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ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎردھﻢ | ﻧﺴﺨﮫ دو | دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰
ﺑﺎ درود از ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ .درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اﺧﺒﺎر
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ  NAرا ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺳﺎل  ۲۰۲۰رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ،ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﮫ  ،NAو از ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
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
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش داده اﯾﻢ  ،اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ
ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﺟﻌﺒﮫ اﺑﺰار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ در
ﺣﺎل ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺪﻣﺖ و ھﻤﺖ
آن  ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﺮده اﯾﻢ:
 .www.na.org/toolboxﻣﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮔﺮوھﮭﺎی
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ,ﺟﮭﺖ ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎت 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
ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  NAو ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﺪﻣﺎت  NAﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ دو وﺑﯿﻨﺎر
آزاد ،ﯾﮑﯽ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روﺷﮭﺎی ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺠﺎزی و دﯾﮕﺮی در دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺑﮫ طﻮر ﻣﺠﺎزی
از طﺮﯾﻖ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﭘﺮوژه ﻗﺮارداد ودﯾﻌﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ
ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺠﻤﻦ )(FIPT
ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺮوژه ﻗﺮارداد ودﯾﻌﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮرﺳﯽ و ورودی
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎرﮔﺬاری
ﮐﺮده اﯾﻢ www.na.org/fipt :دوره ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ از  ۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺗﺎ
 ۳۱ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺪف از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ھﺎ ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ  FIPTﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دادن ﺣﻖ رای
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻣﻨﺎطﻖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد  FIPTدر
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎطﻖ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ  ۲۰۲۰ﺑﺮای ﺷﺮوع
روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در  FIPTو 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
 FIPTﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد،
اﻣﺎ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات در ﮔﺰارش دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دوره ورودی ،ﻣﺎ ﮔﺰارش
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ داد

ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ و اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ
ﺻﻔﺤﮫ رﺳﺎﻧﮫ

www.na.org/media

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.

ﻣﺎﻟﯽ
ﮏ ﺎ
ﺖ ﮐﮐﻤﮏ
ﮑﺎن ﺟﮭﺖ
ت ااﻣﮑﺎن
ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت
ﻣﮑﺮر ﺑﮫ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
www.na.org/contribute

ﻣﻦ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟

راه ھﺎی ﻣﺸﻐﻮل و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﮐﺎر

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 ﺑﺪھﯿﺪ۷۵ .
ورودی از اواﺧﺮ ژاﻧﻮﯾﮫ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ  www.na.org/spadﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻠﺴﺎت وب ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ آﯾﻨﺪه
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ۱۳ :ﻓﻮرﯾﮫ  ۱۱:۰۰ ،ﺻﺒﺢ PST
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و زﻧﺪان ۱۴ :ژاﻧﻮﯾﮫ  ۳:۰۰ ،ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ PST
ﻗﺪم ﻧﻮﯾﺴﯽ در زﻧﺪان ۱۲ :ژاﻧﻮﯾﮫ  ۴:۰۰ ،ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ PST
ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ۲ :ﻓﻮرﯾﮫ  ۳:۳۰ ،ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ PST
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۲۸ :ژاﻧﻮﯾﮫ  ۴:۰۰ ،ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ PST
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ/ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺠﻤﻦ در ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﮫ ۹ :ژاﻧﻮﯾﮫ  ۱۰:۰۰ ،ﺻﺒﺢ PST
ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺠﺎزی ﻓﺮاﻣﻨﺎطﻖ )ﻓﻘﻂ ﻓﺮا ﻣﻨﺎطﻖ(۱۶:ژاﻧﻮﯾﮫ  ۱۱:۰۰ ،ﺻﺒﺢ PST
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ  www.na.org/webinarﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

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

19737 Nordhoﬀ Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﮐﺘﺒﺮ – دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰

