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با سالم خدمت تمامی اعضای انجمن معتادان گمنام ایران
آرزوی پاییزی دل انگیز و روزهایی توأم با پاکی و موفقیت برای همه شما عزیزان 
را دارم. مدت ها بود که در صدد بودیم فصل نامه پیام بهبودی را با شکل و محتوای 
جدیدی به شما عرضه کنیم  و طرحی نو در اندازیم تا موجب انبساط خاطر بیشتر 

خوانندگان شود.
به هرحال در این شماره کوشیده ایم تا "پیام بهبودی" را در قالبی جدید تقدیم 
حضورتان کنیم و صد البته که همه تالش ها و مساعی ما در جهت هر چه آراسته تر 
شدن این جریده و در راستای انجام رسالت اصلی ما یعنی رساندن هر چه مؤثرتر پیام 

زندگی بخش انجمن NA به نیازمندان آن می باشد.
باری، همان طور که مطلع هستید، همایش جهانی NA در بارسلونای اسپانیا در 
تابستان امسال و به مدت سه روز برگزار گردید. رویدادی که هر دو سال یکبار در 
گوشه ای از دنیا و با حضور تعداد کثیری از معتادان در حال بهبودی به جهت نمایش 
اتحاد، همدلی و همبستگی همه اعضا شکل می گیرد که خود جلوه ای پر شکوه از 

دستاوردهای  این انجمن جهانی به واسطه الطاف بی دریغ خداوند مهربان می باشد.
به لحاظ اهمیت این واقعه در سطح انجمن، مطالب زیادی از شماره حاضر به وقایع 
مربوط به همایش مزبور اختصاص یافته است. در این راستا عکس ها، خبر ها و مصاحبه 
جالبی را برای شما تدارک دیده ایم که امیدواریم مورد استفاده خوانندگان محترم واقع 

شود.
باز هم مثل همیشه چشم به راه نامه ها، عکس ها و دیگر مطالب شما بوده تا بتوانیم 
شماره های بعدی را هر چه غنی تر و پر بارتر تقدیم حضور یکایک شما عزیزان نماییم.
 سالم و شاد و موفق باشید.
خدمت گزار شما، محمدعلی.ب

امیدوار به آینده
حدود چهار سال پیش درب عشق و آزادي NA با لطف خدا به رویم گشوده شد. 
تازه هجده سالم تمام شده و از مصرف مواد خسته بودم که در جواني کمرم رو شکسته 
بود. وقتي پاک شدم و به جلسات مي آمدم، احساس بي نیازي مي کردم که این احساس 
در هیچ نوع مخدري نبود. بعد از بیست روز پاکي دفترچه اعزام به خدمت به در خانه مان 
آمد. شاید اون موقع در جلسات مشهد کسي نبود که تجربه پاک ماندن درحین خدمت 
سربازي رو داشته باشه و این موضوع باعث مي شد که من در رفتن دچار تردید شوم. اما 
باالخره با مشورت با دوستان و درخواست کمک از یک دوست به عنوان راهنما توانستم 
تصمیمم را عملي کنم و با ایمان به خدا و جلسات، رفتم به سوي راهي که توأم با 
سختی و سراسر تجربه بود. در دوران آموزشی خیلي باال و پایین می شدم. آخه هنوز درد 
جسماني رهایم نکرده بود. اما نمي دانم چه نیرویي به من کمک مي کرد که مانند دیگران 
تمرین کنم و از مراحل سخت عبور نمایم. او مي توانست خدا باشد. یک ماه اول نتوانستم 
در جلسه اي شرکت کنم اما به محض اینکه به مرخصي آمدم، خودم رو به اولین جلسه 
رسوندم. مي خوام صحبت رو کوتاه کنم. در دوران خدمتم معجزات زیادی را به  چشم 

خودم دیدم که االن متوجه مي شم این اتفاقات عادي نبود. 
مثال وقتي از مرخصي بر مي گشتم و حال خوبي نداشتم و روي صندلي اتوبوس سرم 
رو تکیه داده بودم و داشتم با خود می گفتم: خدایا، قراره تو با من چه کار کني؟ ناگهان 
دیدم دستي به شانه ام خورد و گفت: دوست عزیز تمایل داري با هم کمي صحبت کنیم؟ 
بلي، او مسافر بغل دستي ام نبود بلکه او معجزه اي بود. او دست خدا بود برروي زمین، چرا 
که در کمال حیرت یک چیپ خوشامدگو از کیف خود به همراه یک کتاب پایه بیرون 
آورد. در یک اتوبوس که چهل نفر مسافر داشت، چه چیزي مي توانست ما رو به هم 

پیوند دهد، جز خدا؟
دیگر این که من در بهترین قسمت پادگان مشغول به فعالیت شدم و با یکي از اعضاي 
انجمن در آنجا آشنا گشتم. او هر شب مرا به جلسه مي برد. جلسات اهواز خیلي برایم 
عزیز است. کنار کارون با اون هواي شرجي و اون بچه هاي با عشق و راهنماي خوبم که 
با دادن عشق بالعوض، واقعاً بالعوض مرا از زندان هاي خود ساخته ام رها مي کرد. او به 

من امید داد، تجربه داد و نیرو. 
در شهر اهواز تولد یک سالگي ام را جشن گرفتم و چقدر زیبا بود. من دیگه تنها نبودم. 

امیدوارم در هر شرایطي راه NA را بپیمایید. 
امیر.م- مشهد 
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فرا سوی موفقیت 

قدم های دورازدگانه NA راهی را برای تغییر به ما پیشنهاد می کند. به قول خودمان:
شاید شما بتوانید فقط با آمدن به جلسات پاک شوید، ولی برای پاک ماندن و چشیدن طعم بهبودی ، ناچار خواهید بود از قدم های دوازده گانه پیروی کند.

جزوه »به معتادان گمنام خوش آمدید« 

سپاس گزارم از پروردگاری که مرا از ظلمت  رهایي داد 
و به شما نزدیک کرد. معلم هستم ولي سالیان دراز با 
مصرف موادمخدر هیچ وقت احساس نمی  کردم یک معلم 
هستم.متأهلم ولي چندین سال بود که همسرم را خون 
به جگر کرده بودم. با مصرف مواد، خود و اطرافیانم را به 
نابودي کشانده بودم و براي تهیه مواد به هر کاري دست 
مي زدم. اثاثیه خانه را مي فروختم و یا از فامیل و دیگران 
دزدي مي کردم. پول قرض کرده با هر حیله و نیرنگي. 
در خیابان ها یا خمار بودم یا نشئه. افکاري پریشان و 
مضطرب داشتم و ترس تمام وجودم را گرفته و همیشه 
در حال گریه بودم. روزگارم بد بود. یک پایم در دادگاه 
طالق و بازداشت و بازداشتگاه بود و پاي دیگرم در اداره 
و التماس مي کردم براي برگشت به کارم و در خیابان ها 
هم گدایي مي کردم. مادر و همسرم همیشه درحال نفرین 
کردنم بودند. چه روزهایي که همسرم گرسنه و با گریه 
به خواب مي رفت ولي من براي تهیه مواد هر تالشي 
مي کردم یا اینکه همسرم را به باد کتک و ناسزا مي گرفتم 
که از همسایه ها برایم پول تهیه کند. احساس پوچي 
مي کردم و پشیمانی، ولي کاري از دستم برنمی آمد. ناامید 
و افسرده، به دور از هر سعادت و خوشبختي. انگشت نماي 
همه شده بودم. باالخره آن اتفاق افتاد و از کسي پیام را 
گرفتم و پاک شدم. همان چند روز اول که مواد نکشیدم 
خیلي امیدوار بودم زیرا چند روز بود که مصرف نمي کردم 
و به جلسات NA عالقه مند شدم و تا این لحظه که خاک 
جلسات را مي بوسم. مرتب به جلسات مي آیم و قدم هایم 
را کار مي کنم و سنت ها را هم شروع کرده و عجب زندگي 
خوبي را تجربه مي کنم. همه انگشت به دهان شده اند که 
چه اتفاقي برایم افتاده. بهتر امیدوار شده ام چون خدمت 
مي کنم و از خدمت دربرنامه تجاربي مفید کسب کرده ام .

از نظر شغلي و اجتماعي و بیشتر ابعاد زندگی پیشرفت 
دارم و مي دانم که تا وقتي که با شما باشم وضعیتم بهتر 

و بهتر مي شود. 
یعقوب ، معتاد- استان خوزستان 

بیرون کشید.امروز من هم تالش می کنم تا سنت ها را 
درک کنم و به اجرا بگذارم تا دیگرانی مثل من رو به 
سراشیبی زوال و نابودی و مرگ نروند. اجرای سنت ها، 
مسئولیت و تعهد فردی هر یک از ماست که باعث نجات 
ما به عنوان یک فرد و  نیز گروه های انجمن معتادان گمنام 

خواهد شد.
مرتضی. س– لنجان

داستان من نه از گذشته من است و نه از عجز و دردهای 
بدنی. می خواهم از مسائلی صحبت کنم که امروز باعث 
نجات من و ماندگاری من در برنامه شده است. سنت های 
و  ماست  گروه های  حافظ  گمنام  معتادان  گانه  دوازده  
رعایت نکردن آنها توسط اعضای دیگر، باعث دوری چند 
مدتی من از برنامه شد. در عین حال رعایت آن توسط 
یک عضو خدمت گزار، بنیان بهبودی امروز مرا بنا کرده 
است. از سال هشتاد  وپنج با برنامه معتادان گمنام آشنا 
شدم و با حضور در جلسه با مسائلي روبه رو شدم که باعث 
شد از برنامه دورشوم. زمانی که من مشارکت خود را در 
جلسه بیان نمودم و اشاراتی به مسائل شخصی و نحوه 
ترکم کردم، سریعاً به اعضای کم تجربه آن گروه، برخورد 
و واکنشی آنی نسبت به من نشان دادند و چنان باور من 
شکست که تا مدتی اسم انجمن هم باعث آزارم می شد. 
در صحبت های گرداننده جلسه و مشارکت دیگری، فقط 
حرف مواد مخدر مصرفی آن شخص و مدت مصرفش را 
شنیدم و تنها پیامی که گرفتم این بود که من با آنها 
تفاوت دارم و با این نوع ماده مصرفی و تخریب کم، جایی 
در این جلسات ندارم و دوباره جدایی از انجمن و مصرف 

مجدد. امروز اقرار می کنم که اینها اشتباهات من بود.
اما می دانیم که معتاد، بنده تفاوت هاست و همیشه 
دنبال راه گریزی می گردد تا از انجمن جدا شود. اما اصل 
داستان من در این قسمت است که یک روز که دیگر از 
تمام زندگی خود خسته شده بودم و راهی نداشتم، دوباره 
راهی جلسه شدم.اما آن جلسه، جلسه نجات من بود. 
زمانی که گرداننده بسیار ساده حرف می زد و از نقاط 
مشترک معتادان صحبت می کرد، احساس امنیت کردم. 
گرداننده آن شب از مسائلی صحبت می کرد که همگی 
نشانگر بیماری اعتیاد بود و بسیار ساده پیام را به من و 
شاید سایر اعضا رساند. آن شب اولین روز پاکی من و 
شروع بهبودی ام نیز بود. امروز با صدای بلند فریاد می زنم 
که سنت های دوازده گانه معتادان گمنام جانم را نجات داد 
و مرا از چاه تاریک بیماری اعتیاد مثل یک طناب نجات 

آمده ام که بمانم

راهی   NA آمدید.  خوش   NA جلسه  اولین  به 
پیشنهاد می  به معتادان  برای زندگی بدون مواد مخدر 
کند. اگر مطمئن نیستید که معتادید یا نه، نگران نباشید؛ 
فقط شرکت در جلسات را ادامه دهید. هر قدر بخواهید 

فرصت دارید که خودتان به نتیجه برسید. 
4 

 پیام بهبودی



نگاهي 
کوتاه بر 
خدمات

ساختار خدماتی برای این به وجود نیامده است تا بعضی از 
گروه ها، دیگران را مجبور به انجام پیشنهادهای خود بکنند.

ذات و ما هیت غیر حکومتی ساختار خدماتی، حکم می کند 
که نظرات و رضایت دیگران را هنگامی که تصمیمات ما بر 
روی آن ها اثر می گذارد و همکاری دیگران و قتی که این 

تصمیمات روی ما تأثیر می گذارد را بررسی  کنیم.
»مفهوم 12«

با سالم به تمام اعضاي NA در سراسر دنیا. این متن شامل برداشت شخصي و تجربه گروهي ماست که امیدوارم مورد توجه دوستان قرار گیرد.
در روزهاي اولي که وارد انجمن شده بودم برداشت متفاوتي نسبت به امروز در مورد جلسات باز داشتم. در آن روزها جلسه باز ما شامل برگزاري تولدها و دعوت از مسئوالن و گاهي 
حرفه اي ها و خبرنگاران بود، اما با جلسات بسته ما زیاد فرقي نداشت. همان طور که در جلسات بسته مشارکت مي کردیم در جلسه بازهم مشارکت کرده و از همان ادبیات جلسات 
بسته استفاده مي کردیم. سوت ها و تشویق هاي آن چناني به  همراه صحبت هاي غیراصولی در مورد مباحثي مثل ترک جسماني، زیرسؤال بردن حرفه اي ها و روش هاي علمي که هیچ 

ربطي به NA نداشت! به مرور استقبال مسئولین و پزشکان و.... کمرنگ شد. برخورد ناپخته برخی باعث شد تا برداشت های غلطی در مورد NA در ذهن عده ای نقش ببندد.
من فکر مي کردم جلسه باز جایي براي خودنمایی است! سعي مي کردم طوري رفتار کنم تا همه مرا تأیید کنند! در آستانه تولد یک سالگي ام فقط به این فکر مي کردم آن باال 
چه بگویم که همه بفهمند من چه انسان خوبي هستم! نمي دانستم جاذبه من باید تغییرات من باشد نه فقط حرف هایم که با زندگی ام کلي فاصله داشت.تولدها مهم ترین مسئله در 
جلسات باز ما بود و اگر یک ماه تولد نداشتیم، این جلسات هم برگزار نمي شد. در جلسات باز، ما هم پیام رساني مي کردم و هم اطالع رساني، که این موجب شده بود به هیچ کدام از 
این دو هدف به خوبي نرسیم. جلسات باز ما براي مهمانان غیرمعتاد تکراري و کسل کننده بود! این  را بعدها که در قالب کمیته اطالع رساني به آنها مراجعه کردیم، از زبان خودشان 
شنیدیم. به مرور با افزایش تجربه و همکاري خدمت گزاران گروه، ما این هدف ها را از هم تفکیک کردیم. گروه هاي ما بر روي پیام رساني متمرکز شدند و ساختار خدماتي که شکل 
دادیم در قالب اطالع رساني، NA را به سایر افراد جامعه، مسئوالن و خانواده ها معرفي نمود. امروز در جلسات باز طوري رفتار و مشارکت مي کنیم تا آتش اشتیاق به ترک موادمخدر 
در قلب تازه واردان NA شعله ور گردد. ما دریافتیم که در سایه لطف خداوند و اتحاد و همدلي مي توانیم هم پیام بهبودي را به همدردان برسانیم و هم  NA را به عنوان انجمنی 
خوشنام و معتبر در خدمت جامعه به دیگران معرفي کنیم. اینها ممکن نمي شد مگر با کمک و حمایت شما اعضای محترم که با پشتیبانی خود از ساختار خدماتي موجب شدید تا 

ما آموزش دیده و بتوانیم به نحو شایسته تري خدمت کنیم. از همه شما متشکریم. به امید کمک به همنوع در کنار هم. 
سیاوش .ع - استان مازندران 

جلسات باز

نقطه نظرات یکدیگر توجه کرده و به هیچ عنوان مخالفت 
خود را با تحقیر دیگران بیان نمي کنند. فضاي محبت و 
احترام حاکم بر شورا به صورت مداوم وجود دارد. هرچند 
دلخور  ظاهر  به  و  مي رود  باال  صدایشان  گهگاهي  اگر 
مي شوند، اما انگیزه قوي آنها براي رعایت سنت پنجم 
باعث مي شود تا به کمک یکدیگر تمام مشکالت را حل 
کنند. حضور با تجربه تر در کنار جوان ها، تبادل تجربه ها، 
بذله گویي هاي بعضي از اعضا، فضاي امن براي بیان نقطه 
گزاران  از خدمت  پذیرایي  مؤثر،  گردانندگي  نظرات، 
انرژي  باعث مي شود  غیره....  و  اعضاي شرکت کننده  و 
مثبت و خاصي در جریان باشد تا همه بتوانند براي ادامه 
این مسیر معنوي با انگیزه قوي تري شرکت کنند. قصد 
من از بیان این موضوعات این است که احساس مي کنم 
که گاهي وقت ها نگاه خیلي از خدمت گزاران در سطح 
گروه ها، هیأت نمایندگان و ناحیه نسبت به شوراي منطقه 
نگاه مثبتي نیست و متاًسفانه گاهي فکر مي کنند که 
خدمات در سطح شوراي منطقه حکومتي است. تا وقتي 
که من در شوراي منطقه اي شرکت نمي کردم، چنین نگاه 
مسمومي را داشتم اما با کمک خداي بزرگ بعد از چند بار 
شرکت در شورا متوجه اشتباه خود شدم. امروز از صمیم 
قلبم از خدمت گزاران در سطوح مختلف NA تقدیر و 
تشکر مي کنم و براي همه اعضا آرزوي بهبودي و موفقیت 

دارم. 
محمد.م - استان مرکزی

خداي  از  عمیق  شکرگزاري  یک  با  مي خواهد  دلم 
بزرگ صحبتم را شروع کنم. من حدود پنج سال و 
ده ماه است که در برنامه هستم و با لطف خداي بزرگ 
یک خدمت گزارم. موضوع صحبت من خدمت در انجمن 
است. هم در سطح گروه، هم در هیأت نمایندگان و هم 
به  که  به  خاطر عالقه اي  و  داشته ام  ناحیه خدمت  در 
 خدمت دارم بیشتر وقت ها در جلسات شوراي منطقه اي 
به  عنوان  تا وقتي که  ایران هم شرکت مي کنم.   NA

خدمت گزار در یک شورا شرکت مي کنم، به خاطر اینکه 
از نظر احساسي و رواني درگیر موضوع خدمت مي شوم، 

شاید نتوانم زیبایي هاي خدمت را شاهد باشم، اما وقتي 
در شوراي منطقه اي به  عنوان یک شاهد شرکت مي کنم، 
بهتر مي توانم موضوعات را ببینم. نمایندگان نواحي، هر 
کدام از شهرهاي دور و نزدیک با یک شور و شوقي که 
از چشمانشان پیداست در جلسه شرکت مي کنند و یک 
لبخند زیبا که برگرفته از روحیه اعتماد است در چهره شان 
با  شورا  گزاران  خدمت  از  هرکدام  می باشد.  مشخص 
تیزبیني و روشن بیني برگرفته  از تجربه و بهبودیشان 
به صورت موشکافانه به موضوعات دقت مي کنند و انگار 
هیچ کاري در دنیا مهمتر از این کار برایشان نیست. همه به  
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حجت  هستم یک معتاد 
راستش هدفم از نوشتن نامه این بود که تجربه چندسال خدمت در گروه هاي شهر خودم را در اختیار دوستان هم 
دردم چه گروه هاي قدیمي و چه گروه هاي نوپا قراردهم و آن هم پیشنهاد دفتر منشي گري مي باشد، هر منشی یک 
ساعت و نیم وقت دارد تااطالعاتی شبیه به آن چه در جدول زیر آمده را یادداشت کند. این کار باعث مي شود تجربه  

منشي قبلی به منشي بعدي در بهتر خدمت کردن، انتقال یابد.

