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 خبرهایی از لهستان!

یابند. اعضاا کاارکرد   های نارانان در لهستان توسعه میگروه

اند و اشتیاق زیادی باه برناماه دارناد.    ها را شروع کردهقدم

هاا  داند چطور قدمین است که کسی نمییکی از مشکالت ا

را به زبان محلی کار کند. ما مشاوو  ترمماه نشاریات باه     

خواهیاد مطالاب بیشاتری    زبان لهستانی هستیم. اگار مای  

 رامااب بااه نارانااان در لهسااتان بدانیاادآ لط:ااا بااا  در   

 naranonntpl@gmail.com رید.تما  بگی 

Kaska  

 *هایوبسایت

  المللی نارانانبین 
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  منطقه اسرائیل 
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کند و مسال   ها را نگهداری نمیدفتر خدمات مهانی این سایت*

 اشتباهات یا قصور  نها نیست.

 

 *اید؟تصویر را از کجا گرفته

هاا و  هااآ ناواحیآ مناا مآ ملات    بسیاری از گروه

-یت دارناد. از  نهاا مای   سازمان مهانی ما وبساا 

خواهیم امیدبخش و مذاب باشاند. بارای ملاب    

تومه ماردم چاه راهای بهتار از گذاشاتن چناد       

دانید ایان  تصویر زیبا در سایت هست؟ اما  یا می

اند؟  یا شما حام اسات:اده از   تصاویر از کجا  مده

ایاان تصاااویر را در وبسااایت خااود داریااد؟ ک اای 

ها فرقی باا  بسایتکردن تصاویر از سایر افراد یا و

ک ی کردن مطالب و سخنان افراد مشهور نادارد.  

چاا  و  هردو باعث  رح سئواالتی در مورد حام 

های ما بایست بار  گردند. وبسایتسرقت ادبی می

  استوار باشند. 01و  7سنت 
 

رساند نیا    ورد تمام مواردی که به چاا  مای  این مطلب در م*

هاای ملساهآ   های رویادادهاآ ا العیاه  کاربرد دارد مانند کارت

 ها و غیره.بورشورهای محلیآ خبرنامه

mailto:naranonntpl@gmail.com


ایساتاد   مقابلم فکرمخوش پسر ینوقتی سوم

خواهد چی ی به من بگویدآ هرگ  :ت میو گ

خواهد بگوید معتاد است و کردم میفکر نمی

 مساائله رغاام ایاانعلاایکااه  بخواهااداز ماان 

ای هدنیایی که تا لحظا دوستش داشته باشم. 

شناختمآ به پایان رسید. دیگر حتای  می قبل

 گوید.میفهمیدم چه نمی

- نجا ایستاده بودم و ذهنم مای  گیج و ناباور

ی را کااه دو سااا  بااه د قطعااات پااازلکوشاای

ار هم قارار  کن زحمت  نها را مور کرده بودمآ

خواسات باه خاناه    دهد. او اصال دلاش نمای  

آ کارد گیاری مای  رادرانش کنااره از ب آبازگردد

بنادرت ماواب   آ کردمیهایش را پنهان نمره

دادآ تمام مدت خواب باود و  هایم را میتل:ن

وقت پو  کافی نداشت. بعد کاه قطعاات   هیج

کاردم  فکار  پاز  سرمای خود قرار گرفتنادآ  

چطور این چی هاا را  ؟ من تا حاال کجا بودم"

 "؟ندیدم

باه  فردا گ:تم  . را بدست گرفتمکنتر  ی فور

خاوب  . یریا گمای . کما   ویربازپروری می

. گاردی برمای باه مدرساه    شوی. ترم بعدمی

چیا ی  الزم نیست هایککس در ایان ماورد    

توانم درستش کنم و درساتش  میمن  بداند.

کنم. مشاورین پیشنهاد کردند من به ی  می

 گ:تم چرا؟ کسی  گروه حمایتی بروم. با خود
 

مشارکت 

 اعضا
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 روزـرای امـط بـقـف
 هم خواند.ساکت نشسته و ی  کتاب خوب خوا فقط برای امروزآ

 سرم به کار خودم خواهد بود. فقط برای امروزآ

 روی کرده و از مناظر لذت خواهم برد.پیاده فقط برای امروزآ

-هنگامی که احسا  غم و تنهایی کنمآ تل:ان را برمای   فقط برای امروزآ

 روم.زنمآ نشریه خوانده و به ملسه میدارمآ به راهنمایم زنگ می

 کنم! امروز ما  من است.مراقبت میاز خود  فقط برای امروزآ

 

 

مویی ای عیبذره ای امروزآفقط بر

نخواهم کردآ به دنبا  عیب و ایاراد  

گاردم  در چی ی )حتی خودم( نمی

ماا  کاانم هاایککس و سااعی نماای

 خودم را اصالح یا منظم کنم.  