ﭘﺮوﻧﺪه دادﮔﺎھﯽ

ﺗﺒﻠﺖ ھﺎی زﻧﺪاﻧﯽ

ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﮫ درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮدﯾﻢ در
ﭼﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ  ،وﺑﯿﻨﺎر و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺰارش داده اﯾﻢ .در
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 ﺗﻼش
ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺎد در ﺣﺎل ﻋﺬاب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺟﮭﺖ ﺗﺎزه ﺳﺎزی ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺷﻤﺎ  ،در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ، ۲۰۲۰ﮔﺮوھﯽ از
اﻋﻀﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد را "ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﻤﻨﺎم را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﻌﻨﻮی
اﻧﺠﻤﻦ ) (FIPTﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
 FIPTﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺮاﺳﺖ "ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﻌﻨﻮی"  ، NAﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺑﮭﺒﻮدی ،ﻟﻮﮔﻮھﺎ و ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ وﺟﻮد
آﻣﺪه .آن ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻤﻌﯽ اﻋﻀﺎی
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 ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻟﻮﮔﻮھﺎی  NAرا ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ; ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  NAﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﻞ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ  ،ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ  NAوظﯿﻔﮫ دارد ﺗﺎ اﻣﻮال و
داراﯾﯽ  NAرا اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ دارد.
در ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ھﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﺟﺪان ﮔﺮوھﯽ و ﻧﺸﺮﯾﺎت  ، NAﻣﺎ اﺧﯿﺮاً دو ﮔﺰارش از
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از ﺳﺎل  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵را در ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎ )ﺷﻤﺎره  ۳۴و #
 (۳۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻘﺪﻣﮫ ای را ﺑﮫ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺷﻤﺎره  ۳۴اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدﯾﻢ .
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎ ،ﺧﻮد  FIPTو ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﮐﮫ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ www.na.org/fipt
ﮔﺰارش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت  NAﻧﻮﺷﺘﮫ 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  NAﯾﮏ 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  NAاﺳﺖ و ھﺰﯾﻨﮫ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰۰۰دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺎ طﺮح درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ  ،ﻣﺒﻠﻎ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ وﮐﯿﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ
 FIPTﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ و ﺗﺨﺼﺺ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻔﺎظﺖ از ﻧﺸﺮﯾﺎت  NAﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﯿﺎم  NAاﺣﺘﻤﺎﻻً 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  NAو ﯾﺎ
اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺰودی ﺧﺒﺮھﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﺰارش داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از
ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش دﻗﯿﻖ اطﻼﻋﺎت و ارج ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ و
اراده اﻧﺠﻤﻦ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در واﻗﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﺸﺮﯾﺎت  NAرا 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
ﻣﺠﺎزی را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه  ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ورود ﻛﺘﺎب ﺑﮫ
آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ اداﻣﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺟﮭﺖ
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
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ  NAﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺒﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ  ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ  NAھﻤﮑﺎری ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮ و ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺗﻼش و اﻗﺪام ھﻤﺎھﻨﮓ
ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ زﻧﺪان و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﻻزم ﺑﻮد.
ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻﮫ  ،رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد از اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  NAرا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ  NAﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺮﯾﺎت را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﮭﺒﻮدی ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺠﺎزی ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﮐﻤﮏ آن در اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﺟﮭﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮭﺒﻮدی ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در طﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ،ﭘﻨﺞ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺟﮭﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اوھﺎﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ
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
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
رخ دھﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﮭﺒﻮدی NA
 ،ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آرﯾﺰوﻧﺎ ﻧﯿﺰ در
ﺣﺎل ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ھﺎ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﮭﺒﻮدی ﺑﺮ روی
ﺗﺒﻠﺖ در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دو ﻣﻨﻄﻘﮫ
در ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﮫ رواﺑﻂ
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ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ

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  ۲۰۲۱ﭼﻨﺪﯾﻦ 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 ﻏﯿﺮﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ای ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎری ﻋﺎدی
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ از
اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﻋﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻤﻠﻮ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ
از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﮫ دارﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺗﺮ از ھﻤﮫ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﺎ ھﻨﻮز ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ دارﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
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  ۹ﻣﺎه
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
از روش ھﺎی ارزان ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ارﺳﺎل ﮐﺘﺎب ﭘﺎﯾﮫ
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 اﺻﻼ 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.
روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺴﺮی اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ
درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
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.

