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پروردگارا
اراده و زندگی ام را به تو می سپارم.

مرا در بهبودی ام راهنمایی کن و به من نشان بده که 
  )قدم سوم(چگونه زندگی کنم.

                              



3 بهار 1390 

با مخاطبان

 شاد ، پیروز و سربلند باشید
خدمتگزار شما : سیاوش _ س

با سالم و درود، خدمت تمامی اعضای همدرد و دوستان بهبودی در سراسر ایران.
در انجمن معتادان گمنام تنها وعده ای که به ما داده می شود، آزادی از مصرف موادمخدر است. زمانی 
فکر می کردم که اگر موادمخدر مصرف نکنم، به تمام آرزوهایم خواهم رسید و مصرف مواد را تنها مانع 
رشد و ترقی و تنها عامل سرشکستگی خود می دانستم. در بدو ورود به انجمن خوشحال بودم که با 
قطع مصرف به همة آرزوهایی که در ذهنم بود دست خواهم یافت و رویاهایم به حقیقت می پیوندند. 
اما این برنامه مدام تمرکز را بر اصول روحانی نهفته در کارکرد قدم ها معطوف می نمود تا باالخره بعد از 
مدت ها جنگ و گریز و آزمون و خطا، پذیرفتم که پیش نیازی برای موفقیت ها، خلق آنها و نیز حفظ 
و تداوم شان وجود دارد که در حقیقت اکثر کمبودها و مشکالت من نیز از عدم شناخت و رعایت آنها 
سرچشمه می گرفت . "اصول روحانی" این اصول تنها مختص به انجمن ما نیستند، اما رعایت آنها برای 
هر معتادی که خواهان بهبودی در تمام زمینه های مختلف زندگی است، ضروری می باشد. در نتیجه  
انجام ندادن کارهای اشتباه تنها عامل بهبودی نیست، بلکه انجام دادن کارهای درست و اصولی بخش 
عظیمی از مسیر بهبودی را مشخص می نماید که اتفاقاً با طِی این مسیر متوجه شدم که توانایی های 
من برای انجام کارهای صحیح روز به روز بیشتر می شوند و اگر از این توانایی ها استفاده نگردد، سقفی 
را برای رشد و پیشرفت و موفقیت، در نظر گرفته ام، حال اینکه رشد و تغییر پایانی ندارد مگر من به آن 

پایان دهم و متوقف شوم. 
تصور کنید که بهار، فصل آب شدن یخ ها و پایان سرما باشد، در این صورت آیا می توان گفت که بهار 
فصل طراوت و سرسبزی و شکفتن است ؟ خیر، زیرا بهار فصل تغییر، دگرگونی و احیای مجدد طبیعت 
است، فصل رویش و شکوفایی است. اگرچه با رفتن سرما آغاز می گردد، اما به آن ختم نمی شود . 
بهبودی نیز با قطع مصرف مواد مخدر آغاز می گردد اما با رعایت اصول روحانی نهفته در قدم ها به 
قطع مصرف ختم نمی شود . این تنها به خود ما بستگی دارد که چقدر خواهان رشد، تغییر و دگرگونی 
باشیم. با نوشتن ترازنامة ساالنه به استقبال بهار می رویم. به امید بهاری پر از طراوت و تغییرات سازنده، 
همراه با تغییر الگوهای رفتاری با رعایت اصول روحانی در روابطمان با خود، جامعه، خدمات و خداوندی 

که خود درک می کنیم. 
سال نو مبارک

امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید و امسال نیز همچون گذشته با ارسال مشارکت ها و تجارب 
متنوع تان عالوه بر تشویق و دل گرمی ما خدمتگزاران، مطالب مورد نیاز مجله را فراهم نمایید، زیرا رشد 
و توسعه این نشریه که خوشبختانه تیراژ آن به "هفتاد هزار جلد" رسیده مرهون حمایت ها و تالش 

های شماست. 
ضمناً باید به اطالعتان برسانم به زودی به جای صفحة پیامک های بهبودی که به توصیة نمایندگان 
محترم شورای منطقه ای حذف گردیده، صفحه ای تحت عنوان نظرسنجی، جهت ارتباط بهتر و بیشتر با 
شما صاحبان اصلی مجله و اطالع از آراء و دیدگاهایتان قرار خواهیم داد، با این امید که ما را از راهنمایی 

ها، انتقادها و پیشنهادات سازنده خود ، جهت ارائه خدمات بهتر مطلع سازید.

اصول روحانی ...



مشارکت

به پیوند بهبودی ملحق می شوم. تجربه، قدرت و امید مورد نیاز خود را در انجمن معتادان گمنام به دست می آورم. 
" کتاب پایه"

پیام خداوند

پیام بهبودی 4

به نام خدا 
با عرض خدا قوت و خسته نباشید بر شما خدمتگزاران 

فصلنامه پیام بهبودي.
یک عجز آشنا و شاید مشترک همه ما و من این 
بود که بارها اقرار کردم که من سال ها طلوع آفتاب 
و صبح را ندیده ام و این اقرار و مطلب را بارها و بارها 
از دوستان بهبودي در جلسات شنیدم و اشک شوق 
این تغییر در روند زندگي ام را شاهد بودم. به درستي 
که با مصرف بیش از بیست سال مواد مخدر روز من 
از ظهر شروع مي شد و این آشفتگي و سرگرداني را 
تازه از ظهر به بعد تجربه مي کردم، ولي خداوند ورقي 
دیگر را براي من در زندگي برگ زد و در آن نوشت 
به انجمن معتادان گمنام خوش آمدي و پس از این 
دعوت چند کار ساده و پیشنهاد راه را براي من هموار 
ساخت که به جلسه بیا، راهنما بگیر و قدم کار کن 
و با انجام بدون سوال که چه خواهد شد. نوري که 
چراغش در دست راهنمایم بود به زندگي ام تابید و 

نقطه مقابلي در مقابل زندگي گذشته ام گذاشت.
امروز جاي شکرگزاري خداوند را دارد که احساس 
و  مي کنم  نشاط  و  شادابي  و  پویایي  بودن،  زنده 
شاهدي به شاهدان طلوع آفتاب اضافه شده است. 
بعد از 5 سال و 8 ماه پاکي فریاد مي زنم: »درود بر 

شاهدان طلوع آفتاب«.
رحمت. ح- اصفهان

سالم به تمام دوستان بهبودي در سرتاسر گیتي! 
کامرانم یک معتاد در حال بهبودي. زمستان سیاه 
از زمستان،  و سردتر  و سیاه تر  بود  و سرد 1383 
بي ایماني و بي اعتقادي درون من و پوچي روزگارم 
محل  از  نمي توانستم  دیگر  و  بود  شده  شب  بود! 
همیشگي موادم را بخرم، تصمیم گرفتم به پارکي که 
حدس مي زدم تا آن موقع می توانم مواد تهیه کنم 
بروم. توي پارک زیر پنجره یک اتاق مصرف کننده اي 
را دیدم که پشت یک پیت پر از آتش نشسته بود و 

گرم مي شد. رفتم جلو و پرسیدم: کاسبي؟
- آره؛ چي مي خواي؟

- سفید.
- من سیاه دارم ولي اگه سفید مي خواي توي آن اتاق 

همه فروشنده هاش و مصرف کننده هاش نشستن!
اول فکر کردم منقل خونه است ولي فوراً به خودم 
گفتم چرا وسط پارک؟ به هر حال وارد شدم. شخصي 
که دم در ایستاده بود بغلم کرد و من فهمیدم طرف 
دروغ گفته؛ ولي وقتي یه نفر از روي صندلي بلند شد 
و جاي خودشو به من داد نشستم! یکي هم صحبت 
مي کرد و از دردسرهاي مصرف مي گفت. قصه ي من 
رو تعریف مي کرد و باعث اولین احساس تعلق در 

من شد!
بعدها فهمیدم اونجا NA است. شاید بیشتر از یک 
ماه مصرف مي کردم و مي رفتم اونجا تا باالخره پاک 

شدم. ولي بعد از پاک شدنم هر چه دنبال اون همدرد 
بي خانمان گشتم پیدایش نکردم! بله مثل این که او 
ماموریت داشت پیام خداوند رو به گوش من برسونه 
و بعد مثل شمعي که پیام رسیدن سحر رو میده 
خاموش بشه! پیام خدا از زبان یک مصرف کننده 
به صورت راست ترین دروغ زندگي ام به من رسیده 
بود حتي وقتي که من پاکي رو باور نداشتم و از 
خدا هم پیام و پاکي رو درخواست نکرده بودم. بعدها 
همین اتفاق یا بهتر بگم معجزه، اساس درک من از 
نیروي برتر و باعث اعتقاد و ایمان و اعتماد من به 

خداوند شد.
کامران. الف- شیراز

شاهدان طلوع آفتاب



مشارکت

پيامي از یك سرباز

مشکالتی که قادر به حل آنها نیستیم، از طریق صحبت با یک دوست قابل تحمل می شوند.
" کتاب فقط برای امروز"

انجام یکي از مسوولیت هاي زندگیمه که دیگه نمي خواستم مثل قبل از زیرش 
فرار کنم و شاید به درد یه نفر از همدردام بخوره. یه روزي هیچ چیز نمي تونست 
مانع مصرف من بشه و امیدوارم که امروز هیچ چیز مانع براي بهبودي من و 
زندگي من به روال برنامه نشه. از خداوند یه زندگي پاک و قشنگ براي همتون 

آرزو مي کنم. امروز 2سال و 11ماه و 7روزه که پاکم.
امین. ع- اصفهان

به نام خدا 
امینم یک معتاد؛ با سپاس بي پایان از خداوند که امروز پاکم و این که فرصت 
دوباره زندگي کردن به من داد. با عرض سالم و ادب به تموم دوستاي خوب 

بهبودي توي همه جاي دنیا و با تشکر از خدمتگزاران مجله پیام بهبودي.
االن که این نامه را مي نویسم، حدود یازده ماهه که سربازم و علیرغم شرایط 
استثنایي که از لحاظ سني و چیزهاي دیگر براي سربازي دارم، به کمک خدا 
و دعاي شما دارم به آرومي خدمت سربازی ام را سپری مي کنم. چندین سال 
از قشنگ ترین روزهاي زندگي مو توي جهنم اعتیاد و مصرف مواد سر کردم. اما 
نمي دونستم که آخر این دهلیز تاریک یه دفعه یه نور توي زندگیم مي تابه؛ بله، 
خدا بهم نگاه کرد و من هم وارد برنامه شدم، البته از لحاظ جسمي جنازه بودم و 

از لحاظ روحي و رواني دربه داغون و ورشکسته.
به خاطر همین برنامه را محکم گرفتم و تا توان داشتم طبق اصول برنامه جلو 
رفتم. اوایل پاکي مي خواستم بیام سربازي، ولي با مشورت راهنمام، دوستاي 
بهبودي و شرایط زندگیم ترجیح دادم 12 قدم کار کنم و بعد از کار کرد قدم ها 
دفترچمو پست کردم که جوابش براي چند ماه بعد اومد و باعث شد که سنت هامو 
هم کار کنم و تا جایي که تونستم به خودم و گروه خدمت کردم. خالصه موعد 

اعزام رسید و رفتم آموزشي.
وقتي از دوستام، گروه و خانواده جدا شدم احساس تنهایي زیادي مي کردم که 
باعث مي شد فقط به نیروي برترم تکیه کنم و خودمو کامالً به اون بسپرم و این که 
دایم در حال دعا و مراقبه باشم، سعي مي کردم از تمام اصول روحاني که برنامه در 

اختیارم گذاشته بود استفاده کنم، مثل تسلیم و اعتماد به اراده ي خداوندي.
معجزه هاي زیادي توي انجمن دیده بودم ولي یه معجزه ي عجیب دیگه برام 
اتفاق افتاد؛ وسط کویر بین دو هزار تا سرباز یه دفعه خدا بهم لطف کرد و خیلي 
تصادفي دست یه دوست بهبودي رو گذاشت توي دست من، اگه خدا این کار 
رو نکنه، کار هیچ بشري نیست. خالصه روزهاي سرد و سخت آموزشي تبدیل 
به یه خاطره ي شیرین براي من و دوستم شد، هر روز غروب دوتایي یه جلسه ي 
کوچیک مي گذاشتیم و از احساس و تجربه هامون مشارکت مي کردیم، بعد از 
آموزشي به لطف خدا جاي خوبي افتادم البته خوب دیگه براي من جاي راحت 
نبود، بلکه فقط در این فکر بودم که هرجا رفتم به NA وصل باشم، جلسه برم و 

دوستاي بهبودي پیدا کنم. این معجزه هم رخ داد و من جلسه مي روم.
براي بار دوم قدم ها وسنت هامو مرور مي کنم و به راحتي با راهنمام و رهجوهام 
تماس دارم. دوستان من این هایي که نوشتم تجربه شخصي خود من در مورد 
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داستان من

پیام بهبودی 6

به نام خدا
خورشید آرام آرام چهره ي زرد و خسته اش را از پشت کوه هاي ارومیه باال مي کشید 
و با تن خسته و رنجورش سایه ي آدم ها را در دیوار نشان مي داد. آري خورشید 
بار دیگر سایه هاي دراز بي ریخت آدم ها را کنار پیاده روها و خیابان ها انداخته بود. 
براي من طلوع خورشید وحشتناک بود، شروع یک زندگي مالل آور و تیره. این 
آدم ها نه این سایه ها مي رفتند که براي من گوري بکنند و تحمل این سایه ها با 
این خورشید چه دردناک بود. کم کم ابرهاي تیره مثل دل غم بار و تیره ي من از 

غرب مي آمدند. شاید این ابرها سایه ها را فراري بدهند.
هواي سرد، درد خماري، افکار مغشوش و آشفتگي دروني و احساس ناامیدي، 
پوچي و افسردگي همه ي این ها دست به دست هم داده و قدم هاي مرا به سوي 
داروخانه به حرکت درآورده بود. چند روزي بود هیچ چیزي استفاده نکرده بودم. 
ورشکستگي مالي- روحاني تمام امیدهایم را سوزانده بود. چند قدمي رفته بودم 
که به داروخانه رسیدم. داروخانه نزدیک بود. چهره ي مرگ چه وحشتناک بود. 
آخر خط زندگي و مرگ براي من تداعي نیستي و سیاهي بود. آن زمان هیچ 
اعتقاد درستي درباره مرگ نداشتم. فقط ترس بود و ترس و سیاهي و دوباره 
درد خماري، درد پوچي، درد بي ثمري به سراغم آمد. شربت و قرص ها  را گرفتم 
و توي جیب پالتوام گذاشتم از داروخانه بیرون آمدم و به طرف خانه به راه 
افتادم. چند وقت پیش تپش قلبم بیشتر شده بود. دکتر گفته بود که باید یک 
آزمایش هایي انجام بدي؛ من که به این حرف ها اهمیت نمي دادم. چندان هم بد 
نبود که این قلبم از تپش بیفته. بدم نمي آمد از این زندگي نکبت بار خالص بشم. 
آره تپش قلبم بیشتر شده بود. باز به زنم چه دروغي بگویم، چرا نرفتم سر کار.

ذهن بیمارم مرا کشاند و برد خانه ي پدرم، وقتي مادرم در را باز کرد به دستشویي 
رفتم، چند روزي بود که به زور خودم رو نگه داشته بودم. همه ي قرص ها رو تو 
دستم ریختم و با شربت خوردم وقتي به اتاق رفتم چند دقیقه اي نگذشته بود که 

احساس خواب آلودگي شدیدي کردم و بعد خوابیدم. انگار خواب مرگ بود!
پس از مدتي چشمم را باز کردم. از خواب مرگ گریخته بودم. همسرم و برادرم 
و چند نفر دیگر که توي بیمارستان بودند خوشحال شدند. من بعد از چند روز 

بستري شدن در بیمارستان به علت سوء مصرف، از بیمارستان مرخص شدم.
در بیمارستان پیام انجمن که چند ماهي بود در شهر ما شکل گرفته بود توسط 
چند نفر به من رسید و بعد به انجمن پیوستم. خداوند مي دانست که من چطوري 
به آخر خط خواهم رسید. چرا که او حامي من است، خداوند به من زندگي دوباره 
داده و من این زندگي را با همه ي غم ها و شادي هایش دوست مي دارم. االن که 
این نامه را مي نویسم ده سال و چهار ماه و هجده روز خداوند پاکي به من هدیه 
داده و من این هدیه را در زندگیم از همه چیز بیشتر دوست دارم. حاال طلوع 
خورشید براي من طلوع یک زندگي فرح بخش و نشاط آوره، طلوع شادي ها، تولد 

روح تازه، لبخند گل هاي نسترن، آفرینش زیبایي ها و خوبي ها ست.
سال 78شاید براي من سال سرنوشت سازي باشد، سال تولد زندگي زیبا و شاید 

سال مرگ غرورم، براي اولین بار تصمیم گرفتم به جلسه بروم. از واژه ي معتاد 
وحشت داشتم، نمي توانستم به هزار دلیل و بهانه خودم را به عنوان یک معتاد 
بپذیرم، شاید یکي از خود فریبي هاي من این بود که، من به علت ورشکستگي 

مالي به این حال و روز افتاده ام. داستان زندگي من داستان تلخي بود.
خورشید تن رنجور و خسته اش را از پشت کوه ها پایین کشیده بود و سیاهي شب 
همه جا را پوشانده بود، در آن غروب که شاید غروب تلخ گام هاي من بود با درد 
و اندوه فراوان تن خسته و درد کشیده ام را به سوي جلسه کشاندم در نهایت به 
جلسه رسیدم. روزنه ي نوري در دل تیره و تاریک من دمیده شد، شاید در اولین 
بار جلسه اتفاق چنداني براي من نیفتاد، ولي من که از هر جهت به آخر خط 

رسیده بودم، شاید نسیم ضعیف پیامي مرا به شور و شوق درمي آورد.
براي اولین بار در عمرم واژه ي ناآشنایي شنیدم که براي من غریبه بود واژه اي که 
علي رغم غریبه بودن خوشایند بود )عشق بالعوض(. من که در طول زندگي ام 
هر کاري را با نفع شخصي و بر اساس قانون معامله گري انجام مي دادم، واژه ي 
عشق بالعوض واژه ي جالبي بود. شاید شنیدن و دیدن این واژه ها و اعمال، 
جاذبه ي موثري در جذب تازه واردان باشد. براي من که خیلي جذاب بوده، کم کم 
احساس غریبه گي و بیگانگي مثل یخي که جلو آفتاب باشد ذوب مي شد، آن شب 
بارقه هاي امید به زندگي در دلم شروع به تابیدن کردند. آن شب در زندگي من 

یک شب فراموش نشدني است.
در این برنامه هر چیز در جاي خودش قرار دارد، واژه ي به مرور براي من کمک 
زیادي کرده است. به مرور در اثر جلسه رفتن یخ غرورم ذوب مي شد ولي انکار 
بیماري من همانطور به بیمار ماندن من کمک مي کرد، انکار بیماریم در اوایل 
با این ها فرق داري، احساس  بهبودي من سرسختانه مقاومت مي کرد، نه تو 
متفاوت بودن، تو تحصیالت باالتري داري، تو که گدایي نکرده اي و خالصه تو که 
از آن مواد به خصوص نزده اي خالصه انکار بیماري چند ماهي مرا از برنامه دور 
نگه داشت تا این که بعد از چند ماه جنگ و جدال و تقال کردن، مثل میوه اي که 

