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Extended Abstract
In Iran's foreign policy, the non-intervention principle is beyond the legal
principle and has a fundamental aspect in Iranian philosophy and worldview in
its view of the outside world. It is as if the primary function and primary concern
in relation to outside borders is to combat foreign intervention, rather than
cooperation or interaction. This perception has led to the formation of a
phenomenon that in this study has been called “the metamemory of stranger
intervention”. Two examples of the most important audience of Iranian
memories in this regard are Russia and Britain. However, the foreign policy of
the Islamic Republic of Iran has both extroverted and active aspects and has also
established relations with the great powers and even its historical enemies
according to their political, security and economic needs. The question of this
research is what is Iran's politics of memory towards Russia and Britain? In
response, it is said that Iran's memory policy towards Britain is based on the
"politics of remembrance" of past hostilities and has full legitimacy due to
consensus memories and the matching of formal and informal memory, but in
relation to Russia it is based on the politics of forgetting and the use of silencing
techniques and alternative narration, but this approach has created resistance in
the realm of informal memory and the attitude of inconsistency between the
present orientation and the common perception of people's memories of Russia
has provoked social reactions and delegitimize the development of relations with
Russia.
Introduction
During the 26 centuries of Iranian history, 1080 wars have taken place between
Iran and foreign countries. These wars have led to the formation of a
phenomenon known as "xenophobia." The expansion of Iran's foreign relations
 Corresponding Author:
Saman Fazeli, Ph.D.
E-mail: samanfazeli43@yahoo.com

71

Research Letter of Political Science
Winter2022, Volume XVII, Number 1, pp.71-109

in modern era has evolved in interaction with the world's largest colonial powers,
namely Britain and Russia. Their interventions in Iran ranged from the smallest
affairs of the country to the retention of the prime ministers and even the king
himself. The general effects of these interventions were the intensification of
pessimism towards foreigners, and its special effect was the persistent pessimism
of Iranians towards Russia and Britain. For more than two centuries, the
memories of these interventions have been widely reproduced, and governmental
and non-governmental actors have used the political dimension of the memories
of Russia and Britain in line with their goals. The question of this research is
what is the politics of memory of the Government of the Islamic Republic of Iran
toward Russian and British historical interventions and to what extent has this
policy been accepted in the social sphere? The hypothesis of this article is that
the representation of British memories in the public sphere is based on the
"politics of remembrance" of past hostilities and has full legitimacy in the social
sphere due to the matching of formal and informal memories, but the
representation of government memories of Russia is based on "politics of
Forgetting" and because of the inconsistency of governmental orientation with
the common perception of people's memories of Russia, they have opposed the
government's memorial orientation.
In this study, British and Russian memory is examined using the two concepts of
"consensus memories" and "imposed memories". The memory of the British
interventions is a consensus memory and there is no memory gap. The
concurrence of "public memory" and "official memory" of Britain has facilitated
the government’s successful politics of memory. The politics of remembrance
Iran's traumatic memories of Britain through "memory practices" legitimizes the
current hostile orientation. In contrast, the Islamic Republic of Iran, in line with
its current goals and needs, seeks to further develop relations with Russia.
Therefore, it has tried to adapt the past to the present approach, and in this
regard, through memory practices, it has adopted the politics of forgetting and
imposing a new memories of Russia. However, this approach has led to the
perception of a "memory threat" in some parts of society. Imposed memory
means forcing memories from above in which government interpretations are not
approved by a large section of society. Thus, non-governmental memory agents,
through the politics of remembrance in social spaces from below against the
politics of forgetting from above, they recall bad memories of Russia and thus
show their memorial resistance to the government's approach.
Methodology
The method used in this research is comparative and the method of data
collection is the use of reliable library and Internet resources.
Result and discussion
The conspiratorial view of British behavior and the exaggerated role of this
country in the developments in Iran is not limited to the post-revolutionary
period, and from the time of the Iran-Russia wars to the Corona era, this
tendency has existed among Iranian officials. The Government of the Islamic
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Republic of Iran has used the following six memory practices in order to advance
its anti-British memory policy:
Schools: In textbooks, Britain has been the most important and destructive
country in the contemporary history of Iran. The history of Britain's atrocities
from the separation of Herat from Iran to British aid to Saddam in Iran- Iraq war
has been described.
National Days: September 4, which coincides with the day of the martyrdom of
Rais Ali Delvari, is marked in the Iranian calendar as the "National Day against
British Colonialism."
Media: The government has used various media tools, as the most important
means of transmitting governmental memories, to socialize the memories of the
people towards Britain.
Monuments: Museums are one of the most important places of memories that
play an important role in internalizing and biographizing memories to the
audience by objectifying memory and offering live experiences. The Rais Ali
Delvari Museum, which was his residence, is one of the most active and popular
museums, which is visited by about three thousand people daily.
Memorial Laws: In the "Law on Legal-Political Pursuit of the Role and
Intervention of the United States and Britain in the Coup d'etat of 1953 coup
d'état against the National Government of Iran", the government is obliged to
receive compensation for the USA and Britain.
Public Space: In the politics of naming in cities and public spaces, the memory
of the British intervention is well connected with the daily life and lived
experience of the people.
memorial representation of Britain in urban space (Ferdowsi Square,
Tehran)

The government's politics of memory toward Britain, mentioned above, has full
legitimacy in the social sphere. Even in the society, there are more hostile
tendencies than in the government. Memory practices, of which language and
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proverbs are the most important pillars, convey the feelings of friendship and
enmity on a daily basis. In Persian, as the house of thought and the place of
construction of social life, the proverb of the deceitful man is "Churchill" or the
term "old fox" is very common to refer to Britain. The output of this policy is to
consolidate and intensify the hostile attitude towards Britain at the social level.
Such strong social foundations have been an important factor in stabilizing
foreign policy and preventing possible changes in Iran-Britain relations. When
the government tried to relatively improve relations with Europe and Britain, it
faced a negative social reaction. Protest against the reopening of the British
Embassy on September 23, 2015, Protest against the Queen's birthday on June
13, 2020, Protest against the presence of the British Ambassador in the
gatherings related to the crash of the Ukrainian plane on January 13, 2017,
Protest against the British Ambassador's trip to Yazd on October 1, 2016 show
the role of negative memories in the people's opposition to improving relations
with Britain.
On the contrary, the government has tried to change the past relations with
Russia to its current goals by adopting a policy of Forgetting. Silencing of the
past is a technique used for reconciliation. This technique believes in the
"therapeutic effect of oblivion" because the passage of time heals psychological
wounds and seeks to leave the trauma and violence of others to collective
forgetfulness to enable reconciliation. Russia's representation in different
memorial practices such as memorial laws, national days, public spaces, and
monuments has been completely silenced. The national calendar includes 11
national days in remembering bad memories of the United States and Britain.
However, in the Iranian calendar, anniversaries such as the signing of Treaty of
Turkmenchay, the bombing of the shrine of Imam Reza, the attack on Tabriz and
the execution of Seqat-ol-Eslam Tabrizi, the 1908 bombardment of the Majlis,
and the occupation of Azerbaijan have been silenced. No anti-Russian posters,
murals, banners and billboards were found in the public and urban areas.
The Government of the Islamic Republic of Iran seeks the comprehensive
development of relations with Russia. While the very negative memorial image
of Russia among most sections of Iranian society is Widely recalled. Events
related to Russia are even more prominent than Britain because the negative
historical picture of Britain is a general one, but memories of Russia are eventoriented, with many events related to Russia becoming the most important
political symbols of humiliation Interventions of strangers. Due to the continued
existence of Russia, as one of the great powers of the world, and the strategic
Iran-Russia relations, memories of Russia are considered to be closely related to
today, explaining the nature of current Russia and its relationship with Iran.
Thus, through the above-mentioned procedures and narratives, the government
seeks to reconcile the past with the present and reduce social opposition to the
development of relations with Russia.
But this memory approach of the government has little legitimacy in the people
views. The memory of Russia is one of the most vivid historical memories of
Iranians towards a foreign country. For more than a hundred years, influential
memory actors have been spreading negative representations of memory about
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Russia. In this approach, historical memories connect Turkmanchay with not
delivering the S300 to Iran, negligence in the Bushehr Nuclear Power Plant and
the Corona vaccine. 150 years before the capture of the US embassy and the
hostage crisis in 1979, the Iranians occupied the Russian embassy and killed its
ambassador, Griboyedov. Griboyedov was an arrogant person, he insulted the
Iranian customs, he did not take off his shoes in front of the Shah and was
considered a symbol of Turkmenchay.
After the Islamic Revolution, the Iranian people, along with very negative
memories of Britain and the United States, also had bitter memories of Russia /
Soviet Union and began to express them publicly. at the beginning of the Islamic
Revolution, foreign policy was hostile to the Soviet Union. The social and
governmental memory approach was also fully aligned, but in later years the
government introduced new memorial narration to allow for the development of
relations with Russia. but this approach was not in line with the tendencies of
sections of society. In cases such as the " Treaty on the basis for mutual relations
and the principles of cooperation between the Islamic Republic of Iran and the
Russian Federation", the "Caspian Legal Regime Convention", the Iranian
President's visit to Russia in January 1400, etc., memory variable has been one of
the reasons why people oppose the development of relations with Russia.
Conclusion
The purpose of this article was to analyze the complexities of interacting with
strangers, about whom there are deep-rooted and negative memories that are
alive in the public sphere. Memoirs of Russia and Britain are vivid and
influential. In relation to Britain, the horizons of the governmental and social
memory are in line. Thus, people who see Churchill as a symbol of cunning or
call Britain an old fox sympathize with the government's representation of
negative memories of Britain. For this reason, the government's hostile approach
to foreign policy is legitimized. But there is no consensus between the
government and society on the memory of Russia. In formal memory, In line
with the past with the current approach, there is a rupture of memories, but in the
informal sphere there is a continuum of memories. People's memory resistances
are shaped by negative representations in order to face memory threats. The
government is trying to re-socialize the memories of the people and convince the
public that Russia has separated from its history and doesn’t intend betray Iran
again. But people think of Russia as they did in the past; That is, an aggressive
and traitorous country that easily turns its back on Iran and makes this country a
compromise in its interests as a playing card. Thus, the government's attempt to
develop relations with Russia is faced with memorial opposition among
considerable sections of the population. It is important to note that, given that
memory is a "relational" concept, the acceptance of a new memory narrative
requires the adoption of an appropriate politics of memory by Russia, including
the implementation of procedures related to transitional justice and politics of
regret. Making credible "Russian change" and healing deep-rooted wounds and
resentments of Russia does not simply require one-sided claims, but requires
practical actions such as a formal apology and compensation to Iran.
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بررسی تطبیقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزههای
اجتماعی و دولتی در ایران
سامان فاضلی

1

 .1دانشجوی دکترای روابط بینالملل ،دانش کده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

لینا گزارش نتیجه م ابهتیابی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/230E1350B3475DC A/0%
20.1001.1.1735790.1400.17.1.7.3

تاریخ دریافت1400/7/23 :

چکیده

تاریخ بازنگری1400/10/19 :

در نگرش ایرانیان ،در سطح دولتی و اجتماعی ،اصل عدممداخله ،فراترر ا یرا اصرل
تاریخ پذیرش 1400/11/17 :حقوقی است و حساسیت به مداخلۀ بیگانگان ،تا جایی است که یکری ا ددددرههای
اصلی در ارتباط با بیرون ا مر ها ،بیش ا تعامل ،مبار ه با مداخلرۀ خارجیهرا اسرت
این برداشت ،که در خوانش هزاران سال تراری ایرران ری ره دارد ،موجرل شرکلگیری
پدیدهای شده که در این پژوهش« ،فراخاطرۀ مداخلۀ بیگانه» نامگذاری شده اسرت در
حو ۀ دولتی ،یادآوری تجاو های ک ورهای خرارجی ،راهکرار مردیریت گذشرته بررای
نوع مقاله :پژوه ی
تثبیت هویتی سیاست خارجی استکبارستیزانه اسرت براوجوداین ،سیاسرت خرارجی
جمهوری اسالمی ایران ،بهاقتضای نیا های رو  ،روابطی را با قدرتهای بزرگ و حتری
با دشمنان تاریخی خود ،ا جمله روسیه و انگلیس ،برقرار کرده است پرسش پرژوهش
واژگان کلیدی:
حاضر این است که «رویکرد خاطراتی دولت در رابطه با خاطرۀ مداخلرههای روسریه و
سیاست خاطره،
انگلیس چیست؟» و «این رویکرد تاچهمیزان موردپذیرش اجتماعی قرار گرفته است؟»
بیگانههراسی ،ایران،
در پاس گفته میشود« ،با نمایی خاطراتی انگلیس در حو ۀ دولتی مبتنیبر «سیاسرت
روسیه ،انگلیس
یادآوری» خصومتهای گذشته است و بهدلیل تطابق خاطرۀ رسرمی و دیررسرمی ،ا
م روعیت کامل برخوردار است ،اما با نمایی خاطراتی دولتی در قبال روسیه ،مبتنیبرر
«سیاست فراموشی» است و بهدلیل عدم تطبیق این جهتگیری با تصور رایج خاطراتی
مردم ا روسیه ،با مقاومت خاطراتی روبهرو شده است»

