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١۱  

 

 :پيیشگفتارر 

ــيی ، رروواانن وو    ــر گيیتـ ــايییي بلنـــدشش ددرر سرااسـ ــه گامهـ ــم ااســـت كکـ اازز قلـ

گــويیيی جــويییي هــا بــه هــم مــيی پيیوندنــد تــا رروودد يیــا   . جــارريییي مــيی شــودد

ــانها       ــه اانس ــه هم ــواا رراا ب ــد وو آآنن محت ــكکيیل ددهن ــانن رراا تش ــايییي خرووش ررووه

اايینهـــا مجموعـــه اايییي هســـتند كکـــه ااهـــداافف وو خوااســـتهايییي . برســـانند 

ــ      ــه تص ــورر ب ــد وو اازز تص ــيی ددهن ــكکل م ــريییي رراا ش ــه  بش ــويیر ب ويیر وو اازز تص

بنــايییي حقيیقــت مــيی ررســانند وو آآنن بنــا ، ســاختارريییي ااســت كکــه نادداانــانن ددرر   

پــيی وويیراانــيی آآنن بــوددهه وو هســتند وو دداانايیــانن ددرر پــيی بنــايییي آآنن ، وولــيی        

ــد        ــت وو خوااه ــوددهه وو هس ــريییي ب ــط دديیگ ــرآآغازز خ ــه س ــر نقط ــه ه هميیش

 . بودد وو ااكکنونن سرآآغازز خط دديیگريیست 

                                                        

 ) 6٦۶0٠۰نگهبانن كکنگرهه ( 
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٢۲  

 

 سپاسس نامه 

ــنم وو           ــت ببيی ــواانم ددررس ــا بت ــر دداادد ت ــواانن تفكک ــه ت ــد كک ــنم اازز خدااوون ــيی كک ــكکر م ــداا تش ددرر اابت

كکـــه ااطالعـــاتت   6٦۶0٠۰حركکـــت كکـــنم ، تشـــكکر مـــيی كکـــنم اازز ااســـتادداانن كکنگـــرهه       

ــابب        ــامم وو اازز جن ــيین ددژژااكک ــدسس حس ــايییي مهن ــابب آآق ــتند ، اازز جن ــاررمم گذااش ــارريییي رراا ددرر ااختيی ج

ــيین ددژژاا  ــايییي اام ــا      آآق ــيی ه ــانن بيین ــارربردديییي ااشش ددرر جه ــا وو كک ــايییي ززيیب ــته ه ــت نوش ــامم باب كک

ررااهنمــايییي خــوبب وو بــا تــدبيیرمم جنــابب آآقــايییي ررضــا تراابخــانيی كکــه ددرر اايیــن ســالها مــراا يیــارريییي   

ــيی مجــديیانن كکــه        ــايییي عل ــايییي خــوبم آآق ــتادد ررااهنم ــواانم خــدمتيی كکــنم ، اازز ااس ــا بت ــودد ت نم

يیـــركککك وو دداانـــا نامـــه بســـيیارر يیـــارريییي نموددنـــد وو مشـــاوورر زز آآغـــاززبنــدهه رراا ددرر مســـيیر نوشـــتن اايیـــن  

آآقـــايییي فريیـــدوونن ســـليیمانن پـــورر ددااشـــنجويییي ااررشـــد جامعـــه شناســـيی ،آآقـــايییي كکـــوررووشش   

رراا ررااجـــع بـــه نوشـــتن ددرر  اننكکـــه تجربيیـــاتت خوددشـــ آآقـــايییي علـــيی ااشـــكکذرريییيوو  آآذذررپـــورر

ررمضــــانن تايیپيیســــت وو آآقــــايییي محســــن آآقــــايییي حســــيین حــــاجج ،  ندااختيیــــاررمم گذااشــــت

ــدمم ، اازز  ززهراايیــيی وويیرااســتارر  ــاددررمم ، همســر وو فرززن ــدرر وو م ــد تــ  پ ا محيیطــيی كکــه كکمــكک كکرددن

ــراادديییي كکـــه مـــراا ددرر اايیـــن   ــته باشـــم وو تمـــاميی اافـ يیـــارريییي نموددنـــد وو اازز  ررااهه اامـــن وو آآرراامم ددااشـ

ااعضــايییي لژيیــونن كکــه اازز شــرووعع لژيیــونن تــا بحــالل مــراا يیــارريییي نموددنــد تــا تواانــايیيی هــايیم رراا    

 .به مرحله ااجراا ددرر بيیاووررمم 

اازز با سپاسس فرااوواانن اازز مسئوليین ستادد مباررززهه با مواادد مخدرر كکه با حمايیت هايییي بيی ددرريیغشانن 

شراايیطيی رراا فرااهم نموددند تا اافراادديییي كکه خوااستارر ررهايیيی هستند بتواانند به اايین  6٦۶0٠۰كکنگرهه 

 مهم ددست پيیداا نمايیند 

 پاكککك وو ززاللل همچونن ااقيیانوسس                                                           
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٣۳  

 

 

 معرفيی نامه
 محمد صاددقق : نامم 

 صدااقت فردد : نامم خانوااددگيی 

 1١۱3٣۳5٥۵7٧۷: متولد 

 عليی ااكکبر : نامم پدرر 

 9٩۹3٣۳6٦۶5٥۵: شماررهه شناسنامه 

 3٣۳2٢۲: سن 

 متاهل وو دداارراايییي يیكک فرززند: ووضعيیت تاهل 

 سالگيی  1١۱5٥۵: شرووعع مصرفف مواادد مخدرر 

 سالل  8٨۸: مدتت ززمانن ااعتيیادد 
 تريیاكککك ، شيیرهه ، حشيیش ، االكکل وو هرووئيین: مواادد مصرفيی 

 سالل  1١۱: طولل ددررمانن 

 )  DST( ررووشش ددررمانن تدرريیجيی : ررووشش ددررمانن 

 ااپيیومم : ررمانن دداارروويییي دد

 آآقايییي ررضا تراابخانيی : نامم ررااهنما 

 سالل  8٨۸: سن لژيیونن 

 نفر  5٥۵2٢۲: تعداادد ررهايیافتگانن 

 نفر  1١۱: تعداادد ررااهنمايیانن 

 نفر  9٩۹: تعداادد كکمكک ررااهنمايیانن لژيیونن 

 نفر  3٣۳: تعداادد كکمكک ررااهنمايیانن آآقايیانن همسفر 

  1١۱/1١۱/9٩۹0٠۰تا تارريیخ سالل  1١۱5٥۵9٩۹: سن ررهايیافتگانن لژيیونن 
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٤  

 

 :سخنيی اازز نويیسندهه 

ااسـت وو مـن بـراايییي     1١۱3٣۳8٨۸9٩۹ااسـفند   2٢۲9٩۹اامرووزز كکه اايیـن تفكکـرااتت وو تجربيیـاتم رراا مـيی نويیسـم      

سـالل ، ززنـدگيی    9٩۹سالل جديید خودد رراا آآماددهه مـيی كکـنم ، چنـد صـفحه اايییي نوشـتم اامـا اايیـن        

همه اايین نوشـته هـا نيیسـت وو مـن سـعيی كکـرددمم كکـه اايیـن قـانونن رراا ررعايیـت            6٦۶0٠۰ددرر كکنگرهه 

ودد وو مــن تجربــه خوااهــد بــ باشــد ســنديییي بــدوونن نقــص شــدهه كکــنم ، علمــيی كکــه تجربــه

، ددرر حيین نوشتن اايیـن پايیـانن نامـه يیـا ررسـاله هـم تجربيیـاتت ززيیـادديییي بدسـت آآووررددمم ،          كکرددمم

گذشــته رراا مــروورر كکــرددمم وو ددرر البــاليییي اايیــن خــاطرااتت تجربيیــاتت ززيیــادديییي بدســت آآووررددمم وو  

بيیشتر متوجه شـدمم بـراايییي عملـيی كکـه اانجـامم مـيی ددهـم ااررززشش قائـل هسـتم وو اازز نابـاوورريییي           

بـراايیم سـخت بـودد ددرر اايیـن مـدتت كکـه ددرر حـالل نوشـتن بـوددمم           به باووررهايییي ززيیادديییي ررسـيیدمم 

تشويیش وو ددلهرهه ززيیادديییي ددااشتم ، اامـا نگذااشـتم بـر مـن مسـلط شـودد وو مـن رراا اازز حركکـت         

بازز دداارردد ، تا كکنونن اايیـن چنـيین ننوشـته بـوددمم ، كکمـيی دديیـر شـرووعع كکـرددمم وو بايیـد ززووددتـر اازز           

فس ززيیـادديییي  اايینها ميی نوشـتم ، بهرحـالل بـا تمـامم مشـكکالتش تمـامم شـد وو مـن ااعتمـادد بـن          

براايییي اادداامه ررااهه پيیـداا كکـرددمم ، ااميیـدووااررمم كکـه مـورردد تائيیـد باشـد وو مـن فرصـت خـدمت بـه            

 .همنوعانم رراا اازز اايین پس نيیز ددااشته باشم 

ددرر ددرروونــم مــراا ررووبجلــو حركکــت مــيی دداادد كکــه مگــر خــودد نمــيی   اامــا هميیشــه يیــكک صــداا

گويیيی كکه بايیـد تـالشش كکـردد وو مشـكکالتت رراا حـل كکـردد ، پـس ااالنن ززمـانن اامتحـانن ااسـت ،           

يید وو بايید اازز اايین اامتحانن سربلند وو پيیـرووزز بيیـروونن بيیـايیم ، تـاززهه بـه نوشـتن عـاددتت كکـرددمم         با

 .وو تصميیم ددااررمم اازز اايین پس هم بنويیسم ، بايید نوشت تا تجربه ها رراا برررسيی كکردد 
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 6٦۶0٠۰معرفيی كکنگرهه *

 1١۱3٣۳7٧۷8٨۸ســاززمانن غيیرددوولتــيی وو مــرددمم نهــادد وو تحقيیقــاتيی  ااســت كکــه ددرر آآذذرر مــاهه   6٦۶0٠۰كکنگــرهه 

ددررجـه ززيیـر صـفر توسـط نويیسـندهه كکتـابب ، آآقـايییي         6٦۶0٠۰رر اازز منطقـه  بر مبنـايییي  كکتـابب عبـو   

سـالل ددررگيیـر ااعتيیـادد وو يیـا بـه عبـاررتيی معتـادد بـوددهه          1١۱7٧۷مهندسس حسيین ددژژااكکامم ، كکـه مـدتت   

وو ددرر نهايیـت بـا ااسـتفاددهه اازز ررووشش اابـدااعيی خوددشــانن يیعنـيی ررووشش ددررمـانن تـدرريیجيی موفــق        

ـ        ن آآتـش وويیراانگـر رراا   شدند ااعتيیاددشانن رراا ددررمـانن كکننـد ، بنيیانگـذاارريییي وو بـا شـعارر بيیايیيیـد اايی

كکنگـرهه يیعنـيی ،    .مهارر كکنيیم، تحت حمايیـت سـتادد مبـاررززهه بـا مـواادد مخـدرر تشـكکيیل گردديیـد        

 .  جمعيیت مجمع ، مجلس ،

شصـت تيیـر ، شصـت بـارر بـه      : ددرر فرهنگ ززبانن فاررسيی عـددديییي ااسـت كکبيیـرهه ، مثـل        6٦۶0٠۰

شما گفتم ، شصت بارر تلفن ززددمم وو يیـا اانگشـت شصـت ، كکـه االبتـه اايیـن عـددد بـر گرفتـه          

هــايییي ه مبنــايییي تئــورريییيكکــباشــد ددررجــه ززيیــر صــفر نيیــز مــيی 6٦۶0٠۰كکتــابب عبــورر اازز منطقــه اازز 

ددررجــه ززيیــر صــفر ، تمثيیلــيی   6٦۶0٠۰عبــورر اازز منطقــه . اازز آآنن گرفتــه شــدهه ااســت   6٦۶0٠۰كکنگــرهه 

ااســت كکــه بيیــانگر ســختيی ددررمــانن  ااعتيیــادد وو نشــانن ددهنــدهه ووضــعيیت حركکــت وو عبــورر اازز  

بـا توجـه بـه پـارراامتر     آآرراامم ،باشـد كکـه بايیسـتيی  كکـامالً حسـابب شـدهه وو       اايییي ميیچنيین منطقه

 .ززمانن صوررتت گيیردد

ــادد     6٦۶0٠۰كکنگــرهه   ــايیيی اازز دداامم ااعتيی ــه همــوااررهه خوااســتارر رره ــادديینيی كک ــايیيی معت ــه منظــورر رره ب

. اانـد تشـكکيیل گردديیـدهه ااسـت     ااند وو  ررااهه حل منطقـيی بـراايییي ددررمـانن خـودد پيیـداا نكکـرددهه      بوددهه

بـه  اايین كکنگرهه بـر ااسـاسس ااصـل پذيیرفتـه شـدهه كکمـكک يیـكک فـردد ررهـا شـدهه اازز دداامم ااعتيیـادد            
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ااســاسس كکــارر مــا بــر . فــردد ددررحــالل مصــرفف مــواادد مخــدرر يیــا معتــادد متشــكکل شــدهه ااســت 

ددرر جلسـاتت هـر عضـو ررااجـع بـه تجربـه وو دداانـش        . مبنايییي محبت ، عقـل وو اايیمـانن ااسـت   

گويیدووااززنصــيیحت كکــرددنن وو شــعارر خـوددشش ددرر مقولــه ااعتيیــادد وو ددســتورر جلســه سـخن مــيی  

لحــاظظ مــاليی بــه خــودد مــا بــه هــيیچ گرووهــيی وواابســته نيیســتيیم وو اازز .نمايیــدددااددنن پرهيیــز مــيی

توااننـد ددرر ااجـراايییي   تـواانيیم حاميیـانيی ددااشـته باشـيیم وو حاميیـانن مـيی      باشـيیم وو مـيی   متكکيی مـيی 

ااعتيیـادد ددرر لغــت وو ووااژژهه بـه معنــيی   . اايییي ددااشــته باشـند ااهـداافف كکنگـرهه نقــش بسـيیارر سـاززندهه    

خـو گـرفتن بـه اانجـامم كکـارر يیـا عملـيی ااسـت وو تـركککك ددرر لغـت بـه معنـيی              -عاددتت ددااشتن

ــت -ددســت برددااشــتن ــارر گذااش ــيی كکن ــرددنن م ــا كک ــرهه  . باشــدن وو رره ــدگاهه كکنگ ــا اازز دديی  6٦۶0٠۰اام

هـايییي اايیـن   ااعتيیادديییي كکه مـد نظـر ماسـت ، تعـارريیف وو اابعـادد وو حـاالتت آآنن اازز حـد وو اانـدااززهه        

هــا متعلــق بــه ززمــانيی ااســت كکــه شــناخت اانســانن اايیــن ووااژژهه. هــا بســيیارر فرااتــر ااســتووااژژهه

سـيیارر  تـريین سـطوحح خـودد بـوددهه ااسـت وو ب     نسبت به وواابستگيی بـه مـواادد مخـدرر ددرر اابتـداايیيی    

ااكکنـونن مـدتت ززيیـادديییي نيیسـت كکـه اانسـانن پـيی بـرددهه         . شدهه ااسـت سطحيی به آآنن نگريیسته ميی

ــارريییي نيیســت بلكکــه     ــاددتت ررفت ــكک ع ــواادد مخــدرر صــرفاً يی ــه مصــرفف م ااســت وواابســتگيی ب

هـر چنـد هنـوزز هـم بسـيیاررند كکسـانيی كکـه فكکـر مـيی         .بيیمارريییي ااست وو نيیازز بـه ددررمـانن دداارردد  

 .                                                                                                 ركککك شوددكکنند ااعتيیادد صرفاً يیكک وواابستگيی ررفتارريییي ااست وو بايیستيی ت

مــا معتقــديیم بشــر بــا ووجــودد ددســتيیابيی بــه ســطوحح بــااليییي علــم وو دداانــش وو پيیشــرفت ددرر  

ــن  ــوژژيییي وو ف ــه تكکنول ــتم عرص ــايیيی بعضــيی اازز سيیس ــم وو  آآوورريییي وو شناس ــدهه جس ــايییي پيیچيی ه

خصوصص بيیمـارريییي ناشـيی اازز مصـرفف مـواادد مخـدرر يیـا ااعتيیـادد هنـوزز بـه          فيیزيیكک اانسانن  ، ددرر

 .                                                                 جايیگاهه مطلوبيی نرسيیدهه ااست وو اايین بيیمارريییي  ناشناخته ااست
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هـايییي ددررمـانيی اازز يیـكک سـو وو     ررووند رروو به گسـترشش مبتاليیـانن وو همچنـيین ناكکـارراايیيی بخـش      

ــ  ــاووتت ف ووســيیع ررووششاازز ســويییي دديیگــر طيی ــانيی وو تف ــايییي ددررم ــل  ه ــا ددليی ــاحش آآنه ــايییي ف ه

 .باررززيییي ااست بر ناشناخته بوددنن اايین بيیمارريییي

ددرر حـديییي  . كکشورر ما يیكکـيی اازز كکشـوررهايیيی ااسـت كکـه سـخت ددررگيیـر پديیـدهه ااعتيیـادد ااسـت          

تواانـد اامنيیـت ملـيی كکشـورر رراا     كکه مسئوليین محترمم معتقدند ددرر ددهـه آآيینـدهه اايیـن مسـئله مـيی     

وو اايیـن  )   1١۱3٣۳8٨۸2٢۲ددبيیركکـل سـتادد مبـاررززهه بـا مـواادد مخـدرر       ددكکتـر علـيی هاشـميی    ( تهديید كکنـد 

ددررحــاليی ااســت كکــه مــا ددرر كکشــوررمانن مركکــز تحقيیقــاتيی وو دداانشــگاهيی كکــه اايیــن مســئله رراا  

هـايییي دداانشـگاهيی مربوطـه    االتحصـيیالنن ررشـته  فـاررغغ . عميیقاً مورردد برررسيی قـراارر ددهـد نـداارريیم   

رر اايیــن مثــل پزشــكکيی ، رروواانشناســيی، جامعــه شناســيی  ، مــدددكکارريییي وو غيیــرهه ااطالعاتشــانن دد 

اايییي ااسـت كکـه مـا ررشـته    خصوصص بسيیارر كکم ااست وو سيیسـتم آآمـوززشش عـاليی مـا بـه گونـه      

ــامم ااعتيیــادد وو يیــا كکــالج ،  اانســتيیتو وو يیــا دداانشــكکدهه  ــه ن اايییي كکــه ددرر اايیــن ززميینــه فعاليیــت  اايییي ب

ددرر چنيین ووضـعيیتيی كکـامًال طبيیعـيی ااسـت كکـه هـر كکـس بنـا بـه          . قويییي ددااشته باشد ، نداارريیم

هـايییي متفـاووتت باشـيیم وو    ااخـتالفف نظرهـا وو اايیـدهه   اايییي ددهـد وو مـا شـاهد    سليیقه خودد نظريیـه 

ــه   ــا وو برنام ــيیارريییي اازز طرحه ــه بس ــت كک ــيی ااس ــامالً طبيیع ــهكک ــا نتيیج ــه  ه ــوددهه وو ب ــش نب بخ

ــا شــاهد تحــوالتيی ددرر اايیــن  . شكکســت منتهــيی شــودد ــر م ــد ســالل ااخيی خوشــبختانه ددرر چن

كکنـد وو اايیـن ااميیـدوواارريییي رراا بـه     اانـداازز ررووشـنيی اازز آآيینـدهه ترسـيیم مـيی     ززميینه هستيیم كکـه چشـم  

 . آآوورردد كکه ددرر آآيیندهه نزدديیكک اازز اايین ووضعيیت خاررجج شويیمووجودد ميی
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  6٦۶0٠۰تعريیف ااعتيیادد اازز دديیدگاهه كکنگرهه 

ااعتيیادد عباررتست اازز فيیزيیولـوژژيییي جـايیگزيینيی  مـواادد مخـدرر گيیـاهيی  يیـا شـيیميیايیيی بـه جـايییي           

 .مواادد مخدرر طبيیعيی جسم اانسانن يیا هر موجودد دديیگر

سـايیر بخشـهايییي    قدرر مسـلم ، وواابسـتگيی  جسـميی  ناشـيی اازز جـايیگزيینيی  فـوقق  بـر رروويییي        

نيیـز  ) تفكکـر ، نگـرشش وو بيیـنش    ( بيینـيی   شهر ووجـودديییي اانسـانن  ، اازز جملـه رروواانن  وو جهـانن    

 . گذااررددااثرااتت  منفيی  به جايییي ميی

 ااست؟ بيیمارريییي چگونه ااعتيیادد بيیمارريییي

 ااسـت  ررسـيیدهه  نقطـه  اايیـن  بـه  بشـريییي  دداانـش  حاضـر  حـالل  ددرر گفتيیم اابتداا ددرر كکه همانگونه

 دديیگــر تعبيیــر بــه يیــا وو ااســت بيیمــارريییي بلكکــه نيیســت ررفتــارريییي وواابســتگيی صــرفاً ااعتيیــادد كکــه

ــتگيی ــيی وواابس ــت دداارروويی ــا  .ااس ــديیم م ــتاووررددهايییي معتق ــش ددس ــكکيی دداان ــناخت ددرر پزش  ش

 بشـريییي  دداانـش . ااسـت  نرفتـه  جلـوتر  اايیـن  اازز وو ااسـت  شـدهه  متوقـف  نقطه هميین ددرر ااعتيیادد،

ــا ااعتيیــادد بيیمــارريییي كکــه ااســت نكکــرددهه مشــخص هنــوزز  وو رروواانن وو ررووحح ،) جســم( فيیزيیــكک ب

 شـدهه  اارراائـه  هـايییي  تئـورريییي .گـذاارردد مـيی  جـايییي  بـه  تـاثيیرااتيی  چـه  وو كکنـد مـيی  چه اانسانن تفكکر

ــاكکنونن ــا نظــر اازز ت ــاقص بســيیارر م ــراا ، هســتند ن ــا ززيی ــه م ــيی تجرب ــم رراا آآنن عمل  ددرر وو دداارريی

 وو همـاهنگيی  هيیچگونـه  اايیـم كکـرددهه  تجربـه  مـا  كکـه  حقيیقتـيی  بـا  موجـودد  هايییي تئورريییي تطبيیق

 ررووحح وو رروواانن ددرر ااعتيیـادد  تخريیـب  عمـدهه  بخـش  شـودد مـيی  گفتـه .  نـداارردد  ووجـودد  همخواانيی

 بخـش  ااصـالحح  وو نيیسـت  ززيیـادد  چنـداانن  آآمـدهه  بوجـودد  تخريیـب  جسـم  قسـمت  ددرر وو ااست

 اازز مرااتـب  بـه  كکـه  عمـل  وو تجربـه  ددرر مـا  اامـا . ااسـت  پـذيیر اامكکـانن  مـدتت  كکوتاهه ددرر فيیزيیكک
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 وو ، نقـص  بـيی  ااسـت  سـنديییي  ووااقـع  ددرر وو ااسـت  معتبرتـر  نشـدهه  ثابـت  علمـيی  هايییي تئورريییي

 وو گـردددد برمـيی  جسـم  بـه  هـا  علـت  تمـامم  كکـه  ددرريیـافتيیم  حقيیقـيی  علم وو دداانش با عباررتيی به

 . ااست بيیمارر جسم ددرر نيیز رروواانيی ااختالالتت تمامم رريیشه

 اازز رراا اانســانن ووجــودديییي شــهر مهــم بخــش ســه ااعتيیــادد بيیمــارريییي ااســت معتقــد 6٦۶0٠۰ كکنگــرهه 

 سـه  بايیسـتيی  ، ااعتيیـادد  تـركککك  نـه  حقيیقـيی  ددررمـانن  بـه  ررسـيیدنن  بـراايییي  وو كکندميی خاررجج تعاددلل

 .شوند باززساززيییي ههشد تخريیب ساختاررهايییي وو برسند تعاددلل به فوقق بخش

 :اازز عباررتند مذكکورر بخش سه 
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١۱٠۰  

 

 ااعتيیادد ددررمانن يیا تركککك هايییيررووشش برررسيی

 رروو ااعتيیـادد  پديیـدهه  بـا  ، ووسـيیع  سـطحيی  ددرر كکـه  ااسـت  كکشـوررهايیيی  جملـه  اازز ما كکشورر اايیراانن

 ددررااعصــارر كکنـد، مــيی حكکايیـت  ســرززميین اايیـن  گذشــته اازز ، تـارريیخ  كکــه آآنگونـه . ررووســت بـه 

ــز گذشــته ــناا ددرر اافيیــونن وو مخــدرر مــواادد نيی  شــدههمــيی مصــرفف وو ددااشــته ووجــودد كکشــورر يی

ــد. ااســت ــل اازز بســيیارريییي مانن ــه. دديیگــر مل ــارربردد ددوورر هــايییيگذشــته ددرر االبت ــواادد كک  مخــدرر م

 بـه  رراا تريیـاكککك  يیـا  مخـدرر  مـواادد  اانسـانن  ززيیـراا  ااسـت  بـوددهه  هـا بيیمارريییي ددررمانن حوززهه ددرر بيیشتر

 .ااست شناختهميی خوبيی به مسكکن دداارروويییي يیكک عنواانن

 ددچـارر  آآنن دداائمـيی  مصـرفف  بـه  ااثنـا  اايیـن  ددرر اايییيعـدهه  مخـدرر،  مـواادد  دداارروويیـيی  مصـرفف  ااثر بر

 ددرر مـرددمم  آآگـاهيی  سـطح  بـوددنن  پـايیيین  ددليیـل  بـه . شـدند مـيی  معتـادد  عبـاررتيی  به وو شدندميی

 كکـه  عوااررضـيی  وو شـدهه مـيی  تلقـيی  ررفتـارريییي  عـاددتت  يیـكک  صـرفاً  حالـت  اايیـن  ددوورر، هايییيززمانن

 حكکـيیم  طبابـت  بـا  ااسـت  آآمـدهه مـيی  ووجـودد بـه  معتـادد  ااشـخاصص  ددرر آآنن مصـرفف  عـدمم  برااثر

. ااسـت  بـوددهه  رروو بـه  رروو دديیگـر  هـايییي نـاررااحتيی  ماننـد  گيیـاهيی  ددااررووهـايییي  ويیزتجـ  وو هـا باشيی

 كکـرددهه مـيی  تجـويیز  رراا خـاصص  دداارروويیـيی  بـوددهه  ددررددددلل ددچـارر  مـثالً  كکـه  بيیمـارريییي  به طبيیبيی ااگر

 شـدهه  ااسـهالل  وو پيیچـه ددچـاررددلل  نيیـز  مخـدرر  مـواادد  مصـرفف  عدمم ااثر بر كکه شخصيی به ااست

ــودد ــه.  ااســت كکــرددههمــيی تجــويیز رراا دداارروو همــانن ب ــه اايیــن رردد توجــه جالــب نكکت   اايیــن مقول

 ســطوحح بـه  بشــر وو كکنـيیم مـيی  ززنــدگيی يیكکـم  وو بيیسـت  قــرنن ددرر كکـه  نيیـز  اامــرووزز كکـه  ااسـت 

ــااليییي ــوژژيییي ب ــش وو تكکنول ــت دداان ــه ددس ــت يیافت ــا وو ااس ــه يی ــاررتيی ب ــر ددرر عب ــارر عص  اانفج

 باووررهــايییي هــم هنــوزز كکنــيیممــيی ززنــدگيی اانســانن ســاززيییي شــبيیه وو فضــا عصــر ، ااطالعــاتت
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 بــاوورر ددرر بيیمـارريییي  اايیـن  هنـوزز  ااززيیـر . فرماسـت  حكکـم  ااعتيیـادد  بيیمـارريییي  ددررخصـوصص  قـديیميی 

 بــه مربــوطط ددااررووهــايییي هــم هنــوزز وو ااســت ررفتــارريییي عــاددتت يیــكک صــرفاً مــرددمم اازز بســيیارريییي

 .شوددميی تجويیز ااعتيیادد ددررمانن براايییي دديیگر هايییي بيیمارريییي

 يیـكک  ، وواابسـتگيی  اايیـن  دداانـد مـيی  حـدااقل  كکـه  ااسـت  ررسـيیدهه  نقطـه  اايین  به بشر اامرووززهه االبته

ــه اايینكکــه ااامــ ،. ااســت بيیمــارريییي بلكکــه نيیســت ررفتــارريییي وواابســتگيی  وو ااســت بيیمــارريییي چگون

 وو دداارريیــم تاكکيیــد آآنن رروويییي بســيیارر مــا كکــه ااســت موضــوعيی ، شــودد ددررمــانن بايیســتيی چگونـه 

 ، ددليیــل همــيین بــه وو. ااســت شــدهه آآنن بــه كکمــيی بســيیارر توجــه بخــش اايیــن كکــه معتقــديیم

  .نداارردد ووجودد آآنن به نسبت چنداانيی شناخت وو آآگاهيی

 

 ااعتيیادد به نسبت يیتخصص وو علميی مجامع دديیدگاهه

 

 شــناخت وو ددررمــانن اامــر متــوليی ، پزشــكکيی آآمــوززشش وو پزشــكکيی سيیســتم كکشــورريییي هــر ددرر 

 اايییيگونــه بــه پزشــكکيی آآمــوززشش سيیســتم مــا كکشــورر ددرر. آآنهاســت بــا مقابلــه وو هــابيیمــارريییي

ــت ــه ااس ــاهيی كک ــراايییي جايیگ ــناخت ب ــارريییي ش ــادد بيیم ــر ددرر ااعتيی ــه نظ ــدهه گرفت ــت نش  وو ااس

ــا پزشــكکانن ــاررغغ حــالتيی ددرر م  ددررخصــوصص تخصصــيی ووااحــد كکــه شــوندمــيی االتحصــيیل ف

نمــيی كکســب خصــوصص اايیــن ددرر كکــافيی دداانــش وو گذررااننــدنمــيی ااعتيیــادد بيیمــارريییي اختشــن

 بخـش  ددليیـل  همـيین  بـه  وو نـداارريیم  ااعتيیـادد  نـامم  بـه  اايییيررشته نيیز تخصصيی بخشهايییي ددرر.كکنند

 پزشــكکانن برخــورردد متاســفانه وو نيیســت كکــافيی ااطالعــاتت  دداارراايییي قســمت اايیــن ددرر پزشــكکيی
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 .كکنـد مـيی  حكکايیـت  اامـر  اايیـن  اازز گيیرنـد مـيی  كکـارر  به كکه ددررمانيی ررووشهايییي وو ااعتيیادد بيیمارراانن با

ــا پزشــكکيی سيیســتم ددرر ــراايییي ، م ــايیيیبيیمــارريییي ب ــه ه ــرزز ددرر كک ــيی رريیشــه م ــا وو هســتند كکن  م

ــخص ــارريییي ش ــه آآنن ددرر بيیم ــاهدهه ززميین ــيی مش ــيیمنم ــدهايییي ، كکن ــيی ووااح ــددد تخصص  ددرر متع

 هـا ميیليیـونن  كکـه   ااعتيیـادد  بيیمـارريییي  بـراايییي  اامـا  ،  ااسـت  شـدهه  گرفته نظر ددرر پزشكکيی هايییيررشته

ـ  آآنن بـه  كکشـورر  سـطح  ددرر نفر  ررشـته  بـه  ررسـد  چـه  نـداارريیم  ددررسـيی  ووااحـد   ، هسـتند  تالمب

 بـه  خصـوصص  اايیـن  ددرر مـا  پزشـكکانن   متاسـفانه . دداانشـكکدهه  يیـا  يیتوتاانسـ  ، كکـالج  ، دداانشگاهيی

 شـوند مـيی  ناكکـارراايیيی  وو گمـيی  سـرددرر  ددچـارر   ،  بيیمـارريییي  اايیـن  بـه  نسبت شناخت عدمم ددليیل

 ددرر كکـه  ااسـت  اايیـن  گيیـريیم مـيی  مـا  كکـه  اايییينتيیجـه  . ااسـت  تشـخيیص  قابـل  ووضـوحح  بـه  كکـه 

ــلم ــارريییي  قاب ــادد، بيیم ــت  ااعتيی ــبيی حركک ــش ددرر مناس ــايییيبخ ــگاهيی ه ــيی وو دداانش  وو تحقيیق

 نظــر ددرر مهــم اايیــن بــراايییي جايیگــاهيی ،  مــدااررسس يیعنــيی پــايیيین ســطوحح آآمــوززشش همچنــيین

 مســئله اايیــن ددرر ددررســتيی آآگــاهيی مــرددمم نــه وو مســئوليین نــه بــالتبع وو ااســت نشــدهه گرفتــه

 ددررمــانن بــه نســبت رراا همگــانن كکــه آآووررددهه ووجــوددبــه رراا شــراايیطيی ووضــعيیت اايیــن وو ندااررنــد

 ددااشـته  نيیـز  منطقـيی  توجيیـه  موضـوعع  اايیـن  شـايید  . ااسـت  كکـرددهه  ناااميیـد  بيیمـارريییي  اايین قطعيی

 جــديییي معضــل يیــكک عنــواانن بــه پديیــدهه اايیــن  گيیــريییيشــكکل اازز چنــداانيی ززمــانن ززيیــراا. باشــد

ــاعيی ــيی ااجتم ــذررددنم ــالهايییي ددرر وو گ ــته س ــارريییي گذش ــادد بيیم ــديییي ددرر ااعتيی ــه ح ــه كک  توج

 . تااس نبوددهه ، كکند جلب خودد به رراا اامر مسئوليین

 يیعنـيی  ، ددليیـل  همـيین  بـه  وو بيینيیـد مـيی  كکـه  ااسـت  شـكکل  اايین به ووضعيیت اامرووززهه حالل هر به

 كکشـوررما  ددرر اامـرووززهه   كکـه  ررووشـهايیيی  بيیمـارريییي  اايیـن  بـه  نسـبت  الززمم آآگاهيی وو شناخت عدمم
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 نتيیجــهبـيی  وو ااشـتباهه  مـا  نظـر  اازز شـودد مـيی  گرفتـه  كکـارر  بـه  دديیگـر  كکشـوررهايییي  اازز بسـيیارريییي  وو

 .هستند

 همـه  قبـولل  مـورردد  كکـه  بيیمـارريییي  اايیـن  اازز كکـامليی  وو معجـا  ، ووااحـد  تعريیـف  حتيی هنوزز ززيیراا

 كکــه معتــادداانن خــودد مخصوصــاً وو مــرددمم  ، جامعــه ، قــانونن ،  پزشــكکيی نظيیــر  ، هــابخــش

ــن ــارريییي اايی ــه رراا بيیم ــرددهه تحرب ــدكک ــد  اان ــودد ،  باش ــداارردد ووج ــوزز.  ن ــولل هن ــانن ط  آآنن ددررم

ررووشش گيیـريییي  كکـارر  بـه  وو نـداارردد  ووجـودد  آآنن ددررمـانن  بـراايییي  ووااحـديییي  ررووشش. نيیسـت  مشخص

 .مدعاست اايین بر ددليیل كکامالً فاحش هايییيتفاووتت با متعددد هايییي

 بـدوونن  مخـدرر  مـواادد  مصـرفف  ناگهـانيی  قطـع  بـر  مبتنـيی  كکـه  هـايیيی ررووشش تمـامم  معتقديیم ما 

 ددررمـانن  مـدتت  كکوتـاهه  ددرر رراا ااعتيیـادد  خوااهنـد مـيی  وو هسـتند  ااسـتانداارردد  وو مناسـب  جايیگزيین

 .ااست ااشتباهه كکامالً. كکنند

 رراا شـوند مـيی  كکاررگرفتـه  بـه  ، رريییيبيیمـا  اايیـن  ددررمـانن  بـراايییي  حاضـر  حـالل  ددرر كکـه  هايیيیررووشش

 : كکنيیم تقسيیم كکليی بخش سه به تواانيیمميی

 .جايیگزيین هرگونه بدوونن ، مخدرر مواادد مصرفف ناگهانيی قطع:   االف

 .سريیع فوقق وو سريیع ززدداايیيی سم:   بب

 . ددررمانيی دداارروو وو ااستانداارردد غيیر ددااررووهايییي جايیگزيینيی:   جج
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 6٦۶0٠۰ كکنگرهه دگاههيیدد اازز لـژيیونن

ــه 6٦۶0٠۰ كکنگــرهه ددرر   ــا ب ــه كکــوچكکيی يییيگرووهه ــانن وو ررااهنمــا اازز كک  ااوو پوشــش تحــت ررهجويی

لژيیـونن  كکنگـرهه،  ررسـميی  جلسـاتت  اازز بعـد  معمـوالَ . شـودد مـيی  گفتـه  لژيیـونن  شوددميی تشكکيیل

 ســاعت نــيیم وو يیــكک تــا يیــكک مــدتت بــه وو شــوندمــيی تشــكکيیل اايییيحلقــه صــوررتت بــه هــا

 بحـث  ااعتيیـادد  جنبـيی  مسـائل  سـايیر  وو ااعتيیـادد  ددررمـانن . بيینـيی جهانن به مربوطط مسائل پيیراامونن

 وو گيیـردد مـيی  صـوررتت  مفيیـديییي  بسـيیارر  هـايییي بحـث  جلسـاتت  اايیـن  ددرر. شـودد ميی نظر اددللتب وو

 خـودد  ضـعف  نقـاطط  وو ببيیننـد  آآمـوززشش  بتوااننـد  وواارردديیـن  تـاززهه  تـا  ااست موثريییي بسيیارر كکمكک

 بــه بزررگتــر هــايییيجمــع ددرر بتوااننــد تــا ااســت مفيیــديییي بســيیارر تمــريین وو كکننــد برطــرفف رراا

 . كکنند ااظهاررنظر وو صحبت ررااحتيی

 6٦۶0٠۰ كکنگرهه ددررمانيی گرووهه

ــرووززهه  ــت اام ــدهه ثاب ــت ش ــه ااس ــانن كک ــع ددرر اانس ــرووهه، ددرر وو جم ــا گ ــتفاددهه ب ــدررتت اازز ااس  ق

 موجـودد  يیـكک  اانسـانن . ددهـد  اانجـامم  تواانـد مـيی  ررااحتـر  رراا سـخت  وو بـزررگگ  كکاررهايییي گرووهيی

 اانـرژژيییي  خـودد  هـايییي تواانـايیيی  اابـراازز  بـا  گيیـردد مـيی  قـراارر  جمـع  ددرر كکه ززمانيی وو ااست ااجتماعيی

 گـرووهه،  وو جمـع  اايیـن  ااگـر  وو گيیـردد مـيی  صـوررتت  ددررجمـع  تكکامـل . كکنـد ميی جذبب رراا ززيیادديییي

 بــه اانــرژژيییي تبــاددلل ، باشــد برقــراارر آآنهــا بــيین ددرر محبــت پيیونــد وو باشــند همــدلل گرووهــيی

 حـس  كکـه  ااسـت  هـايیيی اانسـانن  اازز متشـكکل  6٦۶0٠۰ كکنگـرهه  ددررمـانيی  گـرووهه . ررسدميی خودد نهايیت