رسیده باشد برنامه به من کمک کرد تا دست از جنگ کردن بردارم.
ابتدا اصول روحاني اولیه را که به نظر من مهم ترین قسمت برنامه می باشد شروع 
به تمرین کردم، صداقت، روشن بیني، تمایل، از کودکي با صداقت مشکل داشتم. 
من که تازه نور روحانیت را در زندگیم لمس کرده بودم شروع به تمرین این اصول 
در زندگیم کردم، شور و شوق عجیبي در زندگیم افتاده بود، به نظر من ما معتادها 
باید در بهبودي کوشا باشیم. یک معتاد در حال بهبودي کوشا زودتر مي تواند به 
هدف برسد. دفتري برداشتم هر روز مقدار دروغ گفتن هایم را خط مي زدم و 
همین طور فقط براي امروز سعي مي کردم روشن بین باشم. سعي مي کردم تمایل 

براي بهبودي را تمرین کنم.
در اوایل بهبودي سوار بر ابرهاي صورتي شده و خیلي راحت و آسوده به هر طرف 
پرواز مي کردم، ولي بعد از چندي احساس کردم که دچار مشکالتي شده ام، )پاک 
ماندن ما را از درد و رنج معاف نمي کند( این مطلب در اوایل بهبودیم به من کمک 

خداوند،موسيقيخيالانگيزيكهدوستميدارم
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فراواني کرد، چرا که بعد از دو، سه ماه پاکي خواستم در تمام سال هایي که خرابي 
به بار آوردم را در چند ماه ترمیم کنم، وقتي پاک مي شویم و آن غبار ذهني از بین 
مي رود مشکالت خودشان را نمایان مي کنند و ذهن بیمار ما هم این مشکالت را 
بزرگ و بزرگ تر مي کند، شاید ذهن ما غول مي آفریند و ما احساس مي کنیم که 
باید این همه مشکالت را به تنهایي از بین ببریم و جنگ هاي تازه اي با یک شکل 
دیگر آغاز مي شود و این مسایل در بهبودي مشکالت خطرناک و جدیدي به وجود 
مي آورد و باز اگر در مسیر انحرافي قرار بگیرم احساس تنهایي و انزوا به سراغم 
مي آید. براي من در بهبودي قدم ها در جاي خودشان کار کرده اند، درست موقعي 
که احساس کردم با این مشکالت فراوان چه خواهم کرد. قدم مثل بلدوزري 
بود که این مشکالت را تا حدودي جمع و جور مي کرد و براي اولین بار آرامش 

خداوندي را تجربه کردم، دعا کردن در زندگي من نقش بسیاري دارد.
احساس بي پناهي من از بین رفت و مهم ترین احساس بدي که سال ها در خواب 
و بیداري با من همزاد بود دچار تزلزل شد و آن احساس ترس بود )بسیاري از 
مشکالت ما راه حل روحاني دارد و من این جمله را به وضوح در دوران بهبودي 
حس کرده ام( قدم ها خواب هاي آشفته ي مرا تبدیل به خواب هاي رویایي و 
مسرت بخش کرد. این برنامه بسان دریایي است بي کران و من مانند ظرف 
کوچکي هستم که فقط توان برداشتن قسمت خیلي کوچکي از این دریا را دارم 
و من فکر نمي کنم بتوانم تمام تغییراتي که در من بعد از ورود به این برنامه اتفاق 
افتاده را بنویسم، ولي خالصه اي از معجزات و تغییراتي که براي من روی داد را 

بازگو مي کنم.
خداوند دریچه ي افکارم را که بار دیگر بسته شده بود به وسیله این اتفاق باز کرد. 
براي من رشد کردن همیشه همراه با درد و رنج بوده و هست، فرایند بهبودي من 
و یا تغییر در شخصیت من با درد آغاز مي شود زماني که دیگر هیچ مقاومتي را از 
خودم بروز نمي دهم رشد مي کنم. این اتفاق در زندگي من که شروع اش توام با 

درد و رنج بود، انگیزه ها و هدف هاي خیلي بزرگي به وجود آورد.
یک سال طول کشید تا این که مجدداً در کنکور قبول شدم، آرزوهایم زنده 
شده بودند، امید به زندگي ام مخصوصاً از قدم هفتم به بعد بیشتر شده بود، 
احساس جواني مي کردم. براي همین خیلي وقت ها رفتارهاي کودکانه از خودم 
بروز مي دادم، شوخي مي کردم، خیلي زیاد مي خندیدم. اولین مقطع تحصیالتم را 
به پایان رساندم و خیلي خوشحال بودم، وضعیت حقوقم بهتر شده بود، خانواده ام 
نیز خوشحال بودند. تمام دنیاي من چه قبل از مصرف چه در زمان مصرف به چند 
چیز خالصه مي شد و این شامل پول، خوردن، لذت خوابیدن بود. انتظار و توقع 
همیشه عامل مهمي براي حال خرابي من در زندگي بوده است. من از هر چیزي 
و هر کسي انتظار داشتم و زمینه و رشد بسیاري از مشکالتم بیشتر انتظار و طمع 
و پول پرستي بود. در زندگي جدید من بیشتر وقت ها انتظار و توقع نابجایي از 
برنامه بهبودي نیز داشتم. من احساس مي کردم وقتي پاک هستم مي توانم به هر 
شکل غرق در لذت هاي دیگر بشوم و در این شکل مي پنداشتم هیچ خطري مرا 
تهدید نمي کند. یک روز از راهنمایم مطلبي را شنیدم و آن این بود که ما بیشتر 

مواقع در دام الگوي انتخابي فکر کردن مي افتیم، من در قدم ها درک عمیق تري 
از بهبودیم به دست آوردم، من تا آن زمان حد و حدودي براي خوردن و یا لذت 
بردن از دیگر چیزها تعیین نکرده بودم، یا اسیر هوای نفس شدن را درک نکرده 

بودم نمي دانستم که گاهي عقل هم در دام هوای نفس گرفتار مي شود.
براي همین در همین دو سه سال وزن بدنم زیاد شد، بیماري دیابت شروع شد 
و این مسایل مشکالتي درجسم و روح من ایجاد کرد، نفس ما هم همچون 
اژدهاست که اگر غفلت کنیم از گزند آن در امان نخواهیم بود، مگر ما به تنهایي 
و بدون کمک مي توانیم به آرزوي تسلط بر نفس )اژدها( نایل گردیم و من این 
احساس را دارم که ما هر زمان به کمک نیاز داریم، کمک از خدا، راهنما، یاران 
بهبودي، جلسات و ما همیشه در تنهایي محکوم به فنا هستیم، کمبود قدرت، 
مشکل ما معتادان است. هر چه که قدم هایم را به صورت عملي اجرا مي کردم، 
حالم بهتر و خوبتر مي شد. شب ها بیشتر به راز و نیاز و مراقبه مي پرداختم، 
شیریني زندگي را هر روز بهتر مي چشیدم، برنامه ابزارهاي فراواني در اختیار ما 

مي گذارد.
براي من که یک قانون شکن بودم و هیچ احترامي به قراردادهاي جامعه قایل 
نمي شدم، همه چیز داشت آهسته آهسته درست مي شد. فرزندانم هر دو دانشجو 
بودند و من هم همگام با آن ها براي بار دوم بعد از پاک شدن در مسیر و هدف هاي 
بهبودیم به دانشگاه قدم گذاشتم، من که زماني ورشکسته ي کامل بودم، االن در 
مقطع باالتر و مهم تر در دانشگاه تحصیل مي کردم. نمي خواهم بگویم همه ي 
این موفقیت ها به سادگي به دست آمد. نه، خیلي سختي ها و رنج ها را متحمل 
شدم ولي االن در زندگي خود هدف هایي دارم، انگیزه هاي بسیار با ارزشي دارم، 
آرزوهاي زیبایي دارم که مي خواهم با توکل از خدا و کمک گرفتن از برنامه 

بهبودي به آن ها برسم.
خداوند مرا از اوج ناتواني و بدبختي به کمک این برنامه به سوي خوشبختي هدایت 
کرده، من از این بابت همیشه سپاس گزار خدا هستم، در این زندگي جدید که 11 
بهار از آن مي گذرد معجزه هاي زیادي به وقوع پیوسته، طلوع خورشید موسیقي 
دلنوازي است که من دوست دارم هر روز بشنوم، ببینم، احساس کنم، نگرش من 
نسبت به همه چیز عوض شده، دوست مي دارم، عشق مي ورزم، خزان خیال انگیز 
پاییز را، تولد بهار را، گویي تمام زیبایي هاي خداوند با من است، احساس تنهایي 

کامالً از بین رفته و من دوست مي دارم، هر چه که خدا دوست دارد! 
در آخر نیز از شما دست اندر کاران و زحمت کشان مجله پیام بهبودي که براي 

رساندن پیام بهبودي تالش مي کنید، کمال تشکر را دارم.

رستم. ه- ارومیه
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نامههای شما رسید، متشکریم

دوستان غیر همدرد از توجه شما نسبت به مجله پیام بهبودی
 سپاسگزاریم و از چاپ نامه شما معذوریم.

آدرس نشریه: تهران، صندوق پستی 7143- 15875

لغزش 
       اندیشه

بسیاری از ما با تصورات ذهنی که از بهبودی و لغزش داریم این دو مقوله را کامال 
جدا از هم و بطور مجزا تعریف می کنیم و اینگونه می پنداریم  که  لغزش هیچ 
جایگاهی در مقوله  بهبودی نخواهد داشت؛ در حالیکه این دو موضوع یک فصل 

از کتاب پایه را به انحصار خود درآورده اند.
لغزش با وجود جایگاه ارزشمند بهبودی، خودنمایی می کند. همچنین مفاهیم 

واالی بهبودی به واسطه وجود مفهوم لغزش عرض اندام می نمایند.
در واقع فصل بهبودی و لغزش فصل جمع تضادین است. یعنی بهبودی که هیچ 
شباهتی به لغزش ندارد و لغزشی که به ظاهر هیچ منزلتی در عرصه  بهبودی  
ندارد، با تعاریف  گوناگون  وجود  یکدیگر را اثر بخشیده و این مفاهیم به رشته 

تحریر درآمده اند.
ما آموخته ایم که لغزش به یکباره اتفاق نمی افتد.این عبارت مبین این است که 
بسیاری ازمسائل زمینه ای دربوجود آوردن لغزش نقش آفرینند. لغزش اندیشه 

خمیرمایه لغزشهای اخالقی، روحانی ولغزش مصرف مواد می باشد.
افکار معتادگونه  مطروحه  در جلسات  بهبودی، وسوسه  مصرف مواد، جریحه 
دار کردن احساسات  و عواطف خود یا دیگران، رفتارهای غیراخالقی، گفتارهای 
ناشایست وغیرصادقانه، عدم تمایل به بهبودی فردی و گروهی، گذراندن امور 
بدون توجه به اصل روحانی روشن بینی، سمت و سو دادن به خدمتی که در گروه 
برعهده گرفته شده است، تفکرات انحراف آمیزی که به دیگران یا به گروه القاء می 
شود همه و همه محصول  لغزش  اندیشه ای هستند که بیماری  من از به میدان 
آمدن این بیان،  یعنی  لغزش اندیشه به عنوان اراجیف  خسارت زننده  یاد می 
کند و این راهی است که در مسیر و راستای نابهبودی، دانسته یا ندانسته، خواسته 
یا ناخواسته، خودآگاهانه  یا ناخودآگاه  در حال پیمایش هستم. تنها گزینه  رهایی 
از این مسیر بازگشت به قدم  اول و تسلیم محض، همچنین  پذیرش سایر 
دوستان  همدرد و کارکرد  قدم  دوم در داشتن امید و اتکاء به نیروی برتر و ایمان 
منتج از باور همچنین اعتقاد به مشورت و اعتماد کردن بهنگام درخواست کمک از 
دیگران و شکستن بت درونی که در جلسات بهبودی از آن به عنوان خود محوری 
یاد می شود پا به عرصه  قدمهای سوم الی دوازدهم  می گذاریم و در می یابیم که 
تعهد به  اصول و بهبود ی از طریق پیشروی درمسیر روحانی قدمهای دوازده گانه 

ما اشخاص بیمار را از هرگونه لغزشی ایمن نگه خواهد داشت .  
احمدـ  ع از کرمان 

زهرا.الف - شیراز
مهدی.ق - سرخس
محمد.س- بروجن

علیرضا - شیراز
جاسم.ص - بندرعباس

ناصر.ص- بلداجی،چهارمحال بختیاری
عباس.ج- خرمشهر
یوسف.ق- هشتگرد

قاسم.الف - بابل
محسن.خ- جهرم
جواد.گ- برازجان

بابک.ح- اردبیل
محمد.ق- شاهین شهر
علی اصغر.ج - همدان
حسن.ب - رفسنجان

حسین.ر- شیراز
غالم.س - خمینی شهر

حسین.ر - قم
فریدون.س - کرمانشاه

مهدی.غ - آران و بیدگل
رجب.ف - بابل

مجید.ج - شوشتر
سعید.پ - همدان

احمدرضا.ش- نجف آباد، اصفهان

علی.ی- گرگان
اصغر.ن - بافت، کرمان

نصرت ا...ک - نجف آباد، اصفهان
سیاوش.ن- ورامین
ساسان.پ - مشهد
آرام.ش - سنندج

حسن.پ - صومعه سرا، گیالن
حبیب.ع - تبریز
مهدی.ر- گرگان

خداداد.ب - سمیرم، اصفهان
امیر.ز- شاهین شهر
حسین.س - شیراز

سنجر.الف - سنندج
مهدی - کرج

داریوش.ع- بروجن
رضا.ح - بندرانزلی

جعفر.گ - مرند
نوید.ش - شاهین شهر

رسول.ر - بیرجند
ایرج.م-  استان فارس

محمدرضا.م - اهواز
مهرداد.الف- شیراز

کمیته کارگاه کمیته شهری 1و2 
همدان، اسدآباد
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در دوران سختی به مراقبت خداوند اتکا می کنم و می دانم که نیروی برتر همواره به داد من خواهد رسید.
" فقط برای امروز"

خداوند مرا بخشید

9 بهار 1390 

به نام خدا
به واسطه ي داشتن بیماري اعتیاد براي اولین بار در 
نوجواني با مصرف الکل اعتیاد فعالم آغاز شد، در 
مصرف بسیار افراطي بودم. چون پسر ارشد خانواده 
بودم تا به خودم آمدم، برادرم که سه سال از من 
کوچک تر بود را در حال مصرف دیدم، اوایل در این 
مورد خیلي عکس العمل نشان دادم اما پس از مدتي 
برایم  دیگري  چیز  هیچ  مي کردیم،  مصرف  هم  با 

مهم تر از مواد مخدر نبود.
پس از 12 سال مصرف مواد، پیام انجمن را از پسر 
دایي ام شنیدم اما روشن بین نبودم و این فرصت را 
براي مدتي از دست دادم. نزدیک سه سال دور و بر 
انجمن به دالیل مختلف پرسه زدم تا این که یک بار 
دیگر باز هم حرفي را که باید مي شنیدم از او شنیدم: 

حل مشکل تو در کارکرد قدم هاست.
بنابراین قطع مصرف کردم، یک راهنما انتخاب کردم 
و شروع به کارکرد قدم ها کردم. لغزش براي من دقیقاً 
یک سکوي پرتاب شد که با جدیت و دو دستي به 
این برنامه و قدم ها بچسبم، البته ناگفته نماند که در 

این فاصله خیلي از دوستان نزدیکم مردند و خیلي ها 
راهي زندان شدند. در زمان اعتیاد فعالم به واسطه ي 
اجبار به مصرف مرتکب خالفي شدم و از یک مکان 
روز  و یک  ماه  به سه  نهایتاً  کردم،  دولتي سرقت 

حبس محکوم شدم. 
 NA قرار بود در تاریخ 89/8/6 در همایش سراسري
ایران در تهران شرکت کنم، دو روز قبل بلیط تهران 
گرفتم، اما شب سه شنبه زماني که پشت یک جلسه 
با راهنمایم صحبت مي کردم مادرم زنگ زد که از 
کالنتري آمدند تو را کار داشتند و گفتند صبح باید 
یک سر به آن جا بروم. همان جا فهمیدم که چرا باید 
به کالنتري بروم، کمی ترس برم داشت، همان جا آن 
را با راهنمایم در میان گذاشتم و اولین جمله اي که 
از دهان راهنمایم بیرون آمد این بود که: برو حبست 

رو بکش.
آمدم  شب  گرفتم،  را  پیام  این  دنباله ي  هم  من 
خانه لباس ها و وسایلم را داخل ساکم گذاشتم و 
با درخواست کمک از نیروي برتر و شرکت در یک 
جلسه صبح، رفتم کالنتري خودم را معرفي کردم. 

از آن موقع تا دم در زندان تمام گذشته ام جلوي 
چشمم آمد و این که طرز برخورد ماموران و قاضي 
خیلي با من خوب بود، چون از وضعیت قبلي من هم 
خبر داشتند. روز چهارشنبه وارد زندان شدم، فرداي 
آن روز در ساعت همایش انگار صداي شلوغي بچه ها 
را در آن جا مي شنیدم و بغض گلویم را گرفته بود. از 
آن جا هر روز با راهنمایم تماس مي گرفتم، هر روز 
نشریات NA را مطالعه مي کردم و به طور مرتب در 
جلسات زندان شرکت مي کردم و سعي کردم حامل 
پیام بهبودي در زندان باشم، پس از چند روز فهمیدم 
که خواست خدا این بود و این بهترین خدمتي بود 
که در عمرم خداوند به من داده بود، طي یک معجزه 

روز هفدهم من آزاد شدم.
همه ي آن هایي که در زندان بوده اند خوب مي دانند 
که سه ماه و یک روز حبس، آن هم بعد از این که 
برگ قطعي حکم در زندان به دست زنداني برسد 
به هیچ وجه مورد عفو قرار نمي گیرد. »اما خدا مرا 
با  شدنم  آزاد  از  بعد  هفته  یک  درست  بخشید«. 
هماهنگي و مشورت راهنمایم و با گرفتن تجربه به 
خواستگاري خانوم مورد عالقه ام رفتم، پس از یک 

هفته جواب مثبت شنیدم و با او ازدواج کردم.
از آنجا که قبالً به صورت کلي در مورد گذشته ام و 
زندگي امروزم با او صحبت کرده بودم، چندي پیش 
او را به جلسه ي باز شهرمان بردم و به صورت اتفاقي 
در همان روز به عنوان سخنران انتخاب شدم و من 
یک بار دیگر توانستم خودم را براي دیگران و همسرم 
بازگو کنم. امروز من 2 سال و 3ماه و 28روز است 
از من کمتر است و  برادرم یک روز  پاکم و پاکي 
مادرم خیلي خوشحال است که دو سال مي شود در 
خانه مان حتي بوي سیگار هم نمي آید. من و برادرم 
در فرایند قدم ها هستیم، در انجمن خدمت مي کنیم 

و شکرگزار خداوند هستیم.
مجتبي. پ-صومعه سرا. گیالن
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حقیقت بیماری اعتیاد
به نام خدا

با سالم خدمت همه ي همدردانم و عزیزان زحمت 
کش و همدردم در مجله پیام بهبودي. حجت هستم 

یک معتاد.
راستش امروز مي خواستم درد و دلي داشته باشم با 
دوستان همدردم و تجربه خود را در رابطه با ماهیت 
بیماري اعتیاد بیان کنم. وقتي وارد جلسه ي بهبودي 
مي شویم موضوع جلسه در رابطه با بیماري اعتیاد 
است وقتي با دوستان و راهنما در جلسه قدم هستیم 
باز هم سوال و جواب ها در رابطه با بیماري اعتیاد 
است وقتي مجالت NAWAY و پیام بهبودي را 
مي خوانیم همه و همه صحبت از بیماري اعتیاد است 

