دیـدن  میتوانستم دفتر خدمات جهانی را بازدید کـنم و 
هـاي  انـدکی کار امکانات با چه تعهد ان مکه کارمنداین 

.تکان دادمرا  زیادي انجام میدهند  
ام بـه طـور   ها خدمت در سطوح مختلف ، توانستهسالبا 

خدمتگزاران امین شـما  . واقعی عشق را در نارانان ببینم
 مانند کارگران زنبور عسل، هر کاري را که به

 

 
 
 
 
 
 
 
 

عشقی را کـه  دهند و دالیل صحیح الزم باشد، انجام می
مـا   .دهنداند، به انجمن پس میدریافت کرده به رایگان

ممکـن اسـت در جـایی کـه فکـر      . در حال پیشـرفتیم 
میکنیم باید باشیم، نیسـتیم ولـی مطمئنـا درسـت در     
.جایی که به آن نیاز داریم، هستیم  

در طول سالهاي خدمتم، نارانان از جایی که فقط یـک  
داشت ) اي قدیمیهوهکتابچه ق(کتاب راهنماي خدماتی

به جایی رسیده که دو کتاب راهنماي خدماتی و چنـد  
کتابچه راهنماي دیگر دارد و همچنـین از اینکـه هـیچ    
کتاب خواندنی روزانـه نداشـت بـه کتـاب خوانـدنیهاي      

به زبان اسپانیایی نیـز وجـود   (روزانه تجربه، نیرو و امید
 4300عضو مشترك خبرنامه به بیش از  150از و) دارد

عضو مشترك کاغذي  175عضو مشترك الکترونیکی و 
من باز هم قدردان معتادي هستم کـه مـرا   .رسیده است

چیزهایی که . حائز شرایط عضویت در نارانان کرده است
انجمن به من داده است خیلی بیشتر از چیزهایی است 

بـا تمـرین سـنتها،مفاهیم    . که اعتیاد فعال از من گرفت
ام و خدمت،شخص بهتري شدهوجدان گروه و خدماتی، 

.ي خدمت در انجمن جهانی هستممشتاق ادامه  
سالها هدف شخصی، من درك سنتها و مفاهیم و به کار 

ي  بـا ادامـه  .م شده اسـت ابردن آنها در تمام امور زندگی
ــه ــورت مطالع ــریات ومش ــایر   ي نش ــا و س ــا راهنماه ب

 هه با چالشها، به اینخدمتگزاران مورد اعتماد، در مواج
.اندها در اصول ما نهفتهام که راه حلباور رسیده  

وه و ي مشترکی که در خدمت، چه در سطح گرزمینه
ام، یکی بوده است و چه در سطح خدمات جهانی دیده

آن هم کمبود خدمتگزاران مورد اعتماد در هر سطحی 
یا  "... آنها باید"گویند شنوم که میاز اعضا می. میباشد

ساده .مثل سایر انجمنها نشریه نداریم پرسند چرا مامی  
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گزارش رئیس هیئت امنا يادامه  
ــا ســنت هفــت مــی. اســت  گویــد م

خودکفا هستیم و این فراتـر از سـبد   
شـویم،  ما توسط اعضا اداره می. است

و عالوه بر  کنندمیداوطلبان حمایت 
کمکهاي مالی، براي سازماندهی، نیاز 

اگــر جــزو . بــه خــدمت اعضــا داریــم
آنهـا  " دگوییـ کسانی هستید که مـی 

چـرا مـا مثـل    "د پرسییا می "...باید 
-مـن از شـما مـی    "....سایر انجمنهـا 

 .خواهم که جزو خـدمتگزاران شـوید  
ــرده و   در حــل مشــکالت شــرکت ک

 ما در کـل . ها شویدبخشی از راه حل
فقــط هــاي خــدمات جهــانی تــهکمی

اگر . داریمعضو خدمتگزار  50حدود 
اعضاي بیشتري حمایت نکنند ما بـه  

.     رسیمخواهیم نمیجایی که می  
توانم حقیقتـا بگـویم کـه هیئـت     می

ضـمن   12امناي شما طبـق مفهـوم   
از حکومــت، خــود را وقــف  اجتنــاب

.اندخدمت کرده  
 با ارادت و تواضع

Kay W. 
جدید ناراناندعاي   

خــدمات  2016کنفــرانس  حاضــرین
جهانی نارانان، در یک کارگاه شرکت 
کردند تا براي انجمن خودمان دعایی 

ــد  ــه نماین ــل از    .تهی ــاه قب ــد م چن
کنفـرانس، دعاهـا جمـع آوري شــده    

یـک دعـا نیـز در دسـتور کـار      .بودند
. گنجانده شـده بـود   2016کنفرانس 

براي . ارگاه جالبی بوددر یک کالم، ک
همه فرصتی بود که در یـک کارگـاه   

یاد مطلبی و شرکت کرده  یسندگینو
ــه   ــامل مرحل ــاه ش ــد، کارگ ي بگیرن

اي که کمیته ویرایش نیز بود، مرحله

نشریات خدمات جهانی براي هر یک از نشـریات انجـام   
دوست دارند در  که شرکت کنندگان مطالبی را. دهدمی

در هـر وجـدان   همانطور که . ، پیشنهاد دادنددعا ببینند
گروهی پیش میاید، بعضی از پیشنهادات اعضا پذیرفتـه  
نشد ولی در پایان کارگاه، دعاي عرضه شده در دسـتور  

