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 چکیده
ت متأثر از حوالد. این تشدر ایران  یمهمّسرآغاز تحوالت  ،سقوط قاجاریه و برآمدن حکومت پهلوی

 ی وگرایمیان، حکومت پهلوی با استفاده از ایدئولوژی ملیط داخلی و خارجی گوناگون بود. دراینشرای
 ،به همین منظور ؛توجیه مبانی حکومت خود برآمد دنبال به ،وری نسبی از تکنولوژی روز جهانبهره

رای طراحی و اجرای ب نهادترین مهمّ تا دشش در ایران تأسیس 1317 در ،سازمان پرورش افکار
اندازی با راه یوراد کمیسیون سازمان، آن هایکمیسیون میان در د.شو پهلوی حکومت تبلیغاتی هایسیاست

ی منظم اداشت تا با تنظیم برنامهموریت أمی برخوردار شد. این کمیسیون ارادیو در ایران از جایگاه ویژه
، این این زمینه مطرح است که در پرسشی ها و موسیقی در شهرها اقدام کند.اخبار و سخنرانی نشربه 

در این مقاله سعی شده  به چه صورت بوده است؟روابط سازمان پرورش افکار و کمیسیون رادیو  است که
سازمان  ةضمن بررسی روابط دوجانب تحلیلی-روش توصیفیبا  و منابع تاریخی و اسناد از است با استفاده

. در دشوواکاوی  ایران ةگیری رادیو در جامعهای متعددی از تأثیر شکلنمونه پرورش افکار و رادیو،
عنوان که این کمیسیون به گرفتنتیجه  توانر و کمیسیون رادیو، میبررسی روابط سازمان پرورش افکا

دانان، پرورش موسیقی ادبی، هنری، تولیدات به ،افکار پرورش سازمان هایسیاست ةدهندگسترش و مجری
 .کردتثبیت حکومت پهلوی اقدام می ایران برای ةدر جامع گرایانهملی در پی آن ترویج افکار گویندگان و

 

 .کمیسیون رادیو ،سازمان پرورش افکار ی، اخبار،حکومت پهلو، افکار عمومی :کلیدي هايهواژ
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 قدمهم .1
 ةسقوط سلسل ،تحوالت این ةازجمل است؛ بوده گوناگونی تحوالت شاهد ایران معاصر تاریخ

ز نخستین سال ا پهلوی گراینظامی حکومت قاجاریه، سقوط با است. قاجاریه ایعشیره
 .نکرد فروگذار تی ایران از هیچ اقدامیسن جامعةسازی نوین منظوربه گیری خود،شکل

 ای همانندمشروعیت سنتی مذهبی و همچنین اصالت قبیله اگرچه این حکومت فاقد
 .دشقانونی  دارای مشروطیت نوین و ،ا با تصویب مجلسامّ ،بود های قبل از خودحکومت

 این موضوع را کردسعی  رضاشاه ،شدتغییر قدرت از قاجاریه به پهلوی تصویب  وقتی
 مؤسسات لذا ؛ایران تبلیغ و گسترش دهد در ،ییگرای اروپاهمانند کشورهای ملی

لوی را برای نیل په ةانگرتوجیه هایسیاست اجرای أموریتم ،گوناگون رهنگیف و 1تبلیغی
 .گرفتند عهدهبه این مقصود بر

 ةزمینپیش عنوانبه فرهنگی یتبلیغ مؤسسات مشهورترین موضوع، این با پیوند در
 و مفاخر معرفی برای ش1301 در ایران ملی آثار انجمن همچون ،سازمان پرورش افکار

وزارت معارف  همکار ش1310 در عامه افکار تنویر ةدایر د.ش تشکیل بزرگان ةابنی ساخت
 فرهنگستان زبان فارسی در .شدآموزشی مدارس  ةمتون درسی و برنام در نظارت بر

 در و خطابه وعظ ةمؤسس یافت. رونق بیگانه لغات از فارسی زبان پالودن هدف با ش1314
 در افکار سازمان پرورش نیز سرانجام .یافت سامان حکومتی وعاظ پرورش برای ش1315
 ای برعهدهجانبهفعالیت همه ملی، غرور افزایش و خرافات با مبارزه ادعای با ش1317
 هایکمیسیون ،داشت متنوعی فعالیت ةحوز و گستردگی که افکار پرورش سازمان گرفت.
که  پرسشیحال  ، رادیو بود.آن مهمّهای از کمیسیون یکی ؛کردمی نظارت را ایگانهشش

یسیون رادیو به روابط سازمان پرورش افکار و کم ، این است کهدارد وجوداین زمینه  در
-روش توصیفی با استفاده از دندر این مقاله سعی دار گان؟ نگارندچه صورت بوده است

  د.نرا پاسخ گوی نظرمدو رجوع به اسناد تاریخی پرسش  تحلیلی
سازمان پرورش عنوان  اتنها کتاب بابک دربیگی ب ،تحقیقاین ة در بررسی پیشین

این  اامّ، است ارائه داده در این زمینهمختصری اطالعات  کلیصورت هب (1382) افکار
 رادیو را سازمان پرورش افکار و ةتری روابط دوجانبدقیقصورت هب دارد قصدپژوهش 

ورود رادیو به  ةنماید تا مروری کوتاه به سابقضروری میبه همین علت  ؛واکاوی کند
 .نظر این پژوهش روشن شودمدتاریخی  ةایران صورت گیرد تا از این طریق زمین
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 تأسیس راديو ةپیشین .2
 :1389)مختاری اصفهانی،  به ایران راه یافت زیادا تأخیر ب ،رادیو مانند دیگر وسایل ارتباطی

در این  را نخستین مقاله ؛ایران بودند در نخستین مشوقان پیدایش رادیو ،مطبوعات .(15
 «عصر بیسیم» عنوان با ش1303 در الممالکادیب و زادهبنان مدیریت با االدباةتحف زمینه

 ش1305 در سیم پهلویایستگاه بی که ر استشایان ذک .(1 :1386 )جاوید،رساند چاپبه
با خود  هفتم ةدر شمار ایرانشهر ةدر ادامه، مجل .(15 :1389 )مختاری اصفهانی، شدافتتاح 

با مدیریت  جمشیدتخت ةروزنام ش1304 در پی آن از فردی به نام فرهاد و قلم
در پی  .(1 :1386)جاوید،  منتشر کردندرادیو مطالبی  ةزمین شیرازی در محمدعلیمیرزا
 ةالیحارایة و  ش1306 در از سوی آلمان به رضاشاه ضبطرادیو ةهدی و سازیزمینه این

 الملک ووکیل ،دیبادست میرزاعبدالحسین  به ش1307 به مجلس در تأسیس رادیو
 ،)رحمانیان یافتافزایش  دولت برای استفاده از این اختراع جدید توجّه محاسب دربار،

 ش1316 اندازی رادیو درامکانات راه ةتهی برایبراساس پیگیری  نیز ادامه . در(24: 1394
 رادیو اطالعی نداشت اگرچه از ،وزیر پست و تلگراف ،الملک علمشوکت شاه به و دستور
گرفت و  شدتگیری این نهاد روندشکل ،تجهیزات برای خرید، (279: 1382 )دربیگی،

تری روند اجرایی سریع ش1317 ان پرورش افکار درسازم برداری از رادیو تقریباً بابهره
 :1394 )مختاری اصفهانی، دشتهیه و تصویب  ش1317 نیاز رادیو درمورد ةاساسنام .یافت

