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گیری صدای سیاسی، با فعاالن پویش ای فرایند شکلی زمینهدر پژوهش حاضر برای رسیدن به نظریه

های توئیتری، تحلیل ام مصاحبه کیفی صورت گرفت و پرانتشارترین پست_کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#
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گیری از گیری تفاهم بین بازیگران سیاستی و بهرهسیاسی شدن، گسترش صدا در فضای مجازی پس از شکل

گری، آشنایی، های اجتماعی به بستری برای انتشار محتوا و روایتسانههای بینامتنی در پیش گرفته شد. راستدالل
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 مقدمه

چنانچه تعداد قابل توجهی از افراد، طی تعامل با یکدیگر، در مورد ضرورت حل یک مسئله  
اتفاق نظر پیدا کنند و برای حل آن، مطالبات خود را به صورت جمعی خطاب به عموم جامعه 
و مسئوالن دولت اعالم نمایند، صدای عمومی سیاسی شکل گرفته است. صدای عمومی نشانگر 

های مدت فردی خود، به کنشتوانند برای حفظ منافع کوتاهکه کنشگرانی که میآن است 
تفاوتی، حل فردی مشکل، مهاجرت و نظایر آن اقدام کنند، در جهت همراه تری نظیر بیهزینهکم

نمایند. این امر، حائز ضرورتی حیاتی کردن سایرین برای ایجاد صدای سیاسی جمعی اقدام می
و بقای دموکراسی است. علیرغم قدمت صدای عمومی در جوامع مختلف،  برای اصالح جوامع

های اخیر، بروز آنها در فضای مجازی خصوصاً در بستر وجه تمایز صداهای عمومی سال
های اجتماعی به دلیل ترویج فرهنگ برخی بر این اعتقادند که رسانه های اجتماعی است.رسانه

ها، حضور افراد فاقد سواد و ندی و عدم تحمل تفاوتپسبدبینی و رفتارهای تقابلی، همگون
گیری صداهای های اطالعاتی و اکتفا به اکتیویسم کلیکی، فضای مناسبی برای شکلتکنولوژی

عمومی سازنده نیستند. در حالی که برخی بر این اعتقادند که با تسهیل اجتماعات آنالین و رابطه 
جلب توجهات گسترده در و دسترسی به اطالعات، افقی بین افراد و گفتگو، گسترش انتشار 

مردان، ای و تقویت تعامل شهروندان و دولتآفرینی اقشار حاشیهد، تسهیل نقشمدت زمان معدو
اند. در کشور ما در اثر گیری صدای عمومی نمودههای اجتماعی کمک بزرگی به شکلرسانه

اط فزاینده امر سیاسی و فضای مجازی، های ارتباطی و در نتیجه، ارتبرشد شتابناک تکنولوژی
ای برای های اجتماعی، بستری برای طرح مطالبات متنوع اقشار مختلف مردم و حتی زمینهرسانه

(. از سوی دیگر، عموم 1397نژاد، اند )مصلیسازماندهی تجمعات و اعتراضات خیابانی گردیده
اعی، سعی در ارتباط با عموم های اجتمسیاستمداران کشور از طریق صفحات خود در رسانه

های اخیر شاهد بسط صداهایی اسی مختلف، در سالاند. اما در میان صداهای سیمردم داشته
ایم که در ارتباط با مطالبات اقشار خاموش و های اجتماعی بودهخصوصاً در بستر رسانه

اند. این صداهای شدهشده نظیر زنان، سالمندان، معلوالن، مهاجران و فقرا طرح راندهحاشیهبه
ورزی فراتر از حضور مردم برای های خاصی از سیاستمعطوف به عرصه اجتماعی، صورت

دهی به رقبای انتخاباتی هستند که در آن، شهروندان اقدام به تالشی روزمره برای مشارکت رای
برای نمایند. مطالبه صدور شناسنامه های موجود نهادهای سیاسی میدر تصمیمات و سیاست

در قالب پویش  1398کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال 
های خاص این سنخ از صدای سیاسی ام، یکی از نمونه_کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#

های معتنابهی روبرو است، این باشد. در کشور ما که اثرگذاری صداهای عمومی با چالشمی
دار شدن کودکان دارای ای جدید، مسیر را برای شناسنامهبی به مصوبهمطالبه توانست با دستیا

ها برای این کودکان صادرگردیده است. مادر ایرانی هموار سازد و طی این روزها، اولین شناسنامه
الذکر، قصد پاسخ به این سواالت را دارد: صدای سیاسی پژوهش حاضر با بررسی پویش فوق
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آفرینی کدام بازیگران سیاستی ای خاموش طی چه فرایندی و با نقشهبرای تحقق مطالبات گروه
گیرند؟ بازیگران های اجتماعی بهره میگیرد؟ این بازیگران، چگونه از ظرفیت رسانهشکل می

نمایند؟ این صدا، در چه بستر هایی برای اثرگذاری صدایشان استفاده میسیاستی از چه استراتژی
 ته است؟اجتماعی شکل گرف و زمینه

 چارچوب مفهومی

 صدای سیاسی

بر این فرض استوار است که انسان به مثابه موجودی تفسیرگر، توانایی ارایه  2مفهوم صدا
فهم از خود، دیگران و شرایط پیرامون خود را دارد و بعالوه، این توانایی در جریان زندگی 

یک روایت و داستان از خود و گردد. صدا به معنای ارایه ها حاصل میتعاملی با سایر انسان
(. از نظر زیگموند Couldry, 2010: 7شرایط ضروری تحقق زندگی در ارتباط با دیگران است )

حال، از دهند و درعینکنند، شکل میای را که وصفش میها، زندگیها و روایتباومن، داستان
فرد، طبیعی و معمول و  یک تمایز است میان آنچه که یکپذیرند. این همان زندگی تأثیر می

هایی از چرایی پندارد )ساختار( و آن چیزی که او، قابل تغییر دانسته و پرسشغیرقابل اجتناب می
گویی و (. انسان در قالب قصهBauman, 2001: 6-7نماید )عاملیت( )و چگونگی آن طرح می

دهد عمومی قرار می های فردی، درونیات شخصی خود را در حیطهسازی تجربهانتقال و دگرگون
رو از منظر آرنت، افراد در محدوده کنش، شریک سخن و رساند. از اینمی 3و به منصه ظهور

سخن آن چیزی است که از انسان، »آورند و ازنظر او شوند و حیطه عمومی پدید میکردارها می
ی، بلکه یک خود(. اما صدا، نه یک امر خودبهArendt, 1958: 198« )سازدموجودی سیاسی می

است بسته به شرایط و بستر اجتماعی، به آن « ممکن»است که کنشگر « توانایی»و یک « انتخاب»
(.  صدای عمومی، امری سیاسی و به تعبیر Hirscman, 1993: 176به قصد تغییر نیل نماید )

(. چرا که Couldry, 2010: 147برای کسب قدرت نمادین است )« پیکاری دایمی»اکسل هانث، 
ها( و در شناسند )تبادل روایتافراد با استفاده از صدا، روایت خود و دیگران را به رسمیت می

نمایند. از منظر رسمیت شناخته شدن توسط دیگران )اعم از مردم و دولت( تالش میجهت به
، حاکم است که بر اساس آن برخی صداها به 4شناسیرسمیتای، یک نظم بهاو، در هر جامعه

 یوقتگیرند. انگاری یا حتی سرکوب قرار میشناخته شده و برخی دیگر، مورد نادیدهرسمیت 
 یانگاردهیدر معرض ناد یموجهریبه صورت غ یبه طور مشابه یکنند که همگیافراد حس م

. هانث، بر رسدیقواعد و مقررات فرام ن،یقوانو دگردیسی  یاجتماع راتییقرار دارند، زمان تغ
، مناظره، گفتمان و مشورت عمومی، میان شهروندان و مقامات رسمی تاکید فرایندهای مباحثه

                                                           
2 - Voice 
3 - Appearance 
4 - Recognition 
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های غیردولتی، های اجتماعی، سازمانبخش در تقاطع جنبشدارد که به عنوان یک فرایند نتیجه
 :Zurn, 2015دهد )های عمومی و بازیگران دولتی رخ میتوزیع و تولیدکنندگان فرهنگی، رسانه

         زمینه برای ایجاد و شنیده شدن صدای عمومی تاکید دارد:ش پیش(. هانث، بر ش182-183
            ، تضمین مشارکت و اظهارنظر سیاسی برای تمامی شهروندان مبنی بر حقوق سیاسی -1
های سیاسی )که باعث طرد برخی اقشار شده( از طریق حوزه پرکردن شکاف طبقات و گروه -2

توانند اطالعات مفیدی را در مورد موضوعات و مسئول که میهای جمعی رسانه -3، عمومی
چهره و بهتمایل شهروندان به حمایت مادی از مشورت چهره -4، مسایل جمعی فراهم آورند

           فرهنگ سیاسی که از گرایش به انسجام وسیع با دیگران  -5، های شهروندیسازمان
دولت قانونی دموکراتیک مسئول و  -6و  کنندمتفاوت و تعهد قوی به تعلق مدنی حمایت می

 تواند نظرات شکل گرفته در حوزه عمومی را به منصه اجرا در آوردکارآمد و کارکردی که می
(Zurn, 2015: 187) . 

