ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში
ულტრამემარჯვენე რიტორიკა და ტენდენციები სოციალურ მედიაში
2022 წელი

მედიამონიტორინგის ანგარიში მოამზადა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა (DRI) პროექტის
„ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი
მხარდაჭერილია საქართველოში ნიდერლანდის სამეფოს საელჩოს მიერ. პუბლიკაციაში ასახული
პოზიციები და შეხედულებები ეკუთვნის პროექტის გუნდს და არ უნდა იქნეს აღქმული დონორის
ოფიციალურ მოსაზრებად.

1. წინასიტყვაობა
2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე
თავდასხმის პარალელურად კრემლისტური მედია აქტიურად აწარმოებს საინფორმაციო ომს. ამ
სადეზინფორმაციო კამპანიაში საქართველოში ულტრამემარჯვენე რიტორიკით გამორჩეული
მედიაპლატფორმებიც მონაწილეობენ. მათი მთავარი მიზანია რუსეთის სამხედრო აგრესიის
ლეგიტიმაცია. საქართველოში კრემლისტური ძალების პროპაგანდისტული რიტორიკა ღიადაა
მიმართული დასავლური საგარეო ვექტორის შეცვლისა და საზოგადოებაში ანტიდასავლური
განწყობების გაღვივებისკენ.
ულტრამემარჯვენე ჯგუფები საქართველოში კრემლის პოლიტიკასთან ღიად აფილირებული
მედიისა და სოციალური ქსელების დახმარებით ავრცელებენ დეზინფორმაციულ ნარატივებს
უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ. მათ შეუზღუდავი წვდომა აქვთ ფართო აუდიტორიაზე, რაც
ხელსაყრელ გარემოს ქმნის საზოგადოებრივ აზრზე პრორუსული გავლენების გასაძლიერებლად.
საინფორმაციო ომიდან მომდინარე საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით,
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ონლაინ პლატფორმებზე ულტრამემარჯვენე ჯგუფების
იდეოლოგიური პროპაგანდის გამოვლენა და ამ მიზნით სოციალური მედიის მუდმივი
მონიტორინგი.
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების დეზინფორმაციული რიტორიკისა და ძირითადი დისკურსის
ანალიზის მიზნით, წინამდებარე ანგარიშში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 2022 წლის
იანვარ-თებერვალში განხორციელებული მედიამონიტორინგის შედეგებს აჯამებს. საანგარიშო
პერიოდში, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სოციალურ და ონლაინ მედიაში გავრცელებული
დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული შინაარსის მქონე 450 შემთხვევა გააანალიზა.
ანგარიშში ასევე განხილულია ულტრამემარჯვენე ლიდერების პოლიტიკური შეფასებები რუსეთუკრაინის ომის ფონზე. ღიად პრორუსული განწყობის მქონე პოლიტიკური სუბიექტები
საინფორმაციო ომს აწარმოებენ კოორდინირებული ქსელის საშუალებით, რომელშიც ჩართულია
სხვადასხვა ფეისბუქჯგუფები და გვერდები.
საინფორმაციო ომში, ძირითად კრემლისტურ ულტრამემარჯვენე პლატფორმას წარმოადგენს
„ალტ-ინფო“, რომელიც, თავის მხრივ, მჭიდროდ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტია
„კონსერვატიულ მოძრაობასთან“. ომის ფონზე, „ალტ-ინფო“ საგანგებო ეთერში ავრცელებს
პრორუსულ ნარატივებს, რაც შემდგომ ფეისბუქაუდიტორიაში „კონსერვატიულ მოძრაობასთან“
დაკავშირებული შიდა ჯგუფებისა და გვერდების მეშვეობით ვრცელდება. კოორდინირებული
მოქმედებით „ალტ-ინფო“ უზრუნველყოფს საკუთარ მიმდევრებს შორის დეზინფორმაციის სწრაფ
და სტაბილურ გავრცელებას. გარდა ამისა, „ალტ-ინფოს“ გუნდი აქტიურად იყენებს როგორც
სატელევიზიო და Youtube არხებს, ასევე, ტელეგრამ სივრცესაც. ჰაკერთა ჯგუფმა მათი
ოფიციალური ვებგვერდი 26 თებერვალს გათიშა.
საანგარიშო
პერიოდში
უკრაინის
მადისკრედიტებელი
მედიაკამპანია
გააქტიურდა
ულტრამემარჯვენე ფეისბუქგვერდ „კარდჰუზეც“ სადაც უწყვეტად ვრცელდება ფოტო- და ვიდეო
მასალა რუსეთის მხრიდან უკრაინული ქალაქების დაბომბვისა და საავიაციო იერიშების შესახებ.
ეს გვერდი გამოირჩევა ნატოს დისკრედიტაციის მცდელობითაც და უკრაინის კრიზისის ფონზე
სამხედრო ალიანსის წევრობას საქართველოსთვის საფრთხედ აფასებს.
იდენტური პრორუსული რიტორიკით გამოირჩევა ონლაინმედია „საქინფორმი“ და „News Front”.

