


 گانه معتادان گمنام های دوازده قدم

 .مان غیر قابل اداره شده بود ىما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگ   .1

 .تواند سالمت عقل را به ما بازگرداند ى برتر مىما به این باور رسیدیم که یک نیرو .2

کردیم،  ىگونه که او را درک م مان را به مراقبت خداوند، بدان ىما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگ .3

 .بسپاریم

 .باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم ى بى اخالقهما یک ترازنام .4

 .مان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرارکردیم  خطاهای دقیقىما چگونگ .5

 . ما را برطرف کندى نواقص شخصیته کامل پیدا کردیم که خداوند کلیىما آمادگ .6

 . ما را برطرف کندى اخالقى از او خواستیم کمبودهاىما با فروتن .7

و خواستارجبران خسارت از ها صدمه زده بودیم تهیه کرده   که به آنى از تمام کسانىما فهرست .8

 .ها شدیم تمام آن

 ىما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در موارد .9

 . این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزندىکه اجرا

 .رار کردیم خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً به آن اقى شخصهما به تهیه ترازنام .10

گونه که او را درک   خود با خداوند، بدانه آگاهانهما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابط .11

 . خود و قدرت اجرایش شدیمى او براه از ارادى آگاهىکردیم شده و فقط جویا ىم

یم و این ها، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسان  حاصل از برداشتن این قدمى روحانىبا بیدار .12

 . خود به اجرا درآوریمىاصول را در تمام امور زندگ
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  گفتار پیش
 در سراسر انجمـن     H&Iهای فرعی    نما را بر اساس تجربه وسیع کمیته       کنفرانس خدمات جهانی این کتاب راه      H&Iی    هکمیت

ما و استفاده از آن جهـت تـدارک          در انجمن    H&Iبرداری از تجربیات غنی موجود        منظور بهره   نهایت تالش به   .تدوین نموده است  
  .ها به عمل آمده است ها و زندان های عملکرد برای ارائه خدمات بیمارستان لوبروزترین خط مشی، مفاهیم و اس به

. ایـم    اطالعات این کتاب در مدت زمانی طوالنی فراهم شده و بهترین کـارآیی آن را فقـط ضـمن آزمـون و خطـا درک کـرده                          
اگرچـه هـر کـشوری نیازمنـد رعایـت          . دی دار ی کارآ H&Iهای    ها و کمیته    خوبی در اغلب زمینه    هبسیاری از مطالب و پیشنهادات ب     

  .حکومت آن می باشدی  هقوانین و مقرراتی است که مورد استفاد

ـ       ،اینترنتـی وراهای فرامنطقه، منطقه یـا       از ش  گیری بهره  زیـرا ایـن منـابع مـشارکت و          دآور وجـود مـی   ه  منـابع گرانبهـایی را ب
تر با راه حل های مناسب برای آن منطقه از جهـان سـازگاری               این منابع به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی بیش       . محور هستند   حمایت
  .دارند

ما از عبارات عامیانـه و      ی    هامیدواریم که عدم استفاد   .  زبان مورد استفاده در این کتاب راهنما با دقت در نظر گرفته شده است             
  .های دیگری غیر از انگلیسی شود این راهنما به زبانی  هخودمانی باعث تسهیل ترجم

هـای فرهنگـی و      هدف اصلی آن فراتر از مرزهای ملی، محدودیت       کنیم چون معتادان گمنام انجمن جهانی است که           اکید می  ت
ش و نـه کنفـرانس خـدمات جهـانی انجمـن            ا   در راستای هدف کلی و اصلی      NAنه خدمات جهانی    ) 1: های زبانی است، لذا    تفاوت

اعتقـادی   »کـشورهای خـارجی   «یـا      »زبان های خارجی  «دام به اصطالح    ک  معتادان گمنام در راستای هدف اصلی و خاصش، هیچ        
 زبـان   ،های خود  ها، سوابق و گزارش     جلسات کمیته  ،ح داده است که برای جلسات عمومی      کنفرانس خدمات جهانی ترجی   ) 2. ندارند

  .انگلیسی را مورد استفاده قرار دهد

  چرا جلسه یا 

  ؟است  مورد نیازH&Iمعرفی 
 به معتادانی است که دسترسی کامل به جلسات مـنظم معتـادان             NA رساندن پیام بهبودی     H&Iی    ههدف از یک جلس   

 قـصد دارد    H&I مدت نگهداری می شوند، جلسات یا جلسه معرفی        از برای کسانی که در مراکز بلند       به غیر . گمنام را ندارند  
  . را خیلی ساده به حاضرین معرفی نمایندNAبعضی از اصول برنامه 

  ؟شود محسوب می H&Iجلسه یا معرفی ی چه چیز

 در کـدام قـسمت از سـاختار         H&I مهم است بـدانیم کـه        H&Iبرای داشتن درکی روشن از یک جلسه یا معرفی           .1
 خـدمتی   ،ای در کمیته خدماتی ناحیـه دارد        باشد که نماینده   NAکه یک گروه      به جای آن   H&I .گیرد  خدماتی ما قرار می   
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تـر دربـاره     برای آگاهی بیش  . کند  ها ارائه می    ها و زندان    ا استفاده از کمیته فرعی بیمارستان     است که کمیته خدماتی ناحیه ب     
 . یدی مراجعه فرماراهنمای خدمات محلی در ناحیه به NAتفاوت بین گروه و سطوح خدماتی 

بـه  ای که بـدین ترتیـب        هر جلسه . گردد  برگزار می  H&Iفرعی  ی    ه همیشه با همکاری یک کمیت     H&I یک جلسه  .2
 شـکل نگرفتـه     H&Iفرعـی   ی    هدر جاهـایی کـه هنـوز کمیتـ        . باشـد   نمـی  H&Iی    هساختار خدماتی وصل نیست یک جلس     

و   کنفـرانس خـدمات جهـانی   H&Iتوانند بـا پیـروی از اساسـنامه     د میخود دارنی  ه را در برنامH&Iهایی که خدمت  گروه
 .گیرندگزارش به یک کمیته خدماتی منطقه، این مسئولیت را به عهده ب

شوند که معتادان دسترسی کامل به جلسات معمولی انجمن معتـادان گمنـام               در مراکزی برگزار می    H&Iجلسات   .3
 را ندارند

خود هستند و منعی هم برای ورود یا        ه  شوند اما کامالٌ متکی ب      جلساتی که در درون بیمارستان یا زندان برگزار می         .4
 . نیستندH&Iخروج ندارند، جلسه 

 کـه در مراکـز      NAالزم است اعـضای     . شوند ممنوع است    رای افرادی که از خارج به مرکز وارد می         ب H&I جلسات .5
کنند،   شرکتH&Iتوانند در جلسات  افرادی که می .  حضور یابند  H&Iاقامت ندارند فقط به دعوت گرداننده پانل در جلسه          

 ورود او را به جلسه      H&Iگری که کمیته فرعی     گرداننده پانل، مسئول کمیته، عضو پانل، و سخنران یا هر شخص دی           : شامل
H&Iتصویب کرده باشد . 

احیـه   ن H&I است یا جلسه عادی ابهامی دارید لطفاً با کمیته فرعـی             H&I اگر درباره این موضوع که یک جلسه، جلسه       
  .یدیتماس حاصل فرما یا منطقه خود

 

  اندازی کنیم  راهH&Iکجا و چگونه جلسه 
اغلب . هرگز به تنهایی اقدام نکنید ـ   صورت پذیردH&I باید از طریق کمیته فرعی H&I ازی یک جلسهاند اولین اقدام در راه

امـا برخـی اوقـات کمیتـه فرعـی          . کند   را می  H&Iی    هیک مرکز نگهداری معتادان به انجمن مراجعه و تقاضای برگزاری یک جلس           
H&Iدر هر شرایطی الزم است کمیته فرعی. کند ر می برای پیشنهاد برگزاری جلسه با  مراکز مختلف ارتباط برقرا H&I با کمیته 

  . آهنگ باشد رسانی هم فرعی اطالع

  

  رسانی  و اطالعH&Iهمکاری 

 :H&Iرسانی و  الزامات همکاری بین اطالع

کند که عضو کدام     دف اصلی ما یکی است و تفاوتی نمی       باشیم که ما همه به یک انجمن تعلق داشته و ه          به خاطر داشته     .1
  .کمیته هستیم
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ریـزی مـشترک در چگـونگی اداره امـور           که به معنای برنامه   (ان شروع کار    ارتباط متقابل بین دو کمیته فرعی قبل از زم         .2
 . گردد  اتحاد مییبه اجتناب از مشکالت کمک کرده و موجب ارتقا) است

د که متناسب بـا نیازهـای مرکـز         های خودمان منجر به نوعی همکاری می شو        پذیری به هنگام پاسداری از سنت      انعطاف .3
 .معتادان خواهد بود

 . کند  آن نیز صدق مییهای فرعی و اعضا در مورد کمیته» توانیم توانم اما، ما می من نمی« اصل  .4

 .مان دور خواهیم شد کاری نکنیم، از هدف اصلی دیگر هم اگر با یک .5

پـذیر   رسـانی امکـان    و اطالعH&Iرسانی با ترکیب فعالیت      العترین معرفی و اط     دارد که تأثیرگذارترین و سازنده      مواقعی وجود 
  .کار بردن کامل دوازده قدم و دوازده سنت در انتقال پیام بهبودی به معتادی است که هنوز در عذاب استه که این ب. شود می

  : چند نمونه

   .رسانی اطالع ـ کند رنامه را می خود تقاضای جلسه معرفی ب یک مرکز درمانی در بیمارستانی برای پزشکان و پرستاران •
  .H&I ـ خود تقاضای جلسه معرفی برنامه را دارد) بیماران(یک مرکز درمانی در بیمارستانی برای مراجعین  •
 رسـانی و  اطالع ـ  شاید یک جلسه یا اطالعات در مورد انجمن نیاز باشد ،شود ماس تلفنی تقاضای اطالعات میدر یک ت •
H&I.  

ی یهـا   ممکن است بسیاری از مـسئولیت H&Iکمیته فرعی  ،ای وجود ندارد رسانی در ناحیه یا منطقه العفرعی اطی  هاگر کمیت 
از کمیته خدماتی ناحیه یا منطقه خود درخواست کمک و حمایت            .دهد به عهده گیرد    رسانی انجام می   اطالعی    هرا که عموماً کمیت   

  .کنید

شود که با معتادان      رادی است که خارج از انجمن ما هستند و شامل کسانی می           رسانی در رابطه با اف      به طور کلی فعالیت اطالع    
هـای خـصوصی     ارتباط با غیـر معتـادان بـا مـشارکت         .  کمک کنند  NAرسی به     ها برای دست   در تماس هستند و می توانند به آن       

  .گو با معتادان تفاوت داردو مناسب برای گفت

مطالبی مفید جهـت معرفـی هـر چـه     ی  هرسانی برای تهی های فرعی اطالع   کمیته ها و   کمیته ، در سطح جهان، منطقه و ناحیه     
   .ها کمک به معتادان است مشغول کار هستند بهتر برنامه به اشخاصی که مشاغل آن

طوح کمک خواهند کرد سی  هرسانی در هم و اطالعH&I  ی هستند که به کمیته های فرعییپذیری ابزارها همکاری و انعطاف
 اگـر کارهـای مـا هماهنـگ باشـد در انجـام هـر        .خود مطلـع باشـند  ی  هی فرعی در ناحیه یا منطقها های سایر کمیته   الیتتا از فع  
  .اتحاد در هدف برای تالش های ما امری حیاتی است. ای موفق می شویم فهوظی

  .ردیده است انتخاب گ1988بینی شده در آوریل رسانی باز راهنمایی برای اطالعی  همتن فوق از جزو: توجه

 به معتادانی اسـت کـه بـه جلـسات مـنظم انجمـن معتـادان گمنـام         NAرساندن پیام بهبودی   H&Iیک کمیته فرعی     هدف
شود، قصد دارند خیلی      مدت معتادان مربوط می   مواردی که به مراکز نگهداری بلند     به غیر از     H&Iهای     پانل .دسترسی کامل ندارند  

  .به حاضرین در جلسه عرضه نمایند را NAی  هساده برخی از اصول برنام
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 H&Iکنند الزم اسـت کـه بـا کمیتـه فرعـی        را در یک مرکز معتادان احساس میH&Iی  هنیاز به برنامها   وقتی اعضای گروه  
 را انجـام    H&I خدمت   اعضای ما نباید راساً   .  است H&Iفرعی  ی    ه جزئی از شرح وظایف کمیت     H&Iهای    پانل. تماس برقرار نمایند  

 منطقـه   H&I شکل نگرفته با راهنمایی کمیتـه فرعـی          H&Iای   ط در جاهایی که کمیته فرعی ناحیه      ها الزم است فق      گروه دهند و 
 خارج از مرکز محدود است و باید فقـط اعـضای پانـل کـه از قبـل                   ی شرکت اعضا  ،گونه جلسات معرفی برنامه     در این . اقدام نمایند 

  .اند در جلسه حضور یابند تعیین گردیده

به مراکز مختلف برای معرفی انجمن و پیشنهاد برگـزاری جلـسه یـا معرفـی برنامـه را                    کمیته فرعی شما قصد ارسال نامه         اگر
ای رسـمی   در کل نامه. الزم است تمام مکاتبات در سربرگ بوده و تایپ شود  . برگ استفاده گردد  شود از سر     توصیه می  ؛داشته باشد 

  .  شوندظحف های ارسالی باید بایگانی و من نامهدر ض. به انضمام بعضی از نشریات انجمن

سی  در آن مکان اولین اقدام اطالع یافتن از این است که چه کH&I  قبل از تماس با یک مرکز برای پیشنهاد برگزاری جلسه 
اولیه شما  اگر تماس   . های شما الزم است خطاب به آن شخص باشد         تلفن یا تقاضانامه  . باشد شخص مسئول مناسب برای تماس می     

  .کنیدگیری  به وسیله نامه است بهتر است پس از مدت کوتاهی موضوع را با تلفن پی

قبـل از  . کنیـد ریـزی   لیـه را بـرای انجـام مقـدمات برنامـه         تمایل دارد الزم است مالقاتی او      H&I اگر مرکز به برگزاری جلسه      
ولین آن مرکـز انجـام      ای بـین نماینـدگان انجمـن و مـسئ          هجانب  آن مرکز الزم است تبادل نظر همه        در H&I برگزاری اولین جلسه  

  . عملکرد مناسب و انتظارات طرفین الزم است مکتوب گردندی  هشیوی  ههای نهایی دربار توافق. پذیرد

قـی  شوید، شما به عنـوان نماینـده انجمـن معتـادان گمنـام تل      می  به خاطر داشته باشید وقتی در آن مالقات مقدماتی حاضر
بـرای  . بنـابراین نزاکـت کامـل ضـرورت دارد    . تواند قضاوت درباره کل انجمن را در بر داشته باشد   چگونگی رفتار شما می    .شوید  می

 :انجام کار خـود از قبـل مهیـا باشـید           برای   .دب داشته باشید  ؤ ظاهری مرتب و م    .س ساعت مقرر برای مالقات حضور یابید      أمثال ر 
شـرح کارهـای خـود را در حـین           ،م شوند قبالً فکرهایتان را بکنیـد      اتی که قرار است انجا    نکی    هدربار ، را همراه ببرید   NA نشریات

ایـد و فـرد مـورد        وقتی کارتـان را انجـام داده      . کنیدرس داشته باشید تا بتوانید برنامه را به وضوح معرفی             برگزاری جلسه در دست   
  . اتمام جلسه اقدام کنیدتماس شما قصد پایان مالقات را دارد فوراً و با کمال ادب نسبت به

نظرهـای   این تبادل . نتقال پیام استبرای ا H&Iی  ه استفاده از نشریات تائید شده خدمات جهانی بخش مهمی از تالش جلس          
بـسیاری از مراکـز موافـق       . مقدماتی زمینه مناسبی در تعیین روشی شایسته برای توزیع نـشریات در داخـل آن مرکـز نقـش دارد                   

اگـر آن مرکـز توانـایی    . کنـیم  ما این کار را تشویق می. ودشان نشریات انجمن معتادان گمنام را خریداری نمایندخواهند بود که خ 
تخصیص اعتبار الزم   ی    هتر از نحو   برای اطالع بیش  . تواند همکاری الزم را داشته باشد        می H&Iانجام این کار را ندارد کمیته فرعی        

  .دییحات بعدی این فصل را مطالعه فرماصف

.  به طور منظم در آن مرکز، الزم است که ارتباط با مسئولین مرکز حفظ شود               H&Iپس از انجام این مراحل و برگزاری جلسه         
. کننـد هـا را رعایـت        و آن  باشندگذارد آشنا     های آن مرکز که بر کارشان تاثیر می         الزم است با سیاست    H&Iگزاران   خدمتی    ههم
بدین . آشنایی داشته باشیمر این کتاب راهنما مشخص گردیده،  ودمان به همان ترتیبی که د     چنین الزم است ما با خط مشی خ       هم

  . برگزار کنیم H&Iگزاران جدید ی خدمتیلساتی برای آشنامنظور الزم است ج

که ما براین ضروری است ه بهبودی معتادان گمنام است، بنای خیلی از معتادان با برنام   ی اولین مکان برای آشنا    H&Iی    ه  جلس
چگونگی رفتار ما بـا مـدیریت       . کنیمزتابی سازنده از انجمن ارائه       را انتقال داده و با     NAپیامی شفاف و بدون تناقض از بهبودی در         
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ترین مشکالت الزم است رابطه مستمر بین مـسئولین آن مرکـز و کمیتـه فرعـی                  برای بروز کم  . آن مرکز نیز به همین منوال است      
  . حفظ شود

  

 

  ن شخص برای تری مناسب
  رساندن پیام معتادان گمنام 

  ؟کیستH&I در یک جلسه
 حداقل سه ماه پاکی و قبل از صحبت کردن در آن شش ماه              H&I قبل از حضور در یک جلسه        بنا بر تجربه ما بهتر است اعضا      

 هر کسی با پیام شـفاف و واضـح        .که قبالً خودمان در آن مرکز بستری یا زندانی بوده باشیم، اهمیتی ندارد             این. پاکی داشته باشند  
 . مناسب استH&Iمعتادان گمنام که تمایل به ارائه تجربه خود دارد، برای خدمت 

 
  الزم است در نظر داشته باشیم چه آن

 نوجوانان

شور تر از سن قانونی در ایالت یـا کـ   ها کم  هر جا در این کتاب راهنما به نوجوانان اشاره شده منظور افرادی هستند که سن آن 
 وقتی در جلسه. ها محترمانه باشد  که نوجوانان اعضای آینده ما هستند و الزم است رفتار ما با آنداشته باشیدبه خاطر . استشما 
H&I  به اندازه دیگران است    کند که یک نوجوان تحمل می    مشکالتی   را به یاد داشته باشیم     این نکته    الزم است کنیم    مشارکت می  .

 NA در. تواند درست مانند بحران از دست دادن کار، ازدواج یـا خانـه بـرای دیگـران باشـد                    می شاش و یا معلم    روابط او با خانواده   
بـه کـار    ها توسـط     برای گذشتن از آن   های خودمان پرداخته و چگونگی تجربه خود در توانایی           آموزیم که به احساسات و انگیزه      می

   .اختیار دیگران بگذاریمگانه معتادان گمنام را در  های دوازده بردن قدم

 دولتی مربوط به نوجوانان درباره روابط متقابل خودمان با این اعضای احتمـالی از قـوانین و مقـررات             قوانینما نیاز داریم طبق     
هـا هنگـام     برای مثال برخی  مراکز ممکن است تقاضا کنند که یـک نفـر از کارکنـان آن                 .  داشته باشیم  آگاهی کامل مراکز مختلف   

 در  شـرکت توانیم به مدیران مراکز نوجوانان داشته باشیم این اسـت کـه              یک پیشنهاد که می    .ری جلسات حضور داشته باشد    برگزا
ایم که این کار سردرگمی را کاهش داده و باعث تقویت شـرایط بهبـودی در                 دریافته ما   .برای نوجوانان داوطلبانه باشد    H&I جلسه

  .گردد انجمن معتادان گمنام می

امـا   ،کننـد  ها باشند بهتر رابطـه برقـرار مـی      اعتقاد دارند که نوجوانان با افرادی که هم سن و سال آن            لی که برخی افراد    در حا 
نسبت به توانایی او در ارائـه پیـام         ،  کند مشارکت می  H&I نوجوانانی    ه ما حاکی از آن است که سن کسی که در جلس           ه کلی تجرب
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 جلسات .ناسر  پیامبهدهد تا  تر به خود پیام توجه نشان می آید نوجوان بیش به نظر می. تاسموثر و شفاف بهبودی موضوعی ثانوی     
 H&I    تجربه . باشندگانه معتادان گمنام     های دوازده   قدم از طریق  بهبودی   راستایاند و الزم است در       با دقت بسیار سازماندهی شده

  .یمکنرسانی به نوجوانان استفاده   خاصی در پیامفرمتاز تا  که نیازی نداریم دده میما نشان 

  .کنیم که موارد زیر نیز الزم است اضافه شوند احساس میبایدها و نبایدها عالوه بر 

 

 بایدها

هیچ معتادی نباید احساس کند کـه دارنـد         . است» ما«که این یک برنامه بر اساس کلمه        به خاطر داشته باشید        حتماً
  .کنند برایش موعظه می

  . یک معتاد استو سالش،داشته باشید که یک معتاد صرف نظر از سن به یاد    حتماً

  .های مختلف ها و همایش مانند گردهمایی. و خوشی نیز وجود داردید که در بهبودی هیجان یها بگو به آن   حتماً

  .ها را جدی گرفته و معتبر بدانید عواطف و احساسات آن   حتماً

  .ها را باور کنید و آنها اعتبار داده  به طول پاکی آن   حتماً
  

 نبایدها

  . جلوه ندهیدباشکوهگذشته خود را    هرگز

   .زنم کنم که انگار دارم با فرزندان خودم حرف می ید من احساس میینگو   هرگز

   .ها مقایسه نکنید  خود را با آنآخر خط  هرگز

  .دانید نگذارید احساس کنند خودتان را برتر می  هرگز

  .حرمتی نکنید یها ب  آن مقدساتهب   هرگز

  ها زندانها و  برای معتادان در بیمارستانمضاعف نیازهای 
 دریافت پیامی که بدون هیچ توقعی بـه    به راد ق معلولیت که به علت     بزرگی از جامعه  بخش  نسبت به نیازهای    ما در این انجمن     

بـرای رسـاندن پیـام بـه         H&Iت  دمش بعدی ما روش های بهتری در خـ         در بخ  .، به شدت حساس هستیم    نیستند  گردیده ائهما ار 
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کـه هـیچ    «سـنت پـنجم خودمـان       ی    هبرنامـ ی    هما این مطالب را در ماهیت ایثارگران      . مای  کردهمعتادانی با نیازهای مضاعف را ارائه       
  .داریم   بیان می»معتادی در هیچ مکانی بدون داشتن فرصت آگاهی از روش بهتر زندگی نیاز به مردن ندارد

  آمادگی عمومی
 در دسترس مضاعف معتادانی با نیازهای هکه چه مطالبی از طریق دفتر خدمات جهانی برای کمک ب کنیدع حاصل اطال .1

مضاعف  مواردی که مورد نیاز معتادانی با نیازهای         جهت تکمیل را  ذخیره کنونی خودتان از نشریات انجمن       . ندهستقرار  
 .  مرتباً بررسی نمائیداست،

 دارند تحقیق نمـوده و بـه دنبـال خـدماتی از             مضاعفبل دسترس برای معتادانی که نیازهای       منابع اجتماعی قا  ی    هدربار .2
  . برای ناشنوایان باشیداشارهقبیل مترجمین زبان 

، مراکـز درمـانی و غیـره در آگـاه           ها  سازمان زندان ،  س با سازمان مبارزه با مواد مخدر      ها برای تما   الزم است تمامی تالش    .3
 . ویژه و مطالب قابل دسترس در انجمن معتادان گمنام به عمل آورده شودها از نیازهای ساختن آن

فرعی ی   ه داشته باشند الزم است کمیت     مضاعفممکن است اعضایی با نیازهای      ها     و ناحیه  H&Iهای فرعی     برخی کمیته  .4
 .  کوشش نمایدH&Iها برای کار خدماتی  شما در تسهیل حضور آن

های سفید چاپ شده با حـروف درشـت و نوارهـای             بی با حروف بریل برای نابینایان، کتاب      لتواند مطا   می H&Iفرعی  ی    هکمیت
 هزینـه  H&I در حالی که ممکن است کمیتـه فرعـی   .صوتی را عالوه بر سایر خدمات تعیین شده در این کتاب راهنما فراهم آورد    

ی  هسئولیت تدارک سایر نیازهـای جـانبی بـه عهـد    نشریات و سایر موارد خریداری شده از دفتر خدمات جهانی را پرداخت نماید م          
  . استمرکز نگهداری معتادان 

  ناشنوایان
 .کنیدمستقیم و چهره به چهره و آرام و شمرده صحبت  .1

 بـا هزینـه آن مرکـز مـورد     اشـاره یک مترجم زبـان  یا پانل  الزم است در هر زمان که امکان دارد هنگام برگزاری جلسه           .2
 . باید با سخنران و فرد ناشنوا تماس مستقیم چشمی داشته باشداشارهزبان مترجم . استفاده قرار گیرد

خوانی شود معتادان ناشنوا نیاز خواهند داشت که نزدیک سخنران نشسته و موانعی چون اشخاص یا                 وقتی الزم است لب    .3
 . ها ایجاد ننماید و غیره مشکلی برای دیدن آنها  ستون

 این روشی ساده و آسان در اطمینان از ایـن           . باشد رس همه حضار    در دست م و کاغذ    در تمامی جلسات با افراد ناشنوا قل       .4
گـام   که بیان احساسات در چهـره بـه هن         ده خاطر داشته باشی   ب. توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند     باست که فرد عادی و ناشنوا       

   .کنند بسیار مفید است خوانی می صحبت کردن برای اعضایی که لب

  یاننابینا
انواعی از منابع انتشاراتی برای نابینایان از قبیل نوار و مطالبی با حروف بریل از طریق دفتر خدمات جهـانی در دسـترس قـرار                         

   .دارند
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ای  هـا تجربـه   تواند برای آن   بینند و این می    ها نزدیک شدن شما را نمی       آن .ها دست نزنید   بدون اجازه معتادان نابینا به آن      .1
 .شدهمراه با ترس با

 .داردنیاز  از او بپرسید که آیا به کمک حتماًقبل از کمک به یک نابینا  .2

 .تقریباً فقط ده درصد از نابینایان با حروف بریل آشنایی دارند .3

تـا    را ببندید  های خود   یک جلسه چشم   در سراسر  ، ممکن است بهتر باشد تا     در آماده شدن برای کمک به معتادان نابینا        .4
   .دیتجربه کنرا بهتر ها  آن شاید بتوانید احساس

  معلولین جسمی
 . قابل دسترس بودن معتادان گمنام برای معلوالن معتاد را به اطالع کارکنان مسئول این امور برسانید .1
هـای کوچـک مخـصوص صـندلی       که قابل دسـترس بـودن توالـت و پـل    استنیاز جسمی رسانی به معلوالن    هنگام پیام  .2

الن قابـل اسـتفاده اسـت       هـایی را کـه بـرای معلـو         های شهری ساختمان   اغلب نقشه  .ر داشته باشیم  چرخدار و سایر نیازها را در نظ      
ریـزی   بـه هنگـام برنامـه       مالحظاتی هستند کـه    ،های عبور صندلی چرخدار و سایر ملزومات        و پل  ها  ییشو  دست .اند مشخص نموده 

  . گیرندمورد توجه قرارباید  H&Iجلسات 

  ، زنان به بانوانن به آقایانمردا: سانی به دیگرانر پیام
ها   آناما کنند پذیرش می مراکز هم مردان و هم زنان را بعضی .نمایند برخی مراکز فقط از مردان و یا فقط از زنان نگهداری می        

ن  کـه فقـط همـا      شـود    توصیه می  قویاًود  ش  میدر مراکزی که جلسات فقط شامل مردان و یا فقط زنان            . دارند را جدا از هم نگه می     
و نـه   پیام بهبودی است  رساندن به خاطر داشته باشید که هدف اصلی ما          .پیدا کنند  حضور   در جلسه جنس اعضای معتادان گمنام     

کنند قابلیت ایجاد صدمات   مشکالتی که در این زمینه بروز می. ها را داریم   محبوبیت جلسه بین معتادانی که سعی در کمک به آن         
توانیم از چنـین      ساده می  هایتجربه به ما آموخته است که با پیروی از این رهنمود          .  گمنام را دارند   جدی به اعتبار انجمن معتادان    

   .یماجتناب کنمشکالتی 

 
  خدماتی غیر از جلسات

در پاسخ به چنـان تقاضـاهایی   . نیز ارائه دهند درخواست می گردد که خدماتی غیر از جلسات    H&Iهای فرعی    اغلب از کمیته  
 راکـز تـوان از م     نمـی  . عمـل کنـیم    شـفاف  اسـت    ضـروری  H&Iخدمات مناسب برای یک کمیته فرعی        انواع    ارائه درباره چگونگی 

ممکـن اسـت    . درک نماینـد  کـامال    را   H&I تأدیبی انتظار داشت که شیوه کار و گستره فعالیـت یـک کمیتـه فرعـی                  یابازپروری  
 اسـت کـه     H&I این مسئولیت کمیتـه فرعـی        .ها بپردازیم  تا به آن  تقاضاهایی مطرح نمایند که ما قادر نیستیم و یا تمایلی نداریم            

  . بر خدمات خود اعمال نمایدجاری و منابع H&I ساختار ،گانه های دوازده هایی طبق قدم محدودیت
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این خدمات  زیرا   طلبد،  میرسانی را    و اطالع  H&Iهای فرعی    و هماهنگی بین کمیته    همکاری   ، بسیاری از خدمات مورد تقاضا    
  .ندقرار گیردو کمیته فرعی یک از این  هر ی حیطه کارتوانند در می

  دهیم خدماتی که ارائه می
 الزم  ،ندست تائید شده انجمن برای افراد تحـت نظـارت خـود نیـ             نشریاتاگر مراکزی خودشان قادر به فراهم نمودن         :نشریات

طور مرتـب برگـزار   ه ها ب  در آنH&Iه  این کار در مراکزی که جلس      . این کار را انجام دهد     H&Iاست کمیته فرعی    
 وجود دارد الزم است ایـن تقاضـا بـرای اقـدام بـه               NAچه تقاضا برای نشریات       چنان . اهمیت ویژه دارد   ،گردد نمی

  . اطالع کمیته خدماتی ناحیه رسانیده شود

قـرار گرفتـه در جلـسات       الزم است فقط نوارهایی که از طرف دفتر خدمات جهانی برای فروش مورد تأیید                :نوارهای صوتی 
H&I    اند در فهرست آخرین اقـالم قابـل          مراحل بررسی و تصویب را گذرانده       نوارهایی که  . مورد استفاده قرار گیرند

  .سفارش به دفتر خدمات جهانی قرار دارند

هـا بـه     ن مفـاد آن   توانند به داخل مراکز برده شوند امـا چـو           برای استفاده افراد می    NAراه   و   پیامی در راه   :ادواری نشریات
  . مورد استفاده قرار گیرندH&I جلسات برگزاریهنگام نباید  نرسیده کنفرانس خدمات جهانیتصویب 