 های اجتماعیصدا و رسانه

های اجتماعی که طی آن افراد های مبتنی بر اینترنت و به خصوص، رسانهبا گسترش رسانه
به افراد مشابه خود و حتی کل افراد جامعه مرتبط شده و امکان تبادل « ایشبکه»به صورت 

ای واحد محقق شده است. به اعتقاد برخی یابند، اشتراک جمعی در یک بستر رسانهاطالعات می
ای برای مساعدی برای ظهور و بروز صدا و طلیعه های اجتماعی تبدیل به زمینهمتفکران، رسانه

( تلقی نمود که محل Papacharisi, 2002ورزی و مشغولیت سیاسی )نوین سیاستظهور اشکال 
آموزش، رفاه، مهاجرت، نظیر های سیاسی دغدغهدر مورد  بحث، مناظره، انتقاد، حمایت و چالش

، دارای کاربردهای قابل توجهی در هاسانهاست. اما عالوه بر آن، این ر روابط خانواده ها و ...
. در (Highfield, 2016: 17-31)ای هستند ی حاشیهافراد و گروه ها یبرا فراهم کردن صدا

شرایطی که ارتباط افقی در کشور ما به دلیل پیشینه اجتماعی موزاییکی با اختالل روبرو بوده 
الشعاع آنتاگونیسم بین دولت و جامعه مدنی ( و ارتباط عمودی نیز تحت15: 1389)آبراهامیان، 

های اجتماعی، اشتراک های مبتنی بر اینترنت و به خصوص، رسانهرسانه، گسترش 5بوده است
های جدیدی از ای واحد را ممکن ساخته و صورتجمعی و تبادل اطالعات در یک بستر رسانه

روابط افقی و عمودی را ایجاد نموده است. از این نظر، می توان گسترش نرخ نفوذ اینترنت و 
 را آغاز فصل نوینی برای صدای عمومی تلقی نمود.  6اعی در ایرانهای اجتمتعداد کاربران رسانه

                                                           
ست که  - 5 صورت بوده ا ستی بدین  ضعاین رابطه آنتاگونی صورت ت شاهد تجل یزمان یهادولت در برهه فیدر   یمختلف، 

 (576: 1386 ه،یری)بش و با قدرت گیری دولت، صدای عمومی جامعه مدنی سرکوب شده است میابوده یعموم یصدا
درصد در سال  90.7از  شیبه ب 1380درصد در سال  کیاز کمتر از  نترنتینفوذ ا بیضردهنده آن است که آمارها نشان -  6

س 1398 شور ییویمقررات و ارتباطات راد میسازمان تنظو  ITU, 2018) دهیر صد  70حدود  از این میزان، و( 1398، ک در
 (.1398 سپا،یاند )ابوده یمجاز یاجتماع یهااز شبکه یکی، عضو 98در سال  مردم
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 های پیشینپژوهش

قه نیست به طور کلی، استفاده از مفهوم صدا برای تحلیل جامعه مدنی چندان مسبوق به ساب
(Couldry, 2010: 113اما صدای سیاسی از نظر مفهومی، ارتباط نزدیکی با مفهوم مشار ) کت و

بط با آن های داخلی و خارجی مرتکند که در ادامه، به مهمترین پژوهشپیدا میدرگیری سیاسی 
با بررسی  «های اجتماعی و سیاست روزمرهرسانه»( در کتاب 2016گردد. تیم هایفیلد )اشاره می

      ی درهای اجتماعهای اینترنتی در استرالیا، امریکا و فرانسه، به نقش مثبت رسانهپویش
روندان آفرینی شهها و قدرت نقشرفتارهای قبیح و تسهیل گفتگو در این رسانهسازی شرمنده

لعه ( با مطا2006در پایش اخبار منتشر شده اشاره نموده است. نیک کولدری و همکاران )
ین افراد اکردند و مصاحبه کیفی با صفحات مجازی افرادی که خاطرات روزانه خود را منتشر می

ه عمل در جامعه، به عدم ارتباط بین گفتگوی بین کاربران و گرایش ب و انجام پیمایش در سطح
و  عین تمایل مردم به اطالع از مسایل عمومی مرتبط با زندگیشان است یافتند. بریندل

تاثیر قرار  های اینترنتی که تصمیمات اتحادیه اروپا را تحت( با بررسی پویش2010گوستاوسون )
آفرینی اهش نقشاند که اینترنت موجب کا، به این نتیجه دست یافتههداده و مصاحبه با فعاالن آن

هستیم  شود. در عوض، ما شاهد نخبگان موقتینخبگان و افزایش امکان دموکراسی مستقیم نمی
سی کنند. در کل طی بررآفرینی میکه از طریق جلب توجهات عمومی به موضوعی مشخص نقش

ر در زمینه مشغولیت، درگیری و مشارکت سیاسی دپژوهش  29های داخلی نیز حدود پژوهش
ه فضای مجازی احصا شد که عمدتاً با رویکرد نظری فرهنگ سیاسی آلموند و وربا و حوز

ضر اند. پژوهش حاشناختی اثباتگرایانه صورت گرفتهعمومی یورگن هابرماس و رویکرد روش
 شناسی کیفی انجام شده است.با رویکرد نظری متفاوت و روش

 شناسیشرو

است. نمونه موردی  (7بنیادای )دادهاساس پژوهش حاضر برای پاسخ به سواالت، روش زمینه
ام _کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#این پژوهش برای مطالعه صدای عمومی سیاسی، پویش 

رخ داد. بدین منظور، ابتدا  1398است که در بستر رسانه اجتماعی توئیتر در اردیبهشت ماه سال 
ها، مهمترین استخراج شد و سپس با مطالعه این داده Lifewebهای این هشتگ توسط شرکت داده

ها داده یآوربود و جمع یبه صورت نظر یریگنمونهآفرینان این هشتگ شناسایی گردید. نقش
و طی این فرایند،  ادامه داشت ی )جایی که کد جدید و معتنابهی امکان ظهور ندارد(تا اشباع نظر

. هر مصاحبه ابتدا مورد 8ترین افراد موثر در این پویش مصاحبه صورت گرفتنفر از اصلی 13با 
های بعدی بر حسب نیاز نظریه در حال ظهور، صورت گیرد. گرفت تا مصاحبهکدگذاری قرار می

                                                           
7 - Grounded Theory 

 فعاالن مدنی مبنی بر عدم انتشار اسامی ایشان، از اسامی مستعار استفاده شده است. با توجه به دغدغه - 8
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گیری تدریجی این ایده بود که این پویش، حاصل به نکته حائز اهمیت در این خصوص، شکل
نهاد، خبرنگار، سیاستمدار و ی از چهار ضلع )فعال مدنی یا عضو سازمان مردمهم پیوستن افراد

شوندگان از هر یک از این چهار گروه، انتخاب گردیدند. مادران ایرانی( بوده و از این رو، مصاحبه
توئیت( مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند تا در فهم  74ها )بعالوه پربازنشرترین توئیت

 مجازی صدای عمومی به فرایند پژوهش مدد رساند. بهتر جنبه

 شوندگانمشخصات مصاحبه - 1جدول 

 
مصاحبه 

 شوندگان
 نقش در پویش سمت/جایگاه جنسیت

1 
علی اوسط 

 هاشمی
 مرد

استاندار وقت سیستان و 

 بلوچستان
 شناسنامه در استانرسیدگی به وضعیت کودکان بی

 معاون وزارت رفاه مرد احمد میدری 2
 های محوری در یکی از نقش

 حل مساله کودکان مادر ایرانی

 تبادل نظر با سایر نمایندگان برای حل مساله نماینده مجلس دهم زن طیبه سیاوشی 3

 مدیر سمن فعال برای حقوق مهاجران نهادعضو سازمان مردم مرد قادری 4

 رایزن سمن با مجلس نهادعضو سازمان مردم مرد معادی 5

 هاها و برگزاری نشستتدوین گزارش نهادعضو سازمان مردم مرد حسنی 6

 امور اجرایی نهادعضو سازمان مردم مرد کوششی 7

 ارتباط سمن با مادران ایرانی نهادعضو سازمان مردم زن جهرمی 8

 گزارشگر اجتماعی روزنامه رسمی خبرنگار زن منصوری 9

 در زمینه آموزش گزارشگر روزنامه رسمی خبرنگار زن قاسمی 10

 گزارشگر روزنامه رسمی و فعال حقوق کودکان خبرنگار زن نعمتی 11

 نماینده مادران ایرانی برای تعامل با مسئوالن مادر ایرانی زن سعادتی 12

 مادر ایرانی زن علوی 13
حضور در جلسات دیدار با مسئوالن و ارتباط 

 مستمر با نماینده مادران

و  یباز، محور یسه مرحله کدگذار یط نیاستراوس و کوب یانهیها با روش زممصاحبه
افزار ها از نرمبندی اطالعات حاصل از این مصاحبه. به منظور مقولهشد لیو تحل هیتجز یانتخاب