მათ პლატფორმებზე ქვეყნდება სტატიები, სადაც ავტორები ღიად ეწევიან ნატოს სამხედრო
ალიანსისა და აშშ-ს დემონიზაციას, ხოლო უკრაინასთან დაკავშირებით იმეორებენ კრემლისტურ
ნარატივს, რომ რუსეთი მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოების დასაცავად იბრძვის.
საანგარიშო პერიოდში საგრძნობლად გაფართოვდა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური პარტიის,
„კონსერვატიული მოძრაობის“ აუდიტორია, რომელიც „ალტ-ინფოს“ ბაზაზეა შექმნილი. მთელი
საქართველოს მასშტაბით მათ ათობით რეგიონული ოფისი გახსნეს (სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო
ქართლში, შიდა ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოში, აჭარაში, გურიაში, სვანეთსა და კახეთში).
პარტიის ლიდერებმა მარტის ბოლომდე 84 ოფისის გახსნა დააანონსეს. იმ ფონზე, რომ პარტიის
ოფიციალური შემოსავალი დაარსების დღიდან მხოლოდ 36 675 ლარს შეადგენს,
ყოველკვირეულად იზრდება ოფისების რაოდენობა. შესაბამისად, ჩნდება კითხვები პარტიის
ფინანსური რესურსების შესახებ.
ამასთან დაკავშირებით პარტიის თავმჯდომარემ, ზურა
მახარაძემ განაცხადა, რომ მათი ძირითადი დამფინანსებელია კონსტანტინე მორგოშია და უარყო
პარტიისა და „ალტ-ინფოს“ დაფინანსებაში შავი ფულის არსებობა. თავის მხრივ, ოფიციალური
წყაროების მიხედვით, „ალტ-ინფოს“ დაფინანსება 2021 წელს 269 447 ლარი იყო.
საგულისხმოა „კონსერვატიული მოძრაობის“ საკომუნიკაციო სტრატეგიაც. პარტია აქტიურად
ქმნის შიდა ფეისბუქჯგუფებს თითოეული ადგილობრივი ოფისისთვის, რაც აუდიტორიასთან
წვდომას ამარტივებს და უფრო ეფექტიანს ხდის. „კონსერვატიული მოძრაობისა“ და „ალტ-ინფოს“
კონტენტი ასევე ხშირად ზიარდება ფეისბუქგვერდებზე „ტრადიციონალისტური პლატფორმა“,
„ანტილიბერალური გვერდი“ , „სარკრაზმელები“ და „კონსერვატორი“.
საანგარიშო პერიოდში „ალტ-ინფოს“ წამყვანების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა 5 და 6 ივლისს
ჟურნალისტებზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული პირების სასამართლო პროცესებიც. ისინი
აკვირდებიან და სასამართლო პროცესების მიმოხილვისას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ
ჟურნალისტებს. „ალტ-ინფოს“ გუნდი ავრცელებს დეზინფორმაციას, თითქოს მოწმეები და
დაზარალებულები ვერ ახერხებენ დამნაშავეთა ამოცნობას.
უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციამდე რამდენიმე დღით ადრე, 21 თებერვალს,
ულტრამემარჯვენე პარტიებმა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა“, „ქართულმა მარშმა“ და
მათთან აფილირებულმა 50-მდე ორგანიზაციამ ღია წერილით მიმართა რუსეთის ფედერაციის
პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. წერილში აღნიშნულია, რომ ისინი ემხრობიან საქართველოს
სამხედრო ნეიტრალიტეტს და რუსეთთან ურთიერთობის დათბობას. ეს საქართველოში
ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტების პრორუსული საგარეო კურსის ღია და მასშტაბური
დემონსტრირებაა.

2. უკრაინა და საქართველოს დასავლური ორიენტაცია - ულტრამემარჯვენე
პრორუსული ჯგუფების სამიზნე
2.1. „News Front“ - კრემლის რუპორი
რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ღიად კრემლისტურ ნარატივებს ავრცელებს მედიაგამოცემა „News
Front“. ამ პლატფორმაზე სტატიების
უმეტესობა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის,

პრეზიდენტისა და მისი პრესსპიკერის განცხადებებზე დაყრდნობით ვრცელდება. 25 თებერვალს
„News Front“-მა გამოაქვეყნა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართვა უკრაინელი
სამხედროებისადმი, სადაც ის უკრაინის ხელისუფლებას მოიხსენიებს „ნარკომანებად და
ნაცისტებად“ და უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეებს ამბოხებისკენ მოუწოდებს. 28 თებერვალს
„News Front“-მა გაავრცელა კრემლის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადება, რომლის
თანახმადაც, რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების
მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება აქვს და რუსეთს აქვს სანქციებით გამოწვეული ზარალის
კომპენსირებისთვის საჭირო პოტენციალი.
ეს ტენდენცია ნათლად აჩვენებს „News Front“-ის დაუფარავ ჩართულობას კრემლის საინფორმაციო
და პროპაგანდისტულ ომში.

2.2. რუსეთ-უკრაინის ომი „ალტ-ინფოს“ სადეზინფორმაციო კამპანიაში
საანგარიშო პერიოდში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან უკრაინაზე განხორციელებული სამხედრო
აგრესიის ფონზე „ალტ-ინფოს“ ეთერში განსაკუთრებით ხშირად ისმის მკვეთრად პრორუსული და
კრემლისტური ნარატივები. სამხედრო-ანალიტიკურ გადაცემათა ფორმატში „ალტ-ინფოს“ გუნდი
ცდილობს, უკრაინის კრიზისი გამოიყენოს საზოგადოებაში ნატოს წინააღმდეგ სკეპტიკური
განწყობების გასაღვივებლად და დასავლეთისგან სრული დისტანცირების საჭიროების
საილუსტრაციოდ. ომის ფონზე შესამჩნევი ტენდენციაა რუსეთის წარმოჩენა გამარჯვებულ
მხარედ, რომელთან დაპირისპირებაში უკრაინა აუცილებლად დამარცხდება. „ალტ-ინფოს“ გუნდი
ზუსტად იმეორებს კრემლის პროპაგანდისტულ ნარატივებს და ცდილობს, რუსეთის სამხედრო
ინტერვენცია უკრაინაში უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელებულ შეჭრად წარმოაჩინონ.
„ალტ-ინფოს“ წამყვანები იყენებენ ჰომოფობიურ ენას, აღვივებენ ანტილიბერალურ განწყობებს,
ახდენენ უკრაინის ხელისუფლების დისკრედიტაციას და ღიად ლაპარაკობენ საქართველოსა და
რუსეთს შორის ეკონომიკური და სამხედრო ალიანის საჭიროების შესახებ.
„ალტ-ინფო“ ცდილობს, რუსეთთან ომში უკრაინა ნატოს და ევროკავშირის მიერ წაქეზებულ და
შემდეგ მიტოვებულ მხარედ წარმოაჩინოს. შესაბამისად, უკრაინაში ომის ფონზე ღიად
მოუწოდებენ ხელისუფლებას, შეცვალოს დასავლური საგარეო ვექტორი და სამხედრო
ნეიტრალიტეტი გამოაცხადოს. მათ რიტორიკაში შესამჩნევია რელიგიურ იდენტობაზე
აპელირებაც და რუსეთთან, როგორც ერთმორწმუნე ქვეყანასთან, იდეოლოგიური თანხვედრის
ხაზგასმა.

