
  انجمن معتادان گمنام شورای منطقھ ایران

٢١ترجمھ بولتن   

  

 تولید منابع مالی، جذب کمک مالی و سنت ھفتم در معتادان گمنام

  

در دسامبر ١٩٩١ نگاشتھ شده و در ٢٠٠٢ مورد تجدید نظر قرار  این مقالھ در جھت پاسخگویی بھ نیازھای انجمن
، موارد متعددی در چند سال  ٢٠١١آخرین بھ روز رسانی فوریھ . گرفتھ و نمایانگر نظرات در زمان نگارش آن است

گذشتھ و سواالتی در خصوص جمع آوری کمک مالی و چگونگی ارتباط آن با سنت ھا، بھ خصوص سنت ھفتم کھ می 
، مطرح شده ."د باشد و کمکی از خارج دریافت نکندھر گروه معتادان گمنام می بایست کامال متکی بھ خو: " گوید
با افزایش گروه ھا، نواحي، و مناطق، در جھت کمک بھ تحقق سنت پنجم،. است  

  

، اھمیت کمک مالی نیز . "ھر گروه فقط یک ھدف اصلی دارد، رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است "
ای نواحی و مناطق خدماتی با در نظر گرفتن ھزینھ ھای کمیتھ ھای بسیاری از گروه ھ. احتماال افزایش یافتھ است

، خود را در شرایطی می یابند  H&I و نشریات مورد استفاده در جلسات کمیتھ فرعی مثل خطوط تلفن، آدرس جلسات
در اینجا است کھ در مورد . سنت ھفتم در سطح گروه ھا، نیاز دارندکھ بھ منابع بیشتری از کمک ھای اعضاء بھ سبد 

 .چگونگی تامین بودجھ خدماتی جھت رساندن پیام بھ معتاد در حال عذاب، سوال ھایی بوجود می آید

در این بولتن سعی خواھد شد بھ برخی از این سواالت پاسخ داده شود و ھمچنین راھنمایی ھای ساده ای در مورد 
ما سعی خواھیم کرد یک چشم انداز از تاریخچھ جمع آوری کمک ھای مالی در. ودجھ ارائھ شودتامین ب  NA  ارائھ

دھیم و بھ برخی مشکالت ناشی از کوشش ھای مختلف نگاھی بیاندازیم و سعی می کنیم رابطھ سنت ھفت را با این 
 .موضوع نشان بدھیم

بسیاری از گروه ھای اولیھ . مالی در انجمن مفید است جھت بررسی این مبحث، درک چگونگی جمع آوری کمک ھای
، اتحاد، و احساس تعلق، فعالیت ھای متنوعی از قبیل صرف غذا، پیک نیک و سایر برنامھ ھای ترویج بھبودیبرای 

 .اجتماعی را برگزار کردند

از آنھا موفقیت مالی این فعالیتھا در عین حالی کھ بھ طور خاص برای جمع آوری کمک مالی نبودند ولی تعدادی 
ھمراه با رشد انجمن، میل و یا . داشتند و بھ گروه میزبان فرصت بیشتری جھت خرید نشریات و دیگر لوازم را دادند

نیاز بھ خدمات بیشتر نیز افزایش یافت، و ھدف برخی از این فعالیت ھا تغییر پیدا کرد؛ آنھا بھ جای بزرگداشت و 
با ادامھ رشد انجمن، نواحی و مناطق خدماتی بیشتری . کمک ھای مالی طراحی شدند ، برای جمع آوریارتقاء بھبودی

شکل گرفتند و ھمچنین تمرکز آنھا ھم تغییر پیدا کرد، بھ عنوان مثال در مواردی سعی کردند کمبود مالی جمع آوری 
 .شده از سنت ھفتم گروه ھا را با جمع آوری کمک مالی جبران کنند

