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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-TOPICS                                                                          

SAMPE-2                                                             
  نیکوتینیهاي گمنام                                                                 

   موضوع دارجلسه-فرمت پیشنهادي                                                                                           
 لیست موضوع جلسات،کتاب پایه و یـا      اگر موضوعی ندارید به   .الزم است پیش از شروع جلسه موضوعی انتخاب کنید        (

  .) رجوع کنیدNicAبه سایر نشریات 
  .)به شروع جلسه در زمان تایین شده احترام بگذارید(

مـن رهبـر امـشب شـما و معتـاد بـه       .است..........اسم من .نیکوتینیهاي گمنام خوش آمدید..........به جلسه ساعت  : رهبر
  نکنم،آیا معتادان به نیکوتین دیگري در اینجا حضور دارند؟براي اینکه احساس تنهایی .نیکوتین هستم
  .با دعاي آرامش جلسه را آغاز میکنیم پس از لحظه اي سکوت و.خوش آمدید

                                                         خداوندا
  تغییر دهمآرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم 

  وهم آنچه را که میتوانم  دشهامتی تا تغییر.
  .این دو را بدانم  بینشی که تفاوت

    آمین
نیکوتینیهاي گمنام یک انجمن همیاري از زنان و مردانی است که به یکدیگر کمک میکنند تا یک زنـدگی رهـا از نیکـوتن     

ایـم از ایـن اعتیـاد     انـسته بـدین گونـه تو    بـه مـشارکت میگـذاریم و    با یکـدیگر  نیرویمان را و ما تجربه،امید .را تجربه کنند  
اي براي عـضویت   هزینه و شهریه.تنها الزمه عضویت در این برنامه تمایل به قطع مصرف نیکوتین است.قدرتمند رها بمانیم 

،گروه و نیکوتینیهاي گمنام بـه هـیچ نژاد،فرقـه   .ما از طریق کمکهاي داوطلبانه اعضاء متکی به خود هستیم   .دریافت نمیشود 
  مـا هدف اصلی.بستگی ندارد،وارد هیچ بحث و جدالی نمیشود و هیچ موضوعی را تایید و یا رد نمیکندموجودیت سیاسی وا 

  .ه در جستجوي رهایی از نیکوتین می باشد کتیبانی نیکوتینی در حال عذابی استحمایت و پش
  .از دوستی که قدمهاي دوازده گانه را دارد خواهش میکنیم آنرا برایمان بخواند

  .سنتهاي دوازده گانه را دارد خواهش میکنیم آنرا برایمان بخوانداز دوستی که 
  .هاي ما را دارد خواهش میکنیم آنرا برایمان بخواند از دوستی که وعده

 و در صورتی که تازه وارد هـستید  در صورت تمایل میتواند پاکی خود را نیز اعالم فرمائید       .اکنون خودمان را معرفی میکنیم    
  .از سمت راست شروع میکنیم.رفی نمائیدخودتان را به ما مع

  )اگر تازه واردي باشد(
از حاضرین در جلسه در خواست میکنم تـا در صـورت    اکنون مایلم که پمفلت خوش آمد گویی را تقدیم تازه واردان کنم و    

 ایـن جلـسات   ي بار اول است کـه بـه  اگر برا .تمایل نام و شماره تلفن خود را در پشت برگه هاي خوش آمد گویی بنویسند              
 قبل از تصمیم گیري در مورد مفید بودن یـا نبـودن ایـن برنامـه در چنـد جلـسه دیگـر          آیید از شما درخواست میکنیم    می

  .شرکت کنید
 میتوانیـد از هـر   یـان جلـسه  ابعـد از پ . سؤال نمیکنیمطع نکرده و به هنگام مشارکتدر این جلسات ما صحبت یکدیگر را ق 

  .ال نمائیدکسی که مایلید سؤ
به شما پیـشنهاد میکنـیم   .راهنما ها معتادان به نیکوتین هستند که آموخته اند چگونه بدون مصرف نیکوتین زندگی کنند           

همچنین به شما قویـاً پیـشنهاد میکنـیم کـه     .براي رسیدن به موفقیت در این راه،در اولین فرصت یک راهنما انتخاب کنید 
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براي چند لحظه دسـت خـود را   ن دوستانی که تمایل دارند راهنما شوند   اکنو.راهنمایتان را از جنس خودتان انتخاب کنید      
  .باال ببرند تا تازه واردان با آنها آشنا شوند

مـا در مواقـع وسوسـه مـصرف     .ما لیست تلفن افرادي که مایلند با شما در مواقع نیازتان صحبت کنند را در اختیـار داریـم               
لطفا در صورتی که شماره تلفن شما تغییر کـرده اسـت مـا را    .د میکنیمصحبت کردن با یک دوست بهبودي را قویاً پیشنها      

