
  نيما احمدپور
سازمان موسوم به »پرورش افكار« كه در واپسين 
س�اليان س�لطنت رضاخان و در راس�تاي ايجاد 
بس�ترهاي فرهنگي مورد نظر حاكميت تشكيل 
شد، در زمره موضوعاتي است كه كمتر مورد بحث 
و بررسي قرار گرفته است. مقالي كه هم اينك پيش 
روي شماس�ت، بحث درباره ماهيت و اهداف اين 
نهاد را هدف قرار داده است. اميد آنكه مقبول آيد. 

   
  پرورش افكار، مولود فرهنگستان

حكومت رضاخاني به دنبال تغييرات فرهنگي و اجتماعي 
در س��ال 1317 در زمينه فرهنگ، اقتصاد، سياست و 
اجتماع اقدامات گسترده اي را آغاز كرد، ازجمله دست 
به تأسيس نهادهايي چون سازمان پيشاهنگي، كانون 
بانوان ايران، شير و خورشيد سرخ، هنرستان هنرپيشگي 
و سازمان پرورش افكار زد. سازمان پرورش افكار درواقع 
مولود نهاد فرهنگستان است و در تكميل آن و با اهداف 
فرهنگي بسيار گسترده تري تأسيس شد. مأموريت اصلي 
آن ترويج آرمان هاي سياسي و فرهنگي خاندان پهلوي 
و تقويت روحيه شاه دوس��تي در جه��ت حمايت هاي 
همه جانب��ه مردمي از رژي��م بود. پيش از آن در س��ال 
1310 سازماني تحت عنوان سازمان تنوير افكار عامه 
در وزارت آموزش و پرورش وقت تأس��يس شده بود كه 
همين اهداف را در مدارس و در بين كودكان، نوجوانان 
و جوانان ترويج مي كرد. رژيم قصد داش��ت با تش��كيل 
سازمان پرورش افكار اين ايده ها را در سطح گسترده تر 
و در كل جامعه ترويج كند. ابراهيم صفايي در مقايسه 
بين سازمان پرورش افكار و فرهنگستان مي نويسد: در 
ماده نهم فرهنگس��تان آمده بود فرهنگس��تان وظيفه 
هدايت افكار به س��مت ش��ناخت ارزش ادبيات ايران و 
ايجاد تحوالت بنيادين در اين زمينه را به عهده داشت و 
سازمان پرورش افكار مي خواست افكار عامه را به سمت 

شناخت مسائل اجتماعي و سياسي ببرد. 
اهداف اصلي سازمان پرورش افكار را از شرح وظايف 
كميسيون كتب كالسيك كه يكي از كميسيون هاي 
اين سازمان است بهتر مي توان دريافت: »كميسيون 
كت��ب كالس��يك مأموري��ت دارد در كتب درس��ي 
دبس��تان ها و دبيرستان ها اصالحات س��ودمندي را 
اعمال كند و افكار ميهن دوس��تي و شاه دوستي را در 

