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 دعای انجمن
شد که استتفاده از  به کنفرانس، پیشنهادهایی داده میبارها  

ییتد برستدد در   هتا در کنفترانس بته ت    ی ستایر انممتن  دعا

تصمیم گرفتته شتد کته دعتایی براستا        8102کنفرانس 

 8102های اعضای نارانان تهیه شتود و در کنفترانس   نوشته

یب بته کنفترانس   نسخة نهایی آن تهیته شتد و بترای تصتو    

دان گروه انممن جهانی ارائه گردیدد دعای زیر با وج 8102

توانیتد از آن بته عنتوان    نارانان تصویب گردیتد و شتما متی   

در گتروه ختود استتفاده     (CAL)نشتریة مصتوک کنفترانس    

   نمائیدد

صرح      بر  ررو     ممرر  رر وروس رر ر   ای نیروی برتتر،  "

را رها کتنم   فرماد کمکم کن تا خواست خودهدایت آر مش 
 "ام را به مراقیت تو بسپارمدو زندگی

اعتیاد استد چهتار ستا    وحشتناک اولین پسرم مبتال به بیماری 

کتار  پیش، پس از اینکه از ناحیه پشت ممروح شد و یک سا  بی

-شد، او را به خانه دعوت کردیم تا با متا زنتدگی کنتدد فکتر متی     

ی دوباره روی پای خود توانیم کمک کنیم تا از نظر مالکردیم می

بایستد ولی خیلی زود فهمیدیم که او معتاد به مواد و الکل استت  

کنتیمد در ارتر ایتن چنتد ستا       و ما فقط از او حمایت ناسالم می

-از اینکه خانه و زندگیهم حمایت ناسالم، وضع او بدتر شد و ما 

 یم، ناامیدتر شدیمدانبه حالت عادی برگرد را مان

نارانان آوردد وضتعیت متا م تل    سه سا  پیش این موضوع مرا به 

 گیرم که آن را رها کنمدبود و من یاد می ترن وحشتدر  سواری

-متی نکنم تا بپذیرم که در مقابل او عاجزمد اگر او امروز سعی می

باشتد، بته متن ربنتی نتدارد و بته او و       خواهد در مسیر بهبودی 

 نیروی برترش مربوط استد

خواهتد در برنامتة   نمتی یتن واقعیتت روبترو هستتم کته او      من با ا

و در منتز  ختودش   نیست  خانة ما در حداقلولی  باشدبهبودی 

اش را بته  کنتد تتا زنتدگی   است و از اینکه تمام تالش خود را می

 کنمدمی بگیرد، او را تحسینآرامی از سر 

و ستعی  دوستتش داشتته باشتم    گیرم هماننور که هستت  یاد می

باید باشتد تیییتر دهتمد هتر روز      کنمکه فکر می آننورنکنم او را 

از ختدا   ختوانم و دعای آرامش را برای او متی کنم، برایش دعا می

-خواهم به او آرامشی عنا کند تا بپذیرد چیزهایی را که نمتی می

توانتد  تواند تیییر دهد، شهامتی که تیییر دهد چیزهایی را که می

 و دانشی که تفاوت این دو را بداندد  

بته   واکتنش  و نحتو   ختود  نگترش  تتوانم میگروه نارانان با کمک 

گیرم با استفاده از ابزارهایی م ل: یاد می تیییر دهمدرا ها موقعیت

و ایمان بته نیتروی    رها کردن با عشق روز، فقط برای امروز،روزبه
 3ادامه منلب در صفحه

 

 

 

 های خودم واقعیت روبرو شدن با
 



، افتخار این را داشتم که برای در ماه آوریل

کنفتترانس ختتدماتی  نخستتتین بتتار شتتاهد

باشمد از رفتن بته کنفترانس    8102جهانی 

و چند بار خواستم که انصترا   ترسیدم می

، شتناختم بدهمد هتیککس را شخصتان نمتی   

ه که همیش کردمولی به خودم یادآوری می

کتنم  وقتی در جلسات نارانتان شترکت متی   

د کتنم در خانتة ختودم هستتم    احسا  می

 ( هتتی  wscکنفتترانس ختتدمات جهتتانی  

، راهنمتایی  تفاوتی نداشتد اعضا با مهربانی

و لبخند به من خوشتامد گفتنتدد برختی از    

 ک
 

مشارکت 

 اعضا

 

 

2صفحه   

 "تـدمـاد، خـحـودی، اتـبـهـب" 

 8102ی ـانـات جهـدمـرانس خـنفـک 

 دیدگاه یکی از حاضرین
 

 

وقتی که بخاطر تولدم در نارانان، یک چتک  

-نویستم، متی  برای دفتر خدمات جهانی می

بینم که تصور اولیه من برعکس شده استد 

-یادم هست کته در ستا  او  از ختود متی    

کمتی   "آیا واقعان ادامه خواهم داد؟"پرسیدم:

بخاطر این سؤا  عصتبانی بتودم و کتامالن از    

 پاسخ خودم منمئن بودمد 

در سا  دوم، برای اولین بار در یک همایش 

شتترکت کتتردمد بتتا افتترادی ختتار  از گتتروه 

ام مالقات کردم که اینک بزرگتترین  خانگی

دوستانم هستند از جمله خانمی که اولتین  

 ای من شدراهنم
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راهنمای من شتدد متن همتان وقتت از او     