مشارکت تجرباهآ نیارو و    -فوریه  5

 امید
 

آ انجااام دهاامباارای پساارم  مااد دسااتم برماای

باه  تاا  رانندگی کردم  وربببنابرین ی  ساعت

فکار کاردم   ناراناان باروم.    ترین ملسهن دی 

ببیانم   روم تاا تاا زماانی باه ملساه مای     فقط 

-ملثری کردهکار ه دیگران برای معتاد خود چ

راه کاردن  کم فهمیدم مان بارای روباه   اند. کم

راه کاردن  ناه بارای روباه   آ ما هستمخودم  ن

توانساتم داساتان   ملساه   چند بعد از. معتادم

ر و پاس از  ن دیگا  را مشارکت کنم  امزندگی

-بای  مد.  نکه یافتم عشم هایم بند نمیاش 

اعضای . قیدوشرط بود. نه قضاوتآ نه سرزنش

را به من دادند  قلب و شماره تل:ن خود ملسه

 ها تما  بگیرم. به دلخواه خود با  نتا 

چیا   های   از  ریم نارانان دریافتم که کنتر 

من هی  کنترلی نداشتم  !نیست در دست من

م  رامشی احساا  کارد   چه. و نخواهم داشت

دادم و از او  خدارا بدست  فرمانوقتی باالخره 

بدست گیرد و ایان باار    خواستم که کنتر  را

حااال  ! کاار را انجاام دهاد   اینخودش با روش 

ه خداسات مان روی   نناد را کاه دیگر هنگاامی 

 کنم.و استراحت می نشستهصندلی مسافر 

ام در تما م اههایی را که از نارانان  موختدر 

م. پسرم باه مان   ادهبرام بکار های زندگیمنبه

کناد.  مای  توییاراتم افتخاار  و گ:ت که به من 

همه چیا  نباودن ایان    مسئو  کنم گمان می

 .اشتدخواهد ارموان را برای شما 

 

 
 

او روباه   .که کم  الزم دارد اوست نه مان 

 شویم. راه شودآ ما خوب می

باازپروری  که هنوز در آ درحالیه:ت ماه بعد

دم خیلی عصبانی شا و من  بودآ لو ش کرد

بود ایان   گذاشتهکه   ن مرک عصبانی از  –

قادر مارا   عصبانی از او که ایان ات:اق بی:تدآ 

از  عصابانی  دوست نداشت که مصرف نکندآ

اه کاردن او  ربرای روباه  من  رحاز خدا که 

ماایی    شلوا  ایان  ارح  در پیروی نکارد.  

 !نداشت
 

 

 

 لـیـبـومـان اتـرمـذاری فـواگ

 

فقط 

برای 

 امروز

توانساتم خاودم    او لو ش بعد ازشش ه:ته 

باا پسارم صاحبت    دوبااره  که م را  ماده کن

مادرآ شما نیاز به کما   " . به من گ:تکنم

راه ماان را روباه  توانم هردویداریدآ من نمی

اصال انتظاار شانیدن ایان حارف را       "کنم.

کااردم شکساات نداشااتم. هنااوز باااور نماای

از کاااری هر خواسااتمفقااط ماایآ اموردهخاا

 آانجام دهمبرای پسرم  مد دستم برمی

 تغییر

قبل مسیر  



مشارکت 

 اعضا 

 ردن ــسپ 
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های مهمای هساتند. اماا    المثلضرب "رها کن و به خدا بس ار"و  "بس ار"

  موخته بودمشدمآ وقتی ب رگ میبرای من سخت بود.  کار واقعاًانجام این

مراقبشان  و در کنارشان بایستمآ به عهده بگیرمام را نوادهولیت خائمس که

 .برایم خوشایند بودباشم. اینها 

کاردمآ  هرکاری مای همه چی  بهم خورد.  دچار مصیبت اعتیاد شدم وقتی 

فایده بودآ چه رساد باه   بی خانهآ حتی نگه داشتن معتاد درتاثیری نداشت 

کاردم  ها را شنیدم اما فکر میآ این شعاراینکه پاک شود. با  مدن به نارانان

 .  برای من کاربردی ندارند
  

 بخشدحقیقت دردناک است ... و بهبود می

میدم پسرم معتاد استآ خرد شدم. او به من از دروغ بی ارم و وقتی فه

 والنی باه خاودم دروغ    مدت. اما پی بردم که من هم دروغ گ:ته بود

اماا هرگا     خبار داشاتم  درگذشاته  ماواد او   موضاوع . من از گ:تممی

 .  تومهی به  ن نکردم

هاا را  دانستم. وقتی قدمنمی برنامهاین از چی ی به نارانان  مدم  وقتی

های ی  تا سه با قدم. انه فکر کردم از همه باالتر هستممتکبر خواندم

 چهره کریه قدم چهار پیدا شد.. بعد مشکلی نداشتم

توانم می یی رادریافتم که چی هام وقتی یاد گرفتم با خودم صادق باش

برخای   و خاوب  قرار دهم که برخای اخالقی خود  فهرست ترازنامهدر 

 ن:ار باودم ولای   تشانیدن م از دروغ   بود این. یکی از  نها هم بد بودند

 .  گ:تممیخیلی خوب به خودم دروغ 

باعاث شاروع روناد     حاا  در عاین  این حقیقت درد داشات و  شپذیر

پیدا کردم که بدون قضاوت  خوبیارانان دوستان بهبودی من شد. در ن

به من فرصت دادند تا راهم را پیادا  دند.  نها داهایم گوش میبه حرف

ودی . وقات بهبا  نارانان نیازی به دروغ گاویی نیسات  . در ملسات کنم

پسارم نیا     امیادوارم  درحا  بهباودی هساتم و  دانم که من می. است

 .  بهبود یابد
 

بااالخره یکای  از   شاد.  ام بهتر نمای زندگی

.  "بسا ارم "دوستانم گ:ت که بهتار اسات   

او  فایاده باود. بعاد   از دید من بی کارنهآ این

من مشاارکت کارد و   داستان خودش را با 

چی هاای کوچا     س ردنِپیشنهاد کرد تا 

با نیم ساعت در  را س ردن. امتحان کنمرا 

روز شروع کاردم. ه:تاب بعاد یا  سااعت      

احسا  بهتری داشتم  اینکار را انجام دادم.

