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پروژه کتاب یک اصل
 روحانی برای ھر روز

نوشتن - بھ تنھایی یا با سایر اعضا در مورد اصول روحانی کھ در 
دست گردش است، بنویسید.

مرور - پیش نویس ھا را مرور کنید و نظرات خود را بھ ما بدھید. ۷۵
ورودی از اواخر ژانویھ در دسترس است.

میزبان یک کارگاه آموزشی برای نوشتن یا جمع آوری اطالعات با 
اعضای دیگر خود باشید. برای مطالب بھ وب سایت مراجعھ کنید.

مراجعھ کنید. www.na.org/spad برای آخرین اطالعات بھ

جلسات وب یا آنالین آینده
PST ۱۳ فوریھ ، ۱۱:۰۰ صبح شرکت کنندگان در کنفرانس:

PST کمیتھ بیمارستان و زندان:  ۱۴  ژانویھ ، ۳:۰۰ بعد از ظھر
PST ۱۲ ژانویھ ، ۴:۰۰ بعد از ظھر قدم نویسی در زندان:

PST ۲ فوریھ ، ۳:۳۰ بعد از ظھر خطوط تلفن:
PST ۲۸ ژانویھ ، ۴:۰۰ بعد از ظھر روابط عمومی:

PST ۹ ژانویھ ، ۱۰:۰۰ صبح روابط عمومی/توسعھ انجمن در فرامنطقھ:
PST جلسھ مجازی فرامناطق (فقط فرا مناطق):۱۶ژانویھ ، ۱۱:۰۰ صبح

www.na.org/webinar مراجعھ کنید. برای اطالعات بیشتر بھ

جلد چھاردھم | نسخھ دو | دسامبر ۲۰۲۰

ما از ایده ھا و نظرات شما استقبال می کنیم
worldboard@na.org

با درود از ھیئت امنا جھانی شما. درحالیکھ این شماره اخبار 
پایان  بھ  رو   ۲۰۲۰ سال   ، می کنیم  تھیھ  را   NA جھانی خدمات 
خدمت  دیگر  سال  یک  از  ما  ھیئت،  اعضای  عنوان  بھ  است. 
منظور  بھ  سپاسگزاریم.  شده  انجام  کارھای  ھمھ  از  و   ،NA بھ
کوتاه کردن این گزارش برای توزیع و ترجمھ آسان ، ما فقط برخی 

از نکات برجستھ اخیر را در اینجا پوشش می دھیم. 

جعبھ ابزار خدمات محلی / جلسات مجازی
ما  اصلی  تمرکز  اکنون   ، داده ایم  گزارش  شما  بھ  کھ  ھمانطور 
در  محلی  خدمات  ابزار  جعبھ  پروژه  است.  مجازی  جلسات  بر 
حال جمع آوری اطالعاتی است کھ بھ ما در توسعھ منابع برای 
ھمت  و  خدمت  چارچوب  در  می کند.  کمک  مجازی  جلسات 
کرده ایم: بارگذاری  سال  پایان  تا  را  نظرسنجی  یک  ما   ، آن 
گروھھای  ریزی  برنامھ  حال  در  ما   .www.na.org/toolbox
متمرکز, جھت جمع آوری اطالعات در مورد برخی موضوعات 
ھستیم. اولین جلسھ انجمن در تأکید بر ارتباط با تازه  واردان در 
ماه دسامبر برگزار می شود. جلسھ دوم در ماه ژانویھ در مورد 
سیستم  و   NA بزرگتر  جامعھ  با  مجازی  جلسات  ارتباط  نحوه 

خدمات NA خواھد بود.
ما ھمچنین بعد از آخرین انتشار خبرنامھ خدمات جھانی  دو وبینار 
جلسات  روشھای  بھترین  مورد  در  سپتامبر  ماه  در  یکی  آزاد، 
مجازی و دیگری در دسامبر در مورد رساندن پیام بھ طور مجازی 

از طریق تالشھای کمیتھ بیمارستان و زندان برگزار کرده ایم.

پروژه قرارداد ودیعھ گذاری مایملک
  (FIPT) انجمن معنوی 

ما ھمچنین در پروژه قرارداد ودیعھ گذاری مایملک معنوی انجمن 
ورودی  و  بررسی  نویس  پیش  کھ  داشتھ ایم  کافی  پیشرفت  نیز 
تغییرات پیشنھادی را برای یک بررسی شش ماھھ انجمن بارگذاری 
کرده ایم: www.na.org/fipt دوره بازبینی از ۱ دسامبر ۲۰۲۰ تا 

۳۱ مھ ۲۰۲۱ می باشد.
انعکاس  برای   FIPT روزرسانی  بھ  بازنگری ھا  از  ھدف 
رای  حق  دادن  بر  مبنی  جھانی  خدمات  کنفرانس  اخیر  تصمیمات 
بھ نمایندگان فرامناطق در کنفرانس خدمات جھانی بود FIPT در 
بھ  گیرنده  تصمیم  عنوان  بھ  را  مناطق  نمایندگان  فقط  حاضر  حال 
شروع  برای   ۲۰۲۰ جھانی  خدمات  کنفرانس  می شناسد.  رسمیت 
روند بازنگری در FIPT و انجام این طرح ، پیشنھادی را تصویب 
کرد. کار گروه پروژه ھر ورودی کھ در طول دوره بررسی وارد 

شود را بازبینی می کند.
ھنگامی کھ انجمن تعیین می کند کھ چھ تغییراتی را می خواھد در 
FIPT ببیند، تغییرات مربوطھ باید در قوانین عملیاتی اعمال شود، 
اما آن تغییرات را می توان با ارائھ پیشنھادات در گزارش دستور 
برای  انجمن  توسط  بازبینی  بھ  نیازی  و  کرد  ایجاد  کنفرانس  کار 
مدت شش ماه نمی باشد. با پایان یافتن دوره ورودی، ما گزارش 

بیشتری خواھیم داد

www.na.org/media صفحھ رسانھ
بھ راحتی یادداشت ھای اینستاگرام را دوباره 

پست کنید و بھ منابع گروه ھای مجازی،  
فیلم ھای خدمات جھانی و منابع خدمات 

دسترسی پیدا کنید.