تقاضا نکردم که راهنمایم شود، اما حتد   

خواهم با این برنامه زنم که فهمیدم میمی

زندگی کنم چون بعد از متدت کوتتاهی از   

 او درخواست کردم تا راهنمای من شودد

های زیادی از آن زمان گذشته استت،  سا 

خشم عبتور   اما امروز سپاسگزارم که از آن

امد برنامه نارانان، راهنمایم، جلسات و کرده

دوستان برنامه مرا از مشکالت بسیاری که 

انتدد  قادر به نوشتن آن نیستتم عبتور داده  

شترکت   بته دانم که تا آخر عمرم امروز می

 خواهم داد در

 

دانتتم بتتدون ادامتته ختتواهم دادد متتی در جلستتات 

توانستت  بهبودی، ارتباط من با عزیتز معتتادم متی   

تر از امروز باشدد چنتد هفتته دیگتر    خیلی متفاوت

کنم، اش همراهی میوقتی او را در مملس عروسی

خواهم داشت که م ل همیشته سپاستگزار    بخاطر

   باشمد

 

، روح و صتدای اعضتای   افتتاد اتّفتا  متی  که ایتن  

حضتور فیزیکتی    در آن جتا  های خانگی کهگروه

کتردمد ستاختار هرمتی    متی نداشتند را احستا   

 کرددمعکو  نارانان زنده بود و کار می

بارها قلبم از دیدن اینکته اعضتای متورد اعتمتاد     

نارانان تعنیالت خود را وقف ختدمت بته نارانتان    

شدد برای رشد کنند سرشار از سپاسگزاری میمی

یشتری افراد و تمربة ب انممن و مراقبت از آن، به

 د  نیاز هست

 8102تمربة رفتن به کنفرانس ختدمات جهتانی   

ر بتاتتر از ستن    مرا بر آن داشت کته در ستاختا  

 مد امروز در هر فرصتی بته گروه خود خدمت بگیر

و آنها را تشویق به ختدمت   دیگران الهام بخشیده

   کنمدمی

 

 
 

کتته بتترای نظتتارت بتتر اجتترای  حقوقتتدانی

 و با ستایر  رابرت استخدام شده بود  قوانین

های دوازده قدمی تمربته اینکتار را   انممن

کتتار خیلتتی  داشتتت، قتترار گتترفتمد حمتتم

کنفرانس گرد  یتمامی اعضا و سنگین بود

تمتام  موقع بههم جمع شده بودند تا آن را 

 دکنند

کند و خدمت، دوستی همیشگی ایماد می

دیدم، میمن  ی کهارتباطاتاین دوستی در 

 نمایان بودد اعضا از سراسر جهان بتا اتحتاد  

 آمدندد  گرد هم  نارانان مشترک منافعبرای 

 

 

 

 

اغلتب وجتدان مننقته     مننقههر  نمایند 

هتر بتار    کرددکنفرانس بیان میخود را در 

 ودمـخودیـبـهـر روی بـب مـروری که این 
 

هتا دستت   توانم رها کنم و از انگشتت گذاشتتن روی منفتی   رودد میدانم شادی، سپاسگزاربودن است برای آنکه که درست پیش میامروز می"

 بهمن 82 –کتاک تمربه، نیرو و امید         "کنددنیروی برتر معتاد از او مراقبت میبردارمد نیروی برترم از من مراقبت خواهد کرد، هماننور که 
 

 امــهـال
اعضای کنفترانس  

بحتتت  و ستتتؤا  

و  کردنتتتد،متتتی

پیشتتتتتنهادها را 

کردنتدد  اصالح می

نماینتتتتده هتتتتر 

 مننقه اغلب 

اعضتتتا تمربیتتتات ختتتود را از   

و چیزی کته  کنفرانس نخستین 

بتود تتا از   کمک کترده  ها به آن

لتتذت بتترده و آن را  کنفتترانس 

بتتا متتن مشتتارکت  ،درک کننتتد

 کردندد کردندد

و کنفرانس من بیشتر تحت تاریر گردانند  

 که برای نظارت بر اجرای قوانین حقوقدانی

 رابرت استخدام شده بود 

 



مشارکت 

 اعضا 

 ادر ــودی یک مـهبـر بـسف 
 

 

 

3صفحه   
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 (0 ادامه از صفحه  های خودم روبرو شدن با واقعیت

از ابزارهای  یها تعداداین دمنفی را به افکار م بت تیییر دهمافکار برتر، 

 مفیدی هستند که در اختیار من قرار دارندد  

ختوانم  میروزانه را ، نشریات کنمبنور مرتب در جلسات شرکت میمن 

ور مستمر در یک گروه قدم د بنکنمو اغلب از دعای آرامش استفاده می

 مد  کنمیگروه خدمت  بهدار کنم و به عنوان خزانهشرکت می
 

 