 نویسنده مسئول:

سامان فاضلی

پست الکترونیکsamanfazeli43@yahoo.com :
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مقدمه
در طول  26قرن تاری ایران ۱۰۸۰ ،جنگ بین ایرران و اقروام و ک رورهای بیگانره رخ داده کره
موجل شکلگیری پدیدهای با عنوان «بیگانههراسی» شده است گسترش روابط خارجی ایرران
در دوران مدرن در تعامل با بزرگترین قدرتهای استعماری جهان ،یعنری انگلریس و روسریه،
تکوین یافته است دو ک ور یادشده در قرن نو دهم ۳2 ،درصد ا سرر مینهای کرل جهران را
دراختیار داشتند مداخالت آنها در ایران ،ا ریزترین امور مملکرت ترا ابقرای صردراعممها و
حتی شخص شاه را دربر میگرفت پیامد عمومی مداخالت یادشده ،باال گرفتن نگررش منفری
به بیگانگان بود و پیامد ویژۀ آن نیز عبارت بود ا بدبینی ماندگار ایرانیان بره دو ک رور روسریه و
انگلیس بیش ا دو سده است که خاطرات این مداخالت بهگونرهای گسرترده با تولیرد شرده و
با یگران دولتی و دیردولتی در راستای اهداف ان ا بعد سیاسی خاطرات روسیه و انگلیس بهره
بردهاند پرسش این پژوهش این است که «رویکرد خاطراتی دولت جمهوری اسالمی ایرران در
رابطه با خاطرۀ مداخلههای روسیه و انگلیس چیست؟» و «این سیاست تاچهمیزان موردپذیرش
خاطراتی در حو ۀ اجتماعی قرار گرفته است؟» در پاس گفته مریشرود« ،با نمرایی خراطراتی
انگلیس در حو ۀ دولتی ،مبتنیبر «سیاست یادآوری» دشمنیهای گذشته است و بهدلیل تطابق
خاطرۀ رسرمی و دیررسرمی ،ا م رروعیت کامرل در حرو ۀ اجتمراعی برخروردار اسرت ،امرا
با نمایی خاطراتی دولتی در قبال روسیه ،مبتنیبر «سیاست فراموشری» اسرت و برهدلیرل عردم
تطبیق این جهتگیری با تصور رایج خاطراتی مردم ا روسیه ،با مقاومت خاطراتی روبهرو شده
است»

1

در این پژوهش ،خاطرۀ انگلریس و روسریه برا اسرتفاده ا دو مفهروم «خراطرات اجمراعی » و

«خاطرات تحمیلی »2بررسی شده است خاطرۀ مداخلهها و ظلمهای مسرتمر انگلریس ،خراطرهای
اجماعی است و شکاف خاطراتی وجود ندارد در طرول  ۱۵۰سرال اخیرر ،ایرن خراطرات منفری برا
روایتی ثابت بهگونهای رو مره ا سوی مردم و دولت با تولید شدهاند؛ بهاینمعنا که امرو ه نیرز همران
نفرتی که ایرانیان ا انگلیس قرن نو دهم داشتند و همان تعیینکنندگی ویرانگری که بررای ایرن ک رور
در امور ایران و جهان قائل بودند ،تداوم یافتره اسرت همافرق برودن «خراطرۀ عمرومی »3و «خراطرۀ

1. Consensual Memories
2. Imposed Memories
3. Public Memory
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رسمی »1در قبال انگلیس ،پی برد سیاست خاطرۀ موفق را تسرهیل کررده اسرت سیاسرت یرادآوری

2

خاطرات تروماتیا ایران ا انگلیس ا طریق «رویههای خاطراتی »3موجل م روعیت جهرتگیری
فعلی میشود سیاست یادآوری ،که رویکردی تقابلجویانره اسرت ،عبرارت ا برا گویی و با تولیرد

خاطرات منفی بهمنمور م روعیتبخ ی به سیاست خارجی نزد مصرفکنندگان خراطره 4ا طریرق
تسلط بر معنای گذشته است
درمقابل ،جمهوری اسالمی ایران ،در راستای اهرداف و نیا هرای کنرونی خرود ،درصردد
توسعۀ فزایندۀ روابط با روسیه برآمده است؛ ا اینرو ،به تطبیق گذشته با رویکرد کنونی مبرادرت
ور یده و دراینراسرتا ،ا طریرق رویرههای خراطراتی ،بره سیاسرت فراموشری و القرای روایرت
خاطراتی جدیدی ا روسیه روی آورده است بااینحال ،این رویکرد در بخشهایی ا جامعره،
موجل ایجاد تصور «تهدید خاطراتی» شده است خاطرۀ تحمیلی ،بهمعنای اجبار خاطراتی ا
باال است که در آن تفسیرهای خاطراتی دولت ،موردتأیید بخرش گسرتردهای ا جامعره نیسرت

خاطرات مردم ا روسریه ،ا جملره «خراطرات سرخت »5بهشرمار میآیرد خراطرات سرخت،
خاطراتی هستند که بهگونهای گسترده ،با تولید و تکرار میشوند؛ بنابراین ،بهراحتی قابرلتغییر و
با تفسیر نیستند در مواقعی که دولت در پی «گسست خاطراتی» است ،اما در جامعره «ترداوم
خاطراتی» وجود دارد ،تعارض خاطراتی بهوجود میآید (کروگررو و همکراران)۳ :2۰۱۹ ،؛
بنابراین ،کارگزاران خاطراتی دیردولتی ا طریرق سیاسرت یرادآوری در فضراهای اجتمراعی در
مقابل سیاست فراموشی ا باال ،به سیاست یادآوری ا پایین روی آورده و بهاینشکل ،مقاومرت
خاطراتی خود را ن ان دادهاند روش مورداستفاده در این پژوهش ،مقایسهای و شیوۀ گرردآوری
اطالعرات نیرز منرابع معتبرر کتابخانرهای و اینترنترری اسرت در ادامره ،پرس ا شرر پی رینه و
چارچوب نمری ،ابتدا رویکرد خاطراتی دولت در قبال انگلریس و روسریه ،برپایرۀ شرش رویرۀ
خاطراتی مهم بررسی میشود و در بخش بعدی ،گرایشهای خاطراتی اجتمراعی در تطرابق یرا
تعارض با رویکرد دولتی ،بررسی خواهد شد
1. Official Memory
2. Politics of Remembrance
3. Memorial Practices
4. Memory Consumers
5. Tenacious Memories
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

 .۱پیشینه پژوهش
فرزبد و چوببستی ( )۱۳۹۷در پژوه ی با عنوان «حافمره جمعری نسرلها ا جنرگ ایرران و
عراق» وجود تفاوتهای نگرشی و ار شی در حافمۀ جمعری نسرلها در مرورد جنرگ ایرران و
عراق را بررسی کردهاند آنها با روش مصاحبه به این نتیجه رسریدهاند کره نسرل قردیمیتر کره
دارای حافمۀ اتوبیوگرافیا ا جنگ است ،رویکردی آرمانی ،حماسی ،و نوستالژیا بره جنرگ
دارد ،اما نسل بعدی ،جنگ را به شیوهای ایدئولوژیا ،ابزاری ،و انتقادی یادآوری میکند
فرزبد و همکاران ( )۱۳۹۷در پژوهش خود با عنوان «حافمۀ جمعری و هو یرت ایرانری»،
نقش حافمۀ جمعی در ت کیل هویرت ایرانری را توضریح میدهنرد نویسرندگان برا اسرتفاده ا
نمریههای هولباخ ،ریکور ،و احمد اشرف ،الگویی تحلیلی در مینۀ نقش حافمرۀ جمعری برر
هویت ملی عرضه میکنند
آدورنو ،هابز باوم ،ادوارد سعید ،گیلوچ ،و کیلبی ( )۱۳۹6در مجموعه مقراالتی برا عنروان
«خاطره ،تاری و تروما؛ سیاست و ابداع خاطره» ،موضوعات مهم سیاسرت خراطره را بررسری
کردهاند آدورنو ،موضوع کنار آمدن با گذشته (دورۀ ناسیونالرسوسیالیسم) در آلمان را واکراوی
میکند ،هابز براوم برسراختگی و «ابرداعی» برودن سرنتها را شرر مریدهرد ،ادوارد سرعید،
ک مکشهای اجتماعی حفظ و انکار خاطره را تبیرین مریکنرد ،و گیلرو و کیلبری ،با نمرایی
خاطره را در شهر منچستر بررسی میکنند
داودی ( )۱۳۹۱در پژوه ی با عنوان «نقش حافمۀ جمعی در برو منا عرات قرومی» ،برا
واکاوی رشد فزایندۀ با نماییهرای گذشرته در منا عرات قرومی پسراجنگ سررد ،ضرمن شرر
مختصر نمریههای سیاست خاطره ،الگو و مفراهیمی را بررای تبیرین کلری منا عرات قرومی برا
استفاده ا نمریههای خاطرۀ جمعی ارائه میدهد
رم ( ،)2۰۰۰نویسررندۀ اس ررائیلی ،در مقال رۀ «ملررت کهررن ای رران؟ کتابهررای درسرری و
خاطرات تاریخی در ایران پساانقالبی» با بررسی سیاست خاطرۀ ایرران ،بره ایرن نتیجره رسریده
است که برخالف تصور رایج ،انقالب اسالمی ،ایرران را ا «عصرر ایرران» بره «عصرر اسرالم»
نبرده است و دولت جدید ،اسا رویکرد هویتی پهلوی ،یعنی «ملت کهرن ایرران» و اسرطورۀ
ملت ویژه و قدیمی ایران را حفظ کرده است
کاظمی و مصطفیپور ( )۱۳۹2در مقالۀ «حافمۀ جمعی قوم کررد و رابطرۀ آن برا نگررش
نمام هویتی» ،پس ا بررسی مقاطع برجسرته در حافمرۀ جمعری مرردم بوکران ،برپایرۀ نمریرۀ
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هولباخ ن ان میدهند ،بهترتیل پنج مقطع تاریخی انقالب اسالمی ،حکومرت  ۱۳2۴مهابراد،
ملی شدن نفت ،دفاع مقرد  ،و رویردادهای انتخابرات  ،۱۳۸۸بی رترین ترأثیر را برر حافمرۀ
جمعی بوکان داشتهاند و البته مؤلفههای سنی ،مذهبی ،و تحصیالت نیرز در میرزان تأثیرگرذاری
هر رخداد مهم بودهاند
چوببستی و همکاران ( )۱۳۹6پس ا مطالعۀ این مسئله که آیا رو یکرد خاطره یا حافمرۀ
جمعی ،ویژگیهای پارادایم بودن را دارد یا خیر ،نمریهها و روشهای بهکاررفته درایرن مینره را
بررسی کردهاند نویسندگان استدالل میکنند که این رویکرد ،تاپارادایمی یرا چنرد پرارادایمی
نیست ،بلکه ناپاردایمیا است
رسولی ( )۱۳۹۴در پژوهش خود با عنوان «نگراهی بره روابرط برونگروهری دیاسروورای
ارمنی با تکیه بر مفهوم حافمۀ جمعی» ،تأثیر حافمۀ ارامنره را برر نردگی انزواطلبانرۀ آنهرا در
ایران بررسی کرده و ن ان داده است که حافمۀ جمعی ارامنه ،موجل شرکلگیری شریوۀ یسرت
دیاسوورایی آنها در ایران شده ،روابط برونگروهیشران را ترنشآمیرز کررده ،و مینهسرا عردم
جذب آنها در جامعۀ بزرگتر شده است
کریمی ( ،)۱۳۹2در پژوه ی برا عنروان «حافمرۀ جمعری و فراینرد هویتیرابی :ترأملی
سیاستگذارانه» ،نقش پروژهها و فرایندهای سیاسی کنونی را بر یادآوری و فراموشری جمعری و
اهمیت هویتی حافمۀ جمعی ،با تأکید بر نقش کارگزاران انسانی ،تحلیل کرده و ن ران میدهرد
که حافمۀ جمعی ا طریق پایگاههای حافمه ،عینیسا ی میشود
فتاحیزاده ( )۱۳۹۵در مقالۀ خود با عنوان «سیاست خاطره :مقدمهای بر رهیرافتی نرو بره
سیاست و تاری » ضمن شر نمریۀ سیاست خاطره ،درصدد رفرع کاسرتیهرا برهمنمور انجرام
تحقیق عملی براسا این نمریه برمیآید تا ا طریق آن ،بتوان سیاست خراطره را در رو یرههای
خاطراتی نوشتاری و تصو یری شر داد
جوادی یگانه و همکااران ( )۱۳۹۵در پژوه ری برا عنروان «سیاسرت خراطره در فضرای
شهری :مطالعۀ موردی مو ههای تأسیسی پس ا انقرالب در شرهر تهرران» ،یکری ا مهمتررین
مکانهای خاطره ،یعنی مو ههای تهران پس ا انقرالب را برا اسرتفاده ا روش تحلیرل گفتمران
بررسی کردهاند آنها در این پژوهش ،به تبیین نقش مو ههای کاخهای سلطنتی ،مرو ۀ عبررت،
و در با سا ی و با تولید دانش تاریخی پرداختهاند
کوشکی و دادبخش ( )۱۳۹۷در مقالۀ خود به این نتیجه رسیدهاند که شبکههای اجتماعی
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و بهو یژه تلگرام در ایران در آگاهی تاریخی و با نماییهای گذشته تأثیرگذار هستند؛ البته بهنمر
میرسد که این فرضیه ،فرضیهای بدیهی است و بی تر باید مفروض قرار گیرد
اینیتاای )2۰۱۵( 1در پایاننامرره خررود بررا عنرروان «سیاسررت ج ررنهای ملرری در ایررران
پساانقالبی» با استفاده ا نمریۀ سیاست خاطره ن ان داده که پس ا انقرالب ،چرخرۀ یرادآوری
ساالنۀ جدیدی بهوجود آمده است بهنمرر نویسرنده« ،اسرالمیسرا ی» تقرویم ،حرذف ابعراد
ملیگرایانه ،و مصادرۀ معنایی رو های ملی باقیمانده ،تالش عمدۀ خاطراتی نمام سیاسی پرس
ا انقالب بوده است
شریعتی و سروشفار ( )۱۳۹۵در «بررسری سیاسرت مرانی حراکم برر تقرویم ایرران در
سالهای پس ا انقالب اسالمی» با استفاده ا نمریرۀ هولبراخ و هابزبراوم و برا بررسری توجره
بیشا حد دولت ایران به سیاستهای تقویمی ،بر این نمر بودهاند که دولرت ایرران ،رویکرردی
گذشتهنگر دارد و برپایۀ اعتبار گذشته در پی هویتیابی و م روعیتبخ ری بره رویکررد حرال
خود است
بررسی پی ینۀ پژوهش ن ان میدهد که نوشتهای دربارۀ موضوع ایرن مقالره یرا دسرتکم
نزدیا به آن  ،که ابعاد سیاسی خاطرات روسیه و انگلیس و آثار هویتی آن را بر رویکرد دولتی و
گرایش اجتماعی بررسی کرده باشد ،وجود ندارد این مسئله بهاینسبل اهمیت دارد که هر نروع
مباحثه و گفتمان سیاسی در فضای نخبگی و دیرنخبگی دربرارۀ روابرط برا روسریه و انگلریس،
بهسرعت به عرصۀ مباحث تاریخی ک یده میشود؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت خراطرات ملری
ایرانیان (در عرصۀ رسمی و دیررسمی) ا روسیه و انگلیس ،این مقاله در پی پر کردن این خرأ
است
 .2چارچوب نظری پژوهش
خاطرۀ جمعی برهعنوان یرا فراینرد ،فعالیرت ،و سرا ۀ اجتمراعی ،ا طریرق سراخت و تنمریم
روایتهای م ترک ا رویدادهای گذشته ،بره هویرت ملری شرکل میدهرد جوامرع در رابطرۀ
دیالکتیکی پیوسته میان گذشته و حال درگیر هسرتند و خراطرۀ جمعری برپایرۀ یرا سرگذشرت