مثل اینکه مان  دم  بود  غریبیاما احسا  

 . نبودم

 

 

 .  نبودم مرد انگاربود  غریبیاما احسا   

س مادت  ن را  سا   بس ارم و دو ساعت او به من گ:ت بیشتر تمرین کنمآ

و مان   پایش  ماد   یتا وقتی که بحران ب رگملثر بود این کار  .بیشتر کنم

ا اما  زیرکانه باودآ حل من ئولیت را بعهده بگیرم. راهمس خودممجبور شدم 

 !ملثر نبود

 یاا دعاای  راماش را     که پرسیدآ او از من پس از این شکست م:تضحانه 

کنمآ فقاط  . س س او گ:ت که من دعا نمی"هر روز"مواب دادمخوانم. می

. بارای دعاا   گرفتاار شاده باودم   م. اینا   کنم. تعجب کردکلمات را ادا می

 سهم خودم را انجام دهم.   مجبور بودمکردنآ 

سعی نکنم زندگی او را کنتر  کنم و  ه دهانم را ببندم وبود ک سختیکار 

ام بهتار شادآ  راماش    راه کانم. وای! زنادگی  نخواهم با عجله کارها را روبه

راه بود. هنوز تا کامل بودن خیلی فاصله دارمآ اما بیشتری داشتم و او روبه

امروز بااور دارم کاه   درحا  پیشرفت هستم. و تعریف من از مرد چیست؟ 

بودن یعنی به عهده گرفتن مسئولیت کامل کارهایی که تحت کنتر  مرد 

  .امدارم. از سرزنش دیگران برای کارها و افکارم دست برداشته
ای برای زندگیآ اتومبیلی برای راننادگی و دوساتانم. یااد    دانستم مثل  غذاآ خانهامروز برای چی هایی س اسگ ارم که  نها را حم مسلم خود می 

 کتاب تجربهآ نیرو و امید – وریل 5 عهده بگیرم و  ن را به نیروی برترم بس ارم.توانم را بهام مسئولیت چی ی که میرفتهگ
 

م نخستین قاد  م  قدم چهارت:کری برای امروز

کااری  هاد  اخواز دوازده قدم است که از ما می

 ناماه تراز یا  خواهاد  انجام دهایم. از ماا مای   

تهیاه  خاود   باکاناه و موشاکافانه از  بیاخالقی 

-روبارو مای  حقیقات   باقتی . مخصوصا وکنیم

به مرور چی هایی را به این ممکن است  شویمآ

زنااد. لیساات اضااافه کناایم. دروغ  ساایب ماای

 د.بخشحقیقت بهبود می

مرور چی هایی را به این لیسات اضاافه کنایم.    به ممکن است  شویمآ

 د.  بخشزند. حقیقت بهبود میدروغ  سیب می
 

چی ی که برای باور کردن و تصمیم گرفتن الزم دارم صداقت باا  

خودم و داشتن ذهن باز است. اب ارهای دیگار در زماان مناساب    

 تجربهآ نیرو و امیدکتاب  –فوریه   01 خواهند  مد.  

 دروغ

 حقیقت



مشارکت 

 اعضا 

بیماری اعتیاد داستان زندگی مرا به ناگهاان   

توییر داده و مرا سردرگم و مضاطرب کارده   

هاای  است. بشدت نیازمند کم  باودم و راه 

انتخااابی ماان مالقااات بااا یاا  درمااانگر یااا 

پیوستن به ی  گروه حماایتگر و یاا هار دو    

اینها بود. تصمیم گرفتم در شهر مدید خود 

راناان کاه بارای    های نابه یکی از گردهمایی

 های معتادان است سری ب نم.خانواده

با تومه به اینکه از ملساتی که بیش از ی  

 ید در اولاین ملساه   عضو دارند خوشم نمی

روبروی در نشستم تا اگر مجبور شدم حرف 

باا نم بساارعت خااار  شااوم. امااا گیرایاای   

تجربیات تمام مدت مرا میخکوب کرد. همه 

کردند بت میبا چنان اعتماد و خلوصی صح

که انگار مطمئن بودند  نجاا ملساه واقعای    

قلبهاست و همدلی و محبات بار  ن حااکم    

 است.

هایی که اعضا در حا  بخا ر مشارکتبا این

های حتمی مورد م من بودن بیماریآ لو ش

یا حتی مرگ ع ی شان کردند اضطراب مان  

-به تر  تبدیل شد. تنهاا چیا ی کاه مای    

م غم و مشاکالت  توانستم در  ن موقب بشنو

دیگااران بااود. در مااورد مشااکل اصاالی ماان 

 حرفی زده نشد.
 