لطفا در صورت امکان جھت کمک مالی 
مکرر بھ آدرس زیر مراجعھ نمایید:

www.na.org/contribute

ا ک ک ت کان ا ت

تاریخ ھا و اطالعیھ ھای مھم

من چھ می توانم بکنم؟
راه ھای مشغول و درگیر شدن در کار
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فعالیت ھای اکتبر – دسامبر ۲۰۲۰

دادگاھی پرونده 
ما در مورد یک پرونده قضایی ایاالت متحده کھ درگیر آن بودیم  در 
در  داده ایم.  گزارش  جھانی  خدمات  خبرنامھ  و  وبینار   ، ایمیل  چند 
اواخر ماه سپتامبر قاضی تصمیم نھایی را صادر کرد و ما منتظریم تا 
موضوع را پشت سر بگذاریم. متأسفانھ گروھی کھ در ابتدا پرونده را 
مطرح کردند اکنون درخواست تجدیدنظر کرده اند، بنابراین ما مجبور 
خواھیم بود پول و انرژی بیشتری صرف کنیم کھ می توانست در تالش 

برای رساندن پیام بھ معتاد در حال عذاب استفاده شود.
از  گروھی   ،  ۲۰۲۰ سال  اوایل  در   ، شما  حافظھ  سازی  تازه  جھت 
اعضا کھ خود را "منطقھ خودمختار" می نامیدند از دادگاه تقاضا کردند 
تا خدمات جھانی معتادان گمنام  را بھ عنوان متولی مایملک معنوی 

انجمن (FIPT) حذف کند.
نشریات   ،  NA "معنوی حراست "مایملک  از  اطمینان  برای   FIPT
بھبودی، لوگوھا و نام انجمن در برابر سوء استفاده یا فساد بھ وجود 
اعضای  جمعی  تصمیمات  گویای  کھ  است  حقوقی  سند  یک  آن  آمده. 
انجمن در این زمینھ می باشد، از جملھ مسئولیت و اختیارات خدمات 
جھانی برای اداره اموال و دارایی از طرف انجمن. ھیچ بدنھ خدماتی 
یا  مالک  را   NA لوگوھای و  نشریات  نمی توانند  افراد  از  گروھی  یا 
تحت کنترل داشتھ باشند; مالکیت و کنترل متعلق بھ NA بھ عنوان یک 
کل است. بعنوان متولی ، خدمات جھانی NA وظیفھ دارد تا اموال و 

دارایی NA را ایمن نگھ دارد.
سوابق  و  تاریخچھ ھا  از  برخی  بھ  دسترسی  افزایش  برای  تالش  در 
دو گزارش از  مربوط بھ وجدان گروھی و نشریات NA ، ما اخیراً 
ھیئت مدیره از سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را در بولتن ھا (شماره ۳۴ و # 
۳۵) منتشر کردیم و مقدمھ ای را بھ بولتن شماره ۳۴ اضافھ کردیم . 
شما می توانید آن بولتن ھا، خود FIPT  و سایر اسناد مرتبط را کھ در 

www.na.org/fipt اینجا قرار داده شده است ، بیابید
گزارش ھای اصلی کھ مجدداً بھ بولتن تبدیل کرده ایم در پاسخ بھ انتشار 
غیرقانونی نشریات NA نوشتھ شده است. در  اساس، پرونده قضایی 
فعلی و چاپ غیرقانونی نشریات از ھمان انگیزه نادرست ناشی می شود 
کھ "اعتقاد بھ بی توجھی بھ خواست، اراده و اجازه نگرفتن از انجمن 
مشکلی ندارد". مرجع نھایی در NA یک نیروی برتر مھربان است 
کھ خود را در وجدان گروه بیان می کند. سازوکار شنیدن این وجدان در 
سطح جھانی ، کنفرانس خدمات جھانی است. اعضای حاضر در این 
پرونده می خواھند تصمیمات کنفرانس خدمات جھانی را با حکم دادگاه 
لغو کنند. این مغایر با اصول NA است و ھزینھ زیادی برای انجمن 
بوجود آورده است. ما تاکنون بیش از ۲۰۰۰۰۰ دالر برای این پرونده 
ھزینھ کرده ایم و با طرح درخواست تجدیدنظر ، مبلغ آن افزایش خواھد 
تھیھ  بھ  ابتدا  در  کھ  داریم  اختیار  در  را  وکیلی  خوشبختانھ  ما  یافت. 
FIPT کمک کرده است، اما این حرفھ و تخصص ارزان قیمت نیست. 
حفاظت از نشریات NA برای محافظت از پیام NA احتماالً مھمترین 
کاری است کھ ما در خدمات جھانی انجام می دھیم و ارزش دارد کھ 
برای این کار منابعی مصرف کنیم ، اما نمی توانیم این فکر را رھا کنیم 
کھ با این پول می شد چھ تعداد کتاب پایھ برای جوامع محروم NA و یا 

اعضایی کھ در زندان ھستند و مشکل مالی دارند، ارسال کنیم.
از  باشیم.  داشتھ  گزارش  برای  بھتری  خبرھای  بزودی  کھ  امیدواریم 
ھمھ کسانی کھ بھ گسترش دقیق اطالعات و ارج نھادن بھ خواست و 

اراده انجمن، کمک کرده اند، تشکر می نماییم.