م ترک ،حس تعلق به گروه را پدید میآورد بنیانگذار مفهوم خاطرۀ جمعی ،2موریس هولباخ

1

1. Intini
2. Collective Memory
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است که نمریههایش ،بهو یژه مفهروم «حرالگرایری ،»2بهتردریج مفهروم سیاسرت خراطره را در
رشتههای مختلف علوم انسانی رواج داد فهم ما ا گذشرته ،دارای پیامردهای مهرم راهبرردی،
سیاسی ،و اخالقیای برای حال است و منا عه بر سر معنای گذشته ،منا عره برر سرر حرال نیرز
هست (وروسا )2 :2۰۱6 ،3سیاست خاطره ،عبارت است ا راهبردهای سیاسی برای تطبیق
گذشته با حال خاطرۀ تاریخی ،داسرتانی اسرت کره گروهری ا مرردم بره برانی سراده دربرارۀ
خودشان و پیوندشان با گذشته ،حال ،و آینده ذکر میکننرد تراری  ،محصرور در بافرت مرانی
است ،اما خاطره به گذشته ،یست دوباره میبخ د و مانع آن میشود کره «گذشرته در گذشرته
بماند» (النگنباچر)2۸ :2۰۱۰ ،4

فرانمریۀ سیاست خاطره ،مبتنیبرر هستیشناسری برسراختگرایانه اسرت و هرر خراطره،
رژ یمی ا حقیقت اسرت؛ بنرابراین ،خراطره ،همران روایرت خراطره اسرت و چیرزی بیررون ا
روایتها نیست و نمیتوان «تناظر» روایت و خاطره را ار یابی کرد خاطرۀ جمعی ،با بنا نهادن
یا بنیان خیالی برپایۀ ارجاع به گذشته ا طریق ایجاد تصرو یری دلخرواه و تفسریری رسرمی ا
در های تاری عمل میکند خاطرات ،شرکلپذیر و قابرلتغییر هسرتند؛ بنرابراین ،دولتهرا
تررالش میکننررد ،خرراطرات را بهگونررهای روایررت کننررد کرره توجیهکننرردۀ شررایط جرراری باشررد

(چرویاتسووا )۳ :2۰2۰ ،5خاطره ،محرک است و برای خدمت به منافع ایدئولوژیا در مان
حال و حمل باورهای فرهنگی خاص به آینده شرکل گرفتره اسرت برهطور خالصره ،خراطره را
«دانش احساساتی ا وقایع گذشته» دانستهاند (ورووسا )6 :2۰۱۷ ،معنای خراطره هیچگراه
تثبیت نمیشود و همی ه برهروی تفسریرهای مختلرف گ روده اسرت تفسریر نیرز بره موقعیرت
گروههای خاطراتی گوناگونی وابسته است که خاطرات را برپایۀ عالیق خود رمزگ ایی میکننرد
(جاسکوالفسرکی)2 :2۰۱۷ ،6؛ بنررابراین ،مسرئلۀ خرراطرۀ جمعرری ،برهعنوان طرحرری هررویتی،
درنتیجۀ عاملیت انسانی تولید میشود و رویکردهای فعلی در قالل پایگاههای خراطره متبلرور
میشوند (کریمی)۳ :۱۳۹2 ،
1. Maurice Halbwachs
2. Presentism
3. Verovšek
4. Langenbacher
5. Cherviatsova
6. Jaskulowski
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بین خاطره و حافمه ،تفاوتهایی وجرود دارد کره بایرد بره آن توجره کررد؛ خراطره ،مفهرومی
جامعهشناسانه و گروهی است و جنبۀ بینراذهنی و فرهنگری دارد؛ امرا حافمره ،روانشناسرانه و
ً
فردی است حافمه به ساختارهای آناتومیا مغز مربوط است؛ خاطره ،لزوما به فرد و مانۀ او تعلرق
ندارد ،اما حافمه ،دادهها و تجربههای شخص است؛ موفقیرت و تأثیرگرذاری خراطرات در یرادآوری
پیاپی و فراموشی عمومی آنها است ،حال آنکه در مورد حافمره ،یرادآوری یراد و فراموشری ،هرردو،
نوعی بیماری بهشمار میآیند با جایگزین کردن خاطره بهجای حافمره ،پژوهشهرای انجامشرده در
عرصۀ علوم اجتماعی ،ا علوم دیگر متمایز میشوند و در پژوهشهای مربوط بره خراطرۀ جمعری و
مطالعات خاطره ،انتقال مفهومی بسیار ا ترکیلها و مفراهیم بهترر انجرام مریشرود امرا برا کراربرد
حافمه ،تعبیرهای نامتناسبی بهوجود میآید که برخی ا آنها عبارتند ا  :م رروعیت خراطره ،انتقرال
خاطره ،خاطرات مردم ،خاطرۀ خوب و خراطره برد و

خراطرات ،بره کمرنرگ شردن و فراموشری

گرایش دارند و خاطرهای که کمرنگ شود ،کرارکرد اجتمراعی و سیاسری خرود را ا دسرت میدهرد
خاطره ،نوعی جهتگیری فعال بهسوی گذشته است؛ ا اینرو ،دولتها ا طریق رویههای خراطراتی
در راستای «جامعهپذیری خاطراتی »1یا «خاطرهپرذیری »2اقردام میکننرد (براروکلو۱۴۱ :2۰۱۴ ،3؛

جوسالو و کورسار )۱۷۹ :2۰۱۳ ،4جامعهپذیری خاطراتی ،عبارت است ا فرایند انتقرال خراطرات

مسلط ا سوی کارگزاران خاطره بره ترودۀ گسرتردهای ا اعضرای جامعره (کریرا)2۸۳ :2۰۰۰ ،5
خاطره ،قائم به خود نیست و درجایی بهنام «مکانهای خاطره »6یست میکند دولتها ،پیوسرته ا

فهم قالبیشده ا گذشته برای بسیج خراطره برهعنوان یرا ابرزار سیاسری بررای مران حرال اسرتفاده
مریکننررد زروباااو اسررتدالل مریکنررد کرره دانررش بی ررتر مررردم ا گذشررته برآمررده ا فعالیتهررا و

مناسبتهای بزرگداشتی اسرت و نره ا مطالعرۀ رسرمی تراری (ویلرز )۱۱۱ :2۰۰۵ ،7در پرژوهش
پیشرو ،بررسی رویکرد خاطراتی دولرت ،در شرش رویرۀ خراطراتی مهرم ،یعنری فضرای عمرومی،
بناهای یادبود ،رو های ملی ،مدار  ،و قوانین خاطره بررسی شده است
1. Mnemonic Socialization
2. Memorialistion
3. Barrowclough
4. Jõesalu and Kõresaar
5. Craik
6. Sites of Memory
7. Wills
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 .2-۱فضای عمومی