که این بیماري با کسي شوخي نداره.
نه  )5دقیقه(  دقیقه  براي چند  آیا  ببینم  خواستم 
بیشتر به طور جدي روي این بیماري که العالج 
زندان،  چون  عاقبتي  و  کشنده  و  رونده  پیش  و 
تیمارستان و مرگ را در پیش رو دارد و از سرطان 
هم بدتر است فکر کرده ایم. وقتي به یک نفر که 
سرطان داره مي گن شما مبتال به سرطان هستید و 
هیچ درماني ندارید 2 حالت پیش مي آید: 1- یا آن 
فرد روحیه خود را در مقابل بیماري مي بازد و کم کم 
منتظر مرگ مي شود. 2- یا با توکل به نیروي برتر و 
خداوند و به امید این که مي تواند با رعایت یک سري 
اصول آن را در مقطعي متوقف کند و بر آن پیروز 
شود و در این راه چون هدف دارد پیروز هم مي شود 

که خیلي از این معجزات را دیده ایم.
حاال از خودمان سوال کنیم که ما جزء کدام گروه 
نامه  این  نوشتن  از  هدف  دومي.  یا  اولي  هستیم 
ترساندن همدردانم نیست، بلکه هدف رعایت کردن 
واقعي اصول ساده این برنامه که منجر به متوقف 
اصول  سادگي.  همین  به  مي شود  بیماري  کردن 
برنامه، صداقت، روشن بیني و تمایل، کارکرد قدم 
و مشورت با راهنما است. وقتي صداقت را تمرین 
مي کنم دیگر الزم نیست که نقش بازي کنم و جاي 

بودن  بیماري  مسیر  در  و  نقص ها  از  دیگر  یکي 
نشناختن خودمان به طور واقعي بود. من آدم بدي 
نبودم بلکه در من استعداد هایي بود که بعداً فهمیدم 
که من هم حرفي براي گفتن دارم. بیماري اعتیاد 
کاري کرده بود که همیشه یا در گذشته و در حسرت 
سیر  بودم  داده  دست  از  که  را  چیزهایي  خوردن 
مي کردم و یا درترس از آینده اي بدون هدف که هنوز 
نیامده بود سیر مي کردم ولي در برنامه یاد گرفتم 
از تجربیات گذشته اي که حدود 30 سال سردي و 
گرمي زندگي اعتیادي را از دست داده بودم را االن 
در بهبودي استفاده  کنم و برنامه ریزی مي کنم در 
آینده که شغلم، وسیله نقلیه ام، خرید منزل و ... و 
ترسي هم از آینده ندارم و در حال یعني براي امروز 
زندگي مي کنم و براي دقیقه دقیقه آن ارزش قایل 
مي شوم و در آخر یک بار دیگرماهیت این بیماري را 

با یک مثال به پایان مي برم.
همانطور که مي دانید شیریني براي یک آدم دیابتی 
)مرض قند( مضر است حاال چه شیریني عروسي 
تک پسرش و یا حلواي مرگ پدرش، در هر دو حال 
شیریني سم است و براي یک دیابتي ناپرهیزي خطر 
قطع عضو و یا مردن را در پیش دارد، بدون هیچ 

تعارفي!!!
بیماري اعتیاد را جدي بگیریم نه سخت و نه مشکل 
چون یک روزه معتاد نشدیم که یک روزه هم خوب 
شویم. در آخر براي همه همدردانم در همه جاي 
این سرزمین آرزوي پاکي به اندازه طول عمرشان 

را دارم.
حجت- ساري

دیگران باشم و سعي مي کنم که خودم را همین طور 
که هستم بپذیرم و با خوبي ها و بدي ها پذیراي خودم 

باشم.
همانطور که مي دانید این بیماري مثل بیماري سرما 
خوردگي عالیمي چون سرفه- عطسه- آب ریزش ... 
ندارد بلکه زماني که در شرایط قرار مي گیریم بیماري 
ما فعال مي شود مثالً وارد عروسي بستگان مي شویم، 
اتوماتیک وار شروع به کنترل کردن دوستان دوران 
مصرف مي کنیم که االن در چه حالي هستند و ... و 
یا وقتي اتومبیلي جلوي ما ویراج مي دهد ناخودآگاه 
را  او  کار  کردن  فکر  بدون  مي کنیم  ما هم شروع 
مثل خودش تالفي کنیم و کار را به جاهاي باریک 

بکشیم.
بعضی از ما وقتی در منزل هستیم انتظار داریم که 
و همسر  مادر، خواهر  پدر،  از  اعم  اعضاي خانواده 
هرچي ما مي گوییم را انجام دهند و توقع امان باال 
مي رود در غیر این صورت حالمان بد مي شود. در 
زمان بهبودي سعي در کنترل کردن ، تغییر دادن 
به چشم  مرموزي  به طور  و خودمحوري  رهجوها 
کم کم  مي رود،  باال  پاکي  سن  وقتي  یا  و  مي آید 
بي تفاوتي و مي دونم و مي تونم به سراغم مي آید و 
جلساتم کمتر مي شود و کم کم فاصله ام را از نیروي 
برتر بیشتر مي کنم. در کل در راستاي بیماري پیش 
پاک  و  نمي زنم  مواد  که  همان  مي شود  و  مي روم 
هستم ولي آیا بهبودي دارم چون زندگي من روزانه 

است.
براي بهبودي و موفقیت سعي مي کنم در روز براي 
خودم و بهبودیم ارزش قایل شوم و به یک جلسه 
بهبودي بروم چرا که من همیشه درگیر رنگ کفش 
و مدل کفش هستم و با خودم جنگ دارم ولي وقتي 
به جلسه مي روم مي بینم دوستي همدرد 2تا پا نداره 
ولي آرامش داره و جنگ نمي کنه و فقط براي امروز 
زندگي مي کنه و با مشورت مشکالتش را هم حل 

مي کنه.

خود را مشغول انجام دادن و لذت بردن از کارهایی می یابیم که هرگز تصور نمی کردیم، انجام دهیم.
" فقط برای امروز"
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آیا برای من بی سواد راهی هست؟!
یک جلسه را پذیرفتم. احساس ترس وجودم را گرفته بود و می لرزدیم، ولی با 
درک خودم خدا را صدا کردم و با دیدن راهنما و لبخند و همراهی او آرام شدم. 
صدای تشویق دوستان مرا دل گرم کرد و از آن پس عاشق خدمت شدم. از همان 
روز اول تالش برای خدمت به دیگران و خودم را با عشق و فروتنی شروع کردم، 
تا جایی که نمایندة گروه شدم و امروز مسوول آدرس جلسات هیأت نمایندگان 
هستم. آن قدر تمریِن خواندن و نوشتن و کمک گرفتن از دیگران را انجام دادم 
تا امروز با سنت ها و مفاهیم خدماتی نیز آشنا شده ام و در خدماتم به کار می 
گیرم. امروز خودم می نویسم، می خوانم و انتقال می دهم. این پیام من است به 
تمام دوستان، که درب های NA به روی همه باز است و بی سوادی نباید باعث 
احساس تفاوت شود و توجیهی برای فرار از مسوولیت بهبودی باشد. در محِل 
زندگِی من هیچ دوست بهبودی و جلسه ای نبود ولی با کمک خداوند امروز 
هیأت نمایندگانی با 12 گروه دارد و همگی جزیی از مجموعة NA هستیم و 
افتخار می کنیم. من هم قطره ای هستم که خودم را متعلق به NA می دانم. 
درآخر از NA، دوستان بهبودی، راهنما، خانواده که مرا در بهبودی، سواد، ورزش 
و کار همراهی نمودند، تشکر می کنم و برای همدردانم آرزوی موفقیت دارم.

رضا.ح- تالش ،گیالن

با سالم و دعای خیر و عرض خسته نباشید.
از آشفتگی های دنیای مصرفم همین را بگویم که 25 کیلو برنجی که خوراِک بچه هایم 
بود را فروختم و اقدام به سم زدایی کردم. اولین مشکل من در بهبودی مسایل مالی بود. 
دومین مشکل فاصلة خانه من تا اولین جلسه در شهر بندر انزلی بود، فاصله ای 60 
کیلومتری که در هر شرایط آب و هوایی می بایست  روزانه رفت و آمد می کردم.
در برف و باران پا به چکمه با پوشیدن پالستیک در پایم و حتی گرسنگی 
و  توجیه  کدام  هیچ  اما  آمدم.  می  جلسه  به  بهبودی  پِی  در  خستگی  و 
نشد. مصرف  برای  آویزی  دست  و  بهبودی  از  گرفتن  فاصله  برای  ای  بهانه 
بهترین انتخاب عمر من پاک ماندن بود و با اشتیاق به دنبال آرامش و بهبودی بودم.
راهنما گرفتم و تجربه ای از معتاد کیست؟ و چرا اینجا هستیم؟ را از حفظ برایش 
گفتم . فهمیده بودم که باید قدم کار کنم، راهنمایم گفت تجربه های خودت را بنویس 
... اما چگونه؟! من که سواد نداشتم ... ترسیدم! با بی سوادی چگونه قدم کار کنم ؟ 
... تجربه می گرفتم و به دوستی که اعتماد  داشتم می گفتم و او در دفترم می 
نوشت. از دوستم می خواستم اصول برنامه را به صورت یک کلمه ای برایم بنویسد 
و فقط به آنها نگاه می کردم. کتاب ها را بارها و بارها نگاه می کردم و ورق می زدم، 
آرزو داشتم ای کاش می توانستم بخوانم ... ! شروع کردم و از روی کلمات کپی 
می کردم و می نوشتم. با کلمات آشنا شدم و نسبت به یک کلمه مشارکت می 
کردم، مثالً تسلیم، صداقت، صبر، ... اولین بار به پیشنهاد یک منشی گردانندگی 

... حاضر بودم تا برای پاک ماندن هرمسافتی را که الزم بود طی کنم. 
" کتاب پایه"
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من در پذیرش این واقعیت که معتاد مادرزاد هستم هیچ مشکلی ندارم. اصاًل 
بیماری من ژنی است. من در جایی بزرگ شدم که در آن تنها بچة سفیدپوست 
کالس ـ »Haole« ـ بودم. در زبان اهالی هاوایی، »ha ole« یعنی کسی که 
نََفس حیات یا جان ندارد. من هم که با آن موهای قرمز و صورت کک مکی، 
نمونة یک بچة سفیدپوست بودم و احساس می کردم همه حال شان از من به 
هم می خورد. دیگران به من نگاه می کردند و می گفتند »این دختره چه مشکلی 
داره؟ انگار مریضه. مثل ماست می مونه!« مدام احساس خجالت می کردم. کالس 
چهارم که بودم، از برادرم خواستم یک زنجیر و لنگر روی بازویم خال کوبی کند. 
پدر من عضو نیروی دریایی بود و در آن سال یک ناخدای کشتی در خانة ما 
زندگی می کرد. من دلم می خواست جای او باشمـ  یا جای پی پی جوراب بلند1 ، 
دختری که خیلی پولدار بود، آن قدر پرزور بود که می توانست اسبی را سر دست 
بلند کند، میمون دست آموز داشت، و اغلب تک و تنها زندگی می کرد. قیافه اش 

هم شبیه من بود.
انواع و اقسام آدم هاـ  والدین دوستانم، پرستارهای سرخانه، و اهل محلـ  از همان 
دوران کودکستان مرا مورد آزار جنسی قرار داده بودند. این اتفاق ها مرا به نوعی 
سنگ دل کرد. دلم را سخت کردم و در عین حال ارزش خودم را پیدا کردم. برای 

دیگران به هدفی خواستنی بدل شدم، و جذابیت جنسی به تنها منبع قدرتم بدل 
شد. دیگر ارزش و اعتبار من ناشی از همین جا بود، و قدرت و مهارتم را هم در 

همین مقوله می دیدم.
پانزده سال بیش تر نداشتم که دیگر رسماً در وایکیکی2خیابان گرد شده بودم. 
نوجوان بودم که با بهبودی آشنا شدم، اما تا مدت ها وارد انجمن می شدم و باز به 
راه خودم می رفتم. در جلسات آن آخر می نشستم و یک کلمه حرف نمی زدم. 
از زنی خواهش کردم راهنمایم بشود اما به این دلیل که اگر کسی از من پرسید 

»راهنمایت کیست؟« بتوانم جوابی بدهم.
من بر اثر اعتیادم و کلک ها و ترفندهایی که برای جور کردن مواد می زدم، لطمه های 
زیادی به خودم و دیگران زدم. هر قدر هم که خفت و خواری می کشیدم، باز درد 
درونی ام بیش تر بود. بارها لغزش کردم. دچار سقط جنین شدم. وجودم مملو از 
بیماری، شرم، ترس، و خشم بود. مدتی در آپارتمانی در شرق لس آنجلس زندگی 
می کردم که مکان تولید کراک بود و یک لباس بیش تر نداشتم. همین یک لباسم 
هم در واقع زیرپوش بود. تنم کثیف بود. مثل حیوانات زندگی می کردم. از پنجرة 
خانه، در ایستگاه اتوبوس زن های محترمی را می دیدم که سر کارشان می رفتند 
یا توی حیاط خلوت کوچک محصورشان رخت پهن می کردند. مردة متحرکی 
بیش نبودم. روحم مرده بود. از خدا می پرسیدم »پس چرا من این چیزها را 
ندارم؟ چرا من نمی توانم یک زندگی معمولی داشته باشم؟ من که چیز زیادی 
نمی خواهم. فقط می خواهم احساس عادی بودن... محترم بودن بکنم.« از هر جا 
که می شد پولی جور کردم و به گوشة دورافتاده ای در هاوایی رفتم. هیچ کس را 

آن جا نمی شناختم.
از خداوند تقاضا کردم مرا یاری کند تا به خودم کمک کنم. با تلفن امداد تماس 
گرفتم و به یکی از جلسات NA رفتم. سه نفر در جلسه دور میزی نشسته بودند. 
هر سه نفر مشارکت شان را کردند و بعد نگاه کردند به من! دیگر وقتش بود که 
دهنم را باز کنم و حرف بزنم. کم کم پای ثابت جلسات شدم. گروه ما، گروه کوچکی 
بود. همیشه با هم بودیم: توی جلسات، موقع سینما رفتن، وقت غذا خوردن. تمام 
شب قهوه می خوردیم و حرف می زدیم. قبل از خواب به هم تلفن می زدیم و حال 
هم دیگر را می پرسیدیم، و فردا چشم به روی روز پاک دیگری باز می کردیم. مدتی 
از پاکی ام گذشت. در گردهم آیی های منطقه مان شرکت کردم، و متوجه شدم در 
جزیره های دیگر هاوایی هم افراِد پاک هستند. بعد در یک همایش شرکت کردم 

بیماری حتی در گوشة بهشتی دورافتاده نیز می تواند ما را پیدا کندـ  بهبودی هم همین طور. این زن پیوسته در جلسات شرکت کرد، و بر اثر جدیت در 

تهیة ترازنامه ای بی باکانه، به آزادی دست یافت.

نََفس حیات

Pippi Longstocking . 1: شخصیت اصلی مجموعه قصه های کودکانه.

2 . یکی از مناطق شهر هونولولو، مرکز هاوایی.
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از گذشته، از دوران کودکی ام، از اشتباهاتم، غصه هایم و شکست هایم، همه باید 
شسته می شد. تمام این ها موجب رنجی چنان عمیق در وجودم شده بود که هیچ 
یک از آن رفتارهای وحشیانه از دردش نمی کاست. اگر این خشم و رنجش را رها 
نمی کردم، زنده نمی ماندم. اشک ریزان، همة این ها را روی کاغذ آوردم. راهنمایی 
پیدا کردم که موقع کار روی ترازنامه ام، مثل یک جراح عمل کرد. او به من گفت: 
»آمادة روبه رو شدن با خودت هستی؟« نمی دانستم آماده ام یا نه. با خود فکر 
کردم اگر این ها را بیرون بریزم، چه اتفاقی می افتد؟ ترسیده بودم. راهنمایم گفت: 
»نیروی برتر در همین لحظه و همین جا حّی و حاضر است. ما در پناه محبت او 
در امانیم.« چنین شد که من همة گذشته را بیرون ریختم، و احساس آسودگی 
کردم. نمی دانم چرا زودتر این کار را نکرده بودم! احساس سرزندگی کردم. راستش 
را بخواهید، احساس پاکی کردم. متوجه شدم که این پاکی شبیه یک جور نشئگی 
جدید است! پس قدم کار کردن این بود؟ این که خیلی دوست داشتنی است! 
متوجه شدم این روند قرار نیست به من صدمه بزند. این را هم می دانستم که 

خیلی کارها پیش رو دارم. سازندگی تازه شروع شده بود.
من عاشق راهنمایم هستم. این خانم به من کمک کرد اصول معنوی را در 
زندگی ام جاری کنم. او در چشمان من نگریست و همچون آینه ای مرا به خودم 
نشان داد. او همیشه در حق من محبت کرده، چه خوبی از من دیده باشد چه 
پستی و فرومایگی؛ و به من نیز آموخته که به رغم تمام این ها خودم را دوست 
داشته باشم. من متوجه شدم که شخصیت واحدی ندارم، و پس از این همه 
خرابی، جز این هم ممکن نبود. در من انگار واقعاً سه شخصیت مجزا وجود دارد. 
یکی »مِن پست تر« است، همان آدم معتاد. از این بخش وجود من، هم ناصادقی 
برمی آید هم مثالً این که بچه ای را یواشکی نیشگون بگیرد. این همان آدمی است 
که پول دیگران را باال می کشید. این آدم، هنوز بخشی از وجود من است. دومین 

و متوجه شدم در ایالت های دیگر و حتی کشورهای دیگر هم آدم های پاک وجود 
دارد! افق زندگی من در دوران بهبودی کم کم گسترش یافت، و دیگر جایی برای 

تاریکی نبود. وجودم داشت به روی نور بهبودی باز می شد.
عزمم را جزم کردم، و چنین بود که حیات معنوی ام آغاز شد. کم کم اندکی 
احساس آزادی کردم. به یک باره، آزادی انتخاب را به دست آورده بودم. بعضی از 
خسارت هایی را که به بار آورده بودم جبران کردم و گیرهای قانونی ام رفع شد. 

