
           Research Letter of Political Science 

 

 
71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 event-

oriented, 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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1سامان فاضلی 

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

های بررسی تطبیقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزه
 اجتماعی و دولتی در ایران

، فراترر ا  یرا اصرل داخلهمعدمدر نگرش ایرانیان، در سطح دولتی و اجتماعی، اصل 
های یکری ا  ددددرهحقوقی است و حساسیت به مداخلۀ بیگانگان، تا جایی است که 

هرا اسرت  ، بیش ا  تعامل، مبار ه با مداخلرۀ خارجیاصلی در ارتباط با بیرون ا  مر ها
گیری این برداشت، که در خوانش هزاران سال تراری  ایرران ری ره دارد، موجرل شرکل

ی شده اسرت  در گذارنام« فراخاطرۀ مداخلۀ بیگانه»ه که در این پژوهش، ای شدپدیده
حو ۀ دولتی، یادآوری تجاو های ک ورهای خرارجی، راهکرار مردیریت گذشرته بررای 

این، سیاسرت خرارجی وجودبراتثبیت هویتی سیاست خارجی استکبارستیزانه اسرت  
های بزرگ و حتری ا با قدرتاقتضای نیا های رو ، روابطی رجمهوری اسالمی ایران، به

با دشمنان تاریخی خود، ا جمله روسیه و انگلیس، برقرار کرده است  پرسش پرژوهش 
های روسریه و رویکرد خاطراتی دولت در رابطه با خاطرۀ مداخلره»حاضر این است که 

« است؟ گرفته قراراجتماعی  رشیموردپذمیزان این رویکرد تاچه»و « انگلیس چیست؟
سیاسرت »بر با نمایی خاطراتی انگلیس در حو ۀ دولتی مبتنی»شود، ته میدر پاس  گف

دلیل تطابق خاطرۀ رسرمی و دیررسرمی، ا  های گذشته است و بهخصومت« یادآوری
برر م روعیت کامل برخوردار است، اما با نمایی خاطراتی دولتی در قبال روسیه، مبتنی

گیری با تصور رایج خاطراتی ن جهتدلیل عدم تطبیق ایاست و به« سیاست فراموشی»
 « رو شده استمردم ا  روسیه، با مقاومت خاطراتی روبه
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 71-109، صص 65، پیاپی 1، شماره 1400 زمستان

 مقدمه

 کره داده  رخهای بیگانره رایرران و اقروام و ک رو جنگ بین ۱۰۸۰ ،قرن تاری  ایران 26در طول 
روابط خارجی ایرران  گسترششده است  « یهراس گانهیب»با عنوان  ای گیری پدیده شکل موجل

 ،یعنری انگلریس و روسریه ،های استعماری جهان ترقد نیتر بزرگبا  مدرن در تعامل در دوران
کرل جهران را  های سرر مین درصد ا  ۳2 دو ک ور یادشده در قرن نو دهم،  ه استیافت تکوین

 ها و صردراعمم یبقراات ترا ملکرم رامو نها در ایران، ا  ریزتری   مداخالت آندراختیار داشتند
  یمنفریادشده، باال گرفتن نگررش  عمومی مداخالت پیامدگرفت   می شخص شاه را دربر حتی

و  یهبره دو ک رور روسر ماندگار ایرانیان یا  بدبین بودآن نیز عبارت  ۀویژ پیامدبیگانگان بود و به 
ای گسرترده با تولیرد شرده و  گونره بیش ا  دو سده است که خاطرات این مداخالت به انگلیس 

با یگران دولتی و دیردولتی در راستای اهداف ان ا  بعد سیاسی خاطرات روسیه و انگلیس بهره 
در  جمهوری اسالمی ایرران دولترویکرد خاطراتی »است که  نیپژوهش ا نیاپرسش  اند  برده

 رشیموردپذ زانیم تاچه استیس نیا»و  «؟ستیچ سیو انگل هیروس یها مداخله ۀرابطه با خاطر
 یخراطرات ییبا نمرا» ،شرود یگفته مر در پاس  «است؟ گرفته قرار یاجتماع ۀدر حو  یخاطرات

تطابق  لیدل گذشته است و به یها دشمنی «یادآوری استیس» بر یمبتن ی،دولت ۀدر حو  سیانگل
امرا  ،برخروردار اسرت یاجتمراع ۀکامرل در حرو  تیا  م رروع ،یررسرمیو د یرسرم ۀخاطر
عردم  لیردل اسرت و بره «یفراموشر استیس»بر  یتنبم ،هیدر قبال روس یدولت یخاطرات ییبا نما

شده  رو روبه یبا مقاومت خاطرات ه،یسمردم ا  رو یخاطرات جیبا تصور را یریگ جهت نیا قیتطب
  «است

و « 1خراطرات اجمراعی»در این پژوهش، خاطرۀ انگلریس و روسریه برا اسرتفاده ا  دو مفهروم 
ای  ، خراطرههای مسرتمر انگلریس ها و ظلم مداخلهی شده است  خاطرۀ بررس« 2خاطرات تحمیلی»

، ایرن خراطرات منفری برا سرال اخیرر ۱۵۰اجماعی است و شکاف خاطراتی وجود ندارد  در طرول 
معنا که امرو ه نیرز همران  این اند؛ به ای رو مره ا  سوی مردم و دولت با تولید شده گونه  بهروایتی ثابت 

کنندگی ویرانگری که بررای ایرن ک رور  نفرتی که ایرانیان ا  انگلیس قرن نو دهم داشتند و همان تعیین
 ۀخراطر»و  «3یعمروم ۀخراطر» افرق برودن هماسرت   در امور ایران و جهان قائل بودند، تداوم یافتره

                                                             

1. Consensual Memories 

2. Imposed Memories 

3. Public Memory 
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 2سیاسرت یرادآوری  کررده اسرت لیموفق را تسره ۀخاطر استیس  بردیپ انگلیس،در قبال  «1یرسم
گیری  موجل م روعیت جهرت« 3های خاطراتی رویه»خاطرات تروماتیا ایران ا  انگلیس ا  طریق 

اسرت، عبرارت ا  برا گویی و با تولیرد  جویانره شود  سیاست یادآوری، که رویکردی تقابل فعلی می
ا  طریرق  4کنندگان خراطره ی به سیاست خارجی نزد مصرفبخ  تیم روع منمور بهخاطرات منفی 

 تسلط بر معنای گذشته است 
درصردد در راستای اهرداف و نیا هرای کنرونی خرود،  ،نجمهوری اسالمی ایرا، درمقابل

بیق گذشته با رویکرد کنونی مبرادرت به تط ،رو نیاا  ؛روابط با روسیه برآمده است ۀفزایند ۀتوسع
و القرای روایرت  سیاسرت فراموشریبره خراطراتی،  یها رویره ا  طریرق راسرتا، دراین ور یده و

 ،هایی ا  جامعره بخش این رویکرد در، حال نیباا  خاطراتی جدیدی ا  روسیه روی آورده است
ا  اجبار خاطراتی  یمعنا به ی،میلتح ۀخاطر شده است « تهدید خاطراتی»د تصور موجل ایجا

  جامعره نیسرت ا  ای گسرتردهبخرش  دییتأمورد ،تفسیرهای خاطراتی دولتباال است که در آن 
،   خراطرات سرختآیرد شرمار می به «5خراطرات سرخت» ا جملره ،هیطرات مردم ا  روسراخ

و  رییتغ قابرل یراحت به بنابراین، شوند؛ ، با تولید و تکرار می ای گسترده گونه  بهخاطراتی هستند که 
ترداوم »در جامعره اما  است،« یتاگسست خاطر»در پی در مواقعی که دولت   تندسین ریبا تفس

؛ (۳: 2۰۱۹  و همکراران، آید )کروگررو  یوجود م به یخاطرات تعارض وجود دارد،« خاطراتی
در مراعی یرادآوری در فضراهای اجتا  طریرق سیاسرت  دیردولتی ان خاطراتیرکارگزا بنابراین،

شکل، مقاومرت  این و به ه سیاست یادآوری ا  پایین روی آوردهمقابل سیاست فراموشی ا  باال، ب
ای و شیوۀ گرردآوری  در این پژوهش، مقایسه مورداستفادهروش   اند خاطراتی خود را ن ان داده

ه و نیا  شرر  پی رر پرس ،ادامرهای و اینترنترری اسرت  در  اطالعرات نیرز منرابع معتبرر کتابخانره
رویکرد خاطراتی دولت در قبال انگلریس و روسریه، برپایرۀ شرش رویرۀ  ابتدا ،چارچوب نمری

های خاطراتی اجتمراعی در تطرابق یرا  شود و در بخش بعدی، گرایش خاطراتی مهم بررسی می
 ی خواهد شد بررستعارض با رویکرد دولتی، 

                                                             

1. Official Memory 

2. Politics of Remembrance 

3. Memorial Practices 

4. Memory Consumers 

5. Tenacious Memories   
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 شینه پژوهشی. پ۱

ها ا  جنرگ ایرران و  حافمره جمعری نسرل»ن در پژوه ی با عنوا (۱۳۹۷) یتبس فرزبد و چوب
جنرگ ایرران و  ها در مرورد جمعری نسرل ۀار شی در حافم نگرشی و یها تفاوت وجود «عراق

تر کره  اند کره نسرل قردیمی ها با روش مصاحبه به این نتیجه رسریده اند  آن عراق را بررسی کرده
، و نوستالژیا بره جنرگ دارای حافمۀ اتوبیوگرافیا ا  جنگ است، رویکردی آرمانی، حماسی

 کند  ابزاری، و انتقادی یادآوری می ای ایدئولوژیا،  دارد، اما نسل بعدی، جنگ را به شیوه
، «یت ایرانریرو هو یجمعر ۀحافم»( در پژوهش خود با عنوان ۱۳۹۷) نراو همکا فرزبد

 دهنرد  نویسرندگان برا اسرتفاده ا  ر ت کیل هویرت ایرانری را توضریح میجمعی د ۀحافم نقش
، الگویی تحلیلی در  مینۀ نقش حافمرۀ جمعری برر احمد اشرف، و ریکور، هولباخهای  نمریه

 کنند  هویت ملی عرضه می
برا عنروان مجموعه مقراالتی  در (۱۳۹6)ی لبیو ک ،لوچیگ، دیادوارد سع، موابهابز ،آدورنو

ررسری را بم سیاسرت خراطره هم موضوعات ،«و ابداع خاطره تاری  و تروما؛ سیاست خاطره،»
 را واکراویآلمان در ( یسملسوسیا ر ونالیناس ۀ)دور نار آمدن با گذشتهکع موضو، نورآدو  اند کرده

 ،دید سرعرادوا دهرد، یمر  ها را شرر سرنت برودن «یابرداع»و  یم برسراختگوابرهابز کند، یم
 ییبا نمرا ی،لبریو ک لرو یو گ ،کنرد یمر نیریحفظ و انکار خاطره را تب یاجتماع یها ک مکش

  کنند یم یرا در شهر منچستر بررس خاطره
، برا «یجمعی در برو  منا عرات قروم ۀنقش حافم»در پژوه ی با عنوان  (۱۳۹۱) داودی

 ضرمن شرر ت قرومی پسراجنگ سررد، منا عرا گذشرته در یهرا با نمایی ۀفزایند رشدواکاوی 
برا  یمنا عرات قروم یکلر نیریتب یرا بررا یمیو مفراه الگو خاطره، استیس های هینمر مختصر

  دهد یارائه م یجمع ۀخاطر یها هیاستفاده ا  نمر
هررای درسرری و  ملررت کهررن ایررران؟ کتاب» ۀدر مقالرر یلی،اسرررائ ۀنویسررند (،2۰۰۰) رم

رسریده  جرهینت ایرن بره ،ایررانۀ سیاست خاطر با بررسی« بیپساانقال تاریخی در ایرانخاطرات 
 «اسرالم رعصر» بره« ایررانصرر ع»ا   را  ایرران ،یانقالب اسالم ،جیرا تصور برخالف کهاست 

 ۀو اسرطور« ایرران ملت کهرن»یعنی ی، اسا  رویکرد هویتی پهلو، دولت جدید ده است وبرن
  ویژه و قدیمی ایران را حفظ کرده است ملت