منبع اصلی خاطرۀ جمعی ،شهر است که میتواند همرواره یرا روایرت خراطراتی پایردار را در
معرض دید عموم قرار دهد (کاتز« )۷۱ :2۰۱۳ ،1سیاست نامگذاری »2فضای عمومی ،روشی
برای تأیید قدرت سیاسی و فرهنگی دالل بوده است شرهروندان برا نامهرا محاصرره شردهاند
ً
تقریبا هیچ فضای عمومی (خیابان ،میدان ،پارک و ) یا خصوصیای (مغا هها ،مراکز خریرد،
آپارتمانها ،و ) بینام نیستند؛ بنابراین ،هیچ فردی در هیچجرای جهران نیسرت کره خیابران،
شهر ،یا ک ور محل سکونت او نامی نداشته باشد این نامگذاریهای بسیار همپیوند با قدرت،
چنان طبیعی و شیئی شدهاند که کمتر به آنهرا توجره میشرود؛ مگرر اینکره توسرط گروههرا یرا
ک ورهایی موردمناق ه قرار گیرند یا تغییر کنند هدف ا اینگونره نامگرذاریها ،برهجای تفکرر
آگاهانۀ شهروندان ،برانگیختن تعمق و توجه ناخودآگاه آنهاسرت در اینجرا سررمایهگذاری در
گذشته بدون لزوم استناد به آن مطر است این رو یۀ خاطراتی ،ا نوع رو یههای دیربزرگداشتی
است کره نسرخۀ «مجرا » تراری در محیطهرای عرادی نردگی رو مرره را م رخص میکنرد

(چادسررون )۳ :۱۹۹۷ ،3رو ی رههای خ راطراتی دیگررر ،مرروقتی هسررتند ،امررا نامهررای عمررومی
بزرگداشتی ،دائمیاند
 .2-2بناهای یادبود

بناهای یادبود ،بیانیۀ خاطرات قابلم اهدهای هستند که بره آنهرا نماخراطره 4هرم میگوینرد
مو ههررا ،ا جملرره مهمترررین بناهررا و جررذابترین مجموعررهها برررای آمررو ش و سرررگرمی
با دیدکنندگان بهشمار میآیند آنها نمایش بیطرفانۀ گذشته نیستند ،بلکه در راسرتای اهرداف

ایدئولوژیکی ساخته شدهاند و در پی «بهصحنه آوردن »5خاطرۀ ویژهای هستند مو هها ،وسایل
نقلیۀ خراطراتی 6هسرتند (اسرتان و ندلسرکی )2۳6-2۴۸ :2۰۱۵ ،7تجربرۀ تأثیرگرذاری کره

1. Katz
2. The Politics of Naming
3. Schudson
4. Memoryscape
5. Staging
6. Memory Vehicles
7. Stan and Nedelsky
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با دیدکننده ا مو ه بهدست میآورد ،موجل میشود که خاطرۀ عمومی را درونری کنرد؛ گرو یی
رخداد موردنمر برای خود او اتفاق افتاده است و ا آن ،تجربۀ یسته دارد و دارای نوعی وجردان

ساختگی 1میشود (سودارو)2۵ :2۰۱۸ ،2
 .2-3روزهای ملی

همۀ ک ورها برای «ملتبودگی» ،افزونبر سرود و پررچم ،بره رو ملری هرم نیرا دارنرد ایرن
رو ها ،احساسات را به درک ویژهای ا تاری پیوند می نند و لحماتی را ایجاد میکنند که ملت
«با هم بهیاد میآورند» رو های ملی ،معنای ندگی عمومی و شریوههای تفکرر «درسرت» در
مورد افراد و رویدادهای گذشته را استاندارد و همگرام مریکننرد ایرن نروع آگراهی ،بررخالف
آگاهیهای بهدستآمده ا کتابها ،آمیخته با احساسات و اعتقادات است این رو ها ،روایتری
تکرارشوندهاند 3که برپایۀ آن ،هریا ا شهروندان با یا تجربرۀ م رترک در یسرت خراطراتی

جامعۀ خود م ارکت کرده و ملت را به اجرای دوبارۀ تاری در چارچوب روایرت ملری تردیرل
میکند (آریلی)۴ :2۰۱۹ ،4
 .2-4قوانین خاطره

«قوانین خاطره »5عبارتنرد ا  :وضرع قروانین دولتری بررای بزرگداشرت ،ممنوعیرت ،دریافرت و
پرداخت درامت ،تحقیق و تفحص ،و جرمانگاری روایتهای بدیل دربارۀ رخدادهای تاریخی
این قوانین ،درصدد عرضۀ نسخۀ رسمی و قانونی «حقیقت تاریخی» هسرتند؛ چیرزی کره ا آن

میتوان با عنوان «حاکمیت خاطراتی »6یاد کرد (اسرنایدر )۳۹ :2۰۰۴ ،7دولتهرا ا طریرق
نوعی راستکی ی خاطراتی ،در پی بهانحصار درآوردن روایتگری دربارۀ گذشته هستند قانون

ممنوعیت انکار هولوکاست در  ۱6ک ور اروپایی و اسرائیل ،ا جملره قروانین تراریخی بهشرمار
میآید قانون ،ابزار پرکاربردی است که برا دربرالگری اطالعرات مربروط بره گذشرته ،برهفعرل
1. Prosthetic Conscie
2. Sodaro
3. Recurring Narratives
4. Ariely
5. Memory Law
6. Sovereignty Over Memory
7. Snyder
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درآوردن برخی رو یدادهای تاریخی ،و پنهان کردن مروارد دیگرر ،ترأثیر چ رمگیری در امنیرت

خاطراتی 1دارد؛ ا اینرو ،دولتها با وضع قانون ،بهدنبال مقابله با تهدیدهای خراطراتی هسرتند

(مالکسو)۱ :2۰۱۵ ،2
 .2-5مدارس

نخستین و طوالنیترین نهاد رسمیای کره بره جامعهپرذیری خراطراتی اقردام میکنرد ،مدرسره
است تصاو یر و داستانهای م ترک دربارۀ گذشته ،ا طریق متون آمو شی و سرگرمی ،در ذهن
کودک ،ایدهها و احساسات ماندگاری را دربارۀ گذشته حرا میکننرد (ویلرز)۱۱۱ :2۰۰۵ ،3

مدار دوران مدرنیته ،مجموعههایی چندبعدی در رابطۀ کامل با ایدئولوژی رسمی نمم مستقر
هستند کتاب های درسی ا ابزارهای مهرم مردیریت گذشرتهاند کره آنهرا را «معردن طرالی»

سیاست خاطره نامیدهاند (ونگ )۸2 :2۰۱۸ ،4مدرسره ،مهمتررین نهراد بررای همگنسرا ی

خاطراتی 5یا وحدت خاطراتی است دولتها پرس ا تغییررات سیاسری و انقالبری و برانردا ی
دولت مستقر ،به «براندا ی گذشرتۀ »6نمرم پی رین ا طریرق مردار مریپردا نرد و «گذشرتۀ

جدیدی» میسا ند (ویلیامز)۳2۸ :2۰۱۴ ،7
 .2-6رسانهها

امرو ه رسانهها در مرۀ مهمترین میانجیهای انتقال خاطرات هستند در رو نامهنگاری جدید

و بهو یژه در رو نامهنگاری سالگرد ،8که مر بین خبر و خاطره در آنها بسیار مبهم شده اسرت،

رسانهها در البهالی گزارشهای بهاصطال بیطرف خود ،پیوسته «اخبار گذشرته» را نیرز ارائره