„ალტ-ინფოს“ გადაცემები ღიად არის მიმართული უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის მიერ
ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების მხარდაჭერისა და გამართლებისკენ. ომში ლეტალური
და სამხედრო ძალის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოყენების ფაქტები, რაც,
ამავდროულად, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევაა, შეფასებულია
თავდაცვის მიზნით განხორციელებულ აუცილებელ მოგერიებად რუსეთის მხრიდან. უკრაინის
პროდასავლური კურსის დისკრედიტაციის ფონზე კი, რუსეთის პრეზიდენტი წარმოჩენილია
უძლეველ ფიგურად, რომელიც ინარჩუნებს მორალურ უირატესობას და მაქსიმალურად ერიდება
მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას.
კრემლისტური გზავნილების გავრცელებასა და ლეგიტიმაციაში, „ალტ-ინფოს“ ხელს უწყობენ
პოლიტიკურ ექსპერტებად და ანალიტიკოსებად წარმოდგენილი პირები. სწორედ მათ
მოსაზრებებსა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით აღვივებს „ალტ-ინფოს“ გუნდი ნატოსადმი
ნიჰილისტურ და ანტიდასავლურ განწყობებს. გადაცემის სტუმრები ხშირად არიან პოლიტოლოგი
დემურ გიორხელიძე, რომელიც ღიად აცხადებს, რომ ნატოში უკრაინის და საქართველოს
გაწევრიანება არ მოხდება; „ალტ-ინფოს“ ხშირი და სასურველი სტუმარია პრიმაკოვის ქართულრუსული საზოგადოებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც
გამოირჩევა ანტიდასავლური რიტორიკით. ლორთქიფანიძე საქართველოს მოიხსენიებს
დასავლეთის ექსპერიმენტად, სადაც გარე ძალების ჩარევით შეუძლებელია ეროვნული თანხმობის
მიღწევა.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ „ალტ-ინფოს“ პროპაგანდისტულ კამპანიაში უმთავრესი
გზავნილი საზოგადოებაში ანტიდასავლური სკეპტიციზმის გაღვივება და, ამის ფონზე, რუსეთთან
მჭიდრო ალიანსის შექმნაა. „ალტ-ინფოს“ დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული
მედიაკონტენტი კოორდინირებულად ზიარდება პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის“ შიდა
ჯგუფებში.
გარდა ამისა, დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისტული რიტორიკის გავრცელების მნიშვნელოვან
პლატფორმას წარმოადგენს ფეისბუქგვერდი „ალტ-tv“, სადაც პერმანენტულად ზიარდება
სატელევიზიო, საგანგებო ეთერების ჩანაწერები და ფრაგმენტები, რომლებიც სრულად ეთმობა
რუსეთ-უკრაინის ომში დასავლეთის დისკრედიტაციას და პრორუსული ნარატივების გაჟღერებას.
„ალტ-ინფოს“ კოორდინირებულ ქსელში ჩართული გვერდები „ტრადიციონალისტური
პლატფორმა“, „ანტილიბერალური გვერდი“ , „სარკაზმელები“ და „კონსერვატორი“, „ალტ-ინფოს“
კონტენტის პარალელურად, ავრცელებენ პრორუსულ, ანტილიბერალურ, ქსენოფობიურ და
სამოქალაქო სექტორის მადისკრედიტებელ ნარატივებს.
„ალტ-ინფო“-ს გუნდი არა მხოლოდ ამართლებს რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში
სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ განხორციელებულ იერიშს, არამედ ღიად ამბობს, რომ
სამხედრო უპირატესობის მოსაპოვებლად მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ობიექტების
წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის გამოყენება „დასაშვებია“. 27 თებერვალს გადაცემა „ალტანალიტიკის“ წამყვანმა და პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის“ გენერალურმა მდივანმა გიორგი
ქარდავამ განაცხადა, რომ რუსეთის ადგილას მეტად გამოიყენებდა საავიაციო დარტყმებს
სამოქალაქო პირებისა და დასახლებული პუნქტების წინააღმდეგ. ის მიმდინარე ომზე, მათ შორის
რუსეთის მხრიდან სამოქალაქო პუნქტების დაბომბვაზე, პასუხისმგებლობას აკისრებს უკრაინის
ხელისუფლებას.

„რუსეთი ერიდება მძიმე არტილერიისა და ავიაციის გამოყენებას დასახლებულ პუნქტებში.

შესაბამისად, რუსეთს დიდწილად უწევს შტურმითა და სამხედრო დანაკარგებით აღსავსე
ოპერაციის ჩატარება. მე, მაგალითად, რუსების ადგილას უფრო აქტიურად გამოვიყენებდი. სუფთა
სამხედრო თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, შეიძლება ქალაქი დაზიანდეს, მაგრამ, თუ
მოწინააღმდეგე თავად შედის ქალაქში, ე.ი. ისიც არ ინდობს მშვიდობიან მოსახლეობას. მიუხედავად
ამისა, რუსები ერიდებიან მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში“. 1
„სტრატეგიულად დიდ შეცდომას უშვებს უკრაინის ხელისუფლება. სარდლობა მათ არ ჰყავთ და
მოქმედებენ სპონტანურად. ესეც მხოლოდ იმიტომ არის შესაძლებელი, რომ რუსეთი არ იყენებს
სრულ ძალისხმევას ომში. შეიძლება სასტიკად ჟღერდეს, მაგრამ მე მირჩევნია, ნაკლები ჯარისკაცი
დამეხოცოს, ვიდრე მოწინააღმდეგეს, მათ შორის, მშვიდობიანი მოსახლეობაც. მე ასეთი წარმოდგენა
მაქვს, მირჩევნია, უამრავი საავიაციო ბომბები გამოვიყენო 500კგ-იანი, ვიდრე იმაზე ვიფიქრო, რომ
იქ სადმე სახლი არ დაზიანდეს.“2
ამავე დროს, „ალტ-ინფოს“ გუნდი იმეორებს კრემლის საინფორმაციო ომის ერთ-ერთი ლიდერისა
და რუსული მედიაპლატფორმის Russia Today-ს მთავარი რედაქტორის, მარგარიტა სიმონიანის
განცხადებას, რომლის მტკიცებითაც, რუსული არმია მშვიდობიან მოსახლეობას საფრთხეს არ
უქმნის. „ალტ-ანალიტიკის“ წამყვანის, ზურა მახარაძის განაცხადებით, გამონაკლისი მხოლოდ
ხარკოვია, ვინაიდან ქალაქი რუსეთს უკრაინის ალტერნატიული ხელისუფლებისთვის
დასჭირდება:

