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سالمی چو بوی گل آشنایی
خداوند متعال می فرماید: »اّن المّتقین فی َمقام أمین« )دخان/ 55(

سالم برخانواده بزرگ یاران امین!
سالمی چو بوی گل آشنایی! 

بر آن مردم دیده روشنایی! 
پس از گذشت قریب به یک سال ونیم آمدیم، تا دوباره خانواده بزرگ »یاران امین« را دور هم جمع 
کنیم. یک سال ونیم است از یک دیگر تقریباً بی خبریم. نشریه یاران امین که وسیلة ارتباط و همدلی 
ما بود، به محاق تعطیل رفته بود. در این مدت بر ما چه گذشت خدا می داند و بس! و چه خون دلی 

خوردیم که نپرس! به اجمال و سربسته می گویم: 
یکم: به علت نداشتن بودجه و امکانات، همه فعالیت های ما تقریباً تعطیل شد.

دوم: به دلیل نداشتن بودجه، در نهایت مجبور شدیم مکان مؤسسه را که تنها سرمایه ما 
بود، بفروشیم.

سوم: فعاًل مؤسسه را به زیرزمین منزل خودمان منتقل کردیم تا گشایشی در کار ایجاد 
شود!

چهارم: با سرمایة به دست آمده از فروش مکان مؤسسه فعاًل امور آن را 
می گذرانیم تا ببینیم خداوند قادر متعال چه تقدیری را برای مان رقم 

خواهد زد.
پنجم: برای ســردبیری، تحریریه و امور هنری مجله کادر جدیدی 

انتخاب کرده ایم تــا با حال و هوای تازه ای دوبــاره در خانه های تان، 
میهمان شما باشیم.

آمده ایم تا بگوییم ای خانواده بزرگ یاران امین! دوست تان داریم! برای پیوستگی این خانواده 
و ازهم نپاشیدن آن هر کاری از دست مان برمی آید، انجام داده و خواهیم داد. ما که به 
راحتی هم دیگر را پیدا نکردیم که به همین آســانی یک دیگر را فراموش و گم کنیم! 
بالی خانمان ســوز »کرونا« هم اگر چه فاصله گیری بهداشــتی و اجتماعی را بر ما 
تحمیل کرده اســت؛ گسیختن »هم دلی ها« را که نمی تواند به ما تحمیل کند! ما 
خانواده ای بزرگ در پهنای مناطق مرزی ایران بزرگ و سرفراز هستیم، با جوانانی که 
در این استان ها مرز داران کشور و مرزبانان اعتقادات اسالمی و خصلت های نیکوی 
ایرانی ما هســتند. پس بیایید با هم دلی نگذاریم این چراغ فروزان که قریب به 15 
سال به عشق شما روشن شده است، دوباره به خاموشی بگراید. هر یک از شما اگر 

بابت هر شماره ای که به دستش می رسد مبلغ نشریه را، که نصف هزینه تمام شده آن 
است، پرداخت کند؛ قطعاً با هم دلی، در نورافکنی این چراغ راهنما و روشنایی بخشی آن، 

کمک مؤثری به ما خواهد کرد. 
در پایان این دل نوشته، از سردبیر جدید مجله سرکار خانم بصیری، که علی رغم همه 

اشــتغاالت و گرفتاری های شان با تواضع تمام دعوت ما را برای قبول سردبیری 
این مجله پذیرفتند، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم. خدمت تمامی همکاران 
عزیزشان هم که این شماره محصول تالش خالصانه آنان است، خسته نباشید 
می گوییم. به همه عزیزانی که با فداکاری تمام، این نشریه را دوباره احیا و 

سرپا کردند؛ متواضعانه می گوییم: دست مریزاد! اجرکم علی اهلل!
شــما هم از نامه هــای دل گرم کننده تان دریغ نکنید. مطالب ســودمند و 

دل نوشــته های خود را دوباره برای چاپ در نشریه بفرستید، و اظهارنظر پیرامون 
این شماره را هم فراموش نکنید.

باقی بقای تان! 
برادر کوچک شما، سیدمحمد موسوی 
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