آنها به نحو مؤثري بپروراند.« 
  توهمي در قامت انجام كار 400 س�اله در 18 

سال!
در بين تمام نهادهاي فرهنگي دوره رضاخاني، سازمان 

پرورش افكار چه از جنبه اهداف كالن فرهنگي و چه از 
نظر گسترش و روند فعاليت و تأثيرگذاري بر فرهنگ 
عمومي، داراي اختيارات گسترده فراواني بود. از مواد 
مختلف اساسنامه و از سخنان مؤسسين و مديران اين 
نهاد چنين برمي آيد كه مدرنيزاسيون كليدي ترين و 
بنيادي ترين راهبرد اصلي اين نهاد بوده اس��ت. دكتر 
عيسي صديق در اولين سخنراني خود در اين سازمان 
اشاره مي كند كه: اراده اعليحضرت بر اين قرار گرفته 
است كه كاري كه طي 400 س��ال از قرن 16 تا قرن 
20 در اروپا انجام شد، در ظرف 18 سال در ايران انجام 
شود. هرچند تعبير پرورش و راهنمايي افكار عمومي 
مفهومي بسيار مبهم است، اما با توجه به اينكه اين يك 
سازمان دولتي اس��ت و با عنايت به استبداد حاكم بر 
حكومت وقت مي توان به سادگي دريافت كه تأسيس 
چنين نهادي در جه��ت تقويت اف��كار عمومي براي 
پش��تيباني از منويات حكومت صورت گرفته است و 
نهايتاً به هدف معكوس��ي منجر خواهد شد. در طول 
مدت فعاليت اين سازمان تأسيسات مدرني به وجود 
آمد اما حكومت به مقاصد خود دست پيدا نكرد. جامعه 
همچنان به مسير قبلي خود ادامه مي داد و اعتنايي به 
برنامه ها و سياس��ت هاي فرهنگي حكومتي نداشت. 
با اينكه تجدد رضاخاني توانس��ته بود افكار بخشي از 
جامعه را تغيير دهد، اما عامه مردم همچنان به باورهاي 
ديني و ملي خود پايبند بودند و به اين گونه فعاليت هاي 
فرهنگي روي خوش نش��ان نمي دادند. گردانندگان 
سياسي و فرهنگي جامعه به اين نتيجه رسيدند كه بايد 
در افكار توده ها تحول ايجاد كرد و تجدد را جايگزين 
سنت هاي فرهنگي و ديني كرد كه از نظر آنها خرافات 
و عقب ماندگي بود. تأس��يس س��ازمان پرورش افكار 

اساساً در جهت تحقق چنين هدفي بود. 
  آيين نامه ه�ا و بخش�نامه هايي ب�ا محتواي 

كلي بافي
درمجموع از آيين نامه ها و بخش��نامه هاي س��ازمان 
پرورش افكار به ش��كل صريح اهداف آن به دس��ت 
نمي آيد و بيشتر س��عي بر كلي بافي است، اما با تأمل 
و دقت بيش��تر مي توان دريافت ك��ه حكومت تالش 
مي كند مقاصد اصلي خود را در پشت اين كلي بافي ها 
پنهان كن��د. ازجمل��ه كفي��ل وزارت فرهنگ وقت 
اس��ماعيل مرآت خطاب به رؤس��اي ادارات فرهنگ 
در شهرستان ها مي نويس��د: »شعبه سازمان پرورش 
افكار در هر شهرس��تان بايد جلس��ه هاي سخنراني 
هفتگي تش��كيل و با دعوت جماعت كثيري از مردم 
به وسيله سخنرانان خوب افكار عامه را روشن و آنان 

را با مقتضيات عصر جديد آش��نا س��ازند.« از همين 
بخشنامه هم مشخص نيست كه روشن كردن افكار 
عامه و مقتضيات عصر جديد مشخصاً از نظر حكومت 
چيست و با كلي گويي هاي مرس��وم سعي در كتمان 
اهداف اصلي رژيم شده است. در هر حال رژيم به دنبال 
تأسيس نهادهاي فرهنگي و تعليم و تربيتي خاصي بود 
كه مسير فرهنگ و آموزش و پرورش را مطابق دلخواه 
هيئت حاكمه شكل  دهد و گردهمايي نيروهاي فكري 
همسو با اين برنامه در س��ازمان پرورش افكار هم كه 
قرار بود بر مدارس، دانشگاه ها، دانشسراها، مطبوعات 
و همه رسانه ها و نهادهاي تبليغي نظارت داشته باشد، 

