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بر  را هم NAبایست عالوه بر آن، بار اضافی مسئولیت وجوه   و نمید فردی دارای مشکالت مالی استده می
شان در این حیطه  صالحیت و شرایط پرسش از اعضای داوطلب در مورد نه تنها. گیریم  نادیده میعهده گیرد،

  . باشد مینپرسیدن آن غیر مسئوالنه بلکه ، استدرست 
بسیاری . ، مدت پاکی قابل قبول و ثبات مالی ضروری استسروکار دارد پول باکه تی خدماهای  پستبرای 
لی و ثبات  وجوه مامدیریتای شامل وضعیت شغلی، تجارب خدماتی، تجربه   تهیه پرسش نامهNAاز جوامع 

 بدین د تاشو بان بدون استثناء پرسیده می از تمامی داوطلسئواالتاین  سپس. اند ستهوضعیت مالی را مفید دان
  . گردندنشان تمرکز شده،  این احساس که بر روی شخصیتترتیب افراد دچار 

  
  مدیریت مسئوالنه

 ". مورد استفاده قرارگیردنما  باید تحت مدیریت مسئوالنه بوده و برای پیشبرد هدف اصلیNAبودجه "
بایست  وحانی این مفهوم میدر راستای حفظ اصول ر.  تأکید داردNAمفهوم یازدهم ما بر اهمیت بسیار وجوه 

های   شامل شیوه همبایست این دستورالعمل می. ن پیروی کرددستورالعمل مدیریت وجوه مالی را تهیه و از آ
   .کسب اطمینان از پاسخگوئی خدمتگزاران مورد اعتماد باشدهای  مرسوم حسابداری و هم راه

های  تن روشهای خدماتی در آموخ  و کمیتهها منبع بسیار خوبی جهت استفاده گروهکتابچه خزانه داری 
 : مانندع مالیمناباز حفاظت های الزم جهت  بینی پیشبایست شامل  یها م کلیه دستورالعمل. حسابداری است

های  بل برداشت با دو امضاء و مطابقت گزارشاهای جاری ق گزارش ماهیانه، بازرسی منظم، افتتاح حساب
  NAها در خصوص مدیریت مالی  شیوه بسیاری از این. ی بانک مربوطه باشدها  صورت حسابماهیانه موجود با 
  . تواند کارآمد باشد باشند نیز می هایی که فاقد حساب جاری می حتی برای گروه

بسیار مهم است که تمامی امور  ".رفیق نابابی است NAدر کنار پول ، یک معتاد تنها" :به قول معروف 
انجام ها را شمارش نمایند؛ واریز وجه به بانک توسط دو نفر   دو نفر دریافتی:توسط شخص دیگری نظارت شود

های بانک  ؛ صورت حساب)بایست در اسرع وقت صورت پذیرد و به فردا موکول نگردد  میپولو واریز (شود 
ه دو تر این است که هر مبلغی قرار است خرج شود، هموار بررسی شود؛ و باز بسیار مهممربوطه توسط دو نفر 
مسئله . های مالی باید در دسترس سایر خدمتگزاران مورد اعتماد نیز قرار گیرد گزارش. نفر حضور داشته باشند

ها، نشریات و  همایشتولید شده در های دیگر انجمن، از جمله کاالهای  مهم دیگر آن است که بدانیم، دارائی
  .تر نیز به اندازه پول مهم استلوازم اداری دف
 مقررات بایست  می،خواهند مسئولیت مدیریت مالی را به عهده گیرند ی صالحیت افرادی که میبرای بررس
ؤیت اعضاء رسیده و امضاء نوشته شود و پس از آن به ر تدوین و در دستورالعمل اب آنان،خمالی قبل از انت

 رفتار رایبیشتری ب، اغلب تمایل د حسابرسی و بازرسی قرار خواهند گرفتدانند، مور میافرادی که . دگرد
اگر شما در مورد توانایی نوشتن یک دستورالعمل مناسب مالی مطمئن نیستید، خواهشمندیم . ندارمسئوالنه د

  . با دفتر خدمات جهانی تماس حاصل فرمائیدکمکجهت دریافت 
  

  خورد  وقتی اقدامات حفاظتی شکست می
 را برای هر کسی NA اختالس و دزدی از وجوه ها پیروی نمائیم، ز آنها را تهیه و ا چنانچه ما این روش

آیا ما از همه : اگر کسی از ما دزدی کند، اولین سئوال را باید از خودمان بپرسیم. سازیم تقریباً غیر ممکن می
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ایم؟ اگر پاسخ منفی باشد، ما باید به عنوان یک کمیته خدماتی  های حسابرسی و حفاظتی پیروی نموده روش
شان،  مان را برای حصول اطمینان از کامل بودن های  روشبایدما . دزدی را بر عهده گیریممسئولیت اصلی این 