این دعـا  . یدکار کنفرانس، توسط حاضرین ویرایش گرد
گیــري از گروههــا در کنفــرانس بــراي بــاز بینــی و راي

بـه   )بهبودي، اتحاد، خـدمت ( 2018خدمات جهانی 
.شدخواهد جلسه ارائه  عنوان پیشنهاد  
هاي بانکی گروهخط مشی در مورد حساب  

ها به نـام نارانـان در بانـک حسـاب بـاز      تعدادي از گروه
هـا  هر  چند مشخص اسـت کـه ایـن پـول     .اندکرده

شود، ممکـن  جهت منابع مالی نارانان پس انداز می
است باعـث سـردرگمی و سـوتفاهم ادارات دولتـی     

ي مالیات کالیفرنیا و ملی، ادارهي درآمد مانند اداره
ي موقوفـــات کـــه تحـــت نظـــر دادســـتانی  اداره

.                                    کالیفرنیاست، گردد  
،نهاد مرکزي گروه خانواده نارانان دفتر (NFGH, Inc) 

 معافیـت مالیـاتی  حقوقی و قانونی کل انجمـن اسـت و   
ه این سـتاد  هایی که از دفتر خدمات جهانی بپول. دارد

ها باید در چون بانک. اهدا میشود، معاف از مالیات است
هـاي  گزارش خـود سـودهاي بدسـت آمـده از حسـاب     

هـا نبایـد بنـام نارانـان     شخصی را منعکس کنند، گـروه 
.حساب بانکی داشته باشند  

 
 

تمام برنامه فقط ماهیت اصلی نارانان این است که "
".پیشنهادي است  

 کتابچه آبی نارانان 
 
 
 

 
 

 
کمـک   ،کـه از طریـق دعـا و مراقبـه    اگر وقت بگـذارم  

توانم به آرامـش  بخواهم و به جواب آن گوش بدهم، می
.و آسودگی خاطر دست یابم  

 
 

نوامبر 27روز     کتاب تجربه، نیرو وامید  
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مشارکت 
 اعضا

 
اگــر مایــل باشــم کنــار بایســتم و 
بگذارم خواست خدا انجـام شـود،   
خــــود را از نگرانــــی شخصــــی 
ــا   واحســاس مســئولیت نابجــا ره

.                                میکنم  
 
 کتاب تجربه، نیرو و امید   

ژانویه 9روز    
 

 بازتابهایی از قدم سوم
تصـمیم گــرفتیم کـه اراده و زنــدگی   

خداوندي که خود خود را به مراقبت 
.درك کردیم، بسپاریم  

ام را بـه  از وقتی تصمیم گـرفتم اراده 
کــنم خداونــدي کــه خــود درك مــی

با شرایطم بهتر و آسانتر کنار  بسپارم،
کـردم همـه چیـز را    فکر مـی . آیممی

ي اراده دانم ولـی در واقـع  بخوبی می
من چیزي را تغییر نداد و فقـط بـین   

ایجـاد  من و معتاد آشفتگی و تـنش  
چون فکر  گیر کردمقدم سه در  .کرد
شود کـه  کردم از من خواسته میمی

ام را به یک نیروي برتر اراده و زندگی
بسپارم نه اینکه فقط براي ایـن کـار   

ولی براي گرفتن ایـن  ! بگیرم تصمیم

تصمیم احساس کردم باید نیروي برتري داشـته باشـم،   
. وجـود دارد نه اینکه فقط باور کنم نیرویی برتـراز مـن   

این کار مدتی طول کشید چون الزم بود چیزي را پیـدا  
ي اینها از مـن  بعد از همه. اقعا آن را باور کنمکنم که و

.               شد که به این نیرو اعتماد کنمخواسته می  
از وقتی که واقعا قبول کردم نیرویی برتر از مـن دسـت   

کـه در  ، چشم پوشـی از کنتـرل کارهـایی    اندرکار است
فهمیـدم کـه   . کنترلی بر آنها نداشتم آسانتر شد تواقع

ام را به یک نیروي برتر بسـپارم،  اگر تصمیم بگیرم اراده
توانم مسیر بهبودي را طی کـنم و زنـدگی شـادتري    می

من با شرکت در جلسات، گـوش دادن بـه   . داشته باشم
دیگـران ، دیـدن بهبـودي آنهـا و درخواسـت آن بـراي       

کسـانی کـه   از طریق صحبت با . خودم، به اینجا رسیدم
داشتم توانستم ببینم که اگر من هم نیاز اعتماد به آنها 

رم، براي من هم مفید خواهد به کنترل در خودم را بسپا
.بود  

توانم از نیروي برترم بخواهم در بخشهایی از زنـدگی  می
گیـري و  بـه کنتـرل دارم، مثـل مواقـع تصـمیم      که نیاز

در عوض . سپردن نیازم به اجراي آنها، مرا هدایت نماید
توانم کنم باري از دوشم برداشته شده و میاحساس می

-هنوز کمی می. کنمروي بهتر شدن حال خودم تمرکز 

دانم این یـک  ترسم که عزیز معتادم لغزش کند ولی می
ام و گذاشتم که او من نظرم را به او گفته. است احتمال

