
Cách YouTube tiếp tục phát sóng bên trong bức 

màn sắt kỹ thuật số của Nga 

Truy cập vào trang web video cho phép người Nga truy cập vào 

một trong số ít các nguồn thông tin độc lập về cuộc chiến Ukraine 

Nhiều tháng sau cuộc chiến chống lại Ukraine, Moscow tiếp tục để công 

dân của mình truy cập YouTube, tạo ra một lỗ hổng rõ ràng trong nỗ lực 

kiểm soát những gì người Nga nhìn thấy và nghe thấy về cuộc xung đột. 

Dịch vụ phát trực tuyến video, thuộc sở hữu của Alphabet Inc. - Google, là 

một trong số ít nơi người Nga có thể xem và thảo luận về hình ảnh của 

cuộc chiến từ các cửa hàng độc lập. Nga đã hạn chế quyền truy cập trong 

nước vào nhiều nền tảng lớn khác - bao gồm các trang tin tức và 

Facebook - kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. 

Tính khả dụng của YouTube ở Nga đã tiếp tục lâu hơn, so với những gì 

một số giám đốc điều hành của Google dự kiến ban đầu, theo những 

người quen thuộc với vấn đề này, đặc biệt là khi gã khổng lồ Thung lũng 

Silicon đã chọc giận Moscow trong chiến tranh. 

YouTube đã tạm ngưng hàng trăm kênh do các tổ chức liên kết với Điện 

Kremlin điều hành trên toàn thế giới. Moscow đã nhiều lần yêu cầu 

YouTube khôi phục các kênh của mình và tịch thu tài khoản ngân hàng của 

Google ở nước này, buộc đơn vị địa phương phải tuyên bố phá sản và 

chuyển nhân viên ra nước ngoài. Vào tháng 7, cơ quan quản lý viễn thông 

của Nga đã phạt Google 360 triệu USD vì không xóa nội dung về cuộc 

chiến thách thức đường lối của Điện Kremlin.  

Cho đến nay, Nga đã ngừng yêu cầu các nhà cung cấp internet chặn 

quyền truy cập vào YouTube, như đã làm với Facebook và Instagram, 

Twitter Inc. của Meta Platforms Inc. và thậm chí cả dịch vụ Google News 

của riêng Google. Trong số các nền tảng xã hội lớn, không phải của Nga, 

cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào tin tức độc lập, chỉ có ứng dụng trò 

chuyện Telegram cũng tránh bị ngăn chận.  



Kết quả là người Nga hiện đang sống đằng sau một bức màn sắt kỹ thuật 

số, mặc dù bức màn này có lỗ hổng đáng kể. 

Ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều nhà báo Nga và giám đốc điều 

hành công nghệ phương Tây cho biết họ lo ngại YouTube sẽ bị cấm, bởi vì 

chính phủ đang chặn hàng nghìn trang web có nội dung thách thức tuyên 

truyền của Moscow. Giờ đây, các chuyên gia truyền thông phương Tây cho 

rằng Điện Kremlin có thể cho rằng YouTube quá phổ biến để chặn. 

"Một số ngân hàng quá lớn sẽ bị ảnh hưởng và một số ứng dụng quá lớn để 

bị chặn", Nu Wexler, cựu nhân viên truyền thông chính sách tại Google, Meta 

và Twitter, cho biết. "Chính phủ Nga biết rằng họ sẽ phải đối mặt với phản 

ứng dữ dội nếu họ chặn một ứng dụng phổ biến như YouTube ở nước này".  

Cơ quan quản lý truyền thông Nga chịu trách nhiệm chặn các phương tiện 

truyền thông xã hội đã không trả lời yêu cầu bình luận. Một phát ngôn viên 

của Điện Kremlin cho biết vào tháng 3 rằng Nga đang điều tiết truy cập 

internet vì "cuộc chiến thông tin hoàn toàn chưa từng có tiền lệ đã được 

tung ra chống lại đất nước chúng ta". 

YouTube vẫn hoạt động ở Nga vì công ty muốn "giúp công dân biết điều gì 

đang xảy ra và có quan điểm từ thế giới bên ngoài", Giám đốc điều hành 

YouTube Susan Wojcicki cho biết tại một hội nghị vào tháng 5. 

YouTube có hơn 85 triệu người xem duy nhất hàng tháng ở Nga vào tháng 6, 

theo công ty phân tích SimilarWeb. Trang web video đã được sử dụng bởi 

47% trong số một mẫu người Nga được khảo sát vào tháng 4 bởi trung tâm 

thăm dò ý kiến độc lập của Nga Levada Center, khiến nó trở thành mạng xã 

hội phổ biến thứ hai của đất nước sau dịch vụ địa phương VKontakte. 