  . م تا در آینده به آنها عمل کنیممورد بررسی قرار داده و تصمیم بگیری
 تمامی سعی خود را ایم و های نوشته شده پیروی نموده اما فرض کنیم پاسخ مثبت باشد و ما از دستورالعمل

افتد،  که این اتفاق می زمانی. حال کسی از ما دزدی کردربه ه لیایم، و دزدی بکار بسته از جهت جلوگیری
بیائید ببخشیم و فراموش کنیم؛ به هر حال ما معتادیم و مستعد ":مانند.  به دنبال دارد راهای متفاوتی واکنش
اری دهیم و احتمال لغزش را برایش خواهیم آن فرد را از جلسه فر  ما نمی.مان رفتار کنیم م از روی بیماریهستی

ها هرچه که باشد ما  اما این واکنش "بیائید دزد را به زندان اندازیم" اینکه بگوئیمو یا  "فراهم نمائیم
  . وضعیت را به ما تحمیل کند اینگیری در مورد العمل احساسی اولیه ما، تصمیم عکسخواهیم  نمی

آورد تا در شرایط سخت با رفتار مسئوالنه، جبران  راهم میبرنامه بهبودی ما برای هر عضو فرصتی را ف
 بیش از همیشه به کنیم  به جبران خسارت تشویق میتی عضوی که وجوه را دزدیده است،ق و.خسارت نماید

  .تواند مرهمی برای تمامی افراد درگیر باشد ، کاری که میشویم مان نزدیک می اصول روحانی برنامه
 منفعالنه که کمیته خدماتی گیریم یا این را دست کم بNA ناپدید شدن وجوه این بدان معنا نیست که

ما در عوض روشی که هم . منتظر شخصی که دزدی نموده بنشیند تا او جهت جبران خسارت مراجعه کند
  .افزائیم گیری می لزوم بر شدت سخت در صورت کنیم و می روحانی است را تشویقمسئوالنه و هم 

ها و مدارک مالی، این اطمینان حاصل گردد که حقیقتاً اختالسی  اید با بررسی تمامی نوشتهقبل از هر چیز ب
های حسابداری و حسابرسی بوده است که  چقدر؟ توسط چه کسی؟ چه نقصی در روش. صورت پذیرفته است

  باعث شده این اتفاق بیافتد؟
 کمیته خدماتی باید جلسه ای ترتیب زمانی که کامالً مشخص گردید که سرقتی صورت پذیرفته، گروه یا

ها این  اند و به آن  اطالع یافته آن برگزاری اشخاص خاطی از شخص یاداده و کامالً اطمینان حاصل نماید که
بایست زمانی را جهت بیان  در این جلسه می. تا بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه دهندفرصت را بدهیم 

دهد تا  این کار به همه اجازه می. گان در دستور کار جلسه قرار دهیمکنند های شرکت احساسات و نگرانی
پس . گردد می " فاقد تشنج"های خود را از موضوع ابراز نمایند و همچنین باعث ایجاد یک جو آرام و  برداشت

 شرکت شود تا در نظر گرفته می) استراحت(نفس های کلیه شرکت کنندگان، یک زمان ت از شنیدن صحبت
گیری در خصوص بهترین عمل ممکن، فرصت کافی جهت ارتباط  ن پیش از برگشت به جلسه و تصمیمکنندگا

  . و تمرکز بر اصول روحانی را داشته باشندبا نیروی برتر 
ای در خصوص  خود اعتراف کرد و پذیرفت که وجوه مفقود شده را بازگرداند، توافق نامهاگر فرد به دزدی 

های منظم، با مدت زمان مورد قبول  اند شامل پرداختتو نامه می این توافق. دگرد ها تهیه می جبران خسارت
اکثر . یل غیرضروری طوالنی نکرده یا به درازا نکشانیم  بهتر است این روند را به دال.همۀ طرفین درگیر باشد

ما قویاً پیشنهاد . گردد  تا زمان تسویه حساب کامل تنظیم می وها بصورت پرداخت هفتگی یا ماهانه نامه توافق
در آن از مفاد قانونی استفاده نمائید تا کنیم، یک پیش نویس قانونی الزم االجراء تنظیم و در صورت امکان  می

شود تا آن شخص بداند در صورت عدم رعایت مفاد  این باعث می. توسط شاهدان و شخص خاطی امضاء گردد
         . پذیرد ه او صورت می اقدام قانونی بر علی،توافق نامه جهت جبران خسارت

