
Copyright © Nicotine Anonymous World Services 

 

 
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



 دَازدي گاوً ویکُتیىی ٌای گمىاو یقدو ٌا

 
 سًذگي اخحیار ّ بْدین عاجش ًینْجیي بزابز در پذیزفحین ها -1

 .بْد شذٍ خارج هاى دسث اس
 

 سالهث جْاًذ هي بزجز ًیزّي یل مَ رسیذین باّر ایي بَ ها –2
 .گزداًذ باس ها بَ را عقو
 
 اًّذيخذ هزاقبث بَ را هاى سًذگي ّ ارادٍ گزفحین جصوین ها –3
 .بسپارین مزدین هي درك مَ
 
 خْد اس باماًَ بي ّ گزاًَ جسحجْ اخالقي جزاسًاهَ یل ها –4

 .مزدین جِیَ
 
 یل ّ خْد خذاًّذ، بزابز در را هاى خطاُاي دقیق چگًْگي ها –5

 .پذیزفحین دیگز اًساى
  
 شخصیحي ًْاقص کلیَ خذاًّذ جا مزدین پیذا ماهو آهادگي ها –6
 .ساسد بزطزف را ها
 
 هزجفع را ها اخالقي فضایو موبْد خْاسحین اّ اس فزّجٌی با –7

 .ساسد
 
 بْدین رساًذٍ آسیب ُا آى بَ مَ مساًي جوام اس فِزسحي –8

 .شذین ُاآى جوام اس خسارت جبزاى خْاسحار ّ مزدٍ جِیَ
 
ى خسارت جبزا افزاد ایي اس داشث اهناى مَ جا ُز در ها –9

 یا ّ ایشاى بَ اهز ایي یااجز مَ هْاردي در هگز مزدین،
 .بزساًذ آسیب دیگزاى

  
 در گاٍ ُز ّ دادین اداهَ خْد شخصي جزاسًاهة جِیة بَ ها –10

 .پذیزفحین را آى سزیياًا  بْدین اشحباٍ
 
 خْد آگاُاًَ رابطَارجقاء خْاُاى هزاقبَ ّ دعا ٍرا اس ها –11
 اس آگاُي جْیاي فقط  ّ شذٍ مزدین هي درك مَ خذاًّذي با

 .شذین اجزایش قذرت ّ خْد بزاي اّ خْاسث
 
 مْشیذین ُا قذم ایي بزداشحي اس حاصو رّحاًي بیذاري با –12

 را اصْه ایي ّ بزساًین  دیگز ُاي ًینْجیٌي بَ را پیام ایي
 .آّردین در اجزا بَ خْد سًذگي اهْر جوام در
 
 

 جٍاوي خدمات دفتر از مجُز دريافت با گمىاو ٌای ویکُتیىی گاوً دَازدي ٌاي قدو
 انكهي كً ویست مفٍُو ايه بً مجُز دريافت. است گرديدي ،اقتباشگمىاو ٌاي انكهي



 يك گمىاو ٌای انکهی. اود َابستً يكديگر بً گمىاو ٌاي ویکُتیىی َ گمىاو ٌاي
 از بٍبُدي با رابطً در خُد صخا بروامً كً است انكهیسو از بٍبُدی بروامً
 .ودارد خارجي مسائم مُرد در اي عقیدي ٌیچ َ كىد مي دوبال ار انکهیسو

 
 
 

 بدست گمىاو ٌاي ویكُتیىي مُرد در بیشتر اطالعات تُان مي چگُوً
 ؟َردآ

 خذهات دفحز سایث رّی بز ها اًجوي هْرد در بیشحز اطالعات   
 پاسخگْیی گشاراى خذهث. اسث جْدهْ گوٌام ُای ًیکْجیٌی جِاًی

 ُفث فصلی ًاهَ خبز. ُسحٌذ شوا با ُوکاری آهادٍ ُا ًاهَ بَ
. هاسث بارٍ در بیشحز اطالعات دریافث بزای دیگزی طزیق هطلب
 حاصو جواص جِاًی خذهات دفحز با جلسات کزدى پیذا بزای

 .ًواییذ
 