پس اول جدول را مشاهده کنید تا در رابطه با آن توضیح دهم.

  تاریخ : 88/2/7   دوشنبه          منشي: محمد تقي

  1- موضوع جلسه: تجربه قدم دوم

  2- گرداننده: مرتضي

  3- ساعت شروع جلسه: 7

  4- ساعت اتمام مشارکت: 8/10           تعداد حدودي افراد: 45 نفر

  5- ساعت اتمام جلسه8/30                تعداد چیپ ها: 3 عدد

  6- تعداد تازه واردان: 1 نفر                 تعداد تولدها: 1 عدد یک سالگي

  7- تعداد مشارکت: 18 نفر                تعداد نشریات فروخته شده: ..............

  8- خزانه امروز: 6500 تومان              جمع کل خزانه: 94700 تومان

  1 ماه           2 ماه           3 ماه          6 ماه          9 ماه            1 سال         18 ماه            2 سال

چون در گروه ما هر شب چیپ دهي است با این جدول منشي ها مي توانند به اطالعاتي از قبیل: تعداد چیپ هاي داده 
شده، تعداد تازه واردان، تعداد مشارکت در هر شب، خزانه روزانه، جمع خزانه کل، تعداد تولدها در گروه، فروش و تعداد 

نشریات در طي یک سال دسترسي داشته باشند.
مثالً: اگر دقت کنید اکثراً در تمام جلسات دیده مي شود که یک سري نشریات بلوکه شده و کمتر استفاده مي شود 
و منشي بعدي هم وقتي این خدمت را مي گیرد مقداري از نشریات را به طور دائم باید همراه خود ببرد و بیاورد. ولی با 
این آمار منشي ها مي توانند متوجه شوند که چه نشریاتي بیشتر مصرف مي شود. این اطالعات را هم، به منشي بعدي 

انتقال مي دهند.
ساعت جلسه معموالً توسط وجدان گروهی تعیین می شود که متأسفانه در بعضی از جلسات به آن اعتنایی         
نمی گردد. بعضي از اوقات پانزده دقیقه بعد از ساعت تعیین شده جلسه تمام مي شود. پس منشي ها بادقت به دفتر و 
سنجیدن تعداد اعضا و تعداد مشارکت کننده و ساعات اتمام مشارکت، مي توانند جلسه را حتماً سروقت خود ببندند. 
مطلب دیگر موضوع جلسه است که منشي ها سعي دارند که یک موضوع جلسه را چند بار انتخاب کنند آنهم موضوعات 
تکراري. ولي با مرور این دفتر مي توانند موضوعات خوب و متنوع که بیشتر در رابطه با بیماري و بهبودی باشد و 

همچنین با کمک این دفتر می توان قدم و سنت هایی که کمتر به آن پرداخته شده است را انتخاب کنند.
نوشتن نام گرداننده: بارها دیده مي شود چند عضو قدیمي  بیشتر مواقع گرداننده بوده اند. با کمک این دفتر می 

توان به دوستان تازه  وارد و حتي کساني که ترس دارند و از گردانندگي امتناع مي کنندفرصت خدمت را داد.

همان طور که در خواندني هایمان آمده است تازه واردان 
مهمترین افراد جلسه هستند. پس طي یک ماه مي شود 
دریافت که گروه در راستاي سنت پنج که رساندن پیام 
به یک معتاد در حال عذاب است چقدر نقش داشته، و 
نیز تعداد مشارکت ها که زمان آن محدود است به گروه 
کمک مي کند که وقت به دیگر عزیزان هم برسد، نه اینکه 
یک نفر طوالني صحبت کند و دیگران حتي فرصت بیان 

احساس خود را هم نداشته باشند.
خزانه که در رابطه با سنت هفتم است. نشانه این است 
که هر گروه ماهانه چقدر از سبد استقبال مي کند و براي 
هزینه آن تصمیمات جدي با رأي وجدان گروه گرفته 
مي شود. اول کرایه محل، بعد نشریات، چیپ   و سکه ها 
و باقیمانده به هیأت و سپس ناحیه فرستاده مي شود. در 
بعضي از گروه ها دیده مي شود که پول را به جای اینکه به 
هیأت ها و ناحیه بفرستند در خرج هایی که لزومی ندارد 
مثالً با موکت بودن کف جایي که مراسم برگزار مي شود 
خرید فرش.... هزینه مي کنند ولي دوستان عزیز؛ در شهر 
خودم طي چند ماه مي دیدم که به گروه هاي تازه وارد 

نشریات و چیپ رایگان اعانه می کند.
در چندین گروه نوپا در روستاهاي اطراف ما با شبي دو 
جلسه در هفته شروع به کار مي کند و از  گروه هاي نوپا 

بابت نشریات اولیه هم پولي دریافت نمي شود.
پس با تشکیل جلسات نوپا دیگر عزیزاني که از بیماري 
اعتیاد در عذاب هستند مي توانند مانند ما این راه را آنها 
هم طي کنند در آخر امیدوارم که منظورم را رسانده 
باشم. براي تمام همدردهایم آرزوي پاکي به اندازه طول 

عمرشان مي کنم.
با تشکر حجت - استان مازندران

یکی از چیزهایی که در هنگام انتخاب خدمت گزار مورد اعتماد باید در نظر داشته باشیم، بلوغ در بهبودی است زیرا انتخاب کسانی که به تازگی بهبود یافته اند، ممکن است آنها را از وقت 
و انرژی که در اوایل بهبودی به آن نیازمند هستند، محروم کند و مطلب مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، شرکت مداوم در جلسات گروه می باشد.

 »راهنمای خدمات محلی«

همایش ششمین سالگرد
 گروه های NA خراسان جنوبی
شانزدهم و هفدهم مهرماه 

در بیرجند
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وقتی تو بر من می باری

مهمترین کار:

جلسه!

بسیاری از ما از خانواده های به شدت آسیب دیده می آییم. در مواقعی عدم سالمت عقلی که در میان خویشاوندان ما حاکم است، غیر قابل تحمل به نظر می رسد. گاهی اوقات می 
خواهیم ساک خود را ببندیم و از آنها دور شویم.

 »فقط برای امروز«

در این سال ها چندبار کار پدر و مادرم به طالق کشید.

این  اعتقادات و تعصباتی که پدرم داشت  به خاطر 
موضوع داشت جدی تر می شد که با وساطت بزرگ ترها 
حل شد. قبل از مصرف موادمخدر یادم هست که خیلی 
خودآزاری می کردم. و با وسایل تیز خودم را مورد ضرب 
و شتم قرار می دادم تا توجه خانواده ام را به خود جلب 
کنم. احساس می کردم با همه متفاوت هستم و دراین 
افکار غوطه ور بودم. سال 78 در دانشگاه پذیرفته شدم. 
شهرستانی به دور از محل سکونت و مهیا برای هر کاری 
که می خواستم انجام دهم و چیزی که سال ها منتظرش 
بودم را به دست آوردم، می خواستم آزاد باشم. با تعارف 

آیین زندگی را یاد بگیرم.
به امید روزی که هر معتادی در هرجای دنیا بتواند 
پیام NA را به زبان و فرهنگ خاص خودش تجربه کند. 
خداوندا؛ اراده و زندگی ام را به تو می سپارم. مرا در 
بهبودی ام راهنمایی کن و به من نشان بده که چگونه 

زندگی کنم. 
رضا. ب - استان قم

می گذشتم. دراین راه به خیلی ها صدمه رساندم. خدا را 
شکر به زندان گرفتار نشدم اما حصارهایی که برای خودم 
درست کرده بودم از دیوارهای زندان بلندتر و محکم تر 
به دنبال  برای رفتن به مسافرت  اینکه یک روز  تا  بود. 
دوستی رفتم. اما دیدم که او در یک درمانگاه در میان 
افراد زیادی و در موجی از شادی و انرژی حضور دارد و 
همه سرحال و خندان هستند. آنجا یک جلسه NA بود و 
از همان شب تصویر آنها در ذهن خراب من ماند و عاملی 

شد تا پاک شوم. 
امروز سه سال و سه ماه و نه روز از آن روزهای بد و 
زجرآور گذشته است. من با کمک انجمن، قدم ها، راهنما، 
خدمت و شما دوستان توانسته ام پاکی ام را حفظ کنم. از 

را در  بهبودی خود  اعتیاد و  دوست داشتم داستان 
اختیار شما بگذارم. شاید معتادی با خواندن داستان من 
احساس هماهنگی و همسانی بیشتری پیدا کند. ضمناً 
قدم 12 و سنت 5 خود را تمرین کنم. تنها فرزند پسر 
خانواده بودم، در خانواده ای سراسر تشنج بزرگ شدم، 
مشاجرات و در گیری های خانوادگی همیشه وجود داشت 
و من در این فضای مملو از ترس ، رنجش ، عصبانیت  و 
کمبود  در حال رشد بودم. پدر زحمت کشی داشتم که 
برای امرار معاش خانواده اش تالش می کرد ولی همیشه 
آرزو داشتم او بمیرد تا من آزاد باشم و هر کاری که دوست 

خداوند سپاس گزارم که به NA آمدم تا بتوانم زنده بمانم 
و از زندگی لذت ببرم. ارتباط نزدیک با راهنمای عزیزم 
که مثل پدری معنوی در کنارم بوده است  به من خیلی 
کمک کرد. حتی دردناک ترین و خصوصی ترین اتفاقات 
زندگی ام را برای او تعریف کردم و به اواعتماد دارم. ترازنامه 
قدم دهم و خدمت درانجمن معتادان گمنام امروز این 
کمک را به من کرده که به اندک بلوغ فکری – رفتاری 
و اجتماعی رسیده باشم و بتوانم برای خودم همسری 
انتخاب کنم و در کنار او زندگی خوبی داشته باشم. امروز 
از نظر اجتماعی جایگاه خوبی دارم، کار می کنم، درآمد 

همان  این  دیدم  و  کردم  مصرف  موادمخدر  دوستانم 
چیزی است که من در زندگی احتیاج داشتم. پس شروع 
به مصرف تفریحی کردم ولی چند وقت بعد یک معتاد 
تمام عیار شده بودم. خانواده هم شک کرده بودند اما 
نمی توانستند باور کنند. دراین روزها بود که پدرم از دنیا 
رفت. وقتی همه در حال خاکسپاری او بودند و گریه و 
زاری می کردند، من دراین فکر بودم که چطور مواد تهیه 

کنم.
سال ها گذشت و من دیوانه تر می شدم و مثل حیوانی 
گرسنه از همه کس و همه چیز برای به دست آوردن مواد 

دارم، انجام دهم. فاصله ام روز به روز با او بیشتر 
می شد. مادرم هم سرگرم خانه داری و دعواهایش 
این  تمام  در  هم  دیگر  خواهر  سه  بود.  پدرم  با 
موقعیت ها حضور داشتند و آنها هم در این خانواده 
درحال بزرگ شدن بودند. زندگی من به همین 
خجالتی تر،  روز  به  روز  من  و  می گذشت  منوال 
گوشه گیر تر، رنجیده تر، خودمحورتر، خودخواه تر و 
از درون جنگجو تر می شدم. درک درستی هم از 
خداوند نداشتم. ولی گرایش های مذهبی زیادی 
داشتم که البته سمت و سوی درستی نداشت و 
از همه آنها به عنوان ابزاری برای روزهای گرفتاری 
استفاده می کردم.از سوی خانواده شدیدا کنترل 
می شدم و اجازه نداشتم که آزاد باشم. یادم هست 

کافی دارم و زندگی می کنم. خدا را شکر. دوست 
دارم پولدارتر شوم و بتوانم راحت زندگی کنم 
 NA و به  اطرافیانم کمک کنم. عالقه مندم در
بیشتر خدمت کنم و زندگی سراسر شور و نشاط 
و تعالی داشته باشم و فرزندانی سالم به جامعه 
تحویل بدهم. سعی می کنم از رفتارهای مخرب 
دوری کنم که به من و پیام NA لطمه خواهد 
زد. هم اکنون مجدداً قدم چهار را کار می کنم و 
این دوره کار کرد قدم ها لطف و صفای خاصی 
برای من دارد. بیشتر خودم را شناخته  و با نقاط 
ضعف و قوت خود آشنا شده ام. کارکرد قدم ها 
باعث  و  زدند  مرا صیقل  روان  و  و روح  جسم 
شدند من زالل و شفاف شوم و راه و رسم و 
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فقط بگو آری
تـرجـمـه

ترجمه دومین داستان از کتاب پایه، چاپ جدید

بد  روزهای  که  دارد  باور  هندی  معتاد  این 
آموزنده  و  خوب  روزهای  فقط  ندارد،  وجود 
وجود دارد. او چیزهای زیادی در بهبودی یاد 
گرفته است. چیزی که بسیار اهمیت دارد این 
است که شاید او آموخته است که چگونه عشق 

بورزد و به این فرایند اعتماد کند.
من در یک خانواده سنتی سیک بزرگ شدم، جایی که 
حتی کشیدن سیگار نیز جایز نبود و منع داشت. سیک ها 
آدم های جنگجویی هستند و »سردار« کلمه ای است که 
در زبان هندی به سیک ها اطالق می شود و به معنی 

رئیس و رهبر است.
روی  از  به راحتی  می توان  را  سیک ها  اینکه  به علت 
عمامه هایشان شناخت، بنابراین من یک مصرف کننده 

تابلو بودم!
اجتماع  توسط  می کنند،  مصرف  که  سیک هایی 
پذیرفته شده نیستند و من یک مصرف کننده بودم، حتی 

فروشندگان نیز مرا »سردار مفنگی« خطاب می کردند.
من حداقل دوبار زندگی کردم؛ زندگی حرفه ای من 
و زندگی من در دوران اعتیاد فعال. من در یک مدرسه 
خیلی خوب فارغ التحصیل شدم. به این خیال که می توانم 
به تنهایی برای مدتی به زندگی خودم سر و سامان بدهم 
و با این انگیزه من برای کاشتن قارچ، به کوهستان رفتم. 
در ابتدا من در محیط های داد و ستد و پر رفت و آمد 
فعالیت خودم را شروع کردم و سپس به علت اینکه هر روز 
شرایطم سخت تر می شد و جهت تطبیق خودم با نیازهای 
اعتیادي و فرار از مردم، در کوهستان ها مشغول آموزش 
شدم. توجیه عقالنی من این بود که نمی خواهم در این 
رقابت خشن و فرسایشی حضور داشته باشم. من در مورد 
انجام هر چیزی که به ذهنم می رسید برای هر کسی که 
گوش شنوایی داشت سخنرانی های هیجان انگیز می کردم. 
اما بیشترین چیزی که مرا جذب کرد زندگی بی دغدغه 
و ماری جوانای مرغوبی بود که بیرون از کلبه می کاشتم. 
یک کلبه روی تخته سنگی در واقع جای راحتی بود برای 
تنهایی! در ابتدا این کار لذت بخش بود اما به مرور برای 

من تبدیل به جهنم شد.
در نهایت نتوانستم با تنهایی خودم کنار بیایم، به همین 
دلیل به شهر برگشتم تا کاری برای خود دست و پا کنم. 
محیط جدید   با  دادن خودم  وفق  جابجایی،  بار  هر  با 
سخت تر می شد. از ابتدا، گناه، خجالت و ترس، جزئی 

دیگرت را در دستان یک عضو با تجربه قرار بده و تو دیگر 
دستی برای ادامه بازي نداری!

بیرون از جلسه عضوی به طرفم آمد و با من صحبت 
کرد و داستانش را برایم مشارکت کرد. او شروع به تعریف 
چیزهایی کرد که آنها را احساس کرده بودم، چیزهایی 
که من به کسی نگفته بودم. در نهایت او به چیزهایی 
اشاره کرد که من حتی به خودم هم نگفته بودم، اما وقتی 
آنها را شنیدم، عمق وجودم را لرزاند. آن صحبت ها به 
احساس من جان دوباره داد و باالخره یکی پیدا شد و 
مرا درک کرد. او گفت: »تو دیگر مجبور نیستی دوباره 
اینگونه احساس کنی، تو مجبور نیستی که دیگر دوباره 
تنها باشی، فقط سعی کن به جلسات برگردی.« او اولین 
راهنمایم شد و من از آن روز به بعد دیگر مصرف نکردم.