خودم را وقف خدمت در این برنامه کردم.
و  سنت ها  از  و  بود  شده  بیش تر  دقتم  بودم.  شده  سخت گیر  خیلی  مدتی 
خط مشی مان در امور خدماتی مثل شمشیر استفاده می کردمـ  نه، مثل شمشیر 
این ها را باالی سر دیگران می گرفتم. یکی به من گفت »اگر قاعدة چشم در 
برابر چشم رسِم رایج می بود، همه کور شده بودیم.« چاره ای نداشتم جز این که 
تالفی جویی در کارهای خدماتی را کنار بگذارم. یاد گرفتم که زندگی من بسته به 

اتحاد NA است، و در خدمت باید پوست کلفت در عین حال دل نازک بود.
کم کم متوجه شدم هنوز دارم همان رفتارهایی را می کنم که نزدیک بود مرا نابود 
کند. باید رها می کردم. من جرم های اجتماعی و خالف کاری هایم در زندان ها را 
در ترازنامه ام برای راهنمایم خوانده بودم، اما »جنایت«هایی را که در حق خودم 
شده بود هنوز نبخشیده بودم. همان احساس شرمی که در گذشته داشتم، باعث 
ناصادقی، خشم شدید، اعتیاد به سکس، روابط بیمارگونه، قمار، اعتیاد به خرید، 
بدهکاری، و مشکل پرخوریـ  بی اشتهایی در من شده بود؛ یعنی اعتیاد تمام عیار 
بی آن که مواد مخدر مصرف کنم. این رفتارها همان نقایص شخصیتی است که 
نمی گذارد من زندگی پرباری داشته باشم. من کمابیش طعم آزادی را چشیده 
بودم، اما نمی دانستم چه طور می شود به آن دست یافت. دیگر از پا درآمده بودم.
من به پندارهایی چسبیده بودم که داشت نابودم می کرد. خشم و رنجش من 
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در پناه عشق این انجمن و بر اثر پرداختن به قدم ها، من پا در راه بهبود گذاشته ام. 
یاد گرفته ام کسانی را که در کودکی مرا آزرده اند ببخشم. ناممکن نیست! این 
خاطرات مایة اندوه من است، اما دیگر مجبور نیستم چون باری گران آن را بر 
دوش بکشم. این را فهمیده ام که نماد چهارگوش انجمن ما، چارچوبی است برای 
زیستن: خویشتن، خدا، جامعه، و خدمت. این ها در حکم شالوده ای است تا بدانم 
چگونه این برنامه را در زندگی به کار بندم و چگونه قدم ها را کار کنم. من یاد 

گرفته ام که چه طور خشمم را به کنش سازنده تبدیل کنم.
من یاد گرفته ام که چه طور مخالفت و حتی جدل کنم، و در عین حال ناسازگار 
نباشم. رفتار سالم با دوستان و خانواده را یاد گرفته ام. فهمیده ام که خیرخواهی 
یعنی باور به این که تمام اعمال و اعتقادات دیگران، به اندازة اعمال و اعتقادات 
خود من اهمیت دارد. چنین باوری به حرف آسان است، اما باعث مکاشفه های 
بسیار پیچیده ای برای من شده است. اتفاق های بسیار شگفت آوری برای من پیش 
آمده، و می دانم که همة این ها معجزة بهبودی است. من مشغول کار کردن یک 
قدم خواهم شد، و در لحظه ای که آماده بشوم، پرده از جلوی چشمانم کنار خواهد 

رفت و حقیقت را خواهم دید. این راهی است به سوی آزادی.
من از زندگی سرشارم. هنگام خندیدن دهانم را تا بناگوش باز می کنم و از ته 
دل قهقهه می زنم. احساس وجد می کنم و دیگر خجول و معذب نیستم. طعم هر 
احساسی را تا آخر می چشم. با نیروی برترم رابطه ای آگاهانه دارم. دعا و مراقبه 

دهانم  خندیدن  هنگام  سرشارم.  زندگی  از  من   
می زنم.  قهقهه  دل  ته  از  و  می کنم  باز  بناگوش  تا  را 
احساس وجد می کنم و دیگر خجول و معذب نیستم. 
طعم هر احساسی را تا آخر می چشم. با نیروی برترم 
با  شده  باعث  مراقبه  و  دعا  دارم.  آگاهانه  رابطه ای 

دیگران و نیروی برترم احساس نزدیکی کنم؛

شخصیت، »من متوسط« است؛ یک شهروند عادی. زنی که مالیاتش را می دهد، 
صورت حساب هایش را پرداخت می کند، و دختر، خواهر، همسر، و کارمند خوبی 
است. آدمی است محترم. خدمت گزاری است معتمد. وقت شناس است و متعهد. 
سخاوت مند و شوخ و بامحبت است. اما گوهر وجودی من، آن »من متعالی« 
است؛ همان که مقصود نیروی برتر از خلق من بوده. این بخشی از وجود من 
است که مهربان، خطاپوش، روشن بین و سرشار از خوبی است. بخشی که نور 
خالص و عشق خالص است. اولین بار که می خواستم راهنمای کسی بشوم، از 
خودم پرسیدم چه طور باید این کار را بکنم؟ این چه جور نقشی است؟ کالم من 
باید چه گونه باشد؟ به این نتیجه رسیدم که من انسان هستم و بس؛ و این معتاد 
در حال بهبودی که منم، اگر بگذارم نیروی برتر راهنمای هر دو ما باشد، اوضاع 
روبه راه خواهد بود. نیروی برتر آدم هایی را سر راه من قرار می دهد تا بتوانم خودم 

را بهتر بشناسم.

باعث شده با دیگران و نیروی برترم احساس نزدیکی کنم؛ احساسی که روزگاری 
اعتیاد آن را ناممکن کرده بود. اعتیاد مرا از زندگی دور می کند. NA مرا با جانم 
آشتی داده و باعث شده بتوانم ندایش را بشنوم و جانانه فکر کنم. قلب من دیگر 
یخ زده نیست. گرم است. چنان است که انگار از تاریکی سایه به روشنای آفتاب 
آمده باشم. از این بابت سخت شاکرم. نفس حیات به من اعطا شده است. از این 

بابت سپاس گزار معتادان گمنام هستم. 
Breath of Life

کتاب پایه، چاپ ششم
 صفحه 315

خدمت ، هديه بي نظير
حمید هستم یک معتاد . امروز که این نامه را براي شما مي نویسم حدود 4 سال 
است که در کمیته H&I مشغول به خدمت هستم . اتفاقات زیادي در این مدت 
خدمت براي من افتاده است که یکي از بارزترین آنها که باعث شد با اشتیاق 

بیشتري به این خدمت ادامه دهم را براي شما مي نویسم . 
حدود یک سال و نیم پیش نسبت به خدمت در این کمیته بي تفاوت شده 
بودم  چون یک سالي بود که به امر پیام رساني در کلینیک ها فعالیت داشتم و 
فکر مي کردم که باید نتیجه این خدمات را ببینم و به دنبال نتیجه بودم و روز 
به روز نسبت به خدمت خود در کلینیک ها بي تفاوت تر مي شدم تا اینکه یک 
روز در یک جلسه بهبودي شرکت کردم و خوش آمدگوي جلسه را بغل کرده و 
وارد جلسه شدم . نفهمیدم چرا خوش آمدگو حالت عجیبي پیدا کرده بود ! پس 
از جلسه خوش آمدگو به سراغ من آمد و گفت من را مي شناسي؟ کمي فکر 
کردم ولي یادم نیامد که او را کجا دیدم و گفتم متأسفم! گفت یک سال پیش در 
یک جلسه پیام رساني در یکي از کلینیک ها شرکت کرده بودم و در آنجا با پیام 
انجمن آشنا شدم و امروز سه ماه است که از اعتیاد فعال فاصله گرفتم . اشک 
شوق در چشمانم جاري شد و متوجه شدم که ما قرار است کار خود را انجام دهیم 
و ادامه کار به عهده خداوند مي باشد. در آن لحظه امید از دست رفته دوباره به 
سراغم آمد و این بار با اشتیاق بیشتري به خدمت در این کمیته ادامه دادم و هنوز 

هم در حال خدمت در این کمیته مي باشم . 
دوستدار همیشگي شما 
حمید . ش



H&I

با اعضاي دیگر وارد زندان شدم هیچ زمان آن روز را 
فراموش نخواهم کرد دیگر از احساس ترس، وحشت، 
حقارت و درمانده گي خبري نبود. نه دستبندي بر 
روي دستم بود و نه نگهباني که مرا به اجبار به سمت 
جلو براند، من با احساس عشق و امید، شور و شعف 
همراه با اعتماد به نفس و آزادگي همراه با داشتن 
حق انتخاب وارد زندان شدم و در آن جلسه تجربه 
امید و آزادي را به مشارکت گذاشتم و پس از آن با 
رضایت خاطر و سربلندي از این که عضوي از انجمن 
معتادان گمنام هستم و به کمک این برنامه نه تنها 
مجبور نیستم مثل گذشته زندگي کنم بلکه با حق 
انتخابي که در NA پیدا کرده ام مي توانم به همدردان 
دیگر نیز کمک کرده و تجربه پاک ماندن را در اختیار 
معتادان در حال عذاب بگذارم و این خشنودي زماني 
به اوج خود مي رسد که در جلسه خانگي نشسته ام 
و همدرداني را مي بینم که پیام NA را آن سوي 
دیوارها گرفته اند و وارد جلسه مي شوند دیدن آن ها 
انگیزه خدمت را درون من تقویت کرده و با خود 
تجدید عهد مي کنم تا روزي که زنده ام در راستاي 
هدف انجمن معتادان گمنام کوشا باشم در خاتمه 
از سردبیر محترم مجله پیام بهبودي و اعضایي که 
قدرداني  و  تشکر  این کمیته خدمت مي کنند  در 

مي نمایم و به همگي خسته نباشید مي گویم.
معتاد گمنام

سالم و درود به همدرداني که از اسارت مواد مخدر 
رهایي یافته و از اجبار به انتخاب رسیده اند.

براي اولین بار در سن 18 سالگي مواد مخدر را تجربه 
کردم. انگیزه ي من از مصرف مواد انتقام گرفتن از 
شوهرم و سرکوب کردن احساس قرباني شدن بود، 
اعتقاد داشتم که با مصرف مواد مي توانم او را نابود و 
لگدمال کنم اما مواد مخدر قدرتمندتر از آن بود که 
بتوانم کنترلي بر روي آن داشته باشم، مدتي طول 
نکشید که اجبار به مصرف مرا به ورطه نابودي کشاند 
و در مسیري قدم گذاشتم که جز ناکامي و شکست 

چیزي نصیبم نشد.
دو سال از اعتیاد فعال من مي گذشت که براي اولین 
به یک  و  به خاطر مصرف مواد مخدر دستگیر  بار 
سال حبس محکوم شدم و به مکاني قدم گذاشتم 
ننگ  را  آن  و  نمي کردم  را هم  که هرگز تصورش 
مي دانستم اما اجبار به مصرف ناخواستني ها را برایم 
به ارمغان آورده بود و من حق انتخابي نداشتم. زماني 
احساس  بسته دیدم  بر دست هایم  را  که دستبند 
درمانده گي، حقارت، پشیماني و ندامت را تا عمق 
بعد  با خود عهد بستم که  وجودم تجربه کردم و 
از پایان محکومیتم هرگز مواد مصرف نکنم. اما به 
محض این که آزاد شدم دردهایي را که در آن یک 
سال تحمل کرده بودم و قول قرارهایي را که به خود 

داده بودم فراموشم گشت.
انگیزه ام  اول مواد تهیه کردم بعد به خانه رفتم و 
از مصرف دوباره انتقام از کساني بود که مرا زنداني 
کرده و شالق زده بودند. من در چرخه معیوبي افتاده 
بودم که اولین تجربه آخرین تجربه نشد و حبس هاي 
مکرر را برایم به ارمغان آورد تا آنجایي که این امر 
بسیار عادي گشت و برخالف اعتقادات گذشته دیگر 
زندان رفتن نه تنها ننگ و عار نبود بلکه ارزشي شده 
بود که به وسیله آن به خودفریبي مي پرداختم، اما 
این ظاهر قضیه بود من از درون متالشي و نابود بودم 
و هر روز از خود واقعي و هدف هاي زیبایي که در 

کودکي داشتم دور و دورتر مي گشتم و بدون هیچ 
امیدي به زندگي مصرفي و مرگبار خود مشغول و 
پاک ماندن و نجات از آن شرایط برایم یک آرزوي 
محال گشته بود تا این که NA نجات بخش من نیز 
شد و انجمن معتادان گمنام به این آرزوي محال 

جامع عمل پوشاند. 
اتفاق  اعضا  دیگر  براي  چه  آن  درک  اول  روزهاي 
افتاده بود سخت به نظر مي رسید اما من با تمام 
ناباوري هایم محکم روي یک صندلي نشستم و روز 
به روز پاک ماندن را تجربه کردم و در فرآیند آشنا 
شدن با قدم ها و بهبودي قرار گرفتم و انگیزه هایم 
براي زندگي تغییر کرد و از آنجایي که عشق به پاکي 
و انجمن در قلبم نهادینه شده بود تصمیم گرفتم به 
عنوان یک عضو سهم خود را انجام دهم. بنابراین به 
خدمت روي آوردم و پس از خدمات درون گروهي 
به عنوان نماینده گروه وارد جلسه هیات نمایندگان 
شدم. آن زمان NA ایران تقسیم بندي نشده بود و 
تمام نمایندگان استان در یک جلسه خدماتي جمع 
و به شور مي نشستند و کمیته هاي فرعي خدماتي به 

شکل کنوني برنامه ریزي نداشت.
یکي ازکمیته هایي که درهرماه گزارش عملکرد خودرا 
بیمارستان ها( نوپايH&I)زندان هاو  مي دادکمیته 
بود.زمان هایي که مسوول کمیته در رابطه با بازتاب 
پیام رساني و جذب معتادین به جلسات پانل زندان ها 
را گزارش مي داد تمام افکار من به سمت زناني که 
محبوس بودند و آرزوي پاک شدن را داشتند معطوف 
مي گشت و با خود فکر مي کردم چه قدر خوب مي شد 
اگر آن ها نیز با برنامه معتادان گمنام آشنا مي شدند. 
باالخره در یکي از جلسات پیشنهاد برگزاري جلسات 
پانل زندان زنان را مطرح کردم و مسئول کمیته 
از این پیشنهاد استقبال و بعد از بررسي جوانب و 
هماهنگي هاي الزم با حمایت خداوند پیام رساني در 

بند زنان آغاز گشت.
اولین بار که براي راه اندازي جلسه پانل زندان زنان 

از اجبار تا انتخاب
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در این برنامه یک اقدام سخاوتمندانه باعث وقوع معجزات می گردد. ما را از الک خودمان بیرون می کشد و باعث می شود که از آن چه 
قبالً به نظر می رسید مشکلی الینحل باشد، دیدگاهی بسیار واضح تر پیدا نمائیم.

" چگونگی عملکرد"
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دومین مرحله از برگزاري مجمع منطقه ايNA ایران در مورخه89/10/24 با 
حضور نمایندگان گروه هاي ناحیه1)استان هاي آذربایجان شرقي، آذربایجان 
غربي،اردبیل(، ناحیه2)استان هاي مازندران، گلستان( ، ناحیه 13)استان گیالن( 
و ناحیه 14 )استان هاي زنجان،قزوین( در محل اردوگاه شهداي هفت تیر در 

شهرستان رامسر برگزار شد . 
تعداد گروه هاي شرکت کننده از نواحي مذکور از این قرار بود: از مجموع101گروه 

سپاس مخصوص خداوند مهربان که به اعضاي انجمن آگاهي و توانایي بخشید تا 
به همدردان شفقت ورزند، مهربانی کنند و در حل مشکالتشان یاری شان نماید. 
از راحت خویش بگذرند و آسایش سایر اعضا را مقدم دارند، در راه او خدمت کنند 

و خوش باشند که نیروي برتر و پروردگار یار و پشتیبان آنهاست.
خدای بزرگ و مهربان را شاکریم که بار دیگر فرصتي نهاد تا بتوانیم گامي هرچند 
کوچک در راستاي ارزش درماني کمک یک معتاد به معتاد دیگر برداشته و در 

جهت توسعه و پیشبرد هدف اصلي، کوشا باشیم.
در تاریخ 86/8/4پیشنهادي مبني بر برگزاري مجمع در شوراي منطقه اي ایران 
ارائه شد که پس از تشکیل کارگروهي موقت جهت بررسي ابعاد مختلف این 

موضوع، در تاریخ 88/6/6 تشکیل کمیته فرعي مجمع ، به تصویب شورا رسید.
سپس اعضاي این کمیته جهت ارائه طرح هاي اجرایي خود مدت 7ماه به تحقیق 
و کنکاش در مورد جمع آوري اطالعات از نواحي و پردازش ماهیت اجرایي این 
مهم پرداختند که پس از تسلیم برنامه ها، در مورخ 89/1/27 به تأیید شورای 

منطقه ایران رسید.
نهایتاً اولین مرحله از برگزاري مجمع منطقه اي NA ایران، در مورخه 89/7/23 
باحضور نمایندگان ناحیه8 )استان هاي بوشهر و فارس( و ناحیه12 )استان 
یزد( در مکاني مناسب در شهرستان شیراز برگزار شد. میزان حمایت اعضاي 
شرکت کننده در اولین مجمع بدین شرح بود:  از مجموع90گروه استان بوشهر85 
نماینده، از مجموع439 گروه استان فارس400 نماینده و از مجموع77 گروه 
استان یزد76 نماینده که مجموعاً 561 نفر مي شدند در مجمع حضور یافتند.

از این تعداد نماینده 15 نفر آنها نمایندگان گروه هاي بانوان بودند که از نواحي 
خویش به مجمع آمده بودند.

مجمع در روز موعد و رأس ساعت مقرر در سه سالن مجزا کار خود را آغاز نمود . 
گردانندگان در چارچوب برنامه هاي مشخص شده در هر کارگاه به ارائه گزارشات 

گزارش برگزاری مجمع منطقه ای ایران

مرحله 1 شیراز 
خود پرداختند و با معرفي کامل ساختار خدماتي در سطح گروه تا کنفرانس 
خدمات جهاني و همچنین گزارش عملکرد کمیته هاي فرعي شوراي منطقه 
اطالعات کافي و مبسوطي را در اختیار نمایندگان گروه ها قرار دادند .در ادامه 
برنامه هاي مجمع، برگه هایي در اختیار نمایندگان قرار گرفت تا نقطه نظرات 
گروه هاي خود را در رابطه با مشکالت موجود و ایده ها و پیشنهاداتي که مي 
توانند ساختار خدماتي را در ارائه خدمات موثر و ایجاد نشریات جدید راهنمایي 

کند به گوش خدمتگزاران خود برسانند
در آخرین قسمت از برنامه نیز، برگه هاي ترازنامه مجمع در اختیار نمایندگان 
توزیع شد تا ایشان نقطه نظرات خود را نسبت به برگزاري مجمع، منعکس نمایند. 
در خاتمه کلیه نمایندگان و خدمتگزاران مجمع در محوطه باز دایره بزرگي را 
تشکیل دادند و با دستان بهم فشرده دعاي آرامش را با یکدیگر خواندند و از هم 

خداحافظي نمودند.
حضور نمایندگان گروه ها در شیراز اولین تجربه کمیته مجمع در برگزاري این 
رویداد بود که دست آورد مهمي براي کمیته بهمراه داشت تا با نقاط ضعف و 
قوت خود آشنا شود. این مهم حاصل سعي و تالش تعداد زیادي از خدمتگزاران 
انجمن خصوصاً خدمتگزاران ناحیه8 بود که در پي روزها فعالیت خود توانستند 

این شرایط مطلوب را فراهم نمایند.

مرحله2 رامسر 
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ناحیه یک، تعداد 89 نفر نماینده، از مجموع190 گروه ناحیه دو تعداد190نفر 
از  و  نماینده  112نفر  تعداد  سیزده  ناحیه  در  مجموع116گروه  از  نماینده، 
مجموع93گروه در ناحیه چهارده تعداد 82 نماینده که مجموعاً 473 نفر مي 

شوند، در مجمع دوم حضور یافتند. 
از این تعداد نماینده16نفر آنها نمایندگان بانوان بودند که نمایندگي گروه هاي 
به عهده داشتند. مسئول آدرس جلسات هر هیأت  نواحي خود  را در  بانوان 
نمایندگان، تحت عنوان خدمتگزار، نمایندگان را همراهي مي کردند تا با ایجاد 
هماهنگي شرایطي را فراهم نمایند که فقط نمایندگان گروه ها و یا علي البدل 
ایشان در مجمع حضور یابند. گردانندگي کارگاههاي متفاوت مجمع را تعدادي 
از خدمتگزاران شوراي منطقه و رابطین نواحي و مسئول محترم دفتر خدمات 

جهاني NA شعبه ایران عهده دار بودند. 
الزم بذکر است که جهت نمایندگان گروه هاي ناحیه 1و14و استان گلستان از 
ناحیه2شرایطي فراهم شده بود تا یک شب زودتر به محل اردوگاه وارد شوند. این 
برنامه بدلیل طوالني بودن مسافت بین شهرهاي آنها تا محل برگزاري مجمع 

بود که فرصتي را در اختیار نمایندگان مذکور قرار مي داد تا شب را در محیطي 
مناسب به استراحت بپردازند و روز بعد با آمادگي و آرامش کار خود را در مجمع 
دنبال کنند. ضمناً این مهم طي تالش بي وقفه اعضاي خدمتگزار ناحیه2 روي 
داد تا مجمع دوم نیز همانند مجمع قبلي طبق برنامه با کیفیتي مناسب و در شأن 

انجمن NA ایران برگزار شود.
این مجمع نیز در موعد و ساعت مقرر در سه کارگاه مجزا کار خود را آغاز نمود. 
معرفي ساختار NA از هیأت نمایندگان، ناحیه، شوراي منطقه،APF، کنفرانس 
خدمات جهاني، دفتر خدماتي جهاني ایران انجام شد. همچنین گزارش عملکرد 
کمیته هاي فرعي شوراي منطقه شرایطي را ایجاد نمود تا نمایندگان احساس 
کنند در فضایي قرار گرفته اند که متعلق به خودشان است. در ادامه برنامه ها 
همانند مجمع قبلي برگه هاي نظرسنجي و ترازنامه بین نمایندگان توزیع گردیده 

شد. 
دومین مجمع منطقه اي ایران در ساعت16 به کار خود پایان داد و کلیه اعضا 

در محوطه اردوگاه با دستان بهم پیوسته دایره بزرگي را بوجود آوردند و در یک 
فضاي روحاني دعاي آرامش را یکصدا خواندند و یکدیگر را در آغوش کشیدند.