بداند من سعی داشتم وضـعیتی را کـه در کنتـرل مـن     
اگر او انتخـاب کنـد کـه در آینـده      .نیست، کنترل کنم

مـن اکنـون بـراي    . مواد مصـرف کنـد، انتخـاب اوسـت    
از خودم حد و مرزهـایی دارم پـس بـه روش     محافظت

کـنم  تا وقتی که حمایت ناسالم نمی. کنمقبل عمل نمی
توانم به لحاظ عاطفی از و رفتار او برایم مضر نیست، می

اینکار را فقط با هـدایت نیـروي برتـر و    . او حمایت کنم
. توانم انجام دهمانجمنم می  

گیـر کـرده بـودم    ایـن قـدم    در کنم علت اینکهفکر می
اراده و  تسـلیمِ کـردم تصـمیم بـه    اینست که فکـر مـی  

تسـلیم شـدن در   به نوعی  ،ام به یک نیروي برترزندگی
این حس مسئولیت نابجـاي مـن بـود    .اوضاع است برابر

توانم حاال می.نبودمین اوضاع ا ز ابتدا من مسئولچون ا
بخـواهم کـه راه درسـت حفـظ     کمـک  از نیروي برتـرم  

تـوانم بـا دعـا،    اینکار را می. به من نشان دهدامنیتم را 
سـپس مـرور   صحبت با نیروي برتـر، نوشـتن افکـارم و    

دهـم و  به مشـارکتها گـوش مـی   . مجدد آنها انجام دهم
زنم تا چیزي را خارج از زمان جلسه با دیگران حرف می

انجـام  که الزم است روي آن تمرکز کنم، بخـوانم و یـا   
حس  فهمم که رها کردنِحاال می .، بهتردرك کنمدهم

حاال من عزیز . مسئولیت نابجا با تسلیم شدن فرق دارد
فهمـم  مـی .گذارمدستان نیروي برترش میمعتادم را در 

. کارهایش بودن است نه انجام دادن در کنار او کار من  
نیروي برتر، انجمن و کسانی که مثـل  ایمان دارم که با 
عقل مورد نیـازم  توانم آرامش و سالمت من هستند، می
با استفاده از دعاي آرامش، کارهایی را . را به دست آورم

وقتـی بـا   . کـنم که بایـد انجـام دهـم، بهتـر درك مـی     
شدم که از کنترلم خارج بود، بارهـا  چیزهایی مواجه می

کلمات بـه مـن    .بردمبه کار می در زندگی روزمره آن را
تــوانم و چــه د چــه کارهــایی را مــینــکنیــادآوري مــی
توانم انجام دهم، همچنین چه چیزهایی کارهایی را نمی

توانم تغییر توانم تغییر دهم و چه چیزهایی را نمیرا می
د برخی از کارها مسئولیت نکنبه من یادآوري می. دهم

توانم مردم، مکانها با چیزهـایی را  من نیست و من نمی
توانم در می) با کمک نیروي برترم( من فقط. تغییر دهم

یر بهبودي کارهایی را که سالمت عقل و امنیت مرا مس
خواهـد شـهامتی   از مـن مـی  . کند، انجام دهمحفظ می

توانم تغییـر دهـم، رهـا    پیدا کنم تا چیزهایی را که نمی
.کنم و شهامتی پیدا کنم که خودم را تغییر دهم  

کنم واکنش نشان ندهم ولـی نفـس بکشـم و    میتالش 
اگـر مطمـئن نیسـتم یـا     .بگـذارم وقت دن کرر کبراي ف

خـواهم  احساس راحتی ندارم، از نیروي برترم کمک می
کاري را انجام دهم که هم براي من خوب باشد و هم تا 
آیا این کـار  . ام کمکش کنماي کسی که وسوسه شدهبر

ي م است من انجام دهم؟ آیا به عهـده من است؟ آیا الز
 من است؟

ام بـه نیـروي   زنـدگی گیري براي سپردن اراده و تصمیم
برتر به این معناست که مـن آزادم روي خـودم تمرکـز    

.کنم و نه نیاز به آن دارمنترل میککنم،نه چیزي را   
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 سواري
مـا اسـیر   : چـرخیم چرخیم و مـی می

.چرخ و فلک وحشت هستیم  
دانند کـه  آیا می: بچه ها کجا هستند

 سواري هنوز تمام نشده؟
را تواننـد او  حالشان خوب اسـت؟می 

 ببینند؟
بارهـا انجـام دادن و   کاري را بارهـا و  
.ي متفاوت داشتنانتظار نتیجه  

. با خشم وغم نگریستن، بیرحمیسـت 
. خشم و غم خواهران دوقلو هستند  
.خواهرم معتاد به مواد مخدرست  

نه، او فرزندم، دختر کوچولویم ،دختر 
.تنیس دومم  

.میرداوفقط خواهرم است ودارد می  
-زندگی کسی که مسیرتنها خواهرم، 

.اش موازي با مسیر منست  
، هـاي تاریـک  بیراهـه او مسیرش را با

و دیوارها چنان ضخیم پوشانده  هاراز
-نمـی . تـوانم ببیـنمش  که دیگر نمی

توانم از راهـی کـه در پـیش گرفتـه     
.توانم به او برسمنمی. نجاتش دهم  

تـوانم تمیـزش کـنم، بـه دیـوار      نمی
.ببندمش و وانمود کنم آنجاست  

او . اهه اسـت بیر او آنجا نیست، او در
.او آنجا نیست. او مرده. رفته  

و من در فقدانش سوگوارم، هر روز با 
.کنمغم و ناامیدي زندگی می  

کند زندگی می. و اوحتی نمرده است
.او مرده است. ولی زنده نیست  

. خـواهرم اسـت  . نه او فرزندم نیسـت 
.کنماین را درك می ومن  
تا دیگران را رها کردمدستگیري از   