پار  قبل از اینکه اینها را بدانم لیوان من نیماه  

قاباال اعتماااد در  بااود. لیااوانم پاار از دوسااتان

دعا کاردن   ملسات حضوریآ با هم و برای هم

یگر شدن بود. من با ودی  و بخشی از س:ر یکد

باا   مشروع کردم به پر کردن نیمه دیگار لیاوان  

کنمآ از داستان مدیدی که خودم کنترلش می

توانستم توییر وقتی تمرک  خود را از  نکه نمی

هاایی بهاره   دهم برداشتمآ مشاتاقانه از نعمات  

 ام ومود داشت. برم که از قبل در زندگیمی

ای خاالی  بعد از یکسا  هنوز لیاوان مان فضا   

زیااادی باارای رشااد بیشااتر و توییاار مااداوم و 

باکانه به دانم که صادقانه و بی گاهانه دارد. می

درون خود نگریستن چه ارزشی دارد. اخیرا باا  

تاازگی بارایم   بعضی از زوایای شخصیتم که باه 

شوم که پذیرش  نها کاار  روشن شده  شنا می

دشواری است. شااید هرگا  لیاوانم کاامال پار      

این نتیجب توییرات در زندگی با بیماری  نشود.

تاوان  شود ولی مای اعتیاد است که درمان نمی

  ن را متوقف کرد.

شاید بهتر باشد که لیوانم برای یاد وریآ نیماه  

های قدیمی خاود را در  پر بماند. هروقت تر 

دهمآ از اصارار بار پار    واردین تشخیص میتازه

کردن قسامت خاالی لیاوان  نهاا باا داناش و       

کنم.  نها هم مثل های خودم مقاومت میدر 

من حم انتخاب دارندآ به حقیقتی کاه پشات   

رفتارشان هست پی ببرندآ و از احسا  کمبود 

به احسا  فراوانی برسند. الزم است باز هم به 

ملسه بیایند زیرا اگر برناماه را باه کاار ببریاد     

 کند. تنها نمانید...برنامه کار می
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ملسه بیایند زیرا اگر برناماه را باه کاار ببریاد     

 کند. تنها نمانید...برنامه کار می
 

ین بود که گروه حمایتی من احسا  اولیه من ا

دردد  کااردآ ماارا در  غااوش گرفاات و از ماان   

خواست که بااز هام باه ملساه باروم. بارخالف       

تصورم کسی مرا نصیحت نکارد و باه سائواالتی    

 پرسمآ موابی نداد.کردم در  نجا میکه فکر می

 و پاذیرش ولی مان احساا  بهتاری داشاتم و     

حاضرین مایه تسلی من شاد. مان   گرم استقبا  

ه عشمآ محبت و درک نیاز داشتم ولی چیا ی  ب

-کم بود و از این روش گیج شدمآ احسا  مای 

کردم لیوانم نیمه خاالی اسات. لیاوانم خاالی از     

چی هایی مثل  قطب نکاردن   چی های خاص بود

های گ:تگوی معمولی و صحبت دیگرانآ فرصت

گ:تگوهای سرزنده و م:یدی که فکار  و مستقیم 

 توانایی  ن را دارناد.   کردم این اعضای شجاعمی

چطور ساالمت و   ها و اصو قواعد مکالمهآ سنت

 گرداند؟  ام را به من بازمیزندگی

خوشحالم که باز هم به ملسه رفتم. ناامید شده 

که انجمن را پیادا   شانس هستمبودم ولی خوش

کنم به ی  دلیل لیوانم فضاای  ام و فکر میکرده

یااز باه فضاا    موقب من واقعا نخالی داشت. در  ن

دانساتم. دانشای را کاه اعضاای     داشتم ولی نمی

ها کسب کرده بودندآ ملساه در  نارانان  ی سا 

لیوان من ریخت. من فرصات داشاتم تاا خاودم     

مان را پیادا کانم و بگاذارم    نقاط مشترک ممب

ظااهر   "حضور در ملساه "مادوی مرور زمان و 

شود. من فرصت الزم داشاتم تاا باا ماان و د      

را یااد بگیارم و س اساگ ار ارزش    گوش کاردن  

-نه:ته در تجربیاتی باشم که اعضا مشارکت می

خواسااتم تااا شااهامت و  کردنااد. فرصاات ماای 

دستاوردهای سایرین را در رویارویی باا شارایط   

باا   سخت مشابه ببینم و از  نها الهام بگیارم کاه  

ماان  دردی که ناشی از عشم به معتادان زندگی

 د.توان توییر کراستآ چطور می
 

 

 تـر اسـه پـمـیـن نـوان مـیـل
 

ین یک سفر استا  

 نیمه خالی

!نیمه پر  



 مشارکت
 اعضا

 

 

 صلح
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تدریج او شروع به توییار کارد. سااکت شاد و     به