میدهند (نایجر )۴ :2۰۱۹ ،9در این یرمجموعه ،فیلمها و سریالها ،تأثیرگرذاری خراطراتی
1. Memonical Security
2. Mälksoo
3. Wills
4. Wang
5. Memorial Homogenization
6. Overthrow of the Past
7. Wiliams
8. Anniversary Journalism
9. Neiger
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ً
بسیار بی تری دارند عمر توجه به یا گزارش خبری ،بولتن ،یا میزگرد تلو یز یونی ،یا یا نهایترا
چند رو است؛ اما یا فیلم میتواند برای دههها پخش شود برهو یژه اینکره امررو ه فیلمهرای
تاریخی ،بسیار موردتوجه سا ندگان قرار گرفتهاند؛ بهگونرهای کره ا دهرۀ  ۱۹۹۰ترا  ،2۰2۰ا
میان  ۳۰فیلم برندۀ اسرکار ۱۷ ،مرورد بره مقولرههای تراریخی یرا داسرتانها و شخصریتهای
گذشته مربوط است
 .3فراخاطرۀ مداخله بیگانه و بیگانههراسی
فراخاطرۀ مداخلۀ بیگانره ،دربردارنردۀ دو مفهروم فراخراطره و بیگانره اسرت در بران فارسری،
«بیگانه» مفهومی بسیار منفی و همراهی و دوستی با آن بسیار نکوهیده است در ایرن فرهنرگ،
«بندۀ بیگانگان بودن ،ا مردن بدتر است» (بهار )۵۵۰ :۱۳۸۷ ،فراخاطره نیرز برهمعنرای یرا
خاطرۀ مرکزی و معنابخش است که خاطرههای دیگر در چارچوب آن و در ارجراع بره آن معنرا
مییابند ک ور «بیگانه» ،تهدید مهمی بهشمار میآید که درصدد مداخله در امور ک ور است
نمریۀ بیگانههراسی ،مسئلۀ تهدیدآمیز تلقی کردن بیگانگان را عمومیت میبخ د و آن را ذاتری،
پی ینی ،و مفروض میانگارد و مبتنیبر تأثیر تعینگرایانۀ تراری برر حرال اسرت؛ درحالیکره،
برپایۀ نمریۀ سیاست خاطره ،بیگانه یا برچسل و مفهوم خاطراتی است و مریتروان ا طریرق
رو یههای خاطراتی ،برخی خارجیها را به «بیگانه» تبدیل کرد و ا برخری نیرز «بیگانره دایی»
کرد چیزی بهنام «موجبیت خاطراتی» وجود ندارد مفهوم بیگانه ،یا ن رانه یرا دال میرانتهی
است وظیفۀ سیاست خاطره ،پر کردن این دال و «تولید بیگانه» اسرت؛ ا ایرنرو ،مصرداقهای
بیگانه ،متغیر است؛ بهعنوان مثال ،عراق در گذشته یا دیگری خاطراتی و مصداق یرا بیگانرۀ
مداخلهگر بود ،اما پس ا سال  2۰۰۳ا این ک ور« ،بیگانه دایی» شرد در آینرده نیرز ممکرن
است با قدرتگیری گفتمان باستانگرایی در ایران ،دوباره عراق به بیگانه تبردیل شرود؛ هرچنرد
باوجود تغییرپذیری خاطره نباید تصور کرد که خراطره برهراحتی و بهسررعت قابرلتغییر اسرت
چنانکه در این مقاله توضیح داده خواهد شد ،روایت خاطراتی رسمی و دیررسمی ا انگلریس،
در طول بیش ا  ۱۵۰سال ،ثابت مانده است ا سوی دیگر ،مانردگاری خراطراتی ا روسریه در
سطح جامعه باعث شرده اسرت کره تالشهرای همهجانبرۀ دولرت بررای مقبولسرا ی روایرت
خاطراتی جدید ا روسیه ،با چالشهایی روبهرو شود
فرایند سراخت بیگانره ،پیامرد تعامرل برین گروههرای خراطراتی گونراگون اسرت مرردم،
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دریافتکنندگان منفعل خاطرات دولتری نیسرتند و همسرو یی و مخالفرت آنران برا روایتهرای
خاطراتی دولتها ،نقش مهمی در سیاست داخلی و خارجی دارد؛ بهعنوان مثال ،پهلروی دوم،
در پی اعمال سیاست فراموشی در مورد آمریکا بود ،اما در حو ۀ اجتماعی ،سیاسرت یرادآوری،
بهو یژه با تأ کید بر خاطرۀ کودتای  2۸مرداد ،با رو یکرد دولتی در تعارض بود؛ ا اینرو ،اتحاد و
توسعۀ روابط با آمریکا بهشدت موردانتقاد حرو ۀ اجتمراعی قررار گرفرت پرس ا انقرالب نیرز
دیالکتیا با نماییهای خاطراتی ا محورهای ک مکشهای سیاسی بوده اسرت؛ بررای نمونره
میتوان به شیوههای با نمایی خاطرۀ کورش ،مکران خراطرۀ پاسرارگاد ،و رو ملری دیررسرمی
هفتم آبان اشاره کرد
مقالۀ حاضر بر خاطرات مربوط به اقوام و ک ورهای «بیگانه» و بهو یژه ،خراطرۀ روسریه و
انگلیس تمرکز دارد بیگانهنمایی و بیگانهانگاری ک ورهای خارجی ،راهکار قدرتمند کارگزاران
خاطراتی رسمی و دیررسمی برای م روعیت دایی یرا جلروگیری ا برقرراری و توسرعۀ روابرط
است
 .4رویکرد خاطراتی دولت در مورد انگلیس
توطئهآمیز دیدن رفتارهای انگلیس و قائل شدن نقش مبالغرهآمیز بررای ایرن ک رور در تحروالت
ایران ،پی ینۀ دیرینهای دارد سید ضیاء ،ا عامالن کودترای اسرفند  ،۱2۹۹میگویرد« :تراری
سیصدسالۀ اخیر ن ان داده که انسران در دوسرتی برا انگلریس ضررر میکنرد ،امرا دشرمنی برا
انگلیس ،موجل محو آدمی میشود» (بهنقل ا  :میالنی )۱۷ :۱۳۹2 ،محمد مصدق و حرزب
توده ،شاه را دستن اندۀ انگلیس میدانسرتند و شراه نیرز آندو را عامرل انگلریس میدانسرت
فردوست ادعا میکرد که مصدق ،آگاهانه به بریتانیا و آمریکا کما مریکررد ترا علیره خرودش
ً
کودتا بهراه اندا ند چند سال پس ا قیام کامال بومی  ۱۵خرداد  ،۱۳۴2پرسش علم ا شاه ایرن
است که «هنو نمیدانم خارجیها ،کدامیرا تحریرا مریکردنرد رو هرا ،انگلیسهرا ،یرا
آمریکاییها؟» که البته شاه معتقد بود ،کار انگلیس بوده است (آبراهامیان و همکراران:۱۳۹2 ،
 )2۰۱پس ا انقالب ،جعفر بهبهانیان به شاه پی نهاد داد« :بلند شروید بره انگلسرتان بررویم
برای عذرخواهی ا توهینی که دوسه سال پیش در مراجرای نفرت بره مرردم انگلسرتان کردیرد
آنوقت کارهرا رو برهراه میشرود ،بره تهرران برمیگرردیم» (بهنرود )6۰ :۱۳۸۵ ،ایرن روایرت
خاطراتی ،پس ا انقالب اسالمی تعدیل شد؛ اما بهدلیل تداوم ظلمهای انگلریس ،منفینگرری
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ناشی ا خاطرات تل ا این ک ور تداوم یافت در ادامه به شش رویۀ خاطراتی مهم دولرت در
مورد انگلستان اشاره شده است
مدارس :در کتابهای درسی مردار پرس ا انقرالب اسرالمی ،انگلریس ،مهمتررین و
ویرانگرترین ک ور در تاری معاصر ایران بوده است؛ برهعنوان مثرال ،در کتراب درسری تراری
معاصر ایران پایۀ یا دهم نام انگلیس /انگلستان  ،۳۵۴آمریکا  2۷۵و روسیه /شوروی  ۱۴2برار
آورده شده و خباثتهای انگلیس در طول تاری  ،ا عهدنامرۀ «مفصرل» ترا بیرداری اسرالمی،
ت ریح شده است نمونههایی هم که ممکن است ذهنیت دیگری را به دانشآمرو منتقرل کنرد،
تعدیل میشود؛ بهعنوان نمونه ،در کتاب درسری «مطالعرات اجتمراعی» ،پنراه برردن مرردم بره
سفارت انگلیس در عهد م روطه ،موردنقرد قررار میگیررد؛ یررا ،مرردم ا «سیاسرت پیچیردۀ
استعماری انگلیس و سوءاستفادۀ این ک ور ا تحصن آنها» دافرل بودنرد همچنرین ،ا سرال
 ۱۳۹۹در در ه رتم کترراب فارسری پررنجم دبسررتان برا عنروان «دفراع ا مریهن» ،ندگینامرۀ
رئیسعلی دلواری ،بهعنوان نماد مبار ه با بیگانگان اضافه شده است در بخ ری ا ایرن در ،
پس ا با پسگیری محلهای آورده میشود« :رئیسعلی ،پرچم انگلریس را بره یرر ک رید و بره
افسر انگلیسی گفت :به فرماندهات بگو ،پرچم انگلیس در این ک ور جایی ندارد»
روزهای ملی :پس ا اعتراضهای سال  ۱۳۸۸و نقش مخرب رسانههای انگلیس در آن،
رو  ۱2شهریور (هم مان با رو شهادت رئیسعلی دلواری) در تقو یم ایران« ،رو ملی مبرار ه
با استعمار انگلیس» نامگذاری شده است سخنرانی مقامات تأثیرگذار ،رسانههای خبری ،فیلم
و سریالها ،مانورهای نمامی ،و سبل افزایش تأثیرگذاری عاطفی و شرناختی ایرن رو ملری
میشود رو ملی دیگری که در تقویم رسمی ک ور وجود دارد ،رو سوم اسفند است که بهنرام
رو «کودتای انگلیسی رضاخان» ثبت شده اسرت در ایرن رو بره دستن راندگی رضاشراه و
پهلویها و نقش انگلیس و یانهای آن برای ایران اشاره میشود
رسانه :دولرت برا اسرتفاده ا ابزارهرای مختلرف رسرانهای ،برهعنوان مهمتررین وسریلۀ انتقرال
خاطرات ،اقدام به جامعهپذیری خاطراتی مردم در مورد انگلیس کرده است دراینراسرتا ،رسرانههای
دولتی ،فرهنگ و مفاهیم سیاسی را در بافت تاری به مخاطل ارائه میدهند و ا اینطریرق ،در قالرل
ً
بین ی تراریخی ،شرناختی سیاسی رخاطراتی عرضره میکننرد کره ا دانرش صررفا سیاسری ،بسریار
تأثیرگذارتر و قانعکنندهتر است؛ بهعنوان مثال ،در گزارشی دربارۀ نقش منفی بیبیسری در انتخابرات
 ۱۳۹۴در تلو یزیون گفته میشود« :بنگاه سخنپراکنی دولت انگلیس که در کودتای  2۸مرداد ،اسرم
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رمز را اینگونه اعالم کرد :االن دقیق نیمهشل است ،حاال در رو روشن ،فریاد می ند به چه کسرانی
رأی ندهیرد» همچنررین ،سررریالها ،فیلمهررا ،و مسررتندهای «کیرف انگلیسرری»« ،بررانوی سررردار»،
«خاطرات مرد ناتمام»« ،یتیمخانۀ ایران»« ،خاک و آتش»« ،ردپای روباه»« ،عملیات چ م روبراه»،
«کار ،کار انگلیسیها است» ،و  ،همگی با نماییهای منفی رفتارهای تاریخی انگلریس ا طریرق
رسانه هستند دو سریال «عمارت فرنگی» و «معمای شاه» نیز دراین مینه اهمیت فراوانری دارنرد کره
در آنهررا ن رران داده میشررود ،ادارهکننرردههای اصررلی و پ ررت پررردۀ ایررران در مرران رضاشرراه و
()۱

محمدرضاشاه ،بهترتیل ،اردشیر ریپورتر و شاپور ریپورتر بودهاند

سریال «گاندو »2نیز نمونۀ مهمی دراین مینه است که تصو یر منفی خاطراتی ا انگلریس
در آن ررکه جزء سریالهای راهبردی معرفی میشودرر در قالل جاسوسی بهنام موسیپاور ارائره
میشود او بر بسریاری ا افرراد کلیردی ایرران ،سریطرۀ کامرل دارد و حتری بره اعضرای ارشرد
مذاکرهکنندۀ ایران دستور میدهد که در نطق خود چه بگو یند ،چگونره راه برونرد ،و کیف ران را
با کدام دست بگیرند «خاطراتی» بودن تصو یر ارائرهشرده ،اسرا با نمرایی انگلریس در ایرن
سریال است؛ برای نمونه ،در سکانسی مأمور امنیتی ایرانی با اشاره به نقش انگلریس در قحطری
ساختگی و تعداد ک تهشدگان ایران میگوید« :نصف ان نابود شدند با یا جستوجوی ساده
در اینترنت میشود فهمید انگلیس در طول تاری چره بالیری سرر ایرران آورده اآلن هرم دارنرد
تالش میکنند که این لکۀ ننگ را ا ذهن و مغز مردم پاک کنند» مانردگاری خراطراتی ایرران و
عدم تحول روایی بهموا ات تغییررات نمرام بینالملرل در طرول  ۱۵۰سرال اخیرر ،برهخوبی در
َ َ
گفتوگوی یر آشکار است در این گفتوگو انگلیس بهنوعی قردر قردرت 1معرفری میشرود؛
بنابراین ،تأثیرگذاری آن حتی ا آمریکا که ابرقدرت 2انگاشته میشود نیز فراتر است:

راجر (سفیر انگلیس)« :با خودم فکر میکردم بعد ا اینهمه سال حضور در خاورمیانه و
ایران ،تأثیرگذاری ما اندا ۀ آمریکا نیست»
ً
«شارلوت والر (مأمور سرویس اطالعات مخفی)« :دقیقا برعکس یرا نگراه بره تراری
بیندا ری ۀ شبکه و منابع ما در خاورمیانه ،خیلی عمیقتر ا این حرفهاست همین آمریکرا
تصمیمگیرندۀ اصلی کیست؟ البیهای صهیونیستی البیهای صهیونیستی را کی ت کیل داده؟
بریتانیا»
1. Hyperpower
2. Superpower
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بناهای یادبود :مو هها ا مهمترین مکانهای خاطراتی هسرتند کره برا عینریسرا ی خراطره و
عرضۀ تجربهای نده در درونیسا ی و بیوگرافیا کردن خراطره بررای مخاطرل ،نقرش مهمری ایفرا
میکنند مرو ۀ رئیسعلری دلرواری ،کره خانرۀ مسرکونی او بروده اسرت ،یکری ا مو ههرای فعرال و
پرمخاطل است که رو انه حدود سههرزار نفرر ا آن با دیرد مریکننرد در ایرن مرو ه ،مجسرمههای
رئیسعلی ،جنگافزارها ،وصیتنامههای مبار ان ،و تمبرهای مان اشرغال بوشرهر برا مهرر «بوشرهر
تحت اشغال بریتانیا» ،و نمایش داده میشرود هنرو آثرار شرلیا سرال های انگلیسری برر روی
دیوارهای خانه وجود دارد یکی دیگر ا مکانهای خاطراتی ،محل شهادت رئیسعلی اسرت کره بره
«م هد رئیسعلی دلواری» شهرت دارد و بهعنوان یا اثر تاریخی ،ثبت ملی شده است
قوانین خاطره :در «قانون پیگیری حقوقیرسیاسی نقش و دخالرت آمریکرا و انگلریس در
کودتای  2۸مرداد  ۱۳۳2علیه دولت ملی ایران» ،دولت ،موظف به دریافت درامت کودتا شرده
است همچنین ،در طر «پیگرد حقوقی علیه دولت انگلستان برای جبرران خسرارات وارده بره
اتباع ایرانی» آمده است« :بهدلیل اینکه جنایتهای انگلیس در حق مردم ایرران تمرامی نردارد،
دولت موظف است موضوع «هولوکاسرت واقعری تراری » و ک رتار  ۹میلیرون نفرر برا قحطری
مصنوعی طراحیشده توسط انگلیس را پیگیری کند» طر خاطراتی دیگری که در سال ۱۳۹۸
در مجلس اعالم وصول شده است« ،طر الزام دولرت بره برا پسگیری درآمردهای آمریکرا و
انگلیس ا نفت ایران ،بعد ا کودتای  2۸مرداد» است در این طر آمده است که برا توجره بره
سهمهای ۴۰درصدی آمریکا و انگلیس ا نفت ایران پس ا کودتای  2۸مرداد ،دولرت وظیفره
دارد با رجوع به دادگاههای بینالمللی ،این درآمدهای ظالمانه را با پس بگیرد
فضای عمومی :در حو ۀ سیاست ،نامگذاری فضاهای عمومی ،سبل پیونرد خراطرۀ مداخلرۀ
انگلیس با هررو ینگی و تجربۀ یستۀ مردم میشود بسیاری ا خیابانها ،میردانها ،بوسرتانها ،و
بهنام رئیسعلی دلواری نامگذاری شدهاند نامهای دیگری که بهشکلی به اسرتعمار انگلریس مربروط
میشوند ،در نقاط مختلف ک ور وجود دارند که بهعنوان نمونره میتروان بره خیابران باابی سااندرز،
گاندی ،سید عبدالحسین الری ،و میرزای شیرازی اشاره کرد مجسمهها ،دیوارنگارهها ،نام خیابانهرا
و میدانها ،و خاطره را رو مره میکنند پیکرۀ شهرها ،همچون یا گرالری شربانهرو ی ،برهخوبی
میتوانند عواطف منفی و نفرتانگیز را نسبت به انگلیس برانگیزند
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تصویر شماره ( .)۱نمونۀ بازنمایی خاطراتی انگلیس در فضای شهری (میدان فردوسی تهران)

