
Chiến tranh Ukraine kiểm tra sức mạnh của 
những gã khổng lồ công nghệ 

Google, Meta, Twitter, Telegram và những những công ty công nghệ khác 

là đòn bẩy trong cuộc xung đột, bị kẹt giữa Ukraine, Nga, Liên minh châu 

Âu và Mỹ 

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã trở thành một thời điểm địa chính 

trị quyết định đối với một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới, vì nền tảng 

của họ đã trở thành chiến trường chính cho một cuộc chiến thông tin song 

song và dữ liệu và dịch vụ của họ đã trở thành những liên kết quan trọng 

trong cuộc xung đột. 

Trong vài ngày qua, Google, Meta, Twitter, Telegram và những công ty 

công nghệ khác đã buộc phải vật lộn với cách sử dụng sức mạnh đó, giữa 

những yêu cầu ngày càng leo thang của các quan chức Ukraine, Nga, Liên 

minh châu Âu và Mỹ. 

Hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo Ukraine đã cầu xin Apple, Meta và Google 

hạn chế các dịch vụ của họ bên trong Nga. Sau đó, Google và Meta, công 

ty sở hữu Facebook, đã cấm các phương tiện truyền thông nhà nước của 

Nga bán quảng cáo trên nền tảng của họ. Sundar Pichai, giám đốc điều 

hành của Google, cũng đã nói chuyện với các quan chức hàng đầu của 

Liên minh châu Âu về cách chống lại thông tin sai lệch của Nga. 

Cùng lúc đó, Telegram, một ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi ở Nga 

và Ukraine, đã đe dọa đóng cửa các kênh liên quan đến chiến tranh vì thông 

tin sai lệch tràn lan. Và hôm thứ Hai, Twitter cho biết họ sẽ gắn nhãn tất cả 

các bài đăng chứa liên kết đến các cơ sở truyền thông liên kết với nhà nước 

Nga, và Meta cho biết họ sẽ hạn chế quyền truy cập vào một số cửa hàng đó 

trên khắp Liên minh châu Âu để ngăn chặn tuyên truyền chiến tranh. 

Đối với nhiều công ty, bao gồm Facebook , Google, Twitter, cuộc chiến là 

cơ hội để khôi phục danh tiếng của họ sau khi đối mặt với những câu hỏi 

trong những năm gần đây về quyền riêng tư, sự thống trị thị trường và cách 

họ phát tán nội dung độc hại và gây chia rẽ. Họ có cơ hội chứng tỏ họ có 

thể sử dụng công nghệ của mình một cách tốt đẹp theo cách chưa từng 
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thấy kể từ Mùa xuân Ả Rập năm 2011, khi mạng xã hội kết nối các nhà hoạt 

động và được cổ vũ như một công cụ cho dân chủ. 

Nhưng các công ty công nghệ phải đối mặt với những quyết định khó 

khăn. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá đắt, tạo thêm động lực cho 

các nỗ lực ở châu Âu và Hoa Kỳ nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh của 

họ hoặc khiến Nga cấm hoàn toàn các hoạt động kinh doanh của họ. 

Các nhân viên cho biết, các giám đốc điều hành bên trong các công ty đang 

đưa ra phán quyết về những việc phải làm. Nếu Google, Meta, Twitter và 

những công ty công nghệ khác thực hiện một số bước chứ không phải 

những bước khác, họ có thể bị buộc tội làm quá ít và trông có vẻ hờ 

hững. Nhưng việc hạn chế quá nhiều dịch vụ và thông tin cũng có thể khiến 

những người Nga bình thường không thể tiếp cận các cuộc trò chuyện kỹ 

thuật số có thể phản tác dụng tuyên truyền của nhà nước. 

Yael Eisenstat, một thành viên tại Viện Berggruen, một tổ chức tư vấn ở 

Los Angeles, người từng lãnh đạo, cho biết: “Những công ty này muốn tất 

cả những lợi ích của việc độc quyền truyền thông trên thế giới mà không có 

trách nhiệm bị cuốn vào địa chính trị và phải lựa chọn Hoạt động toàn vẹn 

bầu cử của Facebook. Theo nhiều cách, bà nói, các công ty công nghệ 

đang “rơi vào tình thế bất phân thắng bại giữa cuộc khủng hoảng quốc tế”. 