MAXQDA Analytics Pro2020 ها، بر دقت بندی دادهاستفاده شده تا عالوه بر سهولت طبقه
مدل نظری پژوهش، از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین ها افزوده شود. برای تحلیل داده

ها و پیامد( بهره گرفته شده است. گر، استراتژی( )شامل شرایط علّی، زمینه، شرایط مداخله1387)
ها و نظریات، بندی، تحلیل رفت و برگشتی بین دادهبه منظور اطمینان از صحت کدگذاری و مقوله

های های حاصل از مصاحبهسازی روشی )تطبیق یافتهش، مثلثزدایی از فرایند پژوهآشنایی
ها( و بازبینی و نقد و بحث بین تیم پژوهش های حاصل از تحلیل محتوای توئیتعمیق با دادهنیمه
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های مستقیم استفاده انجام شده است. در متن پژوهش نیز، برای تشریح هر مقوله، از نقل قول
 شده است.

 های تحقیقیافته

خارجی  مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین اساس قانونبر 
فاقد حق دریافت شناسنامه و  سالگی، 18 ها، تا سن(، کودکان این خانواده2/7/1385)مصوب 

ای برای در نتیجه از امکانات شهروندی نظیر آموزش رسمی محروم بودند. چالش چند دهه
های صورت این کودکان، دغدغه امنیت کشور بود و به همین دلیل، تالش دار شدنشناسنامه

 امنیتی بنیان کار این با»گرفته به نتیجه الزم نرسید. به تعبیر یکی از نمایندگان وقت مجلس، 
 داده ایران شهروندی و تابعیت اعطای جاسوس، و ناشناس موهوم، افراد به و شده متزلزل کشور

 کشور وارد توانندمی راحتی به بعد به این از و دارند چندگانه تابعیت که کسانی»و « شودمی
در واقع، تغییر این سیاست، محل چالش بین دولت، مجلس و شورای نگهبان بود و از «. شوند

المللی برای رسیدگی به وضعیت این کودکان قرار سوی دیگر، حاکمیت تحت انتقاد نهادهای بین
مطالبات مدنی در این خصوص در مراجع مختلف، پای این مناقشه . اما عالوه بر طرح 9داشت

ام باز شد و ظرف _کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#های اجتماعی در قالب هشتگ به رسانه
( در توئیتر گردید. Trend، تبدیل به پرکاربردترین هشتگ )98اردیبهشت سال  22و  21روزهای 

 هشتگ قابل مشاهده است. ها با ایندر جدول زیر، روند گسترش توئیت

 .1398مهر  22فروردین الی 22در بازه زمانی  ام_ییکجا_من_ستا_یرانیا_مادرم#روند گسترش توئیتری  - 1شکل 

                                                           
 بود.سازمان ملل در امور پناهندگان  یعال یایساریکم 189 ونیکنوانسی خارج از معدود کشورها از رانیا - 9
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های این پویش، چهار نوع توئیت قابل احصا است: توئیت تولیدی، بازنشر از تعداد کل توئیت
کامنت( و نقل قول کردن )کوت(. توئیت دیگران )ریتوئیت(، نظر دادن ذیل توئیت دیگران )

 نمودار زیر نسبت هر یک از این چهار قسم توئیت را نشان داده است.

 .ام_کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#های منتشر شده در پویش توئیتری مانواع پیا - 2شکل 

بار  1462توئیت منتشر کردند که  242نفر در این پویش شرکت کردند و  534در مجموع، 
کنندگان در این پویش، بر بار پسندیده شد. مهمترین مشارکت 16288گردید و در کل، ریتوئیت 

ای مشارکت کنندگان )تعداد ها( و وزن رسانهحسب میزان مشارکت )تعداد توئیت و ریتوئیت
هایشان بیشترین بازنشر کنندگان که پستدنبال کنندگان( ارائه شده است. در جدول زیر، مشارکت

 ارائه گردیده است.را پیدا کرد 

 ام_ییکجا_من_ستا_یرانیا_مادرم#عناوین فعاالن با بیشترین ریتوئیت در طوفان توئیتری  - 2جدول 

 تعداد دفعات بازنشر شدن تویئت )ریتوئیت( تعداد توئیت عناوین مشارکت کنندگان در پویش توئیتری 

 333 11 خبرنگار و فعال سیاسی داخلی 1

 86 1 ریاست جمهوریمعاون امور زنان  2

 50 2 نماینده مجلس 3

 47 2 فعال سیاسی داخلی 4

 39 6 نامشخص 5

 34 5 فعال مدنی در زمینه عدالت آموزشی 6

 24 1 فعال توئیتری 7

 23 28 صفحه سازمان مردم نهاد 8

 21 8 خبرنگار روزنامه رسمی 9

 21 7 فعال سیاسی داخلی 10

آید که عمده افرادی که در طوفان توئیتری مشارکت داشتند، در زمره از جدول فوق برمی
نهاد، خبرنگاران و فعاالن مدنی و سیاسی داخلی های مردمسیاستمداران داخلی، اعضای سازمان

پاسخ

3%

توییت

26%

ریتوییت

67%

کامنت

4%
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قرار داشتند. نقش خبرنگاران در گسترش پویش، محوریت داشته است. اما این هشتگ به تعداد 
های فارسی زبان خارج کشور قرار گرفته است. استفاده صفحات توئیتر شبکه محدود مورد

شوندگان های کیفی به تفکیک گروه مصاحبهمهمترین مقوالت استخراج شده از مصاحبه
نهاد و خبرنگاران( در قالب مندان )مادران ایرانی(، فعاالن سازمان مردم)سیاستمداران، مساله

 جدول زیر ارائه شده است.

 های انجام شده با فعاالنمقوالت باز، محوری و انتخابی حاصل از تحلیل مصاحبه - 3جدول 

ی 
ها

کد

بی
خا

انت
 

 کدهای محوری

ران
گا

برن
خ

ان 
دار

تم
اس

سی
 

ان
ند

ه م
سال

م
 

من
س

 ها

مع
ج

 

فرایند 

گسترش 

 پویش

 تبدیل موضوع به مساله
50 14 9 11 84 

7 4 22 1 34 

 29 4 12 0 13 تمایل به عاملیت

 افزایش گره های شبکه اجتماعی بین

 افراد در فرایند شکلگیری پویش 
13 2 2 8 25 

 155 85 19 17 34 استراتژی ها

 92 35 7 7 43 کنشگری آنالین

مطالبه عمومی و اعالم انتظارات و خواسته ها به 

 مسئولین

1 1 3 0 5 

نقش رسانه 

 های رسمی

استفاده خبرنگار از  ،یعموم یخبرنگار در صدانقش 

 یروزنامه  رسم تیاهم ن،یآنال یرسانه ها

 یشدن و اثرگذار دهیاز مخاطب=حس شن بازخورد

74 1 4 8 87 

نقش رسانه 

های 

 خارجی

 32 4 0 0 27 قدرت گسترش وسیع پیام، رویکرد تقابلی و سیاسی

نقش 

 سلبریتیها

 9 7 0 0 2 گسترش سریع پیام، ورود غیرتخصصی

نقش 

 هاسمن

 یمقدمات ورود به مساله، ارتباط بارسانه ها

 یاز فضا یریبهره گ ،یاستیس رگذارانیو تاث یرسم 

 هاسمن نیتقابل ب ،یمجاز

14 10 1 81 105 

نقش 

جمعیت 

 مساله مند

نگرفتن از مراجعه  جهیشناخته شدن، نت تیمطالبه برسم

 ها، رابطه با رسانهبه سازمان یفرد

معترضان،  ،یرابطه عمود ،یبا سمن، رابطه افق رابطه

کنند،  یرا در داخل و خارج رصد م شانیبازتاب صدا

 دنیرس جهیاز به نت یاحساس خوشحال

18 31 79 12 111 

نقش 

سیاستمدارا

 ن

جلب مشارکت  سایر فعاالن،شناخت مساله، ارتباط با 

 یمجاز یاز فضا استفاده، تمام سازمانها
18 3 3 3 53 

بستر بروز 

 صدا

 90 8 0 0 82 رسانه های اجتماعی

 35 9 0 2 24 اعتماد

 23 9 11 1 2 بستر فرهنگی: رویکرد منفی به مهاجران در ایران

 19 2 1 3 13 حوزه عمومی

 9 4 2 3 0 بستر بین المللی
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 65 22 7 7 29 بستر سیاسی

