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متن ترجمه شده زير ازخدمات جهانی نيکوتين افراد مجهول الهويه ، به 

خدمات جهانی نيکوتين افراد . اعضای نيکوتينن مجهول الهويه ارسال شده است
با اين حال ما اين متن را . مجهول الهويه صحت ترجمه را بررسی نکرده است

 .با حسن نيت ارائه ميدهيم
 

 .خط مشی حفظ حقوق حق تکثیر
می بایست قبل از هرگونه چاپ و تکثیر و ارایه نرشیات نیکوتینی های افراد و سازمانها اعضا، همه 

کردن نرشیات کپی . گمنام دارای مجوز کتبی از دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام باشند
آشکار نقض دیگر به هر وب سایت یا در اختیار قرار دادن آن و نیکوتینی های برای توزیع عمومی 

نرشیات نیکوتینی های را تشویق به خواندن و سازمانها افراد ما اعضا، . می باشدقوانین حق تکثیر 
همگان می . می �اییم انجمن نیکوتینی های گمناموب سایت رسمی  از طریق بخش فارسی گمنام

ا پذیرفته و آن ر که با اعت�د به مرتج�ن و سلب مسئولیت از انجمن  ترجمه شده رانرشیات توانند 
دفرت خدمات جهانی نیکوتینی های آنالین فروشگاه  را از بخشی از اموال انجمن قرار داده ایم

 .خریداری �ایندگمنام 
  

 اعضا، افراد و گونه تکثیر و توزیع و فروش نرشیات ترجمه شده نیکوتینی های گمنام  توسطهر 

که از این  کمک های مالی. داده شود گزارشقبل به دفرت خدمات جهانی از  ها می بایستسازمان 

تعیین طریق به دفرت خدمات جهانی فرستاده می شود توسط خدمت گذاران خدمات جهانی 

 .خواهد شد



                                                                      
Facing the fatal Attraction  

  روبرو شدن با جاذبه مرگبار
  شما تنها نیستید

سـیدن   رشـایع تـرین راه  . که توان قطع مـصرف را ندارنـد   نیکوتین ادامه میدهند مصرف بیشتر مردم به این دلیل به          
مـردان و  % 47 مـیالدي  1999 سالمت جهانی در سال       سازمان طبق آمار .ن استعمال تنباکو و توتون است     بدنیکوتین به   

  .د شش تریلیون سیگار مصرف می کنندزنان سالیانه تعدا% 12
قصد قطع مصرف نیکوتین داشتند که در      % 69 میالدي در آن کشور      1994بر اساس آمار انجمن سرطان آمریکا در سال         

 آمریکـا  در همان سال تعداد افـراد نیکـوتینی  .قط به مدت یک روز قطع مصرف کنندین افراد توانستند ف ا% 46عمل تنها   
فر تـصمیم بـه قطـع مـصرف     آمار نشان می دهد که سالیانه تعداد یک میلیارد و سیصد هزار ن           میلیون نفر بوده است،    46

  .گیرندنیکوتین می
 باعث تسلی خاطر شماست که بدانیـد یـاران و همگامـان بـسیاري در             اینل دارید که از نیکوتین رها شوید،      گر تمای ا     

روز   طریـق روزبـه  توان از ایـن ن که کمک و پشتیبانی متقابل است،راهی را یافته ایم که می       با برنامه بهبودیما  .اینجا دارید 
  .یک زندگی رها از نیکوتین را تجربه کرد

  .گیرد مورد استفاده قرار می نیکوتین یک سم است که در حشره کش ها نیکوتین چیست؟
  :طبق نظریۀ انجمن ریه آمریکا

  .تر از تزریق دارو در رگ ثانیه به مغز میرسد،یعنی دو برابر سریع7ود نیکوتین طی وقتی دود بلعیده می ش     
  فرستنده هاي عصبی و مواد شیمیایی که احـساسات، را مبتال می کند و وضعیت ب  اعصنیکوتین مغز و سیستم مرکزي ا     