 کار خود را آغاز کرد. ش1319 در رادیو تهران ترتیب،و بدین (351-352
 

 سازمان پرورش افکار .3

 ساختار سازمان   .3-1

در رأس  هدهد کنشان می ش،1320تا 1317 از افکارن پرورش اسناد برجامانده از سازما
 ةعهد بر این هیئتمسئولیت  ؛داشتمرکزی در تهران قرار داری آن، هیئتاساختار 
های و سیاست هادیدگاه گنجاندن مشی،خط عیینت .(2 :1375 )دلفانی، بود مرآت اسماعیل

مرکزی  هیئت ةهدعروزیر بها و گزارش به نخستحکومت، نظارت بر عملکرد کمیسیون
مسئول امور اداری بود که حسین فرهودی آن را مدیریت  . دبیرخانه(37-36: )همانبود 
سازمان پرورش  ةگانهای ششمرکزی و دبیرخانه، کمیسیون کرد. عالوه بر هیئتمی

ریزی در برپایی مسئول برنامه ،با مدیریت مظفر اعلم سخنرانی. 1عبارت بودند از:  افکار
 ج و ملی؛یج موسیقی مهمروّ ،باشیانموسیقی با مدیریت غالمحسین مین .2 ها؛یسخنران

نمایش با مدیریت  .4چاپ نشریات؛  حجازی، اصالح و محمدا مدیریت ب مطبوعات .3
منظم برای  ةتنظیم برنام ،رادیو با مدیریت محمود بدر. 5 سیدعلی نصر، آموزش نمایش؛
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اصالحاتی  یتمسئول که مدیریت غالمحسین رهنما تألیف کتب درسی با .6 ؛اخبار نتشارا
دانشگاه، چند  از سازمان اعضای آن. )همان( را برعهده داشت در کتب درسی مدارس

راهنمایی  ةادار رئیس و یپیشاهنگ ةادار رئیس سالمندان، آموزش رئیس دبیرستان، مدیر
 داشت ن وجودبصیر در آ امکان پیوستن افراد نگاری بود که با صالحدید دولتنامه

وزارت  ةبودج جزو آن ریالی میلیون یک ة. بودج(163: 1382دربیگی، و  1: 1375 ،دلفانی)
تعیین این سازمان را  کلیریاست پرورش افکار، خطوط  عنوانبهوزیر نخست .فرهنگ بود

 .(2668/291ش  معرفی رادیو،) کردمی
 

 سازمان  اهداف .3-2

برای آن ی مهمّدولت پهلوی اهداف  ش افکار،سازمان پرور به ساختار اداریتوجّهبا
مبارزه با خرافات، تربیت مردم، افزایش توان به می جملهازکه  دبودرنظرگرفته  سازمان

دیدگاه از ،عالوهبه. (37: 1349، )صدیق اشاره کردپرستی حس میهنپرورش غرور ملی و 
مبارزه  آنموریت صه مأخال و مهمّ نقش، گذار سازمان پرورش افکارپایه ،متین دفتری

 ةهمچنین به پیشرفت فکری تود او .(142 :1382)دربیگی،  برای تقویت روح ملت ایران بود
 مندیهدولت عالق سوی از افکار پرورش تشکیل زیرا ؛(28 :1383 )صفایی، دکنمی اشاره مردم

های بررسی برنامه اب ،روند این ةادام در .(140 :1382 ،)دربیگی دادمی نشان را عمومی فرهنگ به
زمان اهداف ازجمله رادیو، شواهد متعددی از اجرای هم ،های مختلفاجرایی کمیسیون

الگویی حکومتی  سازی بار در شرایط زندگی اجتماعی و نوینتغیی ایجاد برای یادشده
 گرفت.صورت می

 

 و اهداف آن کمیسیون راديو .4
های از کمیسیون یکی رادیو شد، گفته افکار پرورش سازمان اجزای تشریح در که طورهمان

ت یافت. های جدید، برای دولت اهمیّبه ظهور فناوریتوجّهبود. این کمیسیون با آن
 دولت، تنظیم کند و بعد از تصویب ایبرنامه تااساس، رادیو مأموریت داشت برهمین

 اقداماتین، پخش موسیقی و نصب بلندگو در میاد و هانطق برای انتشار اخبار منظم و
تشکیل پرورش زمانی  ة. شایان ذکر است که در فاصل(2: 1375 )دلفانی، را انجام دهدالزم 

ا با ورود امّ ،رفتکندی پیش میبهدخالت شاه، فعالیت رادیو  با اندازی رادیو،افکار و راه
 .شروع شد ش1319 رادیو دنبال و فعالیت آن از ةشدمتین دفتری، طرح تصویب

و سخنرانی ارتباط  با دو کمیسیون دیگر موسیقی رادیواهیت، فعالیت م نظر از
تغییرات مدیریتی  دچار همچنین کمیسیون این .(246 :1394 )رحمانیان، کردبرقرار نزدیکی
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وزیر پست و تلگراف سپرده  ،علم الملکشوکتشد؛ در اولین مرحله، مسئولیت آن به 
دلفانی، ) دشجایگزین او  2،یوزیر دارای ،خسروی امیر سپس و (346: 1391قانعی، ) شد

شد. شرایط  انتخاب بدر برای این مسئولیت نیز محمودتی برای مد در ادامه .(11: 1375
 اخبار، شامل های رادیوبرنامه بود. این تغییرات مؤثر در سیاسی و فرهنگی کشور

 بود اهیسرودهای شاهنش وهای کشاورزی، بهداشتی، ورزشی، تاریخی، موسیقی برنامه
تبلیغات و  ةعیسی صدیق ادار ،به علت گستردگی فعالیت رادیو .(85: 1379 ،نژاد)تهامی

خبرگزاری پارس را که قبالً در وزارت امور خارجه فعال بود و همچنین رادیو را که در 
مشکالت  .تجمیع کرد تبلیغات ةقرارداشت، برای تأسیس ادار وزارت پست و تلگراف

نظر گفتار و اخبار زیر و شدمربوط می اخبار به خبرگزاری پارس ةتهیرا زی ؛بود رادیو زیاد
کوشی عیسی صدیق برای سخت داشت. این پراکندگی بانگارش وزارت کشور قرار ةادار

انتشارات و  ةدوباره ادار 3ت،تغییرا ةا دامنامّ ،(68 :1387 )کاوه، شد رفعمدتی کوتاه 
و اقدامات برای هماهنگی  (68 :نهما)د کرگ وزارت فرهنة یممش ض1320 تبلیغات را از

 .بخش نبودنتیجه
زیرا حکومت با  ؛آوردوجودهپهلوی ب تبلیغات ةزمین ی درمهمّتحول  راه اندازی رادیو

 از ماندهخاطرات برجای ومنابع  برخی از .دکناهداف متنوعی را دنبال  ، توانستاین اقدام
کمک به وضعیت  ،رادیو اندازیراه زا اصلی که هدف شودمی استنباط متین دفتری
: 1382 )دربیگی، بود زندگی هایضرورت عنوان یکی ازآن به استفاده از و آموزش مردم

: 1386)جاوید، وحدت ملی  ةهرچند تربیت مردم به همراه توسع. (108: 1371 عاقلی،و  294

برای  رستیپمیهن دوستی وشاه تقویت حس اامّ ،دشمحسوب می آن گر اهدافاز دی (1
 مهمّاز دیگر اهداف  ،مردم به اطاعت از قانون هدایت بنای وحدت ملی و سازیاستوار

رادیو را به دو قسمت  توان اهدافمی ،مجموعدر. (353: 1394اصفهانی،  )مختاری رادیو بود
فرهنگ عمومی و  ةبخشی در حوزبرای آگاهی ،ف عمومیاهدانخست،  :تقسیم کرد