.به سمتی که باید بروند  
.کنترلی بر هیچ چیز ندارم  

ا یاگر سوار ماشینش شوم، او هر دو ما را بخاطر پول 
.ته دره خواهد بردهروئین به   

او انگشتانش را از . اندزنگ زده .دستانش کلید هستند
.پوسداو می. دهددست می  

.تهوع آور است. توانید بوي فسادش را حس کنیدمی  
.اشقمار با زندگی  

.افتد، بلند شدن آسان استوقتی روي بالش نرم می  
 مرتب کردنش و انجام خریدهایش،

.شودتظاهر به اینکه همه چیز درست می   
اوضاع بدتر . دهدروش شما جواب نمی. درست نیست

.شودمی  
.ش بالش نگذاریدزیرلطفا . لطفا دست نگه دارید  

.به او پول ندهید  
ــویید  ــهایش را نشــ ــز  . لباســ ــایش را تمیــ کثیفیهــ

قـرار  . تصـمیماتش را بگیـرد  بگذارید دختر مرده .نکنید
.نیست بیش از این خرابی به بار آورد  

.اش قرار نگیریدکند، سر راه زندگیوقتی شما را له می  
حلهاي شما مشکل را او راه مرگ را در پیش گرفته و راه

.کندسختتر می  
شاید بهتر باشد به او فهرست تابوت نشان دهیـد چـون   

ي توجیهتانبا کیف پول، درهاي باز و زبان آمادهشما   
.هرگز به او فرصت واقعی براي بهتر شدن ندادید  

 پدر، مادر، قبول است؟
 آنهـا را خیلی زیاد شود،  ي درمانشهاوقتی صورتحساب

.                                نخواهد پرداختگریحیله با  
نـه یـک   کودکانش به مادر نیاز دارند، یـک مـادر واقعی،  

.داري کالهخودمادر باندپیچی شده  
مـانی چنـین   زآیـا  . یک مادر واقعـی . نه یک مادر مرده

 خواهد شد؟
 آیا آنقدر قوي خواهد شد که بتواند خودش را ببخشد؟

سـف شـود،   اگر زمانی طلب بخشش کند، اگر زمانی متا
.توانم او را ببخشممن می  

.یک شانس. او شانسی براي ترك دارد  
اگر آنقدر محکم و عمیق زمین بخورد که زنـده شـود و   
.تمام مسیر رفته را سینه خیز به عقب برگردد  
.آنقدر عقب که هرگز نخواهد به جایی که بوده، برگردد  
.جایی که هرگز فراموش نکند  

، راههـاي آسـان   مایحتاجش و شما با بالش، پول، خرید
 شین و کمکهـاي اولیـه یـا پیشـخدمت،     خروج، کلید ما

.آنجا نباشید  
.که مجبورم این چیزها را به شما بگویم ممتاسف  

کـه خـواهرش را   کسی . من فقط دختر دیگرتان هستم
.گم کرده  

کنم چون شما را بخاطر چیزي که او شده سرزنش نمی
.تقصیر شما نیست  

کنید تا او را روبراه کنید و تالشی که میشما را بخاطر 
.کنمسرزنش می جلوي بدتر شدنش را بگیرید،  

.متاسفم که دخترتان معتاد به مواد مخدر است  
ایمما هیچکداممان این لباس اعتیاد را ندوخته  

.ایمترسیده آن ولی همگی از سوزن  
.دیگر امیدي برایم نمانده  

 خواهرم آن را در آتش افکنده، 
ي گشت ساحلی سبز از روي آن عبور کرده، دوچرخهبا 
ي مرا به پـا  هاي قدیمی فراموش شدهحالیکه کفش در

-دارد، رویش سقوط کرده، در شن فرو رفته، آن را مـی 

-کند و سپس به من میخورد، آن را به اقیانوس تف می

.نین اتفاقی نیفتادهچگوید که هرگز   
.کنیدهاي خود را جمع تله. بگذارید بیفتد  

.افتد، شاید همگی حیرت کنیمبعدا چه اتفاقی می  

.بزرگترین نمایش روي زمین  
.بازگشت خواهرم، یک برگشت  

. لطفا از حلقه خارج شوید، چرخ وفلک را خاموش کنید  
شنوند؟کنند؟ آیا بچه ها میآیا بچه ها تماشا می  

فهمند؟آیا آنها می  
ند؟آیا آنها به یاد خواهند آورد که اینجا بود  

شوند، آنها آنجا پیاده می وسیلهآیا وقتی که همه از این 
 خواهند بود؟
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مشارکت 
 اعضا

 
قبل از اینکه کاري بکـنم دیگـران   

ــه خــودم . گیــرمرا در نظــر مــی ب
کنم که هر کسی حق ادآوري میی

بــه نــوع و روش خــود رفتــار  دارد
.کند  
 
 کتاب تجربه، نیرو و امید   

ژوئن 27روز    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نارانان عزیز
-یبراي خدمت و راهنمایی که در زمان سختیهاي زندگ

