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 هاي گمنام انجمن نيكوتيني  خط مشي فضاي مجازي                            

 
 

هاي اخير بسياري از ما شروع به استفاده اينترنت و فضاي مجازي به عنوان بخشي از سيستم پشتيباني از بهبودي  در سال     
به ارتباط ما با يكديگر و همچنين كساني كه هنوز در عذاب اعتياد نيكوتين گرفتارند كمك  تواند ايم. اين موضوع مي خود كرده

باشد. سايت انجمن ما  مي ٢٤/٧كند. جلسات آنالين يك راه جديد را براي مالقات و فضاي مجازي يك راه جديد براي ارتباط 
anonymous.org-www.nicotine ما را به صورت  هاي ها و زيرگروه هاي گروه زد و سايتسا ما را با يكديگر مرتبط مي

  سازد. جغرافيايي به هم مرتبط مي
آورد كه الزم است براي حفظ اصول در تمامي  هاي جديدي را با خود به همراه مي اما اينترنت و فضاي مجازي همچنين چيز

هاي خود را  هكند تا تعادل خواست ها را در نظر يگيريم. بنابراين اين دستورالعمل به ما كمك مي ها آن داشتن سنت جهات و نگه
  نشان دادن انجمن حفظ كنيم در حالي كه به اصول انجمن پايبند هستيم. تر در جهت هرچه واضح

يد با آدرس توان تورالعمل داريد ميدر زير چند توصيه براي كمك آمده است. اگر سوالي در مورد اين دس
anonymous.org-webservant@nicotine  شويم تا به شما در صورت داشتن  ارتباط برقرار كنيد و ما خوشحال مي

 سواالت خاص كمك كنيم.

  
 (فضاي مجازي، وبسايت و ايميل)گمنامي  

هاي عمومي  هاي ماست. بنابراين ما الزم است گمنامي خود را در وبسايت گمنامي زير بناي تمام سنت گويد دوازده مي سنت
  همواره حفظ نماييم.

 گويد ما الزم است گمنامي شخصي خود را در سطح راديو تلويزيون و فيلم حفظ كنيم. يازده مي سنت

  
 فضاي مجازي و وبسايت  

كنيم، بايد به ياد داشته باشيم كه مسئوليت گمنامي خود و  ي ديجيتال استفاده ميها ها يا ساير رسانه وقتي ما از وبسايت
كنيم بايد در  ديگران را برعهده داريم. هنگامي كه چيزي را پست، با كسي صحبت، در جلسات آنالين شركت و يا توييت مي

  نظر داشته باشيم چه كساني كامنت ما را ميبينند.
  توانيم از دستورالعمل جلسات حضوري استفاده كنيم. هاي گمنام بودند مي اعضا نيز از نيكوتينياگر در پلتفرمي بوديم كه ساير 

هاي گمنام و ساير اعضاي غير انجمني حضور  ياي بوديم كه هم اعضاي نيكوتين با اين حال، اگر در وبسايت يا شبكه اجتماعي
  داشتند بايد تصور كنيم كه در يك جمع عمومي حضور داريم.

ها بشكنيم، شايد به صورت ناخودآگاه گمنامي ديگر افراد را نيز بشكنيم. در حالي كه ممكن  گمنامي خود را در اين گروه اگر ما
ي  است ما از نام خانوادگي يا تصوير خود استفاده كنيم، ديگر اعضا انجمن شايد ترجيح دهند كه گمنام بمانند. اگر در صفحه

  ها را بشكنيد. يد ناخواسته گمنامي آنآنها كامنت يا بازخوردي بگذاريد شا
  هاي عمومي كوشا باشيم. بنابراين، بايد در حفظ گمنامي خود در گروه

ي مجازي استفاده  هاي شبكه ها و رمزهاي مختلف در سايت همچنين به خاطر داشته باشيد، با اينكه كاربران از حساب
هاي گمنام حضور دارند، فضا  عضايي به غير از اعضاي نيكوتينيهاي گمنام و هم ا هم اعضاي نيكوتيني ،كهكنند، هنگامي مي

هاي گمنام باشد و قابليت محافظت از پسورد  شود. جز زماني كه سايت فقط مربوط به اعضاي نيكوتيني عمومي محسوب مي
در اين هاي خصوصي  شود در هنگام ساختن گروه شود. پيشنهاد مي داشته باشد در باقي موارد فضا عمومي محسوب مي