آن برا نگررش  ۀجمعی قوم کررد و رابطر ۀحافم»در مقالۀ  (۱۳۹2) پور کاظمی و مصطفی
وکران، برپایرۀ نمریرۀ مرردم ب یجمعر ۀر حافمرد  تهسربرج مقاطع، پس ا  بررسی «ینمام هویت
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مهابراد،  ۱۳2۴پنج مقطع تاریخی انقالب اسالمی، حکومرت  لیترت دهند، به هولباخ ن ان می
ۀ حافمر برررا  ریترأث، بی رترین ۱۳۸۸ملی شدن نفت، دفاع مقرد ، و رویردادهای انتخابرات 

ی رگرذاریتأثنیرز در میرزان ی سنی، مذهبی، و تحصیالت ها مؤلفهاند و البته  جمعی بوکان داشته
 اند  هر رخداد مهم بوده

 مرۀحاف یا خاطره کردیآیا روپس ا  مطالعۀ این مسئله که ( ۱۳۹6) کارانمو ه یستب بوچ
 مینره را  درایرن کاررفته بههای  روش و ها نمریه ،را دارد یا خیر بودن مایادرپای ها ویژگی ی،جمع

ی یرا چنرد پرارادایمی میپارادا تا ،درد که این رویککنن می استدالل   نویسندگاناند کردهبررسی 
 ا است یبلکه ناپاردایم ،نیست

 یدیاسروورا یگروهر نگراهی بره روابرط برون»( در پژوهش خود با عنوان ۱۳۹۴) یرسول
هرا در  انرۀ آنبرر  نردگی انزواطلبرا  ارامنرهۀ حافم ریتأث، «جمعی ۀحافم ارمنی با تکیه بر مفهوم
گیری شریوۀ  یسرت  ان داده است که حافمۀ جمعی ارامنه، موجل شرکلایران بررسی کرده و ن 

سرا  عردم  کررده، و  مینه زیرآم ترنششران را  یوهرگ برونها در ایران شده، روابط  دیاسوورایی آن
 شده است  تر بزرگها در جامعۀ  جذب آن
ملی أیرابی: تر جمعری و فراینرد هویتۀ حافمر»(، در پژوه ی برا عنروان ۱۳۹2) یمیکر

شری جمعری و یادآوری و فرامو بررا کنونی  سیاسی یفرایندها و ها ژهوپر نقش، «انهرگذا استسی
دهرد  بر نقش کارگزاران انسانی، تحلیل کرده و ن ران می دیتأکاهمیت هویتی حافمۀ جمعی، با 
 شود  ی میسا  ینیعهای حافمه،  که حافمۀ جمعی ا  طریق پایگاه

ای بر رهیرافتی نرو بره  سیاست خاطره: مقدمه»وان در مقالۀ خود با عن (۱۳۹۵) زاده یفتاح
انجرام منمور  بره هرا یدرصدد رفرع کاسرت ،خاطره استیس ۀینمر  شر ضمن «سیاست و تاری 

 یها هیرخراطره را در رو استیبتوان س ،آن قیتا ا  طر دیآ یم بر هینمر نیبراسا  ا یعمل قیتحق
 شر  داد  یریو تصو ینوشتار یخاطرات

سیاسرت خراطره در فضرای »در پژوه ری برا عنروان  (۱۳۹۵) کاارانو هم گانهی یجواد
 نیترر ا  مهم یکری، «سیسی پس ا  انقرالب در شرهر تهررانأهای ت موردی مو ه ۀشهری: مطالع

گفتمران  لیربرا اسرتفاده ا  روش تحلرا ا  انقرالب  تهران پس یها مو ه یعنی ،خاطره یها مکان
 ،عبررت ۀمرو  ،یسلطنت یها کاخ یها مو ه نقشیین در این پژوهش، به تبها    آناند بررسی کرده

  اند پرداخته یخیدانش تار دیو با تول یدر با سا     و
های اجتماعی  که شبکه اند رسیدهنتیجه  خود به این ۀدر مقال (۱۳۹۷) کوشکی و دادبخش
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نمر  بته بهالگذار هستند؛ ریتأثهای گذشته  تاریخی و با نمایی تلگرام در ایران در آگاهی ژهیو بهو 
 گیرد  ای بدیهی است و بی تر باید مفروض قرار فرضیه که این فرضیه، رسد می

های ملرری در ایررران  سیاسررت ج ررن» عنرروان ابرر خررود نامرره ایان( در پ2۰۱۵) 1اینیتاای
 ییرادآور ۀچرخر ،که پس ا  انقرالبداده سیاست خاطره ن ان  ۀنمریا  با استفاده « نقالبیاپسا

تقرویم، حرذف ابعراد « یسرا  یاسرالم» ،نویسرنده نمرر بهاست   آمدهوجود  به یجدید ۀساالن
خاطراتی نمام سیاسی پرس  ۀعمد تالش ،مانده یباقمعنایی رو های ملی  ۀو مصادر ،گرایانه یمل

 ا  انقالب بوده است 
حراکم برر تقرویم ایرران در  یبررسری سیاسرت  مران»( در ۱۳۹۵) فار سروششریعتی و 

م و برا بررسری توجره وهولبراخ و هابزبرا ۀبا استفاده ا  نمریر «یهای پس ا  انقالب اسالم سال
رویکرردی  ،دولرت ایرران اند که بر این نمر بوده ،تقویمی یها دولت ایران به سیاست ا حد شیب

بره رویکررد حرال   ریبخ تیم روعو  ییاب هویتپی  اعتبار گذشته در پایۀو بردارد نگر  گذشته
  استخود 

 کم دسرتای دربارۀ موضوع ایرن مقالره یرا  دهد که نوشته میبررسی پی ینۀ پژوهش ن ان 
، که ابعاد سیاسی خاطرات روسیه و انگلیس و آثار هویتی آن را بر رویکرد دولتی و آننزدیا به 

سبل اهمیت دارد که هر نروع  این گرایش اجتماعی بررسی کرده باشد، وجود ندارد  این مسئله به
ی دربرارۀ روابرط برا روسریه و انگلریس، نخبگریدبگی و مباحثه و گفتمان سیاسی در فضای نخ

شود؛ بنابراین، با توجه به اهمیت خراطرات ملری  سرعت به عرصۀ مباحث تاریخی ک یده می به
 خرأایرانیان )در عرصۀ رسمی و دیررسمی( ا  روسیه و انگلیس، این مقاله در پی پر کردن این 

 است 

 . چارچوب نظری پژوهش2

 تنمریم و سراخت طریرق ا ی، اجتمراع ۀسرا  و ،فعالیرت ینرد،افر یرا انعنو بره جمعی ۀخاطر
 ۀابطرر رد جوامرع  دهرد می شرکل یملر هویرت بره، گذشته رویدادهای ا  م ترک های روایت

 سرگذشرت یرا پایرۀبر جمعری ۀخراطر هسرتند و درگیر حال و گذشته میان پیوسته لکتیکیدیا
 1هولباخ موریس ،2جمعی ۀخاطر گذار مفهوم انیبن  آورد می پدید را گروه به تعلق حس، م ترک

                                                             

1. Intini 

2. Collective Memory 
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در  خراطره را مفهروم سیاسرت جیتردر به ،«2یریگرا حرال»مفهروم  ژهیو بههایش،  هنمری است که
 ،یمهرم راهبررد یامردهایپ یدارا ،هشرتفهم ما ا  گذرواج داد   یانسان مختلف علوم های رشته

 زیرن حرال سرر   برر منا عره ،تهگذش یمعنا است و منا عه بر سر برای حال ای یو اخالق ی،اسیس
 یقتطب یبرا سیایس یعبارت است ا  راهبردها ،خاطره تسایس ( 2: 2۰۱6، 3اس)ورو هست

 ۀبراررسراده د ی بران ا  مرردم بره یاسرت کره گروهر یداسرتان ی،خیتار ۀ  خاطرگذشته با حال
مرانی   در بافرتر محصرو، تراری   کننرد یذکر م ندهیو آ ،با گذشته، حال شاندونیپ و خودشان

 گذشرته در هذشرتگ»کره  شود می آن مانع و بخ د می دوباره  یست ،گذشتهبه  خاطره اما ،است
 ( 2۸: 2۰۱۰، 4)النگنباچر «بماند

 ،خراطره هرر  و اسرت انهیگرا برسراختسری شنا تیسه برر نیبتم، سیاست خاطره ۀیفرانمر
  ا رونیرب یزیرخراطره اسرت و چ تیرهمران روا ،خراطره؛ بنرابراین، اسرت تیقحق ا  یمیرژ
بنا نهادن با عی، جمۀ خاطر کرد  یابیو خاطره را ار  تیروا« تناظر» توان یو نم ستین ها تیروا

 ا رسرمی  یو تفسریردلخرواه  یریتصرو جادیا ا  طریق به گذشته ارجاع برپایۀ یا بنیان خیالی
 هرا دولت؛ بنرابراین، هسرتند رییتغ و قابرل ریپذ شرکل ،راتطخا  کند یمتاری  عمل  های در 

 باشررد یجررار طیشرررا ۀکننررد هیکرره توجای روایررت کننررد  گونرره را به خرراطراتکننررد،  تررالش می
  مان در ایدئولوژیا منافع به خدمت برای محرک است و، خاطره ( ۳: 2۰2۰، 5)چرویاتسووا

 خراطره راطور خالصره،  برهاسرت  گرفتره   شرکل آینده به خاصی فرهنگ یباورها حمل و حال
 گراه چیه خراطره یمعنا(  6: 2۰۱۷ )ورووسا، اند تهسدان« گذشته عیوقاا   یدانش احساسات»

 تعیرموق بره نیرز ریتفسر اسرت  مختلرف گ رودهسریرهای تف یرو بره همی ه و شود ینم تیتثب
 کننرد می ییگ ازق خود رمیعال پایۀبرخاطرات را که  تسا ی گوناگونی وابستهی خاطراتها هگرو

ی، هررویت طرحرری عنوان بره، جمعرری ۀخرراطرۀ ئلسرم بنررابراین، ؛(2: 2۰۱۷، 6)جاسکوالفسرکی
خراطره متبلرور  یها ل پایگاهلفعلی در قا یو رویکردها شود تولید می عاملیت انسانیۀ جیتدرن
 ( ۳: ۱۳۹2شوند )کریمی،  می
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 یخراطره، مفهروم هایی وجرود دارد کره بایرد بره آن توجره کررد؛ بین خاطره و حافمه، تفاوت
شناسرانه و  روان حافمره،  امرا ؛بینراذهنی و فرهنگری دارد ۀجنبشناسانه و گروهی است و  جامعه

حافمه به ساختارهای آناتومیا مغز مربوط است؛ خاطره، لزومًا به فرد و  مانۀ او تعلرق   فردی است
های شخص است؛ موفقیرت و تأثیرگرذاری خراطرات در یرادآوری  ها و تجربه ندارد، اما حافمه، داده

ها است، حال آنکه در مورد حافمره، یرادآوری  یراد و فراموشری، هرردو،  پیاپی و فراموشی عمومی آن
 در شرده هرای انجام ، پژوهشحافمرهجای  بهخاطره  کردن نیگزیاج باآیند   شمار می نوعی بیماری به

و  یجمعر ۀمربوط بره خراطر یها و در پژوهش ندشو یم زیمتمادیگر ا  علوم  ی،اجتماع لومع عرصۀ
 برا کراربرد امرا  شرود یبهترر انجرام مر میو مفراه ها لیا  ترک اریبس یهومفمانتقال ، مطالعات خاطره

 خراطره، انتقرال تیم رروع ها عبارتند ا : که برخی ا  آن دیآ یوجود م به یامتناسبن بیرهایتع ،حافمه
 فراموشری و شردن رنرگ کم بره خراطرات،     خوب و خراطره برد و ۀخاطر ،خاطره، خاطرات مردم

  دهرد می دسرت ا  را خرود  سیاسری و کرارکرد اجتمراعی رنگ شود، کم ای که هگرایش دارند و خاطر
های خراطراتی  ها ا  طریق رویه ، دولترو نیا ا ؛گذشته استی سو فعال به یریگ جهتی نوع خاطره،

