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

بامخاطبان
به نام خدا

باسالم و درود خدمت تمامی اعضای همدرد و دوستان بهبودی در سراسر ایران. 
در کتاب پایه آمده است: »نفس ما که زمانی بسیار مهم و غالب بود، اکنون جایگاه 
مهم خود را از دست می دهد، چرا که ما در هماهنگی با خداوندی مهربان زندگی 
می کنیم. وقتی از اراده شخصی رها می شویم، متوجه می شویم که شیوه زندگِی 

غنی تر، شادتر و پربارتری را دنبال می کنیم«
پروردگارا: از تو، نه صرفاً به خاطر پاکی و بهبودی و دست آوردهای آن، بلکه بخاطر 
شرایطی که در مسیر رشد و بهبودی در انجمن معتادان گمنام برایم مهیا نمودی 

سپاسگزارم.
در جایی خواندم که »عمِر مفید هر انسان، به اندازة اوقات فراغت اوست«. 

این جمله به نظرم درست آمد زیرا، آدمی فقط در اوقات فراغت است که فارغ از 
دغدغه ها و دل مشغولی های مادی و روزمره می تواند به جنبة روحانی وجود 
خود نیز بپردازد و در این شرایط آزادی را تجربه کند و رها از قید و بندهای 

بازدارنده و نگهدارنده، در مسیر رشد و تعالی قدم بردارد.
با تداعی شدن و مرورِ این جمالت در ذهنم، بی اختیار به ارزیابی عمِر مفید خود 
پرداختم و با قضاوتی ساده و صادقانه به این نتیجه رسیدم که: عمِر مفید من به 
اندازه روزها، ماه ها و سال هایی است که در انجمن معتادان گمنام سپری کردم 
و همچنین عمِر مفید سال های پاکی و بهبودی من، به اندازه لحظاتی است که 
آن را صرف خدمت به همدردانم نمودم و عمِر مفید من در خدمات به اندازة 
لحظاتی است که از شِر من و منّیت رها بوده و مشغول فعالیت های تیمی، 
گروهی و کمیته ای بوده ام. چشم پوشی از خود خاصه اینکه مسئولیت و 
اختیار یک خدمت به شما سپرده شده باشد برای ما معتادان کار بسیار دشواری 
است که فقط با پیروی از اصول روحـانی این برنامه ممکن و میسـر می گردد، 
تنهـا در این شـرایط اسـت که می توانیـم با صـرف  نظر کـردن از روش ها، 

منش ها، باورها و سالیق فردِی خود، بهبودی مان را ارزیابی کنیم و با کنار رفتن 
از سرراه تصمیمات گروهی و خردجمعی یقین کنیم که بیماری مان غیرفعال و 

چرخ بهبودی مان در مسیر روحانی خود آرام در حرکت است.
فقط برای امروز: به دنبال رهایی از نفس و اختالفات ناشی از اراده شخصی هستم. 
سعی می کنم ارتباط آگاهانه خود را با خدواندی که درک می کنم بهبود ببخشم 
و راهنمایی و قدرت مورد نیاز برای زندگی کردن در هماهنگی با دنیای خود را 

جستجو کنم.
در واپسین روزهای سال نو با نوشتن ترازنامه ساالنه و خانه تکانی دل ها به 
استقبال فصل بهار می رویم. سال نو و نوروز باستانی برشما مبارک باد. 
امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید و در کنار خانواده و یا دوستان بهبودی 
تعطیالت خوبی را سپری کنید. در آستانه این سال با برنامه ریزی و تالش، خود 
را برای اندیشه های نو، باورهای نو و رفتارهای نو مهیا می کنیم با این امید که 
بتوانیم با تغییر الگوهای رفتاری برقامت شخصیت مان نیز جامه ای نو بپوشانیم 
و برای خود، خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم مثمر ثمر و مفیِد 

فایده باشیم.
بدیهی است که ما هیچ گاه به تنهایی نمی توانیم خدمات موثر و سازنده ای ارائه 
دهیم مگر با کمک یکدیگر. لذا الزم می دانم ضمن تبریک به مسئول جدید 
کمیته فصـل نامه، از زحمات بی وقفه و تالش های عاشقـانة اعضای کمـیته 
فصل نامه ظرف دو سال گذشته، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از 
شما عزیزان که با ارسال مطالب مفید و ارزشمندتان موجبات رشد و توسعة این 
نشریه را فراهم نمودید. امیدوارم در سال جدید نیز همچون گذشته همکاری خود 
را با خدمتگزارانتان ادامه داده و کمیته فصل نامه را از حمایت های خود محروم 

نسازید. همچنان چشم به راه نامه ها و ایمیل های شما هستیم. 



مشارکت
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با سالم خدمت همدردان عزیز
من یکی از اعضای جوان و کم  سن و سال انجمن معتادان گمنام هستم.

چند وقتی بود که می خواستم مطلبی برای پیام بهبودی بنویسم اما در انتخاب 
موضوع آن تردید داشتم تا اینکه چگونگی پاک ماندن خود را انتخاب کردم. بعد 
از چند وقتی درگیری در رابطه با ترک مواد مخدر و پاک شدن در تهران از طریق 
یکی از دوستان با انجمن آشنا و پاک شدم اما بعد از مدتی به علت رعایت نکردن 

اصول برنامه لغزش کردم. 
به شهر خودمان بازگشتم و دوباره پاک شدم. من در شهر کوچکی زندگی می کنم 
که در آن زمان، جلسات NA نداشت، وقتی چند ماه از پاک شدن من گذشت 
از یکی از دوستان هم مصرفی ام شنیدم که جلسات NA در شهر ما راه اندازی 
شده، من هم همان روز به جلسه رفتم اما وقتی وارد شدم هیچ کس را هم سن و 
سال خودم ندیدم و همه اعضا از من بزرگ تر بودند. این بود که احساس تفاوت 
زیادی سراغم آمد اما باز هم به جلسات رفتم با این انگیزه که امیدی برای هم سن 
و سال های خودم بشوم. راهنما گرفتم و قدم ها را شروع کردم و در همان اوایل، 
خدمت منشی را تقبل کردم. با این روال داشتم زندگی می کردم تا اینکه در قدم 
سوم به دالیل فراوانی تصمیم گرفتم که راهنمایم را عوض کنم چون در شهر ما 
به جز همان راهنمای من کس دیگری نبود که قدم ها را کار کرده باشد، مجبور 
شدم به شهر دیگری که یک ساعت و نیم از شهر ما دور بود بروم و در آنجا راهنما 

بگیرم .

 وقتی راهنما عوض کردم از طرف بچه های شهرمان مورد قضاوت قرار گرفتم 
می گفتند تو مشکل اعتماد کردن داشتی و ... چون همه بچه ها رهجوی همان 
راهنمای قبلی من بودند در نتیجه از طرف آنها طرد شدم و در جلسات اداری 

همیشه تنها بودم.
از آن به بعد وقتی برای خدمتی کاندید می شدم،  رأی نمی آوردم! در آن مواقع 
درد شدیدی از لحاظ روحی و روانی می کشیدم و احساس تنهایی و بی کسی 
زیادی می کردم اما با پیشنهاد راهنمایم صبر کردم تا کم کم اوضاع بهتر شد و من 
دوباره با بچه ها قاطی شدم و یک سری از دوستان جلسه رهجوی من شدند به 
علت سن کم من همه رهجوهایم به جز یکی دو نفر سن شان از خودم بزرگ تر 
هستند. اما این پایان درد من نبود چون نزدیک دو سال پاکی بودم که راهنمایم 

به علت مشکالت شخصی از پیش ما رفت.
و من دوباره نزدیک یکی دو ماه در انزوا و تنهایی فرو رفتم تا با پیشنهاد دوستان 
دوباره راهنما گرفتم اما این دفعه راهنمایی که انتخاب کرده بودم نزدیک 9 ساعت 
از من دور بود و من برای کالس قدم، سنت و مفاهیم باید 9 ساعت در راه باشم و 
این راه را همیشه با عشق فراوان می روم و این را قسمتی از جبران خسارت نسبت 
به خودم می دانم. این را یاد گرفته ام که تحت هر شرایطی باید پاک بمانم. االن 3 

سال و هفت ماه و هشت روز پاکی دارم.
                                                               سپاسگزار شما 

محمدحسین. ق- جوانرود 

جوانی و بهبودی
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به نام خدا
مي خواستم یک انسان باشم. همان انساني که به عنوان یک مادر باید با یک 
دست گهواره را تکان مي داد و با یک دست دیگر دنیا را ... همان انساني که باید 
پدر و مادرش برایش دعا و آرزوي عاقبت به خیري مي کردند.“ مي خواستم اما 

نشد...” 
سالم مهناز هستم یک معتاد.

سه ساله که بودم مادرم را ازدست دادم. من بودم و سه خواهر و یک برادر بزرگ تر 
از خودم. از مرگ و میر و دنیا چیزي نمي فهمیدم و در بازي هاي کودکانه و 
رویاي بزرگ شدن و اداي بزرگ تر ها را درآوردن بودم. پدرم مرد خوب و مهربان 
و زحمتکشي بود اما متعصب و تند رو! 6 ساله که شدم به اصرار مادر بزرگ و 
عمه، پدرم ازدواج کرد و من هم زن بابا دار شدم. بدبختي من از همین جا شروع 
شد تحقیرها و تنبیه ها از یک طرف، فحش و بي محبتي ها از طرف دیگر روح 
و جسم مرا آزرده و ناتوان کرده بود. ترس ها مرا احاطه و جرأت ابراز درد هایم به 
کسي را نداشتم و اگر هم داشتم کسي به حرف من گوش نمي داد. پدرِ خوب و 
مهربانم با وسوسه هاي همسرش تبدیل به ناپدري شده بود و اگر حتي دلش هم 
نمي خواست این گونه باشد، ترس هایش نمي گذاشت. چون بیشتر در سفر بود 
و به خاطر تنهایي ما مجبور بود یا سکوت کند یا به خاطر رضایت دل همسرش 
ما را نادیده بگیرد به همین دلیل رفتارهاي آن ها الگوئي برای من شد پرخاشگر 
و عصبي. نامهربان و خود آزار، آسیب خور و آسیب رسان، غرق در افکار کودکانه 
خود زندگي را با تمام مشقت ها تحمل مي کردم و به امید روزي که بزرگ شوم 
و از همه آن ها انتقام بگیرم ، دلگیر و آزرده بودم. خدا را دوست نداشتم و فقط 
از روي ترس او را مي پرستیدم وقتي هم سن و ساالنم را دست در دست پدر و 
مادر مي دیدم که سرشـار از لحظه هاي کودکي اند بیشتر غمگین مي شدم و به 
گوشـه اي مي رفتـم و اشک حسـرت مي ریختم و چـراهاي زنـدگیـم بیشتـر 
می شد باالخره به همین صورت زندگیم سپري مي شد درس مي خواندم نه 
براي یادگیری فقط براي نمره گرفتن به همین دلیل درسم خوب و نمره هایم در 
سطح باال بود که همین باعث تشویق در مدرسه و دشمني برخی از همکالسي 
ها نسبت به من شده بود و آن ها هم به صورت هاي مختلف آزارم مي دادند و از 
دوستي با من اِبا داشتند چون خود خواه شده بودم و احساس برتري مي کردم. 
تحویلشان نمي گرفتم و اگر هم مي گرفتم تحقیر آمیز بود زیاده خواه و لجباز 
شده بودم، پر از رنجش و عقده حقارت، رفتارم انساني نبود و فقط از روي خود 
بزرگ بیني یا خود کـم بینـي بود. بـزرگ تر مي شـدم و نیـازهـا و کمبـودهـا را 
بیشتـر احسـاس مي کردم، مي خواستم چیزي شوم که نبودم، بهتر از همه ... اما 
راهش را بلد نبودم خودخواهانه و خود سرانه بدون کمک گرفتن از دیگران، فکر 
مي کردم به تنهایي قادر به حل تمام مشکالت هستم. غرور و منیت من آنقدر 
زیاد شده بود که خدا را نیز بنده نبودم. دیگر بزرگ شده بودم باهمان کمبودها و 

خالءها. پدرم از دست من عاصي بود و زن پدر نیز همچنان مي تازید ولي دیگر 
حریفم نبود. فحش و ناسزا و کتک هم کار ساز نبود پوستم کلفت شده بود. با 
کمترین اظهار لطفـی احساسـم درگیر مي شـد و دوستـي هایم را بدون هیـچ 
تحقیقـی آغاز می کـردم. اما بعد از مـدت کوتاهي مي بریدم و باز تـکرار و تـکرار... 
و با خود مي گفتم این بار فرق می کند ولی به هیچ چیز پایبند نبودم. به خاطر 
همین هیچ وقت یک دوست ثابت نداشتم. براي همین هم به اولین خواستگارم 
بدون معطلـي، بر خـالف میل خـانواده جواب مثبت داده و سر سفـره عقد 
نشستـم. مي خواستم بروم و از نامهرباني ها دور شوم اما ازدواج هم مشکل روح و 
روان مرا حل نکرد. بعد از کلي مشکالت با دو بچه قد و نیم قد بعد از هفت سال 
تن به جدایي سپردم و از شهر خودم به تنهایي به شهر دیگري رفتم و بچه هایم 
را بر خالف میلم به دست پدر بیمارشان سپـردم که حاال غرق در اعتیاد شـده 
بود و بي مسئولیت تر از من به زندگي اش ادامه مي داد و او هم بچه ها را به پدر 
و مادرش سپرده بود. مي خواستم روي پاي خودم بایستم و سربار پدرم نباشم 
و مجبور نباشم دوباره زندگي دردناک گذشته را در کنار پدر و همسرش تکرار 
کنم. نمي خواستم کلفتي همسرش را بکنم. نمي خواستم زور بشنوم، از نظر من 
همه آن ها مقصر بودند وهمیشه حق با من بود. باالخره کاري پیدا کردم و اتاقي 
که بشود شب را درآن سر کنم. به صورت شبانه درسم را ادامه دادم و چهار سال 
گذشت تا توانستم دیپلم را بگیرم و بعد راهي تهران شدم. کارم را بي صدا و بدون 
تسویه حساب با شرکت رها کردم و به هواي وجود خواهرم راهي شدم بدون هیچ 

انگیزه اي با مقدار پس انداز حاصل ازکارم.
دوباره روز از نو، روزي از نو! بي بند و باري هاي من پایان نـداشت و از این 
خانه به آن خانه و از این کار به آن کار. نمي دانستم از زندگي چه مي خواهم 
چراهاي زندگیم زیاد مي شد، فشار سنگیني بر قلب بیمارم مي آورد اما این بار 
انتخاب هایم تغییر کرده بود دوستانم را به خاطر موقعیت هاي اجتماعي و اسم 
و رسم شان انتخاب مي کردم. مي خواستم با انتخاب آن ها خودم را بزرگ کنم 
و از موقعیـت شان سو استفـاده کرده باشـم اما همه این ها مقطـعي بـود هـر 
اعـتراض شان را توهین مي دانستم و با توجیه و بهانه و ایراد گرفتن رهایشـان 
مي کردم. باالخره آن روز شوم رسید و من براي بار دوم تن به ازدواج دادم و بدون 
هیچ تحقیقي و با چشم و گوش بسته راهي محضر و سپس به اصطالح خانه بخت 
شدم. زندگي به ظاهر خوب بود، طبق مراد من، احساس خوشبختي مي کردم 
و این براي من خوب اما کافي نبود چیزي از درون آزارم مي داد. تردیدها روحم 
را آزرده کرده بود. احساس سرخوردگي دوباره سوهان روحم شده بود تا این که 
این احساس تبدیل به واقعیت شد و دانستم که همسرم معتاد است و وقتي دیر 
به خانه مي آید و به جاي حمام خانه به گرمابه بیرون مي رود دلیلش چیست. 
اما من درمانده بودم و بي کس چون با هیچ کس مشورت نکرده بودم و با همه 
قطع رابطه کرده بودم. و با نطفه اي که در بطن وجودم بود راهي جز ادامه زندگي 

آرامِش پس از تسلیم
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تحقیر آمیزم نداشتم. ترس از تنهایي. ترس از ریختن آبرو. ترِس از دست دادن 
امنیت عاطفي مرا وادار به ادامه زندگي مي کرد. از طرفي نان آور خانه هم شده 
بودم و همسرم با ادامه اعتیاد خانه نشین شده بود و کار نمي کرد و من حاضر 
نبودم از کسي هم کمک بگیرم. بعد از چند سال برای دیدن پدر بیمارم سری به 
شهر خودم زدم. او دیگر پیر و فرسوده شده بود و اجحاف هاي زن پدر او را مطیع 
تر کرده بود و با اولین نگاه که به همسرم کرد مرا به کناري کشید و نصیحتم کرد 
و دلسوزانه گفت از این مرد جدا شو چون مشکل دارد و به درد تو نمي خورد اما 
من زیر بار نرفتم و به خاطر رنجش هاي گذشته، از پیشنهاد پدر امتناع کردم و 
باهمسرم به تهران برگشتم. باالخره اولین دخترم از این مرد هم به دنیا آمد، اما 

بیمار و نحیف و به خاطر مشکلي که داشت زیر تیغ جراحي رفت. 
طفلک دخترم. زندگ با تمام مصائب ادامه داشت و من هم چنان با این دردها 
زندگي را سپري مي کردم، هم مرد بیرون بودم و هم زن خانه که درآمد حاصل 
از کارم بیشتر صرف مواد همسرم مي شد و من خودمحورانه باز هم حاضر نبودم 
دست به سمت کسي دراز کنم. همسرم بارها به زندان افتاد اما بعد از مدتي شروع 
به مصرف و آزار من ودخترم مي کرد و ما را زیر بار کتک هاي طاقت فرساي 
خود له کرده بود.  و من در افکار پریشان و بي خبري خود غرق بودم .پرخاشگر و 
عصباني، خسته و ناتوان با درد جسمي فراوان و باالخره بعد از دارو و درمان هاي 
بي جواب یک شب که از درد به خود مي پیچیدم با اصرار همسرم اولین دود را 
وارد جسم ناتوانم کردم و همان باعث شعله ور شدن اعتیادم شد و دیگر یک بار 
زیاد و هزاران بار برایم کافي نبود. بیست سال آوارگي و درماندگي و دوباره طالق 
با دو دختر عزیزم زندگي سخت و طاقت فرساتر از گذشته با حقارت و در به دري 
و سر درگمي مي گذشت و من هر روز ناتوان تر و خسته با یک زندگي غیر قابل 
اداره و عجز فراوان و انکاري که هر چه بیشتر مي شد مرا بیشتر غرق در اعتیاد و 
بي خبري مي کرد و باالخره با چهره اي تکیده و فرسوده و سرافکندگي به شهر 
خود برگشتم. اما این پایان کارنبود خانواده براي کمک به من دست به سینه 
بودند اما با هر بار قطع مصرف و کمک هاي بي دریغ آن ها بعد از مدتي کوتاه با 
فکر یک بار مصرف و آن هم کنترل شده مرا تا ناکجا آبادها مي کشاند و دوباره 
که خسته مي شدم التماس و تقاضاي کمک مي کردم. اما دریغ و صد حـیف که 
نمي دانستم مشکل من مواد نیست و بیماري من است. همه خسته شده بودند و 
من خسته تر از همه. تمام راه ها را امتحان کرده بودم اما جواب نگرفته بودم. راهي 
به غیر ازمرگ برایم نبود تصورات باطل و باورهاي غلط که خودم و دیگران تلقین 
کرده بودند در من نهادینه شده بود که من باید با مواد مخدر بمیرم و راهي به 
جز این نیست. همه رهایم کردند و رفتند دنبال کارشان حتي بچه هایم که حاال 
دیگر بزرگ شده بودند و من در انزواي خانه آرزوي مرگ مي کردم و فقط براي 
تهیه مواد بیرون مي رفتم و فقط بچه ها هر از گاهي سري به خانه مي زدند که 
اگر مرده بودم جنازه مرا براي دفن ببرند، دیگر ارزش هایم را از دست داده بودم 

و پشت درهاي بسته منتظر مرگ.
با این فکر که بهترین سال هاي زندگیم در آغوش اعتیاد و در فساد و تباهي 
چه بر من گذشت و عمر بي حاصل من که دیگر مواد هم جواب گوي مشکالت 

و خواسته هایش نبود بي ثمر گذشت بدون این که بتوانم براي خودم، خانواده، 
خداوند و اجتماع مثمر ثمر باشم. 