ھای خدماتی، بیشتر و بیشتر، بر این شکل از بودجھ اتکا کردند و بھ جایی رسیدند کھ موفقیت و  با گذشت زمان کمیتھ
یا عدم موفقیت در انجام یک فعالیت مثل برگزاری یک ھمایش، در گروی توانایی ناحیھ و یا منطقھ در فراھم کردن 

 .خدمات و سھم آنھا در گردش سرمایھ بود

ی و مناطق آنقدر در برگزاری رویدادھای اجتماعی توفیق پیدا کردند کھ دیگر اکثر در موارد دیگری، گروه ھا، نواح
وقت و تالش شان را صرف انجام این گونھ فعالیت ھا می کردند، و تمام تمرکزشان در داشتن یک ھمایش، جشن، ویا 

مسئولیت پاسخگوئی . دتعداد قابل توجھی از مشکالت بخاطر چنین روش ھایی بوجود آمده ان. بود " موفق"پیکنیک 
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کمیتھ ھای خدماتی بھ گروه ھایشان تحت تاثیر قرار گرفتھ، زیرا کمیتھ ھا بھ جای اینکھ بھ کمک ھای گروھھا از 
 .طریق سنت ھفتم شان برای تامین بودجھ خود تکیھ کنند، بر این رویدادھا و فعالیت ھا تكیھ می کردند

. از ھدف اصلی خود منحرف شدند" از طریق پول، دارایی و اعتباردر بعضی موارد برخی بدنھ ھای خدماتی مختلف 
مبالغ عظیمی از پول را ذخیره کردند کھ در " ذخایر احتیاطی"برخی از گروه ھا و کمیتھ ھای خدماتی بھ عنوان 

 .بعضی موارد ھزاران دالر می شد

حتیاطی یک ماه است، در برخی از علیرغم اینکھ در نشریات خدماتی مختلف انجمن مبلغ پیشنھادی برای ذخیره ا
گروه ھا و کمیتھ ھای خدماتی این ذخایر مالی احتمالی بھ حدی بزرگ شد کھ آنھا بھ اعانھ اعضاء تا شش ماه نیازی 

 .نداشتند

تبدیل شده و ما را از تمرکز روحانی بر روی برنامھ خود دور " شغل"در بعضی موارد اینگونھ فعالیت ھا بھ یک 
ن صورت تضمین این مسئلھ کھ کمک ھای مالی ما از اعانھ ھای اعضای خودمان در رویدادھا و بدی. کرده است

و این برای بعضی از اعضاء ایجاد نگرانی کرده . فعالیتھا مختلف اجتماعی حاصل می شود، سخت تر و سخت تر شد
زھایی خارج از برنامھ خود بھ است کھ بھ جای تمرکز بر کمک بھ معتادان جھت بھبودی از بیماری اعتیاد، درگیر چی

 .عنوان یک انجمن بشویم، چیزھایی کھ بیشتر مربوط بھ فعالیت ھای اجتماعی و فعالیت ھای بازرگانی است

با پدید آمدن این مشکالت اعضاء شروع بھ ابراز نگرانی کرده و نیاز انجام اینگونھ فعالیت ھا برایشان سوال شد، و 
در حالی کھ سنت ھفت بھ طور خاص . فت و جمع آوری کمک ھای مالی داشتندسوالھایی در خصوص رابطھ سنت ھ

 .در مورد خودکفایی و نپذیرفتن کمکھای مالی از منابع خارج از انجمن محبت می کند

برخی از اصول روحانی سنت ھفت مانند اصل روحانی سادگی و ھمچنین اصل روحانی ایمان ما را در یافتن پاسخ بھ 
تجربھ بھ ما نشان داده است کھ بھ عنوان معتادان در حال . سواالت مربوط بھ بودجھ خدماتی راھنمایی می کنند

برای دستیابی بھ این رھایی ما نیازمند . جمع شده است عالرھایی از اعتیاد فبھبودی تمامی نیاز ھای ما در نیاز ما بھ 
بھ اصول نھفتھ در دوازده قدم و دوازده سنت معتادان گمنام، جلسات بھبودی کھ در آن بتوانیم تجربھ، نیرو و امید 