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

ﺑﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ
اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎ  NAاﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﮔﺬران
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ  NAﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻮھﮭﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده ﺑﮭﺒﻮدی ﺧﻮد ﻣﺪرﮐﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ " .ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺎ  ...دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،روان
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﺷﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد) ".ﮐﺘﺎب ﭘﺎﯾﮫ" ،ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ"( ﻣﺎ از طﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ﺗﻼش 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
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﯾﺎ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از روﯾﺪادھﺎ ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺧﻮد
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺧﻮرده اﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎ :ﻣﺎ از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﮔﺬﺷﺘﮫ  ۸۰ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر داده اﯾﻢ – ﮐﮫ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﮫ در ھﺮ  ۳روز.
ﮐﺘﺎب ﯾﮏ اﺻﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ھﺮ روز :ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ دﺳﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ژاﻧﻮﯾﮫ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪ۷۵ .
ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﻮرد ده اﺻﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ،ﺑﺼﯿﺮت ،ھﻢ دﻟﯽ ،اﯾﻤﺎن ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری،
ﺻﺪاﻗﺖ ،اﻣﯿﺪ ،روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ ،ھﺸﯿﺎری و ﺗﻤﺎﯾﻞ.
ﻣﺎ از داده ھﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﮫ دز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد و ﭼﮫ ﮐﻢ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺿﻤﻦ اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﺷﺎن
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﺎت  NAﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮای
ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ – ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ.
ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ :ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎﯾﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 ۲۰۲۱ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آن در
ﺳﺎل  ۲۰۲۲ھﺴﺘﯿﻢ.

۳

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﮐﺘﺒﺮ – دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰
در زﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ اﻧﺠﻤﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﻣﯿﻼدی ،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  NAاز
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  NAﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ،ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﻧﯿﺮو و اﻣﯿﺪی ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ای ﮐﮫ
 NAآﻧﺠﺎ ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ،ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوھﮭﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ
ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﺎت  NAﯾﺎ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ و
دﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.

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 دﻻر 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؟
ﻣﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ
روش ﻣﻮﺛﺮ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮای دﺳﺖ و دل ﺑﺎزی اﻋﻀﺎ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم
ﺧﺪﻣﺎت در  NAﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎ ﺟﮭﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﭘﯿﺎم
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﮭﺒﻮدی اﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ )(PPP
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺤﺮان
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  ۵۰درﺻﺪ 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 ﺻﻼﺣﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ
آن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  PPPرا 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  NAاﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﺪﻧﮫ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  NAﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺎﻻت
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ  ٪۴۰ﻣﯽ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ
در آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ٪۲۸از درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ.
ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی  NAاز اﻋﺘﺒﺎر و
ﺗﺨﻔﯿﻒ در اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮔﺮوھﮭﺎی  NAھﻨﮕﺎم ﮐﺮاﯾﮫ ﻣﮑﺎن ﺟﮭﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت از
ﺗﺨﻔﯿﻒ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﮫ اﻋﺎﻧﮫ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺸﯽ از روش ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد در

ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:
ھﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۷۱در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻻ ﻣﯿﺮادا
آﻏﺎز ﺷﺪ ،ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻧﻔﺮ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎب ب ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﯿﻤﯽ در آن ﺑﺴﺘﺮی
ﺑﻮد رﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎورد و ﺳﭙﺲ
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  ۶۰ﻣﺸﺎرﮐﺖ 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
در ﮐﻞ  ۳۸ﺟﻠﺴﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺧﺎرج از
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و در ﺷﮭﺮ دﻧﻮر اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺪت ھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟﻮد ﯾﮏ
دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺪﻣﺎت آن روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻋﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺪاوم اﻋﻀﺎ ﺑﮫ  www.na.org/contributeاﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﮐﮫ

4۴

دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۰
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﭘﺬﯾﺮی ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد
ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۲۰۲۱رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ
ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ) RBZﻣﻨﺎطﻖ ،ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ،ﻓﺮاﻣﻨﺎطﻖ( ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎرﺑﺮگ  ۲ﺻﻔﺤﮫ ای درﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ
درک ﺑﮭﺘﺮی از ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﺎز ھﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻼش ھﺎﯾﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﮫ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز آزاد
ھﺴﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ اﯾﺪه ای ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ دارﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮارد از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ در اواﯾﻞ
ژاﻧﻮﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ  RBZرا اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻮﺟﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۱
اﺳﺖ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺎ از ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ از RBZ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺋﺘﻼف ﺟﮭﺎﻧﯽ،
طﻮل ﻣﺪت ﭘﺎﮐﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﮭﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن در
ﭘﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ از طﺮف RBZ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ را از طﺮف رای دھﻨﺪﮔﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ از زﻣﺎن آﻏﺎز  RBZدر ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻋﻀﺎ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از  ۲ﻧﻔﺮ از طﺮف  RBZﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ داده ھﺎ ﻣﺎ دو ﻣﻮرد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی اﺋﺘﻼف
ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﮐﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  RBZرا طﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ( ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻧﺎﻣﺰد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺮﺧﻮرده
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻢ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻠﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ
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  RBZرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ روش در
راﺳﺘﺎی اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رھﺒﺮی طﺒﻖ ﻣﻔﮭﻮم ﭼﮭﺎرم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  NAاﺳﺖ.
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
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود،
درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را در ﮐﺘﺎب راھﻨﻤﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ NA
ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﺑﺎز ھﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ظﺮف ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ آﯾﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .از ھﺮ ﻧﻈﺮ و ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد ﺑﮫ  hrp@na.orgراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ PPP
را ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  PPPﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آن را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ را
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را از
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.
ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ در روزھﺎی آﻣﻮزش ،ﺟﻠﺴﺎت
ﻓﺮاﻣﻨﺎطﻖ و دﯾﮕﺮ روﯾﺪادھﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﺑﮫ درد ﻣﯽ آورد.
ﻣﺎ ﺷﮑﺮﮔﺬارﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮭﺮه ھﺎی ﺷﻤﺎ را در زوم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
اﻣﺎ دل ﻣﺎن ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﮫ آﻓﺮﯾﻘﺎ
را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،و ﺣﺎل ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن
ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ارﺗﺒﺎطﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﮫ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺠﻠﮫ
راه  ، NAﭘﯿﺎﻣﯽ 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 اطﻼﻋﺎت 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 اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻋﻀﺎ
 NAو ﺑﺪﻧﮫ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺪارک ﮐﺎﻏﺬی و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺻﻮﺗﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻧﻮاﺣﯽ و ﮔﺮوھﮭﺎ را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ
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  NAو ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻧﻮاﺣﯽ ،ﻣﻨﺎطﻖ و ﻓﺮاﻣﻨﺎطﻖ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺎدان
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن  NAرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ھﺪف اوﻟﯿﮫ و ﻋﺸﻖ
ﻣﺎ اﺳﺖ .آرزو دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در ﭘﺎﯾﺎن  /ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﮭﻢ
 ۳۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ارﺳﺎل داده ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻣﺎرھﺎی
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ
 ۹ژاﻧﻮﯾﮫ  ۲۰۲۱ﺳﺮرﺳﯿﺪ ارﺳﺎل داده ھﺎ در ﻣﻮرد راھﻨﻤﺎی ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ دراپ ﺑﺎﮐﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺳﺖ
 ۳۱ژاﻧﻮﯾﮫ  ۲۰۲۱ﺳﺮرﺳﯿﺪ ارﺳﺎل داده ھﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻈﺮات در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ اﺻﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ھﺮ روز اﺳﺖ

ﮔﺰارش ﭘﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم از طﺮف ﭘﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ھﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ در اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺟﺎری ،ﻣﺎ
ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ
دوره ﮔﺰارش دادﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎور
دارﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل آﻏﺎز
۵

