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انیس

انیس روزنامه یی که ملی می اندیشد

نودو دو سال قبل از امروز یعنی در پانزدهم ثور سال 1۳0۶هـ.ش ،روزنامۀ ملی انیس به همت واالی غالم
محی الدین انیس ،پا به عرصه وجود گذاشت و به مثابه مونس وهمدرد اهل دانش و بینش جایش را در خاطره ها
تا به امروز باز کرد.
غالم محی الدین انیس که در واقعیت امر ضربان و تپش قلب هموطنان خود را با گوش جان می شنید و درک
می کرد در پی پاسخ به ندای نیازمندان و عالج درد آنان از ورای نشر مطالب ،و مقاالت اصالحی و انتقادی در
صفحات وزین روزنامه انیس پرداخت وتا آخرین توان برای اصالح نواقص و آگاهی دهی هموطنانش تالش
نمود.
آنچه که در خور ستایش و تحسین است ،مقاومت و از خود گذری بنیان گذار این روزنامه ،یعنی غالم محی الدین
انیس است که او تا آخرین توان در بدنش به خاطر نهادینه ساختن آزادی بیان و آگاهی جامعه به مبارزه مطبوعاتی
اش ادامه داد تا از این طریق چراغی گردد به جهل و نادانی های عمدی و غیر عمدی.
اکنون که ما نودودومین سال روز تاسیس این روزنامه وزین را به تجلیل نشسته ایم ،باور کامل داریم که با ادامه
راه آنانی که با مسئولیت به کار مطبوعاتی و آگاهی دهی جامعه پرداخته بودند ،اکنون نیز راهروان و دست
اندرکاران انیس این مسئولیت خطیر را طی طریق خواهند کرد تا روزنامه انیس مونس همیشگی عالقه مندانش
باقی بماند.
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جای شک و تردید نیست که تالش های خستگی ناپذیر قلم به دستان ،خبرنگاران ،همکاران تخنیکی و دست
اندرکاران مجرب روزنامه ،عطش عالقه مندانش را با نشر مقاالت پرمحتوا ،دقیق و غیر جانبدارانه ،همچنان
گزارشهای مستند و تحقیقی که بیانگر حقایق رویدادهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور باشد ،فرو
خواهند نشاند ،اما با آنهم نظر به شرایط کنونی ضرورت احساس می شود تا رسانه ها در راستای تقویت وحدت
ملی در کشور تالش کنند.
زیرا دست اندرکاران روزنامۀ وزین انیس را باور بر این است که باید هر واژه را در خدمت پویایی جامعه یی
بگذاریم که نیازمند گذار از بحران و تفرقه باشد ،روی همین اصل رسانه ها باید وضعیت مخاطب امروزی خود
را بیشتر از هر زمانی دیگر بشناسند و شرایط کنونی را درک کنند تا مطالب نشر شده ،پاسخگوی نیازمندی
های فکری جامعه باشد که چنین رسانه ها هم مسیر تکامل خویش را می پیمایند و هم سبب انکشاف فکری
جامعه خواهند شد و به سادگی دیدگاه های برخاسته از ایدیولوژی دشمنان این سرزمین را نقش برآب خواهند
کرد.
بنا ًء می گذریم همانگونه که دیگران گذشتند؛ اما آن سو ترها ،کارنامه ها جاویدان خواهد ماند و قضاوت ها
بیطرفانه.
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