در راستاي همين اهداف صورت گرفت. 
  احمد متين دفتري و دم خروِس اهداف يك 

سازمان
دكتر احمد متين دفتري كه اين سازمان به پيشنهاد 
او تأسيس ش��د، در اولين جلسه س��خنراني در اين 
س��ازمان در 12 بهمن 1317 ضمن كلي بافي درباره 
ضرورت ايجاد اين س��ازمان به شكلي ضمني اهداف 
آن را برمال و خاطرنشان مي كند كه حكومت ها مكلف 
هستند همه خرافاتي را كه موجب اختالل در جامعه 
مي ش��وند براندازند و عواملي را ك��ه موجب وحدت 
فكري مي ش��وند تش��ويق و تقويت كنند. اصالحات 
در يك جامعه ضروري اس��ت، ام��ا ضروري تر از آن 
آموزش درك اصالحات توس��ط مردم اس��ت. نقش 
س��ازمان پرورش افكار مبارزه معن��وي براي تقويت 
روح مل��ت اس��ت. او در س��خنراني هاي بعدي خود 
روي ضرورت هاي سياس��ي ب��راي اس��تحكام نظام 
سلطنتي و ايجاد همسويي در افكار طبقات مردم در 
اين جهت تأكيد مي كند. سازمان پرورش افكار از شش 
كميسيون تدوين كتب درس��ي، راديو، هنرپيشگي، 
موسيقي، سخنراني و مطبوعات تشكيل شد. در تمام 
اين كميسيون ها هدف اوليه ايجاد روح ملي، تقويت و 
تشويق افكار ميهن پرستانه و شاه دوستي و گرايش به 
غرب، توجه به امور زنان و تقويت مشاركت اجتماعي 
آنان ذكر شده است. متين دفتري، بنيانگذار سازمان 
پرورش افكار چه در دوران وزارت دادگس��تري و چه 
بعدها در دوران نخس��ت وزيري و اوج قدرت و چه در 
س��اير اوقات همواره تأثيرگذارترين فرد اين سازمان 
بود و با رجوع به خاطرات، نوشته ها و سخنراني هاي 
او مي توان تا حدودي به اهداف پنهان و آش��كار اين 
سازمان پي برد. او در يكي از سخنراني هايش مي گويد: 
»سازمان پرورش افكار مكلف است در تمام اموري كه 
به پرورش ملي و فرهنگ ملي ربط دارد وارد ش��ود و 

تالش ه�اي س�ازمان پ�رورش افكار 
كه با به كارگي�ري افرادي ك�ه با طوع 
و رغب�ت ب�ه مس�ئوليت خ�ود عمل 
نمي كردند و از سوي ديگر بدنه جامعه 
آن را تحميل�ي بيش�تر نمي  ديدن�د 
ب�ه موفقي�ت نرس�يد. چني�ن اوضاع 
ش�كننده اي مترص�د بهان�ه  اي براي 
انقراض بود كه حوادث ش�هريور 20 و 
سقوط ش�اه اين بهانه را به وجود آورد

