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گفتگو با سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی درباره بایسته های حکمرانی در فضای مجازی:

فضای مجازی و فرصت سوزی تاریخی
 کنترل و مدیریت فضای مجازی همواره از دغدغه های رهبر انقالب بوده است. ایشان در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در این باره فرمودند:
«[دشمنان] از فضای مجازی حّداکثر استفاده را دارند میکنند. خب متأّسفانه در فضای مجازِی کشور ما هم که آن رعایتهای الزم با وجود این همه تأکیدی که من
کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعًا ول است، که بایستی آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه ی کشورهای دنیا روی فضای مجازِی خودشان
دارند ِاعمال مدیرّیت میکنند، [در حالی که] ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای
مجازی را بایستی مدیرّیت کرد. از این امکان مردم استفاده کنند، برای مردم بالشک وسیله ی آزادی است، خیلی هم خوب است اّما نباید این وسیله را در اختیار
دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و علیه مّلت توطئه کند.» پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه گفتگویی با آقای دکتر عبدالحسین کالنتری،

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی انجام داده است.
 

 طی دو دهه که زمان زیادی نیست، فضای مجازی گسترش و شگفتی زیادی در زندگی حقیقی انسان داشته است. به نظر شما این گسترش تا کجا ادامه دارد و چه
ابعادی از زندگی انسان را متحول می کند؟

 یکی از مهم ترین موضوعات آینده پژوهی در عصر دیجیتال که از ادبیات پژوهشی بسیاری غنی برخوردار است، مطالعه و پیش بینی در خصوص آینده ی اینترنت

و فضای مجازی است. تحلیل ما این است که فضای مجازی امتداد و بسط یافته ی فضای واقعی و در آن ممزوج است و آثار و پیامدهای آن حقیقی است.
 

اخیرًا مقاله ای از مایک لیب هولد (Mike Liebhold) از متخصصین آزمایشگاه فناوری آینده ی IFTF مطالعه می کردم که توضیح می داد دنیای آینده ترکیبی از
واقعیت و فضای مجازی است و این درهم تنیدگی به حدی خواهد رسید که تفکیک آن دو از هم تقریبًا غیرممکن خواهد شد. به عنوان مثال، زمانی را در نظر بگیرید
که همه برای تعامل با محیط اطراف خود از عینک ها و یا حتی لنزهای واقعیت افزوده استفاده می کنند. در چنین جهانی وب در دنیای واقعی ظاهر می شود و از

پشت صفحه های نمایش خارج خواهد شد.
 

به هرحال، اگر فضای مجازی را نظام های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه بدانیم، ابعاد تحوالت این فضا در زندگی انسان را می توان به مثابه ی یک
سیستم اجتماعی-فنی در هر سه رکن شبکه، کاربر و نظام های اجتماعی پیگیری کرد. البته، وقتی از نظام اجتماعی صحبت می کنیم عام ترین معنای آن مدنظر است

که تمامی خرده نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را دربرمی گیرد.
 

در رکن اّول، فناوری اطالعات و ارتباطات هم  ظرفیت های ارتباطی زندگی بشر را توسعه داده و هم با ظرفیت های اطالعاتی خود قوه ی تحلیلی و تجریدی بشر را
تقویت کرده؛ از سویی با دیجیتالی شدن حداکثری داده ها توسط فناوری اطالعات، قدرت و امکان ذخیره سازی و پردازش داده ها به  طرز شگرفی متحول شده تا حدی 

که ماشین های فناوری اطالعات را به نقطه ی «هوشمندی» رسانده است.
 

از سوی دیگر، در فناوری ارتباطات شاهد تحول در کیفیت، سرعت و گستره ی ارتباطات بشری هستیم تا حدی که بشر از ارتباط فراتر رفته است و سخن از
«فرااتصال» به میان آمده که در وب معنایی شبیه به تله پاتی در روابط اجتماعی محقق می شود. اگر دایره ی کاربران را به اشیاء تعمیم دهیم و اینترنت اشیاء را نیز
لحاظ کنیم وضعیت کاربری پیچیده تر می شود. خاصه اینکه این اشیاء با هوشمندسازی روزبه روز در ارتباطات شبکه ای وسیع تری قرار می گیرند و اینترنت اشیاء

اجتماعی را شکل می دهند.
 