روز بعد به بهترین دوستم که با او ده سال مصرف 
می کردم گفتم که من به جلسه رفته ام و از او سؤال کردم 
آیا او نیز تمایل دارد که با من بیاید. نمی دانم چرا این 
سؤال را از او پرسیدم، یا بطور قابل مالحظه تر، چرا او به 
من جواب مثبت داد. من اولین قدم دوازدهم خودم را 
قبل از اینکه حتی بدانم دوازده قدم وجود دارد، کار کردم. 
پاک شدن و پاک ماندن با او یکی از لذت های دوران 

بهبودی من بوده است.
وقتی من به NA آمدم، مانند بسیاری از اعضا، درک 
درستی از خداوند نداشتم. وقتی راهنمایم از من خواست 
که دعا کنم به او گفتم که من به خدا اعتقادی ندارم و فکر 
می کنم دعا کردن عملي ریا کارانه است. او آنقدر خندید 
که اشک از چشمانش جاری شد. اما از من خواست که 
به هر حال دعا کنم و فقط کلمات را به زبان بیاورم و 
انجام دادم، چون به حدي درد داشتم  را  این کار  من 
که حاضر به انجام هرکاري بودم. یک روز وقتی به خود 
آمدم دیدم که به نیروی برتر از خودم ایمان پیدا کرده ام. 
نیروی برتر بصورت خداوندی دوست داشتنی، دلسوز و 
قابل درک و فهم برایم معنا پیدا کرد. من به اصل عملکرد 
قبل از احساس پی بردم و دعا می بایست قبل از باور باشد. 
من می خواهم یک تکیه کالم دیگر به تکیه کالم هایی که 
در NA رایج است اضافه کنم: هر چه بیشتر به برنامه 

بچسبی، بیشتر برایت کار می کند.
بیست روز بعد از آنکه به NA آمدم، شغلم را از دست 
دادم. راهنمایم گفت: این شاید همان چیزی بوده که به 
 NA آن نیاز داشتم. در ابتدای راه بودم اما به اعضای

از مصرفم بود. من در اعتیاد فعال، شرایط جغرافیایی 
از کسانی که مرا دوست  تا  امتحان کردم  را  متعددی 
داشتند، دور باشم، زیرا نمی توانستم در چشمان آنها نگاه 
کنم. در مورد کارم دیگر نمی توانستم آنرا حفظ کنم  و در 
مورد دوستانم، آنها را از خودم مأیوس کرده بودم. فکر 
می کردم اگر بتوانم شرایط محیطی ام را تغییر دهم، در 
نهایت می توانم زندگیم را جمع و جور کنم. اعتقاد داشتم 
که مشکلم از آنجا سرچشمه گرفته است که من در مکان 

و زمان نامناسب به دنیا آمده  ام!
من به جای اینکه یک مهندس نرم افزار هندی در دهه 
نود باشم می بایست یک خواننده راک کالیفرنیایی در 
دهه شصت میالدی می بودم و شما آخر این داستان را 
می دانید: من در نهایت نتوانستم به این خودفریبي ادامه 

بدهم!
برای من شنیدن اینکه زندگیم غیر قابل اداره شده بود 
یک تسکین بود، شما این وضعیت مرا نام گذاری کردید. 
من هم همانگونه که اکثر معتادان به جلسه می آیند، با 
حالتی از ناامیدی، بیچارگی و در حال خودکشی به اولین 
جلسه خود قدم گذاشتم. به آنجا رسیدم در حالی که 
جلسه رو به اتمام بود. وقتی وارد جلسه شدم، دو نفر 
از اعضا در دو سمت من قرار گرفتند، دست مرا محکم 
فشردند و دعای آرامش را خواندند. آن روز من درس 
مهمی آموختم؛ یک دستت در دست تازه وارد و دست 
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وقتی راهنمایم از من خواست که دعا 
فکر می کنم دعا  گفتم من  او  به  کنم 

کردن عملی ریاکارانه است.
او آن قدر خندید که اشک از چشمانش 
جاری شد. اما از من خواست که به هر 

حال دعا کنم.

کار  را  قدم هایم  می رفتم،  جلسات  به  بودم،  چسبیده 
شعار  بودم.  شده  خدماتی  کارهای  درگیر  و  می کردم 
بهبودی من این بود: فقط بگو آری. هر کاری که شما از 
من خواستید گفتم، باشه. من تمایل داشتم که هر مسیر 

طوالنی را طی کنم.
وقتی که یکسال پاک بودم، به کشور قطر در حاشیه 
خلیج فارس نقل مکان کردم. ناگهان با یک شغل جدید 
در یک کشور غریب و فقط هفته ای دو جلسه AA مواجه 
شدم. چند ماه اول، تقریباً نصف حقوقم را بابت تماس 
تلفنی با راهنمایم در هندوستان هزینه کردم. او زیر پای 
مرا خالی نکرد، دست مرا نگه داشت و مرا در آن برهه 
از زمان که بعضی از روزهای آن هر دقیقه اش دردناک 
بود، هدایت کرد و عبور داد. من با یک ترس درونی از 
خواب بیدار می شدم و دوست داشتم بمیرم و ولي به 
راهنمایم که سه هزار مایل از من دور بود زنگ می زدم 
تا به من بگوید: یک دوش بگیر و به من زنگ بزن، به او 
زنگ می زدم و او می گفت: صبحانه ات را بخور و دوباره 
به من زنگ بزن. من به این نتیجه رسیدم که خوردن 
صبحانه یک اصل روحانی است. صداقت، روشن بینی و 
تمایل همراه با صبحانه کمک می کند ما در مسیر درستی 

قدم برداریم.
من به محل کارم رفتم و برای مدتی حالم خوب بود. 
سپس کاغذ در چاپگر گیر کرد و من به کاغذ نگاه کرده 
و پیش خودم فکر کردم؛ من دارم چه چیزی را چاپ 
می کنم؟ من اینجا چکار می کنم؟ این خیلی بی معنی 
است. من فقط باید خودم را بکشم. از لحاظ فکری عادت 
کرده بودم در سه ثانیه از آرامش به سمت خودکشی بروم. 
نمی توانستم احساساتم را کنترل کنم. اما هر بار که من 
این خشم و ناامیدی را احساس می کردم، به دستشویی 
می رفتم و مدت زمان زیادی را در آن جا به سر می بردم، 
همانطور که در دوران مصرفم اینکار را می کردم، با این 
تفاوت که این بار هدفم مصرف نبود، بلکه پیدا کردن 

یک خلوت.
راهنمایم به من پیشنهاد داد که در قطر یک راهنما 
برای خود دست و پا کنم. ایده رابطه با یک راهنمای 
جدید، برقراری رابطه اي صمیمی با شخص دیگر، به نظرم 

خرد کننده و طاقت فرسا بود.
با تمایل این کار را  با وجود مقاومت در برابر تغییر، 
انجام دادم. در قطر NA وجود نداشت، بنابراین از یک 
عضو AA خواستم که راهنمایم شود. من کتاب راهنمای 
کارکرد قدمهای NA را کار کردم. هر روز صبح به مدت 
یک ساعت می نشستم و به سؤاالت به نظر تمام نشدنی 

یک کشور مسلمان و بیگانه پرداخت تاوان دستگیر 
شدن در معاشرت با جنس مخالف، غیر قابل تصور بود اما 
من دست بردار نبودم. یک بار دیگر معنی عاجز بودن را 
فهمیدم. من احساس ترس، گناه و خجالت داشتم و به 
مرور یکی از گرانبهاترین هدایای بهبودی را از دست دادم. 

من دیگر نسبت به خودم احساس خوبی نداشتم.
ارتباطم با خداوندی که درک می کردم، ضعیف شده 
بود. به جلسات می رفتم اما نمی توانستم مانند گذشته، 
صادقانه مشارکت کنم. باور دارم چیزی که مرا نجات داد، 
رابطه راهنما و رهجویی بود. من به مشارکت صادقانه 
با راهنمایم ادامه دادم و برای از بین بردن این وسوسه 
کوشش زیادی کردم، اما هر بار شکست خوردم. در نهایت 
راهنمایم به من گفت: عواقب این کار برای بهبودی و 
زندگی ات خطرناک است. بی خیال شغلت شو و به هند 
از اول شروع کن. من بهانه و دستاویز  برگرد و دوباره 
آوردم، جنگیدم، توجیه آوردم که من سخت کار کرده ام 
و نمی خواهم این موقعیت حرفه ایم را از دست بدهم و 
خودم را کنار بکشم. اما یاد گرفتم که برای درخواست 
کمک و راهنمایی، گوش شنوا داشته باشم. آن روز من به 
خانه رفتم و دعا کردم: خدایا اگر این خواست تو برای من 
است، پس من آنرا می پذیرم. اما اگر راهی برای برطرف 
کردن این وسوسه وجود دارد، خودت آنرا از من بگیر زیرا 

که من ناتوانم.
ما  که شرکت  گفت  و  زد  مرا صدا  رئیسم  بعد  روز 
یک قرارداد بزرگ در کشور بحرین امضاء کرده و از من 
خواست که سریعاً به آنجا بروم. راه حل هایي که خدا پیش 

پای من می گذاشت، همیشه مرا شگفت زده می کرد.
یکی از دوستانم به من مي گفت: روزهای بد وجود 
ندارد، فقط روزهای خوب و آموزنده وجود دارد. در هر 
از خداوندی که درک می کنم،  موقعیتی من می توانم 
بپرسم که خواست او برای من چیست؟ باید اینجا چه 
چیزی را یاد بگیرم؟ من می توانم این را در تمام امور 
زندگی خودم تمرین کنم. حتی در مورد کارم نیز می توانم 
بپرسم که رهاورد من از این موقعیت چیست؟ به جای 
فکر کردن به اینکه من چه چیزی را از دست می دهم. 
وقتی من این نگرش را تمرین می کنم، غالبا پیروز میدان 

خواهم بود.
راهنمایم از من خواست که درباره ترس از مجازات در 
مورد ارتباطم با آن زن بنویسم و گفت: تنها راه زندگی 
کردن، روبه رو شدن با ترس است و اکنون وقت آن است 
که ازدواج کنی. من همیشه پرچم تمایلم را برافراشته 
نگه داشته بودم، بنابراین گفتم باشه، اما من برای ازدواج 

آن پاسخ می دادم. راهنمای جدیدم یک کپی از کتاب 
راهنمای کارکرد قدم من تهیه و آنرا مطالعه کرد تا بتواند 
به من کمک کند. او انسان صبور و فروتنی بود. وقتی به 
نوشته هایم نگاه می کردم، به نظرم آمد که همه آنها اشتباه 
و چرت و پرت هستند. من نمی توانستم منفعت حاصل از 
این همه نوشتن را درک کنم. اما امروز می دانم که منظور 
و هدف چیز دیگري بوده. آنچه اهمیت داشت یک ساعت 
زمانی بود که من هر روز برای بهبودیم صرف می کردم. 
با انجام روزانه این کار من در واقع نه به عالی ترین شکل 
ممکن، بلکه با آنچه در توان داشتم و با کارکرد قدم ها، 
پیشرفت کردم. من اعتقاد دارم آن چیزی که واقعاً به من 
کمک کرد، تمایل بود. چون فقط دو جلسه در کشور قطر 
 NA برگزار می شد، من شروع به رفتن به جلسات مجازی
در اینترنت کردم و حتی یک پست خدماتی هم گرفتم. 

من منشی یکی از این جلسات اینترنتی بودم.
حتی اگر کسی هم نبود من خودم فرمت جلسه را 
به خودم  و  تایپ می کردم  را  اجرا می کردم، مشارکتم 
می گفتم: این چیزی است که به آن می گویند برگشت 

سالمت عقل.یک  سال بعد من به کشور عمان نقل مکان 
کردم. خیلی سخت بود، تغییر مکان در هر سال برایم به 
معنی ایجاد روابط دوستانه جدید و اعتماد به آدم های 
جدید بود. من یک معتاد در حال بهبودی پیدا کردم و با 
هم یک جلسه NA راه اندازی کردیم و افراد جدید شروع 
به شرکت در جلسات کردند. دوستی که دوازده قدم را 
 NA با من کار کرده بود نیز به عمان آمد و ما یک گروه
راه انداختیم. خانه من پاتوق اعضای NA شده بود. ما با 
هم دیدار کرده، درباره بهبودی صحبت می کردیم، جلسه 
برگزار می کردیم و درباره زندان ها و بیمارستان ها و ابتکار 
عمل در اطالع رسانی بحث و گفت وگو داشتیم. بعد من 
یک رهجو گرفتم و شروع به کارکردن قدم ها با او کردم.

سپس درگیر یک رابطه ناسالم شدم. من در عمان 
بودم.
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ناحیه یک  از  نمایندگان شماره چهار  جلسه هیأت 
ایران که متشکل از گروه هاي NA شهر تبریز و حومه 
است در تاریخ 88/3/20 جهت انتخاب مسئول کمیته 
 NA برگزاري  همایش نهمین سالروز تشکیل گروه هاي
تبریز تشکیل و یکي از اعضا جهت انجام این مسئولیت 
انتخاب شد. این همایش روز یکشنبه، مورخه 88/5/25 
ساعت17/30در سالن وزنه برداري فتح خیبر تبریز و با 
حضور بیش از هزار نفر از یاران بهبودي شهر تبریز و 
جمع کثیري از اعضاي گروه هاي شهرهاي مراغه، ارومیه، 
اهر، شبستر، جلفا  اردبیل، تکاب، میاندوآب، هشترود، 
سراب،میانه،آذرشهر و مرند و نیز جمعي از خدمت گزاران 

شوراي منطقه ایران و شوراي ناحیه یک، برگزار گردید.
همچنین مسئوالن محترم شوراي هماهنگي مبارزه با 
موادمخدر استان، فرمانداري و شهرداري تبریز، مسئوالن 
دادستان  معاون  و  انقالب  دادگاه هاي  و  دادگستري 
تبریز، مسئوالن تربیت بدني استان و شهرستان تبریز، 
مسئوالن مرکزمشاوره نیروي انتظامي، اعضاي انجمن 12 
قدمي نارانان شهرستان تبریز، NGOهاي دیگر مرتبط 
همایش  این  از  اعتیاد  ترک  کلینیک هاي  مسئوالن  و 

استقبال کرده و در آن شرکت داشتند.
شوراي  ایران،  منطقه  شوراي  کارگاه هاي  کمیته  از 
ناحیه یک و خدمت گزاران شوراي منطقه اي NA ایران 
جهت زحماتي که براي اعزام سخنران و برگزاري هرچه 
بهتر این همایش کشیدند و ما را یاري کردند، متشکریم. 
با احترام 
کمیته همایش نهمین سالروز تشکیل
 گروه هاي NA شهرستان تبریز و حومه

باید جفت خودم را پیدا کنم. او گفت که این کار را به 
سبک سنتی هندی انجام بده و از مادرت بخواه تا برای تو 
دختر مناسبی پیدا کند. پرسیدم پس عشق چه می شود؟ 
او گفت عشق یک عملکرد است و تو عشق را خواهی 
نگاه  ازدواج  پیشنهاد  به  از دیدگاه جنسي  تو  آموخت. 
می کنی، اما مادرت برای تو همسری پیدا خواهد کرد 
که بتوانی با او زندگی کنی و بقیه عمرت را با او بگذرانی. 
راهنمایم پیشنهاد کرد که درباره اعتیادم و NA با نامزدم 
که مادرم پیدا کرده بود، صحبت کنم. گمان کردم که این 
چاره کار است. من به او در مورد داستان جنگ زندگی ام 
بگویم، و او به من بگوید: کدام احمقی می خواهد با این 
آدم مجنون ازدواج کند؟! و اینچنین خواهد بود اگر من به 
پیشنهاد راهنمایم عمل کنم، نمی توانم ازدواج کنم و این 
نقشه من بود!! اما بدیهی است که خواست خدا برای من 
متفاوت بود. آن خانم داستان مرا شنید و فوراً با من ابراز 
همدردی کرده و از من دلجویی و حمایت کرد. ما مدت 

کوتاهی بعد با هم ازدواج کردیم. 
یک روز قبل از سالگرد ازدواج مان، همسرم به حالت 
قهر چمدان هایش را بسته بود که صبح روز بعد آنجا را 
برای همیشه ترک کند. به یاد می آورم که داشتم فکر 
می کردم و به خودم می گفتم که تو از تمایلت خیلی دور 

شده ای. تو اصالً نباید ازدواج می کردي.
از  یکی  توسط  که  سنت ها  کارگاه  به  من  آن شب 
اعضایی که از شهر ما دیدن می کرد، گردانده می شد، 
رفتم. در ابتدا این کارگاه اصالً مرا هیجان زده نمی کرد 
و برایم جالب نبود. طرز فکر من در مورد سنت ها، خشک 
و غیر قابل انعطاف بود. من گیج و بیچاره بودم و فکر 
می کردم بخاطر این طرز فکر یک روز کسی را در آنجا 

خواهم کشت.
فراموش  هرگز  که  شنیدم  را  چیزی  آنجا  من  ولي 
مشارکت  یک  سنت  مورد  در  شخصی  کرد.  نخواهم 
از  مهم تر  ماندن  پاک  که  »ا زمانی  می گفت:  و  مي کرد 
که  زمانی  تا  می مانی.  پاک  تو  باشد،  مسئولیت  قبول 
حفظ گروه تان از حق به جانب بودن شما مهم تر باشد، به 
شما آسیبی نخواهد رسید.« بعد از کارگاه به خانه رفتم، 
همسرم را در آغوش گرفتم و به او گفتم که مایلم تمام 
سعی و تالشم را بکنم تا این کارها را انجام دهم. از آن 
روز به بعد روابط ما تغییر کرد و من عاشق همسرم شدم. 
طرز فکر من راجع به سنت ها، دیگر خشک و غیر قابل 

انعطاف نبود.
از  کمک  درخواست  با  را  خود  یازدهم  قدم  وقتی 
راهنمایم کار می کنم، هر تصمیمی که می گیرم، صحیح 

خواهد بود. من این را در کارگاه سنت ها نیز یاد گرفتم. 
در گروه NA ما، عضوي راجع به اینکه در این کشور به 
ما با احترام نگاه می کنند ولي اشخاصی که مصرف کننده 
خطر  به  را  ما  جلسات  امنیت  است  ممکن  هستند، 
بیاندازند، نگران بود. گروه. در مورد سنت یک بحث کرد: 
منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد و بدون این 
جلسات هیچ کس بهبود پیدا نخواهد کرد. سنت سوم: 
تنها الزمه عضویت تمایل به قطع مصرف است. سنت 
پنجم: هدف اصلی ما رساندن پیام به معتاد در حال عذاب 
است. من در این کارگاه توانستم با عضوی از خدمات 
جهانی صحبت کنم و از او پرسیدم، ما می بایستی چکار 
کنیم؟ اگر او بود چه تصمیمی مي گرفت؟ و او پاسخ داد: 
اصالً مهم نیست که شما در نهایت چه تصمیمی بگیرید. 
من مطمئن هستم شما بهترین تصمیم را گرفته اید زیرا 
گروه شما از اصول و ابزارهای برنامه استفاده کرده است. 
شما در مورد سنت ها بحث و گفت وگو کرده اید و سپس 
به تصمیم نهایی رسیده اید. این درس بزرگی برای من 

بود: به فرایند اعتماد کن.
جایی که من اکنون در آن زندگی می کنم، انجمن 
NA به سرعت در حال رشد است. فکر نمی کنم من در 

هیچ کجا به اندازه اینجا، احساس تعلق کنم. من تمام 
رازهای شخصیم را در NA مشارکت کرده ام و هیچ وقت 
مرا طرد نکردند. بنابراین من تشویق شدم که به این کار 
ادامه بدهم. بر اساس روابطم در NA من یاد می گیرم که 
روابطم را با دیگران مستحکم تر کنم و آن را گسترش 
دهم. با همسرم، با همکارانم در محل کارم و با والدینم. 
و  باشم  انعطاف پذیر  کنم،  اعتماد  که  گرفته ام  یاد  من 
که  مواردی  در  علی الخصوص  کنم،  کمک  درخواست 
هیچ تجربه ای ندارم. از نحوه تولد گرفتن برای همسرم 

تا چگونگی جبران خسارت از پدرم.
یک روز خواهم فهمید که عشق یک اقدام و عمل 
است. من یک زندگی و یک شریک زندگی دارم و هر روز 
با انتخاب های مختلفی روبرو هستم. من متوجه شده ام 
تصمیم گیری واقعاً سخت است. آنها می  گویند با ادامه 
بهبودی ما طرز فکر شفاف تري راجع به اینکه ما کی 
هستیم و چه می خواهیم، پیدا خواهیم کرد. اما این کار 
هنوز برای من بصورت خودکار و غیرارادی نشده است. در 
ازدواج، تغییر محل زندگی، کار کردن خارج از کشور و 
در همه پیشامدهای بزرگ زندگی ام، من توسط انجمن 
حمایت و کمک می شده ام.NA نه تنها مرا تغییر داد، بلکه 

تغییر پذیری را برای من آسان و هموار کرد.
ترجمه از رضا.ف

همايش تبريز
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قبل از هر چیزي یادآور مي شوم این مطلب یک فرمول جادویي نیست و هیچ پولي از تصورات باطل به دست نخواهد 
آمد. تنها سعي شده تأثیر عملکرد سنت ها در محل کار خود را بهتر ببینیم.