 بـا  شـود،  ای پانل به کار گرفتـه نمـی   کمیتهجلسات در مراکز الزم است وقتی که در کنندگان   آهنگ  هم  :کنندگان  آهنگ  هم
برگـزار   H&I بدون هماهنگی با کمیتهدر یک مرکز ن است که ممکای    جلسه . در تماس باشند   H&I کمیته فرعی 

 مراکـز   .حمایـت کنـد    جلـسه    ، از این   خودسرانه یدبان انجمن   یهیچ یک از اعضا   لذا   ، نیست H&I  یک جلسه  شود،
 اسـتفاده   ، اسـت  از مرکـز   خـارج    هـا در   رابـط آن   که   NAنگهداری معتادان اغلب از اصطالح راهنما برای یک عضو          

 شخصی از راهنمـا شـدن بـه         کننده را برای جلوگیری از هر نوع ابهام ممکن با درک           ح هماهنگ  ما اصطال  .کنند می
   .ایم کار برده

  دهیم کارهایی که انجام نمی
قبول مـسئولیت   . نیستندخارج از آن مرکز      NAجلسات   ایاب و ذهاب افراد به       مسئول H&Iهای فرعی    کمیته :ایاب و ذهاب  
  .وجود آورده  و انجمن بH&I اتهامات دروغینی برای کمیته فرعی یا حوادث، فرار برایتواند زمینه  نقل و انتقال می

  .نیست H&Iمیته فرعی این کار وظیفه یک ک :نگاری دوستانه یا تبادل نامه در زندان نامه

   و توزیع نشریاتبندی بودجه
 سالیانه، برای   را بودجه   توانید   می  بر اساس نیاز   .دوشداده   کمیته خدماتی ناحیه تحویل      بهده و   کر آماده   ای   است که بودجه   الزم

 هزینـه  به کمیته خدماتی ناحیه الزم است شامل گزارش مشروح ماهیانـه             H&Iمسئول   گزارش   .دکنییک فصل یا ماهیانه تنظیم      
  .باشددیگر های  نشریات و هزینه
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 آشـنایی دارنـد و      شمابا نیازهای کمیته فرعی     رسد اهمیت دارد تا از نظرات اعضایی که           فرا می  H&I وقتی زمان تهیه بودجه     
 برآورددر  کمک   مهم است که از بودجه قبلی خودتان برای          .دار ناحیه یا منطقه مطلع باشید       و خزانه  H&I سابق   مسئولعبارتند از   

چیـز نیـاز خواهیـد      این کمک خواهد کرد که تعیین نمائید برای تنظیم یک بودجه به چه              . کنیدای تهیه    مهی آینده ترازنا  ها هزینه
  .داشت

و بـه    پـیش  مـی تـوان از       دیگـر را  های   هزینه .و نه پول  د  کنشریات از ناحیه دریافت     تا ن  الزم است    H&I کمیته فرعی   
یدهای خـود را    رد یا کمیته فرعی ممکن است رسـ       را دریافت ک   و بعداً رسیدهای آن      داد در اختیار کمیته فرعی قرار       صورت تنخواه 

توانند فراتـر از     مل نیستند و هزینه های اتفاقی می      ها کا   بودجه .های پیش بینی شده در بودجه را دریافت دارد         تحویل داده و هزینه   
  .هایی را تصویب نماید ن هزینهیالزم است کمیته خدماتی ناحیه چن. میزان تعیین شده باشند

  .ندتری عمل کن احتیاط بیشانی با رس جه پرداخت بهای نشریات برای پیام الزم است در تدارک بودجدیدهای   ناحیه

 H&I هـای    یـا پانـل     جلـسات  ویابـد     در ناحیه گـسترش      H&I که کمیته فرعی     تا وقتی  .دکن تیاتواند کف   می یانهسهمیه ماه 
بهتر است . تواند به پذیرش افزایش بودجه رای دهد     ناحیه می که آن موقع    تری مورد نیاز باشد      نشریات بیش و   ندوشتری فعال    بیش
  .مان بماند نشریات زیادی روی دستریزی غیر اصولی،  برنامهمبادا با یک  فراهم نمود براساس نیاز نشریات را و اطانه عمل کردمحت

  : دباشن الزم است از قرار زیر میها ضمن تنظیم بودجه  ظر گرفتن آنن برخی جنبه های اساسی که 

مقـدار  کـه    شـود   مـی  توصـیه    .کنیـد اس تجربیات قبلـی بـرآورد       الزم است بتوانید نیاز ماهیانه نشریات خودتان را بر اس          .1
 . در نظر گرفته شودتری از میانگین ماهیانه برای مواجهه با هر نوع شرایط غیرعادی  بیش

دهنـد دوبـاره      را مـی    از مرکـز   حضور در جلسات خارج   ی    هبودجه نشریات در مراکزی که به افراد تحت نظارت خود اجاز           .2
ن در  امکـ در صـورت ا   . یم را در نظـر بگیـر      بـریم   انواع نشریاتی که بـه داخـل مراکـز مـی           تاثیر تا الزم است  همچنین .برآورد نمائید 

 .دقرار دهی دسترس درهای مراکز تأدیبی کتاب پایه را به میزان هر پنجاه نفر یک نسخه  خانه کتاب

 NAدر خریـد نـشریات   خودشـان  قـدینگی  و مراکز درمانی را به استفاده از بودجـه و ن   ها    زندان ،ها الزم است بیمارستان   .3
 .شان تشویق نمائیم برای افراد تحت نظارت

هـای   های سایر سـطوح خـدماتی یـا کمیتـه          ها؛ گزارش  ها یا خط مشی    اساسنامهها،   گزارش شامل کپی    دیگرهای    هزینه .4
 .است  H&I پست و در صورت لزوم اجاره محل جلسات کمیته فرعی ،دیگر

 که در این فهرست منظـور نگردیـده و هـم چنـین ممکـن اسـت برخـی مـوارد را              ه باشید هایی داشت   هزینه ممکن است  البته  
 بهترین عقل سلیمبه خاطر داشته باشید که برنامه ریزی منطقی و       . نباشد شما H&I که مورد استفاده کمیته فرعی       کنیدمالحظه  

  .رهنمودها به هنگام تنظیم بودجه است

الزم است تـا    .  بودجه مزبور باید برای تصویب به کمیته خدماتی ناحیه یا منطقه ارائه گردد             H&Iپس از تایید در کمیته فرعی       
 در هـدف را فرامـوش       اتحـاد   .تهیـه کننـد   بودجه الزم خـود را      بتوانند  نیز  دیگر  های فرعی    کمیتههمکاری الزم را داشته باشیم تا       

تـر   میته فرعی در رسیدن به همان هدف قابل دسترس نمودن بـیش           کهر بلکهیم  کن  میهای فرعی دیگر رقابت ن      ما با کمیته   .دنکنی
   .بهبودی برای معتادی که هنوز در عذاب است روش خود را دارد
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  H&Iپرسش و پاسخ درباره 
زیـر   در   .کنـد    دریافـت مـی    H&Iها و مناطق درباره کـار        ی از افراد، ناحیه   زیادسواالت    کنفرانس خدمات جهانی   H&Iکمیته  

  .گردیده ارائه  است، پرسیده شدهی کهرین سواالتت متداولجواب 

ـ سوال !  . را داشـته باشـند  H&Iها پس از ترخیص نیز اجازه حضور در جلـسه    برخی از مراکز مایلند افراد تحت نظر آن 
خوانی نداشـته    ایم، هم   در نظر گرفته   مرکز    خود جهت ورود به    ی ما برای اعضا   ی که  با شرایط  اند   این افراد که به تازگی آزاد شده       اگر

  ؟ چیستH&Iعنوان کمیته ه باشد، نوع برخورد ما ب

ـ جواب به  یا رند پیام را به معتادانی که در آن مرکز تحت مراقبت قرار داH&I پانلتر موارد این یک مشکل نیست،   در بیش 
. گر اینکه حائز شرایط الزم باشـند   م. دکر دعوت   جهت شرکت در پانل   الزم نیست از این افراد       .دهد کنند انتقال می   مراجعه می آنجا  

نقـش مـا   که کنیم روشن ش  برای، الزم است تا از همان مکان مرخص شدهشرکت داردرسانی   پیامدر پانلاگر یک عضو انجمن که  
 . شان باشد نه اظهار نظر درباره آن مرکز یا برنامه  میNAرساندن پیام بهبودی 

ـ سوال ! ما قادر به برآورده کردن ایـن  . مختلف جهت حضور منظم و دائم وجود دارددر ناحیه ما چندین تقاضا از مراکز   
  ؟رسانی نماید گیرد که به کدام مرکز زودتر پیام میچگونه یک کمیته فرعی تصمیم . ها نیستیم تقاضا

ج از  که برای افراد تحت مراقبت در آن مرکز جهت حضور در جلسات خاراستهایی  یک عامل مهم میزان محدودیت ـ  جواب
اگـر   . ندارنـد H&I دارند معموالً نیازی به خدمات NAمعتادانی که دسترسی کامل به جلسات معمولی         .آن مرکز ایجاد شده است    

مدت زمانی است که یک      عامل دیگر . قرار گیرند مالً محدود شده الزم است در اولویت        ها در جلسات خارج از آن مرکز کا        حضور آن 
 ،ها و عوامل دیگـر  پس از در نظر گرفتن این . سپری کرده است مرکزآن شما برای برگزاری  جلسه درمرکز در انتظار کمیته فرعی      

 جلـسه   نسبت بـه برگـزاری     د نباید رادنآمادگی کامل   که    زمانییک کمیته فرعی تا      .است H&I کمیته فرعی    خودتصمیم گیری با    
H&I متعهد شود.  

ا دارو مـصرف  جـ   کـه همگـی یـا تعـدادی از معتـادان آن     شود ار می برگزدر مراکزی H&Iجلسات ناحیه ما  در ـسوال   !
تواننـد    چنین است آیا حاضرین در جلسه می       مناسب هستند؟ اگر  گمنام  آیا این مراکز برای رساندن پیام انجمن معتادان         . کنند می

   ؟که کامالً پاک باشند مشارکت نمایند قبل از آن

 در  تواننـد مـشارکت کننـد یـا نـه،          چنین افرادی می  آیا  که   درباره این . سب هستند رسانی منا   بله این مراکز برای پیام     ـجواب  
  .صفحات بعدی این راهنما بحث مفصلی ارائه گردیده است

یـم در  رخواهند که در جلـسات مـا شـرکت کننـد مـشکالتی دا       ما با مراکزی که از افراد تحت مراقبت خود میـسوال   !
  عمل کنیم؟ باید چنین مواردی چگونه 

ـ وابج هـای متفـاوتی    بـریم کـه اهـداف و روش     ما پیام بهبودی معتادان گمنام را داخل مراکز مختلفی میH&I در خدمت  
در نتیجه این تجربه را با اصول خود مـورد          .  و کدام یک نیستند    هستند کنیم که تصمیم بگیریم کدام یک مناسب       نمی سعی   .دارند

د مشکل خاصـی بـه   کنن  میاگر به دلیل رفتار ناهنجار اشخاصی که در جلسه شرکت           از طرف دیگر     .دهیم پرسش و تردید قرار نمی    
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 با رفتـاری    باید ،هایی در یک جلسه اتفاق افتد      نظمی ن بی ی چن اگر .تواند مناسب باشد   می مراجعه به مسئوالن آن مرکز       ،وجود آمده 
 بدین ترتیـب    .بعد از جلسه با آن شخص صحبت کنیم        وم   را بنمائی   تقاضای رعایت نظم در جلسه     ،قابل و قاطعیت  تهمراه با درک م   

بـا  تـا    اما اگر این اتفاق مرتباً تکـرار شـد الزم اسـت              .که حادتر شوند خنثی کنیم     توانیم شرایط ناهنجار را قبل از آن       معموالً ما می  
   .مسئوالن امر در میان گذاشته شود

  ؟رندی گقرارست جلسات لی گمنام در  همراه با جلسات عادی معتادانH&I آیا الزم است جلسات  ـسوال !

توانـد شـامل توضـیحی       ی جلسات مـی   راهنما. دوش می هماهنگ   H&I با کمیته فرعی     H&Iحضور در جلسات    .  خیر -جواب
  . راهنمایی نمایدH&Iمند را برای مراجعه به کمیته فرعی  باشد که اعضای عالقه

 H&Iکمیته فرعی .  را راه اندازی کنندH&Iجلسات تا دانند  یم که افراد وظیفه خود میدار ما در شرایطی قرار  ـسوال !
آن و  گردیـده   توقـف   برگـزاری جلـسات م    است که   د چون در گذشته وقتی مشکالتی بروز کرده         کن  می احساس نگرانی    از این بابت  

  .اند نبوده با انجمن معتادان گمنام کاری دیگر حاضر به هممراکز 

ـ جواب  H&I جلسه شته باشد، نداH&Iی با کمیته فرعی ا گردد و هیچ رابطه ادان برگزار که در مرکز معتNAی  ه یک جلس 
 این امـر ممکـن اسـت        اگرچه. ردیگ میقرار  ن جلساتی در حوزه مسئولیت کمیته خدماتی ناحیه یا منطقه           یچن. آید به حساب نمی  

اقـدام   درگیـر  احتیاط و احترام بـه اشـخاص         ن شرایطی الزم است با    یدر چن . برانگیز باشد   اتی که نوپا هستند، حساسیت     جلس برای
  .کرد

ـ سوال ! فهرستی از افراد را به عنوان راهنما در اختیار یک مرکز قرار دهیم تـا  تا خواسته شده ما  H&I از کمیته فرعی  
ایاب  نسبت به هم چنین از ما تقاضا شده که      . آشنا سازند  با یک راهنما      را قبل از ترخیص    خود تحت مراقبت    افرادباشند  ها قادر    آن

  آیا الزم است این کارها را انجام دهیم یا خیر؟ . خارج از مرکز اقدام نمائیمجلسات شان به  افراد تحت مراقبت و ذهاب

ای از بهبـودی      رابطه راهنما و رهجـو جنبـه       .به عهده گیرد   H&I فرعی    ند که الزم نیست کمیته    هستخدماتی  ها    این -جواب
 شخـصاً   ،تواند راهنمای خوبی برایش باشـد       می ،کند عضو مربوط است تا شخصی را که احساس می        شخصی است و این به خود هر        

  .یدانتخاب نما

ـ سوال ! هـا را کـه در     معتـادان گمنـام هـر نـوع نقـض مقـررات آن      پانلاعضای تا  در شرایطی که یک مرکز تقاضا دارد  
  ؟ باید عمل کنیم چگونه ،شنود گزارش نماید های جلسات می مشارکت

ـ جواب اگـر   .ها همـراه شـویم   که با هدف اصلی ما سازگاری ندارند با آنهایی  خواهند تا در روش  گاهی اوقات مراکز از ما می 
  : موارد را برای اقدام انتخاب کنیمتوانیم یکی از این   میچنین تقاضای داشته باشد، یمرکز

   .مان نکنند از ما درخواستی خالف اصولا آشنا کنیم تاصول خودمان تر با  سعی کنیم مسئوالن و کارمندان مرکز را بیش -1
که یـک فـرد مـسئول      و ایند چنین مسئولیتی را بپذیریدتوانی  به روشنی توضیح دهید که نمی  بود،ن کار ممکن ن   ایاگر   -2

   .برای اجرای مقررات آن مرکز باید در جلسه حضور داشته باشد
 .ای در آن مرکز برگزار نمائیم در نخواهیم بود که جلسه قا، مادوپذیر نب اگر توافق در این مسائل امکان -3
   مواد مخدر رد و بدل شد چه کار کنیم؟ H&I اگر در جلسات  ـسوال !
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همراه نداشته به  مصرفکسی در این جلسه مواد مخدر یا لوازم « در اظهارات خود ضمن شروع جلسه اعالم نمائید که -جواب
را مواد مخدر رد و بدل شد وسـایل خـود           باز هم   اگر  و   ».کن است جلسه ما ادامه پیدا نکند      اگر این تذکر را رعایت نکنید مم      . باشد

 د خواهیه مراجعبعدخیلی ساده به کارکنان خبر بدهید که جلسه امروز پایان یافته و هفته       . یدئ نما جمع کرده و فوراً جلسه را ترک      
  ). امور را دارند توجه داشته باشیدگزارش اینبه سوال قبلی برای نحوه ارتباط با مراکزی که تقاضای (. کرد

ـ سوال ! خواهنـد کـه   باز مـا  عنوان مثـال  به . جلسه خودمان را تغییر دهیمو دستور کار  یک مرکز از ما خواسته ترتیب  
یم کـه ربطـی بـه انجمـن         یطالبی در پایان جلسات قرائت نمـا       و م   حذف کنیم  های مرسوم خود در آغاز جلسه را       برخی از خواندنی  

  ؟در این مورد چگونه استH&I موضع . معتادان گمنام ندارد

هـا تحـت      افرادی کـه در آن     یامراکز  با   نه   است و  H&I با کمیته فرعی     H&Iیک  جلسه    ترتیب و دستور کار     تعیین  ـ   جواب
  واجب و ضـروری مای اربیم و انتقال پیام شفاف انجمن هستما در حال بردن برنامه معتادان گمنام به داخل مرکز          . ندهستمراقبت  

  .ه فرمائیدظرا مالح فوق 3 و 1د موارد یخود اصرار ورز ر نظرباگر آن مرکز . است

کنیم آیا به اسلوب عملکـرد       ای را در مرکزی که سن افراد آن کمتر از میزان قانونی است برگزار می                وقتی جلسه  ـسوال   !
  متفاوتی نیاز داریم؟

ـ جواب و های آن مرکـز باشـد مـا بایـد بـه تمـام قـوانین         یک  مرکز باید با رعایت سیاست درست همان طور که رفتار ما در  
 از قوانین و    کنید که اطمینان حاصل   . استهایی فراتر از اختیارات انجمن معتادان گمنام         ن محدودیت یچن. مقررات احترام بگذاریم  

که وقتی بـا یـک مرکـز نوجوانـان مـشغول همکـاری             شود   پیشنهاد می  .مقررات هر مرکز قبل از برگزاری جلسه اطالع کامل دارید         
ایـن  . این امر برای مراقبت از اعضای انجمن معتادان گمنام اسـت          . حضور داشته باشد  در جلسه   آن مرکز   کارمندان  هستید یکی از    

را در چـارچوب    جا هستیم که پیام  بهبودی        ما آن . مسئولیت ما نیست که مراقب باشیم معتادان از قوانین آن مرکز تبعیت نمایند            
   .های خودمان انتقال دهیم سنت

  ؟ حضور داشته باشندH&I آیا نیازی هست که کارکنان یک مرکز به هنگام برگزاری جلسه  ـسوال !

ـ جواب در و داشـته باشـد   ن حـضور  H&I در بعضی موارد ممکن است تقاضا کنیم که هیچ یک از اعضای آن مرکز در جلسه  
هر موردی متفاوت است امـا حـضور یـا          . حضور یابد  در جلسه    مرکزاهیم که یک نفر از کارکنان       موارد دیگر ممکن است بخو    بعضی  

  .عدم حضور کارکنان مسئول نهایتاً به آن مرکز بستگی دارد

   آیا الزم است چیپ به داخل مراکز برده شود؟ ـسوال !

کـه   اسـت د بـسیار متنـوع و ابهـام برانگیـز     شـو  کز برده میاداخل مرکه به  یاشیایمقررات راجع به استفاده از .  خیرـجواب  
تر احتمال رعایت نکردن گمنامی وقتی       از همه مهم   . تحمیل کند  H&Iمسئولیت بیش از حدی را بر اعضای کمیته فرعی          تواند    می

  .که پاکی افراد تحت مراقبت در آن مرکز ادامه پیدا نکند بسیار زیاد است

  ؟دآهنگی شو هم است،جا زندانی  طرف عضوی که در آنتواند از  میزندان آیا یک جلسه در ـ سوال  !

کننـدگان بایـد قـادر باشـند کـه در            هماهنـگ .  در زندان  چه چه در بیمارستان     یست،وقت مناسب ن    خیر این کار هیچ    -جواب
هـا    در آن  H&I جلسات هفتگـی   H&Iکمیته فرعی   تا  مدت که امکان ندارد     های بلند  زندان( .شرکت نمایند ای    کمیته درونجلسات  
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 در  H&Iبه خاطر داشته باشید فقـط جلـساتی کـه اعـضای             . ندگیر کمک   ه را ب   از زندان  خارجدر  ط  بارتوانند یک     می ،برگزار نماید 
  ).ندهست H&Iها حضور دارند جلسات  آن

   ؟توانیم انجام دهیم های ما را نقض کند چه کار می اگر روش کار یک مرکز به نحوی سنت ـ سوال !

 مـشکالتی بـه وجـود       ،کننـد   ها یا ماهیت عملکرد انجمن مـا را درک نمـی           چون مراکز به طور کلی سنت      گاهی اوقات    -جواب
هـای ایـن کتـاب راهنمـا دربـاره       نگاهی بـه بخـش   .آمیز داشت توان از این امر اجتناب کرد یا رویکردی موفقیت   معموالً می . آید می

ها  سنتچون ند،  کن نقض راها توانند سنت  که مراکز نمییادتان باشد. شیدگیری امور داشته با   رابطه با مراکز و پی     های اولیه،  تماس
مـا  عهـده  باشـد فقـط بـر     ها می ها یا انتخاب حضور در شرایطی که بر خالف آن   مسئولیت پاسداری از سنت    .یستها ن  متعلق به آن  

  . است

تـا   تمایـل دارنـد   ،دکننـ  رکت مـی شـ زندانیانی کـه در جلـسات      .مدت داریم لندی ب زندان در   H&I ما یک جلسه     ـسوال   !
   ؟العملی نشان دهیم الزم است چه عکس . انتخاب نمایندراگروه بین  نماینده از جملهگزاران  خدمت

معتـادان تجربـه   ایـن   ممکن است تنها اثر بهبودی به روش انجمن باشد که H&Iمدت این جلسه  بلندنداندر یک ز ـ  جواب
 شـامل خـدمت بـه       کـه د  ن شرکت در تجربه کامل بهبـودی را داشـته باشـ           شانسالزم است    انمعتاداین  به همین دلیل    . کنند می
 و جلسات معمولی H&Iی  ه کنیم تفاوت یک جلسمشارکت ها آناش با  یک مطلب که ناچاریم درباره  .گردد مینیز  دردان معتاد    هم
کنند  شرکت نمایند، و این جلسه که در آن شرکت می ناحیه شورای گروه داشته یا در بینتوانند نماینده  ها نمی که آن ، و ایناست
، مـسئول   منشی، رهبـر  : از قبیل  داخلی جلسه    نیازهایبه  شود    ها محدود می   برای آن  گزاران  خدمت انتخاب   .است H&I جلسهیک  

 پانـل یـا     اننـده  و نیازهای جلسه به نشریات را به اطـالع گرد          دارد  نگه می  نشریات را    آمارکسی که   (و مسئول نشریات    چای و قهوه    
  ).رساند میمسئول کمیته 
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H&I  در مراکز درمانی 

  گفتار پیش
 را در بـر     H&I آن بخـش اکثـر اصـول مهـم         . بخوانیـد  ا ر »اطالعات عمومی « به بوطرم بخش   حتماًقبل از خواندن این بخش      

  . پردازد ، میدن کاربرد داری درمانکه مراکز در H&I در رابطه با فعالیتصول این بخش به بررسی جزئیات آن ا. گیرد می
تبـدیل شـدن بـه      ایم که قصد کمک به معتادان برای پاک زیستن و یـا              هایی استفاده کرده   برای تمام مکان   »درمان«ما از واژه    

، ی درمـان های عتممدت، مجدرمان بلندمراکز مدت،  درمان کوتاهمراکز   :ها شامل  این مکان . اعضای مسئول و سازنده اجتماع را دارند      
  . شوند میهای روانی  زدایی و بخش ، مراکز سمراه نیمههای  های بهبودی، خانه ها، خانه بازپروری

 را در بـر     H&I برنامه، و برگـزاری جلـسات        معرفی اولیه و    های  تماسها،   مکاناین نوع    هدف و ارتباط ما با       ،اطالعات قید شده  
ویـژه بـه انـواع بـه         و توجه    فرمت جلسه  جلسه، طرح نمونه      و دستور   شامل انتخاب فرمت   H&Iاندازی جلسات     بخش راه  .گیرد می

  . چنین لیستی از بایدها و نبایدها وجود دارد هم. باشد کز میاخصوصی از مر
ـ      بخـش    عی خاص از مراکز در ارتباط باشید، خواندن کل        هرچند ممکن است شما فقط مستقیماً  با نو         دسـت  ه  درمـان بـرای ب

 . شما حائز اهمیت استH&Iهای خدماتی  آوردن کمک ممکن در تالش

 هدف ما

.   رساندن پیام به معتادانی است که دسترسی کامل به جلـسات معمـولی معتـادان گمنـام را ندارنـد                    H&Iهدف از یک جلسه     
 بهبودی از طریق برنامه معتادان گمنام در        معرفی ستند، فقط به منظور   ههایی که در مراکز بلند مدت        ، به غیر از آن    H&Iجلسات  

 .شده استنظر گرفته 
ترین اولویت به  معموالً مهم. هایش است  در شفاف سازی هدف خود تعیین اولویتH&Iترین وظایف کمیته فرعی   یکی از مهم

بعـضی از   .  شـرکت نماینـد    NA توانند در هیچ یک از جلسات عـادی         نمی جا مقیم آن شود که معتادان     مراکزی اختصاص داده می   
 را  NAمراکز درمانی که فرصت محـدودی بـرای شـرکت در جلـسات معمـولی                . گیرند  جا می  بندی  در این طبقه  نیز  مراکز درمانی   

  .  ندبرخوردار تری کم اولویت ازدهند  می
صت محـدودی بـرای شـرکت در        ویژه هنگامی که به ساکنان آن مراکز فر       ه  ب . قطعیت ندارند  بندی  ها درباره اولویت   این تصمیم 

در واقـع    ، تالشی برای اطالع رسانی درباره انجمن به ایـن قبیـل معتـادان نداشـته باشـیم     اگر. شود جلسات خارج از محل داده می     
 مـل ی کا اطالعـ   بی  در  را اصالٌ معتادان  یا   ،ایم تا درباره ما به معتادان اطالعات بدهند        ود را به مسئوالن آن مراکز سپرده      مسئولیت خ 

 از امتیاز H&Iجلسات . ندکن را از اعضای مطلع انجمن ما دریافت NAمهم است که ساکنان این مراکز آگاهی از     .ایم گذاشتهباقی  
 انجمن با اعضای    در مورد های خود را     واالت و دغدغه  ئدهد س  موقعیت سوال و جواب برخوردارند که به معتادان این مراکز اجازه می           

  . مطرح نمایندانجمن معتادان گمنام 
ممکـن  اند،    ترخیص شده  یمرکزاز  برای مثال افرادی که به تازگی        .سخت باشد  خیلی ممکن است    بندی  تصمیم درباره اولویت  

هـا    حـرف تـر از ایـن       باید واقع بینانه  ها    تصمیم درباره اولویت  . رسانی شود   تاخدمبه آن مرکز    است تمایل شدیدی داشته باشند که       
 .باشد
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کیفیـت جلـسات    . گـو باشـد    تواند به شکلی مؤثر به تمام نیازهای ممکن پاسـخ           و هیچ کمیته فرعی نمی     استود  منابع ما محد  
  .یمرندارا بهترین خدمت به هدف اصلی خود امکان  ، دیگر کنیمغرق تعهدات را دروقتی خود . استآن تر از کمیت  مهم

 

 روابط ما با مراکز 

هـای درمـان یـا هـر          این را روشن کنیم که ما هـیچ نظـری در مـورد شـیوه               ددرمانی بای کز  امان با کارکنان مر    از اولین تماس   
  .معتادان گمنام نداریم موضوعی به جز بهبودی از اعتیاد از طریق کاربرد برنامه

، شـفاف   کنـیم  هر مرکزی که در آن خدمات ارائـه مـی         به   H&I کمیتهمعتادان گمنام و    عدم وابستگی    است که     این نکته مهم 
. انـد   درک کـرده   H&I فعاالنمرکز و    مقیمافراد  تالش باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود این را مرکز درمانی،             نهایت  . باشد

 رعایـت مقـیم را ملـزم بـه    افراد ها   اغلب کامالً متفاوت یا حتی در تضاد با اصولی است که مراکز درمانی یا دیگر انجمن               NAاصول  
بـه خـوبی ایـن       مـورد اسـتفاده در جلـسات         گویش و زبان  . شود  می  مراکز مقیمافراد  ی در میان    این اغلب باعث سردرگم   . کنند می

بـا نـشریات    کـه   ما  مورد استفاده    زبان   مورد گویش و   در   H&Iجلسه  اول   در   ای    خواندن اعالمیه شاید  . سازد  ها را آشکار می     تفاوت
  .ول و سنت ششم مفید باشد نشریات، قدم ای در موردتوضیحطور  همین و خوانی دارد انجمن هم

هایمـان در     سـنت  رعایـت هایی دارند که مـا بـه منظـور           دهند نیاز به درک محدودیت      انجام می  H&Iهایی که کار خدماتی      آن
 هیچ یـک  NA مشغول است متوجه نیست که H&Iاگر عضوی که به فعالیت . شویم  خود قائل می ای بر H&Iهنگام ارائه خدمات    

بـه بخـش   ( آموزش شرکت در روزهای.  مستقیماً به آن عضو گفته شودهاین مسئلباید کند،   ا تأیید یا رد نمی    های درمانی ر   از شیوه 
خواهنـد    شیوه خوبی برای آگاه ساختن اعضایی است که مـی          H&Iو جلسات کمیته فرعی     )  مراجعه کنید  مربوطه در همین کتاب   

 محلی، قوانین اساسنامهدهند تشویق کنید تا با این کتاب راهنما،   انجام می H&Iکه فعالیت   را  تمام کسانی   . خدمت کنند  H&Iدر
  .ها آشنا شوند کز و خط مشیاخاص مر
توانیـد اقـدامات زیـر را        د، مـی  یندار کزا از ارتباط با مر    و هنوز درک درستی    فعال هستید  H&I در حال حاضر در خدمات     اگر  

 ) .مطالعه فرمائید این کتاب راهنما را » عمومیاطالعات« بخش حتماً.( به عمل آوریداصالح این امربرای 
 . اطمینان حاصل کنید که با این کتاب راهنما آشنا هستید -1
 .دشو معرفی  نفر زودتریککه ، سعی کنید ندا   را به عنوان رابط شما تعیین نکردهدینم کار هنوزکزااگر مر -2
 .قرار مالقاتی با فرد رابط بگذارید -3
اگـر سـئواالتی   . وجود دارد که مرکز مایل به بحث یا گفتگو با کمیته فرعی درباره آن باشد            ای  هجویا شوید که آیا مسئل     -4

ی گـوی  در حال حاضر آمادگی پاسـخ  که مل اعالم کنیدأبدون تپاسخ دهید، باید شود که مطمئن نیستید چگونه       از شما پرسیده می   
 .د و جوابش را خواهید آوردرکخواهید مطرح فرعی   کمیتهدر توضیح دهید که سئوال را .را ندارید

