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  هاي گمنامالكلي گانهدوازدههاي سنت

هاي گمنام در رأس قرار گيرد، بهبودي شخصي به وحدت الكلي بايستميمصالح مشترك ما  - ١
 بستگي دارد. 

گونه كه خود را در براي هدف گروه ما فقط يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان، آن - ٢
خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حكومت نمايد. رهبران ما فقط ما ابراز مي وجدان گروهِ

 كنند. نمي

  هاي گمنام تمايل به ترك نوشيدن الكل است. عضويت در الكلي يتنها الزمه - ٣
هاي گمنام را ها و الكليبايست خودگردان باشد مگر در موضوعاتي كه ديگر گروههرگروه مي - ٤

 ل متأثر سازد. دركُ

 هايي كه هنوز در عذابند. رساندن پيام خود به الكلي- هر گروه فقط يك هدف اصلي دارد - ٥

هيچ مؤسسه مرتبط و يا هر سازمان ديگري را تأييد  بايستنميهاي گمنام هرگز يك گروه الكلي - ٦
هاي گمنام را به آنها بدهد، مبادا كه مسائل كرده، حمايت مالي نمايد و يا اجازه استفاده از نام الكلي

 مان منحرف سازد. از هدف اصليِ  مالي، ملكي و شهرت، ما را

 .كامالً خودكفا باشد و كمكي از خارج دريافت نكند بايستميهاي گمنام هر گروه الكلي - ٧

توانند اي باقي بماند، اما مراكز خدماتي ما ميحرفهغيرِ براي هميشهبايست ميهاي گمنام الكلي - ٨
  خاصي استخدام كنند.  كارمندانِ

يا  هاتوانيم هيأتشود، اما ميسازماندهي بايستنميهرگز ؛ اي كه هستگونهبه، گمنامهايالكلي - ٩
كنند مسئول هاي خدماتي تشكيل دهيم كه مستقيماً در برابر كساني كه به آنها خدمت ميكميته

 باشند. 

گمنام هرگز هايمورد موضوعات خارجي ندارد و نام الكلي اي درگمنام هيچ عقيدههايالكلي -10
 به مباحث عمومي كشيده شود.  بايستنمي

شخصي  هميشه گمناميِ الزم استعمومي ما بنابر اصل جاذبه است نه تبليغ، ما مشي روابطخط -11
 .  كنيم خود را در سطح مطبوعات، راديو و فيلم حفظ

باشد، هميشه يادآور اين است كه اصول را به هاي ما ميگمنامي اساس روحاني تمام سنت -12
 ها ترجيح دهيم.شخصيت