بیشتر از اینکه حرف ب ندآ گوش داد. او دیگر به 

داد. فهمیاد کاه   همه سئواالت فوری مواب نمی

درد همه به ی  انادازه مهام اسات. او توانسات     

ب ذیرد که معتاد دیگران فرزندآ همسارآ دوسات   

و دیگاار بااا  نهااا وارد بحااث یااا نااوه  نهااا باشااد 

هاا  تومیهی نشود. دیگر مجبور نباود در نوشاته  

خواسات باا توییار    توییری بدهد. او دیگار نمای  

-نارانان  ن را بهتر کند و فهمید که چرا انجمان 

هااآ اعضاای   های دوازده قدمی معتاادانآ الکلای  

خانوادهآ قماربازان و پرخوران بسیاری در سراسر 

ها بارای افارادی   برنامهمهان موفم هستند. این 

خواهندآ نه کسانی که باه  ن  است که  ن را می

نیاز دارند. شاید عدة زیادی به ی  برنامه دوازده 

قدمی نیاز داشته باشند ولی برناماه فقاط بارای    

صاورت کاه   همانکند که  ن را بهکسانی کار می

-خواهند نه برای کسانی که سعی میهست می

 ری ارتقاء دهند.کنند  ن را به سطح باالت
 

با نگااهی باه   . مشوله ذهنی من است ن عضو 

را دوست نداشاتم   فهمم من خودمگذشته می

منطقای و تومیهاات   اما در  ن زماان دالیال   

 وردمآ درساات زیااادی باارای احساساااتم ماای

معتاادم انجاام    "نجاات "همان کاری که برای 

دادم. کارهااایی کااردم کااه از  نهااا راضاای ماای

نیستم. اولین راهنمایم به من خا رنشان کرد 

کاردم  موقب  کاری را که فکر میکه من در  ن

درست است انجام دادمآ ولای حااال کاه بهتار     

-توانم بهتر عمل کنم. امروز مای یفهمم ممی

نگااهی باه    ام را ببخشم و باتوانم خود قدیمی

یاد بیاورم از کجاا  مادم. باا اداماب     گذشتهآ به

هاآ مطالعه م:اهیم هاآ کاربرد سنتکارکرد قدم

بینم عضوی کاه  و دیدار با راهنمایمآ وقتی می

- ید ناراحت نمای دوستش ندارم به ملسه می

در ملساه اسات اماا الزم     شوم.  ن فرد هناوز 

هاای قادیمی خاود را تکارار     نیست من روش

 کنم.
 

 

دانید نارانان ه ینه دارد؟ نواحیآ منا م  یا می

هاا ه یناه   و سطوح مهانی خدماتی مانند گروه

 دارند.

ار نهاایی خادمات   م:هوم دو  مسئولیت و اختی

هاای خاانواده ناراناان    در نارانان به عهده گاروه 

 باشد.می

هاا  های مالی گاروه هر سطح خدماتی به کم 

وابسته است. هی  ساختار خدماتی نباید بارای  

 وری تامین مالی خود به کارهایی مهت مماب 

هاا نخواهناد حمایات    پو  ب ردازد. اگار گاروه  

را نشاان   کنندآ  نها اختیاار و مسائولیت خاود   

 اند.داده

هاا  در کلآ حیات ناراناان باه مسائولیت گاروه    

دارد که  نها نشریه بخرندآ کم  ماالی   بستگی

 نمایند و خار  از سطح گروه خدمت نمایند.

های اعضای ما بیشاتر از مناابب   غالبا درخواست

-ماست. خدمتگ اران داو لبانه وقات و نوشاته  

دهند و های خود را برای نشریات اختصاص می

های مالی خود انجمن را تامین ها با کم گروه

ینها منابب مهمی هستند. اگار  نمایند. تمام امی

انجمن ما نشریه مدیدی بخواهدآ  نها بایاد باه   

این  ارح کما  کنناد. اگار انجمان خادمت       

مدیدی بخواهد  نهاا بایاد از نظار ماالی  ن را     

 تامین کنند

تاااامین کنناااد و  باااه  

خدمتگ اران کم  کنند 

کار انجام شاود. ماا   تا  ن

تاوانیم فارک کنایم    نمی

که منابب ماالی و فاردی   

ناپااذیر اساات. مااا پایااان

توانند اعضای نارانان نمی

از نهادهای بیرونیآ پاو   

و اقالم اهدایی بگیرند تاا  

نیازهااای مااا را باار ورده  

کااار نماینااد زیاارا ایاان  

مخاااالف سااانت ساااوم 

 ماست.  

 6ادامه در صفحه 

 

عضااوی در گااروه خااانگی مااا هساات کااه ماان 

. انگااار وکیاال نارانااان اساات و دوسااتش ناادارم

دردش از درد بقیه ب رگتر است و همه چیا  را  

تواند بدون اشاره به اصولی کاه از  داند و میمی

کند بالفاصله و بادون فکار باه     نها است:اده می

هر سئوالی پاسخ دهد و بدون در نظار گارفتن   

تااثیر یا  تصامیم بار گاروه یاا انجمانآ رای        

دلخااواه خااود را از تمااام اعضااا بگیاارد. او در   

دهد و اصو  خواندن نشریهآ توییرات م ئی می

 .کناد را متناسب با عقاید خاودش ت:سایر مای   

 دارد متاس:م.که برای او و درد ب رگی 

باکانااه و اخالقاای باای  نامااهپااس از یاا  تراز 

ب اذیرم. او   و راموشکافانهآ یاد گرفتم ایان عضا  

-همانجایی هست که باید باشد. یاد گرفتم کام 

کم ن:رتم را کاهش دهم و به مارور زماان یااد    

گرفتم چماق ذهنی را زمین بگاذارم و باه ایان    

 درگیری فکری پایان دهم.

 دارمـش نـن دوستـت که مـی هسـان کسـارانـدر ن
 

 تـواسـدرخ
 

ناپاذیر  که مناابب ماالی و فاردی ماا پایاان     

توانند از نهادهای است. اعضای نارانان نمی

بیرونایآ پااو  و اقااالم اهاادایی بگیرنااد تااا  

کاار  نیازهای ما را بر ورده نمایند زیارا ایان  

 مخالف سنت سوم ماست. 