باالخره یک روز با فریاد از خداوندي که پر از رنجش بودم و او را همیشه مقصر 
تمام مشکالتم مي دانستم عاجزانه درخواست کمک کردم. و  از آن جا که او 
عاشق، مهربان و بخشنده بود به دعایم جواب داد و بعد از سال ها بدبختي ازجایي 
که فکرش را نمي توانستم بکنم پیام انجمن معتادان گمنام نیز به من رسید و 
بعد ازسم زدایي ، به کمک همدردان وارد جلسه شـدم و از رهنمـودهاي اعضاي 
قدیمي پیروي کردم و با ابزارقدم ها و اصول سنت ها چهره زشت اعتیاد را با 
پذیرش بیماري ام از ذات وجودم پاک کردم. امروز صبورانه و با فروتني دست از 
جنگیدن بر داشته و دیگر کسي را جز خودم به خاطر وجود بیماري ام مقـصر 
نمي دانم. با کارکرد قدم ها به خصوص قدم چهار و پنج خودم را بخشیده و تمام 
آنهایي را که روزي در صدد تالفي و انتقام بودم رابخشیده ام و آنهایي را هم که 

نتوانستم ببخشم رهایشان کردم چون طالب آرامشم. 
فرزندانم را دور خود جمع کردم دیگر آرزوي مرگ مرا ندارند و به وجودم افتخار 
مي کنند. پسرم ازدواج کرده و صاحب یک دختر قشنگ است دخترم کارشناس 
معماري است. دختر کوچکم در شرف ازدواج است دختر بزرگم متأسفانه مدت 
هشت ماه است که در اثر تصادف به رحمت خدا رفته اما شاد از پاکي مادرش. 
در این سال ها مصائب و مشکالت دردناکی را تحمل کردم اما هیچ کدام مرا 
وادار به مصرف مواد نکرد چون با خودم، مواد و همه آن چه مرا وا مي داشت که 
مصرف کنم تسویه حساب کردم. راهنما دارم، دوازده قدم را مرتب با کمک راهنما 
مرور مي کنم. زندگي به روال برنامـه سـرلـوحه زندگـي من اسـت با تراز روزانه 
بیماري ام تا حدودي جلو زده، از واقعیت ها فرار نمي کنم، خودم و دیگران را 
همان گونه که هستنـد پذیرفته و دست از جنگیدن برداشته ام اصول روحاني 
قدم ها و سنت ها در زندگي من نقش اساسي دارند. ِدینم را با گرفتن رهجو و 
حمایت سبد سنت هفتم و رعایت سنت پنجم ادا مي کنم. با کمک انجمن، انسان 
بودن، چگونه زیستن را یاد گرفتم و آرامش نسبي دارم . راضي به رضاي خداوندم 
و به خاطر داشته ها و نداشته هایم از خداوند ممنون و سپاسگزارم ، بیست سال 
تالش کردم دیگران را تغییر دهم، نتوانستم. اما انجمن معتادان گمنام به من یاد 
داد که باید خودم را تغییر بدهم بلکه شاید دیگران هم با تغییر من تغییر کنند 

و این محقق شد. 
باز هم از خداوند مهربان و حضور پر رنگش در زندگي من و دوستان همدردم 
سپاسگزارم از اعضاي قدیم و از راهنماي مهربانم به خاطر دعاها و کمک هایشان 

براي ماندگاري ام در انجمن ممنون و سپاسگزارم.
در انتها از خدمتگزاران مجله پیام بهبودي که این فرصت را به من هم دادند تا 

ناگفته ها را بگویم کمال تشکر را دارم. 
                                                                       با تشکر
 مهناز.ک - شیراز 
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سالم من یک معتاد در حال بهبودی هستم.
تشکر می کنم از تمام خدمتگزاران مجله پیام بهبودی و شما مخاطبان که به من 
اجازه دادید تا از تجربه شخصی خودم برای شما مشارکت کنم، من صحبت هایم 

را خالصه می کنم...
دردهای زیادی رو کشیدم و آخرین جایی که برای ترک مواد مخدر و فرار از 
واقعیت های زندگی ام پیدا کردم، رفتن به سربازی بود،  آنجا هم دوام نیاوردم و 
فرار کردم. تا اینکه در خرداد ماه سال 1384 با آشفتگی و ناامیدی، خداوند از 
طریق دیگر اعضا پیام عشق و امید را به من هم داد. در سن کم با مواد مخدر 
آشنا شده بودم، اما از آنجا که خواست خدا بود خیلی زود وارد برنامه شدم، پدر 
و برادرم هم مصرف کننده بودند. به خاطر همین ، روزها و شب های سختی را 

پشت سر گذاشتم. 
اما با انجام دادن اصول برنامه )راهنما، کارکرد قدم ها، خدمت کردن( نه تنها از 
آشفتگی مصرف مواد رهایی پیدا کردم، بلکه زندگی من در کل متحول شد. در 
طول مدت این 6 سال بهبودی به لطف خدا تمام آرزوهایی که به صالح من بود 
تحقق پیدا کرد و این یعنی معجزه. پدر و برادرم با هم پاک شدند و بیش از 5سال 
است که لطف خدا شامل حال آنها هم شده، خودم هم که سرباز فراری بودم رفتم 
و خودم را معرفی کردم و همزمان با تولد 3 سالگی ام کارت پایان خدمتم را گرفتم. 
بعد از آن آرزو داشتم که شمع 5 سالگی ام را در کشوری که تمایل به زندگی در 
آن داشتم فوت کنم که این آرزو هم برآورده شد. به لطف خدا و شماها و اصول 
روحانی نهفته در قدم ها هر روز با بیماری ام بیشتر آشنا می شوم و یاد می گیرم 
که در مسیر بهبودی باید برای رسیدن به آرزوهایم تالش کنم،  حتی این آرزو 

می تواند ، کمک به یک همدرد باشد. 
آخر صحبت هایم باید بگویم که می شود بدون مصرف مواد مخدر و الکل در 
کشوری دیگر و دور از خانواده زندگی کرد. با دردها و سختی هایی که تجربه کردم 
و می کنم هر روز از قدم ها بیشتر یاد می گیرم. دیگر احساس نمی کنم که انسان 

بی  عرضه ای هستم و توانایی تنها زندگی کردن و مستقل بودن را ندارم. 
با کارکرد قدم ها از وابستگی هایی که باعث محدود شدن بهبودی ما می شود 
می توان به مرور رهایی پیدا کرد. برای همه این ها از خدا تشکر می کنم. من 
ایمان دارم که به کمک خداوند و رشد روحانی و در کنار هم )بهترین ها( متعلق 
به اعضای معتادان در حال بهبودی است. با آرزوی اینکه حلقه انجمن معتادان 

گمنام در سرتاسر دنیا هر روز گسترده تر شود.
دوست بهبودی شما
حسن.ر- آلمان

با سالم به دوستان و با سپاس از خداوند
آنچنان طعم شیرین بهبودی را در خدمت “خوش آمد گویی “تجربه کرده ام که 

حیفم آمد آن را برای همدردانم بازگو نکنم.
چندی پیش در یکی از جلسات بسته انجمن معتادان گمنام، توفیق خدمتگزاری 
را به دست آورده بودم که گرداننده جلسه پالک سینه ی »خوش آمدگویی« را 
به من داد و من علی رغم ساده پنداشتن آن از انجام این خدمت استقبال کردم. 
در حین انجام خوش آمدگویی بودم که ناگزیر به ارزش درمانی این خدمت پی 
بردم! بیماری اعتیاد پس از قطع مصرف مواد مخدر هنوز تاثیر خود را حتی در 
جلسات معتادان گمنام به روی من نشان می داد کم کم حس تفاوت نگری، روشن 
شدن دوربین کنترل من روی همدردانم و برداشت های منفی از اعضاء موجب 
شده بود که نتوانم با همگان به طور مساوی احساس یکی بودن کنم! داشتم با 
این طرز تفکر و تصور، خود را آزار می دادم که آن شب شرایط صمیمی و گرمی را 
در بین خود و بقیه دوستان احساس کردم. اعضاء را یکی یکی به آغوش کشیدم 
با اعضایی که نسبت آنان احساس نامناسبی داشتم خوش و بش می کردم و با 
لبخند آنها روبرو می شدم، در این میان با اعضایی که تاکنون نمی نشاختم رابطه ی 
تازه برقرار نمودم. ضمن خوش آمد گفتن به آنها، احوال یکدیگر را جویا می شدیم 
آرامش و امنیت روحی خاصی را در خودم احساس می کردم. در این خصوص 
احساس همنوعی و نوع دوستی زیبایی به من دست داده بود. احساس کردم 
می توانم همگان را همان گونه که هستند و یک وجه مشترک در بیماری اعتیاد و 
بهبودی از اعتیاد دارند را دوست بدارم. استقبال یکسان از همه آنها شور و شعف 
خاصی را در من به وجود آورده بود و من به خاطر همه آنها از دوستان ممنونم 

و از خداوند سپاسگزار.
دوست بهبودی شما، جابر. ص-گلستان 

تجربه شیرین خوش آمدگویی

بهبودی و خدمت سربازی
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کوچک صدا می زنند انگار سالیان است که یکدیگر را می شناسند. از قضاوت، 
نصیحت و ارشاد یکدیگر پرهیز می نمایند و به یکدیگر فرصت می دهند و هر 
باری که از یکدیگر جدا می شوند برای مرتبه بعدی لحظه شماری می کنند. 

انگار همه یکدیگر را می شناسند و می فهمیدند.
هفتمین جاذبه برنامه؛ )تواضع و فروتنی(: در جلسه دیدم همه به مشارکت 
یکدیگر آگاهانه گوش می دهند و صادقانه واکنش مثبت نشان می دهند، از 
یکدیگر سؤال می کنند، در سالم کردن به یکدیگر پیشی می گیرند، اعضا 
معایب و محاسن خود را می شناسند و می پذیرند، داشته های خود را لطف 
خدا می دانند و کمبودهای خود را ناشی از اشتباهات و اشکاالت اعتیاد خود، 
هیچ کسی به دلیل سن پاکی باالیش به دیگران ارجحیت نداشته و همه 

برابر بودند با یکدیگر.
هشتمین جاذبه برنامه؛ )خود اتکائی و پایبندی(: اعضاء در جلسه به تعهدات 
خود پایبند بوده و اگر خدمتگزار گروه بودند معموالً اعضاء با تجربه تر اعضاء 
تازه وارد را حمایت و پشتیبانی می کردند و در حفظ و نگهداری جلسه همة 
اعضا کوشا بودند، نسبت به گفته های خود متعهد بودند و مخارج گروه شان 
هیچ  از  نداشت،  بیشتری  سهم  هیچ کس  می شد.  تامین  خودشان  توسط 
جایی کمک مالی دریافت نمی کردند و به هیچ جایی وابستگی مالی نداشتند 

و جهت انجام خدمات هم از اعضاء خود استفاده می کردند.
نهمین جاذبه برنامه؛ )مساعدت و مشارکت(: اعضای جلسه یکدیگر را برای 
شستن  برای  که  می آید  یادم  می کردند  سهیم  خود  همدردان  به  خدمت 
فرش های مکان جلسه اعضایی با پاکی های متفاوت و سن و سال متفاوت 
که  انسان هایی  بودند،  نموده  فرش ها  شستن  به  شروع  یکدیگر  کنار  در 
شاید برای شستشوی فرش های منزل خود از سازمان های خدماتی کمک 

می گیرند اما برای جلسه NA خودشان اقدام می کنند.
دهمین جاذبه برنامه؛ )تفکر و تعقل(: اعضاء NA قبل از پاسخ به هر سؤالی 
و یا ارایه هر پیشنهادی با دیگران مشورت می نمودند و در زمینه هایی که 
تجربه نداشتند اظهار نظر نمی کردند و همیشه چیزی را بیان می نمودند که 
می گفتند.  تجربیات خودشان سخن  از  یعنی  بودند  کرده  تجربه  خودشان 
سخنان و رفتارشان معموالً سنجیده بود و تصمیمات شان آگاهانه و خالقانه.
نداری،  و  دارایی  به  جلسه  در  کسی  )گمنامی(:  برنامه؛  جاذبه  یازدهمین 
یادگیری  و  دنبال کمک کردن  ندارد. همه  کاری  دیگران  و گذشته  شغل 
نحوة کمک به دیگران هستند، مشارکت دیگران و اسامی دیگران در بیرون 
بازگو نمی شد، اعانات داوطلبانه همیشه بی سرو صدا بود. همة اعضا سعی در 
حل شدن و دور شدن از منیت و خودخواهی می باشند و سعی می کنند که 

خدمت و عشق بدون شرط را رعایت نمایند.
دوازدهمین جاذبه برنامه؛ )ایثار(: در هنگام تولد دوستانم در NA متوجه 

 NA برنامه از توضیح جاذبه های  سالم، اسم من رضا و یک معتادم. قبل 
یک خبر ناراحت کننده ویک خبر خوشحال کننده؛ امروز چند نفر اولین 
روز مصرف شون بود، چند نفر دیگه تو جمع ما نیستن و یک پدر و مادر 
نفر  اما چند  اند.  از دست داده  به دلیل مصرف مواد  دیگه جوان شون رو 
امروز اولین روز پاکی شون بود، انجمن معتادان گمنام پا برجاست و علیرغم 
همة مشکالت و گرفتاری ها، نیرویی قدرتمند به نام خداوند مهربان متعلق 

به ماست.
در  معتادی  هر  برخوردی(:  و خوش  )خوش آمدگویی  برنامه؛  جاذبه  اولین 
ابتدای ورود به جلسه، به استقبال و آغوش گرم نیاز دارد، به تشویق، توجه و 
محبت نیاز دارد و به نظر من مهم ترین خدمت NA خدمت خوش آمدگویی 
است و برنامه از ما می خواهد که در روابط خود با دیگر اعضای NA خوش 

برخورد و مهربان باشیم. 
دومین جاذبه برنامه؛ )سادگی(: من برای پیدا کردن احساس تعلق نیاز به 
احساس همدردی دارم و بس. در جلسات NA مشارکت ساده و قابل فهم 
بر اصطالحات و لغات پیچیده و نامفهوم ترجیح داده می شود. در جلسات 
لمس  را  فقط سادگی  و  ندیدم  را  تشریفات  و  تجمالت  بوی  و  رنگ   NA

نمودم.
سومین جاذبه برنامه؛ )تدریج و فرآیند(: یک جمله در یکی از خواندنی های 
معتاد  شبه  یک  ما  که  است  این  می شود  خوانده  جلسه  هر  در  که   NA
نشده ایم، بنابراین به خاطر داشته باشید که به خودتان سخت نگیرید، در 
برنامة NA از من خواسته نشد یک شبه ره صد ساله طی کنم بلکه به من 

گفته شد: )تغییرات بنیادین به آهستگی صورت می پذیرد(.
چهارمین جاذبه برنامه؛ )امیدواری(: هیچ عضوی در NA حق دلسرد کردن، 
در هیچ کجای  و  ندارد  را  ناامید کردن یک عضو  یا  و  راندن، طرد کردن 
نشریات NA هم حرف از ناامیدی و دلسردی ندیدم، بلکه NA پیوسته ما 
را تشویق و ترغیب نموده است. در ابتدای ورودم به جلسات NA و تا به 
امروز هیچ کس مرا از رسیدن به آرزوهایم با جمالت ناامید کننده محروم 

نکرده است.
که  معتقدند   NA اعضای  برنامه(:  بودن  )عملی  برنامه؛  جاذبه  پنجمین 
روش شان عملی است زیرا یک معتاد بهتر از هر کس دیگری قادر است یک 
معتاد را درک و کمک نماید. و از همان ابتدا از اعضاء خواسته می شود که 
هر چه زودتر با مسائل روزمره خود روبرو شوند و در ابتدا از اعضاء خواسته 

می شود که از )خستگی، گرسنگی، تنهایی و عصبانیت( پرهیز نمایند.
ششمین جاذبه برنامه؛ )دوستی و صمیمیت(: می دیدم که اعضای NA هر 
شب یکدیگر را در آغوش می گیرند، در همه حال غم خوار و یار یکدیگرند، 
تلفن رد و بدل می کنند و در دومین مالقات خود معموالً یکدیگر را با نام 
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می خندند،  عده ای  و  می ریزند  اشک  عده ای  می کنند،  دعا  عده ای  شدم 
نداند چه کسی  را می فهمم. شاید هیچ کس  و گریه دیگران  امروز خنده 
پول کمک  به سبد  بار  اولین  است،  کرده  بار مشارکت  اولین  در گروهش 
کرده است، اما همیشه عشق بدون شرط و کمک کردن به یکدیگر در قلب 

اقدامات اعضاء قرار دارد.
این مقاله فقط مبین  تجربیات و نظرات شخصی بوده است.

با تشکر از تمامی کسانی که اصول NA را با اعمال شان و گفتارشان به من 
آموختند، این مقاله تقدیم به تمامی شما... 