 من باعث اعتیاد او نبودم

 :حقیقت اینست

 تتوانیم شنوم این است که ما فقتط متی  منلبی که در اغلب جلسات می

بترای متن ایتن     یتا تیییتر دهتیمد    کترده  کنتر  دیدگاه و رفتار خود را

بتاز  "خواهدد زیادی میهنوز تمرین  وپیام دعای آرامش است  مؤررترین

شما کار خواهد کترد  اگر برنامه را به کار ببرید برای  –بیا  به جلسه هم

شتعارهایی   "وانمتود کتن تتا اتفتا  بیفتتدد     "و  "و شما تیق آن هستید

 ها زندگی کردم تا به نتیمه رسیددبودند که با آن

من به تمربه دریافتم که وقتی دیدگاه خود را تیییر دادم و سپاسگزاری 

ذک کتردمد متردم   م بت بیشتری را به خود ج را در آن قرار دادم، افراد

سالم و  نگرشت داشتند مرا بشناسند یا در اطرا  من باشند چون دوس

کترده،   خواستتند از متن استتفاده   کته متی   کستانی  ی داشتمد همةم بت

کردنتد سترم کتاله    کرده و مرا به پایین بکشند یا سعی میاستفاده سوء

ترستیدند و از حتدومرزهای   بگذارند، از منی که تیییر کترده بتودم متی   

-کردندد پسرم به تیییر رفتارهای من افتخار متی جدیدم کمتر عبور می

کرد و از اینکه با من صادقانه برخورد کنتد، احستا  راحتتی بیشتتری     

کرد و عاملی شد که بستوی بهبتودی بترودد متا بتاتخره بته توافتق        می

رسیدیم و دست از ممادله برداشتیمد ما بترای مستیر همتدیگر احتترام     

دانتیم کته   قرار داریم، ولتی متی   قائل شدیم و گرچه در دو مسیر موازی

  انتخاک ما کامالن شخصی و مناسب شرایط خودمان استد

دنبتا  بهبتودی ختود    بهمعتقدم این تیییرات زمانی اتفا  افتاد که من 

خود را بیان کردمد دیگر مانند گذشته کولة غمبتار    پذیریرفتم و آسیب

رازها، شرمندگی و احسا  گناهی را که قبالن در درون من پنهان شتده  

آنهتا را  یا  بودم ها معتاد شدهکردمد کامالن به آنبودند، با خود حمل نمی

-خیالم راحت بود کته متی   شده بودندد منبخشی از  گرفتم ونادیده می

نارانان رفته و تمامی این چیزها را مشارکت کتنم و   ةتوانم به یک جلس

بته متن    مشتارکت بپذیرنتدد  همة اینها را بدون قضاوت یا انتقاد دیگران 

واقعتی  رهتایی   طعتم اولتین   و دهتد میهنوز هم داد و بسیار قدرت می

 استد

 د  شودو شرمندگی می خمالتزندگی من جایگزین در  بهبودید است

ها و معمتزات روزانتة خداونتد ماننتد حتس      اتفاقات زیادی افتاده و پیام

هتای بیشتتری در طبیعتت و    ششم، روشن و عمیق هستندد من زیبایی

ای که در کنتتر  اوضتاع   بینمد خدا همیشه بود اما در ارر عملهمردم می

شتنیدم چتون   یمه آنها را پیگیری کنم، صدای او را نمیداشتم تا سراس

توانتد اوضتاع را کنتتر  کنتدد اتن     کردم هیککس بمز من نمیفکر می

دانم کنم و میدهم و معنی مشارکت دیگران را پیدا میبیشتر گوش می

های روزانة خود م ل یک دانه بر ، تنها نیستتمد احستا    در کشمکش

ستتم کته از دور ختار  شتده و بترای      ای هکنم یتک استب مستابقه   می

تواند تمتام دنیتا   اند و میبندش را برداشتهنخستین بار در زندگی، چشم

  را ببیندد

اینک زندگی در بهبودی برای من فقط بخاطر معتاد نیست هر چنتد او  

 یپسرم  ممبور شدم نگتاه عمیقت   دشدد به دلیل اعتیاباع  بهبودی من 

توسط من خواهتد  من و  بفهمم که تیییر، تمامان دربار  به خود بیندازم و

عتو   درباعت  اعتیتاد او بتودم و    متن  کنم کته  احسا  نمیدیگر  بودد

و قهرمتان بهبتودی او هستتمد     ویکه یک پشتتیبان قت  کنم احسا  می

دانمد من میدرست  و در اولویت گذاشتن  خودم را از خودمراقبت  امروز

ام، ختودم را  ئو  ختودم هستتم و بترای اولتین بتار در زنتدگی      مس فقط

در عتین  توانم بشتوم، دوستت دارمد   همیننور که هستم و آننور که می

، مترا ستاخت و   زندگیر مسید موقعیت قبلی خود هستم سپاسگزارحا  

فردا  دباید باشمامروز همان جایی هستم که  دقیقان، کند که منت یید می

دربار  اینکه فردا چنور خواهد شتد  شود، اگر بزودی تبدیل به امروز می

از دستت  را لحظته   ایتن  هتای است زیبایی نگران و پریشان شوم، ممکن

-فردا ممکن است پیش بیاید، نمتی  هایی کهمن دیگر از آشفتگیبدهمد 

د متن در بهبتودی و   کنممیبینی پیشمعمزه را ترسم و در عو ، وقوع 

خود قوی خواهم ماندد ایمان

مد صل  و آرامش ختودم تیییتر دهت    برایرا  نگرشمو  و من باید رفتار

 تیییر دهمدودم را ختوانم من فقط می

 

توانم کنترلش کنمنمی  

توانم درمانش کنمنمی  



مشارکت 

 اعضا 

دارم کته   اعتمتاد  یاآ" ا  یازده:، سؤقدم سه 

 یتا  کمک کنتد  به معتاد تواندمی نیروی برتر

 را اوتتوانم  کته متن متی   کتنم  می فکر هنوز

نمات دهم؟
"

 