 30 2 5 0 23 رویکرد مدیران

 24 9 14 1 0 موانع درونی مساله مندان

 7 0 0 0 7 امکان کتمان صدا از بین رفته است

 2 1 1 0 0 کشور ما ثروتمند است

موضوعات 

 بی صدا
 9 2 0 1 6 موضوعاتی نظیر کودکان کار و خیابان و دستفروشی

مخالفتها با 

اعطای 

 شناسنامه

 مخالفت بدنه اجرایی دولت، برخی

 نهاد، بخشی از مردمهای مردمسازمان 
2 5 1 4 12 

 13 4 1 0 8 *** سایر

115 335 204 110 511 *** جمع

9 

تویئت پر انتشار در این پویش، دو مقوله اصلی بدست آمد:  79همچنین از تحلیل محتوای 
المللی، علمی، های دینی، بینبیان )ارتباط موضوع با مساله زنان و کودکان، ارائه استدالل

رسانی در مورد شناسنامه، ارجاع به دولتمردان موافق و اطالعامنیتی،روایت زندگی کودکان بی
های سیاستمداران( و عمل )جلب مشارکت دیگران در پویش، آگاهی دادن به گیریتصمیم

ها، تالش برای تداوم مطالبه برای اجرا دیگران، رایزنی با نمایندگان مجلس، برگزاری نشست
ها، کودکان بیشترین تمرکز را از نظر بیان مساله در توئیت ها پس از تصویب(. در این توئیت

ها بینامتنیت زنان از اهمیت درجه یک برخوردار بوده است. در این توئیت داشته و سپس موضوع
ها با ارجاع به مبانی دینی، علمی، حقوق بشری و امنیتی زیادی برای استدالل و اقناع در توئیت

ها جنبه رسمی دارد که نشان از وجه نخبگانی این پویش داشته شود. لحن عمده توئیتدیده می
 است. 

 ه برای تبدیل شدن به صدای عمومیظرفیت مسئل

هر موضوعی در یک بستر زمانی و مکانی مشخص، دارای ظرفیت متفاوتی برای جلب توجه 
شناسنامه دارای مادر ایرانی به دلیل ارتباط با موضوعاتی اقشار مختلف است. موضوع کودکان بی

های مختلف و ، برای گروهنظیر مهاجران، زنان، فقر، ارتباط با مریم میرزاخانی و مدافعان حرم
های متنوعی حائز اهمیت بود. در این میان، ارتباط با بحث کودک به دلیل تعلق عمده گروه

اجتماعی و سیاسی به آن از بیشترین ظرفیت برای جلب توجهات فراجناحی برخوردار بوده 
هر یک از آموزش، سالمت، بیمه و یارانه معیشتی کودکان برای  است. در این خصوص، دغدغه

گستره وسیعی از افراد به نحوی  موضوعی، افراد مورد مصاحبه، مطرح بود. اما عالوه بر محدوده
هزار  50شناسنامه )حدوداً با پویش مرتبط بودند. تعداد قابل توجه خانوارهای دارای کودک بی

د که کودک در ایران و تعداد نامشخصی در خارج کشور(، موجب طرح مطالبات وسیعی شده بو
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چه برای هاشمی )استاندار وقت سیستان و بلوچستان( و میدری )معاون وزارت رفاه( و سایرین، 
تبدیل به دغدغه شد و شدت مسئله نیز به نحوی بود که این خانوارها به تعبیر سیاوشی )نماینده 

و به قول قاسمی )خبرنگار(، وضعیت این « دبودن یا دهیه شدت دچار مشکالت عدب»مجلس( 
از قول علوی )مادر ایرانی(، تمام امورات این خانوارها اعم «. ناراحت کننده بود یلیخ»کودکان 

و ... با مشکل مواجه بود. اما شدیدترین « افتتاح حساب بانکی»، «دفترچه بیمه»، «آموزش»از 
 مسئله برای این مادران، احساس تحقیری بود که خودشان و کودکانشان در زندگی روزمره تجربه

ها عزت نفس بچه زده میشه و یتو جامعه همه جور توسر»شناسنامگی، کرده بودند: بدلیل بی
هراسانه شده بود و هدفش را از پیگیری از و در جامعه با آنها برخوردهای دیگری« شهیگرفته م

ر بود که ه« دردهای مشترکی»اینها «. خور بار نیادام توسریبچه»مسئولین را این عنوان کرد که 
 یک از فعاالن را گرد هم آورد.

 تمایل به عاملیت

آلن تورن، عاملیت را به معنای سوژگی و آروزی فرد بودن، آرزوی خلق تاریخ شخصی، 
داند که مستلزم اثبات حق فرد در برابر های زندگی فردی میآرزوی معنا دادن به کل تجربه

منظری، پویش مورد بررسی، مملو از ظهور (. از چنین 26: 1389جامعه و بازار است )کاستلز، 
و بروز تمایل به عاملیت برای اثبات حق فرد است. افراد برای حل مسئله، خود را مسئول دانستند 

« دست روی دست گذاشتن فایده نداره»و وارد ماجرا شدند، مثالً جهرمی )عضو سمن( گفت: 
و خبرنگاری دیگر نعمتی این « وسط من بخاطر کودکان اومدم»یا قاسمی )خبرنگار( عنوان کرد: 

ها، بچم رو با همه سختی»تلقی کرد و سعادتی )مادر ایرانی( گفت: « وظیفه انسانی»فعالیت را 
اینجا بود «. پیش مادر شوهرم گذاشتم و رفتیم با آقای ربیعی )وزیر وقت رفاه( صحبت کردیم

مون دست به دست همه نمکیمن فکر م»که برای ایجاد صدای عمومی، همکاری شکل گرفت: 
و )همه( متوجه شدند که االن وقت اقدام موثر  افتهیاتفاق ب نیتا تونست ا میهم داد
خبرنگار(. نکته قابل توجه آن که افراد، اعتراض را حق خود تلقی کردند. مثالً -قاسمی«)هست

اعتراض جا خونه ماست اگه من اونجا نتونم اعتراض کنم کمجلس »سعادتی )مادر ایرانی( گفت: 
و از نظر معادی )عضو سمن( با این تعبیر « ملته یبرا گهید هاسمش ،خانه ملته»و مجلس « کنم؟

چکار  دیمخالف باشم با هییقوه قضا ایدولت  یفالن مش خودم یا ندهیمکن است من با نظر نمام»
قابل تغییر  ، حق مخالفت را یک حق عمومی عنوان نمود. بعالوه، افراد ساختارها را اجزایی«کنم؟

من با » :گفتیماز نظام اجتماعی تلقی کردند. مثالً سعادتی )مادر ایرانی( خطاب به سایرین 
یا قادری « کنمیعوضش م)قانون تابعیت را(  هکه حق من یزیاون چ کنمیکمک خدا عوض م

 نیو بهبود قوان رییتغ»و  «نگرش نسبت به مهاجران رییتغ»)مدیر سمن( دو هدف اصلی موسسه را 
 عنوان کرد. «رانیا یمهاجرت
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 گیری صدای عمومیافزایش تدریجی ارتباط بین اجزای مختلف شکل

زمینه صدای افقی )رو به سوی دیگران( همانطور که آلبرت هیرشمن طرح کرد، پیش
ترین (. بنابراین، یکی از حیاتیO'Donnell, 1986گیری صدای عمودی جمعی است )شکل

ایند های مختلف به هم است. در فرگیری صدای عمومی، مرتبط شدن افراد در گروهمراحل شکل
ری بین آفرین این پویش، به هم مرتبط شدند و تقسیم کار موثپویش، به تدریج چهار ضلع نقش

نهاد، مردم ایشان شکل گرفت که در ادامه در مورد نقش هر یک از این فعاالن این پویش )سازمان
 شود.های رسمی، مادران ایرانی( بسط داده میرسانهسیاستمداران، 

 ام_کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#تقسیم کار بین اجزای مختلف پویش  - 4جدول 
اجزای 

 پویش
 تقسیم کار و اقدامات هر یک از اجزا

مادران 

 ایرانی

نشین تهران برای حاشیههایی با شماره خود در مناطق اقدام یکی از مادران ایرانی به چاپ و پخش برگه

جمع مقابل مجلس تهماهنگی با مادران ایرانی برای  /شناسنامهارتباط با سایر مادران ایرانی با کودک بی