 اهداف کالن دوم، و آمددستهی بیهادی در این زمینه موفقیتکه تاحدو اصالح زندگی
: 1382 ،)دربیگی حزب سیاسی تالش برای تشکیل یک سکوالریزم وة ازجمله توسع بود؛

ا بخشی امّشد، این زمینه توفیق چندانی حاصل ن در هرچندکه  (164: 1371 عاقلی،و  144
  .(128: 1383 ،)صفایی رآمدداجرا  بهرادیو در حکومت  های تبلیغاتیسیاست از

 

 راديو و سازمان پرورش افکار ةرابط .5
 ها نیزش افکار و رادیو، بررسی روابط آنازمان پرورس ساختار بارةدر یمطالب قبل بهتوجّهبا

 حکومتبراساس حرکت فرهنگی  رادیو و سازمان پرورش افکار ةرابط .نمایدمیضروری 
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: 1382 ،دربیگی) کرددنبال می از باال به پایین در جامعهرا که القای فرهنگ دولتی  بود

اداری رادیو و سازمان  ةسو رابطاست: از یک تقسیمقابلبه دو قسمت  ؛ این رابطه(143
آن سازمان مدیر رادیو را بود و سازمان پرورش افکار  ةزیرا رادیو زیرمجموع بود؛مطرح 
 از .(2 :1375 دلفانی، و 57 :1376 راز،هم ؛1051/297ش ،پرورش افکار ةاساسنام) کردمی انتخاب

شواهد . رعهده داشتهای کمیسیون رادیو را نیز سازمان بسیاست تعیین ،دیگر سوی
موسیقی،  ةهای رادیو و سازمان پرورش افکار در توسعلیتپوشانی فعاهم ةدهندنشان

 و یتاریخ اطالعات پزشکی، کشاورزی، ةارائ تبلیغ دستاوردهای حکومت، پخش اخبار،
وحدت فکری جامعه و تقویت روح ملت  و گراییملیت بر تأکید  ،سکوالریزم ةتوسع عمومی،

 از طریقراندن مذهب حاشیهبرای به هرچندحکومت ،(141-140: 1382 )دربیگی، بود
 .نیاورددستبه نیز موفقیتی رادیو و سازمان پرورش افکار

 

 رش افکار هاي ناسیونالیستي سازمان پروراديو و رشد سیاست .6
 ایران هستیم. جامعةدر اسیونالیستی گیری پهلوی، شاهد رشد تفکرات نزمان با شکلهم

کردن های مفصلی برای نهادینهبرنامه خودهای به سیاستتوجّهدستگاه تبلیغی رادیو با
در ایران اجرا  نژاد و فرهنگ ،چون زبان براساس عناصر آن تفکرات ناسیونالیستی

 اردیبهشت 4رادیو از زمان شروع فعالیت آن در روز چهارشنبه  ،اساسنبرهمی. کردمی
ناسیونالیسم و  ةروزانه پانصد کلمه را برای توسع ،گذاری شاهتاج مصادف با ،ش1319

تبلیغی رادیو در آن زمان  ةجنب . بیشترِ(67: 1387 )کاوه، کردمشروعیت پهلوی پخش می
 رادیو ،رونددر همین  ؛(89 :1368 محبوبی اردکانی،)شده بود برای تحریک غرور ملی تنظیم 

 ر پهلویدر عص را سازیملت ةتجرب ات حکومتبراساس منوی ،و سازمان پرورش افکار
طرح ناسیونالیستی در  ةشدهای مهندسیکه جزو نخستین نمونهکردند؛ پیگیری می

گرایی سیاست، ملتاین  ة. در ادام(34 :1391 )اکبری، بیستم در ایران بوداول قرن  ةنیم
 ،پدری ایرانیو شه مانتیکهمراه ناسیونالیسم ر گرایی عصر پهلوی بهبا ترکیبی از ملت

 .(38: )همانای در تبلیغات داشت جایگاه ویژه
نصر، رضازاده شفق،   اهللچون ولیی ، سخنرانانهای رادیوییبرنامه شایان ذکر است در

و نماد تفکر ناسیونالیسم با ایران  وان ناجیعنشاه به، بر معرفی دیگرو نویسندگان 
 ،نجام اصالحاتا ناسیونالیسم و مخالفت باداشتند.  کیدأتگرایی هایی از باستانجنبه

پرستی وابسته به دوستی و میهن. تفکر شاه(88 :1356)ایوانف، شد هم کوبیده میدر
، فاطمی پورسیفو  70 :1318 )موقر، نظر بودمدی پیشاهنگی در سرودهای حت ،ناسیونالیسم

های تبلیغی پرورش افکار با خروج ا فعالیتامّ ،شد. این سرودها از رادیو پخش می(1 تا:بی
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اجرای و  (44: 1393 آبادی،)دولتگرا داد های چپجای خود را به اندیشه ،شاه از کشور
 مهمّتحول  باوجوداین، .دش نوسانات زیادی ایران در جنگ دوم دچار ها با اشغالبرنامه

های حکومت فعالیت وجود با میهنی -ملی و مذهبی هایبرنامه پخش که بود آن رادیو در
به آن شنوندگان داخلی و خارجی ایرانی  عامل جذب ،نهای به آتوجّهپهلوی در بی

 .شده بودها برنامه
 

 شناسيايران هايفعالیتو  راديو .7
 ،داخلی و خارجی عدگرفت، در دو بُقرار دوران پهلوی مورداستفاده رادیو که ازفناوری 

 وزارت کشور هاینامه براساس ،داخلی عددر بُ ؛دادمیرا ارائه  شناسی خودخدمات ایران
ه اقدامات مربوط ب اخباردستور داده شد که  هابهداری و هاشهرداری ها،بخشداری به
 و مایی کشوری ایراناه هواپیآمار کارمندی باشگ بهداشتی، های عمرانی،فعالیت جملهاز

 ةاساسنام ةمصوب)اعالم کنند  را بودشده  ایجادها فرمانداریة که در حوزی یهاکارگاه

 ناخوانا( )امضاء: وقت دیگری از طرف وزیر کشور ةبخشنام در .(م14533/79ش ،کمیسیون رادیو
 جغرافیای تفصیلی گفته شود ای ازکه شمه است دستور داده شده، به فرمانداری قم

ها نهرستاش فیایجغرا حاوی اطالعات این .(13ش رادیو، به المنفعهعام گزارشات ارسال )درخواست
 صنعتی، و کشاورزی هایفرآورده میزان ها،راه ها،بلندی و پستی ،هتابع هایبخش تفکیک هب

 و آثار تاریخی رسوم، آداب و تقسیمات ادارات، ،هاشهرستانة تاریخچ هنرهای محلی،
 ،گفتارهای رادیویی ةتهی برای فرهنگ وزارت دستورالعمل در است. تاهمیّقابل ننویسندگا

 ،اطالعات جغرافیایی آوریجمع برای کشور وزارت ةبخشنام) است شده توجّه جغرافیایی یاتجزئ بر

های سازمان پرورش سخنرانی همجموع در ،اقدامات حکومتاین ة ادام در .(297 /4151ش
در  بابا بیانیخان. (141: 1318) رددا کیدرافیایی ایران تأجغمعرفی  شایگان برعلی  ،افکار
بررسی کرده  ، شناخت عوامل طبیعی و انسانی ایران راپرورش افکار و جغرافیا ةکتابچ
 .(8 :)همان کندهای مهاجر به ایران اشاره میوی به معرفی جمعیت. (3-2: 1318) است