منبع :تسنیم۱۳۹۴ ،

پیامررد رویررههای خرراطراتی یادشررده ،م ررروع شرردن تررداوم جهررتگیری سیاسررت خررارجی
ضداستکباری و ضدانگلیسی است هدف سیاست خرارجی ایرران ،پی ربرد مقاومرت در برابرر
درب و انگلیس است ال مۀ م روعیت جهرتگیری ضدانگلیسری ،وجرود و ترداوم تصرویر و
ادراک منفی در جامعه است خاطرات منفری و «سوءپی رینه» انگلریس و قررار دادن رفتارهرای
امرو این ک ور در چارچوب ادراکی تاریخی ،مهمترین بنیان حفظ تصرویر منفری ا انگلریس
است این تصویر منفی با القرای تغییرناپرذیری آن در قالرل بین ری برآمرده ا انبروه خراطرات
منفی ،که پیوسته یادآوری میشود ،موجل حفظ کینره و ترا ه مانردن ،درمران ن ردن ،و دردآور
بودن خمهای روانی ایرانیان در مورد انگلیس میشود وجود چنین خمهای روانیای ،تولیرد
و فوران عواطف منفی در مورد انگلیس را در پی دارد که سیاست خارجی همسو با آن را م روع
میکند هرگونه تالش برای تغییر بنیادین در سیاست خارجی فعلری نیرز موجرل فعرال شردن و
پیش ک یدن تروماهرا و خراطرات نراگوار پرشرماری ا  2۰۰سرال پریش تراکنون میشرود کره
حرلوفصررل آن ،نیا منررد سیاسررت خرراطراتی گسرتردهای همچررون اتخرراذ سیاسررت پ رریمانی،
دیولماسی عذرخواهی ،دیولماسی درامت و مانند آن ا سوی انگلیس است
 .5رویکرد خاطراتی دولت در مورد روسیه
فراموشی یکی ا نیا هرای ب رر و راهکراری بررای قطرع نجیررۀ کینرهها و دشرمنیها اسرت و
جمهوری اسالمی ایران ،همانند همۀ ک ورها ،در پارهای ا موارد ا رویکرد فراموشی بهره بررده
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است دراینراستا ،دولت با اتخاذ سیاسرت فراموشری ،مسرکوتسرا ی ،روایرتگرری بردیل و
منقطعسا ی تالش کرده است گذشتۀ روابط با روسیه را برپایۀ اهداف امرو ین خود تغییر دهد

مسکوتسا ی گذشته ،1روشی است که در راستای تنش دایی بهکار میرود این روش به «اثرر
درمانی فراموشی» باور دارد؛ یرا ،گذر مان ،خمهای روانی را شفا میدهد و درصردد اسرت
تا تروماها و اعمال خ ونتآمیز دیگران را بهدست فراموشی جمعی بسوارد تا امکان مصرالحه را
فراهم کند سیاست فراموشی ،رویکردی منفعالنه با اشاره نکردن به گذشرته نیسرت ،بلکره ایرن
رویکرد ،میتواند ا طریق «فراموشی برنامهریزیشده» و حتری «سررکوب گذشرته» (ا طریرق
نابودی اسناد ،سانسور با گویی گذشته ،جرمانگاری خاطرات و ) انجام شود هرچنرد برهنمر

فرو ید ،این رویکرد ،سرانجام موجل «با گ ت سرکوبشدگان» میشود و خاطرات یادشده برا
رویکردی انتقامجویانه به اکنون با میگردنرد (رسرو )۵ :2۰۱۷ ،2در روایتهرای جدیرد ،برا

منقطعسا ی تاریخی ،پیوستگی معنایی حال و گذشته قطع و روایت جدیدی ا ماهیت روسریه
ارائه میشود براینمبنرا ،روسریۀ کنرونی بررخالف گذشرته ،هریچ نق ره و نیتری بررای سرلطه و
استکبارور ی در ایران ندارد مقام معمم رهبری ،بهعنوان پرمخاطرلترین و پرنفروذترین مقرام
ایرانی در حو ۀ گفتمانسا ی و روایتگری خراطراتی ،در راسرتای سیاسرتهایی کره مقامرات
اجرایی برای گسترش روابط با روسیه اتخاذ کردهاند ،تالش داشتهاند برا تکنیاهرای خراطراتی
این مسیر را هموار کنند یکی ا تکنیاهای مورداسرتفادۀ ای ران ،مسرکوتسرا ی اسرت کره
میتوان به دو قرارداد مهم تاریخی ترکمانچای و قرارداد تنباکو (رژی /تالبوت) اشاره کرد ای ان
در فاصلۀ سالهای  ۱۳6۸تا  ،۱۴۰۰هفتبار قرارداد ترکمانچای با روسیه را یادآوری کردهانرد؛
درحالیکه  ۵2بار به قرارداد تنباکو برا انگلریس پرداختهانرد همچنرین ،روش عرضرۀ تفسریر و
روایت نو ین تاریخی ،مورداستفادۀ ای ان بوده است؛ بهعنوان نمونه ،در دیدار با پروتین در سرال
 ۱۳۸6اشاره کردهاند« :تصو یر ملت روسیه در ذهن ما ،تصرو یر روشرن و خروبی اسرت و ایرن
بهعلت مقاومتها و تدابیری است که ملت روسیه در مقاطع مختلف ا خود ن ان داده اسرت»
(فارسیخامنهای)۱۳۸6/۷/2۴ ،
مقامهای دیگر ک ور نیز ا تکنیاهای خاطراتی یادشده استفاده کردهاند والیتی ،م اور
رهبر در امور بینالملل ،خاطرۀ مردم ایران ا روسیه را بریاهمیرت و بریربرط برا مران کنرونی
1. Silencing the Past
2. Rusu
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میداند و بر این نمر است که روسیۀ کنونی ،روسیۀ تزاری یا شوروی کمونیستی نیست؛ رابطه با
روسیه ،رابطۀ دوسو یه و برابری است ،اما دربگرایران برا عروامفریبری و تکیره برر ذهنیتهرای
تاری گذشته ،مبتنیبر برداشت سرلطهجو یانره ا کمونیسرتهای جهران برا محوریرت مسرکو،
برقرراری ارتبرراط راهبررردی بررا روس ریه را موردتهرراجم ق ررار دادهانررد (تابنرراک)۱۴۰۰/۰2/۱6 ،
امیرعبداللهیان ،و یر امور خارجه ،نیز بر این نمر است کره روسریۀ پروتین برا دوران شروروی و
پیش ا آن بسیار فرق دارد و رو یکرد خود را عوض کرده است (ایسرنا )۱۴۰۰/۰۷ /۱۳ ،کااظم
جاللی ،سفیر ایران در روسیه ،دربارۀ سفر رئیسجمهور ایران به روسیه در دی  ۱۴۰۰بیان کررد:
«برخی با شبیهسا ی روسیۀ امرو با برداشتهای منفی و رسوبشده ا رفترار روسریۀ ترزاری و
سلطهگری شوروی ،تحکیم روابط امرو ایران با روسیۀ نرو ین را تخریرل مریکننرد م رکل
اینجاست که شناخت ایرانیها ا روسیه بره دوران ترزار و شروروی برمیگرردد و هرچره فحرش
میدهند ،به دوران تزار است» (ویژهنامه سفر رئیسجمهور ایران بره روسریه )۴ :۱۴۰۰ ،زهاره
الهیان ،نمایندۀ مجلس ،نیز دراینباره میگوید« :مخالفان دنبال آن هستند که تاری روابط ایران
در دوران قاجار با روسیه را برجسته کنند؛ اما روسیۀ امرو با روسیۀ دورۀ قاجار ،تفاوت اساسری
دارد ن انۀ این تفاوت آن است که پوتین ،اولین رئیسجمهوری بود که انتخاب رئیسی را تبریا
گفت و ن ستی نیز برا رئیسجمهرور ،بردون سرقف مرانی تعیرین کررده اسرت» (خبررآنالین،
)۱۴۰۰/۱۰/۳۰
با نمایی روسیه در رویههای خاطراتیای همچون قوانین خاطراتی ،رو های ملی ،فضای عمرومی ،و
بناهای یادبود ،بهطور کامل مسکوتسا ی شرده اسرت در تقرویم ک رور رررکره برا  ۳۵۱مناسربت،
پرمناسبتترین تقو یم جهان استرر  ۱۱رو ملی در راسرتای سیاسرت یرادآوری خراطرات آمریکرا و
انگلیس گنجانده شده است؛ بااینحال ،سالگردهایی همچون امضای ترکمانچای ،بمباران حرم امرام
رضررا(ع) ،حملرره برره تبریررز و اعرردام ثقهاالسااالم ،بررهترروب بسررتن مجلررس ،و اشررغال آذربایجرران،
مسکوتسا ی شده است در حو ۀ عمومی و شهری ،هریچ نامگرذاری ،دیوارنگراره ،بنرر ،و بیلبرورد
ضدروسیای یافت ن د دو نمونه ا رویههای خراطراتی کره در آنهرا فراموشری برنامرهریزیشرده و
روایت بدیل بهخوبی قابلتحلیل است ،مدرسهها و رسانهها هستند
مدارس :در کتابهای درسی ا روش مسکوتسا ی و روایتگری بدیل در مورد تراری
روسیه استفاده شده است ا سرال  ۱۳۹۹در کتراب درسری تراری ( ،)۳و یرژۀ علروم انسرانی،
تغییرات مهمی متناسل با سیاست رو ایجاد شد در در پنجم ،عبارتهای «سفیر متجراو
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روسیه»« ،حکومت مستبد رو » ،با بودن «دست رو ها بررای دخالرت بریحدوحصرر در
امور ایران»« ،جنایتهای هولناک» روسیه«،سربا ان متجراو رو »« ،دخالتهرا و جنایرات
رو » ،ماجرای اولتیماتوم ۴۸سراعتۀ رو هرا ،شرهادت ثقهاالسرالم و آ ادیخواهران تبریرز ،و
شهادت ائران در قضیۀ بهتوب بستن حرم امام رضا(ع) توسط روسریه ،حرذف شرده اسرت در
چاب پیش ا  ،۱۳۹۹عامل خاطرۀ مهم بهتوب بستن مجلس ،نیروی قزاق و روسیه بود ،امرا در
چاب جدید ،فاعل این عمل ،محمدعلیشاه است و روسیه تنهرا ا آن حمایرت مریکنرد و برر
نقش انگلیس هم تأکید میشود (کتاب درسی تاری ( )۳ایرران و جهران معاصرر ،ویرژه علروم
انسانی )۴۱-۴۳ :۱۳۹۹ ،همچنین ،در دو سرال تحصریلی  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸در کتراب فارسری
( )2پایۀ یا دهم ،بسیاری ا با نماییهای تل اقدامات روسیه حذف شده بود که عبارت بودند
ا « :دستدرا یهای همسایۀ شمالی ایران ،یعنی روسیه»« ،روسیه چ م طمرع برر آذربایجران
دوخته بود»« ،دیری نگذشت که پرچم رو ها در خاک آد رته بره خرون بیگناهران برهاهترزا
درآمد» و «نگاه فزونخواهانه و ده تبار رو ها به فراتر ا اینها دوخته شده بود»
رسانهها :تاکنون تنها یا فیلم ،یعنی فیلم «استرداد» ،بهطور اختصاصی به روابط ایرران و
روسیه/شوروی پرداخته است این فیلم ا فیلمهای انگ تشرماری برود کره در کراخ کررملین
اجا ۀ فیلمبرداری گرفت داستان فیلم به سال  ۱۳۳۴و با گرداندن یا دهونریم ترن طرالی ایرران
مربوط میشود در فیلم ن ان داده میشود که شروروی در پری پرس دادن طالهرای ایرران بروده
است ،اما اشرف پهلوی با سفر به مسکو ،این ک ور را ا پس دادن امروال ایرران برا میدارد در
ف ریلم ،ن ررانی ا قاللهررای ضداسررتعماری و شخص ریتهای متجرراو و ب ریرحررم ،هماننررد
شخصیتهای استعمارگر دربی ،وجود نردارد اینگونره روایرتگرری بردیل در با نماییهرای
رسانهای دیگر نیز یافت میشود یکی ا موضوعهای وحردتبخش خراطراتی ،انت رار عکرس
سفیر روسیه و انگلیس در مرداد  ۱۴۰۰بود که به لحاظ واکنش خراطراتی ،دولرت و مرردم را در
کنار یکدیگر قرار داد؛ اما حتی دراین مینره هرم ترالش بررای روایرت جرایگزین منتفری ن رد؛
بهعنوان مثال ،باوجود اینکه سفیر روسیه این عکس را منت ر کرده بود ،صداوسریما در گزارشری
خبری دربارۀ این رخداد ا بان مردم میگویرد« :البتره کراربران ،حسراب سرفیر انگلریس را ا
روسیه جدا کردند سفیر جدید انگلیس باید تنبیه شرود مسرکو هرم مراقبرت کنرد کره سرفیر
انگلیس برای سفیر روسیه دانه نواشد و دام پهن نکند»
دولت جمهوری اسالمی ایران ،در پی توسعۀ همهجانبۀ روابط با روسیه است؛ درحالیکره
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تصویر خاطراتی بسیار منفی و مورداجماعی در میان بی تر مردم جامعۀ ایرانی در مورد روسریه،
یادآوری میشود رخدادهای مربوط به روابط با روسیه ،حتی در قیا با انگلیس نیز برجستهتر
است؛ یرا ،تصویر تاریخی منفی در مورد انگلیس ،تصویری کلی است ،اما خاطرات مرتبط با
روسیه ،رویدادمحور است؛ بهگونهای که بسیاری ا رویدادهای مرتبط برا روسریه بره مهمتررین
نمادهای سیاسی ایران تبدیل شدهاند که مثال و نماد ذلت ،حقرارت ،و دخالتهرای بیگانگران
است نکتۀ خاطراتی برجسته این است که بهدلیل تداوم موجودیرت روسریه ،برهعنروان یکری ا
قدرتهای بزرگ جهان ،و وجود ارتباطات ایران و روسیه ،خاطرات نده ا این ک رور ،ارتبراط
وثیقی با امرو دارند؛ بهگونهای که تبیینکنندۀ ماهیرت روسریۀ فعلری و نروع رابطرۀ آن برا ایرران