امور  خود را بھ مشارکت بگذاریم، و سایر معتادان در حال بھبودی کھ بھ ما کمک می کنند تا این اصول را در ھمھ
این سھ چیز ساده ھستند و برای اجرای آنھا نیاز نداریم کھ مدرک دانشگاھی . زندگی خود بھ اجرا در آوریم، ھستیم

 .داشتھ باشیم و با مبالغ ھنگفتی ھزینھ کنیم

مان یک چیز در ھمھ ما مشترک بود، و آن خود محوری است ھمانطور کھ روند  زمان اعتیاد فعالبھ نظر می رسد در 
، بھ ارزش " ودی را آغاز می کنیم یاد می گیریم کھ فقط با در میان گذاشتن آنچھ کھ داریم می توانیم آنرا حفظ کنیمبھب

 NA عضویت مان در انجمن و جامعھ پی می بریم، و این حقیقت سده را درک می کنیم کھ اگر می خواھیم در جلسات
ت سھم منصفانھ خود از نظر مالی و ھمچنین وقت و انرژی شرکت کنیم، و ھمچنین بھ پیام رسای کمک کنیم، الزم اس

 .را اھداء کنیم

در طول مسیر بھبودی می آموزیم، یکی از راھھای . مفھوم خوداتکانی در سنت ھفتم فراتر از صرفا حمایت مالی است
زمان و رشد ایمان با گذشت . ابراز قدردانی از آنچھ بھ رایگان بھ ما اھداء شده است، ایفای سھم عادالنھ خود است

یعنی اجرای اصول برنامھ را انجام می دھیم، خدایی کھ (مان، در می یابیم تا زمانی کھ آنچھ را قرار است انجام دھیم 
 . (خود درک می کنیم از ما مراقبت خواھد کرد و راه ندای برای زندگی بھ ما نشان خواھد داد

نیازھای ما ساده ھستند، مکانی برای . ذھن تداعی می شود با نگاھی بھ نیازھای گروه، یک بار دیگر سادگی در
برگزاری جلسات، نشریات جھت کمک بھ رساندن پیام، و یک پذیرائی ساده در خیلی از جلسات برای جذب معتادان بھ 

 .جلسات بھ امکانات مجلل، مقادیر زیادی از نشریات و پا انواع مختلف و متنوع پذیرایی، نیازی نیست

اگر ایمان داشتھ باشیم خداوندی کھ درک می کنیم از نیازھای ما مراقبت می . ما و كارآئی آن کافی ھستند سادگی پیام
وقتی نیازھای مالی یک گروه برآورده نشود و این واقعیت بھ . کند، دیگر بھ پس انداز مالی زیادی احتیاج نداریم

ازھا برآورده خواھد شداعضاء اعالم گردد، تجربھ نشان داده است بھ طور جامع این نی . 

ما می . تقویت می شود) رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است(سادگی نیاز ما، با سادگی ھدف اصلی مان 
چھ کار انجام می دھیم، الزم است بھ بھترین وجھ ممکن این  NA دانیم جھت تحقق ماھیت اینکھ، ما کی ھستیم و در



ما دریافتھ ایم کھ کال اگر ھمھ کارھایی کھ انجام می دھیم برای تحقق این ھدف باشد، . وظیفھ ساده را بھ انجام برسانیم
 .بودجھ الزم برای آنچھ باید انجام شود فراھم خواھد شد

در حال  انتقال پیام بھ معتادبسیاری از گروه ھا و کمیتھ ھای خدماتی تصمیم گرفتھ اند بدور از جنجال صرفا بھ دنبال 
این طریق تمرکز محض آنھا در جذب اعضای جدید بھ گروه و کار کردن دوازده قدم معتادان گمنام و  از. عذاب باشند

 .تقویت بھبودی شخصی خودشان خواھد بود

با جذب اعضای جدید، گروه ھا رشد کرده و اعانات سنت ھفتم افزایش می یابد و پول بیشتری برای رفع نیاز ھای 
برای اطالعات بیشتر . منابع مالی بھ ناحیھ، منطقھ و خدمات جھانی اھدا می شودبھ این طریق . گروه فراھم می شود

٢٨در مورد این موضوع، بھ مایملک معنوی شماره   NA مراجعھ کنید). 