؛ ۱۴۱: 2۰۱۴، 3کننرد )براروکلو  اقردام می« 2یریپرذ خاطره»یا « 1پذیری خاطراتی جامعه»در راستای 
خراطرات  انتقرال دنایفرپذیری خاطراتی، عبارت است ا   (  جامعه۱۷۹: 2۰۱۳، 4جوسالو و کورسار

(  2۸۳: 2۰۰۰، 5)کریرا جامعره یا  اعضراای  گسرترده ۀخاطره بره ترودران کارگزا یسو مسلط ا 
 ا  ها، پیوسرته کند  دولت  یست می« 6اطرهخ های مکان»نام  به ییدرجاخاطره، قائم به خود نیست و 

 مران حرال اسرتفاده  یبررا یاسریس ارزابریرا عنوان  بره خراطره جیبس ی  گذشته براشده ا یفهم قالب
و  هررا تیفعال ا  برآمررده گذشررته مررردم ا  بی ررتردانررش  کرره کنررد یاسررتدالل مرر زروباااو   کننررد یمرر

پرژوهش  (  در۱۱۱: 2۰۰۵، 7)ویلرز  یترار یرسرم ۀاسرت و نره ا  مطالعر یگداشتربز یها مناسبت
راتی دولرت، در شرش رویرۀ خراطراتی مهرم، یعنری فضرای عمرومی، رو، بررسی رویکرد خاط پیش

 ی شده است سربربناهای یادبود، رو های ملی، مدار ، و قوانین خاطره 
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 . فضای عمومی۱-2

در را  ی پایردارخراطرات تیرروایرا  همرواره تواند که می است شهر ی،جمعۀ خاطر یاصل منبع
روشی  ی،عموم یفضا« 2یگذار نام تسایس(  »۷۱: 2۰۱۳، 1دهد )کاتزقرار  عموم دیمعرض د

  اند شرده  محاصررههرا  شرهروندان برا نام دالل بوده است  یو فرهنگ یاسیقدرت س دییتأ برای
مراکز خریرد،   ها، ای )مغا ه )خیابان، میدان، پارک و   ( یا خصوصی  هیچ فضای عمومی باً یتقر

جرای جهران نیسرت کره خیابران،  ر هیچنام نیستند؛ بنابراین، هیچ فردی د ها، و   ( بی آپارتمان
با قدرت،  وندیپ همهای بسیار  گذاری شهر، یا ک ور محل سکونت او نامی نداشته باشد  این نام

هرا یرا  شرود؛ مگرر اینکره توسرط گروه هرا توجره می اند که کمتر به آن چنان طبیعی و شیئی شده
تفکرر  یجا بره ها، ریگرذا نام گونره هدف ا  اینک ورهایی موردمناق ه قرار گیرند یا تغییر کنند  

گاهناتوجه و  تعمق، برانگیختن شهروندان ۀآگاهان در  یگذار هیسررما نجرایا در سرت ها آن خودآ
 یگداشتربزرید یها هیا  نوع روی، خاطراتۀ یرو نی  امطر  است آن گذشته بدون لزوم استناد به

کنرد  می رخص م را رو مرره ی نردگ یعراد یهرا طیمحدر   یترار «مجرا » ۀخسرنکره  است
 یعمرروم یهررا امررا نام ،هسررتند یمرروقت ،دیگررر ی  تاطراخرر یها هیرررو(  ۳: ۱۹۹۷، 3)چادسررون

 اند  یدائم ی،بزرگداشت

 یادبود یبناها. 2-2

گوینرد   هرم می 4هرا نماخراطره که بره آن ای هستند  م اهده قابل خاطرات ۀبیانی، بناهای یادبود
آمررو ش و سرررگرمی  ها برررای مجموعرره رینت جررذاببناهررا و  ترررین مهم جملررها ، هررا مو ه
بلکه در راسرتای اهرداف  ،تندیسگذشته ن ۀطرفان بی ها نمایش آن  آیند شمار می به دکنندگانیبا د

 وسایل ،ها هستند  مو ه ای ویژه ۀخاطر «5صحنه آوردن به» در پیو  اند شده  ساخته یایدئولوژیک
کره  یرگرذاریتأثبرۀ تجر ( 2۳6-2۴۸: 2۰۱۵، 7کیسرندل و ند )اسرتانسرته  6یتاخراطر ۀنقلی
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 ییگرو ؛کنرد یرا درونر یعموم ۀخاطرکه  شود می موجل ،درآو یدست م مو ه به ا  دکنندهیبا د
 وجردان ینوع دارایو  دارد ستهی  ۀتجرب ،آنخود او اتفاق افتاده است و ا   یبرا موردنمررخداد 
 ( 2۵: 2۰۱۸، 2شود )سودارو می 1یساختگ

 یمل روزهای. 3-2

ملری هرم نیرا  دارنرد  ایرن  رو ه بر ،بر سرود و پررچم افزون ،«یبودگ ملت»ی ک ورها برا ۀهم
 کنند که ملت  نند و لحماتی را ایجاد می می ای ا  تاری  پیوند درک ویژه احساسات را به ،رو ها

در  «درسرت»تفکرر  یها وهیشری، معنای  ندگی عمومی و مل یرو ها«  آورند یاد می هم به با»
بررخالف  ،ینروع آگراه نیراد  نرنک یو همگرام مر را استانداردگذشته  یو رویدادها دافرا مورد
 یتریروا، رو ها این است  و اعتقادات با احساسات ختهیآم ها، ا  کتاب آمده دست به ایه یآگاه

 خراطراتی یسرت در  کم رترۀ با یا تجربر انشهروند یا ا هربرپایۀ آن، که  3اند تکرارشونده
تردیرل  یملر تیردر چارچوب روا  یتاررۀ دوبا یبه اجرارا  و ملت کردهم ارکت  خودۀ جامع

 ( ۴: 2۰۱۹، 4)آریلی دکن می

 ن خاطرهیقوان. 4-2

دریافرت و  ، ممنوعیرت،بزرگداشرتدولتری بررای  وضرع قروانین :ا  عبارتنرد «5خاطره نیقوان»
 تاریخی  یرخدادها بارۀهای بدیل در انگاری روایت و تفحص، و جرم پرداخت درامت، تحقیق

کره ا  آن  یزیرچ ؛هسرتند «یتاریخ قتیحق» یقانون رسمی و ۀنسخ ۀدرصدد عرض ،قوانین این
 قیرطر ا  هرا دولت  (۳۹: 2۰۰۴، 7)اسرنایدر یاد کرد« 6ت خاطراتییمکحا»با عنوان  توان یم

 قانون  هستندگذشته  ۀدرباری گر تیروادرآوردن  رانحصا بهدر پی  ی،خاطرات ی یک راست ینوع
شرمار  ک ور اروپایی و اسرائیل، ا جملره قروانین تراریخی به ۱6 در تسهولوکا یت انکارممنوع

 فعرل بره ،مربروط بره گذشرته اطالعراتگری  دربرال است که برا یاربردپرک رابزا، قانون  آید می
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 در امنیرت چ رمگیری ریترأثدیگرر، و پنهان کردن مروارد  ،یخیتار یدادهایرو یدرآوردن برخ
هسرتند  خراطراتی هایمقابله با تهدید دنبال به ،با وضع قانون ها دولت، رو نیا ا ؛دارد 1یخاطرات

 ( ۱: 2۰۱۵، 2)مالکسو

 رسمدا. 5-2

رسره مدکنرد،  ی اقردام میخراطرات یریپرذ جامعه بره کره ای رسمی نهاد نیتر یطوالن و ننخستی
ذهن در  ی،سرگرم ی ومتون آمو ش طریقا  ، گذشته ۀدربار م ترک یها تانسو دا ری  تصاواست

  (۱۱۱: 2۰۰۵، 3د )ویلرزنرکن حرا میگذشته  ۀدرباررا  ماندگاریو احساسات  ها دهیا ،کودک
 مستقر نمم رسمی یدئولوژیکامل با ا ۀدر رابط یچندبعد ییها مجموعه ،تهیان مدرنردو ر مدا

 «یطرال معردن»هرا را  آن کرهاند  گذشرته های درسی ا  ابزارهای مهرم مردیریت کتابهستند  
 یسرا  همگن ینهراد بررا نیترر مهم رسره،مد(  ۸2: 2۰۱۸، 4اند )ونگ اطره نامیدهسیاست خ

 یبرانردا  و یانقالبرو  یاسریس راتییرا  تغ پرسها  دولت  است ییا وحدت خاطرات 5یخاطرات
 ۀگذشرت» و ا نرددپر یمرپی رین ا  طریرق مردار   نمرم «6ۀگذشرت یبراندا » به ،دولت مستقر

 ( ۳2۸: 2۰۱۴، 7سا ند )ویلیامز می «یدیجد

 ها . رسانه6-2

نگاری جدید  رو نامه هستند  در انتقال خاطرات یها ترین میانجی مهم ۀها در  مر امرو ه رسانه
، اسرت بهم شدهم بسیارها  در آن مر  بین خبر و خاطره که ،8سالگرد ینگار در رو نامه ژهیو به و

را نیرز ارائره « شرتهگذ اخبار»ه پیوست ،خود طرف بی اصطال  به یها گزارش الی ها در البه رسانه
خراطراتی  یرگرذاریتأث ،ها ها و سریال فیلم ،رمجموعهی  در این(  ۴: 2۰۱۹، 9دهند )نایجر می

                                                             

1. Memonical Security 

2. Mälksoo  

3. Wills 

4. Wang 

5. Memorial Homogenization 

6. Overthrow of the Past 

7. Wiliams 

8. Anniversary Journalism 

9. Neiger  



  ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 های اجتماعی و دولتی در ایرانبررسی تطبیقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزه سامان فاضلی/ 90

 71-109، صص 65، پیاپی 1، شماره 1400 زمستان

 تراً ینها ای ای ی،ونیزیتلو زگردیم ای ،بولتن ی،گزارش خبر ایتوجه به  عمربسیار بی تری دارند  
هرای  اینکره امررو ه فیلم ژهیو بره  پخش شودها  دهه یبرا تواند یم ملیف ای اما ؛چند رو  است

، ا  2۰2۰ ترا ۱۹۹۰دهرۀ ا   کره ای  گونره به اند؛ گرفته قرار سا ندگان موردتوجهبسیار ، تاریخی
های  ها و شخصریت تراریخی یرا داسرتانهای  مقولرهه برد رمرو ۱۷اسرکار، ۀ فیلم برند ۳۰میان 

 است مربوط  گذشته

 سیهرا گانهیبفراخاطرۀ مداخله بیگانه و  .3

 ،یسرو بیگانره اسرت  در  بران فار دو مفهروم فراخراطره راخاطرۀ مداخلۀ بیگانره، دربردارنردۀف
 ،گنرفره است  در ایرن نکوهیده بسیار آنی با ستو دو یمنفی و همراه مفهومی بسیار« گانهیب»
 یرا یمعنرا بره نیرز فراخاطره ( ۵۵۰: ۱۳۸۷  )بهار، «  مردن بدتر استا ،گانگان بودنیب ۀبند»

و در ارجراع بره آن معنرا  در چارچوب آندیگر  یها است که خاطره بخشمعناو ی کزمر ۀخاطر
ک ور است   مداخله در امور که درصدد آید شمار می ی بهتهدید مهم ،«گانهبی» رد  ک ونیاب می
بخ د و آن را ذاتری،  می گانگان را عمومیتیتلقی کردن ب تهدیدآمیز ۀلسئم ی،هراس گانهیب یۀنمر
 کره، درحالی ؛برر حرال اسرت  یترارۀ انیگرا نیتع ریبر تأث یمبتنو  انگارد وض میو مفر ی،نیپی 

 قیرا  طر تروان یاست و مر یمفهوم خاطرات و سلبرچ گانه یایبه، سیاست خاطر ۀنمریپایۀ بر
 «یی دا گانرهیب» نیرز یرد و ا  برخرتبدیل ک «گانهیب»را به  ها یجرخا یبرخ ،یخاطرات یها هیرو

تهی  یا ن رانه یرا دال میران ،مفهوم بیگانه وجود ندارد  «یخاطرات تیموجب»نام  به یزیچ  کرد
 های داقمصر، رو نیرا ا ؛اسرت« تولید بیگانه»پر کردن این دال و  ،خاطره سیاست ۀاست  وظیف