مــيی اايیجــادد رراا اايییياالعــاددههفــوقق همــاهنگيی وو قــدررتت مشــتركککك حــس اايیــن وو ددااررنــد مشــتركککك

 وو بــودد خوااهنــد برخــورردداارر بــااليیيی قــدررتت اازز اافــراادد تــريینضــعيیف آآنن پرتــو ددرر كکــه كکنــد،
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 بدهنـد  شكکسـت  رراا ااعتيیـادد  بـودد  خوااهنـد  قـاددرر  آآمـدهه  ددسـت بـه  قدررتت هميین اازز ااستفاددهه با

 پايیـانن  بـه  موفقيیـت  بـا  وو شـيیريینيی  وو ررااحتـيی  بـه  رراا ااعتيیـادد  ددررمانن طوالنيی وو سخت مسيیر وو

ــا 6٦۶0٠۰ كکنگــرهه ددررمــانيی گــرووهه. برســانند ــانيی گــرووهه ســايیر ب . دداارردد يییيبســيیارر تفــاووتت هــاددررم

 ررهـايیيی  منظـورر  بـه  ددررمـانيی  گـرووهه  ددرر فـردد  شـركکت  مـا  فلسـفه  معتقدند هاگرووهه اازز بسيیارريییي

 بيیمارربـا  شـخص  وو ااسـت  گـاهه تخليیـه  يیـكک  ااوو بـراايییي  گـرووهه  وو دداارردد رروواانـيی  جنبـه  ، ااعتيیادد اازز

ــراارر ــرفتن ق ــرووهه ددرر  گ ــرددنن صــحبت وو گ ــع ددرر كک ــه رراا خــويیش ، جم ــيی تخليی ــدم  ددرر. كکن

. باشـد  ررااحـت  وو بگويیـد  خوااهـد مـيی  هرچـه  سـت اا آآززاادد بيیمـارر  معمـوالَ  هـايیيی جمع چنيین

 كکـه  ااسـت  معتقـد  6٦۶0٠۰ كکنگـرهه  اامـا . كکننـد مـيی  نگـاهه  ددررمـانيی  گرووهه به گاههتخليیه چشم به ززيیراا

عقـدهه  تخليیـه  منظـورر  بـه  ووجـه  هـيیچ  بـه  بيیمـارر  وو نيیسـت  گـاهه تخليیـه  هرگـز  ددررمانيی گرووهه

 . كکندنميی صحبت خودد مشكکالتت وو خودد هايییي

 ددرر وو كکنـد  منتقـل  دديیگـراانن  بـه  رراا خـودد  مفيیـد  تجربيیـاتت  اايینكکـه  بـراايییي  ، كکنـد ميی صحبت ااوو

 اازز هــدفف وو ااســت آآموززشــيی كکاررگــاهه 6٦۶0٠۰ كکنگــرهه جلســاتت. باشــد ســهيیم آآمــوززشش

 كکنگــرهه آآموززشــيی هــايییيكکاررگــاهه ددرر. ااســت عملــيی تجربــه اانتقــالل وو آآمــوززشش آآنن برگــزاارريییي

 رراا خــوددشش وو بگويیــد بخوااهــد هرچــه كکــه نيیســت مجــازز ووجــه هــيیچ بــه شــخص ،  6٦۶0٠۰

 موررددتوجـه  بسـيیارر  ااسـالميی  وو شـرعيی  مـوااززيین  وو هـا ااررززشش هـا، حرمـت  حفـظ . كکند تخليیه

مـيی  محسـوبب  6٦۶0٠۰ كکنگـرهه  حرمـت  وو قـواانيین  خـالفف  مسـائل  اايیـن  ررعايیـت  عـدمم  وو ااست

 ددقيیقـيی  وو ررووشـن  بسـيیارر  قـواانيین  6٦۶0٠۰ كکنگـرهه  آآموززشـيی  هـايییي كکاررگـاهه  وو ددررمـانيی  گرووهه. شودد

 ددرر كکننـدگانن  شـركکت  تمـاميی  ددليیـل  همـيین  بـه  وو هسـتند  آآنهـا  ررعايیت به ملزمم همه وو دداارردد

ــن ــاههكکارر اايی ــاگ ــامالَ ه ــاسس كک ــت ااحس ــش وو اامنيی ــيی آآرراام ــدم ــريین ددرر وو كکنن ــراايیط بهت  ، ش
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 وو آآگـاهيی  كکسـب  وو دديیـدنن  آآمـوززشش  بـر  عـالووهه  ررهجويیـانن  وو بيیننـد مـيی  رراا مطلوبب آآموززشش

 يیـكک  ددچـارر  ، آآنن ررسـاندنن  صـفر  بـه  وو مخـدرر  مـواادد  مصـرفف  كکـاهش  جهـت  ، الززمم تجربه

 يیكکـيی  كکـه  تفكکـرااتت  وو نگـرشش  وو يینـيی جهـانن  وويیـژهه  بخـش  ددرر ااساسـيی  ددگرگـونيی  وو تحولل

 حالــت اازز آآنهــا يینــيیجهــانن وو شــوندمــيی ااســت، 6٦۶0٠۰ كکنگــرهه ددرر ددررمــانن مهــم هــايییيآآيیــتم اازز

 . كکنند نگاهه ززندگيی به سالمتيی ززااوويیه اازز كکه آآموززندميی وو شوددميی خاررجج بوددنن اافيیونيی

 مطــرحح 6٦۶0٠۰ كکنگــرهه آآموززشــيی هــايییيكکاررگــاهه ددرر كکــه موضــوعاتيی وو جلســاتت ددســتورر ااكکثــر

 ززنـدگيی  آآمـوززشش  وو ززنـدگيی  بـه  شـخص  نگـرشش  وو تفكکـرااتت  تغيیيیـر  بـه  مربـوطط  ، شوددميی

 تجربيیــاتت خصــوصص اايیــن ددرر همــه وو باشــدمــيی ســالم هــايییيررااهه اازز لــذتت كکســب وو ســالم

مــيی ااســتفاددهه دديیگــراانن تجربيیــاتت اازز وو كکننــدمــيی عرضــه دديیگــراانن بــه رراا خوددشــانن عملــيی

 شـدهه  ددررمـانن  معتـادداانن  ررهـايیيی  وو پـاكکيی  حفـظ  منظـورر  بـه  6٦۶0٠۰ كکنگـرهه  ددررمـانيی  گـرووهه . كکنند

 بـه  تـدرريیجيی  ددررمـانن  ررووشش اازز ااسـتفاددهه  بـا  وو 6٦۶0٠۰ كکنگـرهه  ددرر هكکـ كکسـانيی . شـودد نمـيی  برگزاارر

ــايیيی ــيی رره ــندم ــطحيی ددرر ، ررس ــالمتيی اازز س ــاددلل وو س ــتند تع ــه هس ــاززيییي  كک ــه نيی ــرووهه ب  گ

 كکســب منظــورر بــه بلكکــه.  ندااررنــد لغــزشش اازز جلــوگيیريییي وو پــاكکيی حفــظ جهــت ددررمــانيی،

 ســالم ززنــدگيی وو معرفــت وو كکمــالل اازز بــاالتريییي ســطوحح بــه ررســيیدنن وو آآگــاهيی وو آآمــوززشش

 كکنگـرهه  ددرر حاضـر  حـالل  ددرر. كکننـد مـيی  كکمـكک  دديیگـراانن  بـه  وو شـوند ميی حاضر هاكکالسس ددرر

ــه ددرر 6٦۶0٠۰ ــادديییي هفت ــاهه تعــداادد ززيی ــيی برگــزاارر مختلــف ســطوحح ددرر آآموززشــيی كکاررگ  وو شــوددم

 .كکنندميی شركکت هاكکاررگاهه اايین ددرر نفر صدها

 6٦۶0٠۰مانيیفست كکنگرهه *



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

١۱٧۷  

 

 ااهميیت موضوعع

ددرر قــديیم ددرر  .موضــوعع لژيیــونن وو لژيیــونر  ددرر گــرووهه هــايییي بــزررگگ بســيیارر مهــم مــيی باشــد 

ــزررگگ خــودد رراا مرتــب كکننــد وو ســروو ســامانن    ــراايییي اايینكکــه ااررتــش ب ااررتــش هــايییي رروومــيی ب

آآمـوززشش ددااددهه مـيی شـد تـا لژيیـونر       ،بدهند وو هميیشه آآماددهه نگـاهه ددااررنـد بـه يیكکسـريییي اافـراادد     

ددرر اايیـن صـوررتت دديیگـر    ؛شوند وو يیكک عدهه اافـراادد دديیگـر تحـت نظـر آآنـانن آآمـوززشش ببيیننـد        

، دد نظـاررتت كکنـد وو بـه آآنهـا آآمـوززشش ددهـد      ميی اافـراا خودد بـر تمـا   فرماندهه ااصليی نيیازز نبودد كکه

وو خـودد بـه اامـورريییي    . ددااشـتند  ووآآمـاددهه بـه كکـارر    پس هميیشه ااررتشـيی آآمـاددهه وو آآمـوززشش دديیـدهه    

ــد اازز اايینروو   ــيی كکرددن ــيیدگيی م ــر ررس ــب دديیگ ــرددمم وو    اايینجان ــابب كک ــونن رراا اانتخ ــوعع لژيی موض

ااحساسس كکرددمم كکه مهم ااسـت تـا مطـرحح كکـنم كکـه تكکامـل ددرر گـرووهه صـوررتت مـيی گيیـردد وو           

انيی كکـه بـه گـرووهه هــايییي كکـوچكکتر تقسـيیم مـيی شـودد بهتـر ررشـد كکــرددهه وو          ززمـ  ،اايیـن گـرووهه  

ززمـانيی كکـه لژيیـونيی ووجـودد ندااشـت اايیـن        6٦۶0٠۰پيیشرفت مـيی كکنـد ، بـراايییي مثـالل ددرر كکنگـرهه      

يیــكک سـريییي اافـراادد ددوورر هــم    بعـد اازز ااتمــامم كکـاررشش بـيی ســروو سـامانن بـودد وو      بـزررگگ  گـرووهه 

وو  نـد دداانجـامم مـيی دداا   دجمع ميی شـدند وو بـراايییي خوددشـانن هركکـارريییي رراا كکـه ددووسـت ددااشـتن       

ــد كکــه    ــه ااعمــالل ضدااررززشــيی هــم مــيی ززددن مســئوالنن ددررنتيیجــه ، گــاهيی ااووقــاتت ددســت ب

اادداامـه آآمـوززشش   كکنگرهه اازز اايین قضيیه آآموختند كکـه بـه اايیـن گـرووهه هـا سرووسـامانيی بدهنـد وو       

تبديیل شد به لژيیونن هـايیيی كکـه اامـرووزز مـيی بيینـيیم كکـه تمـامم هدفشـانن ااررززشـيی وو           وو كکالسها

ـ   ( ررووبه پيیشرفت مـيی باشـد      .اايیـن يیـكک قـانونن ااسـت     )  يی ااددبـانن ااددبب اازز كکـه آآمـوختيی اازز ب

ســپاهيیانن رروومم باســتانن بــودد  ررووشش هــايییي آآموززشــيیبعــد اازز تشــكکيیل لژيیــونن كکــه برگرفتــه اازز

هر ررااهنما بـا ررهجويیـانش كکـه يیـكک لژيیـونن رراا تشـكکيیل مـيی ددهنـد گـردد هـم مـيی آآيینـد وو             
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ــررراا موضــوعاتت  ــ ااختصاصــيی ت ــر نمــيی ش ــرووهه بزررگت ــه ددرر گ ــا رراا كک ــ ودد آآنه       رددمطــرحح كک

اايیـن لژيیـونن بـراايییي     ووجـودد .ننـد ددرر آآنجـا مطـرحح مـيی كک   ...) ووقـت وو يیـا    يیا به ددليیل كکمبـودد ( 

ااطالعـاتت وو   ددرر جريیـانن   ببوخودد لژيیونر هم مفيیـد ااسـت چـونن هميیشـه ددرر شـراايیط مطلـ      

قراارر ميی گيیـردد چـونن بايیسـتيی بـه سـوااالتت وو مشـكکالتت ااشـخاصص مختلـف بـا           ها آآگاهيی

اايیـن  دديیگـر ززمـانن باطـل نيیـز ووجـودد نـداارردد وو        ،ددرر ضـمن  .پاسـخ ددهـد  ، تفكکرااتت مختلـف  

 ددرر اايیـن گـرووهه هـايییي   .بـودد بـراايییي پيیشـرفت گـرووهه      كکنگـرهه  يیكکيی اازز بهتريین تـداابيیر مسـئوليین  

ند وو تبـاددلل ااطالعـاتت   واافراادد اازز نزدديیـكک بـا ررووحيیـاتت هـم آآشـنا مـيی شـ       ) لژيیونن (كکوچكک 

دد وو اايیـن موضـوعع بــراايییي گـرووهه بـزررگگ كکــه همگـيی يیـكک هــدفف       ووو اانـرژژيییي اانجـامم مـيی شــ   

اازز مسـيیر هـايییي مختلـف گـذرر مـيی      همه بـا يیـكک هـدفف اامـا      .ددااررند حائز  ااهميیت ميی باشد

اازز اايینــروو بــر آآنن شــدمم تــا ااطالعــاتيی ددرر مــورردد لژيیــونن وو   ؛كکننــد وو بــه مقصــد مــيی ررســند

پرااكکنــدهه بــه صـوررتت  لژيیونـداارريییي بــه ررشـته تحريیــر ددرر آآووررمم وو تجربيیـاتيی رراا كکــه ددرر ذذهـنم     

ااختيیـارر اانسـانها قـراارر ددهـم تـا ااگـر گرووهـيی         گـردد آآوورريییي كکـنم وو ددرر  مـيی باشـد رراا   موجودد 

   لژيیــونن رراا مــد نظــر خــودد، پيیشــرفت بــه ســمت ااهــداافش بــودد  تشــكکيیل شــد وو قصــدشش

 .ددهد  ررقراا
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 تعريیف لژيیونن وو تارريیخچه آآنن*

مـيی باشـند ،لژيیـونن ااطـالقق     قريیـب بـه شـش هـزاارر نفر     كکـه  كک فوجج اازز سرباززاانن رروومـيی يیبه 

آآگوستوسس تسـلط بـر ااررتـش هـا رراا كکـه تقريیبـاً  همگـيی ددرر اايیـاالتت اامپرااتـورريییي           .ميی گردددد

ااوو مشـاهدهه مـيی كکـردد كکـه ااعضـايییي مجلـس        .دد حفـظ كکـرددهه بـودد   براا يییي خـو  رراامستقر بوددند

سنا تمـامم فرمانـدهيی هـايییي مهـم نظـاميی رراا بـه خويیشـاوونداانن وو ددووسـتانن خـودد مـيی ددهنـد            

 ،اازز اايینــروو بــراايییي جلــوگيیريییي اازز ظهــورر فرمانــدهانن نظــاميی جديیــد خــاررجج اازز جرگــه خــودد 

هــزاارر ســربازز  3٣۳0٠۰0٠۰آآگوســتوسس يیــكک ااررتــش ثابــت بــا حــدوودد .  كکــرددبــه اايیــن كکــارر ااقــداامم 

ــ ــريییي   حرف ــونن هــايییي شــش هــزاارر نف ــا مركکــب اازز لژيی ــه ووجــودد آآوورردد ، نيیمــيی اازز آآنه ه اايییي ب

نيیرووهـايییي اامــداادديییي   ااززبوددنـد كکـه اازز ميیــانن شـهروونداانن رروومــيی ااسـتخداامم مــيی شـدند وو بقيیــه      

 6٦۶0٠۰0٠۰اايیــالتيی مركکــب اازز گــردداانن هــا بــا ااســتفاددهه اازز ســرباززهايییي ســوااررهه نظــامم وو ررســته هــايییي 

  عمـدتاً ،هـا بـا سـناتورر هـا بودد     لژيیـونن فرمانـدهيی  .پيیاددهه نظـامم بوددنـد    يییي نفرهه 1١۱0٠۰0٠۰0٠۰يیا  ههنفر

دديینـارر   2٢۲2٢۲5٥۵مـيیالدديییي يیـكک لژيیـونر     8٨۸3٣۳تـا سـالل    .سـالل خـدمت مـيی كکرددنـد      2٢۲0٠۰لژيیونر هـا  

دديینــارر هــم مــيی ررســيید  وو بعــد اازز  3٣۳0٠۰0٠۰ددرر ســالل حقــوقق مــيی گرفــت كکــه اايیــن مبلــغ بــه  

بـه هـر    .نهـا تعلـق مـيی گرفـت تـا ددرر رروومم ززنـدگيی كکننـد       آآباززنشستگيی قطعـه ززميینـيی بـه    

بـوددهه   بـراا يییي آآمـوززشش ثمـر بخـش     هـايیيی دديیـر بـازز كکاررآآمـد بـوددهه وو گرووه    حالل لژيیونن ها اازز 

وولــيی ســند مشخصـيی ووجــودد نــداارردد كکـه ااوولــيین لژيیــونن ددرر كکجـا وو چگونــه تشــكکيیل     اانـد ؛ 

   !ند هه ااحواا ااووليین لژيیونن ددرر كکرهه ززميین بوددووشدهه ، شايید آآددمم 

 

 1١۱3٣۳7٧۷9٩۹چاپپ ققنوسس  –كکتابب جهانن باستانن ترجمه مرتضيی ثاقب فر * 
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٢۲٠۰  

 

 تعريیف گرووهه 

 دداانــشددرر ددنيیــايییي اامــرووززيییي بشــر بــه اايیــن  ،كکــه تــا كکنــونن علــم پيیشــرفت كکــرددهه ررهمــانطو

چـه  بـه ررااسـتيی دداانـش بشـريییي     ددست يیافته كکه تكکامـل ددرر گـرووهه صـوررتت مـيی پـذيیردد اامـا       

بـراايییي فهميیـدنن اايیـن موضـوعع       ؟ااجـراا مـيی كکنـد    آآنـراا مقداارر به اايین جمله عمـل مـيی كکنـد وو   

مـثال ً ااگـر    .شـر وواارردد جامعه گرووهه مـيی شـويیم وو نگـاهيی مـيی اانـدااززيیم بـه آآمـوززشش هـايییي ب        

 4٤۴0٠۰يیــا  3٣۳0٠۰نگــاهيی بيیانــدااززيیم مــيی بيینــيیم كکــه يیــكک گــرووهه  ووبــر ســر كکــالسس ددررسس بــروويیم 

ــريییي ــا       ،نف ــالسس ه ــداادديییي اازز آآنن كک ــد وو تع ــيی ددهن ــكکيیل م ــيی رراا تش ــالسس آآموززش ــكک كک           يی

يیـكک مدررسـه رراا تشـكکيیل مـيی ددهنـد وو ددرر اايیـن گـرووهه تقريیبـا ً          )كکـالسس  3٣۳0٠۰تـا   1١۱5٥۵حدوودد  (

يی پرددااززنـد وو خـوبب هـم جـواابب ددااددهه ااسـت      مـ  يیيیدداانـش آآمـوززاانن بـه كکسـب دداانـا      ،بزررگگ

 آآيیا براايییي كکسب ااطالعاتت وو دداانايیيی تنها اايین كکافيیست ؟ ووليی 

تــاثيیر ،آآنن دداارردد آآيیــا گــرووهه  كکــارربريییي ددررمــورردد ددررمــانن ااعتيیــادد كکــه نيیــازز بــه دداانــايیيی وو اانجــامم 

گـذاارر ااسـت ؟ آآيیــا فقـط ددرر گـرووهه بــوددنن نيیـازز ااسـت ؟ ااگــر ررووززيییي اازز گـرووهه جـداا شــويیم         

مانمانن بترسـيیم وو تمـامم اافكکاررمـانن بـه هـم بريیـزدد ؟ حقيیقتـاً  چـه         بايید اازز به خطر اافتاددنن ددرر

 بايید كکردد ؟ 

ــوددنن      ــرووهه ب ــا ددرر گ ــه تنه ــت كک ــانن ددااددهه ااس ــيی نش ــيی وو تجرب ــت وو ررووشش علم ــيیر ددررس مس

بخشــيی اازز پرووســه ددررمــانن ااســت اامــا ددررســت ااســت كکــه حضــورر ددرر گــرووهه  .فايیــدهه نــداارردد

پـس ااگـر مـيی بيینـيیم      فردد نيیـازز بـه ررااهه ددررسـت وو ااجـراايییي آآمـوززشش هـا دداارردد       ،اادداامه ررااهه يییيبراا

شـايید   نـداارردد فردديییي ددرر گرووهه ددررمـانن شـد وو نتواانسـت بـا جامعـه هماهنـگ شـودد تعجبـيی         
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 ،گرووهه، ووجـودد نتيیجـه  ددرر.ررااهه ااشتباهه بوددهه وو شـايید هـم آآمـوززشش هـا رراا ااجـراا نكکـرددهه ااسـت        

اامـا ااجـراا كکـرددنن آآنن بـا خـودد فـردد ااسـت        ؛خوبب وو ضروورريییي ااست بـراا يییي آآمـوززشش دديیـدنن    

ــوززشش ــا ددرر   رفتنآآمــوززشش گــوو ددااددنن وو ررااهه ددررســت آآم ــيی باشــد  اام پيیشــرفت هــم مهــم م

خــر كکــارر بايیــد نتيیجــه آآنن رراا دديیــد كکــه آآيیــا جــواابب اايیــدهه آآلل رراا ددااددهه يیــا خيیــر ااگــر جــواابب آآ

مثبت نبوددهه پافشارريییي نكکنـيیم كکـه حتمـاً  اايیـن ررااهه ددررسـت ااسـت ، شـايید اايیـراادد اازز مجريیـانن          

 .اشدطرحح ب

 

 )CBT )Cognitive Behaviour Therapy  ررفتارر ددررمانيی شناختيی *

 .كک ررووشش ددررمانيی اازز طريیق صحبت كکرددنن با بيیمارر ااست اايین يی

تـالشش ددرر ددرريیافـت طـرزز تفكکـر بيیمـارر نسـبت بـه خـودد،          ،رروواانن ددررمـانگر  ؛ددرر مرحله ااوولل_

 .ااطراافف وو دديیگراانن ددااررددوو پيیراامونن

ســعيی مــيی نمايیــد مســائل وو مشــكکالتيی كکــه موجــب توليیــد   ؛ ددررمــانگر،ددرر مرحلــه ددوومم _

 .نمايید  ااختالالتت رروواانيی ددرر فردد گردديیدهه ااست رراا پيیداا

ددرر نتيیجـه   بيینديیشـيید؛ ررفتارر ددررمانيی شناختيی به شما كکمكک مـيی كکنـد تـا بـه گونـه دديیگـريییي       

با اايین طـرزز تفكکـر جديیـد شـما مـيی تواانيیـد بـا ررفتـارر هـايییي سـالم تـروو ددررسـت تـريییي ددرر              

 )جهانن بيینيی ( پيیراامونتانن برخورردد نمايیيید  رربراابر حوااددثث نا خوااسته وو ناگواا

ه رروواانن ددررمـانگر ددرر پـيی شـناخت وو رريیشــه    بـرخالفف سـايیر ررووشش هـايییي گفتـارر ددررمـانيی كکـ      



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
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ــا مناســب مــرااجع  ــارر هــايییي ن ــل ررفت ــابيی عل ــا ماليیمــاتت ووحــواا  يینيی ــر ن ثث ددخــودد ددرر برااب

، رروواانن ددررمـانگر فقـط بـر    كکمـكک كکنـد   ززندگيی ااست تـا بـه ااوو ددرر ررفتـارر ددررمـانيی شـناختيی      

وو آآنچـه موجـب نـاررااحتيی وو ااضـطراابب ددرر فـردد      ) اايینجـا وو ااكکنـونن   ( مشكکالتت ززمـانن حـالل   

 .ااست تكکيیه ميی كکند  بيیمارر گردديیدهه 
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 ددرر چه مواارردديییي كکمكک كکنندهه ااست ؟ )  CBT( ررفتارر ددررمانيی شناختيی 

) تـرسس ااجتمـاعيی  وو  شـلوغغ  يییيتـرسس اازز مكکـانن هـا   ( وبيیـا  فااضطراابب ، اافسـرددگيی ، تـرسس ،   

ااســترسس ، پرخــورريییي ، ااخــتالالتت ووسوااســيی ااجبــارريییي ، ااخــتاللل پــس اازز حاددثــه ااســترسس ، 

  .ااختاللل ددووقطبيی وو جنونن وو ددررمانن ااعتيیادد

 :آآنچه بر يیكک فردد ميی گذرردد ميی توااند ددرر دديیاگراامم ززيیر خالصه شودد

 موقعيیت

 

 ااحساساتت                                   اافكکارر

 

كکرددلطرزز عم                                                

 

 

 ررفتارر ددررمانيی شناختيی تا چه حد موثر ااست ؟

ـ       _ ززمـانيی كکـه ااضـطراابب يیـا      صالخااايین يیكکـيی اازز مـوثرتريین ررووشش هـايییي ددررمـانيی ااسـت ب

 .مشكکل بيیمارر ااست  ،اافسرددگيی
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 اايین موثر تريین ررووشش ددررمانيی براايییي اافسرددگيی هايییي متوسط وو شديید ااست  _

ــ  _ ــانيی ش ــارر ددررم ــانن    ررفت ــرددگيی ددرر ددررم ــايییي ضداافس ــدااززهه ددااررووه ــه اان ــد ب ــيی تواان ناختيی م

 .بسيیارريییي اازز اافسرددگيی ها موثر ووااقع شودد 

ددااررووهــايییي آآرراامم بخــش رراا نبايیــد بــراايییي مــدتت طــوالنيی ااســتفاددهه كکــردد چــونن اايیــن ددســته اازز  

 .ررفتارر ددررمانيی شناختيی گزيینه ددررمانيی بهتريییي ااست  ،ددااررووها ااعتيیادد آآوورر هستند

 :ددررمانيی شناختيی مشكکالتت موجودد ددرر مورردد ررفتارر 

_ CBT ددررمــانگر ماننــد يیــكک مربــيی ااســت  .يیــكک ررااهه حــل ددررمــانيی صــحيیح نمــيی باشــد

كکه توصـيیه وو تشـويیق مـيی كکنـد ، اامـا نمـيی تواانـد آآنـراا بـراايییي شـما اانجـامم ددهـد ، گـاهيی              

ااووقاتت مشكکل شما مـيی تواانـد باعـث كکـاهش قـدررتت تمركکـز وو اانگيیـزهه مـورردد نيیـازز بـراايییي           

 .تغيیيیر شودد 

ــر مشــكکالتت  ــه ب ــراايییي غلب ــد  شــما ،ب ــراا دداارريی ــه حــل آآن ــازز ب ــد موجــب   .نيی ــن مــيی تواان اايی

 .ااضطراابب بيیشتريییي براايییي ززمانن كکوتاهه ددرر شما گردددد 

ــانگر خــوبب  ــق شــما   ،ددررم ــيی شــما وو توااف ــدررتت رروواان ــا ســرعت وو ق جلســاتت خــودد رراا ب

تنظيیم ميی كکنـد ، بنـا بـر اايیـن شـما قـدررتت كکنتـرلل ددررمـانن خـودد رراا مـيی تواانيیـد ددرر ددسـت             

 .بگيیريید 

  CBTطولل ددررمانن ددرر 
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ــ  ــارر ددررم ــف    ررفت ــاطق مختل ــت وو ددرر من ــداارر ااس ــانيی پرطرف ــكک ررووشش ددررم ــناختيی يی انيی ش

 .كکشورر يیكک ليیست اانتظارر طوالنيی مدتت ددرر پيیش رروويییي بيیمارر ميی توااند باشد  

 : CBTحقيیقت كکليیديییي ددرر مورردد  1١۱0٠۰

 تغيیيیر ددرر ررفتارر وو ااعمالل خودد  _

 تمريین مدااوومم آآنچه يیاددگرفته شدهه  _

 حرفف بزنيید آآنچه رراا آآموخته اايید عمل كکنيید نه اايینكکه فقط   _

 سعيی كکنيید مشكکالتتانن رراا شناسايیيی كکنيید  _

 به سمت هدفف خودد مصراانه حركکت كکنيید  _

 تالشيی مستمر ددرر جهت تحقق اايین ددررمانن اازز خودد نشانن ددهيید  _

 مسائل رراا اازز ززوواايیايییي متفاووتت بنگريید  _

 به خودد  ااطميینانن ددااشته باشيید  _

 باووررهايییي خودد رراا تست نمايیيید  _

 ددددااشت بردداارريید اازز پيیشرفت هايییي خودد يیا _
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 بيیانن مسئله 

 :  بندهه به اايین خاطر اايین موضوعع رراا اانتخابب نموددهه اامم كکه 

، فف هـرووئيین ، تريیـاكککك ، حشـيیش ، االكکـل    آآنن هـم اازز نـوعع مصـر    ،سالها ددرر گيیر ااعتيیادد بـوددمم 

وو ددرر گرووهه هـايییي معتـادديین بـوددمم وو بـا آآنهـا ززنـدگيی مـيی كکـرددمم وو تمـامم ررفتـارر           ... قرصص وو 

ــارر معتاددگو ،مــن يییي ررووززمــرهه ــا اايینكکــه ررفت ــودد ت ــه ب ــارر مصــرفف مــواادد   8٨۸ن ــيین ب ســالل اازز ااوول

اامـا اامـرووزز    ؛مخدرر من گذشت آآنرووزز نميی دداانسـتم كکـه تكکامـل ددرر گـرووهه شـكکل مـيی گيیـردد       

ميی بيینم  گرووهيی كکه من ددرر آآنن ززندگيی مـيی كکـرددمم يیـكک گـرووهه بـزررگگ بـوددهه كکـه هدفشـانن         

مصــرفف مــواادد وو اانجــامم كکاررهــايییي ضدااررززشــيی بــوددهه ، پــس هــر گرووهــيی باعــث پيیشــرفت 

 جمعيیـت سـالل اازز ررووززيییي كکـه بـا     1١۱0٠۰، ااما اامرووزز كکـه اايیـن مطلـب رراا مـيی نويیسـم      نميی شودد 

سـالل ااسـت كکـه بـه طـورر تجربـيی        9٩۹آآشـنا شـدمم مـيی گـذرردد وو      6٦۶0٠۰ااحيیايییي اانسانيی كکنگرهه 

ــد    ــاتت جديی ــه ررووزز تجربيی ــه اامم وو ررووزز ب ــادد پرددااخت ــانن ااعتيی ــه ددررم ــه ددرر  يییيب ــه اامم االبت آآموخت

 9٩۹ســت ، مــن گرووهــيی ااســت وو كکــاررشش چيی گونــهچ 6٦۶0٠۰اادداامــه خــوااهم گفــت كکــه كکنگــرهه 

بــه ددررمــانن ااعتيیــادد ددســت پيیــداا كکــرددهه اامم وو ) تــدرريیجيی ( DSTســالل ااســت كکــه بــا ررووشش 

نفـريییي هسـتم وو    4٤۴0٠۰)  گـرووهه ( اامرووزز بـه عنـواانن يیـكک كکمـكک ررااهنمـا مسـئولل يیـكک لژيیـونن         

آآنراا مـديیريیت مـيی نمـايیم وو يیـكک متخصـص تجربـيی ددرر موضـوعع ددررمـانن ااعتيیـادد وو گـرووهه           

ـ      آآننددررمانيی هسـتم پـس بـر     تحريیـر ددررآآووررمم تـا    يییي ه ررشـته شـدمم كکـه تجربيیـاتت خـودد رراا ب

 .دديیگراانن هم اازز اايین تجربيیاتت آآگاهه شوند 
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 معيیارر هايییي لژيیونن يیا گرووهه موفق 

نمـيی توااننـد موفـق     كکـه همـه   اامرووزز كکه اايین مطلب رراا ميی نويیسم بر اايیـن اامـر آآگـاهه هسـتم    

تنهـا گـرووهه هـايیيی موفـق مـيی شـوند كکـه يیكکسـريییي پـارراامتر هـايییي ااووليیـه رراا ررعايیـت              ؛شوند

  .نمايیند

 نظم _ 

م ددررهــر گرووهــيی حــرفف ااوولل رراا مــيی ززنــد ، مخصوصــا ً ددرر گــرووهه مصــرفف كکننــدگانن  نظــ

چونن مواادد مخـدرر ااوولـيین پـارراامتريییي رراا كکـه اازز ززنـدگيی اانسـانن خـاررجج مـيی كکنـد           ؛مواادد مخدرر

بتواانـد بـه ااهـداافف خـودد برسـد بـراايییي        تـا يیكک گـرووهه بايیـد نظـم ددااشـته باشـد      .نظم ااست 

مـوززيییي هــر سـاعتيی كکــه   مثـالل ااگـر ددرر مدررســه نظـم ووجــودد ندااشـته باشــد وو هـر دداانــش آآ     

ددلــش بخوااهــد بيیايیــد وو بــروودد هــيیچ نتيیجــه مثبــت آآموززشــيی صــوررتت نخوااهــد گرفــت وو  

ددررگرووهه هـايییي ددررمـانن هـم بايیـد همـه سـر يیـكک سـاعت مشـخص بيیايینـد وو يیـكک سـاعت             

ــد ــاررمتر ززمــانن ااســت  ،پــس يیكکــيی اازز اابزااررهــايییي مهــم نظــم  ؛مشــخص هــم بروون ــد  .پ بايی

اايییي اايینكکـه اايیـن نظـم بـه طـورر      دداانست كکه تمامم جهـانن هـا بـر ااسـاسس نظـم بنـا شـدهه وو بـر        

  .نسبيی صوررتت پذيیردد نيیازز به ززمانن دداارردد

 قواانيین_

هــر گرووهــيی  .يیــكک گـرووهه موفــق ااســت   مــورردد نيیــازز قـواانيین يیكکــيی دديیگــر اازز پــاررمتر هـايییي  
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ــراادد       ــدفش ، ااف ــه ه ــا ب ــواانيینيی رراا بن ــريییي ق ــت يیكکس ــف ااس ــداافش موظ ــبردد ااه ــراايییي پيیش ب

رر بـا كکشـورر دديیگـر    بـراايییي مثـالل قـواانيین يیـكک كکشـو      .گرووهش وو عواامل بيیروونيی ووضع نمايیـد 

نه كکامًال ووليی بعضـيی قـواانيین بنـا بـه شـراايیط خـودد ااعضـايییي گـرووهه وو حتـيی          ؛االبته فرقق دداارردد

ــدگيی     ــايیيی وو رراانن ــواانيین ررااهنم ــوئد ددرر ق ــثال ددرر كکشــورر س ــيی شــودد م ــواا ووضــع م آآبب وو ه

آآمــدهه ااســت كکــه تمــاميی ررااننــدگانن ووســايیل نقليیــه موظفنــد ددرر ززمســتانن قبــل اازز حركکــت   

اا ررووشــن كکننــد اامــا ددرر كکشــورر عربســتانن اايیــن چــرااغغ هــايییي كکوچــكک ووســيیله نقليیــه خــودد رر

قـواانيین رراا   ،قانونن ووجودد نـداارردد  ، بنـا بـر اايیـن يیـكک گـرووهه  بنـا بـه شـراايیط موجـودد خـودد           

شـايید هـم اايیـن قـانونن مـوقتيی باشـد اامـا كکاررسـازز وو باعـث پيیشـرفت            االبتهووضع ميی كکند ،

ددرركکتابب شريیف هم قـواانيین االهـيی ووضـع شـدهه كکـه ددرر تمـامم كکائنـاتت يیكکسـانن          .خوااهد بودد

،ااگـر كکسـيی اازز اايیـن قـواانيین تخطـيی كکنـد بايیـد تـاوواانن آآنـراا بدهـد چـونن ددرر پيیشـگاهه             ااست 

مـوظفيیم بـه عنـواانن يیـكک      همـه مـا   چـونن  ؛خدااووند دديیگر مهم نيیست چكکـاررهه وو كکـه هسـتيی   

ــيی     ــيیم ، حت ــت كکن ــيی رراا ررعايی ــواانيین االه ــواانيیم ق ــر بت ــيیم ، ااگ ــت كکن ــواانيین رراا ررعايی اانســانن ق

بايیـد    .پيیشـرفت خـوااهيیم شـد   يیـكک اانسـانن بـا تعـاددلل نسـبيی وو ررووبـه        ،ددررصد كکميی اازز آآنراا

موجــب آآرراامــش وو آآســايیش خــودد مــا  ،بــه اايیــن اامــر اايیمــانن بيیــاوورريیم كکــه ررعايیــت قــواانيین

بـاهوشش   .خوااهد شد وو فكکر نكکيینم كکـه عـدوولل اازز اايیـن قـواانيین يیعنـيی ززررنگـيی وو باهوشـيی        

ببيینـد چـه    تـا نمايیـد  مـيی  كکسيی ااست كکه آآيیندهه رراا هـم ددرر نظـر مـيی گيیـردد وو خـوبب تفكکـر       

بـراايییي ررعايیـت نكکـرددنن قـانونن هميیشـه ددررهـايییي توجيیـه بـازز          چيیزيییي بـراايییي ااوو مفيیـد ااسـت ،   

 .ميی باشد 
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 )دديیدهه بانانن (  گذاارراانن قانونن_

براايییي اايینكکه شراايیط موجـودد ددرر نظـر گرفتـه شـودد وو طبـق آآنن قـواانيین ووضـع شـودد نيیـازز بـه           

اافــراادديییي كکــارردداانن وو مــدبر ااســت  كکــه قــواانيین رراا ووضــع يیــا رردد نمايینــد ، اايیــن اافــراا بايیــد اازز  

ـ     ا بـا مشـكکالتت وو ررااهه كکاررهـايییي آآنن آآشـنا باشـند تـا بتوااننـد        ددااخل گـرووهه اانتخـابب شـوند ت

بهتــريین وو كکــارربردديییي تــريین قــواانيین رراا بــراايییي گــرووهه ووضــع نمايینــد ، مثــل قــوهه مقننــه يیــا   

 .رراا ااجراا نمايیند  مصوبب آآنن مجلس كکه گرووهه جامعه موظفند قواانيین

 ) Agent(  رراابط هايییي نمايیندگيی ها _

مـيی شـوند بـراايییي اايینكکـه بـا شـعبه        ززمـانيی كکـه تعـداادد نمايینـدگيی هـا ززيیـادد       ،ددرر اايین بخـش 

مركکزيییي همـاهنگيی ددااشـته باشـند نيیـازز بـه اافـراادديییي ااسـت كکـه بـا شـعبه مركکـزيییي وو قـانونن             

اايیــن  .گــذااررنن ددرر ااررتبــاطط باشــند وو ااطالعــاتت الززمم وو جــارريییي رراا بــه حضــورر آآنــانن برســانند

اافــراادد بــه عنــواانن رراابــط اايیــن كکــارر رراا اانجــامم مــيی ددهنــد تــا نمايینــدگيی هــا اازز ااطالعــاتت وو  

اايیـن   .باخبر باشـند  وو اايیـن نظـم وو همـانگيی بـيین كکـل گـرووهه برقـراارر باشـد         قواانيین جارريییي 

ــد    ــا كکشــوررهايییي دديیگــر باشــند مانن نمايینــدگيی هــا ممكکــن ااســت ددرر شــهر هــايییي دديیگــر يی