رضا. ح- مشهد

تارسیدن نامة من به تهران این مطلب توسط یک همدرد دیگر ارسال و در مجله 
چاپ شده باشد که اگر چنین شود بسی خوشحالی و سرور دو چندان به من 
دست می دهد، در عین حال من در راستای قدم دوازدهم مسئولیت خودم را 

انجام می دهم.
روز به یاد ماندنی زندگی خودم را بیاد می آورم که دوست زمان مصرف من آمد 
پیام انجمن  و آدرس جلسه شهرمان را به من داد، گفت: از مواد خسته نشدی، 
من گفتم: از روزی که رفتم خارج از کشور چون مواد مخدر اونجا کم یاب بود من 
از فرصت استفاده کرده ام و شروع به مصرف الکل کرده ام و االن چند ماه است 
که الکل مصرف می کنم و لب به مواد نزده ام و این جمله را خیلی با شور و شعف 
گفتم، دوست زمان مصرف من که اون موقع پاک شده بود فقط این جمله را گفت 
و رفت و آن این بود که چند بار تا حاال ترک کرده ای و الکل خورده ای. اگه دوست 
داشتی ساعت 7بیا به این آدرس ...، نمی دانم چه اتفاقی افتاد که ساعت 7با همان 

دوست وارد جلسه شدم.
اولین جمله ای که در جلسه اول من را جذب خود کرد که تا حاال توی انجمن 
ماندم، جمله پمفلت چگونگی عملکرد بود که می گوید )قبل از پیوستن به معتادان 
گمنام بسیاری از ما الکل را چیز جداگانه ای می دانستیم، اما ما توان پرداخت این 
اشتباه را نداریم. الکل یک ماده مخدر است( با شنیدن این جمله گفتم: من که 
تا به حال الکل را یک ماده ضد عفونی کننده و شستشو دهنده می دانستم و هر 
موقع مواد مرا چروکیده و پژمرده می کرد؛ به زور هم که می شد الکل مصرف 

می کردم تا خونم پاکیزه و معده ام شستشو شود. 
اما این می گوید الکل هم ماده مخدر است؛ از این بابت از خداوند و از معتادان 
گمنام تشکر می کنم که تجربه خود را در قالب این پاراگراف گنجاندند و مهمتر از 
آن در پمفلت های روزانه در جلسه قرار دادند تا خوانده شود و من هر روز بشنوم. 
از این همه نوشتن عذر می خواهم ولی برای نوشتن مطلب پیش رو شاید الزم بود 
این همه بنویسم. با آمدن مواد جدید به عنوان محرک و روان گردان و با توجه 
به مصرف کنندگان آن که اصالً شیشه و امثالهم را مواد مخدر نمی دانند و با 
اولین ورود به جلسه اسم مواد مخدر و الکل به گوش شان می خورد و با احساس 
تفاوت جلسه را ترک می کنند و می گویند: اینجا جای مخدری هاست و ما محرک 
می زنیم و با توجه به این که آن ها روز اول شان هست و درک درستی از این که 
ما از هر چیزی که افکار و احساساتمان را برهم می زند باید پرهیز کنیم ندارند و 
جلسه را ترک می کنند. حال با وجود مواد جدید در دنیا مثل شیشه و غیره آیا 
وظیفه اعضای قدیمی و ما، کمی حساس تر نشده که در مشارکت هایمان دقت 
بیشتری کنیم و از عجز در مقابل بیماری اعتیاد صحبت کنیم نه صرفاً مواد مخدر؛ 
حال آن که در پمفلت های ما چیزی نوشته نشده آیا ما نباید در کل در مورد هر 

چیزی که باعث تغییر در افکار و احساسات ما می شود صحبت کنیم.
بیاید با کمک هم به کمک کسانی برویم که خود را معتاد نمی دانند و می گویند ما 
مواد مخدر نمی زنیم و محرک می زنیم، بیاید کمک کنیم تا با ورود اعضای جدید 

هدف اصلی NA تحقق پیدا کند.
رجب. ن- رودبار،گیالن

با سالم خدمت تمامی همدردان و دوستان بهبودی. 
همیشه دلم می خواست یک نامه برای مجله پیام بهبودی بنویسم و مشارکت 
کردن نوشتاری را تجربه و احساس خودم را با همدردانم در میان بگذارم، ولی 
باور کنید هر وقت مجله را خریدم با کمال تعجب دیدم تمام حرف های دل مرا، 
احساسات مرا، تجربه زندگی دردآور گذشته و زندگی سرشار از امید امروز مرا با 
اندکی تفاوت )آن هم به خاطر قرار گرفتن در شرایط محیطی متفاوت( دوستان 
همدرد دیگر من نوشته اند و احساس همسانی و همزاد پنداری به من دست 

می داد. 
اما عاملی که باعث شد این نامه را در شب تولد چهار سالگی خودم بنویسم شاید 
این باشد که انجمن کمک کرد تا دیدم وسیع تر شود و فقط به خودم نگاه نکنم 

بیماری اعتیاد
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با مواد مخدر آشنا شدم فکر می کردم گم کرده 
زندگی را پیدا کرده ام هیچ وقت جرات و جسارت 
و سالمت عقل فکر کردن به آخر و عاقبت آن را 

نداشتم.
و  بدبختی ها  می کرد،  پیشرفت  بیماری  چه  هر 
کارهایی که باید انجام می دادم تا بتوانم مصرف کنم 
هم بدتر می شد. اینجا بود که گاهی به خود می گفتم 
این اوضاع بد شاید به مواد مخدر ربط داشته باشد 
با تمام وجود چیزی در درونم می گفت ربط  ولی 

ندارد.
 ترس و انزوا شدیدتر می شد، خانواده نیز دیگر فرصت 
سوءاستفاده را به من نمی داد آنقدر از احساسات آنها 
سوءاستفاده کرده بودم که دیگر می گفتم می خواهم 

ترک کنم کسی باور نمی کرد.
و  سرحال  بودم  جوانی  مصرف  به  شروع  از  قبل 
سرزنده، دنیای بزرگ داشتم و آرزوهای زیادی در 
سرم بود، خالصه دنیای بزرگی داشتم در کنکور سال 
79 در شهر خودم سوم شدم در دانشگاه مشغول به 
تحصیل شدم اما به خاطر بیماری اعتیاد نتوانستم 
آن را به پایان برسانم، حتی مسئوالن دانشگاه هم از 
دست من خسته شده بودند. معتاد یک بمب است 
هر جا که اصابت کند ویران می کند. خانواده جامعه و 
دانشگاه مانده بود، که چکار کند با من معتاد. این میان 
خانواده از دست من گیج شده بود، تالش های آنها 
نتیجه نمی داد و من حتی آنها را مقصر می دانستم که 
معتاد شدم، کمک می کردند سوءاستفاده می کردم تا 

جایی که فقط مأیوسانه منتظر مردن من بودند.
اواخر مصرف دنیای بزرگ من آنقدر کوچک شده 
بود که فقط جای خودم بود نه کس دیگر، از آن 
دنیای بزرگ همان مانده بود. تمام دنیا در نظر من 

به نام خدا 
با سالم

بگذارید اول احساسم را بگویم، قبالً پیام بهبودی را 
می خواندم ولی کمتر با آن ارتباط برقرار می کردم، 
حرف  دوستان  حرف  که  می کردم  احساس  کمتر 
من است ولی این اواخر که مشارکت همدردانم را 
می خواندم بیشتر انرژی گرفتم، گویی خودم داشتم 
مشارکت می کردم تا حدی که فکر کردم و تصمیم 
گرفتم و با راهنمایم مشورت کردم، خودم هم دو 

خط حرف دلم را برای شما بنویسم.
امروز بهبودی همه چیز من است. در واقع هویت من 
است، چیزی که تمام عمر نداشتم، همه جا به دنبال 
کتاب ها،  در  پول،  در  درس،  در  می گشتم؛  هویت 
حتی در باورهای دیگران و ... . از درد بی هویتی و 
بی ارزشی همیشه به دنبال خریدن ارزش برای خود 
بودم، همیشه همه چیز را  امتحان می کردم چون 
هیچ اصولی در زندگی نداشتم، هیچ وقت در زندگی 
پایبند نبودم و از یک در به دری روحانی رنج می بردم. 
خودم به آن اصول و ارزش ها باور و ایمان نداشتم و از 
آن ها استفاده ابزاری می کردم. دروغ، غیبت و دزدی 

بد بود ولی نه وقتی که توجیه داشت.
گاهی وقت ها سوء استفاده از دیگران را به گونه ای 
توجیه می کردم که حتی خودم هم باورم می شد؛ 
باید پول فالنی را بهش ندم تا بفهمد نباید به کسی 
باید  کرده  اشتباه  فالنی  کند،  اعتماد  دنیا  این  در 
حالش را بگیرم تا بفهمد و ... . این اواخر آنقدر در اثر 
اجبار به مصرف اوضاِع زندگی ام وخیم شده بود که 
دیگر توجیه ای نیاز نبود. باید آنقدر مصرف می کردم 

تا بتوانم فقط خودم و شرایط را فراموش کنم.
چه بگویم؟ با چه زبان بگویم که مواد مخدر زندگی 
من را نابود کرد، قدرت زندگی کردن را از من گرفت 
گرفت،  من  از  را  انسانیت  گرفت،  من  از  را   فکرم 

بیماری اعتیاد همه چیزم را از من گرفت.
ترس و انزوا و تأیید طلبی دیوانه وارم را قبل از مصرف 
حتی از کودکی به یاد دارم، فکر می کردم با دیگران 

فرق دارم، از کودکی با مفهوم عشق بیگانه بودم.

هــوّیت

خصم آلود بود و مواد مخدر مختلفی را برای تحمل 
آن تجربه کردم.

وقتی همه درها برای سوءاستفاده بسته شد، حتی 
خانواده دیگر از دروغ های من خسته شده بود که 
عاجز و درمانده و التماس کنان و پر از ترس به دنبال 
اتفاقی  راهی برای زندگی می گشتم، نمی دانم چه 
افتاد که درب انجمن به رویم باز شد و دیگر الزم 
نبود از درد اعتیاد بمیرم، می توانستم زنده بمانم و به 
گونه ای دیگر زندگی کنم. با اصول انجمن آشنا شدم 
و برای اولین بار در زندگی بر یک اصول تکیه کردم 

و شروع کردم.
در انجمن شروع به کارکرد قدم کردم، سعی کردم 
خودم را بشناسم و از خودم صحبت کنم، خدمت 
تا حدودی سعی  از کنترل و قضاوت  کنم، دست 
بردارم. خیلی طول کشید، خیلی درد  کرده ام که 
کشیدم و خیلی چیزها را تجربه کردم تا بتوانم سر 
جای خودم بنشینم. چند راهنما عوض کردم، هر 
رویم  به  را  زندگی جدید  و  بهبودی  از  کدام دری 

گشودند، و از آنها کمک گرفتم.
تحصیل  به  بازگشت  )زنجان(  دیگر  دانشگاهی  در 
بعد  را  خودم  کارشناسی  مدرک  ترم  این  گرفتم، 
از10سال می گیرم و بهمن ماه می خواهم امتحان 

کارشناسی ارشد بدهم.
امروز با انجمن زندگی می کنم، زندگی ام را دوست 
دارم و مطمئن هستم با انجمن می توانم به انسان 
انسان خوب  تجربه  تبدیل شوم. هر چند  دیگری 

بودن را در زندگی ام نداشتم.
تجربه  برای  راهنما،  همدردانم  انجمن،  از خداوند، 

زندگی جدید تشکر می کنم.
بهزاد.س- الیگودرز 
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مفهوم نهم خدماتی

»تمامي عناصر ساختار خدماتي ما مسئول اند که به دقت همه ي نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیري در نظر داشته باشند .«

در بررسي پروسه هاي تصميم گيري در خدمات ما ، مفاهيم ،اساس روحاني و همين طور اصول اخالقي واجرايي و روشن بيني را به ما يادآور مي شوند.
»کتابچه دوازده مفهوم _ مقدمه«

بحث کردن با اشخاصی که با ما موافق هستند کاری آسان است. اما در بهبودی آموخته ايم که بهترين فکرهای ما، لزوماً بهترين راه حل و راهنمائی ممکن نيست.تجربه 
به ما نشان داده است افکارکسانی که با ما موافق نيستند اغلب همانی است که بيشتر از همه به شنيدنش نياز داريم...  

اما اغلب يک صدای تنها،که اطالعات جديد يا تصويری منحصر بفرد را ارائه کند، ما را از گرفتن تصميم های ناآگاهانه و عجوالنه نجات می دهد...
» کتابچه دوازده مفهوم _ مفهوم نهم«



مشارکت
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عشق و انگیزه

با سالمت و خسته نباشید به خدمتگزاران مجله 
پیام بهبودی و دیگر خدمت گزارانی که در سطح 
وقت،  گذاشتن  با  که  ایران  خصوص  به  جهان 
منابع، و انرژی خود در سطوح مختلف خدماتی 
از گروه تا خدمات جهانی در راستای هدف اصلی 
حال  در  پنجم(  )سنت  گمنام  معتادان  انجمن 

خدمتگزاری هستند.
من یک معتاد هستم. بیماری اعتیاد دارم و قبول 
خاطر  به  دارم  زندگی  در  که  مشکالتی  می کنم 
مصرف مواد مخدر و بیماری اعتیاد است. امروز 
که این نامه را می نویسم قریب به 9 سال پاکی 
چون  هستم.  خدمتگزار  و  خدمت  عاشق  دارم. 
ایمان دارم به هر میزان و مقدار که بتوانم خدمت 
کنم، به همان میزان و مقدار هم می توانم خودم 
را در مقابل مصرف مواد مخدر و لغزش های دیگر 

مصون کنم.
آمدم   NA به  من  که  پیش  سال  چند  راستش 
و  اعضاء  بین  در  زیادی  بسیار  انگیزه  و  عشق 
گروه ها وجود داشت. بچه ها با هر شکل و طریقی 
می کردند،  کمک  همدیگر  به  می توانستند  که 

کافی  انگیزه  و  تمایل  هستند،  برخوردار  زیادی 
به همدردان  و  ندارد و خدمت نمی گیرند  وجود 
نوشته  مطالب  شاید  می کنند.  کمتر کمک  خود 
و  باشد  من  خانگی  جلسه  مخصوص  فقط  شده 
که  نباشد  مشکالتی  چنین  دیگر  گروههای  در 

امیدوارم اینطور باشد.
همین امر باعث شده که از لحاظ کمیت جلسات 
خوب باشد اما از لحاظ کیفیت در شرایط خوبی 
نباشند. بعضی از مواقع فکر می کنم چه اتفاقی 
من  که  جلسه ای  در  باشد.  افتاده  دارد  امکان 
شرکت می کنم نزدیک به ده سال از تأسیس آن 
گذشته. سن پاکی منشی، خزانه دار 2 الی 3 ماه 
است باز هم کسی تمایل به خدمت کردن ندارد 
و باید با التماس اعضا را بلند کرد تا خدمت کنند.
شاید نتوانیم اعضاء قدیمی و ساختارهای خدماتی 
بدانیم، چون می گویند  یاد شده  موارد  مقصر  را 
راهنما،  داشتن  گرفتن خدمت،  پاکی،  به  تمایل 
کار کردن قدم ها، مشارکت یک امر کاماًل شخصی 
است که به تمایل هر شخصی برمی گردد، درست 
قطع  به  تمایل  عضویت  الزمه ی  تنها  که  است 
مصرف است پس تعهد ما بعد از مدتی پاکی به 
کجا می رود. تا نسبت به اصول و برنامه ای که با 
آن زندگی می کنیم دین و دیون مان را ادا کنیم؟ 
هر کدام از ما وظیفه داریم که سهم منصفانه خود 
و  اهمال  انجام دهیم، شاید  انجمن  به  نسبت  را 
کوتاهی از ما اعضای کمی قدیمی تر باشد که سن 
پاکی، تعداد رهجوها، داشتن خدمت در سطوح 
دیگر خدماتی در NA، مسائل و مشکالت زندگی 
اجازه نمی دهد تا دوباره عشق و انگیزه را در اعضاء 
اقتصادی،  مسائل  که  شاید  برگردانیم.  گروه ها  و 

اجتماعی تأثیرگذار شده باشد و شاید ... .
شاید ارتباط منسجم تر گروه با ساختار و بالعکس 
چنین  رفع  جهت  در  بتواند  گروه  با  ساختار 
حیطه  در  که  کاری  باشد.  کارساز  مشکالتی 
رابطین  و  گروهی  بین  نمایندگان  اختیارات 
تا  است.  محلی  شوراهای  یا  شهری  کمیته های 
و  دیگر  مناطق  و  نواحی  تجارب  از  استفاده  با 

از  داشت.  وجود  خاصی  همسانی  و  همدلی 
استقبال می شد. طوری که  به گرمی  تازه واردان 
اگر معتادی از روی کنجکاوی هم برای یک بار به 

جلسات می آمد احتمال ماندگاری داشت. 
ناحیه  یا  و  شورا  گروه،  در  گرفتن  خدمت  برای 
انگیزه فراوانی وجود داشت. تا جایی که برای هر 
می شدند،  کاندید  زیادی  تعداد  خدماتی  پست 
بودند.  باخبر  یکدیگر  احوال  و  اوضاع  از  اعضا 
طوری که اگر کسی چند روز به جلسه نمی آمد، 
پرس وجو  می توانستند  که  طریقی  هر  به  بچه ها 
می کردند و او را دوباره به جلسه بازمی گرداندند. 
در حالی که امکانات بسیار کمی در NA وجود 
جلسات  برگزاری  برای  کافی  فضای  و  داشت 
فراهم نبود باز هم تازه وارداِن زیادی وارد جلسات 

می شدند و اکثر آنها هم ماندگار می شدند. 
یادم هست چیپ و سکه به ندرت یافت می شد. 
طوری که یک چیپ 30 روزه یا 6 ماهه در بین 
نشریات کمی  بدل می شد.  و  رد  نفر  الی 10   5
وجود داشت اما در حال حاضر با اینکه فضای امن 
بهبودی بیشتر شده است و جلسات ما از امکانات 
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خدمتگزاران مورد اعتماد دیگر بتوان انگیزه خدمت، شور و شعف و عشق و 
امید را به گروه ها بازگرداند.