ۀ مصداق یرا بیگانر وخاطراتی  ییا دیگر عراق در گذشته ،مثال  عنوان به ؛متغیر است ،بیگانه
ممکرن  آینرده نیرز در  شرد« یی دا گانهیب»این ک ور، ا   2۰۰۳  سال ا اما پس بود، گر مداخله

 هرچنرد ؛شرودتبردیل ه بیگانه ب دوباره عراق ،در ایران یگرای گفتمان باستان یریگ قدرتاست با 
  اسرت رییتغ قابرل سررعت بهی و راحت برهنباید تصور کرد که خراطره  خاطره یتغییرپذیر باوجود

 ،ا  انگلریس رسمی و دیررسمیخاطراتی  روایت خواهد شد،داده  که در این مقاله توضیح چنان
دیگر، مانردگاری خراطراتی ا  روسریه در  ا سویثابت مانده است   ل،سا ۱۵۰بیش ا  در طول 

روایرت سرا ی  ی مقبولدولرت بررا ۀجانبر همه یهرا تالشسطح جامعه باعث شرده اسرت کره 
  رو شود هایی روبه با چالشی جدید ا  روسیه، خاطرات

 ،مرردم  گونراگون اسرت یخراطرات یهرا گروه نیتعامرل بر، پیامرد گانرهیب سراخت ندیفرا



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
91 

 71-109، صص 65، پیاپی 1، شماره 1400 زمستان

 های اجتماعی و دولتی در ایرانقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزهبررسی تطبی سامان فاضلی/

 یهرا تیبرا روا و مخالفرت آنران ییو همسرو تندیسرن یخاطرات دولتر علفمن کنندگان افتیرد
 ،دوم یپهلرو عنوان مثال، به ؛دارد یو خارج یداخل استیدر س ینقش مهم ،ها دولت یخاطرات

 ،ریادآویر اسرتیس ،عیاجتما ۀحو  اما در ،بود کایآمر مورددر  یفراموش استیساعمال  پی در
و  اتحاد ،رو نیا ا ؛بوددر تعارض  یدولت کردیبا رو مرداد، 2۸ یتادکو ۀخاطر بر دیکأبا ت ژهیو به

نیرز  انقرالب پرس ا   قررار گرفرت یاجتمراعۀ دانتقاد حرو رموشدت  به کایآمر روابط باۀ توسع
 بررای نمونره ؛بوده اسرت یاسیس یها ک مکش یا  محورها یتخاطرا یها ییبا نما یاالکتید
 یسرمررید یملر رو  و  د،پاسرارگا ۀخراطر کورش، مکران ۀخاطر ییبا نما یها وهیبه ش توان یم

 هفتم آبان اشاره کرد 
و  هیروسر ۀخراطر ،ژهیو و به «بیگانه» یخاطرات مربوط به اقوام و ک ورها برمقالۀ حاضر 

ران اکارگز راهکار قدرتمند ی ک ورهای خارجی،انگار گانهیو ب یینما نهگایب تمرکز دارد  سیانگل
  دایی یرا جلروگیری ا  برقرراری و توسرعۀ روابرط برای م روعیت یررسمیو د یرسم یخاطرات
 است 

 . رویکرد خاطراتی دولت در مورد انگلیس4

در تحروالت  ورایرن ک رآمیز بررای  شدن نقش مبالغره و قائل انگلیس دیدن رفتارهای زیآم توطئه
 تراری »گویرد:  می ،۱2۹۹کودترای اسرفند  ن، ا  عامالسید ضیاء  ای دارد دیرینه ۀپی ین ،ایران

دشرمنی برا  امرا ،کنرد برا انگلریس ضررر می یاخیر ن ان داده که انسران در دوسرت ۀصدسالیس
 حرزب و مصدق محمد ( ۱۷: ۱۳۹2نقل ا : میالنی،  )به« شود می یموجل محو آدم س،انگلی
 دانسرت  می را عامرل انگلریس دو آن شراه نیرز دانسرتند و ن اندۀ انگلیس می ، شاه را دستتوده

 شخرود هیرترا عل کررد یکما مر کایو آمر ایتانیبر آگاهانه به ،که مصدق کرد یم ادعا فردوست
 نیرا  شاه ا علم پرسش ،۱۳۴2 خرداد ۱۵ یکاماًل بوم امیا  ق پسچند سال   اندا ند  راه کودتا به
 ایر ،هرا سیهرا، انگل   رو دنردرک یمر ایرتحر ایر کدام ،ها یارجخ دانم یهنو  نم» است که

: ۱۳۹2 س بوده است )آبراهامیان و همکراران،یانگل کار ،معتقد بود که البته شاه «ها؟ ییکایآمر
بلند شروید بره انگلسرتان بررویم  » :داد نهاد یبه شاه پ انیبهبهانجعفر  ،انقالب ا  پس ( 2۰۱

کردیرد   نفرت بره مرردم انگلسرتان یمراجرا سه سال پیش در ا  توهینی که دو یخواهرعذ یبرا
روایرت  (  ایرن6۰: ۱۳۸۵ )بهنرود،« میگررد یتهرران برم بره ،شرود راه می هبررو کارهرا وقت آن

نگرری   های انگلریس، منفی دلیل تداوم ظلم تعدیل شد؛ اما به اسالمی ا  انقالب پسی، خاطرات
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در  شش رویۀ خاطراتی مهم دولرتبه  ه  در ادامک ور تداوم یافت ناشی ا  خاطرات  تل  ا  این
  شده استاشاره مورد انگلستان 
و  تررین مهم، ، انگلریسسی مردار  پرس ا  انقرالب اسرالمیدر های باکتر دمدارس: 

 تراری  در کتراب درسری ،مثرال  عنوان بره ؛ک ور در تاری  معاصر ایران بوده است ترین ویرانگر
 برار ۱۴2 یو روسیه/ شورو 2۷۵آمریکا  ،۳۵۴یا دهم نام انگلیس/ انگلستان  ۀمعاصر ایران پای

 ،اسرالمی یداریرترا ب «لمفصر» ۀعهدنامرا  ،  یرتاطول  در سیانگلی ها خباثت وده شده رآو
، آمرو  منتقرل کنرد دانش را به دیگری تینکه ممکن است ذه یی همها نمونه است  شده حیت ر

 مرردم بره پنراه برردن ،«یمطالعرات اجتمراع» درسری در کتاب ،عنوان نمونه به شود؛ میتعدیل 
 ۀدیرچیپ سیاسرت» ا  مرردم ، یررا گیررد؛ قررار می دنقردرمو ،م روطهعهد  در سیسفارت انگل

 لسرا ا ، همچنرین  بودنرد دافرل «ها آن تحصن ا  ک ور این ۀاستفاد ءسو و سیانگل یاستعمار
 ۀنامرری ندگ، «هنیمرر ا  دفراع» وانعنرر برا دبسررتان پررنجم سریفار کترراب ه رتم  رد در ۱۳۹۹

 ، ربخ ری ا  ایرن د در  است شده  اضافه بیگانگان با مبار ه نماد عنوان به ی،دلوار یعل سیرئ
 بره و ک رید  یرر بره را انگلریس پرچم ی،عل سیرئ» شود: ای آورده می محله یگیر با پس ا  پس

  «ندارد یجای ورک  این در انگلیس پرچم ،بگو ات فرمانده به: گفت یانگلیس افسر

 س در آن،انگلی های هرسانمخرب  و نقش ۱۳۸۸ سال های اعتراض ا  پس: یمل یروزها
مبرار ه  یمل رو »، رانیا میتقو در ری(دلوا یعل سیرئبا رو  شهادت  مان  )هم رویشهر ۱2 رو 

لم خبری، فیی ها ، رسانهررگذایتأث مقاماتی سخنران شده است  یگذار نام «سیانگلر با استعما
 ایرن رو  ملری یعاطفی و شرناخت ریرگذایتأث    سبل افزایش نمامی، و ی، مانورهاها سریال و

نرام  رو  سوم اسفند است که بهدارد،  ملی دیگری که در تقویم رسمی ک ور وجود   رو شود می
ن راندگی رضاشراه و  در ایرن رو  بره دست اسرت  شده  ثبت« رضاخان سیکودتای انگلی»رو  

 شود  های آن برای ایران اشاره می نقش انگلیس و  یانها و  پهلوی
تررین وسریلۀ انتقرال  عنوان مهم ای، بره دولرت برا اسرتفاده ا  ابزارهرای مختلرف رسرانه رسانه:

های  راسرتا، رسرانه پذیری خاطراتی مردم در مورد انگلیس کرده است  دراین خاطرات، اقدام به جامعه
طریرق، در قالرل  دهند و ا این بافت تاری  به مخاطل ارائه میدولتی، فرهنگ و مفاهیم سیاسی را در 

کننرد کره ا  دانرش صررفًا سیاسری، بسریار  خاطراتی عرضره می ر بین ی تراریخی، شرناختی سیاسی
در انتخابرات  یسر یب یبی نقش منف ۀدربار یشرگزار دعنوان مثال،  تر است؛ به کننده تأثیرگذارتر و قانع

اسرم  ،مرداد 2۸ یکودتا که در سیدولت انگل یپراکن بنگاه سخن: »شود یگفته م ونیزیتلو در ۱۳۹۴
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 یبه چه کسران  ند یم ادیفر ،در رو  روشن حاال ،شل است مهین قیدق اعالم کرد: االن گونه نیا را زرم
، «سررردار یبررانو»، «یسرریانگل فیررک» هررا، و مسررتندهای ها، فیلم همچنررین، سررریال  «دیررنده أیر
، «عملیات چ م روبراه»، «ردپای روباه»، «خاک و آتش»، «خانۀ ایران یتیم»، «خاطرات مرد ناتمام»
های منفی رفتارهای تاریخی انگلریس ا  طریرق  ، و   ، همگی با نمایی«ها است کار، کار انگلیسی»

 مینه اهمیت فراوانری دارنرد کره  نیز دراین« معمای شاه»و « عمارت فرنگی»رسانه هستند  دو سریال 
های اصررلی و پ ررت پررردۀ ایررران در  مرران رضاشرراه و  کننررده شررود، اداره داده می هررا ن رران در آن

  (۱)اند بوده شاپور ریپورترو  اردشیر ریپورترترتیل،  محمدرضاشاه، به
 سیا  انگلر یخاطرات یمنف ریتصو  مینه است که ۀ مهمی درایننموننیز  «2گاندو»ل ایسر

ائره را رپاو یموس نام به در قالل جاسوسی رر شود معرفی می یدبرراه یها که جزء سریال آن رردر 
ارشرد  یاعضرا برهحتری دارد و  کامرل ۀطریسر ،رانیرا یردیکل ا  افرراد یاریبر بسر   اوشود یم

را   رانفیو ک ،نردوراه بر چگونره ند،یچه بگو که در نطق خود دهد یمر دستو رانیا ۀکنند مذاکره
انگلریس در ایرن  یاسرا  با نمرای ،شرده ارائره ریبودن تصو« یخاطرات»  رندیبگبا کدام دست 

در قحطری  ش انگلریسقایرانی با اشاره به ن امنیتی مأمور سیدر سکان برای نمونه، ؛سریال است
ساده  یجوو نابود شدند  با یا جستن ا نصف»گوید:  ایران می نشدگا و تعداد ک ته یساختگ

 هرم دارنرد اآلنران آورده  بالیری سرر ایر انگلیس در طول تاری  چره شود فهمید نترنت مییا در
خراطراتی ایرران و  ریمانردگا  «ننگ را ا  ذهن و مغز مردم پاک کنند کۀکنند که این ل تالش می

در  یخوب بره ،سرال اخیرر ۱۵۰ در طرولالملرل  بین تغییررات نمرام موا ات به یروای عدم تحول
 ؛شرود معرفری می  1ی َقرَدر قردرتنوع به گو انگلیسو گفت گوی  یر آشکار است  در اینو گفت

 فراتر است:نیز شود  انگاشته می 2ی آن حتی ا  آمریکا که ابرقدرترگذاریتأث بنابراین،
انه و یدر خاورم رحضو سال  همه نیا ا  بعدکردم  می با خودم فکر» فیر انگلیس(:س) راجر