در میـان  بـا آن مرکـز    اسـت را    کننـد نیازمنـد مطـرح شـدن          ی احساس م  H&Iمسائل موجود یا سئواالتی که اعضای        -5
                                               . حل می شودگفتگوی سازندهآید توسط  مییک مشکل  چیزی که به نظر اغلب. بین باشید روشن. بگذارید

 ممکن اسـت الزم باشـد   . صورت گیرد H&I مسئول پانل اداری یا   مندان و کادر    ، کار رابطهر زمان که تغییری در افراد        -6
 .دو شیسازبازروابط ما با مرکز تا 

 برنامه و یا در اثـر       معرفی اولیه ما شاید در طی     . د وارد مسیری شویم که خارج از هدف اصلی ماست         خواهن  گاه، مراکز از ما می    
در مـورد   تـوانیم     نمـی  ،NA تمایل ما بـه انتقـال پیـام بهبـودی            با وجود . شویمامر  های موجود متوجه این      تغییراتی در خط مشی   
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، اعتبار خود را از     ها در حال بهبودی هستیم     نکنیم اصولی که با آن    هایمان مراقبت   وقتی که ما از سنت    . یممصالحه کن هایمان   سنت
 اعتیـاد و یـا اثـرات        مفهوم پزشـکی  ای در مورد     در آموزش کارکنان دخالت کنیم، یا برنامه      ما نباید   به عنوان مثال،    . دهند  دست می 

ـ       ما  .  ارائه کنیم   مرکز مقیمافراد  مواد مختلف به     . کنـیم  هـا تنظـیم نمـی     داده و گزارشـی دربـاره آن      رفتار افراد را مورد نظارت قرار ن
حتـی در   . برگـزار کنـیم   مرکز  آن  توانیم جلسه ای در       نمی ،اگر چنین مسائلی حل نشوند    . مسئولیت این کار با کارکنان مرکز است      

مفیـد،  ابطـه   یـک ر  کلید اصلی   . دکن شرایط تغییر    ، زیرا شاید  یمکنحفظ  با مرکز   ی کنیم ارتباطات خود را      باید سع این قبیل موارد    
 . و ارتباطات مفید استH&I های فعالیتسنت دردوازده قدم و دوازده کارگیری ه  بوامل آگاهی ک

 کنیم را آغاز H&Iی  هچگونه برنامه یا جلس

، صورت امکـان   اطالع رسانی در     کمیته هماهنگی   و با  ناحیه   H&I توسط کمیته فرعی     د بای H&Iتماس اولیه برای آغاز جلسه      
 .)  مراجعه کنید»اطالعات عمومی«برای اطالعات بیشتر به بخش( .ودانجام ش

که با مـا تمـاس    به محض آن. شود جلسه میبرگزاری  تماس گرفته و خواستار H&Iفرعی  ی    همرکز با کمیت  یک   گاهی اوقات   
تـوانیم    که در حال حاضـر نمـی       دهیم مان توضیح می   یم در مالقات  ستجلسه نی برگزاری  اگر قادر به    . گذاریم گرفتند قرار مالقات می   

 ها ارائـه   به آن ست محصوالت دفتر خدمات جهانی را       لیچنین   هم. نیمک ی را حفظ م   مان   ارتباط ، البته کنیما برآورده   ها ر  تقاضای آن 
  .سازیم می مطلع NAنشریات و ، نوارهای مورد تأیید دفتر خدمات جهانی NAراه مجله ، پیامی در راهها را از  کنیم و آن می

 تلفـن یـا نامـه    از طریـق تواند  این می. دکن میارائه کز تماس گرفته و پیشنهاد جلسه را       ا با مر  H&I گاهی اوقات کمیته فرعی     
 .به تنهایی اقدام نکنید.  استH&Iد که این یک تالش گروهی کنیهر حال، اطمینان حاصل در .دباشرسمی 
انتخاب کز  ا به منظور برقراری ارتباط با مر      H&Iیته فرعی    کم در فردی صورت گیرد که      توسط تلفنی باید فقط     تماس  -1
 .گردیده
یـک نـسخه از آن را       . تایـپ کنیـد   و رسمی   ن را به شکل اداری      آدار استفاده کرده و       هنگام نوشتن نامه از کاغذ مارک      -2

 . ناحیه نگه داریدH&Iفرعی ی  هبرای بایگانی کمیت
 .گیری کنید را با تلفن پیها   نامه -3

، گرفتید مرکز تماس    شخص مسئول در   با   که  پس از آن  . رید را دا  H&Iی جلسه   راگز که آمادگی بر   تماس بگیرید   هنگامی فقط
  .مرکز داشته باشیدآن خواه جلسه برقرار شود و خواه برقرار نشود، سعی کنید رابطی در .  مالقاتی ترتیب دهیدقرار

اطالع رسـانی    وH&Iفرعی ی  هد یک بازتاب هماهنگ از اعضای کمیتتوان این می. ارید و سر وقت آنجا باشیدذقرار مالقاتی بگ
. آییـد   مـی  نظـر به خاطر داشته باشید که شما به عنوان نماینـده معتـادان گمنـام بـه                 . لباس مناسب پوشیده و مؤدب باشید     . باشد

 اساسـنامه سنت، این کتاب راهنمـا و        و در مورد دوازده قدم و دوازده         همراه داشته باشید   ه ب ا ر ات جلس آدرسها، نشریات و     پمفلت
 .خود به تبادل نظر بپردازید

ما یـک پیـام     : که  د را ارائه دهید، یعنی این     کن  پیشنهاد می  NAچیزی که   . نیست ی چیست و چ   H&Iتوضیح دهید که جلسه     
 بـرای   معتادبه هر   است  رصتی  پیشنهاد ف که  ،  داریم دوازده سنت معتادان گمنام      وبهبودی از بیماری اعتیاد را از طریق دوازده قدم          

انجمن معتادان گمنام یک مؤسسه خیریه      . آنو هم بعد از مرخص شدن از         بهبود بخشیدن کیفیت زندگی خود هم در داخل مرکز        
. دهـیم  مقـیم را انجـام نمـی      افـراد    و کارکنـان    آموزشای یا    ما کار مشاوره  . نیستیم دکاردما کارکنان خدمات اجتماعی یا م     . ستنی

جهـت ارائـه    تنها چیـزی کـه مـا        .  مراکز قضایی ربطی به ما ندارد      ا درباره معتادان ب   نگاری   یا نامه  ،، یافتن مسکن، تهیه پول    کاریابی
 . پیام بهبودی از اعتیاد فعال استداریم،
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 پوشـش،   اسـتانداردهای رعایـت   ،  به عنوان مثـال    (مرکزقوانین و مقررات    رعایت  :  دارد انتظاراز معتادان گمنام     چیزی که مرکز  
 مرکـز   این مقررات را از   در صورت امکان جزئیات     . است) ... غیره و ،در نظر گرفته شده باشد    بایدها و نبایدها، شرایط طول پاکی اگر        

 .درخواست کنیددفتر خدمات جهانی  یا H&Iکننده  هماهنگتوانید از  می است،چنانچه معرفی نامه مورد نیاز . کنیددریافت 

  جلسهیا دستورفرمت 

 جلسه و یک فرمت یا دستورما چند رهنمود کلی برای انتخاب . با قوانین و مقررات متفاوت وجود دارند  انواع مختلفی از مراکز
 H&Iچـه در همگـی جلـسات         آن. کنـیم   مورد نظر خودتان پیشنهاد می     به وجود آوردن دستور جلسه    طرح کلی در کنار آن برای       

 . طور دیگری صالح بداندH&I یا کمیته فرعی پانلکه مسئول  ن مگر آاستمشترک است بسته بودن جلسات 
هر گروه فقـط یـک هـدف اصـلی          «.  اولین چیزی که باید مد نظر قرار گیرد سنت پنجم است           دستور جلسه هنگام انتخاب یک    

بـه  . ودی رسانده شـود    پیام بهب  تا را فراهم کند     شرایطی دبایدستور جلسه    ». رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است         :دارد
جلسات مشارکت آزاد برای محیطی مناسب هستند که برای . شود  استفاده نمیH&I از انواع جلسات مشارکت آزاد در دلیلهمین 

معتادان  پیام بهبودی    ، خارج از مرکز   ی است که در آن اعضا     دستور جلسه به نحوی   بهترین  .  شرایط مطلوبی ندارد   H&Iیک جلسه   
پرسـش و   جلـسه   ،  برگـزاری پانـل    سـخنران،    جلـسه :  فرمت یا دستور جلسه    بهترین نمونه . ین نحو ممکن برسانند   بهتررا به   گمنام  
 .دکش یک ساعت طول بحدودجلسات باید . استدار  خوانی و جلسه موضوع جلسه نشریهپاسخ، 
جـا    اعمال کنیـد و ایـن     راتی   تغیی  خود د طبق نیاز  یتوان می. است H&I جلسه   دستورآید یک فرمت کلی برای       چه در پی می    آن

 .فضای بهبودی را حفظ کنیمتا  وظیفه ماست به خاطر داشته باشید که. مطرح گردیده تا کمکی به شما کرده باشد
 .یدیورود همه را به جلسه خوش آمد بگوخود را معرفی کرده و  -1
 .ای سکوت دعای آرامش را بخوانید پس از لحظه -2
 .معرفی کننداسم کوچک خود را تا با است کنید افراد حاضر در جلسه درخوی  هاز کلی -3
رسی ساکنان این مرکز به جلـسات   نظر به محدودیت دستکه است  H&I توضیح مختصری بدهید که این یک جلسه -4
 .دکن  این جلسه ویژه را در محل برگزار میH&I، کمیته فرعی NAعادی 
، »معتـاد کیـست؟   «معمـوالً   .  داوطلـب شـوند    های جلسه   ، خواندنی  خواندن ایربمقیم بخواهید تا    افراد  در این موقع از      -5

 .شوند میخوانده  »جا هستیم؟ چرا این «،»چگونگی عملکرد «،»معتادان گمنام چیست؟ی  هبرنام«
که سـخنرانان صـحبت خـود را         بعد از آن  :  به این شکل ادامه دهید     اید،  کردهانتخاب  و دستور کاری که      فرمت   بسته به  -6

لطفاً تا آخر جلسه    . کنیم  ها را قطع نمی     رانان صحبت نکرده و حرف آن       سخن مشارکت   هنگام.  خواهد بود  تمام کردند وقت سئواالت   
 .سئواالت خود را نگه دارید

 های ویژه فرمت

توانند مورد استفاده قرار گیرند؛ با این حال هر فرمتی که انتخاب شود مهم ایـن                 های بسیار گوناگونی وجود دارند که می       فرمت
بسیاری اوقات استفاده از فرمـت جلـسات آزاد باعـث آشـفتگی و مـشکالتی در              . کند نظارت بر جلسه را حفظ       H&I انلپاست که   

 . نظارت بر جلسه خواهد شد
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   سخنرانیجلسه
  )مدت مناسب برای مراکز بلند و کوتاه(

 انگیزه مشارکت دربـاره    این کار ب  ا. گذارند  و امید خود را به مشارکت می       نیرو تجربه،   NAدر جلسه سخنرانی یک یا چند عضو        
 صـحبت   هنتیجـ زیـرا    .شود  ، انجام می  ردآو  را به همراه می    بهبودی   گونه چ NAکه   دادن این  بیماری و نشان     های  ه و مشخص  ها  نشانه
 گاهیآ، مراحل تحول، ، به تصویر کشیدن خود واقعی احساساتمشارکت صادقانه  ناچیز است اما     ، آنچه اتفاق افتاده    گذشته و  درباره

 کـشنده الج و   عـ  غیر قابـل     ،رونده  و غیره پیام قدرتمند بهبودی و این حقیقت را که بیماری ما پیش             ایم  جدیدی که به دست آورده    
  )  است»فرمت یا دستور جلسه«مذکور در بخش  ه نکت6ادامه زیر موارد : توجه (.دارد بیان میرا است 
 .سخنران یا سخنرانان را معرفی کنید -7
 . بگذاریدجلسهی سئواالت و گفتگو در پایان وقت کافی برا -8
 نشریات موجود، در دسترس بـودن سـخنرانان         ات، جلس لیست آدرس  :یعنی(اطالعات مربوط را به آگاهی آنها برسانید         -9

  ). و غیرهجلسهبعد از 
 .با دعای آرامش جلسه را ببندید -10
 

  اجرای پانل 
 )مدتمدت و بلند  مراکز نگهداری کوتاهمناسب برای(

ای از   نل هر یک به جنبه    ا پ ی، معموالً اعضا  مشابهبه جای مشارکت بر روی یک موضوع        .  سخنرانی است  شبیه به جلسه   هم   این
بدین ترتیب عناوینی کـه انـواع اطالعـات مربوطـه و تجربـه              . کنند پردازند و در مورد آن موضوع مشارکت می         می NAبهبودی در   

فرمـت یـا دسـتور      «مـذکور در بخـش       ه نکت 6ادامه  زیر  موارد  : توجه. (شوند مینتخاب  قبل ا از  ند  کن  موضوعات مختلفی را ارائه می    
  )  است»جلسه
کند و  نل بر روی یک موضوع یا موضوعات مجزا مشارکت میاهر عضو از پ(کند   فرمت چگونه عمل میکهتوضیح دهید  -7

 ).بعد وقت سئوال و گفتگو خواهد بود
هـا   آنزمـان هـر یـک از        الزم است قبالً درباره مـدت        (کنیدبرنامه خود معرفی     را در زمان ارائه      پانلهر یک از اعضای      -8

 ) . باشدصحیح شمابندی   تا زمانصحبت کرده باشید
 بـرای   جلـسه بعد از   که  نل  ا پ ی نشریات موجود، اعضا   ات، جلس آدرس لیست   :یعنی (کنیدهر نوع اخبار مربوطه را اعالم        -9

 ).گفتگو در دسترس هستند و غیره
 . برای سئواالت و گفتگو در پایان جلسه اختصاص دهیدوقت کافی -10
 . جلسه را ببندیدآرامشبا دعای  -11
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  دار  موضوعجلسات
  )مدت مناسب استفقط برای مراکز نگهداری بلند(

 در آن   تفـاوت دارد و   چنین فرمتی بـا جلـسه آزاد        . در نظر گرفته شده است     مرکز   افراد مقیم  شرکت فعال این نوع جلسه برای     
 برای تنظیم جهت و سـبک       رکزیک یا دو عضو خارج از م      اول  الزم است   . گفتگو در نظر گرفته شده است     تری برای     کار بیش  ساز و 

در نظر گرفته شود تا در صورتی که بحث از بهبـودی از             به صورت رزرو     خوبی است که فردی با تجربه        ایده. جلسه مشارکت نمایند  
تا شخصاٌ از سخنرانان تک تـک بخواهـد         گرداننده الزم است     . را به راه اصلی باز گرداند      ، با مشارکت خود جلسه    اعتیاد فاصله گرفت  

داشته  بهبودی   تری بر روی ایجاد فضای     شود تا کنترل بیش     باعث می  این کار    .اختیار جلسه از دستش خارج نشود     ند تا   صحبت کن 
  )  است»جلسهفرمت یا دستور «مذکور در بخش  ه نکت6ادامه زیر موارد : توجه. (باشد

  . تا جلسه را به روال بهبودی سوق دهیدیدکنمشارکت خودتان د و قبل از همه نیرا اعالم کجلسه وضوع م -7
 را تکـرار ند و این ر.پانل بخواهید که مشارکت کنداز یک عضو کنند و سپس  افراد مقیم بخواهید صجبتچند نفر از    از   -8
  .کنید
نل بـرای  ا، در دسترس بودن اعضای پموجود نشریات ات، جلسلیست آدرس  :یعنی( هر نوع اخبار مربوطه را اعالم کنید       -9

  )صحبت بعد از جلسه و غیره
  . خاتمه دهیدآرامشجلسه را با دعای  -10

موضوعات زیادی هستند کـه بـا بهبـودی         . موضوعات باید به دقت و با در نظر گرفتن دوازده قدم و دوازده سنت انتخاب شوند               
 که در داشته باشید به خاطر . موضوعات زیادی هم وجود دارند که هیچ ارتباطی با بهبودی ندارند        . ارتباط دارند  NAشخصی ما در    

 H&Iوقتـی موضـوعی را بـرای جلـسه     . بهبـودی ندارنـد  از ی ا  تجربـه هیچ   ما با معتادانی سر و کار داریم که تقریباً           H&Iجلسات  
 بـرای که  شود    مییافت  در آن   لیست زیر کامل نیست، اما موضوعاتی       . ها در نظر گرفته شود     کنیم، ابتدا باید نیازهای آن     انتخاب می 

فقـط بـه عنـوان    لیست این . محدود کنیدلیست مجبور نیستید خود را در این شما به هیچ وجه   . مناست است  H&Iاکثر جلسات   
 .یدبگیرده یتوانید از آن اب ه تامنبعی ارائه شد
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  انکار .20
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   نشریاتبارهدرگفتگو 
  )مدت مناسب است برای مراکز بلندمدت و کوتاه(

دست به دسـت    . شود میدرباره آن گفتگو     و   ، خوانده هایی از کتاب پایه یا دیگر نشریات تأیید شده         برای جلسه نشریات، قسمت   
اگر این کـار را  . در گفتگو استمقیم افراد  ل کردنفعا برای یتواند شیوه آسان  می،د دادنافرا مهو فرصت خواندن به ه   کتاب   کردن
نفـر بعـدی     را برای خوانـدن بـه        کتاب  به خواندن نیستید، آزاد هستید تا      اگر مایل « بگنجانید که    جلسه    در فرمت  حتماً ،کنید می
 ه نکتـ  6ادامـه   زیـر   ارد  مـو : توجـه ( .باشـند شته  توان انتظار داشت که همه تمایل یا قدرت خواندن با صدای بلند را دا               نمی »هیددب

  )  است»فرمت یا دستور جلسه«مذکور در بخش 
آن  یـا خوانـدن کـل        ،، مکث در فواصل معین برای مـشارکت       کتابخواندن از روی    (فرمت جلسه را توضیح دهید       .7

  )  قبل از مشارکتاز کتاب،قسمت 
 . نل را معرفی کنیدااعضای پ .8
ز نمائید حاضرین می توانند در تبـادل نظـر مـشارکت داشـته              خواندن بخشی از نشریه مورد تأیید کنفرانس را آغا         .9

باشند اما اگر از موضوع خارج شوند اطمینان حاصل نمائید که یکی از اعضای هیئت آمادگی برگرداندن جلسه بـه                    
 .مسیر بهبودی را دارد

د از جلـسه بـرای      نل بع ا نشریات موجود، اعضای پ    ات، جلس آدرس لیست   :یعنی(اخبار مربوطه را به اطالع برسانید        .10
 )صحبت در دسترس هستند و غیره 

  . جلسه را ببندیدآرامشبا دعای  .11
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  جلسه سئوال و جواب
دهد که در مورد آن احساس تـرس         فرمت پرسش و پاسخ فرصت نوشتن یا بیان کردن سواالت یا موضوعاتی را به حاضرین می               

خواهـد تـا     نل از حاضرین مـی    اگرداننده پ . گردد مورد استقبال واقع می   ظاهراً این نوع جلسه بویژه در مراکز نوجوانان         . یا شرم دارند  
پس از توضیح درباره فرمت جلسه سئواالت یکی        . شان مهم است بنویسند و آن را در سبد بگذارند          موضوعات یا سؤاالتی را که برای     

دازه کافی به یک سـئوال توجـه شـده سـئوال            به ان از قبل   اگر  . دهند نل پاسخ می  اشوند و یک یا دو نفر از اعضای پ          می خواندهیکی  
نل باید تشخیص دهد که اکه سئوال خوانده شود گرداننده پ پیش از آن. کند  ا می یدپ و به همان ترتیب ادامه       شود  خوانده می بعدی  

 6ادامـه   یـر   زمـوارد   : توجـه ( .پردازد میصورت به سؤال بعدی      در غیر این  . ست یا خیر  هموضوع یا سئوال متناسب با جلسه       آن  آیا  
  )  است»فرمت یا دستور جلسه«مذکور در بخش  هنکت

مقیم موضوعات یا سواالتی را که دوست دارند مورد بحـث قـرار گیـرد بنویـسند و                  افراد  ( فرمت جلسه را توضیح دهید     -7
  .) بپرسند راود خ سئواالتطور شفاهیه بداخل سبد بگذارند یا 

   .کنید را معرفی H&Iنل  ااعضای پ -8
موارد ناشایست الزم نیست    . گیرند نل یکی یکی مورد توجه قرار می      اشوند و توسط پ     سبد بیرون کشیده می    ازسئواالت   -9

  .بلند خوانده شوند
نـل  ادر دسترس بودن اعضای پ    و   نشریات موجود    ات، جلس لیست آدرس : مثالً( ها برسانید  اطالعات الزم را به آگاهی آن      -10

  .)برای گفتگو پس از جلسه و غیره
 . جلسه را ببندیدرامشآبا دعای  -11

  

  ها مطالعه قدم
  )مدتمناسب مراکز بلند(

بـرای  شده  تأیید  کتاب پایه معتادان گمنام، یا دیگر نشریات        . ار شود  برگز H&Iتواند در یک نشست       قدم می   مطالعه یک جلسه 
اشـند کـه در مـورد قـدم         نـل ب  امهم است اعـضایی در پ     . گیرد مورد بحث قرار می   آن  لب  اپس مط سشود و    خواندن قدم استفاده می   

مدت که حاضرین آشنایی قبلی بـا برنامـه بهبـودی            نوع جلسه معموالً در مراکز بلند      این. ندرادخاصی که مورد مطالعه است تجربه       
 6ادامه  زیر  موارد  : توجه (.دهد تری می  مقیم مرکز فرصت شرکت بیش    افراد  این فرمت به    .  دارد بهتریند کارآیی   رمعتادان گمنام دا  

  )  است»فرمت یا دستور جلسه«مذکور در بخش  هنکت
 در فواصل معین برای مشارکت یا خوانـدن کـل           مکثخواندن از روی قدم انتخاب شده،       ( فرمت جلسه را توضیح دهید     -7

  ) مشارکتو بعد نشریه آن قسمت از
  .نل را معرفی کنیدااعضای پ -8
نـد، امـا اگـر    کنتواننـد مـشارکت     مـی افـراد مقـیم  .  آغاز کنیدتائید شدهی  ا  نشریهروی  خواندن قدم انتخاب شده را از        -9

  .مشارکت کندبه بهبودی جلسه تغییر آهنگ جهت نل اپ یاعضای از یک حتماً ،خارج شدبهبودی از محدوده ها  مشارکت
نل بـرای   ا نشریات موجود، در دسترس بودن اعضای پ       ات، جلس لیست آدرس  :یعنی( اطالعات الزم را به آگاهی برسانید      -10

  ). از جلسه و غیرهگفتگو بعد



   ها ها و زندان راهنمای بیمارستان

٢٤ 
 

 . جلسه را ببندیدآرامشبا دعای  -11
  
  

 H&Iات نکات عمومی درباره اداره جلس

بـه  سئواالت هنگام پاسخ به . اختصاص دهید پرسش و پاسخ  توانید در انتهای هر جلسه زمانی را به         رغم فرمت انتخابی، می     علی
خواهند تا در مـورد مـسائلی کـه          حاضرین دائماً از ما می    . دای در مورد مسائل خارجی ندار      عقیده هیچ   NAخاطر داشته باشید که     

هـا و   انجمـن ی    هدربـار « ،»؟جـا بمـانم    آیـا الزم اسـت ایـن      «: ها از این قـرار هـستند       برخی نمونه .  بحث کنیم  ، ندارند NAربطی به   
.  و خیلـی چیزهـای دیگـر   »م؟کـن آیا الزم است داروهایی را که پزشک داده مصرف « ،»کنیم؟ های بهبودی دیگر چه فکر می  برنامه

 به خود راه    ی تردید »ای ندارم  ن موضوع تجربه  ای، برای مشارکت درباره     متاسفم «یدیکه بگو  در این . گونه مباحث نشوید   درگیر این 
 و در این موقعیت     ت کنید یرا رعا  سنت دهم    الزم است حتی زمانی که در مورد چنین مسائل خارجی تجربه شخصی دارید            . ندهید

 بهبودی در معتادان گمنـام       رابطه با   و امید خود را در     نیرو ،همیشه به خاطر داشته باشید که فقط تجربه       .  نکنید صحبتن  درباره آ 
  .بگذاریدمشارکت به 

 حـس پـذیرش و عالقـه را بـه شخـصی کـه سـؤال               بایـد ها را نداشته باشیم، اما همیشه        تمام سؤاالت آن  پاسخ  ممکن است ما    
  . باشد تر کارسازی که ممکن است ارائه دهیم،اطالعاتاز تواند   میاین. پرسد انتقال دهیم می

توانید برای هر هفتـه فرمـت        میحتی  .  هنگام انتخاب فرمت جلسه در نظر گرفته شود        باید در  مرکزمیانگین مدت اقامت افراد     
 سـخنرانی؛ هفتـه دوم      جلـسه  اول   هفتـه : بعنوان مثال . استمدت مفید   کز بلند ابه خصوص برای مر   کار  این  . انتخاب کنید متفاوتی  

   .؛ هفته چهارم قدمگفتگونل و انل؛ هفته سوم پاپ
تجربـه نـشان داده افـرادی کـه دارو مـصرف      . ند یا خیرهست در حال مصرف دارو افراد مقیماین است که آیا   مسئله مهم دیگر    

 برای مراکزی که بـه افـراد دارو   پانل یانرانی ند، بنابراین فرمت جلسات سخکنتوانند به طور مؤثر در جلسات شرکت      نمی ،کنند می
  ). مراجعه کنیدات بعدیتر به صفح برای اطالعات بیش( . استتر  مناسب،دهند می

 لیـست آدرس نـشریات و  در ایـن حالـت   . یـد پانل اعزام کن بار    ماهی یک  بهتر است  ،یدیتوانید جلسه هفتگی برگزار نما     اگر نمی 
 ،پیـامی در راه اطمینان حاصل کنید که مرکز از . تواند سودمند باشد ریات برای افراد مقیم مییا تشویق مرکز به خرید نشجلسات 

  .شته باشدورد تأیید خدمات جهانی اطالع دامو نوارهای  NAمجله راه 
ا  که برنامـه مـ     دبه خاطر داشته باشی   . ان مصرف اجتناب کنید   رفتارهای دور برگشت به   از  سعی کنید   وقتی داخل مرکز هستید     

  .ایم  کردهی است که جاذبه است و جاذبه ما در تغییراساس بر

  پیگیری ارتباط
  .را ادامه دهیدیا مسئول مربوطه با کارمند و تماس مکاتبه احتمالی،  تغییر شرایط از آگاهی ارتباط و حفظبرای  -1
ن بحـث و گفتگـو       ناحیه گزارش کنیـد و بـر روی آ         H&Iبه طور منظم پیشرفت و مشکالت را در جلسه کمیته فرعی             -2
 .یدنمای

 در مرکـز را بـه شـرکت در آن تـشویق             NA برقرار گردید اعضای     و فضای بهبودی   با شرایط    ای  که جلسه  به محض آن   -3
 .کنید



Hospitals & Institutions Handbook  

٢٥ 
 

افـراد   برای تماس به هنگـام آزادی از مرکـز در دسـترس              ضروریهای    جلسات و شماره تلفن    آدرساطمینان یابید که     -4
 .قرار داشته باشدمقیم 
دوبـاره برنامـه را   د و در صورت لـزوم  نیی خود را حفظ ک آگاه ،هر نوع تغییر در مدیریت یا فرد مورد تماس          نسبت به    -5

 .معرفی کنید
 .کنید کپی تمام مکاتبات مربوطه را در کمیته فرعی ناحیه نگهداری  -6
 . تشویق کنیدNAراه  و  در راهپیامیاعضای انجمن در داخل مراکز را برای ارسال نامه به نشریه  -7
  .برده شوندکز ا به داخل مر در راهپیامیاطمینان یابید که نسخه های اخیر  -8

های مرکز یا فقدان نیـروی انـسانی          سیاست ر به دالیل متنوعی از قبیل تغییراتی د       H&Iممکن است الزم شود که یک جلسه        
 و جلـسات    لیـست آدرس   الارسـ  ادامـه    پـیش آمـد،   اگر چنین شـرایطی     . دتعطیل شو موقت   طوره  ب H&Iکافی در کمیته فرعی     

  .  اهمیت فراوانی دارد،مناسب  به میزانH&Iنشریات از طرف کمیته فرعی 
چنـد  م است کـه     الز ، در اثر سهل انگاری یا رفتار ناشایست یکی از اعضای کمیته فرعی تعطیل شود              H&I چنانچه یک جلسه  

 و اصـالح  تا شرایط را   بجا آورند   اساسنامه و دستورالعمل   ارچوبهدر چ را   الزم   تمام اقدامات  H&I از کمیته فرعی     قابل قبول  وعض
  . جلسه را مجدداً برگزار نمایند

تواننـد بـه مـا      تر باید به خاطر داشته باشیم که هدف اصلی ما رساندن پیام بهبودی بـه معتـادانی اسـت کـه نمـی                       از همه مهم  
  .دسترسی داشته باشند

  درمانیانواع مراکز 

   مدت مراکز کوتاه

  زدایی سممراکز 
ترین مرحله    در ابتدایی  ،دداریکار  سروها   زدایی به خاطر داشته باشید که معتادانی که با آن           در مراکز سم   H&Iهنگام انجام کار    

بعضی به عنـوان    .  آگاهی داشته باشد   ،کند زدایی که با آن کار می       نوع مرکز سم   ز ا دچنین بای  کمیته فرعی شما هم   . بهبودی هستند 
ور ممکـن اسـت دو یـا سـه هفتـه در      برای معتادانی است که منتظر رفتن به واحد درمـانی هـستند و بـدین منظـ         مراقبت موقتی   

  .باشند بقیه کوتاه مدت و با حداکثر اقامت سه یا هفت روز می. زدایی بمانند سم
ختـصر و یـا     مـی توانیـد فرصـتی بـرای بحـث م          . شود زدایی پیشنهاد می    در مراکز سم   هفرمت پانل برای برگزاری جلس      

اغلب در حالت خمـاری  این قبیل معتادان . در نظر نگیرید بیش از یک ساعت  را برایجلسه.  در نظر بگیریدNAسؤاالتی در مورد    
  .  تمرکز حواس و پرش افکار هستندجسمی، عدم

ز دارنـد دربـاره     اعـضای پانـل نیـا     .  به دقت انتخاب شوند    دبه دلیل وضعیت جسمانی و ذهنی این معتادان موضوعات جلسه بای          
در که ند  باشقادرباید برید  همراه میبه  که NAاعضای  .  باشند دلی  درک و هم   صحبت کنند تا معتادان حاضر قادر به         گذشته خود 

 چگونگی وقـایع در مراحـل       پانل باید اند اعضای    رایطی که قبالً داشته   عالوه بر ش  .  بدون اغراق صحبت کنند    شان  مصرفدوران  مورد  
مـا بهبـود     «،»فقط برای امـروز   «،  »قدم یک «،  »انکار«: بعضی از موضوعات پیشنهادی شامل      . خود را مشارکت نمایند   بهبودی  اول  
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 درباره شرایط کنونی خود صحبت کننـد ولـی          پانل خوبی است که اعضای      ایده. است » من NAی    هاولین جلس « یا   »کنیم پیدا می 
  . به درک چگونگی زندگی ما پس از مدتی پاکی نخواهند بودزیاد قادره الزم است به خاطر بسپارند که معتادان حاضر در جلس

