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انـارانـواده نـانـای خـهروهـه گـامـرنـبـخ

 

 نیست "مشارکت"حرف زدن 

کاددم   اوایل که به نارانان آمدم اصالً در جلسات مشاارک  نیا   

هام خاارد  اسا  و    سالم زندگ  و خاانااد  ماب باه   "گفتم نی 

از بچگا  یااد گدهتاه باادم مددهاا       "کامم  کس  م احساس ش

احساس حیاق ، شکس ، تادس و میا  کاه آنراا را باه گدیاه       

 کممد بیمدازد، مشارک  نی 

ها خیل  خاب باد  نشستب در یک اتاق و شمیدن مشارک  خانم

چیزهای زیادی از آنرا یاد گدهتم و احساس راحت  زیادی کددم  

ددم باه خاادم اهتراار کاددم      باالخد  وقت  شدوع به مشارک  ک

ام تاا ایمکاه دوسا  ماارد     کددم ایاب بدناماه را هرییاد    هکد م 

خاااه  واقاااً   کا  ما   "اعتیادی مدا به چالش کشاید و گفا    

خااه  راجا  باه احسااس خاادت چیازی      مشارک  کم ؟ نی 

کددم نه آمد صحب  م مب دربارة وقایا  که پیش م  "بگای ؟

 کددم دم، مشارک  نی زدربارة خادم  مب حدف م 

 

 

 
 م ا   ا ن شماره 

تاانید راهمیا پیدا کمید؟نی  2  

 ابزارهای بربادی مب 3

4-5  وضای  مال  

ای به خادمنامه  6  

هاقسی  کییته 7  

 رویدادها 8

 درخااس  8

 

هاا و نحااة   جلسات بدای مب مامای جدیدی پیدا کدد  به گفته

گدهتم چطار احساسات و دادم  باید یاد م اعضا گاش م  گفتار

خااساتم واقاااً   هیجاناتم را مشارک  کمم  کار آسان  نبااد  ما   

مشارک  کمم ول  وحش  داشاتم  ابتادا ساا  کاددم باا یاک       

 اد نارانان  مشارک  کمم دوس  مارد  اعتی

تدریج باد از مدت  باض  چیزها را در جلسه مشارک  کددم  به

کار بادایم آساانتد شاد و بیشاتد مشاارک  کاددم  خااناادة        ایب

هایم گااش داد و پاریده  و مادا تشاای      ام به مشارک نارانان 

 کدد 

هاا  باالخد  تاانستم بدون تیدیب مشاارک  کامم  باضا  وقا     

کام احسااس راحتا     کمم و گااه  باد  کام   م خاب مشارک  

ای در جلسات ظاهد شدم  عالیس ! بیشتدی کددم  به شکل تاز 

کمد احساسات پمران خاادم را  مشارک  واقا  به مب کیک م 

 درک کمم 

تاانساتم بیشاتد   ریرتم م وقت  احساسات قدیی  را بیدون م 

ک  نکمید  همااز هام خااب مشاار    کمم  اشتبا  به بدنامه تاجه 

صاارت امادوز دربیاایم    ها طال کشید  اس  تا بهکمم  سالنی 

-دهد تا مددی شام که ما  مب نشان م ول  نارانان راه  را به

 خااهم باشم 

 
 یـالـت مـیـعـوض

بایاد در   ماال  سااالنه   گازارش طب  اساسمامة انجیب نارانان، 

اختیار هیئ  امما و وبسای  قدار گیادد و در خبدناماة ناراناان    

در  8132دساامبد   13چاپ شاد  وضاای  ماال  ممترا  باه     

 ایب خبدنامه قدار دارد  5و  4صفحات 
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 د؟ـدا کنیـما پیـد راهنـوانیـتنمی

 اشتراک الکترونیکی خبرنامه

 بخشخبرنامة ارتباط آرامش رایگاناشتراک الکترونیکی 

 ! 0555مشترکین تا این تاریخ بیش از تعداد 

  

"و به سطح  از بربادی دس  یاهته اس  که ما نیز جایای آن هستیم  تاانیم با او ارتباط بدقدار کمیمراهمیا کس  اس  که م "   

 دوازد  ابزار بربادی نارانان

 

بسیاری از اعضای نارانان در مماط  یاا اساتان  

کممااد کااه نارانااان جدیااداً هااای  زناادگ  ماا 

ای ها تأسیس شد  اس  و هاقد روابط و شابکه 

  کااه قادر  رهجا هستمد  ساایدیب باه  -راهمیا

-جای  زندگ  م شانس هستمد که در خاش
از عضاا  ا کاه ناراناان در آنجاا پاگدهتاه و    کممد 