داشتتم کته    همیشه باورتمام این مدت  در

 نمتات دهتد،   را معتاد تواندنیروی برترم می

خواهتد  متی  او کته آیتا   مسئله ایتن بتود   اما

کته نیتروی برتترم    این انمام دهدد  را کاراین

به ایتن معنتی    انمام دهد را کاری تواندمی

-نیست که آن کار را در زمانی که من متی 

-همیشته فکتر متی    دهددخواهم، انمام می

 انب اما کمک کند تواندمی کردم نیروی برتر

 کنتتددمتی ن را کتار بته دتیتل ختودش، ایتن    

 کمک  نخواهد او بنابراین تصمیم گرفتم اگر

 هــامــرنــرد بــارکــک
مواد  مصر  چند نوعپسرم بخاطر این هفته 

 دبتتاهم، تتتا حتتد متترت پتتیش رفتتت  مختتدر

 کتتاری بتترای نمتتات او هتتر روز پزشتتکان دو

تترک   بیمارستان را او انمام دادندد توانستند

بتا  رفتتد   کتردن متواد   دنبا  پیتدا به  و کرد

ستتپس  احستتا  خشتتم و ستتپری کتتردن  

   اکنون ناامید هستمد کنم، فکر مینگرانی

-هتی   و کشتد می خودش را روزروزبهپسرم 

 در ایتن متورد   که متن بتتوانم  کاری نیست 

کته بته   استت  سا  یکبیش از  دهمدبانمام 

-کار میم که برنامه شنومی و آیممینارانان 

 کتار بته   کته برنامته را  کند، پس تزم استت  

 کنتد کار میاین برنامه  مدمخالفتی ندار مدببر

   ؟کار خواهد کردبرای من هم آیا  اما

د متن  مختواه این چیزی نیست که من متی 

خواهم کته بتوانتد   یک پسر شاد و سالم می

خانواد  متا باشتدد درعتو  یتک     عضوی از 

ختتواهم اینمتتا بکتة معتتتاد آواره دارمد نمتی  

 ببببب

-شکند و نمینیستد اینکار قلبم را می این

 

کته   کمکتم کترد   درمتان کتنم   را نتوانم آنمی

-که برای پسرم متی ی را توانم اتفاقنمی ببینم

نیتتروی برتتترم  حتتتی اگتتر دهمدبتت تیییتتر فتتتدا

بته معتتادم طبتق زمانبنتدی ختودش       هدخواب

 کته متن بایتد   یست به معنی این ن کمک کند،

 عهده بگیرمدبه را کار نآ

فهمتم پسترم   ب تتا  قدم سه به من کمتک کترد  

 و کنتد متی کمتک   که به او نیروی برتری دارد

نمتات   را توانم اوکنم که مینمی فکر دیگر من

بته   کتنم و  ترسم که رهابعضی وقتها می دهمد

کته  کنم به خودم یادآوری می اما ،ارمبسپ خدا

 را نتتوانم آ نمتی  نبتودم،  من باعت  اعتیتاد او  

 ددرمان کنم را نتوانم آکنتر  کنم و نمی

 نارانان 32از کتاک 
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بته   منمتر تصتمیم،  این  کمک کنمدباید من  کند

 دد  در من ش ایگرانة غیرعاقالنهکنتر  رفتار

باعت   ام که کاری کردهردم من کمی فکر ابتدا در

نتیمته ستعی    در دمتواد مصتر  کنتد   پسرم شده 

کتردم   فکر بعد باشمد یمتفاوت کامالنآدم کردم که 

پتس   کتنم،  پیتدا  او تزم است راهی برای معالمة

فراهم  راش نیاز های موردسعی کردم تمام کمک

کنتر   را توانم اعتیادم میکردمی چون فکر کنمد

شروع بته خوانتدن    ،راه حل کنم برای جستموی

 زمان من یک ستری قتوانین و  ندر آ دمدکر کتاک

 زیتر  را نهاهمة آ کردم که البته اوتعیین مقرراتی 

 گذاشتد پا

یتتادگیری اینکتته متتن باعتت   ورودم بتته نارانتتان و

کنتتر  کتنم و    را نتتوانم آ نمتی  نبودم، اعتیاد او

 بببب
 

-روزانته متی   هم تتراز  ای ولحظهتراز هم حات 

پستترم  وقتتتی بتترای م تتا  ایتتن هفتتته گیتترمد

داد، همتة  میخواست، انمام میکه را هرکاری 

در مقابتتل  خواستتتمهتتایی را کتته متتی حتتر 

های متنی نوشتم به او بگویم در پیام کارهایش

انتختاک   یکتی را  ،بیست پیام بیش ازبین  از و

 چیزیست کته در این همان  کردم که بفرستمد

ای دارد، یعنی لحظهنام  ایلحظه تراز، کتاک ما

 دم را ارزیابی کنمرفتار و صبر کنم و نگرش

ورم آختاطر نمتی  در جریان حوادث، گتاهی بته  

 ازایتن مواقتع   در  نکنمد چکار کنم و چکار باید

ارانان یا نیروی برتر یا نشریات ن دیگر یک عضو

مورد در  چیزهایی پایان روز در مدگیرکمک می

بعضی از احساسات و رفتارها و ابزارهای نارانان یتا  

نویستمد  توانستم استفاده کنم، متی هایی را که قدم

کنم که تمتام رفتارهتای منفتی ختودم را     دقّت می

-ننویسمد شاید نتوانم اتّفاقی را که برای پسرم متی 

تتوانم برنامته را کتار    افتد، تیییر دهم اما امروز می

 دکنم
 

 چون نظترم ایتن  م و بگویم اشکالی ندارد، بنشین

دانتم کته   شکند و نمتی نیستد اینکار قلبم را می

کارکرد چه مقدار از برنامته، قتدری از احستا     

-دهدد امتا متن اینمتا متی    کنونی مرا کاهش می

کنم زیرا تنهتا کاریستت   نشینم، برنامه را کار می

ختواهم آن را تیییتر   توانم انمام دهمد میکه می

ختواهم فریتاد بتزنم، امتا     توانمد متی نمی دهم اما

 امتا  خواهم به چیتزی ضتربه بتزنم   توانمد مینمی

 تیییتر  تصتمیم دارم ختودم را   نشتینمد می اینما

 چیتزی  کتنم ولتی ایتن   تسلی میاحسا   دهمد

 خواستدنیست که دلم می

ستف  احسا  ت به حا  خودم خب، به قدرکافی 

 رفتتار و  تمتام  کنمد کار دارم برنامه را نیاز کردمد

طو  سه سا  گذشتته تمربته    احساساتی که در

ابزارهتتای  فهرستتتی ازنوشتتتم و  کتترده بتتودم را

 مداهماده کترد آ توانم به کار ببرمنارانان را که می

 هم حات

 قدم سه 

 بــرتــراعـتـمـاد بـه نـیـروی 
 



 مشارکت
 اعضا

 

