
 

  گانھ معتادان گمنام ھای دوازده سنت 
  

توانیم حفظ کنیم و ھمانطور کھ آزادی فردی  ما آنچھ را کھ داریم فقط با مراقبت کامل می
گیرد، بھ ھمان صورت آزادی گروه نیز بھ  گانھ سرچشمھ می ما از قدمھای دوازده

ھای ما بستگی دارد.  سنت  
کند از آنچھ کھ ما را از ھم جدا  متصل می تا زمانی کھ پیوندھایی کھ ما را بھ یکدیگر

چیز بھ خوبی پیش خواھد رفت.   نماید محکمتر باشد، ھمھ می  
بستگی  .N.A. منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد. بھبودی شخصی بھ وحدت١

دارد.   
. در ارتباط با ھدف گروه ما تنھا یک مرجع نھایی وجود دارد، خداوندی مھربان کھ بھ ٢

ای ممکن خود را در وجدان گروه بیان کند. رھبران ما فقط خدمتگزاران مورد  ھگون
کنند.  باشند، آنھا حکومت نمی اعتماد ما می  

. تنھا الزمھ عضویت، تمایل بھ قطع مصرف است. ٣  
در کل اثر  N.A. ھر گروه بایست مستقل باشد باستثناء مواردی کھ بر گروھھای دیگر و ۴

بگذارند.   
ه فقط یک ھدف اصلی دارد، رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است. . ھر گرو۵  
ھرگز نبایست ھیچ مؤسسھ مرتبط و یا ھر سازمان خارجی را تأئید و یا  N.A. یک گروه ۶

را N.Aگذاری کند، یا نام  در آنھا سرمایھ بھ آنھا عاریت دھد، مبادا مسائل مالی، ملکی و   
ود منحرف سازد. شھرت، ما را از ھدف اصلی خ  

میبایست کامالً متکی بھ خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.  N.A. ھر گروه ٧  
توانند  ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می . معتادان گمنام بایست ھمیشھ غیرحرفھ٨

کارمندان مخصوصی استخدام کنند.   
٩ .N.A ھای  توانیم ھیئت ا ما میتحت این عنوان، ھرگز نبایست سازماندھی شود، ام

خدماتی ً در برابر کسانی کھ بدانھا خدمت می یا کمیتھ   کنند،  ھایی تشکیل دھیم کھ مستقیما
مسئول باشند.   

ھرگز نبایست  N.Aای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام  . معتادان گمنام، ھیچ عقیده١٠
بھ مباحث اجتماعی کشانده شود.   

ا بنا بر اصل جاذبھ است تا تبلیغ، ما الزم است ھمیشھ . خط مشی روابط عمومی م١١
گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.   

ھای ما است و ھمیشھ یادآور این است کھ اصول را  . گمنامی، اساس روحانی تمام سنت١٢
ھا ترجیح دھیم.  بھ شخصیت  
پذیر خواھد شد. ما از راه  ھا بھ مرور و بھ آھستگى براى ما امکان ن سنتدرک ای

کنیم ، اّما معموالً پس از  صحبت با اعضاء و تماس با دیگر گروه ھا، اطالعاتى کسب مى



 

 
اقتباس گردیده AA یمجوز از خدمات جھان دوازده قدم  و دوازده سنت با  

شروع فعالیت در کارھاى خدماتى است کھ کسى بھ ما خواھد گفت: "بھبودى ھریک از ما 
ھای مان مربوط  بھ کیفیت پیروى ما ازسنت بستگى دارد." این وحدت NAبھ وحدت 
غیر قابل دستکارى است. آنھا رھنمودھایى ھستند کھ  NAگانھ  ھاى دوازده است. سنت

دارند. جمعیت ما را آزاد و زنده نگاه مى  
با پیروى از این رھنمودھا، در ارتباط با دیگران و اجتماع، از بسیارى از مشکالت اجتناب 

دارند. ما  ھاى ما تمام مشکالت را از میان بر مى ن معنى نیست کھ سنتخواھیم کرد. این، بدا
آیند، نظیر مشکالت ارتباطى، اختالف سلیقھ،  در ھر صورت باید با مسائلى کھ پیش مى

ھاى خارجى، روبرو شویم، اّما در ھر  مباحثات داخلى و مسائل مربوط بھ افراد و گروه
یم، از بعضى از دردسرھایى کھ این مسائل بھ کن مان را رعایت مى صورت ما وقتى اصول

آورند جلوگیرى بھ عمل خواھیم آورد. وجود مى  
ضاى اّولیھ ما ھم با آن ھا روبرو بسیارى از مشکالت ما، ھمان ھایى ھستند کھ اع

ھا شده است. تجربھ  اند و تجربیاتى کھ آن ھا بھ سختى بدست آوردند، باعث تولد سنت بوده
اند.  ست کھ این اصول امروزه ھمان اعتبارى را دارند کھ درشروع داشتھبھ ما نشان داده ا

ھای مان ما را در برابر فشارھاى داخل و خارج کھ ممکن است باعث نابودی مان  سنت
ھاى واقعى پیوند ما ھستند و فقط با درک و اجرای شان  کنند. آن ھا رشتھ شود، حفظ مى

کنند. است کھ کاربرد پیدا مى  
 

  