  ةبا ارائ «ه تمدن عالمخدمات ایرانیان ب»با عنوان  سخنرانی خود در عباس اقبال
 های هنری،فعالیت ؛مصری و یونانی چینی، قی،ینیایران در مقایسه با ملل ف از ایپیشینه

مقابله با اقوام وحشی در شمال  سمرقند، در کاغذسازی زمان عباسیان، ساخت ابنیه در
 و 14-10: 1318 ،آشتیانی) را مطرح کرده است هخامنشیان و ساسانیان گذاریپایه ایران،

 رفع اختالفات های عصر پهلوی،پیشرفت سعید نفیسی .(441-116: 1374 پور،رینآ نیز ن.ک:
 مهمّرا  پیشرفت علومو  اوضاع اداری تغییر تحکیم مبانی استقالل کشور، ،با همسایگان

  .(15-14و  9-8: 1318) داندمی
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که شامل اطالعات  را ایرانجوه ومعرفی  ةزمین ،ها به همراه اخباراین برنامه
 بر کیداگرچه تأ ؛کردمی مهیا براساس الگویی ناسیونالیستی شد،میتاریخی  و جغرافیایی

در  .(24: 1392 ،)حامدی ه شخصیت شاه بودنگاه ب شناسی، باباستان مطالعات تاریخی و
و با  لیف کتب درسی همکاری داشتتأ با کمیسیون سازمان پرورش افکار ،همین روند

 برایها را مواد سایر کمیسیون (46: 1391 )اکبری،سوابق جغرافیایی ایران باستان  ةارائ
عنوان پدر شاه به»مفاهیم  رکید بهمین زمینه تأ در کرد.شناسی آماده میتبلیغات ایران

: 1392 )شکور قهاری، شدبه دفعات از رادیو تبلیغ می ،«نماد مادر ةمنزلوطن به» و «کشور

صدای دولت به سراسر  رساندن ،های رادیواز مأموریت یکی دیگر ،آنبرعالوه .(75-80
 .بود آن مفاهیم ملی و تاریخی ید برکأحکومت پهلوی با تپوشش جغرافیایی کشور برای 

اقتدار  شناسی،های ایرانبه برنامهتوجّهبا ،اخبار رادیو عالوه بر بعد خارجی نیز در
 های فرانسوی،تولید اخبار به زبان .(85: 1379 نژاد،)تهامی آوردمیدر نمایشبه خارجی را
ستگاه د 44با  اخبار ادامه در روسی و آلمانی در همین راستا بود. عربی، ترکی، انگلیسی،
ه ژاپن و صدای ایران را ب ش1319سال  از ،ساعت برنامه 320 وفرستنده  گیرنده و

کشور ابزاری برای زدودن  رادیو در ،نتیجه؛ در(52: 1395)ستاری،  رسانداسترالیا می
 های آلمان و ایتالیا فعالیت داشتدر خارج به تقلید از سیاست و بود های قومیتهویّ

 فقر مردم در خرید رادیو، .(437: 1374 ،لویئس و 131 ،1378 اهامیان،آبر ؛7 :1386 )جاوید،
نقاط  ةیران به همصدای ا موجب شده بود که ،پوشش فنی و عدم هامذهبیمخالفت 

و نیز جغرافیایی و تاریخی  نظر فرهنگی،ة آشنایی با ایران اززمینتاحدودی ا امّ ،دنرس
 .فراهم کرد های عصر پهلوی را در داخل و خارج کشورپیشرفت آگاهی از

 

 کشاورزي اطالعات بهداشتي و ةهمکاري راديو در توسع .8
های آگاهی افزایش، افکار های سیاسی و فرهنگی سازمان پرورشدر کنار فعالیت

قرارگرفته بود؛ رادیو برای  توجّهمورداطالعات کشاورزی مردم  بهداشتی و پزشکی و
سوادی و انواع براساس شرایط موجود جامعه که در آن بی ویژهرسانی به مردم، بهاطالع

و های گوناگونی برای ترویج اخبار کشاورزی های واگیردار شایع بود، برنامهبیماری
 تیر 8در سندی به تاریخ  ،آنبر. عالوه(89 :1379 نژاد،)تهامیکرد بهداشتی پخش می

های بهداشتی و کشاورزی تأکید شده است گفتار ةمربوط به رادیو، بر توسعش 1318
 .(11383ش، در انواع اخبار رادیو کشاورزی کمیسیون  فرعی ةمصوب)

 رب ،ر همان سال در معرفی اخبار، دکشور(وزیر ) وقت ةداخلاحمد فریدونی، وزیر 
 کندمیتأکید  ، کشاورزی و خواروبارهای عمران و آبادی، بهداشت عمومی، دامیخبر
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زیرا  ؛(89: 1379 نژاد،تهامی و 717/9439ش، آوری اخباردر جمع به فرمانداران وزارت کشور دستور)
داشتی، کشاورزی و های آموزشی، صنعتی، بهدر زمینه را دستاوردهای خود تبلیغ دولت

تصمیم  و در دستور کار خود قرارداده بود مندی مردم به کشوربرای جلب عالقهفرهنگی 
باعث  این نوع از تبلیغات، .معرفی کند نیزالمللی بین ةصدر عر را هاپیشرفت آن داشت

 ش1318 رید یک دستگاه موتور برق درخ ةزمین و دشه مردم به اقدامات حکومت توجّ
 را تهران رادیویی مستقر در ةستندفر اندازیراه تسریع در داری تهران برایتوسط شهر

 ةادارموجب شد کشاورزی  ةزمین . فعالیت ایران در(468-467 :1374 )مکی،  دکرفراهم 
برای المللی انتشار اخبار و اطالعات کشاورزی بین هایبنگاه ازکل کشاورزی ایران 

 و 55733ش ،بهداشتی کشاورزی و اخبار) کند دعوت کشاورزی در مجمع عمومی حضور

ی از رئیس کل بهداری کشور به انامه در ،های بهداشتیفعالیت ةتوسع ادامة. در (236
به  4،ندیفوزیو رادیو طریقمباحث بهداشتی از  ةوزارت فرهنگ آمده است که برای اشاع

ل نسخ خود به رادیو تمام پزشکانی که مطالب مفید دارند، اعالم و برای همکاری و ارسا
های سازمان سخنرانی در ،آنبرعالوه .(24733ش ،فعالیت بهداشتی) رسانی شده استاطالع

سالم ة تغذی به تشریح اصول ،رئیس پزشکی قانونی ،ادیب ،ش1318 در پرورش افکار
تربیت خانوادگی  ثیر خوراک سالم وبه تأ نیز شفق 5زادهرضا .(158: 1318) پرداخته است

ی به انامه ،ش29/12/1319تاریخ  در. (191: 1318) دهدت میاهمیّ زندگی او در کودک
تعلیمات بهداشتی و اجبار  دارو، خواستاز پزشک بخشداری اصفهان برای در 63 ةشمار

که انعکاس آن  دشوارسال می به وزارت کشور برای رعایت مسایل بهداشتی رشهاهالی 
های بیماری ةنشانریاحی ها ین مجموعه سخنرانیهم در دارد. در تبلیغات رادیو وجود

از واکسیناسیون  استفاده تبلیغ .درسانمی مشهد مردم اطالع به را تیفوئید سامی و سرخچه
تدریج ها بهجموعه سخنرانیماین  .(104-98: 1378ار، گ)دی شودمطرح میکودکان نیز 