سنت یك: 
منافع مشترکي که در سنت یک به آن اشاره مي شود را مي توان در محل کار نیز حفظ کرد. کارگر یک کارخانه که 
منافع کل کارخانه را به منافع شخصي خود ترجیح مي دهد. بهتر کار مي کند و مسلماً بسیار سریعتر مورد توجه باالترها 

قرار خواهد گرفت و پاداش و ترفیع بیشتري نصیبش خواهد شد. 
رعایت سنت یک در محل کار یعني هواي دیگران را هم داشته باشیم. کاري را که مي کنیم درست انجام دهیم، 
حق را به مشتري بدهیم و خودمان را با مغازه  دارهاي همسایه و همصنف یکي بدانیم. چند مغازه دار همسایه که با هم 

هستند و هواي هم را بیشتر دارند، بهتر کسب درآمد مي کنند.
سنت دوم: 

به یاد خدا بودن و خداوند را مرجع نهایي قرار دادن، تأثیر بسیار زیادي در کار کردن ما دارد. به یاد خدا بودن و 
حکومت نکردن بر زیردستان و مشتري و ارباب رجوع و داشتن رویي خوش و برخوردي مناسب در محل کار، مسلماً 
تأثیر زیادي دارد. خود من وقتي با یک برخورد سرد و حکومت مابانه از طرف یک معازه دار مواجه شوم تا جایي که 

بتوانم بار دیگر آن طرف ها پیدایم نخواهد شد.
سنت چهار:

خالقیتي که از استقالل هر فرد در محل کارش سرچشمه مي گیرد، بهترین روش براي کسب درآمد است. همان 
چیزي که اکثر معتادان از آن وحشت دارند شروع یک کار جدید، ترس مشترک همه معتادان یعني ترس از تغییر 

کردن است.
استقالل و خالقیت در محل کار مي تواند باعث رشد بسیار سریع درآمد شود. ساخت یک ویترین جدید و جذاب، 
روشي براي سرعت بیشتر در مونتاژ قطعات، خالقیت و نوآوري براي جمع آوري مشتري و چگونگي برخورد با ارباب 

رجوع و راه هاي بسیار زیاد دیگري که تنها از یک فکر باز و همه جانبه سرچشمه مي گیرد.
همانطور که این سنت حد و مرز مشخص شده اي دارد. تا جایي که بر گروه هي دیگر تأثیرنگذارد، در محل کار هم 
باید طوری عمل کرد که موجب خسارت به دیگران نشود. استقالل و خالقیت تا وقتي کار مي کند که به سوء استفاده 

تبدیل نشود. کاري که با تخریب دیگران رونق بگیرد، بدون شک به زودي از دست خواهد رفت.
سنت پنجم: 

 مسلماً هدف اصلي ما جمع آوري پول نیست ولي نباید منکر شد که پول جایگاه خاصي در بهبودي یک یک ما دارد. 
از این سنت مي توانیم براي تمرکز بر روي کارمان کمک بگیریم و هنگامي که مشغول کاري هستیم، تمام حواسمان را 

به آن کار بدهیم تا محصولي عالي به دست آوریم.
و اما فوت کوزه گري را فراموش نکنید: حرص خوردن و طمع کردن نتیجه عکس مي دهد و عالوه بر اینکه درآمدي 
حاصل نمي گردد حتماً باعث تباه شدن گنج اصلي مان یعني »آرامش« مي شود. به امید روزي که امنیت مالي در زندگي 

تمام معتادان برقرار گردد.
 ایوب.م- استان قم

سنت ها از نگاهی دیگر

به اطالع می رسانیم که در روز شنبه مورخ88/3/30 
اولین کارگاه سراسری آموزشی توسط کمیته کارگاه های 
کمیته شهری شماره چهارده از ناحیه هفت )اصفهان 
چهارمحال و بختیاری ویزد( با همکاری چند تن از اعضای 
خدمت گزار شورای منطقه ای NA ایران و ناحیه سه در 
دو قسمت و با موضوعات فرهنگ مشارکت و خدمات در 

NA برگزار گردید.

این کارگاه با حضور یکصد و پنجاه نفر از خدمت گزاران 
اعضای گروه ها و تعدادی از اعضای شهرهای بروجرد و 
درود به مدت سه ساعت در فضایی بسیار صمیمی برگزار 
شد. همچنین در طی برگزاری کارگاه مزبور به تعدادی 
از اعضا، جوایزی به رسم یاد بود اهدا گردید. در انتهای 
برگزاری کارگاه از تمامی خدمت گزاران تشکر و همه 
شرکت کنندگان مورد تشویق قرار گرفتند.کمیته شهری 
شماره چهارده در زمستان سال هشتاد و شش و با حضور 
هیجده گروه، کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر با 

حضور بیست و هفت گروه از مناطق : 
زرین شهر،چرمهین، کرچگان، حسن آباد، سده لنجان 
ورنامخواست، بداغ آباد، چمگردان، قلعه قاسم، مورکان 
باباشیخعلی، بیستجان، مدیسه، باغ بهادران، چم طاق       
چم حیدر، چم یوسفعلی و وردخشوئیه در جمعه آخر 
هرماه،جلسات هماهنگی خود را در فرهنگسرای شهرداری 

زرین شهر برگزار می کند.
در ضمن کمیته کارگاه های این کمیته شهری تاکنون 
موفق به برگزاری بیست و چهار کارگاه مختلف در سطح 

مناطق مزبور شده است.
کمیته شهری شماره چهارده ناحیه هفت
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در گذشت تأسف بار دوست خدمت گزارمان  

»محمدرضا« از اعضای اطالع رسانی ناحیه 2 

را که در اثر سانحه رانندگی در تاریخ 88/7/4 

اتفاق افتاد را به تمامی اعضا تسلیت گفته و برای 

روحش طلب آرامش می کنیم.

»پیام بهبودی«

 پاییز 1388 



با سالم 
سنت پنجم نقطه عطف و تقریباً خط مشي کلي انجمن ماست. 

سنت پنجم مي گوید: هر گروه یک هدف اصلي دارد، رساندن پیام به معتادي که هنوز 
در عذاب است. در ابتداي پیوستن به مسیر انجمن، تقریباً تصور تمامي ما این بود که 
اینجا مکاني است براي پاک شدن اما به مرور متوجه شدیم که اینگونه نیست و تمامي 
ما به بهبودي نیازمندیم. تمامي توجه انجمن و اعضاي آن باید معطوف به همین قسمت 
باشد و به واقع به این شکل است که قلب خدمات انجمن ما همان هدف اصلي مي شود.

این هدف یعني رساندن پیام بهبودي،  هدف گروهي ماست اما هر کدام از ما به تنهایي 
نیز سهمي در رساندن این پیام داریم، یعني سنت پنجم هدف گروهي است اما مسئولیت 
و تعهد فردي ما نیز مي باشد. زماني که تک تک ما متعهدانه سعي کنیم که در خدمات 
گروهي شرکت کنیم و خود را قسمتي مهم از گروه بدانیم، مطمئناً چشم انداز جدیدی 

نسبت به سنت پنجم پیدا خواهیم کرد.
این سنت به نوعي در خدمت سنت اول مي باشد وقتي هدف همه گروه هاي دنیا 
یکي باشد، این یکي بودن هدف به اتحاد ما کمک مي کند و بین همه گروه هاي جهان 
هماهنگي به وجود مي آورد. وحدت ما از هدف مشترک ما نشأت مي گیرد و همه براي 

تحقق هدفي یکسان تالش مي کنیم.
گروه معتادان گمنام گروهي است که توسط معتادان برپا مي شود و بر اصول، سنت ها 
و قدم هاي دوازده گانه پافشاری مي کند و چنین گروهي باید توجه و نگاهش به سمت 

یک هدف اصلي باشد. 
اما همگي ما مي دانیم که قدرت در گروه نهفته است نه در فرد ، پس هیچگاه ما 
نمي توانیم کاري را که گروه براي به انجام رساندن هدف اصلي اش دارد  به تنهایي انجام 
بدهیم. فراموش نکنیم که پیام فردي ما پیام ناقصي است و این گروه است که با پیام 
تک تک افراد به یک اتحاد در رساندن پیام مي رسد که بسیار کاملتر از پیام من و یا 
نشریات NA به تنهایي است. همگي ما به دنبال این هستیم که این پیام صحیح و سالم 

به دست نیازمندش برسد.
ما به صورت فردي هرچه پیام را خوب منتقل کنیم، باالخره یک فرد هستیم و فرد 
در انتقال پیام ممکن است تعبیرات شخصي خود را نیز به کار ببرد ولي در گروه این 

طور نیست.
قدرت گروه کاستي ها را خنثي مي کند و ممکن است حرکات فردي و یا شخصی 
در جلسه حال همه را بد کند ولي مشارکت افراد در گروه امید و انرژي مي دهد. ممکن 
است فردي در جلسه مصرف کرده باشد ولي گروه این حرکت را با اعالم پاکي ها پوشش 

مي دهد و اجازه نمي دهد یأس حاکم شود. 
این ها همه از عهده گروه بر مي آید. گروه قوي ترین وسیله انتقال پیام بهبودي است. 
من به عنوان یک فرد براي دادن پیام به نقاط مختلفي رفتم. بعضي اوقات کالم من در 
آن فرد تأثیري نداشت ولي به محض آن که همان فرد بعد از مدت ها به جلسه آمد و به 
گروه ملحق شد ، تحت تأثیر جو بهبودي قرار گرفت و در انجمن ماندگار شد. چه کسي 

مي تواند منکر تأثیر شگرف خواندن دعاي آرامش توسط گروه در اعضا شود؟ 
من به صورت فردي براي دادن پیام قراري مي گذارم و ضمن نوشیدن چاي در مورد 
برنامه هم صحبت مي کنم ، حاال طرف به جلسه بیاید و یا نیاید به خودش مربوط است 

ولي گروه موظف است جهت رسیدن به هدف اصلي خود حرکت کند  و جو بهبودي 
را تضمین کند. کار گروه پاشیدن بذر بهبودي است تا با گردآوري معتادان و با نمایش 

همدلي و صداقت و مشارکت به هدف اصلي خود برسد. 
پیام ما در قالب گروه مثل پیام همه گروه هاي دنیا است:

»یک معتاد ، هر معتادي مي تواند قطع مصرف کند، اشتیاق خود را به مصرف موادمخدر 
از دست بدهد و زندگي جدیدي را آغاز کند.« انتقال پیام بهبودي دلیل موجودي ما 

است. بنابراین جلسه اي که هدف اصلي را مدنظر خود قرار ندهد ، مثمرثمر نخواهد بود.
کساني که هنوز این پیام را دریافت نکرده اند و یا اینکه پیام ما برایشان شفاف نیست، 
بسیار زیادند ولي اکثر اوقات فکر مي کنیم این گروه و این پیام براي امروز من است و 
من به هر شکلي که مي خواهم برداشت مي کنم و اجرا مي کنم و مابقي مشکل دیگران 
است. اما حقیقت این است که تالش و کوشش فردي ما هم باید به شکلي باشد که 
براي آیندگان نیز کاربرد داشته باشد و پیام این برنامه در آینده هم به زیبایي و جذابیت 

حال حاضر باشد.
وقتي ما همگي تالش مي کنیم و مسئوالنه مي پذیریم که تک تک ما مسئول رساندن 
این پیام هستیم و هیچگاه دست از کوشش هاي خود نکشیم و همیشه نیاز انجمن را 
به خواسته هاي خودمان و هدف اصلي انجمن را به اهداف خود ترجیح دهیم ، مطمئناً 
این یگانگي در هدف، ما را به سمت افق هاي جدیدي رهنمون مي کند که در سرنوشت 
خودمان ، گروه مان، انجمن مان و در کل معتادان آینده تأثیرگذار خواهد بود. اینگونه است 
که سنت پنجم در خدمت سنت اول قرار مي گیرد، یعني تالش مشترک و متحد براي 

به انجام رساندن رسالت اصلي انجمن. 
در اکثر تجربیات گذشته مان اثبات شده است که چند هدفي بودن باعث فروپاشي، 
جنگ، تضاد و کشمکش خواهد شد.  چند هدفي بودن، ما را هم چند دسته مي کند. 

زماني که ما همگي یک هدف را نشانه رویم، دچار سردرگمي نخواهیم شد. 
ما فروتنانه به این حقیقت اذعان مي داریم که اهداف مختلف ما را به حواشي و 
سمت های مختلفي هدایت مي کند که در اصل هیچکدام مدنظر اصلي انجمن نیست و 
راه رسیدن به آن اهداف یا رسیدن به آنها هرکدام به کلي ما را از کاري که مي خواهیم 
انجام دهیم، دور مي  کند به طور مثال اگر هدف ما مسائل مالي باشد، عده اي پولدار 
مي شوند و عده زیادي خواهند مرد اگر هدف ما شهرت باشد، عده اي شهیر و معروف 
مي شوند و عده اي هم از ما دور خواهند شد. اگر دنبال مسائل ملکي باشیم، عده اي 

مالکین بزرگي مي شوند و دوباره گروهي به پارک ها، خیابان ها و زیرپل ها بر مي گردند. 
البته عوامل بسیاري هم مي تواند برسر راه سنت پنجم، به صورت مانع خودنمایي 

کند.
رهجو،  قاپیدن  مشارکت ها،  در  تیراندازي  جروبحث،  مالي،  امور  به  راجع  بحث 
مخ کارگیري ها، آوردن مسایل بیروني افراد به داخل گروه، خودمحوري و احساس ریاست 
و دانایي بیش از دیگران، تجمالت و زرق و برق و گروه خود را تافته جدا بافته دانستن 
و.... هر کدام به تنهایي مي تواند موجب نومیدي و مرگ یک تازه وارد و یا حتي خودمان 
شود. کما اینکه در خیلي جاها این اتفاق افتاده است. ما باید فرصت چشیدن مزه بهبودي 

را به تازه واردان بدهیم.
ما باید بدانیم این پیام امانتي در دست ماست و باید مثل آب زالل و شفاف همیشه 

چرا درک و اجرای سنت ها؟
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شفافیت آن را تضمین کنیم. ما به عنوان معتاد همگي دنبال تفاوت ها هستیم پس تفاوت 
و گوناگوني در هدف بهانه اي براي ما مي شود جهت جدایي از انجمن و مرگ حتمي همه 
ما به دنبال مطرح شدن نیستیم ولي گروه هاي ما مي توانند در یک چیز مطرح باشند؛ 

آنهم رساندن پیام است و نه چیز دیگري. 
تک تک ما در راستاي هدف اصلي مان  مسئولیت یا بهتر بگوئیم دو وظیفه داریم.