  ها نيز دقت كنيد. سايت
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يا شبكه   هاي گمنام با اسم كامل و عكس در هيچ سايت عمومي هاي گمنام نبايد به عنوان اعضاي نيكوتيني اعضاي نيكوتيني
مورد قبول است در صورتي كه  هاي گمنام در وبسايت اي شناسايي شوند. استفاده از نام كوچك در ارتباط با نيكوتيني اجتماعي

  از نام خانوادگي يا عكس استفاده نشود.
 ايميل  

ها حفظ  ايميل به صورت گسترده مورد استفاده و پذيرش است اما ما بايد اطمينان حاصل كنيم كه در مكالمات ديجيتال سنت
افراد  bccخود بفرستيد و در قسمت  شود. براي حفظ گمنامي افراد ايميل را مستقيم به شخص نفرستيد بلكه ايميل را به مي

 را وارد كنيد تا ساير اعضا از آدرس ايميل ديگران باخبر نشوند.

 هاي ميزبان و ارتباط برقرار كردن) عدم وابستگي(سرويس  

  گويد ما بايد متكي به خود بوده و هيچ كمك خارجي را قبول نكنيم سنت هفتم مي
 هاي ميزبان سرويس  

هايي كه فضاي  هاي گمنام در برابر مفهوم وابستگي، تاييد يا ارتقا حفظ شود. از سرور وتينياين مهم است كه سايت نيك
تبليغات اجباري دارند استفاده نكنيد.(به عنوان مثال، چه اتفاقي ممكن است بيفتد اگر شركت ميزبان شما شروع به تبليغ 

  د.)ي نيكوتين داري سيگارهاي الكترونيك در وبسايت شما بكند چون كلمه
هاي گمنام  گذاري كند يا نام نيكوتيني خارجي را تاييد يا سرمايه  نبايد هيچ موسسه هاي گمنام نيكوتينيگويد  سنت ششم مي

  را به آنها عاريت دهد، مبادا مسائل مالي، ملكي و شهرت ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.
 ها ارتباطات با ساير سايت  

محتواي متناقض داشته باشد خودداري كنيم. در بسياري از موارد، سايت  هايي كه ممكن است ما بايد از لينك شدن به سايت
نيست لينك داشته باشد. اگر لينكي خارجي  اش ها كه مديريت محتواي آنها بر عهده هاي گمنام نبايد به ساير سايت نيكوتيني

به عالوه بايد پيامي خروجي وقتي  هاي گمنام برسد. يبايست به تاييد خدمات جهاني نيكوتين بايد مورد استفاده قرار گيرد، مي
  كند ظاهر شود مانند: كه كاربر روي لينك كليك مي

  هاي گمنام هستيد. شما در حال دسترسي به لينكي خارج از سايت نيكوتيني
 هاي ديگر، امنيت كامپيوتر، شويد، ما مسئوليتي در قبال قوانين خصوصي سايت لطفا آگاه باشيد وقتي كه از سايت ما خارج مي

توانيم صحت اطالعات سايت لينك شده را  هاي دنبال كردن و يا محافظت از مالكيت معنوي نداريم. همچنين نمي تكنولوژي
  تاييد كنيم.

  هاي گمنام ندارد. اين وبسايت تحت هيچ عنواني تاييدي از طرف نيكوتيني
 هاي گمنام ابرلينك شدن به سايت نيكوتيني 

هاي گمنام  ند به آدرس زير به سايت نيكوتينينتوا هاي هدايت كننده و موسسات خارجي مي سايتهاي داخلي،  ها، گروه گروه

   anonymous.org-www.nicotineلينك شوند: 

رس قرار دارد را پيدا كرده و اين هايي كه در سايتمان در دست تواند به كاربران كمك كند تا اطالعات و ابزار ها مي اين لينك

  خود بخش مهمي از تالش ما در اينترنت است.

 هاي گمنام) اشخاص ثالث(غير مرتبط با نيكوتين  

هاي گمنام در سايتشان يا  هاي گمنام نيستند نبايد از نام و نشان نيكوتيني ها و موسسات كه بخشي از نيكوتيني ديگر شركت

  تواند از آن استفاده كند. هاي گمنام مي سم و نشان ما تجاري شده است و فقط نيكوتينيبه هر نحو ديگري بهره گيرند. ا

 زير  anonymous.org-www.nicotineهاي گمنام در سايت  توانند از نام و نشان نيكوتيني هاي داخلي مي ها و گروه گروه

  .استفاده كنند)گمنام مراجعه كنيد هاي نشان نيكوتينيو نام قوانين استفاده از ت بيشتر لطفا بهاطالعاجهت ("”Outreachهشاخ
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 هاي گروهي و درون گروهي) وحدت و استقالل(سايت  