یک  از مفیدتدیب ابزارهاای بدناماه   راهمیا که 

تااانیم از  چگاناه ما     کممداس ، استفاد  م 

به یاک جلساة بابا      تأسیس یک جلسه تاز 

از ایاب مدحلاه    تاانیمتبدیل شایم؟ چگانه م 

 بیدونبه  یممجبارگاه   ؟به آن مدحله بدسیم

رساد کاه   ظاد ما   چاان بم  کمایم هکاد   جابه

   ؟نداریم  آیا داریمب را سایدی هایماقای 

کمد قدم به اعضا کیک م  اندازی یک گدو را 

  برتاد اسا    کارکممدجیا  دسته ها راتا قدم

اگاد ماا   کمد  نتمرای  کار ها را بههیچکس قدم

صاادق باادن   تمرا با خادمان صاحب  کمایم   

رهمیادهااای  قاادم ی هااا  گاادو ساار  اساا 

کاه   کممدرا تشای  م و اعضا  کممدتاییب م 

 تمرا در مارد چیزهای  با گدو  مشارک  کمماد 

را  تاد ماضاعات حسااس و تد هستمد که راح 

باا عضاا دیگادی در میاان      طاار خواصا   به

هاای ایمتدنتا    بگرارند  بدخ  از اعضا به گدو 

-آشاما ما   اهاداد   و در آنجا باشاند ملح  م 

 کیلاامتد  هازاران  و راهمیاهاای خااد را   شاند

 و کمماد پیادا ما    هساتمد دورتد از جای  کاه  

 کممد حفظ م  را هم گیمام 

 و راهمیاهای خاد را شاندآشما م اهداد  آنجا با

پیدا  دورتد از جای  که هستمد کیلامتد هزاران

 کمماد  حفاظ ما    را هام  گیماام   و کمماد م 

های ساید ممااط  یاا   بدخ  از اعضا در هیایش

اعضاای  کاه باا آنراا      کشارها بدای مالقات باا 

شاادک  کاادد  و از ایااب طدیاا   اط دارناادارتباا

نیسا  راهمیاای    یکممد  نیااز پیدا م  راهمیا

و شیا در جلسه محل  شایا یاا حتا  اساتان     

اسا  کاه    مرم ایاب   درواق  ممطقه شیا باشد

ید  او آنچه را ارتباط بدقدار کمبا او د یتاانبشیا 

خااهید، دارد  کسا  کاه احسااس    که شیا م 

کس  که   اعتیاد کمید تاانید به اوم  کمیدم 

تااند به شیا کیک کمد روش خاد را کماار  م 

 بگرارید 

استمد کسان  کاه  اخم در یک ممطقه از اعضا 

راهمیاا بشااند ناام خااد را در      تیایل داشتمد

لیست  وارد کممد تا اهدادی که نیاز باه راهمیاا   

آن  بااالخد  لیس  انترااب کمماد     آن دارند از

 ایجادچان در  بدداش دس  کار ایب ممطقه از

 انترااب   نگدها  ای رهجا نتیجه-ة راهمیارابط

مانمد سفارش مرا از روی مماا نیسا ،   راهمیا 

کامر که روی صفحه  تاانید با یک نامشیا نی 

 ناشته شد  ارتباط بدقدار کمید 

تااند با بدگزاری یا ممطقة جدید م یک ناحیه 

کارگا  به اعضا کیک کماد تاا خاارز از گادو      

باه عباارت   ، مماد ادشان با یکدیگد مالقات کخ

رهجاا  -ایجاد رابطة بیشاتد راهمیاا  بدای دیگد 

 کمد م  سازیزمیمه

ها هییشه در طال جلسات یک  از گدو  عضا

جا راهمیا و رهجا یبکه ما در ا گف م 

هستمد دانس  که در گدو  اهدادی نی ، نداریم

چدا اعالم   کممدرا راهمیای  م که سایدیب 

 ؟بدیمکار نی را بهکمیم که ابزارهای بدنامه  م

ها هییشه در طال جلسات یک  از گدو  عضا

جاا راهمیاا و رهجاا    یاب که ماا در ا  گف م 

دانساا  کااه در گاادو  اهاادادی نیاا ، نااداریم

چدا   کممدرا راهمیای  م هستمد که سایدیب 

کاار  را باه کمیم که ابزارهای بدناماه  اعالم م 

دهد که وارد پیام م کار به تاز ایب ؟بدیمنی 

ما واقااً به بدناماه اعتقااد ناداریم  هایچکس     

به ساالم  جلساات لطیاه     خااهدنی  عیداً

 بزند   

ای راهمیا هستید؟ آیاا در  آیا شیا در جستج

از مشاارک  او   واقاااً  هس  کاه جلسه کس  

از شایا   بدید و بمظدتاان مااقایتش  لرت م 

از نیادوی   واس ؟ دعاا و مداقباه کمیاد    برتد 

سپس از   بدتد برااهید شیا را راهمیای  کمد

  آن شرص برااهید تا راهمیاای شایا شااد   

شااد؟  ا  در گدو  شیا هیچکس راهمیا نی آی

 درکمد؟ کار نی  شیا قدمهیچکس در گدو  

پیشمراد دهید که اگاد ساایدیب    جلسه اداری

یاک گادو  قادم    باا هام   مماد هساتمد   عالقه

 اساسامامه تریاه  و  گاد بادای  تشکیل دهیاد   

و  گاش کمید  اگد گدو  کمید و به وجدان گد

باه  ، ندارد تشکیل گدو  قدمای به شیا عالقه

را پیدا کمید که ی بدوید تا عضاها ساید گدو 

 ارتباط بدقدار کمید      اوبتاانید با 

، ممطقاه یاا اساتان شایا     در گدو  خانگ آیا 

از تاالش دسا     وجاد ندارد؟ هیچ راهمیای 

 هکد کمید! به بیدون جابهد  نکشی
 

 2صفحه 
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 ن ـودی مـهبـب هـایزارـاب

