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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



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نیکوتینی هاي گمنام                    
 Nicotine Anonymous  

  
  
  به جلسه نیکوتینی هاي گمنام                

  خوش آمدید                            
  

  
  

WELCOME TO 
NICOTINE ANONYMOUS 

  
  

یائیـد،گوش فـرا دهید،مـشارکت       به جلسات ب      
 لیستکتب و نشریات را مطالعه نمایید و از       کنید،

بخاطر .قدم ها را مطالعه کنید    ،تلفن استفاده کرده  
داشته باشید خیلی ها قبل از شما با همین ترس          

ند و اکنون زنـدگی    ه ا ها و تردیدها به انجمن آمد     
 که ما بـراي  ابزارهایی. دارند پاك و بدون نیکوتین   

تین اسـتفاده کـرده ایـم عبارتنـد         از نیکـو  رهایی  
و لیـست تلفـن     قدم هاي دوازده گانـه      جلسات،:از

همچنـان مـصرف    در حال حاضر اگر شـما       .اعضاء
اسـت کـه بـه      بسیار مهم   کنندة نیکوتین هستید،  
سعی کنیـد بـراي قطـع       .جلسات بعدي نیز بیائید   

تجربۀ مـا نـشان   .به خود راه ندهید نگرانی  ،مصرف
ه طور مرتب به جلـسات مـی        داده است آنها که ب    
ق بـه قطـع مـصرف نیکـوتین      آیند بـاالخره موفـ    

قلب برنامـۀ بهبـودي مـا قـدم هـاي        .خواهند شد 
آنها راه رشد روحانی و رهایی از       .دوازده گانه است  

نیکوتین و حفظ این رهایی را براي ما به ارمغـان        
مۀ ما روحـانی اسـت ولـی مـذهبی          برنا.رندمی آو 

 از خـدا مـی      حبتهرجا که در قدم ها صـ      نیست،
  ماسـت کـه در جریـان   شود منظور نیـروي برتـر    
 .بهبودي ما را یاري میکند

  

  به نیکوتینی هاي گمنام خوش آمدید          
 براي آمدن به جلسات اجباري نیست کـه حتمـاً         
مصرف نیکوتین را قطع کرده باشـید،تنها الزمـۀ         

بــه شــما .رف اسـت تمایــل بـه قطــع مــص شـروع، 
ــشنهاد می ــیم پی ــل کن ــه  قب ــع ب ــضاوت راج از ق

ابتـدا بـه   .قل به شـش جلـسه بیائیـد      حداجلسات،
کنـیم  یسپس اصول آن را درك م     آئیم،یمجلسات  

در این جلسه هـر مطلبـی   . به آن ایمان میآوریم  و
ارید و بقیـۀ   بـه خـاطر بـسپ    رابرایتان مفید است  

  .کول کنیدمطالب را به آینده مو
بسیاري از افراد هنگام ورود به جلسات امیـد بـه           

طع مصرف نیکوتین و زندگی بدون آنرا ندارند و         ق
مـا  بسیاري از .نند بکننداتوحتی تصور آنرا نیز نمی  

هـا کـرده و بـه خـود رجـوع           مدتهاست خود را ر   
کنـیم ایـن احـساس      بنـابراین فکـر می    نکرده ایم، 

پــس از شــرکت در چنــد جلــسه .طبیعــی اســت
 کنـیم خود را باز خواهیم یافت و درك می       مجدداً  

یچ گونـه   هـ .غلط قابل تغییـر اسـت     که این تفکر    
اجبار یا رودربایستی جهت قطع مصرف نیکوتین        

همـۀ مـا در     . براي شما وجود ندارد    از طریق گروه  
اگـر  .بوده ایم و شـما را درك میکنـیم        این حالت   

 جهـت قطـع     شما براي رسیدن به باورهـاي الزم      
مصرف زمان نیاز دارید یا میخواهید زمان خاصی        

  .کار را بکنیدین،لطفاً ارا مشخص کنید
 هرکس به باوري شخصی از نیروي برتر خود خواهد رسید.
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عنوان مصرف کنندة نیکـوتین سـعی در        وقتیکه ب 
نوع مـصرف دیگـري از      قطع مصرف سیگار یا هر      

تـوانیم وسوسـۀ مـصرف ایـن     نمینیکـوتین داریم، 
تـوانیم آن را     قـوي را از بـین ببریم،ولـی می         ةماد

 بـا خـود   صـداقت عمیـق  این یـک برنامـۀ     .بپذیریم
تین را از   توانیم میل شدید مصرف نیکـو     نمی.است

. انیم با آن زندگی کنـیم     توولی می خود دور کنیم،  
ی ده تا تغییر دهم آنچه را       شهامت«:گوئیموقتی می 

 منظور اینست که نخواهیم کماکـان      »توانمکه می 
 ربا میل به مصرف سیگار یا هر نوع نیکوتین دیگـ  

اگــر .کنــیمکوتــاهی زنــدگی  بــراي مــدت حتــی
ي آرامش هنوز هم نیکـوتین      علیرغم خواندن دعا  

ها تکرار کنیـد و     دعا را بارها و بار    مصرف میکنید، 
ــار تکرار؛  ــر ب ــا ه ــب ــود انعک اس آن را در درون خ

سـرانجام ایـن دعـا تـأثیر خواهـد          .جستجو کنید 
همانطور که بـراي هـزاران نفـر از مـا تـأثیر             کرد،

  .کرده است 
  

  خدمات جهانی نیکوتینی هاي گمنام                           
419 Main Street, PMB# 370 
Huntington Beech CA 92648 
(877) TRY-NICA 
(415) 750-0328 

org.anonymous-nicotine.www://http 
E-Mail: info@nicotine-anonymous.org 

بـزار  به نظر مـا مـؤثرترین ا  در فواصل جلسات      
ــت،  ــن اس ــتفاده از تلف ــودي اس ــوس بهب هرگاه ه

یـم  ه ا ما دریافت .تلفن کنید ،مصرف نیکوتین دارید  
تـوانیم ایـن کـار را      بـه تنهـایی نمی    که هیچکدام   

واهیم کـه از مـا کمـک     میخـ ما واقعاً .انجام دهیم 
ص  نبود از شخ   اگر کسی در دسترس شما    بگیرید،

  .دیگري کمک بگیرید
  ما تهیۀ  یکی از اهداف سنت هاي دوازده گانۀ          

 است که این فقط از طریق مکان امن براي اعضاء   
   وقتـی هریـک از مــا   .ر اسـت وحـدت گـروه میـس

 نقطه نظرات خـود     بتوانیم بدون دغدغه و نگرانی    
 و یکپـارچگی گـروه      را بیان کنیم یعنـی وحـدت      

اسـت  رچگی م این وحدت و یکپا   .برقرار شده است  
فقـط  .میدهـد  که قدرت مشارکت را به همـۀ مـا        

تقاد و باورهـا در اعـضاي       گمنامی اساس ایجاد اع   
باشد و همیشه یادآور این کلمات است       انجمن می 

اخالقی به غـرایض شخـصی      که در انجمن اصول     
  .دعاي آرامش را به خاطر بیاورید.ترجیح دارد

ا  آنچـه ر   خداوندا آرامشی عطا فرما تـا بپـذیرم          
امتی تا تغییـر دهـم     شهکه نمی توانم تغییر دهم،    

 را   دو توانم و بینشی که تفاوت این     آنچه را که می   
 بدانم
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