رانی برای تشکیل گروه تلگرامی مادران ای /دیدار با نمایندگان مجلس در روز تجمع /شورای اسالمی

س از تجمع( نهاد )دو سال پهای مردمبا سازمانهمراهی  /رسانیآشنایی، هماهنگی، تبادل نظر و اطالع

تدوین  تعامل با خبرنگاران برای /های تلویزیونی و جلسات مناظره و گفتگوجهت حضور در برنامه

 نگاری با مسئوالنهای مستمر به نمایندگان مجلس و نامهطرح شکایت /های تحلیلیگزارش

های سازمان

 نهادمردم

طالعه متون م /از وزارت رفاه برای ورود به مساله 1392شهر از سال  کی یمدن دبانیانجمن ددرخواست 

کار به ارائه راه /حقوقی، مصاحبه با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس و وکال و فعاالن حقوق کودک، 

ی مشهور و اهیتشخص تیجلب حما /های فرعی دولتمعاونت رفاه و شرکت در جلسات کمیسیون

های روزنامه تولید محتوا و انتشار آن در /و انجمن دیاران( شهرکییمدندبانید انجمن)توسط  مسئوالن

ارائه مند/ لهواسطه  با جامعه هدف مسایارتباط مستقیم و ب /های اجتماعیرسمی و فضای مجازی و رسانه

 خوراک محتوایی به خبرنگاران و نمایندگان 

 سیاستمداران
د وضعیت این انجام پیمایش در مور /باط منسجم با سایر اجزای صدای عمومیمحوریت وزارت رفاه در برقراری ارت

مند توسط نمایندگان شنیدن مطالبات شهروندان مساله /دعوت از خبرنگاران برای پرداختن به این مساله /خانوارها

 هاسیاستگذار و تالش برای اقناع آن مرجع یهاموثر و گروه یها هیارتباط با ال /مجلس

خبرنگاران 

های رسانه

 رسمی

 10ها(مندان و گفتگو با آنها )شنیدن سخن مسالهحضور میدانی برای تهیه گزارش

 گرفتن مصاحبه و پرسشگری از سیاستمداران و جلب ایشان به پاسخگویی

 ها به دلیل برخورداری از مهارت کنشگری مجازی ها و هشتگگسترش وسیع پیام

حبه با هر یک از فعاالن این پویش در مورد کلیت ارتباط بین نکته قابل توجهی که در مصا
گفتگوی موثر «. کردیمما با هم صحبت می»این چهار ضلع  مورد اشاره قرار گرفت این بود: 

                                                           
مندان و معترضان به مجاری رسمی انتقال با خبرنگاران و مادران ایرانی، این نکته بدست آمد که اعتماد مسئله در مصاحبه - 10

 یابد.فزایش میهای رسمی اصدای عمومی، در نتیجه مشاهده بازنمایی مطالباتشان در رسانه
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مندان یک مساله، زمینه را برای ایجاد )صدای افقی( طی یک فرایند به نسبت طوالنی بین دغدغه
و  یارتباط رسانه، جامعه مدن»یر منصوری )خبرنگار(، یک صدای عمومی فراهم نمود. به تعب

 نیجامعه ملموس کنند که درک بکنند که ا یموضوع را برا نینستند ااتو یلیخ ی،دولت ینهادها
 «.است یموضوع چقدر موضوع مهم

 های ایجاد صدای موثراستراتژی

بیان مطالبه »و « توانمندسازی صدای فردی»های جمعی، مستلزم متوازن کردن دو وجه کنش
های قدیم، سازماندهی بر اعتراض مقدم بود و این امر امکان هماهنگی هستند. در جنبش« گروه

کرد. اما امروزه با گسترش ها را در مواجهه با مشکالت مختلف بیشتر میپذیری جنبشو انعطاف
ه یافته و غلب« اول اعتراض، بعد سازماندهی»آسای یک مطالبه و بسیج سیاسی سریع، اصل برق

های بجا و صحیح به اتفاقات بیرونی شده است های جمعی در اتخاذ واکنشباعث ناتوانی کنش
(Tufekci, 2017 در پویش مورد بررسی، حرکت تدریجی و تقدم سازماندهی بر اعتراض .)

مشاهده شد. میدری )معاون وزارت رفاه( در مورد فرایند پیگیری تحقق این صدا عنوان کرد: 
«. به صالح است یبه چه کسان یک موضوع که طرح دینیو آرام بب دهیدر واقع شما سنج دیبا»

قدم به  و افتهیجا ب یبه صورت تخصص انشیجر»معادی )عضو سمن( گفت: یک مطالبه باید 
در کنار این مهم، «. یو باهاشون صحبت کن یاریرو ب نیمخالفو  نیو موافق یقدم همراه کن

ها در حال یکی از نقاط قوت این صدای عمومی بود. این موضوع سالاستمرار در پیگیری امور 
و جهرمی )عضو سمن(، « مال امروز و دیروز نیست»طرح بود و به قول منصوری )خبرنگار(،  

عنوان کرد که موضوع را رها « همزمانی چند تا آدم پیگیر»یکی از علل موفقیت این صدا را 
ترین ابعاد تاثیرگذاری صدای عمومی است. نقش وزارت هنکردند. اما نحوه طرح صدا، از پیچید

رفاه و مسئوالنی نظیر استاندار وقت سیستان و بلوچستان در ارائه شواهد مبتنی بر پژوهش و 
نهاد در ارائه راهکارهای متناسب با شرایط روز کشور، نقش خبرنگاران های مردمپیمایش، سازمان

محور از اهمیت باالیی برخوردار بود. اما مهمترین مسئله های دقیق، در رویکرددر تدوین گزارش
ما »استراتژی برای نیل به نتیجه، جلوگیری از سیاسی شدن بود. کوششی )عضو سمن( گفت: 

و بدین منظور تمام تالش صورت گرفت تا مبادا برچسب « مینشو یاسیس میکرد یسع یلیخ
بر ایشان اطالق شود. مهمترین « ارجیهای خسازمان»و « های خارج کشورارتباط با رسانه»

اقدامات در این راستا، جلوگیری از منحصر شدن مطالبه به مساله زنان، همراه کردن مسئوالن با 
بینی بود. ها به دلیل اظهارنظرهای غیرقابل پیشسوابق امنیتی، پرهیز از جلب مشارکت سلبریتی

ت کشور تماس گرفت و موضوع را شرح از مادر ایرانی که پیش از سازماندهی تجمع، با وزار
دانستند و نمایندگان مجلسی داد، تا خبرنگارانی که مسئله کودکان را فراتر از دعواهای سیاسی می

آفرینی کردند. همچنین طلبان در آن به عنوان حامی این صدا نقشکه هم اصولگرایان و هم اصالح
ر این پویش مورد استفاده قرار گرفت که چه ها برای اقناع مخاطبان دگستره متنوعی از استدالل
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هایی مرتبط با مبانی ها مشاهده شد. استداللها و چه در تحلیل محتوای توئیتدر مصاحبه
 ها قرار دارد.المللی در زمره مهمترین استداللاسالمی، حقوق بشری، امنیتی و بین

 هاهای رسمی و نشستاستفاده از ظرفیت رسانه

های های رسانهشود عموماً بر ظرفیتمی که از صدای عمومی سخن گفته میدر کشور ما هنگا
شود. حال آن که به اعتقاد بسیاری از فعاالن، پیش از ورود و گسترش اجتماعی مجازی تاکید می

)به تعبیر « اجماع حداقلی حول موضوع شکل بگیرد»موضوع در فضای مجازی، الزم است تا 
)به زعم میدری معاون « ها مشخص شودحلراه»تعبیر دیگر، سیاوشی نماینده مجلس( و به 

طرح ناگهانی و سریع یک مساله در فضای مجازی، ممکن است به نتیجه »وزارت رفاه( و حتی 
خروج موضوع از مسیر بررسی »و به تعبیر یکی از اعضای سمن باعث « عکس منجر شود

ای متنوعی نظیر صداوسیما، هگردد. در این پویش، از ظرفیتمی« تخصصی و کارشناسی
ها باعث ارتباط با های گفتگویی بهره گرفته شد. همین فعالیتها، نشستها، خبرگزاریروزنامه

 تری از ائتالف اقشار مختلف برای کنشگری در مساله مورد نظر گردید.دایره گسترده

 کنشگری آنالین

 در فضای آنالین« عموم»گیری شکل

های اجتماعی دارای گیری از بستر رسانهاین پژوهش، یعنی بهرهاما بخش خاص مورد نظر 
در معنای شریک سخن و کردارها شدن « عموم»اهمیت معتنابهی است. در بستر فضای مجازی، 