»سازمان پرورش افكار« فرهنگ سازي به شيوه رضاخاني

تقويتروحيهشاهدوستي
بهمثابههدفيفرهنگي!
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  شاهد توحيدي 
 فضاي فرهنگي جامعه امروز نشان مي دهد بسياري 
از جمله جوانان، به ديدن تصاوي��ر تاريخي از جمله 
عكس هاي ب��ه جامانده از تهران قديم عالقه نش��ان 
مي دهند. در س��اليان اخير انتش��ارات هنرگويا در 
پاسخگويي به اين نياز و تمايل اجتماعي، اثر تاريخي- 
تصويري »طهران قديم« را منتشر ساخته است. اين 
مجموعه نفيس، تصاويري ديدن��ي از ابنيه، وقايع و 
شخصيت هاي تاريخي ش��هر تهران را در خود دارد. 
اين عكس ه��ا از مجموعه داري��وش تهامي برگزيده 
شده كه از خانواده عكاس��ان قديمي و پرآوازه تهران 
به شمار مي رود. نصراهلل حدادي در يادداشتي بر اين 
مجموعه در باب موضوع اثر و تاريخچه آن چنين آورده 
اس��ت: »تهران يا طهران، در روز يك شنبه، يازدهم 
جمادي االولي سال1200 ه� ق كه برابر با نخستين 
روز نوروز بود، با خطبه اي كه ب��ه نام آغا محمدخان 
قاجار خوانده شد و سكه هاي مضروب به نام به عنوان 
پايتخت ايران برگزيده شد و با آن كه در طول تاريخ 
شهرهاي بس��ياري به عنوان پايتخت ايران برگزيده 
شده اند، پايدارترين شهري است كه با قدمتي بيش 
از 227 سال پايتختي، همچنان اين عنوان را يدك 
مي كشد و به نظر نمي رسد شهر ديگري در كشورمان، 
شرايط پايتخت شدن را داش��ته باشد و زمزمه هاي 
هر از چند سال مسئوالن وقت، مبني بر جا به جايي 
آن - حتي به صورت سياسي - تا به امروز فقط در حد 
حرف باقي مانده است و تهران همچنان مركز ايران 
باقي خواهد ماند؛ با تمام مشكالتش از ترافيك كشنده 
و تراكم جمعيت فراوانش تا ت��ردد ميليون خودرو و 
موتورسيكلت و كارخانه هاي آالينده بسيار و طبيعت 
و محيط زيستي كه هر روز آلوده تر از گذشته مي شود 
و خدا مي داند اين ره كه اهالي تهران مي روند، به كجا 
ختم خواهد شد و آيا در چشم انداز نيم قرن آينده اين 
ابرشهر ايران، مي توان جايي براي زيستن را پيش بيني 

كرد يا خير؟
خفقان هواي  تهران، در فصول سرد سال چنان است 
كه هوايي براي استنش��اق باق��ي نمي ماند و تمامي 
آنچه از قوه به فعل مي آيد ت��ا از آاليندگي هواي اين 
شهر كاس��ته ش��ود، فقط و حداكثر در حد ُمَسّكن 

اس��ت و بس و براي بيمار، افاقه اي نداشته و شرايط 
رو به م��وت او را بهتر فراهم مي آورد و ش��ايد در اين 
رهگذر، عده اي عطاي تهران را به لقايش ببخشند و 
به جاي اين800 تا هزار كيلومتر مربع به ديگر نقاط 
اين س��رزمين يك ميليون و 648 ه��زار كيلومتري 
بروند و اين امر نيز بس��يار بعيد است و شك نداشته 
باشيد»وحشت آباد« ي را كه س��اخته ايم، كارش به 
جايي كشيده خواهد ش��د كه نه آب آن و نه هوايش 
قابل خوردن و تنفس خواهند بود و نه خيابان هايش 

جايي براي تردد دارند. 
امروز تهران به يك پاركينگ بزرگ تبديل ش��ده و 
سرسام صدا و آلودگي هاي صوتي چنان عرصه را بر 
ساكنان آن تنگ كرده است كه شنيدن صداي باالي 
يكصد دس��ي بل، امري عادي براي پايتخت نشينان 
اس��ت و تردد ميليون ها موتورس��يكلت - كه فقط از 
درخت باال نمي روند - امان همه را بريده است. اينكه 
ما همچنان ساكن اين شهريم و تمامي راه ها به تهران 
ختم مي شود و به رغم اين همه كاستي ها، مشكالت 
و دردسرها تهران همچنان پرجاذبه ترين شهر ايران 
است و اين ملك و اين روزگار، همچنان برمدار227 
سال گذشته خود خواهند گشت هر چند به سختي و 