„როგორც წესი, რუსები არ შედიან ქალაქებში, მაგრამ გამონაკლისია ხარკოვი, რომლის
მოსახლეობაც 2 მილიონია. მხოლოდ ეს არის გამონაკლისი და აქ რუსეთის პოლიტიკური
ინტერესებია. ვინაიდან, აღმოსავლეთ უკრაინაში ალტერნატიული ხელისუფლების ფორმირების
მცდელობა თუ იქნება, რუსეთს ამ მიზნის განსახორციელებლად დასჭირდება მოსახლეობის დიდი
ბაზა, რომ ალტერნატიულ ცენტრად იქცეს ქალაქი. ეს კი, აქ, ხარკოვში უნდა მოხდეს“.3

2.3. ნატო - ულტრამემარჯვენე ჯგუფების პროპაგანდისტული კამპანიის სამიზნე
საქართველოში ულტრამემარჯვენე რიტორიკის მქონე ლიდერები და მედიაპლატფორმები
აქტიურად ცდილობენ, უკრაინის კრიზისის ფონზე გაავრცელონ ონლაინნარატივი, რომლის
მიხედვითაც, საქართველოსა და უკრაინისთვის ნატოში ინტეგრაცია დამღუპველია და ამის
ალტერნატივად რუსეთთან მჭიდრო კომუნიკაციას განიხილავენ. 24 თებერვალს უკრაინაში
რუსეთის სამხედრო ძალების შეჭრას მყისიერად გამოეხმაურა „ალტ-ინფო“ და საგანგებო ეთერის
ფორმატში უკრაინის წინააღმდეგ დეზინფორმაციული კამპანია წამოიწყო. გადაცემა გამსჭვალული
იყო ანტიდასავლური რიტორიკით და მიმართული იყო რუსეთის, როგორც უალტერნატივო ძალის
წარმოჩენისკენ. გადაცემის წამყვანები ღიად მოუწოდებდნენ უკრაინასა და საქართველოს
დასავლური კურსის შეცვლისაკენ.
რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, ნატოს დისკრედიტაციას აქტიურად ცდილობს ულტრამემარჯვენე

1

ალტ-ინფო, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“, გიორგი ქარდავა, 27.02.2022, ხელმისაწვდომია
https://bit.ly/378BHwb

ალტ-ინფო, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“, გიორგი ქარდავა, 27.02.2022, ხელმისაწვდომია
https://bit.ly/378BHwb
2

3

ალტ-ინფო, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“, ზურა მახარაძე, 27.02.2022, ხელმისაწვდომია
https://bit.ly/378BHwb

რიტორიკით გამორჩეული ფეისბუქგვერდი „კარდჰუ“. მის პლატფორმაზე ხშირად ვრცელდება
ფოტო- და ვიდეო მასალა, რომელშიც ხაზგასმულია რუსეთის სამხედრო უპირატესობები. ამ
ფონზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მცდელობა მნიშვნელოვან საფრთხედაა შეფასებული.
25 თებერვლიდან უკრაინის მადისკრედიტებელი კამპანია რუსეთის მხრიდან უკრაინული
ქალაქების დაბომბვისა და საავიაციო იერიშების შესახებ მედიაკონტენტის გავრცელებით
გაგრძელდა.

ნატოს დისკრედიტაციით ასევე აქტიურად ცდილობენ პარტია „კონსერვატიულ მოძრაობასთან“
ღიად აფილირებული ფეისბუქგვერდები „ანტილიბერალური გვერდი“ და „კონსერვატორი“. ამ
გვერდებზე სარკასტულ/პროპაგანდისტულ ჭრილში ვრცელდება ფოტო- და ვიდეომასალა,
რომლის ძირითადი გზავნილიც რუსეთის უპირატესობის ხაზგასმა და დასავლეთის დემონიზებაა.
ანალოგიური რიტორიკა აქვთ ღიად კრემლისტურ ონლაინ მედიაგამოცემებსაც „საქართველო და
მსოფლიო“, „საქინფორმი“ და „News Front“. მათ პლატფორმებზე ქვეყნდება სტატიები, სადაც
ავტორები ღიად ეწევიან ნატოს სამხედრო ალიანსისა და აშშ-ს დისკრედიტაციას, ხოლო
უკრაინასთან მიმართებაში იმეორებენ კრემლისტურ ნარატივებს, რომ რუსეთი მხოლოდ
საკუთარი უსაფრთხოების დასაცავად იბრძვის.
2022 წლის 27 თებერვალს საქინფორმის მთავარმა რედაქტორმა არნო ხიდირბეგიშვილმა
გამოაქვეყნა სტატია „საქართველო - რუსეთი: კავშირი თუ ნეიტრალიტეტი?“, სადაც ხაზგასმულია,
რომ „საქართველოსა და უკრაინაში, ამერიკის წაქეზებით, „ნეონაცისტური“ ხელისუფლებები
მოქმედებენ რუსეთის წინააღმდეგ“. გარდა ამისა, ავტორი ანტითურქული გზავნილების ფონზე,
ავითარებს ვერსიას, რომ საქართველოს ერთადერთი ხსნა არა ნეიტრალიტეტში, არამედ რუსეთთან
ალიანსში მდგომარეობს. „თუ საქართველოს სურს, მოიხსნას შიდა საზღვრები, რასაც აზერბაიჯანმა