 .افزایش داد را مردم بهداشتی آگاهی
 

 بخشي حقوقي جامعهراديو در آگاهي نقش .9
 گرفت.برنیز در را جامعه حقوقی ةحوز رضاشاه، عصر نظامی و اقتصادی آموزشی، اصالحات

ا روند تبلیغ امّ  ،افزایش یافت ت نظام قضایی نیزسکوالریزسیون اهمیّ ةبه توسعهتوجّبا
 اندکی شتاب ،ترویج اجتماعی آن تا قبل از تأسیس رادیو در ایران برایاصالحات قضایی 

دانشگاهیان که  کارشناسان و و سخنرانی تعدادی از با شروع فعالیت رادیو که داشت
رش اطالعات گست ةوظیف و های سازمان پرورش افکار بودندبیشتر از اعضای کمیسیون

 کارشناسان از ،نقابت گرفت. سرعت روند این ،گرفتندعهدهبر جامعه در را حقوقی
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 دانشمندان توسط جماعتی از قضاوتترازوی  شاه با دستور که داشت اعالم ،دادگستری
آن عدالت  دیگرة در کف تا به هنگام ضرورت است، شده برقراردر کاخ دادگستری 

وی  .(40: 1318)گذاشته شود تا نوامیس و اموال مردم از دست تبهکاران محفوظ بماند 
نیاز جزایی  کیفری و مقررات تجاری،وضع به  جامعة ایران به علت ترقیاتش،است معتقد 

 .(51 :)همان است بر افزایش شرافت اجتماعی او. تأکید (41 :)همان دارد
 ازکند. می تأکیدتأثیر اجرای عدالت قضایی بر سخنرانی رادیویی خود  در نیز طبسی

. در همین روند (108: 1318) استجامعه  روابط سالم در ةعامل توسع ،عدالت او ظرن
اکبر با تأکید علی ،ده از آزادی اجتماعی و رفع حجاب آنانبه حقوق زنان در استفا توجّه

های اجتماعی قالبترین انیکی از بزرگ د. وی مبارزه با خرافات راشوهمراه می سیاسی
ش و تعیین حق طالق و 1310. او تصویب قانون ازدواج در(128-126 :1318) دانستمی

: )همانکند می ة ایران بیانجامعی از پیشرفت حقوقی احمایت از قانون وقف را نشانه

. تأکید بر اجرای حقوق تجاری برای افزایش مصرف و تولید (6: 1324، طباطباییو  132
یافت. رشید ها و تأسیس کارخانجات در جامعه گسترش میجاده ةثروت با روند توسع

ت طبیب مشکال شاهرضا نام هب حاذق پزشکی که دانستیم بیماری را ایران ةجامع یاسمی
کردن روحانیت، نهادینه ةهدف این تبلیغات حقوقی رادیو، نفی سلط. (75 :1318) آن بود

های اجتماعی، همگام با لزوم آزادی مفاهیم حقوق غربی، تحریک زنان به استفاده از
  .های تجاری، خانواده، جزایی و کیفری در جامعه بوداجرای قوانین حقوقی در زمینه

 

 کمیسیون راديو فعالیت ادبي و موسیقي .10
ت یافت؛ به معاصر اهمیّ ةدر دور ،گراییملی ةدهندیکی از عناصر تشکیل ةمنزلزبان به

را اتخاذ کرده بود، گیری حکومت پهلوی که سیاست ناسیونالیسی با شکل ،همین دلیل
مطالعات ادبی و تاریخی  ةشد. توسعزبان فارسی دنبال می ءهای مختلفی برای احیاروش
متون و اشعار  ،های سازمان پرورش افکارکمیسیون دولت افزایش یافته بود. ویکردبا ر

. پخش سرودها با مضامین سنتی، کردندرا برای استفاده در رادیو تهیه می کالسیک و نو
، دوبلرها و شناسایی افراد انو مرد زنانجذب  برایپرستانه، عاملی هنشاهی و میهنشا

. پخش اخبار (85: 1379 نژاد،)تهامیدیو به کار دعوت شدند د که با آگهی راشنیاز مورد
همراه تشکیل  به ،تربیت خطیبان و گویندگانی چون مهدی فرخ، مسعود فرزاد، بافارسی 

علی فروغی، محمدعالمه قزوینی،  همانند یمحققان نویسندگان و شورای عالی رادیو از
ی رادیو را هارشید یاسمی، شهرت برنامهمانند ابراهیم پورداود،  یو ویراستاران قاسم غنی،

ایران در میان  معرفیعنوان ابزار ز زبان فارسی بها . رادیو(68 :1387 )کاوه،افزایش داد 



 203/ 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 

: 1368 )محبوبی اردکانی،کرد استفاده می های خارجیخانهها و ازجمله سفارتسایر فرهنگ

 ةو ایجاد روحی حس آریایی شورهای خارجی با تحریکالت فرهنگی و ادبی با کتعام. (90
ادبیات ملی و  ة. در کنار این تحوالت در حوز(377 :1372 )زرگر،شد ایران بزرگ تبلیغ می

علت ارتباط  گیری کمیسیون موسیقی دچار تحول شد. بهرادیویی، موسیقی نیز با شکل
هزار 10به میزان  هردو ةبودج ش1319 ا یکدیگر درموسیقی و رادیو بدو کمیسیون 

صورت مارش، قی بهتنوع موسی .(185 :1375 )دلفانی، یال سرجمع تنظیم شده بودر
 ةانگیز ،های زنده از رادیو با هنرمندان ایرانی و خارجیو پخش ارکستر های میهنیسرود

. افرادی چون تانیا خارانقیان،  (52-51 :1384 )توحیدی،داد استفاده از رادیو را افزایش می
 تر بودندباشیان از دیگران معروفغالمحسین مین و عالء ، پرویزآراکلیانمقدم، پترو گلی

های ا اجرای نمایشامّ ،های حکومت بودجذب مردم به سیاست . موسیقی از ابزار)همان(
 :1333 ،خالقی و 53 :1366 پور،)ملکبخشید می شدتدو را  از رادیو، جذابیت هر )اپرت( اپرا

سنت  موسیقی اصیل که دردر که است ادعا شده  طال در مس. در کتاب (462
: 1371 )براهنی،تدوین بیش از خالقیت بود بر میزان تسلط  ایرانی ریشه داشت، فولکوریک

ی معروف تأسیس هنرستان موسیقی و پرورش هنرمندانبه ها . حاصل این فعالیت(1746
از مجالس کوچک  د تا موسیقی ایرانش. این تحوالت باعث (73 :1373 )مشحون،انجامید 

 بود معتقد در خدمت و خیانت روشنفکرانکتاب  ةبیرون آورده شود. در کنار آن، نویسند
. این (112 :1372 احمد،)آل بودند دستیاران حکومت در سانسور، که افراد همکار با رادیو

 هایی درفقیتمو ،کلیطوربهداد. عامل، تسلط دولت بر رادیو و موسیقی را نشان می
نیاز رادیو ملی و همچنین ادبیات کالسیک موردرشد و تقویت موسیقی علمی و  ةزمین

 کرد.نمایی میچند سانسور دولتی نیز خودهر ؛حاصل شد
 

 تبلیغات اقتصادي  ةراديو و توسع .11
شرایط  د.ش تحولبا افزایش قدرت سیاسی پهلوی، ساختار اقتصادی جامعه دچار  

استراتژی خوداتکایی اقتصادی حساسیت نشان تا به  ترغیب کرد را شاه اقتصادی کشور
پرورش سازمان باسوادان  تعداد اندکعلت آن، بها برای تبلیغ امّ ،(7/37 :1388 )آوری، دهد
 اهمیّتبر  رادیو رو،؛ ازهمین(121 :1388 ،)مختاری اصفهانی رداستفاده ک دیواز را ،افکار

