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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



 كند؟ مي كار چگونه گمنام های نیکوتینی
 

 تمايل-بیني روشن-صداقت
 ّباشْذ ٍصشف قغغ بٔ دسقا است ٍَکِ ايْنٔ اص تشط با اغيب ٗاسداُ تاصٓ
. آشْاستّا آّاُ بشای گَْاً ٕاي ّين٘تيْي ٗ شّ٘ذ ٍي جيسات ٗاسد
: گ٘ئيٌ ٍي چيض يل صذا يک جا ايِ دس ٍا
.  دٕذ ٍی ماس مْيذ ػَو آُ بٔ اگش
 بشّأٍ ايِ. داسد بستگی ٍا ػَيکشد بٔ آُ تَاً است دادٓ ّشاُ ٍا جشبٔت
. کْذ ٍي ماس تمايل و بینی روشن صداقت،: اساسی اصو سٔ بش
 ٍصشف ت٘جئ بشاي مٔ است ٕايی بٖأّ ٗ ٕا دسٗؽ تَاً ٕشپادص ،صداقت   

کشف  بٔ تا است شْاسی خ٘د اص٘ه تشيِ ٌٍٖ اص يکی صذاقت .آٗسديٌ ّين٘تيِ

. ش٘يٌ ّايو خ٘د پْٖاُاستؼذادٕای 
 تاثيش ٍا صّذگي بش مٔ ٍْفی ػقايذ ٗ افناس سٕايی س٘ی بٔ ٍسيشٍاُ دس

 دسّٗي اػتَاد اص ش٘يٌ تش صادق خ٘د با ٕشچٔ. کْيٌ ٍی شْاسايی سا گزاشتٔ
. گشديٌ ٍي بشخ٘سداس باالتشي

 ٗ اػضاء حَايت بشّأٍ، بيْش تااص ساصد ٍي قادس سا ٍا بیني روشن   
 اص تا کْذ ٍی ايجاد فشصتی بيْی سٗشِ .گشديٌ بشخ٘سداس بشتش ّيشٗي ٍشاقبت
. يٌش٘ بشخ٘سداس تغييش  شٖاٍت

 قابييت مشف ٗ اٍيذ ايجاد باػث حشکت. آٗسد ٍی دس حشکت بٔ سا ٍا تمايل   
 ب٘ديٌ ساختٔ خ٘د بشاي مٔ ٕاييتشديذ ٗ تشط صّذاُ اص آصادی ٗ پْٖاُ ٕای
 آساٍش، يؼْي بٖب٘دي ٕذئ تا ساّذ ٍي جي٘ بٔ سا ٍا تَايو. گشدد ٍي

. مْيٌ تجشبٔ سا سٕايي ٗ شادٍاّی
 دس   ػض٘يت الصٍٔ تْٖا. ب٘د ٍاُ بٖب٘دی سشآغاص اّجَِ بٔ ٍا ٗسٗد صٍاُ   
. است ٍصشف قغغ بٔ تَايو بشّأٍ ايِ

.( نمائيد رجوع راىنما و وارد تازه بو خطاب و آمدگویی خوش جزوه بو) 
 تسييٌ، تَايو، اص اٗىي دست ٕای کتٍشاس جيسات دس ٗاسداُ تاصٓ   

 ٍصشف قغغ بشای ٍا گزشتٔ ٕای شکست ٗ جْگ. شّْ٘ذ ٍي سٕايي ٗ ٗاگزاسی
 شخصی اسادٓ با ٗ تْٖايی بٔ خ٘استيٌ ٍي مٔ ب٘د دىيو ايِ بٔ فقظ ّيک٘تيِ

 ٗضؼيت شذت بٔ ّين٘تيِ .بايستيٌ قذستَْذ آٗس اػتياد ٍادٓ ايِ بشابش دس
. گشدد ٍي حافظٔ ٗ استذاله سفتاس، دس اختاله باػث ٗ گشگُ٘د سا ٍغض شيَيايي