მიაღწია, მაშინ უნდა შევიდეს რუსეთთან ალიანსში, მითუმეტეს, რომ საქართველოს მეზობლები
არიან არა მხოლოდ მეგობარი სომხეთი და აზერბაიჯანი, არამედ აგრესიული თურქეთიც
უძლიერესი არმიითა და ღია ტერიტორიული პრეტენზიებით.“ - ვკითხულობთ სტატიაში.
ამერიკის მხრიდან უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას რუსოფობიის გაღვივებად
აფასებს კიდევ ერთი კრემლისტური მედია „საქართველო და მსოფლიო“. სტატია „ჩვენ ომი არ
გვსურს, მაგრამ ჩვენი ინტერესების ფეხქვეშ გათელვისა და იგნორირების უფლებას არავის
მივცემთ!“ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ინტერვიუზე დაყრდნობით
ავითარებს იდეას, რომ აშშ უბიძგებს უკრაინას სამხედრო ესკალაციისკენ და სწორედ ამ მიზნით
ამარაგებს სამხედრო აღჭურვილობით. „ესკალაციის ძირითადი მიზეზი აშშ-სა და ნატოს
მოქმედებებია, რომლებმაც უკრაინა „გაავსეს” იარაღით და ამით უბიძგებენ ამ ქვეყანას სამხედრო

ავანტიურისკენ“. - აღნიშნულია სტატიაში.
ნატოს დისკრედიტაციის მცდელობა შესამჩნევია „საქართველო და მსოფლიო“-ს ვებგვერდზე,
ვალერი კვარაცხელიას ავტორობით 28 თებერვალს გამოქვეყნებულ სტატიაშიც „აშშ ბირთვული
აპოკალიფსისკენ მიგვაქანებს“. ავტორის შეთქმულების თეორიის მიხედვით რუსეთ-უკრაინის ომი
კოლექტიური დასავლეთის დაგეგმილია მსოფლიო წესრიგის მოსაშლელად და პლანეტაზე
გაბატონების მიზნით. „ყველა ის პროვოკაცია, შანტაჟი, ომი, რომლებსაც ამერიკელები კოლექტიურ

დასავლეთთან ერთად დედამიწის ამა თუ იმ წერტილში აწყობენ, საბოლოო ჯამში, რუსეთის
წინააღმდეგაა მიმართული.“ გარდა ამისა, სტატიაში შეჯამებულია რამდენიმე ძირითადი
პოსტულატი, სადაც რუსეთი წარმოდგენილია ძალად, რომლის წინააღმდეგაც იბრძვის
კოლექტიური დასავლეთი, ხოლო ნატო წარმოჩენილია ალიანსად, რომელმაც დაარღვია რუსეთის
უსაფრთხოების გარანტიები.

2.4. კრემლისტური მედიაპლატფორმებისა და ლიდერების ძირითადი რიტორიკა
ღიად კრემლისტური გზავნილები აქვთ ულტრამემარჯვენე ლიდერებსაც. მათ რიტორიკაში
შესამჩნევია ნატოს დისკრედიტაციის ფონზე რუსეთის მიერ ინიციირებულ საერთაშორისო
პლატფორმებში გაწევრიანებისა და სამხედრო ნეიტრალიტეტის დღის წესრიგში დაყენების
მოთხოვნა.
ულტრამემარჯვენე პარტიის, „კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერმა ზურა მახარაძემ TV
პირველთან სატელევიზიო ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ნატო არ უზრუნველყოფს ჩვენს
უსაფრთხოებას და ამის ფონზე რუსეთთან ღია მოლაპარაკებებია საჭირო. 2 თებერვალს
პოლიტიკური პარტია „კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერმა კონსტანტინე მორგოშიამ „ალტინფოს“ გადაცემა
„დღის კომენტარში“ განაცხადა, რომ ნატოს რეალური მისია
„მართლმადიდებელი ქვეყნების განადგურებაა“.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრას გამოეხმაურა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი ირმა
ინაშვილიც, რომელმაც ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა ქვეყნის ღალატად შეაფასა და
საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინის ღია მხარდაჭერის ნაცვლად, გაჩუმებისკენ მოუწოდა.
ულტრამემარჯვენე პრორუსული ძალების პროპაგანდისტული რიტორიკა ჯერ კიდევ უკრაინაში
ომის დაწყებამდე გააქტიურდა.

უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ განწირულ მხარედ მოიხსენიებს ულტრამემარჯვენე რიტორიკით
ცნობილი ალექსანდრე ფალავანდიშვილი და პროდასავლურ ძალებს ადანაშაულებს ომში
საქართველოს ჩართვის პროვოცირებაში. ის ვიდეომიმართვით გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომლის თანახმადაც, საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ
სანქციებს არ შეუერთდა. ალექსანდრე ფალავანდიშვილმა პრემიერს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა
და მისი გადაწყვეტილება შეაფასა, როგორც
მცდელობა კეთილგონივრული პოლიტიკის
წარმოებისა, ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
რუსეთ-უკრაინის ომს გამოეხმაურა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სუბიექტის „ერი, რაობა,
იმედის (ერი)“ ლიდერი ლევან ვასაძეც. მან, რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესებიდან
გამომდინარე, საფრთხედ შეაფასა უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მცდელობა და საქართველო
შეადარა „დანაღმულ ველს“, სადაც რუსეთთან სიფრთხილით მოქმედებაა საჭირო. „ის რეალობა,