 6ادامه در ص:حه 
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دانام  یاا برنگشاتن    . نمیندگشتدیگر برنمی  نهاگذاشتند و معموال می 

شاان را رو  تمام مشکالت گذاشتیم  نها نها به این دلیل نبود که ما می

کار خود شرمنده شوند. اولین بار که در این ملسه کنند و بعدها از این

وابستگی بود. بادقت گاوش دادم ولای   شرکت کردم موضوع ملسه قطب

وابستگی کرد. فقط هشت ن:ار در ملساه   متومه نشدم چطور باید قطب

رک  نکردند و باه  وارد بودمآ روی من تمبودند.  نها بخا ر اینکه من تازه

موضوع اصلی اداماه دادناد. بعاداز ملساه باا یکای از اعضاای قادیمی         

صحبت کردم و او موضوع ملسه را بیشتر برایم توضایح داد و باه مان    

 گ:ت که باز هم به ملسه بروم.

واردیان تمرکا    تدریج تعداد اعضا بیشتر شد ولی ملسه بر ح:ظ تازهبه

به ماا بگاو چارا اینجاا     " نها شد.  هایکرد. تمام ملسه در بارة داستان

دانیاد هار    ور که میهمان "خواهی مشارکت کنی؟ یا می" "هستی؟

 کاردیم. می راد مدید گوشدقیقه یا بیشتر نی  به مشارکت اف 05ه:ته 

ما نوع مادة مصرفی معتاادآ فروشاندة ماوادآ شادت و مقادار مصارفآ       

 نهاا مادا کارده    هاایی کاه از   دانشگاهی که از  ن اخرا  شده بودآ نوه

شانیدیم.  یاا مان    بودند و م ئیات دیگری مثل اسامی معتادان را مای 

فراموش کردم از کجا  مدم؟ خیرآ زیرا من از ی  ملساه ساالم  مادم.    

شود ما بهتر است  ن را ارزیابی کنیم وقتی چی ی از مسیر منحرف می

-و  مادة شنیدن شویم. ما از ملسات مختلف با مشکالت مت:اوتی مای 

ییم. ملسات من و شما همه مثل هم نیستند. ما با کاربرد سنت یا    

کنایم  چنین حل مشکالتآ هرگ  فراموش نمای و داشتن ذهن باز و هم

 از کجا  مدیم.
 

 یا گروه شما تا کنون در مورد اسات:اده از   "پیام مورد است:اده قرار گیرد.

خ انه در چارچوب اصو  نارانان صحبت کرده است؟ اگر نهآ لط:ا تشاویم  

ا از خ انه صحبت کنید در ملسه اداری  ینده در مورد است:اده بجا و نابج

 شود.شود. هرچه بیشتر مشارکت شودآ ن:ب  ن برای همه بیشتر می

 
 

 

 

 

 آیا فراموش کردم از کجا آمدم؟
ها و سایر رویدادهای خدماتی وقتی توییراتای باه منظاور    در کن:رانس

گویند که اعضا می امپیشنهاد میشوندآ شنیدهکم  به مشکالت گروه 

حتی اگر این حرف خطاب به من  "وش کردی از کجا  مدی؟ یا فرام"

بینم. مثل  می  و تراز دیگری را گرفتن مینباشد ولی من  ن را توهین

ای  یا تو باه هماان ماایی کاه از  ن  ماده     "این بود که به من بگویند 

هر گروه مشاکالتی دارد کاه بایاد باه  نهاا ب اردازد و باا         "چسبیدی؟

حال  تاوانیم باه راه  ه از ومدان گروه ما میتشخیص مشکالت و است:اد

های یکدیگر گوش ندهیم و بخواهیم در موضاب  برسیم. اگر ما به حرف

حلی برای مشکالت پیدا کنیم. اگر گاروه ماا   توانیم راهخود بمانیم نمی

-شود که ماا هماان  برد دلیل نمیکار میهمیشه ی  روش خاص را به

 کار را ادامه دهیم.
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ساز باشد.  یاا گاروه شاما پاو      تواند مشکلاست:اده از خ انه گروه می

کند که باید این پاو  باه ساطوح    اضافی دارد؟  یا گروه شما درک می

ش ها و نیازهاای خواهد خواستخدماتی منتقل شود؟  یا گروه شما می

را در اولویت قرار دهد؟  یا گروه شاما از خ اناه بارای چی هاایی کاه      

ها از خرانه برای کند؟ بعضی گروهمربوط به نارانان نیست است:اده می

کنناد. چناین   تامین مایحتا  معتادان در مراک  بازپروری است:اده می

خ انه نارانان باید "گوید  کاری چه تضادی با م:هوم یازده دارد که می

تحت مدیریت مسئوالنه بوده و در مهت هدف اصلی ما یعنی رساندن 

 "پیام مورد است:اده قرار گیرد.