 که سعی کنید.  باشدشرایطی داشتهممکن است نیز د و آن مرکز     ر مدت پاکی دا   شرایطی برای  حتماًکمیته فرعی شما      
تری بـرای ارتبـاط بـا        ی بیش واردان مرکز اغلب آمادگ    تازه. ل مدت زمان پاکی مقرر باشد     دارای حداق پانل   ی یکی از اعضا   دست کم 

  .تری دارد  دارند تا با عضوی که مدت زمان پاکی بیشپانلعضو  وارد تازه
معتـادان  . شـود   استفاده از دارو را شـامل مـی  ،ها برخی از شیوه. زدایی معتادان وجود دارد    های گوناگونی برای سم    شیوه  

 یک برنامـه پرهیـز      NA که   بیان کند ی  گ ساد تواند به    می H&Iپانل   یک عضو . زدایی ندارد  های سم  ای در مورد شیوه    گمنام عقیده 
زدایی   روش سم  بهبه عدم توجه    است  زدایی    شخصی را که در حال سم      نباید هیچ یک از اعضا      ، اما  است ه مخدر  نوع ماد  رکامل از ه  

  . نداریم،کنیم رسانی می های مرکزی که در آن پیام ما کاری با قوانین یا شیوه. دکنآن مرکز تشویق 

   روزه28مراکز 
کنـیم کـه معتـادان گمنـام         یک بار دیگر خاطر نشان می     . زدایی استفاده کنند   های گوناگون سم   این مراکز ممکن است از شیوه     

 که معتادان   د باید به خاطر داشته باشی     دیگرزدایی   های سم  در این مراکز همانند مکان    . زدایی ندارد  های سم  ای در مورد شیوه    عقیده
بـرای  ) زدایـی  مراکـز سـم  ( به بخش قبلـی     H&Iاست که کمیته فرعی     مهم  بنابراین  . ترین مرحله بهبودی هستند     در ابتدایی  زمرک

  .تر مراجعه کند اطالعات بیش
 28که معتادان آن مرکز با چهار نوع جلسه متفاوت در طـی اقامـت                تغییر هفتگی فرمت جلسات می تواند مناسب باشد تا آن         

خـوانی یـا     ه، پرسـش و پاسـخ و نـشری        دار   موضوع جلسات،  جلسات سخنران  :فرمت جلسات پیشنهادی شامل   . شوندروزه خود آشنا    
 ،»کنـیم  ما بهبود پیدا می   « ،»راهنما و رهجو  «،  »سه قدم اول   «،» اولیه اصول«:  شامل نیزبعضی موضوعات   . است کتاب پایه    خواندن

  .است و غیره »فقط برای امروز«
واند معتادان را ت  میH&Iپانل . ندکن  در طول درمان خود تشویق میNAان را به حضور در جلسات عادیبرخی از مراکز معتاد

در ضمن . ، فرمت جلسات و غیره مطلع گرداندNA در جلسات سخن گفتن، پرداختن به موضوعاتی مانند نحوه       از جلسات معمولی  
  .ها ارائه کنید توانید لیست جلسات را هم به آن می

  اران سرپاییمراکز بیم
کنـد، منـابع     رسـانی مـی     دارنـد، پیـام    NA هر صورت دسترسی کامل به جلسات عادی         در به معتادانی که     H&Iوقتی کمیته   

 بـه جلـسات عـادی انجمـن کـامالً           کننـد،   سرپایی مراجعه می  مراکز  به  معتادانی که   . رود  ناخواسته تحلیل می   اش نیز   فعلیمحدود  
در  جلـسات را  لیـست آدرس توانـد    مـی H&Iکمیتـه فرعـی     .  مناسـب نیـستند    H&Iجلسات  در چنین شرایطی    . دسترسی دارند 

 رسـانی بخواهـد تـا       کمیته اطـالع  تواند از    چنین می  هم. ندکها ارائه     سفارش نشریات ما را به آن      لیست بگذارد و  مراکز   دسترس این 
  .را به آن مرکز معرفی کندبرنامه 
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  مدتمراکز بلند

  مدار  درمانهای معمجت و های بهبودی خانه
. شـوند  مراکز بلند مدت محسوب می    جز   دارند  نگه می  روز   28تر از     را بیش  افراد که   مدار  های درمان   مجتمعهای بهبودی و     خانه
  .شوند  اجرا مییهای گوناگون  به شیوهگردند، ارائه می که توسط ناحیه و منطقه H&Iخدمات 

ند و معتـادان   گروه درمانی نیـست NAچون جلسات . کنند  استفاده میپانل از در مراکز بلند مدت معموالً  H&Iجلسات موفق   
 H&I پانـل  ، لذاگردند درمانی می دگی دچار رفتارهای مرسوم در گروه به ساNA حضور در یک جلسه    در حین در این مراکز اغلب     

  . حفظ می نمایند را H&Iجلسه یک  فضای مناسب برای گونه مسائل مناسب است زیران ایبرای اجتناب از 
 خوانی ه قدم یا نشری  جلسه،  دار  موضوعجلسه  ،  انل معرفی برنامه  پ سخنران،   جلسه :تواند شامل  فرمت مورد استفاده برای پانل می     

 تجربـه، نیـرو و      اعضای پانل در رابطـه بـا        بهبودی از بیماری اعتیاد را با شنیدن مشارکت        ای در مورد    ایدهفرمت این جلسات    . باشد
 جامعـه   این حقیقت کـه معتـادان ایـن مراکـز را تـرک کـرده و سـرانجام بـه                   .  برای معتادان آن مرکز بوجود خواهد آورد       شانامید

توانـد فرمـت      مـی  پانـل کننـده    هماهنگبا این آگاهی    . ای برخوردار است   نل از اهمیت ویژه   اکننده پ  برخواهند گشت برای هماهنگ   
  .دتجربه کننمعتادان گمنام حتی بهبودی را در  راترخیص به پس از مرکزای تنظیم کند تا معتادان   را به گونهجلسات 

معتادان گمنام بهتـر آشـنا   ی  هها را با برنام  آگاه کند تا آنNA می تواند حاضرین را از اصطالحات رایج در جلسات      H&Iنل  اپ
 H&Iترین چیزی که یـک کمیتـه فرعـی           همم. ددا از مرکز در اختیار معتادان قرار        هنگام ترخیص توان   میرا   جلسات   آدرس. کند
  .تواند به معتادان بدهد این امید است که بهبودی در معتادان گمنام وجود دارد می

  یراه بینهای  خانه
بعـضی از ایـن     . انـد   هاین نوع از مراکز معموالً برای معتادانی است که تازه از زندان، بیمارستان یا مراکـز درمـانی مـرخص شـد                     

 دار  جلـسه موضـوع   پرسش و پاسخ یـا      جلسه  نل،  اپبرگزاری  ایم که    ما دریافته . یافته دارند و بعضی ندارند     مه سازمان ها یک برنا   مکان
 ،معموالً دسترسی آزاد به جلسات بیـرون دارنـد        ها    مقیم این خانه  معتادان  از آن جا که     . استها   مکانگونه  بهترین فرمت برای این     

ـ       مراکزجلسات در این قبیل     . قرار گیرند  H&I بندی  یتاولوصدر  این نوع از مراکز نباید در        رای اجتنـاب از     الزم اسـت سـاختاری ب
بـه   کنید و    شرکت را تشویق به     تری  بیش مقیمافراد  توانید    شما می  ات،جلسگونه  ن  ایدر  . درمانی داشته باشند   تبدیل شدن به گروه   

  .دا کنند در جلسات بیرون هر جا که ممکن است حضور پیکنیدپیشنهاد ها  آن

  دهند راکزی که به مراجعین خود دارو مینقش ما در روابط با م
 یـک برنامـه     NA . چیست و پیام ما چه چیـز اسـت         NAیم که   خیلی شفاف روشن کن   کز ما باید    ا اولیه با مر   های  هماهنگیدر  

 بنابراین باید   .ای است  حرفها غیر مسائل خارجی نداریم و روش م     ای در مورد     ما هیچ عقیده  . پرهیز کامل از هر نوع ماده مخدر است       
مـصرف هـیچ نـوع      . یمیـست علیه توصیه یک پزشک ن     د که ما طرفدار اقدام بر     کنندرک  را  این مسئله   همه  حتماً مطمئن شویم که     
  .کنیم دارویی را نیز تأیید نمی

مان دارویی قرار دهد من پـاک       اگر پزشک مرا تحت در    «شود که    دهند ناگزیر از ما سؤال می      در مراکزی که به معتادان دارو می      
 ما در موقعیتی قرار نـداریم کـه   ،طبق سنت هشتم و دهم.  هرگاه با این سؤال مواجه شویم قضاوت نکردن ما اهمیت دارد   »هستم؟
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 شـود و کتـاب   ها استقبال می ها بگوییم که باز هم به جلسات باز گردند در جلسات از آن            توانیم به آن   فقط می . یموارد این بحث شو   
  .ما پزشک نیستیم. به معتادان بگویند که مصرف داروی خود را قطع نمایندنباید  H&I  پانلیاعضا. پایه را بخوانند

   با کارکنان مراکز تعامل
توانـد   هرچند فرد انتخابی مرکز برای تماس مـی       .  دارد بستگی زیادی به رابطه ما با کارکنان مراکز        H&Iموفقیت مداوم جلسه    

  . دشو میروابط متقابل هفتگی ما اغلب با کارکنان دیگر در آن مرکز برقرار اما باشد، در سطح مدیران 
 .ترکنـد   مواجه شدن با مشکالت احتمالی را آسان    تاای با این کارکنان پایه گذاری کنیم         حائز اهمیت است که ما رابطه دوستانه      
ا توجه به معتادی که     تاجازه قرار دادن میز نشریات      کسب   به   از اطمینان داشتن  شود،    میاین رابطه سازنده باعث تسهیل همه چیز        

  .شود دچار حمله عصبی و غش میدر طول جلسه 
 نه تنها در مرحله اولیه برگـزاری        ،الزم است  . که یکی از کارکنان مرکز حضور داشته باشد        ممکن است  H&Iدر برخی جلسات    
 اگر کارمند مرکز عـضو  یحت. در جلسه حضور دارندظر ان به عنوان    ط  ها فق   آن حین برگزاری توضیح دهیم که    جلسه بلکه حتی در     

NA   حـضور  در جلسهوقتی این فرد به عنوان یکی از کارکنان مرکز          . بکار رود باید  روال  کند و این      ، این موضوع صدق می    باشد هم 
ایـن کـار رعایـت    . شـوند  مـی  سـردرگم   وگیج انجمن با آن مرکز  ه رابط آن مرکز در مورد    معتادان   بد، نباید مشارکت کند زیرا    یا می

   .)هشتشش و سنت (ای بودن و عدم وابستگی است  حرفه غیررابطه باهای ما در سنت
  رسانی به نوجوانان شیوه پیام 

اطالعات «در بخش   مربوطه   به مبحث لطفاً  . برخی مسائل وجود دارند که هنگام کار با نوجوانان الزم است مورد نظر قرار گیرند              
  .یدی مراجعه فرما»عمومی

  

 

  درمانی در مراکز H&Iبایدها و نبایدها برای فعالیت 

  . کنفرانس خدمات جهانی پیروی کنیدH&Iهای موجود در کتاب راهنمای  حتماً از توصیه

  درمانیقوانین مرکز 

  . بصورت کتبی باشددرمانیوافق با مرکز تید کن تالش -
  . روشن کنید،برید رکز می قوانین را برای هر کس که با خود به داخل م-
  .کنید در تمامی اوقات از مقررات امنیتی پیروی -
  . زودتر از موعد برای برگزاری جلسه حاضر باشید-
  . کارکنان را از محل دقیق خود مطلع نگه دارید-
  .یدی از روی عقل سلیم داشته باشطور که شایسته است لباس بپوشید، رفتار  آن-
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   پانلی و اعضاگرداننده
  .یدکنانتخاب دارید، ایشان شناختی که از  را بر اساس گردانندگان، سخنرانان و  پانلی اعضا-
  . را رعایت کنیدH&Iمرکز و کمیته مورد نظر  مدت زمان پاکی -
  .نل رسانده شودا پی توسط اعضاNA اطمینان حاصل کنید که یک پیام بهبودی شفاف -

  نشریات
  .کز را در دسترس معتادان قرار دهید راهنمای جلسات در خارج از آن مر-
  . استفاده کنیدH&I از نشریات توصیه شده برای کار -
  .یددرج کن نشریات ر روی شماره تلفن قابل تماس را ب-
  .یدی نماخودبرای  NA تشویق به تهیه نشریات  راهای سفارش نشریات کنید و مرکز  مراکز را مجهز به فرم-

  درمانیکز اجلسات مر
  .را به موقع آغاز کرده و سر وقت خاتمه دهید جلسات -
  . چیستH&I به طور مختصر در طول جلسه توضیح دهید که -
  .های دیگر است کز درمانی و انجمنا به طور شفاف بیان کنید که معتادان گمنام جدا از مر-
  . قرار دارد در دسترس همه معتادانیمصرفمخدر صرف نظر از مواد  NA که برنامه بهبودی کنید تاکید -
که چرا از آن استفاده  و این) ، طول پاکیمعتاد، پاکی، بهبودی(کنیم توضیح دهید   که ما استفاده می و گویشی در مورد زبان-
 .)قدم اول و سنت ششم(کنیم  می

  حضور معتادان مرکز در جلسه
  )ها و غیره خواندنی(رکت دهید مدت هستند در امور جلسه شهایی را که در مراکز بلند  معتادان حاضر مخصوصاً آن-
  . از مرکز مورد تاکید قرار دهیدترخیص را در اولین روز NAی  ه اهمیت حضور در یک جلس-
  . گروه بعد از مرخصی تاکید کنیدخدمت در و NA اتدر جلسمنظم ، حضور  به اهمیت یک راهنما-

  گردانندگان و اعضای پانل
  .ریدنب مانیدر اقالم ممنوعه یا سالح به داخل مرکز -
  .یدرد و بدل نکن پیغام و نامه به داخل یا خارج از مرکز -
  .دعالقه خاص نشان ندهی افراد مقیم به هیچ یک از -
  .همراه خود نبریدبه که دوستان یا بستگانی در مرکز دارد را  عضوی از انجمن -
  .برق استفاده نکرده و پول بیش از حد با خود نبریدو  از جواهرات پر زرق-
  . از الفاظ رکیک استفاده نکنید-
  . به تنهایی در مراکز حضور پیدا نکنید-

  کز اهای مر دستورالعمل
 کارکنـان جـر و بحـث        افراد مقیم یا  های دیگر با     های مرکز یا انجمن     درباره هیچ موضوعی مربوط به قوانین، مقررات و برنامه         -
  .نکنید
  . در مورد شرایط داخل مرکز بحث نکنید-
  . گفتگو نکنیدافراد مقیمره کارکنان مرکز با  دربا-
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  .جا صحبت نکنید  مرکز با کارکنان آنافراد مقیم درباره -
   . نشویدکنید،  در آن حضور پیدا میH&Iافراد مقیم مرکزی که به عنوان عضو  راهنمای -
  .ها چیزی ندهید  از معتادان هدیه یا پول نگرفته و به آن-

  های جلسه دستورالعمل
  . مرکز به هیچ کس آدرس یا شماره تلفن خود را ندهید در-
  .را ندهید NAدیگر عضو یک   به هیچ کس آدرس یا شماره تلفن -
  )، مهمانانرهجوها، دوستان(به داخل نبرید جا باشد  نباید آنرا  هر کسی که -
  . گمنامی شخص دیگر را نشکنید-
  .ید نکنید تأک»دوران مصرف« بر NA هنگام مشارکت پیام بهبودی -
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H&Iها  در مراکز تأدیبی و زندان  
 هدف ما

 به معتادانی است که دسترسی کامل به جلسات عـادی معتـادان گمنـام               NAرساندن پیام بهبودی     H&Iهدف از یک جلسه     
 را به NA برنامه اصولگردند قصد دارند خیلی ساده برخی    زار می  به جز جلساتی که در مراکز بلند مدت برگ         H&I جلسات. ندارند

  .ندک معرفی هحاضران در جلس

 شروع کنیمدر مراکز تأدیبی  را H&Iچگونه یک جلسه 
اطالعـات  «بخـش  (شود  انجام میرسانی  ی اطالعکارهم با و H&Iتوسط کمیته فرعی   H&Iاقدام اولیه در بر پایی یک جلسه

  ) .یدیتر مالحظه فرما  بیشاتاهنما را برای اطالع این کتاب ر« عمومی
. دکنـ  مـی مراجعـه   H&I  در داخل آن مرکز بـه کمیتـه فرعـی   H&I گاهی اوقات یک مرکز برای تقاضای برگزاری یک جلسه      

مالقـات  جلـسه در همـان      برگـزاری   اگر در حال حاضر قـادر بـه         . گذاریمبها قرار مالقات      با آن  ه شد باید  با ما تماس گرفت   که    زمانی
 نـشریات   تـوانیم   میما هم چنین    . ها حفظ خواهیم کرد     با آن  ه خود را   رابط اما ستدهیم که اجرای آن برای ما مقدور نی        توضیح می 

NA  راه ها را از وجـود مجلـه     ایشان فراهم نموده و آن   ایرا برNA،  نـشریات خـدمات جهـانی، راهنمـای     کاتـالوگ ، در راه پیـامی 
  .نیمک سفارش نشریات مطلع و امکان خدمات جهانی صوتی تائید شده های ضروری، نوارهای تلفن

تواند با تماس تلفنی     این کار می  . دکن  میمراجعه  مراکز   برای ارائه پیشنهاد برگزاری جلسه به        H&I ها کمیته فرعی   بعضی وقت 
هرگز به تنهـایی    . گروهی باشد  تالش    که این یک   کنیددر هر شرایطی اطمینان حاصل      . ردیانجام گ   یا با استفاده از یک نامه رسمی      

  .وارد عمل نگردید
 اقدام به این کـار      ، برای برقراری تماس با آن مرکز منصوب گردیده        H&I کمیته فرعی طرف  الزم است فقط کسی که از        .١
 .نماید
 H&I ته فرعی هر نامه برای بایگانی کمی    یک کپی از    . کنیدنگاری از سربرگ انجمن و تایپ اداری استفاده          به  هنگام نامه    .٢

  .یدکننگهداری 
 .یدیرا با تماس تلفنی پیگیری فرماها  نامه .٣

کـه بـا    بـه محـض آن  . یـد ر را دا H&I جلـسه    برگزاریتماس کمیته فرعی الزم است فقط زمانی اتفاق بیفتد که شما آمادگی             
د کنی برگزار   در آن مرکز  ای    جلسه دچه بتوانی .  بگذارید ی جهت معرفی برنامه    قرار مالقات  ،مرکز تماس برقرار شد   مسئول مربوطه در    

   .داشته باشیددر آن مرکز تماس  مسئول یک نفرچه نتوانید، سعی کنید حتماٌ و 
 رسـانی و    کمیته فرعی اطالع   بین مشترک   یک همکاری تواند   این می . جا حاضر باشید   قرار مالقات گذاشته و در ساعت مقرر آن       

H&I کننـد  نگـاه مـی  معتادان گمنام چشم نماینده به  را  به خاطر داشته باشید شما      . یدنزاکت باش پوشید و با  بلباس مناسب   . باشد .
 اساسـنامه این کتاب راهنما و       سنت،  دوازده و درباره دوازده قدم و    باشید   جلسات را همراه داشته      لیست آدرس  و نشریات و     اتجزو

  . کنیدخود گفتگو 
دوازده از طریـق  ما حامل پیام بهبودی : دارد  عرضه میNAچه   آن. نیست یست و چ   ه چی H&I توضیح دهید که یک جلسه    

 چـه و  اسـت   مرکـز   که در    وقتی چه زندگی برای هر فرد       را در  کیفی ی هستیم، تا فرصت ارتقا     معتادان گمنام    سنتقدم و دوازده    
هیچ  نوع مشاوره . بهزیستی نیستیمکارمند  اجتماعی یا مددکارما . ستیک موسسه خیریه نی NA .به وجود آوریم ص  یرختپس از   
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نامـه   پول، مسکن، شغل یـا معرفـی      کننده    فراهمما  . یا افراد تحت مراقبت در یک مرکز ربطی به ما ندارد           یا تعلیم و تربیت کارکنان    
   . پیام بهبودی از اعتیاد  فعال استکنیمتنها چیزی که باید ارائه . یمستبرای مراجع قضایی نی

از قبیل نحوه لبـاس پوشـیدن،        (را رعایت کنیم  ها   ما باید به قوانین و مقررات آن       :وقع دارد  ت معتادان گمنام چه یک مرکز از      آن
ای ویـژه  هـ  درخواسـت در صورت امکان  .)نوع الزام برای مدت زمان پاکی و غیره      ی که ممکن است داشته باشند و        یبایدها و نبایدها  

 دفتر خـدمات جهـانی       یا H&Iکننده   نیاز باشد از طریق هماهنگ    ه مورد   نام اگر معرفی . کنیدآن مرکز را به صورت مکتوب دریافت        
  .در دسترس خواهد بود

  مراکز تأدیبیدر  جلسات فرمت
 جلسه  و یک نمای کلـی        فرمتما برخی رهنمودها برای انتخاب      . مراکز بسیار متنوعی با قوانین و مقررات متفاوت وجود دارند         

باشـد ایـن اسـت کـه      مشترک می H&Iیک مورد که در تمام جلسات    . یمکن  می  خودتان را ارائه   فرمت خاص  برای به وجود آوردن   
کنیم اولین چیزی کـه       انتخاب می  فرمت  وقتی    .H&Iفرعی  ی    هیا کمیت  پانل مگر با دعوت گرداننده      ،همگی جلسات بسته هستند   

بهبودی به معتـادی کـه هنـوز در         رساندن پیام    هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد،       « سنت پنجم است،   ،یمشته باش در نظر دا  باید  
لیـل جلـسات    بـه همـین د    . به راحتی رسـانده شـود      NA پیام بهبودی    تا آوردی را فراهم    شرایط تا فرمت  الزم است    .»عذاب است 

 H&Iیـک جلـسه     آیـد بـرای       که به وجـود مـی      دراین قبیل جلسات فضای      .ددگر استفاده نمی  H&Iریزی   مشارکت آزاد در برنامه   
  جلـسات سـخنران،    :ها  بهترین نمونه  .ندرسان را ب  NAمرکز پیام بهبودی      که اعضای خارج از    است آن   فرمترین  بهت. ستمناسب نی 

 خاتمـه   راس ساعت شروع و راس سـاعت      جلسات الزم است    . استخوانی و گفتگو درباره اصول انجمن        نشریه پرسش و پاسخ،   ،پانل
  . یابند

. تغییر داد توان آن را بر اساس نیازها یا آداب و رسوم محلی             می.  است H&I ات برای جلس  یک فرمت کلی  آید   چه در پی می    آن
به خاطر داشته باشید که مسئولیت مـا  . جا ارائه گردیده تا رهنمودی باشد برای کسانی که خواستار کمک هستند            به این جهت این   

  .حفظ فضای بهبودی است
  .یدیگوبن در جلسه خوش آمد ی و به حاضرکنیدخود را معرفی  -1
  . پس از چند لحظه سکوت دعای آرامش را بخوانید -2
  )استشرایط مناسب اگر (.دننمایکوچک خود را معرفی نام با  که کنیدکنندگان دعوت   شرکتاز -3
چـون دسترسـی افـرادی کـه در آن مرکـز تحـت مراقبـت           . است H&Iطور مختصر توضیح دهید که این یک جلسه          به -4

  .کند  ناحیه این جلسه ویژه را برگزار می H&Iه فرعی کمیتاست، محدود NAهستند به جلسات عادی 
معتـاد  «معموالً  . نشریات تائید شده را بخوانند    های از    بخشداوطلب شوند تا    خواهید  بحال وقت آن است که از حاضرین         -5
هـا   ز آن  ا  یا بخش های دیگری که در جلسات       »چرا اینجا هستیم   «،»چگونگی عملکرد «،  »برنامه معتادان گمنام چیست   «،  »کیست

  . خواندتوان نیز میرا گانه  های دوازده  و سنت»باید کردچه «در مراکز بلند مدت . دشو استفاده می
پرسـیدن  وال ئسـ وقـت بـرای   هـا    سخنرانکارپس از اتمام : منوال ادامه دهید دیناید ب ی که انتخاب کردهفرمتبر اساس    -6
   .یدصبر کنوال کردن تا پایان جلسه ئلطفاً برای سو  صحبت آنان را قطع نکنیدبه هنگام مشارکت سخنرانان . هست

  ای ویژه ه فرمت
  پانـل   مهم است که   انتخاب کنید، ی که   فرمت هرنوع   به هر حال،  . وجود دارند  جلسات    برای استفاده در   ها فرمتانواع مختلفی از    

H&I  شود که جلسه دچار هرج و مرج شده و  یباعث م آزادفرمت  اوقات استفاده از تر یشب. در دست داشته باشد جلسه را کنترل
  .هدایت آن با مشکل مواجه گردد
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   سخنران جلسه
هـا و    رخـی ویژگـی   بایـن کـار     . نماینـد   و امید خـود را مـشارکت مـی         نیروسخنرانی یک یا چند عضو انجمن تجربه،         در جلسه 

آورد، امـا در میـان    بـه بـار نمـی     نتیجه مهمیروایت کردن اتفاقات. کند یان می را بNA طور بهبودی در    و همین های بیماری    نشانه
موارد زیر به   : توجه(. دهد  و غیره پیام بهبودی را انتقال می        آگاهی نوپا  ، نقاط عطف در زندگی    ،تصویری از خود  گذاشتن احساسات،   

  .)گیرند قرار میبند فوق  6دنبال 
  .کنید سخنران یا سخنرانان را معرفی  -7
  . نظر در پایان جلسه اختصاص دهید زمان کافی برای سواالت و تبادل -8
بـرای گفتگـو   سخنرانان پس از جلـسه   ،موجود نشریات   ، جلسات لیست آدرس : مثالً (کنیدهر نوع اخبار مربوطه را اعالم        -9
 ) غیرهند و هستآماده 

  .خاتمه دهیدآرامش جلسه را با دعای  -10
  رسانی   پیامپانل

 هـر   پانـل  اعـضای    ،که همگی درباره یک موضوع صحبت کنند       ای آن به ج اما  . سخنران شباهت دارد  فرمت جلسه   این روش به    
بدین ترتیب عناوینی که انواع اطالعات مربوطه    . کنند باره آن مشارکت می    را در نظر گرفته و در      NAکدام یک جنبه از بهبودی در       

  .)گیرند قرار میبند فوق  6ر به دنبال موارد زی: توجه( .شوند می از قبل انتخاب ،دارند و تجربه درباره موضوعات مختلف را عرضه می
د، سـپس   کنـ   یک عنوان یا عناوین جداگانه مشارکت می        در باره  پانلهر عضو   ( جلسه چگونه است     فرمت توضیح دهید که      -7

   .)ل نظر وقت باقی خواهد بودبرای سواالت و تباد
قبـل دربـاره زمـان مـشارکت         از  بهتر اسـت    . (دکن هر یک از سخنرانان را در وقت خود معرفی نمائید تا تجربه خود را بیان               -8

  ).باشدتوافق کرده باشید تا اختصاص زمان مناسب 
  . زمان کافی برای سواالت و تبادل نظر در پایان جلسه اختصاص دهید-9

گفتگو ، سخنرانان پس از جلسه برای        موجود  نشریات ، جلسات لیست آدرس  :از قبیل (ید  کن هر نوع اخبار مربوطه را اعالم        -10
  ).آماده هستند وغیره

  . جلسه را خاتمه دهیدآرامش با دعای -11
   دار جلسه موضوع

تری برای    با مشارکت آزاد که در آن ساز و کار بیش          فرمت این   .دهد که حاضران در بحث شرکت کنند       این نوع جلسه اجازه می    
جلـسه  را در  تا فضای بهبـودی است اول مشارکت نمایند یک یا دو عضو از خارج آن مرکز الزم        . گردد تفاوت دارد   گفتگو فراهم می  

تدبیر خوبی است که یک عضو با تجربه دیگر را برای ورود به بحث در زمانی که گفتگوها از مسیر بهبودی از اعتیاد                  . ندبه وجود آور  
زمان ادامه یابـد،     همبه صورت    در جلسه گفتگو  که اجازه دهد      الزم است گرداننده جلسه به جای آن       . آماده نگه داریم   فته،فاصله گر 

 بهبـودی  فـضای ی حفـظ   روتری بر  بیشکنترلدهد  این کار اجازه می. کندهر یک از سخنرانان را در وقت خود دعوت به صحبت           
  .)گیرند قرار میبند فوق  6موارد زیر به دنبال : توجه( .داشته باشید

  .شود بهبودی برقرار فضاید تا د و قبل از همه مشارکت نمائینی کالمعارا  جلسه  موضوع -7
 تا پایـان   این کار را    . که مشارکت کند   بخواهیدپانل   سپس از یک عضو      مشارکت کنید و   را دعوت به     چند نفر از افراد مقیم     -8

  .دیادامه دهجلسه 
ـ ، آماده بودن اعـضای  موجود نشریات ، جلساتلیست آدرس :مانند( .کنید هر نوع اخبار مربوطه را اعالم       -9  بـرای گفتگـو   لپان

  ).پس از جلسه و غیره
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  .یدده جلسه را پایان آرامش با دعای -10
 بسیاری در رابطـه بـا   اتموضوع .دون انتخاب شسنت و با دقتبه خاطر داشتن دوازده قدم و دوازده        موضوع جلسه با    الزم است   

بـه  .  بهبودی ندارند  ه که هیچ ربطی ب    هستندهم   بسیاری   موضوعات .توان انتخاب کرد    وجود دارند که می    NA  در بهبودی شخصی 
وقتـی  لـذا    .تجربـه هـستند     ما با معتادانی سر و کار داریم که نسبتاً در بهبودی بی            H&I اری از جلسات   در بسی  دخاطر داشته باشی  

 امـا شـما   ست، کامـل نیـ  لیست زیر . نیازهای آنان را در نظر داشته باشیم     بایدکنیم      انتخاب می  H&Iموضوعی را برای یک جلسه      
  را به این لیـست محـدود       د خو الزم نیست حتماً  . مالحظه خواهید نمود  در آن    را   H&I مناسب برای جلسات     موضوعاتتعدادی از   

  .در اختیارتان گذاشته شده استفقط به عنوان منبعی  و دنیک
  های پیشنهاد شده برخی موضوع

  یا بخشی از کتاب پایه پمفلتهر نوع  .١
 ل، تمایصداقت، روش بینی .٢
 تسلیم .٣
 پذیرش .٤
 )، راهنما و قدم هاگرفتن، نشریات، شماره تلفن ، جلساتنکنیدمصرف ( برنامه صولا .٥
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 خوانی نشریه
و مورد بحث قرار شود  می تائید شده خدمات جهانی قرائت        نشریات دیگرهایی از کتاب پایه یا       خوانی بخش   یک جلسه نشریه   در