 

 صلح
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 اتـعـوقـت
ام کته هتی    پذیرفتته  راکردم این واقعیت می فکر

کنترلتتی روی معتتتادم نتتدارمد چیتتزی در زنتتدگی 

ام خال  این بود و مرا متوجّه کرد که هنوز روزانه

 کنم او را کنتر  کنمدسعی می

فهمیدم که توقّعتاتی دارمد یتک عبتارت از کتتاک     

مشارکت تمربه، نیرو و امیتد بترایم روشتن شتدد     

حقیقتت را  توانم ایتن  من می"نویسنده گفته بود: 

بپذیرم که هی  کنترلتی روی معتتاد نتدارم پتس     

"هی  توقّعی ندارمد
     فهمیدم که کنتتر  نکتردن

 به معنی نداشتن توقّع استد

اما من هنوز هم خیلی توقّع داشتمد توقّع داشتتم  

که وقتی معتتادم پتاک شتد، تصتمیمات بهتتری      

گرفتت  بگیردد هنگامی که تصمیمات ضعیفی متی 

هایم گوش قّع داشتم به حر شدمد توعصبانی می

بدهدد این هم یک انتظتار کتامالن غیرواقعتی بتود،     

شدم ولی من با این انتظار، از دست او ناراحت می

دهدد توقّع داشتم به خواسته که به من گوش نمی

در  احتترام بگتذاردد او اولتین روز    هایمان در خانه

 در  ماند، آرزوهایمان را بر باد داد و مستقیمانخانه 

دروغ گفتد امیتدوار بتودم کته    مقابل چشمانم 

 غیر از این باشدد

-در زمان مصر ، ممبور بودم که بپذیرم نمتی 

-توانم او را تیییر دهمد حات که او مصر  نمی

کردم او را با توقّعاتم تیییر دهتم  کند سعی می

 یا کنتر  کنمد

اعتقتاد  "توان توقّع را ایننتور معنتی کترد    می

 "زی یتا حتالتی در آینتدهد   شدید به وقتوع چیت  

تصوّر، گمان، فتر ، حتد ، ،تن، محاستبه،     

 پیشگویی و امیدواری، متراد  توقّع هستندد

هتا را خوانتدم، قتانع    بعد از اینکه این متتراد  

امد شتاید  شدم که کنتر  معتادم را رها نکترده 

گفتم چکار کند یا کاری بترای  ،اهران به او نمی

کتردم کته   خیا  میدادم اما هنوز او انمام نمی

دانم چه چیزی برای او بهتر استد هنوز من می

کردم که اگر او بته روش معینتی روی   فکر می

پاکی خود کار کند، پتاک خواهتد مانتدد هنتوز     

که اگر او داروستازی را بته    کردمبینی میپیش

شیل انتخاک کند محکتوم بته فناستتد     عنوان

 هنوز

ی توقّع داشتتم و از ایتن طریتق ستع    هنوز 

 کردم او را کنتر  کنمدمی

رها کردن در عمتل کتار ستخت و بزرگتی     

 عتتات،توقّ را تمتترین کتتنمدآن  بایتتد داستتت

 رهتا  ی امیتدم را حتّت  رات،تصتوّ  محاسبات،

کنم  نبودم رها چیزی که ممبور تنها کنمد

کتردن   فهمیدم که این رها بودد عشق به او

یتک   کردن باید این رها نیستد برای یکبار

 ساعتی باشدد وروزانه کار 

بته تنهتایی انمتام     را کتار تتوانم این من نمی

 مدنیستت  نآانمام بدون کمک قادر به  ،دهم

نیتروی برتترم   ر با با هادارم که میلیون نیاز

 تتا  فرما رامشی عناآ خداوندا دصحبت کنم

 دهتمد  تتوانم تیییتر  که نمی نکه رابپذیرم آ

معتادم  توانم گذشته، حا  و آیند من نمی

 دهمد تیییر را
از کتتتاک مشتتتارکت تمربتته، نیتتترو و امیتتتد   

 فوریه(00 

 

 

متردم   وقتی که با سایر اعضا یا با دانستیدآیا می

توانیتد دوازده قتدم، دوازده   کنید، میمکاتبه می

سنت، دوازده مفهوم خدماتی و مقدمته و هتد    

-را از کتابکة آبی نارانان پیوست نمائید؟ آیا می

% از هتر صتفحه،   82تتا   توانیتد دانستید که متی 

قسمت یا منلبی را از نشریات مصوک کنفرانس 

در مکاتبتتات ختتود استتتفاده کنیتتد؟ استتتفاده از 

دهد که نشریات مصوک به ما این اطمینان را می

 کننددتمام اعضا یک پیام را دریافت می
 

هنگام استفاده از نشریات مصتوک همیشته ایتن    

حق چتا  بترای انممتن    "عبارت را بکار ببرید: 