Marietje Schaake, một chuyên gia về chính sách công nghệ và là cựu thành 

viên của Nghị viện Châu Âu, cho biết nhiều công ty đã di chuyển một cách 

thận trọng. Trong khi Google và Meta đã chặn các phương tiện truyền thông 

nhà nước Nga bán quảng cáo trên các trang web của họ vào tuần trước, 

các công ty đã không cấm các cửa hàng, như nhiều nhà hoạch định chính 

sách phương Tây đã thúc giục. 

Khi xung đột gia tăng, các công ty đã thực hiện các bước bổ sung. Vào Chủ 

nhật, bộ phận Bản đồ của Google đã ngừng hiển thị thông tin giao thông 

bên trong Ukraine vì lo ngại rằng nó có thể tạo ra rủi ro về an toàn khi hiển 

thị nơi mọi người đang tụ tập. Facebook thông báo rằng họ đã triệt hạ 

một chiến dịch gây ảnh hưởng ủng hộ Điện Kremlin và một chiến dịch hack 

riêng nhắm vào người dùng của họ ở Ukraine. 
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Hôm thứ Hai, Twitter đã bắt đầu dán nhãn tất cả các tweet có chứa liên kết 

đến các cơ sở truyền thông trực thuộc nhà nước của Nga để người dùng 

biết các nguồn thông tin. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, người dùng 

đã tweet các liên kết đến các phương tiện truyền thông liên kết với nhà 

nước khoảng 45.000 lần mỗi ngày, công ty cho biết. 

Bà Schaake, hiện là giám đốc chính sách quốc tế tại Trung tâm Chính sách 

Mạng của Đại học Stanford, cho biết các biện pháp này là không đủ. Bà cho 

biết các công ty phải chặn các cơ sở tuyên truyền của Nga và thiết lập các 

chính sách rõ ràng hơn về niềm tin của họ vào nhân quyền và dân chủ có 

thể được áp dụng bên ngoài nước Nga. 

Bà nói: “Các biện pháp can thiệp dưới áp lực rất lớn cũng nhấn mạnh 

những gì đã không được thực hiện trong thời gian dài. 

Những người khác cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả tiêu cực nếu các 

nền tảng bị chặn ở Nga. Andrei Soldatov, một nhà báo Nga và chuyên gia 

kiểm duyệt cho biết: “Đó là nơi quan trọng nhất để tranh luận công khai về 

những gì đang xảy ra. “Không ai coi đó là một dấu hiệu tốt nếu Facebook 

chặn quyền truy cập của công dân Nga”. 

Google đã không có bình luận ngay lập tức. Twitter cho biết họ đã coi trọng 

vai trò của mình trong cuộc xung đột. Facebook từ chối bình luận. 

Kinh nghiệm của Telegram minh họa những áp lực cạnh tranh. Ứng dụng 

này phổ biến ở Nga và Ukraine để chia sẻ hình ảnh, video và thông tin về 

chiến tranh. Nhưng nó cũng đã trở thành nơi tập hợp những thông tin sai 

lệch về chiến tranh, chẳng hạn như những hình ảnh chưa được xác minh từ 

các chiến trường. 

Hôm Chủ nhật, Pavel Durov, người sáng lập Telegram, đã đăng với hơn 

600.000 người theo dõi của mình trên nền tảng rằng ông đang xem xét chặn 

một số kênh liên quan đến chiến tranh bên trong Ukraine và Nga vì chúng có 

thể làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và kích động hận thù sắc tộc. 

Người dùng đã trả lời với sự cảnh báo, nói rằng họ dựa vào Telegram để có 

thông tin độc lập. Chưa đầy một giờ sau, ông Durov đã đảo ngược hướng đi. 



Ông viết : “Nhiều người dùng đã yêu cầu chúng tôi không xem xét việc tắt các 

kênh Telegram trong khoảng thời gian xảy ra xung đột, vì chúng tôi là nguồn 

thông tin duy nhất cho họ . Telegram đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

Bên trong Meta, công ty cũng sở hữu Instagram và WhatsApp, tình hình đã 

trở nên "hỗn loạn" vì lượng thông tin sai lệch của Nga trên các ứng dụng 

của họ, hai nhân viên không được phép nói công khai cho biết. Các chuyên 

gia Nga trong nhóm bảo mật của Meta, nơi xác định và xóa thông tin sai 

lệch do nhà nước bảo trợ khỏi Facebook và Instagram, đã làm việc suốt 

ngày đêm và liên lạc thường xuyên với Twitter, YouTube và các công ty 

khác về phát hiện của họ, hai nhân viên cho biết. 