     .دديیپلماتت هايییي يیكک كکشورر

 )مرززبانانن ( مجريیانن قانونن  _

كکــه تخلــف ) بــيی هنجــارر  يیــانابهنجــارر ( ددرر هــر گرووهــيی عــدهه اايییي ناآآگــاهه ووجــودد ددااررنــد 

  يی ددهنـد وو چـونن موضـوعع مـا گـرووهه هـايییي ددررمـانن ااعتيیـادد ااسـت  بيیشـتر بـا اافـراادد            اانجامم م
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٣۳٠۰  

 

چـونن شخصـيی كکـه ددززدديییي مـيی كکنـد يیـكک كکـاررخالفف اانجـامم         (بيی هنجارر سرووكکارر دداارريیـم ،  

 ،ددااددهه ااست ووليی شخصيی كکـه مـواادد مخـدرر مصـرفف مـيی كکنـد مـيی تواانـد هـم ددززدديییي كکنـد          

اايیت اايیـن  پـس بـراايییي هـد    )بردداايییي كکند وو هـم خيیلـيی كکاررهـايییي ضدااررززشـيی دديیگـر       هههم كکال

ددسته اازز اافراادد نيیازز به مجريیانن قانونن دداارريیم كکـه بـا توجـه بـه آآمـوززشش هـايیيی كکـه دديیـدهه اانـد          

مــيی توااننــد ددرر عــيین محبــت وو عمــل ســالم  قــانونن رراا ااجــراا نمايینــد ، ااگــر كکســيی اازز اايیــن 

مجريیـانن  ( اايیـن اافـراادد    .قواانيین سـرپيیچيی كکنـد خوددبـه خـودد اازز گـرووهه رراانـدهه خوااهـد شـد        

 .شدهه  وو خودد اافراادد گرووهه آآنانن رراا اانتخابب ميی كکنند اازز بيین گرووهه اانتخابب ) قانونن 

 ) كکمكک ررااهنمايیانن ( مديیريیت جزء  _

ددررگرووهه هايییي ددررمانيی ااعتيیادد بـه علـت ااززدديیـادد جمعيیـت  نيیـازز بـه يیكکسـريییي مـديیراانن دداارريیـم          

اايیــن  .تشــكکيیل ددهنــد  ررااكکــه لژيیــونن هــا رراا تشــكکيیل بدهنــد ، يیعنــيی گــرووهه هــايییي كکــوچكکتر

   هه اانــد وو بــراايییي مــديیريیت لژيیــونن هــا آآمــاددههاافــراادد توســط اافــراادد قــديیميی تــر آآمــوززشش دديیــد

نفـر وو شـايید هـم تعـداادد بيیشـتريییي رراا مـديیريیت        5٥۵0٠۰تـا   4٤۴0٠۰شدهه ااند وو هر كکداامم مـيی توااننـد   

اانسـانن  * .) شش ااسـتادد  ررپـروو ( كکنند وو به آآنهـا آآمـوززشش ددهنـد تـا مـديیراانن فـردداا رراا بسـاززند        

اايیــن اافــراادد نفــرااتت  *همــوااررهه جــارريییي ااســت وو صــفت گذشــته ددرر اانســانن صــاددقق نيیســت 

نن خودد رراا سـر يیـكک سـاعت ثابـت وو ددرر مكکـانيی مشـخص ددوورر هـم گـردد مـيی آآووررنـد           لژيیو

وو بــه مشــكکالتت وو مســائل كکــوچكکتر ددرر ررهجويیــانن مــيی پرددااززنــد وو اازز تجربيیــاتت خــودد ددرر 

 خودد مديیراانن نيیز تجربيیاتت كکاررآآمديییي  ،ددرر حيین آآموززشش .ااختيیارر آآنانن قراارر ميی ددهند

  ) ددررجه ززيیر صفر  6٦۶0٠۰كکتابب عبورر اازز منطقه (  وواادديییي ددهم*
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٣۳١۱  

 

چـونن ددرر طـيی    ؛پختـه تـر وو كکـاررآآززموددهه تـر مـيی شـوند       ،ززمانن طوللت ميی آآووررند وو ددرربدس

ززمانن با اافراادد ززيیـادديییي سـرووكکارر ددااررنـد وو بـا مشـكکالتت ززيیـادديییي ررووبـروو مـيی شـوند وو چـونن           

ــانن     ــه ررهجويی ــايییي مناســب ب ــه ررااهه كکارره ــراادد وو اارراائ ــه مشــكکالتت ااف مســئولل پاســخگويیيی ب

ووشش كکننـد وو محقـق باشـند    خودد ميی باشند  بنابر اايیـن ملـزمم مـيی شـوند كکـه مطالعـه وو كکـا       

 .تا هميیشه آآماددهه پاسخگويیيی باشند 

 جلساتت آآموززشيی گرووهه  _

نيیــازز بــه يیكکســريییي جلســاتت مــيی باشــد كکــه اافــراادد اازز  ،بــراايییي بــاالبرددنن دداانــش اافــراادد گــرووهه

مـديیريیت مـيی كکننـد كکـه      سـه نفـر   رراا وو اايیـن جلسـاتت    .تجربيیاتت يیكکديیگر ااسـتفاددهه نمايینـد  

 نكکتــهوو اابــزاارر هــايییي مــورردد نيیــازز وو  متشــكکل اازز ددبيیــر جلســه كکــه كکــاررشش همــانگيی ووســايیل

ــردداارريییي ــه  اازز ب ــراادد جلس ــايییي ااف ــحبت ه ــه   ص ــتادد جلس ــخنانن ااس ــيی اازز س ــزااررشش نويیس  ووگ

، نگهبانن جلسه كکـه جلسـاتت رراا مـديیريیت مـيی كکنـد وو بـراايییي هـر جلسـه يیـكک ااسـتادد           ااست

خـط  ااسـتادد جلسـه ددرر شـرووعع جلسـه بـه اافـراادد حاضـر ددرر جلسـه          .جلسه تعيیيین ميی كکنـد 

ناگفتــه  .مشــارركکت وو ســخنراانيی مــيی كکنــد  ،لســهمــيی ددهــد وو ددرر مــورردد موضــوعع جمشــيی 

 د هـيیچ كکــداامم اازز اافـراادد ذذكکــر شـدهه كکــارراايیيی   ننمانـد كکـه ااگــر تـاززهه وواارردديیــن ددرر جلسـه نباشــ    

ددرر اايیـن جلسـاتت كکـه قبـل اازز  شـرووعع لژيیـونن هـا تشـكکيیل مـيی          .ندااررنـد   قابل مالحظـه اايییي 

مشــارركکت مــيی كکننــد وو ددرر مــورردد موضــوعع مطــرحح شــدهه كکــه   ،شــوند ااكکثــر اافــراادد حاضــر

  .خودد ن شدهه صحبت ميی كکنند،االبته با نظم خاصصااززقبل تعيیيی
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٣۳٢۲  

 

 كکميیته اانضباطيی  _

يیكکـيی كکميیتـه ااووليیـه كکـه مجريیـانن قـانونن بـراايییي         .اايین كکميیته ددرر ددوو مرحله تشكکيیل مـيی شـودد  

ــراايییي      ــه ب ــذرراانن كک ــباطيی قانونگ ــه اانض ــيی كکميیت ــد وو ددووم ــيی كکنن ــزاارر م ــيی برگ ــائليی جزئ مس

كکميیتــه مجريیــانن  .مســائل وو مشــكکالتت اانضــباطيی بزررگتــر وو مهــم تــر برگــزاارر مــيی گــردددد  

بـراايییي كکســانيی ااســت كکـه اازز قــانونن تخطــيی كکـرددهه وو يیــا مشــكکالتيی ددرر    ) مرززبانــانن ( قـانونن  

آآگـاهه   ،گرووهه به ووجودد آآووررددهه اانـد كکـه ددرر حـد تـذكکر وو تعهـد مـيی باشـد كکـه ااگـر شـخص          

براايییي بـارر ددوومم تشـكکيیل مـيی شـودد وو ددرر بـارر ددوومم شـخص بـه طـورر موقـت           اايین كکميیتهنشودد

وو اامـا كکميیتـه    .آآنن نمايینـدگيی محـروومم مـيی شـودد    مـاهه اازز حضـورر ددرر جلسـاتت     6٦۶يیـا   3٣۳براايییي 

اانضــباطيی قانونگــذرراانن يیــا دديیــدهه بانــانن كکــه بــه مســائل وو مشــكکالتت بزررگتــر مــيی پرددااززنــد 

يیـا مشـكکالتت مـابيین نمايینـدگيی     )  ررااهنمايیـانن  ( مثل مشكکالتت مـا بـيین مـديیراانن گـرووهه هـا      

چــونن كکمتــر ددرر يیــكک گــرووهه مــنظم چنــيین  مــيی باشــد؛هــا كکــه ااكکثــراا ً اايیــن كکميیتــه بيیكکــارر 

 .مديیراانن آآنن گرووهه آآموززشش هايییي الززمم رراا دديیدهه ااند  ززيیرااتيی پيیش ميی آآيید ، مشكکال

 آآموززشش خدمت به همنوعع  _

ــيی دداارردد وو       ــش مهم ــوززشش نق ــيیر آآم ــوددهه وو ددرر مس ــرحح ب ــازز مط ــدمت اازز دديیرب ــوعع خ موض

ــا گــرووهه     ــد ب ــانيی كکــه وواارردد گــرووهه مــيی شــوند بايی ــد ززم ــد بداانن ــانن بايی مســافراانن وو ررهجويی

ززمانيیكکــه همــه چيیــز مرتــب وو مــنظم  .شــندهمســو شــوند وو قــدرردداانن ززحمــاتت دديیگــراانن با

ااست يیكک گرووهه ددست به ددسـت هـم ددااددهه اانـد تـا تمـاميی شـراايیط فـرااهم باشـد كکـه يیـكک           

تاززهه وواارردد بتواانـد بـه آآرراامـيی ددرر گـرووهه قـراارر بگيیـردد وو آآمـوززشش ببيینـد مخصوصـاً  ززمانيیكکـه           
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٣۳٣۳  

 

اايین گرووهه به طورر رراايیگـانن بـه دديیگـراانن سـروويیس بدهـد ، دديیگـراانن كکاشـتند وو مـا خـورردديیم          

كکمــكک يیــكک فــردد  ؛اايیــن رروواالل يیــكک گــرووهه ااســت .كکــارريیم تــا دديیگــراانن بخوررنــد وو مــا مــيی 

ززمانيیكکـه موضـوعع خـدمت بـيی قيیـد وو شـرطط پـيیش         .ددررمانن شدهه بـه فـردد ددرر حـالل ددررمـانن    

ــد مــن مشــتاقق مــيی شــومم  ــه همنوعــانن خــودد هســتم ،   ؛مــيی آآيی چــونن عاشــق خــدمت ب

فف خدمتگزاارراانن ددرر گرووهه ها هميیشـه حضـورر ددااشـته اانـد وو تواانسـته اانـد بـه پيیشـبردد ااهـداا         

جـع بــه اايیـن موضــوعع توضـيیح خــوااهم    ددرر اادداامـه بيیشــتر رراا  .گـرووهه كکمــكک بسـيیارريییي بكکننــد  

 .دداادد

 نتيیجه  _

هر گرووهيی براايییي پيیشـرفت وو پايیـداارريییي نيیـازز بـه اايیـن چنـد پـارراامتر ااصـليی دداارردد تـا بتواانـد           

 6٦۶0٠۰ددرر جمعيیــت ااحيیــايییي اانســانيی كکنگــرهه.بــه مقصــدهايیش آآنطــورر كکــه مــيی خوااهــد برســد 

اامـرووزز يیكکـيی اازز موفـق تـريین گـرووهه هـايییي ددررمـانن        تماميی اايین مـواارردد ررعايیـت مـيی شـودد وو     

ــن     ــر اايی ــرمم ب ــيی باشــد ، شــايید پزشــكکانن وو مســئوليین محت ــا م ــادد ددرر كکشــورر وو ددرر ددنيی ااعتيی

عواامـل دديیگـريییي هـم ددرر اايیـن ميیـانن       .عقيیدهه نباشند ، ااما اايین يیـكک ووااقعيیـت موجـودد ااسـت     

ررااهه ،بــا حركکــت *بايیــد دداانســت كکــه .اامــا همــه برگرفتــه اازز اايیــن عواامــل هســتند  نــدموثر

  *نن ميی شوددنمايیا

 

 

 )ددررجه ززيیر صفر 6٦۶0٠۰كکتابب عبورر اازز منطقه ( وواادديییي هشتم *
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٣۳٤  

 

ــرهه  ــائل وو     6٦۶0٠۰كکنگ ــن مس ــه اايی ــانن ب ــت ززم ــيی باگذش ــولل ااساس ــرددهه   ااص ــداا كک ــت پيی  ددس

 ددرر شرووعع اايین چنيین گسترددهه وو با برنامه نبوددهه وو يیا اايین برنامه  ااست؛االبته

ه مثبـت  همه گـرووهه بايیـد ددسـت بـه ددسـت هـم بدهنـد تـا نتيیجـ          .ااستها رراا الززمم ندااشته 

ررااهه طــوالنيی وو ســخت باشــد اامــا بــراايییي گــرووهه اايیــن عواامــل الززمم  ،باشــد ، شــايید بــه نظــر

ووظيیفـه بنـدهه فقـط نوشـتن      .ااست وو گرنه گرووهه اازز هـم پاشـيیدهه وو بـيی بنـدووبارر مـيی شـودد       

مـا كکـه ااجـراا مـيی كکنـيیم دديیگـراانن خـودد ددااننـد ، صـالحح كکـارر            ؛دديیدهه هـا وو تجربيیـاتت ااسـت   

   .خويیش خسروواانن دداانند

  6٦۶0٠۰جمعيیت ااحيیايییي اانسانيی كکنگرهه ااهميیت لژيیونن ددرر 

ــه    ــرووئيین كک ــدهه ه ــكک مصــرفف كکنن ــواانن يی ــه عن ــارر مصــرفم   8٨۸ززمانيیكکــه ب ــيین ب ســالل اازز ااوول

خسـته وو نـاتواانن وو بـيی هويیـت كکـه جايیگـاهه اانسـانيیم رراا اازز         ،وواارردد كکنگـرهه شـدمم  گذشته بودد 

فكکر نمـيی كکـرددمم كکـه اايیـن تشـكکيیالتت بـه اايیـن گسـترددگيی اامـرووزز برسـد            ؛ددست ددااددهه بوددمم 

باشد ، فكکـر مـيی كکـرددمم كکـه مثـل جاهـايییي دديیگـر بـه مـن مـيی گويینـد             وو برنامه رريیزيییي شدهه

   كکـه دديیگــر مــواادد مصــرفف نكکــن وو يیــكک مشــت قـرصص بــيی مصــرفف بــه مــن مــيی ددهنــد وو   

ميی گويیند كکه بروو كکميی ااررااددهه ددااشته بـاشش وو همـت كکـن تـا بتـواانيی تـركککك كکنـيی اامـا ااصـال ً          

خــودد ددررخانــه ، ددااخــل ااتــاقق ددرراازز كکشــيیدهه بــوددمم وو اازز شــدتت خمــارريییي بــه  .اايینگونــه نبــودد

ميی پيیچيیدمم ، ررووزز سومم بودد كکـه هـيیچ گونـه مـواادديییي مصـرفف نكکـرددهه بـوددمم وو خـيیس عـرقق          

سـه شـبانه ررووزز بـودد كکـه نخواابيیـدهه       .منتظـر تمـامم شـدنن خمـارريییي بـوددمم       ،با حـالل خـراابب  

سـالل ااسـت دديیگـر بـا      9٩۹خـداا رراا شـكکر مـيی كکـنم كکـه نزدديیـكک بـه        !  بوددمم ، گفتم خمـارريییي  
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ــد   ــدااررمم ، بمان ــل  متو. خمــارريییي وو نشــئگيی مــواادد ســرووكکارر ن جــه شــدمم كکــه ددوونفــر اازز فاميی

ــه شــدند وو همــرااهه مــاددررمم   ــاقق شــدندنزدديیكکمــانن وواارردد خان آآنرووززهــا خيیلــيی حــالل  .وواارردد اات

ــراايیم نامــه مــيی   .خراابــيی ددااشــت ، مــاددررمم رراا مــيی گــويیم  ــه هــر ددرريییي مــيی ززدد ، ب بيیچــاررهه ب

نوشت وو بـا مـن صـحبت مـيی كکـردد ، معلـم بـودد وو تـاززهه باززنشسـته شـدهه بـودد ، ددرر نامـه             

ديییي كکــه مــن اامــرووزز مــيی بيیــنم محمــد مــن نيیســت ، مــن هــايیش مــيی نوشــت اايیــن محمــ

ــوااهم    ــيی خ ــرفف رراا م ــل اازز مص ــد قب ــيی     .محم ــم م ــه ددل ــارريییي كک ــر كک ــت ه ــت ميیگف ررااس

تبـديیل شـدهه بـوددمم بـه فرززنـد      ووخوااست وو مـواادد مخـدرر اامـر مـيی كکـردد اانجـامم ددااددهه بـوددمم        

 .تغيیيیـر جايیگـاهه ددااددهه بـودد   د ،وونـ فف مخلوقـاتت بـه پسـت تـريین مخلـوقق خداا     ااشـر  .شيیطانن 

يیم مـيی گرفـت ددرر همـه اامـورر ززنـدگيی      واادد مخدرر بودد كکه بـراايییي مـن تصـم   آآنن من نبوددمم ، م

 .به هـر حـالل  مـاددررمم گفـت بلنـد شـو مـيی خوااهنـد تـو رراا ببرنـد بـراايییي تـركککك ااعتيیـادد             . اامم

ــودد ، آآنهــا اازز ســريیالل مســافر 1١۱3٣۳8٨۸0٠۰ســالل  ــا  6٦۶0٠۰آآددررسس كکنگــرهه  ،ب ــد ، ب رراا پيیــداا كکــرددهه بوددن

ررااهه اافتـاددمم ، نـا ااميیـد وو     ررخوتت بلند شدمم وو با يیكک حالل آآشـفته آآمـاددهه شـدمم وو بـا آآنهـا بـه      

يیـا بايیـد قـرصص     ،بيی هدفف ، با اايین تفكکر كکه اايینبارر هـم مثـل ددفعـاتت قبلـيی مـيی رروومم آآنجـا      

بخوررمم يیا بايید آآنجـا بسـتريییي شـومم ، دديیگـر هـيیچ چيیـز بـراايیم مهـم نبـودد ، بـيی خيیـالل بـيی             

خيیالل بوددمم ، اانگارر كکـه خدااوونـد مـراا بـه حـالل خـوددمم ررهـا كکـرددهه بـودد وو اانگـارر كکـه ااصـال             

ــز رراا ززددهه   ؛بــوددممبنــدگانش ن ووجــز ــوددمم وو قيیــد همــه چيی چــونن خــودد اايینچنــيین خوااســته ب

ــوددمم  ــوبيی  .ب ــانن ســهروورردديییي جن ــه خيیاب ــيیم وو ررســيیديیم ب ــودد ،  ،ررفت ــارركکيینگيی ب يیــكک ددرربب پ

يیـكک شخصـيی    ،طبقـه ااوولل   بـه ررفتـيیم  .هـوااگرمم   وووواارردد حيیاطط شديیم ، ووسـط تابسـتانن بـودد    

ووزز ااتـاقق اامـورر   بنامم آآقا تقيی ما رراا ررااهنمـايیيی كکـردد وواارردد يیـكک ااتـاقق كکوچـكک شـديیم كکـه اامـر        
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ميی باشد ، دديیدمم چنـد نفـر ددااخـل ااتـاقق هسـتند وو يیـكک خـانم پشـت ميیـز           6٦۶0٠۰ماليی كکنگرهه 

كکـه  يیـيی  ، كکنـارر ااتـاقق پـر بـودد اازز ررووززنامـه هـا        نـد نشسته ااست وو بـا بقيیـه صـحبت مـيی كک    

رروويییي هم چيیدهه شـدهه بـودد ، خـانم مشـاوورر بعـد اازز ااتمـامم مشـاووررهه بـا دديیگـراانن رروو بـه مـن            

مـديییي كکـه تـركککك كکنـيی ؟ مـن هـم كکـه ااصـالً  حـالل          خوبب هستيی پسـرمم ؟ آآ : كکردد وو گفت 

يیــكک فــرمم ســبز ررنــگ مقــواايیيی  .خــوبيی ندااشــتم ســرمم رراا بــه عالمــت تائيیــد تكکــانن ددااددمم  

ــن ،ااســمت چيیســت     ــيیدنن ســواالل اازز م ــه پرس ــردد ب ــالت  ؟برددااشــت وو شــرووعع كک ــد س چن

فـرمم رراا كکـه پـر كکـردد گفـت شـما بايیـد مـواادد رراا تـدرريیجيی          ... وو ؟مجردديییي يیا متـاهليی  ؟ااست

رراا كکــامال ً بــراايیم بــاززگو كکــردد  6٦۶0٠۰ه اايییي وو سيیســتم وو ررووشش كکنگــرهه كکــم كکنــيی ، بــا ررووشش پلــ

ــا مصــرفت رراا آآهســته     ــر نظــر ررااهنم ــيی وو ززيی ــاكککك مصــرفف كکن ــد يیكکســالل تريی وو گفــت بايی

ناگهـانن مـن گوشـهايیم تيیـز شـد ، گفـت ااالنن خمـارريییي ؟ بـاززهم سـرمم رراا           .آآهسته كکم كکنيی 

 گفـت مشـخص ااسـت كکـه خيیلـيی خمـارريییي اايیـن بـارر گفـتم         .به عالمت تائيیـد تكکـانن ددااددمم   

يیـاددآآوورر شـومم اامـرووزز اايیـن قـانونن       /بله ، به من گفت بايیـد بـروويییي وو تريیـاكککك مصـرفف كکنـيی      

نمـيی گويینـد كکـه بروويیـد      اافـراادد ااصالحح شـدهه وو دديیگـر ددرر ررووزز ااوولل وو ددرر ااتـاقق مشـاووررهه بـه      

سـه جلسـه وو اانتخـابب ررااهنمـا اازز طـرفف      وو مواادد مصرفف كکنيید ، اايیـن كکـارر بعـد اازز گذشـت     

مـن خوشـحالل اازز اايیـن مسـئله      .د شخص تاززهه وواارردد به عهـدهه ررااهنمـايییي شـخص مـيی باشـ     

وو اانگارر كکه ناررااحـت شـدهه اامم گفـتم چـيی ؟ مـن سـه ررووزز ااسـت كکـه دديیگـر مـواادد مصـرفف            

مشـاوورر گفـت ررااهـش     .نميی كکنم ، يیعنيی تركککك نكکـنم ؟ همرااهـانن مـن هـم تعجـب كکرددنـد       

ــا همــانن    ،اايیــن ااســت بايیــد تــدرريیجاً مــواادد رراا كکــم كکنــيی ووگرنــه موفــق نخــوااهيی شــد وو ب

، اامـا اازز تـه ددلل خوشـحالل بـوددمم وو خـداا رراا شـكکر       دديیم تعجب وو حيیرتت آآنجـا رراا تـركککك كکـر   
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ميی كکـرددمم كکـه اايینبـارر اايیـن ررووشش تـركککك بـا دديیگـر ررووشش هـا فـرقق ددااشـت وو چقـدرر بـراايیم             

بـه هـر حـالل آآمـديیم خانـه ، فـردداا صـبح بلنـد شـدمم وو ررفـتم ددنبـالل تهيیـه              .خوشايیند بودد 

ئيین رراا مصـرفف كکـرددمم ، يیـكک نفـس ررااحـت كکشـيیدمم كکلـيی بـه جـانن          وومواادد وو ززمانيی كکه هـر 

نم مشاوورر كکه ااسـمش خـانم ززنـديییي بـودد ددعـا كکـرددمم وو گفـتم عجـب جـايییي خـوبيی           آآنن خا

ــن كکنگــرهه  ــا ً بايید 6٦۶0٠۰ااســت اايی ــه آآنجــا، حتم ــروومم وو اايی ب ــه جــذبب ررووشش  نب ــودد كک ــيین ب چن

مســخرهه بيیايیــد وولــيی همــيین ررووشش بــودد كکــه مــراا جــذبب  به نظــرشــدمم ، شــايید 6٦۶0٠۰كکنگــرهه 

ااسـت   سـالل  9٩۹سـالل ااسـت كکـه بـه كکنگـرهه مـيی آآيیـم وو قريیـب بـه           1١۱0٠۰كکردد وو اامرووزز حدوودد 

ــر      ــواادد وو دديیگ ــراايییي م ــولل ب ــرددنن پ ــواادد وو جــورر كک ــواادد مخــدرر ، كکاســب م ــا م ــه دديیگــر ب كک

مشكکالتت كکارريییي نـدااررمم ، اايیـن چنـيین ااسـت ررسـم گـرددوونن ، اازز كکجـا بـه كکجـا اانسـانيی كکـه            

ــدگيی دداارردد ،         ــراايییي ززن ــزهه ب ــزاارراانن اانگيی ــرووزز ه ــردد اام ــر بميی ــت ززووددت ــت ددااش ررووززيییي ددووس

 ....خانوااددهه ، همسر ، فرززند ، كکارر ، مسئوليیت ، خدمت وو 

هميیشـه بــراايیم ســواالل ااســت چــه شــد كکــه تواانسـتم اازز بنــد ااعتيیــادد ررهــا شــومم  تــا اامــرووزز   

بتواانم به همنوعانن خـودد بـيی قيیـد وو شـرطط وو بـدوونن هـيیچ چشمدااشـتيی سـروويیس ددهـم وو          

خدااوونــد رراا شــاكکرمم بــه خــاطر اايیــن فرصــت كکــه بــه مــن دداادد تــا لــذتت    .خــدمت كکــنم  

ر حـالل وواارردد سيیسـتم   بـه هـ  . ااسـت   عميیقـيی خدمت كکرددنن رراا تجربـه كکـنم ، ووااقعـا ً لـذتت     

بعـد   ااوو كکنگرهه شدمم وو ررااهه ددررمـانم رراا شـرووعع كکـرددمم وو ررااهنمـا اانتخـابب نمـوددمم وو بـا كکمـكک        

بعــد .اازز گذشــت ددووررهه ددررمــانم بــه صــوررتت تــدرريیجيی تواانســتم اازز دداامم ااعتيیــادد ررهــا شــومم   

اازز گذشت چنـد مـاهيی اازز ددررمـانم اازز مـن وو يیكکسـريییي اافـراادد دديیگـر كکـه بـه ددررمـانن ررسـيیدهه            

 يیتـا بتـواانيیم ددرر صـوررتت قبـوليی بـه ددررجـه كکمـكک ررااهنمـايی         گرفتـه شـد  آآززمونهايیيی بوددند 
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برپـا   6٦۶0٠۰برسيیم وو بتـواانيیم بـه دديیگـراانن سـروويیس ددهـيیم وو گرووهـيی بنـامم لژيیـونن ددرر كکنگـرهه          

پنجمـيین لژيیـونن بـوددمم     مـن كکمـكک ررااهنمـايییي   آآنرووززها چهارر لژيیـونن ووجـودد ددااشـت وو   .كکنيیم 

ژيیــونم ددوو يیــا ســه نفــر وواارردد لكکــارر، ددرر ااوواايیــل .كکــه ددرر آآنن نمايینــدگيی شــرووعع بكکــارر كکــرددمم 

شدند وو من بـيی تجربـه وو كکـم سـن وو سـالل شـرووعع بكکـارر كکـرددمم ، بـدوونن تـرسس اازز اايینكکـه            

چنـد نفـريییي آآمدنـد وو چنـد نفـريییي ررفتنـد وو        .چه خوااهد شد وو آآيیا اايینكکه ميی تـواانم يیـا نـه    

ــيی رراا      ــئوليیت بزررگ ــه مس ــدمم كک ــه ش ــته متوج ــته آآهس ــاززهه آآهس ــت ، ت ــاهيی گذش ــد م چن

مســـئوليیت نســـبت بـــه        سحــ  پذيیرفتــه اامم ، نـــه تنهـــا مســئوليیت ررهجويیـــانم بلكکـــه  

ددرر نهايیــت بــه عنــواانن يیــكک  .بوددنــدمنتظــر ددررمــانن بيیمارراانشــانن كکــه آآنــانن  هــايییي  خــانوااددهه

فظ احـ ددررمـانن وو ررهـايیيی بيیمـارراانن ااعتيیـادد وو همچنـيین      مسـئولل   6٦۶0٠۰كکمكک ررااهنما ددرر كکنگـرهه  

بـراايییي يیـكک جـواانن     بـودد  مسـئوليیت سـنگيینيی   اايیـن،  شـايید  . شـدمم حرمت هايییي كکنگـرهه هـم   

مـيی ددهـد   بـه اانسـانها ميیـداانن     6٦۶0٠۰اامـا كکنگـرهه    .ادد خاررجج شـدهه بـودد   كکه تاززهه اازز سرززميین ااعتيی

بگـويیم كکـه بـراايییي     6٦۶0٠۰تا خودد رراا نشانن ددهنـد وو آآززمـونن وو خطـا كکننـد ، هـر چـه اازز كکنگـرهه        

 . ه ااممكکم گفت ،من چه ها كکرددهه

كکـه ددلـم مـيی خوااسـت      رراا دديیگر هـر لباسـيی رراا نمـيی تواانسـتم بپوشـم وو هـر مـدلل مـويیيی        

ــه  آآرراايیــش  ــد ددرر عــرفف جامع ــراايیم   نمــايیم ، بايی ــل ب ــوددمم ، شــايید ددرر ااوواايی ــيی ب وو كکنگــرهه م

 ...سخت بودد وو به خودد ميی گفتم محدوودد شدهه اامم ، ااما بعد فهميیدمم 

اامـا  بـدهم   آآمـوززشش بايیـد بـه ررهجويیـانن     هسـتم كکـه   ددرر ااوواايیل فكکر ميی كکرددمم كکـه تنهـا مـن   

ــت      ــه ااس ــوززشش ددوو طرف ــن آآم ــه اايی ــت كک ــن آآموخ ــه م ــانن ب ــت ززم ــرووزز اازز  .گذش ــن اام م



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٣۳٩۹  

 

رمم وو تـاززهه وواارردديیـن آآيینـه گذشـته مـن هسـتند ،       يیـ يی گددررسس مـ آآنهـا   كکوچكکتريین حركکـاتت  

اايینجـا هسـتم    .فخـر فرووشـيی    بـراايییي تا يیاددمم باشد كکه اايینجا هستم براايییي خـدمت كکـرددنن نـه    

اايینجـا هسـتم چـونن فرمـانن      .تا بيیاموززمم وو آآموخته هـايیم رراا ددرر ااختيیـارر دديیگـراانن قـراارر ددهـم      

ددگـارر تشـكکر   ااست كکه خدااووند اايیـن فرصـت رراا بـه مـن ددااددهه وو مـن بـا ررفتـاررمم بايیـد اازز پروو        

كکنم وو شكکر گزاارر ااوو باشـم وو قـدرردداانن كکسـانيی باشـم كکـه ددسـت مـراا گرفتنـد تـا بتـواانم اازز           

 تارريیكکيی ها  به سالمت گذرر كکنم 

ت                                          م دو د  ت ن ه دو                                                                                                                    وص
ت                                                                                                                                  ی  سال ذ ار  ه ت ن   از ا

صـبانيی مـيی شـومم    بايید مرااقب باشم اازز رروويییي خشـم بـا كکسـيی برخـورردد نكکـنم ، ااگـر هـم ع       

موااظـب باشـم كکسـيی رراا اازز خـودد نرنجـانم ، مـن بايیـد        . دبراايییي بـه ررااهه آآمـدنن بيیمـارراانن باشـ    

يیــكک اانســانن نســبتا ً كکامــل شــومم وو اايیــن ررااهــيی ااســت ووااقعــيی بــراايییي ررســيیدنن بــه حقيیقــت 

 .اانسانيیت 

ددرر ررووززهايییي ااوولل لژيیونن به ررااحتـيی بـه سـوااالتت اافـراادد پاسـخ مـيی ددااددمم ، اامـا بـه مـروورر كکـه           

شـدند ، سـواالل هايیشــانن هـم عميیقتـر شــد وو      آآمـوززشش دديیـدهه تــر   ووررهجويیـانن سـرحالل تــر  

ــه     ــواانم ب ــه نمــيی ت ــد بيیشــتر مطالعــه وو كکــاووشش كکــنم وو گرن مــن ااحســاسس كکــرددمم كکــه بايی
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٤٠۰  

 

شــرووعع كکــرددمم بــه خواانــدنن چنــدباررهه .سـوااالتت ررهجويیــانن پاســخ ددررســت وو منطقــيی ددهـم   

ــرهه   ــتاررهايییي كکنگ ــه    6٦۶0٠۰نوش ــورر اازز منطق ــابب عب ــا     6٦۶0٠۰اازز كکت ــه ت ــفر گرفت ــر ص ــه ززيی ددررج

خنـدهه دداارر ااسـت ، فكکـر مـيی كکـرددمم فقـط بايیـد         .نن بيینـيی وو وواادديییي هـا وو غيیـرهه    جزووااتت جها

موختنــد ددرر ســفر ااوولل وو ددرر ددوورراانن ددررمــانن آآنهــا رراا مطالعــه كکــنم ، اامــا ررهجويیــانن بــه مــن آآ

ررااهنمـا ددرر كکنگـرهه مثـل يیـكک ووررززشـكکارر حرفـه اايییي ااسـت ،         .كکه هميیشه بايیـد آآمـاددهه باشـم   

اايیـن يیـكک مثـل قـديیميی     بب باشـد  وو هميیشـه پـا ددرر رركکـا    .بايید هميیشه آآماددهه مسـابقه باشـد   

خيیلـيی جالـب ااسـت ززمانيیكکـه طالـب علـم هسـتيی همـه چيیـز وو           .ااست وو گرنه ميی بـاززدد  

همه كکس براايیت آآمـوززشش خـاصص خـودد رراا ددااررنـد ، خـوبب بـه حركکـاتت مـرددمم ددرر جامعـه          

نگــاهه مــيی كکــرددمم ، بــه رراادديیــو وو تلويیزيیــونن خــوبب توجــه مــيی كکــرددمم وو هميیشــه جمــالتت  

نوشـتاررهايییي كکنگـرهه بـه كکمكکـم مـيی آآمـد وو مـيی         جالب وو كکاررآآمديییي ميی شنيیدمم كکه ددرر كکنـارر 

تواانستم جواابب سـوااالتت رراا منطقـيی تـر بـدهم وو ددرربـاررهه آآنهـا سـخن بگـويیم وو ررااجـع بـه           

 .ته اازز ررااهه خوددشش وو كکامال ً عقالنيیموضوعاتت مهم ززندگيی بحث وو گفتگو كکنم ؛ االب

 ااززددووااجج وو تشكکيیل خانوااددهه 

ــانن ددرر ــانن  شــراايیط ووددرر همــيین ميی ــا 9٩۹ززم ــايیيی اازز دداامم ااعتيی ــاهه رره ــوددمم وو م ــا  3٣۳دد ب ــاهه اازز  4٤۴يی م

گذشـته بـودد كکـه بـا همسـرمم آآشـنا شـدمم ، بـاووررمم نمـيی          ددااددهه بـوددمم  تشكکيیل لژيیونن ززمانيیكکه 

شد ميی خوااستم تشـكکيیل خـانوااددهه بـدهم اامـا يیـكک كکـابوسس مـراا ااذذيیـت مـيی كکـردد كکـه آآيیـا             

همســرمم وو خــانوااددهه ااشش گذشــته مــن رراا مــيی پذيیرنــد وو اامــرووزز رراا قبــولل مــيی كکننــد ؟ آآيیــا  

چنـد هفتـه    ه شومم ؟ آآيیا اازز پـس ززنـدگيی مشـتركککك بـر مـيی آآيیـم ؟      من ميی تواانم وواارردد جامع
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٤١۱  

 

ــايییي        ــن ررااهكکارره ــه م ــه ب ــه هميیش ــوددمم كک ــايییي خ ــا ررااهنم ــرفتم ب ــميیم گ     اايییي گذشت،تص

ــوبب  ــارربردديییي خ ــودد    ،كک ــرددهه ب ــم كک ــيیارر كکمكک ــارر بس ــرووعع اايینكک ــودد وو ددرر ش ــيی ددااددهه ب وو عقالن

ااوولل خوددتــانن تفكکــر  ،مشــوررتت كکــنم ، اايیشــانن هميیشــه مــيی گفــت بــراايییي حــل مشــكکالتت 

موفــق نشــديید وو بــه نتيیجــه اايییي نرســيیديید بــا ااشخاصــيی كکــه قبولشــانن دداارريیــد  كکنيیــد  ،ااگــر

 .مشوررتت كکنيید ، ااما به شرطيی كکه آآنن مشوررتت ااگر عاقالنه بودد ااجراايیش كکنيید 

وو مسـتقيیم   نـد با آآقـايییي ررضـا تراابخـانيی مشـوررتت كکـرددمم وو آآقـايییي تراابخـانيی ددسـتم رراا گرفت        

ــدمت ــامم   خ ــدسس ددژژااكک ــايییي مهن ــدبردد آآق ــاتت   ،ددررن ــالن ااجتماع ــااليییي س ــه ب ــل وو طبق مح

ــزيییي   برگــزاارريییي ــر شــعبه مركک ــيی   .جلســاتت ددرر ددفت ــگ م ــا رراا ررن ــا ددااشــتند دديیواارره بچــه ه

 تــدرريیجيی ددررمــانن خــالق ررووششجنــابب آآقــايییي مهنــدسس ددژژااكکــامم كکــه تئورريیســن وو   .كکرددنــد 

ااعتيیــادد بــوددهه ، هســت وو خوااهــد بــودد ددرر ووســط ااتــاقق رروويییي يیــكک صــندليی گــردداانن نشســته 

ـ     : بودد ، آآقايییي تراابخانيی گفـت   راايییي آآقـايییي مهنـدسس بـاززگو    بگـو محمـد وو مـن موضـوعع رراا ب

بگـويیم كکـه ااززددووااجج نكکنـيی گـوشش     ااگـر  : كکرددمم ، جنابب مهنـدسس كکمـيی فكکـر كکـردد وو گفـت      

؟ وو من محكکم وو بـيی ددررنـگ گفـتم بلـه آآقـا وو بعـد اايیشـانن فرموددنـد فعـالٌ  صـبر           ميی كکنيی

من تشكکر كکـرددمم وو بـه همـرااهه آآقـايییي تراابخـانيی ددرر حـالل خـاررجج شـدنن اازز ااتـاقق           .كکن تا بعد

صـداا كکـردد وو گفـت محمـد صـاددقق بيیـا ، مـن برگشـتم وو          بودديیم كکه جنـابب مهنـدسس مـراا   

 ؛بـروو جلـو   :گفـت  ووررووبروويییي اايیشانن اايیسـتاددمم  وو ااوو مـراا ددرر آآغـوشش پـر اانـرژژيییي ااشش كکشـيید      