  هاي گمنام بستگي دارد. گويد منافع مشترك ما بايد در راس قرار گيرد. بهبودي شخصي ما به وحدت نيكوتيني سنت يكم مي

  هاي گمنام در كل اثر بگذارد. هاي ديگر يا نيكوتيني يد هر گروه بايد مستقل باشد مگر در مواردي كه بر گروهگومي هارمچسنت 

 ها وبسايت  

 "ما"ي  ي ما يك برنامه هاي گمنام نبايد به صورت فردي وبسايت، شبكه مجازي يا برنامه ايجاد كنند. برنامه ياعضاي نيكوتين

ي وبسايت تشكيل شده تا هدف  تواند كميته ا بايد بر مبناي وجدان گروه باشد كه ميه گيري براي ايجاد اين است. تصميم

هاي گمنام  ها انجام گيرد و هر كجا كه نياز بود از خدمات جهاني نيكوتيني سايت مورد بررسي قرار گيرد، بحث پيرامون سنت

 كمك گرفته شود.

هاي موفق، طراحي لوگو و  تواند در مورد نمونه مي )anonymous.org-webservant@nicotine(گزار سايت ما  خدمت

  ديگر موارد در صورت نياز به شما كمك كند.

هاي گمنام است، نبايد شامل اسم كامل  به غير از زماني كه سايت داراي قابليت محافظت پسورد و فقط شامل اعضاي نيكوتيني

شود بايد مطمئن باشيم كه اعضا  ها باشد. به عالوه هنگامي كه از شماره تلفن يا ايميل اعضا استفاده مي عضا يا عكس آنا

ها در سايت در نظر داشته باشيد.  اند. اين موارد را همچنين هنگام قرار دادن رويدادها و آگهي ها را داده ي نشر آن اجازه

عات جلسات شامل زمان، وضعيت مالي و ديگر اطالعات بايد به صورت خصوصي ميان همچنين در نظر داشته باشيد كه اطال

  اعضاي انجمن باشد.

  هنگام توليد محتوا براي سايت، خدمات جهاني را منبع قرار داده و قوانين زير را كپي و بازنشر كنيد:

دهد تا از دوازده قدم،  منام اين اجازه را ميهاي گ هاي ثبت شده در نيكوتيني ها و زيرگروه هاي گمنام به گروه . نيكوتيني١

هاي  هاي نيكوتيني هاي گمنام در سايت و اطالعات داخليشان استفاده كنند.( قدم ها و سنت دوازده سنت و نشان نيكوتيني

  ها باشد.) هاي آن ها و سنت هاي گمنام و شامل قدم گمنام بايد شامل سلب مسئوليت از الكلي

هاي  ها و سنت اي براي چاپ كردن قدم هاي گمنام هر اجازه هاي ثبت شده در نيكوتيني و زيرگروهها  به غير از گروه .٢

  هاي گمنام باشد. هاي گمنام بايد مشروط به درخواست اجازه از خدمات جهاني الكلي نيكوتيني

هاي  هاي نيكوتيني يا پمفلتها از كتاب  قول ها و نقل درصد متن اصلي باشد. متن ٢٥. طول متن چاپ شده نبايد بيشتر از ٣

هاي مراقبه بايد به يك مراقبه در هر بار محدود  درصد يك بخش يا قسمت باشد. بازنويس از كتاب ٢٥گمنام نبايد بيشتر از 

  شود.

  گذاري دقيق و مشخص كردن اعتبار نقل قول اصلي يا قسمت بازنويس شده بايد هميشه مد نظر باشد. . استفاده از نشانه٤

هاي گمنام داده شود،  م دادن اجازه براي چاپ بخشي از ادبيات بايد همچنين درخواست سلب مسئوليت از نيكوتيني. هنگا٥

  "كند. هاي گمنام اين موسسه يا انتشارات را تاييد مي دادن اجازه براي چاپ اين موارد به اين معني نيست كه نيكوتيني"

شود  ان حاصل كند كه تمام ادبياتي كه در اينترنت خوانده ميخواهد اطمين هاي گمنام مي خدمات جهاني نيكوتيني

هاي گمنام  خواهد ادبيات نيكوتيني اند است. بنابراين هر وبسايتي كه مي ترين منابع به ادبيات زمان حال كه تاييد شده نزديك

  لينك شود.  anonymous.org-www.nicotine  را مورد استفاده قرار دهد بايد به انتشارات در

  س زير ارتباط برقرار كنيد :آدرتوانيد با  درصورت داشتن سوال در مورد دستورالعمل، و يا اطالعات بيشتر مي
anonymous.org-webservant@nicotine  