نتیجھ . فراتر و بھتر از قبل انتقال می یابد NA بدین شکل خدمات با بودجھ کار آمد تری تامین شده و پیام بھبودی
تری در جستجوی بھبودی بھ روال برنامھ معتادان گمنام خواھند بود و جلسات بیشتری شروع بھ اینکھ معتادان بیش

این اعضاء اعالم کرده اند کھ . بھ نظر خیلی از اعضاء انجمن، این رویکرد عملی و واقع بینانھ است. فعالیت می کنند
وحانی حاصل از تمرکز بر ھدف اصلی نگرانی از کمبود بودجھ و احساس فوریت برای جمع آوری پول، با اتحاد ر

 .مان، متعادل می شود

یکی از مواردی کھ طی چند سال گذشتھ مشھود بوده این است کھ بخش ھای زیادی از انجمن خواھان رویدادھا و 
ھر زمان کھ . اگر ما در این موارد بھ ایشان کمک نکنیم، ممکن است بھ تنھایی دست بھ کار شوند. محصوالت ھستند

تفاق افتاده، مشکالت ناشی از آن تاثیر بھ سزایی در ھمھ قسمتھایاین ا  NA  داشتھ و بر موفقیت کلی انجمن در
ما اعتقاد راسخ داریم کھ فعالیت ھای جذب کمک مالی کھ ما را از ماھیت . دستیابی بھ ھدف اصلی تاثیر گذاشتھ است

انجام آن ترغیب و تشویق شود، ولی فعالیت ھای مقوی برنامھ مان دور می کند نامناسب بوده و نباید انجمن بھ 
اجتماعی کھ بھ منظور تقویت بھبودی و اتحاد بیشتر و احساس تعلق اعضاء طراحی می شوند، نھ تنھا قابل قبول 

 . ھستند، بلکھ باید مورد تشویق قرار بگیرند

ھر چند ممکن . ت جای سوال داردما اعتقاد داریم جمع آوری کمک مالی صرفا بھ منظور جذب سرمایھ در بھترین حال
است زمان ھایی وجود داشتھ باشد کھ یک گروه و یا کمیتھ خدماتی خود را در فشار مالی فوق العاده ای ببیند و 

آیا وجوه جمع آوری : در چنین مواقعی توصیھ می کنیم کھ بھ سئواالت زیر توجھ شود. شروع بھ جذب سرمایھ کند
برای رفع نیازھای واقعی گروه و یا کمیتھ خدماتی کافی نیست؟ آیا خواستھ ھای ما،  شده از کمکھای عادی سنت ھفتم

با نیازھایمان جابجا نشده اند؟ آیا تحقق ھدف اصلی ما در گروی جمع آوری سرمایھ از چنین راھی است عالوه بر این 
با دقت در نظر گرفتھ شوندسواالت، توصیھ میکنیم کھ ھمھ جوانب حمایت از یک رویداد جمع آوری کمکھای مالی  . 

