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جنگ هيچ وقت عرصه مناسبي براي گردش آزاد اطﻼعات نيست )مقاله پيير رامبر را
بخوانيد( .قدرت حاكم بر روسيه نمونه خاص و حادي از اين امر را به نمايش گذاشته است.
از زمان اصﻼح يكي از مواد قانون جزا در  ٤مارس  ،٢٠٢٢هر شهروندي كه جسارت »بي
اعتبار كردن استفاده از نيروهاي مسلح« را داشته باشد ،در معرض محكوميت  ٣سال و اگر
ديگران را ترغيب به تظاهرات كند  ٥سال زندان خواهد بود .نوشتن يك مقاله در مطبوعات
كه محتواي آن با بخشنامه هاي وزارت دفاع مغايرت داشته باشد ،مي تواند تا  ١٥سال زندان
به بار آورد .پيش از اين ،يك فرمان حكومتي استفاده از واژه هاي »جنگ« يا »تجاوز« براي
عمليات نظامي در اوكراين را ممنوع كرده بود.
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مقامات روسيه با اعمال سرعت و شدت عمل كوشيده اند مخالفان جنگ را وادار به سكوت كنند .شمار
زيادي از فرداي تهاجم شروع به ابراز مخالفت كردند .دهها تومار در فضاي مجازي منتشر شد .تومار
مدافعان حقوق بشر لو پونومارف ،به ركورد جمع آوري يك ميليون امضاء دست يافت .انجمن هاي حرفه
اي :معماران ،پزشكان ،معلمان ،كاركنان فرهنگي و كمدين ها احتياط معمول خود را كنار نهادند .جنبش به
نهاد هايي كه انتظار نمي رفت سرايت كرد ،از جمله  ١٥٠٠تن از دانشجويان سابق »انستيتو حكومتي روابط
بين المللي مسكو« ) (MGIMOكه نهادي عالي رتبه براي آموزش ديپلومات ها و كاركنان بلندپايه روسي
است ،خواهان »ايجاد روند مذاكراتي صادقانه ،بدون اخطار يا درخواست تسليم طرف ديگر« شدند.

ترس از سركوب موجب تحليل رفتن گردهمايي هايي شد كه در هفته اول تهاجم هزاران تن را گرد مي
آورد .بنابر اعﻼم انجمن روسي »اُ و د انفو«) ( OVD-Infoكه سركوب ها را ديدباني مي كند ،تا پايان ماه
مارس نزديك به  ١٥هزار تظاهر كننده بازداشت شده اند .نهادهاي ديگر نيز براي مبارزه با مخالفان به
كمك پليس آمده اند .در  ٦مارس ،سيريل ،اسقف كليساي مسكو در كليساي كريست سوور مسكو از
هرگونه »تسليم و ضعف« در جنگ عليه »ارزش هاي مدعايي« غربي كه دونباس خط مقدم جبهه آن است،
انتقاد كرد .همچنين» ،اتحاديه روسي روساي دانشگاه ها« ) (RURاز عمليات نظامي حمايت كرد و خواهان
»اتحاد حول محور رييس جمهوري ،حفظ روحيه خوشبيني جوانان و ايمان داشتن به قدرت عقﻼنيت و تلقين
باور به صلحي كه در آينده نزديك به دست خواهد آمد« شد .چند روز پس از آن ،دانشگاه سن پترزبوگ
 ١٣دانشجو را اخراج كرد .نامه سرگشاده »انستيتو فيزيك و فناوري مسكو« از فضاي مجازي ناپديد شد.
درحال حاضر ،در صفحه مربوطه عبارت »ما براي امنيت كساني كه آن نامه را امضاء كرده اند نگرانيم« به
چشم مي خورد.
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بدون آن كه تعجبي برانگيزد ،دادستاني كل خواهان مسدود شدن تلويزيون اينترنتي اپوزيسيون به نام
»دوجد« ) (Dojdشد .تصميم به تعليق راديوي »صداي مسكو« تعجب بيشتري برانگيخت ،زيرا اين ايستگاه
راديويي كه بخاطر لحن آزادش شهرت دارد ،متعلق به شركت دولتي گازپروم است كه براي آن نوعي
مصونيت ايجاد مي كند و سردبير آن آلكسئي ونديكتوف از اعتبار اخﻼقي برخوردار است .ونديكتوف در
مصاحبه با يك همكار گفت ٩٠» :درصد از كساني كه نامشان در دفتر تلفن من است به تلفن هايم پاسخ نمي
دهند« ) .( ١بخشي از برنامه ها ،در انتظار اين كه در آنجا هم سانسور شود ،به يوتيوب منتقل شد .جنگ
اطﻼعات ي ناشي از درگيري اوكراين جايي براي خبر رساني باقي نمي گذارد .روسيه قبﻼ فيسبوك را مسدود
كرده است .اين امر در تﻼفي تصميم اين گروه كاليفرنيايي در ممنوع كردن رسانه هاي نزديك به قدرت
حاكم )از جمله شبكه آر تي و تارنماي اسپوتنيك( در اروپا است .اينستاگرام هم پس از آن كه »متا«،
موسسه مادر آن سياست خود را درمورد تعديل پيام هاي خشونت آميز نسبت به ارتش يا رهبران روسيه
اعﻼم كرد ،به همان سرنوشت دچار شد .با وجود آن كه اين غول آمريكايي تا حدي از خود انتقاد كرد ،يك
دادگاه ،اين دو شبكه اجتماعي را به عنوان سازمان هاي افراطي شناخت .درحال حاضر واتساپ از اين
ممنوعيت جان به دربرده است.