რომელშიც ბოლო 48 საათის განმავლობაში აღმოვჩნდით, პუტინს ინდიფერენტულს ხდის
კრიტიკისადმი. რა განსხვავებაა პუტინისთვის, მარტო უკრაინის გამო გაილანძღება და მიიღებს
სანქციებს, თუ ბარემ ამიერკავკასიისთვისაც. ამიტომ ჩვენ შესულები ვართ უაღრესად სენსიტიურ
მომენტში ჩვენი ისტორიისა, სადაც პირდაპირ დანაღმულ მინდორზე დავდივართ“. - განაცხადა
ლევან ვასაძემ 25 თებერვალს სოსო მანჯავიძის საავტორო გადაცემაში.
ულტრამემარჯვენე დისკურსში, ასევე, გაჩნდა ღია მოწოდებები საქართველოს რუსეთის მიერ
ინიციირებულ „3+3“ ფორმატში ჩართვასთან დაკავშირებით. „პრიმაკოვის ფონდის“
ხელმძღვანელმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ ფეისბუქგვერდზე 22 იანვარს გამოაქვეყნა პოსტი,
სადაც აღნიშნა, რომ კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური სივრცისადმი კუთვნილების საკითხის
ჩაწერა ქვეყანას შესაძლებლობას უსპობს, მონაწილეობა მიიღოს რეგიონული თანამშრომლობის
პლატფორმაში.
რუსეთ-უკრაინის ომს საჯარო წერილით გამოეხმაურა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური
სუბიექტის „ერი და სახელმწიფოს“ ლიდერი ზვიად ტომარაძეც. ის, თავისი კოლეგებისგან
განსხვავებით, რუსული იმპერიისადმი ნებისმიერ, შეფარულ თუ ღია სიმპათიას, სამარცხვინო
ქმედებად აფასებს და ღია მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინას. გარდა ამისა, ზვიად ტომარაძის
განცხადებით, რუსეთი სრულ იზოლაციაშია მოქცეული და მის წინააღმდეგ ბრძოლაში უკრაინა
აუცილებლად გაიმარჯვებს. 25 იანვარს „ერი და სახელმწიფოს“ ოფიციალურ საიტზე Ersa. ge
გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც აღნიშნულია,რომ „საქართველო ვალდებულია, მორალური და

თანაბარზომიერი მხარდაჭერა გამოხატოს უკრაინელი ხალხისადმი, რომელი მხარდაჭერაც მიიღო
როგორც აფხაზეთის, ასევე 2008 წლის ომის დროს.“ განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ უკრაინის
წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ინტერვენცია წარმოადგენს რუსეთის მილიტარისტულ
პოლიტიკას მართლმადიდებელი ქვეყნების წინააღმდეგ.

საქართველოში, პროკრემლისტური მედიაპლატფორმებისა და ლიდერების ძირითადი რიტორიკა
რუსეთ-უკრაინის ომის ჭრილში ძირითადად შემდეგია:
















რუსეთი არ ახორციელებს სამხედრო იერიშებს დასახლებულ პუნქტებზე და ჰუმანიტარულ
კრიზისზე პასუხისმგებელია უკრაინის ხელისუფლება. (27.02.2022, გადაცემა „ალტანალიტიკა“)
უკრაინის მთავარსარდლობისა და ხელისუფლების სამხედრო ოპერაციები არის სუსტი და
არათანმიმდევრული. (27.02.2022, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“)
უკრაინის ხელისუფლება დასავლეთის მიერ არის წაქეზებული რუსეთის წინააღმდეგ და ამ
ომში აუცილებლად გაიმარჯვებს რუსეთი. ( 27.02.2022, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“)
საქართველოსთვის აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი და მასთან ეკონომიკურ თუ
სამხედრო ალიანსში გაწევრიანება. (ზურა მახარაძე, 27.02.2022 გადაცემა დროება)
ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებას ითხოვენ მხოლოდ ლიბერალები და ეს
თავსმოხვეული დოქტრინაა. (25.02.2022, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“)
დასავლეთის სანქციები არ დაამთავრებს ომს უკრაინაში, ისინი მხოლოდ იმისთვისაა, რომ
შეიქმნას შთაბეჭდილება, თითქოს დასავლეთი რაღაცას აკეთებს. (02.03.2022, გადაცემა
„ალტ-ანალიტიკა“)
„ნაციონალური მოძრაობა“ უკრაინის ხელისუფლებასთან ორკესტრირებული მოქმედებით
ცდილობს საქართველოს ჩათრევას ფართომასშტაბიან ომში. (01.03.2022, გადაცემა „დღის
კომენტარი“)
რუსეთთან დიალოგი არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ ჩვენც უკრაინის ბედი არ
გავიზიაროთ და თავიდან ავიცილოთ ომი. (28.02.2022, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკა“ ზურა
მახარაძე)
ნატო არის ორგანიზაცია,
რომელსაც აქვს
ერთადერთი ფუნქცია, გაანადგუროს
მართლმადიდებლები. მათი პროვოცირებით აიღეს მართლმადიდებელმა ძმებმა
ერთმანეთის წინააღმდეგ იარაღი, სადაც ეს ვერ მოახერხეს, უკვე პირადი ჩართულობით,
დაბომბეს მართლმადიდებლური ქვეყნები და დააქუცმაცეს, გააღვივეს სეპარატიზმი და
ტერიტორიები წაართვეს მართლმადიდებლებს. (25.01.2022, კონსტანტინე მორგოშია,
Tvalsazrisi.ge)
„ნატოს ღია კარის ძახილმა ჩვენ მოგვიტანა 2008 წელს დაკარგული კოდორი – ზემო
აფხაზეთი, მოგვიტანა სამაჩაბლოს ასევე ძალიან დიდი ნაწილის, ახალგორის დაკარგვა,
რომელზეც ამბიციაც კი არ ჰქონიათ სეპარატისტებს, ეს ჩვენ დავკარგეთ. ყირიმი, გასაგებია,
რომ რუსული კომუნაა და რუსები ცხოვრობენ, მაინც უკრაინის შემადგენლობაში იყო და







სანამ იყო იანუკოვიჩი, არ იდგა ყირიმის შემოერთების საკითხი. 2014 წლიდან კი უკრაინა
არის აბსოლუტურად პარალიზებული და დამონებული“ (02.02.2022, კონსტანტინე
მორგოშია, გადაცემა „დღის კომენტარი“ )
ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა ქვეყნის ღალატია და საქართველოს ხელისუფლება
უკრაინის ღია მხარდაჭერის ნაცვლად უნდა გაჩუმდეს. (24.02.2022, ირმა ინაშვილი, TV
პირველი)
კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური სივრცისადმი კუთვნილების საკითხის ჩაწერა
ქვეყანას შესაძლებლობას უსპობს, მონაწილეობა მიიღოს რეგიონული თანამშრომლობის
პლატფორმაში. (22.01.2022, დიმიტრი ლორთქიფანიძე)
დღეს რუსეთმა უნდა გაანადგუროს ნეოფაშიზმი უკრაინაში, გაათავისუფლოს გმირი
ქალაქები კიევი და ოდესა. დღეს დასავლეთი „ხეროის“ უწოდებს კლოუნ ზელენსკის,
რომელსაც, სააკაშვილის მსგავსად, დაივიწყებს და მასაც არ ასცდება სასამართლო და ციხის
ნარები ათასობით უდანაშაულო შეწირული სიცოცხლისთვის, დანგრეული უკრაინისთვის!
(03.03.2022, არნო ხიდირბეგიშვილი, საქინფორმი).

უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციამდე რამდენიმე დღით ადრე, 21 თებერვალს,
„პატრიოტთა ალიანსისა“ და „ქართული მარშის“ ლიდერებმა, მათთან დაკავშირებულ
ორგანიზაციებთან ერთად ღია წერილით მიმართეს რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმირ პუტინს.
ხელმომწერმა
პირებმა
რუსეთის
ფედერაციის
საბჭოსა
და
სახელმწიფო
დუმის
ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის სურვილს გამოთქვეს და ამ ფონზე ღია მხარდაჭერა
გამოუცხადეს საქართველოს სამხედრო ნეიტრალიტეტის იდეას.
ამ წერილის ძირითადი
პოსტულატები სრულად თანხვდება კრემლის საგარეო პოლიტიკურ ხედვებს. კერძოდ, რუსეთის
პრეზიდენტისადმი მიმართული წერილის თეზისები შემდეგ პუნქტებად არის გაწერილი:






საქართველო და უკრაინა სამხედრო თვალსაზრისით ნეიტრალური ქვეყნები უნდა
იყვნენ.
საქართველო არ არის „თავისუფალი ქვეყანა“ და „აშშ-ის პოზიცია საქართველოს
ხელისუფლების საშინაო დავალებაა“.
ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის „პირდაპირი გამოწვევაა“.
საქართველოს მოსახლეობას არ სურს ნატოში გაწევრიანება.
საქართველო რუსეთთან თანამშრომლობის გარეშე ვერ გაუმკლავდება რეგიონულ და
გლობალურ გამოწვევებს.

3. „ალტ-ინფოს“ პოლიტიკური ტრანსფორმაცია და პრორუსული რიტორიკა
საანგარიშო პერიოდში, რუსეთ-უკრაინის ფართომასშტაბიანი ომის პარალელურად შესამჩნევია
„ალტ-ინფოს“ ბაზაზე დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიის, „კონსერვატიული მოძრაობის“
რეგიონული გაფართოებისა და ხილვადობის ზრდის ტენდენცია. საგულისხმოა, რომ ღიად
პრორუსულმა ძალამ მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე გახსნა რამდენიმე ათეული
რეგიონული ოფისი, რომელთა რაოდენობაც მარტის ბოლომდე 80-ს მიაღწევს. სახელმწიფო
აუდიტის მონაცემების თანახმად, პარტიის ოფიციალური შემოსავალი დაარსების დღიდან
მხოლოდ 36 675 ლარს შეადგენს. შეუძლებელია, ეს ფინანსური რესურსი საკმარისი იყოს ამ ტიპის
ლოჯისტიკური ხარჯების დასაფარად. შესაბამისად, არსებობს უამრავი კითხვა პარტიის
შემომწირველებისა და ფინანსური კაპიტალის შესახებ. სახელმწიფო აუდიტის მონაცემებზე
დაყრდნობით,
პარტიის
ძირითადი
დამფინანსებლები
რაიონული
ორგანიზაციების

ხელმძღვანელი პირები არიან: მაგალითად, შემოწირულების სახით 1900-ლარი გადარიცხეს
ქუთაისისა და ზუგდიდის ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გიგა სულაკაძემ და გია გულუამ,
500 ლარი გაიღო გიორგი რატიანმა მესტიიდან. პარტიის დაფინანსების წყაროების შესახებ პარტიის
თავმჯდომარემ, ზურა მახარაძემ განაცხადა, რომ მათი მთავარი დამფინანსებელია ბიზნესმენი
კონსტანტინე მორგოშია და მან ლიბერალური მედიის ანტიპიარად შეაფასა ყოველგვარი დისკუსია
„კონსერვატიული მოძრაობის“ ფინანსურ რესურსთან დაკავშირებით.

საგულისხმოა, რომ „კონსერვატიული მოძრაობის“ რეგიონული გაფართოების პროცესი
სამოქალაქო პროტესტის ფონზე მიმდინარეობს. კერძოდ, 23 თებერვალს გორში მათ ოფისს
მოქალაქეთა ჯგუფმა წითელი საღებავი შეასხა. მათი პოლიტიკური საქმიანობისადმი მიმართული
საპროტესტო წარწერები გაჩნდა 3 მარტს ახალციხის ოფისის კედლებზე. ამბროლაურსა და
მესტიაში „კონსერვატიული მოძრაობის“ სათავო ოფისების გახსნას საზოგადოებრივი პროტესტი
მოჰყვა, რომელიც ფიზიკურ და სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. პარტიის გენერალურმა
მდივანმა, გიორგი ქარდავამ და თავმჯდომარემ, ზურა მახარაძემ პირდაპირ ეთერში მიმართეს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ინციდენტების დროულ და ეფექტიან გამოძიებასთან
დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დაიმუქრნენ, რომ იდენტიფიცირებულია ყველა პირი,
ვინც ამ პროტესტშია ჩართული და თავადვე აღასრულებენ „სამართალს“. სამოქალაქო
აქტივისტების ჯგუფსა და „ალტ-ინფოს“ წამყვანებს შორის სიტყვიერ დაპირისპირებას ჰქონდა
ადგილი 27 თებერვალს თბილისშიც, „ალტ-ინფოს“ ოფისის წინ, სადაც მოქალაქეებმა რუსეთუკრაინის ომის ფონზე „ალტ-ინფოს“ ღიად კრემლისტური რიტორიკა გააპროტესტეს.