اميدي به آينده اين شهر نمي توان داشت. 
هويت معماري تهران، همچ��ون آب و هوايش به 
كلي رنگ باخته و رو به انهدام است، پرندگان جز 
اندكي از آنان از اين شهر گريخته اند؛ همه چيز در 
اين شهر مصنوعي است و زندگي آپارتمان نشيني - 
كه هيچ س��نخيتي با فرهنگ و نح��وه زندگي ما 
ايرانيان ندارد - تنها راه چاره براي سرپناه داشتن 
اس��ت و هيچ بعيد ندانيد همين خانه هاي قوطي 
كبريتي در آينده اي نه چندان دور تبديل به محلي 
براي خواب خواهند شد و جاي آسايش و آرامش 
نخواهند بود. تهران و تهران نشينان، امروز ظاهراً از 
تمامي مظاهر تمدن جديد برخوردارند و آسودگي 
ظاهري، حكمفرما بر زندگي آنان است اما آرامش، 
حلقه مفقوده زندگي مردمان اين شهر است و  اي 
كاش طي اي��ن دو قرن و ربع قرن اخي��ر با تهران 
چنين نمي كرديم و تنها بايد بكوشيم وضع از اينكه 
هست وخيم تر نشود و اميد آن كه روزي را شاهد 
باش��يم همگان با همكاري يكديگر، ته��ران را به 
شهري ُمَبدل نموده تا براي زندگي، توأم با آسايش 
و آرامش باشد و اين مهم تنها با خواست تك تك 

اهالي اين شهر ميسر است و بس.« 

 به بهانه انتشار اثر
 تاريخي- تصويري»طهران قديم«

شهري كه بود!

مردم را به وسيله سخنراني يا ساير ابزارهايي كه 
در دست دارد آگاه كند.« 

به نظر مي رس��د بنيانگذار اين س��ازمان گستره 
فعاليت آن را به قدري وس��يع گرفته است كه در 
هر مقطع زماني مي توان ام��ور مربوط به پرورش 
يا فرهنگ ملي را تغيي��ر داد و آن را مطابق ميل 
هيئت حاكمه تعريف كرد به طوري كه در آخرين 
س��ال هاي حاكميت رضاش��اه، رويكرد سازمان 
پرورش افكار از بسترسازي هاي مناسب توسعه و 
رشد در ابعاد گوناگون به فعاليت در امور اجرايي 