  .یادگیري، هوشیاري و قدرت تمرکز را تنظیم می کنند را تغییر می دهد
  .گردد هاي خونی و کاهش جریان گردش خون در بدن میان قلب را زیاد و باعث انسداد رگنیکوتین ضرب

 می تواند مثل یک داروي محرك یـا مـسکن عمـل کنـد            نیکوتین، روزانه  درصد نیکوتین در بدن و مدت مصرف       بسته به 
  .که اثر آرامبخش دارد می شودبدن   در اندرفینن نیکوتین باعث آزاد شدنهمچنی

 مورد نیاز افزایش می یابد و در نتیجه براي تأثیر مجدد نیاز به مصرف بیشتري خواهد             مقداربا اولین بار مصرف نیکوتین      
  .بود

  چرا قطع مصرف آسان نیست؟
 شـدید مـی باشـد کـه بـه شـدت             مادة اعتیـادآور  نیکوتین یک    در سطح بسیار وسیعی پذیرفته شده است که          هامروز     

بررسـی هـاي ژنتیکـی و       .ه نیکوتین با یکدیگر متفاوت اسـت      اثر آلوده شدن افراد ب    .واطف و احساسات را تغییر می دهد      ع
 نمی گنجـد و در خـارج از نـشریات     NicAبیوشیمیایی تأثیرات قدرتمند نیکوتین بر بدن را نشان می دهد که در برنامۀ              

  .هاي گمنام موجود می باشد نیکوتینی
گروهی از افراد نیکوتین را به طور تفریحی مصرف می کنند، گروهی دیگر به آن وابسته و جمع بسیار وسیعی کـامالً         

ایـن  .لۀ ذهنی آنـان بـراي ادامـۀ مـصرف میگـردد      به طوري که نیکوتین باعث اجبار فیزیکی و مشغ        . به آن معتاد هستند   
غالبـاً یـک   .  انکار شود)بسیار آسان است و می توانم مصرف نیکوتین را کنترل کنم(است با این تصور که   تأثیرات ممکن   

مصرف کنندة نیکوتین زمانی حقیقت برایش آشکار می شود که گرفتار یک ناخوشی ناشـی از مـصرف شـده و در حـال                     
  .مصرف دارو براي درمان آن ناخوشی است

 "هاي گمنـام  معرفی نیکوتینی"ي یک معتاد به نیکوتین می توانید پمفلت     الگوهاي رفتار براي آگاهی بیشتر در مورد           
  .در ادامه چند دلیل که چرا قطع مصرف نیکوتین آسان نیست را می آوریم. را مطالعه نمایید

 Crackرف  و آنهـا کـه بـه مـص    10 بـه  1 نسبت افرادي که با مصرف الکل معتاد می شوند    : از دارو  وءسمؤسسۀ مالی استفادة    
  :کهدانشمندان دریافته اند .داند می10 به9ه معتادان نیکوتین را داند در حالی ک می6 به 1معتاد می شوند

  .تامین ها اعتیادآور است نیکوتین همانند هروئین، کوکائین و آمفی
مۀ نیویورك تـایمز عنـوان   باشد و در سرمقاله یکی از شماره هاي روزنا  براي بیشتر مردم نیکوتین اعتیادآورتر از الکل می  

  .شده است که ترك هروئین آسان تر از ترك نیکوتین است
 سالگی بـه نیکـوتین   19این افراد در سن % 96 سالگی شروع و 13 مصرف کنندگان نیکوتین از سن     حدود پنجاه در صد   