الزم بذکر و یادآوري است که برگزاري مجمع منطقه اي با در نظرگرفتن ازدیاد 
گروه هاي NA ایران و در چنین سطحي و نیز با توجه به اولین تجربه ، قطعاً 
خالي از کم و کاستي نبود. اما اگر در نگاه کلي این موضوع را تحت عنوان یک 
رویداد مهم و فراگیر جهت دست یافتن به بهترین ایده ها و روش ها جهت ایجاد 
یک ساختار خدماتي با کیفیت و موثر در راستاي رساندن پیام به معتاد در حال 
عذاب مورد توجه قرار  دهیم،  مي توان این احساس خوش آیند را تجربه نمود 
که انجمن معتادان گمنام در راستاي هدف اصلي و روحاني خود قرار گرفته و 

موفق عمل مي نماید.
لحظات ناب باهم بودن، لذت و شعف دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن 
و تمام تجربه های یکتا و زیبای چنین مجامعي، مدیون حضور سبز و دل گرم 
کننده اعضاي انجمن معتادان گمنام است. از این بابت خوشحال و نیز سپاسگزار 
پروردگار مهربان برای خلق یک رویداد روحاني  و پر از اعجاز و گشایش هستیم. 

لحظه لحظه زندگی نثارتان باد
خبرنگار مجله پیام بهبودي
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به نام او که هر چه داریم از اوست.
خدایا یاریم کن تا در پناه حمایت و مراقبت تو، آن 
چه را مي نویسم در راستاي خواست و اراده ي تو باشد 
و پیامي صمیمانه و آشنا براي همدردانم به شکرانه ي 

پاکي امروز و نعمت بهبودي که ارزاني ام کردي.
آمین

سالم من به تو همدرد! به وسعت امید، به حرمت 
باورها و به شکوه لحظات ناب دعایت. سالم من به 
تو که به برکت پاکي و 12 قدم، خداوند مهربان را 
در دل و جانت میزبان شده اي، از جنس تو هستم. 
درد، چرت، خماري، تحقیر، بي پولي، شرم و ناامیدي 
را خوب مي شناسم. 15 سال اسیرشان بودم و چه 
معصومانه، بردگي و اسیري آن ها را اقبال و بخت 

محکوم خود مي دانستم.
آسمان  به  رو  تو  نگاه  امتداد  در  نگاهم،  نیز  امروز 
است و سکوت و زالل آرامش. روزي که با رتبه 7 
وارد دانشکده ي علوم پزشکي شدم، انگار خواب هاي 
بود.  تعبیر شدن  آغاز  در  من،  و  خانواده ام  طالیي 

روح بي قرار و سرکش من که از لحظه ي تولدم در 
جستجوي گمشده اي بود، امید تازه اي یافت که شاید 
اینجا جواب سوال بزرگ زندگیم را بگیرم و آشوب 
روحم به ساحل آرامش برسد. مبهوت و کنجکاو وارد 
دانشگاه شدم، اما نه از پي درس و مشق طبابت، که 
در پي آن آرام گرفتن روح متالطم و ناآرامم که گویي 

روز و شب به دنبال گمشده اش مي گشت.
گمشده اي که آن را نه در بازي هاي کودکانه یافته 
بودم، نه در نمره ي اول بودن و 12 سال پیاپي شاگرد 
اول شهر بودن، نه در کمربند مشکي کاراته اي که 
رتبه 7  در  نه  و  بودم  دبیرستان گرفته  سال سوم 

کنکور و قبولي در دانشکده علوم پزشکي کرمان.
همیشه میل من به برقراري ارتباط با بچه هاي لوطي 
و با حال دور و برم بود و هرگز نتونستم با یه بچه 
درس خون صمیمي بشم. اما تا دلت بخواد اطراف 
من پر بود از بچه هاي شرور شهر و رفیقان خیابان 
دانشگاه  در  تحصیلم  شروع  از  سال  دو  بیابان.  و 
مي گذشت که در منزل دوستي، در جواب میهمانش 

که ضمن معرفي مواد مخدر از من پرسید: »آیا شما 
بچه درس خون ها تا به حال نشئه کرده اید؟« من 
بدون لحظه اي مکث گفتم: »اختیار دارید. برخالف 
ظاهرم از آن ها که میگي، نیستم.« تنها دقایقي چند 
الزم بود که تالطم روح سرکش من به وسیله اولین 
مرتبه مصرف افیون، آرام بگیره. گویي اینجا همان 
ساحل آرامشي هست که از لحظه ي تولد، دربه در 
به دنبالش بودم. لذت جویي یا کنجکاوي تالطم و 
عطش آرامش، آنقدر در من زیاد بود که از آن شب 
تا اولین روزي که مصرف مواد را بي وقفه به مدت 15 
سال ادامه دادم، تنها 28 روز طول کشید. تنها 28 
روز وقت الزم بود تا علي شروع به مصرف بي وقفه و 

15 ساله ي مواد کند.
بي آنکه بدانم سوار مرکب سیاهي شدم که بي وقفه 
و بي رحم مرا به وادي: »ترس، تنهایي، احساس گناه، 
شکست، تحقیر و ناامیدي« مي برد، مرکب سیاهي که 
سوختش جواني ام بود و  رویاهاي طالیي ام که لحظه 
به لحظه به تاراج مي رفتند. او مي تاخت: »بي رحم، 
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ویرانگر و بي درنگ«. او مي تاخت بر آرزوهاي پدر، 
امیدهاي مادر و عزت و غرور اسیر شده ي من.

پس از 5 سال مصرف، به جایي رسیدم که قریب 
یک سال و نیم صبح تا شب در خانه ي دانشجویي 
تا صبح  و شب  بودم، مي خوابیدم  کرایه کرده  که 

مي کشیدم. 
دانشگاه نمي رفتم و واحدها را یکي بعد از دیگري 
امتحان نمي دادم. استاد من اعتیاد شده بود، دانشگاه 
من مسیر خانه ساقي بود تا چهار دیواري پر از دود 
خانه اي کاهگلي در شهر کرمان. واحدهاي درسي که 
من با نمره ي عالي پاس مي کردم دروغ بود و خشم و 

ترس و نفرت و شرم و ناامیدي و تنهایي و ....
آنقدر ذلیل و خوار شده بودم که پس از 9سال و 
نیم در حالي که مي خواستند اخراجم کنند، بواسطه 
التماس هاي والدین مظلومم، فرصت امتحان مجدد 
چند درس را به من دادند و من با هزار بدبختي، 
موفق شدم تحصیالت دانشگاهم را به اتمام برسانم و 
مهر نظام پزشکي را بگیرم که گرفتن این مهر، این 
اواخر شده بود: حسرت و آرزوي محال من، همان 

مني که روزي با رتبه 7 وارد دانشگاه شده بود.
بعد از آن فکر مي کردم حاال که کار مي کنم اوضاع 
بهتر مي شه، اما زهي خیال باطل، چنان غرق در 
افیون، مشروب و سیگار شده بودم که باورم شده 
بود خداوند مرا خلق کرده تا آیینه ي عبرت بندگانش 
شوم و این سرنوشت محتوم منه که باید در این همه 
کنم.  زندگي  بي آبرویي  و  تنهایي  ترس،  ناامیدي، 
همسر معصوم و عجیب مهربان من که چند سالي 
بود با دنیایي آرزوي بهشتي، پا به جهنم زندگي من 
گذاشته بود، تازه متوجه شده بود که: آن پسر جذاب، 
ورزشکار و شاگرد اولي که حاال یه آقاي دکتر شده، 
همه چیز شده اال آقا، آقاي زندگي اش، آقاي خودش 
و آقاي آرزوهایش. آن پسر بچه، امروز هیوال مردي 
شده که چنان در نشئه ي چرت و بي خبري فرو رفته 

که دیگر جایي هم به او کار نمي دهند.
پس از 3 الي 4 سال دربه دري در این درمانگاه و این 
بیمارستان و از این اورژانس بیرون کردن و به آن 
یکي وارد شدن، اوضاع روحي و رواني ام خیلي به هم 
ریخته بود، روزها تا مي توانستم قرص اعصاب و ضد 

افسردگي و ... مي خوردم، روزهایم سیاه و تار شده 
بود، براي اولین مرتبه خودکشي کردم اما به دلیلي 
که امروز برایم یکي از بزرگترین دالیل شکرگزاري 
من است، رگ بریده شده ي مچ دستم نیز نتوانست 
خالصم کند، تردید ندارم که آن روز خداوند گفت: 
»نه، با تو کار دارم، مردن و این گونه مردن، آن هم 
امروز، هرگز« از جنوب کشور به شهر مادري ام آمدم 
و مطب زدم. مردم به اعتبار اسم و رسم گذشته من 
و آبروي خانوادگي ام بسیار استقبال کردند و روزهاي 
اول مطب من بسیار پررونق بود اما چندي نگذشت 

که شدت اعتیاد من، در مطب هم رسوایم کرد.
ابتدا که دیر سرکار رفتن ها، بوي سیگار و مشروب 
داخل مطب و یک سري رفت و آمدها، به مذاق عده اي 
از بیماران خوش نیامد، کم کم سازمان هاي بیمه اي 
مختلف با کم کاري ها و یک سري سوء استفاده هاي 
من روبرو شدند، نامه پشت نامه و تهدید و اخطار 

پیامي بود که به سمت مطب من روانه مي شد.
اما مرکب سیاه اعتیاد، خواب هاي بدتري برایم دیده 
بود. آنقدر مصرف مواد، مشروب و قرص در من زیاد 
شده که چندبار حین نوشتن نسخه براي بیماران 
بخت برگشته، در مطب به خواب رفتم )چه کردم با 

آبروي خودم و خانواده ام!!( 
کم کم مردم اعتمادشان سلب شده بود و مطبم از 
بیمار خالي، آنجا پاتوقي شد براي قرصي هاي شهر 
که برایشان قرص نسخه مي کردم. مطب من محل 
رفت و آمد ساقي هاي جور واجور شده بود، آنجا همه 

چیز بود اال شفا، امید و روشنایي خدا. 
فکر  بودم،  شده  ناامید  و  شده  له  خسته،  دیوانه، 
از آن همه حقارت و ترس و خشم دیگر  مي کنم 

بیشتر ممکن نبود. 
طي 6 ماه 2بار با سرعت زیاد با ماشین چپ کردم اما 
نمردم. یکبارش همراه همسر و پسرم بودم در پشت 
فرمان خواب رفتم، خاطره اي که پسرم در آن روز 
3 سال داشت همیشه همراهش است. شهر محل 
سکونتم را عوض کردم، در کرمان هم اوضاع من 
همان بود، در خانه ام اوردوز1 کردم، همسرم اورژانس 

را خبر کرده بود و این مرتبه هم مرگ ناکام ماند.
تنهاتر از همیشه، در حالي که از همه کس و همه 

جا بیزار بودم، صدایي واسطه شد تا دوباره خودکشي 
نکنم و تکه تکه هاي روح سوخته و افلیجم را براي 
»انجمن  روانه  کنجکاوي هایم  سکانس  آخرین 
معتادان گمنام« کنم. واي که چه حجم سنگیني 
از ناامیدي، خستگي و ترس بر سرم آوار شده بود. 
تو، همدرد مهربان! اینها را خوب میداني، تو خوب 
مي فهمي که چي مي گم، وقتي از هجوم تنهایي و 

ترس و تردید مي گویم.
امروز که به واسطه ي عنایت خداوند مهربان 2سال 
و 25روز است که پاکم، یقین دارم که حدود 2سال 
قبل، خداوند مرا بر دوش کشید و به حال معصومیت 
سوخته ي آرزوهایم، اشک ریخت و در کام خشکیده 
از باور و امیدم، جرعه اي از حضورش را جاري ساخت  
و همدردي مهربان و آگاه، سر راه فرصت دوباره ي 
زندگي ام گذاشت تا به باورهایش تکیه کنم و نیمه 
جان خسته و رنجورم را یکدست در دست او، و دست 
دیگر در دست خداوند حلقه کنم تا آن که با کارکرد 
12 قدم روحاني، جوانه هاي: امید، آرامش، احساس 
رضایت و ایمان در وجودم بشکفند و لحظه به لحظه 

تمایل و تسلیم در من شعله ورتر شود.
خدا را شکر که توانم داد و در مسیر بهبودي از من 
حمایت و مراقبت کرد تا در 15ماه اول با راهنماي 
با تجربه و آگاه در کرمان قدم کار کنم و قدم ها را 
مجدد با وي شروع کردم و زندگي را نفس به نفس 
امروز  بروم.  جلو  او  آرامش  و  محبت  راهنمایي،  با 
بزرگترین افتخار زندگي من این است که عضوي 
از اعضاي انجمن معتادان گمنام هستم که به یاري 
خدا، بي وقفه قدم کار مي کنم و بي منت قدم ها را 
منتقل مي نمایم. امروز به خودم مي بالم که از برکت 
درک حضور خداوند مهربان در زندگیم، بي نیاز و 

توانگرم.
خداوند را شاکر و سپاسگزارم که در برهوت تنهایي 
من، دریا دریا امید، شوق و آرامش جاري کرده است. 
لحظه اي به راهي که در آن قرار گرفته ام و راهي که 
در پیش دارم، شک نمي کنم و مادام که رهرو این 

راهم از خوشبخت ترین بندگان خداوندم
خدا را شکر، بدرود، به امید یاري اش
علي. ق- کرمان

1 . مسمومیِت ناشی از سوء مصرف
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تولد، تولد، تولدت مبارک

به نام خدا
سارا هستم معتاد، در آستانه تولد 5 سالگي هستم. 
به تمام اعضاي انجمن معتادان گمنام سالم عرض 
مي کنم. بعد از قدم ها تصمیم گرفتم تا نامه اي به پیام 
بهبودي بفرستم تا شاید پیامي به همدردي باشد 
که در عذاب است. براي معتادي که مي خواهد در 
انجمن معتادان گمنام راه زندگي کردن را یاد بگیرد. 
مدت 10 سال با مواد و دیوانگي هایش زندگي کردم. 
نوجواني و جواني خود را به پاي مصرف مواد مخدر 
دادم. پدرم مصرف کننده بود که االن فوت کرده 
است. او همیشه در خانه اجبار به مصرف داشت یا 
در حال مصرف بود و یا در حال خواب یا خمار بود 

و یا نشئه!
وقتي که مصرف مي کرد اخالقش خوب مي شد، هیچ 
کسي در خانه با او کاري نداشت، براي خودش کسي 
بود. همه ي اعضا فرمانبردار او بودند و سخت از او 
مي ترسیدند. از روي کنجکاوي به خودم مي گفتم 
آخه این چه چیزي است وقتي مصرف مي کنه از اون 
آدم بده به آدم خوبه تبدیل مي شه. تا این که یک 
روز مریض شدم و توسط پدرم مقداری مواد مخدر 
به من داده شد و این کار باعث حال خوبي من شد، 
به طوري که تمام بدنم گرم شد و همین امر باعث 
شد دزدکي از مواد پدرم مصرف کنم. تا این که پدرم 
به علت بیماري کور شد و من عصاي دست او شدم 
که مصرف کند، هر باری که به او مواد می دادم ابتدا 

خود را مي ساختم.

بود لرزش من برطرف شود. بعد از خواندني ها، به 
مشارکت ها با دقت گوش کردم، متوجه شدم اون ها 
از درد من مي گفتند.  هم مثل من هستند. آن ها 
آنقدر احساس امنیت و احساس آرامش به سراغم 
آمد که حالم به یک باره خوب شد و تمام ترس هایم 

فراموش شد.
موقع اعالم پاکي ها، متوجه شدم همه پاکي خودشونو 
اعالم مي کنند من هم گفتم سارا هستم معتاد 16روز. 
مورد تشویق آن ها قرار گرفتم. دلگرمي و احساس 
همدردي عجیبي داشتم که به خاطر آن رفتن به 
جلسه را ادامه دادم تا چیپ یک ماهگي را از گروه 
دریافت کردم. این نشان هدیه اي از طرف خداوند 
بود، آن قدر خوشحال شده بودم که در پوست خود 
نمي گنجیدم و باعث شد تا کنون جلسات بهبودي را 

ترک نکنم و پاک بمانم.
هر چند هیچ خوش آمدگویي به دلیل مرد بودن مرا 
بغل نگرفت ولي احساس مي کردم در آغوش خداوند 
جا دارم، از این بابت بسیار خوشحال بودم. گرمي 
تجربه ها و نگاه هاي محبت آمیز آقایان باعث شد روز 
به روز تعداد خانم ها زیاد شود و با گرفتن جلسه اي 
که ویژه بانوان است بهبودي خود را ادامه دهم. هر 
چند روزهاي اول مشارکت نمي کردم ولي با شروع 
جلسه بانوان مي توانم احساس روزانه را بازگو کنم. 
در حال حاضر در کمیته هاي فرعي به کار خدماتي 

مشغول هستم . 
اختیار  در  را  خود  تجربه هاي  مي توانم  که  این  از 
رهجوهاي خود بگذارم از خداوند سپاسگزارم، هم 
اکنون2سال است که جلسه بانوان درشهر ما تأسیس 
شده است قبل از آن باید40کیلومتر مسافتي را طي 
مي کردم تا به جلسه بانوان در شهر دیگري مي رسیدم 
بابت همه چیز خصوصاً افرادي که مرا کمک کردند 
تا پاک بمانم تشکر و قدرداني مي کنم، جا دارد از 

خدمتگزاران مجله پیام بهبودي نیز تشکر کنم.
سارا. م-علی آباد کتول، گلستان

خدا، خدا مي کردم خمار شود و تقاضاي مواد کند تا 
من هم بتوانم مصرف کنم. دیري نکشید که اجبار به 
مصرف پیدا کردم، فکرش را نمي کردم که مصرف 
مواد مرا خار و ذلیل کند و مرا به خاک سیاه بنشاند. 
بعدها که یک معتاد حرفه اي شدم، فهمیدم مواد به 
پدرم زور کاذب مي داد، به طوري  که اختیاري از 
خود نداشت. او آرزوي یک روز پاک را داشت ولي 
نتوانست و بیماري اعتیاد و مصرف مواد مخدر جان 

او را گرفت.
من نیز با باورهاي غلط زندگي مي کردم که زندگي 
بدون مواد مخدر امکان پذیر نیست و من نیز همانند 
پدرم باید بمیرم. مادرم آرزوي پاکي برایم مي کرد 
و مي گفت اگر ترک نکني مثل پدرت خواهي مرد. 
مرتب گریه مي کرد  من نیز به خاطر مصرف مواد، 