گروه خانواده نارانان محفوظ استتد بتا اجتازه از    

ستا  حتق چتا      "انممن گروه خانواده ناراناند

در  باید همتانی باشتدکه در قستمت مخصوصتی    

شودد برای م ا  نقل قولی که نشریات نوشته می

آن  8102شود بایتد از نستخة   از کتابکة آبی می

 برداشت شودد 

 

لنفان برای اطالع بیشتر در مورد استفاده از 

-82نشریات مصوک کنفرانس به صفحات 

کتاک راهنمای خدمات جهانی مراجعه  82

 نمائیدد

 

 انـارانـات نــریـول از نشـل قـقـن

 بهبودی
 توقعات     واقعیت     
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اینکه در جلسات هفتگتی متورد استتفاده قترار گیترد، در کنفترانس بته        

تصویب برسدد کلیه اطالعات و نظراتی که برای تیییر در این اقتالم ارائته   

شود تا در کنفرانس به تصویب برستد، بایتد قبتل از موعتد مقترر بته       می

 anon.org-litcom@narآدر  ایمیل کمیته نشتریات بته نشتانی:    

 ارسا  گرددد

شود نته  رسانی به منظور خاصّی تهیه میمحصوتت و نشریات خدماتی و اطالع

برای استفاده در جلسات بهبودی  هفتگید این اقالم برای خدمتگزاران استت و  

اینها ابزاری هستند که بته  شودد بنور مستقیم در جلسات هفتگی استفاده نمی

کند تا کارهای خدماتی را انمام دهندد کلیة اطالعتات و  خدمتگزاران کمک می

شود باید قبتل از موعتد مقترر بته     نظراتی که برای تیییر در این اقالم ارائه می

رستا  گترددد   ا  anon.org-bot@narآدر  ایمیل هیئت امنا بته نشتانی:   

گیترد و ستپس بقیتة مراحتل  قبتل از      روی این اقالم، تمدید نظر صتورت متی  

گذراندد این نشریات حتّتی در مرحلتة بررستی نیتز در     تصویب کنفرانس را می

 توان از آنها استفاده نمودددستر  است و می

به یاد داشته باشید که نشریات نارانان را نه در زمان بررسی آنهتا و نته پتس از    

 صویب کنفرانس نباید در هی  وبسایتی قرار داددت

 

 رسانی پیشتاز باشیم!با اطالع

کننتدگان  با رسیدن فصل تعنیلی مدار ، انممن شاهد افزایش تعداد شرکت

های درخواست کمک بته خنتوط   همکنین افزایش تعداد تما در جلسات و 

رستانی  باشدد چرا با اطالعتلفن ناحیه/استان، مننقه و دفتر خدمات جهانی می

تواننتد  به افرادی که بسیار نیازمند انممن ما هستند و همکنین افرادی که می

 به آنها کمک کنند، بر این نیاز پیشی نگیریم؟

رسانی کتردد بته دفتاتر    ها اطالعاور  راهنمای دبیرستانتوان مستقیمان به مشمی

رسانی کنیدد با مستاجد، کلیستاها و مراکتز مشتابه     ها اطالعمددکاری دانشگاه

در رابنه با اعتیاد و اررات آن  زنید افرادجاهایی را که حد  می تما  بگیریدد

-د، پیشکننبر روی خانواده یا دوستان، برای کمک گرفتن به آنما مراجعه می

 رسانی نمائیدداطالعبه آنها بینی کرده و 

هتا و ستایر   هتا، پمفلتت  رسانی سایت نارانان بازدید کنید و نامهاز صفحة اطالع

کند، از آنما دانلود کنیتدد  رسانی به شما کمک میچیزهایی را که در امر اطالع

-طالعگیرند، بنابرین برنامه ابا توجه به اینکه اهل محل جهت کمک تما  می

رسانی بیشتری را در نظر بگیرید تا منمئن شوید کته پیتام امیتد نارانتان بته      

 گیرددراحتی در اختیار آنان قرار می

رسانی نیاز به کمک دارید از طریق این اگر سؤالی دارید و یا برای اطالع

 با ما تما  بگیریدد  outreach@nar-anon.orgآدر :

 

 
 

 

 

 