 ذهن باز

 ذهن بسته

وارد اگر موضوع ملسه ما هار ه:تاه بار تاازه    

گاذارد اعضاا رشاد    تمرک  داشته باشاد نمای  

توانند از تمام موضوعات واردین میکنند. تازه

گذاریم ملسه مطالبی را یاد بگیرند. وقتی می

 نها در تمام مدت ملسه درباره وضعیت خود 

باه هماه    و کارهای معتادشان صحبت کنناد 

زنیم.  یا اشتیاق ما اعضای ملسه خسارت می

 وارد وبرای ماندن تازه

وارد و زنیم.  یا اشتیاق ما برای مانادن تاازه  اعضای ملسه خسارت می

کار تمرک  توانیم ببینیم چطور ایننمیرشد ملسه  نقدر زیاد است که 

تاوانیم  کناد و ماا نمای   دارد؟ اگر ملسه ما رشاد نمای  را از گروه برمی

داریم شاید بهتر باشد نگاهی باه عملکارد   واردین را نگهتعدادی از تازه

 مان بیندازیم.گروه

  نهاا داشاتند تمرکا  را بار     واردای رفتم که هروقت تازهملسهمن به 

 گشتو معموال او دیگر برنمی گذاشتندمی

 اشتراک الکترونیکی خبرنامه

 اشتراک الکترونیکی رایگان خبرنامة ارتباط آرامشبخش 

 

- اور کاه مای   همان "خواهی مشارکت کنی؟ یا می" "هستی؟

راد مدیاد  دقیقه یا بیشتر نی  به مشارکت افا  05دانید هر ه:ته 

ما ناوع ماادة مصارفی معتاادآ فروشاندة ماوادآ        دیم.دامی گوش

-ه بودآ نوهشدت و مقدار مصرفآ دانشگاهی که از  ن اخرا  شد

هایی که از  نها مدا کرده بودند و م ئیات دیگری مثال اساامی   

شنیدیم.  یا مان فراماوش کاردم از کجاا  مادم؟      معتادان را می

خیرآ زیرا من از ی  ملسه سالم  مدم. وقتی چی ی از مسایر منحارف    شنیدیم.خیرآ معتادان را می

شود بهتر است  ن را ارزیابی کنایم و  ماادة شانیدن شاویم. ماا از      می

 ییم. ملسات من و شما هماه  ملسات مختلف با مشکالت مت:اوتی می

ن چنای مثل هم نیستند. ما با کاربرد سنت ی  و داشتن ذهن باز و هام 

 کنیم از کجا  مدیم.حل مشکالتآ هرگ  فراموش نمی
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بخش 

هاکمیته   

7صفحه   
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 کمیته وبسایت
 یا گروهآ ناحیه یا منطقه شما وبسایت دارد؟  یا کمیتاه خادماتی شاما    

خواهد ی  وبسایت راه بیندازد؟  یا وبسایتی دارید کاه بخواهیاد باه    می

 هااا در وبسااایت خاادمات مهااانی نارانااان    صاا:حه سااایر وبسااایت 

https://www.nar-anon.org/other-sites   اضااااافه شااااود؟ در

 توانید برای شروعآ کارهای زیر را انجام دهید اینصورت شما می

ی  ک ی از کتابکه راهنمای وبسایت خادمات مهاانی را از صا:حه     .0

arhttps://www.n-نشااااااریات خاااااادماتی بااااااه  در     

literature/-anon.org/service   دانلااود نماییااد. ایاان کتابکااه

 اندازی ی  وبسایت دارد.پیشنهاداتی برای راه

در وبسایت خود انجاام   توییراتی را که در این کتابکه پیشنهاد شده .0

هاا اضاافه شاود    دهید. برای اینکه سایت شما به ص:حه سایر سایت

انجمن یا سایر اموالی کاه  باید بخصوص در رابطه با نشریات مصوب 

حم چا  مح:وظ و عالمت تجاری دارندآ همکنین گمنامی اعضا و 

 باشد.اصو  برنامه  بم های دیگر دقت شود که اشاره به سازمان

روز شاد در وبساایت خادمات    وقتی تمام ا العات شما تکمیل و به .3

مهانی به ص:حه ثبت سایت بروید و درخواست خاود را باه کمیتاه    

-https://www.narدمات مهاااانی باااه  در    وبساااایت خااا 

anon.org/ site-registration  .ارسا  نمایید 

 با شکیبایی منتظر پاسخ کمیته خدمات مهانی بمانید! .4

 

 

  

 