نشان دهنده  تازه واردان  تعداد  افزون جلسات،  روز  رشد  نماند  ناگفته  البته 
پیام رسانی  امر  در  ما  و  کار می کند  دارد  آن  اصول  و  برنامه  که  است  این 
موفق هستیم چون تقریباً می توان گفت NA ایران یک پنجم NA جهان 
انرژی  را تشکیل می دهد و خود نشان دهنده این است که وقت، منابع، و 
اعضاء و خدمتگزار ما در کیه سطوح خدماتی به هدر نمی رود چون مشکالت 
و معضالت یاد شده در سطوح دیگر خیلی کمتر دیده می شود و هر وقت 
فراخوانی زده می شود تعدادی برای گرفتن خدمت کاندید می شوند و از هر 
استفاده می کنند،  پیام و گسترش آن  بهتر رساندن  برای  ابزاری  و  وسیله  
از خود خالقیت بیشتری نشان دهیم و نسبت به  تا  نیاز باشد  فقط شاید 

تعهدی که داریم راهکار مناسبی را پیدا کنیم. 
امیدوارم که کسی از نوشته های من دلخور نشود. قصدم متهم کردن کسی 

در جلسات است؟ امیدوارم بتوانم با کمک خداوند متعال تمام اصول انجمن را به 
زندگی ام بیاورم و از همان خدا می خواهم من و تمامی همدردانم را برای همیشه 
پاک، فروتن و صادق نگهدارد و دست معتادان در عذاب را هم بگیرد و به انجمن 

راهنمایی کند.
                                                             بهروز. ر - کرمانشاه 

به نام خدا
با سالم و درود به تمام خدمتگزاران انجمن NA و آرزوی موفقیت و بهبودی برای 
تمامی همدردانم. راستش را بخواهید من مدت طوالنی نیست که پاکم. بهروز 
هستم، معتاد. مدت 6 ماه و ده روز. اما با مطالعه مجله پیام بهبودی همیشه دلم 
می خواست نامه ای بنویسم و هم از دست اندرکاران این مجله تشکر کنم و هم 

تجربه خود را بنویسم. 
خواستم بگویم من انجمن را مرحله به مرحله باور کردم و در هر مرحله بیشتر و 
بیشتر به این باور رسیدم. روز اول که به اولین جلسه رفتم چون خودم یک کارمند 
اداری بودم، انتظار داشتم که با جای خیلی مقرراتی و قانونمند اداری که دارای 
رئیس و مرئوس است مواجه شوم. می ترسیدم اما پس از قرائت دعای جلسه و 
مشارکت بچه های بهبودی ترسم ریخت و کمی از سواالت بی شمار ذهنم پاسخ 

داده شد. 
با دادن چیپ و آدرس جلسات باز هم قسمت دیگری از سواالتم را جواب گرفتم، 
بعد از مدتی راهنما انتخاب کردم و با دوستان بهبودی ام تماس می گرفتم و روز 
به روز بیشتر و بیشتر به انجمن و اصول آن معتقد می شدم پس از اینکه چیپ 
سه ماهگی ام را گرفتم کاماًل ایمان پیدا کردم که انجمن، اصول آن، اعضای آن، 
نشریات آن همه و همه یک هدیه خدادادی است برای من و امثال من، شاید 

باورتان نشود من حضور خداوند را در جلسات احساس کردم. 
معتادانی را دیدم که از ضعف و الغری نمی توانستند بلند شوند، اما اکنون آنها را 
در جلسه می بینم که به لطف خدا از بزرگی بازو و گردن نزدیک است پیراهن 
تن شان پاره شود و همچنین با پیروی از اصول روحانی برنامه از نظر اخالق و 
رفتار نیز رشد چشم گیری داشته اند. آیا این چیزی به جز نیروی بی نهایت خدا 

پاسخ به سؤاالت ذهنم

یا چیزی نیست. قصدم زیر سؤال بردن گمنامی گروه و دیگران نیست. من 
نسبت به برنامه و اصولی که با آن زندگی می کنم مانند همه شما عزیزان، به 
خصوص در مورد گروه خانگی خود تعلق خاطر خاصی دارم و دست تک تک 
اعضاء و خدمتگزاران مورد اعتماد را که به من کمک کرده اند تا این لحظه 
و ساعت پاک بمانم را می بوسم و امیدوارم هر قدمی که برای یک معتاد 
در حال عذاب چه در جلسات و چه در بیرون از جلسات برمی دارند موجب 

تحقق بخشیدن به هدف اصلی NA گردد.
این مشارکت جنبه ی درد دلی را دارد که دوست داشتم با عزیزان و دوستان 
امیدوارم من هم توانسته باشم در راستای  بهبودی خود در میان بگذارم. 

هدف اصلی انجمن کمک کوچکی کرده باشم.
با تقدیم عشق و احترام به دوستان بهبودی 

                                                       رستم. ک- شیراز 



Abbr.

APF

ASC

ASR

BOD

BTW

CAR

CAT

CBDM

Co-Op

EDM

FD

FIPT

GD

GSR

GTLS

GTWS

H&I

English

Asia Pacific Forum

Area Service Committee

Area Service Representative

Board of Directors

Behind The Walls

Conference Agenda Report

Conference Approval Track

Consensus-Based Decision Making

A Gathering of Representatives of Various Groups

European Delegates Meeting

Fellowship Development

Fellowship Intellectual Property Trust

Group Delegate

Group Service Representative

Guide to Local Service

Guide to World Services

Hospitals and Institutions

Farsi/ فارسی

شورای فرا منطقه ای آسیا - پاسیفیک

کمیته خدماتی ناحیه

نماینده خدماتی ناحیه

هیئت مدیره

H & I پشت دیوارها - نشریه

گزارش / دستور جلسه کنفرانس

تاریخچه یا پیشینه تائید شدن در کنفرانس

تصمیم گیری بر اساس فهم مشترک

گردهمایی نمایندگان گروه های مختلف

شورا / جلسه نمایندگان اروپا

توسعه انجمن

در انحصار و مالکیت معنوی انجمن

نماینده گروه

نماینده خدماتی گروه

راهنمای خدمات محلی

راهنمای خدمات جهانی

زندان ها و بیمارستان ها

تحوالت روز افزون و رشد کمی اعضاء در انجمن معتادان گمنام این نیاز را ایجاد نمود. که جهت ارائه خدمات موثر و نیز بسط و توسعه هدف اصلی، بدنه ها و 
سطوح مختلف در پیکره و ساختار خدماتی انجمنNA ایجاد گردد که هر کدام خدماتی را در حیطه شرح وظایف خویش انجام دهند...

آشنایی با این سطوح و یا بهتر بگوییم این اصطالحات که بعضاً از زبان نماینده گروه در هنگام ارائه گزارش شفاهی شنیده و یا از طریق گزارشات مکتوب مطالعه 
می نماییم. یکی از روش های شناخت انجمنی است که از طریق آن توانسته ایم زندگی به گونه ای دیگر را تجربه کنیم.

به همین منظور با همکاری کمیته ویراستاری و ترجمه متون انجمن، بر آن شدیم که در این شماره از مجله پیام بهبودی، فهرست حروف اختصاری و لغاتی 
که در سطح انجمن مربوط به انواع گوناگون خدمات می باشد را در سه بخش: »حروف اختصاری«، »کلمات التین« و »معادل فارسی« تهیه و در اختیار عالقه 

مندان قرار دهیم.
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کمیته ترجمۀ متون



Abbr.

HRP

IB

IP

LSU

LTC

MCM

MSC

NAWOL

NAWS

OR

P & P

PI

PR

RCM

RD

RDA

RSC

SNPB

SSP

TWGSS

WB

WCNA

WSO

ZF

English

Human Resource Panel

Intermediate Body

Informational Pamphlet

Local Service Unit

Local Translation Committee

Metropolitan Committee Members

Metropolitan Service Committee

NA Way of Life

NA World Services Inc

Outreach

Policy & Procedures

Public Information

Public Relations

Regional Committee Members

Regional Delegate

Regional Delegate Alternate

Regional Service Committee

State, National, Provincial Body

Service System Proposal / Project

Temporary Working Guide to the Service Structure

World Board

World Convention of Narcotics Anonymous

World Service Office

Zonal Forum

Farsi/ فارسی

پانل / میزگرد منابع انسانی

بدنه میانی

پمفلت / جزوه اطالعات

واحد خدماتی محلی

کمیته ترجمه محلی

اعضای کمیته شهری

کمیته خدماتی شهری

راه NA برای زندگی

خدمات جهانی معتادان گمنام

دور از دسترس

خط مشی / سیاست و دستور العمل

اطالع رسانی

روابط عمومی

اعضای کمیته منطقه ای

نماینده منطقه ای

علی البدل نماینده منطقه ای

کمیته خدماتی منطقه ای

بدنه ایالتی، ملی، استانی

طرح / پروژه سیستم خدماتی

راهنمای خدمات موقت برای ساختار  

هیئت امنا

همایش جهانی معتادان گمنام

دفتر خدمات جهانی

شورای فرا منطقه ای
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داستان من
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با سالم و درود برای تمام خدمتگزاران و خوانندگان پیام بهبودی
مدتی از سن پاکی ام گذشته بود و وسوسه های مواد مخدر داشت از کله ام بیرون 
 NA می رفت احساس راحتی می کردم و نفسم چاق شده بود. در حد توانم اصول
را که در گروه آموخته بودم گاهی از روی ناچاری و گاهی از روی تمایل و عشق 
انجام می دادم. همه تالشم این بود که دوباره به زمان مصرف برنگردم، فقط برای 

امروز زندگی می کردم و نسبت به آینده برنامه خاصی نداشتم.
سن پاکی ام رشد می کرد و مسئولیت هایم بیشتر می شد گاهی اوقات از بهبودی 
که به دست آورده بودم لذت می بردم و سپاسگزار بودم و گاهی اوقات بخاطر 
عملکرد ضعیفم خودم را سرزنش می کردم و به مرور به این اعتقاد رسیدم که 
من بر مبنای باورهایم زندگی می کنم. من به باورهایم فکر می کنم و احساسات 
مختلفی را تجربه می کنم و سپس به آنها عمل می کنم، باید اقرار کنم که بسیاری 
از باورهای من در طول برنامه و کارکرد دوازده قدم تغییر پیدا کرد و نتیجه آن 

این شد که قسمتی از زندگی و رفتارهایم تغییر کرد.
قسمتی از باورهای من این بود که کار اطالع رسانی در NA مخصوص چند تن 
 NA از اعضای ساختار است که با وجدان گروه به آنها شرح وظایف داده شده تا
را به اجتماع معرفی کنند. تا اینجا همه چیز درست بود اما قضیه این بود که من 
به عنوان یک عضو NA احساس می کردم هیچ نقشی در این رابطه ندارم شاید 
می ترسیدم به این رابطه نگاه کنم، شاید دچار خودخواهی خودم بودم. شاید از 
این که بفهمم من حتی رابطه سالمی با خودم هم ندارم دچار انزوا شوم، شاید 
ناآگاهی من نسبت به روابط عمومی باعث می شد که نسبت به آن بی تفاوت شوم 

و چشمانم را ببندم.
زمانی رسید که با شرکت در کارگاه های آموزشی و خواندن نشریات سعی کردم 
آگاهی ام را به روز کنم و همیشه آموزش پذیر بمانم. به مرور متوجه شدم که 
تمام اعضای NA نقش مهمی در پیام رسانی و اطالع رسانی در داخل و خارج 
از انجمن به عهده دارند حتی تازه واردی که برای اولین بار به جلسات NA وارد 
می شود و شب با تعدادی نشریات NA و آدرس جلسات و خوش آمدگویی وارد 

خانه خود می شود، شاید برداشت خود را از برنامه ما برای اطرافیانش تعریف کند 
و روابط عمومی آنجا شکل بگیرد.

این امر باعث شد من یک بار دیگر به خودم نگاهی بکنم و عملکردم را بررسی 
کنم. آیا مشارکت های من در گروه دارای پیام بهبودی و امید و اتحاد می باشد؟ آیا 
کمک به سبد سنت هفتم در جهت متکی بودن NA جزء روابط عمومی من با 
گروه نیست؟ آیا در خدماتم ارتباط سالمی با گروه و اعضاء دارم؟ آیا خانواده ام که 
مرا یک عضو NA می دانند نگاه مثبتی به NA دارند یا به خاطر عملکردم از آن 
متنفرند؟ آیا در اجتماع به عنوان یک شهروند به قانون احترام می گذارم؟ آیا اصول 

روحانی را در رابطه راهنما و رهجو در نظر می گیرم؟ و ...
وقتی عمیق نگاه کردم متوجه شدم بسیاری از روابط من سالم نیست و من نسبت 
به آنها یا بسیار سخت گیرانه نگاه می کنم یا بی تفاوت هستم. قسمت بعدی این 
 NA برای تمام اعضاء مهم و ارزشمند است و هم تک تک اعضاء NA بود که
برای انجمن معتادان گمنام موثر و ارزشمند هستند. متوجه شدم که با عملکردم 
چقدر می توانم باور دیگران را نسبت به NA خراب کنم و یا با عملکردم می توانم 
باعث خوشنامی و جاذبه NA باشم و در روابطم از اصول روحانی NA به موقع 

و درست استفاده کنم.
فرد  فرد  )وقتی  می گوید:  عملکرد  کتاب چگونگی  یازدهم  از سنت  جمالتی 
معتادان، آثار بهبودی را در زندگی خود نشان می دهند بهترین معرف و عامل 
جاذبه انجمن ما و شاهدی واقعی بر موثر بودن NA هستند(. )به همین ترتیب، 

ما به هر مکانی که وارد می شویم همیشه تا حدودی معرف NA هستیم(.
اکنون برای تمام دوستان اطالع رسان و پیام رسان NA ایران و جهان آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم روزی در تمام دنیا هر معتادی به جای وسوسه و اجبار 
مصرف مواد یا زندان، تیمارستان و مرگ جلسات بهبودی NA را بیابد و برنامه ها 

را تجربه کند.
با سپاس فراوان از مجله پیام بهبودی

                                                                        معتاد گمنام 

قسمتی از باورهای من



گزارش
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سپاس از خداوند که فرصت بهتر زندگی کردن را به ما هدیه کرد.
با سالم به کلیه خدمتگزارانی که برای بقای NA تالش می کنند. کمیته کارگاهی ناحیه 20” استان بوشهر” در تاریخ 1390/9/25 کارگاهی با همکاری اعضای خدمات 
جهانی برگزار نمود که زمان شروع جلسه ساعت 10/30 دقیقه صبح و ساعت اتمام آن 4بعدازظهر بود. موضوعاتی که در این  کارگاه مورد بحث قرار گرفت: اهمیت 
سنت هفتم، اولویت بندی، اجرای دقیق مفهوم یازدهم و کارگاه منافع مشترک در معتادان گمنام بود. این کارگاه به روش های مختلفی مانند اتاق فکر، بارش افکار و 

نمایش پاورپوینت برگزار شد و اکثر اعضاء شرکت کننده نیز در روند برگزاری کارگاه، تجربیات خود را با سایرین در میان گذاشتند.
 حدود 195 نفر عضو از سراسر استان بوشهر از حدود 75 کیلومتری تا 260 کیلومتری برای حضور در این کارگاه آمده بودند. مسیرهای طوالنی و طاقت فرسا، عبور 
از خلیج فارس با کشتی برای رسیدن به مکان کارگاه و سایر مشکالت، هیچ کدام باعث نشد که اعضاء این ناحیه در جهت ارتقای سطح آگاهی خود از اقدام و عمل 

پرهیز کنند. ابتدا از خداوند برای بهبودی و فرصِت خدمت سپاسگزاریم.
در نهایت از دفتر خدمات جهانِی شعبه ایران، که این فرصت را به ناحیه ما داد تشکر می کنیم.

کمیته کارگاه های آموزشی ناحیه 20 

  با عرِض سالم، احترام و تبریک سال نو، امیدوارم نوروز خوبی را در کنار خانواده 
سپری کنید. به اعضاء انجمن معتادان گمنام در سراسر ایران خسته نباشید می 
گویم؛ به خدمتگزاران عزیزی که همیشه در گمنامِی تمام، بدون مزد و مّنت، با 
عشق و ایثار به ما و انجمن خدمت می کنند، تا با آسودگی، گروه هایمان پیام 
رسانی کنند و اعضاء با آسودگی خاطر به بهبودی خود ادامه دهند. همیشه برایم 
جالب بوده و هست که اعضاء انجمن در همه مراحل زندگی خود و مخصوصاً در 

خدمات با درخواست کمک از خداوند کار خود را آغاز می کنند .
خدایا از تو سپاسگزاریم که غیر ممکن ها را برای ما ممکن کردی؛ تو از وجود 

خود، عشق بی نهایت را در وجود ما شعله ور نمودی. 
کمیته کارگاه های ناحیه 11 ایران با هدف ارتقاء بخشیدن به سطح آگاهی اعضاء 
و مسئولین نشریات در سطح ناحیه، کارگاهی با موضوع اهمیت نشریات، با تعامل 
دفتر خدمات جهانی شعبه ایران در روز جمعه مورخ  1390/11/7 در مجتمع 

ورزشی کلهری به یاری خداوند و با معرفی نشریات اولیه انجمن، برگزار نمود.
محور بخش نخست کارگاه، بر پایه ی اطالع و آگاهی از چگونگی تولید و توزیع 
نشریات، از روزهای اوِل شکل گیری انجمن، تا همین امروز که ویراست ششم 

کتاب پایه تهیه و به زودی در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت، استوار بود. 
و اما در بخش دوم این کارگاه به نقش مسئولین نشریات و گروه ها و اهمیت ارائه 
و عرضه مطلوب و به موقع نشریات و معرفی درست نشریات پرداخته شد و نقش 

مسئول نشریات گروه در مورد این که خود، شناخِت درستی از نشریات و اهمیت 
آن و نیز قیمت نشریه و اینکه چه نشریه ای به روز است، داشته باشد. 

در قسمت سوم این کارگاه زمانی برای پانل به درخواست اعضاء اختصاص داده 
شد که به خوبی از طرف گرداننده کارگاه پاسخ داده شد. 

جلسه با قرائت دعای آرامش خاتمه یافت. 
خبر نگار افتخاری مجله پیام بهبودی
حسین .ر 
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روابط عمومی

27. آیا شما مشاور هم دارید؟  این همان »راهنما« است؟
ج: ما در NA مشاورین حرفه ای نداریم. راهنما، یک عضو NA است که در 
کارکرد دوازده قدم تجربه داشته و عضو دیگری را درمورد شرکت در برنامه مان و 

تجربه نمودن آن راهنمایی می کند.  
28. آیا شما گواهی پاکی از مواد مخـدر را برای معتـادان تهیـه 

می کنید؟)طبق درخواست دکترها، قانون و غیره(
ج: ما هیچ نوع تست انجام نداده و به هیچ وجه گواهی و یا تضمینی در مورد پاک 

بودن یک معتاد ارائه نمی دهیم. 
29.  من معتاد نیستم اما آیا می توانم در جلسات شما شرکت کنم؟

ج: ما جلساتی داریم که باز بوده و شرکت عامة مردم در آنها مجاز است. جزئیات 
این جلسات را در دفترچة آدرس جلسات ما پیدا خواهید نمود. خواهش می کنیم 
که به خواستة ما احترام گذاشته و در جلسات بستة ما که مخصوص معتادان و 

کسانی که با مواد مخدر مشکل دارند، است، شرکت نکنید.
30.  برای بهبودی از اعتیاد، چند بار باید در جلسات شرکت نمود؟

ج: ما به عنوان یک انجمن، باور نداریم که هیچوقت از بیماری اعتیاد بهبود پیدا 
می کنیم. ما معتقدیم که این یک فرایند بهبودی در طول زندگی ماست. حضور 
درجلسات قسمتی از برنامة ماست و ما به شرکت مرتب در جلسـات تشـویق 

می شویم.
31. آیا شما روش های جلوگیـری از ابتـالء به ایدز را آمـوزش 

می دهید؟
ج: نه، انجام نمی دهیم.