احساسي نداشتم و مي گفتم اشک تمساح نریز.
سال ها گذشت تا این که حدود 5 سال پیش پیام 
رهایي از اعتیاد فعال به من رسید، این پیام قدرت 
پرواز به من داد. کلمات ساده و امیدوار کننده بود. 
درک کلمات توسط خداوند صورت گرفت. مجبور 
شدم که تسلیم شوم و 15 روز اول به سختي گذشت 
و من از مواد جدا شدم. از آنجایي که در شهر ما 
مکاني براي جلسات بانوان نبود، مجبور شدم یک بار 
هم شده در آن زمستان سرد وارد جلسات بهبودي 

مردان شوم.
 از ترس در خود مي لرزیدم، با نقاب وارد جلسه شدم، 
در کنار بخاري نشستم و گرماي بخاري باعث شده 

به خاطر می سپارم که من برای همه کسانی که راه مرا دنبال می کنند یک راهنما و چشم انداز امید هستم.
" کتاب پایه"
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کلیِد قفِل زندگی
)سپاس خدایي را که به جاي روح ترس، قدرت عشق و عقل را به ما عطا فرمود(
در این فکرم که هرگاه به مجله مورد عالقه ام فکر مي کنم حرف هاي زیادي از 
ذهنم مي گذرد و خیلي چیزهاي خوب در نظرم مي آید ولي هر وقت قلم به دست 
مي گیرم نمي دانم چه بنویسم. ولي این بار تصمیم گرفتم هر چه از قلبم سرازیر 
مي شود را بر روي کاغذ بیاورم تا من هم با شما همسفر در این جاده بهبودي 
شوم، باري 15سال زندگي با مواد مخدر فقط در فکر تهیه و مصرف آن، روزگار 
مي گذراندم و دور از هر گونه احساس مسئولیت در زندگي، تو گویي که نه 

فرزندي براي پدر و مادر، نه شوهري براي همسر و نه پدري براي فرزندم بودم.
اغلب فقط زماني که خسته و درمانده مي شدم از خودم مي پرسیدم که چگونه و 
از کجا باید شروع کرد و چه طور مي شود تعادل زندگي را که کامالً از دستم خارج 
شده بود به دست گیرم؟ ولي با تمام سعي و کوششم دستیابي به این سوال نه تنها 
سخت بلکه غیر ممکن نیز شده بود و در زیر زمین تاریک و نمور زندگي اعتیادي 
خودم مشغول پیدا کردن کلید زندگي ام شده بودم تو گویي قفل بزرگي بر آن باغ 

زیباي زندگي که خداوند به من داده بود زده شد.
تا این که خداوند دستي از محبت خود را با کمک دوستي به من رساند و به من 
نوید داد که مي توانم کلید گمشده ام را پیدا کنم و از آنجا که دیگر رمقي برایم 
 NA نمانده بود مطیع و همراه به سوي افق جدید زندگي ام شدم در جلسات
شرکت کردم تا یاد بگیرم با پاک ماندن و شرکت در جلسات و رعایت نکات ذیل 

کلید قفل زندگي ام را پیدا کنم.
* اولش با مقداري تمایل و ذره اي تسلیم شروع شد مثل بچه اي که مي خواهد 
راه برود ولي مي ترسد و یاد گرفتم قدرت واقعي همیشه تظاهر به قوي بودن 
نیست بلکه تصدیق نقاط ضعف مان یعني عاجز بودن مان در مقابل بیماري اعتیاد 

مي باشد.
* به این باور رسیدم که تمام کارهایم در تاریکي جنون آمیز و غیر عقالني 
بوده یعني خریدن مرگ به صورت تدریجي و این که امیدوار شدن به 

راهي که شروع کردم و همراهي با افرادي که زماني مثل خودم بودند.
* من تمام سال هاي عمرم را صرف تحمیل نقشه هاي خود و طرح مسایل 
زندگي کردم و اکنون وقت آن رسیده که خود را از یوغ هر کس و هر 
چیزي از جمله خودم رها کنم و به دامان پر مهر و محبت خداوند بسپارم 

و هر روز از او بخواهم مرا به حال خود رها نکند.
* همیشه در حال سرکوب کردن احساسات خودم بودم و نمي دانستم 
که قلبم مدام آن را ثبت و ضبط مي نماید و باعث به وجود آمدن تمامي 

برخوردهاي بدم شده بود سعي کردم تمامي آن ها را روي کاغذ بیاورم.
* همینطور نقش خودم در تمام مسایلي که نوشتم را با راهنمایم پیدا 
کرده و یاد گرفتم که دیگر مجبور نیستم که بیش از این چیزي را در 

خودم مخفي نگه دارم.

* با شناخت ضعف ها و ترس ها )نواقص( پي بردم که در زندگي چه 
اهدافي داشتم و چه عواملي باعث نرسیدن به اهدافم شدند و این که فقط 

از خداوند براي فصل جدید زندگي ام درخواست کنم که مرا یاري کند.
* به نقاط قوت و خلوص نیت خود ایمان داشته و خودم را همین جوري 

که هستم باور داشته باشم و از خدا طلب کمک نمایم.
* به کلیه کساني که در زندگي صدمه زدم چه عاطفي، روحي، رواني و 
... بدون تالفي کردن کارهایي که آن ها در حقم انجام دادند فکر کرده و 

آن ها را روي کاغذ بیاورم.
* من دیگر مي خواهم در اجتماع زندگي کنم و با مردم وحدت پیدا کنم 
لذا به کمک راهنما شروع به جبران صدمات و خساراتي که وارد نمودم 

مي کنم.
* در تمام زندگي ام از بي انضباطي و بي نظمي رنج مي بردم و یاد مي گیرم 

که روزانه کارهایم را در مسیر بهبودي ارزیابي کنم.
* تا اینجا خداوند قدرتي به من عطا فرموده لذا با دعا کردن و تامل از 
او خواستار رسیدن به هدفي که او برایم تامین مي کند مي شوم تا از این 

موهبت به شکل مطلوب استفاده کنم.
*  و این که با انجام دادن این اصول پیشنهادي آموختم که چگونه با 
روشن شدن زندگي ام جوري بدرخشم تا چراغ راهي براي کسي باشم که 
کلید خود را مثل من در تاریکي اعتیاد گم کرده بود )آري قفل زندگي ام 
خواب آلودگي حاصل از اعتیاد بود و بس و با عملکرد اصول پیشنهادي 

12 قدم، بیداري روحاني، کلیِد این قفِل همیشه بسته بود.(
بهار بر همه ي دوستان مجله پیام بهبودي مبارک

                                                                    فرشید. الف- جویبار
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  )Etiquette(  فضای بهبودی در جلسات
چند شب پیش در جلسه خانگیم نشسته بودم , قبل از اینکه جلسه شروع شود، 
داشتم جماعت در حال رفت وآمد را نگاه می کردم که من را به یاد روزهای اولی 
آورد که سال ها پیش به  NA آمده بودم. جلسه بزرگی بود در این شب خاص 
که بیش از هشتاد نفر در آن حضور داشتند. در ضمن مشارکت های فوق العاده  با 
ارزشی که در این جلسه می شد و صدای خنده و شادی، عواملی باعث مزاحمت 
و حواس پرتی می شد. من بسته به اینکه کی و کجا باشد به این مزاحمت ها  

واکنش نشان می دهم)گاهی نیز خودم این مزاحمت ها را باعث می شوم.(
همینطور که به این قضیه می اندیشیدم، صدای رسای راهنمای اولم در ذهنم 
پیچید )همانطور که اغلب اتفاق می افتد(. او احتماال بهترین آموزگاری بود که 
تا بحال داشته ام و از اعضای با تجربه و قدیمی بود، دلیل انتخاب من هم همین 
بود. او مانند یک صخره مقاوم بود و اکثر اوقات درباره پیامی که راهنمایش _که 
در آن زمان بیست سال پاکی داشت_ به وی داده بود مشارکت می کرد. آن دو 
اغلب با لحنی محترمانه در مورد راهنمای راهنماهایشان که سال ها پیش پاک از 

دنیا رفته بودصحبت می کردند.
داستان های او در مورد آداب و رسوم جلسه را به یاد میاورم . آدابی که سعی می 
کنم امروز نیز مانند گذشته رعایت کنم. در شروع من اصول را رعایت می کردم 
چون می ترسیدم به دردسر بیفتم ولی امروز  برای رعایت اصول تمایل دارم چون 
میدانم که برایم کار می کند. حقیقت امر این است که تقریبا در هر جلسه یکی از 
اصول را زیر پا می گذارم . همیشه در بهبودی چیزی هست که می شود روی آن 
کار کرد. همیشه به تازه وارد توجه ویژه داشته باشید، اتحاد و منافع مشترکمان را 
محترم بشمارید: آنچه به من آموختند را برایتان بازگو میکنم ) یک مورد جدید 

هم به آن اضافه کردم که به درد امروز بخورد.(
* قبل از شروع جلسه روی صندلی اتان نشته باشید.

* جلسه را قبل از به پایان رسیدن آن ترک نکنید, مگر اینکه واقعا مجبور باشید 
و در اینصورت هرگز ضمن مشارکت دیگران اینکار را نکنید. )مخصوصا تازه وارد، 
ممکن است شخصی قلمداد کند( تا پایان مشارکت دیگران صبر داشته باشید، 

هیچ چیز آنقدر مهم نیست.
* موقعی که به جلسه برمی گردید یا دیر می رسید کمی صبر کنید تا زمانی که 

سخنران حرفش را تمام کند بعد بنشینید.
* اگر از شما خواسته شد مشارکت کند، اینکار را انجام دهید حتی اگر حس     
می کنید ممکن است بمیرید! می توانید یک جمله بگویید. مشارکت در زمانی که 

می ترسید به دیگران نیز جرات اینکار را میدهد.
* اگر واقعا نیاز به صحبت با بغل دستی اتان پیدا شد، خیلی آهسته زمزمه 
کنید)یادتان میاید وقتی تازه وارد بودید و دیگران در گوشی صحبت می کردند 

چه احساس به شما دست میداد؟(
موبایل وقتی کسی در حال  تلفن  با  بازی کامپیوتری  و  پیامک فرستادن   *

مشارکت کردن است، کار زیاد محترمانه ای نیست.
و اما شیوه های قدیمی برای زمانی که شما گرداننده هستید نیز وجود دارد:

* همیشه شخصی را که  خوب صحبت می کند و مثبت اندیش است، برای شروع 
بخش مشارکت انتخاب کنید.

* از کسانی که برای اولین بار در جلسات شرکت می کنند، بخواهید در صورت 
تمایل نام خود را اعالم کنند.

* بپرسید آیا کسی از خارج شهر آمده؟ و از او بخواهید در طول جلسه مشارکت 
کنند.

* مهمانان معموال حرف تازه ای برای گفتن دارند. مشارکت  دور از جلسات 
خانگی به آنها کمک می کند که ارتباط برقرار کنند.

* در صورت امکان بین خانم ها و آقایان وقت عادالنه در نظر بگیرید.
* از کسانی که نمی شناسید هم بخواهید مشارکت کنند.

* از فردی که بیشترین رنجش را دارید بخواهید مشارکت کند. به رشد شما 
کمک خواهد کرد.

* یادتان باشد اصول بر شخصیت ها ارجحیت دارند، فقط به دوستان خود وقت 
مشارکت ندهید.

* از شخصی که باالترین پاکی را دارد و یا پیام های قوی می دهد، بخواهید 
جلسه را به پایان ببرد.

به نظر کامل می آید, درست است؟موارد ذکر شده روش پیشینیان من بوده 
است که حاال رویه من  شده، تجربه مراقبت و مشارکت به روشNA که کار 

هم می کند.
قدیمی ترها تاکید میکردند که اینها فقط پیشنهاد هستند، شما می توانید آنها را 
قبول کنید یا نکنید. این قضیه همیشه به من یادآوری می کند که حتی زمانیکه 
می خواهید از هواپیما بپرید، کشیدن ریسمان چتر نجات نیز یک پیشنهاد است 

که توصیه می شود به آن عمل شود.
من امروز رهجوهایی دارم که راهنمای اعضایی هستند که آنها نیز راهنمای 
دیگرانند، ما این را زنجیره راهنما رهجو می دانیم و به اعضای دیگر که در این 
زنجیره اند با نام های خانوادگی چون »برادر بهبودی« ،» راهنما« و غیره اشاره  
می کنیم. سرمایه بی نظیری است و تالش های زیادی برای بهبودی توسط این 

حلقه به ثمر رسیده است.با پاک ماندن می توانیم از هر مانعی عبور کنیم.
هنوز توصیه هایی که به ماشده را انتقال می دهیم، فقط برای امروز، پاک میمانیم 

و زندگی سازنده ای داریم، هم در انجمن وهم در جامعه. فوق العاده است.

ترجمه: طیما.ب
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از کجا به کجا
به نام خدا

سالم دوستان مصطفي هستم معتاد در حال بهبودي.
در طول دوران زندگي ام مشکالت زیادي را تحمل کردم از قبیل مشکالت مالي، 
اجتماعي، عاطفي و ... مانند هر معتاد دیگري براي رفع این مشکالت و فرار از 
احساسات واقعي به مصرف مواد رو کردم و در اواخر دوران مصرف چند سال 
زندگي خیاباني داشتم که در قبرستان قدیمي محل مان زندگي مي کردم که تنها 

ناظر دردهایم در شب هاي سرد زمستان، خفته هاي در میان خاک بودند. 
بارها براي رهایي از این شرایط اسفناک دست به خودکشي زدم اما انگار دست 
لحظه هاي  دردناک ترین  از  یکي  بود.  زده  رقم  برایم  را  دیگري  تقدیر  روزگار، 
زندگي ام جان سپردن برادرم در یکي از پارک هاي شهرمان بود که در اواخر بهار 
به خاطر بیماري اعتیاد به بیماري خوني مبتال و براثر سکته مغزي فلج شده بود و 

جایي براي رفتن و زندگي نداشت. 
چند سال پیش پیام NA را در زندان گرفتم، در بهار سال 83 پاک شدم. روزي 
دو جلسه مي رفتم، راهنما گرفته و قدم، سنت و مفاهیم را کار کردم؛ خدمت 
مي کردم و هر وقت پول داشتم سبد را حمایت مي کردم و خدمات را از ریختن 
چاي و نظافت محل جلسه شروع کردم. به کارگیري اصول روحاني در قدم هاي 
12گانه را آموختم و آن ها را در زندگي به اجرا گذاشتم، ازدواج کردم، پسرم یک 

ماه دارد و من به عنوان یک شهروند همه حقوق شهروندان را رعایت مي کنم.
از دوران کودکي آرزوي سفر به خارج از کشور را داشتم تا این که چندي پیش 
مقدمات رفتن من براي همایش خاور میانه در استانبول فراهم شد. با شوق و 
هیجان وارد فرودگاه شدم با دوستان تا آنجا مي خندیدم، وارد سالن همایش که 
شدم با اعضاي دیگر NA دنیا که از کشورهاي دیگر آمده بودند مالقات کردم و 

بدون این که زبان آن ها را بلد باشم با همه ارتباط برقرار کردم.
چه قدر زیباست پیوندهایي که ما را به یکدیگر متصل مي کند، یک روز بعد از 
برگزاري کارگاه هاي آموزشي NA کنار ساحل زیبا استراحت مي کردم، غروب 
بود، یاد زمان مصرف و دردهایي افتادم که در قبرستان قدیمي محله مي کشیدم. 
به راستي چه نیرویي مي توانست مرا از قبرستان به کنار ساحل ترکیه در این 
زندگي آرام هدایت کند. آرزو مي کنم انجمن معتادان گمنام روزي خانه واقعي 

تمامي معتادان در حال عذاب باشد.
NA با کمال تشکر از خدمتگزاران

                                                                  مصطفي. پ- اراک  

به نام خدا 
با سالم به دوستان مان در مجله پیام بهبودي.

االن که این نامه را براي شما مي نویسم 4سال و 11ماه و 20روز پاکم، خوب است 
که یک تجربه شیرین در دوران بهبودیم را براي دوستان مان بنویسم که خواست 

خداوند را همیشه و در تمام مراحل زندگي مان باید به اجرا درآوریم.
در مقطع 18 ماه پاکي که قطع نیکوتین نیز کرده بودم نزدیک عید نوروز بود و مرا 
در اطراف حرم به جرم اعتیاد دستگیر کرده و به پاسگاه بردن و بعد از آزمایش مرا 
در بازداشتگاه نگه داشتن. جواب آزمایش بعد از 24ساعت آمد ولي 5شنبه ظهر 
شده و دادگاه تعطیل بود و مرا باید به زندان مي بردن ولي دوستان بهبودیم براي 
من سند منزل و جواز کسب آوردن که مرا با گذاشتن سند آزاد کنند. اما رییس 
پاسگاه گفت چون قاضي پرونده تحت نظر نوشته من کاري نمي توانم انجام دهم و 
مرا به زندان فرستادن. در آنجا همدردان زیادي دیدم که تحت تاثیر مواد مخدرند 

ولي در میان این همدردان 2 نوجوان نظر من را جلب نمودند.
من هم سعي کردم پیام انجمن را به آن ها که در حال عذاب بودند، برسانم. روز 
شنبه اسم مرا خواندند و آزاد شدم، در آن موقع همیشه در فکر این بودم که 
خواست خداوند چه بود که من باید به زندان مي رفتم، 6ماه از آن موضوع گذشت 
و یک روز در یکي از جلسات آن دو دوست نوجوان را دیدم و خیلي خوشحال 
شدم و با آن ها صحبت کردم، گفتند: از زندان که آزاد شدیم دنبال جلسات 
گشتیم و االن هم دو نفرمان پاک هستیم. صادقانه در آن موقع اشک در چشمانم 
جمع شد و از صمیم قلب خدا را شکر کردم که مرا وسیله این کار قرار داد و 

فهمیدم که خواست خداوند هر چه که باشد باید به آن خواسته گردن بنهیم.
از این که در مجله پیام بهبودي مي توانم تجربه ام را با همدردانم به مشارکت 

بگذارم از خداوند سپاس گزارم.
با تشکر دوستدار شما
                                                                            محسن. ح- مشهد

اشک در چشمانم
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) مطالبی که در این مقاله آمده است آنقدر بدیهی ست که چندین بار از نوشتن آن منصرف شدم اما اهمیت آن ، مرا به ادامه نوشتن تشویق نمود( 

بهبودی شخصی

سالم دوستان ! من یکی از اعضای انجمن ام که اگر نباشم هیچ کس نمی تواند 
جای من باشد . این جایگاه من است در انجمن ، در زندگی ، نزد خودم و خدایی 
که خود درک می کنم . این جایگاه که بیشتر یا کمتر از جایگاه دیگران نیست ، 

محدوده ی مرا و دیگران را مشخص می کند . 
با آنکه همه ی ما در یک گستره ایم اما ریشه های منفردی در خاکش داریم،  
باشد که هیچگاه از دیگران نخواهیم که شبیه  ما شوند... ما از یکدیگر الگو         
می گیریم ، درس می آموزیم ، از تجارب هم استفاده می کنیم و اصاٌل هم برای 
همین در انجمن گرد هم می آییم ، اما مشکل از آنجا شروع می شود که انتظار 
داشته باشیم که دیگران طبق ارزش ها و اصول ما زندگی کنند و مادامی که این 

توقع را زندگی کنیم ، تفاوتها را بیشتر از شباهت ها می بینیم . 
میخواهم به چند جمله از کتاب ها و جزوات انجمن اشاره کنم ، صرفاٌ جهت 

یادآوری این مطلب :
شدت بیماری و سرعت بهبودی ما با یکدیگر متفاوت است .