مبـارركککك باشـد وو مطمـئن بـاشش كکـه همـه چيیـز ددررسـت مـيی شـودد بـه             ،آآهسته آآهسـته   ااما

اانگـارر بـه يیكکبـاررهه ااعتمـادد بـه نفـس عجيیبـيی پيیـداا كکـرددمم وو           .شرطط اايینكکه عقالنيی عمل كکنيی 

اازز اايیشــانن وو ررااهنمــايیم تشــكکر كکــرددمم وو آآمــدمم بيیــروونن كکــه تفكکــر  .اانــرژژيییي مضــاعفيی گــرفتم
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٤٢۲  

 

چنـديین ررووزز تفكکـر نمـوددمم     .كکنم ، چه بگـويیم وو چگونـه بگـويیم  وو اازز كکجـا آآغـازز نمـايیم       

، يینـدهه مـانن صـحبت مـيی كکـردديیم فـراا ررسـيید       باالخرهه ررووززيییي كکه بايید با همسرمم  ددرر مـورردد آآ 

ررووشـن بـراايیش    ،بطورريیـادد تـا بعـد اازز ددررمـانن    شرووعع كکـرددمم وو تمـامم مـاجراا رراا اازز قبـل اازز ااعت    

اانگــارر كکــه بــيین  ،بــاززگو نمــوددمم وو منتظــر عكکــس االعمــل ااوو شــدمم ، ناگهــانن ززدد ززيیــر گريیــه

بــاوورر وو نابــاوورريییي معلــق مانــدهه بــودد ، شــايید فكکــرشش رراا نمــيی كکــردد كکــه ددااســتانن بــه اايیــن   

بــه ااوو گفــتم كکــه دديیگــر آآنن ررووززهــا تمــامم شــدهه اامــا حقيیقتــا ً بــراايییي   .صــوررتت بــوددهه باشــد

شـايید مـا اامـرووزز بـه ررااحتـيی ررااجـع بـه ااعتيیـادد وو ددررمـانن آآنن          .باووررشش سخت ااسـت  دديیگراانن 

صحبت ميی كکنيیم وو آآنن بـه اايیـن علـت ااسـت كکـه اازز سـرززميین ااعتيیـادد عبـورر نمـوددهه اايیـم وو           

چنـد ررووززيییي اازز مـن فرصـت     . ااسـت  حـل شـدهه  ررووشـن وو  صوررتت مسئله ااعتيیـادد براايیمـانن   

نوااددهه ااشش رراا بـه  خوااست ، مـن قبـولل كکـرددمم وو مسـئوليیت بـاززگو كکـرددنن ززنـدگيی اامم بـه خـا         

االبتـه اامـرووزز همـه ااقـواامم ددوورر      .عهدهه خوددشش گذااشتم كکـه آآنن هـم كکـارر بسـيیارر سـختيی بـودد      

وو ددررمـانن مـن بـاخبر هسـتند ، آآخـر چنـديین       وو نزدديیكک مـن وو همسـرمم اازز ددااسـتانن ااعتيیـادد     

ــارر       ــر ااالنتش ــايییي كکثيی ــه ه ــاحبه ددرر ررووززنام ــديین مص ــويیيی وو چن ــونيی وو رراادديی ــه تلويیزيی برنام

نن همـه متوجـه شـدهه اانـد وو چـونن نيیـت وو قصـد مثبـت وو         كکشورر ددااشته اامم وو به مروورر ززمـا 

بلكکـه هرچـه پـيیش آآمـد نيیـكک وو خوشـايیند        ؛خيیر ددااشتم هـيیچ ااتقـاقق بـديییي بـراايیم نيیفتـادد      

همـيین   .بعضـيی هـا مسـخرهه كکرددنـد وو بعضـيی هـا هـم تبريیـكک گفتنـد          كکه االبته بماند  ،بودد

ـ    ها طعنه بعـد اازز  بـه هـر حـالل     .ر كکـردد  مم تـ وو تحريیكک ها بودد كکه مراا بـراايییي اادداامـه ررااهه مص

هـم آآمـدهه    6٦۶0٠۰حتـيی بـه كکنگـرهه     ،آآنهـا چند ررووزز تحقيیق وو برررسيی اازز طـرفف ااقـواامم همسـرمم    

بوددند وو پـيیش جنـابب مهنـدسس ددژژااكکـامم ررفتـه بوددنـد وو اازز اايیشـانن سـواالل كکـرددهه بوددنـد كکـه            
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٤٣۳  

 

ووضــعيیت محمــد چگونــه ااســت ؟ وو چــه تضــميینيی ووجــودد دداارردد كکــه محمــد دديیگــر مــواادد  

ــودد  ــه پاســخ ددااددهه ب ــابب مهنــدسس مدبراان ــد وو جن كکــه هــيیچ تضــميینيی ووجــودد   مصــرفف نكکن

نداارردد ، چه تضـميینيی ووجـودد دداارردد كکـه شـما فـردداا ااعتيیـادد پيیـداا نكکنيیـد ؟ آآنهـا گفتـه بوددنـد            

كکه ما خوددمانن نميی خوااهيیم مصـرفف كکنـيیم وو جنـابب مهنـدسس هـم گفتـه بـودد كکـه محمـد          

ــه     ــت رراا پيیش ــد وو ررااهه ددررس ــرفف نكکن ــر مص ــه دديیگ ــته كک ــوددشش خوااس ــم خ ــرددهه،ه ــس  كک پ

ــر   ــد اازز آآنن همس ــه بع ــت كک ــودد ااووس ــميین خ ــودد رراا  تض ــورراانه خ ــكکل وو جس ــميیم مش مم تص

رريیسـكک بزررگـيی    ،گرفت كکه بعـد هـا بـه مـن گفـت كکـه مـن ددرر شـرووعع ززنـدگيی مشـتركککك          

خــوددمم رراا مهيیــا نــامم نــاميی ااهللا  ه بــوو اامــرووزز ددرر اايیــن رريیســكک برنــدهه شــدهه اامم وو مــن مم كکــردد

اامــا  .كکــرددمم بــراايییي وورروودد بــه يیــكک ســرززميین جديیــد وو آآنن ســرززميین ززنــدگيی مشــتركککك بــودد  

ــرووزز  ــا 8٨۸اام ــ  ســالل اازز آآنن جريی ــر كکوچكکم ــارر ددخت ــن وو همســرمم ددرر كکن ــذرردد وو م ــيی گ  انننن م

وو همفكکـريییي ااسـتادداانم اادداامـه مـيی      6٦۶0٠۰ززندگيی خوبيی رراا با كکمـكک خدااوونـد وو ااهـاليی كکنگـرهه     

  .ددهيیم 

 ررسيیدهه  يییيتبديیل جواانه به ميیوهه 

 سالل پيیش كکـه مـن تـاززهه لژيیـونن دداارر شـدهه بـوددمم وو مسـئوليیت يیـكک عـدهه          8٨۸م به يیبرميی گردد

مــيین حــيین يیــكک مســئوليیت بــزررگگ دديیگــر ددرر كکنگــرهه ددرر ه .رراا قبــولل كکــرددهه بــوددمم اازز اافــراادد

ــه مســئوليیت     ــودد كک ــاددميی ب ــدگيی آآكک ــانيی نمايین ــاء شــد وو آآنن مســئوليیت مرززب ــن ااعط ــه م ب

بزررگيی بودد ، به هميین ددليیل مـن ااعتمـادد بـه نفـس بيیشـتريییي پيیـداا كکـرددمم وو بـراايییي اادداامـه ررااهه          

 .يیكکــيی اازز گرددااننــدگانن نمايینــدگيی آآكکــاددميی  بــه شــدهه بــوددمم تبــديیل.بيیشــتر تــالشش نمــوددمم 
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٤٤  

 

اازز نظر رروواانشاسـيی تـاثيیر ززيیـادديییي ددرر رروونـد لژيیـونن دداارريییي مـن ددااشـت چـونن مسـئوليیت           اايین

كکليی تريییي به من ددااددهه شدهه بـودد وو قبـولل مسـئوليیت كکـوچكکتر بـراايییي مـن ررااحـت تـر شـدهه          

وو تمـامم فكکـر مـن ددرر ززنـدگيی وو كکنگـرهه خالصـه شـدهه بـودد وو نيیـكک مـيی دداانسـتم كکـه             بودد 

نن مـن حركکـت بزررگـيی    معنـيی نـداارردد چـو    ،بايید اازز پـس اايیـن كکاررهـا بـر بيیـايیم وو شكکسـت      

ااسـتادديییي مـيی گويیـد بـراايییي اانسـانهايییي       .اانجامم ددااددهه بـوددمم وو آآنن حركکـت ددررمـانن ااعتيیـادد بـودد      

 نـد يیافـت يیـا ررااهـيی خوااه    نـد بزررگگ هيیچ بن بستيی ووجودد نـداارردد چـراا كکـه يیـا ررااهـيی خوااه     

 .ساخت 

ززمانن ميی گذشـت وو مـن هـر ررووزز آآمـوززشش اانسـانن شـدنن رراا بيیشـتر اازز قبـل مـيی دديیـدمم تـا            

ســفر ااوولــش رراا بــه ااتمــامم  مــن، الل ااوولــيین ررهجــويییي لژيیــونناايینكکــه بعــد اازز گذشــت يیكکســ

مصـرفف يیـكک گــرمم    ( ررووزز   3٣۳0٠۰ررسـاند وو ززمـانن آآنن ررسـيید كکــه ددرر مقطـع وو پلـه يیـكک گــرمم       

 8٨۸ددرر آآنن ززمــانن مــن  .ددســتورر قطــع بگيیــردد )  ميیلــيی گــرمم ددرر ررووزز3٣۳0٠۰يیــا ررووزز 3٣۳0٠۰تريیــاكککك ددرر 

بـه  ررهجـويیم رراا بـراايییي گـرفتن ددسـتورر قطـع  وو گـرفتن گـل ررهـايیيی          .ررهجـو ددااشـتم    9٩۹يیا 

ــورر ــامم حض ــدسس ددژژااكک ــايییي مهن ــرددمم جنابب آآق ــودد    ؛ ب ــدرريیجيی رراا خ ــع ت ــتورر قط ــونن ددس چ

تـا آآنـرووزز اايیـن تجربـه رراا ندااشـتم كکـه ررهـا شـدنن يیـكک اانسـانن اازز            .اايیشانن صاددرر ميی نمايیند

قلـبم ددااشـت    .وو چـه حـس ززيیبـايیيی دداارردد     باشـد لـذتت بخـش    ميی تواانـد بند ااعتيیادد چقـدرر 

ززمانيیكکـه  .گـرمم شـدهه بـودد    وددممووجـ مـيی تپيیـد ،   سـريیعتر اازز سيینه اامم بيیـروونن مـيی ززدد وو ددوو براابر  

اابرهـا   بـااليییي جنابب مهنـدسس ددسـتورر قطـع مـواادد حميیـد رراا صـاددرر نموددنـد ، اانگـارر كکـه ددرر         

چقـدرر ززيیبـا وو لطيیـف    .براايییي بـارر ددوومم خـوددمم هـم بـه ررهـايیيی ررسـيیدهه بـوددمم         گويیيیبوددمم وو 

ميیـوهه هـا ددرر حـالل ررسـيیدنن      ،بـودد  محصـولل  ززمـانن برددااشـت  .بودد ، سر اازز پا نمـيی شـناختم   
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٤٥  

 

، وو خـوشش ررنـگ وو شـكکوفه هـا ددرر حـالل بـه بـارر نشسـتن بوددنـد           يیكک ميیـوهه سـالم   .بوددند

بـه ددررختـانش حسـاسس ااسـت وو اازز      نسـبت  تاززهه متوجـه مـيی شـومم كکـه چـراا يیـكک باغبـانن       

بـراايییي  شكکوفه ها مرااقبت ميی كکند وو چقـدرر اانـرژژيییي بـراايییي آآنهـا صـرفف مـيی نمايیـد ، چـونن         

ميیــوهه ســالم وو خــوشش ررنــگ وو طعــم مهــم ااســت ، ددووســت دداارردد نتيیجــه ززحمــت  باغبــانن،

 ،حـس ررسـيیدنن وو حـس پيیونـد وو محبـت      .بـه بـارر بنشـيیند    تالشـش ثبـت باشـد وو  هايیش م

ااخـت  بـه خـاطر باززپردد   تت بلكکـه محبت نـه بـه خـاطر مادديیـا     بذلل.نه ظاهريییي ؛ بلكکه باطنيی 

، يییي حيیــاتتيیــكک اانســانن بــه چرخــه  شــتنوو چرخــه ززنــدگيی وو برگ آآفــريینش بــه سيیســتم

  .همه اايینها ززيیبا هستند وو اانسانن رراا اازز حالل خوشش خبر ميی ددهند

 

 مشكکالتت حل 

االبته بايید بگـويیم كکـه هميیشـه همـه مسـائل بـر ووفـق مـراادد نيیسـت وو اايیـن يیـكک قـانونن ددرر             

ززنــدگيی ااســت ، بايیــد مشــكکالتت موجــودد باشــد تــا مــن ررااهــيی بــراايییي حــل آآنهــا بيیــابم وو  

ــايیم   ــا بربيی ــس آآنه ــواانم اازز پ ــ   .بت ــش نباش ــاتت ووح ــرگگ ددررحيی ــيیر وو گ ــر ش ــو وو  ،دنااگ آآه

هـا اافـزاايیش مـيی يیابـد وو نظـم طبيیعـت       خرگوشش به اايین ااندااززهه ززيیبا نمـيی ماننـد وو تعـداادد آآن   

د ننباشـ  ، موجـودد برهم ميی خورردد ، تفكکر وو ذذهـن مـا هـم هميینطـورر ااسـت ااگـر مشـكکالتت       

ودد ، ااعتيیـادد هـم   ندديیگر اانسـانن تفكکـر نمـيی كکنـد وو ااكکتشـافاتت وو اابـدااعاتت متوقـف مـيی شـ         

       يیــكک مشــكکل بــودد كکــه ررووززيییي يیــكک اانســانن ررااهه ددررمــانن آآنــراا كکشــف نمــودد شــايید           

 ،وولـيی اايیـن معمـا حـل شـدهه اامـا آآسـانن نشـدهه         ،آآسـانن شـودد   تشمعما چو حل گ؛بگويیيید 
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٤٦  

 

مشــكکالتيی ووجــودد  ،مشــكکالتت همچنــانن برســر ررااهه ااســت وو مــن بايیــد بــداانم كکــه ددرر اادداامــه

شـايید مطـرحح كکـرددنن    ،دداارردد كکه با تفكکـر ، تجربـه وو آآمـوززشش مـيی تـواانم آآنهـا رراا حـل نمايیم       

 ...اايین مشكکالتت خيیليی ررااحت باشد ااما 

 حركکت 

بـه ررهـايیيی ررسـيید خوشـحالل بـوددمم اامـا غافـل         مـن  يیـونن ززمانيیكکه حميید ااووليین ررهجـويییي لژ 

اازز اايینكکه شخصيیت فردديییي كکه پا بـه سـفر ددوومم مـيی گـذاارردد وو اازز بنـد ااعتيیـادد ررهـا مـيی شـودد          

ااوو دديیگـر سـوااالتت اابتـداايیيی نمـيی پرسـيید بلكکـه سـوااالتت عميیـق تـر           .نيیز عوضض ميی گردددد 

ــريییي وو ــيی ت ــت  ااساس ــودد ددااش ــن خ ــه   .ددرر ذذه ــه اازز گوش ــودد كک ــيین ب ــيین ح ــارر  وو ددرر هم       كکن

پـيیش خـودد مـيی    .ااسـتادد پـرووشش ددهـد     ،يیـكک ررااهنمـا بايیـد بـراايییي آآيینـدگانن      كکـه  شـنيیدمم  ميی

اايیــن يیــكک  ؛گفــتم يیعنــيی ررهجويیــانن مــن مــيی خوااهنــد ررااهنمــا بشــوند وو اازز لژيیــونن بروونــد

ااصـال ً حـس خـوبيی نبـودد      !يیعنـيی ررهجـويییي مـن    وواايیـن  بـه ررهجـو   نسبتحس تملّكک بودد

هجويیـانن بيیـاموززمم كکـه    ااما چونن براايیم آآيینـدهه كکنگـرهه وو ررااهه آآنن مهـم بـودد سـعيی كکـرددمم بـه رر       

بايید به دديیگراانن خدمت كکننـد وو خـودد مسـتقل شـوند وو يیـكک لژيیـونن برپـا كکننـد وو ددلتنگـيی          

م وو بـا  ايیتا به مـروورر ززمـانن معقوالنـه تـر بـا موضـوعع برخـورردد نمـ        خودد رراا پنهانن ميی كکرددمم 

كکـه ررهجـو مـيی آآيیـد وو مـيی رروودد وو بايیـد بـروودد ووگرنـه مثـل آآبب ااگـر ددرر            بيیـايیم خودد كکنـارر  

قـديیميی شـد ددووسـت دداارردد ددااشـته هـايیش      ،وو ززمانيیكکـه ددرر لژيیـونن    يیكک جا بماند مـيی گنـددد  

 .رراا به دديیگـراانن بيیـاموززدد وو بـه قـولل آآقـايییي مهنـدسس ددووپاددشـاهه ددرر يیـكک ااقلـيیم نمـيی گنجـد           

بعضــيی ااووقــاتت مســئوليیت هــا تغيیيیــر مــيی كکنــد شــايید باررهــا اايیــن مســئله ااتفــاقق بيیافتــد ،  
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دد وو ررااهنمـا  آآنرووزز متوجه شدمم كکـه عـالووهه بـر ررهـايیيی ررهجويیـانن بايیـد آآنهـا بـه يیـكک ااسـتا          

ــن        ــنم ، م ــراا كک ــانن رراا ااج ــن فرم ــا اايی ــرددمم ت ــوددمم رراا كک ــالشش خ ــامم ت ــوند وو تم ــديیل ش تب

ــانبر ــم  ددااررفرم ــراايییي اايینكکــه مــيی دداان ــانبردداارريییي يییي رراا ددووســت ددااررمم ب ــا فرم ــواانم فقــط ب مــيی ت

 .فرماندهه خوبيی شومم االبته ددرر مسيیر مستقيیم وو ررااهه ددررست  ،ددرراادداامه

هجــويیيی تبــديیل بــه ززمــانيی گذشــت وو تجربــه كکــرددمم كکــه چــه حــالل خــوبيی ااســت كکــه رر 

كکمكک ررااهنما ميی شودد وو ميی رروودد تا بـراايییي خـودد يیـكک لژيیـونن برپـا كکنـد ، بـه همـيین علـت          

ــانن  ــر اازز ررهجويی ــرووزز ددهه نف ــن اام ــرهه   م ــف كکنگ ــايییي مختل ــدگيی ه ــه  6٦۶0٠۰ددرر نمايین مشــغولل ب

يیعنــيی هـر يیــكک ســالل يیــكک ااســتادد وو بــراايیم   .خـدمت ددررجايیگــاهه كکمــكک ررااهنمــايیيی هســتند 

مـن ددووسـت ددااررمم آآمـوختن وو يیـادد      .هه مـيی كکنـد  يیب بـه اادداامـه رراا  غوو مراا ترآآمارر خوبيی ااست 

اانســانن ااشــرفف مخلوقــاتت  كکــهبرســم  بــه اايیــن مفهــومممــن ددووســت ددااررمم ببيیــنم وو،ددااددنن رراا 

ااست وو ددووسـت ددااررمم ببيیـنم اانسـانن تواانـايیيی هـايیش رراا ااجـراا مـيی كکنـد وو بـه نمـايیش مـيی            

 خلقــت گــذاارردد ، نــه اازز رروويییي فخــر وو تكکبــر ، بلكکــه اازز رروويییي ااررااددتت وو خلــوصص بــه سيیســتم

ــات وو پرووررددگــارر  ــه جــايییي حــرفف ززددنن عمــل كکــنم وو تجربيی ــو، ددووســت ددااررمم ب بدســت  يی ن

 .آآمدهه ااممبيیاووررمم ، ااصال ً براايییي هميین 

 فاصله حرفف تا عمل 

يیـادد فاصـله خـوددمم تـا اانسـانن شـدنن اافتـاددمم ، چـه          .تر گفتم ، فاصله حرفف تا عمـل   پيیش

ددررسـت ااسـت كکـه سـختيی وو مشـكکالتت ددااشـت اامـا بايیـد         ،خوبب وو چـه ززوودد ااتفـاقق اافتـادد    

آآنچـه رراا   مآآمـوخت  مـيی وو ددرر طـولل ززمـانن    ممكکـردد مـيی  وو اانـرژژيییي صـرفف    ممددكکـر مـيی  حركکت 
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ــيی دداان ــه نم ــتمكک ــراا، س ــت  ززيی ــا بسيیاررااس ــته ه ــداانيی * نداانس ــا ب ــداانن ت ــداانيی رراا ب رراا  ااوولل ن

با تفكکـر شـرووعع مـيی شـودد وو بـه سـخن وو بعـد بـه اانجـامم آآنن          هميیشه يیكک حركکت  *بداانيی

يیبـا بسـيیارر   شـايید مـن حـرفف هـايییي زز     .ميی ررسد ، پنداارر نيیكک ، گفتـارر نيیـكک وو كکـردداارر نيیـكک     

هميیشـه نيیرووهـايییي    .بيیـاموززمم وو حركکـت كکـنم     اننزنم اامـا بايیـد بـراايییي بـه ااجـراا ددررآآووررددنشـ      ب

ـ منفيی ددرر ززندگيی ما ووجـودد دداارر  كکـيی اازز آآنن نيیرووهـا نيیـروويییي باززددااررنـدهه ااسـت كکـه فقـط        يی .دن

وو فقط با آآگاهيی وو دداانايیيی مـيی شـودد بـر آآنن غلبـه كکـردد ، ااوولل بايیـد آآنن نيیـروو رراا شـناخت وو         

االبتـه همـه اايیـن نيیرووهـا منفـيی نيیسـتند ، مـثال ً تـرسس ،          ؛مم كکـردد ااقـداا  آآننبعد براايییي غلبه بـر  

ااگر ترسس اازز بلنديییي نبودد وو نيیـروويییي عقـل ووجـودد ندااشـت اانسـانن اازز بلنـديییي هـا بـه ررااحتـيی          

 ...به پائيین ميی پريید وو تكکليیف ررووشن بودد 

، شـويید  بيیـداارر مـثال ً شـما مـيی خوااهيیـد صـبح ززوودد اازز خـواابب        ؛كکاررهايییي مثبـت  موررددااما ددرر

ــه  ــا ززمانيیكک ــاعت ززاام ــر    س ــداارر دديیگ ــكک مق ــد يی ــيی گويیيی ــد ددرر ددرروونن خــودد م ــيی ززن ــگ م ن

ــداارر ااالنن ززوودد ااســت بعــد ،بخــواابب ــر مــيی رروويییي  ، آآنن   بيی مــيی شــويییي وو مســيیر رراا ســريیع ت

اايیـن نيیـروو هميیشـه بـا اانسـانن بـوددهه ،        .صداايییي ددرروونن شـما همـانن نيیـروويییي باززددااررنـدهه ااسـت      

چـونن اازز خدااوونـد فرمـانن دداارردد كکـه اايینگونـه بـه اانسـانن كکمـكک كکنـد وو          هست وو خوااهد بودد 

كکمـكک  براايییي اانسانن مشكکل آآفريین باشـد ، آآخـر مشـكکالتت هـم خـودد بـه پيیشـرفت اانسـانن         

  .لطف پرووددگارر ااستاايین د ، پس نميی كکن

 

  6٦۶0٠۰نشريیاتت كکنگرهه *
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 . ززندگيی بدوونن مشكکل يیعنيی مرگگ ، اافسرددگيی ، بيی هدفف بوددنن وو االيی آآخر 

هميیشه اانسانن تالشش مـيی كکنـد كکـه بـه آآررووززهـايیش ددسـت پيیـداا كکنـد وو بـراايییي اانجـامم اايیـن            

همــه اانســانها مــيی ددااننــد كکــه ددررووغغ يیــكک  .بايیــد يیكکســريییي مشــكکالتت رراا حــل نمايیــد كکــارر 

ــراانن     ــه دديیگ ــد وو ب ــيی گويین ــل آآبب خــوررددنن ددررووغغ م ــا مث ــا بعضــيی ه     ضــدااررززشش ااســت اام

بعضـيی ووقـت هـا اانسـانن      .فاصـله حـرفف تـا عمـل يیعنـيی اايیـن       ! ميی گويیند ددررووغغ نگوئيید 

گفـتن براايیشـانن    اازز حرفف تا عملـش سـالها فاصـله دداارردد اامـا يیكکسـريییي دديیگـر هسـتند ددررووغغ       

ــه     ــن مرحل ــد وو اايی ــيی گويین ــاززهم ددررووغغ رراا م ــا ب ــد اام ــيی كکن  ،ررااحــت نيیســت وو ااذذيیتشــانن م

بلكکـه پشـيیمانن شـدنن اازز ررفتاررشـانن خـوبب       انننـه ددررووغغ گفتنشـ  ،االبتـه  مرحله خوبيی ااسـت  

هســتند وو هنگــامم ددررووغغ  ههااســت كکــه اايیــن اافــراادد ددرر مرحلــه نفــس لواامــه وو ســرززنش كکننــد

ــه  ــد  دنن وو هشــدااررددااددننررووشــن شــ گفــتن چرااغــيی ددرر ددرروونشــانن شــرووعع ب يیــكک . مــيی كکن

يییي رراا ددســته اازز اافــراادد هــم هســتند كکــه نيیــاززيییي بــه ددررووغغ گفــتن ندااررنــد چــونن ســالها بســتر 

ررااســتگويیيی فــرااهم كکــرددهه اانــد وو لــذتت ررااســتگويیيی رراا هــر ررووزز وو هــر ســاعت مــيی  بــراايییي 

ــيی     ــادديییي وو طبيیعــيی م ــر ع ــكک اام ــر كکســانيیكکه ضــدااررززشش ددرر ززندگيیشــانن يی چشــند وو وواايییي ب

پاسـخ   ،خيیلـيی اازز سـوااالتت    بـه له بايیـد سـختيی كکشـيید  وو   براايییي كکم كکـرددنن اايیـن فاصـ   . شودد 

بـداانيیم كکـه بـراايییي چـه      بايیـد  ددرر اايیـن ررااهه  .ااددوو مسائل ااررززشـيی رراا بـيی ددررنـگ اانجـامم دد     دداادد نه

ــا آآمــد ــه ددنيی ــد  ،يیــم وو بتــواانيیم خــودد رراا جــايییي دديیگــراانن بگــذاارريیم هه ااب اايیــن ســخنانن خدااوون

سـانيی نسـبتا ً   بايید ررااهكکاررهـا رراا يیافـت وو ررااجـع بـه آآنهـا آآمـوززشش دديیـد تـا بتـواانن اان          .ااست

شـرووعع بـراايییي خـودد اانسـانن آآرراامـش بخـش ااسـت         ددرراايیدهه آآلل شد اايیـن پيیشـرفت ددرر ااوولل وو  

بعد بـراايییي دديیگـراانن ، مـيی تـواانن اانسـانيی شـد كکـه بـه دديیگـراانن آآرراامـش دداادد وو ددرر ززنـدگيی            وو 
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 .دديیگراانن تاثيیر گذاارر بودد 

مـيی تـواانن تـاثيیر گـذاارر     نيیـز  بـا آآمـوززشش هـا     ددرريیـافتم  ززمانيی من فقط تاثيیر پـذيیر بـوددمم اامـا   

حرفيی بـراايییي گفـتن ددااشـته باشـيی وو آآنن سـخن ددرر ذذهـن اافـراادد نفـوذذ كکنـد،           ميی تواانيی .بودد 

براايییي اانجامم اايین كکـارر اابتـداا بايیـد حـرفف هـايیيی رراا كکـه مـيی ززنـيی خـودد بـراايییي ااجـراايییي آآنهـا             

ــه شــدهه وو ددرر    ــا حــس آآميیخت قــدميی برددااشــته باشــيی ، ددرر اايینصــوررتت ااســت كکــه ســخن ب

ت وو مــورردد تمســخر ذذهــن وو جــانن دديیگــراانن نفــوذذ مــيی كکنــد ، ووگرنــه تــالشش بيیهــوددهه ااســ 

چــونن نتيیجــه كکــارر منفــيی  ووقــراارر مــيی گيیــريیم وو ددرر نتيیجــه اازز اادداامــه كکــارر بــازز مــيی اايیســتيیم 

الززمم بـراايییي  اانـرژژيییي   ززيیـراا بـراايییي اادداامـه كکـارر ددرريیافـت نخـوااهيیم كکـردد،       كکـافيی  ااست ما اانرژژيییي 

 .اادداامه كکارر رراا هر اانسانيی اازز نتيیجه حركکت قبليی خودد ميی گيیردد 

. بــه يیكکبــاررهه همــه مســائل رراا تغيیيیــر دداادد مــن ددرر لژيیــونن وو گــرووهه آآمــوختم كکــه نمــيی تــواانن 

ااصالً  چراا بايیـد همـه مسـائل تغيیيیـر كکنـد ؟ اايیـن سـوااليی بـودد كکـه مـن ددرر وواادديییي ددهـم بـه             

ــد   ــيی گويی ــه م ــيیدمم كک ــته ددرر اانســانن صــاددقق نيیســت چــونن   : جــواابب آآنن ررس صــفت گذش

ــا .جــارريییي ااســت ــر هســتيیم ، پــس ااگــر    م چــه بخــوااهيیم وو چــه نخــوااهيیم ددرر حــالل تغيیيی

  .ل مسيیر خودد رراا مشخص ميی كکنيیم وو هدفمانن رراا ميی شناسيیمآآگاهانه تغيیيیر كکنيیم الااق

 ) تقسيیم كکارر ( مديیريیت 

نــه اازز نظــر ســنيی  ؛بــزررگگ مــيی شــدمم  ،ررووززهــا ددرر پــيی هــم مــيی گذشــت وو مــن ددرر گــرووهه

ــيی   ــانن بيین ــيی وو جه ــدگاهه عقالن ــه اازز دديی ــيینه ااحســاسس   .بلكک ــته لرززشــيی ددرر س ــته آآهس    آآهس

لژيیـونن مـا مـيی آآمـد وو ددلـم       ززمـانيی بـودد كکـه يیـكک تـاززهه وواارردد بـه       ،ميی كکـرددمم وو آآنن لـرززشش  



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٥١۱  

 

براايییي ااوو ميی تپيید وو ااوو رراا بـه چشـم يیـكک ااسـتادد نگـاهه مـيی كکـرددمم ززيیبـا بـودد حسـيی كکـه بـه             

آآنها ددااشتم ، ااما بايیـد تـدبيیريییي بـراايییي جـذبب آآنهـا ااتخـاذذ مـيی كکـرددمم ، ززمايینكکـه ددرر لژيیـونن           

مشارركکت ميی كکرددمم گـاهيی ااووقـاتت بغـض گلـويیم رراا مـيی گرفـت وو خـاموشش مـيی شـدمم وو          

ـ  داانن اانسـانن كکـه ددرر سـيیاهيی فرووررفتـه بوددنـد وو تـالشش مـيی كکرددنـد         نظاررهه ميی كکرددمم به فرززن

براايییي بيیـروونن آآمـدنن وو اايیـن تـالشش سـتوددنيی بـودد چـونن خيیلـيی هـا ددرر سـيیاهيی ضـدااررززشش            

ها فروو ميی ررووند اامـا حركکـت وو تالشـيی نمـيی كکننـد وو همانجـا نـزدد شـيیطانن مـيی ماننـد وو           

 :ســواالل مــيی كکنــد ششررووززيییي شــاگردديییي اازز ااســتادد. بــه فرززنــديییي مــيی پــذيیردد  ررااشــيیطانن آآنهــا

بايیـد سـرتت رراا    :ااسـتادد مـيی گويیـد    ؟ااستادد چه كکارر كکنم كکه شـيیطانن ددسـت اازز سـرمم بـردداارردد     

وو اايینـانن حركکـت كکـرددهه بوددنـد تـا       !ززيیـر ددسـت شـيیطانن ددرربيیـاوورريییي     آآنـراا اازز حركکت ددهـيی وو 

ــيیطانن ددرر       ــت شـ ــر ددسـ ــانن رراا اازز ززيیـ ــوهر ووجودديیشـ ــانن رراا وو گـ ــانن رراا ، ررووحشـ سرشـ

چـه خـوبب    !اايییي پـروواازز اازز لژيیـونن آآمـاددهه شـد بـر     ررهجـويییي دديیگـريییي  آآهسـته آآهسـته   .بيیاووررند

ددوومــيین ميیــوهه هــم ررســيید ، عليیرضــا آآمــاددهه ددســتورر قطــع بــودد وو االحــق بــدوونن خطــا ســفر 

بـراايییي ددسـتورر قطـع وو ااوو هـم اازز دداامم ااعتيیـادد      ررسـيیديیم  مهنـدسس ددژژااكکـامم    حضـورر  .كکرددهه بودد 

 .ررها شد 

رراا بـه   ااووخداايیا چه نيیروويیيی ددرر ددرروونن اانسـانن نهفتـه ااسـت كکـه اايینچنـيین فـورراانن مـيی كکنـد وو         

اازز خوشـحاليی ددرر پوسـت خـودد نمـيی گنجيیـدمم ، اانگـارر كکـه تمـامم          .ززددمـيی سـا  تو نزدديیـكک  

كکائناتت ددسـت بـه ددسـت هـم ددااددهه بوددنـد تـا مـن آآددمم شـومم وو اازز آآرراامـش موجـودد لـذتت            

ببرمم ، هـم ااكکنـونن حميیـد وو عليیرضـا هـر ددوو صـاحب لژيیـونن هسـتند وو ددرر حـالل خـدمت           

، نن عزيیـزاانم هنـوزز هـم ددرر مـن مـيی جوشـد      سـالل بـا دديیـد    8٨۸وو اايین آآرراامش پس اازز گذشت 



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٥٢۲  

 

خــودد خدااوونــد فرمــوددهه كکــه آآرراامــش ااررززشش هــا اابــديییي ااســت اايیــن نشــانه مســيیر مســتقيیم  

 .ااست وو تمامم شدنيی نيیست چونن منبع آآنن خودد خدااووند ااست 

بــا هــم بــوددنن بــراايیم جالــب بــودد وو هــر ررووزز مســائل وو مشــكکالتت جديیــديییي رراا ددرر گــرووهه  

تجربه ميی كکرددمم ، ميی دديیدمم كکـه جايیگـاهه هـم تغيیيیـر كکـرددهه وو ددرر حـالل پيیشـرفت هسـتند وو         

اايین رراا ددرر حضورر ررهجويیـانن ددرر لژيیـونن وو پيیشـرفت آآنـانن مـيی دديیـدمم ، پـس بيیشـتر تـالشش          

ميی كکرددمم كکـه بـه بهتـريین شـكکل آآمـوززشش بگيیـريیم وو بـه آآنهـا بيیـاموززمم چـونن نتيیجـه كکـارر             

ددرر اايیـن ررااسـتا كکسـانيی    براايییي مـن هـم سـودد ددااشـت وو اانـرژژيییي مضـاعفيی بـه مـن مـيی دداادد          

رر مـيی كکشـيیدند ،   وو ددسـت اازز كکـا  بوددند كکه ميی آآمدند وو چند مـاهه يیـا چنـد هفتـه اايییي بوددنـد      

كکـه چنـد ررووززيییي بايیـد صـبر كکـنم وو ااگـر ررهجـويیيی مسـتمر آآمـد وو           مددرر طولل ززمانن آآموخت

ــرژژيییي اامم رراا    ــه بهتــريین شــكکل اان ــراايییي ااوو اانــرژژيییي بگــذااررمم تــا بتــواانم ب ززمــانن صــرفف كکــردد ب

ـ           ازز بـه توجـه   تقسيیم كکنم ، ااما پـس كکسـانيی كکـه تـاززهه وواارردد بوددنـد چـه مـيی شـوند آآنهـا نيی

ميینـه بـه  حركکـت هـايییي ررااهنمـايییي خـوددمم آآقـايییي تراابخـانيی مرااجعـه          زز بيیشتر ددااشتند ددرر اايین

كکرددمم وو يیاددمم آآمـد ، ززمـانيی كکـه ددرر لژيیـونن اايیشـانن بـوددمم ، مسـئوليیت جـذبب تـاززهه وواارردديیـن           

رراا بيین اافـراادد قـديیميی تـر گـرووهه تقسـيیم مـيی كکرددنـد وو اايیـن ددرر لژيیـونن رروواالل پـيیش رروونـدهه            

ـ            ا هـم نوعـانن   اايییي ددااشت تـا هـم قـديیميی تـر هـا آآمـوززشش بگيیرنـد وو هـم تـاززهه وواارردديیـن ب

شــدند ، مــن ددرر  خوددشــانن ررااحــت تــر ددرردد ددلل مــيی كکرددنــد وو بهتــر وو بيیشــتر جــذبب مــيی

ــوخت ــونن اايیشــانن آآم ــنم ،    ملژيی ــديیريیت كک ــكک جمــع رراا توســط خوددشــانن م ــه يی ــه چگون كک

جمعــيی كکــه ااكکثرشــانن ددرر بــدوو وورروودد بــه هــم رريیختــه وو نامتعــاددلل بوددنــد ، آآنقــدرر تمــريین  

تت خــوبيی كکســب نمــوددمم ، بنــدهه كکـرددمم وو ررااهكکاررهــايییي مختلفــيی بــه كکــارر بــرددمم تـا تجربيیــا  



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٥٣۳  

 

ــر هــا رراا مســئولل جــذبب    ــديیميی ت ــونن اايینكکــارر رراا اانجــامم ددااددمم وو ق ــانن ددرر لژيی هــم ددرر آآنن ززم

تاززهه وواارردديین كکرددمم وو به آآنها ميی گفـتم كکـه مرااقـب تـاززهه وواارردديیـن باشـند وو بيیشـتر بـه آآنهـا          

گـرووهه يیعنـيی اايینكکـه    . نزدديیكک شوند وو صحبت نمايیند ددرر نتيیجـه كکـارر خـوبب وو مثبـت بـودد      

كکديیگر بيیاند وو اايیـن اامـر باعـث مـيی شـد كکـه خـودد اافـراادد قـديیميی هـم ددرر           همه به كکمكک يی

گرووهه بيیكکـارر نمانـدهه وو اانگيیـزهه الززمم رراا بـراايییي اادداامـه سـفر بدسـت بيیاووررنـد وو ددرر اايیـن حـيین           

آآموززشش ببيینند بـراايییي آآيینـدهه تـا خـودد ااسـتادديییي شـوند بـراايییي آآيینـدگانن وو اامـرووزز اايیـن قضـيیه            

كکــارر رراا اانجــامم مــيی ددهنــد  ددرر لژيیــونن رروواالل شــدهه وو خوددبــه خــودد اافــراادد قــديیميی تــر اايیــن  

وواايیــن حــس مســئوليیت نســبت بــه تــاززهه وواارردديیــن ددرر بــيین همــه اافــراادد قــديیميی تــر گــرووهه 