32. آیا شما از »به حداقل رساندن صدمات« حمایت می کنید؟ )پخش 
رایگان سرنگ و غیره(

ج: نه، NA هیچ نظری راجع به مبحث فوق ندارد. جایگاه NA در بهبودی از 
اعتیاد به مواد مخدر است. NA با سازمانهای دیگر برای ارتقاء مبحث فوق و یا هر 

مبحثی که مربوط به اعتیاد باشد، مشارکت نمی کند. 
33. آیا شما جلسات خاصی را برای نوجوانان، مردان، زنان، هم 

جنس بازان و مبتالیان به ایدز و غیره... دارید؟
ج: اگر ناحیة شما از یکی از جلسات گرایش دار فوق حمایت می کند،سؤال 
کننده را به لیست آدرس جلسات رجوع دهید. اگر ناحیة شما ازجلسات مخصوص 

20. شما با معتادانی که مشکل روانی دارند چطور برخورد می کنید؟
ج: ما معتادان را بدلیل شرایط پزشکی مانند مشکالت جسمی و یا روحی روانی، 
از جلسات خود منع نمی کنیم. سنت سوم مان می گوید: تنها الزمة عضویت 

تمایل به قطع مصرف است.
21.  آیا شما معتادان را به مراکز سم زایی رجوع می دهید؟ کدام یک 

از اینها بهترین اند؟
ج: NA معتادان را به هیچ سازمان خارجی رجوع نداده و هیچ یک از آنها را 

تأیید نمی کند.
22. آیا NA هیچ نوع مرکز سم زدایی و یا درمان اعتیاد را اداره می 

کند؟
ج: نه! به هیچ عنوان.

23. آیا شما اطالعاتی راجع به الکلی های گمنام،کوکائینی های 
گمنام، نارانان، االنان یا برنامه های دوازده قدمی دیگر دارید؟

ج: ما در معارفة امروز فقط راجع به انجمن خودمان اطالع رسانی می کنیم. ما به 
هیچ برنامة دوازده قدمی دیگری وابسته نیستیم.

فقط می توانیم پیشنهاد کنیم که برای یافتن اطالعات مورد نیازتان، به راهنمای 
تلفن و یا اینترنت مراجعه کنید.

24.  نظرتان راجع به مصرف مواد در طی بارداری چیست؟
ج: ما در این مورد نمی توانیم هیچ نظری بدهیم.

25. آیا فالنی عضو NA است؟
ج: ما اعضای انجمن خود را به هیچ کس معرفی نمی کنیم. ما به بهترین نحو 
تالش می کنیم، گمنامی اعضای مان را هم درون انجمن و هم بیرون از آن، حفظ 
کنیم. ما همچنین در سطح روزنامه ها، رادیو فیلم ها و ویدیو گمنامی شخصی 
خود را تمرین می کنیم. ما از شما می خواهیم با شناسایی نکردن اعضای ما و به 

چالش نکشیدن گمنامی شان به ایشان احترام بگذارید.  
26. آیا جلسات شما محرمانه هستند؟  آیا این قانونی است؟

ج: ما حداکثر تالش خود را برای محرمانه عمل کردن و احترام به گمنامی 
اشخاص، به کار می گیریم. ولیکن ما نمی توانیم محرمانه بودن و یا گمنامی کامل 
کسی را در اجتماع تضمین کنیم. از نظر قانونی نیز مانند دکترها و وکال نبوده و 

حقی برای محرمانه نگاه داشتن اطالعات نداریم.

پاسخ های پیشنهادی به سؤاالت

 متداول در معارفه های اطالع رسانی
)قسمت  دوم(
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حمایت نمی کند می توانید سؤال را اینطور جواب دهید: »درحال حاضر ما هیچ 
یک از جلسات مورد نظر را در ناحیة خود نداریم، هرچند که نواحی دیگر مانند... 

از چنین جلساتی حمایت می کنند«.
34. آیا شما به معتادان برای یافتن کار، مددهای اجتماعی، آموزش، 

یافتن محل زندگی و غیره کمک می کنید؟
ج: NA یک سازمان خدمات اجتماعی نیست و معتادان را به نهادهای دولتی 
رجوع نداده و چنین خدماتی را ارائه نمی دهد. برنامة NA به ما مسئولیت پذیری 
را آموزش می دهد. ما یاد می گیریم مشکالت زندگی خود را به کمک آنهایی که 
به بهترین وجه می توانند به ما یاری دهند، حل کنیم. مثالً اگر مشکل پزشکی 
دارید به دکتر مراجعه کنید. اگر مشکل قانونی دارید به وکیل مراجعه کنید و 

غیره.
35.آیا NA فقط  مختص معتـادانی است که مواد مخدر مصـرف 

می کنند؟
ج: ما معتقدیم که مشکل مان مصرف مادة خاصی و یا گروهی از مواد خاصی 
نیست. مشکل ما بیماری اعتیاد است و برنامة ما شامل پرهیز از کلیة مواد مصرفی 

می شود.
36.  اصطالح »دو اعتیادی« یعنی چه؟

ج: این اصطالح برای ما هیچ کاربردی ندارد. ما فقط یک بیماری را باور داریم، 
بدون توجه به نوع ماده. ما در NA به کلیة معتادان خوش آمد گفته و هیچ 

تفاوتی بین آنها قائل نمی شویم.
37. آیا شما »پاک و هشیار« هستید؟

ج: پاک و هشیار اصطالحی است که بوسیلة الکلی های گمنام استفاده می شود. 
ما در معتادان گمنام از این اصطالح استفاده نمی کنیم. ما معتقدیم بکاربردن 
چنین واژه هایی پیشنهاد می کند که دو بیماری مختلف وجود دارند و این که 
یک مادة مخدر با بقیه فرق داشته و شناخت مخصوصی را دارا می باشد. معتادان 
گمنام تفاوتی بین مواد مصرفی مختلف قائل نمی شوند. الکل یک مادة مخدر 
است. همسانی ما به عنوان افراد معتاد شامل کلیة مواد مصرفی شده و به ما اجازه 
می دهد روی شباهت هایمان و نه تفاوت هایمان, متمرکز شویم. ما از واژه هایی 
مانند: »مقطع پاکی« و »بهبودی« استفاده می کنیم که نشان دهندة پرهیز     

کامل ما از کلیة مواد تأثیرگزار بر ذهن می باشد. 
38.  آیا NA ، AA ، CA ، OA در واقع یکی نیستند؟ فرق بین اینها 

چیست؟
ج: تشابه بین انجمن های فوق، »دوازده قدم« می باشـد یعنی: ریشة اصلـی 
برنامه هایمان.  تفاوت بین ما و دیگران قدم اول است که ما  در آن قید می کنیم: 
»ما در مقابل اعتیاد خود عاجزیم«.  قدم اول انجمن های دیگر عجز را نسبت به 
مواد مصرفی خاصی، ابراز می نماید. ما نشریات و برنامة بهبودی خود را داریم که 
این ما را به آنچه که هستیم، تبدیل کرده است و این چیزی است که ما را برای 

معتادی که در جستجوی بهبودی است، جذاب نموده است.

روابط اجتماع -  یک مسیر روحانی
در فعالیت هاي اطالع رسانی NA اعالم می کنیم که، ما بخشی از اجتماع اطراف 
خود هستیم و نه جدا از آن. ما تنها با تکیه بر منابع خود، نمی توانیم نقش مان را 
در رساندن هدف اصلی انجمن ایفا کنیم. اقدامات ما براي تحقق هدف اصلی مان 

نه فقط بر روي انجمن ، بلکه بر روي اجتماع تاثیر می گذارد.
البته گروه هاي ما، کمیته فرعی اطالع رسانی، کمیته خدماتی ناحیه، منطقه و 
خدمات جهانی همگی قسمت هایی از یک اجتماع خیلی بزرگتر، به نام جامعه 

انسانی هستند.
اگر فروتنی به معناي دیدن خود در چشم انداز روحانی مناسب و شایسته، است؛ 
در آن صورت روابط اجتماعی ما، شاخص کلیدي وضعیت روحانی انجمن ما است. 
به عنوان یک انجمن، فعالیت هاي روابط عمومی به ما فرصت می دهد تا حالت و 
وضعیت روحانی خود را ارتقاء دهیم. در ابتدا، اطالع رسانی می تواند کمک کند 

که انجمن ما، آموزش پذیر باقی بماند.

فروتنی، همچنین به معناي شناخت محدودیت هاي مان است. ما جواب همه 
سؤال هاي افراد آسیب دیده و مشکل دار اجتماع مان را نداریم. ما حتی جواب 
تمام پرسش هاي معتادان به مواد مخدر در جامعه خود را هم نداریم. در معتادان 
گمنام، یک معتاد، تجربه، نیرو و امید خود را با معتاد دیگر به مشارکت می گذارد . 
پرداختن مؤثر به بعضی از مشکالت مربوط به اعتیاد نیازمند کمک از بیرون است.
NA یکی از ابزارهاي مقابله با اعتیاد است و نه تنها ابزار آن. در بسیاري از جوامع، 
سازمانهاي مختلفی هستند که به معتادان خواهان بهبودي، کمک ارائه می دهند. 

بعضی از این سازمانها، این کار را با تأثیرات عالی انجام می دهند.
دلیل آن هر چه باشد، ممکن است بعضی از معتادان توسط آنها بهبودي را 
با سهولت بیشتري نسبت به معتادان گمنام، پیدا کنند. ما مدعی نیستیم که 
بهبودي در قبضه ما است. اگر دیگران می توانند در جایی کمکی ارائه دهند که ما 

نمی توانیم، براي آنها آرزوي موفقیت و قدرت بیشتر میکنیم.
فروتنی، یعنی شناخت جایگاهی که ما در اجتماع بدست آورده ایم و ما نقش 
منحصر به فرد و بسیار مفیدي را در این جایگاه ایفا می کنیم . نقش ما با دیگران 
متفاوت است. این نقش الزاماً بهتر یا بدتر از نقشی نیست که دیگران در زمینه 
اعتیاد و بهبودي ایفا می کنند، بلکه نقشی فقط متفاوت است. اگر ما جایگاه خود 
را در اجتماع، با سرزندگی و روحیه باال و با حداکثر توان خود پر کنیم، روابط 

عمومی و هدف اصلی مان می تواند مؤثرتر واقع شود. 

بهبودي  برنامه  یک  روحانی،  جمعیت  یک  عنوان  به 

و به عنوان یک حرکت اجتماعی، معتادان گمنام می تواند 

از اجتماع اطراف خود، چیزهاي زیادي بیاموزد. دیگران، 

بسیاري از همان چیزهایی که ما نیز در جستجوي آن هستیم 

را انجام داده اند و ما می توانیم از آنها بیاموزیم.
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سالم دوستان. اسم من حمید ویک معتاد هستم. مدت 3سال و4 ماه است که 
پاکم. یک زندگی سرشار از احساِس آرامش که سال ها در کوچه بن بست به 
دنبالش می گشتم را پیدا کردم و به شکرانه پاکی، آرامش و امیـدی که پیدا کرده 
ام، درکمیته ی H&I به همدردانم خدمت می کنم. حدود 18 ماه پاک وعضو 
انجمن NA بودم، ولی اقوام نزدیک مرا به عنوان یک فرد پاک نمی پذیرفتند! 
حتی همسر ومادرم چرا که بارها ترک کرده بودم ولی موفق به تداوم پاکی ام 
نشده بودم. به همین دلیل به پیشنهاد راهنما ودوستان بهبودی ام به جای تغییر 
آنها دسـت به تغییر خودم زدم و خدمت کردم. من همیشه لباس های اسـپرت 
می پوشیدم، ولی برای رفتن به زندان وپیام رسانی لباس هایی را تهیه کرده 
بودم که نیاز به اتو کردن داشت وهر وقت مشغول لباس اتو کردن بودم همسرم 
کنجکاوانه از من می پرسید کجا می خوای بری !!!؟ منم بعد از کمی سکوت 
می گفتم جایی میرم که اونجا همه منو به عنوان کسی که ترک کرده می شناسند 
و زمانی که برمی گشتم سعی می کردم حال خوب واحساس آرامشی که به واسطه 

خدمت پیدا کرده بودم را، در محیط خانواده ام استفاده کنم.

 دو ماهی از این جریان گذشته بود؛ حدود ساعت 8 شب بود که قرار بود فردایش 
برای پیام رسانی برم زندان و همسرم از این موضوع خبر دار شده بود. فردای آن 
روز من زودتر به خانه آمدم که لباس هایم را اتو بزنم که با کمال تعجب دیدم، 
لباس هایم به بهترین شکل ممکن تمیز و اتو کشیده حاضر است!!! واین آغاز 
پذیرش خانواده ام بود که در همان لحظه، اشک شوق ریختم وخدا را شکر کردم... 

خدایا از تو بابت توفیق خدمت سپاسگزارم .
حمید .ش از قم

مهدی هستم معتاد. با عشق و حق انتخاب وارد برنامه نشدم بلکه با درد و 
ورشکستگی وارد زندان شدم! در مانده از همه جا با روحی زخمی و جسمی کم 
جان و زندگِی آشفته، 5 سال محکومیت وکامال گیج و ناامید، به دلیل شناخت 
قبلی از NA ناامیدانه وارد جلسه شدم، بلکه کمی آرام شوم. نیرویی من را هر 
روز به جلسه روانه می کرد. 6 ماه از محکومیت ام که گذشت، همسرم از من جدا 
شد! از نظر روحی در فشار بودم وتنها تر از همیشه ... اما تصمیم گرفته بودم به 
هیچ قیمتی مصرف نکنم؛ شروع به کارکرد قدم ها کردم، اصول روحانی قدم ها، 
زندگی و باورهایم راتغییر داد. 12 قدم را با7 راهنما کار کردم که یکی پس از 
دیگری آزاد می شدند ومن همچنان در مسیر بهبودی حرکت می کردم. تولد یک 
سالگیم، خیلی دوست داشتم شمع فوت کنم، 2سالگی 3سالگی هم همینطور. 
اما ناامید نشدم و روبه جلو حرکت کردم. خداوند چیزهای دیگری به من داده بود 
مثل توانایی کار و »خدمت کردن« ... قدم ها را انتقال می دادم و هر روز چیزهای 
جدیدی مثل روبرو شدن باواقعیت »رهایی از وابستگی ها و عادت های بد« را 
آموختم. با امید، باور، شناخت بیماریم، اقرار به اشتباهات، دست برداشتن از 
احساسات مختلف، مثل احساس گناه وخجالت »قربانی بودن« فقط برای امروز 
و با برنامه بهبودی آشنا شدم. امروز احساس رضایت، خوشبختی، صبر و  امید به 
روزهای بهتر، درونم روشن است. داخل زندان هم میشه با NA واصول روحانی، 
»هر چند سخته« به بهترین شکل ممکن زندگی کرد و پاک ماند. امروز تازه 
واردی از من در خواست کمک کرد که من همه این تجربیات ام را دراختیارش 
گذاشتم. در آخر گفتم حق انتخاب داری مصرف مساوی با زندان، تیمارستان 
مرگ و بهبودی مساوی با رشد که البته خالی از درد نیست. اما دردی که رشد 
به همراه داره، باعث بیداری روحانی میشه.  امروز از این که بیدار و سر حالم، خود 
و دیگران را دوست دارم. زندگی در هر شرایطی جاری ست، فقط کافیه تجربه 
ومسیرش راپیدا کنیم که برای من این مسیر درانجمن معتادان گمنام پیداشد. با 

آرزوی آزادی و رهایی برای همه همدردانم از بیماری اعتیاد .
مهدی معتاد 3سال و10 روز زندان تهران  

انجمن NA بودم، ولی  حدود 18 ماه پاک وعضو 
اقوام نزدیک مرا به عنوان یک فرد پاک نمی پذیرفتند! 
حتی همسر ومادرم ... چرا که بارها ترک کرده بودم 

ولی موفق به تداوم پاکی ام نشده بودم.
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اسم من مهدی ویک معتاد هستم. تصمیم گرفتم از خودم برایتان بنویسم؛ من 
هم با بیماری اعتیاد ومصرف مواد زندگی می کردم؛ دیگر نه با مواد و نه بدون آن 
قادر به زندگی نبودم.  با داشتن خانه وخانواده در زندان بودم که با تمام ناباوری 
پیام این انجمن را گرفتم. روزی که پیام گرفتم در مرخصی بودم. من تمایل به 
قطع مصرف داشتم وبارها ترک کرده بودم اما موفق نشده بودم تا اینکه این بار با 
شرکت در جلسات وهمچنین دیدن معتادان در حال بهبودی آن معجزه برای من 
هم اتفاق افتاد. در شهر ما جلسه بود اما من بی خبر بودم ولی در زندان اتفاقی 
که افتاد، بعد از یک ماه پاکی در زندان هم جلسه برقرار شد. دوستان پیام رسان 
از کمیتهH&I می آمدند من هم در جلسات شرکت می کردم و هر روز به پاکیم 
ادامه میدادم. امروز که این نامه را می نویسم دو نفر از دوستانم که با من در حبس 
بودند هم پاکند. من تمایل زیادی دارم که در این کمیته خدمت کنم اما هنوز 
مورد تأیید مسئولین برای رفتن به داخل زندان قرار نگرفتم که امیدوارم این اتفاق 
بیافتد. در حال حاضر 5سال و2ماه 7روز است که پاکم. راهنما دارم و با کارکرد  
قدم ها وسنت ها آرامش دارم. دیگر وقت شما را نمی گیرم و از خدا برای انجمن 

ودوستانم سپاسگزارم.
مهدی ت از الهیجان

سالم. نام من یوران و خدمت گزار شورای منطقه ای سوئد هستم .
توسط انجمن معتادان گمنام توانسته ام 13 سال پاک بمانم. طی این سال ها 
و  زندان ها  کمیته  در  من خدمت  عقیده  به  ام.  داده  انجام  متفاوتی  خدمات 
بیمارستان ها برای من خیلی مهم بوده است. شاید به دلیل این که مستقیماً با 
معتادان در تماس می باشم. وقتی یک معتاد با معتاد دیگر امید و توانایی خود را 
به مشارکت می گذارند، من عقیده دارم این کار به آنهایی که هنوز در عذابند، 
دورنمایی از امید می دهد. حتی اگر یک معتاد انجمن معتادان گمنام را از طریق 
تمام  ارزش  فکر می کنم که  پیدا کند،  وبیمارستان ها  زندان ها  در  ما  خدمِت 
کارهایی که می کنیم را داشته باشد. من در ناحیه هم فعالیت دارم و عضو یک 
کمیته ای هستم که به طور مرتب جلسات را در یک محل بازپروری برای مردانی 
که از طرف جامعه ی سوئد محکوم شده اند بر قرار می کنیم . جامعه سوئد به این 
باور است که این مردان برای خود و دیگران خطر جانی دارند. ما جلسات معتادان 
گمنام را به آنجا می بریم. این خدمت ساده کمیته ی زندان ها وبیمارستان ها است 
و من از این که می توانم این خدمت را انجام دهم، شکر گزارم و این به من کمک 
می کند تا پاک بمانم. امیدوارم که حامل پیام امید باشیم که پاک ماندن فقط برای 