كشيده شد. 
  دول�ت شاهنش�اهي نيازي ب�ه تظاهر و 

تبليغ ندارد!
س��خنراني مفصل متين دفتري در اولين جلسه 
س��ازمان پرورش افكار در 13 بهم��ن 1317 در 
تاالر دبيرستان دارالفنون در حضور محمود جم، 
نخس��ت وزير وقت، رئيس و نمايندگان مجلس، 
وزرا، مديران ارشد ادارات و جمعي از دانشگاهيان 
دغدغه هاي اصلي حكومت براي ايجاد اين نهاد و 
اهداف، ساختار و برنامه هاي آن را تا حدود زيادي 
روش��ن مي كند. او در اين سخنراني ادعا مي كند 
كه تا قبل از دوران رضاش��اهي مفه��وم ملت در 
ايران محلي از اعراب نداشت و بنيان ملت و كشور 
در اي��ن دوره و همزمان با اج��راي قانون وظيفه 
عمومي گذاشته شده اس��ت. او معتقد است ملت 
بايد وجدان و اراده ملي داش��ته باشد و دغدغه و 
موضوع اصلي روز را مسئله »روح ملت« مي خواند. 
او ادعا مي كند كه اگر عده اي تصور كردند سازمان 
پرورش افكار براي تبليغ درب��اره كارهاي دولت 
ايجاد شده است، مطلقاً اش��تباه مي كنند، چون 
دولت شاهنشاهي براي انجام وظايف خود نيازي 
به تظاهر و تبليغ ن��دارد، بلكه نه همه س��اله كه 
همه روزه آن قدر اصالحات انجام داده و مي دهد 
كه مي تواند به آس��اني از خود س��خن بگويد. او 
تشكيل اين سازمان را ناشي از احساس مسئوليت 
حاكميت مي داند و مي گويد ي��ك دولت بيدار و 
هوشيار نمي تواند و نبايد نسبت به فرهنگ عمومي 
جامعه خود بي تفاوت باشد. دولت بايد عليه عوامل 
مضر بجنگد و عوامل سودمند را تقويت كند تا در 
نتيجه اين مراقبت يك وج��دان ملي و اراده قوي 
ملي و يك پرورش معنوي واال در جامعه پديد  آيد. 
سعيد مستغاثي پژوهشگر تاريخ معاصر سخنان 
فوق آمده نفيسي را اين گونه تحليل مي كند: »از 
سخنان فوق كاماًل روشن است كه رژيم رضاخان 
به دس��تور اربابان خارجي خود و با بهره گيري از 
نظريه هاي تئوريس��ين هاي آنان همچون ادوارد 
براون )فراماس��وني كه امثال عيس��ي صديق از 
شاگردانش بودند( توسط فراماسون هاي داخلي 
مانند احمد متين دفتري طرحي را در س��ازمان 
پرورش افكار به مرحله اج��را درآورد كه طي آن، 
با القاي تفك��رات غربي و ماس��وني )به اصطالح 
اصالح طلبانه( با زدودن اعتقادات و انديش��ه هاي 
ديني و تحت تأثير قرار دادن هويت اصيل ايراني، 
جامعه را براي پذيرش ارزش ها و باورها و فرهنگ 
به اصطالح متجددانه غربي آماده س��ازند. يعني 
يكي از مهم ترين موضوعات��ي كه رژيم رضاخاني 
مأموري��ت انجام آن را داش��ت. نگاه��ي به آنچه 
اردش��ير جي ريپورتر3 در طي دو سال 1297 تا 
1299 )سال كودتاي سياه( به رضا ميرپنج پاالني 
آموزش داد و او را از مهتري س��فارتخانه هلند به 
مقام پادشاهي رساند، نشان مي دهد درواقع آنچه 
در سازمان پرورش افكار مدنظر قرار داشت، همان 
مسائلي بود كه اردشير جي در طي آن سال ها براي 

پادشاهي به رضا ميرپنج سوادكوهي ياد داد.« 
به هرروي اين نوع نگرش ها نش��ان مي دهد نگاه 
رجال سياسي حكومت رضاش��اه همانند خود او 
يك نگاه از باال به پايين و ه��دف حكومت القاي 
فرهنگ و انديش��ه مورد نظرش به جامعه است. 
طبيعتاً در اين نگاه تحميلي و آمرانه جايي براي 
بالندگي و پيش��رفت درون زا باق��ي نمي ماند. در 
چنين رويك��ردي حاكميت و نخب��گان حاكم بر 
جامعه خودشان سؤال طرح مي كنند و خودشان 
هم به آنها پاسخ مي دهند و با توجه به اينكه اين 
پرسش و پاس��خ ها ربطي به بدنه اجتماع ندارند، 
تأثيري هم ب��ر آن نمي گذارند. در اين سيس��تم 
كسي از مردم سؤالي نمي پرسد، بلكه فقط نخبگان 
نزديك به حكومت هس��تند كه در اين پرسش و 
پاسخ ها مشاركت مي كنند. به همين دليل است 
كه زور و تحميل جاي توجيه و تفهيم را مي گيرد و 

عامه مردم هر روز از حكومت دورتر مي شوند. 
  تأسيس س�ازمان پرورش افكار، مقدمه 

تشكيل يك حزب سياسي
قبل از به قدرت رسيدن رضاخان و تثبيت حكومت 
او، جنگ و مسائل نظامي و قشون دغدغه عمومي 
جامعه تلقي مي شد و مردم عادي درباره آن بحث 