زندانی ھای  تبلت 
با رویکرد بھ یادداشتی مسرت بخش تر، بیماری ھای ھمھ گیر ممکن 
است در واقع دسترسی برخی از زندانیان بھ نشریات NA را افزایش 
دھد. بسیاری از زندان ھایی کھ می خواھند گزینھ ھای بھبودی زندانیان 
را ارائھ دھند، در زندان خود اینترنت ندارند تا امکان برگزاری جلسات 

از  بسیاری   ، بعالوه  باشند.  داشتھ  را  مجازی 
موسسات و نھادھا مقررات خود را تغییر 

بھ  كتاب  ورود  شده  باعث  کھ  اند  داده 
این  کھ  نیست  معلوم  شود.  ممنوع  آن 
ادامھ  ھمھ گیر  بیماری  از  بعد  قانون 
این  اما  باشد.  نداشتھ  یا  باشد  داشتھ 
جھت  افراد  برخی  بھ  ھا  چالش 
بررسی گزینھ ھای جدید، انگیزه داده 

است. سی دی ھای مشارکت اعضا در 
چند زندان مجاز شده است. زندان ھای 

دیگر در حال خرید تبلت ھای برای زندانیان 
بارگیری  خواندنی  محتویات  با  قبل  از  کھ  ھستند 

شده اند و نیاز بھ اینترنت برای استفاده از این تبلت ھا نیست. خدمات 
جھانی NA  مدت زیادی است کھ تالش می کند تا با ارائھ دھندگان 
تبلت ارتباط برقرار کند ، اما آنھا با خدمات جھانی NA ھمکاری چشم 

گیر و چندانی نداشتھ اند.
اما اکنون بھ نظر می رسد کھ باالخره با ھمکاری با مقامات زندان ھا 
کھ توانایی ارائھ نشریات بر روی تبلت ھا را دارند ، در حال پیشرفت 

ھستیم.
دو زندان در فلوریدا اولین زندان ھایی بودند کھ نشریات بھبودی را بھ 
تبلت ھا اضافھ کردند. برای تحقق این امر یک تالش و اقدام ھماھنگ 
توسط رئیس زندان و خدمتگزاران مورد اعتماد در فلوریدا، الزم بود. 
بھ طور خالصھ ، رئیس زندان مجبور بود از ارائھ دھنده تبلت بخواھد 
خدمات  کند.  اضافھ  تبلت ھا  این  بھ  را   NA  بھ مربوط  محتویات  تا 
و  کند،  تأیید  را  نشریات  انتخاب  و  گزینھ ھا  بود  مجبور   NA جھانی

سرانجام تبلت ھا با نشریات بھبودی برای زندانیان بارگذاری شد.
اطالع  در  آن  کمک  و  کیفری  عدالت  مجازی  کنفرانس  از  تشکر  با 
رسانی بھ مقامات زندان جھت بوجود  آوردن فرصت بھبودی برای 
برنامھ  حال  در  جدید  مکان  پنج  گیر،  ھمھ  بیماری  طی  در  زندانیان 

ریزی جھت اجرای این برنامھ ھستند.
ھمھ  کھ  است  آن  خواھان  نیز  اوھایو  کیفری  عدالت  کمیساریای 
موسسات اوھایو، نشریات مربوط بھ بھبودی را در تبلت ھا ارائھ کنند. 
تا بھ امروز، نشریات مربوط بھ بھبودی انتخاب شده 
است و اکنون ارائھ دھنده و راه انداز 
تبلت ھا باید کار خود را تمام 
کنند. ما معتقدیم کھ این اتفاق 
جدید  سال  است قبل از  ممکن 
رخ دھد و زندانیان ممکن است 
NA با خواندن نشریات بھبودی
، بھ استقبال سال ۲۰۲۱ بروند.

ناحیھ جنوب شرقی آریزونا نیز در 
زندان ھا  مقامات  با  ھمکاری  حال 
روی  بر  بھبودی  نشریات  تا  است 
تبلت در اختیار زندانیان قرار گیرد. 
کمیتھ خدمات مشترک نیوجرسی کھ 
منطقھ  دو  فعالیت ھای  اجرای  مسئول 
روابط  جلسھ  نیز  است  نیوجرسی  در 

و
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عمومی ای با سازمان زندان ھا خواھد داشت کھ در آن قرار است در 
مورد ارائھ تبلت بھ زندانیان صحبت شود. ھمچنین ایالت کانیتیکات در 
جھت ارائھ تبلت بھ زندانیان اقداماتی کرده است، و شھر نیویورک نیز 
بھ ھمچنین. امیدواریم کھ تا پایان فصل اول سال ۲۰۲۱ چندین مکان 