شـرط عضـویت مـن و     خـواهرم . کردي، سپاسگزارم ام
سـه مـاه در جلسـات    .والدینم معتاد به نجات او هستند

ام و کمتر از قبل، خشم و رنجـش و  محلی شرکت کرده
خواستم این شـعر را  می. کنمنیاز به کنترل را حس می

اگـر  . ام، مشـارکت نمـایم  ام نوشـته اوج ناامیـدي  درکه 
کـنم بـه دیگـران    بتواند به کسی کمک کند، حس مـی 

مـن ایـن شـعر را وقتـی بـه تـه خطـم         .امخدمت کرده
کردم مردم را از بیماري اعتیاد نجات رسیدم و سعی می

با کمک نارانان، تمرکز فقط . دهم براي والدینم فرستادم
بــراي همیشــه . امشــروع کــردهرا روي بهبــودي خــود 

.سپاسگزار این راهنمایی هستم  
Kara. G 

 

آزادي متفکر مسئول: سنت چهار  
هر گروه مستقل است مگـر در مـواردي کـه بـر دیگـر      
گروههاي خانواده نارانان یا معتادان گمنام در کل تاثیر 

.                                                          بگذارد  
شـرایط و  . خشی از یـک انجمـن بهبـودي هسـتیم    ما ب

-هاي ما ممکن است متفاوت باشد ولی پاسـخ شخصیت

.هاي ما به این بیماري خانوادگی اعتیاد مثل هم است  
ئولیت ما از احساس مسـ . ي آزادي استبهبودي در باره

خودمان و حدومرزهاي ایم و نابجا براي دیگران رها شده
فرصت داریم با عشـق رهـا   . ایمکرده مان را پیداشخصی

بـدون  . کنیم و پذیرش خودمان و دیگران را پیدا کنـیم 
ــار آشــفتگیِ  ــا گرفت ــن حــدومرزها، م ــه  ای وابســتگی ب

از دستمان زندگی  يو اداره شویممیانتخابهاي دیگران 
یادگیري احترام به خود و دیگران، شروع  .شودمیخارج 

.بازگشت سالمت عقل است  
گیریم خودمان باشیم، روي یاد می هاي خانوادهروهدر گ
ي بهبودي کار کنـیم، تمـاس بگیـریم و حمایـت     برنامه

هاي ما و این بیماري خـانوادگی  سایرین را که گرفتاري
نارانان، ها و در کل سنت .کنند، تجربه کنیمرا درك می
کنند کـه  هاي خانواده ما ساختاري فراهم میبراي گروه

در حالیکه . کندگروه حمایت میاز استقالل و آزادي هر 

ام کامال پیشنهادي است،نارانان با فـراهم  برنامه شخصی
کــردن رهنمودهــایی بــراي برگــزاري جلســات و تهیــه 

ی که از طریق آنها اعضا تجربه، نیـرو و  نشریات گوناگون
-نمایند، گروهم را حمایت میامیدشان را مشارکت می

.کند  
برنامـه و اسـتفاده از   در نارانان ما بـا پیـروي از اصـول    

ها، پیام پایدار بهبودي و امیـد را  در گردهمایینشریات 
مـان، یـک   گاهی در شرایط متالطم زنـدگی . رسانیممی

درآنجا  امیدي باشد که يجلسه ممکن است تنها روزنه
در جلسات، ما پیـام بهبـودي را   .تنها نیستیمبفهمیم ما 

بشناسیم  کنیم خودمان را عمیقتررسانیم، تالش میمی
. گیریم ابزارهاي برنامه نارانان را به کـار ببـریم  و یاد می

هاي اطـالع  کارها آزادیم که فرمت، موضوع، ما در گروه
مـا   ،در جلسـات . خواندنیها را انتخـاب نمـاییم  رسانی و 
ها و نشریات بهبودي نارانـان تمرکـز   ها، سنتروي قدم

کنیم کـه  کنیم و به این ترتیب چیزهایی اضافه نمیمی
اند ود یا کسانی را که براي کمک آمدهبرنامه کمرنگ ش

هــاي اساســی هــاي نارانــان پایــهگــروه. ردرگم کنــدسـ 
خیلی مهم اسـت کـه   ساختمان برنامه نارانان هستند و 

تواضع و احترامی . به حدومرزهاي برنامه احترام بگذاریم
گذاریم ها، سنتها و مفاهیم خدماتی میاست که به قدم

آینـد،  کسانی که براي کمک گرفتن به نارانان مـی  تا از
.استقبال کرده و به آنها امید بدهیم  

بهبودي ي برنامهپذیرد و سنت چهار تفاوتهاي ما را می
.                                           کندما را تامین می  

:                                         سئواالتی براي تعمق  
فرمـت جلسـات    در آیا گروه ما رهنمودهاي نارانان را -

برد؟بکار می  
-آیا ما فقط از نشریات مصوب کنفرانس اسـتفاده مـی  -

 کنیم؟
آبـی   يآیا گروه ما براي خواندنیهاي پایـه، از کتابچـه  -

کند؟استفاده می  
با انجام دادن یا ندادن چه کارهـایی ممکـن اسـت بـر     -

کل انجمن تاثیر بگذاریم؟هاي دیگر نارانان یا در گروه  
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مشارکت 
 اعضا