 .ووجودد دداارردد 

 ذذهن جورر چيین 

ــانيی اامم     ــاله مرززب ــه ددووررهه ددووس ــوددمم كک ــدمت ب ــونن وو خ ــديیريیت لژيی ــدنن وو م ــالل گردداان ددرر ح

تمامم شـد وو مسـئوليیت رراا بـا اانتخابـاتت ددرروونن گرووهـيی كکـه بـا نظـاررتت دديیـدهه بانـانن اانجـامم            

يی شد كکه اامرووزز به اافراادد دديیگـر سـپردديیم ، ددرر ااوواايیـل بـراايیم سـخت بـودد قبـل تـر هركکجـا          م

كکه ميی خوااستم ميی ررفتم وو بر همه چيیـز نظـاررتت مـيی كکـرددمم بـه عنـواانن يیـكک مرززبـانن اامـا          

دديیگر اايین مسـئوليیت رراا ندااشـتم وو بايیـد مثـل بقيیـه اافـراادد ددرر جلسـاتت شـركکت مـيی كکـرددمم           

فتـادد اامـا اازز كکـارر وو تـالشش ننشسـتم وو      به هميین ددليیل اافـت ررووحـيی شـديیديییي بـراايیم ااتفـاقق اا     

ــ  مم وو دددداا يیشــرووعع كکــرددمم بــه خــدمت هــايیيی كکــه ددرر ززمــانن بــدوو وورروودد بــه كکنگــرهه اانجــامم م

، پـيیش خـودد گفـتم كکـه خـدمت فقـط مـديیريیت نيیسـت وو         االحق هم كکارر خـوددشش رراا كکـردد  



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٥٤  

 

شــرووعع كکــرددمم بــه فرمــانبردداارريییي اازز مرززبانــانن جديیــد شــايید آآنهــا بعــد اازز مــن وواارردد كکنگــرهه  

كکـرددمم ببيیـنم كکـه ددرر ززمـانن مرززبـانيی خـوددمم مـن اازز آآنهـا چـه تـوقعيی           شدهه بوددند ااما نگـاهه  

 نـد وو ااجـراا كکن  نـد همكکـارريییي كکننـد وو بـه قـواانيین ااحتـراامم بگذاارر      نددااشتم ؟ توقع ددااشتم با مـ 

وو من هم ددقيیقا ً همـيین كکـارر رراا اانجـامم ددااددمم وو سـعيی كکـرددمم ددرر لژيیـونن هـم اايیـن فرهنـگ رراا          

ـ      ، وو بـه مرززبانـانن ااحتـراامم بگـذاارريیم    يیم جا بيیاندااززمم كکه ما بايیـد قـواانيین كکنگـرهه رراا ررعايیـت كکن

چونن ميی دداانستم كکه ااگر بـه ررهجويیـانن بيیـاموززمم كکـه قـواانيین رراا ررعايیـت كکننـد بـراايییي آآيینـدهه          

كکنگرهه مفيید خوااهند بودد چـونن ووظيیفـه مـن اايیـن بـودد كکـه ددرر كکنـارر حـالل كکنگـرهه وو گـرووهه           

به فكکر آآيینـدگانن هـم مـيی بـوددمم وو بايیـد يیكکسـريییي اافـراادد قانونمنـد رراا تحويیـل كکنگـرهه مـيی            

 .ميین اامر باعث ميی شد كکه خوددمم هم اازز قواانيین تخطيی نكکنم ددااددمم وو ه

ــانن مــيی شــد ، چــونن ددرر حــالل حركکــت بــوددمم    ــراايیم نمايی ررااهه هــا يیكکــيی پــس اازز دديیگــريییي ب

بــا حركکــت ررااهه نمايیــانن مــيی شــودد ، ددرر گــرووهه : همــانطورر كکــه ددرر وواادديییي هشــتم مــيی گويیــد 

آآموختم كکه ذذهن بايید جوررچيین باشـد يیعنـيی كکـه مشـكکالتت رراا برررسـيی كکنـدوو جـواابب هـا         

و موجـودد باشـد وو مثـل يیـكک     رراا اازز آآررشيیو خودد بيیادد بيیاوورردد االبتـه ااگـر جـواابب هـا ددرر آآررشـيی     

باززيییي جوررچيین يیـا پـاززلل كکنـارر هـم بچيینـد تـا جـواابب وو ررااهكکـارر مطلـوبب وو معقوالنـه اايییي           

ذذهن قـويییي يیـكک اانسـانن مـيی تواانـد اايینجـا بـه كکمـكک فـردد بيیـادد يیـكک ررااهنمـا بايیـد              . بدهد 

باهوشش وو حوااسيی جمع وو آآررشيیويییي قـويییي ددااشـته باشـد وو مطـالبيی رراا كکـه يیـكک ررهجـو بـه         

شـايید اايیـن مسـئله سـخت باشـد اامـا شـدنيی ااسـت وو بـه           ااوو ميی گويید بـه خـاطر بسـپارردد   

مروورر ززمانن اايین ااتفاقق خوااهـد اافتـادد وو پروونـدهه هـايییي آآررشـيیو ذذهنـيی مـا ززيیـادد خوااهـد شـد           

وو اازز البــاليییي اايیــن پروونــدهه هــا مــيی تــواانن جــواابب دديیگــراانن رراا دداادد ، كکســيی ذذهــن جــوررچيین 
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٥٥  

 

خــوبيی دداارردد كکــه حافظــه ددوورر ااوو خــوبب كکــارر كکنــد اايیــن هــم يیكکــيی دديیگــر اازز فواايیــد لژيیــونن 

 .راايییي من بودد ب

 چرخه لژيیونن 

كکيی دديیگر اازز فواايیـد لژيیـونن اايیـن ااسـت كکـه ددرر هـر لژيیـونن يیـكک چرخـه ووجـودد دداارردد كکـه            يی

اافراادد ميی آآيینـد وو مـيی رروونـد ، برخـيی اازز آآنـانن بـه ددررمـانن ااعتيیـادد ددسـت پيیـداا مـيی كکننـد وو             

برخيی ها ددست پيیـداا نمـيی كکننـد ، پـس مـيی تـواانيیم بگـويیيیم اايیـن چرخـه مثبـت وو مفيیـد            

ه بـه ددررمـانن ررسـيیدهه اانـد وو مانـدهه اانـد بـراايییي خـودد اانـرژژيییي وو          چـونن اافـراادديییي كکـ    ميی باشـد 

ززمانن صـرفف كکـرددهه اانـد وو كکسـانيیكکه بـه ددررمـانن نرسـيیدهه اانـد بـراايییي خـودد اانـرژژيییي وو ززمـانن             

صرفف نكکرددهه اانـد وو ددرر نتيیجـه موفـق نشـدهه اانـد وو ااصـل كکـارر اايیـن چرخـه مثبـت بـوددهه ،            

مـارر ددرر  اامرووزز اازز هر صـد نفـر هفـدهه نفـر بـه ددررمـانن ااعتيیـادد ددسـت پيیـداا مـيی كکننـد اايیـن آآ            

ززنـدهه وو موجـودد مـيی باشـد بـراايییي مثـالل ااگـر يیـكک ددررخـت رراا ددرر نظـر بگيیـريیم             6٦۶0٠۰كکنگرهه 

رريیشه اايیـن ددررخـت ، تنـه آآنن كکنگـرهه دديیـدهه بانـانن ، شـاخته هـايییي قطـورر           6٦۶0٠۰نگهبانن كکنگرهه 

ــانن وو    ــا ررااهنمايی ــاخه ه ــه ش ــانن  وو بقيی ــر مرززبان ــكک ت ــانن  كکم ــتند وو ررهجويی ــانن هس ررااهنمايی

بـه ميیـوهه مـيی شـوند وو اامـا يیـكک ررااهنمـا        جواانه هايییي اايین ددررخـت مـيی باشـند كکـه تبـديیل      

باشـد ، يیعنـيی هـر ااتفـاقيی كکـه ددرر لژيیـونن مـيی اافتـد اازز          بايید ددرر مركکز چرخه لژيیـونن خـودد   

آآنن با خبـر وو ررااجـع بـه آآنن تصـميیم بگيیـردد وو اامـورر رراا كکنتـرلل كکنـد وو بـراايییي اايینكکـه بتواانـد            

يیـكک ررااهنمـا بايیـد    . مديیر خوبيی باشد بايید بيین ااعضـايییي گـرووهه همـدليی بـه ووجـودد بيیـاوورردد       

تمادد اافراادد گرووهه رراا بدست بيیاوورردد يیا بـه قـوليی اافـراادد لژيیـونن بـه ااوو ااطميینـانن كکننـد ، يیـكک         ااع
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٥٦  

 

مــيی شــودد كکــه ااطميینــانن بــه ااوو كکــم  حركکــت ااشــتباهه وو ناددررســت اازز طــرفف ررااهنمــا باعــث

 . شودد

 اازز كکجا به كکجا 

هم ، ددرر بـد حاال بايیـد ددرر بـاررهه ووضـعيیت ظـاهريییي يیـكک ررااهنمـا وو كکمـكک ررااهنمـا توضـيیح          

حدوودد شدهه اامم وو هـر لبـاسس وو هـر مـدليی رراا كکـه ددلـم مـيی خوااهـد          قبل تر گفتم كکه دديیگر م

نميی تواانم بپوشم ، ااما اايیـن ذذهنيیـت  آآنرووززهـا بـودد وولـيی اامـرووزز ددرر تفكکـرااتم بـه اايیـن مـيی           

اانديیشــم كکــه اايینگونــه لبــاسس پوشــيیدنن معقوالنــه تــر وو ززيیبــاتر ااســت ، ددررســت ااســت كکــه 

چـراا كکـه اانسـانها    اانسـانن هـم مهـم ااسـت     بايید ددرروونن اانسانن ززيیبا باشـد اامـا بـروونن وو ظـاهر     

، ظـاهريییي آآررااسـته وو مرتـب ددااشـته باشـد      ميی بيینند وو اانتخابب ميی كکنند ، يیـكک ررااهنمـا بايیـد   

ــيی مــيی ددهــد    ــيی وو آآشــفتگيی ددرروون ــر اازز پريیشــانيی ذذهن ــروونن خب ،  پريیشــانيی وو آآشــفتگيی بيی

يیكک ررااهنما بايید جـذاابب باشـد ، يیعنـيی قـدررتت جـذبب ددرر ظـاهر ، كکـالمم ،  نگـاهه وو حـس          

ــراادد  ــا ااف ــد ب ــا بتواان ــد  ددااشــته باشــد ت ــراارر كکن ــاطط برق ــارر وو ااررتب ــاتت ددرر ررفت ــانيی وو ثب ، مهرب

نفـوذذ كکلمـاتت ززمـانيی ااتفـاقق مـيی اافتـد كکـه خـودد         . اانعطافف ددرر آآنها اابزاارر يیـكک ررااهنماسـت   

.  شخص سـخنانن خـودد رراا بـاوورر ددااشـته باشـد وو بـه آآنهـا اايیمـانن قلبـيی پيیـداا كکـرددهه باشـد             

 گاهيی ااووقاتت هـم كکـم تـوجهيی يیكکـيی اازز اابزااررهـايییي مهـم جـذبب وو مـديیريیت ااسـت ، يیـكک          

هميیشـه بايیـد پيیـرااهن سـفيید بـرتن ددااشـته باشـد ، چـونن اايیـن لبـاسس            6٦۶0٠۰ررااهنما ددرر كکنگرهه 

. نمــادد ررهــايیيی ، پــاكکيی وو ررووشــنيی ااســت وو لبــاسس فــرمم ررااهنمايیــانن بــه حســابب مــيی آآيیــد  

ززمانيیكکه به لباسس هايییي اامرووزز خودد نگاهه مـيی كکـنم بـه يیـادد مـيی آآووررمم كکـه ددرر ززمـانن مصـرفف         
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٥٧۷  

 

هيی ااووقـاتت آآنن محمـد رراا غريیبـه مـيی     چه  لباسيی برتن فكکـر وو جسـمم مـيی پوشـاندمم ، گـا     

بيیــنم ، ررفتــارر ، حركکــت ، ظــاهر وو بــاطن همــه وو همــه تغيیيیــر كکــرددهه وو ووااقعــا ً بــه جــارريییي 

بوددنن اانسـانن صـدچنداانن اايیمـانن مـيی آآووررمم ، ررووززيییي ددرر كکوچـه پـيی كکوچـه هـا وو خراابـه هـا           

بــه ددنبــالل يیــافتن مــواادد وو مصــرفف آآنن بــا آآنن حقــاررتت هــايییي خــاصص خــودد ، اامــا اامــرووزز ددرر 

ــزررگگ كکشــورر  ســميیناررها وو جلســا تت برتــر ددررمــانيی كکــه ددرر دداانشــگاهه هــا وو ســالن هــايییي ب

كکــه فــردديییي بــيی مصــرفف وو يیــا بــه قــولل بعضــيی كکوتــه  برگــزاارر مــيی شــودد ، چگونــه شــد 

تـو مـيی تـواانيی    : اامـرووزز فـردديییي بـارروورر وو مفيیـد ، ااسـتادديییي مـيی گويیـد        اانديیشانن جامعه اانگل 

هـر آآنچـه كکـه هسـت بـا نيیـروويییي عقـل خـويیش تبـديیل بـه بهتـريین كکنـيی وو بـه نقطـه اايییي               

عنــيی حضــورر ، يیعنــيی دداانــايیيی وو يیبيیــايیيی كکــه آآغــازز نمــودديییي ، تــالشش يیعنــيی صــرفف ززمــانن  

اانجامم دداانايیيی پـس حضـورر ااوولـيین شـرطط دداانـايیيی ااسـت بـراايییي بدسـت آآووررددنن دداانـايیيی بايیـد           

حضورر ددااشت وو بعد اادداامـه ررااهه رراا طـيی كکـردد وو بقيیـه پـارراامتر هـا كکـه ددرر مسـيیر بـه آآنن مـيی           

 .ررسيیم ااجراا نمودد 

 قيیم تمسيیر مس

، ئله بـوددهه كکـه بـه خدااوونـد نزدديیـكک شـودد      نسانن هموااررهه به ددنبـالل اايیـن مسـ   بايید دداانست كکه اا

براايییي شرووعع يیكک مثالل كکـه هميیشـه بـراايییي خـودد مـن وو ررهجويیـانن ددرر لژيیـونن كکاررسـازز بـوددهه          

براايیتانن باززگو مـيی كکـنم ، اايیـن مثـالل اازز بـدوو شـرووعع حـركکتم ددرر كکنگـرهه خيیلـيی پرررنـگ ددرر           

 .ذذهن من ووجودد ددااشته 

نگلـيی هسـتيیم بـا ددررختـانيی بلنـد وو سـربه فلـكک        ددرر نظر بگيیريیم كکه اابتـداايییي يیـكک مسـيیر ج   
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٥٨۸  

 

كکشيیدهه كکه نـورر خوررشـيید اازز البـاليییي شـاخه هـايییي آآنهـا صـوررتتانن رراا نـوااززشش مـيی ددهـد وو           

ددرر اانتهــايییي اايیــن مســيیر يیــكک كکلبــه جنگلــيی بــه چشــم مــيی خــورردد ، ددوورر ااســت اامــا قابــل  

مشاهدهه يیكک نيیروويییي ددرروونيی بـه شـما مـيی گويیـد بايیـد بـه آآنن كکلبـه برسـيی وو ددرر گراانبهـايیيی          

زز آآنن شماسـت بـه ددسـت بيیاوورريیـد ، اايیـن ددرر ااوولل مسـيیر ااسـت يیعنـيی شـرووعع يیكکـيی           رراا كکه اا

كکــه همــانن فرمــانن وو مامورريیــت اانســانن ااســت ، بايیــد بــه ررااهه اازز ددووررهه هــايییي ززنــدگيی اانســانن 

ددرر اايیـن مسـيیر چـه نيیـازز ددااررمم ، قـوتت كکـافيی وو اابزااررهـايییي اادداامـه          بايید حركکت كکـردد   وواافتادد 

ن ددااددهه وو ددرر ااختيیــاررمم گذااشــته ، اامــا ررااهه همــه رراا ددرر ااختيیــارر ددااررمم ، خدااوونــد همــه رراا بــه مــ

گاهيی ااووقاتت اانسانها تا اانتهـايییي مسـيیر اازز بسـيیارريییي اابزااررهـا ااسـتفاددهه نمـيی كکننـد حتـيی نمـيی          

ددااننــد كکــه حامــل آآنهــا هســتند ، ااوواايیــل مســيیر ااســت چــه جــذاابب وو ززيیباســت ، آآهســته   

آآهســته ززمــانن مــيی گــذرردد وو مــن بــه ررااهه اادداامــه مــيی ددهــم ، ااحســاسس مــيی كکــنم نيیــازز بــه   

، گوشه اايییي ميی نشـيینم ، بـر ددررختـيی تكکيیـه مـيی كکـنم تـا كکمـيی آآبب بنوشـم           ااسترااحت ددااررمم

، هم بـه ااشـيیا ء ددررخشـندهه اايییي مـيی اافتـد     وو كکميی اانرژژيییي بگيیرمم ، ناگهـانن آآنن طـرفف تـر نگـا    

ناخوددااگاهه بدوونن ترسس وو تفكکـر شـرووعع بـه حركکـت بـه سـمت آآنهـا مـيی نمـايیم ، ززمانيیكکـه           

 چنــد صــباحيیمــيی ررســم مــيی بيیــنم چــه جــذاابب ااســت ، ززرر وو ســكکه وو ااشــيیاء قيیمتــيی ،  

سرگرمم دديیدنشانن مـيی شـومم ، بـا خـودد مـيی گـويیم مقـداارريییي اازز آآنهـا رراا بـا خـودد مـيی بـرمم             

بـراايییي ررووزز مبــادداا ، پــس اانــدااززيییي ااســت ، مشــت مشــت مــيی رريیــزمم ددرر كکولــه اامم ، كکولــه اايییي  

، ناگهـانن صـداايیيی مـراا بـه خـودد مـيی       كکه ددرر آآنن اابزااررهـايییي اانسانيیسـت موجـودد مـيی باشـد      

؟ بـه ااوو مـيی گـويیم صـبر كکـن ااالنن مـيی آآيیـم ،        آآوورردد ، براايییي چه آآمديییي ؟ چه كکارر مـيی كکنـيی   

اايینها الززمه سفرمم ااسـت ، هرچـه آآنن صـداا مـيی گويیـد ااال وو بـال الززمـت نمـيی شـودد ، مـيی           
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گويیم تـو نمـيی فهمـيی مـن مـيی دداانـم اايینهـا نيیـازز ااسـت ، صـداا قطـع مـيی شـودد وو دديیگـر               

مزااحمم نميی شودد ، ددووباررهه صـداايیيی مـيی شـنومم صـداايییي جـنس دديیگـر كکمـيی بيیشـتر ددقـت          

يی خواانـد اامـا صـداا اازز عمـق جنگـل ااسـت ، بـا خـودد مـيی گـويیم خطـريییي            ميی كکنم ، مراا م

نداارردد من كکه تا اايینجا آآمدهه اامم بـازز هـم مـيی رروومم ، نگـاهيی بـه پشـت سـر مـيی كکـنم هنـوزز           

اامـا قـدرريییي جلـوتر مـيی رروومم دديیگـر      جاددهه وو مسيیريییي كکه اازز آآنن خـاررجج شـدهه اامم رراا مـيی بيیـنم     

مـيی بيیـنم ، چـه     جاددهه مشخص نميی باشـد ، ددنبـالل صـداا مـيی رروومم وو ناگهـانن مـاهروويیيی رراا      

ززيیباست ، ددلل وو دديین وو عقـل وو هوشـم همـه رراا بـه بـادد دداادديییي ، شـرووعع بـه صـحبت بـا آآنن          

ماهروويییي مـيی كکـنم ، صـداايیيی ددرر ددرروونـم مـيی گويیـد ززمـانن ددرر حـالل گذشـتن ااسـت بـه ااوو            

بگـذاارر كکمـيی حـالل كکنـيیم ، صـداا قطـع مـيی        ميی گويیم جانن ماددررتت عيیشم رراا خـراابب نكکـن   

ــه اامم ززرر وو ســيی  م بســيیارر ددااررمم وو ســنگيینيی آآنن مــراا ااذذيیــت شــودد ، مــدتيی مــيی گــذرردد ددرر كکول

نن ددلبـر مـيی ددهـم وو ررااهه مـيی اافـتم ، بـازز صـداايییي ددرروونـيی مـيی          آآميی كکند ، ددست بـر ددسـت   

دديیواانــه بــه كکجـا مــيی رروويییي چنــيین شــتابانن ، چـه كکــارر مــيی كکنـيی ، بــازز بــه ااوو مــيی    : گويیـد  

دديیواانه خوددتيی وو جـد وو آآبـاددتت ، وولـم كکـن يیـارر بـه اايیـن ززيیبـايیيی رراا نمـيی بيینـيی ددرر           : گويیم 

مـيی گويیـد يیـارر تـو ددرر آآنن كکلبـه منتظـر توسـت ، مـيی گـويیم ددمم رراا غنيیمـت ااسـت             !كکناررمم 

اايین رراا ررها كکنم ، اايین همه رراا بـروومم تـا كکـيی بـه آآنن كکلبـه برسـم ، كکمـيی مـيی رروويیـم ززمـانيی           

، وواارردد ميی گذرردد ، اازز الباليییي ددررختـانن چهـرهه يیـكک قصـر ززيیبـا وو بـزررگگ نمايیـانن مـيی شـودد          

كکـيی بـه آآنن كکلبـه محقـر مـيی       قصر ميی شويییي چقدرر با شـكکوهه ااسـت بـازز هـم اايیـن تفكکـر ،      

 ...رروودد 

اانگارر كکه همه چيیـز آآمـاددهه ااسـت تـا كکـاميی اازز ددلبـر بگيیـريیم ، ددرر آآنن قصـر تمـاميی نـوكکراانن           
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انن ددهـم ، بـه مـا خـوشش آآمـد مـيی       وو كکلفت هـا ددسـت بـه سـيینه آآمـاددهه اانـد تـا مـن فرمـ         

، گــويیيی مــن پاددشــاهه آآنن قصــرمم ، ددووبــاررهه صــداايییي ددرروونــم اايیــن بــارر بــا فقــانن مــيی  گويینــد

جا ميی رروويییي ، ااوولـيین بـاددهه رراا كکـه مـيی نوشـم صـداا خـاموشش مـيی شـودد وو          آآخر به كک: دگويی

، ت ، خـداايیا اايیـن حـالل رراا اازز مـا مگيیـر     ، چـه حـالل ززيیبـايیيی ااسـ    من مسخ ددرر خمر ميی شومم 

بدسـت آآووررددمم بيیشـتر وواابسـته     مدتيی مـيی گـذرردد وو مـن ررووزز بـه ررووزز بـه آآنن چيیزهـايیيی كکـه       

ســيیاهه ددرر مــيی شــدمم آآهســته آآهســته ددرر كکنــارر بــاددهه منقلــيی مــيی آآيیــد وو جســميی ســخت وو  

بشقابيی تذئيین شدهه اازز آآبب طـال پـيیش خـدمتانن مـيی گويیـد ، ااكکسـيیر جـواانيی ااسـت ، اايیـن          

، ن يیـادد مـيی ددهنـد بـا جسـميی گـرزز ماننـد       رراا مصرفف كکنيید قربانن وو طريیقه مصرفف رراا به مـ 

چنــد پكکــيی كکــه كکشــيیدمم ناگهــانن ددگرگــونن شــدمم ، خــداايیا اايیــن دديیگــر چيیســت ؟ ووااقعــا ً  

ــا اانــر  ــر تمــامم جهــانن ژژيییي شــدمم ااكکســيیر جــواانيی ااســت ، آآنقــدرر شــادداابب وو ب كکــه گــويیيی ب

حكکمراانن هستم ، چشمهايیم بهتر مـيی بيینـد ، گـوشش هـايیم بهتـر مـيی شـنودد ، چـه بگـويیم          

اازز مهربــانيی اامم وو چــه بگــويیم اازز بخشــندگيی اامم ، هرچــه كکــه بگــويیم كکــم ااســت ، ناگهــانن  

چندباررهه آآنن خرووسس بيی محـل پيیـداايیش شـد كکـه اايییي بيیچـاررهه چـه مـيی كکنـيی ، اايیـن ررهه كکـه           

آآبـادد ااسـت وو ددرر جـواابب بـه ااوو مـيی گـويیم كکـه ااگـر ناكکجـا آآبـادد           تو مـيی رروويییي بـه ناكکجـا    

اايینجاسـت بگـذاارر بمـانم ، بگـذاارر ددرر اايیــن ناكکجـا آآبـادد ززنـدگيی كکــنم ، مـن مـيی تـواانم بــه           

، خنديیـد وو گفـت باشـه ، ااگـر اايینچنـيین ددووسـت دداارريییي وو بچـرخخ        كکجا آآبـادد تبـديیلش كکـنم    

تـاززهه بـه   ، مـن  وو ووااقعاً  چرخيیدمم ، اامـا يیـكک ددسـت بـاددهه وو ددسـت دديیگـر بـر ددسـت يیـارر          

پست وو مقامم ررسيیدمم كکجا بـروومم ؟ ااصـالً  تمـامم اايینهـا رراا خدااوونـد آآفريیـدهه تـا مـن ااسـتفاددهه          

كکنم هـركکس كکـه ااسـتفاددهه نمـيی كکنـد عقلـش خـوبب كکـارر نمـيی كکنـد وو اازز ززنـدگيی عقـب             
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، ررووززهـا اازز پـيی هـم مـيی گذشـت ،      ااست وو من تـا جائيیكکـه مـيی تواانسـتم ااسـتفاددهه كکـرددمم       

م سفيیدشـدهه بـودد وو رردد پـايییي ززمـانن بـر چهـرهه       ررووززيییي ددرر آآيینه خـودد رراا نگـاهه كکـرددمم ، موهـايی    

ــدمم      ــودد وو ق ــدهه ب ــرهه اامم تكکيی ــودد ندااشــت چه ــواانيی ووج ــر ج ــودد ، دديیگ ــانن ب ــامال ً نمايی اامم كک

خميیدهه ، كکارر هر ررووززمم شـدهه بـودد بـاددهه نوشـيی وو مصـرفف ااكکسـيیر جـواانيی ، اامـا جـواانن كکـه           

نشدمم هيیچ بلكکه ددرر ززمانن اازز كکارر اافتـاددهه وو بـيی اانـرژژيییي شـدمم تـا جايیئكکـه دديیگـر تـواانن فكکـر          

ندااشتم فقط وو فقـط مصـرفف مـواادد مخـدرر شـدهه بـودد كکـاررمم اازز صـبح تـا شـب وو اازز            كکرددنن

شــب تــا صــبح ، گــاهيی ااووقــاتت هــم بيیهــوشش مــيی شــدمم ، ززمــانيی گذشــت دديیگــر ددرر آآنن  

ـ طندااشـتم ، تـا ررووززيییي كکـه همـانن ددلبـر       قصر هـيیچ جايیگـاهيی   ازز مـراا تـركککك كکـردد وو تمـامم     نّ

ته آآهســته تمــامم پــيیش خــدمتانن ،نــوكکراانن وو كکلفتــانن ررفتنــد ، مــن مانــدمم وو آآنن قصــر ،آآهســ

قصر تبديیل بـه مخرووبـه اايییي شـد وو مـن ددرر گوشـه اايییي اازز آآنن مجبـورر بـه مصـرفف خمـر وو          

ــرمم رراا    ــه مــرگگ مــيی ررفــتم ، ددوورر وو ب مخــدرر بــوددمم چــونن ااگــر مصــرفف نمــيی كکــرددمم رروو ب

اانسـانن گـاهيی ددرر جـايیيی مـيی مانـد وو       *نگاهيی كکرددمم دديیدمم كکـه هـيیچ چيیـز سـرجايیش نيیسـت       

ـ     كک مـيی دداانـد كکـه بايیـد جهـت رراا تغيیيیـر ددهـد ، اامـا ددرر         به علت وو معلولل هايییي آآنن فكکـر نمـيی كکنـد ، نيی

، دديیگـر قصـريییي ووجـودد ندااشـت     * ميیانن آآبب هايییي پر تالطم ااسيیر ميی شـودد تـا بـه خشـكکيی برسـد     

 .شدهه بودد خراابه ، وويیراانه ، ناگهانن به يیادد آآنن صداا اافتاددمم ، ااما هيیچ خبريییي نبودد

 

 

 

 ددررجه ززيیر صفر  6٦۶0٠۰كکتابب عبورر اازز منطقه *
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نيیدمم ، آآنقــدرر صــداا كکــرددمم وو گريیــه ســر ددااددمم تــا بيیهــوشش هــر چــه دداادد ززددمم جــواابيی نشــ   

شــهر بــه يیكکبــاررهه طغيیــانن ددچــارر مــيی گــردددد ، اامــا نســيیم آآرراامم ااهللا پــس اازز چنــديییي ددرر تمــاميی  *شــدمم 

ــودد  ــيی ش ــاكکم م ــا ح ــادديییي ه ــ  *آآب ــيی مس ــالل بيیهوش ــتقيیم رراا  ددرر آآنن ح ــاددهه ااصــليی وو مس يیر وو ج

ــدمم ــودد  دديی ــابلويییي چــوبيی نوشــته شــدهه ب مســتقيیم  ررااهه: ، ددرر گوشــه اايییي اازز آآنن مســيیر رروويییي ت

پيیشروو نداارردد چـونن پيیشـروويییي آآنن ااهللا ااسـت ، برگشـتم بـه عقـب وو يیـاددمم آآمـد كکـه چگونـه           

اازز آآنن مسـيیر خـاررجج شـدمم ، ددرر همــانن خـواابب اازز خـداا ددررخوااسـت كکــرددمم كکمكکـم كکنـد تــا         

وو كکمـكک كکنـد تـا بـه آآنن كکلبـه كکوچـكک وو ززيیبـا برسـم ، صـداايیيی ددرر          برگرددمم بـه آآنن مسـيیر   

نُــوااْ يیخْــرِجهم مّــنَ االظُّلُمــاتت إإِلَــى االنُّــوررِ وواالَّــذيینَ االلّــه وولــيیّ االَّــذيینَ آآم* : جــواابب گفــت 

كکََفُروواْا أَأووليیآؤُؤهم االَطّـاغُوتت يیْخرِجـونَهم مّـَن االُنّـورِر إِإَلـى االُظّلُمـاتت أُأووَلــئكک أأَصـحابب االَنّـاررِ          

هـانن بيیـروونن   خداا يیـارر ااهـل اايیمـانن ااسـت  آآنـانن رراا اازز تـارريیكکيی هـايییي ج       (  *هم فيیها خَالدووننَ

فـر گزيیننــد يیــارر اايیشــانن شــيیطانن  وو دديیــو ررااهه  آآرردد وو بـه عــالم ررووشــنايیيی بــردد وو آآنانكکــه ررااهه كک 

ززنن ااست آآنن ها رراا اازز جهانن ررووشنايیيی بـه تـارريیكکيی هـايییي گمرااهـيی اافكکنـد اايیـن گـرووهه ااهـل         

بـر ددلل يیـخ ززددهه اامم    نـورريییي  بـا اايیـن پاسـخ گـويیيی     )ددووززخخ ااند وو ددرر آآنن ددااخل خوااهنـد شـد   

ددسـت دداادد وو صـداايییي گـرووهه كُکـر بـه گوشـم ررسـيید كکـه مـيی          تابيید وو ااحساسس گرما بـه مـن   

 :خوااندند 

 

 ددررجه ززيیر صفر  6٦۶0٠۰كکتابب عبورر اازز منطقه *

 كکتابب شريیف سوررهه بقرهه *



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٦٣۳  

 

ــا اانســانن    *  ــن شــيیطانن ت ــروونن كکــن اايی ــراانن ، بيی ــز اايییي اانســانن ، شــهرتت گشــته وويی ــا خيی برپ

  *پرگيیردد  اازز پستيی برخيیزدد 

نن اازز آآنن سـيیاهيی وو غبـارر   بلند شـدمم وو بـا مـن صـداايییي ددرروونـم هـم بيیـداارر شـدهه بـودد آآسـما          

آآلوددگيی ددررآآمدهه بودد وو كکمـيی ررووشـنتر شـدهه بـودد آآسـمانيی صـافف بـا نـورر ماليیـم آآفتـابب ،           

خداا رراا شكکر كکرددمم  ،صـداايییي ددرروونـم گفـت مرااقـب بـاشش هميیشـه اايیـن فرصـت باززگشـت          

 . براايیت نيیست ، بداانن كکه بايید چه كکنيی وو چراا ، من به تو مسيیر رراا نشانن ميی ددهم 

، خيیلــيی اازز ررااهه ددوورر شــدهه بـوددمم وو بــر هــر ددررختــيی كکــه مــيی  آآهسـته آآهســته بــه ررااهه اافتــاددمم  

ررسيیدمم ددست بر تنـه محكکمـش مـيی گذااشـتم وو اازز ااسـتواارريیش پاهـايیم ااسـتواارر مـيی شـد وو          

ددلگــرمم بــه اادداامــه ررااهه ، خــاطرااتت بــراايیم ززنــدهه مــيی شــد ، آآنن قصــر ، آآنن پســت وو مقــامم ،  

داا مخــدررها ، آآنن ددلبــر ، آآنن ززرر وو ســيیم ، همــه وو همــه گــويیيی مــراا مــيی خوااندنــد وو يیكکصــ 

بـا هـم بسـاززيیم اامـا تصـميیم رراا گرفتـه بـوددمم وو محكکـم وو         ميی گفتند كکه نروو بيیا تـا ددووبـاررهه   

ااسـتواارر بـه حـركکتم اادداامـه مـيی ددااددمم ، چـونن تجربـه كکـرددهه بـوددمم سـيیاهيی رراا وو آآنن پسـت وو            

، رروواايیتــيی مــيی گويیــد ررووززيییي  مقــامم وو ززرر وو ســيیم وو بقيیــه ضــدااررززشش هــا رراا نمــيی خوااســتم 

رر كکــردداارر وو گفتــارر اازز كکوچــه اايییي مــيی گذشــت ررااســتيی وو ددررســتيی دد پيیشــرووپيیــامبر ااكکــرمم ، 

 ااند  شستهخوررددنن شراابب هستند،خيیليی ددووستانه ررووبه رروويییي هم ن دديید ددوو نفر ددررحالل
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وو باددهه مـيی نوشـند ، اايیشـانن بـه آآنـانن سـالمم گفـت وو آآنهـا تعاررفشـانن كکرددنـد وو اايیشـانن ددرر            

، گشــت گذشــت وو بــازز اازز آآنن كکوچــه برمــيی پاســخ گفــت نوشــتانن بــادد وو ررفــت ، ززمــانيی

وو ددووسـتش  دديید كکـه يیكکـيی اازز آآنن ددوو بـا حـاليی پريیشـانن وو سـر وو صـوررتت خـونيین نشسـته          

فـت وو گفـت نيیشـتانن بـادد ، لـذتيی      بـااليییي سـر آآنـانن رر   هم كکميی آآنطرفف تر بيی حـالل اافتـاددهه   

 .كکه تبديیل به ذذلت شودد ووااقعيی وو پايیداارر نيیست وو اازز سويییي شيیطانن ااست 

شدهه بودد ، آآهسته آآهسته  ززمانيی گذشت ، ووسوسه ها براايییي برگشت اازز ضدااررززشش ها كکمتر

  .آآسمانن تيیرهه شد وو بارراانيی ددررگرفت وو من ددرر ززيیر بارراانن خودد رراا غسل ددااددمم

  نکهيیاا  علت  ،  ميیآآوورردد  مشا  ادديی  به  مطالب  یبعض  ددرر  رراا  حيیمس
  یم  ديیپندااشت  یم  مرددنن  آآنراا  مشا  که  گريیدد  تولد  تا  تولد  اازز

  حضرتت  آآنن  اازز  اابتداا  اازز  مکانن  وو  جا  ضيیتعو  که  ديیبگو  خوااهد
  یررمحت  بارراانن  وو  شودد  یم  اددآآوورريی  رراا  مشا  که  تااس  شدهه  اننيیب

  جادديیاا  موجودد  آآنن  ددرر  بشودد  دههيیبارر  ها  اانداامم  بر  که  ااست
  ديیبشو  کيینزدد  یااهل  ررمحت  به  قدرر  هر  وو  ديیمنا  یم  يییباال  تواانن
  با  مسئله  نيیاا  االبته  ديیخبش  ديیخوااه  تکامل  رراا  شيیخو  شناخت
  ددررجه  ٦٠۰  منطقه  اازز  عبورر  کتابب(    شودد  یم  صاددرر  یااهل  فرمانن

)  صفر  ريیزز  

چقدرر ااحسـاسس سـبكکيی مـيی كکـرددمم وو چـه حـس خوشـايینديییي بـودد ، ااحسـاسس مـيی كکـرددمم            

، كکـم ررمـق ، اامـا پرااميیـد وو بـا هـدفف چـونن        كکه به جاددهه وو مسيیر ااصليی نزدديیـكک مـيی شـومم    

ارر ميی دداانستم كکـه بـه كکجـا وو چـراا مـيی رروومم ، بـر سـر ااوولـيین ااسـترااحتگاهه كکـه ررسـيیدمم            باايین

اررمم گذااشـــته بوددنـــد رر ااختيیـــدديیـــدمم تمـــاميی اابزااررهـــايیم رراا كکـــه بـــراايییي طـــولل مســـيیر دد
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، ززيیـادد بـودد اامـا سـنگيین نبـودد اايیمـانن      ، آآنها رراا برددااشـتم وو ددرر كکولـه اامم رريیخـتم ،    همانجاست

ــيی وو     ــوشش خلق ــت ، خ ــش ، گذش ــد ، بخش ــبر ، ااميی ــر ، ص ــل ، تفكک ــق ، عق ــه  ...عش چ

شـكکرمم ، مـن بنـدهه پيیشـمانن اامـا پرتجربـه تـو        تاابزااررهايییي خـوبيی ددرر ااختيیـارر ددااررمم ، خـداايیا م   

اانم جايیگـاهه اانسـانيیتم رراا پيیـداا كکـنم ، ددرر مسـيیر اافتـاددمم وو شـرووعع بـه         اامم مراا يیـارريییي ددهه تـا بتـو   

حركکت كکرددمم ددرر شاهرااهه ااررززشش هـا قـدمم نهـاددنن ززيیباسـت ، گـويیيی بـه ملـكک سـليیمانن مـيی          

ر هســتيی وو بالهايیــت عقــابب وواارر بــه حركکــت ددرر مــيی آآيیــد وو       ضــرروويییي وو همســفر خ

 . تفكکرااتت ررهسپارر  بيیكکراانن ميی شودد تا بداانيی آآنچه رراا كکه نميی دداانيی

ا به هميین ساددگيی وو آآهسـتگيی سـرگرمم ضـدااررززشش هـا مـيی شـوند ، پـولل ، مقـامم ،         اانسانه 

خانــه ، شــهوتت وو خيیلــيی مســائل ، اايینهــا خــوبب ااســت اامــا بــه مقــدااررشش وو بــه تعــاددلش  

بــراايییي كکــه ، كکجــا وو چگونــه ااســتفاددهه كکنــيیم وو ززيیــاددهه رروويییي نكکنــيیم ووگرنــه مــيی شــودد مــردد  