جدید بھ تبلت ھای حاوی نشریات بھبودی مجھز گردند.   
تبلت برای زندانیان روشی است برای رساندن پیام بھبودی. این چیزی 
است کھ ما مدت ھا است درباره آن صحبت و فعالیت کرده ایم و حال با 
تشکر از ھمکاری خدمات جھانی، خدمتگزاران مورد اعتماد محلی و 
مسئولین زندان ھا در حال بوقوع پیوستن است. این دقیقا کاریست بر 
پایھ ماموریت ذاتی ما. ھیچ سود مالی در آن وجود ندارد و ھر سازمان 
تجاری عادی بھ آن بھ دید سرمایھ گذاری غیرعاقالنھ ای نگاه می کند 
عادی  تجاری  سازمان  یک  ما  اما  داشت.  نخواھد  برگشتی  ھیچ  کھ 
از  این  ھستیم.  روحانی  ماموریتی  با  غیرانتفاعی  سازمانی  ما  نیستیم. 
انواع فعالیت ھای است کھ اعانات مالی شما اعضا ممکن ساختھ است.   

بعضی کارھای باقیمانده کھ در حال انجام است
در رسانھ  مخصوص  صفحھ  یک  ما  سایت:  روزرسانی  بھ 
www.na.org/media بوجود آورده ایم تا راحت تر بتوانیم پست ھای 
بھ  دسترسی  ھمینطور  و  کنیم  ارائھ  ھم  سایت  در  را  اینستاگرامی 
منابع  و  جھانی  خدمات  ویدیوھای  مجازی،  جلسات  بھ  مربوط  منابع 
بھ  مربوط  آگھی  ارائھ  بھ  آغاز  ما  باشد.  پذیرتر  امکان  خدماتی 
نموده ایم   www.na.org/events در  فرامناطق  و  مناطق  رویدادھای 
www.instagram.com/ در  ھم  را  اینستاگرام  ھای الیت ھای  و 
narcoticsanonymous ما در حال حاضر اعالمیھ ھا و ایمیل ھای بھ 
روز خدمات جھانی را در www.na.org/nawsnews ارائھ می کنیم. 
جھانی  خدمات  خبرنامھ  دریافت  برای  ایمیل  طریق  از  می توانید  شما 

آبونھ شوید. 

ترجمھ ھا: ما از ماه مارس گذشتھ ۸۰ ترجمھ جدید انتشار داده ایم – کھ 
برابر است با یک ترجمھ در ھر ۳ روز.

کتاب یک اصل روحانی برای ھر روز: چھارمین دستھ از مقاالت دریافتی 
جھت بررسی انجمن تا آخر ژانویھ بارگذاری شد. ۷۵

است:  موجود  روحانی  اصل  ده  مورد  در  مقالھ 
گمنامی، بصیرت، ھم دلی، ایمان، سپاسگزاری، 
تمایل.  و  ھشیاری  روشن بینی،  امید،  صداقت، 
کم  چھ  و  زیاد  تعداد  دز  چھ  شما  داده ھای  از  ما 

درباره شان  می توانید  کھ  روحانی  اصول  ضمن  در  می کنیم.  استقبال 
برای  معتادان  توسط   NA نشریات است.  شده  بارگذاری  نیز  بنویسید 

معتادان نوشتھ شده است – معتادانی مانند شما.
سال  در  جھانی  ھمایش  کھ  ھستیم  مطمئن  ما  جھانی:  خدمات  ھمایش 
۲۰۲۱ برگزار نخواھد شد و در حال بررسی امکان برگزاری آن در 

سال ۲۰۲۲ ھستیم.

مالی شرایط 
سال گذشتھ یک سال مملو از چالش برای خدمات جھانی بود کھ بعضی 
اینکھ  ھمھ  از  توجھ تر  قابل  دارند.  ادامھ  ھم  ھنوز  چالش ھا  این  از 
از  بیشتر  ما  ھزینھ ھای  کھ  معنی  این  بھ  داریم  بودجھ  کسر  ھنوز  ما 
درآمدمان است. در جاھایی کھ امکان داشت ما مخارج را کم کردیم. 
بھ بیش از نیمی از کارمندان مرخصی اجباری بدون حقوق دادیم. بھ 
دلیل عوارض جانبی بیماری فراگیر و محدویت ھا در بودجھ، در ۹ ماه 
گذشتھ جھت برگزاری رویدادھا یا جلسات ھیئت امنا ھیچ سفری انجام 
نشده است. ما فصلنامھ ھا یا کپی پیش نویس ھا را بھ صورت کاغذی 
پست نکرده ایم. بھ دلیل فشارھای وارده بخاطر بیماری فراگیر، تعداد 
زیاد کارمند از دست داده و محدودیت ھای بودجھ  ما مجبور بھ ایجاد 
تغییرات شدیم. در بعضی موارد نشریاتی کھ برای کشورھای خارج 
از آمریکا فرستادیم با تاخیر در تحویل روبرو شدند زیرا مجبور بودیم 
پایھ  کتاب  ارسال  مثال  بعنوان  کنیم.  استفاده  ارزان تر  روش ھای  از 
کھ بھ تازگی بھ زبان جدیدی ترجمھ شده بود بیش از زمان متعارف 
طول کشید تا ما بتوانیم راھی برای ھزینھ حمل ارزان تر پیدا کنیم. در 
بعضی موارد ھم اصال امکان تقلیل ھزینھ وجود ندارد. برای مثال طبق 
قرارداد ما بدون ھیچ تخفیفی مجبور بھ پرداخت کرایھ مکان دفتر یا 
تجھیزات ھستیم. در مجموع ما ھر کاری کھ برای کم کردن ھزینھ ھا 