د نیکوتین یک بیماري     گفته است که اعتیا    1996 سال   ،درآمریکا F.D.A  دیوید کسلر، رئیس پیشین    دکتر.معتاد میشوند 
نوز در بسیاري امـاکن عمـومی    مصرف تنباکو یک رفتار آشنا است که ه       . باشد   می )نا هنجاري دوره بلوغ    (»یاتریک  پدي«
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 جـاي بگـذارد کـه مـصرف     را در ذهن افراد خصوصاً کودکان براین حرکت ممکن است این تأثیر اشتباه        .شودمشاهده می 
  .تنباکو خطري ندارد

 اظ فیزیکـی درگیـر اسـت بلکـه بـا     شود نـه تنهـا از لحـ     یک مصرف کننده نیکوتین آمادة قطع مصرف می      زمانی که      
ممکـن   و و انباشته شده است نیز در گیـر میباشـد  ان در حافظه ا هاي فرهنگی و روانی قدرتمندي که طی سالی         وابستگی

  .است در هر لحظه ماشۀ مصرف مجدد نیکوتین در او چکانده شود
  :اعتیاد ما

 نیـز  شود و به همین شکل بـر زنـدگی اطرافیانمـان        خارج   ان باعث شد تا اختیار زندگی از دستمان       نممصرف نیکوتی      
  .باشد احساسی و روحانی می،روانی، نیکوتین یک بیماري جسمیایم که اعتیاد این پذیرش رسیدهما به .تأثیر گذاشت

و بـاور   مصرف دائمی نیکوتین الگوي فکریمان را تشکیل داد میل.اختمصرف نیکوتین رفتار و دیدگاه هاي ما را مبتال س  
م تا مـصرفمان را موجـه     دالیل منطقی و عقالنی بسیاري را جعل کردی       .توانیم زندگی کنیم    کردیم که بدون نیکوتین نمی    

ر مصرف لذت بخش و یا اختیار مـصرف د تأثیرات بیوشیمیایی نیکوتین ممکن است این احساس کاذب را که .جلوه دهیم 
 زیاد و هزار تا هرگـز کـافی   یک پک. اما در واقع اختیار از دست ما خارج شده بود         .  را به وجود آورده باشد     دست ما است  

  .نبود
وستمان داشتند را از خود  آشنایان و آنان که د    ،خانواده و   ،احساساتمان را پایمال  اي که داشتیم جسممان را نابود     با شیوه   
  .کردیم بیزار می

نیکـوتین  مـا دیگـر در انکـار خطـرات     . اسـت  عمیق با خود صداقتاین برنامه یک برنامـۀ . بر روي بهبودي استتمرکز ما      
بیش از پنجاه هزار سند مختلف علمی بر این موضوع داللت دارد کـه رابطـۀ مـستقیمی بـین مـصرف             . کنیم  زندگی نمی 

  .نیکوتین و بیماري وجود دارد
  هاي گمنام معرفی نیکوتینی

کنند تا یک زنـدگی رهـا از     یکدیگر کمک میهاي گمنام یک انجمن همیاري از مردان و زنانی است که به         نییکوتین     
توانـسته ایـم از ایـن     گونـه   گذاریم و بدین مان را با یکدیگر به مشارکت می      امید و تجربۀ  ،ما نیرو . نیکوتین را داشته باشند   

براي عضویت شـهریه و  .  تمایل به قطع مصرف نیکوتین استن برنامه در ای عضویت تنها الزمه .اعتیاد قدرتمند رها بمانیم   
گونه  هاي گمنام هیچ نیکوتینی.  متکی به خود هستیم ، ما از طریق کمک هاي داوطلبانۀ اعضاء       شود  اي دریافت نمی    هزینه

یچ چیـزي را تأییـد    ه،شوند ، وارد مباحث اجتماعی نمی، نژاد یا سازمان و موجودیت سیاسی ندارد  فرقه  وابستگی به هیچ  
  . سعی در رهایی از نیکوتین دارندهدف اصلی ما حمایت و پشتیبانی کسانی است که.کند یا رد نمی