1- همگي ما باید جو بهبودي را طوري نگه داریم که گروه بتواند با صداي بلند فریاد 
بزند و بگوید معتادان مصرف کننده؛ شما هم مي توانید مثل ما پاک شوید، میل به مصرف 
را از دست بدهید و راه تازه اي براي زندگي پیدا کنید. پس ما همه موظفیم به بهبودي 

خود متعهد باشیم و به دیگران نیز در مسیر بهبودي شان مسئوالنه کمک کنیم. 
2 - مسئولیت بزرگ تر و مهم تر ما تعهد به اعضاي خود جلسه است، ما باید بدانیم 
سنت پنجم فقط خطاب به معتاد در حال عذاب به معناي مصرف کننده صرف نیست، 
بلکه تک تک اعضاي داخل گروه نیز به نوعي از بیماري شان در عذابند، پس مشارکت هاي 
سالم، صادقانه و از روي عشق ما، کمک مي کند که شاید دوست همدردي نیز از درد 
مشترکمان در امان باشد. »ما با در میان گذاشتن آنچه داریم مي توانیم آن را حفظ کنیم،  

اگر از چیزي که داریم استفاده نکنیم، آن را از دست خواهیم داد.
و  است  پنجم  سنت  خدمت  در  انجمن  خدمات  و  تالش ها  مي دانیم  ما  تمامي 

کوشش هاي ما باید رو به این سمت باشد. 
براي تحقق بخشیدن به این گفته، گروه ها ساختاري را به وجود آورده اند که در 
خدمت این سنت باشد و کارهاي خدماتي انجام شود تا گروه؛ تمرکز بیشتري بر روي 
هدف اصلي اش داشته باشند. در همین ساختار خدماتي که شامل کمیته هاي شهري، 
ناحیه هاي خدماتي، شوراي منطقه، فرامنطقه اي، خدمات جهاني و.... مي باشد، کمیته هاي 
 .H&I فرعي هستند که بیشتر درگیر این موضوعند مثل کمیته زندان ها و بیمارستان ها
خدمات این کمیته در راستاي رساندن پیام به معتاداني است که دسترسي کامل به 
جلسات NA را ندارند، مراکزي مثل: زندان ها، بیمارستان، کلینیک ها و مراکز سم زدایي. 
این کمیته اعضاي پیام رسان خود و البته آموزش دیده را به این مراکز مي فرستد تا 
اعضاي داخل این مراکز از ماهیت انجمن مطلع شوند و بدانند راهي براي نجات وجود 
دارد. کمیته هاي اطالع رساني  و فصلنامه پیام بهبودي نیز سهم عمده اي در این قسمت 

دارند. 
مشارکت هاي ما هم در گروه قسمتي از این خدمات و تالش هاست. ما بهتر است راجع 
به مسائلي در گروه مشارکت کنیم که باعث تضمین جو بهبودي و بقاي انجمن باشد 
و حس همدلي و یکي بودن را در گروه به نمایش بگذارد. به طور مثال مشارکت ها بهتر 

است در مورد این مسائل باشد: 
1 - تأثیر قدم ها در بهبودي و زندگي شخصي  2- تأثیر داشتن یک راهنماي انجمني 
در زندگي بهبودي و روبه رو شدن با مسائل اجتماعي 3- چگونگي تبدیل شدن به اعضاي 
قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع 4- چگونگي رهایي از رفتارهاي معتادگونه و اجباري 

خود براساس بیماري.
مشارکت هاي ما مي تواند مؤثرترین راه براي انتقال پیام و در عین حال خطرناکترین 

عمل براي فروپاشي گروه و سپس مرگ ما باشد.
بهتر است تمام تمرکزمان را برروي مسائلي بگذاریم که سنت پنجم ما را به آن دعوت 

کرده است تا از آن طریق هم گروه باقي بماند  وهم تک تک ما. 
* وفاداري تمام ما به اصول روحاني نهفته در قدم ها و سنت ها. 

* بدون خیانت در امانت پیام شفاف و ساده سنت پنجم را به دیگران انتقال بدهیم. 

* متعهدانه تمام انرژي خود را وقف پشتیباني از معتاداني کنیم که خواهان پاکي و 
بهبودي هستند.

* جلسات را به آرامي برگزار کنیم و گروه را به مسائل حاشیه اي نکشانیم.
* تمام ما مسئولیت برابر جهت رساندن پیام داریم و هیچ کس غیر از خود ما مسئول 

رساندن این پیام نیست. 
* در تمام مسئولیت ها، خدمات و کوشش هاي گروهي، همکاري، تعاون، همدلي و 

فعالیت کنار هم را فراموش نکنیم. 
* هرگاه به بیراهه رفتیم و دیدیم که همه چیز در گروه ها هست اال آنکه باید باشد، 

رجوع کنیم به راهنمایي ساده سنت پنجم. 
* گروه هاي ما بدون داشتن پیام، هیچ انگیزه و دلیل منطقي براي باقي ماندن ندارند. 

پس همگي مراقب پیام باشیم و از خود بپرسیم: 
1- تا چه حد در رساندن پیام موفق بوده ایم؟

2- آیا جلسات ما به سادگي در دسترس همه قرار دارد؟
3- آیا احساس امنیت در جلسات ما حکم فرماست؟

توجه به این مسئله هم بد نیست که بدانیم تفاوت امروز ما که پاک هستیم، از زندگي 
لذت مي بریم و در مسیر بهبودي هستیم با دوست همدردي که در حال حاضر از مصرف 
رنج مي کشد و دست به هر کاري براي خالصي از این مهلکه مي زند، فقط در یک چیز 
است: »ما چیزهایي مي دانیم که او از این نعمت بهره مند نیست.« پس به درستي پیام 
ما امید است و وعده ما آزادي. ما پیامي غیر از این نداریم و با وعده هاي سرخرمن و 
اشتباه، نه گروه را دچار مشکل مي کنیم و نه خللي در بهبودي خود به وجود مي آوریم. 
فراموش نکنیم که تمام ما مسئولیم که انجمن مان همیشه خوشنام بماند و پیام ما روز 
به روز توسعه و گسترش پیدا کند تا بتواند معتادان را جذب کند و همگي یکصدا فریاد 
بزنیم که هیچ معتادي در دنیا نباید از درد ناآگاهي در کام مرگ فرو برد بدون اینکه پیام 

ما را شنیده باشد.
در پایان بد نیست اشاره اي هم به اصول روحاني نهفته در این سنت داشته باشیم. 
اصولي نظیر درستي، مسئولیت، اتحاد و گمنامي به تحقق این سنت کمک مي کند. ما 
در گروه براي انتقال پیام، درستي را پیشه خود مي کنیم و براي آزادي از اعتیاد فعال به 
کمک دوازده قدم و دریافت حمایت از سایر معتادان در حال بهبودي تالش مي کنیم. 
هر گروه به طور مسئوالنه تا سرحد امکانش باید در راه انتقال پیام، وسیله مؤثري در این 
راه باشد. هر عضوي نیز همین مسئولیت را دارد و باید به گروه براي انتقال پیام کمک 
کند. البته خیلي روشن است که کار جمعي در گروه باید مثل کار یک ارکستر بزرگ، 
با اتحاد و هماهنگي باشد و هر فردي ساز خود را نزند. وقتي تمرکز خود را روي هدف 
اصلي مان مي گذاریم، تفاوت هاي ظاهري فرد را با دیگران فراموش مي کنیم و در گروه 

گم مي شویم.
مجید.م - استان اصفهان
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خوانندگان مجله پیام بهبودی تا حدود زیادی با شورای 
اقیانوسیه )APF( آشنا هستند و  فرا منطقه ای آسیا – 
همان طور که اطالع دارید، انجمن معتادان گمنام ایران 
عضو این شورا است. این شورا که متشکل از حدود 25 
کشور آسیایی و اقیانوسیه است هر سال یک بار تشکیل 
جلسه می دهد که وکالیNA ایران از زمان عضویت و 
حتی پیش از آن در این شورا شرکت کرده اند. شورای 
 E.D.M فرا منطقه ای دیگری نیز وجود دارد که نام آن

)جلسه وکالی اروپایی( است. 
حال توجه شما را به اطالعاتی در مورد این شورا و 
همچنین تاریخچه تشکیل NA در بعضی از کشورهای 
آخرین شماره  از  ذیل  مطالب  اروپایی جلب می کنیم. 

مجله NA WAY جوالی 2009 ترجمه شده است:
EDM

اینطور به نظر می رسد که شرح آغاز به کار NA در 
اروپا بدون توضیح در مورد اهمیت جلسه وکالی اروپایی 
)E.D.M( غیر ممکن می باشد. در همایش و کنفرانس 
NA اروپا در سال 1990 میالدی در لیسبون، اعضایی 

از کشورهای بلژیک، فرانسه، ایرلند، پرتغال،  اسپانیا 
سوئیس و انگلستان در قالب گروه های کوچک به عنوان 
»گروه مطالعاتی اروپا« دور هم جمع شدند تا اختیارات 
الزم جهت تشکیل یک ساختار خدماتی اروپایی را مورد 
ارزیابی قرار دهند. بعدها این گروه به »جلسه وکالی اروپایی« 
European Delegates Meeting تغییر نام داد که به 

اختصار EDM نامیده می شود و هم اکنون متشکل از 30 
وکیل از جوامع NA اروپایي می باشد. 

اهداف EDM شامل: گسترش منافع مشترک اعضا و 
حفظ اتحاد و حمایت از رشد جوامع NA و کمک به آنها 
جهت انجام هدف اصلی یعنی رساندن پیام NA می باشد. 
EDM همچنین مسئول همایش و کنفرانس NA در 

اروپا است که به اختصار ECC NA نامیده می شود.
 )European convention and conference of NA(

و  محلی  موارد  با  مواجهه  چگونگی  انجمن،  توسعه 
تشکیل  برای   NA نوپای از جوامع  همچنین حمایت 
بدنه ساختار خدماتی خودشان و حمایت مالی از آنها را 
در دستور کار خود دارد. برای اطالع بیشتر می توانید به 

سایت www.edmna.org مراجعه کنید. 
آیا می دانستید که : 

ایسلند
در این کشور جزیره ای دور افتاده ، NA در اوایل دهه 
90 میالدی شروع به فعالیت کرد و اولین کمیته خدماتی 
ناحیه ای )ASC( را تشکیل داد. پس از آن در سال 1992 
میالدی، کمیته فرعی ترجمه تشکیل و کار خود را شروع 
کرد. این کمیته از سال 2002 به بعد حدود 10 عدد 
از نشریات NA را به زبان ایسلندی ترجمه کرده است. 
گویشی قدیمی که توسط وایکینگ های شمالی مورد 
استفاده قرار می گرفته و هم اکنون 310000 نفر با این 

زبان تکلّم می کنند. 
بلژیك 

دفتر خدمات جهانی در اوایل 1990 میالدی در شهر 
بروکسل در کشور بلژیک افتتاح شد. اولین دفتر، در یک 
آپارتمان مسکونی کوچک واقع شده بود. در حالی که 
میزهای تحریر و پرونده هادر اطاق نشیمن، پمفلت و 
کتاب ها در اطاق خواب و چیپ ها در آشپزخانه نگهداری 
می شد. در آن هنگام در این شهر فقط سه جلسه محلی 
و 20 عضو دائم وجود داشت و تنها 10 جلسه NA در 

سطح کشورهای قاره اروپا فعالیت مي کرد. 
انگلستان 

در  چلسی،  در  واقع   NA جلسه  اولین  عضو  یک 
منطقه لندن به سال 1980 میالدی را به خاطر می آورد. 
همچنین اولین دفتر خدماتی انگلیس در اواسط دهه 
سفارشات  تحویل  برای  شد.  افتتاح  میالدی   1980
شخص مجبور بود 6 طبقه را از طریق پله های اضطراری 
باال و پایین برود. منطقه انگلیس در سال 1985 و پس 
از آن منطقه لندن در سال 1986 تشکیل شد. به دنبال 
آن این موج منطقه بریتانیا، کشورهای انگلیس، ولز و 

اسکاتلند را در بر گرفت.
آلمان

»گروه عشق جوان« در فرانکفورت و درسال 1978  
جمعه شب ها شروع به برگزاری جلسات کرد. اما به علت 
این که این جلسات در یک بیمارستان ارتش آمریکا برگزار 
می شد، بسیاری از افراد محلی در آن شرکت نکردند. در 

نهایت این گروه از بیمارستان به آپارتمان یکی از اعضا 
نقل مکان کرد. بعد از حضور سه عضو آلمانی در دومین 
کنفرانس خدماتی اروپا در لندن، برنامه جلسات توسعه 
یافت که کار خود را با خدمات اولیه اطالع رسانی دنبال 
کردند. اولین ترجمه کتابچه سفید آلمانی، اولین درس 
مهم و موشکافانه در کار ترجمه به این صورت بود که 
آن را به زبان کامالً »رسمی« کلمه به کلمه ترجمه کرده 

بودند.مثالً یک جمله این طور ترجمه شده بود: 
) آقا، آیا دوست دارید آن چه را که ما داریم، داشته 

باشید؟؟(
فرانسه 

رستوران »مادر زمین« در پاریس، محل برگزاری اولین 
جلسه معتادان گمنام در سال 1984 بود و اولین کمیته 
سال 1988  از  شد.  تشکیل  سال 1987  در  خدماتی 
پاریس هر روز یک جلسه به زبان فرانسوی و سه جلسه 

به زبان انگلیسي در طول هفته برگزار کرده است.
جلسه  میزبان   1988 جوالی  در  فرانسه   NA

»همایش و کنفرانس NA در اروپا« ECCNA بوده 
است. 

پرتغال 
بین الملل  کمیته  به  پرتغال   NA  ،1986 سال  در 
خدمات جهانی NA گزارش داد که آنها دارای چهار عضو 

دائم و دو جلسه NA در هفته می باشند. 
پنج سال بعد، کتاب پایه به زبان پرتغالی انتشار یافت 
و در پی آن پمفلت شماره 1 در سال 1992 ترجمه شد. 
همچنین در همین سال منطقه پرتغال به عنوان عضو در 

کنفرانس خدمات جهانی شرکت کرد. 
ایتالیا

شهر رم، نقطه آغاز NA در اوایل دهه 1980 میالدی 
بود.گزارش حضور اعضا در »همایش و کنفر انس NA در اروپا« 

برای اولین بار به سال 1992 بر می گردد. 
کنفرانس  در  سال 1993  در  ایتالیا  منطقه  سپس 
خدمات جهانی به عضویت این کنفرانس درآمد.چیپ های 
ایتالیایی در سال 1995 تهیه شد و به دنبال آن کتاب 
پایه در سال 1997 میالدی به زبان ایتالیایی ترجمه و 

توزیع گردید. 

شوراي فرامنطقه اي
)EDM( اروپا 
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مالتا
دومین  مالتا  در   NA جامعه جوان  در سال 2008 
همایش ملی خود را برگزار کرده و کمیته ترجمه خود 

را تشکیل داده است. 
نروژ

در   NA جلسات  که  است  گفته  قدیمی  عضو  یک 
اسلو در سال 1983 آغاز و تا سال 1987 ادامه یافته و 
سپس برای مدتی متوقف شده است. اما از سال 1988 
به بعد، جلسات NA به طور مداوم برگزار شده و اولین 
کمیته خدماتی ناحیه ای همراه با کمیته فرعی ترجمه و 
اطالع رسانی در سال 1991 تشکیل گردیده است. کتاب 
پایه به زبان نروژی در سال 2000 منتشر شد و در همان 

سال نیز کمیته منطقه ای نروژ شکل گرفت. 
سوئد

اولین جلسه معتادان گمنام در یک سه شنبه شب 
فصل زمستان سال 1987 برگزار گردید. اولین جلسه به 
زبان انگلیسی برگزار شد و نشریات NA انگلیسی توسط 
یک عضو قدیمی که در انگلستان پاک شده بود، تهیه 

گردید. 
بالفاصله پس از آن جلسات سوئدی زبان آغاز شد. 

در بسیاری از جلسات اولیه سوئد، خواندن داستان های 
زندگی در کتاب پایه، جایگزین جلسات سخنرانی شده 

بود. 
فنالند

انجمن معتادان گمنام، کار خود را در فنالند در سال 
1988 شروع کرد. در سال 1995 چیپ ها در این کشور 
تولید شد. فنالند در سال 1992 به عضویت کنفرانس 

خدمات جهانی درآمد. 
ایرلند

سال  به  ایرلند  کشور  در   NA به کار  شروع  تاریخ 
1978 باز می گردد. درست زمانی که معتادان دوبلین در 
جلسات AA شرکت می کردند، توانستند جلسات خاص 

مصرف کنندگان مواد مخدر را راه اندازی کنند. 
در ابتدا آنها در سال 1979 نشریات خود را از دفتر 
خدمات جهانی دریافت می کردند و پس از آن، جلسات 
کار خود را شروع کرد. در سال 1983 یک سفر برای 

یادگیری به لندن کافی بود تا موجب شروع به کار کمیته 
خدمات ناحیه ایرلند در دوبلین، مرکز ایرلند، گردد.

روسیه 
اولین اعانه به خدمات جهانی NA از سوی یک گروه 
ثبت شده در روسیه مربوط به سال 1992 می شود که 

توسط این گروه در مسکو اهدا شده بود. 
عضویت  به  روسیه  غربی  منطقه   ،2006 سال  در 
کنفرانس خدمات جهانی درآمد. امروز جوامع NA در 
روسیه در 11 محدوده مختلف زمانی با ساعات متفاوت 

فعالیت می کنند. 
منطقه بالتیك 

گسترده  بالتیک  دریای  طول  در  که  منطقه  این 
شده است شامل: کشورهاي استونی و لتونی و لیتوانی 

می شود. 
معتادان گمنام در اواخر سال 1990 و اوایل سال 2000 
میالدی در لیتوانی با کمک اعضای انجمن معتادان گمنام 
سوئدی کار خود را آغاز کرد. NA در لیتوانی در بیست و 
سوم فوریه سال 2000 میالدی، پایه گذاری شد و اولین 
کنفرانس و کارگاه منطقه بالتیک در سال 2003 برگزار 
گردید. در سال 2004 اعضای NA استونی در دومین 

جلسه کنفرانس و کارگاه این منطقه شرکت کردند. 
لهستان 

معتادان گمنام در اواخر دهه هشتاد یا اوایل دهه نود 
میالدی در لهستان کار خود را آغاز کرد. در سال 1996 
اولین کمیته خدمات منطقه ای کار خود را در شهر تورن 
شروع کرد و همایشی تحت عنوان »همایش صفر« در 

ورشو پایتخت این کشور برگزار شد. 
یک دفتر خدماتی نیز درسال 1998 افتتاح شد. در 
سال 2003 کمیته زندان ها و بیمارستان ها و اطالع رسانی 
هم فعالیت خود را آغاز کرد. این منطقه در سال 2008 

به عضویت کنفرانس خدمات جهانی درآمد.
اوکراین 

اولین جلسه قابل ذکر NA در شهر » اُدسا« و در سال 
1990 برگزار گردید. با وجود تولید چیپ های اوکراینی، 
 NA نشریات به زبان روسی است. زبانی که بیشتر اعضای

در اوکراین به آن صحبت می کنند. 