وجود داشت را انجام دادیم.    
دھھ  چندین  برای  است.  درآمد  افزایش  کسری  این  برای  دیگر  روش 
خاطر  بھ  است.  شده  تامین  نشریات  فروش  از  جھانی  خدمات  درآمد 
اینکھ گروھھا و بدنھ ھای خدماتی بسیاری دیگر بھ صورت حضوری 
برگزار نمی شوند فروش نشریات یک شبھ در ماه مارس گذشتھ افت 
شدیدی داشت. در چند ماه گذشتھ شرایط غیرقابل پیش بینی بود، بعضی 
اوقات فروش افزایش می یافت و بعضی اوقات افت می کرد. مدت زمان 
بیشتری طول خواھد کشید تا این بحران بھداشتی جھانی از بین برود و 
جلسات بھبودی و جلسات خدماتی حضوری بطور دائم برگزار گردند.

در طی این مدت ما بر افزایش کمک ھای داوطلبانھ اعضا بھ خدمات 
جھانی و خلق فرھنگ بخشش بیشتر در انجمن پافشاری می کنیم.

بر چشم انداز ما سرمایھ گذاری کنید
ثروتمندی  افراد   NA اعضا  اکثر 
نیستند. در واقع بسیاری از ما گذران 
ما  کھ  مطلبی  اما  می کنند.  زندگی 
درباره انجمن NA می دانیم این است 
تالش  ھمدیگر  کمک  با  ما  اگر  کھ 
کنیم.  جابجا  را  کوھھا  می توانیم  کنیم 
مدرکی  خود  بھبودی  ساده  واقعیت 
است برای اثبات این ادعا. " بسیاری 
از ما ... دست بھ دامن پزشکان، روان 
ھیچ  اما  شدیم،  مذاھب  یا  و  پزشکان 

یک از آنھا برای حل مشکل ما کافی نبود." (کتاب پایھ، "چرا اینجا 
ھستیم") ما از طریق قدرت تالش ھای جمعی خود ھنوز زنده و در 
حال بھبودی ھستیم. با کمک ھمدیگر ما قادریم کاری را انجام دھیم 

کھ دیگران نمی توانند.
نیاز است تا ما ھمگی ھمین روش را جھت تامین ھزینھ ھای خدماتی 
خود اجرا کنیم. فقط خدمات جھانی نیست کھ شرایط دشواری دارد. 
بدنھ ھا و دفاتر خدماتی بسیاری در سراسر جھان ھستند کھ بھ فروش 
خود  ھزینھ ھای  تامین  جھت  رویدادھا  از  حاصل  سود  یا  نشریات 
متکی بودند و حال تحت تاثیر بیماری فراگیر بھ مشکل بر خورده اند. 

ما می توانیم با ھمکاری یکدیگر ھزینھ خدمات را تامین کنیم.
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فعالیت ھای اکتبر – دسامبر ۲۰۲۰
در زیر بخشی از تاریخچھ انجمن ذکر شده است.  

در سال ۱۹۷۱ میالدی، اولین ھمایش جھانی و کنفرانس برگزار شد. 
در زیر قسمتی از نامھ ھیئت امنا کھ از اعضا دعوت می کرد تا در این 

رویدادھا شرکت کنند، آمده است:
ھدف اصلی این کنفرانس این است کھ رابطین گروھھا NA از 
تمام نقاط (در آمریکا و کشورھای دیگر) را دور ھم جمع کند تا 
یک دفتر مرکزی جھانی راه اندازی کرده و یک مدیر تجاری 

تمام وقت با حقوق مکفی انتخاب کند تا مسئول دفتر باشد ...
ما احساس می کنیم کھ این دفتر مرکزی جھانی بھ حل مشکل 
ایجاد ارتباط کھ این اواخر در دوره رشد سریع  NA بوجود 
آمده، کمک فراوانی خواھد کرد. ما می خواھیم اطمینان حاصل 
کنیم کھ تجربھ، نیرو و امیدی کھ طی سالیان در نواحی ای کھ 
NA آنجا فعال و موثر بوده، بھ دست آمده در اختیار گروھھای 
جدید قرار گیرد. ما می خواھیم مطمئن شویم کھ بھ درخواست ھا 
برای نشریات NA یا اطالعات در مورد انجمن بھ سرعت و 

دقت رسیدگی شود.

گونھ  این  اتفاق  این  با  رابطھ  در  می پیوندند  بوقوع  معجزات  کتاب 
گزارش کرده است:

میرادا  ال  باشگاه  در   ۱۹۷۱ نوامبر   ۵ تاریخ  در  کھ  ھمایشی 
آغاز شد، ھمایش موفقیت آمیزی بود کھ حدود ۲۰۰ نفر در آن 
شرکت کردند. باب ب بھ بیمارستانی کھ جیمی در آن بستری 
سپس  و  بیاورد  ھمایش  بھ  سخنرانی  برای  را  او  تا  رفت  بود 
بعد از پایان ھمایش او را بھ بیمارستان بازگرداند. بھ ھمراه 
جیمی کھ درباره تاریخچھ انجمن مشارکت کرد، جک دبلیو نیز 

درباره رشد انجمن در دھھ ۶۰ مشارکت نمود.