  ) با کسب اجازهA.Aاقتباس از (
نیکـوتین  .ته شده است نیکوتین به عنوان قدرتمندترین داروي اعتیادآور که مصرف عمومی دارد شناخ         1980از سال        

دهد کـه روزانـه تعـداد     نشان می1998هداشت جهانی در سال آمار سازمان ب.زند کننده می شۀ مصرفتیشه به ری به آرامی   
اي که سالمت اطرافیـان را   نیکوتین امروزه به عنوان ماده.دهند وتین جان خود را از دست می نفر بر اثر مصرف نیک    9600

آمریکـا در   E.P.Aبر اسـاس آمـار   .شود افته نیز مینوزادان تولد نیکه این شامل    ،اندازد شناخته شده است     نیز به خطر می   
  .شوند  نفر بر اثر دود دست دوم توتون هالك می65000 در این کشور سالیانه تعداد 1992سال 

 لغزش مجدداً،نمایند ی که قطع مصرف نیکوتین میمطالعات نشان میدهد که درصد بسیار باالیی از آنان
مصرف شنویم این است که با هر بار لغزش قطع  گردند می به انجمن باز میآنچه از آنانی که پس از لغزش .کنند می

لبه بر اعتیاد نیروهایی کافی براي غ، براي متوقف کردن مصرفگیري نیروي خواستن و تصمیم.گردد تر می مجدد سخت
 :اند که اعالم نموده آمریکا و مؤسسۀ استفادة سوء از دارو اتحادیۀ روانپزشکی،جراحی عمومی آمریکا.باشند نیکوتین می

  .نیکوتین یک مادة اعتیادآور است
از اعتیـاد  ، مـا را  اقتباس گردیـده اسـت   هاي گمنام     گانه که از الکلی     هاي دوازده   بسیاري از ما معتقدیم که برنامۀ قدم      

کـوتین و   ه با دیگـر معتـادان نی       این برنام   گمنام براي به مشارکت گذاشتن     هاي  انجمن نیکوتینی .نیکوتین رها کرده است   
بنا نهـاده  ، رهایی از نیکوتین را در اختیارمان قرار دهدملیدرك متقابل و تجربیات ع،که یک انجمن همیاري که عشق     این

  .شده است
  اعتیاد نیکوتین چیست؟

سات و روح معتـاد تــأثیر  احــسا،روان،دانـد کــه بـر جسم   نیکـوتین را یــک بیمـاري می  ،اعتیــادي گمنامهـا  نیکـوتینی 
  .باشد  معنی عود بیماري و مصرف مجدد میلغزش به.گذارد می

یقینـاً مـصرف نیکـوتین مـا     .د رو به فزونی مـصرف آن مـاده اسـت   اجبار به مصرف یک ماده و رون  ،دو مشخصۀ اعتیاد  
  .به تخریب و آشفتگی منجر گردیداجباري بود و نتیجۀ آن 

.  مـدت زیـادي قطـع مـصرف کنـد     گردد تا معتـاد بـه نیکـوتین بـراي      معموالً مشکالت بزرگ سالمتی نیز باعث نمی      
. شـوند  مستقیماً به مـصرف نیکـوتین مربـوط مـی    ) اتساع مجاري ریه در اثر تراکم هوا(، آمفیزم   ، سرطان هاي قلبی   سکته

تواند چنان حاالت ترس و نگرانی در ما به وجـود آورد کـه    احساسات و هیجانات ناشی از دلواپس بودن از این امراض می        
  .ها مجدداً به مصرف نیکوتین روي آوریم گرانیبراي کاهش این ترس و ن
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 دو روز بعد از قطع مـصرف نـشان     یک وسوسۀ جسمی بسیار قوي و قدرتمند نیز وجود دارد که حضور خود را یک یا               
حتی بـسیاري از  ،اغلـب .افتند  مجدد مصرف نیکوتین میدر این نقطه بسیاري براي فرو نشاندن این وسوسه به دام   .میدهد