 
 

دانم تنها نیستم، من حمایـت  می"
تنهـا کـاري   .انجمن نارانان را دارم

که الزم است انجام دهم، آمدن به 
ــت ــات اســــــــ                        ".جلســــــــ

                                         
        
 
 کتاب تجربه، نیرو و امید   

اکتبر 27روز    

 
 
 

 اشتراك الکترونیکی خبرنامه
 براي اشتراك الکترونیکیرایگان
خبرنامهیارتباط آرامش بخش 

نماییدیک کلنجا ای  
  4344:تعداد اشتراك تا امروز

 
 

گیرد؟چه کسی تصمیمات مهم را می  
آیا بیماري اعتیاد بـا صـدمات، آشـفتگیها و ترسـهایش     

بخشش و هدایت بـه   برایم مهربانی، دانایی، صبر، عشق،
توانم به بیماري اعتیاد ارمغان آورده یا نیروي برترم؟ می

واکنش نشان دهم و یا به هدایت نیـروي برتـرم پاسـخ    
.دهم  
-فقط براي امروز، نفس عمیقی از بهبودي و امیـد مـی  

تاریکی بیماري اعتیاد را در معرض نور اعتمـاد و  . کشم
از . خـواهم داد روشنایی و هـدایت نیـروي برتـرم قـرار     

سـایه هـایی کـه مـرا احاطـه کـرده دسـت         اب یدنرقص
گذارم خداوند مرا در طـول مسـیر   داشت و میمخواهبر

.                                          آرامش هدایت نماید  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز هم به جلسه بیایید
معتـادم بـه دنبـال    وقتی متعجب بودم که چرا عزیـزان  

انـداختم کـه   بهبودي نیستند ، باید نگاهی به خود مـی 
بـراي پـاك   کـنم و چـرا   چرا از آنها قطع وابستگی نمی

.نیستم خودم به دنبال بهبودي، تاثیرات اعتیاد  شدن از  
بـه درك و بـاوري رسـیدم کـه     . باز هم به جلسه آمـدم 

:برایم اینها را بهمراه آورد  
يخدایا، سپاسگزارم برا  

توانم تغییر دهم،که بپذیرم آنچه را که نمی آرامشی  
توانم وکه تغییر دهم آنچه را که می شهامتی  
.که تفاوت این دو را بدانم دانشی  

.سپارمکنم و به خدا میمن براستی رها می  
 
 
 

 
 درخواست مالی

هاي مـالی سـال   اید بیانیهرصت داشتهتا کنون همگی ف
 ياید که هزینـه توجه کردهآیا . را مطالعه نمایید 2015
دالر اسـت؟ و   700ي دفتر خدمات جهانی روزانـه  اداره

این مبلغ شامل مسئولیتها، فعالیتهـا و خـدمات جدیـد    
بیایید با هم کمک کنـیم کـه دفتـر خـدمات     . شودنمی

. در حال رشد را بـرآورده نمایـد   جهانی نیازهاي انجمنِ
توانید به دفتر تان میما، گروه، ناحیه، استان و منطقهش

خدمات جهانی کمک مالی بنمایید. در ایـن راه بـا هـم    
هستیم، بیایید با هم به خدمات جهانی کمک کنـیم تـا   

! تواند عمل کندبه بهترین شکلی که می  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

جاده 
 آرامش
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هابخش کمیته  
هاي همایشکمیته  

  2018یش اهم
کنیددر انتخاب موضوع کمک   

دانید همایش جهانی بعدي در آیا می
شهر اورالندو  –ایالت فلوریدا –آمریکا

سـپتامبر   2آگوست تـا   30در تاریخ 
برگزار خواهد شد؟ 2018  

هاي خدمات جهانی ي همایشکمیته
ــایش   ــال طراحــی هم ــانی در ح جه

موضـوع همـایش   . نارانان است بعدي
چه خواهد بـود؟ امیـدواریم انجمـن    

داشـته باشـد، بنـابراین از    هـایی  ایده
خواهیم در انتخـاب موضـوع   شما می

خود را به ما پیشنهادات . کمک کنید
اکتبـر   15ما تا تـاریخ  . ل نماییدایمی

.پذیریمپیشنهادات را می 2016  
موضوع همایشهاي قبل در زیر آمـده  
:است  

اتحاد و رشد جهانی -2015  
آزادي ناشی ار بهبودي -2013  
يهاي بهبودپل -2011  
رساندن پیام امید -2009  
پذیرفتن انجمن -2007  
پیشرفت نه کمال -2005  

!منتظر مطالب بعدي ما باشید  
: آدرس ایمیل کمیته  

wccommittee@nar-anon.org 
 
 

 
 
 
 
 

 کمیته کنفرانس
نیرومندي از طریق خدمت: 2016کنفرانس   

ي هاي خـانواده ششمین کنفرانس خدمات جهانی گروه
ایالـت   -می در شـهر تـورنس    2آوریل تا  28نارانان از 

 10 –نماینده  19: نندگانکشرکت .کالیفرنیا برگزار شد
متـرجم   یـک –عضو هیئت امنا 9 –علی البدل نماینده 

بیننـده   10 –)منطقـه  3از (براي نمایندگان روسی زبان
ناظر امـور   یک–عضو کارمند دفتر خدمات جهانی  4 –