امروز امکان پذیر است .
دوستدارشما یوران. سوئد

در  مورخ 90/10/6 ،  اولین جلسه پیام رسانی در بند نسوان زندان مرکزی ناحیه 
15 )خرم آباد( برگزار شد. در ابتدا معرفی انجمن معتادان گمنام توسط سرگروه 
و دو نفر پانِل پیام رسان، در مورد تجربه خود از بیماری اعتیاد و بهبودی، حول 
محور قدم یک صحبت کردند. با توجه به اینکه اولین جلسه بود، اما استقبال 
گرمی از طرف مسئولین و مددجویان که 22 نفر بودند، از پیام رسانان به عمل 
آمد. همچنین تعدادی نشریات اهدایی و آدرس جلسات بانوان خرم آباد در اختیار 
ایشان قرار گرفت. در پایان سئواالتی از طرف پزشک ومسئول زندان وهمچنین 
مدد جویان پرسیده شد که سرگروه، تجربه خود را با رعایت بایدها ونبایدها 
با اعالم پاکی اعضاء خدمتگزار و  وسنت های دوازده گانه، مطرح نمود. جلسه 

خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.                          کمیته H &I ناحیه 15

این روزها بیشتر به انجمن معتادان گمنام احساس نیاز می کنم  و عشق، عالقه 
و تمایل دارم که در این انجمن عضو باشم همان طور که کتاب پایه می گوید: ما 
با عشق »تمایل« ، »صداقت« و »روشن بینی« وارد این انجمن نشده ایم. این 
عشق و عالقه را به صورت اتفاق غیر منتظره ای نیافتم، اما هرگز منتظر پیام  
انجمن معتادان گمنام نبودم! »حقیقتا غیر منتظره بود«. شرکت در جلسات و 
انتخاب زندگی به روال برنامه و از همه مهم تر، خدمت من را متمایل به عضویِت 
فعال نمود. از آنجایی که تنها هدف NAرساندن پیام به معتادی که هنوز در 
عذاب است، به نظر من شاید بهترین آدرس معتادان در حال عذاب،  زندان ها 
وبیمارستان ها ویا مراکز درمانی باشد و کمیته H&I    مهم ترین پِل ارتباطی برای 
رسیدن به این هدف است. باور کنید هرگز فکرش را هم نمی کردم که پیام مان از 
دیوارها هم عبور کند!!! اغلب ما در گذشته زندان را تجربه کردیم و تعدادی هم 
خوشبختانه هرگز. به عقیده من تنها چیزی که برای حفظ دستاوردهای بهبودی 
مان مهم است، این است که می بایست آنها را در اختیار سایر معتادان قرار دهیم. 
وقتی در بهبودی نا امید می شویم و معتادی امیدش را، با مشارکت می کند، باز هم 
باورمان قوی می شود و در خود احساس امنیت می کنیم. وقتی به واسطه خدمت 
در این کمیته به  عاقبت تلخ خود، یعنی »زندان« ،  »تیمارستان« ، »مرگ« سر 
می زنیم، امیدوارانه تر تمایل به پرهیز و قرار نگرفتن در شرایط عود اعتیاد را تمرین 
و اجرا می کنیم. این جاست که باور می کنیم، خدمت در معتادان گمنام تمایل به 
مصرف در آینده را از ما می گیرد. روزهایی را به خاطر دارم که فکر می کردم باید 
با مصرف بمیرم! و فقط ناامیدانه به نابودی خود ادامه می دادم »چقدر تنها بودم« 
من برای »خود« ، »خانواده« و »جامعه« مضر بودم و هیچ کس مرا باور نداشت؛ 
اجبار به زندگی را می دیدم اما اجبار به مصرف را »نه« و یا آن قدر در انکارِ حقیقت 
کار کشته شده بودم، که خود نیز اظهار بی اطالعی از مشکلم می کردم! بی تعارف 
بگویم »مرده ای متحرک بودم«. ولی باالخره حرف آخر را در قدم 12 یافتم که 
می گوید: قدم ها ما را به طرف بیداری روحانی هدایت می کند؛ این اصل به ما 
امکان بهتری می دهد که بتوانیم اصول روحانی را در زندگی خود پیاده کرده و 

پیام بهبودی و امید را به معتادانی که هنوز در عذابند، برسانیم
خدمتگزار شما و رابط کمیته H&I باکمیته فصل نامه

ما چرا پیام رسانی می کنیم؟ نه برای اینکه به خودمان خدمت 
کرده باشیم. اگر چه از آن نفع می بریم ما پیام رسانی می کنیم 
که به دیگران کمک کرده باشیم تا از اعتیاد فعال رهایی یابند و 

در زندگی شخصی خود رشد کنند.
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یک گروه NAچیست؟
شش نکته مهم که بر اساس سنت های ما، یک گروه معتادان گمنام را تشریح 

می کنند: 
  همه اعضاء معتادان به مواد مخدر باشند و هر معتاد به مواد مخدری نیز مناسب 

عضویت است.
  بعنوان یک گروه متکی بخود باشد. 

  بعنوان یک گروه، تنها هدف آن ها کمک به بهبودی دیگر معتادان مواد مخدر 
ازطریق به کارگیری قدم های 12گانه معتادان گمنام باشد.

  بعنوان یک گروه، هیچ وابستگی خارج از معتادان گمنام نداشته باشد. 
  بعنوان یک گروه، هیچ عقیده ای درباره مسائل خارجی ارائه نکند. 

  بعنوان یک گروه، خط مشی روابط عمومی آنها بنا بر اصل جاذبه باشد تا تبلیغ. 
گروه های NA نه جلساتNA، بنیاد و اساس ساختار خدماتی در NA هستند.

گروه وسیله اصلی رساندن پیام می باشد.گروه برگزارکننده جلسات NAمی باشد، 
بعضی گروه ها هفته ای یک جلسه و بعضی چندین جلسه برگزار می کنند.

 راهنمای خدمات محلی )صفحه26و27(
بهبودي  حال  در  معتادان  محلي  و  رسمي  غیر  اجتماعات   ،NA گروه هاي 
هدف  براي  خدماتيNAمي باشند.گروه ها  ساختار  پایة  و  اساس  آنها  هستند. 
اصلي که رساندن پیام بهبودي است شکل مي گیرند و همة فعالیت هایشان 
باید منعکس کنندة آن هدف باشد. ادارة جلسات معتادان گمنام فعالیت  اصلي 
یک گروهNAمي باشد گروه مي تواند مسائل مربوط به خود را از هر طریقي که 
مناسب تر به حال اعضاء باشد مدیریت کند اما مشروط به اینکه فعالیت هاي گروه 
سازگار با دوازده سنت باشد و تأثیر منفي بر گروه هاي دیگر و کلیت NA نگذارد 
در مورد ادارة مسائل NA درکل، گروه ها مسئولیت را براي اجرا و انجام خدمات 
NA به ساختار خدماتي محول مي کنند. نمایندگان خدماتي گروه ها انتخاب 

مي شوند تا از جانب گروه ها در کمیتة ناحیه و نشست منطقه اي، شرکت کنند.
راهنمای خدمات جهانی 

مسئولیت یک گروه NA چیست؟
  اولین و مهم ترین مسئولیت هر گروه رساندن پیام به معتادی است که هنوز 

در عذاب است. 
  بر پائی جلسات بهبودی. 

  برقراری فضای مناسب بهبودی. 
. NAکمک به اعضاء جهت درک و فهم دوازده سنت و دوازده مفهوم خدماتی  
راهنمای خدمات محلی )صفحه38(

گروه چگونه مشکالت خود را حل می کند ؟
  اکثر مواقع بهترین منبع حل مشکالت خود گروه است.

روزهای آموزش )قسمت دوم (

  وجدان گروه. 
  عقل سلیم ، روشن بینی، گفتگوی آرام،اطالعات دقیق، احترام متقابل و 
بهبودی شخصی اعضاء به یک گروه توانایی رویارویی موثر با مشکالت را می دهد.
  تعداد زیادی منابع چاپی وجود دارد مانند : چگونگی عملکرد،کتاب پایه و ... 
که اطالعات ارزشمندی از سنت ها و مفاهیم12گانه در اختیار ما جهت بر طرف 

کردن مشکالت قرار می دهد.
  منبع با ارزش دیگر، تجارب گروه هاست که در کمیته شهری می توان کسب 

کرد.
راهنما ی خدمات محلی )صفحه41( 

جلسات اداری گروه چیست ؟
  فضایی جهت گفتگو در مورد نحوه و چگونگی رساندن پیام توسط گروه. 

  جلسه ای است  جهت اداره و هماهنگی مسائل، به شکلی که گروه در رساندن 
پیام بهبودی موفق و مؤثر باقی بماند. 

  جلسه ای که معموالً قبل یا بعد از جلسه بهبودی برگزار می شود تا به مسائل 
گروه پرداخته تا جلسه بهبودی بتواند بر روی هدف اصلی خود تمرکز داشته باشد. 
  جلسه ای که خدمتگزاران مورد اعتماد، گزارش های شفاف خود را در محدودة 
مسئـولیت شان ارائه کرده و مسائلی که برای گروه مهم است به بحث گذاشتـه 

می شود. 
  گروه به عنوان بنیان و اساس ساختار خدماتی NA توسط 12 سنت و 12 
مفهوم خدماتی هدایت و راهنمائی می گردد. درک درسـت و عمیـق از این دو 

کمـک می کند تا جلسه اداری گروه در روال صحیح قرار گیرد. 

جلسات اداری ، اضطراری، پایان فصل؟
  برخی گروه ها جلسات اداری منظم ماهیانه برگزار می کنند و در آن به بررسی 

خدمات ماهانه و مشکالت گروه یا واریز اعانه به ساختار خدماتی می پردازند.
  در صورتی که گروه برای بررسی مسائل خود احتیاج به زمان بیشتری داشته 
باشد اقدام به برگزاری جلسه اضطراری نموده و یا مواقعی که با یک مسئله پیش 
بینی نشده روبرو می شود بنابه در خواست خدمتگزاران یا تعدادی از اعضاء اقدام 

به این امر می نماید.
  اغلب گروه ها در پایان هر فصل اقدام به برگزاری جلسات اداری می نمایند که 
در آن بر طبق اساسنامه اقدام به انتخاب خدمتگزاران مورد نیاز گروه می کنند و 

یا اقدام به گرفتن ترازنامه از نحوه فعالیت گروه می نمایند.

بعضی مسائل که در جلسات اداری مورد توجه قرار می گیرد.
  آیا گروه در رساندن پیام NAموفق است؟

  آیا تازه واردان مورد استقبال قرار می گیرند؟
  آیا نیاز است تا در مورد یافتن راه حلی برای مشکالتی که در گروه موجود 



  البته خدمتگزارانNA فقط آن کسانی نیستند که با رأی ما انتخاب می شوند  
امکان خدمت بدون چشم داشت از راه هایی مانند خوش آمدگوئی ، نظافت جلسه 

و ... میسر است . 

گروه به چه خدمتگزارانی نیاز دارد ؟
در مناطق مختلف ، کارها بصورت مختلفی تقسیم می شود و عناوین خدماتی در 
بعضی نقاط با یکدیگر متفاوت است .این مهم نیست که چه کسی کار را انجـام 

می دهد و یا عنوان آن چیست؟مهم این است که کار انجام شود .
  منشی.

  خزانه دار.
  مسئول نشریات.

  مسئول سکه ) این خدمات صرفاً در صورت صالحدید و نیاز برخی گروه ها 
شکل می گیرد(.
  خوش آمدگو.

  نماینده بین گروه. 
  علی البدل نماینده بین گروه.

منشی :
   مسئول انجام امورات مربوط به جلسه بهبودی گروه است. 

  بازکردن درب جلسه ، چیدمان صندلی ها ،تمیز کردن جلسه ، قفل کردن 
درب جلسه بعد از خاتمه جلسه .
  انتخاب گرداننده یا سخنران 

  انجام هر کاری برای نظم جلسات که نیاز است .

خزانه دار :
  تمام گروه ها حتی گروه هایی که بیشتر از یک جلسه را شامل می شوند، یک 
نفر خـزانه دار انتخـاب می کنند،گروه هایی که تعداد جلسـات زیادی بـرگـزار 
می کنند باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا اعانات بعد از هر جلسه سریعاً در اختیار 
خزانه دار قرار گیرد .توصیه می شود خزانه داری انتخاب کنید که از لحاظ مادی 
در امنیت باشد و در مدیریت مالی خوب عمل کند. خزانه دار معموالً در شمارش 
پول سبد از یک عضو دیگر کمک می گیرد و مسئول پرداخت هزینه ها می باشد 

و به گروه بطور مداوم گزارش مالی می دهد. 

خوش آمدگو :
   معموالً با صالحدید منشی به تعداد مناسب جهت استقبال و خوش آمدگوئی 

و کمک به برقراری نظم انتخاب و این خدمت را بر عهده می گیرند.

مسئول نشریات :
  تهیه نشریات بصورت کامل و ترتیب دادن میز نشریات در گروه و معرفی آنها 
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است ، گفتگو شود؟
  آیا فرمت جلسه کافی و رسا می باشد؟

  آیا تعداد شرکت کنندگان یکنواخت است و یا در حال رشد می باشد؟ 
  آیا روابـط مابیـن گروه و مسئولین مربوط به مـکان برگزاری جلسـات خوب 

می باشد ؟ رابطه گروه با جامعه چطور؟
  آیا سرمایه مالی گروه عاقالنه مصرف می گردد ؟

  آیا در جلسات پول به اندازه کافی جهت رفع نیازهای جلسه و همین طور 
کمک به ساختار خدماتی اعانه و جمع آوری می شود ؟

  آیا موجودی نشریات و مایحتاج دیگر گروه به اندازه کافی است ؟ 
  آیا موقعیتی یا پستی جهت خدمت در گروه بالتصدی می باشد ؟

  آیا ناحیه، منطقه، یا خدمات جهانی جهت راهنمائی، هدایت یا نظر از گروه 
درخواستی کرده است ؟

راهنمای خدمات محلی)صفحه 33(

خدمت چیست  ؟
  کمک یک معتاد به یک معتاد دیگر. 

  به نمایش گذاشتن سپاسگزاری من نسبت به خداوند و برنامه. 
  یک تجربه ایثارگرانه.

  یک کار درست با نیت درست و دالئل خیرخواهانه در جهت هدف اصلی. 
  عشق بدون شرط. 

  کارکرد قسمتی از قدم نه. 
  هر نوع فعالیتی که به ایجاد فضای امن  و بهبودی کمک می کند. 

  گذاشتن وقت و انرژی و تداوم پایبندی به اصول. 
  به اجرا گذاشتن  سنت هفتم. 

.NA مراقبت از بدنه  
  مشارکت در یک کار گروهی. )چیزی که سال ها با آن بیگانه بودیم ! ( 

خدمتگزار کیست ؟
  خدمتگزار شخصی است که تمایل به گرفتن مسئولیتی در NA دارد. 

  خدمتگزار شخصی است که تمایل به انجام اصل روحانی ایثار وگذشت را دارد. 
  خدمتگزار شخصی است که بنابر شرح وظایف موجود در یک پست خدماتی 

توانائی انجام آن خدمت را دارد. 
  خدمتگزار شخصی است که مسئولیت پاسخگوئی خدمت خود را دارد.

  خدمتگزار کسی است که یک رشته از خواص شخصیتی را که در رابطه با 
بیداری روحانی باشد، به نمایش می گذارد. 

  خدمتگزار کسی است که تمایل به صرف وقت و انرژی در راه خدمت فعال به 
دیگران را داشته باشد. 

  خدمتگزار شخصی است که با رأی وجدان گروه، برای مدتی مشخص و برای 
انجام کاری معلوم  انتخاب می شود.
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در گروه وفروش آن به اعضای متقاضی بعد از اتمام جلسه.

مسئول چیپ و سکه :
  معموالً برخی از گروه ها برای سهولت و دسترسی آسان اعضاء به چیپ و سکه 
این خدمت را به شخصی محول کرده که مسئول تهیه ازساختاری که سرویس 
می گیرند می باشد. در برخی از گروه ها این وظیفه به عهده خزانه دار می باشد

نماینده بین گروه و علی البدل )نماینده دوم( :
  اگر ما مراقب باشیم رهبران واجد شرایط و استواری را در این مرحله خدماتی 

انتخاب کنیم به احتمال قوی ما بقی ساختار نیز سالم خواهد بود .
  هر گروه یک نماینده بین گروهی انتخاب می کند، حتی گروه هایی که بیش 

از یک جلسه در هفته برگزار می کنند.
  نماینده بین گروه بنیاد و اساس ساختار خدماتی را تشکیل می دهند.

  از جمله وظایف نمایندگان حضور در جلسات خدماتی هیئت نمایندگان و 
شرکت فعال در مباحث مطرح شده می باشد.

  اگر چه نماینده بین گروه توسط گروه انتخاب می شوند ، اما آنها فقط یک 
پیغام رسان ساده نیستند آنها توسط گروه انتخاب شده اند تا بعنوان اعضای فعال 

کمیته های خدماتی خدمت کنند.
  ارائه گزارش کامل و خالصه شده از  فعالیت ها به گروه. 

  مطرح کردن مشکالت گروه در کمیته شهری و کسب تجربه.
 راهنمای خدمات محلی )صفحه35،36،37(

درNAچند نوع جلسه داریم؟
  جلسات باز. 

  جلسات بسته. 

جلسه بسته چیست؟
  جلسه بسته فقط مختص معتادان یا کسانی است که فکر می کنند با مواد 

مخدر مشکل دارند. 
  جلسات بسته فضایی را فراهم می کنند که معتادان از این لحاظ که حاضرین با 
آنها همدرد هستند و آنها را درک می کنند  ، احساس امنیت بیشتری می نمایند. 

جلسه باز چیست؟
  جلسات باز دقیقاً به معنای عام کلمه می باشد و به روی هر کس که بخواهد 

در آن شرکت کند باز است. 
  گروه ها می توانند فرمت خود را به گونه ای تنظیم می کنند تا غیر معتادان 
بتوانند فقط در مدت زمان تولدها و سالگردها در جلسه حضور یابند. چنین کاری 
باعث می شود که جلسات باز هم تمرکزشان بر روی در میان گذاشتن تجربه 

بهبودی یک معتاد با معتادی دیگر حفظ شود . 

  این جلسات فرصت مناسبی است تا به افراد غیر معتاد در کل جامعه نشان 
دهیم برنامه معتادان گمنام چیست؟ گروه های NA کمک مالی از غیر معتادان 

قبول نمی کنند و اغلب بیانیه ای در مورد سنت گمنامی خوانده می شود. 

گروه از چه فرمت هایی استفاده می کند؟
گروه ها فرمت های مختلفی را برای افزایش فضای بهبودی جلسات شان استفاده 

می کنند. برخی از این فرمت ها عبارتند از:
  جلسات مشارکت :

گرداننده جلسه را در رابطه با موضوعات مختلف در رابطه با بهبودی باز می کند
  جلسات موضوع دار:

گرداننده در رابطه با یک موضوع خاص در رابطه با بهبودی مشارکت نموده و به 
اعضاء پیشنهاد می کند در آن رابطه مشارکت نمایند. 