اگـر  . اسـت  مراکـز  درای بـرای جلـب همکـاری معتـادان       روش سـاده  دن،دابه همگـی    و فرصت خواندن    گرداندن نشریه   . گیرد  یم
 را  »ریه را به فرد دیگری بدهیـد       نش لطفاٌ ،دهید که نخوانید   اگر ترجیح می  «ای مانند     جمله انجام دهید، حتماٌ  ن کار را    خواهید ای   می
  .)گیرند قرار میبند فوق  6موارد زیر به دنبال : توجه ( تمایل یا توانایی بلند خواندن را نداردر کسی ه.کنیداضافه  جلسه فرمتبه 

د یـا   شـ ای برای مشارکت قرائت خواهـد        مکث مرحله بخش انتخاب شده با     . (جلسه را توضیح دهید   فرمت   چگونگی اجرای    -7
  ).دشو مشارکت میخوانده خواهد شد و سپس درباره آن قسمت انتخاب شده  مامیت

  .کنید را معرفی پانلاعضای  -8
نـد،  کنتوانند مـشارکت     مرکز می مقیم   افراد   .یدکن خدمات جهانی را آغاز      نشریات تائید شده  خواندن بخش انتخاب شده از       -9

 .یدشاب را برای برگرداندن وضعیت به مسیر بهبودی آماده داشته انلپ یک عضو حتماٌ باید ،ندداما اگر از موضوع  خارج ش
 برای گفتگو پس از جلسه و       پانلحضور اعضای   نشریات موجود،    جلسات،   لیست آدرس  :مثل (کنید اخبار مربوطه را اعالم      -10
  ) .غیره

  . خاتمه دهیدآرامش جلسه را با دعای -11
  پرسش و پاسخ

یـا   احـساس تـرس  هـا   از بیـان آن واالت و موضوعاتی را که ممکن است     ئدهد که س   اجازه می فرمت پرسش و پاسخ به معتادان       
 از حاضرین   پانلگرداننده  . ردرسد این روش به ویژه در مراکز نوجوانان به خوبی کاربرد دا            به نظر می  . دمطرح سازن  گی کنند شرمند

پس از توضیح درباره فرمت جلسه هر بـار         . بد مخصوص قرار دهند    نوشته و در س    دارند،یا سواالتی را که     ها     موضوع تاکند   تقاضا می 
  داده شـده اسـت،  قـبالً والی ئسـ جـواب  اگر . دهند  به آن پاسخ میپانلیکی از سواالت بیرون آورده شده و یک یا دو نفر از اعضای          

والی با صدای بلنـد  ئکه موضوع یا س آن قبل از پانلگرداننده  .یابد د و کار به همان ترتیب ادامه میوش میسوال بعدی بیرون آورده    
مـوارد زیـر بـه      : توجه(. زدپرداباگر نیست به سوال بعدی      . جلسه مناسب هست یا خیر    طرح در    که آیا برای     ببیندخوانده شود باید    

  .)گیرند  بند فوق قرار می6دنبال 
ه مایلند مورد بحث واقع شوند نوشته واالتی را کئحاضرین در جلسه موضوعات یا س(چگونگی فرمت جلسه را توضیح دهید      -7

  .)نمایند واالت خود را که تمایل دارند درباره آن گفتگو شود مطرح میئگذارند یا س و در داخل سبد مخصوص می
   .کنید را معرفی پانل اعضای -8
  . سئواالت نامناسب نباید خوانده شود.دهد  در هر مورد پاسخ میپانلواالت از سبد خارج و ئس -9

برای گفتگو پس از    پانل  ، حضور اعضای    موجود نشریات   ، جلسات لیست آدرس  :مانند (کنیدهر نوع اخبار مربوطه را اعالم        -10
  ).جلسه و غیره

  .جلسه را با دعای آرامش خاتمه دهید-11
   قدم جلسه

خـدمات   شـده    یات تائیـد  نشرکتاب پایه معتادان گمنام، یا سایر       . برگزار گردد  H&Iجلسه  تواند در    یک جلسه مطالعه قدم می    
داشته باشیم کـه  پانل  مهم است اعضایی را در .گیرد  میگفتگو صورتو سپس درباره آن    شود    خوانده می  ها  قدمدر رابطه با    جهانی  

مدت که معتادان قدری آشنایی قبلی با برنامه بهبودی معتـادان           ع از جلسه معموالً در مراکز بلند      این نو . ن قدم را کار کرده باشند     آ
موارد زیـر بـه     : توجه. (تری داشته باشند   مرکز حضور فعال  مقیم  دهد که افراد     این فرمت اجازه می   . استند به خوبی مؤثر     رگمنام دا 

  .)گیرند  بند فوق قرار می6دنبال 
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 برای مـشارکت قرائـت      ای  مرحلهبا مکث   قدم انتخاب شده    مربوط به   مطلب  (. چگونگی اجرای فرمت جلسه را توضیح دهید       -7
  .)دشو مطلب آن قسمت خوانده و سپس مشارکت میی  ه؛ یا همشود یم

  .کنید را معرفی پانل اعضای -8
تواننـد    مرکـز مـی    مقیم افراد   .کنیدشده خدمات جهانی را آغاز      نشریات تائید   قدم انتخاب شده از     مطلب مربوط به    خواندن   -9

  .یدررا برای برگرداندن وضعیت به مسیر بهبودی آماده نگه دا پانل یک عضو حتماً اما اگر از موضوع خارج شدند ،ندکنمشارکت 
 برای گفتگو پـس از      پانلحضور اعضای   نشریات موجود،    جلسات،   لیست آدرس  :مانند (کنیدهر نوع اخبار مربوطه را اعالم       -10

  .)جلسه و غیره
  . خاتمه دهید آرامشجلسه را با دعای -11

   H&Iی جلساتبرگزار درباره کلیرهنمودهای 
ی نزدیک به پایـان جلـسه را بـه    زمانتواند  پرسش و پاسخ میی  هدهید یک مرحل  نظر از فرمتی که مورد استفاده قرار می       صرف  

ور شدن هر جرقه امید و تمایلی کـه ممکـن اسـت در طـول جلـسه                   توانند به شعله     روش سخنرانان می   با این . خود اختصاص دهد  
 عالقـه و توجـه    تـوانیم     واالت حاضران را نداشته باشیم ولی همیشه می       ئخ همه س  ممکن است ما پاس   . بوجود آمده باشد دامن بزنند    

 ،های ما موجود اسـت     تواند بیشتر از اطالعاتی که در پاسخ        این کار می   . انتقال دهیم  کند،  میطرح  را م وال  ئخود را به شخصی که س     
  .تاثیر بگذارد

بـه  هـا    آن. معتاد بسیار سودمند بوده اسـت      ات قدم برای زندانیان    جلس ،اند  در مراکزی که افراد برای مدتی طوالنی زندان شده        
NA  دانند خود را بخشی از انجمن معتادان گمنام میکنند و  میاحساس تعلق .  

لیـست  نـشریات و    توانیـد     در ضمن می  . کنیداعزام  ل  ناپ یکبار   ی ماه حداقل .یدکن برگزار   H&I هفتگی   اتتوانید جلس   اگر نمی 
  .دکنی برای افراد تحت مراقبت خود تشویق  NA به خرید نشریات را آن مرکز  مرکز بفرستید یابرای آن جلسات آدرس

 بـرای فـروش از طـرف دفتـر خـدمات       تائید شده  و نوارهای    در راه   پیامی،  NAمجله راه    که آن مرکز از      کنید اطمینان حاصل   
  . دنجهانی آگاهی داشته باش

 ما براساس که برنامه دخاطر داشته باشی. کنیدان اجتناب زندود به هنگام ورود به خ  از بازگشت به رفتارهای قدیمی     سعی کنید 
  .ایم کردهجاذبه است و جاذبه ما تغییری است که 

   مراکز تأدیبیگیری با پی
کمیته فرعـی و     ینفر از اعضا  یک  در حال جاضر باید      استفاده کرده باشید،   H&I جلسه   برگزاری برای   های صحیح   اگر از روش  

  .ه حفظ شودن دو هموارایارتباط متقابل بین که  الزم است .در تماس باشندبا هم به عنوان رابط مرکز کارمند یک 
ه هر مشکلی که ممکن است ب . و نسبت به شکل گیری هر شرایطی هشیار باشیدکنیدای را که در جریان است حفظ  رابطه -1
 .د سریعاً مورد رسیدگی واقع شودشوتری   بزرگلکه تبدیل به مشک ید الزم است قبل از آنآوجود 
 .کنید بین کمیته فرعی و مرکز را حفظ تمام مکاتباتکپی  -2
 و در صـورت لـزوم آمـاده    دهم چنین اهمیت دارد که از هر نوع تغییر در کارکنان مورد تماس یا مدیریت مرکز مطلع باشی           -3

 .د باشیمعرفی دوباره برنامه
 .ندشو نگهداری H&I کمیته فرعی ید توسط باها ه مالقاتجلس صورتهای منظم و  گزارش -4
 در داخـل آن مرکـز را بـه          NAکه یک جلسه به عنوان محیط سالم بـرای بهبـودی برقـرار گردیـد اعـضای                   به محض این   -5

  ).و غیرهها  از قبیل انتخاب یک نفر برای پذیرایی یا چیدن صندلی (کنیدمشارکت در امور جلسه تشویق 
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هـای   شـوند نـشانی جلـسات و شـماره تلفـن           ص مـی  یرختکه  فرادی   ا این است که مطمئن شویم     امور   گیری  پی نوع دیگر  -6 
 .ندبگیرتماس  NAپس از ترخیص با ند چگونه بدان و اینکه به روشنی .داشته باشندضروری در دسترس 

د که  کنیاطمینان حاصل   . ق کنید  تشوی NA ادواری در داخل مراکز را به بهترین روش در استفاده از نشریات             NAاعضای   -7
یـد  کنها را تـشویق   آن.  را در اختیار داشته باشندNAمجله راه  و هر جا امکان دارد نشریات دیگر مانند در راه   پیامیهایی از    نسخه

  .فرستند برای این قبیل نشریات به نامه یا مقالتا
 در مراکـز    H&Iترین جنبـه از خـدمت         مهم ، مسئولیت  پذیرفتن پس از جدیت  با   کردن کار    گیری  پیقبول تعهدی صمیمانه و     

 NA بـه  مـان   درباره تعهداتمتناقضرفتار غیرمسئوالنه و  . منیستیها   هایی بدهیم که قادر به اجرای آن       ما نباید وعده  . تأدیبی است 
ناپذیر باشد  اجتناب اگر اتخاذ چنین تصمیمی. ت جدی اس بسیار موضوعشکستن قول یا تعهدی،تصمیم برای . دزن صدمه میدر کل   

  . فوراً در جریان امر قرار گیردH&Iالزم است کمیته فرعی 

  انواع مراکز تأدیبی
 و به صـورت مـستمر     ریزی    مهم است که در همه مراحل برنامه       .است در هر یک از مراکز تأدیبی متفاوت         H&Iفرمت جلسات   

 اعزام پانـل  فرمت جلسه یا    برای  ریزی   برنامهه ما هنگام    کند  داری  های مختلف  مراکز سیاست . با آن مرکز به تبادل اطالعات بپردازیم      
 بـا مـدیریت   حفظ تماس. تصمیم بگیریم یان از یک مرکز درباره مرکز دیگر   م   تجربیات هاعتماد ب با   نباید .باید در نظر داشته باشیم    

  .استمابین  در حفظ روابط مفید فی عامل مهمی مراکز
بـرای   دسترسـی    یـت  قابل شاید یک جلسه واحد     ی مرکز، ها  در یک مرکز یا سایر سیاست      مقیم بندی، مکان افراد    طبقه به دلیل 

لـسات متعـدد در یـک     در اختیـار دارد، داشـتن ج  H&Iاگر کمیته فرعی شما اعضای کافی برای همکاری با   . باشدهمه را نداشته    
از چگـونگی امکـان     ای    این نمونه  .باشدینه خوب   گزتواند یک     در آن محل می    یهای مختلف جمعیت   رسانی به بخش   مرکز برای پیام  

  .عذاب استحال  به معتاد در NAرعایت قوانین آن مرکز در زمان رساندن پیام خدمت ما ضمن 
 ارائـه  مناسـب آن  هـای     فرمت در رابطه با  های مراکز مختلف و چند پیشنهاد        ایم برخی از ویژگی     تالش کرده  زیرهای   در تعریف 

مناسب  H&I نوع جلسه    مقیم،نیازها و شرایط افراد     . راهنمایی خواهند کرد   همکاری با مراکز  یم شما را در     عقل سل تجربه و   . دهیم
  . کند میرا تعیین 
باور داریم که تجربه ما در رساندن اما یم،  ارائه ده مراکز تادیبی   مختلف   که تعریفی از انواع      ودتوان امیدوار ب    که نمی  دانیم  ما می 

  . د در انواع جلسات مفید واقع گرددتوان پیام بهبودی می
  مدت  مراکز کوتاه

 شـامل   کـه . شـوند  تر از یک سال نگهداری می      ها زندانیان به مدتی کم     که در آن  است  برای اشاره به مراکزی     مدت   عبارت کوتاه 
 در مراکـز    .دوشـ  مـی  خـصوصی بخش  هایی با مالکیت      و زندان  های کار اجباری    اردوگاه،  شهرکشهر یا   واقع در   های   برخی از زندان  

کـه ایـن معتـادان بـرای     جا  از آن  .دهند  را می  در جلسه  محدود   فعالیت  اجازه  به زندانیان   ند که   هستمناسب  های    فرمتمدت   کوتاه
 مهم اسـت  .اوایل بهبودی مشارکت نماینداز  درباره تجربیات خود    بهتر است  پانل اعضای   ،دونش میمدت محدود چند ماه نگهداری      

پس  بهبودی    رابطه با   در خواهند از قصد خود   زندانیان ممکن است ب   .  را ارائه کنیم   NA کاربردی درباره برنامه بهبودی      که اطالعات 
.  و وابـسته نیـست  نـدارد نیـاز  ای  به روشنی بیان داریم کـه بهبـودی بـه شـرایط زنـدگی ویـژه          الزم است    .از ترخیص گفتگو کنند   

  .ما همین االن استکه زمان آغاز بهبودی  رغم هر شرایطی پاک بمانیم و این بهنیم توا  ما می،در معتادان گمنامآموزیم که  می
 مشارکت اعضای خارج از مرکـز و زنـدانیان          ، بهتر است  دهد   زندانیان را می   مشارکت به کنید که اجازه      اگر فرمتی را انتخاب می    

  .دشو حفظ NA  دردی این کمک خواهد کرد که بحث بر روی بهبو،باشدو متناوب یکی پس از دیگری 
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هـا    ممکن است زندانیان از شما بخواهند که در هنگام تـرخیص بـا آن              . اطمینان حاصل کنید که با قوانین مرکز آشنایی دارید        
تـصمیم   برخـی اعـضا خودشـان بـه تنهـایی      . یا اطالعاتی از شخص خودتان برای تماس احتمـالی درخواسـت کننـد             کنیدمالقات  

بخـش  بـه    (ست نی H&I این خدمتی فراهم آمده از طرف یک کمیته فرعی           .کنند  ترخیص مالقات   هنگام   ا زندانیان ر  گیرند که   می
از دادن    بایـد  مـا ذکر شده کـه     مراکز  اکثر  نین  طور قوا   در بخش مربوط به بایدها و نبایدها و همین        ). کنید  مراجعه اطالعات عمومی 

 منطقی نیست که انتظـار      باشد، روشن   رای ما کن است این تفاوت ب     در حالی که مم    .شخصی به زندانیان اجتناب کنیم    شماره تلفن   
 با زنـدانی    H&I پانلکه ما در هنگام حضور به عنوان عضو          دلیل آن ه   مخصوصاً ب  .ندک آن را درک     نیزداشته باشیم زندانی یا مرکز      

به عنوان بازتابی از معتادان گمنـام مـشاهده          اعمال ما در رابطه با یک مرکز یا زندانیان آن            تمامبه طور کلی     .یما  تماس برقرار کرده  
  .خواهد شد

 دیدار  خاطره  که چیزی جدید یا کاری نو است، یا ب          این برای   NAدر مراکز کوتاه مدت برخی زندانیان ممکن است در جلسات           
هـر  ، یا  جهت تنوعشان  اطرافمحیطخارج شدن از یا ، مشروطآزادی عفو و شورای جلوه کردن در چشم  خوب یابا سایر زندانیان،    
 ایـن قبیـل زنـدانیان       اگرچه .آید   اشتباهاً به معتادان گمنام نمی     کسداریم که هیچ    ما اعتقاد   . ندحضور یاب هبودی  ب دلیلی به غیر از   

  . نکنیدتردید، توجه و سکوت ها برای احترام  در تقاضا از آن.ندو جلسات شممکن است باعث اخالل و هرج و مرج در
ها در  د یا ممکن است ما تقاضا کنیم که یکی از کارکنان آن     باش در جلسه حاضر     شعضوی از کارکنان  واهد  بخممکن است    مرکز

مرکز  ممکن است کنیم اگر ارتباط خود را با مدیران و کارکنان حفظ .)کنیدبخش اطالعات عمومی را مالحظه (جلسه شرکت کند 
  .لسات ضروری نیستاش در ج پس از مدتی به این نتیجه برسد که حضور نماینده

 مراکزی هـستند کـه      از این دست،   متنوعی   مراکزا  ی زندان   متعلق به ، اقامت در مزارع     یراه بینهای    خانه،   با کار  آزادی مشروط 
. دهند  که اجازه ورود مجدد به جامعه را داشته باشند در خود جای می             زندانیان را پس از ترخیص از ندامتگاه یا زندان و قبل از آن            

 بازداشت به حساب آمده و در صورت نقـض  تحتند اما افراد تحت مراقبت هنوز هست خصوصی  متعلق به بخش  ز این مراکز    برخی ا 
ر جلسات معمولی  به افراد مقیم جهت شرکت د اجازه حضور محدودمقرارت مرکزاگر . قوانین در خطر بازگشت به زندان قرار دارند      

NA  چنانچه افراد تحت مراقبت دسترسی کامل به جلسات عـادی           .نیستته فرعی شما     کمی یراخاصی ب  اولویت   دیگر در  ، را بدهد 
NAندارند کمیته فرعی شما احتماالً اولویت زیادی برای آن مرکز قائل خواهد شد .  

  مدت مراکز بلند
 در این مراکز .ریمآو  مراکز بلند مدت به حساب می،باشند ها  سال محکوم به اقامت در آن ما مراکزی را که معتادان بیش از یک   

 ممکن اسـت زنـدانیانی   .مپردازند سر و کار داری    تر با معتادانی که در حال تحمل محکومیت به حفظ بهبودی خود می             احتماالً بیش 
  .)کنیدقسمت مراکز کوتاه مدت را مالحظه (اند  جا آمده وارد بوده یا به دالیلی غیر از بهبودی به آن ند که تازهکندر جلسه شرکت 

 اعـضای داخـل مرکـز بـرای         از انتخـاب  تواند     این حضور می   .تر و مشارکت افراد مورد تشویق واقع گردد        م است حضور بیش   الز
معتادان گمنام باشـد  در  ممکن است تنها شکل بهبودی       H&Iسه  مدت جل  کز بلند ا در مر  . آغاز جلسه باشد   تا NA خواندن نشریات 

کنـد تـا      کمـک مـی   ،  هـا  بـه آن  همکـاری مـستقیم     و امکان    تر فعالیت بیش  اجازه   .دها تجربه خواهند کر    که این معتادان برای سال    
  . داشته باشند درمرکز شان امتبا برنامه در طی اقهمبستگی مشترکی 

و قـدم  خـوانی   هفرمت جلسه نـشری .  را در این مراکز مورد استفاده قرار دهید    دار  موضوعجلسات  ممکن است مایل باشید فرمت      
 تجربی کـارکرد  جزئیات، امروز پاک ماندنفقط برای  اطمینان حاصل کنند که درباره     پانل باید  اعضای   .اسب باشند توانند من   یز می ن

داشـته  کامـل    با نشریات معتادان گمنـام آشـنایی         پانلمهم است که اعضای      .نمایند  ، و رهایی از اعتیاد فعال مشارکت        NAبرنامه  
  .باشند
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 اگـر هـیچ     . به راه انداخته باشند    H&I جلسهباشند ممکن است جلسه ای را جدا از           ی می مدت زندان معتادانی که در مراکز بلند    
ایـن جلـسات در حـوزه       .  نیست H&I این یک جلسه     ، نگردد لحاظ H&Iهمکاری و تشریک مساعی از طرف اعضای کمیته فرعی          

 .اسـت عهده کمیته خدماتی ناحیـه        بر ها  مسئولیت تدارک نشریات و سایر خدمات برای آن        . قرار ندارند  H&I کمیته فرعی    وظایف
  . گرددH&Iتواند باعث اجتناب از مسئول قلمداد نمودن   این می. این موضوع برای مدیریت مرکز توضیح داده شودستاالزم 

  نوجوانان
ایـن  ی   هلطفـاً بـه بحـث دربـار        .برخی مسائل وجود دارند که الزم است به هنگام پیام رسانی به نوجوانان در نظر گرفته شـوند                 

  .مراجعه فرمائید بخش اطالعات عمومی موضوع در

  
   در مراکز تأدیبی H&Iخدمت برای  ها و نبایدها باید

های فرعی سراسر جهان که نظرات و اطالعـات       خدمات جهانی این فهرست را بر اساس تجربیات کمیته          کنفرانس H&Iکمیته  
و  اسـت ایـن مـوارد برخـی رهنمودهـای بـسیار مفیـد       . ی نموده استاند گردآور  را ارسال داشتهH&Iخود درباره مسائل خدماتی   

  .کندد در اجتناب از برخی خطرهای پنهان به شما کمک توان می

  قوانین مراکز تأدیبی
  

   .دباش یها به صورت کتب تالش کنید که همه توافق   حتماً 
  .کنید قوانین را تشریح ،برید برای هر کس که به داخل مرکز می   حتماً 
  .یدرا رعایت کندر همه مواقع مقررات امنیتی     حتماً
  .برای رعایت الزامات امنیتی زودتر از موقع در محل حاضر شوید   حتماً 
  .کارکنان را از محل دقیق خود مطلع نگه داری   حتماً 
  . نمائیدرعایتارها را جهنو ، ز مقررات لباس پوشیدن اطاعت کنیدا   حتماً 

  گردانندگان و اعضای پانل
  .شناخت انتخاب کنیدها و مسئوالن را بر اساس  پانل، سخنران   تماً ح

  .مامور مربوطه را آگاه سازید و ید توضیح ده، مراتب را برای مرکززام آزاد استت قید الا ب پانلیاگر یکی از اعضا   حتماً 
  .کنید را رعایت H&I مرکز و کمیته مورد نظرمدت زمان پاکی    حتماً 
  .باشدی پانل در حال انتقال  از طرف همه اعضاNA که پیام بهبودی شفاف کنیدحاصل اطمینان    حتماً 
  .کنید انتخاب H&I طبق اساسنامهاعضای پانل و سخنرانان را    حتماً 

  نشریات
  .کنیدبرای جلسات مراکز تأدیبی نشریات فراهم    حتماً 
  .یدر دهزندانیان قرا دسترس در جلسات خارج از مرکز را لیست آدرس    حتماً
 هـا شـماره    آنی    ه توصـیه شـده مـورد اسـتفاده قـرار داده و روی همـ               H&I را که برای خـدمت       NA نشریات   حتماً 

  .کنیدهای محلی انجمن را چاپ  تلفن
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همیـشه   را   NAنـشریات   هـا نیـز      کـه آن   کنیـد    شان   سفارش نشریات را برای مراکز فراهم کرده و تشویق         برگه   حتما 
  .داشته باشند

  اکز تأدیبیجلسات مر
  . و در ساعت معین خاتمه دهیدکنیدجلسه را سر ساعت آغاز    حتماً 
  . چیستH&Iبه طور خالصه در فرمت جلسه توضیح دهید که    حتماً 
  .ستها جدا  که معتادان گمنام از آن مرکز تأدیبی و سایر انجمنکنید به وضوح بیان     حتماً
  . هر نوع مواد مصرفی در اختیار همه معتادان است صرف نظر ازNA که بهبودی کنیدتاکید    حتماً 
ا از این   که چر  و این ) ، مدت پاکی  معتاد، پاک، بهبودی  (دهیم توضیح دهید       قرار می  کلماتی را که مورد استفاده       حتماً 

  ) NA و سنت ششم NAقدم اول (کنیم  کلمات استفاده می
   زندانیان در جلسه شرکت فعال

  .ندهستمدت ها که در مراکز بلند ان در جلسه استفاده کنید مخصوصاً آناز همکاری زندانی   حتماً 
  .کنیدبر اهمیت حضور در یک جلسه معتادان گمنام در اولین روز ترخیص از آن مرکز تاکید     حتماً

  گردانندگان و اعضای پانل
  .أدیبی را ندهید اجازه حضور در جلسه مراکز تممکن است هنوز تحت تعقیب قانون باشد،به کسی که    هرگز 
  .گونه اقالم ممنوعه یا سالح به داخل یک مرکز نبرید هیچ   هرگز 
  .یدنبرکز تأدیبی امراز  به داخل یا خارج ینامه یا پیغام   هرگز 
  .عالقه خاصی نشان ندهید انزندانییک از  هیچ هب   هرگز 
  .یدبرخود همراه نعضوی از انجمن را که دوستان یا بستگانی را در آن مرکز دارد با    هرگز 
  . با خود همراه نداشته باشیدزیاداز جواهرات پر زرق و برق استفاده نکرده و پول نقد    هرگز 
  . نکنیدناسزاگویی یا کفرگویی   هرگز 
  .کند به تنهایی ظاهر نگردید رسانی می  پیامH&Iدر مراکزی که    هرگز 

  کز اهای مر دستورالعمل
  .ها با زندانیان و کارکنان بحث نکنید های یک مرکز تأدیبی و سایر انجمن  برنامهدرباره قوانین، مقررات و   هرگز 
  .یدبحث نکنکز ادرباره شرایط داخلی مر   هرگز 
  .درباره کارکنان یک مرکز با زندانیان گفتگو نکنید   هرگز 
  .یدنکندرباره زندانیان با کارکنان یک مرکز تبادل نظر    هرگز 
  . نشوید،یدکن می در آن حضور پیدا H&I که به عنوان عضو مرکزی راهنمای زندانیان   هرگز 

   جلسات  برگزاری دستورالعمل
  .نشانی یا شماره تلفن خود را در داخل یک مرکز تأدیبی به هیچ کس ندهید   هرگز 
  .کس ندهید  را به هیچNAنشانی یا شماره تلفن یک عضو دیگر     هرگز
  .)، مهمانانتازه واردان، دوستان( خود همراه نیاورید  باشد بامرکز آن کسی را که قرار نیست با ما در   هرگز 
  .یدنکنصحبت ها  آنمرتکب شده است یا درباره بی گناهی یا گناهکاری  نپرسید که یک زندانی چه نوع جرمی   هرگز 
  .یدنشکنرا ان شخص دیگر گمنامی   هرگز 
  .یدگویی نکن زیادهمصرف  دوران درباره NAدر هنگام مشارکت پیام بهبودی    هرگز 
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 و روانی هایبیمارستان

 روانی مجرمان ویژه های زندان
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 هدف ما

ها دوگانه   روانی رساندن پیام بهبودی به معتادانی است که یا بیماری آنزندان/ بیمارستاندر یک  H&Iجلسه منظور از برنامه   
بنـدی   مجرمانه طبقه پریشان و   ه با اعتیاد دارند یا به عنوان معتادانی با افکار           تشخیص داده شده و مشکالت عاطفی و روانی را همرا         

 این معتادان که دسترسی عادی به جلسات معتادان گمنام را ندارند بر اساس احتمال وسعت نظر محدود و ایـن امکـان                   .اند گردیده
  .باشند  میNAدی با ها در حال مصرف دارو هستند نیازمند آشنایی بسیار بنیا که بسیاری از آن

  های روانی بیمارستان
 این افراد مکرراً . که همراه با اعتیاد مشکالت عاطفی و روانی دارندشویم های روانی مواجه می ما اغلب با معتادانی در بیمارستان

بـا تحریکـات    (نی  اراگـسیخته داشـته یـا بیمـ         خلق و خـویی روان     ممکن است  و   شوند  مراکز روانی فرستاده می   به دستور دادگاه به     
الزم  . افسردگی شدید یا پریشانی روانـی تحـت درمـان باشـند            یرابها   چنین ممکن است آن    هم. دو قطبی باشند  ) افسردگی روانی 

مـشارکت و   انتظـار   در جلسه،   حضور  هنگام   این بیماران    از . برنامه را توضیح دهیم    اصول و   رفتار کنیم  ساده   ها خیلی  با آن  که   است
 . اسـت بینـی  غیرقابل پیشها اغلب   فکری آنروند .تنگه داشتمرکز  بر روی موضوع جلسه مرا دائماً ها    آن زیرا باید نداریم   همکاری

طـور کـه      این امری حیاتی است که به هیچ کس توصیه نکنیم داروی خود را آن              .برخی از بیماران در حال استفاده از دارو هستند        
 بایـد   .ای راجع به مسائل خارجی نداریم      ای نبوده و هیچ عقیده     اقدام ما حرفه  ی    هشیو!  ما پزشک نیستیم   .تجویز شده مصرف ننماید   

تـوانیم مـصرف    نمـی در ضمن  و نیستیم یی پزشکها ر ضدیت با توصیهدکامالً اطمینان داشته باشیم این موضوع درک شده که ما   
  .کنیمهیچ دارویی را تائید 

 جلـسه   امـا بـرای    .یمکنـ خوانی یا قدم برگزار      ، نشریه پانل سخنرانی،   جلسات  به خاطر این مالحظات منحصر به فرد الزم است        
گونـه جلـسات تمرکـز بـر روی           صورت برگزاری ایـن    تا در   دقت زیادی به خرج دهد     H&Iکمیته فرعی   پرسش و پاسخ الزم است      

بایـد دقـت فراوانـی در آشـنا          .ر دارنـد  باید از موضوعاتی استفاده کنیم که در رابطه با بهبودی در اوایل پاکی سروکا             . بهبودی باشد 
ممکن است صالح بدانید که یکی از کارکنان مرکز در جلسه حضور داشـته              . مرکز به خرج داد   های   ها و محدودیت    با سیاست  شدن
  .آورد می به هنگام فعالیت در چنین مراکزی را فراهم H&I این امر حداکثر حفاظت از اعضای .باشد

 آرامـش   ،ای اخالقی نبوده و یک بیمـاری اسـت         که آگاه شوند اعتیاد مسئله      در این قبیل مراکز از این      معتادان / بیماران روانی 
  .خورد  زیرا اغلب در پایان راهی هستند که هیچ امیدی در آن به چشم نمی،نیاز دارندبه امید ها   همه آن.کنند پیدا میخاطر 

  .را به تنهایی مورد بررسی قرار دهید هر مرکز.  کشور متفاوت باشندتوانند از ایالت تا ایالت و کشور به کز میامقررات مر

  های ویژه مجرمان روانی زندان
  و ثبـاتی روانـی    کزی تأدیبی  با حداکثر حفاظت برای کسانی که به دستور دادگاه به عنـوان اشخاصـی بـا بـی                    ا، مر این واحدها 
  .اند بندی شده مجرمانه طبقهروانی و  مشکلرادی با یا به عنوان افهستند  نیازمند ارزیابی روانی ناتوانی روحی،
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ها تحت نوعی     بسیاری از آن   .ندهست مشکالت عاطفی و روانی      ایراها اغلب با معتادانی مواجه می شویم که د          مکان گونه  در این 
شـرایط  گونـه    یـل ایـن   دله  ب. یمکن   نمی بحث و گفتگو   درباره این قبیل مشکالت      ، ما به عنوان اعضای کمیته   . درمان دارویی هستند  

ـ  ایـن افـراد اساسـاً        زیرا . است خوبی واضح  به H&I قوی و مستحکم   منحصر به فرد، نیاز به یک فرمت       ی طـوالنی تحـت     مـدت  ایرب
اختصاص زمـانی    .استسخنرانی   جلسه   خوانی،  قدم، نشریه  جلسه  فرمت شامل پانل،   های مناسب  نمونه. شتداخواهند  مراقبت قرار   

روی بهبـودی را در     ، تا بتوان کنترل و حفـظ تمرکـز بـر          قرار گیرد ه دقت مورد بررسی      ب H&I کمیته   ید در برای پرسش و پاسخ با    
 چیـزی   NA موقعیت حضور در جلـسات       ،زندان مجرمان روانی   مانند یک    بسته و محدود   راکزدر م . حین برگزاری در دست داشت    

  .ظار آن هستند خود در انتروزمرهاست که این افراد به عنوان رهایی از برنامه 

 باید به هنگام برنامه ریزی مقدماتی جلسات با این مراکز بسیار روشن عمل              ،باشد  چه می  ش چیست و پیام   NAکه   درباره این 
برنامه ما  .ددرباره مسائل خارجی ندارنیز ای   هیچ عقیدهاست، اما ماده مخدر نوع ر برنامه ای با پرهیز کامل از ه NAاگرچه  .  کنیم
 بنابراین باید کامالً اطمینان داشته باشیم تا این موضوع درک شده باشد که مـا طرفـدار عمـل کـردن بـر علیـه                          ، است ای حرفهغیر

  .کنیم صرف هیچ دارویی را نیز تائید نمیم. توصیه پزشک نیستیم

مصرف کنم  پـاک      آیا اگر طبق دستور پزشک دارو        :کنند ناگزیر سوال می  مقیم   افراد    اجباری است،  دارومصرف  در مراکزی که    
یم یتـوانیم بگـو     فقط می  .که درباره این موضوع نظری ابراز داریم       ما در موقعیتی قرار نداریم       ،های هشتم و دهم     سنت طبقهستم؟  

 کمیتـه   یاعـضا . کتاب پایه را بخوانند    حتماًشوند و    که در جلسات مورد استقبال واقع می       که آمدن به جلسات را ادامه دهند و این        
H&I  ما پزشک نیستیم.ندکنبه افراد بگویند که مصرف دارو را قطع نباید !  