 55در مجمـوع  . منشـی  –نایب  –گرداننده  –پارلمانی 
کانادا، ژاپن، روسـیه، افریقـاي جنـوبی،    (کشور  5نفر از 
ي در قطعه نشـریه  5پیشنهاد و  63با هم روي ) امریکا 

پیشـنهاد   8انتظار تصویب خدمات جهانی کار کردند و 
مجمع را براي قـرار گـرفتن در دسـتور کـار کنفـرانس      

.آماده کردند 2018  
ارگـاه دعـا برپـا شـد و     ها گزارش دادنـد، یـک ک  کمیته

کارهاي سـخت  . اعضاي جدید هیئت امنا انتخاب شدند
بسیاري براي انجمن انجام شد و فرصـتی بـراي دیـدار    

بـا  . دوستان قدیمی و یافتن دوسـتان جدیـد فراهمشـد   
-اینکه این جلسه فقط هر دو سال یکبـار تشـکیل مـی   

هاي نمایندگان، امنا و البدلشود، تعهد نمایندگان، علی
، بیانگر نیـرو  کمیته خدمات جهانی، براي حضوراعضاي 

بعضی از این افـراد بـه کنفـرانس    . و توانایی رشد ماست
ي برخواهنــد گشــت ولــی بــا اعضــایی کــه دوره 2018

اق یما با اشت. کنیمخدمتشان تمام شده، خداحافظی می
، اي، کاري را که از شش کنفرانس قبل شروع شـده تازه

.ادامه خواهیم داد  
 2018در مــدتی کــه مشــتاق فــرا رســیدن کنفــرانس  

ي خـدمات جهـانی را   هستیم، فرصت خدمت در کمیته
کنیم هر کسی را کـه عالقمنـد   ما تشویق می. نیز داریم

ي این فرایندبیشتر بداند، بـا مـا از طریـق    است در باره
ي خـدمات  ي کمیتـه ایمیل تماس بگیرد و یا از صـفحه 

ي ، گزینـه "کنفـرانس "ر سایت نارانان، در زیر جهانی د
. را انتخاب نماید "بیشتر یاد بگیریم"  
: آدرس ایمیل کمیته  

WSCConference@nar-anon.org 
www.nar-anon.org:سایت نارانان 

 کمیته نشریات
نارانان به عنوان اولـین   36بخش دوازده سنت از کتاب 

اولویت کمیته نشـریات خـدمات جهـانی در کنفـرانس     
به طور وسیعی بـا  خدمات جهانی، انتخاب شد، بنابراین 

ي سـنت یـک   انجمن بـراي ارائـه پیشـنهاداتی در بـاره    
هـایی در غالـب   مـا نیـاز بـه نوشـته    . گیـریم ارتباط می
-، مـتن و سـئوال  )یا بلندکوتاه (هاي شخصی مشارکت

ي شما و به کارگیري این کارکرد تجربههایی مبتنی بر 
منـافع مشـترك   : عناوین احتمالی شـامل . سنت، داریم

درانجمـن  چـرا اتحـاد    -چرا باید در راس قرار گیرد -ما
.مهم استپیشرفت فردیبرای  

کمیته نشریات خدمات جهانی، نشـریات را گـردآوري،   
کند تا براي تصـویب، بـه انجمـن    بازبینی و ویرایش می

این کمیته مسئولیت دارد که مطمـئن شـود   . ارائه دهد
هـا ،  هـا، سـنت  تمام نشریات، پیام نارانان را طبق قـدم 

کمیته .رساندمفاهیم خدماتی، سیاستها و رهنمودها می
مراقب است که نشریات از نظـر دسـتور زبـان، تلفـظ و     

قت ادبـی  سـر  ،قالب بندي درست باشد و به هیچ شکل
توانیم مطلب زیادي بنویسیم چون ما نمی. نداشته باشد

توانیم تجربیات وسیع و ي کوچکی هستیم و نمیکمیته
.انیمرا برسل انجمن گوناگون ک  

هاي شخصی خود را ارائه دهنـد و  توانند نوشتهاعضا می
ي نشریاتی بـا اعضـاي گـروه خـانگی، ناحیـه،      یا کمیته

تــوان مــی. تشــکیل دهنــدي خــود اســتان یــا منطقــه
کارگاههاي نشریات را در همایشها و همایشکها برگـزار  

ي بهبـودي،  ي یـک نشـریه  صرفا با هدف تهیـه کرد و یا
 تـوان را مـی هـاي کمیتـه   جلسـه . رویدادي را برپا کـرد 

بصورت حضوري یا تلفنی و یا از طریق کنفرانس تلفنی 
یـل  کمیته نشریات خدمات جهانی ما. کرداینترنتی برپا 

ي نشـریات بـه   در نوشتن یا تشکیل یـک کمیتـه   است
بـراي اطالعـات بیشـتر،    . اعضاي عالقمند کمک نمایـد 

لطفا با کمیته نشریات خدمات جهانی از طریـق ایمیـل   
:                                            زیر تماس بگیرید  

LitCom@nar-anon.org 
 
 

mailto:wccommittee@nar-anon.org
mailto:WSCConference@nar-anon.org
http://www.nar-anon.org
mailto:LitCom@nar-anon.org
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 آخرهفتهي معنوي نارانان 
 در ناحیه شمالغربی پاسیفیک