پنداشته میشوند()2؛ بنابراین ،دولت ا طریق رویهها و روایتهرای خراطراتی یادشرده ،در پری
تطبیق گذشته با حال و کاستن ا مخالفتهای اجتماعی علیه گسترش روابط با روسیه است
 .6گرایش خاطراتی اجتماعی در مورد انگلیس
سیاست خاطراتی رسرمی دولرت در مرورد انگلریس در حرو ۀ اجتمراعی ا م رروعیت کامرل
برخوردار است حتی در حو ۀ اجتماعی ،گرایشهای خصمانهتری در قیا با دولت م راهده
میشررود رو ی رههای خرراطراتی ،کرره برران و ضررربالمثلها ا مهمترررین ارکرران آن هسررتند،
انتقالدهندۀ رو مرۀ احساسات دوستی و دشمنی بهشمار میآیند در حو ۀ بانی ،بهعنوان خانۀ
تفکر و محل برساخت ندگی اجتماعی ،ضرربالمثل انسران فریبکرار« ،چرچیرل» اسرت ،یرا
کاربرد اصطال «روباه پیر» در مورد انگلیس بسیار رایرج اسرت اصرطالحات دیگرری کره در
بان عامه وجود دارد ،ا جمله «انگلیسیها با پنبه سرمیبرند»« ،کار ،کار انگلیسیها اسرت» و
ماننررد آن ،ن رران می دهررد کرره ابعرراد شررناختی و هنجرراری برران فارسرری بهشرردت سررویههای
انگلیسستیزانه پیدا کرده است
با رجوع به با نماییهای خاطراتی در فضای مجا ی م خص میشود که تعداد یادی ا
مردم ،عامل م کالت اساسی ک ور را انگلیس میدانند و حتری برخری ا جریانرات مخرالف
نمم مستقر ،نمم مستقر ،بدون اسناد و شواهد ،انگلیس را عامرل برانردا ی پهلروی دوم ،وقروع
انقالب اسالمی ،و قدرتگیری روحانیون می دانند در سوی دیگر نیز مخالفان نمرم فعلری ،برا
انگلیس ارتباط مییابند حتی میتوان در فرهنگ سیاسی ایران ا مفهوم «بیبیسیهراسی» نام
برررد برخرری ا مخالفرران دولررت کنررونی ایرران ،نررهتنها بیبیسرری را در برانررداختن رضاشرراه و
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محمدرضاشاه مقصر میدانند ،بلکه در حال حاضر نیز بدون دلیل ،این رسانه را عامرل دفراع و
حفظ جمهوری اسالمی ایران بهشمار میآورند در طرف مقابل نیز بیبیسی« ،رسانۀ ملکه» یا
«بنگاه دروغپراکنی» نامیده میشود که در پی ایجاد آشوب در ک ور است البتره ایرن مقالره در
پی تأیید یا رد ادعاهای یادشده نیست؛ چنانکه برخی ا ادعاها را میتوان با شواهد تأییرد کررد
نکتۀ این بخش ،مسئلۀ گسترۀ بدبینی و بیاعتمادی طیفهای گوناگون و حتی متضاد سیاسی به
نقش و کارکرد بیبیسی برمبنای یا تصویر خاطراتی منفری اسرت قردرت و اهمیرت دانرش
خرراطراتی چنرران مسررتحکم اسررت کرره در مسررائل ترراریخی میتوانررد جررایگزین پژوهشهررای
علمی شود؛ بهعنوان مثال ،ادعای تأثیر تعیینکنندۀ بیبیسی در سقوط محمدرضاشاه یا جملرۀ
ً
معروف «اکنون دقیقا نیمهشل است» ا رادیو بیبیسی در جریان کودتای  2۸مرداد ،با وجرود
اینکره برا شرواهد و اسرتداللهای معتبرری حمایرت نمیشروند ،بهگونرهای گسرترده موردقبررول
بخش هایی ا جامعه قرار گرفته و با گویی و با تولید میشوند باوجود ظهور رسانههای فراوان،
هنو بیبیسی بررای ایرانیران معنرا و اهمیرت ویرژهای دارد ایرن رویکررد ،ناشری ا با نمرایی
خاطراتی بیبیسی در طول دهههای متمادی بهعنوان رسرانهای برا قردرت بسریار یراد اسرت
جدول شماره ( ،)۱بیانگر این نگاه است و ن ان میدهد که در نقاط دیگر جهان ،بیبیسی یا
رسانه در کنار رسانههای دیگر است ،اما بهنمر ایرانیان ،تنها یا رسانۀ دولتی در راستای منرافع
انگلیس نیست ،بلکه یکی ا «با یگران» مهم سیاست ایران در  ۱۰۰سال اخیر است؛ بنرابراین،
همان تأثیرگذاری مداخلهگرایانه و مخربی را که در برهههایی همچون شهریور  ،۱۳2۰کودترای
 2۸مرداد ،و تحوالت دیگر پیش و پس ا انقالب داشته است ،امرو نیز دارد
جدول شماره ( .)۱مقایسۀ درصد و تعداد دنبالکنندههای حسابهای رسمی بیبیسی در اینستاگرام به زبان فارسی
و زبانهای دیگر در سپتامبر ۲۰۲۱

زبان
انگلیسی
چینی
عربی
اسپانیایی
ترکی استانبولی

جمعیت سخنگویان (نفر)
 1/350میلیارد
 1میلیارد
 43۶میلیون
 420میلیون
 ۸0میلیون

تعداد دنبالکنندگان (نفر)
 19/2میلیون
 129هزار
 2میلیون
 1میلیون
 ۷12هزار

درصد دنبالکنندگان
1 /4
0/012
0/45
0/23
0/۸9

فارسی

 ۱۱۰میلیون

 ۱۴میلیون

۱2/72

منبع :یافتههای نویسنده

برونداد این سیاست خاطراتی در سطح اجتماعی ،تحکیم و ت دید رویکرد خصمانه در مرورد
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انگلیس است چنین مبانی اجتماعی خاطراتی قدرتمندی ،عامل مهمری بررای ثبرات سیاسرت
خارجی و جلوگیری ا تغییرهای احتمالی در روابط ایران و انگلیس بوده است هرچند رویکرد
رسمی نیز مبتنیبر گسترش روابط با انگلیس نبوده است ،اما حتی در برهههایی که دولتهرایی
در ایران سعی در بهبود نسبی روابط با اروپا و تاحدی هم انگلیس داشرتهاند ،برا واکرنش منفری
اجتماعی روبهرو شدهاند اعتراض به با گ ایی سفارت انگلیس در تراری  2شرهریور ،۱۳۹۴
اعتراض به برگزاری مراسم تولد ملکه در تاری  2۳خررداد  ،۱۳۹۸اعترراض بره حضرور سرفیر
انگلیس در تجمعهای مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی در  22دی  ،۱۳۹۸اعتراض به سرفر
سفیر انگلیس به یزد در  ۱۰مهر  ،۱۳۹۹و دهها اعترراض دیگرر ا ایندسرت ن ران میدهرد کره
مؤلفررۀ خرراطره ،مهمترررین متغیررر شررناختی منفرری مررردم ا انگلرریس و ا برجسررتهترین اب رزار
مخالفتجویی با بهبود روابط کنونی با این ک ور است
تصویر شماره (.)۲اعتراض به جشن تولد ملکۀ انگلیس در تهران

تصویر شماره ( .)3اعتراض به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

 .۷گرایش خاطراتی اجتماعی در مورد روسیه
خاطرۀ روسیه ،ا ندهترین خاطرات تاریخی ایرانیان در مورد یا ک ور خارجی است بیش ا
صرد سرال اسرت کرره کن رگران تأثیرگرذار خراطراتی ا طریررق سیاسرت یرادآوری ،بره انت رار
با نماییهای منفی خاطراتی در مورد روسیه میپردا ند در این رویکررد خراطراتی ،نجیررهای
تاریخی ایجاد میشود که ترکمانچای را با عدم تحویل ا  ،۳۰۰بدعهدی در تحویرل نیروگراه
بوشهر ،و بدقولی در ساخت و تحویل واکسن کرونرا پیونرد می نرد منفینگرری خراطراتی در
مورد روسیه را میتوان دستکم تا دورۀ قائممقام فراهانی به عقل برد ایرانیان ۱۵۰ ،سال پریش
ا تسخیر سفارت آمریکا ،سفارت روسیه را اشغال کررده و گریبایادوف ،سرفیر ایرن ک رور ،را
بهقتل رسانده بودند گریبایدوف ،شخصی متکبر بود ،به رسوم ایرانیان توهین میکررد ،در برابرر
شاه کفشهای خود را درنمیآورد ،و برای مردم نماد ترکمانچای تلقی میشرد (شرمیم:۱۳۸۷ ،
 )۹۷یکی ا اشعار مهم ملکالشعرای بهار ،ترکیلبندی است با عنروان «تروب رو » کره در
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مورد حملۀ روسیه به حرم امام رضا(ع) سروده شده است چند بیت ا بند پایانی این ترکیلبند
عبارت است:
اسالم را شهید جفا کرد توپ روس
آوخ که در دیار خراسان به عهد ما
گرد ضریح سبط نبی را چو قتلگاه

نتوان شمردنش که چها کرد توپ روس
تجدید عهد کرب و بال کرد توپ روس
پر از جنازه شهدا کرد توپ روس