رشـی از دانـشگاه   گزا.یابنـد  دام ایـن اعتیـاد گرفتـار مـی    اند مجدداً خود را در      ي سال ها قطع مصرف کرده     کسانی که برا  
اند به انـدازة لغـزش کـسانی اسـت کـه هـروئین را تـرك         لغزش در میان آنان که نیکوتین را ترك کرده  :گوید  هاروارد می 

  .اند کرده
ناشی از نبودن یک نیروي روحـانی و معنـوي را در درونمـان     تا دردهاي عاطفی و خأل   شویمما به نیکوتین وابسته می    

  .پر کنیم
  ها کدام است؟ نشانه

  :با صداقت کامل به سؤاالت زیر پاسخ دهید
 کنید؟ آیا هر روز نیکوتین مصرف می.1
 کنید؟ رویی و براي بدست آوردن اعتماد به نفس نیکوتین مصرف می آیا به دلیل کم.2
 کنید؟ حوصلگی و ناراحتی و نگرانی مصرف می آیا نیکوتین را براي فرار از بی.3
 ، قالی و یا چیزي از اشیاء زندگیتان توسط آتش سیگار یا قلیانتان سوزانده شده است؟آیا تا کنون لباس.4
 باشید؟  تان از منزل خارج شده تهیۀ نیکوتین مصرفی برايآیا شده است که نیمۀ شب یا وقتی نامناسب.5
آیا وقتی مردمی که مصرف نیکوتین شما باعث آزار و اذیت آنان می شـود بـه شـما اعتـراض مـی کننـد عـصبانی                    .6
  گیرید؟ و حالت دفاعی به خود میشوید  می

  آیا تا به حال پزشک یا دندانپزشک به شما پیشنهاد کرده است که مصرف نیکوتین را متوقف نمایید؟.7
  ید؟اید که قطع مصرف کنید و بر قول خود متعهد نباش ادهل دآیا تا به حال به کسی قو.8
  اید؟ آیا تا به حال براي ترك از لحاظ جسمی و عاطفی احساس ناراحتی کرده.9

   اید؟ نیکوتین را براي این که بعد از مدتی دوباره مصرف کنید قطع کردهآیا تا به حال.10
  کنید؟ افه خریداري میدخانیات اض،مانید دخانیات نآیا براي اینکه بدون.11
  کنید که زندگی بدون نیکوتین دشوار است؟ آیا فکر می.12
  توانید در آنها نیکوتین مصرف کنید؟کنید که می هایی شرکت می  سرگرمیها و آیا فقط در فعالیت.13
  کنند ارتباط داشته باشید؟ دهید که با افرادي که نیکوتین مصرف می آیا ترجیح می.14
  کنید؟ مصرف نیکوتین احساس حقارت و شرمساري میآیا به دلیل .15
   اید؟که متوجه و آگاه باشید به طور غیر ارادي نیکوتین مصرف کرده  بدون اینآیا تا به حال.16
  مصرف نیکوتین شما در خانواده و یا روابطتان تولید مشکل کرده است؟آیا .17
  کنید؟ ه سالمتی آنان نیکوتین مصرف میآیا در حضور کودکان و افراد غیر نیکوتینی بدون توجه ب.18
  توانید مصرف نیکوتین را قطع کنید؟ آیا عقیده دارید که هر وقت بخواهید می.19
  کردید زندگیتان بهتر بود؟ اید که اگر نیکوتین مصرف نمی آیا هرگز احساس کرده.20
  دهید؟ میآیا در صورت آگاه شدن از خطرات مصرف نیکوتین هنوز هم به مصرف آن ادامه .21

 در حـال معتـاد شـدن    در این صورت شما،اقل دو عدد از این سؤاالت بله باشددر صورتی که جواب شما به یک یا حد   
  .اید احتماالً معتاد هستید اگر به بیش از سه سؤال جواب بله داده.یدباش به آن می
  هاي گمنام چیست؟ نیکوتینی
، ایـم  حلی پیدا کـرده  ما راه.اند ي اعتیاد  نیکوتین را درك کردهار است که گرفتهاي گمنام انجمنی از مردمی  کوتینینی