Nhóm bảo mật của Meta từ lâu đã tranh luận về việc liệu có nên hạn chế 

Sputnik và Russia Today, hai trong số các trang truyền thông nhà nước lớn 

nhất của Nga, trên các nền tảng của nó hay gắn nhãn các bài đăng của họ 

để họ ghi rõ nguồn của họ. Russia Today và Sputnik là "các yếu tố quan 

trọng trong hệ sinh thái tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga", 

theo một báo cáo tháng 1 từ Bộ Ngoại giao, 

Các giám đốc điều hành Meta đã phản đối các động thái này và nói rằng họ 

sẽ khiến Nga tức giận, các nhân viên cho biết. Nhưng sau khi chiến tranh 

nổ ra, Nick Clegg, người phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, đã tuyên 

bố vào thứ Hai rằng công ty sẽ hạn chế quyền truy cập vào Russia Today 

và Sputnik trên toàn Liên minh châu Âu. 

Các công ty công nghệ hiện phải đối mặt với hai loại yêu cầu chính liên 

quan đến chiến tranh từ các chính phủ. 

Nga đang gây áp lực buộc họ phải ngày càng kiểm duyệt các bài đăng trên 

mạng xã hội và các luồng thông tin khác trong nước. Moscow đã hạn chế 

rất nhiều quyền truy cập vào Facebook và Twitter, với YouTube có khả 

năng tiếp theo. Hôm thứ Hai, Nga đã yêu cầu Google chặn các quảng cáo 

có liên quan đến chiến tranh trên nền tảng của họ. Điều đó theo sau một 

lệnh hôm Chủ nhật nhằm dỡ bỏ các hạn chế đối với các phương tiện truyền 

thông ủng hộ Điện Kremlin liên quan đến Ukraine, mà không cho biết họ sẽ 

thực thi lệnh này như thế nào. 
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Đồng thời, các quan chức phương Tây đang thúc đẩy các công ty chặn các 

phương tiện truyền thông và tuyên truyền của nhà nước Nga. Hôm thứ Hai, 

các nhà lãnh đạo của Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan đã viết thư cho 

Meta, Google, YouTube và Twitter để yêu cầu họ tạm dừng các tài khoản 

thân Kremlin và chính phủ, bao gồm Russia Today và Sputnik. 

“Các nhà cung cấp nền tảng trực tuyến và các công ty công nghệ cần phải 

giữ vững lập trường khi các chế độ độc tài tìm cách vũ khí hóa tính cởi mở 

của xã hội chúng ta để phá hoại hòa bình và dân chủ,” bức thư viết. 

Tại Pháp, Cédric O, Bộ trưởng phụ trách chính sách kỹ thuật số của nước 

này, đã gặp Susan Wojcicki, người đứng đầu YouTube vào hôm thứ 

Hai. Trong cuộc gọi một ngày trước đó, ông Pichai, giám đốc điều hành của 

Google và Vera Jourova và Thierry Breton, hai nhà hoạch định chính sách 

hàng đầu của EU, đã thảo luận về việc chống lại những thông tin sai lệch do 

nhà nước Nga bảo trợ. 

Phó thủ tướng Ukraine đã kêu gọi Meta, Apple, Netflix và Google vào thứ 

Sáu hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ của họ bên trong Nga để cô 

lập đất nước. “Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn”, lá thư của anh ấy gửi 

YouTube cho biết. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng đã đưa ra yêu 

cầu kiềm chế các hoạt động tuyên truyền của Nga. 

Bà Schaake nói: “Điều khiến tôi ngạc nhiên là sức mạnh của các nền tảng 

được công nhận một cách rõ ràng. "Tôi không bao giờ nhớ lại đã thấy một sự 

thúc đẩy chính trị cấp cao như vậy để các công ty phải làm nhiều hơn nữa." 
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