წყარო: Primetime

წყარო: რადიო თავისუფლება

გარდა რეგიონული გაფართოებისა, „ალტ-ინფომ“ მნიშვნელოვნად გაზარდა ფართო
აუდიტორიასთან წვდომა. მათი ხედვა სრულიად ტრანსფორმირდა საკომუნიკაციო და
სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით. კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში შესამჩნევ
ტენდენციად ჩამოყალიბდა „ალტ-ინფოს“ პროპაგანდისტული გზავნილების კოორდინირებული
და ქსელური გავრცელება „კონსერვატიული მოძრაობის“ ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე და შიდა
რეგიონული ოფისების ჯგუფებში. „კონსერვატიული მოძრაობა“ ღიად ოპერირებს ათამდე შიდა
ფეისბუქგვერდის და ჯგუფების გამოყენებით. სოციალურ ქსელში ონლაინინტერაქცია
საგრძნობლად გაიზარდა თებერვალში რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე. ამჟამინდელი მონაცემებით,
„ალტ-ინფოსა“ და „კონსერვატიული მოძრაობის“ სახელით ძირითად მედიაკონტენტს ქმნიან და
ავრცელებენ ფეისბუქგვერდები: „ალტინფო“, „ანტილიბერალური გვერდი“ და „კონსერვატიული
მოძრაობის ოფიციალური გვერდი“. ფეისბუქზე „ალტ-ინფოს“ გუნდი ღია პროპაგანდისტულ ომს
აწარმოებს „კონსერვატიული მოძრაობის“ ადგილობრივი ორგანიზაციების გვერდების მეშვეობით.
გარდა ამისა, ამ პლატფორმას იყენებენ პოლიტიკური კონტენტისა და თავიანთი საქმიანობის
შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად.
რეგიონული წარმომადგენლობისთვის შექმნილ ფეისბუქჯგუფებში ხშირად ქვეყნდება ფოტო- და
ვიდეომასალა ადგილობრივი ოფისების გახსნის და ამომრჩეველთან საინფორმაციო შეხვედრების
შესახებ. გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილებულია პარტიის ლიდერების ბრიფინგების და
ვიდეომიმართვების ყოველდღიურ რეჟიმში გავრცელებაზე. „ალტ-ინფოს“ პროპაგანდისტული
მედიაგზავნილები აქტიურად ზიარდება ანონიმურ ფეისბუქგვერდ „კონსერვატორზე“. ამ გვერდზე
„ალტ-ინფოს“ მედიაკონტენტი ყველაზე ხშირად ქვეყნდება საინფორმაციო გადაცემის
ვიდეოკოლაჟების სახით და ფართო აუდიტორიაზეა გათვლილი. გარდა ამისა, ხშირად ზიარდება
„კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერთა მიმართვები და პირდაპირი ეთერები. ეს გვერდი
მნიშვნელოვან საინფორმაციო ინსტრუმენტია „კონსერვატიული მოძრაობისთვის“. მისი
მეშვეობით პარტიის ლიდერები მარტივად ავრცელებენ ფართო აუდიტორიისთვის გათვლილ
პოლიტიკურ გზავნილებს.
„ალტ-ინფოს“ პოლიტიკური ტრანსფორმაციის ფონზე შესამჩნევია ონლაინ და სოციალური მედიის
მნიშვნელოვანი როლი მათი ლეგიტიმაციის და ხილვადობის გაზრდის თვალსაზრისით.
შესამჩნევი ტენდენციაა, აგრეთვე, სოციალური ქსელების, როგორც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური
ინსტრუმენტის, გამოყენებაც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში.
საანგარიშო პერიოდში „ალტ-ინფოს“ წამყვანების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა 5-6 ივლისს

ჟურნალისტებზე თავდასხმაში ბრალდებული მათი თანამოაზრეების სასამართლო პროცესებიც. 12
თებერვალს, „ალტ-ინფოს“ წამყვანებმა ღია ეთერში მიაყენეს
სიტყვიერი შეურაცხყოფა
ჟურნალისტებს და გაავრცელეს დეზინფორმაცია, რომ დაზარალებულები ვერ ახერხებენ
თავდამსხმელთა ამოცნობას. გადაცემა „ალტ-ანალიტიკის“ წამყვანმა,
შოთა მარტინენკომ
განაცხადა: „ყველა კადრი ამოვიღეთ, სადაც ეკითხებიან მოწმეს, აი, ნახე თუ არა რომელიმე და

შეგიძლია თუ არა ვინმეს ხელი დაადო? ერთი კადრი წამლად ვერ ვიპოვეთ, რომ ვინმე ამბობდეს,
რომ, აი, ამან დამარტყა ხელი. ეგეთი არ არსებობს, ახლაც, აი, ეს ხალხი რომ იჯდა, არავინ, არც ერთი
არ ცნობს მაგ ადამიანებს, ხო? ფაქტები არ არსებობს“.
„კონსერვატიული მოძრაობის“ ლიდერის, ზურა მახარაძის განცხადებით, 5-6 ივლისის
ძალადობასთან დაკავშირებით დაპატიმრებული პირები პოლიტპატიმრები არიან და
„არასაკმარისი მტკიცებულებების ფონზე“ მათი დაკავება პოლიტიკური ნიშნით არის
განპირობებული. „ჩვენ ვამბობთ, ადამიანზე მტკიცებულება რომ არ გაქვთ, მაგრამ პოლიტიკური
მიზანშეწონილობა რომ გკარნახობთ, რომ ციხეში გეჯდეთ და მაინც რომ ციხეში გიზით, ეგ არის
პოლიტპატიმარი სინამდვილეში.“
***
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მოსაზრებით, „ალტ-ინფოს“ და „კონსერვატიული
მოძრაობის“ მიერ პროპაგანდისტული მედიაკამპანიის წარმოებისთვის საჭირო ისეთი მეთოდების
გამოყენება, როგორებიცაა ყალბი კონტენტი და მანიპულაციური ფოტო- და ვიდეომასალა,
საფრთხის შემცველია. შესაბამისად, მათი საქმიანობისა და ფინანსური რესურსების შესწავლა
კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამოცანა უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის.