و ما این را ه را آزادانه با یکدیگر و آنانی که تمایل دارند به مـا بپیوندنـد بـه      ،راهی که بدون نیکوتین زندگی و رشد کنیم       
  .گذاریم مشارکت می

را تغییر میدهد میدانیم و وسوسۀ آن میتواند در هر ساسات  بسیار قوي که افکار و اح       اعتیاد آور  مادةما نیکوتین را یک     
بنابراین مـا مرتبـاً   .اند اند مجدداً لغزش کرده مصرف کردهها قطع  بسیاري از کسانی که براي سال   . وجود آید زمانی در ما ب   

یکـوتین  هدف اصلی ما کمک به خود و دیگران براي یک زندگی رهـا از ن .آییم تا از لغزشمان جلوگیري کنیم       یگرد هم م  
  .باشد می

  هاي گمنام چیست؟ جلسات نیکوتینی
آیند تا تمایل مشترکشان براي رهـایی از   هاي گمنام شامل بیش از دو نفر می باشد که گرد هم می         جلسات نیکوتینی 

 کدیگرما تجربۀ ی.یمگذار  مشارکت می ا یکدیگر به   را ب  یماننیرو و   امیدما تجربه، .ا یکدیگر به مشارکت بگذارند    نیکوتین را ب  
 زنـدگی بـدون   براي برخورداري از یکهاي گمنام   از برنامۀ نیکوتینی رهایی از نیکوتین و چگونگی استفاده  را در رابطه با   
  .آموزیم نیکوتین را می

کنـد کـه    این قدم ها رسیدن به یک بیداري معنوي را پیشنهاد مـی  . شویم  در جلسات با دوازده قدم بهبودي آشنا می       
جلسات مکـان امنـی اسـت    ،به واسطۀ سنت گمنامی . اي غلبه بر اعتیاد و مشکالت روزمرةمان یاري کند        تواند ما را بر     می
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کنـیم و بـا یکـدیگر دوسـت      تلفـن رد و بـدل مـی   . توانند مشکالت و احساسات خود را به مشارکت بگذارند که اعضاء می  
  :شویم که میما متوجه ،تر از هر چیز  مهمشاید. کنیم تا ما را در برنامه راهنمایی کند راهنما انتخاب می. شویم می

  . در نبرد علیه اعتیاد نیکوتین تنها نیستیمدیگر
  ؟هاي گمنام تعلق دارد چه کسی به نیکوتینی

ـ  اند به نیکوتینی عادت نیکوتین داشته باشد می توهر کس که تمایل به قطع       تنهـا چیـزي   تمایـل .ددهاي گمنام بپیون
وقتـی بـه    . شغل و درآمدهاي مختلفـی هـستیم      ،مذهب،نژاد،جنسیت،ما از ملیت  .ت میان همۀ ما مشترك اس     است که در  
مـا تمرکزمـان را بـر روي    ،کنیم آییم به ندرت به این اختالفـات توجـه مـی   هاي گمنام گرد هم می     اء نیکوتینی عنوان اعض 

  .نماییم که رهایی از نیکوتین است معطوف میتمایل مشترکمان 
کند؟ یهاي گمنام چگونه کمک م نیکوتینی  
 بـا سرمـشق گـرفتن از اعـضاء     . از نیکـوتین پرهیـز کننـد   "براي امروزفقط "شوند تا   واردان تشویق و دلگرم می       تازه
بـا ادامـۀ بیـرون رانـدن     . از برنامۀ دوازده قـدم بهبـودي میگـذاریم   اکنون و امروز تمرکزمان را بر استفاده        تر از هم    قدیمی