متأسفانه لغزش گاهی جزیی از مسیر بهبودی برخی از افراد است .
چیزی که مناسب یک مرحله از بهبودی است ، شاید برای مرحله 

بعدی مناسب نباشد ...
این جمالت در بهبودی شخصی چه مفهومی دارند ؟

  انسان موجودی پیچیده است و شبیه ترین انسان ها هم تفاوت های بسیاری با 
هم دارند. حال که ما تا حدودی به مفهوم اعتیاد و بهبودی از آن پی برده ایم و 
دانسته ایم که به واسطه ی این بیماری اندکی پیچیده تر از دیگران نیز هستیم 

چگونه انتظار داشته باشیم که همه مثل هم فکر کنیم ، مشارکت کنیم و ....
جالب است که اگر حتی اینگونه شود و سعی کنیم مثل هم شویم رو به انحطاط 
خواهیم رفت ، چرا که احساس ناامنی از اینکه کدام می تواند شبیه تر باشد ، 
آرامش  و آسایش را از اکثر ما خواهد گرفت. در ضمن شبیه چه کسی؟ چه کسی 
مرجع شباهت هایمان باشد ؟ همه ی ما باالخره بایستی مثل کسی باشیم ، آن 
کس چه کسی می تواند باشد ؟ اگر جواب خداوند است ، خداوند که هرکس را 

مثل خودش آفریده است و هر کس باید خودش باشد . 
این مسئله چالش بزرگ اوایل بهبودی من بود که می خواستم با مقایسه و قضاوت 
در مورد بهبودی دیگران نشان دهم که وضع من از آنها بهتر است ، غافل از اینکه 
مسیر روحانی آنقدر گسترده است که هیچ کس جای دیگری را تنگ نمی کند . 
در واقع ما هموار کنندگان مسیر یکدیگریم . این نشانه ای از تضاد درونی من است 
که با وصف احساس تفاوت افراطی که شاخصه ی بیماری ام است ، انتظار داشته 
باشم دیگران چون من باشند . این افراط و تفریط مرا از ارزش درمانی کمک یک 

معتاد به معتاد دیگر محروم می کند .

من در انجمن دوستان زیادی دارم که متأسفانه اکثر آنها در لیست جبران خسارت 
من می گنجند. در حقیقت من وبیماری ام در کنار هم ، می توانیم هرکس را که 
شما بگویید با هر چقدر پاکی و هرگونه رفتاری که جزیی از شخصیت اوست ، 
مورد قضاوت قرار دهیم . تنوع ما در انجمن بسیار است. اعضایی که خدمتگزارند و 
زندگی خود را وقف خدمات در انجمن کرده اند ، اعضایی که بیشترین تمرکزشان 
بر کمک یک معتاد به معتاد دیگر و راهنما و رهجو معطوف شده است ، یا اعضایی 

که مشغول فعالیت های کاری ، خانوادگی و اجتماعی خویشند.
 چه کسی می تواند بدون همکاری بیماری اش از نحوه ی زندگی این افراد 
انتقاد کند ؟ این را من روزی متوجه شدم که در شرایط مشابه اعضایی که مورد 
قضاوت من بودند قرار گرفتم . اعضایی که دیر به جلسه می آمدند یا زود بیرون             
می رفتند و من این رفتارشان را به عدم تمایل شان به برنامه ترجمه می کردم. 
آن روز تمایل شدیدم به برنامه باعث شد من به جلسه بروم ، با وصف اینکه      
می دانستم که بیشتر از 30 دقیقه نمی توانم بنشینم . همان رفتاری که من در 
دیگران به عدم تمایل تعبیر کرده بودم . در واقع هرعضو در همان نقطه ایست که 
باید باشد و شرایط زندگی وی مشخص می کند که چگونه رفتاری در بهبودی 
شخصی خود داشته باشد .. من متوجه شده ام که گاهی باید برحسب اهمیت 
و ضرورت ، نقاطی از زندگی را بیشتر از همیشه مورد بررسی و فعالیت و ترمیم 

قرارداد تا بتوان در نقاط دیگر، بهتر از قبل عمل نمود ...
اکثر ما در این مورد هم نظریم که بیماری اعتیاد ناشناخته است . این بیماری 
مرموز در هرکدام از ما به نوعی ظاهر می شود و با وصف شباهت های زیادمان با 
یکدیگر ، راهکارهای بهبودی از آن کامالً شخصی است . کلّیت قدم ها یکی است 
اما کارکرد آنها برای هرکدام از ما به درک شخصی مان بر می گردد .NA یک 
نسخه برای تمام اعضایش تجویز نکرده است. حتی برای درک از خداوند مهربان ...
بیماری من بدون مقایسه با دیگران به اندازه کافی مهلک وخطرناک هست و 

فقط 
 برای  
امروز
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گزارش کارگاه اطالع رسانی ناحیه 11 بیماری من به اندازه کافی مهلک و خاطر ناک هست 
و به تمام انرژی و توان ام نیاز دارم تا بر بهبودی خود 
تمرکز داشته باشم. و در واقع هر وقت بیماری ام 
می خواهد فعالیت اش را در درون من از سر گیرد 
، حواس مرا به بیرون از خودم معطوف می کند ، با 

تلسکوپی قوی برای رصد کردن نواقص دیگران ...
او به هر در و دیواری میزند که ما همدیگر را همانگونه 
که هستیم دوست نداشته باشیم . این دشمن زیرک 
زندگی گاهی از آن سو ظاهر می شود که من از 
دیگران نیاموزم و تجارب آنها را در زندگی خویش 
به کار نگیرم با این توجیه که بهبودی من متفاوت و 

شخصی است . 
برنامه ی تجربی ما سه اصل را برای بهبودی)صداقت، 
تمایل، روشن بینی( ضروری می داند، برای اینکه 
فعالیت  برای  وشخص  مکان  و  محل  ترین  اصلی 
بیماری ام خودم و درون خودم می باشد بیماری من 
از تنوع می ترسد . از تنوع تجربه ، از تنوع بهبودی 
اما  از زندگی  ادراک صحیح  تنوع و گوناگونی  از   ،
نوع دیگری از تنوع ، او را قدرتمند می کند. تنوع با 
تمرکز بر تفاوت ها ، تنوع در بیماری  و ظهورش در 
روابطمان با یکدیگر. در آن صورت بیمار ی می تواند 
ازاین جمع  متنوع هم قدرتمند تر باشد . امروز روز 
خوبی ست از روزهای خدا. روزی متفاوت از روزهای 
گذشته. این را من سالها نمی دانستم و تمام روزها 
برای من یکسان بود و روزمرگی باعث شد که بهترین 
سالهای عمر گرانقدرم را صرف چیزی کنم که نبودن 
بود . حال این را می دانم که هر انسانی خوب است و 
متفاوت همچون روزهای خدا ، که همه یکی اند و هر 
کدام خودشانند . دیگر روزها را هدر نمی دهم . دیگر 
انسانها را از دست نمی دهم . دیگر برای آنها ارزش و 
احترامی قائلم که برای خود. زیرا بهبودی من به این 
روزها و به این افراد بستگی دارد. به زبانی آشناتر ، 

بهبودی شخصی ، به وحدت NA بستگی دارد .... 
حال با آگاهی از نا آگاهی خود ، از زاویه ی بهتری به 

زندگی خود و دیگران نگاه می کنم ..   

منوچهر ه - سنندج

کارگاهی با هدف ارتقاء آگاهی اعضا،  نزدیک کردن 
گروه ها به ساختار خدماتی خصوصا کمیته اطالع 
رسانی و نقش اعضا و گروه ها درحمایت از کمیته 
اطالع رسانی و تاثیر آن در روابط عمومی موثرتر 
NA درکل با جامعه، با موفقیت برگزار نمود که در 
پایان ، این کارگاه با شور و هیجانی وصف نشدنی، 
نتیجه مطلوب ، با چند لحظه سکوت و با نام زیبای 

خداوند به اتمام رسید .
درخاتمه به تمام خدمتگذاران و اعضا خسته نباشید 
انجمن خداوند و  نوروز خوبی درکنار  می گویم و 
اجتماع و با آرزوی اینکه هیچ معتادی از درد اعتیاد 

از بین نرود برای شما عزیزان خواستار هستیم .
حسین . ر- خبرنگار افتخاری  
مجله پیام بهبودی

تا دیروز فکرمی کردم فقط درجلسات گروهی است 
گرفت. پیام  توان  می  و  می شود  منقلب  فرد  که 

که  کسانی  برای  خداوند  شدم  امروزمتوجه  ولی 
تمایل نشان می دهند حد و مرز را کنار می زند 
و به هرگونه ی ممکن تاثیرخود را نشان می دهد. 
درکارگاه خدماتی امروز با دیدن اشک های شوق 
اعضا به این باور رسیدم که حضور خداوند محدود 
نیست و درتمام مسایل انجمن و در هرکجا که اعالم 
نیازکنیم یار و یاور ماست. خدایا تا قبل از آشنا شدن 
با انجمن نمی شد تصورکرد معتاد برای انجام کاری 
یا به عهده گرفتن مسولیتی در رابطه با خدمت به 
همنوع از دیگری با ریختن اشک شوق و ذوق سبقت 
بگیرد. خدایا چه نیرویی درخدمت به دیگری به اعضا 
می دهی که خستگی مفهومی ندارد و باز امروز رد 
پای زیبای خودرادر این کارگاه خدماتی به ما نشان 
دادی. باردیگرخدمت دوستان عزیز بهبودی درتمام 
نقاط ایران سالم و خسته نباشید عرض می کنیم و 
از اینکه درتمام خدمات، خدمتگزاران خود را یاری 
می کنید و مطالب آنها را مطالعه و بررسی می کنید 
کمال تشکر را از طرف ناحیه 11 ایران داشته و نظر 
این  رسانی  اطالع  کمیته  دستاوردهای  به  را  شما 

ناحیه جلب می کنیم .
کمیته اطالع رسانی با همکاری کمیته کارگاه های 
ناحیه 11 درتاریخ  89/9/12 جمعه ساعت 15 الی 
18 درسالن اجتماعات مرکز بهداشت شهید بهشتی، 

pb@nairan.org :پست الکترونیکی

ایمیل های شما رسید، متشکریم

محمود.ک-  بوشهر
اسماعیل.ر- اهر

رسول . ه - آمل 
پیام . ت -کرج

ناصر . م
فرید . ک 

نوشین-  ورامین
احمد.ز- کرج

رضا . ي
مهدي . ک 

علي . ح 
عباس- آباده

آریا . الف 
داریوش . ب- سوئد 

محمد . ک 
میثم . م 

افشین . الف 
پیام . ب

حسین . س-  تهران 
حمید.ب 

نیما . ن  - تهران 
هادی آ- شادگان

حسین . ج - تهران 
شهریار . ن- تهران 

مسعود . ي- هلند 
حمید . ن

منوچهر-ص-  رودهن
حسن.ن- تبریز 

ندا . م- ترکیه
غالمعباس ر- خاوران، 

استان فارس  
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مفهوم پنجم خدماتی

برای هر مسوولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد

براي به حداقل رساندن سر در گمي و گیجي در محول کردن و به انجام رساندن و جواب گویي در خدمات NA ، مفاهیم توصیه مي کنند تا هر مسوولیت خدماتي از 
همان ابتدا به وضوح تعریف شود .

»کتابچه دوازده مفهوم _ مقدمه«

پاسخگویی ویژگی اصلی خدمت در NA است.

کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و آسان ترین راه به کار گرفتن آن از همان ابتدا است ... ...پس از آن یک خدمتگزار مورد 
اعتماد ... ... بعنوان تنها تصمیم گیرنده و پاسخ گو برای انجام این وظیفه انتخاب گردد ... ... وقتی که محدوده تصمیم گیری را برای هر مسوولیت خدماتی تعریف کنیم، 

محدوده پاسخ گویی را نیز مشخص کرده ایم . 

» کتابچه دوازده مفهوم _ مفهوم پنجم«
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بیماري خاص »سرطان« دچار شده ام، 9بار عمل 
جراحي شده ام و قبل از هر عمل جراحي خودم را به 
مراقبت خداوند مي سپردم، در مقابل این عمل هاي 
جراحي پي در پي، هیچ گونه داروي مخدري مصرف 
نکرده ام و به غیر از اعمال جراحي دو مرحله پشت 

سر هم شیمي درماني خواهم شد.
با این همه از خداوند سپاسگزارم، چون این اتفاقات 
موجب قوي تر شدن ایمانم شده است و دریافته ام که 

خواست خداوند در زندگي ام اتفاق خواهد افتاد.
در اینجا جا دارد از دوستان بهبودي که مرا به جلسات 
مي برند و یا به مالقاتم مي آیند سپاسگزار باشم به 
خصوص از خدمتگزاران ناحیه یک ایران سپاسگزارم. 
در مقابل تمام مشکالت پاکي خود را حفظ کرده ام 
و مشغول خدمت در کمیته زندان ها و بیمارستان ها 
مي باشم. هدفم در زندگي این است که قدم دوازده و 
سنت 5 را دنبال کنم و امیدوارم همه کساني که در 

عذابند روزي این پیام را دریافت کنند.
امروز احساس مي کنم با خداوند رابطه ي خوبي دارم. 
احساس مي کنم خداوند تحمل این دردهاي جسمي 

را برایم راحت کرده است.
دوست تان دارم.

رجب. ب- شاهین دژ

به نام خدا 
رجب هستم یک معتاد. در یک خانواده فقیر به دنیا 
آمدم وقتي چشم به جهان گشودم پدرم فوت کرده 
بود. وقتي خودم را شناختم و به سني رسیدم با مواد 
مخدر سروکار داشتم. در سن 16 سالگي به راحتي 
به مواد دسترسي داشتم و مصرف مي کردم؛ آرام آرام 
دچار اجبار به مصرف شدم و پس از مدتي با زندان ها 
آشنا شدم، بعد از 16 سال زندان هاي متناوب، پیام 

انجمن را توسط همدردي دریافت کردم.
با رسیدن به عجز نهایي و همزمان با دریافت پیام 
وارد انجمن شدم تا 18 ماه پاکي مشکالت زیادي 
داشتم مثالً در خانه آب و برق نداشتم براي تهیه آب 
به مکان هاي عمومي شهر مراجعه مي کردم. تا 18 
ماه پاکي وسایل و امکاناتي براي زندگي نداشتم ولي 

با صبر مطمئن بودم به همه آن ها خواهم رسید. 
شروع به کارکرد قدم نمودم در قدم اول، »یک بار زیاد 
هزار بار کافي نیست« را دروني کردم و در قدم دوم به 
باور رسیدم که کسي دایماً از من مراقبت مي کند. در 
قدم سوم تصمیم گرفتم اراده و زندگي ام را به مراقبت 
خداوند بسپارم و ایمان آوردم که خداوند در وجود 
من است و هر لحظه که نیاز به کمک داشته باشم 
به یاري من خواهد آمد، ایمان آوردم که هر اتفاقي 
براي من مي افتد باید از بار اول مصرف خودداري 
کنم. اراده خداوند براي من بهتر از اراده ي شخصي ام 

مي باشد.
ازدواج کردم،  پاکي  از یک سال  بعد  نماند  ناگفته 
خداوند دو دختر به من هدیه نموده است و از این 
بابت بسیار سپاسگزارم. بعد از دو سال پاکي به یک 

برگي از پيامستان
پسري پاک و مثبت، به سراي پدر درآمد تا دمي چند 
انیس تنهایي وي گردد، پدر را دید که اسباب مصرف 
فراهم آورده تا به خان اعتیاد بنشیند، قرار از کف بداد 
و بانگ بر پدر همي زد، که اي پدر تا چند غم تو را 
خوردن، چه نشسته اي که موسم قطع مصرف آمده 
و خداوند در NA تجلي نموده، چندان که ناپاکان 
به پاکان گرویده اند. تو نیز همت گمار و بر این خیل 
عظیم درآي تا حظ دنیا و آخرت بري، پدر را که 
خماري چیره گشته بود برآشفت و گفت، سوگند بر 
آن که مرا آفرید و مي برد، تا کنون تو را چنین گستاخ 

ندیدمي! از مني و با من درشتي مي کني؟!
آیا نمي بیني کهن سالم و فرتوت، دیر زماني است 
که آواز گورکنان مرا به خود مي خواند، که اي فالن، 
فرصت از دست بشد، گور کن و گور محیاست، شتاب 
کن و ما را خشنود ساز که تو را مهلت سر آمده، اینک 
چه جاي قطع مصرف است، که مرا موسم قطع نفس 
رسیده، تو مرا به خود مي خواني و گور کنان به گور!!

هر دو تمایل مي خواهید و مرا میل به اعتیاد است، 
رهایم کن تا لختي با یار غار بیاسایم که آواي وي 
مرا خوش ترین است. پسر که خویش را ناتوان یافت، 
چون موج در تالطم آمد. دست بر موبایل برده و 
راهنمایش را به یاري طلبید، که اي عزیزتر از جان، 

پدر را چه کنم؟ 
نصیحت و ارشاد در او کارگر نیافتد و پیام نگیرد! 
چاره اي کن تا خرسند گردم. راهنما آرام  و متین 
که  مي پنداشتم  عزیز  اي  که  داد  ندا  را  رهجو 
آموخته هایت تو را در سختي روزگار به کار آید تو را 
چه مي شود که این چنین بر خویش و بر او ستم روا 
مي داري، آیا نمي داني که تنها بذر دعا و جاذبه است 
که بارور مي گردد، آن هم در زمیني حاصل خیز و 
آماده و نه در شوره زار! بر حذر باش که این دامي 
است خوف انگیز،! بسي پیشینیان که در آن فتادند و 
برنیامدند تو نیز اگر در افتي برنیایي، پدر را رها کن و 
خویش را دریاب که نقدي، پسر به گوش جان شنید 
و از سراي پدر بیرون شد، با گروه درآمیخت، احساس 

و اتفاق را باز گفت چندان که رها گشت.
علي. س- تهران

خداوند دایماً از من مراقبت می کند
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اصل خدمت ، که الزمه به کارگیری سنت یازدهم است ، به تالش و فعالیت ما بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم  تا حد توان به معتادی که 
هنوز در رنج است ، خدمت کنیم باید فعاالنه پیام خود را در شهرها ، شهرک ها و دهات انتشار دهیم. .... اما به منظور جلب معتاد در حال 
عذاب به برنامه ، باید با جدیّت تالش کنیم برنامه ما در سطح گسترده ای شناخته شود. هر چه روابط عمومی ما گسترده تر شود ، توانایي 

ما برای خدمتگزاری بهتر ، افزایش خواهد یافت.
                                                                  سنت یازدهم ، کتاب چگونگی عملکرد

چرا درک و اجرای سنت ها : سنت یازدهم

سنت یازدهم:
خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه 
است تا تبلیغ، ما الزم ست همیشه گمنامی 
شخصی خود را  در سطح مطبوعات ، رادیو 

و فیلم حفظ کنیم.

روابط عمومی:
  )NA( مفهوم »روابط عمومی« در معتادان گمنام
را می توان به دو روی یک سکه تشبیه نمود که از 
یک طرف به  روابط بین اعضاء ، گروه ها و ساختار 
با    NA به کلیه روابط از طرف دیگر  خدماتی و 

جامعه  اطالق کرد.
در سنت یازدهم روابط عمومی از جنبه ارتباطات 
خارجی NA  با جامعه به منظور تحقق هدف اصلی 
برنامه معتادان گمنام بررسی     می شود. برای تحقق 
هدف اصلی برنامه معتادان گمنام ، روابط اجتماعی 
خوب امری ضروری و اساسی می باشد و مسئولیت 
ایجاد اینگونه  ارتباطات بعهده اعضای آموزش دیده 

در قالب کمیته های اطالع رسانی می باشد.
برگزاری  مکان  تهیه  منظور  به  گمنام  معتادان 
جلسات، انتقال پیام بهبودی به داخل زندان ها و 
بیمارستان ها، اعالم چگونگی دسترسی به جلسات 
NA، برگزاری جلسات عمومی اطالع رسانی و ... 