. این (123: )همان کردمیتأکید عت اسباب کار، بازرگانی و صن ةاخبار اقتصادی برای توسع
دوستی، ازدیاد ثروت ملی، اتکای به نفس برای ترویج اقتصادی بر تقویت حس کاراخبار 

 غالمحسین. (66 :)همانتأکید داشت ساختن مردم به مضرات اسراف توجّهانداز و مپس
ار مردم مه برای اقشهای سهامی بیشرکت ةمدیرگیری هیئتتأکید بر شکل با 6ردانشپو
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ت اجرای قوانین بخش اهمیّ رب 7ر. تقی نص(100: 1318) دادنیاز را ارائه میاطالعات مورد
د بود که . وی معتق(66: 1318)کرد آن در همبستگی اجتماعی تأکید می تعاون و تأثیر

   .)همان( آمده استوجوده، تغییرات اقتصادی و طبقاتی ببراساس اقدامات شاهنشاه
براساس موقعیت  و اجتماع پیکر هایرگ همانند آهنراه ،انسخنران از دیگر یکی نظراز

بازار  ةتوسع .(141: 1318 شایگان،) کندمیراه سعادت اقتصادی را هموار  ،جغرافیایی ایران
 به انداز مردم بود، رادیو راویژه بانک ملی که مسئول تضمین پسهب ،به همراه بانکداری

انداز بانک ملی بود. در این رسانه، صندوق پس دیل کردهتبمرکز تبلیغات تجاری دولت 
ریال برآورد  270/426/22به میزان  ة آنشد و سرمایانداز مردم معرفی میضامن پس

 نهضت صنعتیز ا خود سخنرانی در ش1319 در 8یریاض عبداله روند همین در .بود شده
 راهلوی که قسمتی از آن ، سیاست اقتصادی پکلیطوربه .(266: 1319) کندیاد میکشور 

 و های فعال کشوربانک گذاری درسرمایه ،بیمهتشویق منع اسراف،  ،دکررادیو تبلیغ می
های اقتصادی کردن جامعه و جلب اطمینان مردم در فعالیتصنعتیبرای آهن راه ةتوسع

 شدن کشور منجر نشد.هرچند این تبلیغات به صنعتی؛ حکومت بود
 

 هب و مبارزه با خرافاتکمیسیون راديو؛ مذ  .12
 با همراه، این تحوالت ، با تغییرات فکری و اجتماعی در ایران همراه شد.تحوالت سیاسی

تهاجم موردشعائر دینی تا  ها باعث شدامعه در بسیاری از زمینهجروند سکوالریزم 
سازی و عرفی کشور کردنمدرنیزه سیاست دنبال به رادیو و افکار پرورش سازمان قرارگیرد.

اسباب  ،فاشیستی ةگرایانه و شیوبا تبلیغات ملی (131 :1389)آبراهامیان، دست شاه  امور به
، سازیبه نوین شاه ةعالق همین .(44 :1387 پور،)بهشتی وجودآوردندبه زمینه این در را الزم

 )آبراهامیان،عمومی، ازجمله رادیو شد  راکزهای مذهبی در مباعث جذب زنان و اقلیت

سنتی ایران بودند، با این روش  جامعةن که دارای قدرت زیادی در ا. روحانی(38 :1389
با ، همکاری نزدیک دو کمیسیون موسیقی و رادیو هابرنامهاین  ادامة. در بودند مخالف
دوستی و تقویت شاه ةیج، رفع خستگی، تحریک فرهنگ نشاط و افزایش روحییته هدف

دینی جایگاهی  ةدر حوز هابرنامه. این (57-55 :1379 ،)زهیری قوت یافتروح سلحشوری 
های با سیاست دولت در آشناکردن مردم به  زندگی جدید، سخنرانی پیوند نداشت. در

 ناشی از ،. این تفکرات حاکم در ایران(68 : 1387)کاوه، شد زیادی از رادیو پخش می
بدون  هابرنامه رادیو در .(781 ا:تبی )نوری اسفندیاری،ی غربی بود کشورها مکاتب فلسفی

ن برای جلب اخرافات را روحانیرضازاده شفق معتقد بود  .شدپخش میه به مذهب توجّ
 کنند ومیبه مفاسد کمک  ،پرستیدر ایران با خیالآنان اند و مردم به مذهب ساخته
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م، آهنگ، از نظر او ساخت فیل این آسیب. درمان (57 :1318)شوند مانع تفکر در مردم می
 ،اینباوجود؛ (89 :)همانبود  رادیو و پخش ازتئاتر و موسیقی از جانب وزارت فرهنگ 

 بیشتر در ،با هدف تضعیف آنها ضدیت تبلیغی و فرهنگی حکومت با مذهب و روحانیت
های با خروج شاه از ایران، در کنار برنامه اامّ ،(155: 1389 )بابایی، یافتبروز می هابرنامه

 و همچون راشد یادیو، ممنوعیت پخش قرآن و اذان برداشته شد و سخنرانانپیشین ر
کاوه،  و 15: 1388 )مختاری اصفهانی، برای طرح مسائل مذهبی به رادیو دعوت شدند فلسفی

 داد.ادامه می گذاری سیاسی و اجتماعی خودرادیو همچنان به اثر و (68: 1387
 

 نقش راديو در ترويج نظام آموزشي جديد .13
ت علت اهمیّتعلیمات عمومی به تصویب مجلس ششم رسید، به ةش که الیح1305 از

 عامهتنویر افکار  ةداشت. با تأسیس دایر آن نظارت برشاه ی این تغییرات آموزشی، اجرا
ش، این مؤسسات مسئول اجرای 1315 وعظ و خطابه در ةسسو مؤ ش1310 در

ش که سازمان 1317ا از امّ ،ندشدهای ناسیونالیستی حکومت در بخش آموزش سیاست
این سازمان در  ،گرفتعهدههای فرهنگی و تبلیغاتی را برستپرورش افکار مدیریت سیا

در همین  .(317: 1394 ،)رحمانیان ایفا کردتحوالت نظام آموزشی ایران نقش بیشتری 
مفاهیم و مجری بعضی از  ةکنندرادیو تهیه لیف کتب درسی وهای تأکمیسیون روند

 های فرهنگی بودند.تسیاس
 شخصیت بر و در جامعه سواد رویجت لزوم بر ی خودهادرسخنرانی رضازاده شفق

 کردمیتأکید روشنفکری مردم  ةتوسع واقعی رهبران و حقیقی پیشوایان عنوانبه ،معلمان
 :همان) نور علم را بتابانند ،اریکیآفاق ت که در موریت داشتندآنان مأ زیرا ؛(4: 1318)

 .(87 :)همانشد میآموزان باید اجرا رفع ابهامات دانش براینشر افکار سودمند  .(83
 ،ساخت آموزشگاه شامل ،کید بر چهار عنصر پیشرفت ایراناسماعیل مرآت با تأ

اوقات  توجّه بهآموزان و معلمان را به نشر کتاب، دانش درسی و ة، برنامتربیت آموزگار
خواندن و بود با آموزش  . فرهودی معتقد(11-9: 1318) درکاغت و ورزش توصیه میفر

. به نظر وی ازآنجاکه (88: 1318)یابند میآنان تربیت اجتماعی  ،نوشتن برای بزرگساالن
اهمیّت  در آموزش جامعه این گروه ،شنوی دارندحرف خود آموزان از آموزگاراندانش

 حجاب کشف بر کیدتأ و مدارس در حضور به دختران شویقت. (94 :)همان ندزیادی دار

تی سهای سکوالریعنوان بخشی از مجریان سیاستا بهآنان ر (103- 102: تا)صفایی، بی
ود به ها برای فرستادن فرزندان خترغیب خانوادهاساس، برهمین پهلوی درآورده بود.