(Atrndt, 1998: 198امکان بروز و ظهور می ) یابد. مادران ایرانی، گروه تلگرامی تشکیل دادند
ر اعضا، امکان آشنایی مادران مبتال به مساله مشترک را فراهم رسانی به سایکه در آن، ضمن اطالع

، صدا را به صورت «کار جمعی و هماهنگ»های اجتماعی و مجازی در قالب یک آورد. رسانه
رساند و باعث حساس « افراد بیرون از پویش و سیاستگذاران»به گوش « واسطهبی»و  « رسا»

در آستانه « جلب حمایت عمومی»به دنبال شدن سایرین به مسئله شد. پویش توئیتری 
گیری در مورد الیحه تابعیت بود و توانست موضوع به نسبت پیچیده تابعیت کودکان را تصمیم

نماید. « صداهم»نماید و افراد را « ملموس»و « ساده»به تعبیر منصوری )خبرنگار( برای عموم 
م، برسمیت شناخته نشده، ناگهان ها توسط عموگویی رسانه، بستری است که موضوعی که سال

شود ای نشود، به آن توجهی نمیای رسانهتا وقتی مسئله»دیده شود. علوی )مادر ایرانی( گفت: 
آفرینی است. قاسمی کنشگری آنالین برای فعاالن، مصداقی از نقش«. شودو پیگیری نمی

موارد مختلف، مسئولین از حتی زمانی که در « یک توئیت هم یک توئیته»)خبرنگار( عنوان کرد: 
 کنند مردم واکنش نشان دهند. واکنش بجا خودداری می
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 کنشگری هشتگی

به  وعیتوجهات گسترده در مدت زمان معدود و شامکان طنین صدا و جلب ها، هشتگ
کاربران با (. همچنین از این طریق، Highfield, 2017: 35آورند )را فراهم می مخاطبان عام

 جلب کردن توجه و مشارکتبه تشویق  ،های اجتماعیی در رسانهسازو شبکه یگذاراشتراک
شوند. در این پویش، از طریق استفاده مکرر از هشتگ می  یک موضوعدوستانشان به 

ها )یا طوفان توئیتری( ام، این عنوان در زمره پرتکرارترین_کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#
بعیت قرار گرفت. مسئولیت اصلی در توئیتر بر عهده در دو روز منتهی به تصویب الیحه تا

ها بیشترین بازنشر را پیدا کرد. حتی عنوان هشتگ اصلی های آنخبرنگاران مشهور بود که توئیت
در این پویش، از عنوان یادداشت یک خبرنگار در روزنامه رسمی اخذ شد، چرا که در کمترین 

کرد. در ذیل، فرایند ورود افراد خاطبان منتقل میکلمات، بیشترین معنای مطالبه پویش را به م
 اصلی پویش در دو روز طوفان توئیتری، نشان داده شده است.

 .1398اردیبهشت  22تا  18ام از _کجایی_من_الست_ایرانی_روند زمانی توئیتهای فعاالن پویش مادرم - 3 شکل

شده بود، توسط  در نمودار فوق، مشخص است که هشتگی که توسط انجمن دیاران آغاز
خبرنگاران و سپس نمایندگان مجلس و فعاالن سیاسی تداوم یافت و امکان طوفان توئیتری در 

 گیری در مورد الیحه را فراهم کرد.دو روز قبل از تصمیم
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 روایتگری در کنشگری آنالین

روایتگری در فضای آنالین برای گسترش صدا مورد استفاده قرار گرفت: قادری )مدیر سمن( 
ی اقناع نمایندگان هاو یکی از راه« گویی خیلی تأکید دارممن روی قصه»اینگونه عنوان کرد که 

شناسنامه دانست. روایتگری راهی برای تاثیرگذاری بر مجلس را طرح روایت زندگی افراد بی
ه شناسنامهایی از مصائب کودکان بیمخاطبی است که مبتال به مساله مورد نظر نیست. ذکر روایت

ها بدست آوردند، هایی که این افراد با وجود محدودیتها و موفقیتهای آنو خانواده
 کرد. هایی تاثیرگذار بود که با مخاطب ارتباط برقرار میداستان

 های ایجاد صدازمینه

مند است. در ادامه به مهمترین ایجاد صدای عمومی همانند هر امر اجتماعی دیگر، زمینه
 شود.سیاسی مورد مطالعه اشاره می های صدایزمینه

 اعتماد

جویانه و صادقانه اعتماد برای صدای سیاسی از نظر تسهیل رابطه افقی )انتظار رفتار همکاری
های اعتماد شهروندان با سیاست عمومی( بسیار مهم است )تیلی، و منظم( و عمودی )تلفیق شبکه

های ویش، اعتماد مادران ایرانی در قدم(. در این پ103: 1387و تونکیس،  124و  123: 1392
نهاد با چالش روبرو بود، چرا که ایشان از افشای هویت غیرایرانی همسران اولیه به سازمان مردم

خود و طرد از سوی جامعه نگرانی داشتند. از سوی دیگر، به تعبیر منصوری و قاسمی )دو 
می کشور چندان زیاد نیست و این امر، های رسها و رسانهخبرنگار(، اعتماد عمومی به روزنامه

های رسمی برای مخاطبان ارتباط خبرنگاران را با جمعیت معترض و باورپذیری مطالب رسانه
ها قراره اون یما روبرو کننیفکر م شهیهم نیمسئول»دهد. بعالوه از نظر خبرنگاران، را کاهش می

خبرنگاران، در غیاب چنین اعتمادی، از نظر «. کنندنمایی متهم میو ما رو به سیاه میسیوا
اند. های اجتماعی بیش از پیش برای عموم، محوریت یافتهزبان و رسانههای خارجی فارسیرسانه

های خالف واقع و منقطع از سوی دیگر، از نظر میدری )معاون رفاه( نیز، تجربه انتشار نقل قول
شده است. بعالوه به تعبیر معادی )عضو ها از سیاستمداران، موجب سلب اعتماد به برخی رسانه

نهاد و خبرنگاران از طرح درست مسئله و ارائه های مردمسمن( و میدری، ضعف عمومی سازمان
ها به طرح گالیه و شکایت شده و در نتیجه مانع حل به سیاستگذاران منجر به گرایش آنراه

ر مورد این پویش، همراهی مقام تعامل و همکاری متقابل بین دولت و جامعه مدنی شده است. د
معظم رهبری با رسیدگی به وضعیت مهاجران خصوصاً افغانستانی و عراقی، نگاه مثبت بخشی 

های مختلف سیاسی، تا حدی شکاف مرسوم در اعتماد از بدنه دولت و همراهی نمایندگان جناح
 کشور را در این موضوع خاص کاهش داد. 
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 زدگی و تعارض منافع(ی، سیاستفضای سیاسی تقابلی )فضای امنیت

دهد، غلبه رویکرد امنیتی در ایجاد صدای عمومی را افزایش می یکی از عواملی که هزینه
ها مورد مسائل مختلف کشور است. فعاالن در شرایط فعلی، از احتمال برچسب ارتباط با سازمان

شناسنامه با اخبار کودکان بی های خارجی و مساله سانسور در تنگنا قرار داشتند. انتشارو رسانه
شما دارید »های خارجی این خطر را داشت که از طرف مسئوالن گفته شود مادر ایرانی در رسانه

 شمیم ادیمن خب سانسور ز»قاسمی )خبرنگار( عنوان کرد که «. کنیندر زمین دشمن بازی می
خودم تو روزنامه داشت تن و بدن  ،ساعت 48نوشتم که اصال  یگزارش هیمن »و « روزنامه یتو
و چنین فضایی از نظر خبرنگاری دیگر)منصوری(، موجب تضعیف جامعه مدنی شده « دیلرزیم

تر )نظیر مسایل کارگران( به مراتب است. این امر خصوصاً در ارتباط با صداهای عمومی اعتراضی
اله گردیده است. بیشتر مانع حضور میدانی خبرنگاران و فعاالن مدنی برای مداخله برای حل مس

زدگی نیز، از نظر فعاالن، به محض غلبه حمایت یک جناح سیاسی از یک در ارتباط با سیاست
ها با آن موضوع خواهیم بود. معادی )عضو سمن( در این مورد مسئله، شاهد مقابله سایر جناح

لج و  ی کهاسیاز مسائل س یلیمثل خ ،بشه یتیثیبشه ح یجناح هیقض نیواقعاً اگر ا»عنوان کرد: 
و در مورد این پویش به زعم قاسمی )خبرنگار(، « رهیجلو نم یاز کانال تخصص ،شده یلجباز

 جهینت نیبه ا)این صدا(  دیشا ومدیم شیاصولگرا و اصالحطلب پ نیاگر باز اون شکاف ب»
 طرح نیاز ا یبعض در اناتیجر یمتاسفانه بعض»به تعبیر سیاوشی )نماینده مجلس(، «. دیرسینم