2016سپتامبر  9-11  
»پاشیدن بذرهاي بهبودي«  

Falls Creek Retreat Center 
Raymond WA 98577 

Carol 503-752-3461  
Kathy 425-345-7000 

 بیست و ششمین سالگرد
  ناراتون ناحیه کالیفرنیاي جنوبی

2016سپتامبر  17  
 چشم انداز امید

Rose drive Friends Church 
4221 Rose drive     

Yorba Linda, CA 92886 
Alicia alirobmay@yahoo.com 

Or 714-290-7423 

 دومین سالگرد
  مشارکت یک روزنیویورك

2016اکتبر  1  
 کاشتن بذرهاي امید

St. Mathews RC Church 
35 North Service Road 

Dix Hills, NY 11746 
.بلیط در جلسات محلی موجود است  

 
 کنفرانس خدماتی نارانان روسیھ

٢٠١۶اکتبر  ٩-۶  
ما با ھم ھستیم و«  
»داریمبا ھم قدم برمی   

Yalta – Intourist Hotel 
Yalta Republic of Crimea 

rss.naranon@mail.ru 
 

 اولین گردھمایی ناحیھ مرکزی نارانان 
٢٠١۶اکتبر  ٨  
»رسانی در مسیر ماندن و پیام«  

  Butler County Library  
West Chester, OH 

www.naranoncentral.org 

 
 
 

 صبحانه معنوي منطقهي نیواینگلند
2016 نوامبر 6  

Twin Hills Country Club   
700 Wolf Swamp Road 

Longmeadow, MA 01106 

Kathy 413-348-2895 
Kathy.pitoniak@comcast.net 

 همایش ناحیه نیویورك –بیستوهفتمینسالگرد
2016نوامبر  11-13  

»لذت وشادي دربیست وهفتمین سفر«  
The Villa Roma Resort and Conference center 

356 The Villa Roma Road 
Callicoon NY 12723 

Ron L. 516-622-0336 
bronxbombersrl@gmail.com 

 
 همایش جهانی نارانان

2018سپتامبر  2آگوست تا  30  
Orlando, FL 

!این تاریخ یادتون نره  
 

 

ناراناندفتر مرکزي خدمات جهانی   
23110 Crenshaw Blvd. #A 

Torrance CA 90505 

Website: www.nar-anon.org 
Email: wso@nar-anon.org 

Phone: (310) 534-8188 

(800) 477-6291 

 
 

 

 

 کمیته اطالع رسانی

هر گروه باید کامال خودکفا باشد و کمکی از : سنت هفت  
.خارج دریافت نکند  

کنیم روي صحبتشوقتی این سنت را میخوانیم احساس می  
ي کامال معنیهر چندکلمه. با مسئولیت امانتداري ماست   

، استان گروه خانواده(ري دارد یعنی اینکه هر گروه تعمیق  
نه فقط از لحاظ مالی، بلکه ازهر جهت مثال )و منطقه  

.کامال خودکفا باشد بایستاطالع رسانی هم می   
ي نارانان دراطالع رسانی براي باال بردن آگاهی در باره  

. روداي به کار میمجامع عمومی و حرفه  
رسانی رگ حیاتی بین افراد جویاي کمک و اعضاي عاطال  

.نارانان است که تجربه، نیرو و امید خود را مشارکت میکنند  
:رسانی حامل قدم دوازده استاطالع  

 با بیداري روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، سعی کردیم
 این پیام را به دیگران برسانیم و این اصول را در تمام امور

.زندگی خود به اجرا درآوریم   
 وقتی اعضاي نارانان متعهدانه به کسانی خدمت میکنند

رسانیطالعکه به دستاوردهاي نارانان مثل امید، نیاز دارند، ا  
ي اینکار میل به خدمت به مهتنها الز .گیردصورت می  

رسانیدیگران و تمایل به طرح یک رشته کارهاي اطالع  
.موثر است  

رویدادهاي آینده نزدیک
براي اطالع از جزئیات روي عنوانها کلیک نمایید ویا دروبسایت خدمات جهانی به صفحه رویدادها بروید

.

 ارسال مقالھ بھ خبرنامھ

.مقاالت ھمھ اعضای نارانان مورد استقبال قرار میگیرد  

لطفا در مقالھ خود روی برنامھ نارانان تمرکز نمایید   

نیرو وامید خود را از دیدگاه یک عضو نارانان ،و تجربھ  

مقالھ خود را بھ ھمراه فرم واگذاری حق. مشارکت کنید   

:امضا شده بھ این آدرس ایمیل نمایید چاپِ    

newsletter@nar-anon.org 

ھ مقالھ برای چاپ در مجلھ بعدیئآخرین مھلت ارا«    

».میباشد ٢٠١۶ اکتبر ٢٠   

mailto:alirobmay@yahoo.com
mailto:rss.naranon@mail.ru
http://www.naranoncentral.org
mailto:Kathy.pitoniak@comcast.net
mailto:bronxbombersrl@gmail.com
http://www.nar-anon.org
mailto:wso@nar-anon.org
mailto:newsletter@nar-anon.org
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رسانی خود نیاز به همکاري دارید؟کارهاي اطالعبراي   
:فقط کافی است به آدرس ما ایمیل نمایید  

outreach@nar-anon.org 

mailto:outreach@nar-anon.org