  «آمریکا نیست ۀما اندا  یرگذاریتأث ،ایران
  یترار برعکس  یرا نگراه بره قاً یدق»(: یسرویس اطالعات مخف مأمور) والر شارلوت»

هاست  همین آمریکرا   تر ا  این حرف خیلی عمیق ،انهیو منابع ما در خاورم شبکه ۀری    ندایب
های صهیونیستی را کی ت کیل داده؟    البییتسصهیونی یها اصلی کیست؟ البی ۀرندیگ میتصم

 « بریتانیا
                                                             

1. Hyperpower 

2. Superpower 
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ی خراطره و سرا  ینریعخاطراتی هسرتند کره برا  های ترین مکان ها ا  مهم مو هبناهای یادبود: 
ی و بیوگرافیا کردن خراطره بررای مخاطرل، نقرش مهمری ایفرا سا  یدرونای  نده در  عرضۀ تجربه

فعرال و  یهرا ا  مو ه یکری  بروده اسرت، او یمسرکون ۀکره خانر ،یدلروار یعلر سیرئ ۀمرو کنند   می
 یها مهسرمج ،ه مرو نیر  در اکننرد یمر دیرنفرر ا  آن با د رهرزا سه انه حدود رو کهاست  مخاطلپر
بوشرهر »بوشرهر برا مهرر ل اشرغا  مان یتمبرها ، و انرمبا یها نامه تیوص، افزارها جنگ ،یعل یسرئ

برر روی  یسریانگل های سرال  لیاشر آثرارهنرو    شرود ، و    نمایش داده می«ایتانیبر اشغال تحت
 کره بره اسرت یعل سیرئ شهادت، محل های خاطراتی یکی دیگر ا  مکاندارد   وجود خانه یوارهاید
 شده است  یثبت مل ی،خیاثر تار ایعنوان  بهو د ررت داهش «یدلوار یعل سیم هد رئ»

در  سیو انگلر کراینقش و دخالرت آمر یاسیس ر یحقوق یریگیقانون پ» درخاطره:  قوانین
تا شرده ، دولت، موظف به دریافت درامت کود«رانیا یدولت مل هیعل ۱۳۳2مرداد  2۸ یکودتا
ده بره رجبرران خسرارات وا یدولت انگلستان برا گرد حقوقی علیهیپ» طر همچنین، در  است 

 ،نردارد یانگلیس در حق مردم ایرران تمرام یها دلیل اینکه جنایت به»آمده است:  «اتباع ایرانی
ون نفرر برا قحطری یرلیم ۹ رو ک رتا« واقعری تراری  هولوکاسرت»دولت موظف است موضوع 

 ۱۳۹۸سال  که در یدیگر ی  طر  خاطرات«توسط انگلیس را پیگیری کند شده یطراحمصنوعی 
آمریکرا و  یدرآمردها یگیر الزام دولرت بره برا پس طر » ،است شده  وصولاعالم  لسدر مج

بره  که برا توجره آمده استاین طر     دراست« مرداد 2۸بعد ا  کودتای  ،نفت ایران انگلیس ا 
 فرهیوظ دولرت ،مرداد 2۸ ییس ا  نفت ایران پس ا  کودتاآمریکا و انگل یدرصد۴۰ های سهم

 د رظالمانه را با پس بگیاین درآمدهای  ی،الملل بین یها دادگاه دارد با رجوع به
ی فضاهای عمومی، سبل پیونرد خراطرۀ مداخلرۀ گذار نامدر حو ۀ سیاست، فضای عمومی: 

 ، و   ها بوسرتان ها، دانیرم ها، ابانیخ ا  یاریبس شود  انگلیس با هررو ینگی و تجربۀ  یستۀ مردم می
مربروط  سیانگلر راسرتعما بهشکلی   که به یگرید های نام  اند شده ریگذا نام ریدلوا یعل یسنام رئ به

 ،سااندرز یبااب برانیاختروان بره  عنوان نمونره می که به دنوجود دارر مختلف ک و طنقا درشوند،  می
هرا  ها، نام خیابان ها، دیوارنگاره مجسمه  اشاره کرد یرازیش یرزایم، و یالر نیعبدالحس دیس ،یگاند

ی خوب بره  رو ی، کنند  پیکرۀ شهرها، همچون یا گرالری شربانه ، و    خاطره را رو مره میها دانیمو 
 انگیز را نسبت به انگلیس برانگیزند  توانند عواطف منفی و نفرت می
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 )میدان فردوسی تهران( یدر فضای شهر  بازنمایی خاطراتی انگلیس ۀ(. نمون۱تصویر شماره )

 
 ۱۳۹۴منبع: تسنیم، 
 یسیاسررت خررارج گیری جهررت شرردن تررداوم های خرراطراتی یادشررده، م ررروع پیامررد رویرره

پی ربرد مقاومرت در برابرر  ،سیاست خرارجی ایرران ضدانگلیسی است  هدفضداستکباری و 
ترداوم تصرویر و گیری ضدانگلیسری، وجرود و    ال مۀ م روعیت جهرتدرب و انگلیس است

دادن رفتارهرای  لریس و قررارانگ« سوءپی رینه»ادراک منفی در جامعه است  خاطرات منفری و 
حفظ تصرویر منفری ا  انگلریس  ترین بنیان مهم ،تاریخی یکراک ور در چارچوب اد امرو  این

انبروه خراطرات  برآمرده ا  یبین ر در قالرلآن ی منفی با القرای تغییرناپرذیر است  این تصویر
 و دردآور ،ن ردن  مانردن، درمران  کینره و ترا ه ، موجل حفظشود می ییادآور پیوستهنفی، که م

تولیرد ای،  یروان های چنین  خم شود  وجود می انگلیس موردروانی ایرانیان در  یها بودن  خم
 همسو با آن را م روع یسیاست خارج را در پی دارد کهیس لانگ موردمنفی در  فوران عواطف و
شردن و  موجرل فعرالنیرز در سیاست خارجی فعلری  بنیادینبرای تغییر    هرگونه تالشکند یم

شرود کره  سرال پریش تراکنون می 2۰۰ا   پرشرمارینراگوار  پیش ک یدن تروماهرا و خراطرات
ای همچررون اتخرراذ سیاسررت پ رریمانی،  سیاسررت خرراطراتی گسرترده نیا منررد ،فصررل آن و حرل

 انند آن ا  سوی انگلیس است درامت و م یدیولماسی عذرخواهی، دیولماس

 . رویکرد خاطراتی دولت در مورد روسیه5

ها اسرت و  ها و دشرمنی کینره ۀبررای قطرع  نجیرر یفراموشی یکی ا  نیا هرای ب رر و راهکرار
ای ا  موارد ا  رویکرد فراموشی بهره بررده  ک ورها، در پاره ۀجمهوری اسالمی ایران، همانند هم
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و  بردیل یگرر تیرروا، یسرا  مسرکوت اتخاذ سیاسرت فراموشری، دولت با ،راستا دراین است 
  خود تغییر دهد امرو ین اهداف برپایۀرا  با روسیه کرده است گذشتۀ روابطتالش  یسا  منقطع

اثرر » به روشرود  این  کار می به ی دای تنش یکه در راستا است روشی ،1ی گذشتهسا  مسکوت
دهد و درصردد اسرت  را شفا می روانی یها  خم، انگذر  م ، یرا ؛باور دارد« فراموشی یدرمان

را  همصرالح دست فراموشی جمعی بسوارد تا امکان آمیز دیگران را به خ ونت تروماها و اعمالتا 
بلکره ایرن  ،گذشرته نیسرتبه منفعالنه با اشاره نکردن  یدررویک ی،فراموش د  سیاستکنفراهم 

)ا  طریرق « گذشرته بسررکو» و حتری« شده یزیر برنامه یفراموش»تواند ا  طریق  می ،رویکرد
 نمر بره هرچنرد ( انجام شود    خاطرات و یانگار گذشته، جرم یاسناد، سانسور با گوی ینابود

برا  یادشدهخاطرات  شود و می« شدگان سرکوب با گ ت» موجل سرانجام ،این رویکرد ،دیفرو
برا  ،دیرجد یهرا تیدر روا(  ۵: 2۰۱۷، 2)رسرو گردنرد اکنون با می جویانه به رویکردی انتقام

روسریه  ا  ماهیت یقطع و روایت جدید معنایی حال و گذشته یپیوستگ ،ی تاریخیسا  منقطع
و  سرلطه یبررا یتریو ن نق ره، هریچ بررخالف گذشرته روسریۀ کنرونی ،نرابم نیبرا شود  ارائه می
ن مقرام یفروذترترین و پرن لطرپرمخا عنوان به، یرهبر مقام معمم ندارد  رانیا در ی رواستکبار

کره مقامرات  یهای خراطراتی، در راسرتای سیاسرت یگر تیرواو  یسا  گفتمان ۀایرانی در حو 
ی خراطراتهرای  اند برا تکنیا اند، تالش داشته با روسیه اتخاذ کرده روابط گسترشبرای  یاجرای

ی اسرت کره سرا  مسرکوت ،ای ران ۀمورداسرتفادهای  ا  تکنیا یهموار کنند  یک مسیر را این
  ای ان اشاره کرد تنباکو )رژی/ تالبوت( قراردادو  یمهم تاریخی ترکمانچا دادرقرادو  توان به یم

 ؛انرد با روسیه را یادآوری کرده یداد ترکمانچارقرا ربا ، هفت۱۴۰۰تا  ۱۳6۸های  سال ۀدر فاصل
یر و تفسر ۀعرضر  روش ،انرد  همچنرین پرداخته تنباکو برا انگلریس دادرقرابار به  ۵2 که یدرحال

سرال  در نیبا پروت داریدر د عنوان نمونه، به ؛ای ان بوده است ۀداستفادرمو ی،ن تاریخیروایت نو
 نیراسرت و ا یروشرن و خروب ریدر ذهن ما، تصرو هیملت روس ریتصو»اند:  کرده  اشاره ۱۳۸6

« در مقاطع مختلف ا  خود ن ان داده اسرت هیاست که ملت روس یریها و تداب متوعلت مقا به
 ( 2۴/۷/۱۳۸6 ،ای خامنه سیفار)

 رم او ،یتیوالاند   استفاده کرده یادشده یهای خاطرات نیز ا  تکنیا رک ودیگر های   مقام
 ی مران کنرون برا ربرط یو بر تیراهم یرا بر هیا  روس رانیمردم ا ۀخاطر ل،المل نیامور ب در ررهب

                                                             

1. Silencing the Past 

2. Rusu 
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با  هرابط ؛ستین یستیکمون یشورو ای یتزار ۀیروس ،کنونی ۀیروس بر این نمر است کهو  داند یم
 یهرا تیذهن برر  هیرو تک برییفر ا عروامبر انیرگرا بدر اما ،است یو برابر هیدوسو ۀرابط ،هسیرو
مسرکو،  تریرجهران برا محو یها سرتیکمونا   انرهیجو بر برداشت سرلطه یمبتن ،گذشته  یتار

(  ۱6/۰2/۱۴۰۰انررد )تابنرراک،  هرا موردتهرراجم قرررار داد هیبررا روسرر یتبرراط راهبررردرا یبرقرررار
و  یبرا دوران شرورو نیپروت ۀیکره روسر بر این نمر است زین ،جهرخا رامو ریو  ،انیعبداللهریام
کااظم   (۱۴۰۰ /۰۷/ ۱۳ سرنا،یخود را عوض کرده است )ا کردیفرق دارد و رو اریا  آن بس شیپ

کررد:  بیان ۱۴۰۰جمهور ایران به روسیه در دی  سیرئ رسف بارۀروسیه، در ایران در ، سفیرجاللی
و  یارزتر ۀیرفترار روسر ا  شده و رسوب یمنف یها امرو  با برداشت ۀیروس یسا  هیبا شب یبرخ»

   م رکل  کننرد یمر لیررا تخر نینرو ۀیبا روس رانیروابط امرو  ا میتحک ،یشورو یگر سلطه
گرردد و هرچره فحرش  ان ترزار و شروروی برمیردو ها ا  روسیه بره ایرانی اینجاست که شناخت