و نیـاز بـه     مطـرح کننـد      خودشـان    بـین  رارسانی امید ما این است که معتادان این مراکز چنین مبـاحثی              با این روش در پیام    
  .نددرک کنودشان را خبهبودی در زندگی 

ی ریز  را پایهبیمارستان یا زندانی روانی در یک جلسهچگونه 
  یمکن

ناحیه و در صورت     H&I از طرف کمیته فرعی      باید ،یمراکزچنین   در   جهت برگزاری جلسه  ریزی    برنامه اولیه در رابطه با   اقدام  
  .)کنیدمالحظه بخش اطالعات عمومی را تر  برای اطالع بیش. ( پذیردانجامرسانی  ی اطالعفرعی کمیته راکبا هملزوم 

. گذاریمب قرار مالقات    شد، باید  با ما تماس گرفته      اگر. کند  رخواست برگزاری جلسه می   د H&I کمیته فرعی    ازگاهی یک مرکز    
ها را برآورده سـازیم   توانیم تقاضای آن  دهیم که در حال حاضر نمی       در همان مالقات توضیح می     ،باشیمن جلسه   برگزاریاگر قادر به    

شان فراهم نمـوده    دفتر خدمات جهانی را برایکاتالوگ محصوالتچنین می توانیم    هم. ها را حفظ خواهیم کرد     و ارتباط خود با آن    
  .کنیم مطلع NA و قابل دسترس بودن نشریات پیامی در راه، NAمجله راه ها را از وجود  و آن

تواند با تماس تلفنـی یـا نامـه انجـام          این کار می  . دکن  می به یک مرکز مراجعه      برگزاری جلسه  برای   H&I برخی اوقات کمیته    
  .به تنهایی وارد عمل نشوید. تالش گروهی باشداین کار باید یک  صورتهر  در.گیرد

  .دصورت پذیر کرده،ب  انتخاH&Iفقط از طرف شخصی که کمیته فرعی جهت برقراری رابطه باید تماس تلفنی . 1
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 H&Iبـرای بایگـانی کمیتـه         هـا را     کپی نامـه  . یدکنی استفاده   ب ادار  تایپ با ترتی   و سربرگ    از حتماًنگاری،    نامه در صورت . 2
  .کنیدنگهداری 

  .ها را با تماس تلفنی پیگیری کنید نامه. 3

 وقتـی کـه بـا نماینـده    . دی برای برقراری رابطه وارد عمل شـو ، را داریدH&I برگزاری جلسهچه آمادگی  الزم است فقط چنان   
 تالش کنید تا معلوم شود با چـه         ،نگردیدمقدور   برنامهمعرفی  حتی اگر   .  قرار مالقات بگذارید   کردید،تماس برقرار     مرکز مربوطه در 

  .کسی در آن مرکز می توانید تماس داشته باشید

.  باشدH&Iرسانی و   کمیته اطالعبینتواند اقدام مشترکی  این کار می. یدوجا حاضر ش  سر ساعت آنید، قرار مالقات گذاشت  اگر
. یـد یآ  باشید که به عنوان نمادی از انجمن معتادان گمنـام بـه چـشم مـی                خاطر داشته ه  ب. لباس مناسب پوشیده و با نزاکت باشید      

 اساسـنامه های دوازده گانه، این کتاب راهنما و   جلسات را همراه داشته و درباره دوازده قدم و سنتلیست آدرسها، نشریات،    جزوه
  . محلی خودتان صحبت کنید

 از بیمـاری    مـا حامـل پیـام بهبـودی       : دارد  عرضه می  NAه  چ آن.  چیست و چه چیز نیست     H&I جلسهتوضیح دهید که یک     
 چـه  در مرکـز و  چهر فرد، ه زندگی برای ت رشد کیفیتا فرصت  هستیم،سنت معتادان گمنام    دوازده   دوازده قدم و     اعتیاد از طریق  

هـیچ نـوع    . تیمیا بهزیـستی نیـس     اجتماعی   امورما کارکنان   . یست یک موسسه خیریه ن    NA .یمرا فراهم آور  ص شدن   یرختپس از   
ه بـرای  نامـ  ما پول، مـسکن، شـغل یـا معرفـی    .  مراکز ربطی به ما نداردمشاوره یا تعلیم و تربیت کارکنان یا افراد تحت مراقبت در     

  . پیام بهبودی از اعتیاد فعال است،یمداری ارائه راتنها چیزی که ب. آوریم مراجع قضایی را فراهم نمی

، از قبیل نحوه لبـاس پوشـیدن       (احترام بگذاریم ها   ما باید به قوانین و مقررات آن      : وقع دارد  ت معتادان گمنام چه یک مرکز از      آن
 در صورت امکـان نیازهـای ویـژه مرکـز را بـصورت مکتـوب                .)، هر نوع  الزام برای مدت زمان پاکی و غیره          ها بایدها و نبایدهای آن   

  .دفتر خدمات جهانی در دسترس خواهد بودیا  H&I با ینامه مورد نیاز باشد از طریق هماهنگ رفیاگر مع. کنیددریافت 

   برگزاری فرمت
 را عرضـه    فرمـت های عمومی برای انتخاب نوع      کارهاما برخی ر  .  قوانین و مقررات متفاوت وجود دارند      باانواع مختلفی از مراکز     

  .داریم می
هر گروه فقط یـک هـدف اصـلی         «: ت پنجم است  گیریم سن بدر نظر   باید  ای که    کنیم اولین نکته    را انتخاب می   فرمتوقتی نوع   

بـه   ساختاری فراهم آورد که پیـام بهبـودی          ، و ترتیب آن   فرمت الزم است    ». رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است         ،دارد
ورد مـ انـی    رو هـای   هـا یـا زنـدان       بیمارستان در   بحث و گفتگو   انواع جلسات    وبه همین دلیل مشارکت آزاد      . دیاب انتقال   بهترین نحو 

بهتـرین  . برسـانند  پیام بهبـودی معتـادان گمنـام را          ،بهترین ترتیب همان است که اعضایی از خارج مرکز        . ندگیر  نمیاستفاده قرار   
رسـانی بـه داخـل       یطی به خاطر داشته باشید که پیـام       در هر شرا  . است قدم   جلسهخوانی و    ، نشریه پانل،   سخنران جلسات ها،  نمونه

  .هرگز به تنهایی وارد عمل نگردید. است H&Iمراکز تالش گروهی  
وسعت نظـر ایـن بیمـاران       تمرکز و   طور که قبالً اشاره گردید احتمال دارد         همان.  فقط یک ساعت باشد    جلسهالزم است زمان    

 کـه   ستمهم ا  ،دوانتخاب ش که   فرمتی هر نوع    .دهستنها تحت تأثیر دارو      محدود باشد و باید توجه داشت که در بسیاری اوقات آن          
  .ددر دست داشته باشنرا کنترل جلسه  H&I یاعضا
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  ی سخنرانجلسه
  )مدت مناسب استمدت و بلند ر دو نوع مراکز کوتاهبرای ه(

بـا  ایـن کـار   . دکننـ   و امید خود را مشارکت مـی نیرو تجربه، NAتری از اعضای   یک نفر یا تعداد بیش  یدر یک جلسه سخنران   
از روایت کردن اتفاقات    . شود  شود، انجام می    می چگونه باعث بهبودی     NAکه   اینهای بیماری و     نهها و نشا    برخی ویژگی  ارائه انگیزه

آگاهی ، مان نقاط عطف زندگی، انعکاس تصویری از خود اما در میان گذاشتن احساسات،       .دشو  نتیجه مهمی عاید نمی   دوران مصرف   
  .است بیماری ما کشندگی و  بودنغیر قابل عالج ،روندگی پیشگر  و نشان پیام بهبودی و غیره، حامل نوپای ما
  پانل

  )مدت مناسب استمدت و بلند برای هر دو نوع مراکز کوتاه (
 پانـل  ی اعـضا  ، کننـد  واحد مـشارکت  که همگی درباره یک موضوع       به جای آن  .  شباهت دارد  ی سخنران جلسهبه  نیز  این روش   

که را  عناوینی  توان    میبدین ترتیب   . کنند رفته و درباره آن مشارکت می      را در نظر گ    NAمعموالً هر کدام یک جنبه از بهبودی در         
  .کرد از قبل انتخاب ،دارند انواع اطالعات مربوطه و تجربه درباره موضوعات مختلف را عرضه می

  خوانی  نشریه
  )مناسب استمدت  مدت و بلند در هر دو نوع مراکز کوتاه(
انجمـن بـا    شـده    تائیـد    نـشریات یا سایر   چگونگی عملکرد   ،  ب پایه معتادان گمنام   کتاهایی از    خوانی بخش   نشریه جلسه یک   در

وجود آوردن امکان همراهی در خواندن مطالب برای هر نفـر ضـمن          ه  ب. شود  می پانل درباره آن صحبت    یصدای بلند قرائت و اعضا    
   .اره جلسه استدست به دست دادن کتاب و نشریه راهی ساده برای استفاده از مشارکت بیماران در اد

   قدم جلسه

  )مدت مناسب استکز بلندابرای مر(
 یـا   چگونگی عملکرد ،  معتادان گمنام  کتاب پایه مطالب  . کردتوان جلسه قدم را در یک مرکز مراقبت قانونی یا روانی برگزار              می

. کننـد   درباره آن صحبت مـی     پانل یبعد اعضا . گیرند  شده انجمن برای خواندن متن قدم مورد استفاده قرار می          نشریات تائید سایر  
معمـوالً  .  اهمیت دارد  پانلاند به عنوان اعضای       اعضایی که همان قدم را کار کرده       شود حضور  کار می ها    ای که یکی از قدم     در جلسه 

  .داند به خوبی کارآیی دار نام داشتهمدت که بیماران آشنایی قبلی با معتادان  گم در مراکز بلندجلساتاین قبیل 

  ه داوطلبان و طول مدت پاکیتجرب
.  انتخـاب گردنـد     این مراکز  برای حضور در  باید   H&Iتجربه  بافقط اعضای   . رسانی در چنین مراکزی خدمتی حساس است       پیام

هـای یـک     ها و محدودیت   دن با سیاست  شبرای آشنا   .  در خصوص حضور افراد از خارج مرکز دارند        شرایط سختی این مراکز معموالً    
 را H&I یید انتظار داشته باشید که کارکنان مرکز حداکثر میـزان حفاظـت از اعـضا              با. کار برد ه  ای ب  یاط فوق العاده  مرکز باید احت  

  . در این نوع مراکز به عمل آورندحضورهنگام 
. ستا دو سال    پانل یسه سال و برای سایر اعضا     حداقل   در مراکز قانونی و روانی       پانل مدت پاکی گردانندگان     برای ماپیشنهاد  

ـ  یشرایط حساسا ب دوازده گانه است زیرا های  و سنتها  درکی جامع از قدمبا بین روشندلیل این میزان پاکی نیاز به فردی   رو  هروب
  .یمهست
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  : هاسایر پیشنهاد

  . از قوانین و مقررات مراکزدرک جامع.1
  .توانایی اداره  شرایط مختلف و ادامه کار با استفاده از مجاری مناسب.2
  .مکاری با کارکنان مراکزه.3
به شما نگاه   روید به عنوان نماینده انجمن        وقتی به داخل یک مرکز می      اما،  ستهیچ فردی نماینده معتادان گمنام نی     اگر چه   .4
  . و لباس مناسب بپوشیدکنیدای شایسته رفتار  ، پس به شیوهکنند می

های  زندانهای روانی و   در بیمارستانH&I هانبایدو  هاباید
   مجرمان روانی

  .کنید مجمع خدمات جهانی پیروی H&Iحتماً از رهنمود مورد اشاره در کتاب راهنمای 
  قوانین بخش روانی و مراقبت قانونی 

  .کنیدها را بصورت کتبی دریافت   که تمام موافقت نامهکنیدکوشش    حتماً 
  .کنیدقوانین مربوطه را به هر کسی که به داخل بخش می برید تفهیم    حتماً 
  .یدکن ا رعایتدر تمام مواقع مقررات امنیتی ر   حتماً 
  . امنیتی مرکز را برآورده سازیدشرایطزودتر از موقع در محل حاضر شوید تا    حتماً 
  .کارکنان مرکز را از محل دقیق خود آگاه گردانید   حتماً 
  .یدپیروی کن از عقل سلیمو را رعایت کنید  لباس پوشیدن شرایط   حتماً 

    پانلیگردانندگان و اعضا 
  .براساس شناخت انتخاب کنیدان را گردانندگ، سخنرانان و  پانلیهمه اعضا   حتماً 
  . اطالع دهیداست به همراه دارید، مراتب را به مرکز عضوی که در آزادی مشروط اگر   حتماً 
  . را رعایت کنیدH&Iالزامات مدت زمان پاکی برای بخش روانی و مراقبت قانونی و کمیته    حتماً 
  . را انتقال دهندNA پیام شفاف بهبودی پانل که همه اعضای کنیداطمینان حاصل    حتماً 
  .کنید  انتخابH&Iطبق اساسنامه  و سخنرانان را پانلاعضای    حتماً 

   نشریات
  .کنیدبرای جلسات بخش روانی و قانونی نشریات فراهم    حتماً 
  .دقرار دهی افراد تحت مراقبت  دسترسدر جلسات را  آدرسراهنمای   حتماً 
  .یدها درج کن را روی آنهای محلی  د و شماره تلفننیاستفاده کاند،  ه شدهتوصی H&I برای  کهNAنشریات از    حتماً 
  .یدکنرا به تهیه نشریات تشویق ها  و آن سفارش نشریات را فراهم برگهبرای مراکز    حتماً 

   روانیهای  ها و زندان بیمارستانجلسات 
  .سر وقت جلسه را آغاز و به پایان برسانید   حتماً 
 کنید حتماً تأکید    .ستجداها     و سایر انجمن   زندان روانی / بیمارستان که معتادان گمنام از      کنیدبه وضوح اعالم       حتماً 

  .است در دسترس همه معتادان ، مصرفیمواد مخدر صرف نظر از NAکه بهبودی در 
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    مقیم پس از آزادیرادحضور در جلسات برای اف
  .یدکنمرکز تأکید  اهمیت حضور در یک جلسه معتادان گمنام در اولین روز پس از مرخص شدن از بر   حتماً 

   پانلاعضا و گردانندگان 
 چنـین مراکـزی    در جلـسه     پانـل به عضوی که هنوز محاکمه او در جریان است اجازه ندهید تا به عنوان عـضو                    هرگز 

  .حضور داشته باشد
  .اشیا ممنوعه یا اسلحه به داخل بخش نبرید   هرگز 
   .پیام یا نامه با خود داخل یا خارج از مرکز نبرید   هرگز 
  .بین زندانیان تفاوت قائل نشوید   هرگز 
 بـا خـود   اسـت،  را که دوستان یا عضوی از خانواده اش در بخش روانی و قانونی تحـت مراقبـت           NAیک عضو     هرگز 

  .همراه نبرید
  .از جواهرات پر زرق و برق استفاده نکرده و پول نقد بیش از حد با خود نداشته باشید   هرگز 
  .درباره اعتقادات مذهبی اظهار نظر نکنید   هرگز 
  .رسانی می کند به تنهایی حضور نیابید  پیامH&Iدر مراکزی که    هرگز 

  های بخش دستورالعمل
ای درباره مسائل خـارجی       بخاطر داشته باشید ما هیچ عقیده      .ث نکنید که کدام دارو اشکالی ندارد بح      درباره این   هرگز 

   .نداریم
و  مقـیم    بـا افـراد   است  ها    یا سایر انجمن   ی مرکز ها  روش  و هیچ موضوعی که مربوط به قوانین و مقررات        درباره  هرگز 

  .بحث نکنیدرکز مکارکنان 
  .نظر نکنیددرباره شرایط داخل بخش روانی و مراقبت قانونی اظهار    هرگز 
   . صحبت نکنید مقیمافرادبا درباره کارکنان بخش روانی و مراقبت قانونی    هرگز 
  .یدکن با کارکنان بخش روانی و مراقبت قانونی صحبت ن مقیمدرباره افراد   هرگز 
کی  ی ی، قبول نکنید که راهنما    شوید های قانونی حاضر می     در بخش روانی و مراقبت     H&Iوقتی به عنوان عضو        هرگز 

  .شوید مقیم  افراداز
  .ها قبول نکنید ای از آن یه نداده و هیچ گونه پول یا هدیه به هیچ یک از زندانیان پول و هد    هرگز

  رهنمودهای الزم برای جلسات 
هـا   این کار را ساده و کوتاه انجـام دهیـد تـا توجـه آن              . های زیادی از نشریات را در آغاز جلسات نخوانید         بخش   هرگز 

  .م باشدمداو
  .های قانونی نشانی یا شماره تلفن خود را ندهید به هیچ کس در داخل بخش روانی یا مراقبت   هرگز 
  . انجمن را در اختیار هیچ کس نگذاریدی ازشماره تلفن یا نشانی عضو دیگر   هرگز 
   .)انان، مهمرهجوها، دوستان(  باشد با خود همراه نبریدمرکزهیچ کسی را که قرار نیست در    هرگز 
خاطر آن محکوم شده سوال نکنید یا درباره گناهکاری و بـی گنـاهی او اظهـار       ه  از نوع جرمی که یک شخص ب         هرگز 

  .نظر ننمائید
  .نیدنشکرا دیگری گمنامی شخص    هرگز 
 .نکنیدتکیه مصرف بر روی روزهای هنگام مشارکت پیام بهبودی معتادان گمنام    هرگز 
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  فرمت نمونه
  .خوش آمدید.. . گمنام درمعتادان  H&Iبه جلسه . هستم یک معتاد ... سالم من
یم یند دعا نما   که هنوز در عذاب    انی معتاد که چرا این جا هستیم تمرکز کنیم و برای          نی روی ا  برکنید و    لحظه سکوت    لطفاٌ چند 
  .جلسه را آغاز کنیم خواندن دعای آرامش و پس از آن با

  .واند را بخ»معتاد کیست« یک نفر لطفاٌ -1
  .  را بخواند»جا هستیم؟ چرا این« یکی از حاضران  لطفا -2
  . را بخواند»دوازده قدم« یکی از حاضران لطفا -3
  .؟ خوش آمدیدکند میآیا کسی هست که برای اولین بار در جلسه معتادان گمنام شرکت  -4
  .کنید یا سخنران را معرفی پانلاعضای  -5

  :استهای پیشنهادی به شرح زیر  موضوع
  امید 
  س تر

  عجز
  خشم

  غیر قابل اداره شدن زندگی
  صداقت
  تغییر
  تمایل

  روشن بینی
  تعادل
  پذیرش

  فقط برای امروز
  اهمیت مشارکت 

  .ای باقی بماند را به همه یادآور شوید ن گمنام الزم است برای همیشه غیرحرفهکه معتادا گمنامی و این: در خاتمه -6
  . خاتمه دهیدآرامشرا با دعای جلسه  -7
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  و کمیته ساختار

  آن عملکرد
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  پیش گفتار
 محـدود شـده     NAرساندن پیام بهبودی ما به هر معتادی است که حضورش در جلـسات معمـول                 H&Iهدف نهایی فعالیت    

 از NA قوی و محکـم بـا حمایـت و پـشتیبانی جامعـه محلـی       H&Iاگر قرار است این کار را انجام دهیم یک کمیته فرعی  است
  .ین اهمیت برخوردار استباالتر

هـای   کمیتـه .  هستندها پاسخگو بر آنبرادر ن ترتیب یهای فرعی خدماتی ناحیه یا منطقه هستند و بد  کمیته H&Iهای  کمیته
 جدیـد هـای    اساسنامهها و بودجه و      گزارش .اند ها را برای نیاز مشخصی به وجود آورده        ها و مناطق آن    ناحیه،  ندیستستقل ن مفرعی  
  . گردندارائه ناحیه یا منطقهفرعی الزم است برای تصویب به کمیته 

 در ایـن  H&Iهماهنگی مستقیم و تـالش بـرای فعالیـت     اکثراً ناحیه است زیرا H&Iتر تاکید این بخش بر کمیته فرعی        بیش
 بـا دقـت     در کدام بایـ   ه. کنیم  ناحیه را ارائه می    H&Iما چندین شیوه متفاوت سامان دادن یک کمیته فرعی          . شود سطح انجام می  

در تالش برای ارائه هر مدل به شـکل شـفاف، مـا             . تر است  متناسبشما   نیازهای محلی    یارمطالعه شود تا معلوم گردد کدام یک ب       
 منطقـه شـما یـا کمیتـه         H&Iید، کمیته فرعـی     رها دا  اگر شما سئوالی درباره آن    . ایم یک نمودار راهنما برای هر کدام فراهم کرده       

H&Iدکنن کمک  شمابهتوانند  میس خدمات جهانی  کنفران.  
 H&Iیک جلسه  .کنیم  را به عنوان مؤثرترین روش توصیه میما سیستم پانل، H&Iبعد از سالها تجربه با انواع مختلف جلسات

بـر آن   کـافی   و نفـوذ دهد که تأثیر  اجازه نمیH&Iد به کمیته فرعی و مورد حمایت یا مدیریت واقع ش     NAکه از طرف یک گروه      
 H&Iمسائل  بر  وری از نظارت تمام وقت       ن ترتیب ما بهره   یبد. نماید در انجمن ما عمل می    جلسه داشته و بر خالف ساز و کار فعال          

این امر اغلب منجر به افزایش مشکالت در هماهنگی و ارتباطـات            . دهیم نماید از دست می     فراهم می  H&Iرا که یک کمیته فرعی      
ما روشـی بـرای چنـین       . گیری کمیته خدماتی ناحیه آغاز نمایند       شکل  از  را قبل  H&Iخواهند جلسات    میها    برخی گروه . گردد می

 البته این فقط برای شرایطی است که کمیته خدماتی ناحیه وجود نداشته باشـد، و در زمـانی          ،ایم  کردهوضعیتی در این بخش ارائه      
  .به آن کمیته واگذار گرددباید هر امری  اجرای که کمیته خدماتی ناحیه شکل گرفت مسئولیت و تعهد

شـکل دادن    کلـی سیستم پانل بـه روش      . آید  میوجود  به   »فرمت پانل « و   »سیستم پانل «گاهی اوقات قدری ابهام در عبارات       
ده ای است کـه مـا بـرای برگـزاری جلـسه اسـتفا               اما منظور از فرمت پانل طریقه     .  در قالب اعزام پانل اشاره دارد      H&Iهای    فعالیت

   .کنیم می
 است که نظـارت بـر تعهـدات مختلـف     »کننده پانل هماهنگ«کند دارای یک   پانل استفاده میسیستمیک کمیته فرعی که از     

H&I کمیته فرعی باکز ا را برای اطمینان یافتن از ارتباطات مفید مر H&Iهر جلسه .  بر عهده داردH&I  دارد پانـل یک گرداننده 
کننـد تـا     هایی هستند که در جلسه حـضور پیـدا مـی           آن اعضای پانل . کند تا جلسه برگزار شود      فراهم می  ه تمام ترتیبات الزم را    ک

  .دکر استفاده »سیستم پانل«ارچوب هدر چتوان  را می های متنوعی  فرمت.شان را به مشارکت بگذارند بهبودی
 کمک  احیون H&Iهای فرعی    کاری به کمیته  هر   قبل از اند تا     برای این به وجود آمده     در سطح منطقه     H&Iهای فرعی    کمیته

ـ  H&I فرعی های   کمیته کنترل اعمال نظر یا     سعی در  نبایدمنطقه هرگز    H&Iکمیته فرعی   . کنند بـسیاری  . د داشـته باشـ  احیون
 H&I یا شرایطی که مطمئن نیستند چگونه با آن مواجه شـوند بـه کمیتـه فرعـی                   H&Iها با سواالتی درباره خدمات       اوقات ناحیه 

هـای فرعـی     این همان جایی است که سودمندی فعالیت کمیته فرعی منطقه به عنوان محل ادغام کمیته              . کنند منطقه مراجعه می  
  .ای مطلوب در بر دارد ی در ارائه تجربیات خودشان نتیجهاحون

مندیـد اطالعـات     هقـ چنانچـه عال  . کنفرانس خدمات جهانی اضافه گردیده است      H&Iلبی درباره کمیته    ادر این قسمت نیز مط    
  .تواند منبع ارزشمندی برای شما باشد تری درباره این کمیته بدست آورید این می بیش
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تجربـه بـسیاری از     . فراوان دارد  معمول است، با هم کار کردن به عنوان یک تیم اهمیت             ای  همانگونه که همیشه در کار کمیته     
هـای   ت تـالش  ی اعضای کمیته فرعی در کـار بـا یکـدیگر بـرای موفقیـ              هدف و توانای  در که وحدت    داده است اعضای انجمن نشان    

  .است، حیاتی خدماتی

  ناحیه H&Iاهداف یک کمیته فرعی 
کننـده و    ایـن کمیتـه آغـازگر، هماهنـگ       . عهـده دارد  بر   H&Iت  اخدمهای    فعالیت اساسی در ناحیه نقش    H&Iکمیته فرعی   

ریـزی و    ون برنامـه  این کمیته فرعـی کـان     .  مراکز در محدوده ناحیه است     ها و  بیمارستان در   NAهای   مجری همه جلسات و فعالیت    
  . استH&Iدهی  سازمان

 و مسئول آن    کند این کمیته جلسات منظمی برقرار می     .  خدماتی ناحیه است   های  ای فرعی از کمیته     ناحیه کمیته  H&Iکمیته  
 مسئول کمیته، علی البدل، منـشی و  شامل کمیته فرعی این. دهد و در برابر آن پاسخگو است        گزارش می  کمیته خدماتی ناحیه     به

هـای کمیتـه فرعـی بـه         مسئولیت. گردد  ، می  دیگر انجمن که مایل به همکاری باشد       وهمراه هر عض  به   منتخب دیگر    انگزار خدمت
  :استشرح زیر 

  »یمتوان  ما میـ توانم من نمی«. کند  یک جلسه ماهیانه برای در میان گذاشتن تجربیات برگزار می .1
  .کند  و کمیته خدماتی ناحیه آماده میH&I را برای تأیید در کمیته فرعی H&I اساسنامهخط مشی و  .2
  .کند عمل می در سطح منطقه و جهانی H&Iهای فرعی  و کمیتهمحلی  H&Iین جلسات رابط ببه عنوان  .3
  .ندک  انتخاب میبرگزار کنند، را H&Iاعضایی را که قرار است جلسات  .4
  .را به عهده دارد به کمیته خدماتی ناحیه آن و گزارش  H&I  جلساتهبتوزیع نشریات  .5
  .دکن کلیه تماس های اولیه  با مراکز را برقرار ،ضمن همکاری با کمیته اطالع رسانی .6
  .موضوعات مربوطهبا  آشناسازی آموزش، کارگاه و برگزاری روزهای .7
  . دارد عهدههدر ناحیه ب را  H&I در رابطه بامسئولیت تمام خدمات  .8

 H&Iتشکیل یک کمیته فرعی 
 فرا رسیده الزم است تاریخی برای یـک جلـسه مقـدماتی          H&Iگیرد که زمان تشکیل کمیته فرعی       ای تصمیم می  وقتی ناحیه 

ضمناً . گردند عیه در جلسات محلی انجمن دعوت می با پخش اطالH&Iهمه افراد عالقمند به فعالیت در . کندکمیته فرعی تعیین 
  .دکن  برای کمیته فرعی انتخاب میمسئولگیری یک   پس از رأیدمات ناحیه اسامی داوطلبان را یادداشت کرده وکمیته خ

اگر کمیتـه خـدماتی ناحیـه هنـوز مـسئول      . اولین دستور کار در جلسه ساختاری به تعیین برنامه کمیته فرعی اختصاص دارد   
 الزم اسـت جلـسه را اداره   ، فرعی اسـت های های کمیته ل هماهنگی فعالیتکمیته را انتخاب نکرده، نایب گرداننده ناحیه که مسئو   

  .نماید
تـر   د را روشـن   افـر اهـای    ه که این امر مسئولیت    ادتجربه نشان د  .  داخلی برای کمیته فرعی حائز اهمیت است       اساسنامهداشتن  

. یـن راهنمـا جهـت اسـتفاده وجـود دارد           چنـد نمونـه اساسـنامه در ا        .کرده و مقدمات استحکام کمیته فرعی را فراهم خواهد کرد         
در  H&Iکننـده     منطقه شما یـا هماهنـگ      H&Iکمیته فرعی   . دباشتواند سودمند    احی مجاور می  و ن استفاده از اساسنامه  چنین   مه

  . دارندرس دستین منظور در برای اهایی  دفتر خدمات جهانی نسخه
 را آغـاز  NA و رساندن پیام بهبودی تعیین H&Iخود را برای جلسات های   اولویتهستید تا آماده  ،اولیهاقدامات  پس از انجام    