جنگ اوكراين موجب تسريع وخامت وضعيتي شده كه از بهار سال  ٢٠٢١آغاز شده است .در آن زمان
اعتراض هايي در حمايت از آلكسئي ناوالني ،مخالف روس ابراز شد .برچسب »مأمور بيگانه« كه تا آن زمان
مخصوص نشرياتي بود كه منابع مالي آنها توسط دولت آمريكا تأمين مي شد ،به بسياري از نشريه هاي
فضاي مجازي نيز چسبانده شد .اين برچسب كه همراه با آزارهاي اداري بود ،مانع از ادامه كار اين نشريات
نمي شد .با جنگ عليه كي يف ،فشار تغيير شكل داد و تبديل به تهديد شد .درحال حاضر مقامات حدود
 ١٠٠سايت خبررساني را مسدود كرده ٨ ،رسانه خود پيشدستي كرده و دادن پوشش به خبرهاي جنگ را
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معلق نموده و  ١٩رسانه ديگر ترجيح داده اند كار خود را تعطيل كنند ) .(٢بنابر اعﻼم رسانه اينترنتي
»آژانس« ،فقط در  ١٠روز نخست اشغال اوكراين ١٥٠ ،روزنامه نگار روسي كشور را ترك كرده اند.

درسوي رسانه هاي رسمي ،چرخش مواضع به همان اندازه كه نمايشي است ،فراموشكارانه هم هست .در
شب پيش از اشغال ،شبكه هاي خبري دولتي هنوز از »هيستري غربي« نسبت به برنامه هاي مدعايي كرملن
براي تصرف اوكراين انتقاد مي كردند .اكنون در صفحه اين تلويزيون ها جنگ امري مشروع و غيرقابل
اجتناب معرفي مي شود .در  ٨مارس  ،٢٠٢٢روزنامه نگار كاترين گورديوا ،نماينده گرايش ليبرال ضد
جنگ كه كوشش مي شود به سكوت وادار شود ،به نظر مي رسيد كه نمي تواند از پس خانم النا دراپكو
برآيد  .اين خانم نماينده مجلس سعي مي كرد عمليات نظامي را »پيشگيرانه« و عليه »فاشيسمي كه به
دروازه هاي كشور رسيده« )منظورش دولت اوكراين بود( توجيه كند .او كه به يقه كتش عﻼمت  – Zنقش
شده بر تانك هاي روسي -را داشت ،پيشتر يك ستاره سينماي اتحاد شوروي بود كه درمورد جنگ هاي
عراق ،افغانستان و ليبي حرف هاي تند مي زد و مي گفت كه روسيه هدف آينده غربي ها و متحدان آنها
خواهد بود .او مي گفت » :هنگامي كه نازي ها را بيرون برانيم ،همه از پناهگاه هاي ضد بمب بيرون مي
آيند (...) ...باهم دوست خواهيم بود و با هم فيلم خواهيم ساخت« .با باور كردن به موسسات رسمي
نظرسنجي ،چنين نتيجه گيري مي شود كه اكثريت روس ها با اين استدﻻل هاي ارائه شده در شبكه هاي
تلويزيوني قانع مي شوند و  ٦٨درصد از افراد پرسش شده از »عمليات ويژه در اوكراين« حمايت مي كنند
) .(٣آيا تا زمان بازگشت تابوت ها از جبهه وضع چنين خواهد بود ؟
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