 زهاره ( ۴: ۱۴۰۰جمهور ایران بره روسریه،  نامه سفر رئیس )ویژه« ان تزار استورد به ،دهند می
 رانیروابط ا  یآن هستند که تار نبالمخالفان د: »گوید می باره نیز دراین ،مجلس ۀنمایند ،الهیان

 یتفاوت اساسر، قاجار ۀدور ۀیامرو  با روس ۀیروس اما ؛را برجسته کنند هیدر دوران قاجار با روس
 ایرا تبر یسیرئبود که انتخاب  یجمهور سیرئ نیاول ،نیتفاوت آن است که پوت نیا ۀدارد  ن ان
)خبررآنالین، « کررده اسرت نیریتع یبردون سرقف  مران ر،جمهرو سیبرا رئ زین یتسگفت و ن 

۳۰/۱۰/۱۴۰۰ ) 
، و ای همچون قوانین خاطراتی، رو های ملی، فضای عمرومی های خاطراتی با نمایی روسیه در رویه

 مناسربت، ۳۵۱کره برا  ی شرده اسرت  در تقرویم ک رور رررسا  مسکوتطور کامل  بناهای یادبود، به
رو  ملی در راسرتای سیاسرت یرادآوری خراطرات آمریکرا و  ۱۱رر  جهان است میتقو نیتر تبمناسرپ

بمباران حرم امرام  ،یترکمانچا یهمچون امضا ییسالگردها، حال نیباااست؛  شده  گنجاندهانگلیس 
، جررانیاشررغال آذرباو ترروب بسررتن مجلررس،  برره ،االسااالم ثقهحملرره برره تبریررز و اعرردام  ،)ع(رضررا

ی، دیوارنگراره، بنرر، و بیلبرورد گرذار نامدر حو ۀ عمومی و شهری، هریچ  است  شده یسا  مسکوت
و  شرده یزیر برنامرههرا فراموشری  های خراطراتی کره در آن ای یافت ن د  دو نمونه ا  رویه یضدروس

 ها هستند  ها و رسانه تحلیل است، مدرسه ی قابلخوب بهبدیل   روایت
در مورد تراری   ی بدیلگر تیروای و سا  مسکوتروش  ی ا درس یها کتاب درمدارس: 

 ی،علروم انسران ۀژیرو ،(۳)  یارتر درسری کترابدر  ۱۳۹۹سرال  ا  است  شده  استفادهروسیه 
  متجراو ریسف» های ، عبارتر  پنجمدر دشد   جادیا  رو متناسل با سیاست یتغییرات مهم
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 در حدوحصرر یبردخالرت  یها بررا رو  دست»با  بودن  ،«حکومت مستبد رو » ،«هیروس
 اتیرهرا و جنا دخالت» ،«رو   با ان متجراورس» ه،یروس« هولناک یها تیجنا» ،«رانیا ورام

 و ،تبریرز خواهرانیآ ادو  االسرالم ثقه هرا، شرهادت رو  ۀسراعت۴۸اولتیماتوم  ی، ماجرا«رو 
اسرت  در  شرده  حرذف ،روسریه توسطامام رضا)ع( حرم توب بستن  به ۀشهادت  ائران در قضی

امرا در بود،  و روسیه قزاق یروین س،توب بستن مجل به مهم ۀخاطر عامل ،۱۳۹۹پیش ا  چاب 
برر و  کنرد یمر تیرتنهرا ا  آن حما هیاست و روس شاه یمحمدعل ل،عم نیفاعل ا ،دیجد چاب

( ایرران و جهران معاصرر، ویرژه علروم ۳)کتاب درسی تاری  ) شود می تأکیدهم  سینقش انگل
در کتراب فارسری  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ یدر دو سرال تحصریل ،همچنین  (۴۱-۴۳: ۱۳۹۹انسانی، 

د نبود که عبارت بود شده  حذفاقدامات روسیه  تل  یها بسیاری ا  با نمایی ،دهم یاۀ ( پای2)
چ م طمرع برر آذربایجران  روسیه»، «یعنی روسیه ،ی ایرانشمال ۀهمسای یها را ید دست» ا :

اهترزا   گناهران بره بی ها در خاک آد رته بره خرون پرچم رو که دیری نگذشت »، «بود دوخته
 « بود شده  دوختهها  ها به فراتر ا  این رو  بار خواهانه و ده ت ونزنگاه ف»و « درآمد

به روابط ایرران و  صیاختصا طور به، «رداداست»فیلم  ییا فیلم، یعن تنها تاکنونا: ه رسانه
 نلیبرود کره در کراخ کررم شرماری ی انگ تها لمیف ا فیلم  این است  پرداختهشوروی روسیه/

 رانیرا یترن طرال مینر و ا دهی نداندربا گ و ۱۳۳۴سال  به لمیداستان ف  گرفت یبردار لمیف ۀاجا 
بروده  رانیرا یطالهرا دادن سپر پریدر  یکه شرورو شود یمن ان داده  لمیدر ف  شود مربوط می

  در دارد یبرا م رانیردادن امروال ا پس ا  را این ک ور ،با سفر به مسکو یاشرف پهلواما  ،است
هماننررد  ،رحررم یبررجرراو  و تم یها تیشخصررو  یضداسررتعمار یهررا ا  قالل ین رران ،لمیفرر

هرای  اییی بردیل در با نمگرر تیرروا گونره نیادارد  نروجود  ،یاستعمارگر دربی ها تیشخص
بخش خراطراتی، انت رار عکرس  های وحردت شود  یکی ا  موضوع ای دیگر نیز یافت می رسانه

لحاظ واکنش خراطراتی، دولرت و مرردم را در  بود که به ۱۴۰۰سفیر روسیه و انگلیس در مرداد 
 مینره هرم ترالش بررای روایرت جرایگزین منتفری ن رد؛  ؛ اما حتی دراینداد قرارکنار یکدیگر 

در گزارشری  مایصداوسرکرده بود،  رنت مسفیر روسیه این عکس را  نکهیا باوجودل، مثا  عنوان به
البتره کراربران، حسراب سرفیر انگلریس را ا  »گویرد:  خبری دربارۀ این رخداد ا   بان مردم می

روسیه جدا کردند  سفیر جدید انگلیس باید تنبیه شرود    مسرکو هرم مراقبرت کنرد کره سرفیر 
 « روسیه دانه نواشد و دام پهن نکندانگلیس برای سفیر 

کره  درحالی ؛با روسیه است روابط ۀجانب همهۀ توسع در پی ،ایران یاسالم ریجمهولت دو
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 ،روسریه در موردایرانی  ۀجامع مردم بی تر در میان یداجماعرو مو بسیار منفیی تصویر خاطرات
تر  ا  با انگلیس نیز برجستهقی حتی در ،مربوط به روابط با روسیه ی  رخدادهاشود می ییادآور
اما خاطرات مرتبط با  ،تصویری کلی است ،انگلیس مورددر ی تصویر تاریخی منف ، یرا است؛
تررین  مهم مرتبط برا روسریه بره یا  رویدادها یکه بسیارای  گونه به ؛است ررویدادمحو ،روسیه
بیگانگران  هرای خالتدو  ،حقرارت که مثال و نماد ذلت، اند تبدیل شدهسیاسی ایران ی نمادها

ا   یعنروان یکر بره م موجودیرت روسریه،ودلیل تدا خاطراتی برجسته این است که به ۀاست  نکت
 طارتبرا این ک رور،ایران و روسیه، خاطرات  نده ا   های بزرگ جهان، و وجود ارتباطات ترقد

آن برا ایرران  ۀطرفعلری و نروع راب ۀماهیرت روسری ۀکنند که تبیین ای گونه به   دارند؛با امروی وثیق
 پری در یادشرده،هرای خراطراتی  ها و روایت رویه دولت ا  طریق ،بنابراین ؛(2)دنشو پنداشته می

 روابط با روسیه است  گسترشاجتماعی علیه  های تطبیق گذشته با حال و کاستن ا  مخالفت

 . گرایش خاطراتی اجتماعی در مورد انگلیس6

اجتمراعی ا  م رروعیت کامرل یس در حرو ۀ سیاست خاطراتی رسرمی دولرت در مرورد انگلر
تری در قیا  با دولت م راهده  های خصمانه حتی در حو ۀ اجتماعی، گرایش برخوردار است 

 ،هسررتندارکرران آن  نیتررر ا  مهم ها المثل ضررربکرره  برران و  ،یخرراطرات یها هیرررو شررود  می
 ۀخان عنوان به بانی،  ۀ در حوآیند   شمار می به  یو دشمن یاحساسات دوست رو مرۀ ۀدهند انتقال

اسرت، یرا « چرچیرل»لمثل انسران فریبکرار، ا تفکر و محل برساخت  ندگی اجتماعی، ضررب
اصرطالحات دیگرری کره در انگلیس بسیار رایرج اسرت   در مورد« روباه پیر»کاربرد اصطال  

و « اسرت ها کار، کار انگلیسی»، «برند ها با پنبه سرمی انگلیسی» ا جمله بان عامه وجود دارد، 
های  سررویه شرردت بهدهررد کرره ابعرراد شررناختی و هنجرراری  برران فارسرری  ماننررد آن، ن رران می

 است  کرده دایپستیزانه  انگلیس
ا  تعداد  یادی که  شود مجا ی م خص می یفضا های خاطراتی در با نمایی رجوع به با

ت مخرالف ا  جریانرا برخری و حتری دانند می انگلیس رای ک ور سعامل م کالت اسا ،مردم
دوم، وقروع  یپهلرو یانگلیس را عامرل برانردا نمم مستقر، بدون اسناد و شواهد،  تقر،سم نمم

برا دانند  در سوی دیگر نیز مخالفان نمرم فعلری،  ی روحانیون میریگ ترقدو  ،انقالب اسالمی
نام « هراسی سی بی یب»توان در فرهنگ سیاسی ایران ا  مفهوم    حتی مییابند انگلیس ارتباط می

تن رضاشرراه و خبرانرردا سرری را در بی بی تنها نرره ،ایررران یدولررت کنررون برررد  برخرری ا  مخالفرران  
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و  دفراع را عامرل این رسانهبدون دلیل، حاضر نیز  ند، بلکه در حالدان می مقصر اشاهرضمدحم
یا « هکمل ۀرسان» ی،س بی طرف مقابل نیز بی   درآورند شمار می فظ جمهوری اسالمی ایران بهح
البتره ایرن مقالره در ر است  در ک و آشوب ایجادپی  شود که در نامیده می« پراکنی وغرنگاه دب»

توان با شواهد تأییرد کررد   که برخی ا  ادعاها را می پی تأیید یا رد ادعاهای یادشده نیست؛ چنان
ه های گوناگون و حتی متضاد  سیاسی ب اعتمادی طیف نکتۀ این بخش، مسئلۀ گسترۀ بدبینی و بی

دانرش ت قردرت و اهمیر سی برمبنای یا تصویر خاطراتی منفری اسرت  بی نقش و کارکرد بی
هررای  توانررد جررایگزین پژوهش خرراطراتی چنرران مسررتحکم اسررت کرره در مسررائل ترراریخی می

سی در سقوط محمدرضاشاه یا جملرۀ  بی کنندۀ بی عنوان مثال، ادعای تأثیر تعیین ؛ بهشود علمی 
مرداد، با وجرود  2۸سی در جریان کودتای  بی ا  رادیو بی« شل است هاکنون دقیقًا نیم»معروف 

موردقبررول   ای گسرترده گونره شروند، به های معتبرری حمایرت نمی اینکره برا شرواهد و اسرتدالل
 ،اناوفر یها رسانه رظهو باوجود شوند  هایی ا  جامعه قرار گرفته و با گویی و با تولید می بخش

ایرن رویکررد، ناشری ا  با نمرایی ای دارد   ان معنرا و اهمیرت ویرژهسی بررای ایرانیر بی هنو  بی
ای برا قردرت بسریار  یراد اسرت   عنوان رسرانه های متمادی به سی در طول دهه بی خاطراتی بی

یا  یس بی بی ،جهاندیگر نقاط  دهد که در بیانگر این نگاه است و ن ان می (،۱شماره )جدول 
دولتی در راستای منرافع  ۀیا رسانتنها  ،ایرانیان نمر به اما ،است ی دیگرها رسانه در کنار رسانه