یاد جابه کمم وقت  به ابزار بربادی هکد م 

ابزارهاای    ایاب جاباه شاامل    اهاتم ابزار م 

های مرتلف اسا   ها و انداز هداوان با شکل

کاار  آنرا را باه  تاانم که در ماارد مرتلف 

کاار  در ماقای  خاص  به باض  از آنرابدد  

هاا قابال   هیة ماقایا    ، درروند و بدخم 

 باه با هم تاان را م   بدخ  استفاد  هستمد

بطاار مساتقل    از باضا  در حالیکه  بددکار 

تااانم  شاد  از تیام ابزارهایم م استفاد  م 

اساتفاد  کامم و از بایب    نامحدود  به دهاات

    نرااهمد ره 

بادای تقایا  روحام    مب هد روز صبح  مثالً

گاام بدخاارد باا    هم  کامم مداقباه ما   و دعا 

میکب اس  بادای پشا     انه،روز یهاچالش

سد گراشتب آنرا بارها دعای آرامش براانم  

کمم، باید م بدن خاد را تغریه  هیانطارکه

 ناشاتب روحم را نیز با خااندن نشادیات یاا   

تغریه کامم  بادای کامال     امیادداش  روزانه

روزم، بادای دعاای بیشاتد و قادم د      کددن 

هیاایب کارهااای ساااد   گاارارم  وقاا  ماا 

در  دارد تاا ما  هایم را آماد  و خاب نگهابزار

آماااد  ، مااااقا  کااه زناادگ  آشاافته اساا 

    باشمد

 ماتااادان هسااتم  ةمحاصااددر مااب هااد روز 

بقیه ناه   مد و تادادی در حال بربادی هست

 هیااه آنرااا ماتاااد ،مااب چرااار هدزنااد دارم

  کمماد ما  موادف   حاضد در حالهستمد و 

، اماا  خیلا  دوسا  دارم   راآنراا   هیاة ماب  

ماا از    یشان کامم عش  رها کمم بام تالش 

مدترا قبال رقاص هام وابساتگ  را شادوع      

 کددیم 

باه ناراناان آمادم دو نفاد از     کاه  باار   اولایب 

 هااایانتراااب یکساادی از ابزارماتااادانم بااا 

در و کددناد  ما  زندگ   روز، روزبهخادشان

 ،اموابسته دانستم کهم   حال بربادی بادند

-و ما   دمکاد آنرا هکد م  به هاساع ان چ
 زنادگ  خااستم و م  دمکدآنرا م خااستم 

را کمتدل کامم   عزیزان ماتادم  هایو بدنامه

کددناد  گااش ما   هقط اگد باه حادف ماب    

 3صفحه 

را عزیازان ماتاادم    هایو بدنامه زندگ خااستم 

-گااش ما   حدف ماب  کمتدل کمم  هقط اگد به
 شد   کددند زندگ  خیل  برتد م 

 کامم مب چه تالش  م ببیممد مد تاانستآیا نی 

زندگ  برتدی داشاته  بربادی،  دربتاانمد آنرا تا 

هدکاری بدایشان پاک بادند، که  تا وقت باشمد؟ 

ماا  ارتباط کددم  و هیه چیز هداهم م  کددمم 

 رهتمبه جلسات از هم بییارگانه باد  مب بکامالً 

-راح  پیش م ام بدنامه با گاش دادم  بسیارو 
زیادی احساس  درد ورهتم و حدومدزی نداشتم 

م اما   بادکار کدد سه قدم اول را  مب کددمنی 

  نکدد  بادم مشارک آنرا را 

 یاک  پااک  جشب  پس از یک  از دختدانم اخیداً

لغاازش کاادد  قلاابم درد گدهاا  و    اشگ سااال

از  هاااراًعجاازم ماادا کمتاادل کاادد  چماادیب روز 

در  کاددم تاا  اساتفاد   دعاا  و ، راهمیایم جلسات

گاناه از آنراا   مقابل احساسات و اهکاار وساااس  

نشاان سااخ  کاه    یایم خاطد  راهمیک بگیدمک

  روی اعتیااد نادارمم ماب باعا  آن     کمتدلا  مب

  هیچماان  تاانم آن را درماان کامم  نبادم و نی 

آنچاه  و هد  از دس  دادن پاک  دختدکه براطد 

ی یاک  ، با اعضاکددمبدس  آورد  باد گالیه م 

آنرا باه ماب یاادآوری      دیگد صحب  کددم گدو 

ی بدتدی دارد و ماب بایاد او را   کددند که او نیدو

بادایم دشااار    کاار به نیدوی بدتدش بسپارم  ایب

ها باد او را ندید  بادم و خبادی  باد چان هفته

چیزهاا    اهکارم به سی  بادتدیب  نداشتماز وی 

-ما  ، خادهدوشا   اسا  او در خیابان آیا ؛ ره 
بااز    مب کمد و مید  و مید م تزری   مااد، کمد