کند تا رو به بهبـودي   جسممان فرصتی پیدا می.کنیم ک قسمت بیماري خود می  از ی  شروع به مراقبت  ،نیکوتین از بدنمان  
  .رود

بـا بـه کـارگیري قـدم هـاي        .افکار و احساسات سالم نیـز داریـم       اگر قرار است که رها از نیکوتین باقی بمانیم نیاز به            
زندگی مفیـد  توانیم یک  م که میسازی اي را می  یم و شالوده  کن  شروع به درك افکار و احساساتمان می      ،گانۀ بهبودي   دوازده

هاي  کنیم که براي باقی ماندن در این برنامه و فراگیري قدم     به اعضاء جدید پیشنهاد می    . ا نهیم  آن بن  بخش را بر    و شادي 
  .در جلسات شرکت کنندگانۀ بهبودي به طور منظم  دوازده

پیوندند؟ آیا مردم پیر و جوان به جلسات می  
فع افراد پیر و جوان بسیاري در حال سـود بـردن از منـا   .ند هر کس و هر سنی را گرفتار کند توا  اعتیاد به نیکوتین می   

اند چه آنانی    چه آنانی که تازه شروع کرده     ،ویدهاي گمنام به همه خوش آمد میگ        نینیکوتی.باشند  هاي گمنام می    نیکوتینی
  .اند  رسیده خودکه به انتهاي خط

  در است؟هاي گمنام براي من چق مخارج نیکوتینی
، نـشریات و  هـر گـروه بهـاي کرایـۀ مکـان     .کنـد  اي پرداخت نمی زینه و شهریه  هاي گمنام ه    هیچ عضوي از نیکوتینی   

. کنـد  اي داوطلبانۀ اعضاء خـود پرداخـت مـی    خود را از طریق کمک ه وسایر مخارجنوشیدنی و یا خوردنی گروه   احتماالً  
هـاي گمنـام از طریـق شـوراي منطقـه بـه دفتـر                 انجمن نیکوتینی  مازاد کمک هاي داوطلبانۀ اعضاء براي تداوم و بقاي        

  .شود  فرستاده میNicAخدمات جهانی 
یـا سـازمان و یـا محلـی ارائـه      یک از اعضاء جهت کمک به تازه واردان و یا هرگونه خدمتی که در هر مؤسسه و          هیچ

  :کنیم اجرتی که بابت این خدمات دریافت می.کنند ،پولی دریافت نمیددهن می
  .»رهایی از نیکوتین است«

اي نباشد باید چه بکنیم؟ اگر جلسه  
جلـساتی را بـر   ،براي آنانی که جلسۀ محلی ندارند و یا به دلیل مشکالت جسمی نمی توانند در جلسات شـرکت کنند     

  .اي داریم تلفنی و یا نامه،روي شبکۀ اینترنت
از ،یـا صـحبت  ) E-mail(د از طریـق نامـۀ الکترونیکـی     سازد تا بتوانند در منطقۀ خو       شبکۀ اینترنتی اعضاء را قادر می     
 توان با هرجایی که قادر به نامـه  نگاري می از طریق نامه.اندازي کنند اي را راه  یا جلسهیکدیگر پشتیبانی و حمایت کنند و  
منـام تمـاس   هـاي گ  براي دسترسی به این برنامه ها با دفتر خدمات جهانی نیکوتینی.فرستادن باشیم ارتباط برقرار کنیم  

  .حاصل نمایید
درس مربوطه کـه در انتهـاي ایـن پمفلـت آمـده           براي مطلع شدن از جلسات مختلف و دیدن سایت اینترنتی ما به آ            

  .است مراجعه نمائید
؟کند  میهاي گمنام را رهبري  کسی نیکوتینیچه  

هـاي گمنـام    هاي نیکـوتینی  گروه.کنند هاي گمنام را هدایت می  ینی، نیکوت هاي گمنام به عنوان گروه      اعضاء نیکوتینی 
کنـد و ایـن     خـود را انتخـاب مـی      ارانزهر گروه مستقالً شیوة برگذاري جلسات و مشخصات خدمت گ         ،باشند  مستقل می 