روز بعد یک جلسھ اداری برگزار گردید کھ در آن نمایندگان 
با اتفاق نظر ایده راه اندازی یک دفتر مرکزی و استخدام مدیر 
و کارمند برای آن را تائید کردند. در رابطھ با تھیھ پول مورد 
نیاز جھت رسیدن بھ این ھدف بعضی اعضا قول دادند ھر ماه 
بطور منظم مبلغی را اعانھ کنند، کھ این باعث کاستھ شدن از 
نگرانی ھا گردید. اما متاسفانھ بھ اکثر این قول ھا وفا نشد. در 
خاتمھ فھرستی از جلسات موجود تھیھ گردید کھ نشان می داد 
از  خارج  آنھا  از  یکی  فقط  کھ  دارد  وجود  جلسھ   ۳۸ کل  در 

کالیفرنیا و در شھر دنور است.  

یک  وجود  بھ  نیاز  کھ  است  مدت ھا  ما  می کنید  مشاھده  کھ  ھمانگونھ 
پرداخت  چالش  با  ھمیشھ  و  می کنیم  احساس  را  جھانی  خدمات  دفتر 
خود  فرھنگ  در  تا  داریم  نیاز  ما  بوده ایم.  روبرو  آن  خدمات  ھزینھ 
تغییر ایجاد کنیم و این تغییر زمانی رخ می دھد کھ نھ فقط تنھا خدمات 
مطرح  نیز  اعضا  توسط  موضوع  این  بلکھ  کند  مطرح  را  آن  جھانی 
و  منظم  اعانات  جھانی  خدمات  برای  درآمد  منبع  مطمئن ترین  گردد. 
مداوم اعضا بھ www.na.org/contribute است. بسیاری از شما کھ 

حال مطالعھ این نسخھ از خبرنامھ خدمات جھانی ھستید ممکن است 
از قبل شروع بھ اعانھ منظم کرده باشید. اگر اقدام نکرده اید، لطفا آن 
را بررسی کنید. بسیاری از ما در ازاء ھر ماه یا ھر سال پاکی خود 
مبلغ یک دالر اعانھ را در نظر می گیریم. اگر از قبل شروع بھ اعانھ 
منظم کرده اید، ما از شما سپاسگزاریم. آیا تمایل دارید با چند دوست 
یا رھجوی خود صحبت کنید تا ایشان ھمانند شما اقدام بھ اعانھ کنند؟ 
تنھا  دیگر  معتادی  با  معتاد  یک  صحبت  کھ  داریم  باور  صمیمانھ  ما 
روش موثر جھت تغییر رفتار برای دست و دل بازی اعضا است. تمام 
خدمات در NA نیاز بھ حمایت اعضا جھت در دسترس قرار دادن پیام 

در اختیار معتادی کھ خواھان بھبودی است دارند.   

 (PPP) برنامھ محافظت از فیش حقوقی
پوشش  تحت  جھانی  خدمات  می دانید،  شما  از  بعضی  کھ  ھمانطور 
بحران  مناسبت  بھ  آمریکا  دولت  کھ  حقوقی  فیش  از  محافظت  برنامھ 
افتصادی کھ بھ دلیل بیماری فراگیر بھ وجود آمده مبلغی پول دریافت 
نموده است. ھدف از این برنامھ جلوگیری از بیکاری بود. مبلغ پولی 
کھ ھر سازمان یا مرکز تجاری دریافت می کرد براساس مبلغ حقوقی 

بود کھ در سال گذشتھ پرداخت کرده بود و مالیات آن را داده بود. 
مراکز تجاری از این پول جھت حفظ فیش ھای حقوقی استفاده می کنند 
تا از بیکار شدن کارمندان خود جلوگیری کنند و می توانند درخواست 
اعتبار جھت کاستن مبلغ اصلی وام خود نمایند. خدمات جھانی برای 
اعتبار درخواست خواھد کرد تا تقریبا ۵۰ درصد از وام دریافتی را 

پوشش دھد.
بعضی از اعضا نسبت بھ درخواست اعتبار و اینکھ این اقدام در راستای 
اصول سنت ھفتم نیست ابراز نگرانی می کنند. ما در این رابطھ بحث 
مفصلی در جلسھ ھیئت امنا داشتیم و در نھایت بھ این نتیجھ رسیدیم کھ 
درخواست اعتبار ھیچکدام از اصول روحانی ما را زیر پا نمی گذارد. ما 
بھ عدم قبول اعانات خارج از انجمن متعھد ھستیم – کھ امری غیرقابل 
بحث است – اما اعتقاد داریم کھ دریافت اعتبار کھ ما صالحیت دریافت 
آن تحت پوشش PPP را داریم در این مقولھ نمی گنجد. ھمانطور کھ گفتیم 
این برنامھ فقط شامل مراکز تجاری می شود کھ مالیات حقوق کارمندان 
خود را پرداخت کرده اند، و مبلغ اعتبار دریافتی برابر یا کمتر از مالیات 
حقوقی است کھ ما در سال گذشتھ پرداخت کردیم. بھ این معنی کھ اعتبار 