اروپای جنوب شرقی 
بلغارستان،  شامل:  اروپایی  کشورهای  از  گروه  این 
بوسنی هرز گوین، کرواسی، یونان، صربستان، اسلونی و 

ترکیه می باشد.
این  در   NA جلسه  اولین  تشکیل  می رسد  نظر  به 
منطقه به کشور یونان در سال 1987 و ترکیه در اوایل 

دهه نود میالدی برمی گردد. 
اگر چه آغاز به کار کمیته خدمات ناحیه ای مربوط به 
سال 1985 باشد، اما منطقه یونان به طور رسمی در سال 

2001 میالدی شکل گرفت. 
گزارش شده که کمیته خدمات منطقه ای ترکیه در 
نوامبر 2003 تشکیل شده است. همچنین طبق گزارش 
بلغارستان، دو جلسه هفتگی در صوفیه، مرکز این کشور، 
در سال 2001 برگزار شده که به دنبال آن ترجمه پمفلت 
شماره یک در سال 2005 میالدی انجام گردیده است. 

گزارش شده است که در طول سال 2008 میالدی در 
شهر سارایوو، مرکز کشور بوسنی هرزگوین، NA دارای 
انجمن  مختلف  رویدادهای  در  که  بوده  عضو  چندین 
شرکت داشته اند. اما تنها گروه شناخته شده NA در 

شهر »زنیکا« جلسات خود را برگزار می کند. 
از شروع به کار جلسات NA در »زاگرب« در اوایل 
به چندان  کرواسی   NA جامعه  میالدی،   2002 سال 
رشدی رسیده است که بعد پس از جوامع NA یونان 
و ترکیه، سومین جامعه بزرگ NA در اروپای جنوب 

شرقی می باشد. 
خدمات  دفتر  با  کوتاهی  تماس  از  پس  صربستان 
جهانی در اروپا در سال 2000، اولین جلسه NA خود را 

در سپتامبر سال 2004 میالدی برگزار کرده است. 
منطقه  مداوم  جلسه  دو  برگزاری  نیز  اسلوونی 
»سارجرسکا« در اواخر سال 2001 میالدی را گزارش 

داده. 
ترجمه کتاب پایه در این جوامع در سال 2008 انجام 

و به زبان ترکی منتشر شده است. 

ترجمه از آخرین شماره مجله NA WAYجوالی2009 
توسط جواد.م
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 اکنون که این نامه را می نویسم، پاسی از شب گذشته و روز خوبی را سپری کرده ام. از اینکه جلسات معتادان گمنام در زندان برگزار می شود و دوستان بهبودی از طرف کمیته 
H&I حمایتمان می کنند، بسیار سپاس گزارم. دوست دارم که درد دلی از خودم برای دوستان همدردم بکنم. اوایل که به زندان آمدم، کامالً امیدم را از دست داده بودم. گیج و 

سر درگم با کوله باری از یأس  و  نا  امیدی روز خود را شب می کردم و همیشه فکر گذشته آزارم می داد. این آزار با مرور بر زندگی گذشته ام بیشتر و بیشتر می شد و این فکر که چرا 
زندگی من به خاطر پر کردن خالءهایم با مواد مسیرش عوض شد. خیلی خود آزاری می کردم، یادم می آمد که به خاطر تهیه و مصرف مواد از خیلی چیز ها گذشتم. اطرافیانم را 
نمی دیدم و فقط و فقط به مواد فکر می کردم. آنقدر قدرت انکارم باال بود که بعد از چند سال تخریب هنوز قبول نداشتم که معتادم و نسبت به کلمه معتاد و اعتیاد از خود واکنش 
نشان می دادم. فکر می کردم که خودم می توانم مشکالتم را حل کنم و با آنها روبه رو شوم، اما وضعم روز به روز بدتر می شد. می خواستم مشکلی را حل کنم ولي مشکالت بیشتری به 
وجود می آوردم. نا امیدی در من موج می زد و از خودم خسته شده بودم. نمی دانستم چه کار کنم. نمی توانستم تصمیم درستي بگیرم و در ناباوری و نا امیدی با یک تصمیم اشتباه 
از روی بیماری ام سر از زندان در آوردم. خیلی عجیب پیام انجمن در آنجا به گوشم رسید. با تمام غم و اندوه و نا امیدی که داشتم وارد انجمن شدم. جلسات را با تمایل ادامه دادم 
ولي فکر همسر و فرزندم آزارم می داد. راهنما گرفتم و شروع به کار کردن قدم کردم. کم کم و به مرور زمان طرز تفکرم نسبت به زندگی عوض شد. همین که مشکالتم را شناختم و 
فهمیدم که من یک بیماری خطرناک دارم و به خاطر بیماری که داشتم دست به کارهای زشت گذشته زده بودم، آزارم نسبت به خودم کمتر شد و به آرامش نسبی رسیدم. دیگر با 
خودم جنگ نکردم و خود آزاری هایم از بین رفت. اکنون که در زندانم، با شرایط سخت اینجا پاک مانده ام. حکم ده سال حبس گرفته ام. در زندان بودم که فرزند دومم به دنیا آمد. 
هر روز با مصرف کننده سرو کار دارم ولی به این درک و روشن بینی رسیده  ام که دیگر مواد مخدر مشکلی را از من حل نمی کند. خواست خداوند بوده که اکنون در زندانم نه در زیر 
خاک. از اینکه نفس می کشم و امید در من زنده شده، دیگران به من اعتماد کرده اند و دید دیگران نسبت به من عوض شده، خداوند را سپاس می گویم. چون تمامی اینها را مدیون 
خداوند، انجمن و دوستان بهبودی هستم. اکنون مدت شش ماه و دوازده روز است که مواد مصرف نکرده ام. امید دوباره به من بازگشته و زندگی تلخ گذشته کمتر آزارم می دهد. 

معنی دوست داشتن را فهمیده ام و از اینکه دیگران دوستم دارند، خیلی خوشحالم.
جالل -   زندان مرکزی اصفهان

روش های زیادی برای خدمت کردن در انجمن معتادان گمنام وجود دارد و بسیاری از ما متوجه شده ایم که خدمت رسانی در H & I ، رضایت بخش ترین بٌعد بهبودی ماست. اعضای 
ما که فعاالنه در ارائه خدمات به بیمارستان ها و زندان ها شرکت می کنند، منابع بسیار مهمی در انجمن به حساب می آیند.

جزوه »عضوNA و ارائه خدمات«
در جستجوی زمان از دست رفته

خداوند را سپاس گزارم که توفیق سالم زیستن را به 
من هدیه داده است. روزهای اول اعتیادم را به خوبی به 
یاد دارم، روز هایی که تا چندی پیش به خوبی و خوشی 
از آنها یاد می کردم و آرزو داشتم که ای کاش مي شد با 

مصرف کم، بیشترین لذت را از مواد می بردم.
ولی افسوس که نمی دانستم چه بالی خانمان سوزی 
دوران مصرف  اوایل  می آورم.  خانواده ام  و  بر سر خود 
بزرگ  احساس  خودم،  از  بزرگ تر  افراد  با  مواد مخدر، 
بودن و با اهمیت بودن می کردم و آنها هم با ویژگی 
خاص معتادان و با مهارت و زیرکی مرا تأیید می کردند 
و به همین دلیل خودم را برتر از دیگران می دانستم. در 
این زمان کسانی را که توان ترک اعتیاد را نداشتند، افراد 
بد بخت و بیچاره می دانستم و تصورم این بود که با دیدن 
آنها پخته شده ام و چون با آنها موقعیت متفاوتی دارم  

در مسیر اعتیاد قرار نمی گیرم.
ولی تا چشم باز کردم، زمان گذشته بود و من معتاد 
سر سختی شده بودم که خود را دور می زدم و با واقعیت 
نمی توانستم زندگی کنم و با دروغ هایی که به خودم 

امید و سالم زیستن و زندگی کردن می آیند و کمک یک 
معتاد به معتاد دیگر را به خوبی انجام می دهند.

از  این مدت تا شش ماه پاکی می ترسیدم  من در 
مرخصی استفاده کنم و از پاک بودن در بیرون از زندان 
اطمینان نداشتم. چون فکر نمی کردم پیام انجمن به 
بیرون از زندان هم گسترش پیدا کرده باشد و حتی هم 
بازی های گذشته ام، دوستان پاکی فعلی ام باشند. ولی به 
لطف خدا و کمک همدردانم، وقتی به مرخصی رفتم به 

این واقعیت های شیرین و عجیب پی  بردم.
 اکنون در هنگام مرخصی از زندان ضمن اینکه خود 
با برادرم هم به  را در شرایط مصرف قرار نمی دهم و 
 علت مصرف مواد، ارتباط برقرار نمی کنم و در جلسات 

شهرمان شرکت می نمایم.
امروز تعداد زیادی از دوستان بهبودی در جلسات 
قزوین پیام این انجمن را دریافت می کنند. این در نگاه 

من زیباترین  معجزه خداوند است.
همگی شما را دوست دارم بخاطر اینکه خداوند شما 

را دوست می دارد.

محسن - زندان مرکزي قزوین 

و دیگران می گفتم، باز هم نمی توانستم قبول کنم که 
معتاد شده ام. من برای لفظ معتاد، حد و مرز قایل بودم. 
معتاد را کسی می دانستم که تزریق می کند و در خرابه ها 
و درکنار جوی خیابان می خوابد و یا به واسطه نداشتن 
سالمت عقل، برای رسیدن به مواد مصرفی، دست به 
انواع جرم ها و جنایت ها می زند. چیزی که من خودم را از 
آن دور می دیدم. در حالی که بعد از گذشت مدت زمان 
کوتاهي، تمامی این صفت ها و بدتر از آنها  را هم داشتم.

مواد مخدر با من کاری کرده بود که کامالً سالمت عقل 
را از دست داده بودم و نهایتاً برای تأمین مصرف خود 
مجبور به فروش مواد شدم و دست آخر اینکه االن که 
این نامه را می نویسم به همین دلیل و به همین سادگی 

به هشت سال حبس محکوم شده ام.
 من امروز در سن سي وپنج سالگی با پانزده سال 
تخریب یک سال و ده روز است که در ندامت گاه مرکزی 
قزوین پیام این انجمن را دریافت کرده ام و تازه متوجه 
عمق فاجعه و حیثیت از دست رفته خود شده ام. زمانی 
که با این انجمن آشنا شدم، دوستان بهبودی زیادی 
پیدا کرده ام. چه دوستانی که در زندان و چه گروهی که 
هر هفته سه شنبه از بیرون زندان برای دادن پیام عشق  

گسیختن زنجیر
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 پیام بهبودی



به نام خدا
نامه دوستمان مصطفی که شب جشن تولد دو ماهگی خود به پاي چوبه دار رفت.:

من دارم می روم به سلول و این یعنی که دیگر بر نمی گردم. پس چند تا سفارش دارم 
که آنها را به دوستان بهبودیم می گویم. چیزی که به من امید داد تا پاک شوم با اینکه 
می دانم یک روز بیشتر زنده نیستم، فقط این است: لذت روحانی حاصل از برداشت قدم 
یک و دو. از بچه های بهبودی در خواست می کنم که برایم دعا کنند چون من با دعای 
شما دوستان دو ماه پاک در زندان زندگی کردم و این آرزویی بود که به آن رسیدم 
چیزی که هرگز با پول و تجمالت نتوانستم به دست بیاورم. از دوستان کمیته H&I که 
در پاکی ام به من کمک کردند، تشکر می کنم و باز مي گویم: فقط جلسه، جلسه، جلسه.
اما افسوس که اجل به من مهلت نداد تا بتوانم چیزی را که در جلسه پیدا کردم، دینش 
را ادا کنم.از همه بچه های بهبودی تشکر می کنم و با آرامش کامل و قلبی مطمئن به 

الطاف خداوند، شما را به خدا می سپارم.
دوست بهبودی شما  /  مصطفی.ف
18ساعت به وعده دیدار من و نیروی برترم

می خواهم از احساس خوبم برای همدردانم بنویسم. به پنج سال حبس محکوم شده و حتی بیرون از اینجا کسی را ندارم که توانایی گرفتن مرخصی را برایم داشته باشد.
 این از شرایط حمایتی ام، ولی می خواهم به همدردانم بگویم؛ با تمام این سختی ها و متارکه همسرم، از وقتی که با انجمن آشنا شده ام احساس رهایی نه تنها از هیوالی بیماری و 
مواد می کنم بلکه هر روز صبح وقتی از خواب بیدار مي شوم؛ خداوند دستم را مي گیرد و به دنیایی که همیشه آرزویش را داشتم مي برد. بله دنیای آرامش، دنیایی که دروغ، ناصادقي 
و خود محوری در آن هیچ جایگاهی ندارد. وقتی وارد چنین جایی مي شوم خجالت می کشم تقاضای چیزی از خداوند بکنم. آرزوهای من جوابگوی آتش درونی من نیست، حال شما 

قضاوت کنید مي شود که حال خوبی نداشته باشم. امروز من وابسته به هیچ چیز نیستم. امروز من عاشق هستم، عاشق معبود. 
عاشق خدمت و عاشق شما راهنماهای خود هستم. نمي دانم با چه زبانی باید سپاس گزار این هدایای با ارزش باشم. امیدوارم توانایی حفظ و درک این نعمت ها را داشته باشم  و 

بتوانم در راستای خدمت به همدردانم قدم مثبتی  بردارم. به امید رهایی دوستان در بند. راستی امروز من زنده ام، پاکم و نفس می کشم و خوشحالم.
مهدیـ  زندان اوین

علی هستم، معتاد و قبل از هر چیز سپاسگزار خداوندم به خاطر یک روز پاک دیگر 
و نعمت بهبودی که در زندان وبعد از سال ها اعتیاد فعال به من داد.  یادم می آید به 
خاطربیماری اعتیاد و در سن کودکی به خاطر رفتارهاي معتاد گونه همیشه توسط پدرم 
شکنجه می شدم و به علت نا شناخته بودن بیماری ام از این رفتار بدی که پدرم با من 
داشت حسابی شاکی بودم همیشه سعی می کردم از او و خانه دور باشم و پدرم هم مرا 
از خانه طرد کرده بود و این اواخر از اینکه پدری به این بی مسئولیتی دارم همیشه از او 
کینه داشتم و می گفتم چطور همه می گویند هیچ پدر و مادری بد فرزندان خودش را 
نمی خواهد. پس چرا پدر من، مرا در سن 7-8 سالگی از خانه بیرون می کرد و نسبت 
به من ظلم می کرد. ولی حاال که توسط انجمن معتادان گمنام با بیماریم آشنا شده ام و 
شاخه های آن را شناسایی می کنم نه تنها از پدرم دلگیر نیستم، بلکه آرزو دارم روزی 
به خاطر صدماتی که به آنها زدم از ایشان جبران خسارت کنم. معتقدم بیشتر، بیماری 

اعتیاد بود که مرا از این زندان به آن زندان برد تا اینکه مصرف مواد مخدر.

با همین دیدگان اشک آلود

آن سوی در آهنی بزرگ

عشق زیبای منی
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من قبل از اینکه با مواد مخدر آشنا شوم و یا مصرف کرده باشم از آن وحشت داشتم 
ولی این بیماری آنقدر مرموز و پیشرونده است که مرا به اینجا کشاند. اکنون که اینها را 
می نویسم نه سال است که در زندان هستم دوازده سال و شش میلیون جریمه داشتم و 
طی خالفی که سال پیش در زندان کردم حبس ابد هم گرفته ام ولی با این حال احساس 

خیلی خوبی دارم. 
احساسی که در طول عمرم آن را تجربه نکرده بودم. قبالً من فقط دیوارهای بلندی 
را که اجبار مصرف مواد مخدر برایم بنا کرده بود را می دیدم و هیچ وقت نمی توانستم 
چیزی غیر از مواد را ببینم ولی حاال زندگی به من لبخند می زند. زندگی که قبل از آشنا 
شدن با انجمن هر روز از خدا پایانش را می خواستم و آرزوی مرگ می کردم. اکنون که 
این نامه را می نویسم پاکم و پر انرژی. به امید روزی که معتادی در دنیا از درد اعتیاد 

نمیرد. با سپاس فراوان.
عبدالعلی.م از زندان قزل حصار

 پاییز 1388 



به نام خدای محبت و پاکی ها
چندین بار به خودم قول داده بودم که مصرف نکنم. از تمام دوستان مصرف کننده نارو 
خورده بودم که البته آنها هم مثل من بیمار بودند و دیگر نمي توانستم با آنها مصرف کنم. 
تنها بودم و با ماده  مخدر، تمام روح و روان و جسم و افکار و احساساتم بیمار شده بود. 
نه مي توانستم درست بخوابم و نه مي توانستم صحبت کنم. ترس از دست دادن عزیزان 

فکر و ذهنم را مشغول کرده بود.
همیشه با این افکار زندگي مي کردم. چندین بار براي خودکشي اقدام کردم اما چهره 
معصوم عزیزانم، جلوي چشمانم مي آمد و نمي توانستم خودم را خالص کنم. نه راه پیش 
داشتم و نه راه پس. از محیط کار اخراج شدم و از لحاظ مادي و معنوي تا چند درجه زیر 
صفر رسیده بودم. اما شبي دوستم زنگ زد که برایش مواد تهیه کنم، از مواد او برداشتم. 
وقتي به خود آمدم و دیدم که مصرف کرده ام از شدت عصبانیت نمي دانستم چه کنم. 
ساعت دو شب بود و همه خواب بودند.آمدم در حیاط سیگاري کشیدم و برگشتم، در 
راهرو، چراغ خوابی روشن بود. ندایي به من گفت بنشین و بنویس. از اطاق دفتری 
برداشتم و نوشتم. به حالت زانو و سجده درآمدم. از سایه خودم مي ترسیدم اما یکي 

گفت بنویس و نترس.
آنقدر نوشتم که خسته شدم؛ کمکم کن، مگه نگفتي اگر ازت اطاعت کنم، قدرتت را 
به من نشان مي دهي؟ مگر نگفتي بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را؟ مگه نگفتي اگر منو 
دوست داشته باشي و عاشق من بشي همه دنیا رو عاشقت مي کنم؟ کمکم کن شکست 
خورده ام. غلط کردم. هیچي نیستم. نیاز به کمک تو دارم و ... چندین صفحه رو پر کردم 