 بوده باشند   ها  زندانها و     بیمارستان رسانی در   پیام در حال    H&I کمیته فرعی    شکل گرفتن اعضای ناحیه ممکن است قبل از       . یدکن
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تمـاس  هـا    ی است کـه بـا آن       فکر خوب  اگر این طور نیست پس    . ها نیز به عضویت کمیته فرعی در آمده باشند         رود که آن   و امید می  
  .داستفاده کنی و از حضورشان گرفته

قعاً کارهـا را  که چه تعدادی از اعضا وا    است که کار را آهسته شروع کرده و تا آغاز به کار کمیته فرعی و بررسی دقیق این                  بهتر
تـر از افـرادی اسـت کـه در           این تعداد معموالً کم   .  نکنیم اندازی  راه را   زیادیگردند جلسات    دار می   را عهده  H&I دنبال کرده و امور   

  .دن که با گذشت زمان تعداد اعضا رشد کاستمراحل اولیه تمایل نشان می دهند اما امید 

   ناحیهH&I گروهی  درونبرای یک جلسهنمونه دستور جلسه 
  .لحظه سکوت برای معتادی که هنوز در عذاب استچند  -1
  دعای شروع جلسه -2
 را بخوانیدها  سنت -3
 حضور و غیاب  -4
  قرائت و تائید صورتجلسه قبلی -5
  گردد  که شامل هزینه نشریات نیز میها هزینهگزارش  -6
  H&Iنل ا پهکنند گزارش هماهنگ -7
  H&Iنل اگزارش گردانندگان پ -8
 معوقهکارهای  -9

 )در صورت نیاز(گزاران  انتخاب خدمت -10
  جدیدپیشنهادات -11
 برنامه ریزی جلسه آینده کمیته فرعی -12
  دعای پایانی -13

   ناحیهH&I گزاران خدمتهای  ئولیتمس
اعـضای کمیتـه فرعـی اغلـب     . گزاران کمیته فرعی در زیر نشان داده شده اما این شرحی خالصـه اسـت             های خدمت  مسئولیت

  . داردگزاران آن خدمت رهبریموفقیت کمیته فرعی بستگی به ایثار و . دهند ، انجام می شدهچیزی که شرح دادهتر از این  بیش
    کمیته لمسئو: الف

 سال  ) 2(حداقل طول پاکی دو  .1
 نظم را در جلسه برقرار نماید .2
  بحث را بر روی موضوع نگه دارد .3
  برای هر جلسه کمیته فرعی یک دستور جلسه آماده کند  .4
  ها در همه مسائل  اطمینان خاطر از رعایت سنت .5
  اهانه به کمیته خدمات ناحیه  گزارش مو ارائه و کمیته خدماتی ناحیه H&Iین کمیته فرعی ب ارتباط ایجاد .6
 ناحیـه  H&Iهای آن را بـه کمیتـه فرعـی        از فعالیت  ی منطقه حضور پیدا کند و گزارش      H&Iجلسات کمیته فرعی     در .7

  . ارائه کند
   .را تهیه کندتحت پوشش نویس مکاتبه با مراکز   پیش،اه پانل هکنند ضمن همکاری با هماهنگ .8
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جلـسات یـا     بـه    شـوند   تـرخیص مـی   کسانی که   را   پانل کند تا گردانندگان     انجمن را حفظ  ات   جلس مربوط به اطالعات   .9
 .خطوط تلفنی محل خود یا نواحی دیگر راهنمایی کنند

  .داشته باشدنیز های دیگری  تواند مسئولیت  میH&I محلی اساسنامه طبق .10
      کمیته البدل مسئول علی: ب
   پاکی یک سال طولحداقل  .1
  .مک کندک پیگیری امور در مسئول کمیتهبه  .2
  .در غیاب مسئول کمیته به عنوان جانشین او عمل می کند .3
تا زمان تأیید از طرف کمیته خـدماتی ناحیـه یـا انتخـاب مـسئول                به هر علتی قادر به ادامه نباشد        اگر مسئول کمیته     .4
  .خدمت نماید جدید کمیته
  .داشته باشدنیز های دیگری  تواند مسئولیت  میH&I محلی طبق اساسنامه .5
  یمنش: ج
  پاکی یک سالطول داقل ح .1
  .کند  و آن را در میان اعضای کمیته فرعی قبل از جلسه بعدی توزیع میتهیه در هر جلسه ماهانه یصورتجلسه دقیق .2
  .دتهیه کن بروند H&Iروز از اعضای داوطلب که مایلند به جلسات به فهرستی  .3
  .نگه داردبایگانی در ها را  گزارشسوابق همه مکاتبات و  .4
  .داشته باشدنیز های دیگری  مسئولیتتواند  می H&I محلی نامه اساسطبق .5

 مـذکور بـه حـساب       گزاران  خدمتتوانند شرح وظایف کاری       وجود دارند که می    H&Iهای دیگری برای کمیته فرعی       مسئولیت
بـه  دارد تگی دارد بـس گـزار   یـک خـدمت  های خدماتی که  پستتعداد .  گردندیتات خدمیک پس تبدیل به   خودشان  که   یا آن  آیند

. که بخواهید ساختار کمیته فرعی به چه شکل باشد  و بستگی دارد به این دارندراتعداد اعضایی که توانایی خدمت در کمیته فرعی 
  .اند خش منابع اضافه گردیدهدر ب انتخاب ناحیه دهد جهت را نشان می متفاوت که ساختارهای ینمودارهای
  کننده نشریات هماهنگ: د
  .ساله است  یکنیز دوره خدمت . پاکی یک سال است حداقل طول .1
 کمیته فرعـی    ی است که   دیگر نشریهید شده خدمات جهانی و هر       ائ ت نشریاتوظیفه مسئول هماهنگی نشریات توزیع       .2

ه ، باید سـوابق کلیـ    کامل گویی جهت حصول اطمینان در پاسخ    . NA راهمجله   و   پیامی در راه  مانند  کند،    استفاده می رسانی   در پیام 
الزم است این شخص از میزان توزیـع نـشریات کـامالً مطلـع باشـد تـا                  .  شود گزارشبه کمیته فرعی     حفظ و    داد و ستدهای مالی   

 . در نظر گرفته شده و کمیته فرعی بتواند بدون افزایش بودجه خود نـشریات را عادالنـه توزیـع نمایـد                     ها  پانلنیازهای گردانندگان   
  .دصورت گیررسی منظم   الزم است حساب،زینه نشریات مسئوالنه و خردمندانه محاسبه گرددکه ه برای اطمینان خاطر از این

  پانل 
را ) پانـل یـا همـان      (اعـضا چند نفر از     است که    پانل وظیفه گرداننده    H&Iی جلسه   برگزارگردآوری همه افراد مورد نیاز برای       

  :از قرار زیر استین وظایف شرح ا. خواند  در یک مرکز فرا میH&I جلسه برگزاریبرای حضور و 
  کننده پانل هماهنگ: الف

  . استهیک سالنیز  خدمت دوره.  طول پاکی یک سالحداقل  .1
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 و قـوانین مرکـز      H&I کمیته فرعـی     خط مشی نل است تا مراقب باشد که جلسات طبق         اکننده پ  این وظیفه هماهنگ   .2
نـل ممکـن    اکننـده پ   یـک هماهنـگ   . دکن   می لمع مربوطه و مرکز    H&Iاین شخص به عنوان رابط بین کمیته فرعی         . شوندبرگزار  

 وجـدان ایـن بـه نیازهـا و    . ها در رابطه است ، چندین مرکز یا تمام مراکزی باشد که کمیته فرعی با آن    ول تنها یک مرکز   است مسئ 
ن ماننـد   گزارا  خدمت شرح وظایف سایر     را در کننده پانل    های هماهنگ  احی مسئولیت وی ن عضدر ب . رد بستگی دا  H&Iکمیته فرعی   

هـا   احی کوچک کاربرد دارد اما هم زمان با افـزایش مراکـزی کـه بـا آن                واین ترتیب در ن   . دگنجانن  یم علی البدل    یامسئول کمیته   
  .کنیدکننده انتخاب  است مایل باشید یک یا چند هماهنگارتباط دارید ممکن 

  نل اگرداننده پ :ب
  . ماه6 خدمت دوره. طول پاکی یک سالحداقل  .1
 ماه  6 خدمت   دوره این . گردند می در جلسات منظم کمیته فرعی انتخاب        H&I پانل از طرف کمیته فرعی       ردانندگانگ .2
  .دکنبرگزار را ای  های جلسات چه نوع جلسه فرمتتواند تصمیم بگیرد که با استفاده از یکی از  گرداننده پانل می .است

انتخـاب  موجـود اسـت،   در فهرست اعضای پانـل  شان  که نام انجمن  معموالً گرداننده پانل اعضای آن را از میان اعضای           .3
ـ        گرداننده مسئولیت دارد اطمینان حاصل نماید که جلسه در           .دکن  می بـه  بایـد    یمـشکل هـر   . دساعت مقرر آغاز شده و خاتمـه یاب

  . اضافه گرددH&Iکننده پانل گزارش شده و سپس به گزارش معمول به کمیته فرعی  هماهنگ
 عضو پانل :ج
  ، نیرو و امیدشانربهتمایل به مشارکت تجداشتن و   شش ماهطول پاکی حداقل .1
هـای     ضـروری فعالیـت    یکننـد از اجـزا      میشرکت   H&I در جلسه     خود ، نیرو و امید    که برای مشارکت تجربه    ییاعضا .2
H&Iبدون این افراد خدمات  . هستندH&I شود احساس می ما سرد و بی.  
درک صـحیحی از   . مقـرر نماینـد  شـرایط  را دارند برخی H&Iرسانی در  که قصد پیامزم است برای اعضایی ها ال ناحیه .3

از اعـضای   شامل انتظارات مـا      که   تهیه کرد  ای  پکیج یا دفترچه  توان   می.  ضروری است  H&I اتانجمن و خط مشی مرتبط با جلس      
چه پانل انجام   را برای دیدن و شنیدن آنجدیدو  یک یا دو بار عض     .باشد خوبی   تواند ایده   میتجربه    اعضای بی  سازی آشنا. باشدپانل  
  .کند  در آگاه میآینده خودها را از نقش  این کار آن.  همراه ببرید،دهد می

ـ  هچـ اگر. شود و نه بیماری  هکه پیام بهبودی رساند   داشته باشیم    مدت پاکی مهم است تا اطمینان        شرط .4 احی و برخـی ن
 پرهیز کامـل از مـصرف هرگونـه مـاده مخـدر           مناسب شش ماه    پاکی   حداقل   ، اما شندتری داشته با   ناچار خواهند بود انعطاف بیش    

این معیـار را    خود   پیام بهبودی    استحکام برای اطمینان از     ما باید اما  ،  ندراد مدت پاکی ن   ی برای بعضی از مراکز هیچ نوع الزام     . است
اگر ناحیه تعداد اعضای کـافی بـا چنـان مـدت پـاکی              تر از شش ماه است و         پاکی در برخی مراکز بیش     شرط. در نظر داشته باشیم   

  .آماده دارد که تمایل به انجام آن خدمت را ابراز داشته اند الزم است برای همکاری با آن مراکز تالش کنیم

 در جاهایی که کمیته خدماتی ناحیه یا کمیته H&I جلسات
   وجود نداردH&Iفرعی 

ـ گیر تـر شـکل مـی      تر و بـیش    تر و نواحی روستایی بیش     در جوامع کوچک  کند جلسات    همچنان که معتادان گمنام رشد می      . دن
، تشکیل و شـرکت      در یک ناحیه یا منطقه     NAها یا به دلیل توسعه محدود ساختار خدماتی          اغلب به دلیل موقعیت جغرافیایی آن     

 شـروع بـه     H&Iکه یک جلـسه     با این وجود همین     .  هنوز ممکن یا عملی نیست     H&Iفرعی  ی    ه کمیت  یا در کمیته خدمات ناحیه   
 و تقاضای برگزاری یک جلـسه       بگیرندها تماس    گروه اعضای   امراکز ممکن است ب   . شود خیلی سریع پخش می   آن   خبر   ،کند کار می 
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NA  کـه    زمـانی  تـا   ،  دهنـد مثبت   پاسخ   ها،  درخواستمعموالً این اعضا بسیار متعهد بوده و تالش می کنند به همه             .  داشته باشند
  .دهد نشان میرا تر   نواحی جدیدتر یا کوچکایم که ساختار یک نمودار ارائه کردهما . اندازی شوند راه H&Iجلسات 

و برگـزاری   شود که  حمایـت       اند اما اغلب مشخص می      نیت خیر پذیرا شده    و یایثارگربا   یک یا چند عضو      رااین تعهدات   اغلب  
 H&Iن شـرایطی خـدمات      یدر چنـ  . گـردد  مـی  هـا  آندن و خـستگی     هفته به سرعت باعث از پا درآم       هر H&Iیک یا چند جلسه     

  : گردد میچند نکته در زیر ذکر . از عقل سلیم استفاده کنیدپذیر است اما اطمینان حاصل نمائید که  امکان
رسـانی    ناحیه هرنوع پیـام H&Iدر غیاب کمیته فرعی . دار نگردید به تنهایی عهده را   H&I هرگز مسئولیتی مربوط به      .1

 به تنهایی انجام دهـد  H&I  کاری که یک عضو .»توانیم توانم، ما می من نمی«فراموش نکنید . د به عهده یک یا چند گروه باشد بای
  . بوددخواه از سود آن تر ضررش بیشدر دراز مدت 

مایـت   توانـایی ح در حال حاضر ما متاسفانه«از گفتن . مسئولیت آماده استقبول اطمینان حاصل کنید که گروه برای    .2
 . تا زمانی که آمادگی ندارید تعهد اضافی قبول نکنید. نترسید» از یک جلسه در مرکز شما را نداریم

 .تقاضای کمک کنید  . در میان یا یک ماه    الً یک هفته    مثمسئولیت بدهید،   نیز  های دیگر    پذیر است به گروه    هرگاه امکان  .3
  .دنمجاور بتواند حضور یافته و کمک کنطق ااحی یا منوی از اعضای نبعضاین امکان وجود دارد که 

  .ندگرد های شما مفید واقع می که در تالششود  یافت می ی مطالبکتابدر این . یدکن استفاده کتاباین از  .4
 بـرای مـدتی     د به مرکز مراجعه و اطالع دهید که نیاز داری         ،یدا  هردایجاد ک اگر متوجه شدید که بیش از توان خود تعهد           .5

کـه بـدون خبـر     تان قائل خواهند شد تـا آن  تری برای ها را مطلع سازید احترام بیش  اگر مستقیماً آن  . یدطع کن قجلسه را   برگزاری  
 .جلسات را برگزار نکنید

 .دشـو    بهتر انجام مـی    خیلی پانل   سیستمناحیه با   توسط یک کمیته فرعی      H&I کار باشید که    خاطر داشته ه  بهمیشه   .6
سـریع اقـدام     ، مقدور گردیـد   ناحیه قدیمی یا پیوستن به یک     جدید  کمیته خدماتی ناحیه    در اولین فرصتی که امکان تشکیل یک        

  .کنید

  الفنمونه 
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  :پردازیم  میمتغیردر اینجا به چند 
. ر این مورد بـا گرداننـدگان پانـل همکـاری دارد           د و   استمسئول کمیته مسئول باز نگه داشتن خط ارتباطی با مراکز            .1
  .شود هر مسئولیت دیگری میان این دو و منشی تقسیم می. ریات است مسئول توزیع نشالبدل علی

  .کننده پانل خواهد بود  هماهنگالبدل علی است،در حالی که منشی مسئول توزیع نشریات  .2

   منطقهH&Iکمیته فرعی 
کمـک  ا ناآشنا   ساز ی   شرایط مشکل  دراحی  ون H&I فرعی   ها   کمیته بهتواند   منطقه می در   باثباتقدرتمند و    H&I کمیته فرعی 

 منطقه در ارتبـاط  H&Iاحی با کمیته فرعی و ن H&Iهای فرعی    برای انجام این کار، ضروری است که کمیته       . دکنراهنمایی ارائه   و  
  . توانیم انجام دهیم چه را که به تنهایی امکان ندارد با هم می آن. نزدیک باشند

کنـد،   احی خدمت مـی   وگذارد، به عنوان مکان متمرکز تجربیات ن       یبرخی امور اداری را به اجرا م      منطقه  کمیته فرعی در سطح     
  .دکن می را ایفا رسانی مدد و معیت های حمایتبعضی  و نقش خود در نماید میای و جهانی را برقرار  خط ارتباطی بین سطوح ناحیه

یک از   که کدام ناحیه به کدام      اینو   در منطقه    ها و مراکز    زندانها و    فهرست بیمارستان داشتن  خدمات اداری مورد اشاره شامل      
 فرعـی   هـای    در منطقه الزم است مطالب مورد نیاز کمیته        H&Iچنین کمیته فرعی      هم .شود  کند، می   ن مراکز خدمات رسانی می    یا

H&Iهای فرعی  برخی کمیته. رس داشته باشد  در دستبهتررسانی   پیامجهتاحی را و نH&Iنامه طق ممکن است انتشار خبرا  من
 H&Iکمیتـه فرعـی   .  قـرار دهنـد  دستور کار خـود  منطقه در سطح در آگاهی را به منظور تقویت اتحاد و افزایش     H&Iای   طقهمن

هـا    یا نحوه سـفارش آن NA و اطالعات الزم درباره نشریات کندتواند در همکاری با اطالع رسانی با مراکز ارتباط برقرار        میمنطقه  
  .را در اختیارشان بگذارد

احی جهـت تبـادل نظـر بـا یکـدیگر           وهای فرعی ن    برای کمیته  ای  جلسهتشکیل  منطقه   H&I وظیفه مهم کمیته فرعی   دومین  
تواند درست قبل یا بعـد از جلـسه عـادی            میمنظم  یک جلسه آموزشی    . های مختلف صورت پذیرد    تواند به روش   این کار می  . است

قابل قبـول باشـد تـشکیل       نواحی   H&I فرعی   های  ده که برای کمیته   زمان و مکانی از پیش تعیین ش      در  کمیته خدماتی منطقه یا     
 یافته و از تجربیات     کند تا از انزوا رهایی     احی کمک می  وهای فرعی ن    که کمیته فرعی منطقه به کمیته      ده خاطر داشته باشی   ب. گردد

  .مند شوند یکدیگر بهره
 در محدوده منطقه    انوعی که به رساندن پیام به معتاد      گسترده و متن  مددرسانی  های   کمیته فرعی منطقه ممکن است در طرح      

 یـا   ،کنـد   که در طول هفته به مراکز مختلـف سرکـشی مـی            H&Iپانل سیار   : ها عبارتند از   برخی نمونه .  باشد فعال ،نماید کمک می 
هـای   البته راه . نواحیدر   H&Iهای فرعی    افتاده برای کمک به توسعه یا تقویت کمیته       ضای کمیته فرعی به ناحیه های دور       اع اعزام

کـه  را  فرعی منطقه هر خدمتی     ی    هموضوع این است که کمیت    . به کار گیرید  توانید   وجود دارند که می   نیز جهت مددرسانی    دیگری  
  .نواحی نیاز دارند ارائه دهد

احی و مستقیماً به ندر سطح جهانیکه  رااخباری تواند  می. کمیته فرعی منطقه اقدام به عنوان حلقه ارتباطات استدیگر نقش 
دسـت آمـده از     ه   از اطالعات ب   دتوان میرا   آموزش منطقه    و روزهای ها   دستور جلسات برای کارگاه   . ندکتکثیر و تقسیم     ارسال نشده 

  .ده کنفرانس خدمات جهانی تشکیل دH&Iکمیته 
 در انجمـن    H&Iازد به تـشکیل     ها می پرد    کنفرانس خدمات جهانی به آن     H&I بسیاری از مناطق با تهیه مطالبی که کمیته         

تـوان   مـی . کننـد ها برگـزار   هایی برای انجام آن  ای را به عهده گرفته و کارگاه       پروژهکنند و اغلب ممکن است پشتیبانی از         کمک می 
ـ   در کنفرانس خدمات جهانی را از فعالیتH&Iکمیته    یـا  H&Iهـا در خبـر نامـه     ناحی بـرای انتـشار آ  وها یا تجربیات در سطح ن

  .کرد راهنمایی یریات دیگر انجمن یا برای اظهار نظر درباره ادامه گسترش مطالب چنین کتابنش
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 ایـن امـر باعـث افـزایش آگـاهی از            .دکنی به دفتر خدمات جهانی ارسال       توانید  را می  اساسنامه جلسات کمیته فرعی و      گزارش
 جهانی به عنوان منبع اطالعـات و ارتباطـات بـین             کنفرانس خدمات  H&Iکمیته  . گردد  در انجمن می   H&Iهای سراسری    فعالیت

لب جدید ا مط،مکنی  میگیری  در این سطح ما تصمیم. منطقه ای در سراسر جهان به خدمت مشغول است    H&Iکمیته های فرعی    
ازی کـه در  کنیم و بر حسب اطالعـات و نیـ   بودجه تعیین می در راه    پیامیم، برای توزیع    نمائی   تولید می  H&Iبرای استفاده در کار     

تـشریک مـساعی در ارسـال    . کنـیم   نشریات ارسال مـی    H&Iهای فرعی     در سراسر انجمن داریم به کمیته      H&I های  فعالیتمورد  
هـای    تا از نیازها و دغدغـه      دده  باعث اطمینان از حضور شما در این فرآیند شده و به ما اجازه می              منطقه، H&Iهای   مرتب گزارش 

H&I    ارتباط دو طرفه بین ناحیه و سطوح جهانی از طریق کمیتـه فرعـی منطقـه در      .یمشوتر آگاه    م بیش  در انجمن معتادان گمنا
  .جریان است

  :  منطقه به ترتیب زیر استH&Iنمونه دستور جلسه برای کمیته فرعی 
  چند لحظه سکوت برای معتاد در حال عذاب .1
  دعای شروع جلسه  .2
  ها خواندن سنت .3
  حضور و غیاب .4
   جلسه قبلیشگزارقرائت و تصویب  .5
  ها، شامل هزینه نشریات  گزارش هزینه .6
  احیو نH&Iهای فرعی  گزارش کمیته .7
  معوقهکارهای  .8
  انتخاب خدمتگزاران در صورت لزوم .9

  پیشنهادات جدید .10
  جلسه آموزشی .11
   کمیته فرعیبعدی جلسه زمان برگزاریتنظیم  .12
  ها اطالعیه .13
  دعای پایانی .14

   کنفرانس خدمات جهانیH&Iکمیته 
 در انجمن را تبیین     H&I در سطح جهانی را به هم ربط داده و اهداف سراسری             H&Iهای   ات جهانی تالش   خدم H&Iکمیته  

هـای مختلـف     هایی در مکـان    شوند، برای رسیدن به اهداف  سالیانه کارگاه         در سطح جهانی تهیه می     نشریاتها و    گزارش. نماید می
بـا کمـک دفتـر خـدمات         کنفرانس خدمات جهـانی      H&Iکمیته  . دنمای  در سراسر انجمن توزیع می     آن را د و گزارش    کن  برگزار می 

توسط ضمن در . کند حمایت می بیرون آمدن از انزوا جهتاحی و مناطق    وو از ن  کمک  های فرعی تازه     به شکل دادن کمیته   جهانی،  
  .دده تشکیل می H&Iاحی یک مرکز مشورتی با استفاده از خبرنامه ویژه وارتباط مستقیم و متقابل با ن

 از سراسـر انجمـن انتخـاب    H&Iگـزاران مـورد اعتمـاد        ترین خـدمت     کنفرانس خدمات جهانی از باتجربه     H&I کمیته   یاعضا
 H&Iشـرایط کمیتـه   . نـد کشود که برای شورای داوطلبان خدمت در کمیته اعضایی را معرفی       از هر منطقه خواسته می     .شوند  می

 تمایـل و توانـایی      ،H&I سه سال تجربه خدمت در       ه مخدر، امل از هر نوع ماد    کنفرانس خدمات جهانی حداقل چهار سال پرهیز ک       
یک منطقه ممکن اسـت     . استهای کمیته    پروژه شرکت فعال در     بع الزم جهت  انحضور مرتب در جلسات کمیته و داشتن وقت و م         



Hospitals & Institutions Handbook  

٥٩ 
 

تـر   قه هم زمان یـک نماینـده بـیش    اما از هر منطکندپندارد به شورای منتخبین معرفی  هر عضوی را که در هر زمانی شایسته می      
 خدماتی دیگری در انجمن داشته باشد و این امر مشکلی بـرای عـضویت   تواند پست   مییک نماینده   . دفعال باش نمی تواند در شورا     

کمیتـه  توسـط    بایـد    کاندیـداها تمـامی   . که او را از حضور در کمیته باز دارد          شدن درست نخواهد کرد مگر آن      کاندید یا   H&Iدر  
  .دن باشتائید شدهماتی منطقه خد

  کنفرانس خدمات جهانی  H&I داخلی کمیته اساسنامه
1996 -1995  

  ی کمیتهصلهدف ا $
 و آغـاز    H&I تعریف و بیان تصمیمات کنفرانس خدمات جهانی در محدوده کـار             ،ی این کمیته گردآوری، روشنگری    اصلهدف  

که مـا خـدمتگزاران انجمـن هـستیم کـه           بل. دکن   نمی حکومتمیته  این ک . استها   کردن و هماهنگی اقدامات بر اساس این تصمیم       
  .رسانیم وظایف الزم را به انجام می

هایـشان بـرای      انجمـن درتـالش    یاعضاها و     گروه ،احیو ن ، کنفرانس خدمات جهانی به عنوان منبعی برای مناطق        H&Iکمیته  
هـدف  . کنـد  های بهبودی عمل می    زدایی و خانه    مراکز سم  ،ها ستان بیمار ،ها رسانی به داخل مراکز درمانی و تادیبی مانند زندان         پیام

رسـی محـدودی بـه       کـه دسـت   اسـت    به کسانی    بهبودی به هنگام انتقال پیام      NAگانه   های دوازده  آن کمک به پاسداری از سنت     
  .جلسات منظم انجمن دارند

  کرد کمیته شیوه عمل $
 را در سراسر جهان به هـم        H&Iهای   تالش) جهت ایجاد اساسنامه   ای به عنوان کمیته  ( کنفرانس خدمات جهانی     H&Iکمیته  

این کمیته به منظور اجرای اهداف سـالیانه   .پردازد  در مجموعه انجمن میH&Iهای  گری درباره سیاست مرتبط ساخته و به روشن    
هـا را توزیـع      ختصاصی انجمـن آن   نشریات ا طریق  از  و   هدرها و مطالبی تهیه ک     هایی در مناطق مختلف برگزار و گزارش       خود کارگاه 

هـا همکـاری خـود را         آمـوزش و کارگـاه     روزهایتواند در    ات جهانی بنابر تقاضای انجمن می      کنفرانس خدم  H&Iکمیته  . نماید می
هـای    کمک نموده و بـرای غلبـه کـردن کمیتـه    H&Iهای فرعی تازه  گیری کمیته کند به شکل این کمیته کوشش می  .عرضه دارد 

عالوه بر آن کمیته با استفاده از   . دکن  ها به همکاری می    انزوای خودشان ضمن روابط متقابل مستقیم با آن        طق بر ا من احی و وفرعی ن 
دفتر خـدمات جهـانی از      . دکن  احی ارائه می  وی برای مشورت را جهت تبادل تجربه بین مناطق و ن          ابزار ی در راه  پیام H&Iخبرنامه  

  .کند در این امر کمک می کمیته هب خودH&Iهای  طریق هماهنگ کننده پروژه
 اعضایی که حق رای دارند $

 H&I تـشویق حـضور سراسـری انجمـن در کمیتـه             جهـت . حق رای دارنـد    کنفرانس خدمات جهانی     H&I کمیته   ده نفر در  
 دادن بـه    شرایط رأی . ین کمیته را ندارد   ازمان امکان خدمت در      کنفرانس خدمات جهانی بیش از یک نفر نماینده از هر منطقه هم           

  :ترتیب زیر است
 .، حق رای دارد آرابست  بنکنفرانس خدمات جهانی فقط در شرایط H&Iگرداننده جلسه  -١
 به جای گرداننده انجام در مواقعی که ارد، مگر رأی دحق کنفرانس خدمات جهانی  H&I) نایب گرداننده( علی البدل    -٢

   و غیره انتخابات، رأی گیری: گردد این شامل همه موارد می. کند وظیفه می
 کنفـرانس خـدمات جهـانی تعیـین     H&I کمیتـه    شـرکت در   امنا خدمات جهانی     هیئتعضو یا اعضای    که   در صورتی  -٣
  .ندندار حق رأی ،گردند
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 تـشکیل   ،انـد  در منـاطق خـود نـشان داده       را   H&Iتجربه که توانایی خود در خدمت بـه         ترین اعضای با   کمیته از مطلع   -٤
به . شوند  انتخاب می طق  ا من وکالی سطواند ت   شدهبرگزیده  خود  در منطقه   که   واجد صالحیت    اندیداهایبین ک این افراد از    . دوش می

  .دونش به خدمت میمتعهد  سال 2منظور اطمینان از استمرار وظایف محوله به اعضای کمیته این افراد برای 
 رابـط این شخص بـه عنـوان   . شت دفتر خدمات جهانی بدون حق رأی در کمیته حضور خواهد دا   هیئت امنای  یکی از    -٥

 خدمات جهانی گرداننده هیئت امنااو یک دوره زمانی به تشخیص . دکن میانتقال اطالعات بین کمیته و دفتر خدمات جهانی عمل 
  .خدمت خواهد کرد

  حـضور  ه،به کمیته واگذار شد   که  گیری درباره کاری      رأی دارند باید برای هر نوع رأی       حداقل یک سوم اعضای که حق      -٦
ای کـه    برای محاسبه در رأی گیری بـه جلـسه        تواند رأی غیابی خود را       که حق رأی داشته و حضور ندارد می       عضوی  . داشته باشند 

توان از آن در معرفـی نماینـده یـا           نمی:  رأی غیابی بدین ترتیب است     فرآیند به حساب آوردن   . حد نصاب الزم را دارد ارسال نماید      
هـای دفتـر     پـروژه کننـده    هماهنـگ بـه دسـت     یابی باید مکتوب بوده و یک هفته قبل از جلسه باید            آرای غ .  استفاده کرد  انتخابات

  . باشندرسیدهخدمات جهانی 
   حق رأی ندگان دارشرایط $
 در انجمن باشند و سالیانه حداقل در    H&Iگزاران   ترین خدمت  ترین و پرتجربه   ترین، فعال  الزم است اعضا از میان مطلع      -١

  .دن کنفرانس خدمات جهانی حضور یابH&Iیک جلسه کمیته 
این میزان مـدت  . اشد سال نب5تر از   کنفرانس خدمات جهانی کم   H&Iحداقل مدت زمان پاکی برای یک عضو کمیته          -٢

  .پاکی در اطمینان از تعهدی که هر عضو کمیته برای خدمتی دو ساله پذیرفته الزم است
  . ناحیه یا منطقه داشته باشدH&Iعی  در سطح کمیته فرH&Iداقل سه سال تجربه حالزم است  -٣
 دوره  2 رأی فقط می تواننـد       دارنده حق اعضای   .کند  خدمت می  کمیته   در مدت دو سال     ،هر عضوی که حق رأی دارد      -٤