 کمیته نشریات
 بندی نشریاتلیست اولویت

-را با خشنودی تقدیم می 8102بهبودی  بندی نشریاتلیست اولویت

داده شتد تتا    8102کنیمد این لیست بته کنفترانس ختدمات جهتانی     

شرکت کنندگان، از طر  مناطق خود به آن رأی بدهندد بترای اقتالم   

دار هنوز منلبتی نتداریمد هتم درخواستت و هتم ارائتة نشتریات        ستاره

گیردد این لیست را با گروه، بهبودی از طر  اعضای انممن صورت می

کنتیم  نواحی/استانها و مناطق خود منرح کنیدد ما اعضا را تشویق متی 

که تمربه، نیرو و امید خود را بنویسند و بدین روش آن را بتا دیگتران   

ندد به یاد داشته باشید که باید فرم واگذاری حق چا  را مشارکت نمای

 های خود پیوست نمائیدد  امضا کرده و به نوشته

 نارانان 32برای کتاک  08-0های سنت -0

 2کتاک کارکرد قدم  -8

 ها  کتابکه سنت -3

 نارانان 32برای کتاک  08-0مفاهیم  -2

 والدین نوجوانان معتاد -2

 نقش اعتیاد در ازدوا  -2

 ناراتین 08-0های قدم -2

 شود(شود؟ دقتی اعتیاد فعا  تمام میحات چه می -2

 روز ناراتین 30 -9

 فرزندان بزرگسا  معتادان -01

 بهار –های سا  فصل -00

 بعد از درمان -08

 2پمفلت سنت  -03

 نشانگر فقط برای امروز -02

 بیماری خانوادگی –ها های پدربزرت و مادربزرتداستان -02

 یک کتاک خواندنی روزانه جدید -02

 نبایدهای ناراتین نشانگر باید و -02

 سینشریات در دست برر

ی و اطتالع اعضتای انممتن    بین نشریات بهبودی که بترای بررست  فر  

رسانی که برای بررسی و یات یا محصوتت خدماتی و اطالعاست با نشر

 چیست؟ مرور اعضا است،

از نشریات بهبودی در جلسات هفتگی و بهبودی شخصی خود استفاده 

کنندد منلبتی  از این نشریات مستقیمان استفاده میکنیمد اک ر اعضا می

گیترد، بایتد قبتل از    که برای مرور و اطالع  اعضا در دستر  قترار متی  

اینکه در جلسات هفتگی مورد استتفاده قترار گیترد، در کنفترانس بته      

تصویب برسدد کلیه اطالعات و نظراتی که بترای تیییتر در ایتن اقتالم     
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 اشتراک الکترونیکی خبرنامه

 بخشخبرنامة  رتباط آر مش رایگان لکتر نیکی  شتر ک 

 ارسال مقاله به خبرنامه
  1028 اکتبر 10 بعد :  ر ئة مقال  بر   چاپ رر شمارهآخرین مهحت 

 

 خوشامدگویی رئیس هیئت امنا

هتای نماینتدگان، حاضترین،    نمایندگان، علی البد 

کارکنتتان، گرداننتتده، منشتتی و هیئتتت امنتتا، بتته   

کتته عنتتوان آن  8102کنفتترانس ختتدمات جهتتانی

است، خوش آمدیتدد بته    "بهبودی، اتحاد، خدمت"

-اند خوشامد ممتدد متی  که قبالن اینما بودهافرادی 

 گویمد

 "آنهتا "ای در متورد  اید که عتدّه آیا تا بحا  شنیده

-فالن کار را انمتام نمتی   "آنها"کنند؟ صحبت می

 "آنها"باید فالن کار را انمام دهندد  "آنها"دهند یا 

کتاری  چه کسانی هستند؟ چه کسانی متهم به کتم 

دهند؟ ما انمام نمیهستند یا کاری را طبق دلخواه 

شب گذشته ما از افترادی کته قتبالن اینمتا نیامتده      

بودند خواستیم تا دستشان را بلنتد کننتدد کستانی    

هستندد از  "آنها"که دستشان بات نرفت، تعدادی از 

ختواهم کته   کسانی که دستشان را بلند کردند، می

آشنا شوند و با همدیگر  "آنها"شوندد با  "آنها"جزو 

جمعتی را بته تنهتایی    د زیرا ما کار دستته شون "ما"