حقیق  قدیی  خاادم نباادم   آماد  پریدش  هم

اساتفاد   بتااانم  داشتم که جدیدی  هایاما ابزار

  کمم

ب نتاانساتم اهکاار   ، ما خاصدر یک شب سر  

  دوش مراااب بام را کماار بگارارم و   گانهوسااس

ماب  ایاب کاار باه   گدیاه کاددم    گدم  گادهتم و  

به یک صلح درون   بدای رسیدن داد که  آرامش

 وضای  ایب در  دممجبار نبانیاز داشتم  به آن 

باه ایاب     در گرشاته  قبال بیاانم میدقابل

ایاب   گراشاتم و ما  دادم ما   اداماه  وض 

دیگاد    مب مسلط باشدشب بد  اهکار تیام

کمم! حااال دیگاد ابازار دارم     ایمکار را نی 

، تجدباه مشارک  کتاب  واصاً، مرنشدیات

  خااطد ماب بااد    مایة تسال  نیدو و امید، 

م هد زماان کاه خااساتم بادای     ستتاانم 

م اپیدا کددن آرامش و پریدش در زنادگ  

 به آن رجاع کمم  

بدم خاانادن  ابزاری که مب امدوز  بکار م 

امیاد  و ، نیدو روزانة مشارک  تجدبهب اکت

ددازم  پا ما  دعاا و مداقباه   اس  و باد به 

ام در گاادو  خااانگ هااای دوشاامبه شااب

کمم  مکاتبات روزاناه باا سااید    شدک  م 

دارد  پابدجاا نگاه ما    باناان در نارانان مدا 

های پمجشمبه در یک جلساه تلفما    شب

به باه سای    کمم   روزهای شمم شدک  

کمم   کاار هاد   جلسه دیگدی رانمدگ  م 

 ةروزاناه درباار   یادداشا  شب مب ناشتب 

طد آنرا خاهبدر آن روز   اس  که چیزهای

 امای در گاشاا بدنامااه م شااکدگزار هساات

آن را ظرد بااداز  7 ساع  دارم که هد روز

 کماد  قبال از خاااب،   یاادآوری ما   مب به

-  را بدای دعا باا نیادوی بدتادم ما     زمان
خاانی   ها را باا  درحال حاضد قدمگررانم  

-که در نظد دارم راهمیایش باشم کار ما  
ود یک ما  پیش از مب خااستمد کمم  حد

سایس باشام    أتا پشتیبان یک گدو  تاز  ت

-ایب خدم  مدا در انجیب هاال نگه ما  
دارد  باادای مااب اداین دیااب بااه بدنامااه از  

 طدی  خدم  اهیی  دارد 

ای داد  اس  که کیک همب بدنامنارانان به

نگدانا    و وساااس  کمد بدون کمتادل، م 

قااادرم زناادگ  کاامم  ایمااک مااب  دائیاا 

بکاار  ام برباادی ابزار  ةجابابزارهای  را از 

 آن سپاسگزارم   باب دم و بب

  کارال د
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 انجمن گروه خانواده نارانان
 صورت سود و زیان 

 0281 از ژانویه تا دسامبر

 درآمد 
 . فروش نشریه0033

  52/37675   . کالیفرنیا3313
 71/281482  . سایر ایالتها و کشورها3312

 $22/003013  . فروش کل نشریه0033
 11/86   . کاالهای مصرفی3331
 83/61566  ل دریافتی. هزینه های حم3211
 66/31315  های الکترونیکی. کتاب3271
 11/3223  . حق اشتراک خبرنامه3311
 التالیف. درآمد حق0643

 11/3564    آرژانتین
 11/711    کلمبیا
 11/84     ایران

 11/311    انگلستان
 $33/2663  التالیفکل درآمد حق .0643
 32/55331 .کل کمک مالی گروه های آمریکا3511
 26/8152  . کل کمک مالی بین المللی3531
 66/2816  های انفرادی. کمک3551

 $24/613400    درآمد کل

 هزینه های فروش کاال
 بخش تولید –.هزینه فروش 6333

 66/26622  .خرید کاغذ و ملزومات4131
 36/21356  .خریدهای عمده4132
 88/78748  .ابزار و وسایل/کپی4121
 68/45263   .دستمزدها4131
 36/3617  .مالیات بر حقوق4132
 51/466   .بیمه4134
 81/53222  .پست و ارسال4138
 11/6855   .اجاره4141
 36/372   .تعمیرات4148
 44/3355  .آب و برق و ...4152
 11/3131  .کاالهای مصرفی4161
 51/232  .  هزینه خبرنامه4162

 $22/263260 بخش تولید –.کل هزینه فروش 6333
 $22/263260    کل هزینه فروش

 $99/203049های فروش و کمکهای مالی سود خالص پس از هزینه

 ها هزینه
 .هزینه لیست حقوق6033

 25/67433   و دستمزد .حقوق4351
 27/526  .بیمه حوادث کارگری4366
 51/8164   .مالیات بر حقوق4367
 83/3423  .هزینه پردازش حقوق4368

 $30/032624   ت حقوق.کل هزینه لیس6033
 های عملیاتی. هزینه6233

 11/4671 های قانونی و حسابداری .هزینه4231
 24/253   .خدمات بانکی4232
 11/645   .هزینه استهالک4236
 11/63  . حق عضویت و آبونمان 4221

 