 رادیویی هایبرنامه در جدید هایآموزش فراگیری، برای هامدارس، دبیرستان و هنرستان
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عنوان یکی از های آموزشی دانشگاه تهران، رادیو را به. فعالیت(137-134 :)همان بود نظرمد
های آموزشی . در پشت سیاستمبلغان نظام آموزش عالی دولت پهلوی درآورده بود

داشت های دولت پهلوی قرارتفکرات ناسیونالیستی برای خدمت به آرمان وزارت فرهنگ،
 شد.رادیو تبلیغ می از طریقکه 

 

 ي و ورزشي راديوپیشاهنگ تبلیغات  .14
ة نامش آیین1318در  اامّ، ش برپا شد1304 ی ایران درپیشاهنگ ةنخستین مؤسس

رستان اجباری شد. این های دبیهنگی از سال ششم دبستان و کالسعضویت پیشا
: 1394)رحمانیان، کشف حجاب نقش مؤثری داشت  نظر شمس پهلوی درسازمان زیر

بود.  سسهؤاهداف این م از ورزش گسترش و پرستیمیهن دوستی،رام شاهرویج مت .(228
در . رضازاده شفق ندگرایان ایرانی بر نقش ورزش در ایران باستان تأکید داشتباستان

 با همراه ،بازیو  ترین مرکز ترغیب کودکان به ورزشمهمّخانواده را  خود، سخنرانی
با این  بود او معتقد. (305: 1315 ،کمتح و 191 :1318)د رکی میسالم معرف ةتغذی

با  خود در سخنرانی10داقدامات، ایرانیان به مقام شامخ تمدن خواهند رسید. پازارگا
خود نیز باید ورزش،  بهکه عالوه بر تحسین  بودی معتقد پیشاهنگبدنی و موضوع تربیت

  . (238: 13189) ستدانمیدولت  ةورزش را جزئی از برنام . اودکرورزش 
نیرو بود  ز» مانند ؛دشمی تهیه افکار پرورش سازمان ةدبیرخان در که ورزشی شعارهای

تن توانا » ،«است سالم بدن در سالم عقل» ،«کاستی و یدزا یکژ سستی ز راستی/ را مرد
 از مکرر ،«شوی موفق تا شو توانا» و «ستا کامیابی رمز نیرومندی» ،«ستتو ةبرازند و زنده
مفاهیم  ةتوسع برای اریگذسیاست این اگرچه ؛(8 :1319 شکرایی،) شدمی پخش رادیو

آموزان تدریج تعداد زیادی از دانشهب ، امّاهای ورزشی بوداز راه فعالیت گرایانهباستان
 مند شدند.هعالقورزش افراد جامعه به سایر  و دختر پسر و

 

 اناير خارجي در ايههاي رسانرقابتو  موانع؛ کمیسیون راديو  .15
که شود رادیو مشخص می روابط سازمان پرورش افکار ودربارة گرفته بررسی صورت در

 رادیو، ،نشریات سانسور داخلی عددر بُ ؛رادیو در ایران شد مانع توسعةی مهمّمشکالت 
عالوه به ،(35 :1387 پور،)بهشتی فرهنگی مسئوالن و وزرا همکاری با صوتی هاینوار و کتاب

 از کمیسیون رادیو را ،واقعغیر هایبه تمجید گرایشمیز مسئوالن و آرفتارهای تملق

شرایط  ،مدیران فالاخت و فنی مشکالت مالی، اعتبار کمبود ساخت. دور خود اهداف
مخالفت  و مردم در خرید رادیو ناتوانی .آوردوجودهنامطلوبی را برای کمیسیون رادیو ب
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وابستگی  ،خارجی ةدر حوز رو کرده بود.هفعالیت رادیو را با موانع جدی روب ،هامذهبی
 ،آن دوره بعضی اسناد در .(391: 1372 )زرگر، به زیان ایران تمام شد ،فنی ایران به آلمان

 همانند آلمانی هاینامهروز به را رادیو دستگاه هزارسیصد خرید درخواست ایران
. بود فرستاده (Lutheran nutritio)لوترزنرنپوستناخن  و tiofenctacillate)) تزوفینکتاکیالت

سازمان حسابداری  ةادار 1/2/1319-9273ة انگلستان با فشار به ایران براساس بخشنام
کرد تا این مالیات به حساب سازمان مجبور را به بخشش مالیات تمبر  پرورش افکار

 حسابداری پرورش ةادار ةبخشنام) نوعی کارشکنی صورت گرفتبه و پرورش افکار واریز نشود

اختالل و ، (468-467: 1374)مکی،  کمبود موتور برق .(3668/291ش ،افکار به وزارت فرهنگ
تی سفرای ایران یباعث نارضا ،خارجی یهاشبکه توسط های رادیوروی برنامه پارازیت بر

 بارةدر وزارت خارجه به وزیر فرهنگ ةنام) عراق و شکایت به وزارت خارجه شد ر کویت ود

میان کشورهای  خارجی یارسانه هایرقابت ،روند این ةادام در .(4668/291ش ،رادیو مشکالت
 شد شوروی همانند مسایل سیاسی و نظامی به مراکز فرهنگی وارد آلمان و انگلستان،

 و (ش1319)شروع فعالیت هشتم دی  سیبیبی ةموسس همکاری دو .(90: 1366 )میراحمدی،
اقتصادی  هایفعالیت .(99 :)همان یافت شگستر آلمان رادیومقابل  دهلی در رادیو

فیلیپس و تلفنکن از  اوکسور، سانتروم، ،(tcj)جی سیتی هایهای مختلف با مارکشرکت
 و (337: 1372زرگر  و  70 :1387 )کاوه، شدت یافتایران  در برای فروش اجناس خود آلمان
 این  .(70 :1387، کاوه) دتبلیغی و اقتصادی فعال ش ةدر این عرص امریکایی (Warren)وارن 
شوروی را به تبلیغ برای  ،های خارجی در ایرانهای فرهنگی و اقتصادی قدرترقابت

 هایحاصل این کشمکش. (25: 1376 ادقکار،)ص نفوذ و فروش رادیو در آذربایجان کشاند
مریکا برای رواج فرهنگ آ (N.B.C) سیبیان 10یرادیوی ةورود شبک با ایران خارجی در

 ،مذکور خارجی به شرایط داخلی وتوجّهبا .(8: 1386)جاوید،  دشدچار پیچیدگی  ربیغ
 .نداشت زیادیپیشرفت  هاتا مدت فعالیت رادیو در ایران

 

 يکديگر سازمان پرورش افکار و کمیسیون راديو بر ثیر متقابلأت .16
مان نوع روابط ساز ةگرفته و در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش درباربررسی صورت در

 تی،بهداش آگاهی برای افزایش آنها به وظایفتوجّهپرورش افکار و کمیسیون رادیو و با
توجیه  و عمومی، خبررسانی، معرفی دستاوردهای دولت، اطالعات ةتوسع کشاورزی،