 کْْذٓ ٍحذٗد سفتاس اص ت٘اّستيٌ مشديٌ پيذا تسييٌ ٍفًٖ٘ اص مٔ دسمي با
 بشّأٍ  پيشْٖادات تَاً بش سا خ٘د رِٕ دسيچٔ تسييٌ با. بنشيٌ دست گزشتٔ

 بناس ٗ قذيَي اػضای تجشبٔ اص گيشی بٖشٓ با. گش٘ديٌ بشتش ّيشٗي ٍشاقبت ٗ
. سسيذيٌ سٕايي ٍفًٖ٘ دسك بٔ دٕذ ٍي ماس مْيذ ػَو آُ بٔ اگش:جَئ گيشي
. آٗسيٌ دس اجشا بٔ صّذگی اٍ٘س تَاً دس سا بشّأٍ ابضاسٕای ب٘د الصً فقظ

.( َّائيذ ٍشاجؼٔ  ابضاسٕا ٗ بشّأٍ  جضٗٓ بٔ) 
 ٕاي قذً اص ّين٘تيِ ٍصشف جای بٔ مْذ ٍي پيشْٖاد گَْاً ٕاي ّين٘تيْي   
. مْيٌ استفادٓ بشّأٍ ابضاس پْج ٗ گأّ اصدٓدٗ
 ٍتَشمض ٕا حو سآ بش ٍشنالت، بش تَشکض جای بٔ است الصً ايٌ يافتٔ دس ٍا

. ش٘يٌ



 با سا ٍاُ ّيشٗي ٗ اٍيذ تجشبٔ، تا آييٌ ٍی ٌٕ گشد ٍشتب ع٘س بٔ ٍا
  جيسات دس حاضش ّيشٗی ٗ اٍيذ تجشبٔ، ٍجَ٘ع .بگزاسيٌ ٍشاسمت بٔ ينذيگش

. بَاّيٌ باقی بٖب٘دی ٍسيش دس تا دٕذ ٍي قذست ٍا بٔ
 ٍی ٍْذ بٖشٓ آُ اص خ٘د خاص شي٘ٓ بٔ ػض٘ ٕش کٔ است فشايْذ يل بٖب٘دي   

 ٗ تَايو با کٔ است اٍشٗص بشای فقظ بشّأٍ يل گَْاً ٕای ّيک٘تيْی .گشدد
. سسيٌ ٍي آُ دستاٗسدٕاي تشيِ ػاىي بٔ پشتکاس

 ُٗاسدا تاصٓ. است ٍتقابو سابغٔ اساط بش ٗ ٍا بشّأٍ يل بشّأٍ ايِ   
 آٍذٓ مجا اص مٔ شّ٘ذ ٍي يادآٗس تش قذيَی اػضای بٔ جيسٔ، بٔ آٍذُ با
 ّيک٘تيِ ٍصشف اص کٔ ّيستْذ کساّی تْٖا يابذ ٍي دس اُٗاسد تاصٓ ٗ اّذ
 ٗس٘سٔ اص سٕايی بشای بضسگي مَل يکذيگش با اػضاء استباط. اّذ خ٘سدٓ ضشبٔ
. است ّيک٘تيِ ٍصشف
 بٔ ٗ ّذاشتيٌ سا ٕا قذً اص بؼضی کشدُ کاس بٔ تَايو ٍا اص ای ػذٓ   

 اساست اص سٕايي بشاي دسيافتيٌ ػاقبت اٍا. گشتيٌ ٍی آساّتش سإی دّباه
 تَاً دس سا گَْاً ٕای ّيک٘تيْی ابضاسٕای ٗ ٕا قذً است الصً ّين٘تيِ

. آٗسيٌ دس اجشا بٔ صّذگی اٍ٘س
 سآ ٕا قذً ٗ ايستاديٌ باص ای ّقغٔ دس. ّشسيذيٌ جايی بٔ ٍياّبشٕا اص ٍا
  .داد ّشاُ ٍا بٔ سٗحاّی بيذاسی بٔ سسيذُ بشای سا