رساانی  اکنون در ص:حه ا العرسانی عمومی نارانان همپاورپوینت ا الع

 https://www.nar-در وبسایت گروههای خانواده نارانان باه  در     

anon.org/outreach/ باشد. این نماایش بارای یا     در دستر  می

 دیدکلی از برنامه و بررسی سلاالت زیر  راحی شده است 

 نارانان چیست؟ 

 یا شما به نارانان نیاز دارید؟  

 نارانان چطور میتواند به من کم  کند؟ 

 د نیستم؟چرا من به نارانان نیاز دارم من که معتا 

 کنم؟در نارانان چه پیدا می 

 ورم؟اگر مرتب به ملسه بیایم چه چی ی به دست می  

 برای کودکانم ومود دارد؟ای  یا اینجا برنامه 

 چطور ی  ملسه پیدا کنم؟ 

توان  نها را دانلود کرد. هار نساخه   دو نسخه نمایشی ومود دارد که می

نمایش سلاالت اسات.   سلا  است و تنها ت:اوت  نها در نحوه 01حاوی 

سارهم  نسخه او  شامل متن کامل است و برای نمایش پیوسته و پشت

-شود)برای مثا  در لبتااب یاا ساایر وساایل غرفاه ا االع      پیشنهاد می

سالا  اسات بارای اسات:اده      01رسانی(. نسخه دوم شامل تصاویری از  

 هااآ شود )بطور مثا  مراک  درماانی در روز خاانواده  پیشنهاد می گروهی

گردهمایی متخصصین سالمت فکریآ مجریان قانون و روحاانیون( کاه   

هایی توان نسخه ید. می ور دستیآ ص:حه به ص:حه به نمایش درمیبه

 سلا  را بین حضار پخش کرد تا بخوانند  بررسی نمایند. 01از 

آ در Dedhamدر همایشای در شاهر    0107این پاور نمایشی در ساا   

در هماایش   0102ا  ه مورمیاا و در سا  در همایش منطق 0102سا  

کنایم  خوبی پذیرفته شد. با خوشحالی بسیار اعالم میبه مهانی اورالندو

که این پاورپوینت برای است:اده انجمن  مااده اسات. اگار در ماورد  ن     

بازخوردی دارید و یا برای نحوه است:اده از  ن نیاز به کم  داریاد و یاا   

 تما  بگیرید. anon.org-outreach@narسلا  دارید با  در   

 

 آگاهی اعضا ....
 یاد کناار بیاایم.    دهد تا با  نکه پیش میی به من مینارانان اب ارهای

س:ر عجیبی است ولی در  ن خندهآ شادی و امید وماود دارد. چاه   

ام در بهبودی باشاد چاه نباشادآ از رویاارویی باا فاردا       معتاد زندگی

 کتاب تجربهآ نیرو و امید-دسامبر 06  ترسم.  نمی

کاه   "خا ر فقط به این"دریافت ی  لبخندآ ی   غوشآ ی  خنده 

ای واقعی از صمیم قلب کاه برچساب قیمات    ی  هدیه استآ هدیه

 کتاب تجربهآ نیرو و امید –ژانویه  06   ندارد.
 

 رسانیکمیته اطالع
عموم بصورت رسانی بهپاورپوینت اطالع

 باشد!تصاویر نمایشی آماده دانلود می
 

https://www.nar-anon.org/service-literature/
https://www.nar-anon.org/service-literature/
https://www.nar-anon.org/service-literature/
https://www.nar-anon.org/outreach/
https://www.nar-anon.org/outreach/
mailto:outreach@nar-anon.org


 

آخرین 

چهاردهمین همایش  –پلی برای آرامش  صفحه

 ساالنه منطقه پنسیلوانیای شرقی

 9102مارس  8-01

 اب ار بقا

Wyndham Philadelphia  

4700 E Street Road  

Feasterville-Trevose, PA 19053  

Lynn lynnizzi727@gmail.com  

www.naranonepa.org/convention 

 

هـای  قدم گـروه  09شب سخنرانی/ کارگاه 

 خانواده نارانان  

 9102مارس  01
 
United Methodist Church  

2394 Erringer Road  

Simi Valley, CA 93065  

John 805-630-0779  
jcm16huskie@gmail.com 

 چهارمین سالگرد گروه خانواده نارانان 

 مارس 01

John S. Simms Park  

16614 S. Clark Avenue  

Bellflower CA 90706 
 

 

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     

 

 های خانوادة نارانانخبرنامه گروه
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هشتمین همایش منطقه جورجیای 

 نارانان 

 9102مارس  99-92

Macon Marriott City Centre  

240 Coliseum Drive  

Macon, GA 31217  

Bonnie 706-713-0054 or 

wsbs1989@comcast.net  

www.naranonga.com  

 همایش منطقه نیواینگلند

 9102آوریل  5-7

 اننوری در توف

 رویدادهای آینده

 .بروید رویدادها صفحه هبخدمات جهانی وبسایت  یا در کلیک نمایید و رویدادها روی عنوان ،یاتئبرای اطالع از جز
 

 

 

 

Sturbridge Host Hotel & Confer-ence 

Center  

366 Main Street  

Sturbridge, MA 01566  

Eileen 860-919-3150 or 

exbrooklyn@comcast.net  

www.naranonctma.org 

نارانان در همایش معتادان گمنام منطقـه  

 فلوریدا

 9102جوالی  1-7

Rosen Center  

Orlando, FL  

 این تاریخ یادتون نره!

 *اـمـروه شـد گـظ و رشـفـرای حـاتی بـنک
 هاای  مطلب کردن پ شکانآ مددکاران امتماعیآ روحانیون و سایر افرادی که در محل شما به خانواده

 دهند.کنندگان مواد مخدر مشاوره میمصرف

    هاای گاروه و   خواندن از روی فرمت ملسات پیشنهادی برای موارد عمومی از مملاه پوشاش ه یناه

 های مالی. وری کم بمم

 توانید با دفتر خادمات مهاانی از   ایدآ همیشه میاگر تا کنون در داخل گروه سئوا  یا مشکلی داشته

 تما  بگیرید.   2114776000یا با شماره تل:ن    anon.org-wso@nar  ریم ایمیل به  در  
  group-a-anon.org/starting-https://www.nar  گروه از سایت  اندازی یبرگرفته از راه*

 

و هااا تاارین درهحتاای در عمیاام 

هااای ناامیادی امیااد ومااود  گاودا  

دارد. این ناور امیاد مارا باه ساطح      

کند. وقتای خاودم   باالتر هدایت می

دارم توییار  مای را پذیرای توییر نگه

مرور فرد مدیادی  افتد. بهات:اق می

شااود و توییاار در ماان پدیاادار ماای

  گیرد.صورت می

 کتاب تجربهآ نیرو و امید –ژوئن 2
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