نیازمند ایجاد ارتباطات مستمر با جامعه می باشد. 
بسیاری از معتادان در حال عذاب از مصرف مواد 
 NA مخدر، ممکن است از طریق غیر مستقیم با
آشنایي پیدا کنند،مثالً از طریق دادگاه ها،زندان ها، 
پزشکان، مددکاران، اعضاي خانواده، مطبوعات، رادیو 
و تلویزیون که ایجاد اینگونه ارتباطات ماموریت اصلی 

روابط عمومی در معتادان گمنام است. 
معتادان گمنام هیچ گونه وابستگی به سازمان های 
یا  و  پزشکی  مراکز  تأدیبی،  مراکز  مانند  خارجی 
و...  انتظامی  نیروی  قضایي،  مراجع  روانپزشکی، 
ندارد. اما NA در روابط عمومی خود تالش می کند 
همگام با افرادی دیگر در جامعه که به دنبال کمک به 
معتادان هستند به روزی دست یابد که هر معتادی 
در دنیا فرصت تجربه کردن پیام بهبودی  NA را به 

زبان و فرهنگ خود بدست آورد.
جاذبه تا تبلیغ:

اصل »جاذبه« در برنامه معتادان گمنام به معنای 
عملکرد مثبت ما به عنوان یک عضو و یا  یک گروه 
به شیوه ای است که به طور طبیعی دیگران را به 

سوي ما جلب کند. 
رفتار مثبت هر یک از اعضای NA معرف تاثیر و 
کارایي اصول روحانی برنامه  معتادان گمنام درجامعه  

محسوب می شود.
  NA بازتاب رفتار و عملکرد مثبت اعضاء و گروه های
باعث جلب اعتماد جامعه می شود و تأثیر مستقیم 
آن  بر جذب تازه واردان و اعضای آتی NA خواهد 

بود.
همچنین جاذبه ي معتادان گمنام قدرت بهبودی 
موجود در برنامه يNA  را برای جامعه ترسیم می کند 
و باعث می شود تا افراد غیر معتاد نیز تمایل به ارایه 

پیام NA به معتادان در حال عذاب داشته باشند.
را  »تبلیغ«  عبارت  کلی  صورت  به  یازدهم  سنت 
ادعاهای غلّو آمیز و استفاده از افراد مشهور به منظور 

معرفی برنامه معتادان گمنام تعریف کرده است. 
اطالع رسانی به جامعه در مورد کارایي و اعتبار برنامه 

بهبودی معتادان گمنام یک عمل اصولی است اما 
مقایسه NA با سایر برنامه ها و روشهای دیگر و 
اصرار بر  برتری  برنامه بهبودی NA  از هر روش 

دیگری در جامعه تبلیغ محسوب می شود.
معتادان گمنام مدعی نیست که این برنامه برای همه 
معتادان و تحت هر شرایطی کار خواهد کرد. تنها 
قولی که معتادان گمنام می دهد ، فرصت تجربه 
برنامه( به  انجام  اعتیاد فعال )در صورت  از  رهایي 
معتادان در حال عذاب است و هر قول دیگری از 

طرف NA تبلیغ محسوب می شود.
برنامه  معرفی  منظور  به  مشهور  افراد  از  استفاده 
معتادان گمنام نیز با توجه به ایجاد خطرات احتمالی 
که تأثیر وضعیت آتی آن افراد می باشد در روابط 
تلقی       تبلیغات  زمره  در  واضح   به صورت  عمومی 
می شود. در هنگام بررسی تفاوت بین جاذبه تا تبلیغ 
می توانیم به تفاوت بین ارایه اطالعات صحیح به 
جامعه درباره برنامه بهبودی NA  و یا استفاده از 

راه کارهای غیر اصولی در روابط عمومی اشاره کرد.
و  واقعی  غیر  اطالعات  ي  ارایه  عمومی  روابط  در 
ادعاهای غلّو آمیز درباره ي خودمان و پایین آوردن 
ارزش کار دیگران عملی است غیر اصولی که طبق 

سنت یازدهم تبلیغ محسوب می شود. 
»معتادان گمنام  نیازی به تبلیغ ندارد زیرا بهبودی و 
پاکی اعضای NA در نوع خود بهترین عامل جاذبه و 
بیانگر کارایي این  برنامه بهبودی در جهان محسوب 

می شود«
گمنامی شخصی:

عبارت  گمنام  معتادان  برنامه  دوازدهم  سنت  در 
وجود  عدم  معنی  به  و  روحانی  اصلی  »گمنامی« 
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»خود« و  فقدان »شخصیت های محوری« تعریف 
شده است.

حفظ  به  راجع  یازدهم  سنت  در  گمنامی  اصل 
گمنامی شخصی اعضاي انجمن در سطح رسانه های 
عمومی شامل  مطبوعات  ، رادیو و فیلم می باشد. 
 NA به طور کلی رعایت اصل گمنامی برای اعضای
در سطح رسانه های عمومی واجب و ضروری است. 
با این حال معتادان گمنام یک انجمن سری و زیر 
زمینی نیست، در واقع هر چقدر اجتماع بیشتر با  
NA آشنایي داشته باشد به همان میزان شانس 
حال  در  معتادان  توسط   NA پیام  نمودن  تجربه 

عذاب افزایش می یابد.
 معتادان گمنام به دو علت اساسی از پخش تصویر 
چهره کامل و افشای  نام خانوادگی اعضای خود در 

رسانه های عمومی ممانعت می کنند:
1. اطمینان  اعضاي تازه وارد در خصوص حفظ 

هویت شخصی آنها.
2. حفظ تمرکز جامعه به اعتبار و کارایي برنامه 
بهبودی معتادان گمنام نه؛ معرفی و شناساندن 

اعضاي در حال بهبودی.
سنت یازدهم فقط بر روی نیاز به رعایت گمنامی 
تأکید             عمومی  های  رسانه  سطح  در  شخصی 
شخصی  گمنامی  حفظ  دیگر  موارد  در  کند.  می 

مسئله ای خصوصی محسوب می شود و تصمیم 
گیری در مورد آن  به خود شخص مربوط است. با 
این حال هیچکدام از ما بی دلیل دوست نداریم معتاد 

بودن مان را در بوق و کرنا کنیم. 
در   رسانی  اطالع  کمیته  اعضای  هم  مواردی  در 
معارفه ها و سخنرانی ها )غیر رسانه ای( ناگزیر به 
این مواقع منافاتی  باشند که در  معرفی خود می 
با رعایت حفظ گمنامی شخصی در سنت یازدهم 

ندارد.
گمنام  معتادان  رسانی  اطالع  کمیته  از  اگر  حتی 
درخواست شود تا در یک مصاحبه رادیویي راجع 
به برنامه بهبودیNA   شرکت کند، تا زمانی که نام 
خانوادگی اعضاء در هنگام مصاحبه مطرح نشود مغایر 
با اصل »گمنامی شخصی« در سنت یازدهم نیست.

در برخی مواقع از کمیته اطالع رسانی درخواست 
می شود در یک برنامه تلویزیونی شرکت کند در این 
گونه موارد به لحاظ حفظ گمنامی شخصی اعضای  
NA بهتر است از افراد غیر معتاد آشنا با اصول و 

سنتها  و یا کارمندان خاص NA استفاده شود.
در هر حال تا زمانی که گمنامی شخصی خود را 
اصل  کنیم،  حفظ  عمومی  های  رسانه  سطح  در 
»گمنامی شخصی« مورد نظر در سنت یازدهم را 

رعایت کرده ایم.

»  اجتماع پیرامون ما وظیفه رعایت 
سنت های معتادان گمنام را ندارد 
بلکه ما به عنوان اعضای معتادان 
از  گمنام وظیفه حفظ و حراست 
اصول نهفته در سنت های دوازده 

گانه معتادان گمنام را داریم. «
افراد غیر معتاد کمک های  از جوامع  در بسیاری 
معنوی و همکاری های بسیار شایانی با NA داشته 
اند و باید صادقانه اذعان نمود که بدون کمک های 
 NA معنوی این افراد بسط و گسترش فعالیت های
امکان پذیر نبوده است. موقعیت هایی که رسانه های 
عمومی در اختیار NA قرار می دهند را می توان 
به فرصت های طالیي جهت دسترسی به معتادان 
در حال عذاب تبدیل نمود، ولی ما در ارتباط با این 
افراد باید سنتهای NA را رعایت کنیم. زیرا رعایت 
سنتها توسط اعضای معتادان گمنام حافظ اعتبار و 
خوشنامی NA در اجتماع خواهد شد. در خاتمه از 
کلیه خدمتگزاران محترم مجله وزین »پیام بهبودی« 
تشکر و قدردانی می کنم و از فرصت خدمتی که به 
اینجانب در ارتباط با ارایه تجربه  سنت یازدهم دادید 

کمال سپاسگزاری را دارم.         
افشین– ج 
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 )APF(  2011 گزارش شوراي فرا منطقه اي آسيا-پاسيفيك
همان طور که اطالع دارید ، شوراي فرا منطقه اي آسیا-پاسیفیک )APF( از روز دوشنبه مورخ 89/11/25 به مدت 4 روز در کشور 
بحرین برگزار گردید . خوشبختانه هرسال که مي گذرد، این شورا با توجه به رشد کشورهاي برگزار کننده با شور و جدیّت بیشتري به 

کار خود ادامه مي دهد .

با سالم 
قبل ازشروع گزارش توجه شما را به مطالبی چند در 

مورد APFجلب می کنیم:ُ
چاپ 2004- جهانی  خدمات  راهنمای  کتاب  در 

2006 چنین آمده است : 
»شوراهای فرامنطقه ای«:شوراهای فرامنطقه 
ای نشست های خدماتی، مشارکتی یا اداری بوده که 
موجباتی را فراهم می کنند که از آن طریق جوامع 
NA بتوانند با یکدیگر در رابطه بوده، همکاری کرده 
و رشد کنند . اگر چه آنها بخشی از سیستم رسمی 
ولی  نمی شوند  تصمیم گیری در NA محسوب 
خدمات جهانی و شوراهای فرامنطقه ای در مقاطع 
مختلفی با همدیگر همکاری متقابل دارند . شوراهای 
فرامنطقه ای اطالعات پایه را برای کنفرانس خدمات 

جهانی تهیه می کنند .
ممکن است برخی از سئوال های بخصوص که از 
کنفرانس پرسیده می شود به شوراهای فرامنطقه 
ای ارجاع داده شود و برای توسعه ارتباطات، نامه 
های شرکت کنندگان در کنفرانس خدمات جهانی با 
شوراهای فرامنطقه ای در میان گذاشته می شود و از 
آنها درخواست می شود تاپیش نویس های خود را به 
کنفرانس خدمات جهانی ارایه دهند . خدمات جهانی 
نوعاً در شوراهای فرامنطقه ای شرکت می کنند و 

امکان دارد از نظر مالی برخی از شرکت کنندگان 
در شوراهای فرامنطقه ای را حمایت کنند . ایجاد 
بین خدمات جهانی و شوراهای  مؤثر  ارتباط  یک 
فرامنطقه ای از اولویت باالیی برخوردار است . برای 
آنکه بتوان به نحو مؤثرتری به انجمن خدمت کرد، 
خدمات جهانی و شوراهای فرامنطقه ای می بایستی 
مشارکت و همکاری های خود را در مورد هدایت 
و برنامه ریزی سیستم کارگاه ها در سطح جهان 
توسعه داده و با همیاری با یکدیگر انواع فعالیت های 
خدماتی خود مانند شرکت در رویدادها، مثالً تعامل 
با حرفه ای ها و فعالیت های مربوط به توسعه انجمن 

را هماهنگ کنند .
»APF چیست ؟«: شوراهای فرامنطقه آسیا-

سراسر  از   NA محلی  های  انجمن  از  پاسیفیک 
منطقه آسیا و اقیانوسیه تشکیل شده است . در زیر 
اهداف APF که این دستورالعمل در راستای احترام 

به آن نوشته شده است ، ذکر می گردد :
آسیا- محلی  های  انجمن  نمایندگان  که  1-ما 

پاسیفیک هستیم، به هم پیوسته ایم تا مسایل، 
مشکالت و نیازهای مشترکمان را بررسی کرده، 
تبادل نظر کنیم و تجربه های خود را مشارکت 

کرده تا به هدف اصلیمان برسیم .
2-این شورا با انگیزه کمک و حمایت از ساختار 

خدماتی موجود NA تشکیل شده است .
»APF اعالمیه اهداف و رویاهای «

رویای ما این است که روزی :
هرمعتادی در دنیا فرصت این را داشته باشد که پیام 
ما را به زبان و فرهنگ خود ترجمه کند و این فرصت 
را داشته باشد که راه جدیدی از زندگی کردن را 

بیابد.

انجمن های محلی NA در جهان، سازمان خدمات 
جهانی NA و APF با حفظ روحیه اتحاد و همکاری 

برای انتقال پیام بهبودی با هم کار کنند .
انجمن معتادان گمنام یک انجمن شناخته شده در 
جهان باشد و احترام الزم برای یک برنامه بهبودی 

را دارا باشد .
 NA اهداف تشویق کردن برای توسعه و حمایت از

در این قسمت از دنیا :
الف- تقویت و حمایت از ترجمه نشریات NA به 

زبان کشورهای عضو 
ب- تقویت و حمایت از اعضای کشورهاوگروه های 
و  بیمارستانها  و  زندانها  کمیته  از دسترس،  دور 

کمیته روابط عمومی در آسیا-پاسیفیک 
ج- تشویق و حفظ و حمایت از ارتباط بین اعضای 
NA ، انجمن های محلی، نواحی و مناطق مختلف 

NA در این قسمت از جهان 
د- سعی در ادامه همکاری و ارتباط با سازمان 

NA خدمات جهانی
در حال حاضر این شورا شامل نمایندگان 24 کشور 

از منطقه آسیا-پاسیفیک به شرح زیر مي باشد :
ایران، امارات، هندوستان، بنگالدش، استرالیا، هاوایي، 
فیلیپین، عربستان سعودي، کویت، بحرین، چین، 

در بحرین چه گذشت؟
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مالدیو، ژاپن، ویتنام، تایلند، پاکستان، نپال، مالزي، 
کره  و  کامبوج   ، بوتان  سنگاپور،  نرف،  نیوزلند، 
جنوبي. اعضاي خدمات جهاني و هیأت امناي آن 
نیز همه ساله در این شورا شرکت مي نمایند و با 
برپایي کارگاه هاي گوناگون، کشورهاي عضو را یاري        
خدمات  دفتر  هاي  گزارش  آخرین  و  رسانند  مي 

جهاني را نیز در اختیار اعضا قرار مي دهند .
 در چند سال اخیر، حضور NA ایران در این شورا، 
موجب تحرک و شور و نشاط بیشتري چه از نظر 
منابع انساني و چه در مورد کمک هاي مالي شده 
است . ضمناً مسئول کمیته وب سایت APF عضو 
NA ایران است که به طور مرتب تمام رویدادها را 

در سایت APF قرار مي دهد .
سال گذشته در کادر اداري  APFدو خدمتگزار از 
NA ایران مشغول فعالیت بودند و همه ساله در 
اعضاي  توسط  هایي  کارگاه  شورا،  برگزاري  طول 

ایراني برگزار مي شود. اخیراً کمیته اي به نام 
FD   ) Fellowship  Development (
 APF در شوراي NA به معني توسعه و گسترش
تشکیل شده است که وظیفه مهمي به عهده دارد . 
 APF کشورهاي عضو که نیازمند کمک و حمایت
هستند ، مشکل خود را با این کمیته در میان مي 
گذارند و پائولو از کشور فیلیپین که امسال مسئول 
به  سفر  براي  ترتیب  به  است،  شده  کمیته  این 
این کشورها و رفع مشکل آنها ، برنامه ریزي مي 
کند . امسال کشورهاي مالدیو، بوتان، بنگالدش و 

افغانستان تقاضاي کمک کردند .
NA ایران آمادگي خود را براي سفر به کشورهاي 
افعانستان، عراق و چند کشور دیگر اعالم کرد. در 
شوراي  که  بس  همین   FD کمیته  اهمیت  بیان 
APF مبلغ 10/000دالر تنخواه را به این کمیته 

اختصاص داد . 
رأي وجدان شورا، صاحب  با  امارات  امسال کشور 
کرسي شد و عمان بدون کرسي در جلسات شورا 

شرکت نمود .
با  کارگاه هاي گوناگوني  امسال   APF در شوراي
عناویني مانند » ترجیح دادن اصول به شخصیت ها، 
اتحاد و چالش ها« برگزار شد . نکته جالب توجه این 
که با توجه به تعداد زیاد افراد شرکت کننده، کارگاه 
انگلیسي و عربي همزمان  ها به سه زبان فارسي، 
برگزار مي شد و نتایج آن به زبان انگلیسي ترجمه 

مي شد . 
در آغاز یکي از کارگاه ها، از رابط ایران خواسته شد 
تا تجربه NA ایران از »اتحاد« را براي حاضران شرح 
دهد که این کار از سوي رابط شما صورت گرفت . در 
آغاز هر جلسه دعاي آرامش به زبان همه کشورهاي 

شرکت کننده خوانده مي شد . 
با سپاس ازخداوند مهربان که حضور و گردهمایي 
شورا  جهان،دراین  کشور   24 از  بیش  نمایندگان 
عبارت »NA عشق بدون مرز« را به نمایش مي 
گذارد و موجب آشنایي و نزدیکي و تبادل تجربه 

میان اعضا مي شود .

رابطین NA ایران همه ساله عالوه بر گزارش کتبي 
و تهیه مجله خبري از وقایع NA ایران ، اقدام به 
 NA وضعیت  چگونگي  از  اسالید  و  ویدیو  تهیه 
ایران مي کنند که  بسیار مورد توجه قرار مي گیرد 
. خصوصاً CD امسال که نشان دهنده شرکت ایران 
در کنفرانس خدمات جهاني براي اولین بار، شرکت 
برگزاري  اولین همایش خاورمیانه،  در  ایران   NA
پایان  در  و  بار  اولین  براي  ایران   NA در  مجمع 
تصاویري مربوط به برگزاري همایش منطقه اي ایران 
بود . امسال بعد از نمایش CD ایران، گرداننده از 
سایر کشورها خواست تا آن ها نیز چنین حرکتي را 

در دستور کار خود قرار دهند .
بحرین،  کشور  در  شورا  کار  اتمام  از  بعد  روز  یک 
همایشي نیز برگزار شد . تام از خدمات جهاني و 
همچنین رابط NA ایران سخنرانان این همایش 
بودند . تعداد ایراني تبارهاي همایش در حدي بود که 
از سخنران NA ایران درخواست شد تا چند دقیقه 
اي ازسخنرا نی خود را به زبان فارسی ایراد کند که 
این تقاضا صورت گرفت. در پایان بنا به درخواست 
همه اعضاي شوراي APF ، سالم و درود گرم آنها را 

به تمامي اعضاي NA ایران، ابالغ مي کنیم.

با تشکر
رابط منطقه : جواد.م
علي البدل : محمود.ب
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رویای ما این است که روزی:
هر معتادی در دنیا فرصت تجربه نمودن پیام ما را به زبان و فرهنگ خاص 

خود داشته باشد و شانسی برای پیدا نمودن راه تازه ای برای زندگی بیاید.