 
 76/3266    .اجاره وسایل دفتر4225
 36/3685    .هزینه بیمه4231
 12/5726    ینه های دفتر.هز4241
 57/2341      .ملزومات دفتری4242
 38/2326     .ماشین پست4251
 25/663     .حمل و پست 4252
 11/53611      .اجاره4261
 11/24    . تعمیرو نگهداری   4262
 68/32233     .هزینه اینترنتی4266
 47/661ها و مجوزها            . مالیات4271
 36/4386       . تلفن4276
 61/2643      . برق و آب و ...4278
 11/3436      . هزینه وب4281

 $19/92224     های عملیاتی. کل هزینه6233
 32/264     های سفر مدیر اجرایی. هزینه4611

 $69/233102       هزینه کل

 $13/02312        درآمد عملیاتی خالص
 سایر درآمدها

 ی. درآمد همایش جهان0633
 36581/ 11            . ثبت نام 3413
 11/5335    . غذا 3412
 23/2388  . محصوالت و نشریات 3413
 $20/26330          . درآمد همایش جهانی0633
 38/631   .گواهی بیمه3561
 63/4635    . درآمد متفرقه 3566
 64/62827 . درآمد کنفرانس خدمات جهانی 3651
 78/73   . سود بانکی4531

 $96/92016           کل سایر درآمدها 

 هاسایر هزینه
  های همایش جهانی . هزینه6133
 67/7383   . رویداد 6130
 43/5163    . غذا 4512
 51/568   . محصوالت 4513
 27/4236   . ملزومات4514
 71/212    . سفر4515
 44/784   . متفرقه 4516
 29/03223   های همایش جهانی      . کل هزینه6133
 های کنفرانس جهانی. هزینه6123
 61/43746   . هتل و غذا 4526
 11/2363  . پرداخت به متخصصین 4527
 34/33253    . سفر  4528
 67/813   . ملزومات 4526
  75/88  های کنفرانس . هزینه4551
 $44/43214های کنفرانس جهانی      .کل هزینه6123

 $65/78476           هاکل سایر هزینه
 $66/33677            سایر درآمدهای خالص

 $69/00103            درآمد خالص
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 انانجمن گروه خانواده ناران
 تراز نامه

 0281دسامبر  18به تاریخ 

 
     هادارایی

 های جاریدارایی   
 های بانکیحساب
  61/345326   حساب جاری . 3113
 11/51183  . ذخیره احتیاطی3151

  $ 040324/ 43   بانکیهای کل حساب
    های جاریسایر دارایی
  64/3371  ها. پیش پرداخت هزینه3114
  27/31442   ه. ودیعة اجار3116
  11/72322   . موجودی انبار3131

 $90/01309   های جاریکل سایر دارایی
  $  10/093344   های جاریکل دارایی

 ثابت هایدارایی
 . مبلمان و لوازم دفتری3134

  25/33237   . مبلمان و لوازم3136
 -25/31363  . منهای هزینه استهالک3138

  $11/874  ری. کل مبلمان و لوازم دفت3134
 $33/326    کل دارایی ثابت

 $10/263099    هاکل دارایی

 و سرمایه بدهی
 هابدی   

 های جاریبدهی     
  28/31576  . کارت اعتباری2121

 54/6822  . کارت اعتباری تجاری2131
  $32/02341   های اعتباریکل کارت
  

 های جاریسایر بدهی
   11/681  کالیفرنیا مالیاتاداره . 2412

 $ 11/681   های جاریکل سایر بدهی
 $28/33545   های جاریکل بدهی
  $23/00161    هاکل بدهی

 سرمایه
  21/354664   . ذخیره مالی3611

 46/31533    درآمد خالص
          $49/340960    سرمایه کل

 $10/263099   ها و سرمایه کل بدهی
 

 
 

 کاهای آمریک مالی گروه.کم0133

 25/348    السکاآ
 37/3388    اریزونا

 11/51   ارکانزاس
 36/3336  کالیفرنیای مرکزی
 45/2226   کالیفرنیای شمالی
 12/8652   کالیفرنیای جنوبی

 11/661    کلرداو
 11/2531   کانکتیکات

 11/315    دالواره
 21/23    کلمبیا

 36/8313    فلوریدا
 22/2657    جورجیا
 31/332    ایلینویز
 11/331    ایندیانا

 11/286    کانزاس
 11/211    کنتاکی
  11/325    لویزیانا
 11/3327    مریلند

 11/371   ماساچوست
 15/816   میشیگان

 15/366   مینه سوتا
 68/235   میسوری

 11/51    مونتانا
 11/3328    نوادا

 67/252   نیوهمپشایر
 81/3332   نیوجرسی

 11/375   نیومکزیکو
 16/4517   نیویورک

 72/886   کارولینای شمالی
 11/5   داکوتای شمالی

 47/3365    اوهایو
 11/221   اوکالهما
 11/211    اورگون

 41/8184   پنسیلوانیای شرقی
 33/613   پنسیلوانیای غربی

 11/51    ردایلند
 11/581   کارولینای جنوبی

 11/72    تنسی
 11/3331    تگزاس

 11/311   ورمونت
 11/622   ویرجینیا
 68/3637   واشنگتن

 11/86   ویرجینیای غربی
 11/15   ویسکانسین

 $02/10031       های آمریکاهای مالی گروهکل کمک

 های مالی بین المللی. کمک0103
 11/311   آرژانتین

 36/683   کانادای شرقی
 32/3315   کانادای غربی

 11/3716    کلمبیا
 11/66    ایران

 11/311    اسرائیل
 45/3318     ژاپن

 51/35     روسیه
 11/251   افریقای جنوبی

 $24/1233  المللیهای مالی بین. کل کمک0103
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 صلح