Điều đó khiến YouTube trở nên phổ biến hơn nhiều so với Rutube, một đối 

thủ của Nga mà Moscow đang cố gắng quảng bá. Các quan chức Nga cho 

biết tiền nhà nước sẽ được đầu tư vào Rutube, một đơn vị của gã khổng lồ 

năng lượng nhà nước Gazprom PJSC có nội dung ủng hộ Moscow. Nó đã 

có 9.7 triệu người xem duy nhất hàng tháng ở Nga vào tháng XNUMX, 

SimilarWeb cho biết. 

Khoảng cách về mức độ phổ biến có thể giảm dần. Igor Ashmanov, một 

thành viên của hội đồng tổng thống Nga về xã hội dân sự và phát triển nhân 



quyền, nói với một hãng thông tấn nhà nước rằng ông dự kiến YouTube sẽ 

bị chặn ở Nga vào mùa thu, khi ông nói rằng ông hy vọng Rutube sẽ cải 

thiện trải nghiệm của mình. Một động thái như vậy sẽ yêu cầu người Nga sử 

dụng phần mềm đặc biệt để phá vỡ lệnh cấm và truy cập YouTube. 

Trang web video có thể trở nên khó xem hơn ngay cả khi nó không bị chặn. 

Một số công ty Nga cung cấp máy chủ để chuyển tiếp các video trên 

YouTube cho biết Google đã cắt đứt các thỏa thuận với họ, những người 

quen thuộc với vấn đề này cho biết. Nếu không có các máy chủ đó, 

YouTube có thể trở nên không khả dụng một phần ở Nga.  

Một phát ngôn viên của Google cho biết công ty tiếp tục "làm việc chăm chỉ 

để giữ cho YouTube có thể truy cập được ở Nga".  

Google đã đình chỉ quảng cáo và các hoạt động thương mại khác ở Nga, 

với lý do chiến tranh. Giám đốc tài chính Alphabet Ruth Porat cho biết vào 

tháng 4 rằng khoảng 1% doanh thu năm 2021 của Google đến từ Nga. 

Một cuộc kiểm tra về dịch vụ tiếng Nga của YouTube cho thấy Google đã có 

một số thành công trong việc ngăn chặn những câu chuyện sai lệch về cuộc 

xung đột.  

Gần đây, các đề xuất phổ biến nhất trên YouTube ở Nga trên khoảng 50 

kênh ủng hộ Putin phần lớn là phi chính trị hoặc lịch sử — với một số video 

chống Putin được đưa vào — theo một phân tích tuần trước cho The Wall 

Street Journal của Guillaume Chaslot, một cựu kỹ sư google, người điều 

hành dự án AlgoTransparency. Ngược lại, các video gần đây trên các kênh 

chống Putin có nhiều khuyến nghị cho nội dung cùng chí hướng. 

Một phát ngôn viên của YouTube cho biết chính sách của họ cấm phủ nhận 

hoặc giảm thiểu các sự kiện bạo lực được ghi nhận đầy đủ, bao gồm cả 

chiến tranh và công ty đã xóa hơn 76.000 video và 9.000 tài khoản vì những 

lý do liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Cô cho biết YouTube giúp mọi 

người dễ dàng tìm thấy các nguồn thông tin có thẩm quyền hơn, đồng thời 

giảm các đề xuất về nội dung gần như vi phạm các quy tắc của nó.  

Các phương tiện truyền thông độc lập của Nga bao gồm Meduza và TV 

Rain điều hành các kênh YouTube tiếng Nga phổ biến. Tháng trước, phần 

"thịnh hành" của YouTube bao gồm một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Nga 



giữa Mark Feygin, cựu luật sư của nhóm punk đối lập Nga Pussy Riot, và 

một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Nhưng không phải tất cả người xem YouTube ở Nga đều xem những video 

như vậy. "Tôi xem YouTube để được cập nhật về các sự kiện hiện tại, để 

cập nhật thông tin, nhưng đồng thời tôi không sử dụng bất kỳ nội dung nào 

chống Nga", Ekaterina Terzi, một nhà tư vấn giáo dục 33 tuổi ở Moscow, 

người mà theo tài khoản YouTube của cô, dành 39 phút mỗi ngày cho dịch 

vụ này cho biết. 

Cô Terzi cho biết cô ngay lập tức bỏ qua nội dung như vậy, đôi khi nhấp vào 

nút khiến YouTube ẩn các video tương tự trong tương lai. 


