سخي فصلٌاهِ
رساًِ یکی از تسرگتریي دستاٍردّای هذرًیتِ ٍ جْاى صٌؼتی است کِ تأثیر تیًظیری تر جَاهغ تطری داضتِ
استً .مص رساًِ در تغییر تفکرات جَاهغ تطری ٍ پیطثرد هخاعثاى تِسَی اّذاف صاحثاى رساًِ تر کسی
پَضیذُ ًیستّ .وچٌیي ،رساًِ در رٍاتظ تیيالولل ٍ جْتدّی افکار ػوَهی تأثیر تسسایی دارد.
رساًِ ،جْاى را تِ دّکذۀ کَچکی تثذیل کردُ است کِ در آى ،حجن ػظین اعالػات ٍ دادُّا در کوتریي
زهاى جاتِجا هیضَد ٍ فرصتّا ٍ تْذیذّای زیادی را ترای آحاد هردم ٍ جَاهغ ٍ کطَرّا ایجاد هیکٌذ .تا
ٍجَد دسترسی راحت ٍ سریغ تِ اعالػات ،ارتثاط آساى هردم جْاى تا یکذیگر ٍ در پرتَ آى ،رًٍك رٍزافسٍى
التصادی ٍ سیاسی ٍ ػلوی ،ضَرتختاًِ تْذیذّای رساًِ تیطتر از فرصتّای آى است.
اهرٍزُ لذرت رساًِای در اختیار صاحثاى زر ٍ زٍر ٍ تسٍیر ٍ هستکثراًی است کِ جَاهغ ٍ افکار ػوَهی را در
راستای اّذاف هستثذاًۀ خَد جْتدّی هیکٌٌذ ٍ تا اًَاع حیلِّای رساًِای ،آىّا را تِ دام هغاهغ پلیذ خَد
هیاًذازًذ .ایي لذرتّا ،فرٌّگ غٌی ٍ اصیل ٍ سٌتّا ٍ ارزشّای جَاهغ گًَاگَى را ًادیذُ هیگیرًذ ٍ در
ًثردی یکعرفِ ،تذٍى آًکِ تِ آًاى فرصت دفاع تذٌّذ ،اّذاف ٍ ارزشّای ضذاخاللی خَد را تر آًاى تحویل
هیکٌٌذ .گستردگی ٍ فراگیری رساًِ هَجة ضذُ ّوۀ دٍلتّا ،گرٍُّا ٍ احساب تتَاًٌذ از آى تِ سَد خَد
تْرُ تگیرًذ ٍ تذیي ٍسیلِ ،خَاستِّای حك یا ًاحك خَد را تر دیگراى تحویل کٌٌذ.
تٌْا اتساری کِ رساًِ را در هسیر اّذاف درست ٍ اًساًی لرار هیدّذ ٍ از تْذیذّای آى هیکاّذ ،تِکارگیری
اخالق رساًِ است .در ایي ضوارُ ،تؼضی از هثاحث هرتَط تِ اخالق رساًِ ،در لالة ضص همالۀ زیر ،ترای
هخاعثاى فرّیختۀ فصلٌاهۀ اخالق گردآٍری ضذُ است« :رضذ اخاللی کَدکاى در کطاکص رساًِ ٍ خاًَادُ»،
«اخالق حرفِای رساًِّا در جوَْری اسالهی ایراى؛ هفاّین ٍ هصادیك»« ،لرآى ٍ ضاخصّای اخاللی هذیریت
رساًِ»« ،اخالق اجرا در ترًاهِّای غیرًوایطی رساًۀ هلی تا تأکیذ تر ػٌصر حیا در اجرای زًاى»« ،اخالق حرفِای
در رساًِّای خثری تراز اًمالب اسالهی» ٍ «تایستگیّای اخاللی در حرفۀ تْیِکٌٌذگی».
در پایاى الزم هیداًن از هیس اخالق لغة اخالق ٍ خاًَادُ ٍ سثک زًذگی دفتر تثلیغات اسالهی کِ در ًطر ایي
ضوارُ ّوکاری کردًذ ٍ ًیس از گرٍُ اخالق ٍ رساًۀ دفتر پژٍّصّای تٌیادی ادارۀ کل پژٍّصّای اسالهی
سازهاى صذاٍسیوا کِ هماالت ترتر ّوایص «ػلوی پژٍّطی اخالق ٍ رساًِ» را در اختیار فصلٌاهِ لرار دادًذ،
لذرداًی کٌن.