  جلسات سخنرانی:
گرداننده جلسه از یک یا چند عضو می خواهد که داستان بهبودی خـود و یا 

تجربه شان در مورد یک مفهوم خاص از بهبودی را به مشارکت بگذارند.
  جلسات پرسش و پاسخ :

در این جلسه از افراد حاضر درخواست می شود که سؤاالت خود در رابطه با 
بهبودی و انجمن را بصورت کتبی نوشته و در سبد مخصوص بیاندازند.

گرداننده یک سؤال را از سبد درآورده می خواند و آنگاه به داوطلب پاسخگوئی  
اجازه می دهد تجربه شخصی خود را در آن رابطه به مشارکت بگذارد معموالً یک 

یا دو نفر در رابطه با هر سؤال مشارکت می نمایند.
ادامه دارد...
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نامههای شما رسید، سپاسگزاریم

pb@nairan.org :پست الکترونیکی
آدرس نشریه: تهران، صندوق پستی 7143- 15875

لطفاً در نامه ها  و ایمیل ها ارسالی نام و حرف اول نام خانوادگی و شهر محل سکونت خود را ذکر نمایید
در صورت تمایل می توانید شماره تماس خود را جهت ارتباط با شما یادداشت کنید.

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

ملک - کرمان
جمشید.ر - اهواز

اسماعیل.ش - نور
حسن.م - نجف آباد

رسول.ت - زرین شهر
امیر.ر - بندرانزلی

سیاوش.ن - ورامین
حسین.ل - درود

غالم.ش - جیرفت

مهرداد.الف - کرج
رضا.ص - قم

علی.ق - کرمان
عسکر.ص - شیراز
روح ا... م- کرمان

ناصر.ت - نیریز، فارس
مهدی.الف - مشهد
محمدرضا.م - اهواز

حسین.خ - قروه، کردستان

رضا.ق - شفت، گیالن
علی.ر - پاسارگاد، فارس

علیرضا.ب - ارومیه
عبدا... ص - تکاب
علیرضا.ر - شیراز

جالل.م - نورآباد، لرستان
بهمن.ن - کازرون 

ایمیلهای شما رسید، سپاسگزاریم

کالم و رفتارش موج می زد و مرا مجذوب خودش 
کرد. بعد از ترخیص از بیمارستان من را با انجمن 
معتادان گمنام آشنا کرد. در حین مصرف چند باری 
به آن جلسات رفتم و مجذوب سادگی، صفا و محبت 
آنها شدم و در ذهن و قلبم جای باز کردند . اما به 
علت شدت بیماری ام، دوباره شروع به مصرف کردم 
و این بار خانه و خانواده، آبرو و جسم و همه چیزم 
را از دست دادم و هر بار فشار زندگی )گرسنگی، 
برید،  امانم را می  بی سرپناهی، خماری، تنهایی( 
ناخودآگاه به یاد آن فضای صمیمی و گرم می افتادم. 
به هر حال پس از تحمل فشارهای اعتیادم که به 
من وارد می شد، پس از نزدیک به یک سال دوباره 
تشنه تر از قبل به انجمن معتادان گمنام آمدم و این 
بار برنامه را باور و شروع به شرکت در جلسات کرد. 
رهجو شدم و شروع به کارکرد قدم ها کردم و اولین 
هدیه پس از پاکی ام، بازگشت به آغوش خانواده ام 
بود و این که صاحب یک شغل و درآمد شدم و کم 

با سالم 
و  خدا  لطف  به  امروز   . معتاد  هستم،  هادی  من 
انجمن، حدود 6 سال است که پاکم و برنامه بهبودی 

را دنبال می کنم .
من 28 سال دارم. از 16 سالگی با سیگار و مشروب 
و باقی مواد آشنا شدم و اعتیاد فعالم آغاز شد. خیلی 
زودی اولین خسارتش برایم  ترک تحصیل از رشته 
ریاضی فیزیک در دوره دبیرستان بود و بعد از آن 
به دلیل عدم آگاهی ادامه مصرف می دادم و فکر 
می کردم که مسیر و راهم رو پیدا کردم! حتی با 
وجود عالیمی مثل بی پولی، خماری، از دست دادن 
دوستان خوب و چهره مناسبم و ... در طول مدت 
اعتیادم چند باری دستگیر شدم و بارها به شیوه 
های مختلف ترک کردم. در یکی از ترک ها که در  
بیمارستان بستری بودم با یک دوست همدرد آشنا 
مالقـات  از  یکی  شـدیم.  دوسـت  هم  با  و  شـدم 
کننده های دوستم، پسر جوانی بود که محبت در 

کم آرامش زندگی بدون مواد مخدر برایم شیرین شد 
و این زندگی زیبا را هرگز با زندگی گذشته ام عوض 

نخواهم کرد.
در حال حاضر که مدتی از حضورم در این انجمن 
می گذرد، هنوز هم دچار مشکالتی می شوم، مثل از 
دست دادن شغلم، سکته مغزی و ... اما امید، اعتماد 
و ایمان به خداوند و چتر حمایتی که خداوند به 
وسیله این برنامه برایم باز کرده، آرامم می کند و 
مسیر بهبودیم را طی می کنم. راستی االن هم مدتی 
است که کارم را از دست داده ام، اما امید و ایمانم را 
هرگز!!. می دانم که خداوند در هر شرایطی حمایت ام 

می کند . 
از شما خوانندگان عزیز و خدمتگزاران این نشریه 

سپاس گزارم . 
هادی . ج - گرگان 

        

کارم را از دست داده ام، اما ایمانم را هرگز

محمد.ص
افشین.ب

بابک
مجتبی.ش

هادی.ن
حسن
ایرج.م

غالمرضا.ع
نادر.ی

بهزاد.ج
حمید.الف

سیامک.ک
بهار.ر

مجید.ع
مانی.ش

کیوان.ف -کبودرآهنگ
سپهر.الف

حسین.ر- قم
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   کمیته آدرس جلسات شورای منطقه ایران باچشم انداز آسانتر کردن دسترسی 
یک معتاد به جلسات انجمن معتادان گمنام از دسترسی به مواد مخدر تمام 
 NA سعی و تالش خود را بکاربسته تادرراستای تحقق بخشیدن به هدف اصلی
، بتواندگامی درجهت خدمت به معتادانی که نیازمند حضوردرجلسات وکسب 
بهبودی هستند بردارد.این کمیته متشکل ازیک نفرمسئول کمیته ،یک نفرمنشی 
ویک نفرمسئول تیم آموزش آدرس جلسات است که این تیم متشکل ازاعضای 
باتجربه وآموزش دیده درکارگاههای مربوط به آدرس جلسات و همچنین 21 نفر 
بازوی این کمیته درنواحی 21 گانه تحت عنوان مسئولین آدرس جلسات نواحی 

می باشد.
نوع فعالیت خدمتگزاران این کمیته باعث گردیده تا درطول تعطیالت نوروز 

امسال پاسخگوی بالغ بر63000 تماس در سطح نواحی 21 گانه باشند .
بعد ازشکل گیری نواحی جدید و گسترش انجمن در ایران به لحاظ کمی)تعداد 
ناحیه ، گروه ، جلسات بهبودی هفتگی وتعداد اعضا( ایجاد تغییراتی درخصوص 
نحوه فعالیت خدمتگزاران این کمیته کامالً ضروری به نظر می رسید ، چرا که 
از یک سو تعداد گروه ها وجلسات بهبودی در ایران با سرعت خیره کننده ای 
روبه افزایش گذاشته و ازسوی دیگر تغییرات بسیار زیاد در زمان و مکان برگزاری 
جلسات بهبودی صورت می پذیرفت که این تغییرات عمدتاً به دلیل عدم آگاهی 
کافی برخی اعضای گروه ها و نمایندگان  بین گروهی ازتاثیر سوء این تغییرات 
در غیرقابل دسترس شدن جلسات که باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری 
بخصوص به تازه واردان می گردید .این رشد روزافزون واین تغییرات که بعضاً 
اجتناب ناپذیر هم بودند )بدلیل تغییردر ساعت رسمی کشور هرشش ماه یک 
بار( باعث شد که امکان چاپ یک کتابچه آدرس جلسات قابل اتکا وصحیح به 
لحاظ اطالعـات محتوایی وجود نداشته  باشد ، چرا که از زمان جمـع آوری 
اطالعات گروه ها وجلسات بهبودی تا زمان چاپ کتابچه عمالً بخشی از این 

اطالعات مربوط به زمان و مکان برگزاری جلسات تغییر کرده و این قضیه باعث 
شده بود تا ازیک سو کتابچه چاپ شده قابلیت اتکای الزم را نداشته باشد و 
ازسوی دیگر بودجه NA هدر رود. این مشکالت ما را برآن داشت تا زمانی که 
این تغییرات بی رویه وجود دارد از چاپ کتابچه آدرس اجتناب نموده و به چاپ 
دفترچه ای تحت عنوان” دفترچه خطوط تلفنی “ که حاوی شماره های ماندگار 
مسئولین کمیته آدرس جلسات شهرهای مختلف ایران به تفکیک نواحی مختلف 
بود بسنده نماییم .پس از تهیه و تکثیر این دفترچه و بروز سؤاالتی درخصوص 
نحوه صحیح سرویس دهی تلفنی درخصوص آدرس جلسات ، سطح پاسخگویی 
مسئولین آدرس جلسات وحد وحدود سرویس دهی به تماس گیرندگان که از 
طیف های مختلفی بودند، قضیه آموزش پاسخگویی تلفنی در رأس اولویت های 

این کمیته قرارگرفت . 
براساس مطالب مندرج در فصل  9 جزوه روابط عمومی اقدام به آموزش ، جهت 
اعضای خود دراین کمیته درسطح نواحی مختلف نمودیم تا مبادا انحرافی در 
نحوه خدمات وسرویس دهی مناسب جهت اتصال اعضاء به جلسات بهبودی 

صورت پذیرد .
این کمیته همچنین بصورت منظم اقدام به، بروز رسانی آدرس جلسات نواحی 
درسایت انجمن معتادان گمنام می نماید تا ازطریق یکی دیگر از ابزارهای خدماتی 
انجمن که بسیار پرمخاطب و پربازدید نیز می باشد اقدام به ارائه آدرس جلسات 

درسطح جهان نماید .
خدمتگزاران شما در کمیته آدرس جلسات شورای منطقه عمیقاً براین باورند که 
فعالیت هایی که ارائه می نمایند عاری از خطا و اشتباه نبوده و فضای خدماتی 
دراین کمیته گستردگی الزم برای ورود ایده ها و نظرات جدید درراستای خدمات 

موثرتر را دارد لذا تقاضا داریم ما را در انجام این خدمت تنها نگذارید.
کمیتة آدرس های شورای منطقة ایران

کمیته آدرس جلسات شورای منطقه ایران 
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صدای زنگ تلفن؛ همون صدای تیِز گوشی های ارزون قیمت،خیلی هم بلنده 
ظاهراً.

اعتراض چندتا همکار و به دنبال داره آقای....چقدر این زنگ موبایلت بلنده.
* ببخشید آخه ممکنه روی موتور که میشینم یا جاهای شلوغ صداشو نشنوم.

- حاال مگه چقدر مهمه!...
* معذرت. الو،سالم کمیته آدرس ها بفرمایید.

- سالم دوست همدرد، من از شهرستان اومدم تو شهرتون غریبم دنبال آدرس 
جلسه می گردم.

* کجای شهری ؟
- ....دیگه سمت جنوب شهر، اسمشوخوب نمی دونم بذار بپرسم....اینجا کجای 

شهره؟......
* این تلفن رو یادداشت کنید لطفاً.

- اجازه بدید چند لحظه.
}ازصدای دکمه های گوشی معلومه که داره میزنه روی بلندگو وخدمتگزار که 
دیگه عادت کرده یخورده گوشی رو ازگوشش فاصله می ده تا صدای تیز و آزار 

دهندة کلید ها کمتر اذیتش کنه{
- الو شماره رو بگو بی زحمت.

}خدمت گزار شماره رو میگه و دوست هم دردمون که شماره ها رو به سختی 
بعد  و  کنه  می  تلفنش  وارد  گذاشته،  بلندگو  روی  رو  گوشی  چون  میشنوه 

خداحافظی و....{
چند لحظه بعد دوباره موبایل آدرس ها زنگ می خوره.

* سالم کمیته آدرس ها بفرمایید.
- آقاببخشید اون شماره ای که گفتی می شه یه بار دیگه بگی.

*کدوم؟
- همونی که زدم تو موبایلم.....پاک شد.

* آهان ! یادداشت کن لطفاً :
بله – مکالمه ای که در باال آوردیم یک نمونه ی مشابه از حداقل80 % مکالمات 
کمیته آدرس هاست که پاسخگوی خطوط تلفنی آدرس ها هم هست و متأسفانه 
این که اعضای  انجمن اول زنگ می زنند بعد یادشون می افته که خودکار و قلم 
برای یادداشت کردن آدرس یا شماره تلفن ندارند، تبدیل به یک مثل معروف در 

بین خدمتگزاران آدرس ها شده.
البته امیدوارم که سوء تفاهم نشه چون به هرحال فردی که خدمتگزارِ به منظورش 

رسیده و داره خدمتش رو انجام میده ولی این وسط، چندتا اتفاق بد می افته.
اول اینکه وقت خدمتگزار شما که می تونست صرف خدمات مفید تری برای شما 
و انـجمن در کل بشـه، این جـوری تلف می شـه دوم اینکه خستـه و مـأیوس 
می شه و احساس می کنه که شما براش اون جوری که باید ارزش قائل نیستید 
و از همه بدتر این که گاهی اوقات یک نفر دیگه پشت خطه و خدمتگزار شما 
مستأصل  و درمانده است از این که اگه منتظر شما بشه تا خودکار و کاغذ پیدا 
کنید ممکنه دوست هم دردی پشت خط باشه که با هزار دردسر به یک تلفن 

دسترسی پیدا کرده که آدرس بگیره  و اگه پاسخ نگیره ... .
و از طرف دیگه اگه شـما رو پشـت خـط بگذاره ترس اینـو داره که اعتبـار 
موبـایل تون تموم بشه و تماستون قطع بشه خالصه این که تا شما قلم و کاغذ 
پیدا کنید و یادداشت کنید صدای بوق پشت خطی جونش رو به لبش می رسونه. 
البته شاید همه این مشکالت به خاطر این باشه که با شما درمیون گذاشته نشده  
و ازش بی اطالع اید ودر این مجال فرصتی پیش آمد تابعضی ازدرخواست های 

خودمون در کمیته آدرس ها رو با شما بازگو کنیم.
درحال حاضر خطوط تلفنی آدرس ها از طریق خدمـات داوطلبانه و رایـگان 
پاسخ گویی می شود و در نتیجه بدیهی است که این افراد ممکن است در منزل 
در حال استراحت، در محل کار، در راه رفت و آمد و یا هرجای دیگری پاسخ 
گوی تلفن شما باشند والزم است که همکاری مناسب را با ایشان داشته باشید 
ممکن است در لحظه ای که تماس گرفته اید توانایی پاسخ گویی به تماس شما 

را نداشته باشند در این موارد لطفاً 15الی 20 دقیقه بعد مجدداً تماس بگیرید. 
قبل از اینکه به جایی سفر کنید آدرس جلسات آن جا را ازطریق دفترچه و یا 
تلفن تهیه کنید تا مجبور نباشید در ساعات نامناسب اواخر شب و یا ظهر که اکثراً 
مشغول استراحت هستند با خدمتگزاران خود تماس بگیرید و آنها را از استراحت 
روزانه شان محروم کنید و دیگر اینکه گاهی اوقات بعضی از خطوط آدرس ها 
ممکن است تا 100 تماس داشته باشند و با توجه به آسیبی که صدای فشرده 
شدن کلید های موبایل به پرده گوش می زند لطفاً از ذخیره کردن شماره روی 

موبایل تان در حین تماس خودداری کنید.
کمیتة آدرس های ناحیه سه

الو کمیته آدرس ها...
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از زمانی که انسان لب به سخن گشود برای این که منظور خود را برساند و 
مخاطب او بداند راجع به چه چیزی یا چه کسی صحبت می کند، شروع به 
انتخاب اسم برای اشیا اماکن و موجودات مختلف نمود و این اسامی را برای 
اینکه به یادش بماند، متناسب با هویت و مشخصات آن شیء یا موجود انتخاب 
می نمود. خالصه اینکه از دیرباز انتخاب اسامی متناسب با هویت موجودات بوده 
و در فرهنگ های مختلف کتب قطوری به عنوان فرهنگ نام ها وجود دارد که به 

معانی اسامی مختلف پرداخته. 
و اما NA؛ یک جمعیت روحانی است که هیچ مذهب خاصی را تأیید یا رد 
نمی کند، به مباحث سیاسی، اجتماعی و روانشناسی نمی پردازد و به عنوان یک 
انجمن، صرفاً خدماتی می باشد. گروه های NA نیز که دارای موجودیت بوده 
و هرکدام دارای شخصیت مختص خود می باشند، بطور مشترک دارای هویت 
روحانی می باشند و با توجه به مطالب بیان شده به  نظرمی رسد که اصول روحانی 
می توانند مناسب ترین اسامی برای گروه های ما باشند که البته در کتاب راهنمای 
خدمات محلی یک “چک لیست” برای گروه های تازه  تأسیس وجود دارد که اهم 
موضوعات الزم را که یک گروه تازه  تأسیس باید مورد توجه  قرار دهد، در یک 
صفحه گردهم آورده، در همین صفحه راجع به انتخاب نام برای گروه دو سؤال 

به این شرح مطرح نموده :
آیا نامی که برای گروه انتخاب کرده اید ربطی به بهبودی دارد؟)توصیه اینست که 

برای حفظ هویت و شفاف سازی پیام مان]ارتباط[، داشته باشد(.
آیا این نام ممکن است باعث به وجودآمدن این تصور شود که گروه شما وابسته به 

مکانی است که در آن جلسه خود را برگزار می کنید؟

طبیعی است که انتخاب نام محل برگزاری جلسه – حتی اگر اسم یک پارک یا 
گل یا مسجد یا هر مکان دیگری باشد – بدیهی ترین شکل بی توجهی نسبت به 

سؤال اخیر است.
شما خودتان قضاوت کنید، اگر یکی از اسامی ذکر شده را به عنوان نام گروه مان 
انتخاب کنیم و بعد یک نفر که هیچ آشنایی با برنامه معتادان گمنام ندارد، بشنود 
که مثاًل گروه بنفشه یا گروه یاس یا گروه مسجد بالل، گروه نیروی دریایی)شاید 
منظور خیابان یا میدان یا کوچه نیرو دریایی باشد( آن وقت این فرد از کجا 
می تواند تشخیص دهد که گروه نام برده، یک جمعیت دوستدار محیط زیست 

است، یک جمعیت مذهبی است یا یک گروه نظامی است؟... .
تازه اسامی یاد شده ، اسامی یی هستند که هیچ ذهنیت منفی در بین افراد جامعه 
نسبت به آن وجود ندارد و باید به این جمالت کتاب چگونگی)سنت ششم( توجه 
خاص نمود : “مثالً نامی که یک گروه برای خود انتخاب می کند می تواند روی 
NA، انعکاس خوب یا بد داشته  باشد” و در جای دیگر در سنت ششم آمده: 
“وقتی که ما تأیید خود را، پول خود را یا اسم خود را درعوض همکاری که دیگران 

با ما می کنند با ایشان تاخت نمی زنیم، این خود نمودار ایمان مان، می باشد”.
لذا هرچه قدر هم که قدرشناس زحمات افرادی که به ما کمک می کنند باشیم 
ویا هرقدر نسبت به محل و جایی که جلسات مان را برگزار می کنیم احساس تعلق 
داشته باشیم، این نمی تواند مجوزی باشد برای ما که نام آن جا یا محل را به عنوان 

نام گروه مان انتخاب کنیم. 
کمیتة آدرس های ناحیه سه

انتخاب نام برای گروه
گروه هایی که محل جلسه شان را از سازمان دیگری اجاره می کنند باید توجه مخصوص داشته باشند که هرگز آن تشکیالتی را که از آنها سالن اجاره کردند تأیید 

نکرده، در آنها سرمایه گذاری پولی ننمایند و یا نام خود را به آنها به عاریت ندهند.
“چگونگی عملکرد - سنت ششم”
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قابل توجه عالقه مندان به 

مجله پیام بهبودی

دومین مجموعه دوازده جلدی 
نشـریـه پیـام بهـبـودی توسـط 
کمیته فصل نامه تهیه و جهت 
دفتر  اختیار  در  توزیع  و  چاپ 
خدمات جهانی قرار گرفت. این 
مجموعه در برگیرنده شماره های 

13 الی 24 می باشد.

