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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



Introducing Nicotine Anonymous to the Medical Profession 

  هاي گمنام به مراکز پزشکی معرفی نیکوتینی             
  دخانیات استعمال میکنند؟ آیا بیمارانی دارید که علیرغم توصیه هاي پزشکی هنوزهم

نی است که به یکدیگر کمـک میکننـدتایک      ا یاري از زنان ومرد    هم نجمن هاي گمنام یک ا    نی نیکوتی    
 ،امیـد و نیرویمـان را بـا یکـدیگر بـه مـشارکت میگـذاریم             مـا تجربه  .زندگی رها از نیکوتین را تجربه کنند      

 برنامه تمایـل بـه    تنها الزمه عضویت در این    .م از این اعتیاد قدرتمند رها باقی بمانیم       نسته ای  وبدینگونه توا 
 از کـسی دریافـت نمیـشود،ما    نـه شـهریه یـا هزینـه اي    وویت هیچگضبراي عـ  .قطع مصرف نیکوتین است   

ــا  ــاي داوطلب ــق کمکه ــه ازطری ــضاءن ــستیم  اع ــه خــود ه ــی ب ــوتینی. متک ــه  نیک ــام ب ــاي گمن ــیچ ه  ه
یچ گی ندارد،وارد هـیچ بحـث وجـدالی نمیـشود وهـ           بست  سیاسی وا  فرقه،نژاد،سازمان،مؤسسه وموجودیت 

  .یید ویا رد نمیکند را تاموضوعی
در .  این یک برنامه بهبودي بر پایه دوازده قدم ودوازده سنت برگرفته شده از الکلیهـاي گمنـام میباشـد                  

بتدا به قطع مصرف نیکـوتین میرسـیم وسـپس در قطـع مـصرفمان ورهـایی از ایـن          این برنامه به آرامی،ا   
  .نیم اعتیاد قدرتمند باقی میما

  :ردانی که در جستجوي راه ما هستند اینستا تازه وهپیام ما ب
ایـد   کرده اید ویا چند بار تـالش کـرده   براي ما مهم نیست که شما نیکوتین را به چه شکل مصرف می               

  .اگر شما مایلید که رها از نیکوتین زندگی کنید، به جمع ما خوش آمدید.که قطع مصرف کنید
،به به جلسات وگوش سـپردن بـه مـشارکت وتجربیـات دیگـر دوسـتان            ایم که با آمدن مرتب       فته   ما دریا 
  .هیم رسید باورخوا

بـه  .کنـدتا از ذهنـی بـاز برخوردارباشـیم         مشارکت با یکدیگرسبب زنده شدن امید شده وبه ماکمک می            
ا نـی  چگونه پـشتیب  به این جلسات بیایید تا متوجه این موضوع بشوید که        شما پیشنهاد میکنیم چندین بار    

 تـا هدیـه   به ما کمک کـرده اسـت   هاي گمنام نه اصول نیکوتینی و تمرین روزا   ایت اعضاء از یکدیگر   وحم
  .فت کنیم رهایی ازنیکوتین را دریا

ازمصرف نیکوتین،از لحاظ جـسمی نیـز سـالمت     کامل    با بکار گیري این برنامه بهبودي،عالوه بر پرهیز     
 وشـهامت را  م وشفاف تر،واز لحاظ روحی ومعنوي امیـد      رادا میکنیم،از لحاظ عاطفی واحساسی آ     بهتري پی 

نتقـاد نکـردن از    اما به یکدیگردر متعهد بودنمان در احترام گذاشتن .به جاي وحشت وتردید،پیدا میکنیم 
  .ندرز نا خواسته به یکدیگر ندادن،مشهود است یکدیگر،شایعه پراکنی نکردن وپند وا

 بـراي  وبه مرورکار کنند، به تازه واردان قویاً پیـشنهاد میکنـیم کـه    خواه اعضاء میتوانند این برنامه را به دل   
  .ب کنندانتخ هنما ا راهنمایی وکمک،یک را

هاي گمنام،اعتیاد به نیکوتین یک بیمـاري اسـت کـه مـصرف کننـده را از لحـاظ              از دیدگاه نیکوتینی     
ننـداعتیاد بـه الکـل یـا         م که ما  نی ما آنرا یک اعتیاد میدا    .جسمی،احساسی وروحی تحت تاثیر قرار میدهد     

  .نرا متوقف کرد،اما درمان پذیر نیستآسایرمواد مخدر،میتوان 
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 به مصرف کنندگان نیکوتین کمک میکند تا نقش فعالی در معالجـه بیمـاري خـود                 هاي گمنام  نیکوتینی
  .داشته باشند

  .وتین میباشدنه براي یک زندگی رها از نیک هنماي پیشنهادي روزا ،یک را مابرنامه بهبودي
فکـار ورفتارمـان     گوش دادن به مشارکت تجربیات دیگران فرصتی را به ما میدهد تا بیاموزیم چگونـه ا                  

  .،وبقیه را رها کنندنچه را که نیاز دارند بر داشت تا آ  به اعضاء پیشنهاد میگردد.را تغییر دهیم
این حق را دارد کـه بـه درکـی کـامال      هر عضو   .نی ومعنوي است   هاي گمنام یک برنامه روحا        نیکوتینی

صداقت وامید وایمان کمک میکند تا شفا پیدا کنیم واین بـاور بـه     .برسد شخصی از  یک نیروي برترازخود     
  .میتوانیم بدون نیکوتین زندگی کنیم :نده شود که ما باز گردا

  سایر روشهاي انتقال نیکوتین
 کیفیت ین یک ماده سمی اعتیاد آور است کهنیکوت هاي گمنام بر این باوراست که،  نیکوتینی   

  .ندازد زندگیمان را به خطر میا
  .یی در مورد مسائل خارجی ندارد هاي گمنام هیچ عقیده نیکوتینی: طبق سنت دهم مان

نند  ما هیچیک از ابزارهاي رسیدن نیکوتین ما.این شامل تمام روشهاي رسیدن نیکوتین به بدن میباشد
بزارها به تصمیم هر عضو  استفاده کردن از اینگونه ا.یره راتایید ویا رد نمیکنیم وغ،جویدن توتونآدامس

  .بستگی دارد،اما هدف گروه حمایت وپشتیبانی از قطع مصرف نیکوتین میباشد
  :براي دریافت اطالعات بیشتر

  .   مطالعه فرمائیدwww.nicotine-anonymous.orgدرس آمطالب موجود روي سایت اینترنت ما را به -١    
  .فرستید  نامه بinfo@nicotine-anonymous.org :براي ما به آدرس-٢    
     0328-750(415)001: هاي گمنام  ترخدمات جهانی نیکوتینیتلفن دف-٣    
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