 ودم  ـه خـه بـنام
 ول عزیزمپا

جلسااه نارانااان  اولایب از تااا هیاایب االن  خاب، 

 رود ای  مطیئمم سدت گیج ما  بدگشتهدت خا

  کتاااب مشااارک   دوازد  ساام   قاادم دوازد 

تجدبه، نیدو و امید  دعای آرامش  نیادوی بدتاد    

ایاب هیاان    واقااًآیا  ؟ایمرا بدای تاس  آیا واقااً

 ؟چیزی اس  که اآلن نیاز داری

باه آنجاا    داها اخیا  نطبیا  تا  ةدانم مدیزم 

و نیم آنجاا   ساع یککه ممظارم ایمس   بدوی

دوی  جاا  یبار را  کاریک حت  نشست  و کس 

ه را  کما  ارائا  بدای ایمکه چطار پسدت را روباه 

بدای پایان  تا باید "نگف  باریککس هیچ نداد 

برتاد   "یاا   " کار را بکم ایبدادن به مودف او 

درس   انجام ده  تا او به مسید کار رااس  ایب

تا باه آنجاا    هرییدم، "یک زندگ  پدبار بدگددد 

هد کاری کاه امکاان داشا      تقدیبارهت  چان 

دی و حاال ایب مسید را امتحاان  کدد  باامتحان 

رسد ایاب هام باه تاا جاااب      بمظد م ، ایکدد 

    ندهد

روانشماساان و مشااوران    گدهاا، تا پیش درماان 

های های مرتلف و پانسیانای  او به بدنامهرهته

اسا   تاا   هته رگدها ماندر و به نزد روزیشبانه

سااله   83او   مؤبد نباد  اسا  حال هیچکدام هب

نشایمد   املب روزها تمرا در اتااقش ما    اس  و

آید، عباس و خشایگیب  وقت  از آنجا بیدون م 

کمد  دلسادد اسا   املاب    او مشاجد  م اس   

 ایو بدناماه  روزها نشئه اس   بیکار اس   آیمد 

تااان  م که چگانه  ددانم  یک نفد قطااًندارد  

و  تاادک مااااد او را وادار بااه، او انگیااز  دادبااه 

راهاا   ماااًاش کاادد  مطیئدگ در زنااپیشااده  

     وجاد دارد

پسدت هازاران  را  کددن های تا بدای روبهتالش

را از خاااب راحا  و    تاا دالر هزیمه داشاته، و  

رابطة ساید هدزندان محدوم کدد  اس    تاجه به

از ایمکاه   تانه جادای  اسا    در آسا  اتزناشای 

 در شاغل   ،اس  یهییشه جای دیگد کزتتید

تاا  گف  زندگ  تاان م  تأبا جد داری  مشکل

   میدقابل تحیل اس  حال حاضددر
 

 6صفحه 

 

گف  زنادگ   تاان م  تأبا جدداری   مشکل

   میدقابل تحیل اس  حال حاضددرتا 

تالش روزانه بدای از  تدس از هددا، خیل  بدتد

او چاه نااع   ایمکه از ، نگدان  از آیمد   بقاس 

کاه پامج یاا د     داشا ، ایم خااهد  ایزندگ 

اهاد اهتااد،   سال باد چاه اتفااق  بادایش خا   

بدتدیب ناع شکمجه اس   درواق  پیش خااد  

 باد شاید زندگ  بدون او برتد  ایدد ک اقدار

از آنرا انسان برتادی سااخ    چطار نارانان 

هیااه دربااارة ماهباا    کددنااد   صااحب 

اهاادادی را  گفتمااد ساارب ماا  "جلسااات"

-ما  حتا   و  ناد دزما   کاه لبرماد   دیدی
ای  ایمطار نرمدید که  یدند  مدتراس خمد

 ؟نیس 

  تاد نگاا  کاب   ای عییا  حال به آنچه دید 

از یکدیگد    را دیدی که در آن مددمانجیم

 ماد  ده م اهیی  هم کممد و بهحیای  م 

اما می  روی آن ، آرامش  در جلسه باد بله

آن جلسه هیه رنج کشاید    نشسته باد  در

  را تجدباه کادد    هقادان  ادرد ی هیه  بادند

خااد   عزیازی کاه باه   دیادن  رنج از   بادند

  زنااد  از دساا  دادن ماقایاا آساایب ماا 

صااداق  عییقاا    خااانااد هدوپاشاا  یااک 

 جلسه را زنجید محکی  حاکم باد  پیدامان

-کدام از حلقههدا گدهته باد  درحالیکه هیچ
از لحاظ انداز ، شاکل یاا رنا     های زنجید 

پیاسته بادند و یک م ههبیه هم نبادند، شب

پیانادی    پیاند ناگسستم  شکل گدهته باد

 پیاناد زنجیاد حاصال   آن   اساتحکام  دائی 

 ند   دادم آنرا باد و هیه به هم امید 

هیان  اما ایب دقیقاً متاجه نشایشاید االن 

نیااز   چیزی اس  که تاا باه آن نیااز داری    

نیاز داری با   داری برش  از آن زنجید باش 

را  تاا و  ممدک حیای  تاکه از  ی باش اهداد

-تا را قضاوت نی که تاال  برشمد  کسان 

گدیاه   آنراا ای ها نهشاتاان  روی م  وکممد 

بادای ساؤال   ی که میکب اسا   د  اهداکم 

 "چگانااه بااه عزیااز ماتااادم کیااک کاامم "