يی هـا ددررگيیـر اايیـن مسـائل     قصه ما ، اايین شايید ددااستانن بـودد اامـا ووااقعيیـت دداارردد اامـرووززهه خيیلـ     

وو مشكکالتت وو ضـدااررززشش هـا هسـتند وو ددرر اايیـن بـيی ااررززشش هـا ددنبـالل ااررززشش مـيی گرددنـد          

شــايید فرســنگ هــا اازز خــودد خــودد ددوورر شــدهه وو ددنبــالل خــداا مــيی گرددنــد ، خدااوونــد مــيی  

وو خـودد مـيی   گويید مـن اازز ررگگ گـرددنن بـه شـما نزددكکتـرمم ، تـو خـودد نـورريییي اازز ااهللا هسـتيی          

يیـاموززيییي آآنچـه رراا كکـه تجربـه كکـردديییي ، شـايید سـخت        تواانيی ااستادديییي باشيی بـراايییي پـروواازز وو ب  

اامـا نگـاهيی بـه سـماء بيیانـداازز تـا عظمـت رراا ببيینـيی ، بـه          باشد نزدديیكک شـدنن بـه خدااوونـد    

كکوهه ها بـه ددرريیـا بـه ددشـت ، كکـويیر وو اازز همـه بـاررززتر بـه خـودد وو تواانـائيی هايیـت ، نمـيی             

عظمــت وو بزررگــيی خــداايییي رراا  گــويیم كکــه تــو خــودد خــداايیيی اامــا بــه خــودد آآيییي تــا بتــواانيی 

جاسـت مـن بايیـد    ن پس ددرر بيیغولـه هـا وو كکـذبيیاتت ددنبـالل خـداا نگـردد ، همـيی        . ررهه كکنيینظا
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 .ببيینمش ، ااثرشش رراا  وو اابزااررهايییي اانسانيیتش رراا 

 تعاددلل 

شايید كکلمه تعـاددلل ززيیبـا باشـد وو ددلنشـيین ، اامـا گـاهيی ااووقـاتت كکـه مـيی خـوااهيی ااجـراايیش            

ـ            ازز كکنيی سخت وو طاقـت فرسـا باشـد ، بـراايییي نزدديیـكک شـدنن بـه خدااوونـد بسـيیارر بـه آآنن نيی

دداارريییي ، ززمانيیكکه اانسانن فرمانن وورروودد بـه ززمـيین رراا گرفـت قـراارر نبـودد كکـه اايینگونـه نظـم آآنـراا          

برهم ززند ، خدااووند ززمـيین رراا طـيی قـرنن هـا وو سـالها آآمـاددهه كکـردد تـا اانسـانن بتواانـد ددرر آآنن           

 . به ررااحت تريین ووجه ممكکن وو با آآرراامش ززندگيی كکند 

ــ  رضض شــدند وو جــايییي دداايیناســوررها وو موجــوددااتيی كکــه بــراايییي اانســانن هــا خطــر ددااشــتند منق

ــته باشــند     ــارربردد ددااش ــدگيی اانســانن كک ــه ددرر ززن ــد كک ــه موجــوددااتيی ددااددن وو كکمــكک خــودد رراا ب

اانسانن كکنند ، ااما اانسـانن جـواابب طبيیعـت رراا بـه خـوبيی نـداادد ، ددررختـانن رراا بـيی رروويیـه قطـع           

ــراايییي پوســت وو عاجشــانن    ــردد وو كکشــت ب ــابودد كک ــاتت رراا ن ــردد  ،حيیواان ــوددهه كک ــا رراا آآل ، ددرريیاه

ززمــيین رراا بــر هــم ززدد وو ه رريیــزيییي بيیــروونن كکشــيید ، جــو كکــردد وو منــابع ززمــيین رراا بــدوونن برنامــ

وو ززمـيین رراا ناپايیـداارر كکـردد ؛ االبتـه اانسـانن هرچـه كکـه بـد         ت رراا اازز بـيین بـردد   اظاليیه هايییي حف

اامـا تمــامم اايیـن كکاررهــا رراا مـيی كکنــد تـا خــودد ااحســاسس     . كکنـد بــه خـودد ااوو بــازز مـيی گــردددد    

جج شـوند  ، وولـيی ااگـر اايینهـا اازز تعـاددلل خـارر     ررااحتيی كکند وو بتوااند بـر جهـانن حكکمراانـيی كکنـد     

خودد اانسانن نيیـز اازز تعـاددلل خـاررجج مـيی شـودد ، چـه بيیمارريیهـايیيی كکـه بـر ااثـر كکـافيی نبـوددنن             

ددررختــانن، آآلــوددگيی هــواا وو آآلــوددگيی آآبب هــا بــه ووجــودد مــيی آآيیــد كکــه نــا عــالجج ااســت وو   

فرززنداانن اانسانن به ددست مرگگ سـپرددهه مـيی شـوند وو چـه بالهـايیيی مثـل سـيیل كکـه بـر ااثـر           
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 .اانسانن رراا اازز بيین ميی برند تخريیب بوته ززاارر ها وو مرااتع كکه تعاددلل ززندگيی 

شايید دديیگر كکمتر كکسيی شـب ررااحـت بخواابـد چـراا ؟ چـونن ااطراافمـانن پـر شـدهه اازز اامـوااجج          

 .وو فركکانس هايییي مضر كکه باعث اازز بيین ررفتن آآرراامش وو آآسايیش اانسانن ميی گردددد 

 آآرراامش 

گفتم آآرراامش يیاددمم اافتادد كکـه هـدفف اازز آآفـريینش چـه بـوددهه ، شـايید بـه نظـر مسـخرهه بيیايیـد           

كکـه اانسـانها  ددنبـالل اايیـن جـواابب مـيی گرددنـد وولـيی جـواابش خيیلـيی            ااما يیـكک عمـر ااسـت   

ساددهه ااست كکه مـن ددرر ذذهـنم بـه آآنن ررسـيیدهه اامم بـا ددليیـل آآنهـم اازز نـوعع بـدوونن ددررزز كکـه مـو            

 .؛ االبته يیكک نظريیه ااست وو نيیازز به برررسيی دداارردد اليیش نميی رروودد 

 من ميی گويیم ما چراا غذاا ميی خـورريیم ، چـراا بـا دديیگـراانن ااررتبـاطط برقـراارر مـيی كکنـيیم ، چـراا         

، چـراا تفـريیح مـيی كکنـيیم ، چـراا مسـائل جنسـيی رراا اانجـامم مـيی ددهـيیم وو تمـامم            ميی خواابيیم 

كکاررهايیيی كکه ددرر طولل ررووزز اانجـامم مـيی ددهـيیم ، مـثالً  ميیـل بـه پيیشـرفت ، پـولل دداارر شـدنن ،          

ميیل به پست وو مقامم وو بـاززهم خيیلـيی مسـائل دديیگـر ااصـال ً چـراا ددنبـالل نزدديیـكک شـدنن بـه           

كکنـيیم ؟ چـراا ووررززشش مـيی كکنـيیم؟ مـن بـه       خدااووند هستيیم ؟ وو چراا بـه مـرددمم خـدمت مـيی     

غـذاا مـيی خـورريیم كکـه سـيیر شـويیم وو اانـرژژيییي بگيیـريیم چـونن نيیـازز بـدنن وو            : شما ميی گويیم 

عضالتت وو سيیستم عصبيی اانسـانن ااسـت بعـد چـه مـيی شـودد ؟ بلـه بعـد اازز غـذاا خـوررددنن           

ددررست به آآرراامش ميیرسيیم ، بـا دديیگـراانن ااررتبـاطط برقـراارر مـيی كکنـيیم چـونن حـس خـوبيی ددرر          

وو باعـث ترشـح سيیسـتم اايیكکـس ددرر بـدنن مـيی       ووجـودد مـيی آآيیـد    رروواابط عموميی ددررست بـه  

ــه مــا  )ددرر اادداامــه ررااجــع بــه سيیســتم اايیكکــس مفصــل صــحبت خــوااهيیم كکــردد  (  شــودد وو ب
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ااحساسس آآرراامـش مـيی ددهـد ، مـيی خـواابيیم ، چـونن اانسـانن بـيی خـواابب بـيی قـراارر ااسـت وو             

ززمانيیكکه ميی خواابـد صـبح كکـه اازز خـواابب بلنـد مـيی شـودد ااحسـاسس سرخوشـيی وو آآرراامـش           

يیـم ، چـونن ااگـر اازز ررااهه ددررسـت بدسـت بيیايیـد ددررسـت        ووالل پـولل مـيی رر  ميی كکند ، چراا ددنبـ 

خرجج ميی شـودد وو ااموررااتـت مـيی گـذرردد وو نيیاززمنـد نمـيی شـويیم االبتـه اازز نظـر مـادديییي وو ددرر           

ــيی گــويیم ، چــراا مســائل     ــاززهم بگــويیم ، باشــه م ــيیم ، ب ــيی كکن ــه ااحســاسس آآرراامــش م اادداام

ــد اازز آآنن    ــر اازز ررااهه وو ررووشش ددررســت باشــد بع ــيیم ، چــونن ااگ ــيی دده ــر جنســيی رراا اانجــامم م پ

اانرژژيییي ميی شويیم وو همانن اانرژژيییي شـما رراا بـه آآرراامـش مـيی ررسـاند ، بـه مـرددمم خـدمت مـيی          

ــيیم وو بعــد اازز ــد    ننآآ كکن ــه ترشــح مــيی كکن ــه سيیســتم اايیكکــس شــرووعع ب وو باعــث ررســيیدنن ب

آآرراامش ميی شودد ، بـا خدااوونـد رراازز وو نيیـازز مـيی كکنـيیم ، چـونن بعـد اازز آآنن ااحسـاسس آآرراامـش          

بـر هـم نخـورردد ، هـر كکـارريییي كکـه        ميی كکنيیم ، خالصه كکنم كکه سـرددرردد نگيیريیـد وو آآرراامشـتانن   

مهــم وو غيیــر مهــم ، ااررززشش وو ضــدااررززشش بــه خــاطر مــيی كکنــيیم ااعــم اازز كکوچــكک وو بــزررگگ 

بخشـيی اازز  اايین ااست كکه به آآرراامش برسيیم ، آآرراامـش مطلـق يیعنـيی خـودد خدااوونـد وو مـا بـه        

آآنن ددست پيیداا ميی كکنيیم اامـا بايیـد دداانسـت كکـه ددرر كکاررهـايییي ضـدااررززشش فكکـر مـيی كکنـيیم كکـه           

هـم برسـيیم كکـاذذبب وو ززووددگـذرر ااسـت وو بعـد اازز آآنن طوفـانيی        به آآرراامش ميی ررسـيیم يیـا ااگـر    

برپــا مــيی شــودد ، اامــا ددرر ااكکثــر كکاررهــايیيی كکــه ااررززشــيی باشــد آآرراامــش نســبيی وو پايیــداارر مــيی 

 .باشد 
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 اادداامه ررااهه 

برگــردديیم بــه رروونــد لژيیــونن بعــد اازز حميیــد وو عليیرضــا فرهــادد آآمــاددهه بــراايییي ررهــايیيی اازز دداامم  

ورر بـه ددنبـالل يیكکـديیگر ررهـايیيی هـا      ااعتيیادد شد وو اايین فرمانن هم اانجامم پـذيیرفت وو همـيین طـ   

عنـيی ددرر مـاهه   يیددرر لژيیونن ززيیـادد مـيی شـد تـا ددرر سـالل سـومم ررسـيید بـه ددووااززددهه نفـر ددرر سـالل           

يیكک ررهايیيی ااما همه آآنها بعـد اازز ررهـايیيی ددرر گـرووهه نمـيی ماندنـد وو بـه ددنبـالل كکاررشـانن مـيی          

اامـرووزز حـدوودد پنجـاهه نفـر ررهـايیيی      . وو گاهه گاهيی به گرووهه وو لژيیـونن سـر مـيی ززددنـد      ررفتند 

، ااحمــد ،  يیــا يیــاززددهه نفــر مانــدهه اانــد وو بــه ددررجــه كکمــكک ررااهنمــايیيی ررســيیدهه اانــد  تنهــا ددهه

كکســانيی كکاميیــارر ، محمــد ، نــاددرر ، ااميیــر ، حميیــد ، عليیرضــا ، فرهــادد ، ااســماعيیل وو محمــد 

هستند كکـه اامـرووزز ددرر شـعب مختلـف لژيیـونن برپـا كکـرددهه اانـد وو بـه اانسـانها خـدمت مـيی             

وو االحــق هــم تم پرددااخــت كکننــد كکننــد ، آآنهــا آآموختــه كکــه بايیــد بــدهيی خــودد رراا بــه سيیســ

ررهجويیــانن صــالحيی پــرووشش ددااددهه اانــد وو اامــرووزز پســراانن آآنهــا ددرر حــالل خــدمت ددرر كکنگــرهه  

وو اايینجـا الززمم ااسـت كکـه گويیـا شـومم پـدرر بـزررگگ        هستند كکه آآنهـا نـوهه هـايییي مـن هسـتند      

بـاززررسس كکنگـرهه ، جانشـيین وو    ) دديیـدهه بـانن اامـورر مـاليی     ( بندهه جنابب آآقـايییي مجيیـد سـالميی    

ــه اايیشــانن ددااررنــد  ددبيیــر جنــابب آآقــايییي مهنــدسس دد وو ددرر ژژااكکــامم هســتند كکــه ااررااددتت خاصــيی ب

اامورر كکنگـرهه بـه مـن ددررسس هـايییي ززيیـادديییي آآموختـه اانـد مخصوصـاً  ددرر اامـورر مـاليی كکنگـرهه            

ــدگيی شخصــيی  6٦۶0٠۰ ــورر ززن ــداارريییي ددااررمم ، ددرر  . وو ددرر اام ــراايییي اايیشــانن آآررززوويییي ســربلنديییي وو پايی ب

ـ         ن گرووهيی كکه بر پايیه نظم وو اانضباطط جلـو مـيی رروودد همـه چيیـز ررووبـه پيیشـرفت ااسـت ، اايی

 .هم يیكک قانونن ااست ، قانونن االهيی 
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 دهه خوبب نشنو

ــنو  يی ــا ش ــر ررااهنم ــم دديیگ ــتم  نكکــيی اازز خصوصــيیاتت مه ــوددنن ااســت وو ددرر سيیس دهه خــوبب ب

ــدهه خــوبب    ــه حــرفف هــايییي مرااجعــه كکنن ــد ب ــانيی وو اازز نظــر رروواانشناســيی ، مشــاوورر بايی ددررم

گوشش ددهد ، اايیـن اامـر ددرربـاررهه بيیمـارر وو پزشـكک هـم ددقيیقـاً  همـيین طـورر ااسـت ، مـن بـه             

هنما مـوظفم كکـه بـه حـرفف هـايییي ررهجـو تمـامم وو كکمـالل گـوشش فـراا ددهـم ،            عنواانن يیكک رراا

ددرر اايیــن قــدمم ررهجــو ددرر ددرروونن خــودد ااحســاسس آآرراامــش مــيی كکنــد چــونن اازز نظــر ررووحــيی  

ددرر جلسـاتت وو ددرر لژيیـونن هـا بـه اايیـن اامـر مشـارركکت         6٦۶0٠۰سبكک ميی شـودد ، مـا ددرر كکنگـرهه    

، مـن ددرر لژيیـونن سـعيی    ميی گـويیيیم وو مشـارركکت باعـث پيیشـرفت يیـكک ررهجـو مـيی شـودد         

م كکمتـر صـحبت كکـنم وو بگـذااررمم دديیگـراانن بيیشـتر صـحبت كکننـد االبتـه بـه غيیـر اازز            ميی كکـن 

مواارردديییي كکه بعضيی اازز موضـوعاتت نيیـازز بـه توضـيیح بيیشـتريییي دداارردد ، ززمانيیكکـه مـن بـا تمـامم          

ووجودد به حرفف هايییي ررهجويیانن گـوشش فـراا ددهـم بهتـر مـيی تـواانم آآنهـا رراا ررااهنمـايیيی كکـنم          

 .ددرر اايینجا نبايید اازز موضوعع حس غافل شد 

 حس 

هه به ااووليین نيیـروويییي بكکـاررگيیريییي عقـل حـس گفتـه مـيی شـودد ، يیعنـيی حـس ااسـت           ددرر كکنگر

كکــه شــما رراا مشــغولل وو ددلگــرمم بــه كکــارر مــيی كکنــد وو بــراايییي بــه ووجــودد آآمــدنن حــس بايیــد 

مـثالً ددرر لژيیـونن ااگـر يیـكک ررااهنمـا بـه       اانگيیزهه ووجودد ددااشته باشد وو يیا تصـويیر سـاززيییي بكکنـد    

ااسـت  اايیـن ررهجويیـانن    آآيیندهه ااميیدوواارر نباشد وو براايییي خـودد تصـويیر سـاززيییي نكکنـد كکـه قـراارر       

به ررهـايیيی برسـند وو بـه دديیگـراانن خـدمت كکننـد وو اازز اايیـن حالـت آآشـفتگيی بيیـروونن بيیايینـد            
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نميی توااند به كکارر خـودد اادداامـه ددهـد وو چـونن ررااهنمـا مشـتاقق ااسـت بـراايییي ددااددنن ااطالعـاتت          

 .كکند  كکمكک با تمامم ووجودد ددووست دداارردد به كکسانيی كکه ددررماندهه ااند،  ددرر ررااهه ددررمانن

مــيی كکننــد وو ررااهنمــا هــر ررووزز مشــتاقق تــر وو حــس قــويییي نيیرووهــايییي مــافوقق بــه آآنن كکمــكک 

بـه همـيین علـت پنجـاهه تـا هفتـادد ددررصـد ااررتبـاطط ررااهنمـا وو ررهجـو           تريییي پيیـداا مـيی كکنـد    

حسيی ميی باشد ، يیعنيی اايینكکه ززمانيیكکـه ررااهنمـا مـيی خوااهـد پلـه ررهجـو رراا عـوضض كکنـد وو         

مصــرفف جديیــد بــه ااوو توصــيیه كکنــد يیــا بــه قــولل كکنگــرهه ددفترچــه ااوو رراا كکــه مثــل نســخه  

ت بـراايییي ااوو بنويیســد ، بـا يیـكک نگـاهه ددرر چهــرهه ااوو مـيی تواانـد بفهمـد كکــه آآرراامم        پزشـكک ااسـ  

ااســت يیــا نگــراانن ، خوشــحالل ااســت يیــا ناررااحــت وو دديیگــر حالــت هــايییي موجــودد ددرر يیــكک 

اانسانن  ،به هميین علت ااست كکـه يیـكک ررااهنمـا بـه يیكکبـاررهه حرفـيی رراا بـه يیـكک ررهجـو مـيی           

رراا اازز كکجـا  ززند كکه آآنن ررهجو متعجب مـيی شـودد وو بـا خـودد مـيی گويیـد شـما اايیـن مسـئله          

فهميیديید ، اايین اامر باعث مـيی شـودد كکـه اايیمـانن ررهجـو وو ررااهنمـا وو ددرر ااصـل بـه كکنگـرهه وو          

كکـه  مسيیريییي كکه ددرر آآنن حركکـت مـيی كکنـد بيیشـتر شـودد ، يیـكک ررااهنمـا هميیشـه بايیـد بداانـد           

ررهجو فردديییي ززيیـركککك وو آآگـاهه ااسـت وو بـراايییي همـيین اايیـن مسـيیر رراا اانتخـابب نمـوددهه ااسـت ،           

گـاهيی ااووقـاتت ددرر لژيیـونن    . هه ررووبـروو نيیسـتم   پس مـن ررااهنمـا بـا فـردديییي بـيی خـردد وو ناآآگـا       

ــا      ــودد يی ــايییي خ ــيی رروومم اازز ررااهنم ــريیعا ً م ــم ، وو س ــيی دداان ــوااالتت رراا نم ــيی اازز س ــواابب برخ ج

 بـه ددسـت مـيی    رراا ووپاسـخ  مـيی پرسـم   ددااننـد  ررااجـع بـه آآنن موضـوعع مـيی     دديیگركکسـانيیكکه 

 .آآووررمم
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 منيیت 

من هميیشه تالشـم اايیـن بـوددهه كکـه اازز منيیـت ددوورريییي كکـنم ، االبتـه نمـيی دداانـم چقـدرر موفـق            

ددمم ااما سعيی ميی كکـنم فـرووتن وو سپاسـگزاارر باشـم ، ددررمقابـل خـالق وو كکسـانيیكکه بـه مـن          بو

حتيی يیكک نكکته آآموخته ااند ، اايیـن اامـر باعـث شـدهه كکـه رروواابـط عمـوميی نسـبتاً  خـوبيی ددرر          

ــر برطــرفف شــودد ، چــونن يیكکــيی اازز حســن هــايییي     ــايیم ززووددت جامعــه ددااشــته باشــم وو نيیاززه

اانسـانن يیـكک موجـودد     رروواابط عمـوميی خـوبب پيیـداا كکـرددنن ددووسـتانن خـوبب ااسـت وو چـونن        

 . ااجتماعيی وو گرووهيی ااست وو نيیازز به بقيیه اانسانها دداارردد 

، دد دداارردد ، ررااسـتيی گفـتم رروواابـط عمـوميی    ددرر بيین اايین ددووستانن هـم همـه جـورر شـغليی ووجـو     

هر ووقت ااسم رروواابط عمـوميی مـيی آآيیـد يیـادد جنـابب آآقـايییي محسـن ررضـا خـانن دديیـدهه بـانن            

ــط نمايینــدگيی شــاددآآبادد مــيی اافــتم   ــراايییي ددوو. رروواابــط عمــوميی وو ررااب رريییي اازز منيیــت هميیشــه ب

سعيی كکـرددمم خـوددمم رراا جـايییي دديیگـراانن بگـذااررمم تـا بتـواانم آآنهـا رراا ددرركککك نمـايیم وو آآنهـا رراا اازز           

باال نگاهه نكکنم ناگفته نمانـد يیـكک ررااهنمـا بايیـد بـراايییي خـودد حريیمـيی ددااشـته باشـد كکـه ددرر           

اامـا فخـر فرووشـيی صـفت جـالبيی نيیسـت ، خيیلـيی جالـب ااسـت ددرر          اادداامه خـوااهم گفـت   

ددررسـهايییي بسـيیارريییي بـراايییي آآمـوختن دداارريیـم ، منيیـت اانسـانيی         ما اازز كکتـابب شـريیف   6٦۶0٠۰كکنگرهه 

محبوبب رراا تبديیل به اانسانيی منفـورر مـيی كکنـد ، منيیـت يیعنـيی فقـط خـودد رراا دديیـدنن وو شـاخخ          

وو برگگ هايییي ززيیادديییي دداارردد ، كکسـيی كکـه مـيی خوااهـد ددرر جمـع ززنـدگيی كکنـد وو موفـق باشـد          

 .وو پيیشرفت كکند بايید مرااقب منيیت باشد تا كکمتر سرااغش بيیايید 
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 ها  حريیم وو رراابطه

قبل تر ررااجع بـه حـريیم صـحبت كکـرددمم ، ززمانيیكکـه بـه ددوورر وو برمـانن نگـاهه مـيی كکنـيیم مـيی            

بيینيیم كکه هر چيیـز يیـا كکسـيی بـراايییي خـودد حريیمـيی دداارردد ، اازز گيیاهـانن گرفتـه تـا حيیواانـاتت ،           

اانسانن وو خدااووند بـراايییي خـودد حريیمـيی ددااررنـد ، ززمـانيی كکـه قـراارر ااسـت بـا خدااوونـد رراازز وو           

ــيیم  ــازز كکن ــد يیكکســريییي نيی ــيیم بايی ــاكککك وو   وو ستايیشــش كکن ــيیم ، پ ــه رراا اانجــامم دده ــايییي ااووليی كکارره

آآررااسته باشـيیم اايیـن بـه اايیـن معنـيی نيیسـت كکـه خدااوونـد بـه اايیـن موضـوعاتت نيیـازز ددااشـته              

باشد بلكکه براايییي خودد من ااسـت كکـه بيیـاموززمم هـر چيیـز حرمتـيی دداارردد وو حـريیم دديیگـراانن رراا         

ررعايیـت كکـنم وو اايیــن كکـارر رراا ملكکـه ذذهــن خـودد كکـنم ، اامــا متاسـفانه اامـرووززهه اانســانها وواارردد         

ــريی ــا وو     ح ــكکيی وو آآبب ه ــاتت خش ــانن وو حيیواان ــريیم گيیاه ــوند ، وواارردد ح ــيی ش ــراانن م م دديیگ

وو ددرر آآخـر بـه ضـررر خـودد حرمـت شـكکنانن        آآسمانن هـا شـدهه اانـد وو اايیـن مسـئله ددرر ااوولل      

ااســت وو خــودد اانســانن هــا وو فرززنداانشــانن ددچــارر مشــكکل مــيی شــوند ، االبتــه يیــكک ســخن  

لبتـه  دديیگر هم هست كکه ميی گويیـد هـر كکسـيی خـوددشش بايیـد حـرمتش رراا حفـظ نمايیـد ، اا        

ددرر مــورردد مســئوليین وو كکمــكک ررااهنمايیــانن اايیــن  6٦۶0٠۰نــه ددرر همــه اايیــن مــواارردد  اامــا ددرركکنگــرهه 

خـوددشش بـا عملكکـردد وو سـخنانن وو تفكکـرااتش مـيی تواانـد        چنيین مـيی باشـد ، يیـكک ررااهنمـا     

ــرهه     ــئولل ددرر كکنگ ــخص مس ــكک ش ــاهه دداارردد ، يی ــيین وو نگ ــريیمش رراا تعيی ــاهه ح ــد  6٦۶0٠۰جايیگ بايی

ااوو نگـاهه مـيی كکننـد وو منتظرنـد     مرااقب ررفتارر وو عملكکـرددشش باشـد چـونن تعـداادد ززيیـادديییي بـه       

كکه بيیاموززدد ، يیكکيی اازز موضوعاتيی كکه قبـل تـر بيیشـتر ددرر كکنگـرهه بـه چشـم مـيی خـورردد كکـه          

االبتــه اامــرووزز كکمتــر مــيی باشــد رراابطــه بــيین ررهجــو وو ررااهنماســت ، ددرر قبــل تــر ررااجــع بــه 

ررهجــويییي مــن نوشــتم اامــا اامــرووزز ررااجــع بــه حــريیم مــيی گــويیم ، اايیــن رراا گفــتم برددااشــت 
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 .تكکراارريییي بوددنن نشودد 

ن ررااهنما بايید بداانم كکه هـيیچ ززمـانن بـا ررهجـو ددووسـت وو ررفيیـق نيیسـتم وو نبايیـد ررفـت وو          م

آآمد خـانگيی يیـا مسـافرتت برقـراارر كکـنم وو بـروومم وو بيیـايیم چـراا ؟ پـس چگونـه مـيی تـواانم             

 .يیكک ررهجو رراا جذبب كکنم وو ااوو رراا ددووست ددااشته باشم ااالنن براايیتانن ميی گويیم 

ااررمم ، ددررسـت ااسـت كکـه    بندهه ددرر ززنـدگيی شخصـيی خـودد بـا ززنـدگيی ددرر كکنگـرهه تفـاووتت دد       

ميی گويید بايید بيیروونن وو ددااخـل كکنگـرهه يیكکـيی باشـد اامـا هـر قـدرر كکـه چنـيین باشـد بـاززهم            

تفــاووتت هــايیيی ووجــودد دداارردد وو اايیــن تفــاووتت هــا باعــث بــر هــم رريیخــتن باووررهــايییي ررهجــو  

بگذاارريیــد كکــه : نســبت بــه ررااهنمــا مــيی شــودد وو بــه قــولل جنــابب آآقــايییي مهنــدسس ددژژااكکــامم  

ااگــر مــن وواارردد خانــه . دهه بــه خــاطر بســپارردد ررهجــو همــانطورر كکــه شــما رراا ددرر كکنگــرهه دديیــ

تكکـراارر وو اادداامـه دداارر شـد مـن وو       ررهجو شومم وو يیـا بـالعكکس ، ااگـر اايیـن ررفـت وو آآمـد هـا        

ررهجو بـا هـم ددووسـت خـانوااددگيی مـيی شـويیم وو دديیگـر ااوو بـراايییي مـن وو حـرفف مـن هـيیچ             

ــل نمــيی شــودد   ــا آآنن شــخص شــما هــيیچ نفــوذذ كکالمــيی   حســابيی قائ وو دديیگــر ددرر رراابطــه ب

ررهجو معاملـه كکنيیـد ددرر اايیـن مسـئله هـم همـيین ااتفـاقق خوااهـد اافتـادد ،          وو يیا ااگر با نداارريید 

تجربــه شــدهه ااســت وو تجربــه ســنديییي ااســت  6٦۶0٠۰اايیــن موضــوعاتت طــيی ســالها ددرر كکنگــرهه 

االبته نميی گويیم كکـه ددرر همـه مـواارردد اايیـن چنـيین بـوددهه اامـا نـودد ددررصـد مـواارردد           بدوونن نقص 

دد رراا االبتـه  جواابب منفيی ددااددهه ، گاهيی ااووقـاتت دديیـدهه مـيی شـودد كکـه يیـكک ررااهنمـا لژيیـونن خـو         

ــاهنگ     ــا هم ــرهه وو ب ــايییي كکنگ ــانونن ااررددووه ــت ق ــا ررعايی ــانن    يیب ــايییي آآقايی ــانن ااررددووه ــدهه ب دديی

ــانن جهــانن بيینــيی هــم هســتند وو يیكکــيی اازز كکســانيی   مســافر ،آآقايییي اامــيین ددژژااكکــامم كکــه دديیــدهه ب
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هستند كکه ددرر طولل سـفر وو ررهـايیيی مـن بسـيیارر بـه بنـدهه كکمـكک نموددنـد ، لژيیـونن خـودد رراا           

م اايیـن مسـئله نـه    آآنهـم ددرر مـدتت ززمـانن كکـ     به ااررددوو ميی برند حالل چه ااطراافف چـه ددووررتـر ،  

ه بـراايییي نزدديیـكک شـدنن اافـراادد گـرووهه بـه يیكکـديیگر خـوبب مـيی باشـد ،           كکـ لتنها ضررر نداارردد ب

جودد نميی آآيید ؟ به اايین علـت كکـه تمـاميی يیـا ااكکثـر گـرووهه بـا هـم هسـتند          ووچراا مشكکليی به 

وو اايین اامر باعـث مـيی شـوند تـا اازز يیكکـديیگر آآمـوززشش بگيیرنـد ، ددرر موضـوعع ررفـت وو آآمـد           

اايیــن  6٦۶0٠۰ررااهنمايیــانن ووحتــيی ررهجويیــانن بــا هــم ددرر ســالل هــايییي ااووليیــه كکنگــرهه   ررهجويیــانن وو

ااتفاقاتت به ددفعـاتت تكکـراارر مـيی شـد بـه همـيین علـت چـونن نتيیجـه خـوبيی ندااشـت اايیـن             

كکـه دديیگـر اافـراادد كکنگـرهه بيیـروونن اازز محـيیط كکنگـرهه حـق ررفـت وو آآمـد بـا            قانونن ووضع شـد  

ــافع ش     ــراايییي من ــت وو ب ــيی حكکم ــرهه ب ــانونيی ددرر كکنگ ــيیچ ق ــد ، ه ــديیگر رراا ندااررن ــيی يیكک خص

نيیست ددرر همـه اامـورر منـافع گـرووهه ددرر نظـر گرفتـه شـدهه ااسـت ، يیكکـيی دديیگـر اازز مـواارردديییي            

مـيی  ااررتبـاطط بـا خـانوااددهه هـايییي ررهجويیـانن      كکه باعث اافت وو سقوطط يیـكک ررااهنمـا مـيی شـودد     

باشد يیعنيی ااررتباطط با همسفراانن چـه آآقايیـانن چـه خـانم هـا ، ددرر كکنگـرهه ااگـر بـه شـما مـيی           

رريییي رراا اانجــامم ددهيیــد شــما رراا ددرر هــواا گويینــد فــالنن كکــارر رراا نكکــن مــيی گويینــد كکــه چــه كکــا

بنـامم هـايییي خـانم    ررهايیتانن نميی كکننـد ددرر اايیـن مـورردد گـرووهه هـايیيی ددرر كکنگـرهه تشـكکيیل شـد         

هايییي همسفر وو آآقايیانن همسـفر كکـه هـر كکـداامم ددرر هفتـه يیـكک جلسـه مخصـوصص بـه خـودد           

ــاززهه وواارردد مــيی باشــد كکــه ددرر ااغلــب    رراا ددااررنــد وو رروواالل آآنهــا هــم مثــل رروواالل يیــكک مســافر ت

سلسـله مـواارردد رراا طـيی كکنـد وو ددرر كکنـارر مسـافر خـودد تحـت ددررمـانن           مواارردد هم بايید همـانن 

ــا قــراارر بگيیرنــد كکــه بيیشــتر ددرر اادداامــه براايیتــانن خــوااهم گفــت   ، ددرر مــورردد رراابطــه ررااهنمــا ب

همسفر براايیتانن ميی گفـتم كکـه اايیـن رراابطـه هـم ااشـتباهه بـوددنش ددرر گذشـته تجربـه شـدهه وو           
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ــداايیيی      ــه خ ــت كک ــورر نيیس ــن منظ ــه اايی ــن ب ــدهه اامم ، اايی ــررر آآنن رراا دديی ــودد ض ــن خ ــاكکرددهه  م ن

مشـكکليی ددااشـته باشـند ، آآنهـا اازز نظـر ااخالقـيی كکـامال ً         6٦۶0٠۰ررااهنمايیانن يیا همسـفراانن كکنگـرهه   

تايیيید شدهه هستند ، مشكکل ااتفاقـاتيی ااسـت كکـه ددرر اايیـن ميیـانن مـيی اافتـد ، ززمـانيی كکـه شـما           

با همسفر ررهجو صـحبت مـيی كکنيیـد ناخوددآآگـاهه همسـفراانن گلـه وو شـكکايیتيی مـيی كکننـد وو          

ااوو نيیـز ناررااحـت مـيی شـودد كکـه چـراا مسـائل خصوصـيی         شما به ررهجو اانتقالل ميی ددهيیـد وو  

ززندگيی ااشش ددرر ددررمانش ددخالـت ددااددهه شـدهه بعـد هـم ااصـالً  چـه كکـارريییي ااسـت ااخـالقق وو          

اايیرااددهايییي همسـفراانن رراا اازز جـنس خوددشـانن بهتـر مـيی شناسـند ، يیعنـيی ززمانيیكکـه ررااهنمـايییي          

همسفر حاضـر وو آآمـاددهه ااسـت چـراا خـودد رراا ددررگيیـر مسـائل خـانوااددگيی شـخص كکنـيیم ؟           

همانن رراا ددرر ددررمانن وو كکـم كکـرددنن مـواادد بـروويیم وو هـيیچ كکـارريییي بـه كکـارر همسـفراانن          ما بايید رراا

ندااشته باشيیم وو آآنها هـم بايیـد ررااهه خوددشـانن رراا بروونـد وو كکـارريییي بـه كکـارر مسـافراانن ندااشـته          

 .باشند 

 همسفر 

ددرر اايین رراابطه همسـفر خـوبب يیـكک بـالل پـروواازز ااسـت وو همسـفراانن خـوبب مـيی توااننـد ددرر           

وو همــرااهش شــوند وو گــاهيی ااووقــاتت اازز مســافر كکنــارر مســافر آآمــوززشش بگيیرنــد وو همزبــانن 

ددرر گرفتن ااطالعاتت وو ااجـراايییي آآنـانن جلـو مـيی ززننـد ، مـثال خـودد مـن كکـه ددرر ااوواايیـل كکـارر            

ددرر اادداامـه بـا تـالشش وو پشـتكکارر     ماددررمم بيیشتر اازز من به جلساتت كکنگـرهه مـيی آآمـد ، اامـا مـن      

شــدمم وو اامــرووزز ااوو ددرر ززميینــه ررااهنمــايیيی خــانوااددهه هــايییي  6٦۶0٠۰ااوو پــايییي ثابــت جلســاتت كکنگــرهه 

وو مــن هــم ددرر مشــغولل بكکــارر مــيی باشــد وو ززيیــادد كکــارريییي بــه كکــارر مــن نــداارردد   6٦۶0٠۰نگــرهه كک
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اامـا ددرر  كکنگرهه كکارريییي به كکارر ااوو ندااررمم ، االبته بيیـروونن اازز اايیـن محـيیط ززيیـادد بـا هـم كکـارر دداارريیـم         

ــه    ــاززهه وواارردديیــن همســفراانن هــم مثــل مســافراانن ســه جلســه ااوولل رراا ب قســمت همســفراانن ت

ــد آآنهــا هــم ررااهنمــا اا  ــاززهه وواارردد طــيی مــيی كکنن ــواانن ت ــد عن وو ددرر جلســاتت نتخــابب مــيی كکنن

ــد   ــه جســم ، رروواانن وو  هفتگــيی وو لژيیــونن شــركکت مــيی كکنن ــه معلومــاتت خــودد ررااجــع ب وو ب

 .جهانن بيینيی ميی اافزاايیند 

 ددستورر جلساتت لژيیونن 

برگـردديیم بـه لژيیــونن وو ررهجويیـانن ، هــر جلسـه اازز لژيیــونن دداارراايییي يیـكک ددســتورر جلسـه مــيی       

ـ          ونن همـانن ددسـتورر   باشد كکه گـاهيی ااووقـاتت بنـا بـه صـالحديید ررااهنمـا ددسـتورر جلسـه لژيی

جلساتت هفتگيی ميی باشـد وو گـاهيی ااووقـاتت رراايییي گيیـريییي مـيی شـودد وو ددبيیـر لژيیـونن كکـه ددرر          

اادداامه كکارر اايیشانن رراا براايیتـانن مـيی گـويیم ددسـتورر جلسـاتت رراا يیاددددااشـت مـيی كکنـد وو مبحثـيی          

نفـر باشـند يیـكک     3٣۳0٠۰كکه بيیشتريین رراايییي رراا بيیـاوورردد اانتخـابب مـيی شـودد مـثال ً ااگـر ددرر لژيیـونن        

نفـر هـم ررااجـع بـه همـانن نفـس        1١۱0٠۰نفـس وو ددرر اادداامـه    نفر پيیشـنهادد مـيی ددهـد ررااجـع بـه     

پيیشنهادد ميی ددهند وو ددستورر جلسه نفـس تائيیـد ووررااجـع بـه آآنن بحـث وو گفتگـو مـيی شـودد         

ددرر اايین مورردد ررهجويیانن ااگـر مشـكکليی ررااجـع بـه يیـكک موضـوعع خـاصص ددااشـته باشـند قبـل           

اازز جلسه بـا دديیگـر ااعضـايییي گـرووهه هماهنـگ مـيی كکننـد كکـه ررااجـع بـه آآنن ددسـتورر جلسـه             

وو هـم اايینكکـه مشـكکل شـخص      ، اايینچنيین هم گرووهه با هـم متحـد تـر مـيی شـودد      رراايییي ددهند 