 جهیبه نت موضوعاون  ،کشوندن یاسیبه عرصه س موضوع رو در واقع نکهیا لیبه دل حیلوا ایها 
های بزرگ این پویش محسوب ها نیز از چالشسازمان 11همچنین مساله تعارض منافع«. دینرس
ها را با این صدای عمومی ایجاد شود که در مورد این پویش، زمینه مخالفت برخی سازمانمی

و این « داره نسیزیخودش ب رانیقصه مهاجران در ا ناال »کرد. به تعبیر حسنی )عضو سمن(، 
نامه، به زعم میدری )معاون وزارت رفاه( از شناسهای دارای کودک بیمنفعت حاصل از خانواده

های دولتی )قدرت سازمانی در مورد اتباع بیگانه( و از سوی دیگر، عاید سویی عاید سازمان
شناسنامه المللی به دلیل کاهش کودکان بیهای بیننهاد )کاهش بودجههای مردمبرخی سازمان

ب الیحه تابعیت را مجوزی برای های مخالف، تصویشد. سمندر صورت تصویب الیحه( می
ازدواج غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت عنوان کردند و حتی آن را به معنای 

 همسری اظهار کردند.کشی از زنان ایرانی و کودکتشدید بهره

 بستر فرهنگی

بود.  ترنگاه منفی به مهاجران، یکی از موانع گسترش صدای عمومی در بین اقشار گسترده
مهاجران  احساس خطر از افزایش تعداد کارگران افغانی با تصویب این قانون و احساس منفی به

 افغان به کرات توسط فعاالن این پویش به عنوان مانع، بیان گردید.
                                                           
11 - Conflicts of Interest 
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 فضای بین المللی 

ر نگاه های تروریستی نظیر داعش، نقش موثری دفضای ناامن خاورمیانه به دلیل حضور گروه
یگر، دبرای کودکان دارای پدران خارجی داشت. از سوی  مسئوالن به صدور شناسنامه امنیتی

زبان پوشش های خارجی خصوصاً فارسیآمیز مسئوالن به موضوعاتی که رسانهنگاه احتیاط
 دادند نیز مزید بر علت بود. می

 ای اجتماعیبستر رسانه

هایی بود که در اظهارات ینههای اجتماعی در میان شهروندان، یکی زمگسترش رسانه
تسهیل روابط »های اجتماعی، با ها، رسانهشوندگان مورد اشاره قرار گرفت و از نظر آنمصاحبه

 -)تعبیر سیاوشی« یک پای جامعه مدنی»تبدیل به « هابین فعاالن و گسترش دایره روابط آن
ر(( شده است. دیگر کتمان )خبرنگا قاسمی)به نقل از « فرصتی برای فعاالن»نماینده مجلس( و 

رسانی توان جریان اطالعنمی»ممکن نیست و « مدیریت جریان خبر»صداها و مطالبات از طریق 
شوند. و مردم، با بازنشر اخبار منتشر شده، باعث اطالع عمومی از یک موضوع می« را خفه کرد

شد، اینستاگرام و توئیتر، اشاره « عموم»جدای از رسانه اجتماعی تلگرام که به نقش آن در ایجاد 
اند که فعالیت در هر یک، ایجاد صدای عمومی دو رسانه مهم برای دو نوع مخاطب تبدیل گردیده

، از این دهد. اظهارات فعاالن خصوصاً خبرنگاران و سپس اعضای سمنرا تحت تاثیر قرار می
مساعدتر است و از این « نمایش»، برای «متمرکز بر تصویر»حکایت دارد که اینستاگرام با محیط 

های شخصی و مثل عکس« کنندههای سرگرمفعالیت»نظر )به تعبیر خبرنگاران(، شاهد غلبه 
های مدنی هستیم. به همین دلیل، غاطبه کاربران این بر فعالیت« غیرجدی»تصاویر آشپزی و ... و 

ایی با موضوعات انتزاعی گیرند که به سختی با صداهپسند قرار میرسانه، در زمره مخاطبان عامه
نمایند و در عوض، نظیر حقوق کودکان دارای مادر ایرانی و همسر خارجی ارتباط برقرار می

مستعد ارتباط با موضوعات ملموسی هستند که مستقیماً قربانی مشخص )مثل قربانیان اسیدپاشی( 
اما توئیتر در ایران به  )خبرنگار((. منصوریو بحرانی عینی )بحران سیل( داشته باشد )به تعبییر 
توئیتر، موجب جلب « محوریمحتوا. »12شودعنوان رسانه اجتماعی فعاالن و نخبگان شناخته می

مخاطبانی شده که انگیزه تاثیرگذاری در سیاست عمومی را دارا هستند. توئیتر به دلیل قدرت 
کنش جمعی به یک انتشار باالی خبر و نقش قابل توجه هشتگ در آن، تناسب بیشتری برای وا

شوند واقعه مشخص دارد و بدین ترتیب، مسئوالن )به تعبیر با دیدن طوفان توئیتری، متوجه می
 رسانه»یک خبرنگار اینگونه عنوان کرد که توئیتر، «. یک موضوع برای مردم اهمیت دارد»که 

بحث  وارد»است. مخاطبان توئیتری در این بستر، در موضوعات مختلف « ویژه خبرنگاران

                                                           
درصررد کابران از  39های اجتماعی ایران، از توئیتر و درصررد از کاربران رسررانه 1.9، 1398بر اسرراس نظرسررنجی سررال  - 12

 (. 1398نمایند )ایسپا، اینستاگرام استفاده می
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، دنبال موضوعات جدی هستند و از اطالعات بیشتری نسبت به مخاطبان عام، برخودار «شوندمی
 هستند.

 های اجتماعی.گیری صدای عمومی با تاکید بر نقش رسانهمدل نظری فرایند شکل - 4شکل 

 
 تبدیل موضوع به مساله

 همایندی احساسات تبعیض، تحقیر، طرد و همدلی از شدت و گستردگی مساله

 تمایل به عاملیت

یرنیاز به تغییر و تلقی ساختارها به مثابه اموری تغییرپذ  

های رسمیرسانه  

 مندان شنیدن صدای مساله-

گسترش صدا به دیگران )انتشار گزارش  -

در روزنامه، توئیتر و اینستاگرام، گسترش 

 طوفان توئیتری، پرسشگری از مسئوالن(

هاسمن  

 مندانارتباط مستقیم با مساله-

ارائه داده به خبرنگاران و -

 مسئوالن

اقناع و جلب حمایت -

 تاثیرگذاران

محتوا در کانال تلگرام،  انتشار-

 سایت، اینستاگرام، صداوسیما

 گذاری طوفان توئیتریپایه-

هااستراتژی  

 تقدم سازماندهی بر اعتراض-

 استمرار در پیگیری-

 حرکت قدم به قدم-

مااحااوری و مساااااالااه-

 شواهدمحوری

 جلوگیری از سیاسی شدن -

 های متنوعاقناع با استدالل-

ناساااب برای - ندی م مانب ز

 ورود به عرصه آنالین 

 

آفرینی نقش

مبتنی بر اعتماد، 

 گفتگو و

 تقسیم کار

  

 گرعوامل مداخله-

های ضااعا اعتماد افقی )گروه-

اجااتااماااعاای( و عاامااودی 

 )حاکمیت(

فی بااه - ن م گی  ن فره کرد  ی رو

 مهاجران

قابلی - یاسااای ت فضااااای سااا

 )سیاستزدگی، رویکرد امنیتی(

ناااامن بین المللی )فضااااای -

 المللی(خاورمیانه، حمایت بین

نه- عدم رساااا ماعی ) های اجت

امکان کتمان صاادا و تسااهیل 

 روابط افقی و عمودی(

 عوامل علی

دولتی هایمنافع سااازمانتعارض-

 و مردمی

نهاد با های مردمتضاااد سااازمان-

 یکدیگر

 های مهاجر در ایرانطرد خانواده-

سنامه با - شنا صدور  عدم تطابق 

 م امنیت داخلیقواعد مرسو

ترین همراهی ضااامنی عااالی-

 مقامات کشور با تصویب الیحه

  

 بافت یا زمینه

ویژگی فراجناحی بودن مساااله -

 کودکان

 شدت و گستردگی مساله-

مناادی فعاااالن رویکرد گالیااه-

 مدنی

مندان از عدم برخورداری مساله-

ای و توانایی کالمی سواد رسانه

  و بیانی الزم

 صدای

عمومی   

سیاسی   

 عمودی افقی

برسمیت شناخته شدن/نشدن صدا 

 توسط مسئوالن

برسمیت شناخته شدن/نشدن صدا 

 توسط عموم مردم

 مندانمساله

تشکیل گروه با -

 نمایندگی مشخص

آشنایی،بحث، -

رسانی و هماهنگی اطالع

 در تلگرام

 تجمع مقابل مجلس-

 ارتباط با سه ضلع دیگر-

 سیاستمداران

 موجودشناخت وضع -

طلبی از جامعه مشارکت-

 مدنی و مسئوالن

 اقناع سایر سیاستمداران-

 شرکت در طوفان توئیتری-
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 یاجتماع یهابر نقش رسانه دیبا تاک یعموم یصدا یریگشکل ندیفرا یمدل نظر

نظریه صدای عمومی مرتبط با پویش یاد شده، از مدل پارادایمی اشتراوس و کوبین برای ارائه 
 بهره گرفته شده است.