 توانیم انمام دهیمدنمی

در دوره  "آنهتتا"فقتتط چنتتد حقیقتتت در متتورد    

 در زیر آمده است: 8102-8102کنفرانس
 01 دهندکمیتة فعالی که گزارش می 

 22  ،ختدمت   22نفتر   28فقط  البتهعضو کمیته

 دهند:را به شرح زیر انمام می

o 09  کنندکمیته خدمت می 0نفر در 

o 81  کنندکمیته خدمت می 8نفر در 

o 8  کنند کمیته خدمت می 3نفر در 

o 0  کندکمیته خدمت می 2نفر در 

o 0  کندکمیته خدمت می 2نفر در 

ساعت کار کردندد  3120ها حداقل در این دوره، کمیته

طتور انفترادی کارهتای    این بمز زمانی است که اعضا به

تهیته دستتور   دهنتد م تل   تدارک جلسات را انمام متی 

هتا  جلسه، صورتملسه، توسعه و تحقیقد بعضی از کمیته

تعتتدادی  دارنتتدد عضتتو 2بعضتتی فقتتط  و عضتتو 9

 دارندد جلسهتعدادی سه ساعت  یکساعت و
 

ستاعت   3120ها حداقل در این دوره، کمیته

-کار کردندد این بمز زمانی است که اعضا به

طور انفرادی کارهای تدارک جلسات را انمام 

دهنتتد م تتل تهیتته دستتتور جلستته،     متتی

بعضتتی از صورتملستته، توستتعه و تحقیتتقد  

عضو دارندد  2عضو و بعضی فقط  9ها کمیته

تعتتدادی یکستتاعت و تعتتدادی ستته ستتاعت  

 جلسه دارندد

ها را بات زده و کار در چند روز آینده، آستین

کنیمد گاهی با چالشی روبرو خواهیم شد، می

ضی وقتها گاهی دستاورد روحانی داشته و بع

هم تضعیف روحیه خواهیم شتدد درخواستت   

کنم در زمان چالش، فقط تمایل خود یتا  می

مننقتتة خودتتتان را در نظتتر نگیریتتد و کتتل  

نارانان و نیاز کل انممتن را در اولویتت قترار    

 دهیدد

مراقب باشید که قبل از اینکه جتذک ،تاهر   

خوشایند یک طرح شوید، تصویر بزرگتتر آن  

هتای ختوک بترای    ایتده را درک کنیدد تمتام  

نارانتتان ختتوک نیستتتند و گتتاهی نیتتز زمتتان 

 مناسبی برای اجرای آنها در نارانان نیستد

دانید چکارکنید، قدری صبر هنگامی که نمی

کنید و سنتها و مفاهیم را بخوانید تا شتما را  

راهنمایی کنندد مسئله برد و باختت نیستت،   

ای راه خود را بروندد این در مورد کتل  یا عده

واردین گرفته تتا اعضتای   نارانان است از تازه

 انددقدیمی و کسانی که هنوز نارانان را نیافته

هتا را  متؤرر و پیتروی از آن  "عضوی اصو  را 

 غیر

-داند و عضوی دیگتر متی  می "غیراجباری

 نداردد جای بح گوید که سنتها 

سنتها و مفاهیم حدومرزهای ما هستتند و  

نشویم همه چیتز   تا زمانی که از آنها خار 

ها و مفتاهیمی را  درست استد وقتی سنت

که برایمان قابل احتترام هستتند، انتختاک    

کنتیم و تعتداد دیگتری را کته بتا آنهتا       می

گیریم، م ل این استت  مخالفیم، نادیده می

که در را نیمه بتاز بگتذاریمد ممکتن استت     

روزی کستی بیایتد و کتل در را بگشتاید و     

 ف بخوریمدچیزهایی بیاورد که ما ت س

در این چند روز، اراده و خواستت ختود را   

 رها کنید و خدمت نمائیدد

هایی در مورد یک دهان و دو همة ما حر 

ایتتمد درستتت گتتوش دادن، گتتوش شتتنیده

خواهتدد شتنیدن نظتر    مهارت خاصتی متی  

مختتالف و افتترادی کتته بتتا آنهتتا مختتالفیم، 

تترجی  اصتو  بتر    "مهارت خاصی استتد  

ت کته بته   اصتل مهمتی است    "هاشخصیت

 شتود و بیتان متی   هتا صتراحت در ستنت  

 استد 08مهمترین کالم سنت

خدمت به انممن یک مزیت و افتخار است 

و گاهی بتا چتالش همتراه استتد ریاستت      

هیئت امنای جهانی برای من یک چتالش،  

افتخار و مزیت استتد بترای ایتن فرصتت      

متا اعضتای   خدمت، خالصانه سپاستگزارمد  

بترای ختدمت بته     همکمک  باهیئت امنا 

 کنیمدها با تمام قدرت تالش میگروه

 

  8102کـنـفـرانـس خـدمـات جـهـانــی
 

 خدمت



 

آخرین 

 غربی پاسیفیکهفته معنوی منطقة شمالآخر  صفحه

 1028سپتامبر  7-9

 های آرامش روحیروش

Falls Retreat Centre  

32 Falls Creek Road  

Raymond, WA 998577  

Helen 360-931-0647 

 بیست و هشتمین ناراتون کالیفرنیای جنوبی

 8102سپتامبر  2

 من تنها نیستم
4221 Rose Drive 
Yorba Linda, CA 92886 

 صبحانه معنوی نارانان

 8102سپتامبر  01
 روح خود را تیذیه کنیم

The Brass Rail Restaurant 
3015 Lehigh Street 
Allentown, PA 18103 

Tanya A. 610-295-9142               فرم ربت نام 

 منطقه پنسیلوانیای غربی نارانان 8102همایش 

 8102سپتامبر  80-82

 دعوت به آرامش
Laurelville Christian Retreat Center 
941 Laurelville Lane 
Mt. Pleasant, PA 15666   

  Valerie T. 412-973-7287             فرم ربت نام  

 همایش نارانان منطقه های دیزرت

 8102سپتامبر  82

 بهبود یافتن
Gold Coast Hotel & Casino 

4000 W. Flamingo Road 
Las Vegas, Nevada 89103 

mhdrrgion@gmail.co 

702-526-1079 
 

 

 

 

 

 

نارانان های خانوادةگروه  

 رفتر مرکز  خدمات جهانی نار نان

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 ةهای خانوادخبرنامه گروه
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 اولین همایش منطقه کاستاریکا

 8102اکتبر  6-7
 قنع وابستگی با عشق و امید

Hotel Suerre 
Guapiles, Costa Rica 

 این تاریخ یادتون نره!

 ایهمایش چند منطقه

 8102نوامبر  8-4

 رسیدن به بهبودی
Fredericksburg Hospitality House 
2801 Plank Road 
Fredericksburg, V A 22401 
Roni 410-371-7407 

 فرم پیش ربت نام موجود است

 کنفرانس خدماتی نارانان روسیه

 8102نوامبر  2-4

 آز ر ،  تحار، خدمت

Salut Hotel  

158 Leninsky Avenue  

Moscow, Russia  

Phone 7(985) 197-09-60  

 فرم ربت نام 

 سومین همایش ساالنه نارانان منطقه کلرادو

 8102نوامبر  2
Crown Plaza DIA Hotel & convention 
Center 
15500 E 40

th
 Avenue  

Denver, CO 80237 

 این تاریخ یادتون نره!

 صبحانه معنوی منطقه نیواینگلند

 8102نوامبر  4
Ocean Beach Park 
98 Neptune Avenue 
New London, CT 06320 
Steve R 860-443-8103 

 فرم ربت نام 
 

بیســت و هشــتمین همــایش ســاالنه 

 منطقة نیویورک

 8102نوامبر  9-00
 لذت در سفر است

 تیییر را از خود شروع کنیم
The Villa Roma Resort 
356 Villa Roma Road 
Callicoon, New York 12723 

 یادتون نره!این تاریخ 

 چهاردهمین همایش ملی نارانان برزیل

 8102نوامبر  9-00
Gran Hotel Stella Maris 
Parca Stella Maris 200 
Salvador, BA 41600-500. Brazil 
Encontronacioal2018@naranon.org.br 

 فرم ربت نام 

 رویدادهای آینده

 .بر ید ر ید رها ص ح  ب خدمات جهانی  بسایت  یا رر کحیک نمایید   ر ید رها ر   عنو ن ،یاتئبر    والع  ز جز
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