ظم از مراحل پیشرفت های من چنین گزارش  همبایست منتشر گردد،  صورت وضعیت می در رابطه بایگزارش 
پاسخگو بودن به انجمن بابت . ارائه خواهد گردید،  آخرین مرحله جبران خسارتنامه و حصول رضایت تا توافق
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 از الویت و اهمیت  قرار نگیرد که بتواند آسیب بیشتری رساندوجوه و اطمینان از اینکه شخص خاطی در سمتی
  .حفظ هویت آن شخص بیشتری برخوردار است تا

خاطی را از سمت  که بهتر است فرد ایم پذیری، ما دریافته یت و مسئولیتمجدداً با ایجاد تعادل بین روحان
امده، به او هیچ سمت دیگری له کنار نیها با مسئ ده و تا زمانی که از طریق کارکردن قدمخدماتی برکنار کر

  .واگذار نکنیم
جهت تماس ها  د، باید مطمئن شوید که همه تالشطی در آن جلسه خاص حضور پیدا نکراگر فرد خا

از طریق ارسال نامه با پست سفارشی توضیح دهید که . گرفتن و برقراری ارتباط با وی صورت پذیرفته است
از باشد و اینکه از او انتظار ب هد که آن فرد، مسئول مفقود شدن پول مید حسابرسی اسناد مالی نشان می

. ی در انتظارش خواهد بودویی به نامه ارسال شده، چه عواقبرود و در صورت عدم پاسخگ پرداخت می
 عمل ممکن استاین  .بایست در محل امنی بایگانی گردد هایی از این نامه جهت رجوع مجدد می رونوشت

ای در برنداشت، گاهی اوقات برخورد خشن  های قبلی نتیجه که گام ه نظر آید، اما درصورتیسختگیرانه ب
  .تواند محرکی جهت تشویق شخص به جبران خسارت باشد  می

افق نامه عمل توکه فرد از بازپرداخت وجه خودداری نماید، یا با طرح موافقت نموده اما طبق  در صورتی
 گیری تصمیم. د است که یک اقدام قانونی انجام گرد جایزشود، در این صورتچنانچه آن فرد ناپدید  یا نکند

بایست  لیکن این می. نماید ل روحانی ما را نقض نمیها و یا اصو جهت اقدام قانونی، حق انتخابی است که سنت
ویاً پیشنهاد ما ق. های دیگر را آزموده باشیم  که همه راهکنیم  می، و زمانی آن را انتخابآخرین راه حل باشد

 و از کمیته های رد قانونی را با دقت بررسی نمایید پیگگیری در مورد کنیم، قبل از هرگونه اقدام، تصمیم می
  .هانی به عنوان منابع استفاده کنیدخدماتی منطقه و خدمات ج

  
   و بهبودینتیجه تصمیمات  

ایم و ممکن است  نوز عصبانی و آزردهآید، بسیاری از ما ه میآمیز بدست  حتی زمانی که یک نتیجه موفقیت
هر چند که این مسئله قابل درک است ما باید به خودمان یادآور شویم که . بخواهیم از فرد خاطی دوری کنیم

همچنین ما الزم است به یاد داشته باشیم در . ال عذاب است، رساندن پیام به معتاد در حNAهدف اصلی 
 که در NAبه عنوان اعضای . مان عود خواهد کرد  کار نکنیم، بیماریصورتی که برنامه بهبودی را با جدیت

 استفاده از جلسات، اش برای اطی را در ادامه راه بهبودیبایست فرد خ حال تمرین اصول روحانی هستند ما می
غزش ما باید همان عشق و حمایتی را که در مورد فرد ل. گانه مورد حمایت قرار دهیم های دوازده راهنما و قدم

  .کنیم برای شخص خاطی هم بکار گیریم کرده، اعمال می
 رساندن پیام به معتاد ته های خدماتی و خدمات جهانی درها، کمی های گروه  بر تالشNAاختالس وجوه 

فرآیند الزم جهت کنار آمدن با چنین وقایعی که نوعاً، اثرات بلند مدت را به . گذارد در حال عذاب تأثیر می
، مستقیماً بر تازه وارد تأثیر NA سرخوردگی اعضا در تمام جوامع مانند درگیری اعضا، نفاق و ،دآور همراه می

مان  اقدامات حفاظتی توصیه شده در این اطالعیه، نه تنها وجوه بلکه ما را نیز در مقابل بیماری. گذارد می
 که راه کارهایی را برای مراقبت نماییم ر سراسر جهان استدعا می دNAما عاجزانه از جوامع . کند محافظت می

  . تهیه و از آن پیروی کنند، انجام این کار آینده ما را ایمن خواهد ساختNAاز وجوه 
  

  )30 : Theft of NA funds� NA   )Bulletin سرقت از وجوه30ترجمه از اطالعیه شماره                