، براي آن که گروه ها بتوانند بـه یکـدیگر کمـک کننـد    .گانه است هاي دوازده   گروه و سنت  استقالل گروه بر طبق وجدان      
ها را از طریق نشریات و خـدمات در منطقـۀ خـود تحـت پوشـش قـرار          جود دارد که گروه   اي و   شوراهاي محلی و منطقه   

  .دهد می
هاي گمنام به وجـود آمـده         ینیدفتر خدمات جهانی نیکوت   ،هاي گمنام در سراسر جهان      براي یکپارچه شدن نیکوتینی   

نۀ گـروه هـا و حفاظـت از    ، سـازماندهی کنفـرانس سـالیا   و انتشار نـشریات  ر خدمات جهانی وظیفۀ جمع آوري       دفت.است
  .هاي گمنام را بر عهده دارد دوازده قدم و دوازده سنت نیکوتینی
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د؟هاي گمنام چه کاري نمیکن کوتینینی  
خواهـد از    نیکوتینی است که مـی   هاي گمنام متعلق به معتاد      تینینیکو.هاي گمنام فقط پیام را میرساند       کوتینی نی  .1

 .اعتیاد نیکوتین رها شود
 .ما متکی به خود هستیم.کند گمنام پولی از خارج دریافت نمیهاي  تینینیکو.  2
 . یا خیر اندکند که آیا لغزش کرده هاي گمنام اعضاء خود را کنترل نمی نیکوتینی.  3
 .اعضاء عقاید و تعبیر خاص خود را از معناي زندگی دارند.هاي گمنام یک سازمان مذهبی نیست نیکوتینی.  4
 .کندهاي روانشناسی نمی پزشکی و توصیهدستورات .ي گمنام یک سازمان پزشکی نیستها نیکوتینی.  5
، بخش و مؤسسۀ ترك اعتیادي نیست و خدمات پرستاري به کسی        دار هیچ بیمارستان    هاي گمنام عهده    نیکوتینی.  6

 .نمیدهد
اما کننـد،  هاي خارجی کـار مـی   اي سازمان   بعضی از اعضاء بر   . هیچ سازمانی وابسته نیست    هاي گمنام به    نیکوتینی.  7

 .هاي گمنام هستند این بدان معنا نیست که نمایندگان نیکوتینی
 مـا الزم اسـت همیـشه گمنـامی    «:گوید مان می سنت یازده. سازد م نام اعضاء خود را فاش نمیهاي گمنا   نیکوتینی.  8

شـود   نچه را که در جلـسات گفتـه مـی    همچنین اعضاء آ»، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم، رادیوخود را در سطح مطبوعات  
  .کنند افشاء نمی

دست آورم؟هاي گمنام ب  بیشتري از نیکوتینیچگونه میتوانم اطالعات  
ا دفتـر  ب،اگر نتوانستید جلـسۀ خاصـی را پیـدا کنیـد    . کتابچۀ آدرس جلسات مراجعه کنید براي پیدا کردن جلسات به    

ــد  ــانی تمــاس بگیری ــدي از .خــدمات جه ــست جدی ــالیانه لی ــه آدس ــسات سراســر جهــان را در خبرنام ــصرس جل لی                     ف
Seven Minutes  کنیم هاي گمنام منتشر می  و همچنین بر روي سایت اینترنتی نیکوتینی.  

  
  خدمات جهانی نیکوتینی هاي گمنام
419 Main Street, PMB#370  
Huntington Beech CA 92648 
(877) TRY-NICA 
(415) 750-0328 
http://www.nicotine.anonymous.org 
E-Mail: info@nicotine-anonymous.org 
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