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به رشته تحریر در آمد . اینن بنولتن در  ن   1987این مقاله در پاسخ به نیازهای اعضاء ما در آگوست 
 مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت .  1995-6کنفرانس سال 

اسنت کنه  من  هواهنند بداننند دقیقنا    NA  کمن  بنه اعضنای  NAهدف مال در بیان جلسات باز و بسته   

م  تواند در اهتیار معتادان و غیر معتادان قرار دهد . اننوا  مهتلنف جلسنات چه هدمت  را    NAجلسات  

NA  الزم است درک  اعضا وجود دارد که اهداف متفاوت  را ارائه م  دهد . ارتبا  با اعضا نشان داد که
 کنند انوا  مهتلف جلسات در انتقال پیام ها چه نقش  را ایفا م  کند . 

  فراوان  از اعضا ما بدست آوردند لذا عالقه آنها نسبت به شرکت در جلسات گاهآجمعیت زیادی از افراد  
اعضا دریافت   سردرگم هدمات جهان  گزارشات زیادی  را مبن  بر    ءما رو به افزایش است . هیئت امنا

زمان  اتفاق م  افتد که افرادی کنه معتناد نیسنتند و ینا م منئن نیسنتند کنه معتادنند در  نموده است و این  

زمان  افزایش پیدا م  کند که این گونه افراد در  سردرگم شرکت کنند . این  NAدر جلسات القه مندند  ع
 جلسات ما شرکت م  کنند . 

 نور روشنن انتقنال پیندا نکنند و  ینا کمرنن  شنود  پیام بهبودی ما در جلسات ممکن است ینا بنه
هنا و کسنان   انجمننان ، یا اعضا دیگر ، در ما نگر همسران،  پدران  و مادرانچون  همافرادی    زمانیکه

 کنند .  شرکت و حت  مشارکت NA نیستند در جلسات NAکه عضو 

همیشنه بنر مقولنه روبنرو میشنویم ،  NA در جلسناتغیر معتاد افراد  ما با حضور  زمان  که  ما   
کالت بسیاری از این موقعیت ها ممکن اسنت مشن .و اجرای سیاست صحیح تأکید م  کنیم  نزاکتاحترام ،  

همه ،  NAد مداوم و بیداری روز افزون نسبت به شمداوم  را برای گروه های ما به وجود نیاورد . با ر

منا  یاعضنا NAرویم . این باور ماست که با شفافیت در مورد جلسات باز و بسنته بپیش    ما باید به جلو
هندر ، بنه معتنادان دیگنر بدسنت م  توانند درک بهتری را جهت انتقال پیام بهبودی ، از اعتیاد به مواد م

 آورند همچنین م  توانند پیام ما را به افراد عالقمند برسانند . 
 هیئت امنا هدمات جهان  تعاریف و راهنمای  های زیر را توصیه م  کند : 

جلسه انجمن معتادان گمنام چه باز باشد و چه بسته برای معتادان ی  پناهگاه اسنت پنس انترنار من    -1
ان  امن و پر سود باشد . جای  که ی  معتاد م  تواند در مورد بهبودی بشنود و در بهبنودی رود که مک

کت کند . هر چقدر که ما دوست داشته باشیم نم  تنوانیم همنه چینز مشارمواد مهدر    بهاز بیماری اعتیاد  
 برای همه مردم باشیم . 

م  شناسنند و ینا آنهنای  کنه  ی  معتاد  ادی است که هود رارجلسات بسته معتادان گمنام فق  برای اف  -2
م مئن نیستند و یا فکر م  کنند که با مواد مهدر مشکل دارند . ی  جلسه بسته معتنادان گمننام ، آزادی 

اعضا معتادان گمننام الزم اسنت . زمنان  کنه منا    و محرمانه  را فراهم م  آورد که برای مشارکت شهص 
فضای  را که معتادان بتوانند احساس ا مینان و اعتماد بیشتری کنند فراهم نمائیم م مئن هواهیم بود کنه 

احساس همسان  داشته باشند و تجربه قدرت و امید شان را بنه   با دیگر اعضا  آن اعضا قادر هواهند بود
 مشارکت بگذارند . 

،  ننارر کانونهنای اصنالح و تربینت  مثل قضنات ، افسنران)  همه نو  افرادی    NAی  جلسه باز    رد  -  3
ی از بیماری اعتیاد عالقمندند که بدانند چگونه ما راه بهبود  و  شرکت دارند(   اافراد حرفه ای و هانواده ه

هارج از ه اعضا معتادان گمنام ب زاست . ی  جلسه با  NAمشارکت شفاه  محدود به اعضا  را یافته ایم.  
. اجازه م  دهد که به  ور دقیق مشاهده کنند که انجمن معتادان گمنام چیست و چگونه کار م  کند  انجمن

این برای افرادی که تالش م  کنند ی  تصمیم در مورد موقعیت شهص  هود به عنوان ی  معتاد بگیرند 
هنای  اسنت کنه گنروه هنای منا جهنت   بسیار مفید هواهد بود . جلسات بناز معتنادان گمننام یکن  از روش

رساندن پیام اصل  هود ) رساندن پیام به معتادی است که در عذاب است ( استفاده من  کننند . بعضن  از 

اجازه  NAگروه ها نیز جلسات بازی را دارند به گونه ای که به دوستان غیر معتاد و هانواده های اعضا 
 .  گیرندبا آنها جشن بم  دهد که سالگرد بهبودی شان 

ساهتار هدمات  ما نیز جای  است که افراد غیر معتاد م  توانند در جلسات انجمن های معتادان گمننام   -4
ص غینر معتناد ) اشرکت نمایند . عالوه بر تشهیص نیاز و ارزش حضور افراد غیر معتاد و کارمنندان هن
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  رسنان  در جلسنات ( اعضنا موضنوعات  را کنه جهنت ا نال  NAهدمات جهان     یراهنما  –سنت هشت  
اینن جلسنات وسنیله ای   .  ا ال  رسان  ارائه م  گردند را تأیید نمایند ) راهنمای ا ال  رسان  عموم  (

است برای تالش های کمیته هدمات  که هدفش تبادل ا العات میان اعضا و جامعه اسنت . جلسنات بناز ، 

رسنان  بنه جامعنه در منورد معتنادان نیستند  و دلیل برگزاری آن بیشنتر جهنت ا نال    NA  جلسات منرم
نیز تهدیدی ایجاد نم  کند و   از سردرگم  جلوگیری م  کند و برای گمنام گمنام م  باشد . این رویکرد  

فرآینند بنه اجنازه من  دهند  منانمن  دهند و بنه را در جلسات تحت تنأثیر قنرار  NAهمین  ور انتقال پیام 

هستند را بنر  نرف من    NAغیر معتاد که عالقمند به    رادفو همزمان نیاز ا  ادامه دهیمبهبودی و هدمت  
 . یمنمای
 


