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წარმოადგენდა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მიერ სიძულვილის ენის ტირაჟირების
განსაზღვრა და მათი საგარეო-პოლიტიკური კურსის დადგენა. მიმდინარე მედიამონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა საქართველოში ულტრამემარჯვენე რიტორიკის დამახასიათებელი გზავნილები და შესწავლილ იქნა ის სამიზნე ჯგუფები,
რომლებიც ყველაზე ხშირად ექცევიან ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი
ლიდერების აგრესიის ქვეშ. მათი ონლაინ ნარატივების ანალიზი კი ეყრდნობა
ფეისბუქ გვერდების მონაცემებს (სტატუსებს და ფოტო-ვიდეო ვიზუალიზაციას) და
მოიცავს, როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ მიგნებებს.
ძირითადი დაკვირვების სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფები სოციალურ და ონლაინ მედიას იყენებენ, როგორც ხელსაყრელ
პლატფორმას ანტილიბერალური დღის წესრიგის შესაქმნელად. ამით ისინი ქმნიან
საკუთარ, მეინსტრიმული მედიისგან განსხვავებულ, ალტერნატიულ საინფორმაციო
სივრცეს, რომელიც ძირითადად ხასიათდება მკვეთრად ჰომოფობიური, ქსენოფობიური, ანტიდასავლური, ისლამოფობიური, მიზოგენური და ნაციონალისტური განწყობებით. ქართულ ულტრამემარჯვენე დისკურსს ახასიათებს როგორც ეროვნულ
ღირებულებებსა და ტრადიციებზე ორიენტირება, ასევე აქტიური აპელირება გლობალური, ულტრამემარჯვენე გზავნილებით. შესამჩნევია მკვეთრად პოპულისტური
და პროპაგანდისტული შინაარსიც.
საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ონლაინ კომუნიკაცია ემსახურება
ერთი მხრივ უკვე არსებულ მხარდამჭერებში ირაციონალური შიშების დანერგვას,
ხოლო მეორე მხრივ ახალი მომხრეების მოზიდვას. გარდა ამისა სოციალური მედიის
გზით აქტიურად ცდილობენ საკუთარი მხარდამჭერების რადიკალიზაციას და
პოლიტიკურ თუ სამოქალაქო მოვლენებზე ზეგავლენის მოხდენას.

ultramemarjvene eqstremizmisa da nacionalizmis gaazreba da mis winaaRmdeg brZola saqarTveloSi

Sesavali

მედიამონიტორინგის ფარგლებში ულტრამემარჯვენე დისკურსის დეფინიცია
შემდეგი სახისაა: ეს არის იდეოლოგია, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს
ჰომოფობიას, ქსენოფობიას, რასიზმს, ანტისემიტიზმს, ისლამოფობიას და მიზოგენიას.

60 Macridis, Roy C. Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes, 4th ed. Glenview: Scott, Foresman and
Co., 1989, გვ. 231.
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1. meTodologiuri CarCo
კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია კონტენტ-ანალიზის მეთოდი, რომელზე
დაყრდნობითაც შევისწავლეთ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მათი საქმიანობის
შესახებ გაშუქებული ინფორმაცია. აქცენტი ძირითადად გაკეთდა იმაზე, თუ როგორ
ტირაჟირებენ მედია საშუალებები ულტრამემარჯვენე რიტორიკას და რა სახასიათო
ელემენტებს შეიცავს სოციალური ქსელების პლატფორმა ულტრამემარჯვენე დისკურსის წარმოებისას.
წინამდებარე კვლევის მიზანი იყო, შეგვესწავლა სიძულვილის ენის გავრცელების
ფაქტები და ის ძირითადი ელემენტები, რომლის გარშემოც ყალიბდება ულტრამემარჯვენე დისკურსი საქართველოში. საკვლევი პრობლემიდან გამომდინარე კი,
კვლევის დიზაინად შერჩეულ იქნა დისკურსის ანალიზი.
სწორედ დისკურსის ანალიზის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი დაგვედგინა, თუ ვინ
არის აგრესიული რეფლექსიის ძირითადი სამიზნე და რა სოციალური თუ პოლიტიკური მოვლენების ფონზე ვითარდება ულტრამემარჯვენე რიტორიკა საქართველოში.
კონტენტ-ანალიზით კი შევისწავლეთ ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებებისა და მათი
ლიდერების ფეისბუქ სტატუსები და განვსაზღვრეთ სამოქმედო არეალი. კვლევის
თვისობრივ ნაწილში გადმოცემული და ასახულია ულტრამემარჯვენე ჯგუფების
ძირითადი გზავნილები, პოლიტიკური დისკურსი და სამოქალაქო აქტივობების
ერთგვარი ტიპოლოგია.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა შეისწავლა ის ულტრამემარჯვენე ფეისბუქ და
ონლაინ-გვერდები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ ანტიდასავლური, ანტილიბერალური, ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და ულტრანაციონალისტური გზავნილების
გავრცელებით. კვლევის დროს მუდმივად ხდებოდა ახალი პროპაგანდისტული
ფეისბუქ გვერდების შექმნა და ძველის გაუქმება. შესაბამისად, ანგარიშში მოცემულია ის საკვლევი ობიექტები, რომლებიც მედიამონიტორინგის პერიოდში იყო
აქტიური და გამოირჩეოდა ულტრამემარჯვენე ნარატივების გავრცელებით.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 12 ულტრამემარჯვენე ლიდერისა და 15
ულტრამემარჯვენე ჯგუფის ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული, 20 235 სტატუსი
შეისწავლა და 9 ინტერნეტ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული 2 317 სტატია გააანალიზა. მედია მონიტორინგი ფეისბუქ პოსტების რაოდენობრივი (მოწონებების,
მხარდამჭერებისა და ინფორმაციის გაზიარების სიხშირეს) და შინაარსობრივი მახასიათებლების შესწავლასაც მოიცავდა. გამოიკვეთა ულტრამემარჯვენე ფეისბუქ
გვერდებს შორის სავარაუდო ურთიერთკავშირებიც.
შესწავლილი ულტრამემარჯვენე ნარატივები, შინაარსობრივი მახასიათებლების
მიხედვით ხუთ ძირითად ჯგუფად კლასიფიცირდა: ქსენოფობიური, ჰომოფობიური,
ანტილიბერალური, ანტიდასავლური და ნაციონალისტური დისკურსი.
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სტატისტიკა