های متنوعی ، به یافتهخارج ایران داخل و گرایی درحاکمیت پهلوی براساس تفکر ملی
سازمان پرورش افکار بر  اتتأثیر از ؛صورت ارائه کردا را بدینهتوان آنکه می دست یافتیم
 هتأمین بودج .2؛ نظارت مدیریتی و اداری .1توان برشمرد: موارد زیر را می ،فعالیت رادیو
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به  خودارسال اخبار  برایها . الزام تمام دستگاه3؛ (14 :1375 )دلفانی، خرید تجهیزات و
 .5 ؛رشته هر ةرتبرادیو با حمایت افراد عالی هایامهبرن کلیمشی تعیین خط .4؛ رادیو

الزام حضور ایران در  .6 منظور حفظ حاکمیت ملی؛حکومتی بهمشی اخبار خط ةارائ
های در حوزه رادیو با ناندیشمندا همکاری ةزمین ایجاد .7 ؛المللیبین ی تبلیغاتیفضا

 نژاد،)تهامی اقتصادی و ورزشی ،حقوقی پزشکی، کشاورزی، تاریخی، مطالعات ادبی،
. 9 ؛ویژه موسیقی و سخنرانی با رادیوبه ،ها. همکاری سایر کمیسیون8 (؛85 :1379

نیز  رادیو ،دیگر از سوی. (35 :1387 پور،)بهشتی حکومت سانسور موضوعات مخالف
 .1جمله: از ؛گذاشته بودهای سازمان پرورش افکار اجرای سیاست گوناگونی در اتتأثیر
دریافت و  .3؛ وحدت فرهنگی ة. ایجاد زمین2؛ المللیدن ایران در مجامع بینسانشنا

ایجاد  .5مردم؛  افزایش اطالعات عمومی .4؛ (85 :1379 نژاد،)تهامی پخش اخبار جهان
و کشاورزی برای اصالح  ، بهداشتیموضوعات پزشکی ادبیات، زمینه برای رشد موسیقی،

تبلیغ دستاوردهای صنعتی  .7های ورزشی و آموزشی؛ گرایی در حوزههم  .6رفتار مردم؛ 
آموزش و تسلط حکومت  ابزار ةمثاب، رادیو بهسوادیبی زیاد آماربه توجّه. با8؛ حکومت

سبک ایجاد زمینه برای تغییر .10زدایی؛ خرافه ة. تبلیغ موضوعات غیردینی به بهان9؛ بود
 ةهای گوناگون که زمینعرصه هنرمندان در پرورش متخصصان و .11زندگی مردم؛ 

 زبان فارسی. ةتوسع .12 ؛آورده بودجودوهب تو اپر آنان را در سینما و تئاتر ةفعالیت آیند
بر زندگی  را ها تأثیرگذاری فعالیت سازمان پرورش افکار و کمیسیون رادیواین یافته

 ،دانندطحی میآثار این تغییرات را س ،. اگرچه بعضی منتقداندادمیایران نشان  جامعة
 رادیو»تهران با نام  ا با خروج شاه و اضمحالل سازمان پرورش افکار، حیات رادیوامّ

  .شدها سیاست حکومت نیز مجری های بعدرهدو درملی یافت و  ةجنب« ایران

 

 نتیجه .17
ها حکومت های سیاسی جهان برخوردار است.ای در نظامت ویژهامروزه تبلیغات از اهمیّ

حکومت پهلوی  ت نیستند.پراهمیّ کاربرد این عاملنیاز از ساختار سیاسی بینوع  با هر
مندی از نهادهای تبلیغاتی گوناگون همانند با بهره، گیری خودآغازین سال شکل نیز از

را  های تبلیغی خودفعالیت ،احتمال از آلمان اقتباس شده بودسازمان پرورش افکار که به
علت اتخاذ به ش1319اح رادیو در چهارم ادریبهشت فتتا ،میاندراین .گسترش داد

حکومتی تفکرات  ةدهندعنوان مجری و گسترشبه ،های ناسیونالیستی حکومتسیاست
 بود؛ به همین علت دستگاه تبلیغی پرورش افکار و رادیو مأموریت داشتند مهمّدر ایران 

در این زمینه رادیو براساس بپردازند.  انهگرایگسترش تفکرات ملیبه  ،ریزیضمن برنامه
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 ، حقوقی،کشاورزی هایتوصیه ،بهداشتی خودآگاهی هایرنامهب خود سازمانی هایسیاست
 با دی و جمعی برای ایجاد ملتی شادابو ترویج مباحث سالمت فر اقتصادی، آموزشی

. براساس اسناد موجود، تغییرات کردمی هدف اصالح فرهنگ عمومی، کار خود را دنبال
اجرا و پخش موسیقی از رادیو که  ر همین روند،د .آمدوجودبه هاوسی در این زمینهمحس

یافت: یج میهای حکومتی بود، با دو هدف تروجذب مردم به سیاست برایای وسیله
فرهنگ  ی بهنزدیک برایی اابزار مبارزه با باورهای دینی و همچنین وسیله ،سویکاز

حکومت برای  ةگرایانملی اتنمادی از تفکر عنوانبهآن محتوای  ،طرف دیگرزا ؛بود یغرب
 هامذهبیشد. هرچند مخالفت عمومی پخش می مجامع تاریخی ایران در ةاحیای گذشت

موفقیت رادیو در این قسمت چشمگیر بود. در  ،کردمی مشکالت فنی موانعی ایجاد و
تفکر  ةدهندعناصر تشکیل یکی دیگر از ةمنزلتبلیغ زبان فارسی به ،پیوند با این موضوع

در بیشتر نقاط  ییرادیو هایهای سخنرانی و همچنین برنامهگرایانه در کمیسیونملی
صدای  ،دولت پهلوی با استفاده از رادیو ،عالوهبه .شدکشور به اطالع مردم رسانده می

جهت درو تالش  مذهب تبلیغ علیه هرچند رساند.می نیز هارا به اطالع سایر کشور ایران
درمجموع  داشت.نپی در نیی جز بازگشت مردم به مفاهیم دیانتیجه سکوالریزم ةتوسع

از  بعد، افکار سازمان پرورش افکار بودة دهندگسترش عنوان مجری وکه به فعالیت رادیو
 زندگی مردم ایران بود. تغییر در همچنان یکی از عوامل مهمّ ،سازمان اضمحالل آن

 

 نوشتپي
سیاسی هستند یا  بیان واقعیات یا رویدادهایی که معموالً»: آورده است واژه تبلیغاتذیل آشوری  .1

 .( 94 :1382 ،آشوری« )نهادن بر ذهن شنوندهة آنها به قصد اثرجعل گزارشی دربار
دراسنادتغییرازقبل ، وزارت مالیه به دارایی تغییرکرد5/6/1320 در های عصرمشروطیتدولت. درکتاب 2

 .(13 :1386 ،و پورآیین 717/94139، شاسناد مالی وزارت دارایی) ه استبود
 .(163-162: 1384 )آشنا، روند قبل بودهمان به های رادیوسیاست،آمدوجود. تغییرات دراموراداری به 3
 .های رادیوسوی به معنای شرکت دربرنامهرانفای مه. کل4
 .سخنرانی ها با تاسیس رادیو پخش می شد .5
 :1380 )عاقلی، دید آموزش یانسوئد ایرانی نزد یافسران ازش 1276متولد  ن دانشپورغالمحسی. 6
2/653.) 
 .همکار سازمان پرورش افکار بودو  تهراندر ش 1285. نصر متولد 7
 .ش 1358 در شدهاعدامو ش 1285. عبداله ریاضی متولد 8
 .بود استاد علوم سیاسی ،بهاءالدین پازارگاد .9

 .شروع شد1937رادیویی آمریکا از ة فعالیت شبک. 10
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