خاطرۀ دیررسمی رو سرتیزانه ،چنران در فرهنرگ ایرران رسروب کررده اسرت کره بسریاری ا
سیاسرتمدارانی کره خواسررتار با تفسریر خرراطراتی در مرورد ایررن ک رور هسررتند نیرز بهگونررهای
ناخودآگاه آن را با تولید میکنند؛ بهعنوان مثرال ،سیاسرتمداران مخرالف راهبررد دربگرایری و
طرفدار گسترش روابط با شرق ،برای م رروعیت دایری ا قراردادهرای نامطلوب ران همچرون
برجام ،افایتیاف ،2۰۳۰ ،و  ،به قیرا برا ترکمانچرای متوسرل میشروند و ناخواسرته بره
با تولید بدبینی تاریخی در مورد روسیه مبادرت میور ند؛ بهعنوان مثال ،علیاکبرر والیتری ،در
سخنرانیای با اشاره به پی ینۀ تاریخی روابط خروب و کماهرای روسریه بره ایرران مریگو یرد:
«برخی دربگراها و درب دهها و جاهلین ،بسیار مقاومت میکنند؛ برخی میگو ینرد ،روسریه
در گذشته نقض عهد کرده است که باید به آنها گفت ،نه اینکه طررف اروپرایی همرواره هرچره
خواستهایم در طبق اخالص گذاشته و تقدیم کرده است»؛ امرا نکترۀ مهرم ایرن اسرت کره او در
همین سخنرانی برای تقبیح برجام میگو ید« :حتی عهدنامههای گلستان و ترکمانچای هم با آن
ذلت ،با نسخۀ فارسی داشتند ،اما دربارۀ برجام ایرن هرم انجرام ن رد» (خبرگرزاری دان رجو،
 )۱۳۹۷ /۰۷/۰۹برپایۀ سیاست خراطره ،پیامرد هرر نروع با تولیرد خراطرات منفری ،رو یکررد
خصمانۀ فعلی خواهد بود؛ ا اینرو ،وی ناخواسته ،گفتمان و استدالل خود را تضعیف میکند
در ساختار خاطراتی ایرانیان ا رو ها ،نتیجۀ هرگونه اشارهای به ترکمانچای و بهو یژه اشراره بره
آن در بافتی منفی ،با تولید بدبینی تاریخی به روسیه است
در حو ۀ اجتماعی که محمل خاطرۀ دیررسمی است ،حساسیت در مورد روابط با روسریه
شدید است و بهدلیل نده و فعال بودن خاطرات منفری ،عواطرف شردید و مخالفتجویانره در
مورد روسیه بهراحتی فوران میکند ف ار افکار عمومی ا بهاصرطال تطهیرر روسریه در کتراب
فارسی ( )2ررکه به آن اشاره شدرر چنان گسترده بود که دولت مجبور شد در چاب سال ،۱۳۹۹
دوباره با نماییها و عبارتهای منفی حذفشده ا روسریه را با گردانرد درواقرع ،مرردم ایرران
احسا کردند که «امنیت خاطراتی» آنها ،تهدید شده است همچنین ،شربکههای اجتمراعی
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ررکه مردم ،آ ادانه دیدگاههای خود را در آنها منت ر میکنندرر ا مفیدترین منابع برای ار یرابی
دیدگاههای موجود دربارۀ روسیه بهشمار میآیند در اینجا نمونرهای ا یرا پسرت خبرری را ا
صفحۀ اینستاگرامی یکی ا خبرگزاریها ،تحلیل میکنیم عنوان این پسرت خبرری« ،اظهرارات
رئیسی ،معاون و یر بهداشت دولت دوا دهم» ،است که میگوید« :روسریه مرا را فریرل داد»
این مسئول ا بدقولیها و یادهخواهیهای روسیه دربرارۀ تولیرد و صرادرات واکسرن ا سروی
روسیه صحبت میکند در یر این مطلل ۱۹۸ ،نمرر ثبرت شرده اسرت کره همگری با نمرایی
خاطراتی منفی روسیه است
تصویر شماره ( .)4سیاست خاطرۀ غیررسمی مردم در واکنش به خبری دربارۀ روسیه

پس ا انقالب اسالمی ،مردم ایران برهموا ات خراطرات بسریار منفری ا انگلریس و آمریکرا ،ا
سررلطهگری های روسیه/شرروروی نیررز خرراطرات تلخرری داشررتند و آن را بهشررکل عمررومی اب ررا
میکردند؛ بهعنوان مثال ،یکی ا مقامهای شوروی به سفیر ایران در شوروی گفته بود« :چگونره
ای ان ]گرومیکو[ به ایران بیاید ،درحالیکه در تهرران دیرواری نیسرت کره ا ناسرزا بره مقامرات
شوروی بهره نبرده باشد (تاری ایرانی )۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ،در ابتدای انقالب اسرالمی ،سیاسرت
خارجی در مورد شوروی ،خصمانه بود و بین رویکرد خاطراتی اجتماعی و دولتی نیز همسویی
کامل وجود داشت؛ اما در سالهای بعد ،دولت ،روایت خراطراتی جدیردی را عرضره کررد ترا
بهلحاظ خاطراتی (تطبیق گذشته با حال) امکان گسترش روابط با روسیه فراهم شرود امرا ایرن
رویکرد ،با گرایش بخشهایی ا جامعه همسو نبوده است در مواردی همچون «قانون معاهردۀ
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روابط متقابل و اصول همکراری برین جمهروری اسرالمی ایرران و فدراسریون روسریه»،

«کنوانسیون رژیم حقوقی خزر»« ،سرفر رئیسجمهرور ایرران بره روسریه در دی  ،»۱۴۰۰و ،
مخالفتهای خاطراتی ا جمله مهمترین دالیل و ابزارهای مخالفت مردم با گسترش روابرط برا
روسیه بوده است
نتیجهگیری
متغیر مهم خاطره در بررسی گفتمانهرا و منا عرات سیاسری در ایرران نادیرده انگاشرته شرده اسرت؛
درحالیکه ابعاد سیاسی خاطره ،نقرش فزاینردهای پیردا کررده اسرت در رابطره ک رورهای خرارجی،
خاطرات خصمانه ،ا طریق انباشت کینه و عواطف منفی ،نقش مهمی در تولید رفتارهرای خصرمانه
دارد با بهرهگیری ا بینشهای سیاست خاطره میتوان دریافرت کره در رابطره برا برخری ا ک رورها،
رخدادهای تنش ای امرو ی تنها توجیه و جرقهای برای برونریزی نفررت خراطراتی انباشرته اسرت؛
بهعنوان نمونه ،در تاری ایران ،سفارتخانههای روسیه ،آمریکا ،انگلیس ،و عربستان ،کره هرر چهرار
ک ور ا مخاطبان مهم خاطراتی ایرانیان هسرتند ،موردحملره قررار گرفتهانرد هردف مقالرۀ حاضرر،
تحلیل پیچیدگیهای تعامل با بیگانگانی بود که خاطرات ری هدار و منفریای در مرورد آنهرا وجرود
دارد که در حو ۀ عمومی نده و رایج هستند خاطرات روسیه و انگلیس ا این نروع خراطرات اسرت
در مورد انگلیس ،با بررسی حامالن خاطرۀ دولتی و اجتماعی م خص شد که افق خاطراتی ایرندو،
همسو است؛ بنابراین ،در مورد با نماییهای خاطراتی منفی دولت ا انگلیس ،مردمری کره در بران
خود چرچیل را نماد حیله میدانند یا انگلیس را روباه پیر مینامند ،با دولت ،همدلی ن ان میدهنرد
تصور دولت و مردم ا انگلیس کنونی ،با میانجی خراطرات م رترک ،همران تصروری اسرت کره در
گذشته ا این ک رور داشرتهاند؛ یعنری ک روری حیلرهگر و مروذی برههمیندلیل ،هیچگراه رویکررد
خصمانۀ دولت در سیاست خارجی با عدم م روعیت روبهرو نمیشرود در حرو ۀ سیاسرتگذاری
خارجی و «دیولماسی خاطره» نیز با توجه بره اینکره تنهرا  22ک رور در جهران موردتهراجم بریتانیرا
ً
نبودهاند و  6۵ک ور کنونی ،رسما تحت استعمار بریتانیا بودهاند ،ایران میتواند با تأکید برر خراطرات
منفی طیف گستردهای ا ک ورها ،یا گفتمان خاطراتی فعال علیه انگلیس ایجاد کند
اما در مورد خاطرۀ روسیه ،بین دولت و جامعه اجماع وجود ندارد در خاطرۀ رسرمی ،در راسرتای
هماهنگسا ی گذشرته برا رویکررد کنرونی ،گسسرتی خراطراتی برهوجود آمرده اسرت ،امرا در حرو ۀ
دیررسمی ،تداوم خاطراتی وجرود دارد مقاومتهرای خراطراتی مرردم ا طریرق با نماییهرای منفری
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بهمنمور رویارویی با تهدیدهای خاطراتی انجام میشود تالش دولت بر این است که برا جامعهپرذیری
دوبارۀ خاطراتی مردم در شیوۀ شناخت آنها ا روسیه ررکه بیش ا  2۰۰سرال قردمت داردررر تغییراتری
ایجاد کند و دراینراستا به حو ۀ عمومی بقبوالند که روسیه ا تاری خرود جردا شرده و قصرد سریطره و
خیانت دوباره به ایران را ندارد اما تصور مردم ا روسریه ،هماننرد تصورشران ا ایرن ک رور در گذشرته
است؛ یعنی ک وری مهاجم و خائن که بهراحتی به ایران پ رت میکنرد و ایرن ک رور را برهعنوان یرا
کارت با ی ،وجهالمصالحۀ منافع خود میکند؛ ا اینرو ،تالش دولت برای گسترش روابرط برا روسریه،
با موانع خاطراتی روبهرو شرده اسرت وجرود برخری ا مخالفتهرای اجتمراعی برا گسرترش
راهبردی روابط با روسیه ،بیانگر مسیر طروالنی و پیچیردۀ «تنش دایری تراریخی» ا روابرط برا
روسیه است نکتۀ مهم این است که با توجه بره اینکره خراطره ،مفهرومی «رابطرهای» اسرت ،پرذیرش
روایت خاطراتی جدید ،نیا مند درپیشگیری سیاسرت خراطراتی متناسرل ا سروی روسریه ،ا جملره
اجرای رویههای مربوط به عدالت انتقالی ،سیاست پ یمانی ،و مانند آن است باورپرذیر کرردن «تغییرر
روسیه» و درمان شدن خمها و کینههای ری هدار ا این ک رور ،نیا منرد رویرههای عملری خراطراتی،
همچون عذرخواهی رسمی و پرداخت درامت توسط روسیه است؛ بنابراین ،بخش مهمری ا تالشهرا
در راستای گسترش روابط پایدار با روسیه ،باید معطوف به سوق دادن این ک ور بهسوی اتخاذ سیاسرت
خاطراتی مطلوب و پو شخواهانه در مورد ایران باشد 
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یادداشتها

 ۱رمان تأثیرگذار «داییجان ناپلئون» ،هرا فراوان و بزرگنماییشده در مورد انگلیس را دستمایۀ طنز
قرار داد داییجان ،شخصیت اصلی داستان ،تا لحمۀ مرگ ،منتمر حملۀ انگلیسیها بود و حتی دعوای
«شیرعلی» و «واکسی» در کوچه را هم سروصدای تهاجم ارتش انگلیس میپنداشرت ترأثیر فرهنگری
این رمان مهم این بوده است که نخبگان در با نمایی خاطراتی انگلیس محتاط باشند تا برچسل دایری
جان ناپلئون نخورند
 2خاطرات تل ا روسیه ،برخالف خاطرات دیگری همچون حملۀ مغرول و اسرکندر ،دارای ارتبراط
معنایی و شناختی گستردهای با دنیای حال بهشمار میآید ک ورهای مغولستان ،یونان یا مقدونیه ،دیگر
قدرت های بزرگری نیسرتند و ارتباطرات مهمری برا ایرران ندارنرد؛ بنرابراین ،خراطرات حمرالت آنهرا
«قابلاستفاده» در گفتمانها و منا عات سیاسی نیست؛ اما وضعیت کنونی روسیه ،کموبریش همچرون
قرن  ۱۹باقی مانده است؛ بهاینمعنا که روسیه ،همچون قرون گذشته ،یکی ا قدرتهای برزرگ جهران
است و ارتباطات گسترده ای هم با ایران دارد؛ بنابراین ،خاطرات مربوط بره آن نرزد گروههرای مختلرف
سیاسی ،بهشدت کاربرد دارد و تبیینکنندۀ ماهیت کنونی روسیه و اهرداف و مقاصرد آن در مرورد ایرران
پنداشته میشود
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