  .مطلع سازید
خواهش میکنیم با توجه به تعداد اعضاء شرکت کننده به وقت مشارکت خود دقـت کنیـد تـا فرصـت مـشارکت بـه همـه                      

  .دوستان برسد
  .میباشد............. موضوع پیشنهادي امشب

  ،آیا کسی هست که نیاز شدیدي به مشارکت داشته باشد؟)د ویا از حاضرین بپرسید معرفی کنیموضوع یا سخنران(: توجه
  : سخنران و مشارکتبستن جلسه

یک گروه نیکوتینیهاي گمنام میبایست کامالً متکی بـه خـود باشـد و کمکـی از خـارج        :براي حفظ سنت هفتم که میگوید     
داخت میکنیم در جهت ادامه برنامه و بقـاي گروهمـان بـه    پولی را که پر   .دریافت نکند،اکنون سبد پول به گردش در میآید       

  .کار میرود
  .گروه ما با اهداء چیپ سن رهایی اعضاء از نیکوتین را جشن میگیرد
جشن سالیانه رهایی از نیکوتین این اعـضاء بـا کیـک و    .جشنهاي سالیانه ما در آخرین یکشنبه شب هر ماه بر گزار میگردد        

  .یتشان برگزار میگردددر میان گذاشتن داستان موفق
  آیا در اینجا کسی حضور دارد که دو سال یا بیشتر رهایی از نیکوتین داشته باشد و هنوز چیپ دریافت نکرده باشد؟

   ساعت24 روز      7 روز      30 روز      60 روز      90 ماه      6 ماه      9  سال    1 ماه       18
ساعت قطع مصرف کنیـد،مایلیم کـه ایـن چیـپ را بـه شـما هدیـه             24ل دارید که براي     اگر تمای .ما چیپ تمایل نیز داریم    

  ساعت تجربه کند؟24آیا کسی هست که بخواهد راه ما را فقط براي .کنیم
  :بستن جلسه

تـرین راههـا بـراي یگانـه شـدن بـا ایـن         یکی از ساده.در انجمن همیاري ما هر یک از اعضاء میتواند جلسه را رهبري کند          
آیا کسی داوطلب رهبري جلـسه     .هاي رهبري در این پمفلت نوشته شده است        تمامی راهنمایی .،خدمت رهبري است  برنامه

  آینده است؟
به برگه اعالمیه هاي ضمیمه پمفلت رهبري مراجعه و اعالمیـه هـا را قبـل از           ( دارد؟ NicAآیا کسی اطالعیه اي در مورد       
  ).اعالمیه هاي سایر اعضاء بخوانید

  .ند در جلسات اداري که بعد از پایان جلسه اولین یکشنبه هر ماه برگزار میگردد شرکت کندهر عضو میتوا
آنچـه را کـه بـدرد شـما     .ت که آنرا بیان نموده اسـت یم که عقاید بیان شده مربوط به شخصی اس ئدر خاتمه الزم است بگو    

ه بیان گردیده است و الزم اسـت کـه ماننـد    آنچه شنیدید محرمان. بر داشت و بقیه را در همین مکان باقی بگذارید         میخورد
  .یک راز محفوظ بماند

مشکل شما هر چه که باشد،درمیان مـا اعـضایی هـستند    .اي براي آنانی که مدت زیادي نیست که با ما هستند           چند کلمه 
کلی آنقـدر   مـش اگر بتوانید ذهن خود را باز نگه داریـد در خواهیـد یافـت کـه هـیچ     .اند که آنها هم مشکالت شما را داشته 

  .آن فائق آمد  و هیچ غم و اندوهی نیست که نتوان بر بر آن پیروز شدبزرگ نیست که نتوان
اگـر چـه   .ممکن است خوش آمد گویی ما نتواند احساس گرمی که در قلبمان به شما داریـم را بیـان کنـد    .ما کامل نیستیم  

نگونه که ما اکنون شـما را دوسـت داریم،مـا را دوسـت     امممکن است اکنون از ما خوشتان نیاید،اما بعد از مدتی شما نیز ه 
  .خواهید داشت
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نگذارید انتقاد و شایعه پراکنی در میان شـما باشـد،بجاي آن بگذاریـد درك      .مشکالت را حل کنید   .با یکدیگر صحبت کنید   
  .متقابل،صلح و آرامش و عشق برنامه روز به روز در وجود شما رشد کند

  )رهبر یکی از دعا ها را انتخاب میکند.(ا خاتمه میدهیمحال جلسه را با یکی از دعا ه
  
  
  
  

    خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام                                                                                                  
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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