در رکن دوم که کاربران باشند، این فضا محدودیت های جغرافیایی و فیزیکی را درنوردیده و کاربران را به وسعت همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی در گستره ی
جهانی به هم متصل کرده است، کاربرانی که به مدد ظرفیت های ارتباطی و اطالعاتی فناوری، برای زیست حداقل مادی خویش، «توانمند» گشته اند.

 
به هرحال، از رهگذر تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات و توانمندی کاربران به رکن سوم می رسیم؛ تحوالتی که در نظام های اجتماعی رخ می دهد. اگر به  اجمال
بخواهیم به مهم ترین تحوالت عموم نظام های اجتماعی در عصر فضای مجازی اشاره ای کنیم، اوالً بسط نظام های اجتماعی در امتداد فضای واقعی و به نحوی
تحولی است، ثانیًا تغییر ساختار سنتی اجتماعی را در پی خواهد داشت، تغییری که به تعبیر رهبر انقالب در حال رقم زدن تحوالت تمدنی است و ثالثًا سه ارزش

کلیدی «مشارکت، مشروعیت و کارآیی» که ارزش های پایه و مادر در نظام های اجتماعی اند را متحول کرده است.
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 عمده ترین آسیب های احتمالی این گسترش چه خواهد بود؟

 واقعیت این است که تأثیرات فضای مجازی به صورت فزاینده ای بیشتر می شود و تمامی حوزه ها را متأثر می سازد و هم افزا با سایر تحوالت فناورانه تمدن

جدیدی را تصویر می کند. ما با فرصت و تهدید مواجهیم. البته مسائل و تهدیدات ریشه های مختلفی دارد. بخشی از آن ها ناشی از ماهیت این تحوالت است که در
تحوالت تمدنی بشری پیشین نیز می توان از آن ها سراغی گرفت. نفس تحول از یک دوره ی تاریخی و تمدنی به دوره ی دیگر همواره چالش های زیادی را به همراه

داشته است و در این دوره به علت سرعت بسیار زیاد تحول و نیز عمق و گستره ی تحوالت، این چالش ها چشم گیرتر شده اند.
 

بخشی دیگر از مشکالت، ناشی از ایدئولوژی و منطقی است که پیشران این تحوالت در مقیاس جهانی است و ناشی از آن است که این فناوری ها در بستر نظام
سرمایه داری و اهداف مخرب آن تکوین یافته و پیش می رود. البته آن ها تا مدت ها این اهداف را در شعارهایی مانند «جریان آزاد اطالعات» و «حق دسترسی» و
امثالهم پنهان می کردند، اّما امروزه توخالی بودن بسیاری از این شعارها با فروش اطالعات کاربران و دستکاری اذهان و دیگر رسوایی ها آشکارشده و حتی
هم پیمانان غربی را به مدیریت و تنظیم گری «جریان آزاد اطالعات» واداشته و بر همگان روشن شده است که «جریان آزاد اطالعات» چیزی جز «تجارت آزاد داده»

نیست.
 

خالصه آنکه، طبیعتًا بسیاری از مسائل قابل مشاهده، نظیر قدرت یافتن پلتفرم ها، شکل گیری انحصارات، کاهش ظرفیت حکمرانی دولت-ملت ها، کمرنگ شدن و حتی
پایان حریم خصوصی، مخدوش شدن دموکراسی ها، شکل گیری سرمایه داری نظارتی و پلتفرمی، مرززدایی و ... ناشی از همین موضوع است. ناشی از تغایر و

تضادی که میان دکترین های قدرت ها با مبانی اسالم و آرمان های انقالب اسالمی وجود دارد.
 

اّما برخی دیگر از مسائل این حوزه و تحوالت آن ناشی از سوءمدیریت در مقیاس ملی است که در صورت مدیریت مناسب، ضمن فهم دقیق این تحول عمیق، باید
هردو مشکل را مدیریت نماید و جامعه و کشور را از این پیچ تاریخی به سالمت عبور دهد. اّما مشکل اصلی ما این است که فهم دقیقی از این تحول مهم و تاریخی

پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت ا� العظمی سيدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی



و ابعاد آن در کشور وجود ندارد و فضای مجازی دست مایه ی نزاع های سیاسی قرارگرفته و بدنه ی مدیریتی کشور نتوانسته نگاه مترقی، عمیق، راهبردی و تمدنی
رهبر انقالب در فضای مجازی را فهم و دنبال کند و درگیر حواشی سیاسی  شده و فرصت سوزی کرده است.