و در نهایت رفتم به اتاق و خوابیدم.
چند روز بعد نزدیک پارکي درکنار روزنامه فروشي ایستاده بودم و دیدم کسي با 
مسئول دکه صحبت مي کنه و دعا مي خونه. با خودم گفتم که این قبالً معتاد بوده و این 
رو چه به این حرف ها. ناگهان به طرف اعتماد کردم و گفتم مي خواهم باهات صحبت 
کنم. گفت: »با من صادق باش تا بهت کمک کنم.« گفتم: مصرف کننده ام. در نهایت 
شماره اي به من داد. بهش زنگ زدم و باهم به یک جلسه رفتیم. زمان معرفي تازه واردان 
بود که گفت: »دستت را بلند کن و بگو معتاد هستم.« به خاطر ترس از آبرو نگفتم و بعداًً 

رفتم و مصرف کردم.
مدتي بعد با گرفتن پیام از شخص دیگري  ترک کردم و االن تمام افکار، روح و روان 

و جسمم پاک شده و حتي مزه غذاها رو هم مي فهمم.
 تمام بدهي هام رو پرداخت کردم، حتي طلبکار هم هستم. تمام اطرافیانم عاشقانه 
دوستم دارند. دیگر ترس از دست دادن کسي رو ندارم و لحظه لحظه با خداي محبت و 
پاکي زندگي مي کنم. در اوج ناامیدي به جلسات بر مي گردم و باز انجمن و بچه ها مرا در 
آغوش مي گیرند و دوباره زندگي لذت بخش مي شود. حاال ده ماه و چند روز است که 

پاکم و از لحظه لحظه پاکي لذت مي برم. 
خدایا سپاس. پاکي مان را سپاس. با هم بودنمان را سپاس. هرلحظه را سپاس. امروز را 

سپاس، خانواده مان را سپاس، انجمن و منتخبین خدا را سپاس.
دوستتان دارم – مهدی 

یک بار دیگر به خود آمدن
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فراخوان همکاري و مساعدت در همایش سراسري ایران
در خرداد ماه 1388 در شوراي منطقه اي ایران، پیشنهادي مبني بر، برگزاري یک    
همایش سراسري انجمن معتادان گمنام ایران مطرح شد. این پیشنهاد پس از بحث و 
بررسي به تصویب شوراي منطقه اي ایران رسید و کمیته اي جهت بررسي و برگزاري 
این مورد تشکیل گردید تا این موضوع را از جهات گوناگون مورد توجه قرار داده و ابعاد 
مختلف آن را بررسي کند. این کمیته پس از مطالعه، تحقیق و بررسي فراوان بهترین 
زمان برگزاري این گردهمایي را، اواخر تابستان 89 مي داند. انجام این کار و فراهم 
کردن مقدمات آن باتوجه به اهمیت این گردهمایي و همچنین وسعت آن، نیاز به 
مشارکت همگاني اعضاي NA دارد. بنابراین این کمیته دست نیاز خود را به سوي همه 
اعضاي NA دراز مي کند و با اشتیاق فراوان منتظر ایده ها، پیشنهادات و نقطه نظرات 
شما عزیزان هستیم. شما مي توانید در مورد موضوعات قابل طرح در این همایش، 
لوگوي همایش و حتي ارسال هرگونه پیام بهبودي براي این رویداد مهم NA ایران با 
آدرس پست الکترونیکي این کمیته: Convention@na-iran.org و یا فکس دفتر 
مرکزي 88140013-021 و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن مسئول این کمیته: 

1400360-0912 تماس بگیرد.
لوگوي پیشنهادي بایستي ترکیبي از موارد زیر باشد:

1 - آرم رسمي NA )ثبت شده رسمي(
2 - لوگوي طراحي شده نشانگر نمادي از کشور ایران باشد نه یک شهر یا فرهنگ 

یا اعتقاد خاص
3 - طرح لوگوي ارائه شده در چهارچوب اصول انجمن باشد و ذهن مخاطب را به 

طرف سازمان یا موضوع خاص سوق ندهد.
4 - طرح پیشنهادي خود را در فرمت psd با کیفیت باال به آدرس پست الکترونیکي: 

Convention@na-iran.org ارسال نمایید. 
کمیته برگزاري همایش سراسري انجمن معتادان گمنام ایران

فراخوان همکاري
 مجله پیام بهبودی برای جوابگویی به نیازهای اعضا در سراسر ایران و سرعت 
بخشیدن به کارخود ، نیازمند مساعدت افرادی است که در زمینه های خبرنگاری، 
ویراستاری، نگارش، طراحی، تایپ و امور اداری مهارت دارند. در این راستا از اعضای 
عالقمند تقاضا می شود شرح توانمندی های خود را همراه با شماره تماس به پست 

الکترونیکی:
behboodi.job@gmail.com

بفرستند تا از مهارت هایشان استفاده کنیم.

نامه و ایمیل های شما رسید، متشکریم
ازنا- حمید.ن

رفسنجان- عباس.الف
تهران- شهرام.الف

بندرماهشهر-  مجتبی.ح
رشت- مجید

تهرانسر- عباس.ب
تهران- وحید

نجف آباد- ابراهیم.ش
اراک، شهرک مهاجران-کاظم.ص

مالیر- عباس.ک
ورامین-یعقوب.ج
مازندران- مریم.ح

زرین شهر- رسول.ت
لنگرود- علیرضا.ج

شیراز- نادر
قوچان- محسن.گ

بندرکیاشهر-  بهنام.م
الرستان، فارس- تورج.ر

قائم شهر، روستای قادیکال- علی.ط
سنندج- خسرو.ع
بندرانزلی- اسی.م

کیان آباد- علی.الف
هیأت نمایندگان استان کردستان

کشورچین - سام.ب
آباده- هادی.ف

سوئد- داریوش.ب
)NA  WAYآمریکا- خانم دی)سردبیر مجله

تهران- حسین.ص
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من تشنه این هوای 
جان بخشم

بعد از آن همه تنهایي و ناامیدي و بي هدفي در زندگي 
و در آخر تجربه مصرف مواد و اجبار به مصرف و تخریب 
پنج ساله، باتوجه به شرایط خانوادگي ام حدود پانزده سال 
را به تنهایي گذراندم و تمام آن مسائل مشّوق من بودند 
براي مصرف بیشتر پذیرش شرایطم برایم سخت بود و با 
آن همه خستگي به انجمن راه پیدا کردم و با رفتن به 
اولین جلسه NA که جلسه جاذبه بود با اعالم بیست و 
چهار ساعت و اعالم پاکي هاي باال من هم وارد برنامه 
شدم. بعد از اتمام نود روز، نود جلسه به طور مرتب، کم کم 
با قدم هایم آشنا شدم و زندگي جدیدي را شروع کردم. 
باتوجه به محدودیت هاي مالي و خانوادگي ، تنها آرزویم 
رسیدن به تولد یک سالگي بود که خداوند این هدیه را 
به من داد. کم کم مي خواستم از لحاظ کاري و زندگي 
از طرفي هم خدمت سربازي ام را در  پیشرفت کنم و 
گذشته نیمه کاره گذاشته بودم. در مقطع شانزده ماهگي 
با مشورت راهنمایم با بیست و هشت سال سن به خدمت 
سربازي رفتم و حدود یک ماه بعد در مرخصي بودم که 
گرفتار زندان شدم. آن هم پرونده اي مربوط به چندین 
سال پیش بود و من خیلي  آن را سرسري گرفته بودم و 
با اعتماد کردن بي جا به دیگران غیاباً محکوم شده بودم 
و حکم من، سه سال حبس، شالق، مبلغ بیست میلیون 
تومان استرداد اموال شاکي بود. اصالً کاري نمي توانستم 
میله هاي  را پشت  ببرم و چشم باز کردم، خودم  پیش 
زندان دیدم و آرزوي گرفتن چیپ هیجده ماهگي در دلم 
ماند. از طرفي چون با هیچ یک از اعضا خانواده ارتباطي 
نداشتم، کسي نتوانست از لحاظ قانوني کاري برایم بکند. 
از  بود،  سختي  خیلي  شرایط  بودم،  گرفتار  هم  خودم 
طرفي خراب شدن دوباره خدمت سربازي ام و از طرفی 
زندان و گرفتاری. باید با شرایطي که برایم رقم خورده 
بود خودم را هماهنگ مي کردم. در سال هشتاد و پنج و 
در زنداني که من در آن بودم هیچ کس با انجمن آشنایي 
نداشت مدام در گوشم صحبت مصرف و چگونگي تهیه 
آن بود. گریه مي کردم که خدایا چکار کنم؟ تا دو سه ماه 
اول نشریه اي نداشتم، مالقات آنچناني هم نبود. بعضي 

مواقع با هماهنگي مسئوالن و باگفتن شرایط زندگي ام، 
راهنما و دوستان هم گروهي به مالقاتم مي آمدند و از 
نظر روحی مرا تأمین مي کردند، بعد از دو هفته یکي از 
هم اتاقي ها مرا به افسر نگهباني بند معرفي کرد جهت 
کارهاي خدماتي. بعد از آنجا هم من را معرفي کردند براي 
خدمات افسر نگهباني مرکز. باید یک طوري سرخودم را 

گرم مي کردم تا از آن شرایط داخل بند نجات یابم.

صبح مي رفتم و شب بر مي گشتم داخل بند. بابت آن 
همه خدمات از آنها درخواست کرده بودم که به من وقت 
بیشتري براي استفاده از تلفن بدهند، تا بتوانم با راهنما 
و دوستان هم گروه ام ارتباط برقرار کنم. روزهاي سختي 
با اصول برنامه تحمل کردم و فقط از طریق  بود ولي 
مشارکت تلفني و گریه کردن خودم را تخلیه مي کردم و 
 NAراحت مي شدم. البته با رعایت حال زندانیان و اصول
و قدم ها ارتباطم با دیگران، پرسنل زندان رفتار خیلي 
خوبي با من داشتند. شکرخدا در طول آن سه سال با 
کسي به مشکل برنخوردم، بعد از گذشت هفت و ماه نیم 
با کمک خداوند و مساعدت هاي قانوني توانستم راي باز 
شوم و به مرخصي بیایم اولین مرخصي ام توأم شد با تولد 
دو سالگي ام، البته حدود یک ماه گذشته بود ولي برایم 

در آغاز، اکثر ما نسبت به آزمودن یک شیوه جدید در زندگی بدگمان بودیم و از آن وحشت داشتیم. تنها چیزی که از آن مطمئن بودیم این بود که راه های قبلی برای ما کار ساز نبوده 
اند. این جاست که انجمن و حمایت دیگر معتادان پاک واقعاً یاری دهنده است.

جزوه »به معتادان گمنام خوش آمدید«

خیلي ارزش داشت. آن آزادي و جشن تولد. بعد از مدتي 
یک هفته در زندان بودم و یک هفته بیرون. سپس مرا 
به خدمات بهداري زندان براي کار فرستادند، آنجا هم 
سعي کردم اصولي باشم و هیچ گونه سوءاستفاده از هیچ 
چیز و هیچکس نکنم و خیلي  خالف کاري ها مي توانستم 
آنجا انجام دهم که ندادم و تا آخر حبس ام بهداري بودم 
و از آنجایي که جلسات NA به زندان راه پیدا کرده بود، 
در طول هفته هایي که آنجا بودم، منتظر بچه هاي کمیته 
زندان ها و بیمارستان ها مي ماندم تا بتوانم کاري براي 
آنها انجام بدهم و برای برگه هاي آنها امضا بگیرم و به 
بندها معرفي کنم. بعد از تحمل سه سال حبس دولتي 
جریمه ام تبدیل به اقساط شد و شب عید از زندان آزاد 
شدم و االن هر ماه قسط مي دهم، هر چند که برایم خیلي 
مشکل است. بعد از عید امسال دوباره با مسئله سربازي ام 
برخورد کردم و دوباره با مشورت راهنمایم رفتم تا این کار 
نیمه کاره را انجام دهم، با سی و یک سال سن  و اثرات 
سه سال حبس، دوباره در یک جا به اجبار ماندگار شدن 
خیلي برایم سخت بود. ترس داشتم ولي با تشویق هاي 
راهنمایم و استفاده از اصول برنامه، بخصوص قدم سوم 
این کار را هم کردم. امروز که این نامه را مي نویسم کار 
سربازي ام به پایان رسیده، تمام این سختي ها و مشکالت 
را تنها با راه کار زندگي فقط براي امروز حل کردم. حاال 
پس از آن همه سختي  امروز چهار سال و چهار ماه و 
بیست و چهار روز است که پاکم. زماني که بیشتر آن در 
زندان و سربازي گذشته. همه اینها حاصل پیدا کردن راه 
پذیرش زندگي و مشکالت آن، معجزه کارکرد قدم ها و 

کمک خداوند و راهنمایي راهنمایم مي باشد.
از خداوند ممنوم که مرا تنها نگذاشت. 
حسین.ف - استان تهران

که  ای  داوطلبانه  خدمات  همه  بابت 

در زندان انجام می دادم از مسئوالن 

در خواست کرده بودم که به من وقت 

بدهند  تلفن  از  استفاده  برای  بیشتری 

تا بتوانم با راهنما و دوستان بهبودی ام 

صحبت کنم.
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 در ابتدا مایل هستیم که بدانیم در این همایش چند نفر شرکت کرده بودند؟
در این همایش چیزي حدود هشت هزار نفر شرکت کرده بودند، از این تعداد چهار 
هزار و نهصد نفرشان قبالً از طریق اینترنت ثبت نام کرده و مابقي در همان محل همایش 

ثبت نام کردند که ناچاراً مبلغ ده یورو اضافه تر پرداختند.
 آیا این تعداد در حد پیش بیني دفتر خدمات جهاني بود؟

دفتر خدمات جهاني، چیزي حدود ده هزار نفر شرکت کننده را پیش بیني کرده بود 
که اعضاي بعضي کشورهاي دیگر هم مانند ما با مشکل ویزا روبه رو شده بودند.

 خوانندگان ما عالقه مند هستند که بدانند چه تعداد ایراني در این همایش 
شرکت داشتند؟

روي هم حدود سي ودونفر که هشت نفرمان از ایران و مابقي از ایرانیان مقیم خارج 
از کشور بودند.

 آیا همین تعداد کم ایراني، در انجام خدمات این همایش سهمي داشتند؟
بله، یک سخنران مرد و یک سخنران زن از کشور ایران بودند. دوتن از اعضاي ایراني 

دوستان عزیز، همان طور که اطالع دارید سي سومین همایش  جهاني NA در اوایل شهریور ماه سال جاري برگزار شد. برپایي همایش جهاني NA هر دو سال یکبار صورت 
مي گیرد و برگزاري هر یک از این همایش ها مي تواند به صورت نقطه عطفي در تاریخ این انجمن جهاني جلوه گر باشد. 

اعضاي NA هر یک  از سویي به سمت نقطه اي واحد به حرکت در مي آیند و بر سر یک قرار دوست داشتني و هیجان آور حاضر مي شوند تا انرژي، عشق و امید را با هم تقسیم 
کنند و امیدواري و  محبت موجود در بین آنها بار دیگر این نکته را یادآوري مي کند که:  NA کار مي کند و شاهد این ادعا، وجود صدها هزار نفر اعضاي پاک و در حال بهبودي 

این انجمن در دنیا مي باشد. ما عضو یک انجمن با دوستان زیادي شده ایم و تجربه کنار هم بودن را مي آزماییم و در آنجا متوجه گوناگوني و تنوع اعضاي NA مي شویم.
سي وسومین  همایش جهاني NA در کشور اسپانیا و در شهر بارسلونا در شرایطي برگزار شد که هم اکنون این انجمن در بیش از 127 کشور جهان به کار خود که همانا انتقال 

پیام بهبودي به معتادي که در عذاب است را ادامه مي دهد.
برگزاري روزي به نام روز اتحاد در اینگونه  همایش ها در نوع خود جالب و هیجان  آور است. روزي که اعضاي NA از سایر نقاط جهان با همایش تماس تلفني برقرار مي کنند و با 

حاضران در همایش به صورت عمومي صحبت کرده و بدین گونه اتحاد خود را با بقیه اعضاي NA در دنیا اعالم مي کنند.
تعداد زیادي از اعضاي NA ایران عالقه مند بودند که در این همایش جهاني شرکت کنند ولي به علت وجود پاره اي مشکالت، همه آنها نتوانستند به این خواست خود جامه 

عمل بپوشانند. 
مجله پیام بهبودي با علم به این موضوع که اعضاي NA ایران، عالقه مند هستند که بدانند در بارسلونا چه گذشت و مشتاقان همایش تمایل دارند که از کم و کیف رویدادهاي 

آن آگاه شوند با سیامک، خ نماینده دفتر خدمات جهاني NA در ایران مصاحبه اي ترتیب داد. در این مصاحبه سعي شده تا موضوعاتي را که فکر مي  کردیم ممکن است براي 
خوانندگان مجله جالب باشد، مطرح کرده و پاسخ هاي ایشان را عیناً به اطالع شما مي رسانیم.

هم روي سن رفتند و دو عدد از خواندني ها را به زبان فارسي خواندند.
یک عضو دیگر هم که نصف ایراني و نصف یوناني بود از طرف NA یونان به عنوان 
سخنران کارگاه آمده بود. یک عضو دیگر هم از کشور آمریکا آمده بود که ملیت اصلي 

خود را ایراني اعالم کرد.
از نظر اجرایي، من هم به عنوان یک ایراني کارمند دفتر خدمات جهاني بودم که مانند 

سایر کارمندان دفتر کارهاي زیادي براي انجام دادن داشتیم.
 آیا در این همایش کارگاهي هم برگزار شد، در صورت مثبت بودن پاسخ این 

کارگاه ها شامل چه موضوع هایي بود؟
بله، برگزار شد ولي متفاوت با آنچه ما در ایران مي شناسیم. اعضاي شرکت کننده در 
طول روز در جلسات کوچکتري حاضر مي شدند و دو الي سه نفر تجربه خود را به صورت 
سخنراني ارائه مي کردند. کارگاه به شکلي که اعضا به گروه هاي کوچکي تقسیم شوند و 

به صورت »کار مي کند، کار نمي کند« نبود.
سخنراني ها موضوع داشت و افراد از کشورهاي گوناگون طبق برنامه قبلي، تجربه خود 

NA، عشق بدون مرز 

Love Without Borders
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را با دیگران در میان مي گذاشتند. در هنگام شب و در ساعت هفت الي نه و نیم جلسه 
اصلي و بزرگ تر تشکیل مي شد و همه شرکت کنندگان در یکجا جمع مي شوند.