اعضای کمیتھ خدماتی با گروه برگزار کننده چنین فعالیت ھایی با بھ کار گیری تجربھ جمعی، نیرو و امیدشان، الزم 
یکی از . است آن فعالیت را مورد بررسی قرار دھند تا مطمئن شوند احترام بھ تمامی سنت ھا در آن لحاظ شده باشد

یک چنین بررسی ھایی بھ . است مورد توجھ قرار گیرد، انگیزه برگزاری چنین رویدادی استمھمترین نکاتی کھ الزم 
مفاھیم کلی زیر از تجربھ انجمن بوجود آمده و ما آنھا را در اینجا بھ . ما کمک می کند تا با اصول خود ھماھنگ باشیم

 : عنوان نقطھ شروع بررسی برای شما ارائھ می کنیم

مک مالی در جلسات بھبودیفعالیت جمع آوری ک -1  NA  مناسب نیست، زیرا ما را از ھدف اصلی مان دور می کند و
 . بھ تازه واردان و با بازدید کنندگان غیر معتاد ارائھ می دھد NA تصویر نادرستی از پیام بھبودی

گمنام و برای بھ منظور پیروی از سنت ھایمان، یک رویداد جمع آوری کمک مالی باید توسط اعضاء معتادان  -٢
 .اعضاء معتادان گمنام برنامھ ریزی و برگزار گردد

 .در راستای آرمان ھای سنت ھفتم، کمک افراد غیر عضو نباید پذیرفتھ شود -٣

فروش (وقتی کھ برگزار کننده فعالیتی ھستیم، اغلب ھزینھ شرکت یا ورودی ثابت و مشخصی درنظر می گیریم  -4
بدین ترتیب ما عوارض مشخص شده ورودی رویداد را با . این نوع ھزینھ ھا نیستاعانھ مناسب "کھ عنوان ) بلیط

اعانھ اعضاء اشتباه نمی گیریم و الزم است مشخص شود کھ آیا انجمن محلی بھ اندازه کافی بزرگ است، و مایل است 
 .کھ از این رویداد حمایت کند یا خیر



. ت کھ در راستای ترغیب و تشویق بھبودی از اعتیاد باشدتمامی جوانب رویداد جمع آوری کمک مالی الزم اس -6
" ضروریست از برگزاری رویدادھایی کھ ممکن است قمار را تشویق کنند، و یا بھ نظر برسد کھ چیزی را برای ھیچ

ارایھ می دھیم، و یا جوایزی را اھداء می کنیم کھ در راستای بھبودی نیستند، و یا بھ ھر صورتی نامناسب تلقی 
جایزه قرعھ کشی برای ماشین و یا تلویزیون ممکن است شرایط زندگی کسی را : بھ عنوان مثال. ند، پرھیز کنیمشو

 .راحت تر کنند، اما در عین حال ممکن است ارتباط مستقیمی با بھبودی او نداشتھ باشد

یک ھمایش و یا NA در حالی کھ جایزه ای از نشریات انجمن و یا بلیط شرکت در یک کارگاه خدماتی  NA  می توانند
ھمچنین الزم بھ ذکر است کھ در بسیاری از ایاالت آمریکا و در برخی از کشورھا، . محوریت بھبودی داشتھ باشد
ھمچنین الزم است کھ در نظر داشتھ باشیم کھ آیا قرعھ کشی بھ ویژه قرعھ کشی ھای . قرعھ کشی غیر قانونی است

کمک داوطلبانھ منطبق بر سنت ھفت ھستند و یا بیشتر مبتنی بر ذات نفع شخصی مالی و یا التاری ھا بر مبنای ذات 
تمام راه حل ھایی کھ ما برای مشکالت مطرح شده در این بولتن در نظر گرفتھ ایم منوط و بر پایھ و اساس ارتباط 

 .صحیح و گفتگو است

بھ افزایش حمایت گروھھا و اعضاء ما باور داریم، بھبود ارتباطات در مورد نیازھای ساختار خدماتی، منجر  NA  می
شود، و ارتباطات بھبود یافتھ باعث افزایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ساختار خدماتی بھ گروه ھا و اعضاء می 

و در آخر این کھ، بھبود ارتباطات بھ ما کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی اصول روحانی مانند ایمان و . گردد
. نیم، و ما را از ترس، بی اعتمادی، و خود محوری دور می کنداعتماد حفظ ک  

. 
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