 های سیاستیتوصیه

آفرینی در ایجاد صدای سیاسی عمومی در راستای تغییر شرایط موجود، کنشی به مراتب نقش
برای حل فردی های بدیلی نظیر سکوت، مهاجرت و تالش تر از گزینهتر و پیچیدهپرمشقت

مشکالت است. روایت نهایی بر اساس مدل پژوهش از این قرار است که صدای سیاسی در 
های ام برای فراگیر شدن و اثرگذاری، با زمینه_کجایی_من_است_ایرانی_مادرم#پویش 

نامساعدی چون ضعف اعتماد افقی و عمودی، نگاه فرهنگی منفی به مهاجران، فضای سیاسی 
های د امنیتی به مسایل اجتماعی در کشور مواجه بود و تعارض منافع سازمانتقابلی و رویکر

آمد. ضعف عمومی اقشار شناخته شدن آن به شمار میدولتی و مردمی، مانع مهمی برای برسمیت
ها و ای در آنهای مهاجر در توانایی کالمی و بیانی و کمبود سواد رسانهفرودست نظیر خانواده
های مهمی برای تعامل و مندی مرسوم فعاالن مدنی، چالشالیههمچنین، رویکرد گ

شدند. اما تداوم و مندان و فعاالن مدنی با نهادهای دولتی محسوب میپذیری مسالهمشارکت
استمرار در پیگیری مسئله کودکان مادر ایرانی، به تدریج باعث مرتبط شدن فعاالن این پویش 

گیری رابطه خبرنگاران( به هم و شکل -4مسئوالن و  -3، هاسمن -2مادران ایرانی فعال،  -1)
مبتنی بر اعتماد، گفتگو و تقسیم کار موثر گردید. مادران ایرانی با سازماندهی و تجمع مقابل 

های تاثیرگذار و تعامل ها با جلب مشارکت شخصیتمجلس و پیگیری مبتنی بر رهبری، سمن
طلبی مستمر در مورد موضوع، مسئوالن با مشارکت با سه ضلع دیگر و تولید و انتشار محتوای

از سه ضلع دیگر پویش و اقناع سایر مسئوالن و همچنین، خبرنگاران با شنیدن صدای مادران 
های متفاوتی را طی ایرانی و انتشار و گسترش باالی صدا به عموم مردم و سیاستمداران، نقش

م سازماندهی بر اعتراض، سبب شد تا امکان هماهنگی با هم ایفا نمودند. به تعبیر دیگر، تقد
محوری، شواهدمحوری، هایی نظیر جلوگیری از سیاسی شدن، مسالهاتخاذ هماهنگ استراتژی

های بینامتنی مناسب گیری از استداللزمانبندی مناسب برای گسترش صدا در عرصه مجازی، بهره
های اجتماعی، بستری برای آشنایی ها، ممکن شود. رسانهای از گروهبرای اقناع طیف گسترده

گیری اجزای مختلف این پویش، انتشار مستمر محتوا و روایتگری در مورد مساله، شکل
صدا شدن رسانی بین مادران ایرانی، کنشگری هشتگی و همسازماندهی و هماهنگی و اطالع

ندن صدا به واسطه افراد با هم، برسمیت شناختن متقابل صدای یکدیگر و تالش برای رسابی
 ی( مبن2016) لدیفیها میبحث ت دیپژوهش، مو نیا جینتامردم و مسئوالن خارج از پویش گشت. 

شهروندان  ینیآفرها و قدرت نقشرسانه نیگفتگو در ا لیدر تسه یاجتماع یهابر نقش رسانه
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در  یتگریوجود روا دییتا نی(، در ع2006و همکاران ) ی. در ارتباط با پژوهش کولدرباشدیم
، صدای سیاسی مورد مطالعه این پژوهش رد ،یمجاز یآن در کنشگر تیو اهم یمجاز یفضا

(، 2010و گوستاوسون ) ندلیدر ارتباط با پژوهش بر .گفتار و عمل وجود داشت نیب یقیارتباط وث
در ایجاد  اریو عموم هش یاسیفعاالن س رگذاران،یباال، تاثرده رانیگمیتصم نیارتباط ب تیاهم

مورد مطالعه، شاهد  یاسیس یدر صدا شان،یا نظرشد. اما بر خالف  هکامالً مشاهد ی سیاسیصدا
و  یقدرتیکه با وجود ب یرانی. مادران امیمندان بودتحت عنوان مساله یدیضلع جد ینیآفرنقش

از داشتند.  یاسیس یصدا دنیو به ثمر رس جادیدر ا ینقش موثر ،یالتیتشک یافتگیعدم سازمان
مانوئل کاستلز ، عبور حیاتی از امید صرف به ایجاد تغییر و اصالح شرایط جامعه، منوط به نظر 

تحقق دو عامل اساسی است: نفوذپذیری نهادهای سیاسی نسبت به صدای عمومی و دیگری، 
(. در پویش مورد مطالعه این 199: 1396تمایل فعاالن به مشارکت در فرایند مذاکره )کاستلز، 

یی تمایل به مشارکت مبتنی بر مذاکره و اقناع و گفتگو در بین فعاالن برای ارتباط پژوهش، از سو
های حاکمیتی در پیش گرفته شد و از سوی دیگر، صدای عمومی سیاسی با مسئوالن و سازمان

توسط بخشی از مسئوالن در حاکمیت، پذیرفته و به رسمیت شناخته شد. به تعبیر دیگر، در این 
پذیری فعاالن و نفوذپذیری مسئوالن، صدا به ثمر نشست؛ دو عاملی شارکتپویش، با تحقق م

که در بسیاری از صداهای عمومی مفقود است و در نتیجه، صداها عمدتاً به سمت اعتراض 
یابد و در مقابل، چنین صدایی نیز توسط گسترده و غیرتخصصی در فضای مجازی جریان می

کته حائز اهمیت آن که در خأل اعتماد عمودی و افقی شود. نمسئوالن به رسمیت شناخته نمی
های مستمر و پیچیده و الزم، عواملی چون ضعف جامعه مدنی برای سازماندهی صدا طی گام

تعاملی، ضعف حاکمیت برای ایجاد سازوکار شنیدن صدای عمومی و غلبه نگاه امنیتی به مسایل 
های لی نظیر مطالبات کارگران، با چالشاجتماعی، ثمربخشی صداهای سیاسی عمومی را در مسای

های سازد. با توجه به ظرفیت اصالحی صدای عمومی و از سوی دیگر، هزینهجدی روبرو می
رسد که با اتخاذ رویکرد سیاستگذاری باالی انکار یا کتمان این صدا، ضروری به نظر می

مردمی و سازوکار شنیدن  هایمشارکتی، سازوکار طرح صدای عمومی از طریق نمایندگان سازمان
آفرینی مجلس شورای اسالمی در مذاکره حاکمیت و مردم، قضازدایی از این صدا با نقش

های حاکمیتی، طراحی و اجرا های سازمانگیریگری، مشارکت دادن ذینفعان در تصمیممطالبه
ستای ایجاد ها و لوایحی که در مجلس شورای اسالمی در راشود. در این راستا الزم است، طرح

های قانونی طرح صدای عمومی و رسیدگی به آن، بالتکلیف باقی مانده، مجدداً مورد رویه
شهروندان در امور قوه  میطرح مشارکت مستق»توان به رسیدگی قرار گیرند. از این موارد می

 (19/5/1398« )هاطرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی»( و 20/12/1397« )مقننه
افزایانه هر شش ویژگی مورد اشاره کرد.  با تمرین مستمر چنین سازوکارهایی، شاهد تقویت هم

شهروندان، پر  یتمام یبرا یاسیمشارکت و اظهارنظر س نیتضمبر اشاره در نظریه هانث مبتنی
 شیمستقل، افزا یهارسانه تیتقو ،یحوزه عموم قیاز طر یاجتماع یگروه ها نیکردن شکاف ب
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، خواهیم دولت مسئول و کارآمد ی ومدن یاسیفرهنگ س ،یشهروندان به مشارکت مدن لیتما
 بود.
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