 حاال با تصوري که ما از کلمه کارگاه داریم آیا مي توان به سخنراني یك یا دو 
نفر براي تعدادي شرکت کننده کلمه کارگاه را اطالق کرد؟

به هر حال در آن جا اسم این را کارگاه گذاشته بودند. چیزي شبیه پنل هاي چند 
سال پیش خودمان که در ایران برگزار مي کردیم. چند نفر مي نشستند و تجربه خود را 

در مورد موضوعي خاص به حاضران ارائه مي کردند.
 بسیار خوب چگونه مي توان همین تجربه را به NA ایران منتقل کرد؟

به نظر من ما هم مي توانیم در همایش ها همین کار را بکنیم و در اطاق ها و سالن هاي 
گوناگون این شیوه را تجربه کنیم و اعضا مي توانند مطابق با نیاز و سلیقه خود در سالن 
مورد نظرشان حاضر شده و به تجربه سخنران مورد نظر و موضوع انتخابي خود گوش 

دهند.
 صحبت از جلسه اصلي شد آن جلسه چگونه برگزار مي شد و چه اتفاقي 

مي افتاد؟
در جلسه اصلي، سخنرانان اصلي بودند و تمام شرکت کنندگان در آنجا جمع مي شدند 

و به تجربه افراد سخنران که از اعضاي قدیمي بودند، گوش مي دادند.
قبل از اینگونه جلسات، مجالس شادي و تفریحات سالم نیز برگزار مي شد. هیأت 
اعضا  پرسش هاي  به  بیشتر  که  کرد  برگزار  کارگاه  یک  هم  جهاني  خدمات  امنای 

پاسخگویي کرد.
 به نظر مي رسد که برگزاري همایش در ایران با آنچه در اسپانیا برگزار شده 

خیلي متفاوت است؟ 
بله، به نظر من آنچه که در ایران به نام همایش برگزار مي شود، همایش نیست بلکه 
یک گردهم آیي بزرگ است. همایش به این مفهوم است که در دو الي سه روز برگزار 
شود، سرگرمي و تفریحات سالم در آن وجود داشته باشد، کارگاه هایي به همان شکلي 
که گفتم در آن باشد و سرانجام جلسات اصلي با سخنران هاي قدیمي هم در آن وجود 
داشته باشد. ما در ایران فقط همان جلسه دو ساعته اصلي را برگزار مي کنیم و به 
آن همایش مي گوییم. شاید در هیچ جاي دنیا به برگزاري یک گردهم آیي دو ساعته 

»همایش« نگویند.

همانطور که ذکر شد همایش آن است که اعضاي در طول دو یا سه روز دور هم جمع 
مي شوند، در ساعات روز که بعضي ها کار دارند و محیط خلوت تر است همان جلسات 
کوچک با سخنران تشکیل مي شود و در شب هنگام که همه حاضر هستند، جلسه  اصلي 
 NA با سخنران هاي اصلي تشکیل مي شود. باتوجه به در پیش بودن همایش ناحیه سه
ایران و همایش بزرگ NA ایران شاید بتوان از همایش جهاني اسپانیا، الگوبرداري کرد.

 مهم ترین چیزي که در این همایش نظر شما را به خود جلب کرد چه بود؟
اتحاد اعضا، اصالً به طور کلي زبان، نژاد و جنسیت و سن و سال هیچ گونه تفاوتي 
بین اعضا ایجاد نکرده بود. همه با هم دوست و صمیمي بودند. وقتي یک سخنران بر 
روي سن، پیام بهبودي را با دیگران در میان مي گذاشت، دیگر کسي به این مسئله که 
سخنران داراي چه ملیتي است کاري نداشت و آن اتحادي که در NA و سنت اول از 

آن صحبت مي شود کامال قابل لمس و قابل حس بود.
موضوع دیگري که توجه مرا به خود جلب کرد این بود که ما واقعاً چقدر متنوع 
هستیم انواع و اقسام نژادها و سن وسال ها را مي توانستید، ببنید ولي تفاوتي وجود نداشت 
و هیچ شخصي با دیگري مسئله اي نداشت و اصالً فرقي نمي کرد که تو از کجا آمده اي؟ 
با چه زباني حرف مي زني؟ اصالً انگلیسي بلدي یا نه؟ همه با هم رفیق و صمیمي بودند و 

سعي مي کردند تا آن جا که ممکن است این همایش به خوبي برگزار شود. 
براي خود من که اولین بار در همایش جهاني شرکت مي کردم بسیار خوب و هیجان آور 
بود و براي دوستاني هم که چندین بار در همایش هاي جهاني شرکت کرده بودند نیز 

بسیار جالب و راضي کننده بود و همه اذعان کردند که تجربه بسیار خوبي بود.
 نقش دفتر خدمات جهاني ایران در برگزاري این همایش چه بود؟

مثل همه کارمندان خدمات جهاني، کارهاي اجرایي به عهده ما بود. کارهاي اجرایي 
به عهده دفتر خدمات جهاني و هیأت امنا بود و من هم مثل بقیه آنها در این چند روز، 
کار کردم. این کارها شامل تدارکات، میز چیدن و فروش محصوالت و .... بود. هر یک از 

ما مجهز به بیسیم بودیم و مرتب ما را براي انجام کاري خاص، دعوت مي کردند. 
چندماه پیش هم براي ارزیابي  قیمت هتل ها، اسکان و اجاره محل و .... به محل 
برگزاري همایش اعزام شده بودم. حجم کارهاي اجرایي بسیار زیاد بود مثال خانم »بکي« 
شاید اصالً نتوانست درجلسات شرکت کند و مرتب مشغول کار بود و مي دوید. این طور 

نبود که یکي در را باز کند و بگوید بفرمایید، جلسه شروع شد. 
مقدمات بسیار زیادي مورد نیاز بود. همه چیز با برنامه ریزي بود. خود من هم مسئول 
بودم، میز و صندلي ها را مي چیدیم، با دسته هاي موزیک هماهنگ مي کردیم، سالن ها 
را آماده مي کردیم. البته چون تجربه اول من بود شاید کمي مرا مالحظه مي کردند. ولي 
بکي، آنتوني و سایر اعضاي هیأت  امنا، مرتب بیسیم به دست باال و پایین مي رفتند و 
شاید در طي روز دو ساعت هم نمي خوابیدند. چون محل برگزاري همایش بسیار بزرگ 
بود و در آن واحد چندین برنامه هم زمان اجرا مي شد. اعضاي هیأت  امناي NA جهاني 

همه شرکت کرده بودند. به نظر من کم و کاستي خاصي وجود نداشت. 
 آیا احتمال برگزاري همایش جهاني در ایران هست؟

درحال حاضر براي دوازده سال آینده محل برگزاري همایش مشخص است. مثل 
مسابقات المپیک و جام جهاني که کشورها آمادگي خود را براي برگزاري آن اعالم 
مي کنند. در اینجا هم کشور میزبان اعالم آمادگي مي کند و هیأت امنا تصمیم مي گیرند 

که بهترین شرایط در کدام کشور وجود دارد. 
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اتفاقاً در مورد ایران هم صحبت شد و گفتند که در صورت برگزاري همایش جهاني 
NA در ایران، حتماً رکوردشکني مي شود چون عالوه بر اعضاي ایراني چند هزار نفر هم 

از سایر کشورها شرکت خواهند کرد ولي فعالً شاید این به صورت یک رؤیا باشد. این 
همایش جهاني هر دو سال یکبار برگزار مي شود.

 لطفا در مورد نظم و ترتیب، خدمات و آموزش اعضا در این همایش توضیح 
دهید.

نظم و ترتیب بسیار عالي بود. خیلي از اعضاي هیأت امنا مسئولیت این کار را برعهده 
داشتند. در ضمن در قراردادي که با مالک محل برگزاري همایش منعقد گردیده بود 
مالک متعهد شده بود که افراد گارد محلی را که اعضاي محلي غیر NA بودند به عنوان 
مأمور انتظامات در اختیار ما بگذارد که همین طور هم شده بود و وجود این افراد حرفه اي 

تأثیر زیادي در نظم و ترتیب همایش داشت. 
مثالً در روزي که قرار بود محصوالت به فروش برسد، صف هاي طویل چند هزار نفري 
از خریداران تشکیل شد. صندوق هاي پول زیادي بود و شاید براي خرید یک تي شرت 
مدت دو ساعت زمان الزم بود، هرکدام از محصوالت هم صف جدایي داشت. در این 
قسمت عالوه بر همکاري با مأموران انتظامات محلي همکاري الزم را براي رعایت نظم 

و ترتیب، انجام مي دادیم.
همکاري اعضا خوب بود و باوجود خستگي زیاد کسي اعتراض نمي کرد. ولي مثل 

همیشه یک سري هم بودند که سعي داشتند بدون معطلي از در پشتي خرید کنند!
از  در مورد آموزش هم من فکر مي کنم که شرکت اعضا در جلسات خود یکي 
فاکتورهاي آموزشي بود. مشارکت ها و نوع مشارکت ها در جلسات اصلي، حرف اول 
را در آموزش مي زد. انسان در آن جا خیلي چیزها یاد مي گیرد. همه طالب خدمت 
هستند و مثل بعضي ها خدمت را فقط در »سخنراني« نمي دانند. مهم ترین مسئله این 
نیست که در این همایش چه کسي سخنران است. براي من خیلي جالب بود که همه 
سعي مي کردند که آمادگي براي رویارویي با همه مسایل را داشته باشند و از آن مهم تر 

مشارکت ها و سخنراني ها در جلسات اصلي بود. اکثر آنها از اعضاي قدیمي بودند و با 
کارما در ایران خیلي متفاوت بود. مثالً ما براي سخنراني هایمان معین مي کنیم که یک 
نفر در مورد قدم ها و نفر دیگر در مورد سنت ها سخنراني کند. آن جا این طور نبود از 
عضو قدیمي مي خواستند که روي سن برود و مشارکت خود را آغاز کند. او هم واقعاً 
پیام رساني مي کرد و باید اقرار کنم که نوع مشارکت ها با نوع مشارکت  ما از نظر کیفي 
خیلي فرق مي کرد و شاید این هم موضوعي باشد که ما باید سعي کنیم در ایران همین 
کار را بکنیم. شاید بعضي جاها، تعدادي از سخنراني ها هم موضوع دار باشد. دفتر خدمات 
 CD جهاني تصمیم دارد که از بین این مشارکت ها چند تایي را ترجمه کرده و به صورت
در اختیار عالقه مندان قرار دهد. اگر این مشارکت ها را اعضا گوش کنند شاید بتوانیم 
حتي از اعضاي قدیمي تر خودمان هم بخواهیم تا به این نحو مشارکت کنند تا کم کم 

این موضوع جا بیفتد. 
 آن چه مسلم است دفتر خدمات جهاني میزبان و برگزار کننده این همایش 
یك  عنوان  به  هستید  دفتر  این  کارمند  که  این  از  جداي  شما  است  بوده 

شرکت کننده چه کم و کاستي در این همایش دیدید؟
گراني. از نظر من ثبت نام و قیمت محصوالت بسیار گران بود. ارزان ترین تي شرت 
چیزي حدود سي هزار تومان بود. شاید براي سایرین این مورد صدق نکند ولي براي ما 
بسیار گران بود. ناگفته نماند که با وجود این گراني دفتر خدماتي جهاني در پایان حدود 

شصت الي هفتاد هزار یورو ضرر کرد.
جداي از مورد فوق، چون من بار اول بود که در همایش جهاني شرکت مي کردم همه 
چیز برایم جالب بود. از سخنراني گرفته تا مشارکت ها و سرگرمي های در نظر گرفته 

شده، همه چیز عالي بود.
 آیا کشورهاي عضو APF به طور فعال شرکت کرده بودند؟

بله،اعضاي اداري APF که به طور کامل شرکت کرده بودند و خود اعضا هم شرکت 
داشتند. 
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 آیا همایش از هیجان کافي برخوردار بود؟ 
به خوبي  اتمام مي رسید شما  به  زیاد مخصوصاً جلسات اصلي وقتي  بله، خیلي 
مي توانستید انرژي و رضایت را در چهره هاي افراد تشخیص دهید. مشارکت هاي خوبي 

بود و شور و شوق فراواني بود.
 شما از اعضاي خارجي براي سفر به ایران دعوت کردید؟

خیر من دعوت نکردم ولي آنها براي سفر به ایران خیلي اظهارتمایل مي کردند و در 
واقع خودشان، خودشان را دعوت کردند. 

چند نفري قرار است داوطلبانه به ایران سفري داشته باشند. من مطمئن هستم که اگر 
شرایط بهتري فراهم شود تعداد بیشماري خواستار سفر به ایران هستند.

 آیا کسي در مشارکت خود به NA ایران اشاره کرد و آیا NA ایران شناخته 
شده بود؟

بله. ما با هر کس صحبت مي کردیم از ایران به عنوان یک پدیده یاد مي کردند ولي نه 
همه افراد. سخنرانان بیشتر در مورد بهبودي صحبت مي کردند و راجع به کشور خودشان 

هم صحبت نکردند.
 در پایان آیا مطلبي وجوددارد که دوست داشته باشید به آن اشاره  کنید؟

ابتدا از مجله»پیام بهبودی« به خاطر این فرصت تشکر می کنم و سپس دوست دارم 
به دومطلب اشاره کنم:

مطلب اول در مورد پاکي هاي باالیي بود که دیدم. من با سه نفر مالقات کردم که به 
ترتیب 49، 45 و 41 سال پاکي داشتند.

مطلب دومي که واقعاً نظرم را جلب کرد و کمي هم فکرم را به خود مشغول ساخت 
برداشت راحتي بود که اعضاي NA از این برنامه دوازده قدمي داشتند. با بهبودي خود 
حال مي کردند و با شور و نشاط بودند. از همدیگر انتظار ندارند که مثل هم باشند. اگر 
من یک طور مشارکت مي کنم انتظار ندارم که او هم مثل من مشارکت کند و حتماً باید 
درک او از برنامه مثل من باشد و یا حتماً همه باید مثل هم قدم کار کنند. هیچ فردي 
دلیلي براي برتري به دیگري در دست ندارد. برنامه را توي سر هم نمي کوبند. از NA به 
بهترین نحو استفاده مي کنند و از آن لذت مي برند و سعي در کنترل هم ندارند. پذیرش 
و درک دیگران و پذیرفتن دیگران همانطور که هستند را خیلي رعایت مي کنند و به 
همین دلیل راحت هستند. نه این که همه همین طور بودند ولي جو عمومي یک جو 

بازیابي و بهبودي بود.
"پیام بهبودی"

 سطح همایش را از نظر کیفي چگونه دیدید؟
CD به نظر من خیلي عالي بود. من در همایش هاي زیادي شرکت نکرده بودم ولي

هاي آنها را گوش کرده ام.
در این همایش همه شرکت کنندگان و سخنران ها خوب بودند ولي سه نفر از آنها 
تأثیرگذاري زیادي روي من داشته و به دل من نشست. مشارکت و پیام دهي آنان بسیار 

قوي بود. دو سپاه پوست و یک سفیدپوست. 
  از نظر زبان چه تسهیالتي براي شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود؟

مترجم هاي زیادي در اطاقک هاي مخصوص بودند و مطالب به صورت همزمان به چند 
زبان از جمله زبان فارسي ترجمه مي شد. 

 آیا نشریات جدیدي معرفي شد؟
خیر ولي یکي از اعضاي هیأت امنا در مورد کتاب »پاک زیستن، سفري بي پایان« 
توضیحاتي داد و از همه اعضاي NA خواشت که مطالب و موضوعات خود را براي اتمام 

چاپ کامل این کتاب ارسال کنند.
 چه نوع سرگرمي ها و تفریحاتي در دستور کار قرار داشت؟

گروه هاي موزیک محلي بودند، یک گروه طباّل بودند که طبل مي زدند، این دو گروه 
در محل اصلي جلسه بودند ولي بیرون جلسه، محلي براي سرگرمي و تفریح بود. هر 
شب لب دریا، دو گروه از اعضاي NA بودند که با موزیک خود را سرگرم مي کردند. ولي 

جالب  ترین سرگرمي از نظر من هیچ کدام از این دو گروه نبودند. 
روي پله هاي محل برگزاري همایش و در نزدیکي هتل، فضاي بزرگي بود که هر شب 
حدود هزار نفر از اعضاي NA با ملیت هاي گوناگون تا ساعت چهار صبح، دور هم بودند 
و در گروه هایي چهار، پنج نفره با هم آشنا شده و گپ مي زدند و اي میل و شماره تلفن 

رد و بدل مي کردند و از مصاحبت با دوستان بهبودي خود لذت مي بردند.
 نقش و استقبال ایراني هاي مقیم خارج از کشور از این همایش چطور بود؟

خوب بود، آنها به ما چسبیده بودند. این طور نبود که چون از کشورهاي دیگري آمده 
بودند با آنها قاطي شوند. مثالً همان طور که قبالً هم توضیح دادم، سخنراني که از کشور 
یونان آمده بود در کنار ما بود. یک ایراني مقیم خارج هم سخنران همایش بود. شاید 

پاسپورت خیلي از آنها ایراني نبود ولي روي بٌعد ایراني بودن خود تکیه مي کردند.
به عنوان نمونه، در روز آخر که افراد هر کشوري با پرچم کشورشان، دور هم در یک 
نقطه جمع مي شدند، تمام ایراني هاي حاضر با حمل پرچم کشورمان در یک نقطه به 

معرفي خود پرداختند. 

23



PayamBehboodi , Narcotics Anonymous - Iran , Autumn 2009 

NA، عشق بدون مرز

NA Love Without Borders، عشق بدون مرز
Love Without Borders عشق بدون مرز ،NA

Love Without Borders
Love Without Borders Love Without Borders
NA، عشق بدون مرز NA، عشق بدون مرز

  Love Without Borders عشق بدون مرز ،NA 
 NA، عشق بدون مرز 