برابر است با برگشت مالیات. 
بھره بردن از اعتبارات و تخفیف ھا یک منطق درست در تجارت است 
و در تمام سطوح خدماتی NA اتفاق می افتد. بدنھ ھای خدماتی NA با 
ثبت قانونی و ھمایش ھا از منافع برگشت مالیات کھ در بعضی ایاالت 
آمریکا بھ ۴۰٪ می رسد استفاده می کنند. در کالیفرنیا کھ خدمات جھانی 
در آنجا ثبت قانونی شده این اعتبار ۲۸٪ از درآمد قابل مالیات است. 
ھمایش ھای جھانی و بسیاری دیگر از ھمایش ھای NA از اعتبار و 
تخفیف در اجاره بھای مکان برگزاری استفاده می کنند، و حتی بسیاری 
از  جلسات  برگزاری  جھت  مکان  کرایھ  ھنگام   NA گروھھای  از 

تخفیف ھای زیادی بھره می برند.
پذیرش اعتبار و تخفیف کھ اعانھ بحساب نیایند در چنین شرایطی یک 
در  استاندارد  تجاری  روش  از  بخشی  و  است،  مالی  مسئوالنھ  عمل 
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دسامبر ۲۰۲۰
PPP سازمان ھای غیرانتفاعی است و ما دریافت اعتبار تحت پوشش

را با این دید نگاه می کنیم.
اگر برنامھ PPP قسمت دوم نیز داشتھ باشد و ما شرایط آن را داشتھ 

باشیم در این راستا اقدام خواھیم کرد.

کارھایی کھ فعال بھ تعویق افتاده است
تمام این اطالعات کھ در مورد کمبودھای مالی ارائھ شد بھ معنی این 
را  می دادیم  انجام  نرمال  حالت  در  کھ  را  کارھایی  ھمھ  ما  کھ  است 
اندازه  بھ  کھ  است  غیرممکن  تقریبا  نمی دھیم.  انجام  حاضر  حال  در 
از  را  خود  کارمندان  از  نیمی  از  بیش  کھ  وقتی  کنیم  فعالیت  گذشتھ 
دست داده ایم، اگرچھ کارمندان باقیمانده بھ شدت و در حد توان خود 
کار می کنند. در ضمن اینکھ محدودیت ھای اقتصادی بھ ھمراه بحران 

بھداشتی جھانی وجود دارند.
جلسات  آموزش،  روزھای  در  اعضا  با  ارتباط  قطع 
فرامناطق و دیگر رویدادھا قلب ما را بھ درد می آورد. 
می بینیم  زوم  در  را  شما  چھره ھای  کھ  شکرگذاریم  ما 
است.  شده  تنگ  شما  با  کامل  ارتباط  برای  دل مان  اما 
خدمات جھانی ھزینھ برگزاری جلسات فرامنطقھ آفریقا 
نمی دانیم چھ زمانی امکان  را پرداخت می کرد، و حال 

مجدد این کار را خواھیم داشت. 
مجلھ  ما  است.  خورده  لطمھ  نیز  ما  نوشتاری  ارتباطات 
راه NA ، پیامی در راه، یا گزارش کنفرانس را منتشر 
نکرده ایم و ممکن است مجبور باشیم در طرح و محتویات 
گزارش سالیانھ خود نیز تغییراتی بدھیم. ما قادر نبوده ایم 
بھ تلفن ھا و ایمیل ھا بھ موقع جواب دھیم و اغلب مطالب 
و اطالعات را بدون داشتن زمان و منابع کافی جھت تائید 

ارسال نموده ایم.   
بسیاری از پروژه ھا بھ تعویق افتاده است. ھنوز کاری بر 
روی پروژه ھای: ھمایش و رویدادھا، پمفلت در انزوا، 
چھارچوب بندی پمفلت زنان در بھبودی و گفتگو درباره 
درمان تحت داروھای جایگزین و چھارچوب بندی پمفلت 

مربوطھ در این دوره انجام نشده است.
خدمات جھانی یک مخزن و امین اطالعات برای اعضا 
NA و بدنھ ھای خدماتی در سراسر دنیا است کھ توانایی 
مجبور  ما  است.  گردیده  محدود  نیز  رابطھ  این  در  ما 
رسانھ ھای  و  کاغذی  مدارک  بایگانی  کردن  متوقف  بھ 
بھ  مربوط  رویدادھای  حاضر  حال  در  ما  شدیم.  صوتی 

نواحی و گروھھا را بارگذاری نمی کنیم.
تحت  کھ  است  فعالیت ھایی  از  تعدادی  فقط  موارد  این 
تاثیر قرار گرفتھ است. اغلب از ما سئوال می شد کھ چھ 
کارھایی در حال حاضر انجام نمی شوند کھ اینھا برخی 
از موارد بودند. ارائھ خدمات بھ اعضا NA و حمایت از 
نواحی، مناطق و فرامناطق کھ کمک می کنند تا معتادان 
در سراسر جھان NA را پیدا کنند، ھدف اولیھ و عشق 

ما است. آرزو داریم کھ می توانستیم بیشتر فعال باشیم. 

انسانی گزارش پنل نیروی 
با سالم از طرف پنل نیروی انسانی. امیدواریم ھمگی در این شرایط 
سخت در امنیت و سالمت کامل باشند. حتی با چالش ھای جاری، ما 
فرآیند  مجازی  جلسات  برگزاری  طریق  از  تا  ھستیم  تالش  در  سخت 
این  ابتدا  در  باشید  داشتھ  خاطر  بھ  اگر  بخشیم.  بھبود  را  شدن  کاندیدا 
باور  ما  کھ  است  شده  انجام  تغییرات  بعضی  کھ  دادیم  گزارش  دوره 
داریم شرایط را برای ھمھ ما بھتر خواھد کرد. از آنجا کھ در حال آغاز 

فرآیند کاندیدا پذیری ھستیم، خوشحالیم کھ جزئیات بیشتری در مورد 
تغییرات در اختیارتان بگذاریم و از شما درخواست کمک کنیم. 