مي كردند اما هنگامي كه رضاخ��ان به حكومت 
رسيد موضوع قشون را به حوزه اختصاصي خود 
ب��رد و ديگر مردم درب��اره آن ح��رف نمي زدند و 
به تدريج حتي ديگ��ر در مطبوع��ات هم حرفي 
از قواي نظام��ي نبود. متين دفتري س��ال ها بعد 
تأسيس س��ازمان پرورش افكار را درواقع مقدمه 
تش��كيل يك حزب سياس��ي مي داند و همراه با 
عده اي از رجال دوره رضاش��اه ت��الش مي كند با 
الگوبرداري از كشورهاي غربي حكومت رضاشاه 
را بر اس��اس يك تش��كل قوي به سمت اهدافش 
هدايت كن��د. او در خاطراتش مي نويس��د: »فكر 
تش��كيل س��ازمان پرورش افكار را در ِدماغ شاه 
توليد كردم و اي��ن مقدمه اي بود براي تش��كيل 
يك حزب سياس��ي مث��ل حزب خل��ق تركيه.« 
بس��ياري معتقد بودند كه اساساً كاركرد سازمان 
پرورش افكار با يك حزب سياسي متفاوت است 
زيرا يك حزب سياس��ي اوالً از يك برنامه و ايده 
منسجم و از يك پشتوانه سيستماتيك تئوريك 
برخوردار است، درحالي كه سازمان پرورش افكار 
چنين مش��خصه اي نداش��ت. از همه مهم تر يك 
حزب سياسي از حمايت مردمي برخوردار است 
كه اين س��ازمان چنين حمايتي را هم نداش��ت. 
تجربه نشان داد در دوره رضاشاه حاكميت بدون 
توجه به بسترهاي مناس��ب فرهنگي و اجتماعي 
سياست هاي خود را بر جامعه تحميل مي كرد و 
در اين راه حتي استفاده از خشونت و اجبار را هم 

طبيعي مي دانست. 
قطعاً متين دفتري و ساير رجال تحصيلكرده دوره 
رضاشاه مي دانستند كه صرف ايجاد يك سازمان 
فرهنگي منج��ر به تحوالت فرهنگ��ي اجتماعي 
نخواهد شد و بايد براي رش��د و اعتالي فرهنگ 
عمومي و آگاهي مردم تالش صورت بگيرد. آنها 
بي ترديد مي دانستند تشكيل حزبي چون حزب 
خلق تركيه كه براي حمايت منسجم از حكومت 
ايجاد ش��ده بود، براي ايجاد و س��پس بقاي خود 
نيازمند بسترهاي مناسب قبلي است و تا جامعه 
به آن سطح از آگاهي نرسد، تشكيل هيچ حزبي 
ممكن نيس��ت. به همين دليل او ت��الش كرد با 
استفاده از رسانه هايي چون راديو -كه رضاخان در 
ابتدا با آن مخالف بود- مطبوعات، تئاتر، نمايش 

و... آگاهي هاي عمومي را ارتقا ببخشد. 
  روايت هايي ديگر درباره چرايي تأسيس 

سازمان پرورش افكار
در دي ماه 1317 براي بررسي راهكارهاي مناسب 
پرورش اف��كار مجموع��ه اي از مس��ائل مختلف 
مربوط به پ��رورش افكار به ص��ورت تخصصي در 
مجالس رايزني مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. 
اسماعيل مرآت، كفيل وزارت فرهنگ وقت و يكي 
از شخصيت هاي اصلي و تأثيرگذار سازمان پرورش 
افكار در نخستين جلسه رايزني درباره اهداف اين 
س��ازمان چنين اظهار كرد: »بايد همه كاركنان و 
كارمندان وزارت فرهنگ نهايت جديت و اهتمام 
را به عمل آورند تا همه افراد كشور از خرد و كالن 
نسبت به خدا، شاه و ميهن و حفظ مصالح كشور و 
انجام وظايف محوله خود به نحو شايسته و با ايمان 
و عالقه اهتمام تام داش��ته باشند.« هرچند مرآت 
مشخص نمي كند كه مصالح كشور به چه معناست، 
اما آوردن آن در كنار شاه و ميهن اهداف سازمان 