انجمن ما با معضلی روبرو است که کلیة ما از آن 
ابتدا وجود داشته و  از همان  آگاهیم. مشکلی که 
اکنون هم ادامه دارد، یعنی مشـکل آنهایی که به 
دور  برنامه  از  شده  کمرنگ  شان  جلسات  تدریج 
را کمتر و کمتر  اشخاصی  افتند. شما چنین  می 
درجلسات می بینید، یا اینکه خودتان از همین دسته 
افراد هستید و کمتر جلسه می روید. ذهن چنین 
افرادی شروع به تردید نموده و همان چیزهایی را 
که تا به حال برایشان کار کرده، مورد پرسش قرار 
می دهد. تحت این شرایط و به دلیل کافی نبودن 
تعداد جلسات برای ایجاد التیام،  بیماری اعتیاد فعال 

می گردد.   
زیادی  به جلسات  و چون  آغاز می شود  ناراحتی 
نرفتـه ایم، زمـانی هم که دریـک جلـسه شـرکت 
می کنیم، فضای آنجا کمی خصومت آمیز و توأم با 
شایعه پراکنی به نظر می آید. و شاید امشب، انجام  

کاری متفاوت، راحت تر بنظر بیاید.
آیا من واقعاً احتیاج دارم که این تعداد جلسه را پر 
کنم؟ هرچه کمتر به جلسات بروید، تمایل تان برای 
حضور در جلسات کمتر خواهد شد. همیشه بنظر 
می آید برای جلسه نرفتن دلیل خوبی وجود دارد، 
حتی اگر آن درخانه ماندن و تلویزیون تماشا کردن 

باشـد. به تدریج ذهن فـرد دور افتـاده، دگرگـون 
می شود. زندگی ناخوشایند گشته و سرزنش نمودن 
آن و همچنین دیگران آغاز می شود. در این مرحله 
به جای اینکه شخص دورافتاده بیشتر به جلسه رفته 
و نگرش خود را تغییر دهد، حتی کمتر درجلسات 
حاضر می شود. به تدریج به این نتیجه می رسد 
که اصالً نیازی به جلسه ندارد، با وجودی که همین 

جلسات محدود او را سرپا نگاه داشته است. 
بازگشت به  بیافتیم،  از جلسات دور  هرچه بیشتر 
جلسات برایمان مشکل تر می شود، با وجودی که 
کلیة اعضای گروه مطمئناً امید به بازگشت مجدد 
ما داشته و منتظر دیدنمان هستند. )اگر شما این 
مطلب را خوانده و با طعنه بخود می گویید: بطور 
یقین همه منتظر بازگشت من اند!... شما احتماالً یک 

دورافتاده هستید!(.
نیازداریم طرز تفکر معیوب خود را تصحیح کنیم 
و این کار با حضور درجلسات انجام پذیر می شود. 
جای تعجب ندارد که ما زمانی شروع به شک کردن 
به اصول برنامه می کنیم اگر از برنامه دور افتاده 

باشیم.            
نویسنده:گمنام
از مجلة NAToday منطقة استرالیا، جوالی 2011

* جلوگیری از دورافتادگی و فاصله با برنامه بهبودی 
* اجتناب از خود مشغولی

* خدمت به ما قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیری 
و همچنین چیزهایی که قبالً از آن هیچ اطالعی 

نداشتیم را می آموزد.     
* بعضی وقت ها که هوا سرد است و شما حس و 
حال رفتن به جلسه را ندارید خدمت شما را راهی 

جلسات می کند.
* فقط با ایثار آنچه که دارید می توانید آن را حفظ 

می کنید.
* زمانی که ما به جلسات وارد شدیم، کسی آنجا 
بود که جلسه را باز می کرد. اکنون حداقل کاری که 
می توانیم انجام دهیم، حاضر بودن درجلسه و خوش 

آمدگویی به یک تازه وارد است.
* خدمت شما را در مسیر بهبودی قرار می دهد. 

* خدمت شما را جزئی از کل می نماید.
* خدمت ایثار  را به جای استفادة شخصی به من 

آموخت. 
* درخدمت بهترین و متواضع ترین اعضاء را مشغول 
ته  کـردن  جمع  و  ها  صنـدلی  نمودن  جا  به  جا 

سیـگار ها می بینیم.   
 NAToday برگرفته شده از مجلة
جوالی 2011

10 فایده خدمت گرفتندورافتاده
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من ده ها سال است که در برنامة NA هستم. اولین 
برخورد من با انجمن در سال 1981 )1360 شمسی( 
بود که این از طریق بخش روانی بیمارستانی که من 
بارها توسط دادگاه های مواد مخدر یا یک مرکز توان 
بخشـی به آنجا فرستـاده شده بودم، رخ داد.در طول 
سال 1980 )1359 شمسی( آن مرکز توانبخشی 
بخصوص برای من همانند یک درب گردان شده بود 
و من دائماً مشغول ورود و خروج از آن بودم.  در آن 
زمان من به هیچ وجه به پاک شدن و پاک ماندن 
عالقه ای نداشتم ولی درعین حال نمی خواستم 
 NAترتیب بذر بیاورم و بدین  از زندان هم سردر 
اصطالحاً در من کاشته شد.  باالخره در سال 1986 
)1364 شمسی( طبق تصمیم خودم، از ووالنگان به 
قسمت دیگری از کشور به نام غرب استرالیا، نقل 
مکان کردم.  این برای من،  نزدیک ترین محل به 
خارج از کشور محسوب می شد.... البته این فکر، 
تصوری بیش نبود! بعدها دریافتم که چقدر رابطة من 
با آنهایی که از خارج به استرالیا آمده بودند متفاوت 
 NA خواهد بود. درمانده و سر خورده، در جلسات
حضور یافته ام اما هنوز الکل را به عنوان یک مادة 
مخدر قبول نداشتم. بعد از یکی دو سال بهبودی 
مخدر  مادة  مورد  در  فرضیة خود،  گرفتم  تصمیم 
نبودن الکل، را به اثبات برسانم...... که فکر می کنم 

خودتان بتوانید نتیجة کار را پیش بینی کنید!!
من باالخره بیماری خود را پذیرفتم. یک نوع بیماری 
که تحت هر عنوانی پدیده ای پیشرونده است.  در 
ضمن، قبول کردم که الکل نیز نوعی مادة مخدر 
شکست  شمسی(   1368(  1989 سال  در  است! 
خورده و ناتوان و با داشتن تمایل برای طی کردن هر 
مسافتی،  به انجمن بازگشتم... از آن موقع تا به حال 

اجبار به مصرف نداشته ام.
از جزئیاتی که بعداً اتفاق افتاد نگفته رد می شوم تا 
به داستان واقعی که موضوع این مقاله است برسم.  
یکی دو هفته پیش من مسئول خط تلفن ناحیه بودم 
و تماسی را که از طرف یک دختر خانم داوطلب در 
مرکز بازداشت مهاجرین در غرب استرالیا )من حتی 

نمی دانستم چنین مکان های وجود دارند!( گرفته 
شده بود، پاسخ دادم.  یک جوان ایرانی که در آنجا 
بازداشت بود، یک تکه کاغذ که حاوی کلمة NA بود 
را بدست این دخترخانم داده و از طریق مترجم، با 
التماس از او خواسته بود ترتیب مالقات او را با کسی 
ازNA بدهد. من از شنیدن این خبر هیجان زده 
شدم چون توسط خدمتی که در ساختار خدماتی 
منطقه دارم، می دانستم که جلسات انجمن اخیراً 
در جزیرة کریسمس و همچنین در مرکز بازداشت 
سیدنی، آغاز گشته اند.  در ضمن، در آخرین جلسة 
کمیتة خدماتی منطقه، ما سه عضو ایرانی داشتیم 
که اخیراً و با برنامه ریزی قبلی با کمیتة خدماتی، 
جلسه ای را در یک پارک در غرب سیدنی شروع 

کرده بودند. 
تصور کردم که چنین کاری اگر غیر ممکن نباشد، 
حداقل مشکل خواهد بود.  بنابراین ما به همه اطالع 
رسانی کردیم که اگرکسی فارسی صحبت می کند با 
ما تماس بگیرد.  باالخره در یکی از جلسات خدماتی 
ما، یکی از خدمتگزاران خبر داد که یکی از اعضای 
گروه خانگـی اش به نام ایمـان، فارسـی صحبـت 
می کند. جمعة گذشته من ایمان را در پارکینگ 
مرکز بازداشت مالقات کردم و ما به اتفاق کلِیر، دختر 
خانمی که با ما تماس تلفنی گرفته بود، برای دیدن 
علی به داخل این مرکز رفتیم. علی به من اجازه داده 

که در اینجا قسمتی از داستانش را بازگو کنم.   
علی یازده سال پیش در ایران، برای اولین بار وارد 
انجمن شد. او و پنج تن دیگر، بطـور مخفی و با 
نشستن روی یک زیلو در یک پارک جلـسه برگزار 
می کردند. علی چهار ماه پاک ماند و سپس برای 
چند  داد.  ادامه  مواد،  مصرف  به  دیگر  سال  چهار 
هفتة پیش او در مرکز بزداشت پِرث )نام شهری در 
استرالیا(، به مقطع پاکی هفت سال رسید. او یکی 
از اعضای انجمن جهانی معتادان گمنام است. علی 
ایران را ترک کرده و خود را به اندونزی رساند. در 
آنجا سوار یک کشتی شده و پس از یک سفر هولناِک 
سه روزه به استرالیا رسید. او بالفاصله بازداشت شده 

و به قرارگاهی در جزیرة کریسمس برده شد، جایی 
که هفت ماه در حبس بود و قادر نبود با هیچکس 
بیرون از این مرکز بازداشت  صحبت کند. سپس 
بدلیل نیاز مبرم به یک عمل جراحی، او را به پرث 
منتقل کردند. او درآنجا تحت عمل قرارگرفت و در 
زمان مالقات با ما، دو ماه را در این مرکز بازداشت 

سپری کرده بود. 
پس از اولین مالقات ما با علی، کلِیر توضیح داد, 
داده  او  به  علی  که  را   NA واژة  حاوی  کاغذ  تکه 
بود, کامالً مچاله شده و حروف نوشتة روی آن کج 
و معوج و تقریبأ ناخوانا بودند. علی این تکه کاغذ 
اندونزی، به  به  ایران،  از  را طی سفر طوالنی خود 
جزیرة کریسمس و دست آخربه پرث حمل کرده 
و در دست کلِیر گذاشته بود.  او در این مدت منتظر 
بوده و دعا می کرده که شخص مورد اعتمادی را 
پیدا کند تا در وحلة اول بتواند گمنامی خود را نزد 
او بشکند و سپس از وی تقاضای کمک کند. کلِیر 
گفت، نمی توانست به راحتی نگاه های التماس آمیز 

علی را فراموش کند. 
جلسة اول ما خیلی احساساتی بود و چشمان همة 
مان اشک آلود شده بود. علی گفت: » دیگران در 
این مرکز بازداشت دعا می کنند از این زندان آزاد 
شده، مشروب خواری کنند و اعضای جنس مخالف 
را مالقات کنند......«. او دعا می کرد تا آزاد شده و به 
یک جلسة NA راه یابد و یا اینکه کسی از NA به 
دیدنش بیاید. علی سپس گفت که با دیدن ما تمام 
مشکالت خود را فراموش کرده و هرچه را که راجع 

به انجمن از یاد برده بود، مجدداً به خاطر آورد. 
بود. من  تولد علی  دیروز سی و پنجمین سالگرد 
و ایمان به همراه دو عضو دیگر انجمن به نام های 
ُجودی و گلِن، به دیدن علی رفته و هشت عدد کارت 
تولدی را که بوسیلة اعضای سه تا از گروه هایمان 
امضا شده بودند، به عالوة یک سکة هفت سالگی و 
یکی از نسخه های محدود کتاب پایه )می دانم که 
این به زبان انگلیسی است اما یک روز علی قادر به 
خواندن آن خواهد شد!( و بطور خارق العاده ای، یک 

ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر بی نظیر است
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می باشند.
 هفتة پیش یکی از اعضای گروه که بدیدن علی رفته 
بود می گفت قبالً خدمت می گرفت تا سپاسگزاری 
خود را نشان دهد اما االن متوجه شده که خدمت 
می کند تا سپاسگزار باقی بماند. تجربة اخیر من در 
رابطه با این خدمِت بخصوص، تأثیر عمیقی روی 
 NA من و همچنین عمق سپاسگزاریم نسبت به
گذاشت. یک سپاسگزاری که با هرچه بیشتر پاک 
بطور  انجمن،  این  در  من  کردِن  و خدمت  ماندن 

مداوم درحال افزایش است. 
اکنون دوماه از زمانی که  شروع به نوشتن این داستان 
کردم می گذرد و چیزی که خیـلی جالـب  بنظـر 
می آید عکس العمل و چهرة متعجب زندانبان های 
مرکز بازداشت، در مواقعی است که ما به مالقات علی 
می رویم. احتماالً عالقة دوطرفه ای که بین ما دیده 
می شود آنها را متعجب می کند. البته ما خودمان 
دقیقاً مفهوم آن همدلی را که بالفاصله نسبت به 
یکدیگر حس می کنیم، می دانیم. دلیلی که هیچ 
ربطی به گذشتة ما، اعمال قبلی ما، رنگ پوست 
ما، مذهب و عقاید ما و حتی بی مذهبی ما ندارد. 
آن دلیل و نکتة قابل اهمیت در اینجا همبستگی 

مشترک ماست.
نوشتة: سو.ِکی– غرب استرالیا

گفتگو با معتادان دیگر، تسکین می یابد.
ترین  العاده  از خارق  یکی  گمنام  معتادان  انجمن 
گروهی از مردم است که من تا به حال افتخار آشنایی 
با آن  و همچنین عضویت در آن را داشته ام. علی از 
شما برای پذیرفته شدن با آغوش باز در خانواده مان، 
تشکر می کند. من از علی خواهش کردم که داستان 
خود را برای مجلة NA Today در استرالیا بنویسد 

)منتظر دریافت این مجله به زبان فارسی باشید!( 
من از NA به خاطر حمایت همیشـگی اش تشکر 
می کنم. شما سال ها تور ایمنی من بوده اید.  زمانی 
تعادل،  مانند  موارد مختلفی  به کمک در  که من 
ارتباط گذاشتـن، راحتی و غیره نیاز دارم، به جلسات 

NA می روم. 

من از اعضای تازه وارد شنیدم که NA مانند سوپی 
برای روح ماست که در زمان ابتالء به بیماری روحی 
حال ما را بهتر می کند. وقتی این را شنیدم بخودم 
گفتم، بله من اینجا هستم که کاسة حاوی سوپم 
را دریافت کنم. هرطور که می خواهید این را بیان 
کنید ولی اگر درب NA بروی من باز نبود، من االن 
زنده نبودم و مشغول لذت بردن از زندگی و بعضی 
اوقات استقـامت در مقابـل مشـکالت آن، نبـودم و 
سنت ها...خوب تا آنجا که به من مربوط می شود، 
 NAآنها دالیل اصلی باقی ماندن من در جلسـات

چیپ مشکی و یک کتاب پایة فارسی را به او دادیم. 
نشریات فارسی را یکی از اعضا در جلسه ای به من 
داد. او گفت گروه خانگی اش این نشریات خارجی 
را که به زبان ناشناسی نوشته شده اند و معلوم نبود 
چطوربه ایشان واگذار شده بودند،  در اختیار داشت و 

آنها را به من تحویل داد. 
ما همه از ته دل خندیدیم و صدای خندة ما آنقدر 
بلند بود که زندانبان ها چندین بار به محل جلسة ما 
سرکشی کردند.  تصور نمی کنم چنین خنده هایی 

زیاد در این مرکز بازداشت شنیده شود! 
روز بعد تقاضای ویزای علی رد شد. البته انجمن ما 
در غرب استرالیا نمی تواند هیچ کمکی در رابطه 
با فرایند تقاضای ویزا ارائه دهد اما اعضای انجمن 
هم در اینجا و هم در دیگر مناطق استرالیا، بسیار 
تحت تأثیر داستـان علی قرار گرفته و راجع به آن 
مشـارکت کرده اند. من فقط می خواستم قسمتی از 
این داستان فوق العاده را با همة شما در میان بگزارم. 
علی می داند که او در قلب ماسـت و ما برایش دعا 
می کنیـم. او همچنیـن می دانـد که هیچ وقت تنها 

نیست. 
یک گروه هفت نفره از اعضـا مرتب به دیـدن علی 
می روند. علی توضیح داد تالتمی را که در ذهن 
و افکار خود احساس می کند، فقط با مشارکت و 

چندین بار متن فوق را مرور کردم و می خواستم حتی االمکان مقاله خوبی ارائه دهم. از خودم می پرسیدم که آیا می شود مطلب را بهتر توضیح داد یا خیر تا این که سه شنبة گذشته خبر رسید که 

جسد یکی از دوست داشتنی ترین اعضای انجمن محلی ما را در توالت یک بار )کافة مشروب فروشی( در تایلند پیدا کردند. ایشان اور دوز کرده بودند!  دریافت این خبر باعث شد که حساسیت ام نسبت 

به این مقاله از بین رفته و مطلب را همان گونه که بود برای شما ارسال کنم.
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