تاانماد باه تاا    ا م ام   نداشته باشمدپاسر

  دهمدنیدوی ادامة مسید را ب

 

ماادا او را پایااان 

  بیما  نگدان  ما  

بااار میاا  را بلاه،  

باا  هییشاه   بدای

حیاااال خاااااد 

خااه  کادد اماا   

الاقااال شاااکمجه 

ی  از سمگیم  دائ

بار نگدانا  پایاان   

 خااهد یاه  

 

از سامگیم   حیل خااه  کدد اما الاقل خاد 

  شاد  راااه  نشکمجه تا آخد عید بار نگدان  

بتدس   آن اندیشه دیگد الزم نیس  از آیمد  

را واداشا  تاا در    انداز، تاا و وضاح آن چشم

های بیشتد باش   با خاادت  جستجای جااب

را که هماز آن حتیا کاری هس  "گای ، م 

 "ام امتحان نکدد 
 پیشمراد کدد درمانگدی که با او تیاس داری

ماابدایب  باشاد، ب  خاب بدای نارانان  شایدکه 

ای گاشاه  سااک  در به آنجا رهتا  و کاامال   

نشست  و گاش دادی و صبد کاددی  هدگاز   

حل  پیشامراد نشاد و   پاسر  نشمیدی و را 

 اماا  شاد  ن آسای  تجاایز هیچ ماجان ماجز 

شااید    چمد دقیقه به آنچه دیادی هکاد کاب   

که چگانه پسدت را هیچکس در جلسه به ایم

لاب آنراا   ناداد اماا ام   پاسار   را  کما  روبه

-براطد جلسه آرام و حتا  شااد بمظاد ما     

خااطد بدناماه   هیدند  بیشتد اهداد جلسه با رس

بدخ  از   رسیدندراح  و سپاسگزار بمظد م 

 باض  از ایمکه  بربادی خادشان حدف زدند 

7ادامه در صفحه   
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 رسانیکمیته اطالع

 

 جهانی نارانان خدمات 2121کنفرانس 
 رشد از طریق خدمت

 0202ماه می سال  1-4
البدل نیایمادگان ارساال   ای به تیام مماط ، نیایمدگان و عل دعاتمامه

شد  اگد سؤال  دارید باا کییتاه کمفادانس خادمات جراان  باه آدرس       

 تیاس بگیدید  W S Conference committeeایییلم 

 هاآخرین مهلت
انس خاادمات جرااان  بااه تیااام کییتااه کمفااد 8132ژوئب  11

 دهد مماط  مبلغ هزیمه متاادل را اطالع م 

نایس پیشمرادات بادای  نرای  ارائه پیش مرل  8132سپتامبد  4

 قدار گدهتب در دستارکار کمفدانس

مرل  نراای  بادای ارائاه پیشامرادات در هادم       8132اکتبد  34

 نرای 

مااط  ارساال   دستارکار کمفدانس تریه و باه م  8132دسامبد  1

 گدددم 

قواد    مماط  بادای اطاالع دادن   مرل  نرای  8132دسامبد  13

   حضار خاد به کییته کمفدانس خدمات جران 
 

 رسانی در نهایت کاراییمیزگرد اطالع
رسان  خدمات جران  در ما  ژانایاه یاک میزگادد    کییته اطالع

رساان   بادل نظد دربارة اطالعهول  تدتیب داد که محل  بدای ت

خاانید ایب کییته نارانان در دنیاس   اکمان که ایب مقاله را م 

جاالی اس   در جلسات  82در پ  بدگزاری سامیب میزگدد در 

قبل تادادی از امدیکا و کشارهای دیگد دور هم جی  شادند تاا   

 رسان  خاد را با هم در میان بگرارند تجدبیات خدم  اطالع

دد، میدحضاری بدگزار شد و ارزشایمد بااد  ایاب میزگادد     میزگ

هدصت  اس  بدای پاسخ دادن به سؤاالت خاص، مشرص شادن  

رسان   زیدبماای  کارهای ابتکاری و یاهتب ابزارها یا مطالب اطالع

کارگیدی اصال  اس  که حااکم  تیام مباح ، تقای  درک و به

گیدیم و با هم م رسان  اس   ما از هم یاد های اطالعبد هاالی 

 کارها را انجام دهیم! "تاانیمما با هم م "کمیم  رشد م 

تاانید به ما بپیاندید  هضاای میزگادد   جالب نیس ؟ شیا هم م 

تااند در آن شدک  کماد   محدود اس  و هدکس زودتد بیاید م 

 جاالی به آدرسم 82بدای شدک  در جلسه

 anon.org-outreach@nar   ار خااد را  ایییل بزنیاد و حضا

 اعالم کمید 

رسان  در خادم   در میزگدد یا در هاصله بیب آنرا، کییته اطالع

رسان  پاساخ  شیاس  و آماد  اس  به سؤاالت شیا دربارة اطالع

 دهد 
 

 ارسال مقاله به خبرنامه
گیرد. لطفا در مقاالت همة اعضای نارانان مورد استقبال قرار می

مقالة خود روی برنامة نارانان تمرکز  نماییزد و تبربزنی نیزرو و     

امید خود را از دیدگاه یک عضو نارانان مشارکت کنید. مقزاالت  

  anon.org-@narnewsletterخززود را بززن ایززن آدر   
ای چاپ شودی بایزد همزراه بزا    مقالن برای این کن ایمیل نمایید.