پرورش افكار را روشن مي سازد. 
عيسي صديق درباره علل تأسيس سازمان پرورش 
افكار و اهداف آن مي نويسد: »براي تربيت اخالقي 
مردم سازمان پرورش افكار در سال 1317 تأسيس 
شد تا با سخنراني، انتشار نشريات، موسيقي، راديو، 
نمايش و... احس��اس غرور ملي و ميهن  پرستي را 
در آحاد جامع��ه تقويت كند.« فره��ودي، رئيس 
دبيرخانه سازمان پرورش افكار مبارزه با بي سوادي 
را يكي از اهداف اين س��ازمان مي داند. او آموزش 
سواد به سالمندان را نيز ضروري مي داند و مي گويد 
سوادآموزي به سالمندان فقط آموزش خواندن و 
نوشتن نيست، بلكه وس��يله اي است كه از طريق 
آن مي توانند اجتماعي شوند. فرد بي سواد نه براي 
خود مفيد است و نه براي كشوري كه در آن زندگي 
مي كند، زيرا بي سواد موجب مي شود كه او از درك 

مسائل حياتي و مفيد زندگي خود بازبماند. 
س��عيد نفيس��ي در يك��ي از س��خنراني هايش 
تأس��يس س��ازمان پرورش افكار را گام مهمي در 
مس��ير اصالحات اجتماعي مي دان��د و به عنوان 
يك معل��م مي گويد: وظيفه ما معلم ه��ا صرفاً اين 
نيست كه يك سري مسائل و اطالعات علمي را به 
جوانان ارائه كنيم، چون بس��ياري از آنها را بيرون 
از مدرسه و با خواندن يكي، دو كتاب هم مي توان 
آموخت. مهم ترين وظيفه مهم تربيت افراد جامعه 
براي عالي ترين س��طح زندگي اس��ت. در نتيجه 
اولين وظيفه م��ا تربيت اخالقي اس��ت، به طوري 
كه پيش��وايان جامعه داراي فضايل اخالقي باال و 
صفات ممتاز بشري باش��ند و جوانمردانه زيست 
كنند. تربيت ما بايد تربيتي ملي باشد، چون علم 
و دانش وقتي مفيد اس��ت كه در راه ترقي ملت و 
تقويت روح ملي به كار گرفته ش��ود. ما بايد زنان و 
مرداني را بپروريم كه سودمند و خدمتگزار باشند، 
وطن و همنوع خود را دوست داشته باشند و در راه 

اعتالي كشور بكوشند. 
  فرجام پرورش افكار

با اين حال، همان گونه كه تا قبل از تش��كيل اين 
سازمان، ساير اقدامات رژيم تأثير مورد نظر هيئت 
حاكمه را در س��طح جامعه نداش��ت، تالش هاي 
اين س��ازمان نيز كه با به كارگي��ري افرادي كه با 
طوع و رغبت به مسئوليت خود عمل نمي كردند 
و از سوي ديگر بدنه جامعه آن را تحميلي بيشتر 
نمي  ديدن��د به موفقيت نرس��يد. چني��ن اوضاع 
شكننده اي مترصد بهانه  اي براي انقراض بود كه 
حوادث شهريور 20 و سقوط ش��اه اين بهانه را به 

وجود آورد.
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مأموري�ت اصلي س�ازمان پرورش 
اف�كار ترويج آرمان هاي سياس�ي 
و فرهنگ�ي خان�دان پهل�وي و 
تقوي�ت روحي�ه شاه دوس�تي در 
جه�ت حمايت ه�اي همه جانب�ه 
مردم�ي از رژي�م ب�ود. پي�ش از 
آن در س�ال 1310 س�ازماني تحت 
عنوان س�ازمان تنوير اف�كار عامه 
در وزارت آم�وزش و پرورش وقت 
تأسيس شده بود كه همين اهداف 
را در م�دارس و در بي�ن ك�ودكان، 
نوجوانان و جوان�ان ترويج مي كرد


