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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



SUGGESTED MEETING FORMAT-SPEAKER/DISCUSSION                        
SAMPLE-1                                                               

   امنیکوتینیهاي گمن                                            
  )مشارکت/سخنران(پیشنهادي  فرمت                                     

  .اي سکوت و دعاي آرامش جلسه را آغاز کنیم      اجازه دهید با لحظه
من رهبر امشب شـما  .است و در برابر نیکوتین عاجز هستم   ...........اسم من   .نیکوتینیهاي گمنام خوش آمدید   .............به جلسه 
  .هستم

ا یـک زنـدگی رهـا از    که به یکدیگر کمـک میکننـد تـ          نیکوتینیهاي گمنام یک انجمن همیاري از زنان و مردانی است           
ایـم از ایـن اعتیـاد     نیرویمان را با یکدیگر به مشارکت میگذاریم و بدینگونه توانسته ما تجربه،امید و.تجربه کنندنیکوتین را   

اي از کـسی   هزینـه و شـهریه  . تمایل به قطع مـصرف نیکـوتین اسـت   در این برنامه  تنها الزمه عضویت  .قدرتمند رها بمانیم  
ــستیم    ــود ه ــه خ ــی ب ــضاء متک ــه اع ــاي داوطلبان ــق کمکه ــشود،ما از طری ــت نمی ــیچ  .دریاف ــه ه ــام ب ــاي گمن نیکوتینیه

،موجودیت سیاسـی و سـازمانی وابـستگی نـدارد،وارد هـیچ بحـث و جـدالی نمیـشود وهـیچ                     نژاد،فرقه،مذهب،طبقه بندي 
  .پشتیبانی کسانی است که سعی در رها شدن از نیکوتین دارند هدف اصلی ما حمایت و.یا رد نمیکند وضوعی را تایید وم

چیپ و پمفلت خـوش آمـد گـویی بـه تـازه واردان داده      (این جلسات شرکت میکند؟    آیا کسی هست که براي اولین بار در       
  ).میشود

م گیري در مورد مفید بودن یا نبودن این برنامـه چنـد بـار بـه جلـسه             قبل از تصمی   به شما پیشنهاد میکنیم   .خوش آمدید 
شـما حمایـت و    از ایـد خـوش آمـد میگویـد و     وجدان گروهی ما به شما در صورتی که هنوز هم قطع مصرف نکرده     .بیائید

  .پشتیبانی میکند
سـپس    رهـایی از نیکـوتین و  این یک مسیر روحانی براي ابتـدا  نیست،ي گمنام یک برنامه قطع مصرف نیکوتین    نیکوتینیها

م و دوازده سـنت وپـنج   دبرنامـه نیکوتینیهـاي گمنـام تـشکیل شـده اسـت از دوازده قـ              . اسـت  باقی ماندن در این رهـایی     
  .جلسات،راهنما،نشریات،لیست تلفن و خدمت:ابزار

  ابزار قدرتمنـدي ایم که قدمهاي دوازده گانه بهبودي که از الکلیهاي گمنام اقتباس شده است میتواند         ما دریافته  •
  ).قدمها را میخوانیم. (علیه اعتیاد ما باشد

یکپارچگی انجمن  همانگونه که قدمهاي دوازده گانه مسیر بهبودي را تشریح میکند،سنتهاي دوازده گانه اتحاد و         •
 ).سنت مربوط به ماه خوانده میشود.(را برایتان میخوانیم..........امشب سنت.ما را تضمین میکند

 تـازه وارد و راهنمـا  "پمفلت .اهنما ندارید به شما پیشنهاد میکنیم در اولین فرصت یک راهنما انتخاب کنید        اگر ر  •
 .از لیست تلفن موجود در نشریات استفاده کنید."لعه کنیدارا مط

 .بعد از جلسه میتوانید نام خود را ثبت نمائید.ورود شما را به جلسه خوش آمد میگوئیم •
اي از کسی دریافت نمیشود،ما از طریق کمکهاي داوطلبانه اعضاء متکـی بـه     یا شهریه  نه و طبق سنت هفتم،هزی   •

 ).سبد جمع آوري کمکهاي داوطلبانه به گردش در میآید.(خود هستیم
در اولین جلسه هر ماه منشی و خزانه دار گزارش خـود         (اي در مورد نیکوتینیهاي گمنام دارد؟      آیا کسی اطالعیه   •

 )را میدهند
ابتـدا سـخنران جلـسه را بـاز      فرمت این جلسه بدینگونه است که یا  .جلسه داریم  در این مکان     ..........ساعت..........رما ه 

از . مـشارکت میکنـیم   یا بخشمیخوانیم و بعد از هر پاراگراف "کتاب پایه "میکند و سپس مشارکت میکنیم و یا ازروي         
  .طر داشته باشید که مدت این جلسه یکساعت میباشدشما خواهش میکنیم صحبت یکدیگر را قطع نکرده و بخا
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  پایان جلسه  
  . را دارد آنرا برایمان بخواند"هاي ما  وعده"دوستی که

اگر بتوانیم اعتمـاد کنـیم   .،زیرا الزم است گمنامی و رازداري را محترم بداریمدر خاتمه سنت دوازده را یاد آور میشویم       
میشنویم در همین مکان باقی میماند،بسیار آزادانـه تـر میتـوانیم بـاري را کـه بـر           آنکه را در اینجا میبینیم و آنچه را         

  .قلبها و ذهنمان سنگینی میکند را سبک کنیم
،یکسال یـا پنجـاه سـال،یا چنـد بـار      که چه مدت است به نیکوتین معتاد هستید     اگر تازه وارد هستید،مهم نیست     

  .نا امید نباشید.ادي را خواهید یافت که داستانی شبیه شما دارنداید قطع مصرف کنید،در میان ما افر سعی کرده
آنچه را که میخواهید بر داشت و بقیـه را رهـا   .عقاید بیان شده در اینجا مربوط به کسی است که آنرا بیان نموده است       

اسـتفاده کنیـد    "وقـت دوسـتی  "یـان جلـسه از   اپلطفاً پس از .بیاد داشته باشید که از لیست تلفن استفاده کنید  .کنید
  .وسؤاالتتان را بپرسید

ور در اینجا و امید گروهمان به رهـایی از نیکـوتین دسـتهایمان را در دسـت یکـدیگر         حترام به تمایلمان براي حض    با ا 
میگذاریم،زیرا ما با همدیگر قادر به انجام کاري هستیم که به تنهایی نتوانستیم و بـا دعـاي آرامـش جلـسه را خاتمـه       

  .میدهیم
                                                          خداوندا     

                                  آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم
                                     شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم،و

  .وت این دو را بدانما          بینشی که تف                            
                                                                                   آمین

                                                                                           
  

                                             
  

  گمنام نیکوتینیهاي جهانی خدمات                                                         
Nicotine Anonymous World services          
419Main Street,PMB#370        
Huntington Beach,CA 92648            
Phone:(415) 750-0328             

org.anonymous-nicotine://http    
org.anonymous-nicotine@info 
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