 
هرچند فضای مجازی فرصت های زیادی در اختیار بشر قرار می دهد، اّما ورود آن به تمام شئون زندگی انسانی تهدیدات ناشناخته ای با خود به همراه می آورد که تا
پیش  از این بشریت تجربه ی مواجهه با آن را نداشته است. جهان با ورود اینترنت خوش بین بود که به هماهنگی، همراهی، ارتباط بهتر، راحتی بیشتر و دنیایی
سالم تر خواهد رسید؛ اّما تمام این خوش بینی ها درگیر اّماواگرهای متعددی بوده و هست و مشکل اینجاست که این پدیده در فرایند سریع گسترش خود به هیچ
عنوان منتظر شناخت بیشتر ما نمی ماند. لذا، استفاده از این فضا و گسترش آن به هیچ عنوان نباید رها باشد و باید به درستی مدیریت شود. واالّ، روزبه روز

حاکمیت ملی خود را از دست خواهیم داد.
 

 تأثیر این تحوالت بر ابعاد سخت و نرم حکمرانی و اداره ی جامعه چیست؟

 به یک معنای ساده، حکمرانی عبارت است از «اعمال اراده در شرایط توزیع یافتگی قدرت» یا همان «قدرت اجتماعی شده»؛ بر این اساس می توان ادعا کرد که

تحوالت فضای مجازی اثرگذارترین حوزه ها بر امر حکمرانی است، زیرا این فضا با فعال سازی و ظرفیت بخشی به کاربران مختلف در سطوح ملی و فراملی، به
مصاف ساختارهای سنتی حکمرانی جامعه به ویژه ساختار سلسله مراتبی و قدرت های متمرکز و کانونی رفته و نظریات جامعه ی شبکه ای و قدرت های خرد و

توزیع شده (micro powers) را به وجود آورده است.
 

در چنین شرایطی شاهد تغییر الگوی سنتی ِاعمال حاکمیت دولت ها از طریق رابطه ی عمودی به افقی، غیرمتمرکز و شبکه ای هستیم. به عالوه درگذشته، دولت
انحصار در تنظیم گری داشت، اّما امروزه با بزرگ شدن شرکت ها، آن ها نیز خواستار آن هستند که همراه با دولت ها در تنظیم گری ایفای نقش کنند. افزایش تولید داده،

قدرت نظارتی و تحلیلی دولت ها را افزایش می دهد و شفافیت، نظارت و نظام تصمیم گیری مبتنی برشواهد را به نحو چشم گیری ارتقاء می بخشد.
 

در همین راستا، نظام سرمایه داری و در رأس آن آمریکا با پیشبرد جریان فناوری در الگوهای پلتفرمی، موفق به ایجاد نظام حکمرانی نوینی شد که از سویی کارآمدی
و اثربخشی الزم را در سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی به ارمغان می آورد و از سویی دیگر، «دولت گریزی  ِ فناوری های جاری » و «تکّثر قدرت های خرد
توزیع شده» را به افسار پلتفرم می کشاند و با کاهش ظرفیت حکمرانی دولت ها، موجبات شکل گیری «دولت تهی» را فراهم می سازد. امروز با نظر به خصیصه ی
«الزمانی» و «المکانی» بودن فناوری ارتباطات و اطالعات از سویی و خصیصه ی «نظام سازی» از سویی دیگر، پلتفرم ها بهترین الگو برای توسعه و بسط ایده های
جهانی سازی نظام غرب در میان سایر ملت ها به شمار می رود. پلتفرم ها نه فقط بستر و ابزار حکمرانی فضای مجازی، بلکه ابزار حکمرانی نظام های مختلف اجتماعی

را چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی  به دست می دهد و از این باالتر به ابزاری برای حکمرانی جهانی تبدیل  شده اند.
 

 با گسترش فضای مجازی سهم اثرگذاری خانواده در تربیت فرد چه تغییری کرده و خواهد کرد؟

 سهولت دسترسی به اینترنت باعث شده تا شاهد ورود و فعالیت قابل  توجه کودکان در اینترنت باشیم. اکنون با تجربه ی جدید کودکان و نسل آنالین مواجهیم که

خانواده ها و نظام آموزش وپرورش کشور را درگیر چالش های جدیدی کرده است. یکی از اصلی ترین چالش های موجود دگرگونی و جابه جایی نقش هاست.
درگذشته، کودکان برای یادگیری به فضای خانواده و پدر و مادر و نهایتًا مدرسه متکی بودند و محیط اطراف آن ها محدود بود و همه ی اطالعات در دسترس آن ها
به صورت مستقیم و غیرمستقیم، متناسب با اقتضائات سنی آن ها مدیریت می شد؛ اّما امروزه این انحصار شکسته شده و کودک آنالین، به دنبال پاسخ پرسش های

خود در فضای مجازی می گردد.
 

