
 

چگونگی عملکرد  
 

بدست آوردنش  ید براید و حاضریم ھستیھ ما دارکاگر شما طالب آنچھ 
ھا  نید. ایرا بردار یخاص یھ قدمھاکد یا د، در آن صورت آمادهینکوشش ک

  ن ساختند.کما را مم یھ بھبودکھستند  یاصول
ما اقرار کردیم کھ در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان غیرقابل  .١
داره شده بود. ا  
تواند سالمت عقل را بھ ما  ما بھ این باور رسیدیم کھ یک نیروی برتر می .٢

باز گرداند.   
گونھ کھ  ما تصمیم گرفتیم کھ اراده و زندگیمان را بھ مراقبت خداوند، بدان .٣

کردیم، بسپاریم.  او را درک می  
تھیھ کردیم. باکانھ و جستجوگرانھ از خود  ما یک ترازنامھ اخالقی بی .۴  
ما چگونگی دقیق خطاھایمان را بھ خداوند، بھ خود و بھ یک انسان دیگر  .۵

اقرار کردیم.   
ما آمادگی کامل پیدا کردیم کھ خداوند کلیھ این نواقص شخصیتی ما را  .۶

برطرف کند.  
ما با فروتنی از او خواستیم کمبودھای اخالقی ما را برطرف کند.  .٧  
م کسانی کھ بھ آنھا صدمھ زده بودیم تھیھ کرده و ما فھرستی از تما .٨

خواستار جبران خسارت از تمام آنھا شدیم.   
ما بطور مستقیم در ھر جا کھ امکان داشت از این افراد جبران خسارت  .٩

کردیم، مگر درمواردی کھ اجرای این امر بھ ایشان و یا دیگران لطمھ 
بزند.   
دامھ دادیم و ھرگاه در اشتباه بودیم ما بھ تھیھ ترازنامھ شخصی خود ا .١٠

سریعاً بھ آن اقرار کردیم.   
ما از راه دعا و مراقبھ خواھان ارتقاء رابطة آگاھانھ خود با خداوند،  .١١

کردیم شده و فقط جویای آگاھی از ارادة او  بدان گونھ کھ او را درک می
برای خود و قدرت اجرایش شدیم.   

ھا، ما کوشیدیم این پیام را  برداشتن این قدم با بیداری روحانی حاصل از .١٢
بھ معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود بھ اجرا 

درآوردیم.  
توانیم آن را بھ  رسد و ما نمی این دستورالعمل، مشکل بھ نظر می



 

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

ایم، بنابراین، بھ خاطر  یکباره انجام دھیم. ما یک روزه معتاد نشده
ھ بھ خودتان سخت نگیرید. داشتھ باشید ک  

ای کھ بیش از ھر چیز دیگر باعث ناکامی ما در بھبودی  تنھا مسئلھ
حوصلگی نسبت بھ اصول روحانی  تفاوتی و بی شود، موضع بی می

بینی و تمایل  است. سھ اصل ضروری روحانی: صداقت، روشن
باشد. ما با در دست داشتن اینھا بھ سالمت بھ راه راست وارد  می
ایم.  شده  

بینانھ  کنیم کھ برخورد ما با بیماری اعتیاد، کامالً واقع ما احساس می
است. ھیچ چیز ارزش درمانی کمک یک معتاد بھ معتاد دیگر را 

مان عملی است. زیرا یک معتاد بھتر از ھر  ندارد. ما معتقدیم کھ روش
کس دیگر قادر است یک معتاد دیگر را درک و کمک کند. ما معتقدیم 

ر چھ زودتر با مشکالت اجتماعی روزمره خود روبرو شویم، بھ کھ ھ
توانیم تبدیل بھ اعضای قابل قبول، مسئول و  ھمان نسبت سریعتر می

سازنده اجتماع خود شویم. تنھا راه جلوگیری از فعال شدن مجدد 
اعتیاد، خودداری از مصرف، در ھمان بار اول است. اگر شما ھم مثل 

مصرف یکبار زیاد و ھزار بار کافی نیست! ما  دانید کھ ما ھستید، می
دانیم کھ مصرف ھرگونھ  کنیم. زیرا می بر روی این نکتھ قویاً تأکید می

ماده مخدر، بھ ھر شکلی و یا جایگزین کردن نوع دیگری بھ جای آن، 
کند.  ور می آتش اعتیادمان را دوباره شعلھ  

خدر، باعث لغزش تفاوت قائل شدن بین الکل و انواع دیگر داروھای م
بسیاری از معتادان شده است. قبل از پیوستن بھ معتادان گمنام بسیاری 

دانستیم، اما، ما توان پرداخت این  ای می از ما الکل را چیز جداگانھ
اشتباه را نداریم، الکل، یک ماده مخدر است و ما افراد مبتال بھ بیماری 

تا بھبود یابیم. اعتیاد، باید از ھرگونھ ماده مخدر پرھیز کنیم  
 

 
 
 
  