 کنفـرانس  کـه از طـرف       گرداننده و نایب گرداننده   و تعیین شده    ی امنا هیئت عضو   به استثنای  (متوالی در این کمیته خدمت کنند     
  .گیرد  در کمیته صورت میاستمراراین تعهد در تالش برای تضمین ) اند برگزیده شده

  تلفنو پست از طریقباید در کمیته فعال باشد یا شخصاً یا  -٥
 بـه اجـراء   را قـبالً  سنت، دوازده مفهوم، سـاختار خـدماتی و کتـاب راهنمـای            ، دوازده  از دوازده قدم   استفاده کاربردی   -٦

  .گذاشته باشد
  . کمیته را داشته باشددرتی ا انجام تعهدات خدم و توانایی برایوقت -٧
  .ی استکمیته ضرورطرف در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر برکنار کردن عضو از  -٨
 لغزش -
  . در جلسه بعدیغفلت در آگاه کردن کمیته از عدم حضور خود -
  .های محوله عدم توانایی در اجرای وظایف و مسئولیت -
   . انجمنمالی از سرمایه مناسبعدم استفاده  -

   مسئولین اداریهای   و مسئولیتشرایط $
 گرداننده: الف

 .باشد فعلیکمیته  یاعضاالزم است از  .1
 .حداقل پاکی پنج سال .2
 .ی جهانیا ،منطقه،  ناحیهH&Iدر خدمت حداقل چهارسال تجربه  .3
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هـای    گـزارش ریـق از ط بـه انجمـن   مـنظم  و تهیه گـزارش     رابرتزاز قواعد   با استفاده   گردانندگی جلسه به روالی منظم       .4
 .کنفرانس کار دستور و کنفرانس

نـوان  بـه ع  ( تماس مداوم بـا اعـضای کمیتـه          داشتناطمینان یافتن از ارتباطات سریع و مناسب در همه امور کمیته و              .5
 ) و غیرهمحوله اعضا درباره وظایف ارائه تجربه به،  صورتجلسات کمیتهتوزیع به موقع :مثال

بـه   کمیته جهت تحویـل بـرای تـصویب          اعضاء ه همراه  امنا ب  هیئتو عضو   ) یب گرداننده نا(البدل   تنظیم بودجه با علی    .6
 .کنفرانس خدمات جهانی در هر مجمع سالیانه

  .برای هر جلسه کمیته) نایب گرداننده( علی البدل ه کمکتهیه دستور جلسه ب .7
  نایب گرداننده  :ب
   .حداقل پاکی پنج سال .1
  .باشد فعلیکمیته  یاعضاالزم است از  .2
   در سطوح ناحیه، منطقه و جهانیH&I خدمتحداقل سه سال تجربه  .3
بـر تحویـل   و نظـارت   موقتهای  های کمیته کمیته و ایجاد هماهنگی در فعالیت     ) مسئول( با گرداننده    نزدیکهمکاری   .4
  .مربوطههای کمیته   درباره فعالیتموقتهای  های منظم مسئوالن کمیته گزارش
  .گردانندهغیبت اداره جلسات کمیته در صورت  .5
 امنا هیئت و عضو    ، با گرداننده  ای که قرار است برای تصویب به کنفرانس خدمات جهانی تحویل گردد            در تنظیم بودجه   .6

  .دکنهمکاری 
   صورت جلسه مسئول ثبت یامنشی :ج
 کنفـرانس خـدمات جهـانی منـصوب         H&I در جلـسه کمیتـه       عادی شـرکت کننـده     ی از میان اعضا   گرداننده با نظر    .1
  .گردد می

 حضور عادی در جلسه یکه اعضا  مگر آن  ، منصوب گردند  منشی به عنوان    نبایدهیچ یک از اعضایی که حق رأی دارند          .2
 .دننداشته باش

 را بـه    منـشی  کنفرانس خدمات جهـانی وظـایف        H&I  کمیته  نایب گرداننده  شته باشد،  حضور ندا   عادی اگر هیچ عضو   .3
  .گیرد میعهده 
 دفتـر خـدمات جهـانی       H&Iهای   پروژه مذاکرات در هر جلسه که به هماهنگ کننده          ثبت دقیق مشروح   :ها مسئولیت .4

  .گردد واگذار می
  گینایب گردانندگی و  گردانندشرایط کاندید شدن برای پست $
  .گیری ترک نمایند و حق رأی نیز ندارند  باید محل را به هنگام رأیها کاندیدا -١
 در  شـفاف  بـا اخـذ اکثریـت        ، کنفـرانس خـدمات جهـانی      H&I میتـه و نایب گردانندگی ک    برای گردانندگی    ها  کاندیدا -٢

  .دشو گیری با بلند کردن دست انجام می رأی. گردند گیری از سایر اعضایی که حق رأی دارند انتخاب می یرأ
تـرین میـزان رأی را آورده از جریـان رأی گیـری خـارج                در صورتی که بیش از دو نفر نامزد شده باشند کسی که کـم              -٣
 جلـسه تواننـد بـرای رأی دادن بـه           می ،اند ایی که انتخاب نشده   کاندیداه.  را به دست آورد    آرا اکثریت   نفریک  در نهایت   تا  گردد   می

  .ندکنمراجعت 
  تخدمدوره  $
  .گردد انتخاب میای است که شخص   جلسهازآغاز آن که  دو سال خواهد بود خدمتدوره  -١
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تواند به عنوان عضوی کـه حـق رأی دارد در     عضو نمی، آنردانندهبعد از یک دوره خدمت به عنوان گرداننده یا نایب گ    -٢
  . کنفرانس خدمات جهانی حضور مجدد داشته باشدH&Iکمیته 
  )بدون حق رای( عادی یاعضامعرفی  $
 . معرفی کندکاندیدایک فقط واند ت هرمنطقه می -١
  .دهد می قرار گیری لیست رای را در حائز شرایط کاندیداهایرهبری کمیته  -٢
  .به چهار سال استمحدود  عضویتدوره  -٣
  عضویت در مجمع عادی  $
  .توانند عضو مجمع باشند ده نفر که حق رأی ندارند میفقط  -١
  .مدت زمان دوره عضویت سه سال است -٢
یـا   کمیتـه  گرداننـده . گیرنـد  گیری مستقیم در کمیته قرار می أی با رعادی اعضای مجمع ،دوتصدی ش بال پستیهرگاه   -٣

هنگـام  اعـضای مجمـع     . طمینان از تمایل به خدمت با عضو مورد نظر در مجمع تماس حاصل خواهنـد کـرد                نایب گرداننده برای ا   
  .کنند خود را کتباً ارائه سوابق و رزومه ناچار به حضور نیستند اما باید تمایل خود را ابراز داشته و انتخابات
سال در مجمـع خـدمت کـرده         و حداقل یک  د  باشن داشته   رادهنده    شده برای اعضای رأی    تعییناین اعضا باید شرایط      -٤
  .موقت و سوابق خدماتی توجه ویژه شود کمیته مسئول در مجمع، توصیه خدمتالزم است به طول مدت . باشند
 :است انتخاب اعضایی که حق رأی دارند به ترتیب زیر فرآیند -٥

هـر  . نـد کن مـی  را تـرک  اتـاق  و سپس ندهد میکمیته پاسخ  یاعضاواالت ئ خود را اعالم داشته و به س مشخصاتهمه نامزدها   
هایی کـه رأی    کاندیـدا  وقتی اکثریت آرا معلوم گردیـد     . هدهای بالتصدی در کمیته رأی بد      پستتواند به تعداد     یدهنده م  عضو رأی 

 تکـرار    یـک بـار دیگـر قابـل        ن فرآیند فقط برای   یی بدون تصدی مانده هم    پستچنانچه هر   . توانند به جلسه باز گردند      می ،اند آورده
  .گیری نمود بعدی کمیته تصمیم گزار آن تعیین نگردیده در جلسه ت دیگری که باز هم خدمتپستوان نسبت به هر  می. است
  . نظرات خود را اعالم دارندگردانندهدید  توانند با صالح لسات کمیته حق رأی ندارند اما می در جعادیاعضای مجمع  -٦
  . کنفرانس خدمات جهانی حضور داشته باشدH&I کمیته هر عضو باید سالیانه حداقل در یک جلسه -٧
  .ندکنکنار اعضای مجمع را برتوانند  میمسئوالن کمیته به دالیل زیر  -٨
 لغزش -
 فقدان کارایی در انجام وظایف محوله کمیته -
   وجوه انجمنسواستفاده از -
. گردنـد  نی انتخـاب مـی    اعضای مجمع سالیانه برای پر کردن جای اعضای دارای حق رأی در کنفـرانس خـدمات جهـا                  -٩

 نامزدی را بـه عـضویت در        تواند  بطور اتوماتیک می  یک عضو دارای حق رأی به معنای آن نیست که منطقه            به عنوان   انتخاب شدن   
  .مجمع در آورد

  ها به پایان رسیده است اعضایی که دوره خدمت آن $
 اما هنوز مایل به دریافت بدهانی پایان یاکنفرانس خدمات جH&I   در کمیتهوی وقتی مدت خدمت عضار،مرست رعایت اجهت

. هـا سـپری شـده قـرار داد          را در فهرست افرادی که مدت خدمت آن        نام او توان    می ،دصورت جلسه و شرکت در کمیته موقت باش       
در تماس بـوده و     اگر عضوی در سال گذشته      . گردد  این فهرست مجدداً بررسی می     ،کنفرانس خدمات جهانی  جلسه  ضمن برگزاری   

انتخـاب آن  )  نشانی و شـماره تلفـن   ،نام( ثبت مشخصات    قرار گرفتن در لیست   . تواند در فهرست باقی بماند      می ارائه کرده،  یدمتخ
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 گرداننـده در طول جلـسات کمیتـه حـق رأی ندارنـد امـا بـه تـشخیص                  به پایان رسیده،     شان   خدمت که دوره ی  ی اعضا .استعضو  
  .توانند عقیده خود را بگویند می

  یته موقتمسئول کم $
 . نماید  کنفرانس خدمات جهانی او را منصوب می H&Iگرداننده -
 .دارای حق رای است -١
 تمایل به همکاری با کمیته در تمام امور -٢
 توانایی برقرار کردن ارتباط -٣
  طقااحی و منو در ن H&Iهای  کمیته ارتباط با و برقراریتمایل به حضور فعال  -٤
. یـابی در اداره امـور    نیازها و جهـت   ،ف، مقاصد اهدا  بهتر  فرعی برای درک   قبول مسئولیت در همکاری با اعضای کمیته       -

کنفرانس خدمات جهـانی و      H&Iه   گرداننده کمیت  ، سایر اعضای کمیته فرعی    در جریان گذاشتن     لزوم و    در صورت تعیین وظایف   
  .رفت کار  از پیش دفتر خدمات جهانیH&I های پروژهکننده  هماهنگ
  شود می محسوب نظردهیچه چیزی  $
 .استمحول شده به کمیته موقت  وظایف ویژه انجامشرکت فعال در به معنای  نظردهی -١
کـه بـه     مگـر ایـن    آیـد    به حساب نمـی    نظردهیی،   کتب شد چه اب حضوری   ه چ ،  تبادل نیرو و تجربه بین جلسات کمیته       -٢
  .گردددریافت  دفتر خدمات جهانی H&Iهای  پروژهکننده   هماهنگو کتبی توسط رسمی صورت
هـای   مـسئوالن کمیتـه   .آن اسـت هـای   گروهکارریک مساعی فعال در   کنفرانس و تش  در جلسات    شرکت فعال    نظردهی -٣
  .هستندنظردهی این و برآورد  مسئول پیگیری موقت
   دفتر خدمات جهانی H&Iهای  پروژهکننده  هماهنگ $

 بخشی جدایی ناپذیر در عملکرد آن       ما، ا  دفتر خدمات جهانی در کمیته حق رأی ندارد        H&Iهای   پروژهکننده    هماهنگ اگرچه
  . در اختیار کمیته بگذاردگردآوری و  را H&I مجموعه وسیعی از دانش و تجربه استاین شخص قادر . کمیته است
 را بـه    هـا    کمیتـه  موجـود  هایازنیمدیریت  به  پرداختن  روزمره   دفتر خدمات جهانی مسئولیت      H&Iای  ه  پروژهکننده   هماهنگ

های حفظ شده در دفتر خدمات جهانی همکاری الزم را بـه             بایگانی  پرونده  گردآوری و    در مسائل مربوط به      تواند  می او .عهده دارد 
و اسـتمرار  پیوسـتگی  تواند  می کنفرانس خدمات جهانی در گذشته و امروز H&Iهای  دانش و تجربه او در کار با کمیته     . عمل آورد 

  . ایجاد نمایدرا  تحوالت در سازماندهی مجدد سالیانه کمیته ییر ودر تغ مخصوصاً H&Iهای  الزم برای فعالیت
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  روزهای آموزش
 ی آمـوزش روشـ    هـای روز. اسـت  ها  زندانها و     آموزش اعضای انجمن درباره خدمات بیمارستان      H&Iهدف از یک روز آموزش      

 .ساندن پیام به معتادانی است که دسترسـی کامـل بـه جلـسات معمـولی انجمـن را ندارنـد        رجهت NA یاعضابرای آماده کردن    
  .شوند  برگزار میNAوری  از تجربه جمعی سایر اعضای   بهرهروزهای آموزش جهت

 H&Iشود هر عضوی کـه بـه خـدمت           پیشنهاد می .  است ها  زندانها و    کتاب راهنمای بیمارستان   ،مرجع و تنها منبع و   رین  هتب
هـا و   این کتاب ابزار مهمی برای آموختن درباره بیمارستان. این کتاب راهنما را تهیه کرده و مطالعه نماید      یک نسخه از     ،پردازدمی  
  .دهد  و شالوده روزهای آموزش را شکل میها است زندان

ها   بیمارستان های  الیتدر فع  H&Iاحی از طریق کمیته فرعی      وتر ن  بیشفصول قبل توضیح داده شد، اعضا در        در  طور که     همان
 تعلـیم دادن اعـضا دربـاره        جهت روزهای آموزش    ناحیه برگزاری  H&Iبنابراین مسئولیت کمیته فرعی     . کنند  شرکت می  ها  زندانو  

H&Iآموزند که چگونه به شایستگی پیام  ضمن این حضور اعضا می.  استNA  در یک مجموعه راH&Iانتقال دهند .  
 بـرای  ای  تـازه  راه ورهـایی یابـد   مصرف وسوسهاز تواند قطع مصرف کند،  معتاد، هر معتادی، میپیام ما چیست؟  این که یک     

 کـه هنـوز در      اسـت  هدف اصلی ما فقط رساندن پیام بـه معتـادی            در نهایت  . است ما آزادی وعده  امید و   پیام ما   . زندگی پیدا کند  
دائـم مـسائل    جا کـه      از آن  .)سنت پنج، کتاب پایه   ( تیار داریم  زیرا این همه آن چیزی است که ما برای دادن آن در اخ             .عذاب است 

شـود همگـی اعـضای       ی منظم برگزار شوند و پیشنهاد می      نماید روزهای آموزش الزم است به روال        بروز می  H&Iای در خدمت     تازه
مـشترک  ای  نـد منطقـه  چو  ای    منطقـه  گردد که سالیانه روزهـای آمـوزش       هم چنین توصیه می   . ر داشته باشند  ها حضو   در آن  پانل

 .برگزار گردد
یک روز آموزش   . است H&I عملکرد   فرآیند درک بهتر از      در NAی  یم دادن اعضا  ، بهتر تعل   آموزش هایهای روز  یکی از مزیت  

ـ جلب توجه و تمایل  طور همینها و  پروژه  وH&Iترین مطالب   از تازهH&I برای مطلع نگه داشتن اعضای   فرصتی است   ایراعضا ب
   .H&Iیگر به غیر از پانل در دت اخدم

 درک ،گردنـد   ظـاهر مـی  پانـل هـای ویـژه و    وقتی اعضا به کار اجرای روزهای آموزش پرداخته و بـه عنـوان مـسئوالن کمیتـه     
ی خواهنـد  تـر    اعتماد به نفـس بـیش  NA پیام مستمر و در انتقال شفاف و      کنند  پیدا می  را   H&Iهای خدمت     از جنبه  یتر روشن
  .داشت

. گـردد  تـر مـی   ها برای مسئول کمیته ویژه برگزاری سـاده      برگزار گردند مدیریت آن    دائم و منظم  ای آموزش به طور     وقتی روزه 
. داستفاده کرتجربیات سایر اعضا توان از  تر می مایت بیشبرای ح. دساز تر می برگزاری را آسانفرمت مداوم، تنظیم آموزش  های  روز

های دوازده گانه را میسر       سنت تر از    آموزش درک روشن   هاییم، همکاری با یکدیگر در روز     شبا بند هایمان پای   سنت هچون ما باید ب   
 نـسبت بـه     شان  مسئولیت خود در قبال انجمن معتادان گمنام را در کنار مسئولیت           NA اعضای   تاکند   این کار کمک می   . سازد می

  .معتادی که هنوز در عذاب است به انجام رسانند
یـن رویـدادها   در ا.  داشـته باشـد  گانکننـد  ثیری سازنده بر بهبودی شخصی شرکتتواند تأ نین میچ همH&Iروزهای آموزش   

بینی و تمایل کـه       صداقت، روشن  ی مانند  اصول ، را شنید  H&Iی خدمت   روحانتجربه مشارکت شده همراه با اصول        توان معموالً می 
 H&I موقعیت درک خـدمت      هااین نوع رویداد  . ساسی دارند نقش ا  نیز   H&I م در دینکاربزندگی به   کنیم تا در همه امور        می سعی

 کنـد تـا    شرایطی را فراهم میH&I.دکنن برای اعضای جدید انجمن ما فراهم میرا  بهبودی  در حیاتی و سازنده     یرا به عنوان بخش   
  .یمکن پیدا میه دیگران را در این قبیل رویدادها ما فرصت انتقال امید ب. اعضا، امید و مفید واقع شدن در انجمن را تجربه کنند
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  آماده شدن برای روزهای آموزش
  :ندمفید هستروزهای آموزش جهت برگزاری  زیر هایپیشنهاد

 را برای هماهنگ کردن اقدامات متقاضی در برپایی روز آمـوزش و همـاهنگی               H&Iیک عضو دارای تمایل از کمیته فرعی         -1
 .کنیدمتناسب با سایر کمیته های فرعی انتخاب 

 .را برای این کار اختصاص دهیدمناسب انی مک -2
 و از برگزاری رویـدادهای دیگـر در       . یدباشهماهنگ  دیگر  های فرعی    ها با کمیته    با سایر فعالیت   زمانی همبرای اجتناب از     -3

 .یدآگاه شوناحیه و منطقه خود 
رسانی برگزار    کمیته فرعی اطالع   کاری  با هم  باید H&Iآموزش   روزهای   .ط داشته باشید  ابترارسانی   با کمیته فرعی اطالع    -4
 .ندباشها و اقدامات یکدیگر بهتر مطلع   تا اعضای هر دو کمیته درباره فعالیت،گردد
 .فراهم کنید مناسب ای بودجه -5
الزم . توانـد سـودمند باشـد    می استفاده از اعالمیه . جلسات و ساختار خدماتی به اطالع انجمن برسانید   از طریق مراتب را    -6

  . گونه تالش را برای جلب حمایت به عمل آورندرمیته فرعی هاست اعضای ک
 .یدکنفرمت مناسبی آماده  -7
  .کنید داوطلبان اداره امور و نظافت محل فراهم ی ازفهرست -8
دعوت اعضای خارج از ناحیه یا      .  را انتخاب کنید   واجد شرایط  پرسش و پاسخ اعضای      پانل و   جلسهبرای سخنرانی یا اداره      -9

تر با   برای اطالع بیش  .  منافع بسیاری در بر دارد      خدمات جهانی برای شرکت در مراسم       کنفرانس H&Iضای کمیته   منطقه مانند اع  
 .  در دفتر خدمات جهانی تماس حاصل فرمائیدH&Iهای   پروژهکننده هماهنگ
سـترس قـرار     را در د   H&I و سایر مطالـب مناسـب        آن سوی دیوارها  ،  پیامی در راه  ،  H&Iکتاب راهنمای   از  ی  یها نسخه -10
  .دهید

  های پیشنهادی برای روزهای آموزش عنوان
 در دانشترین افراد انجمن جهت مشارکت تجربه و  واجد شرایطکه   برای اطمینان از اینپانلاغلب یک جلسه تبادل نظر اعضا       

  : باشند برخی عناوین پیشنهادی به شرح زیر می. ددگر میبرگزار  هستند،دسترس 
کتاب راهنمای  های مربوطه در     بخش (H&Iطق و خدمات جهانی     ااحی، من وهای ن  ای کار کمیته  ه ، هدف و شیوه   عملکرد •
H&I یدیرا مالحظه فرما( 
  در ناحیه H&Iسیستم پانل برای کمیته فرعی  •
  H&Iهدف یک کمیته فرعی  •
 .انزندیا برای کارکنان یک بیمارستان برنامه  مقدماتی معرفیشامل شود،  اندازی می راه H&Iچگونه یک جلسه  •
  H&Iگانه در خدمت  های دوازده به کار بردن سنت •
  جلب حمایت و تشویق حضور اعضای انجمن  •

  .در دسترس باشدهای ثبت نام برای خدمت باید  فرم: الف           
  H&Iدر  خدمت ازتبادل نظر درباره تجربه شخصی : ب            
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  در یک مرکز درمانیH&I جلسه برگزاری •
  در یک مرکز تأدیبی H&I  سهبرگزاری جل •
   H&I بایدها و نبایدها در •
  در منطقه H&Iتاریخچه و سابقه  •
  مورد نیاز است؟H&Iچرا یک جلسه  •
 H&Iانتخاب فرمت جلسه  •
 H&Iتجربیات برگزاری جلسات تازه  •
 روابط ما با مراکز   •
 H&Iرسانی به نوجوانان در جلسات  پیام •
  H&I ه فرعیدر کمیت جلسات دیگر به غیر ازخدمات  •
 دن پیام انجمن رسان •
   H&Iسواالت مطروحه درباره خدمت  •

 را در صورت لزوم مـورد       H&I کتاب راهنمای    ازعالوه بر موارد فوق کمیته فرعی ممکن است تمایل داشته باشد که هر بخش               
مورد بررسی قـرار  ز به توجه دارد را  و نیاگذارد  میها تأثیر     که بر آن   خاصیتواند مسائل   هر ناحیه می  درضمن   .تبادل نظر قرار دهد   

سـاختار و   «بـرای اطـالع از ایـن مـوارد بـه قـسمت              . کند  تر صدق می  جدیدهای کوچک تر یا       در مورد ناحیه   خصوصاین به   . دهد
  .یدی در این کتاب راهنما مراجعه فرما»عملکرد کمیته

 شـرایط ها را به نسبت نیازها و آداب و          توان آن  می. باشند  می NAهای عمومی برای یک روز آموزش        فرمتآید   آنچه در پی می   
  .گردد  ارائه می،دهستناین موارد برای کسانی که جویای برخی رهنمودها . ردکمحلی تعدیل 

  کار روز آموزشدستور
 .کنید لحظه سکوت و دعای آرامش آغاز ا چندجلسه را ب  -1
 .گانه را قرائت  کنید سنت های دوازده  -2
  ده جلسهتوضیحات مقدماتی گردانن  -3

   مطرح خواهند شدهایی که  عنوان: الف 
    H&Iامور جاری کمیته فرعی : ب 
  .کنیدسخنرانان را معرفی : ج 
 یا سوال و جواب بعد از هر موضوع ، پرسش و پاسخی  هجلس  -4
  دعای پایانی -5

  .بندی کنید جلسات در طی روز را زمان توانید  میها  تعدد موضوعکه دارید وزمانی  بر اساس

  ها اهکارگ
عمـومی حاصـل شـده در       ، تجربه   دگیرن دیگر مورد استفاده قرار می      اغلب به جای یک     »روز آموزش « و   »کارگاه«ت  ااگرچه عبار 
  .طور قطع موارد مصرف و اهداف متفاوتی دارنده بها  دهد که این واژه انجمن نشان می
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از نـام آن    طور که    کارگاه همان  . تفاوت دارد  گیرد،  میقرار   کار یک کارگاه با روشی که در یک روز آموزش مورد استفاده              فرمت
ه یا  کارگاه اغلب پس از بروز مسئل      .گیرد یا طرح مشخصی مورد بررسی قرار می       که در طی آن عنوان       است رویدادی   مشخص است، 

  .گردد  میبرگزار ، حل و فصل داردبررسی و در جلسه کمیته فرعی که نیاز به مشکلی
آیـد    به حساب می  روز آموزش   به عنوان بخشی از      یا   منظم و دائمی   خدماتی   یک کنفرانس یا شورای   از  کارگاه به عنوان بخشی     

اختصاص زمان معموالً برای موضوع یـا خـدمتی         . منسجم دارد  ی آن ساختار  فرمت و   است ی و هدف مشخص   موضوع دارای   و اصوال 
گرداننده و منـشی بـرای برگـزاری اسـتفاده           ، نایب ردانندهتار حتی می تواند از یک گ      این ساخ . پذیرد که در جریان است صورت می     

  .نماید
خط توان از آن برای بازبینی تغییرات پیشنهاد شده در            می ، گردید ریزی برنامه خاص ییک کارگاه به عنوان رویداد    برای  وقتی  

 خدمات جهانی استفاده رانسکنفیا  ارائه موارد به امر خدمت  یک تعهد مشخص، مشکالت اجرایی در خاص، نیازهای موجود مشی
  .نمود

  

   کارگاهدستور جلسه
 آغاز کارگاهدعای  -1
 گانه  های دوازده قرائت سنت -2
 .دهد  را توضیح میفرمتگرداننده جلسه موضوع کارگاه را اعالم و شیوه کار و  -3
 گردند کارهای الزم انجام می -4
  دعای پایانی -5

  ها و روزهای آموزش  برای کارگاهاساسنامه
نجمـن  و نیازهـای ا کارگاه یا روز آموزش را بر اساس شـرایط  برگزاری  نیاز  ،منطقهناحیه یا    در   H&Iکمیته فرعی    -١

 .دکن تعیین می
  :دهد زیر تشکیل می برای اجرای وظایف موقتی در ناحیه یا منطقه کمیته H&Iکمیته فرعی  -٢

   محل برگزاریتامین -الف 

   انتخاب روز ، تاریخ ، زمان-ب

   برای هزینه کارگاه یا روز آموزش تهیه و تنظیم بودجه-ج 

 .دکن میارائه  در ناحیه یا منطقه H&Iکمیته موقت این اطالعات را جهت تصویب به کمیته فرعی  -٣

 در ناحیه یا منطقه این اطالعات را برای تصویب به کمیته خـدماتی ناحیـه یـا کمیتـه                    H&Iسپس کمیته فرعی     -٤
  .دکن ارائه میخدماتی منطقه 
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  .اول شروع کند باید کار را H&I، کمیته فرعی گرفتدماتی ناحیه یا منطقه تصمیم به عدم تصویب  اگر کمیته خ-الف 

توانـد اقـدام بـه        می H&Iد پس از آن کمیته فرعی       راگر کمیته خدماتی ناحیه یا منطقه آن پیشنهاد را تصویب ک           -٥
 .زاری کارگاه نمایدبرگ

  چه باید در نظر داشته باشیم آن
 مـورد نیـاز      آموزش کند که برگزاری یک کارگاه و یا روز         در ناحیه یا منطقه احساس می      H&Iوقتی کمیته فرعی     .١

ای  ، یـا انجـام وظیفـه      ، آموزش و غیره   H&Iمنظور از آن نگاهی به مسائل کمیته فرعی         . تهیه بودجه آن نیست   است، این کار برای     
 . استH&Iو مشکالت دست اقدام  در های پروژهمسلم مانند بازبینی مطالب، 

هـم  دیگـری    با رویـداد محلـی     که   کنیدریزی زمان برگزاری کارگاه و یا روز آموزش اطمینان حاصل            هنگام برنامه  .٢
 .فراهم آیدتعداد بیشتری از اعضای انجمن شرکت  تا امکان نشودزمان 

لـب   ج را آمـوزش    روزطق را در کارگاه و یـا        ااحی و من  ونسایر   در   H&Iهای فرعی     که همکاری کمیته   کنیدتالش   .٣
 . یدینما

  

 به کمیته جهت ارائهآموزش روز تنظیم بودجه کارگاه یا 
  خدماتی ناحیه، یا کمیته خدماتی منطقه

 در خـارج از ناحیـه یـا         H&Iپخش اعالمیه برای مطلع ساختن اعضای محلی انجمن و سایر کمیته هـای فرعـی                 .١
 .منطقه

 اجاره کردن محل برگزاری .٢

 های تدارک وسایل پذیرایی هزینه .٣

   خارج از ناحیه یا منطقه ازدعوت شده تمالی سفر و اقامت موقتی سخنران  های احهزینه .٤

 
 



 گانه معتادان گمنام های دوازده  سنت

 . داردى بستگNA اتحاد به ى شخصىبهبود. منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد . 1

  ای  مهربان کـه بـه گونـه       ى وجود دارد، خداوند   ى با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهای         ارتباط در . 2
باشند،   ىگزاران مورد اعتماد ما م     بران ما فقط خدمت   ره.  کند ممکن خود را در وجدان گروه، بیان      

 .کنند ىها حکومت نم آن

 .تنها الزمه عضوّیت، تمایل به قطع مصرف است .3

 . درکل اثر بگذارندNA دیگر و ىها  که بر گروهى مواردىبایست مستقل باشد به استثنا هر گروه  .4

 .نوز در عذاب است که هى دارد، رساندن پیام به معتادىهر گروه فقط یک هدف اصل .5

هـا    را تأییـد و یـا در آن        ى مرتبط یا هر سازمان خارج     ه هرگز نبایست هیچ مؤسس    NAیک گروه    .6
 و شهرت، ما را ى، ملکىها عاریت دهد، مبادا که مسائل مال  را به آنNA کند، یا نام ىگذار سرمایه

 . خود منحرف سازدىاز هدف اصل

 . از خارج دریافت نکندىباشد و کمک به خود ىبایست کامالً متک ى مNAهر گروه  .7

تواننـد کارمنـدان     ىم  ما ى بماند، امّا مراکز خدمات    ى باق ىا  گمنام بایست همیشه غیر حرفه      معتادان .8
 . استخدام کنندصىمخصو

9 . NA      یـا   ى خـدمات  ىهـا  تـوانیم هیـأت     ى شود، امّا م   ى تحت این عنوان، هرگز نبایست سازمانده 
ـ    آنه       که ب  ى در برابر کسان    تشکیل دهیم که مستقیماً    ىهای  کمیته کننـد، مـسئول      ىها خدمت م
 .باشند

 هرگز نبایست بـه مباحـث       NA ندارد و نام     ى در مورد مسائل خارج    ىا  گمنام، هیچ عقیده    معتادان . 10
 . کشانده شودىاجتماع

 ى شخـص  ى ما بنابر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما الزم است همیشه گمنام            ى روابط عموم  ىخط مش  . 11
 . مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیمخود را در سطح

 ما است و همیشه یـادآور ایـن اسـت کـه اصـول  را بـه                    ىها   تمام سنت  ى، اساس روحان  ىگمنام . 12
 .ها ترجیح دهیم شخصیت