مـورردد دديیگـر   اامـا يیـكک   مطرحح مـيی شـودد وو بـه ررااهكکاررهـايییي خـوبيی ددسـت پيیـداا مـيی كکنـد          

ررااجع به لژيیـونن وو نتيیجـه اايییي كکـه مـن طـيی هشـت سـالل لژيیـونن دداارريییي كکـه ددرر اايیـن مـورردد            
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 .بدست آآووررددمم 

 ددبيیر لژيیونن 

مم ، ددبيیـر لژيیـونن اازز بـيین اافـراادد لژيیـونن اانتخـابب       ددرر قبل تر ررااجع به ددبيیر لژيیـونن نوشـته بـودد   

ميی شودد ، گاهيی ااووقـاتت كکسـانيیكکه سـفرخوبيی ندااررنـدبراايییي اايیـن كکـارر اانتخـابب مـيی شـوند          

وو گاهيی ااووقـاتت هـم شـاگردداانن ززررنـگ لژيیـونن كکـه بنـا بـه صـالحديید ررااهنماسـت ، ددبيیـر            

چهــاررددهه جلســه ددرر لژيیــونن اازز مشــارركکت هــا رروونوشــت تهيیــه مــيی كکنــد وو آآمــارر حضــورر وو 

، سـاند رردديیگـر لژيیـونن مـيی     ااطـالعع اافـراادد   رراا بـه  نجامم ميی ددهـدووخبرهايییي گرووهـيی  غيیابب رراا اا

كکــامال ً بــا ررااهنمــايییي لژيیــونن همــاهنگيی دداارردد ، پيیشــنهاددااتت ددســتورر جلســاتت رراا يیاددددااشــت  

ميی نمايید وو تا ززمانيیكکه ررااهنمـا بـر سـر لژيیـونن بيیايیـد ، لژيیـونن رراا بـراايییي شـرووعع آآمـاددهه مـيی           

ثمـر بخـش بـوددهه وو تـاثيیرااتت خـودد رراا       ووجودد ددبيیـر لژيیـونن ددرر سـالهايییي ااخيیـر بسـيیارر     . كکند 

ددررپايیـانن ددووررهه هـر ددبيیـر نوشـتارر هـايییي ددووررهه خـودد رراا       . به طورر مثبـت نمايیـانن كکـرددهه ااسـت     

ــد    ــد وو ددرر ددووررهه جديی ــيی دده ــراارر م ــا ق ــارر ررااهنم ــه صــوررتت جــزووهه ددرر ااختيی ــا  2٢۲ب ــر  3٣۳يی نف

كکانديید ددبيیريییي ميی شـوند ، االبتـه بـا نظـر ررااهنمـا وو اافـراادد لژيیـونن ددرر يیـكک اانتخابـاتت ددرروونن          

بــراايییي چهــاررددهه جلســه اانتخــابب مــيی  كکوچــكک بــه آآنهــا رراايییي مــيی ددهنــد وو ددبيیــر گرووهــيی 

ددبيیر تمامم شـماررهه هـايییي تمـاسس ررهجويیـانن رراا ددرر ااختيیـارر دداارردد تـا ااگـر ززمـانيی خبـريییي          . شودد

فورريییي ااعـالمم شـودد ااوو اايیـن كکـارر رراا اانجـامم ددهـد ددرر لژيیـونن هـر شخصـيی كکـه اايیـن ددووررهه رراا            

ــرووزز خــدمتگزاارر خــوبيی ددرر كکنگــر   ــه ررهــايیيی ررســيیدهه وو اام ــدهه ب ــكک گذرراان ــيی باشــد ، يی هه م

مـيی باشـد    6٦۶0٠۰مورردد دديیگر كکه شايیانن ذذكکرااسـت اافتتـاحح ووبـالگگ ددرر قسـمت سـايیت كکنگـرهه       
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وو  ددنويیسـندهه ووبـالگگ نـويیس وو يیـا بيیشـتر ، اانجـامم مـيی پـذيیر         2٢۲كکه اايیـن كکـارر هـم توسـط     

دديیگــر ااعضــا نوشــته هــا وو عكکــس هــايییي خــودد رراا ددرر ااختيیــارر مســئوليین ووبــالگگ قــراارر مــيی 

ددرر ووبـالگگ قـراارر مـيی گيیـردد كکـه حتمـاً  اايیـن برنامـه          ددهند كکه با ررووئيیت ررااهنما وو تائيیـد آآنن 

 .هم كکاررآآمد وو ثمر بخش خوااهد بودد 

 نقد وو برررسيی ددرر لژيیونن  

ر گــذاارر ااســت نقــد وو برررســيی رروونــد لژيیــونن اازز  يیكک موضــوعع دديیگــر كکــه ددرر لژيیــونن تــاثيیــ

طــرفف ااعضــايییي آآنن يیعنــيی ررهجويیــانن مــيی باشــد ، بنــدهه اايیــن حــريیم رراا بــا ررعايیــت ااصــولل 

وو حتــيی هــر چنــد ووقــت يیكکبــارر كکــه ااحســاسس كکــنم  شــته اامم بــراايییي اايیــن عزيیــزاانن بــازز گذاا

جلســه اايییي رراا بــه اايیــن موضــوعع مهــم ااختصــاصص مــيی ددهــم ، علــت اايیــن اامــر بــه غيیــر اازز  

پيیشــرفت لژيیــونن وو پيیشــنهاددهايییي كکاررســازز اايیــن ااســت كکــه ررهجــو ااحســاسس مــيی كکنــد كکــه 

اايین لژيیونن مـالل خـودد ااووسـت ، چـراا كکـه بعضـيی اازز پيیشـنهاددااتت مـوثر بـه كکـارر بـرددهه مـيی             

هم به اايین فكکر مـيی اافتنـد كکـه تفكکـر كکننـد وو پيیشـنهادد هـايیيی مـوثر بدهنـد           شودد وو دديیگراانن

پيیشـنهادديییي دداادد وو مـوثر وو قابـل ااجـراا نبـودد چـه بايیـد كکـردد وو چگونـه پاسـخ           ااما ااگر كکسيی 

ــاهر      ــايید ددرر ظ ــذيیردد ، ش ــيی پ ــق رراا م ــه منط ــت كک ــودديییي ااس ــكک موج ــانن يی ااوو رراا دداادد ؟ اانس

اامم وو بـا توضـيیح وو ددليیـل    نپذيیردد ااما ددرر ددرروونن خـودد بـه آآنن فكکـر مـيی كکنـد ، پـس خيیلـيی آآرر       

علــت پذيیرفتــه نبــوددنن پيیشــنهاددشش رراا بــراايیش ددرر جمــع توضــيیح مــيی ددهــم وو بــه ااوو مــيی  

گويیم كکه نتيیجه كکـارر چـه مـيی شـودد ددرر اايیـن صـوررتت ااوو بـا ااعتمـادديییي كکـه بـه ررااهنمـا دداارردد            

 .قبولل كکرددهه وو ميی رروودد تا تفكکر تاززهه اايییي رراا ددرر ذذهن خودد بپرووررااند
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 تفاووتت 

ااهنمـا بـا هـم متفاووتنـد ؟ بلـه اامـا چـراا ؟ بـه اايیـن          آآيیا ررهجويیانن يیكک كکمـكک رر : كک سواالل يی

ــانن اازز    ــد ، برخــيی اازز ررهجويی علــت كکــه هــر اانســانيی نتيیجــه عملكکــردد خــوددشش رراا مــيی بيین

دديیگراانن بيیشتر تالشش وو خـدمت مـيی كکننـد وو مسـلماً  ررااهنمـا بيیشـتر آآنهـا رراا ددووسـت دداارردد         

ــا    ــد وو ب ــراامم مــيی گذااررن ــه قــواانيین حــاكکم ااحت وو بعضــيی هــا ددررســت ســفر مــيی كکننــد وو ب

كکه كکمتـر بـه جلسـاتت مـيی آآيینـد وو بـه ااصـطالحح كکنگـرهه كکـم ررنـگ ترنـد متفـاووتت             كکسانيی

وو بيیشـتر   ددهستند ، يیكک ررااهنما همـانطورر كکـه قـبالً  هـم گفـتم ددووسـت دداارردد نتيیجـه بگيیـر        

بـت نمـوددهه اانـد ،    ززمانن وو اانـرژژيییي ااشش رراا صـرفف كکسـانيی مـيی كکنـد كکـه بـرااددرريییي خـودد رراا ثا        

هه مـيی شـودد اامـا بسـته بـه      ردد شـوند ؟ نـه بـه آآنهـا هـم سـروويیس دداادد      طـ آآيیا دديیگـراانن بايیـد   

عملكکرددشــانن ، چــونن اانســانها بــا هــم متفاووتنــد وو ررهجويیــانن هــم هــر كکــداامم يیــكک اانســانن 

 .هستند با هم متفاووتند 

 شمشيیر ددوولبه 

مـيی باشـد وو معنـيی آآنن اايیـن      6٦۶0٠۰شمشيیر ددوولبـه يیكکـيی اازز اابزااررهـايییي يیـكک ررااهنمـا ددرر كکنگـرهه       

اازز رروويییي ااســت كکــه يیــكک لبــه آآنن محبــت وو لبــه دديیگــر آآنن غضــب ررااهنماســت كکــه آآنن هــم 

محبت وو براايییي ررسـيیدنن ررهجـو بـه ددررمـانن مـيی باشـد كکـه اايیـن موضـوعع هـم خيیلـيی مهـم             

ــد ، تنب ــيی كکن ــوهه م ــجل ــه آآنن   يی ــاتت ددرر كکنگــرهه ب ــه گــاهيی ااووق ه كکــرددنن ررهجــويییي خــاطيی كک

ـ ددعتنـائيی يیـا حتـيی جـواابب نداا    برجكک ززددنن ميی گويیيیم وو اانـوااعع مختلـف دداارردد مثـل كکـم اا      دن

ع وو يیـا بـه طـورر اانفـراادديییي كکـه      ااخـذهه كکـرددنن ررهجـو يیـا ددرر جمـ     و، برنامه ندااددنن وو مسوااالتت
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، اامـا اايیـن اامـر ددرر اابتـداا بـراايییي يیـكک تـاززهه وواارردد مفيیـد نمـيی          هر كکداامم تاثيیر خـوددشش رراا دداارردد  

باشد ، بلكکه باعث خاررجج شـدنن ااوو اازز جمـع مـيی شـودد ، بايیـد صـبر كکـردد تـا شـخص بـه           

ررااهه وو مسيیر اايیمانن بيیـاوورردد وو بـه قـولل معـرووفف جـذبب كکنگـرهه شـودد ، بعـدااً  ااگـر خطـايیيی           

دداادد ، اامــا ددرر تــه قلبمــانن بايیــد بــداانيیم كکــه هــيیچ ســالحيی مــوثر تــر اازز   كکــردد بــه آآنن تــذكکر

عشـق وو محبـت ااسـت ، ااگـر موااخـذهه اايییي       6٦۶0٠۰محبت ووجودد نـداارردد وو تنهـا سـالحح كکنگـرهه     

ــاوورريیم    ــت باشــد وو اادداايییي خشــمگيین شــدنن رراا ددرربيی ــد اازز رروويییي محب ــارر ااســت بايی هــم ددرر كک

كکـس ددوورر وو  ووگرنه بعد اازز گذشـت ززمـانيی كکوتـاهه نگـاهه مـيی كکنـيیم وو مـيی بيینـيیم كکـه هـيیچ           

برمـانن نيیسـت ، حـاال كکـه تقريیبـا ً بـه اانتهــايییي نوشـته هـايیم مـيی ررسـم ، برخـيی اازز مــواارردد            

 .مهم ددرر ذذهنم ررووشن ميی شودد 

 اانتخابب 

كک مسئله دديیگر كکـه ددرر لژيیـونن ااتفـاقق مـيی اافتـد اانتخـابب شـما اازز طـرفف يیـكک تـاززهه وواارردد           يی

كکـه بـه    به عنواانن ررااهنما ، ددرر اايین مقطع من اايین گونـه عمـل مـيی كکـنم وو ااوولـيین جملـه اايییي      

ــن ااســت  ــاززهه وواارردد مــيی گــويیم اايی ــد تمــامم  : يیــكک ت ــر هســتم وو بايی مــن بســيیارر ســخت گيی

جلساتت رراا حضـورر ددااشـته باشـيی ، بـا شـما شـوخيی نـدااررمم چـونن مـواادد مخـدرر بـا شـما             

حاال ااگر ميی خوااهيیـد سـه جلسـه بـه عنـواانن ميیهمـانن ددرر لژيیـونن بنشـيینيید وو         شوخيی نداارردد 

تحويیـل ددهيیـد ، چنـد موضـوعع ددرر      ااگر خوشتانن آآمد معرفيی نامـه تـانن رراا بـه ددبيیـر لژيیـونن     

ــدهه وو    ــادد ددااشــته وو ددررمان اايیــن برخــورردد ووجــودد دداارردد ، ااوولل اايینكکــه شخصــيی كکــه ســالها ااعتيی

د ، پـس  نـ خسته آآمـدهه ددنبـالل يیـكک فـردد مـيی گـردددد كکـه محكکـم وو ااسـتواارر باشـد وو قانونم          



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٨۸٢۲  

 

وو مم بـراايییي ااغلـب تـاززهه وواارردديیـن خوشـايیند وو پـر اازز ااميیـد ااسـت         جمله من سخت مـيی گيیـر  

ا سـه جلسـه ددرر لژيیـونن بنشـيین وو ااگـر خوااسـتيی بمـانيی معرفـيی نامـه          ااما اايینكکه ميی گويیم ت

ــا رراا     ــونن وو ررااهنم ــد لژيی ــد وو بع ــيی كکن ــد ، شــخص خــوبب فكکــر م ــر بدهيی ــه ددبيی ــانن رراا ب ت

اانتخابب ميی كکند ، وو  ززمانيیكکه اايیـن اانتخـابب رراا اانجـامم دداادد خـودد رراا ملـزمم مـيی دداانـد كکـه بـه          

يی بنـددد اامـا   حرفف هايییي ررااهنمـا گـوشش فـراا ددهـد وو اازز همـانن ااوولل بـارر خـودد رراا محكکـم مـ         

هم اايین چنـيین نيیسـت وو ررهجـويییي تـاززهه وواارردد بـا شـنيیدنن اايیـن جمـالتت وو بـا          گاهيی ااووقاتت 

بدســت آآووررددنن فرصــت ســه جلســه اايییي تصــميیم مــيی گيیــردد كکــه اانتخــابب دديیگــريییي ددااشــته  

باشــد ، اامــا ااغلــب كکســانيیكکه اازز اايیــن ســخنانن خوششــانن نمــيی آآيیــد ، كکســانيی هســتند كکــه 

ررفــتن يیــكک ررهجــو اازز لژيیــونش ووااهمــه بــراايییي ددررمــانن نيیامــدهه اانــد ، يیــكک ررااهنمــا نبايیــد اازز 

ددااشته باشد ، چونن اايین ترسس باعـث مـيی شـودد كکـه اامتيیـاززااتت ززيیـانن آآوورر بـه ررهجـو ااهـدااء          

وو بـه جـايییي اايینكکـه ررااهنمـا بـه ررهجـو ررااهكکـارر ددررمـانن ددهـد ،          كکند وو كکارر برعكکس ميی شودد 

 .ررهجو به ررااهنما برنامه ميی ددهد وو تكکليیف مشخص وو ررووشن ااست 

 ررهجويییي من 

فكکر ميی كکنم كکـه آآيیـا ررهجـويیيی كکـه ددرر لژيیـونن  ددررمـانن شـد وو يیـا ددرر         گاهيی ااووقاتت با خودد 

ــه خوااســتم وو     ــر جــورر كک ــن حــق ددااررمم ه ــن ااســت وو م ــانن ااســت ررهجــويییي م حــالل ددررم

ددووســت ددااررمم بــا ااوو ررفتــارر كکــنم ، آآيیــا مــن ووااقعــا ً صــاحب ااوو هســتم ؟ بــه خــاطر اايینكکــه  

تحت آآموززشش هايییي مـن بـه ددررمـانن ررسـيیدهه ااسـت هـر چـه ددووسـت ددااررمم مـيی تـواانم ااوو رراا           

ــداا ــم ؟ ص ــن        ززن ــه اايی ــرددنن ب ــر كک ــاتت اازز فكک ــاهيی ااووق ــت ؟ گ ــاظظ ناشايیس ــا االف ــيی ب حت
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موضوعاتت ااحسـاسس بـديییي بـه مـن ددسـت مـيی ددهـد اامـا ددرر ااوواايیـل تشـكکيیل لژيیـونن اايیـن             

تفكکــرااتت رراا ندااشــتم وولــيی ززمانــه بــه مــن آآموخــت كکــه ااگــر اايینگونــه پــيیش رروويییي فــردديییي  

.  منفــورر خــوااهيی شــد  ،حتــيی ااگــر ددرر ســالل صــد نفــر هــم اازز لژيیــونن بــه ررهــايیيی برســند

اامرووزز اايیمانن ددااررمم كکه ررهجـويییي مـن يیـكک فكکـاهيی وو طنـز ااسـت ، مگـر مـيی شـودد اانسـانيی           

صاحب اانسانن دديیگـر شـودد ، ااصـالً  مگـر اايیـن آآمـوززشش هـا رراا مـن بـه ررهجـو آآمـوختم ،            

كکــه ااطالعــاتت رراا مــيی گيیــريیم وو مــوظفم بــه همــانن مــنِ ررااهنمــا فقــط يیــكک كکانــالل هســتم 

 .شكکل نه كکم وو نه ززيیادد اانتقالل ددهم ، هميین 

، تمـامم اايیـن مالكکيیـت هـا اازز     الكکيیتيی ووجـودد نـداارردد تنهـا مالـكک مطلـق ااهللا ااسـت       پيی هيیچ مـ 

ـ      ، اامم زررگگ شـدهه اامم، چـونن بزررگـيی نديیـدهه    منيیت من اانسانن ااست چونن فكکـر مـيی كکـنم كکـه ب

 .، چونن به دداانايیيی ها نادداانم چونن  به ووسعت كکهكکشانن ها آآگاهه نيیستم 

 خدمت وو آآموززشش 

ــردداازز     ــيی پ ــونن م ــايییي لژيی ــوززشش ه ــريییي اازز آآم ــه اايییي دديیگ ــرددنن وو  يیم ددرر مقول ــدمت كک ــه خ ب

سـالل اازز ررهـايیيی ااعتيیـادد ددرر     9٩۹چـراا مـن اامـرووزز بعـد اازز گذشـت      : آآموززشش آآنن ، يیـكک سـواالل  

كکنگــرهه مانــدهه اامم وو هــم ااكکنــونن تــالشش مــيی كکــنم كکــه بــازز هــم بمــانم وو فرصــت خــدمت 

ــدهم ؟  ــه ؟ جــواابب  كکــرددنن رراا اازز ددســت ن ــديییي ااســت ن ــريین : ســواالل بلن ــيین وو مهــم ت ااوول

يیـدهه اامم ، هـر ووقـت كکـه مـن بـه كکنگـرهه مـيی         مسئله اايینكکه يیكک حركکت اازز ررااهنمـايییي خـودد دد  

ــودد وو ددرر تمــاميی كکاررهــايییي گرووهــيی شــركکت ددااشــت وو آآنن ززمــانن ددرر    آآمــدمم ااوو ددرر كکنگــرهه ب

خــدمت مــيی كکــردد وو هميیشــه ددرر كکنگــرهه ووقــتش رراا بــه ررهجويیــانن  6٦۶0٠۰اامــورر مــاليی كکنگــرهه 
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مـن دديیـدمم وو يیـاددگرفتم ، ااجـراا كکـرددمم وو لـذتت بـرددمم وو بعـد         : نتيیجـه  . ااختصاصص مـيی دداادد  

ادد كکرددمم وو هنـوزز هـم ااجـراا مـيی كکـنم ، آآخـر مگـر آآددمم دديیواانـه ااسـت كکـه           به دديیگراانن پيیشنه

وو لــذتت وو آآرراامــش رراا بــه همــرااهه ددااشــته كکــارريییي رراا اانجــامم ددهــد وو تخريیــب ندااشــته باشــد 

گفـتم دديیواانـه يیـادد صـحبت جنـابب      . شـما بگويیيیـد   باشد بعد دديیگر آآنن كکارر رراا اانجامم ندهـد  

ــاددمم ، اايیشــانن مــيی گويینــد   هه مشــغولل خــدمت وو كکســانيیكکه ددرر كکنگــر: مهنــدسس ددژژااكکــامم اافت

كکارر بيی توقع وو رراايیگانن هستند يیا عاشـقند يیـا دديیواانـه ، مـن كکـه هـم عاشـقم هـم دديیواانـه ،          

 .، ااگر ااسمش رراا دديیواانه باززيییي بگذاارريیم چونن عاشق اايین جورر دديیواانه باززيییي ها هستم 

برگردديیم به موضوعع خدمت وو ااما اامرووزز ررهجـويییي مـن هـم بـه مـن نگـاهه مـيی كکنـد ، مـيی          

يی بــرددمم ، ررووززيییي كکــه كکــوررووشش عزيیــز ، همكکــارر وو ددووســت دداانيیــد كکــيی بــه اايیــن موضــوعع پــ

خوبم ددرر كکنگـرهه آآمـد وو بـه مـن گفـت محمـد تـو چـه كکـارر مـيی كکنـيی كکـه ررهجوهايیـت              

بيیشتر خدمتگزاارر ميی شـوند ، ررااسـتش جـواابيی بـراايیش ندااشـتم ، گفـتم خـوبب ددرر لژيیـونن         

ررااجع به خدمت وو فواايیـدشش بيیشـتر صـحبت مـيی كکـنم ، اامـا جـواابب فقـط اايیـن نبـودد ، ااوو           

ه فكکر فروو ررفتم وو بـه اايیـن مسـئله ررسـيیدمم كکـه ررهجـو بـه ررااهنمـا نگـاهه مـيی           ررفت وو من ب

كکند ، من ااگر قواانيین رراا ددررسـت ااجـراا كکـنم وو كکاررهـايیيی رراا كکـه ررااجـع بـه آآنن صـحبت مـيی          

كکنم رراا تا حـدوودديییي ااجـراا نمـايیم ، ررهجـو هـم اايیـن رراا مـيی بيینـد وو ااگـر طالـب آآرراامـش وو            

شــودد بــت ررهجــو ، لــذتت باشــد ااوو هــم اانجــامم مــيی ددهــد ، گــاهيی ااووقــاتت ررااهنمــا مــيی  

ددررست ااسـت كکـه خـودد ررااهنمـا باررهـا مـيی گويیـد كکـه اازز مـن بـت نسـاززيید  ،اامـا ررهجـو              

ددووست دداارردد ززمانيیكکـه وواارردد محـيیط كکنگـرهه مـيی شـودد ررااهنمـايیش رراا ببيینـد ، هركکـارريییي هـم          

ــد اازز     ــوزز بع ــه هن ــن موضــوعع ووجــودد دداارردد ، همــانطورر كک ــازز اايی ــنِ ررااهنمــا بكکــنم ، ب ــه م كک
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كکنگـرهه مـيی شـومم ددنبـالل ررااهنمـايییي خـودد جنـابب        سالل اازز ررهـائيیم ززمانيیكکـه وواارردد    9٩۹گذشت 

آآقـايییي تراابخــانيی مـيی گــرددمم وو ااگــر نباشـد حتمــا ً بـه مالقــاتت جنــابب آآقـايییي ســالميی كکــه      

ــايیم      ــيی نم ــب م ــرژژيییي كکس ــه اايییي اازز ااوو اان ــد ددقيیق ــيی رروومم وو چن ــت م ــانن ااس ــايییي اايیش ، ررااهنم

كکافيیسـت ، اايینهـا كکـه مـيی      مگاهيی ااووقـاتت حتـيی ااگـر ررااهنمـايیم رراا اازز ددوورر هـم ببيیـنم بـراايی       

 .وو ددااستانن نيیست ، يیكک ووااقعيیت ااست وو به آآنها اايیمانن كکامل ددااررمم گويیم قصه 

 اانسجامم گرووهه 

ددرر گــرووهه ددررمــانيی بعضــيی موضــوعاتت خيیلــيی مهــم ااســت مخصوصــا ً ززمــانيی كکــه يیــكک   

گــرووهه يیعنــيی پيیشــرفت ، االبتــه بايیــد بــه . جايیگــاهيی ددرر گــرووهه بدســت مــيی آآوورردد شــخص 

كکننـد ، يیـكک گـرووهه    قواانيین وو ااصولل حركکـت آآشـنا باشـند تـا بتوااننـد ررووبـه جلـو حركکـت         

موفـق وو بــا اانســجامم هـيیچ ووقــت اازز هــم پاشـيیدهه نمــيی شــودد ، مخصوصـا ً ااگــر ددرر مســيیر     

مستقيیم حركکت كکند ، ميی خـوااهم خـاطرهه اايییي تلـخ اامـا ووااقعـيی وو پـر اازز تجربـه وو ددررآآخـر         

 :شيیريین براايیتانن تعريیف كکنم 

ــودد ،  ــنبه ب ــتمررووزز چهاررش ــالل   هش ــاهه س ــت م ــفر   1١۱3٣۳8٨۸4٤۴اارردديیبهش ــوصص س ــه مخص ، جلس

سـانيیكکه بـه ررهـايیيی ررسـيیدهه اانـد وو جنـابب مهنـدسس ددژژااكکـامم نگهبـانن جلسـه           ددووميی هـا وو كک 

ــراّاتت آآنن       ــه وو مض ــه شيیش ــع ب ــه وو ررااج ــتادد جلس ــم ااس ــد ه ــر توحيی ــايییي ددكکت ــد وو آآق بوددن

مــيی كکــردد ، بنــدهه هــم مرززبــانن كکشيیشــكک بــوددمم ، نــيیم ســاعتيی اازز شــرووعع جلســه صــحبت 

ــودد  اازز ددقيیقــه ، ناگهــانن دديیــدمم ددوو نفــر وواارردد حيیــاطط شــدند كکــه   1١۱7٧۷:3٣۳0٠۰، ســاعت گذشــته ب

نبوددنـد ، يیـكک لبـاسس شخصـيی وو يیـكک مـامورر نيیـروويییي اانتظـاميی  ، مـن           6٦۶0٠۰ااعضايییي كکنگـرهه  
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ــم وو    ــد ، آآنهــا گفتنــد حكکــم پلمــپ اايینجــا رراا دداارريی ــانن رراا بفرمائيی جلــو ررفــتم وو گفــتم اامرت

حكکم رراا به بندهه نشانن ددااددند ، آآنهـا رراا بـه ااتـاقق مشـاووررهه ررااهنمـايیيی كکـرددمم وو هـر طـورر بـودد          

مهنــدسس خبــر ددااددمم، اايیشــانن هــم بالفاصــله  بــا يیــكک نوشــته موضــوعع رراا بــه جنــابب آآقــايییي

جلسه رراا متوقف كکرددند وو اازز پشـت ميیـز بلنـد شـدند وو بـه طـرفف ااتـاقق مشـاووررهه آآمدنـد ،          

بالفاصــله مــامورراانن نيیــروويییي اانتظــاميی برگــه پلمــپ رراا بــه جنــابب مهنــدسس نشــانن ددااددنــد وو 

ــه      ــد ، هم ــه كکنيی ــالن رراا تخليی ــد وو س ــامم كکنيی ــه جلســه رراا تم ــد كک ــدسس فرموددن ــابب مهن جن

بوددند وو هيیچ كکس علـت رراا نمـيی دداانسـت كکـه چـه شـدهه وو چـراا تمـامم اافـراادد          هرااسانن شدهه 

 .حاضر ددرر سالن ، جلساتت رراا تخليیه كکرددند 

جنابب آآقايییي مهنـدسس ررفتنـد وو ووسائلشـانن رراا برددااشـتند وو بعـد اازز چنـد ددقيیقـه اايییي همگـيی         

بــه بيیــروونن اازز ســاختمانن ررفتــيیم وو آآقــايییي مهنــدسس ددژژااكکــامم ســواارر ماشــيین نيیــروويییي اانتظــاميی  

اعاتت وو ددقــايیق بــديییي رراا پشــت سرگذااشــتيیم ، جلســه تعطيیــل شــد وو ، ســشــدند وو ررفتنــد 

ــا    ــانن اام ــد ددااخــل خيیاب ــد ، خــداايیا چــه شــدهه ؟ خيیلــيی هــا ماندن جنــابب مهنــدسس رراا برددن

مرززبانــانن آآنهــا رراا ررااهــيی خانــه هايیشــانن كکرددنــد ، برخــيی مــيی گفتنــد حتمــا ً يیــكک مســئله  

رگشـتيیم بـه   مهميی پيیش آآمدهه ، مـن وو چنـد نفـر اازز ااعضـا اازز جملـه ررااهنمـايیم مانـديیم وو ب       

، آآيیـا كکنگـرهه بـراايییي هميیشـه تعطيیـل      ددرربب كکنگرهه نگاهيی كکـردديیم ، ددرربب پلمـپ شـدهه بـودد     

، چيیـز بـه ااتمـامم ررسـيیدهه ؟ آآخـر چـه شـدهه       شدهه ؟ آآيیا خانه ااميیدمانن وويیراانن شدهه ؟ آآيیا همـه  

خداايیا مگر ما ددرر مسيیر مستقيیم نبـودديیم ، مگـر پيیشـروويییي آآنن مسـيیر خـودد تـو نبـودديییي پـس         

راابخـانيی بـا يیـكک جملـه همـه مـا رراا بـه صـبر ، تفكکـر          چراا ؟ خوبب يیاددمم هست كکه آآقايییي ت

وو گفـت نگـراانن نباشـيید همـه چيیـز ددررسـت مـيی شـودد ، مشـكکالتت          وو آآرراامش ددعوتت كکردد 
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ددرر مسيیر مستقيیم بيیشتر اازز مسيیر بيیرااهـه وو ااشـتباهه ااسـت اامـا نيیـكک مـيی دداانسـتم كکـه ااوو هـم          

ددرر ددلش آآشـوبيی بـودد وو مثـل همـه مـا بـه فكکـر كکنگـرهه وو جنـابب آآقـايییي مهنـدسس ددژژااكکـامم             

ــودد  ــديیم ،     ب ــد ش ــراانن بلن ــديیم وو نگ ــراانن ، خواابيی ــيی نگ ــديیم وول ــه گذرراان ــب رراا هم ، آآنن ش

پيیرمـردد خـوددتيی وو   : خداايیا آآنن پيیرمردد رراا كکجـا برددنـد ااگـر آآقـايییي مهنـدسس بـودد مـيی گفـت         

 6٦۶0٠۰بـه هـر حـالل فـردداايییي آآنن شـب كکزاايیـيی همـه بـه پـارركککك نزدديیـكک كکنگـرهه            ! جد وو آآباددتت 

اانـد كکـه اايینجـا النـه فسـادد وو      ررفتيیم وو خبر ررسيید كکسانيی اازز ما شـكکايیت كکـرددهه اانـد وو گفتـه     

مركکــز پخــش مــواادد مخــدرر ااســت ، چــه برچســب خنــدهه دداارريییي ، اامــا بايیــد مشــخص مــيی 

شــد كکــه اايینچنــيین نبــوددهه وو مــا بايیــد ثابــت مــيی كکــردديیم كکــه ررااهمــانن چيیســت وو هــدفمانن 

مقــدسس ااســت ، بــه هــر حــالل جنــابب آآقــايییي مهنــدسس اازز باززددااشــتگاهه آآمدنــد وو بــه همــرااهه 

، محــل برگــزرراايییي جلســاتت ددرر پــارركککك طالقــانيی  كکنگــرهه دديیــدهه بانــانن تصــميیم گرفتنــد كکــه

 5٥۵2٢۲ددرر همـانن ررووززهـا وو همـانن سـاعت هـا برگـزاارر شـودد ، مـا          6٦۶0٠۰جلساتت ووررززشيی كکنگـرهه 

ررووزز جلســاتت رراا ددرر پــارركککك برگــزاارر كکــردديیم ، آآخــر بــراايییي فــكک پلمــپ ززمــانيی مــيی بــردد ،  

بـت شـد كکـه اايینچنـيین نبـوددهه وو مـا كکـارر خالفـيی آآنجـا          اچند جلسه به ددااددگـاهه ررفتـيیم تـا ث   

دداادديیـم ، همـيین قضـيیه باعـث شـد تـا مسـئوليین كکنگـرهه بـر آآنن شـدند كکـه بـه             اانجامم نميی 

اازز ووززااررتت كکشـورر باشـند وو اايیـن اامـر اانجـامم       6٦۶0٠۰ددنبالل گرفتن مجـوزز ررسـميی بـراايییي كکنگـرهه     

پذيیرفت ، ددرر آآنن ررووززها نه تنهـا اايیـن گـرووهه اازز هـم پاشـيیدهه نشـد ، بلكکـه منسـجم تـر ، بـا           

تجربيیــاتت خــوبيی بــه ددســت  محبــت تــر وو بــا اايیمــانن بيیشــتريییي بــه ررااهه خــودد اادداامــه دداادد وو 

آآوورردديیم كکه حتماً  نبايیـد ددرر يیـكک مكکـانن مشـخص وو دديیـواارر كکشـيیدهه شـدهه جلسـاتت ددررمـانن          

برگزاارر شودد ، كکنگرهه  وو مسـيیر آآنن يیـكک تفكکـر ااسـت  نـه يیـكک مكکـانن ، ددررسـت ااسـت كکـه           
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برخيی اافراادد كکنگـرهه ددرر آآنن ززمـانن ررفتنـد اامـا برخـيی اازز تـاززهه وواارردديیـن هـم آآمدنـد وو ماندنـد           

بـه شـمارر مـيی آآيینـد وو ددرر نتيیجـه همـه        6٦۶0٠۰اارراانن صـديیق كکنگـرهه   كکه اامرووزز يیكکيی اازز خـدمتگز 

چيیز به نفع كکنگرهه تمـامم شـد وو ددرر اايیـن مسـيیر ددووسـتانن خـوبيی پيیـداا كکـردديیم وو خيیلـيی هـا           

ثابــت كکرددنــد كکــه همــه جــوررهه پــايییي هدفشــانن اايیســتاددهه اانــد وو اازز مشــكکالتت كکــه ددرر مســيیر 

ه ، خـداا رراا سـپاسس كکـ   حركکت بـه سـمت ررااهه مسـتقيیم موجـودد مـيی باشـد هرااسـيی ندااررنـد         

اايین فرصت رراا به مـن هـم دداادد تـا بـا خـودد بيیانديیشـم وو نظـاررهه كکـنم كکجـايییي مسـيیر هسـتم            

كکه آآيیا فقط حرفف ميی ززنم يیا نه بـه حـرفف هـايیم عمـل هـم مـيی كکـنم ، اايیـن بـودد خـاطرهه           

مـن اازز يیــكک گــرووهه منســجم كکــه چــونن هــدفش مثبــت بــودد وو ررااهــش ددررســت بــا تمــاميی  

تت مـا رراا آآبب دديیـدهه   مشـكکال : مشكکالتت به جلو حركکـت كکـردد ، آآقـايییي مهنـدسس مـيی گويینـد      

ميی كکننـد ، مـيی گويینـد ، ززمـانيی كکـه ددرر صـحراا توفـانن شـن برپـا مـيی شـوند شـتربانانن وو             

كکارروواانيیانن تن پوشش هايییي خـودد رراا بـر سـر كکشـيیدهه وو شـتر هـا رراا مـيی خوااباننـد وو حركکـت          

نميی كکننـد تـا ززمـانيی كکـه طوفـانن تمـامم شـودد ، خـودد رراا مـيی تكکاننـد وو بـه حركکـت خـودد              

بـا تفكکـر وو صـبر بـا تفكکـر يیعنـيی شـايید ددرر آآنن ززمـانن         اادداامه مـيی ددهنـد ، اايیـن يیعنـيی صـبر      

صـبر كکنــيی اامـا بــه فكکـر حركکــت نـويین بــراايییي آآيینـدهه هســتيی ، پنـدهايییي ززيیــادديییي ددرر گــرووهه       

 .آآموختم كکه هركکداامم به يیكک شكکليی ددرر ززندگيی به ددررددمم خورردد وو براايیم كکاررآآمد بودد 
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 پيیشنهادد وو تشكکر اازز مسئوليین 

اازز آآنهــا تشــكکر مــيی كکــنم بــه خــاطر لل اايینجانــب بــه مســئوليین اامــر پيیشــنهاددااتيی ددااررمم ددرر ااوو

كکمكکهايیيی كکه بـه گـرووهه هـايییي ددررمـانن ااعتيیـادد اانجـامم مـيی ددهنـد ، همـانطورر كکـه مـيی             يیمتما

دداانــيیم ددرر كکشــورر وو ددرر جهــانن مــا اافــراادد ززيیــادديییي ددررگيیــر مســئله ااعتيیــادد مــيی باشــند وو مــن  

دديیگـر   خودد رراا ملزمم دداانستم كکه به عنواانن يیـكک فـردد ررهـا شـدهه اازز دداامم ااعتيیـادد كکـه بـه اافـراادد         

ددهم اازز شـما تقاضـا ددااررمم كکـه بـه مـن نـوعيی كکمـكک كکنيیـد تـا اايیـن اامـر            ميی وو يیارريییي كکمكک 

مسـئولل وو ددفـاعع اازز حقـوقق بيیمـارراانن ااعتيیـادد بهتـريین ررووشش       مهم اانجـامم پـذيیردد وو بـه عنـواانن     

ج ددهيیــد وو اامكکانــاتت الززمم رراا ددرر ااختيیــارر آآنــانن بگذاارريیــد ، بــاززهم مــيی يیوو ررااهه ددررمــانن رراا تــروو

ررسـد كکـه همـه ددسـت بـه ددسـت هـم ددهـيیم         گويیم كکه اايین مسئوليیت ززمانيی به اانجـامم مـيی   

بـه ررااحتـيی حـل نمـيی      اايییي ، بايیـد دداانسـت كکـه هـيیچ مسـئله      اايین آآتش وويیراانگر رراا مهارر كکنيیمتا 

ــم    ــر اازز ررااهه وو ررس ــودد مگ ــيیش ــت رراا،      منطق ــم ددررس ــيیم ررااهه وو ررس ــاوورر كکن ــد ب ــس بايی ، پ

وونگذاارريیم كکسانيیكکه ددرر اايین مسئله فقط جنبـه مـادديییي كکـارر رراا نگـاهه مـيی كکننـد خللـيی اايیجـادد         

د اازز  تشـكکر توجـه شـما عزيیـزاانن رراا بـه يیـكک فرضـيیه اازز جنـابب آآقـايییي مهنـدسس           بعـ د ،نكکن

جلــب ميینمــايیم ااميیــدووااررمم كکــه اايیــن فرضــيیه هــا ررووززيییي     DSTددژژااكکــامم تئورريیســيین ررووشش 

ددرر تماميی ددنيیا ااجـراا شـودد بـه اايیـن علـت كکـه بايیـد بپـذيیريیم كکـه ررووشش ددررسـت وو منطقـيی            