بنرابراین،  ؛سال اخیر است ۱۰۰مهم سیاست ایران در « گرانیبا »ا   یبلکه یک ،نیست انگلیس
، کودترای ۱۳2۰ وریشهرهایی همچون  را که در برهه یگرایانه و مخرب مداخله یرگذاریتأثهمان 

  امرو  نیز دارد ،داشته استپس ا  انقالب پیش و  دیگر و تحوالت ،مرداد 2۸

سی در اینستاگرام به زبان فارسی  بی های رسمی بی حساب یها کننده دنبالدرصد و تعداد  ۀ(. مقایس۱ه )ر شما ولجد

 ۲۰۲۱در سپتامبر  ی دیگرها و زبان
 کنندگان دنبالدرصد  )نفر( کنندگان دنبالتعداد  جمعیت سخنگویان )نفر( زبان

 4/1 میلیون  2/19 میلیارد  350/1 انگلیسی
 012/0 هزار 129 میلیارد 1 چینی
 45/0 میلیون 2 میلیون 43۶ عربی

 23/0 میلیون 1 میلیون 420 اسپانیایی
 ۸9/0 هزار ۷12 میلیون ۸0 ترکی استانبولی

 72/۱2 میلیون ۱۴ میلیون ۱۱۰ فارسی

 ههای نویسند منبع: یافته
 مروردتحکیم و ت دید رویکرد خصمانه در  ی،ر سطح اجتماعاین سیاست خاطراتی د داد برون
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عامل مهمری بررای ثبرات سیاسرت  ،قدرتمندی یخاطرات یاجتماع یمبان انگلیس است  چنین
ا  تغییرهای احتمالی در روابط ایران و انگلیس بوده است  هرچند رویکرد  جلوگیریخارجی و 

هرایی  هایی که دولت حتی در برهه اما ،ستنبوده ا سیروابط با انگل گسترشبر  رسمی نیز مبتنی
برا واکرنش منفری  ،اند تهشرروابط با اروپا و تاحدی هم انگلیس دا بیدر ایران سعی در بهبود نس

، ۱۳۹۴ وریشرهر 2 تراری  در سفارت انگلیس ییاعتراض به با گ ا اند  رو شده هاجتماعی روب
ر یسرف رحضرو ، اعترراض بره۱۳۹۸داد رخر 2۳ ر تاری تولد ملکه د ی مراسمبه برگزار اعتراض

، اعتراض به سرفر ۱۳۹۸دی  22اوکراینی در  یمربوط به سقوط هواپیما های عجمانگلیس در ت
دهرد کره  دسرت ن ران می ا این اعترراض دیگررها  ، و ده۱۳۹۹مهر  ۱۰یزد در به  یسانگلسفیر 

ن ابررزار تری ترررین متغیررر شررناختی منفرری مررردم ا  انگلرریس و ا  برجسررته مؤلفررۀ خرراطره، مهم
 جویی با بهبود روابط کنونی با این ک ور است  مخالفت

  

 

 . گرایش خاطراتی اجتماعی در مورد روسیه۷

خارجی است  بیش ا   ریا ک و در موردترین خاطرات تاریخی ایرانیان  ا   نده ،روسیه ۀخاطر
ار بره انت رر ی،خراطراتی ا  طریررق سیاسرت یرادآور رگرذاریتأث اسرت کرره کن رگران سرال صرد

ای   نجیرره ،پردا ند  در این رویکررد خراطراتی روسیه می موردهای منفی خاطراتی در  با نمایی
، بدعهدی در تحویرل نیروگراه ۳۰۰ رکمانچای را با عدم تحویل ا شود که ت ایجاد می تاریخی

در خراطراتی  ینگرر   منفی نرد بوشهر، و بدقولی در ساخت و تحویل واکسن کرونرا پیونرد می
سال پریش  ۱۵۰ ،به عقل برد  ایرانیان فراهانی مقام قائم رۀتا دو کم دستتوان  یه را میروس مورد

را  ،سرفیر ایرن ک رور ،بایادوفیگرا  تسخیر سفارت آمریکا، سفارت روسیه را اشغال کررده و 
در برابرر  ،کررد شخصی متکبر بود، به رسوم ایرانیان توهین می ،بایدوفیقتل رسانده بودند  گر به

: ۱۳۸۷)شرمیم، شرد  ی تلقی میبرای مردم نماد ترکمانچا ، وآورد یدرنمخود را  یها شاه کفش
کره در « تروب رو »است با عنروان  یبند ترکیل ،الشعرای بهار ملک مهم (  یکی ا  اشعار۹۷

 (. اعتراض به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران3تصویر شماره ) (.اعتراض به جشن تولد ملکۀ انگلیس در تهران۲تصویر شماره )
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بند  این ترکیل پایانیبیت ا  بند  سروده شده است  چند )ع(روسیه به حرم امام رضا ۀحمل مورد
 عبارت است:

 روس توپ کرد چها که شمردنش نتوان روس توپ کرد جفا شهید را ماسال
 روس توپ کرد بال و کرب عهد تجدید ما عهد به خراسان دیار در که آوخ
 روس توپ کرد شهدا جنازه از پر چو قتلگاه را نبی سبط ضریح گرد

ا   یکره بسریاراسرت  کررده  رسروبچنران در فرهنرگ ایرران ، سرتیزانه  ور یررسمید ۀخاطر
 ای گونرره نیرز به هسررتند ایررن ک رور مروردخرراطراتی در  کره خواسررتار با تفسریر یناسیاسرتمدار

و  یگرایر تمداران مخرالف راهبررد دربسرسیا عنوان مثرال، به کنند؛ میبا تولید  آن را ناخودآگاه
 همچرون وب رانلنامط یدادهرارقراا   یری دا تیم رروع یطرفدار گسترش روابط با شرق، برا

شروند و ناخواسرته بره  می ترکمانچرای متوسرلبرا   قیرا به    ،و ،2۰۳۰ اف، تی یا برجام، اف
در  ،یتریوال اکبرر یعل ل،مثا  عنوان به ؛ندر و ت میرروسیه مباد موردتاریخی در  ینیبا تولید بدب

 :دیرگو یمر رانیربره ا هیروسر یهرا کما تاریخی روابط خروب و ۀنی یبا اشاره به پ یا یسخنران
 هیروسر ،نردیگو یم ی؛ برخکنند یممقاومت  اریبس ،نیها و جاهل  ده بو در گراها درب یبرخ»

همرواره هرچره  ییطررف اروپرا نکهینه ا ،گفت ها آنبه  دیاست که با ردهعهد ک در گذشته نقض
کره او در ایرن اسرت  مهرمنکترۀ  امرا ؛«کرده است میدر طبق اخالص گذاشته و تقد میا خواسته

هم با آن  یگلستان و ترکمانچا یها عهدنامه یحت: »دیگو یم مبرجا حبیتق یبرا یسخنران نیهم
 دان رجو، ی)خبرگرزار «انجرام ن رد هرم نیرابرجام  ۀاما دربار ،ندتداش یفارس ۀخسن  با ،ذلت
 کرردیرو ،یمنفر خراطرات دیربا تول هرر نروع امردیپ ،خراطره استیسپایۀ   بر(۱۳۹۷ /۰۹/۰۷

  کند یم فیگفتمان و استدالل خود را تضع ،هستواخنا وی ،رو نیا ا؛ خواهد بود یفعل ۀانصمخ
اشراره بره  ژهیو بهو  یمانچاکبه تر یا اشاره هرگونهنتیجۀ  ،ها ا  رو  انیرانیا یخاطرات ساختاردر 
 است  هیوسبه ر یخیتار ینیبدب دیبا تول ی،منف یدر بافت آن

وسریه روابط با ر در موردحساسیت  ،است یررسمید ۀخاطر که محمل یاجتماعۀ حو ر د
جویانره در  عواطرف شردید و مخالفت ،منفری دلیل  نده و فعال بودن خاطرات و بهشدید است 

کتراب  در هیروسر رهیرتطال  طصرا بها   یافکار عموم ف ار کند  می فوران یراحت بهروسیه  مورد
 ،۱۳۹۹مجبور شد در چاب سال  که دولت بود گستردهچنان  رر به آن اشاره شدکه  رر (2) یرسفا

مرردم ایرران  ،واقرعرد دانرد ررا با گ هیا  روسر شده حذف ی  منف یها عبارتو  ها با نماییره دوبا
 اجتمراعیی ها شربکههمچنین، است   شده تهدید ،ها آن «امنیت خاطراتی»احسا  کردند که 
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 برای ار یرابی ا  مفیدترین منابع رر کنند منت ر میها  در آنهای خود را  آ ادانه دیدگاه، که مردم ر ر
ا   ی راای ا  یرا پسرت خبرر   نمونره   در اینجاآیند شمار می به روسیه ۀدربار موجود های دیدگاه
 اظهرارات» ی،این پسرت خبرر   عنوانکنیم میتحلیل  ،ها یکی ا  خبرگزاری یاینستاگرامۀ صفح

«  داد مرا را فریرل روسریه»گوید:  می ، است که«دولت دوا دهم ر بهداشتیو  ، معاونیسیرئ
ات واکسرن ا  سروی رتولیرد و صرادبرارۀ درروسیه  یها یخواه ادهی  ها و یول ا  بدقولاین مسئ

 یکره همگری با نمرایاسرت  شرده  ثبرتنمرر  ۱۹۸ ،لل یر این مط کند  در روسیه صحبت می
 خاطراتی منفی روسیه است 

 روسیه بارۀغیررسمی مردم در واکنش به خبری در  ۀ(. سیاست خاطر 4تصویر شماره )

 
خراطرات بسریار منفری ا  انگلریس و آمریکرا، ا   موا ات برهقالب اسالمی، مردم ایران پس ا  ان

ابرررا   شررکل عمررومی آن را بههای روسیه/شرروروی نیررز خرراطرات تلخرری داشررتند و  گری سررلطه
چگونره »های شوروی به سفیر ایران در شوروی گفته بود:  یکی ا  مقام عنوان مثال، به کردند؛ می

در تهرران دیرواری نیسرت کره ا  ناسرزا بره مقامرات  که یدرحال ،ایران بیایدبه  ]گرومیکو[ای ان 
سیاسرت  ی،انقالب اسرالم ی(  در ابتدا۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ،شوروی بهره نبرده باشد )تاری  ایرانی

نیز همسویی  خصمانه بود و بین رویکرد خاطراتی اجتماعی و دولتی ی،شورو موردخارجی در 
روایت خراطراتی جدیردی را عرضره کررد ترا  ،دولت ،ی بعدها سال اما در ؛کامل وجود داشت

امرا ایرن   روابط با روسیه فراهم شرود گسترش)تطبیق گذشته با حال( امکان  یلحاظ خاطرات به
 ۀمعاهرد قانون»مواردی همچون  نبوده است  درهمسو هایی ا  جامعه  بخش با گرایش ،رویکرد
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، «هیروسر ونیو فدراسر رانیرا یسرالما یجمهرور نیبر یاسا  روابط متقابل و اصول همکرار
    ،و ،«۱۴۰۰ایرران بره روسریه در دی  رجمهرو سرفر رئیس»، «خزر ییون رژیم حقوقسکنوان»

روابرط برا  گسترشمردم با  مخالفت و ابزارهای دالیلترین  مهم هملخاطراتی ا ج یها مخالفت
 روسیه بوده است 

 گیری نتیجه

نا عرات سیاسری در ایرران نادیرده انگاشرته شرده اسرت؛ هرا و م متغیر مهم خاطره در بررسی گفتمان
اسرت  در رابطره ک رورهای خرارجی،  کررده دایرپای  ابعاد سیاسی خاطره، نقرش فزاینرده که یدرحال

خاطرات خصمانه، ا  طریق انباشت کینه و عواطف منفی، نقش مهمی در تولید رفتارهرای خصرمانه 
توان دریافرت کره در رابطره برا برخری ا  ک رورها،  یهای سیاست خاطره م گیری ا  بینش دارد  با بهره

ریزی نفررت خراطراتی انباشرته اسرت؛  ای برای برون  ای امرو ی تنها توجیه و جرقه رخدادهای تنش
ی روسیه، آمریکا، انگلیس، و عربستان، کره هرر چهرار ها خانه سفارتعنوان نمونه، در تاری  ایران،  به