این فضا، اگر درست مدیریت نشود که متأسفانه در کشور ما چنین است، بدون در نظرگرفتن شرایط روحی و جسمی کودک و فرهنگ دینی- ملی او تمام اطالعات
موجود را، چه درست و چه غلط، چه سازنده و چه مخرب در اختیار کودک قرار می دهد و این امر موجب برهم خوردن بسیاری از تناسبات مقتضی سن کودک
می شود. بسیاری از آسیب هایی که اکنون جامعه ی بشری در حوزه ی کودک و نوجوان با آن مواجه است، ناشی از همین تغییر نقش هاست. مطالعات متعددی در این
خصوص صورت گرفته و در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی به شکل تخصصی در این زمینه مشغول فعالیت اند و این نشان می دهد که با یک معضل جهانی و

جدی روبه رو هستیم.
 

یکی از دالیل اصلی مدیریت و کنترل اینترنت نیز از همین  جا نشأت می گیرد. بدون شک نمی توان کودکان و نوجوانان را به شکل کامل از این فضا دور نگه داشت و
اینترنت را تبدیل به یک حریم ممنوعه برای آن ها کرد. زندگی کودکان با میزان و کیفیت آموزشی که دریافت می کنند، به طور مستقیم در ارتباط است و فضای

مجازی امروزه به یکی از مهم ترین مراکز آموزش کودکان تبدیل  شده است.
 

والدین می توانند اقدامات مراقبتی خود را در دوران جدید به شکل مستقیم و غیرمستقیم انجام دهند. آن ها باید به شکل منظم بر فعالیت فرزندان خود در فضای
مجازی نظارت کنند و در خصوص مسائلی که برای آن ها پیش می آید، با آن ها گفت وگو کنند و میزان مصرف دیتای فرزند خود را مدیریت کنند. به عالوه، با توجه به
الزام حاکمیت، پلتفرم ها باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل نموده و ضمن رده بندی تولیدات محتوایی خود، از انواع ابزارهای منطقی و فنی، مانند افزونه های
محدودکننده ی جست وجو، جست وجوی امن، اینترنت اختصاصی کودکان و Parental Control برای مدیریت محتوای قابل ارائه متناسب با رده بندی سنی

استفاده نمایند.
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 کشورها و جوامع مختلف، چه تجربه های موفقی درباره ی کنترل فضای مجازی داشته اند؟

 کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثًال، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی

(دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی(Individualism) شکل گرفته است. پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی ها تالش داشته اند که مدل
حکمرانی چند ذی نفعی کاذب را که درواقع منجر به تسلط بازار و شرکت ها بر مقدرات جهان می شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج نمایند. این مدل
شرکت های بزرگ فاوا را که عمومًا آمریکایی اند در مقابل دولت ها در مراجع تصمیم گیری می نشاند و از دولت ها خلع ید می کند و بدین طریق گام بلندی در
آمریکایی سازی جهان و بسط سلطه ی خود برمی دارد و دولت های ملی را تبدیل به دولت های تهی و توخالی -که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند- می کند! عالوه بر
سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی

هم پیمان اروپایی اش بر این امر داللت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد.
 

گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم های آزاد و جهانی است و مکانیسم های کنترلی خویش را بر پایه ی مکانیسم های بازار
نظیر قیمت، تنظیم گری انواع مدل های کسب وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده اند. البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه های رقابت را دارد، در

مقیاس فراملی و بین المللی به شدت از انحصار فعالیت پلتفرم های آمریکایی دفاع می کند و با انواع مداخالت و تحریم ها یکه تازی اش را حفظ می کند.
 

اّما در چین، دکترین حکمرانِی سرمایه دارِی متمرکِز دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت مّلی» دارد. قانون گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و
نظام های اجتماعی و تاحدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان
غالب در حکمرانی فضای مجازی برخواسته اند و نه تنها به سهم حاشیه ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان

سرمایه داری غربی به ویژه شرکت های بزرگ آمریکایی می دانند.
 

مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ نماید.
چینی ها بر مقاوم سازی شبکه ها و زیرساخت های حیاتی در برابر آسیب پذیری های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر

استقالل فناوری، قطع وابستگی خارجی به ویژه در بخش تأمین کنندگان و کمک به شرکت های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
 

این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می شود. نکته ی قابل  توجه، هم نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت  شرکت های فناور
چینی و خط مشی های سایبری چین است به نوعی که بخش خصوصی و شرکت های بین المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی کرده و حتی توسعه
می دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط مشی ها و استراتژی های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت های حیاتی، ذخیره سازی

داده، اثرسنجی های امنیتی و حفاظت از داده های شخصی تمرکز داشته است.
 

چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی اش می داند؛ آن ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات
چین به دلیل اشاعه ی این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کامًال تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین الملل، در کنار اروپا

یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه ی داده و امنیت به جامعه ی جهانی معرفی می کند.
 

سومین دکترین مهم، دکترین ناسیونالیستی اروپایی است. نگاه های ناسیونالیستی اروپایی ها که از قرن هفده تأکید ویژه ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر
حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی خویش را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده اند و مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده های
شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می کنند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم

جامعه توجه ویژه ای دارند و حاکمیت را نیز مکلف می دانند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
 

برمبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجالس های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست گذاران جهانی را به رویکرد
تهاجمی تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجالس او رسمًا اعالم کرد که هیچ کس بهتر از دولت ها نمی تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در
این خصوص را تهدیدی علیه همه ی جهان دانست. این در حالی  است که در کشور ما برخی کاتولیک تر از پاپ شده اند و داده های ملی و منافع کشور را بذل و
بخشش می کنند و مبلغ ارزش های مدرنیته شده اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه

نمی کنند!
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 رویکرد کنترل فضای مجازی، باید سلبی باشد یا ایجابی؟ یعنی باید با پذیرفتن تمام و کمال آن به سمت تولید محتوا و رقابت درونی پیش رویم یا نگاه سلبی و حذفی

هم امکان نزدیک شدن به اهداف داریم؟

 از دهه ی ۱۹۹۰، با ریشه دواندن فناوری های نوین ارتباطی و تبدیل شدن اینترنت به اصلی ترین وسیله ی انتقال اطالعات، «محتوا» به محوری ترین مؤلفه ی ایجاد

ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل  شده است. لذا همه ی کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند. خط مشی
محتوا کم وکیف ِاعمال کنترل را بررسی کرده و مشخص می کند که چه محتوایی (موضوع)، توسط چه کسی (عامل) و با چه ابزاری باید کنترل شود؟ اصل
خط مشی محتوا، یکی از موضوعات مورد وفاق همه ی دولت ها و به عنوان حوزه ای از حوزه های خط مشی گذاری عمومی است، اّما آنچه مورد اختالف است، توافق

بر سر مصادیقی از محتواست که کنترل می گردد. سه دلیل عمده را می توان برای خط مشی محتوا برشمرد:
۱- جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی

۲- محدودکردن محتوا یا خدمات ناخوشایند (نامناسب، مضر یا غیرقانونی برای دولت ها، کارفرمایان و یا افراد خاص)
۳- محدودکردن دسترسی به دالیل تجاری و مالی

 
کشورهای مختلف دنیا الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده اند که در نتیجه ی آن بازیگران مختلفی درگیر شده اند. روش های مختلف فنی، قانونی،
هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما مشخص می کند، اّما فراتر از
برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله ی اصلی «مواجهه ی فعال» است که در مقابل رویکرد منفعل قرار دارد؛ چه رویکردی که تمام و کمال اقتضائات این فضا را می پذیرد
و چه رویکردی که صرفًا کار حذفی انجام دهد در منفعل بودن در این فضا یکسان هستند. در رویکرد فعال، ارائه ی خدمات با کیفیت مانع از بروز بسیاری از

مشکالت شده و رویکرد سلبی را تاحدود زیادی بالوجه می سازد.
 

به عالوه، آنچه مسلم است اینکه در یک نظام کامل خط مشی محتوا هیچ گاه یک ابزار به تنهایی استفاده نمی شود؛ چراکه با یک پدیده ی تک ُبعدی و ایستا روبه رو
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