 امضا شدهی ارسال گردد. فرم واگذاری حق چاپ

بعدی:  آخرین مهلت ارائة مقاله برای چاپ در شماره**

 **است. 0282جوالی  02

 7صفحه  

 

 6ادامه از صفحه  

 ودم ـه خـه بـنام
جای  که الزم نیسا  از    حال خاب تا در اولای  قدار داردمکان  که 

 گفتب چیزی بتدس  

از هم به جلسه بادو  از مشاارک      بشمای گاش کبپس به آنچه م  

  نتدس  داوطلب خدم  شا  در یک جلسه سرمدان شا  مشغال شاا 

پایش از ایاب    که هدگز س  نزدیک و محدم راز کسان  خااه  شددو

یاه  که  درخااه   دان ای و حت  نام کامل آنرا را نی مالقات نکدد 

هاای  ترااب انناشا  از  د کدد تا با استدس کیک خااه تاایب گدو  به 

تاا هیساد، پادر و دوسا        در ایاب بدناماه   زندگ  پسدت کمار بیای 

د اسا  اماا   ناپاری برتدی خااه  شد  خااه  آماخ  که درد اجتماب

   رنج کشیدن انتراب  اس 

تا باد  شدک  در جلساه زنادگ    آمدن به جلسه انتراب خاب  بدای 

 د   تا را برتد خااهد کد

 بیا  ازهم به جلسه ب

 ول  پا
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0521خرداد   2102ژوئن    2قسمت     53شماره  های خانواده نارانانخبرنامه گروه

 
 رو دادهای آ نده

 رویدادها ةصفح یا بن کلیک نمایید و رویدادها روی عنوان خدمات جهانیوبسایت  در ییاتئالع از ج برای اطّ

 .بروید

 

   

 
شد اگد روی درخا   چقدر عال  م 

شاد، ولا  میادمیکب    پال سبز ما  

اس   به هییب دلیال هدیاک از ماا    

باید مقداری از چیزی را کاه داریام   

نیدو و امیاد  بپددازیم تا پیام تجدبه، 

 نارانان به سداسد جران بدسد 

رمم تاارم، کیکراای ماال  باه     عل 

 -8132خاادمات جرااان  در سااال  

% کااهش  6 -8137% و در سال 5/2

داش  یام  امسال باید هیگ  پال 

بیشتدی بپددازیم  امسال را به ساال  

نیانااة کیااک مااال  تباادیل کماایم  

 هییب امدوز کیک کمید!
 
 

  درخواست

های مالی کمک

 0212در سال 

 کاهش یافت

 

سی و هشتمین همایش معتادان گمنـا   

 منطقه فلوریدا

 ترمیم بهبودی

 0212جوالی  6-7
Rosen Center, Orlando Florida  
9840 International Drive  
Orlando, FL 32819  
www.naranonfl.org/events 

 جای دنج بهبودی

 قد  منطقه مرکزی نارانان10جای دنج 

  0212جوالی  02-01
Fairfield Inn & Suites Louisville East  
1220 Kentucky Mills Drive  
Louisville, KY 40299  
Cindy (502) 797-5303 یا  
email convention@naranoncentral.org 

ــه   ــاراتون ســاالنه منطق بیســت و نهمــین ن

 کالیفرنیای جنوبی

  0212سپتامبر  14
4221 Rose Drive  
Yorba Linda, CA 92886 

 هفتمین همایش ساحل شرقی

  0202مارس  02-00
Wyndam Philadelphia—Bucks County  
Trevose, PA 

 خدمات جهانی نارانان 0202انس کنفر

 رشد از طریق خدمت

  0202می  1-4
DoubleTree Torrance – South Bay  
21333 Hawthorne Boulevard  
Torrance, CA 90503 
 

 

 یادبود
یاد اعضای  را که مردبان ، ایثار و روح خدم  آنرا به رشد انجیب کیک زیادی کدد  اس  گداما   

) بادیتیش کلیبیاا د دو عضاا     BCدر ممطقاه   Abbotsfordداریم  گدو  مشارک  و مداقبا   م 

 هایبمام

 Edna  وNicky   

 .داش  که قبل از هات، تغییدات زیادی ایجاد کددند
 کمید اند، قدردان  م کمیم که از اهداد زحیتکش انجیب که کیک زیادی کدد تشکد م 

 

 

 رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

ات رویدادها را در اطّالع توانیدای در وبسایت نارانان وجود دارد کن شما میدانستید صفحنآیا می

 آدر   بن برای دیدن لیست رویدادهای آیندهآن جا مطرح کنید؟ 

 anon.org/events-http://www.nar    بروید و یا اگر کارت همایشی دارید کن مایل بن مشارکت

 بفرستید.  anon.org-events@nar  آدر بن  PDFبن صورت  آن را آن هستیدی
 