 . فنا ناپذيیر ااست وو ررووشش ااشتباهه فنا پذيیر
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 Xفرضيیه سيیستم * 
 

 :مقدمه 

سالل به مصرفف حشيیش ، االكکـل وو تريیـاكککك ااعتيیـادد ددااشـتم،      1١۱7٧۷نظر به اايینكکه اايینجانب ، مدتت 

چنديین بارر طبق ررووشش هايییي متدااوولل اامرووززيییي وو ززيیر نظر متخصصـيین اايیـن ررشـته ، ااقـداامم بـه      

ددرر . ددررمانن نموددمم كکه متاسفانه ناموفق بـودد ؛ ددرر نتيیجـه ، حركکـت تـاززهه اايییي رراا آآغـازز نمـوددمم       

حشيیش وو االكکل  رراا اازز برنامه ااعتيیادد خـوددمم حـذفف كکـرددمم ووپايیـه مـواادد      مرحله ااوولل ، مصرفف 

مخدرر مصرفيی خودد رراا تنها رروويییي تريیاكککك تنظيیم كکرددمم ، اايین كکـارر چنـداانن سـخت نبـودد، ززيیـراا      

 .تريیاكککك رراا به ميیزاانن نسبتاً بااليیيی مصرفف ميی كکرددمم 

حركکت بعديییي من اايین بودد كکه نگاهم رراا به تريیاكککك عوضض كکرددمم ، يیعنـيی بـه جـايییي اايینكکـه بـه      

 .يیاكککك به چشم مواادد مخدرر نگاهه كکنم ، تريیاكککك رراا به عنواانن يیكک دداارروو نگريیستم تر

پس اازز مدتيی كکه ميیزاانن مصرفف وو ساعت مصرفف مواادد مخـدرر وو يیـا دداارروويییي خـوددمم رراا مـنظم     

كکرددمم ، ددرر پله هايییي ززمانيی مشخص ، ااقداامم به كکاهش مواادد مصرفيی خودد يیعنيی تريیاكککك كکرددمم ؛ 

تريیاكککك من به صفر نزدديیكک شـد وو سـپس بـه    ماهه ميیزاانن مصرفف  1١۱1١۱نتيیجه آآنن شد كکه پس اازز 

ررااحتيی مصرفف آآنن رراا كکامالً قطع كکرددمم وو هيیچگونه عالمتيی اازز عالئم تركککك ااعتيیادد ددرر من ظاهر 

بودد كکه شرحح آآنن ددرر كکتـابب   DSTموضوعع غيیر قابل باوورر بودد ، كکه نتيیجه آآنن ، اابدااعع متد . نشد 

 .ددررجه ززيیر صفر آآمدهه ااست  6٦۶0٠۰عبورر اازز منطقه 

 زز ددررمـانن خـودد ، ااقـداامم بـه تاسـيیس يیـكک سـاززمانن مـرددمم نهـادد يیـا           ، پس اا 1١۱3٣۳7٧۷7٧۷ددرر سالل 

NGO نموددمم وو ددررمانن مواادد مخدرر رراا با مواادد مخدرر ، طبق ررووششDST    ، يیا كکـاهش تـدرريیجيی

رروويییي سايیر مصرفف كکنندگانن مواادد مخدرر آآغازز كکرددمم كکه نتيیجه بسيیارر خوبب وو غيیر قابـل بـاوورر   

 .جودد وو قابل اارراائه ميی باشد ااسنادد وو مداارركککك الززمم ددرر مورردد ااثباتت اايین ااددعا ، مو. بودد 
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براايییي مصرفف كکنندگانن تريیاكککك بسيیارر مناسب بودد ، ووليی بـراايییي  DSTددرر اايین ميیانن ، ااجراايییي متد 

با ووجودد اايینكکه مصرفف آآنها  رراا ..  سايیر مواادد مثل هروويیيین ، شيیشه ، كکرااكککك ، االكکل ، حشيیش وو

ررووحيی وو رروواانيی به مروورر ززمانن كکاهش دداادديیم وو به قطع كکامل هم ررسيیديیم ،  متاسفانه اازز تعاددلل 

وو جسميی خوبيی برخورردداارر نبوددند ، بنابراايین تصميیم گرفته شد تا تريیاكککك رراا به ميیزاانن اانـدكککك ،  

. جايیگزيین مواادد مصرفيی آآنها نمايیيیم تا پس اازز جايیگزيین شدنن، ااقداامم بـه كکـاهش آآنن نمـايیيیم    

نتيیجه بسيیارر عاليی بودد وو اامرووزز اافراادد معتادديییي كکه مصرفف كکنندهه اانوااعع مـواادد مخـدرر بوددنـد بـا     

ستفاددهه اازز تريیاكککك به عنواانن دداارروو ، به ددررمانن قطعيی ررسيیدند كکه تعداادد آآنن ها هم ااكکنونن بيیش اازز اا

وو ااما نكکته ااصليی وو ااساسيی كکه عمـالً بـا   .ددوو هزاارر نفر ميی باشد كکه مداارركککك آآنها موجودد ااست 

 .آآنن برخورردد كکرددمم وو كکامالً تصاددفيی بودد وو ددرر عمليی اانجامم شدهه قراارر گرفتم ، اازز اايین قراارر بودد 

لل اايین ددهه سالل ، اافراادد مختلفيی به من مرااجعه كکرددهه وو گفته ااند كکـه مـا قبـل اازز ااعتيیـادد،     ددرر طو

دداارراايییي يیكک بيیمارريییي مزمن وو غيیر قابل ددررمانن بودديیم وو پـس اازز ددررمـانن ااعتيیـادد بـا تريیـاكککك ، آآنن      

بيیمارريییي هم ددررمانن شد وو يیا ااگر كکامالً ددررمانن نشد ، ااثرااتت آآنن بيیمـارريییي خيیلـيی كکـاهش يیافتـه     

 .ااست  

ن موضوعع رراا جديییي نگرفتم وو تصورر ميی كکرددمم ممكکن ااست اايین مسـئله ااتفـاقيی   ااوواايیل ، من اايی

باشد ، ووليی تكکراارر اايین موضوعع ، مراا برآآنن ددااشت كکه بيیشتر توجه كکنم وو رراابطه بيیمارريییي ااعتيیـادد  

با ااكکثر بيیمارريییي هايییي مزمن ررووحيی وو رروواانيی وو جسميی رراا مورردد برررسيی وو مطالعـه قـراارر بـدهم    

اا بطورر خالصه تحـت عنـواانن نظريیـه سيیسـتم اايیكکـس      كکه نتيیجه اايین مطالعاتت وو برررسيی ها رر

 .مطرحح ميی كکنم 

االبته ااثباتت اايین نظريیه كکه من شخصاً كکامالً به آآنن ااعتقادد ددااررمم ، خاررجج اازز تواانن من ميی باشـد ،  

ووليی كکليیه عزيیزاانن وو متخصصيین دداانشگاهيی اايین حوززهه ددرر ددااخل وو يیا خاررجج كکشورر ميی توااننـد  

 .ددهند رروويییي اايین نظريیه برررسيی هايییي الززمم رراا اانجامم 
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كکليیه نمونه ها با پرووندهه هايییي پزشكکيی مستند آآنها كکه بايیستيی جمع آآوورريییي گردددد وو كکل ااعضايییي 

 .آآماددگيی كکامل رراا جهت همكکارريییي الززمم ااعالمم ميی نمايیند  6٦۶0٠۰كکنگرهه 

 

 :تعريیف سيیستم اايیكکس 
سيیستم اايیكکس به مجموعه ناقل هايییي عصبيی يیا نوررووتراانستميیتر ها ، هرمونن هـايییي ددرروونن رريیـز   

ديیاتوررهايییي  بيیوشيیميیايیيی دديیگر وو تاثيیر متقابل آآنها بر يیكکديیگر وو نيیـز ااعضـا وو   وو بروونن رريیز وو م

اايین تاثيیرااتت متقابل تا حدوودديییي بـراايییي اانسـانن اامـرووززيییي شـناخته     . جوااررحح بدنن گفته ميی شودد 

 .شدهه وو ددرر مواارردديییي همچنانن ناشناخته ماندهه ااست 

 

 :تعريیف آآنتيی اايیكکس 
محركککك ، توهم ززااها  ، االكکل وو ددااررووهايییي آآنتيی اايیكکس يیا ضد اايیكکس به كکليیه مواادد مخدرر ، مواادد 

كکه به نحـو صـحيیح مـورردد ااسـتفاددهه قـراارر      ) مجموعه ددااررووهايییي ااعصابب وو رروواانن ( رروواانگردداانن 

 .نگيیرند وو ددرر سيیستم اايیكکس تخريیب اايیجادد ميی نمايیند ، گفته ميی شودد 

 
 Xنظريیه سيیستم 

 

اانـيی  غيیـر   طبق نظريیه سيیستم اايیكکس ، بيیمارريییي ااعتيیادد وو ااكکثر بيیمارريییي هايییي مزمن جسميی وو رروو

كکه اازز تعاددلل خاررجج شدهه ااست  قابل ددررمانن مـيی   Xقابل ددررمانن  با تنظيیم شدنن مجددد سيیستم 

 .باشند 

 
االبته اافكکارر منفيی ، ااسترسس وو سايیر مشكکالتت وو آآشفتگيی هايییي ررووحيی وو رروواانـيی وو فكکـريییي نيیـز    

 .ميی باشند  Xقاددرر به تخريیب سيیستم 
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 :نظريیه 

 
اازز سـد  ......االكکـل وو ددااررووهـايییي رروواانن گـردداانن     اازز آآنجايیيیكکه مواادد مخدرر وو محركککك وو توهم ززاا ، 

خونيی مغز عبورر ميی نمايیند ، بنابراايین قاددرر هستند ددرر عملكکردد سيیستم اايیكکس مدااخله نمايینـد  

وو ددرر ااثر ااستفاددهه مكکررر شخص اازز آآنتيی اايیكکس ، ااحتماالً به نحويییي عمليیاتت جايیگزيینيی اانجـامم  

يیستم اايیكکس تحت تاثيیر قـراارر  به عباررتت دديیگر ، با وورروودد آآنتيی اايیكکس اازز بيیروونن ، س. ميی گيیردد 

گرفته وو به مروورر ززمانن عمليیاتت جايیگزيینيی اانجامم ميی گيیـردد وو آآنتـيی اايیكکـس هـا ، جـايیگزيین      

ددرر اايیـن شـراايیط ،   . مخدررهايییي طبيیعيی يیا سايیر مواادد  تنظيیم كکنندهه سيیستم اايیكکـس مـيی گـردددد    

فاليین ددووپاميین ، سرووتونيین ، ااندووررفيین ها ، اانكک: تعاددلل مواادد بيیوشيیميیايیيی سيیستم اايیكکس ، مثل 

ها ، دديینوررفيین ، ااپيیوررفيین ، ااستيیل كکوليین وو غيیرهه اازز نظم وو نظامم طبيیعيی خـاررجج گردديیـدهه وو بـه    

ميیزاانن مورردد نيیازز سنتز نميی گرددند وو سلولل هايییي عصبيی توليید كکنندهه تحليیل ررفته وو ددرر نتيیجه ، 

 .شخص كکامالً وواابسته وو نيیاززمند مواادد آآنتيی اايیكکس ميی گردددد 

ستم اايیكکس ، پايیه وو ااساسس تاثيیر ااعتيیادد بـر ااررگانيیسـم مـيی    بنابراايین ، اازز تعاددلل خاررجج شدنن سيی

باشد وو هميین طورر اازز تعاددلل خاررجج شدنن سيیستم اايیكکس به نحو كکميی وو كکيیفيی وو به هر ددليیل ، 

پايیه وو ااساسس ااكکثر بيیمارريییي هايییي مزمن جسميی وو رروواانيی كکه تاكکنونن غيیر قابل ددررمانن تشـخيیص  

سـط محققـيین وو بـا ددقـت مـورردد      اايین فرضيیه اايیست كکه بايیـد تو . ددااددهه شدهه ااست ، ميی باشد 

 .ااررززيیابيی وو آآززمايیش قراارر گيیردد 

اايین سيیستم قابل ترميیم وو باززساززيییي ميی باشد كکه ددرر چند ااصـل ذذيیـل ، فرآآيینـد آآنن بصـوررتت     

 .خالصه باززگويیيی ميی گردددد 
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٩۹٤  

 

 :ااصل يیكکم 

 
جسم اانسانن ددرر ززمانن حيیاتت وو ددرر ااكکثر مواارردد ، قاددرر به ترميیم يیا باززساززيییي فرآآيیندهايییي طبيیعـيی  

وواانن ميی باشد ، مشرووطط به اايینكکه شراايیط مناسب ، براايییي آآنن ووجودد ددااشته باشد وو يیـا  جسم وو رر

 .تعاددلل الززمم رراا به عنواانن شرطط ااصليی بهبودديییي به ووجودد آآوورريیم 

 
 :ااصل ددوومم 

 
 )عمليیاتت باززتواانيی سيیستم اايیكکس ( عمليیاتت معكکوسس  

ميی شـودد ،  ددرر ااعتيیادد ، با پيیشروويییي آآنتيی اايیكکس ، بمروورر ززمانن ، سيیستم اايیكکس اازز تعاددلل خاررجج 

حالل چنانكکه با يیكک برنامه ززمانن بنديییي شدهه ددقيیق ، توسط همانن آآنتـيی اايیكکـس مصـرفيی فـردد     

ماهه  1١۱0٠۰معتادد وو يیا جايیگزيین مناسب ، عمليیاتت كکاهش وو يیا تيیپريینگ رراا آآغازز نمايیيیم وو حدااقل 

اادداامه بدهيیم ، به جايیيی ميی ررسيیم  كکه مصرفف آآنتـيی اايیكکـس يیـا دداارروويییي جـايیگزيین بـه صـفر       

ددرر اايین شراايیط ميی تواانن تا ميیزاانن تقريیبيی هفتادد . رر كکامل قطع ميی گردددد نزدديیكک وو سپس به طو

ددررصد ، سيیستم اايیكکس رراا به حالت تعاددلل ااووليیه برگرددااند وو چنانكکه اايین عمليیاتت معكکـوسس ،  

با جايیگزيینيی دداارروويییي تريیاكککك اانجامم پذيیردد ، بـه حالـت تعـاددلل خـوددشش برمـيی گـردددد ، حتـيی         

 .عتيیادد هم ددست يیابدممكکن ااست كکه به حالتيی كکامل تر اازز قبل اازز اا

 
 تعميیم: ااصل سومم 

 
اازز آآنجايیيیكکه عدمم تعاددلل سيیستم اايیكکس باعث بـرووزز اانـوااعع بيیمـارريییي هـايییي جسـميی وو رروواانـيی       

ميیگردددد ، بنابراايین هر بيیمارريییي كکه ددرر ااثر عدمم تعاددلل ددرر سيیستم اايیكکس به ووجودد آآمـدهه ، حتـيی   
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٩۹٥  

 

دد آآمـدهه  به هـر علـت دديیگـريییي بوجـو    ددرر بعضيی مواارردد خاصص كکه عامل آآنن ژژنن ميی باشد وو يیا 

 .، با باززساززيییي وو ترميیم سيیستم اايیكکس ، بيیمارريییي مذكکورر ددررمانن ميی پذيیردد باشد

بـراايییي ددرر   6٦۶0٠۰كکنگـرهه  . اايین مواارردد بايید توسط محققيین مطالعه وو مـورردد پـژووهش قـراارر گيیـردد     

 .ااختيیارر نهاددنن نمونه هايییي اانسانيی وو اانجامم پرووژژهه هايییي مشتركککك آآماددگيی دداارردد 

 

 بيیمارريییي هايییي مزمن رروواانيی: ااصل چهاررمم 

 
ااسكکيیزووفرنيی ،  اافسرددگيی ، ددوو قطبـيی ، بـيیش فعـاليی    : زز آآنجايیيیكکه بيیمارريییي هايییي رروواانيی ، مثل اا

كکوددكکانن ، جنونن ، ميیل به خوددكکشيی وو غيیرهه كکه غيیر قابل ددررمانن قطعيی ااعالمم شـدهه اانـد وو ددرر   

بعضيی مواارردد ، حتيی پايیه ژژنتيیكکيی ددااررند ، به نظر ميی ررسد كکه بيیمارريییي هايییي فوقق ددرر ااثـر عـدمم   

وو دداارروويییي  DSTددرر سيیستم اايیكکس بوجودد آآمدهه ااند كکـه ااحتمـاالً  بـا متـد     تعاددلل وو يیا تخريیب 

 .ااپيیومم قابل ددررمانن باشند 

  براايییي همكکارريییي ددرر پرووژژهه هايییي تحقيیقاتيی ددرر اايین ززميینه ااعالمم آآماددگيی ميی نمايید  6٦۶0٠۰كکنگرهه 
 

 بيیمارريییي هايییي جسميی: ااصل پنجم 
تنفسيی ،  -رووقيی ع -صرعع ، بيیمارريییي هايییي قلبيی: پايیه وو ااساسس ااكکثر بيیمارريییي هايییي جسميی مثل 

ااحتماال ً ددرر ااثر اايیجادد عدمم تعاددلل ددرر سيیستم اايیكکس بوجودد مـيی  ...ددستگاهه گوااررشش ، ميیگرنن وو

وو  DSTآآيیند وو ددرر صوررتت باززساززيییي سيیستم اايیكکس ،شايید ددررمانن پذيیر باشند ، االبتـه بـا متـد    

دداارروويییي ااپيیومم ،  كکه اايین فرضيیه هم قابل برررسيی وو آآززمايیش ااست ، ضمن آآنكکه نمونه هـايیيی اازز  

 .بودديیافتگانن ددرر كکنگرهه ووجودد ددااررندبه
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 Opiumتريیاكککك : ااصل ششم 

ااتت تريیـاكککك وو مشـتقاتت آآنن ، ااحتمـاالً    با توجه به متونن پزشكکيی قديیم وو جديید وو شناخت ااثر

موثرتريین دداارروويیيی كکه قاددرر به باززساززيییي سيیستم اايیكکس ميی باشد ، دداارروويییي ااپيیومم وو يیا شربت آآنن 

مـرفيین ، كکـدئيین ،   : ارر متنـوعع آآنن اازز جملـه   ميی باشد كکه به ددليیل  ووجودد آآلكکالويیيیـدهايییي بسـيی  

ناررسئيین ، نارركکوتيین ، پاپاوورريین ، كکدااميین ،كکتاميین وو غيیرهه ، باعث ميی گردددد طيیف گسترددهه اايییي 

اازز االمانن هايییي مورردد نيیازز جهت باززساززيییي وو ترميیم سيیستم اايیكکس ددرر ااختيیارر جسم قراارر گيیردد وو 

اازز مشتقاتت فـوقق تـاميین   سيیستم اايیكکس با هوشمنديییي ، كکمبوددهايییي خودد رراا جهت باززساززيییي ، 

االبتـه ميیـزاانن مصـرفف ااپيیـومم ، مـدتت ززمـانن وو نحـوهه        . نموددهه وو ااقداامم به باززتواانيی خودد نمايید 

تمـامم اايیـن   . اايییي برخورردداارر ااست  سيیستم اايیكکس اازز ااهميیت فوقق االعاددههااستفاددهه اازز آآنن ددرر ترميیم 

انن فرضيیه ها رراا ميی تواانن با آآززمايیش رروويییي حيیوااناتت وو نيیز اارراائه يییي نمونـه هـايییي اانسـانيی ددررمـ    

 .يییي علميی وو پژووهشيی قراارر دداادد ووررشدهه وو ددرر حالل ددررمانن به معرضض دداا

 
 متد ددررمانيی : ااصل هفتم 

 
 .ميی باشد كکه به شرحح ذذيیل ااست  DSTمتد ددررمانيی ، متد 

D  : ميی باشد  8٨۸/0٠۰ضريیب كکاهش وو يیا اافزاايیش براابر با. 

S  : ، ررووززهه ميی باشد  2٢۲1١۱پله هايییي كکاهش وو يیا اافزاايیش. 

T  :ماهه ميی باشد  1١۱0٠۰ددررمانن ،  حدااقل ززمانن وو يیا طولل. 

ددرر اايین متد ، ميیزاانن مصرفف دداارروو . شرحح نحوهه ددررمانن ددرر نوشته هايییي دديیگر اايینجانب ميی باشد 

ررووززهه ااقـداامم بـه اافـزاايیش وو يیـا      2٢۲1١۱با محاسباتت ددقيیق اانجامم ميی گيیردد وو سـپس ددرر پلـه هـايییي    

اانجـامم مـيی پـذيیردد وو ددرر بعضـيی شـراايیط ، ميیـزاانن        8٨۸/0٠۰كکاهش دداارروو با ددرر نظر گرفتن ضريیب 

ميیليی گرمم ااپيیومم خوررااكکيی شرووعع ميی شودد وو ممكکن ااست تا سـقف   5٥۵0٠۰تا  2٢۲0٠۰مصرفيی دداارروو اازز 



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٩۹٧۷  

 

ميیليی گرمم ، بستگيی به ووضعيیت وو شراايیط ، اافزاايیش  يیابـد وو سـپس ااقـداامم بـه      9٩۹0٠۰0٠۰االيی  3٣۳0٠۰0٠۰

كکاهش ميی گردددد وو ددستورر قطع مصرفف ددرر شراايیطيی ددااددهه ميی شودد كکه ميیزاانن مصرفف ررووززاانه ، 

 .اشد ميیليی گرمم ررسيیدهه ب 3٣۳0٠۰مجدددااً  به 

 

 :يیاددآآوورريییي مهم 
، ددرر صـوررتيیكکه بـا   ... كکليیه ددااررووهايییي خواابب آآوورر ، ضـد اافسـرددگيی ، رروواانن گـردداانن ، محـركککك     

تجويیز ددررمانگر متخصص وو با هدفف كکاهش عاليیم محرووميیت وو كکمكک به ددررمانن ، براايییي يیكک 

ددووررهه خاصص ددررمانيی بكکارر ررووند وو سپس اافزاايیش وو كکاهش يیابند ، ميی تواانند بـراايییي باززسـاززيییي   

ددرر قسمتيی خاصص ، مـوثر ووااقـع گرددنـد وو ددرر صـوررتيیكکه فـردد بيیمـارر گرفتـارر         سيیستم اايیكکس

مصرفف هميیشگيی گردددد وو ميیزاانن دداارروو ددرر طولل ززمانن اافزاايیش يیابد وو نوعع آآنن مرتباً تغيیيیر يیابد ، 

بمروورر ززمانن باعث تخريیب هرچه بيیشتر سيیستم اايیكکس مـيی گـردددد وو عمليیـاتت جـايیگزيینيی ،     

يیكک بيیمارر ساددهه به مرحله اانوااعع وو ااقسامم بيیمارريییي هـايییي  كکامالً اانجامم ميی گيیردد وو فردد بيیمارر رراا اازز 

 .ررووحيی وو رروواانيی ميی ررساند 

 

 ددژژااكکامم
2٢۲1١۱/1١۱2٢۲/8٨۸9٩۹ 

 

 

 

 

 6٦۶0٠۰ آآقايییي مهندسس ددژژااكکامم ، تئوررسيین كکنگرهه *
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 ددرر ددررمانن ااعتيیادد موفق بوددهه ااند ؟ به تنهايیيی پزشكکانن

ااوولل مــيی پــرددااززيیم بــه مســئله  بيیمــارريییي ، اازز ززمــانيی كکــه ااعتيیــادد  بــه عنــواانن يیــكک بيیمــارريییي   

گـاهه بـه اامـر ااعتيیـادد بـر آآنن شـدند تـا مصـرفف         آآرفيی شد تمامم پزشكکانن چه آآگاهه وو چه نا مع

ــنايیيی      ــه ررووش ــت ب ــح ااس ــخص وو ووااض ــت مش ــن ووااقعيی ــا اايی ــد اام ــانن كکنن ــدگانن رراا ددررم كکنن

بايیـد بـه نتيیجـه نگـاهه كکـردد وو نتيیجـه وو آآمـارريییي        ، خوررشيید كکه ددرر اايین اامر موفـق نبـوددهه اانـد    

ــ   ــانيی ن ــد ااررززشش آآنچن ــذ باش ــر رروويییي كکاغ ــريییي وو ب ــه ددفت ــگ  . داارردد كک ــانن تيیپريین ــراا ددرر ززم چ

دداارروويییي هــايییي ااعتيیــادد آآوورر پزشــكکانن مــيی گويینــد بايیــد آآهســته آآهســته ددااررووهــا كکــم وو قطــع  

شودد ااما بـراايییي ددررمـانن ااعتيیـادد بيیكکبـاررهه مـواادد رراا قطـع مـيی كکننـد وو بـه قـولل خوددشـانن سـم             

ززدداايیيی اانجامم ميی ددهنـد ، كکـداامم سـم ؟ مگـر مـواادد مخـدرر بـراايییي يیـكک مصـرفف كکننـدهه سـم            

يییي يیــكک اانســانن ســالم بلــه ، اامــا بــراايییي يیــكک مصــرفف كکننــدهه خيیــر ، بشــمارر مــيی رروودد ، بــراا

ــا    ــايیيیم ب ــد ددرر بــدنن ااوو ســم توليیــد مــيی شــودد ، پــس بيی حتــيی ااگــر مــواادد رراا مصــرفف نكکن

ــاررهه       ــاهيی ددووب ــد رراا نگ ــم ددررآآم ــايید كک ــيی وو ش ــيیم وو ررووشش منطق ــت باش ــانن رروو ررااس خوددم

بيیاندااززيیم وو ووااقـف شـويیم بـه اايیـن اامـر كکـه بـراايییي ددررمـانن يیـكک بيیمـارر ااعتيیـادد بايیـد گـرووهه              

ددرر مطــب وو ااتــاقق وو تنهــا ووجـودد ددااشــته باشــد وو مســائل وو قــواانيین مربـوطط بــه خــوددشش ،   

عمل ووبا يیكک مشت قرصص كکـه خـودد آآنهـا ااعتيیـادد آآووررنـد وو ااعتيیـادد آآنهـا بسـيیارر مهلـكک تـر           

 .شـودد  بيیمـارريییي ااعتيیـادد رراا ددررمـانن كکـردد     وو سنگيین تر اازز ااعتيیادد مواادد مخـدرر مـيی باشـد نمـيی     

 اامر مهم رراا برررسيی نمودد بلكکه بايید با تعامل وو همكکارريییي گرووهيی اايین 

ددرر كکنـارر هـم  بتـواانيیم بـه بيیمـارراانن ااعتيیـادد كکمـكک كکنـيیم چـونن تجربـه            با ما همرااهه شويید تا



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

٩۹٩۹  

 

 وو علـم ددرر كکنـارر هـم يیـكک چرخـه تكکامـل رراا ددرر ددررمـانن ااعتيیـادد بوجـودد مـيی آآوورردد ، يیـاددمم           

 .باشد كکه سم ززدداايیيی همانن عمليی ااست كکه ددرر تجريیه با شكکست موااجه شدهه ااست 

 يییي مجاززيییي ددررمانن ددرر فضا

ــايییي      ــانها ددرر فض ــمگيیر اانس ــورر چش ــاهد حض ــر ررووززهه ش ــاوورريییي ه ــم وو فن ــرفت عل ــا پيیش ب

ــالل      ــادديییي ددرر ح ــيیارر ززيی ــايییي بس ــايیت ه ــرووززهه ووبب س ــتيیم ، اام ــاززيییي هس ــكکلگيیريییي وو  مج ش

هسـتند ، خوشـبختانه كکنگـرهه     فعاليیت ددرر اايین فضـا كکـه مـا آآنـراا فضـايییي مجـاززيییي ناميیـديیم       

ــن فضــا ددااشــت   6٦۶0٠۰ ــادديییي ددرر اايی ه ااســت ، ووبب هــم ددرر ســالهايییي گذشــته پيیشــرفت هــايییي ززيی

ــرهه  ــايیت كکنگ ــن     6٦۶0٠۰س ــايییي اايی ــش ه ــيی اازز بخ ــت ، يیكک ــاگونيی ااس ــايییي گون ــش ه دداارراايییي بخ

ــن      ــت ، ددرر اايی ــدرر ااس ــواادد مخ ــدگانن م ــرفف كکنن ــادد وو مص ــويییي ااعتيی ــرهه گفتگ ــايیت ، كکنگ س

كکنگرهه ، تماميی سـروويیس هـايیيی كکـه بـه مرااجعـه كکننـدگانن حضـورريییي اارراائـه مـيی شـودد بـه            

ملـه مشـاووررهه ااووليیـه ، تهيیـه     ، اازز جاارراائـه مـيی گـردددد    همانن صوررتت به كکارربراانن اايیـن قسـمت   

ــتورر      ــارركکت ددرر ددس ــا ، مش ــيین ااعض ــر ب ــاددلل نظ ــخ وو تب ــش وو پاس ــيی ، پرس ــيیج آآموززش پكک

 ...، اانتخابب ررااهنما وو 6٦۶0٠۰جلساتت آآموززشيی كکنگرهه 

همــانطورر كکــه ااشــاررهه شــد يیكکــيی اازز بخــش هــايییي اايیــن كکنگــرهه اانتخــابب ررااهنماســت ، اايیــن 

ــايییي كکنگــرهه    ــدگيی ه ــه نمايین ــه ددسترســيی ب ــراادديییي كک ــراايییي ااف ــد بســيیارر رراا نداا 6٦۶0٠۰بخــش ب ررن

يیـكک ررااهنمـا    6٦۶0٠۰كکارربراانن مـيی توااننـد ددرر بخـش اانجمـن ررااهنمايیـانن كکنگـرهه        ووكکاررآآمد بوددهه 

براايییي خودد اانتخـابب كکننـد وو بـا ااوو مسـائل وو مشـكکالتت خـودد رراا مطـرحح كکننـد ، اازز علـم ااوو          

بــراايییي ددررمــانن ااعتيیــادد  ددرر اايیــن فضــا بهــرهه بگيیرنــد وو برنامــه ددررمــانيی خوددشــانن رراا اازز اايیــن  
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يیس هـايییي  وواايیـن ووبب سـايیت بـه سـر     ددرر آآيینـدهه  ااميیـدووااررمم كکـه    طريیق ددرريیافت كکننـد ، االبتـه  

خــودد ااضــافه كکنــد وو بتواانــد لژيیــونن هــايییي خــودد رراا بــه صــوررتت وويیــدئو كکنفــراانس برگــزاارر 

كکند ، اايین وويیژگيی باعث مـيی شـودد كکـه ررااهنمـا بتواانـد اازز ووضـعيیت  فعلـيی ررهجـو كکـامال ً          

 .مطلع گردددد 

ددوورر هسـتند ، ااعضـايییي    6٦۶0٠۰االبته اايین ووبب سـايیت تنهـا بـراايییي اافـراادديییي نيیسـت كکـه اازز كکنگـرهه        

 .كکنگرهه هميیشه مشتاقانه اازز اايین ووبب سايیت باززدديید ميی كکنند وو آآنراا حمايیت ميی كکنند

نفـر اازز ررهجويیـانن مـن كکـه ددرر شهرسـتانها ززنـدگيی مـيی كکننـد ددرر حـالل ددررمـانن اازز            8٨۸حدوودد 

ررووزز يیـكک بـارر بـه تهـراانن مـيی آآيینـد ،  مـن برنامـه          2٢۲1١۱طريیق اايین فضا مـيی باشـند وو فقـط    

 . حضورريییي به آآنها ميی ددهم ددررمانيی آآنها رراا بصوررتت 

 6٦۶0٠۰كکنگرهه  تيیسا حرمت

 ااسـت يی قـ يیحق آآنقـدرر  وويی قـ يیحق كکـامال  سـت يیفضائ خـوددشش  نـوعع  ددرر خـودد يییي مجاززيییي فضا

ـ  ، ااسـت  تـر يی قـ يیحق هـم يی قيیحق اازز كکه  ددرر كکـه  نجاسـت يیاا ددرريی ااساسـ  وويی ااصـل  نكکتـه يی وول

ـ ددل بـه  اانسـانن  اامـاررهه  نفـس  ، اانـد  گذااشـته يییي مجـازز  آآنـراا  نامم كکهيیيی فضا  ااززيی لـ يیخ نبـوددنن  ليی

ـ ق  قــاددرريی ااررززشـ  ضـد  حركکـت  نيیكکــوچكکتر بـا  وو كکنـد يی مـ  حركکــت تـر  آآززاادد هـا  بنـد  وو ديی

 نيیبنـابراا  ، كکنـد يی مـ  تيیهـداا  ظلمـت  عمـق  بـه   ،اامـا يی آآرراامـ  به رراا اانسانن گرددبادد مثل ااست

 شــكکل نيیبــاتريیزز بــه طاننيیشــ تــا نمــودد مرااقبــت شــتريیب مرااتــب بــهيی ســتيیبا فضــا نيیــاا ددرر

يییي هــا حرمــتيییي ااجــراا نيیبراابنــا ، نگــردددد اانســانن شــهيیااند وو اافكکــارر وواارردد موجــه وو ممكکــن
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ــرهه ــافه كکنگ ــت باض ــا حرم ــريیدديییي ه ــهيییي گ ــودد كک ــ خ ــدداانيی م ــااهم اازز ديی ــاالتر تيی يییي ب

    . برخوررددااررااست

 )6٦۶0٠۰نگهبانن كکنگرهه (                                                                              

 

 سخنيی با اافراادديییي كکه خوااستارر ررهايیيی ااند 

ــ  ــدررتت اانســانن وو  مــيی خــوااهم كکمــيی ددرر مــورردد هم ــراادد گــرووهه بگــويیم اازز ق ت شخصــيی ااف

خوااست قويییي كکه اانسانن رراا بـه كکجـا مـيی ررسـاند وو چـه باليیـيی بـر سـر شـيیطانن ددرروونن مـيی           

ــر وو       ــت بنگ ــه ددرروون ــت ؟ ب ــاررتت چيیس ــتيی وو كک ــه هس ــردديییي كک ــر كک ــالل فكک ــه ح ــا ب آآوودد ت

بيیانــديیش، بايیــد بــاوورر ددااشــت كکــه مــيی شــودد كکــارريییي رراا كکــه صــدها وو بلكکــه هــزاارراانن نفــر  

نيی به اانجامم برسـانيی ، همـت كکـن ، حركکـت كکـن وو بـا تمـامم ووجـوددتت         تواانسته ااند ميی تواا

اازز خدااووند كکمكک بگيیـر  ، شـايید سـخت باشـد اامـا مـيی شـودد هـر ززمـانن كکـه اازز خوااسـت            

اانسانن صـحبت مـيی كکـنم بغـض گلـويیم رراا مـيی فشـارردد چـونن خـودد رراا مـيی نگـرمم وو مـيی             

 بيینم كکه اازز كکجـا ررهسـپارر كکجـا شـدهه اامم ، ررااهه معلـومم وو مشـخص ااسـت وو تـو بايیـد ددرر آآنن         

قدمم بگذاارريییي ، قاددرر مطلق ميی گويید حركکـت كکـن وو بـه سـويییي مـن بيیـا تـو رراا مـيی خـواانم          

وو تو هم مراا بخواانن ، به سـويییي مـن بيیـا يیعنـيی اازز تـارريیكکيی هـا بـه طـرفف ررووشـنيی هـا بيیـا            

يیعنــيی تفكکــر كکــن وو بــه جايیگــاهه ااصــليی ااتت فكکــر كکــن وو تصــويیرشش رراا ددرر ذذهنــت مجســم 

ــاووررشش ســخ  ت باشــد اامــا تــو مــيی كکــن ، شــايید ددوورر باشــد اامــا تــو مــيی تــواانيی شــايید ب

تواانيی،اايین رراا ززمانيی بـا تمـامم ووجـودد  ددرركککك كکـرددمم كکـه قـدمم ددرر ررااهه گذااشـتم وو تغيیيیرااتـيی رراا         
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ــه ررووزز دديیــدمم آآنچــه رراا كکــه قــبال ً نمــيی دديیــدمم ، ددرركککك    ددرر ددرروونــم ااحســاسس كکــرددمم وو ررووزز ب

: شـنومم نـواايیيی آآشـنا رراا كکـه مـيی گويیـد       يیكکرددمم آآنچه رراا كکه قبل تر نميی شـنيیدمم وو اامـرووزز مـ   

و آآنقدرر بنوشش تا سـيیراابب شـويییي ، اامـا نـه ززيیـر آآبب ، مـن بلنـدمم بـه بلنـداايییي قلـه           من آآبب ميی آآووررمم ت*

هايیيی كکه نتواانن تسخيیر نمودد ااما تو بر بامم مـن مسـلح بيیـا تـا عظمـت رراا ببيینـيی مـن مـيی رروويیـانم آآنقـدرر           

كکه ززميین وو آآسمانن رراا شب وو ظلمت فـراا گيیـردد اامـا تـو اازز ميیـانن سـبزهه هـا نـورر رراا بيیـابب وو بـر بـالل آآنن            

پروواازز كکن تا آآنچـه كکـه بـاووررتت نمـيی گنجـد ببيینـيی ، تـو مـيی تـواانيی همـه آآنچـه             بنشيین وو به سويییي من

كکه هسـت بـا نيیـروويییي عقـل خـويیش تبـديیل بـه بهتـريین كکنـيی وو بـه سـويییي نقطـه اايییي بيیـايیيی كکـه آآغـازز                

م وو بــراايییي يیوو ســپس بــه اايیــن فكکــر مــيی كکــنم كکــه مــن بايیــد حركکــت كکــنم وو بيیــا *نمــودديییي

 ...ررهايیيی همتيی كکنم ، فقط بايید حركکت كکردد هميین اامرووزز 

ــد اازز گذشــت    ــايییي آآنن وو بع ــونن وو بحــث ه ــه لژيی ــردديیم ب ــيی گ ــرددنن  8٨۸برم ــا كک ســالل اازز برپ

ــرهه    ــتادداانن كکنگ ــد وو ااس ــا كکمــكک خدااوون ــرووزز ب ــونن اام ــايییي بدســت   6٦۶0٠۰لژيی ــاتت گراانبه تجربيی

 آآووررددمم ، ااما چقدرر اازز آآنها ااستفاددهه ميی كکنم؟

نه همه آآنها رراا ااستفاددهه نميی كکـنم چـونن ااسـتفاددهه اازز ددااشـته هـا نيیـازز بـه ززمـانن ززيیـادد دداارردد وو          

 .ن تاززهه ااوولل ررااهه هستم وو بايید آآهسته آآهسته اايین تجربيیاتت رراا بكکارر گيیرمم م

نه اايینكکه هيیچ كکداامم رراا ااجراا نكکـرددهه باشـم اازز همـه اايیـن دداانـايیيی هـا مقـداارريییي ااجـراا كکـرددمم وو          

پــا ددرر ررااهه خــودد ســاززيییي گذااشــته اامم اامــا تــا ااتمــامم كکــارر ، مســيیر ززيیــادديییي پــيیش رروويییي ددااررمم وو 

 .بايید به تالشم اادداامه ددهم 

  ددررجه ززيیر صفر 6٦۶0٠۰منطقه  كکتابب عبورر اازز*



 لژيیونن  وو  گرووهه  ددررمانی  وو  تاثيیر  آآنن  بر  ددررمانن  ااعتيیادد  
 

١۱٠۰٣۳  
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