  هردف مقالرۀ حاضرر، انرد گرفته قررار موردحملرهیان هسرتند، ک ور ا  مخاطبان مهم خاطراتی ایران
هرا وجرود  ای در مرورد آن دار و منفری های تعامل با بیگانگانی بود که خاطرات ری ه تحلیل پیچیدگی

دارد که در حو ۀ عمومی  نده و رایج هستند  خاطرات روسیه و انگلیس ا  این نروع خراطرات اسرت  
دو،  ن خاطرۀ دولتی و اجتماعی م خص شد که افق خاطراتی ایرندر مورد انگلیس، با بررسی حامال

خاطراتی منفی دولت ا  انگلیس، مردمری کره در  بران   های همسو است؛ بنابراین، در مورد با نمایی
دهنرد   نامند، با دولت، همدلی ن ان می دانند یا انگلیس را روباه پیر می خود چرچیل را نماد حیله می

  انگلیس کنونی، با میانجی خراطرات م رترک، همران تصروری اسرت کره در تصور دولت و مردم ا
گراه رویکررد  دلیل، هیچ همین و مروذی  بره گر لرهیحاند؛ یعنری ک روری  گذشته ا  این ک رور داشرته

گذاری  شرود  در حرو ۀ سیاسرت رو نمی خصمانۀ دولت در سیاست خارجی با عدم م روعیت روبه
ک رور در جهران موردتهراجم بریتانیرا  22توجه بره اینکره تنهرا  نیز با« دیولماسی خاطره»خارجی و 

تواند با تأکید برر خراطرات  اند، ایران می ک ور کنونی، رسمًا تحت استعمار بریتانیا بوده 6۵اند و  نبوده
 ای ا  ک ورها، یا گفتمان خاطراتی فعال علیه انگلیس ایجاد کند  منفی  طیف گسترده

در راسرتای   ین دولت و جامعه اجماع وجود ندارد  در خاطرۀ رسرمی،اما در مورد خاطرۀ روسیه، ب
وجود آمرده اسرت، امرا در حرو ۀ  سا ی گذشرته برا رویکررد کنرونی، گسسرتی خراطراتی بره هماهنگ

هرای منفری  هرای خراطراتی مرردم ا  طریرق با نمایی دیررسمی، تداوم خاطراتی وجرود دارد  مقاومت
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پرذیری  شود  تالش دولت بر این است که برا جامعه راتی انجام میرویارویی با تهدیدهای خاط منمور به
ررر تغییراتری  سرال قردمت دارد 2۰۰که بیش ا   ها ا  روسیه رر دوبارۀ خاطراتی مردم در شیوۀ شناخت آن

و قصرد سریطره و  شرده جرداراستا به حو ۀ عمومی بقبوالند که روسیه ا  تاری  خرود  ایجاد کند و دراین
تصور مردم ا  روسریه، هماننرد تصورشران ا  ایرن ک رور در گذشرته  ایران را ندارد  اما خیانت دوباره به

یرا  عنوان برهکنرد و ایرن ک رور را  ی به ایران پ رت میراحت بهاست؛ یعنی ک وری مهاجم و خائن که 
، تالش دولت برای گسترش روابرط برا روسریه، رو نیا اکند؛  المصالحۀ منافع خود می کارت با ی، وجه

هرای اجتمراعی برا گسرترش  رو شرده اسرت  وجرود برخری ا  مخالفت موانع خاطراتی روبهبا 
ا  روابرط برا «  دایری تراریخی تنش»، بیانگر مسیر طروالنی و پیچیردۀ راهبردی روابط با روسیه

اسرت، پرذیرش « ای رابطره»است  نکتۀ مهم این است که با توجه بره اینکره خراطره، مفهرومی روسیه 
گیری سیاسرت خراطراتی متناسرل ا  سروی روسریه، ا جملره  د، نیا مند درپیشروایت خاطراتی جدی

تغییرر »های مربوط به عدالت انتقالی، سیاست پ یمانی، و مانند آن است  باورپرذیر کرردن  اجرای رویه
های عملری خراطراتی،  دار ا  این ک رور، نیا منرد رویره های ری ه ها و کینه شدن  خم و درمان « روسیه

هرا  واهی رسمی و پرداخت درامت توسط روسیه است؛ بنابراین، بخش مهمری ا  تالشهمچون عذرخ
سوی اتخاذ سیاسرت  در راستای گسترش روابط پایدار با روسیه، باید معطوف به سوق دادن این ک ور به

  خواهانه در مورد ایران باشد  خاطراتی مطلوب و پو ش
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 ها یادداشت
طنز  ۀیرا دستما سیانگل در مورد شده یینما ، هرا  فراوان و بزرگ«ئونجان ناپل ییدا» رگذاریثأت رمان  ۱

 یدعوا یبود و حت ها یسیانگل ۀمنتمر حمل ،گرم ۀداستان، تا لحم یاصل تیشخص، جان ییداد  دا قرار
 یفرهنگر ریثأ  ترپنداشرت یم سیتهاجم ارتش انگل یدر کوچه را هم سروصدا «یواکس»و  «یرعلیش»
 یریدا محتاط باشند تا برچسل سیانگل یخاطرات ییدر با نما وده است که نخبگانب نیرمان مهم ا نیا

 ند رجان ناپلئون نخو
  خاطرات تل  ا  روسیه، برخالف خاطرات دیگری همچون حملۀ مغرول و اسرکندر، دارای ارتبراط 2

مقدونیه، دیگر آید  ک ورهای مغولستان، یونان یا  شمار می ای با دنیای حال به معنایی و شناختی گسترده
هرا  های بزرگری نیسرتند و ارتباطرات مهمری برا ایرران ندارنرد؛ بنرابراین، خراطرات حمرالت آن قدرت

بریش همچرون  و ها و منا عات سیاسی نیست؛ اما وضعیت کنونی روسیه، کم در گفتمان« استفاده قابل»
های برزرگ جهران  قدرتمعنا که روسیه، همچون قرون گذشته، یکی ا   این باقی مانده است؛ به ۱۹قرن 

هرای مختلرف  ای هم با ایران دارد؛ بنابراین، خاطرات مربوط بره آن نرزد گروه است و ارتباطات گسترده
کنندۀ ماهیت کنونی روسیه و اهرداف و مقاصرد آن در مرورد ایرران  شدت کاربرد دارد و تبیین سیاسی، به
  شود پنداشته می
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 منابع
 هیو روسر رانیربره توسرعه روابرط ا یلیدر دررب تمرا هرا یلی: خیکاظم جالل»(، ۰2/۰2/۱۳۹۹ایرنا )
 ، دردستر  در:«ندارند

www.irna.ir/news/83759204/ 
، «دارد هیجانبه با روس روابط همه ۀتوسع یبرا یعزم جد رانی: اانیرعبداللهیام»(، ۱۳/۰۷/۱۴۰۰ایسنا )

 دردستر  در:
https://www.isna.ir/news/1400071309046/ 

تئاوری  ۀجستارهایی درباار(، ۱۳۹2، محمدعلی )انیکاتو  ونیهما ؛احمد ،اشرف ؛رواندی ،انیآبراهام
 ، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی توطئه در ایران

خااطره، تااریو و (، ۱۳۹6کیلبی، جین ) ؛آدورنو، تئودور؛ هابزبام، اریا؛ سعید، ادوراد؛ گلیو ، گرام
 سویده بر و، تهران: خرد سرخ ۀ ترجم، تروما؛ سیاست و ابداع خاطره

 ، تهران: نگاه دیوان اشعار(، ۱۳۸۷ال عرا ) بهار، ملا
 ، تهران، تهران: علم روز بازرگان ۲۷۵(، ۱۳۸۵بهنود، مسعود )

 ، دردستر  در:«درب باور هستند ه،یو روس رانی: مخالفان رابطه ایتیوال»(، ۱6/۰2/۱۴۰۰تابناک )
tabnak.ir/004PBv 

در  رانیرسرابق ا ریسف تیبه روا یشورو حذف شعار مرگ بر یماجرا»(، ۰۴/۰۴/۱۳۹۰)تاری  ایرانی 
 ، دردستر  در:«مسکو

http://tarikhirani.ir/fa/news/825 
سیاسرت خراطره در فضرای »(، ۱۳۹۵شرهیدی، مه رید ) ؛جوادی یگانه، محمدرضرا؛ برر و، سرویده

 ،ارتباطاات ا مطالعاه فرهن ، «تهران سیسی پس ا  انقالب در شهرأهای ت موردی مو ه ۀشهری: مطالع
۱۷(۳۴)  

برجررام  یداشررت، ولرر ینسررخه فارسرر هررم یترکمانچررا :یترریوال»(، ۱۳۹۷خبرگررزاری دان ررجو )
را بره  رانیرا یا و منطقره یبود و جوابش را گرفرت/ قردرت موشرک نیب خوش کاینداشت!/مصدق به آمر

 ، دردستر  در:«میکن یحفظ م کایچ م آمر یکور
snn.ir/002t7j 

 ونیمیسردوره قاجرار ا  نگراه عضرو ک هیبا روس امرو   هیسند تفاوت روس»(، ۳۰/۱۰/۱۴۰۰خبرآنالین )
 ، دردستر  در:«مجلس یخارج استیس

khabaronline.ir/news/1594406 

 ۀ، دورشناسی ایاران جامعه، «جمعی در برو  منا عات قومی ۀنقش حافم»(، ۱۳۹۱اصغر ) داودی، علی
  ۱-2شمار   ،۱۳

ارمنی برا تکیره برر مفهروم حافمره  یگروهی دیاسوورا برون نگاهی به روابط»(، ۱۳۹۴محمد ) رسولی،
  ۷۰، شماره 2۵، سال فصلنامه علوم اجتماعي، «جمعی

های  بررسی سیاست  مانی حاکم بر تقویم ایرران در سرال»(، ۱۳۹۵فر،  هره ) سروش ؛سارا شریعتی،
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  ۱ه شمار، 6 ۀدور ،رانیماعي در امطالعات و تحقیقات اجت، «پس ا  انقالب اسالمی
 ، تهران: بهزاد سلطنت قاجار ۀایران در دور(، ۱۳۸۷اصغر ) شمیم، علی

 ، دردستر  در:«نما جمعه یها در خطبه اناتیب»(، ۱۴/۱۱/۱۳۷۳ای ) خامنه فارسی
https://khl.ink/f/2739 

، سیاسات، «سیاست و تراری  ای بر رهیافتی نو به سیاست خاطره: مقدمه»(، ۱۳۹۵ اده، ابوذر ) فتاحی
۴6 (۴ ) 

، «ها ا  جنرگ ایرران و عرراق جمعی نسرل ۀحافم»(، ۱۳۹۷حیدر ) ستی،ب بچو ؛فر بد، محمدمهدی
  ۵۰سال چهاردهم، شماره   ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات

، «جمعی و هویت ایرانری ۀحافم»(، ۱۳۹۷ستی، حیدر )ب چوب ؛رضایی، احمد ؛فر بد، محمدمهدی
  ۷۳دورۀ نو دهم، شماره ، مطالعات ملی

آن برا نگررش نمرام  ۀجمعری قروم کررد و رابطر ۀحافمر»(، ۱۳۹2پور، علی ) مصطفی ؛کاظم کاظمی، 
  ۱سال چهاردهم، شماره  شناسی ایران، جامعه، «هویتی

، مطالعاات ملای، «گذارانه ملی سیاستأیابی: ت جمعی و فرایند هویت ۀحافم»(، ۱۳۹2علی ) کریمی،
  2 ۀارسال چهاردهم، شم

 ۀتراریخی جامعر ۀهای اجتمراعی در حافمر نقرش شربکه»(، ۱۳۹۷دادبخش، مسعود ) ؛کوشکی، الهه
  ۳۵شمارة   ، سال دهم،مطالعات تاریو فرهنگی، «اجتماعی تلگرام( ۀموردی شبک ۀایرانی )مطالع

 ، تورنتو: پرشن سیرکل نگاهی به شاه  (،۱۳۹2میالنی، عبا  )
حملۀ گسترده و متمرکز به روابط ایران برا روسریه »(، ۱۴۰۰ان به روسیه )جمهور ایر نامۀ سفر رئیس ویژه
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