شرایط  آماده سازی  حال  در  ما  رسیده ایم،   ۲۰۲۱ سال  بھ  حالیکھ  در 
توصیھ  جھت  فرامناطق)  امنا،  ھیئت  (مناطق،   RBZ فرآیند  شروع 
یک  ما  ھستیم.  انسانی  نیروی  پنل  در  عضویت  برای  بالقوه  کاندیدا 
کاربرگ ۲ صفحھ ای درست کرده ایم تا بھ بدنھ ھای خدماتی کمک کنیم 
بالقوه  کاندیداھای  ارزیابی  و  شناسایی  در  شما  نقش  از  بھتری  درک 
پیدا کنند. این کاربرگ شامل سئواالتی است کھ می توان از کاندیداھا 
پرسید، و باز ھم امیدواریم کھ بتواند در تالش ھایتان بھ شما کمک کند. 
بدنھ ھای خدماتی در استفاده از آن یا ایجاد تغییراتی براساس نیاز آزاد 
میان  در  ما  با  لطفا  دارید  منبع  این  بھبود  جھت  ایده ای  اگر  و  ھستند. 
بگذارید. این کاربرگ بھ ھمراه باقی موارد از طریق ایمیل در اوایل 
ژانویھ زمانی کھ پنل نیروی انسانی آغاز فرآیند RBZ را اعالم خواھد 
کرد برای شما ارسال خواھد شد. منتظر دریافت ایمیل باشید و توجھ 
داشتھ باشید تاریخ انقضا قبول درخواست کاندیدا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱

است.    
برای اولین بار، ما از تمام اعضائی کھ تمایل دارند بعنوان کاندیدا در 
RBZ کنفرانس خدمات جھانی مطرح گردند درخواست می کنیم کھ از

توصیھ الزم را دریافت کنند. در گذشتھ عضویت در ائتالف جھانی، 
در  شدن  کاندیدا  جھت  جھانی  خدمات  در  سابقھ  و  پاکی  مدت  طول 
پنل نیروی انسانی کفایت می کرد. اما ھمانگونھ کھ در گزارشات خود 
در سالھای گذشتھ مطرح کردیم، تاریخچھ اطالعاتی کنفرانس خدمات 
RBZ طرف  از  کسانیکھ  می دھد  نشان  انتخابات  مورد  در  جھانی 

دھندگان  رای  طرف  از  را  تمایل  و  حمایت  بیشترین  شده اند  توصیھ 
دریافت می کنند. در واقع از زمان آغاز RBZ در سال ۲۰۰۶ تمامی 
اعضا ھیئت امنا بھ غیر از ۲ نفر از طرف RBZ توصیھ شده بودند. 
ائتالف  کاندیداھای  کردیم:  شناسایی  را  مورد  دو  ما  داده ھا  بھ  نگاه  با 
جھانی (کاندیداھای کھ فرآیند RBZ را طی نکرده اند) بھ ندرت نامزد 
می شوند و بھ ندرت انتخاب می شوند، و اغلب از این فرآیند سرخورده 
پیش  ما  برای  مشغلھ  و  کار  زیادی  مقدار  ھم  ما  برای  و  می گردند، 
می آورد کھ بھ نفع ھیچکس نیست. ما از این تصمیم خود مطمئن ھستیم 
کھ باید از ھمھ کاندیداھا خواستھ شود کھ برای نامزدی در این دوره 
حتما توصیھ RBZ را دریافت کنند. ما باور داریم کھ این روش در 
راستای اصول شناسایی رھبری طبق مفھوم چھارم خدماتی NA است.   
ما نسبت بھ یادآوری این روش بھ ھمگان ادامھ خواھیم داد. از شما ھم 
تشکر می کنیم کھ این موضوع را انتشار دھید. ما می خواھیم ارزیابی 
درستی از این موضوع داشتھ باشیم و از گفتگو درباره آن در کنفرانس 
برود،  پیش  بخوبی  چیز  ھمھ  اگر  می کنیم.  استقبال  جھانی  خدمات 
NA درخواست اصالحات الزم را در کتاب راھنمای خدمات جھانی

برای سال ۲۰۲۴ خواھیم داد. 
ارسال  برایتان  ایمیل  آینده  ھفتھ  چند  ظرف  کھ  می کنیم  تکرار  ھم  باز 
خواھیم کرد. از ھر نظر و سئوالی استقبال می کنیم. در ارسال نظرات 

خود بھ hrp@na.org راحت باشید. 

در پایان / تاریخ ھای مھم
آمارھای  بھ  مربوط  داده ھای  ارسال  فرصت  سررسید  دسامبر   ۳۱

جلسات مجازی است
خدمات  راھنمای  مورد  در  داده ھا  ارسال  سررسید  ۲۰۲۱ ژانویھ   ۹
جھانی بھ دراپ باکس شرکت کنندگان کنفرانس خدمات جھانی 

است
۳۱ ژانویھ ۲۰۲۱ سررسید ارسال داده ھای آخرین گروه نظرات در 

رابطھ با کتاب یک اصل روحانی برای ھر روز است