jamuri
statusebis gaziarebis komentarebis sxva tipis
raodenoba raodenoba raodenoba reaqciebi interaqcia

narativi

ქსენოფობიური
ჰომოფობიური
ანტიდასავლური
ნაციონალისტური
ანტილიბერალური

345
475
1 150
3 100
2 865

11 127
15 230
28 122
30 125
29 628

15 345
17 120
19 340
20 125
19 450

1 070
1 245
2 350
3 456
4 320

27 687
34 070
50 962
56 806
56 263

postebze interaqciis procentuli maxasiaTeblebi

15%
ანტიდასავლური

36%
ანტილიბერალური

39%
ნაციონალისტური
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postebze interaqciis raodenobrivi maxasiaTeblebi

4%
ქსენოფობიური

6%
ჰომოფობიური

postebis tipebi
foto

47%

statusi

30%

video

23%
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შესწავლილ გვერდებზე განთავსებული პოსტების თითქმის ნახევარი (47%) წარმოდგენილი იყო ფოტო მასალის სახით, ვიდეო კონტენტი მოიცავდა 23%-ს, ხოლო
სტატუსების სახით მოწოდებული ინფორმაციის მაჩვენებელი 30%-ს შეადგენდა.
გარდა ამისა, თითოეული სახის პოსტს ძირითად შემთხვევაში თან ახლდა ცინიკური
შინაარსის შესაბამისი აღწერითი ტექსტიც. ფოტო მასალა ყველაზე ხშირად ქვეყნდებოდა შემდეგ გვერდებზე: „დადუმებული ქართველობა“, „რეზონი“ და „ქართული
გვერდი“. პირდაპირი ვიდეო ჩართვებით გამოირჩეოდა „მსოფლიო საოჯახო
კონგრესისა“ და „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ ფეისბუქ გვერდები.
შესწავლილი პოსტების ჯამურმა ინტერაქციამ გამოავლინა, რომ ყველაზე მაღალი
რეიტინგულობით გამოირჩეოდა ნაციონალისტური და ანტილიბერალური შინაარსის
მქონე პოსტები. ნაციონალისტური დისკურსი განსაკუთრებით დამახასიათებელია
ფეისბუქ გვერდებისთვის - „თურქეთი ოკუპანტია“, „დადუმებული ქართველობა“ და
„კარდჰუ“. ხოლო ანტილიბერალურ განწყობებს აღვივებენ ისეთი გვერდები, როგორიცაა „ანტილიბერალური ლიგა“, „ალტ-კლუბი“, „ლიბერალიზმი შენ მეისპე“ და „ალტკლუბი“.

monitoringis farglebSi sakvlev obieqtebad SeirCa:
1. cxra vebgverdi:
TVM.GE

saqarTvelo da msoflio
politikano

https://tvm.ge/
http://geworld.ge/ge/
https://www.facebook.com/Politicano
Georgia/

alt-info
KAVKAZPLUS.GE

https://alt-info.com/
http://ge.kavkazplus.com/news.php?
id=25025#

saqinformi
zneoba
NEWS FRONT GEORGIA
sputnik saqarTvelo
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http://saqinform.ge/
https://zneoba.ge
https://ge.news-front.info/
https://sputnik-georgia.com

alt-klubi
kardhu
antiliberaluri liga
qarTuli gverdi
qarTuli idea
anti-paradoqsi
rezoni
dadumebuli qarTveloba
61

liberalizmi Sen meispe

http://tiny.cc/eg21lz

https://tinyurl.com/y45xpde8

http://tiny.cc/mo21lz

https://www.facebook.com/QartuliGverdi/

https://www.facebook.com/groups/456135808490178/

https://www.facebook.com/antiparadox/

https://www.facebook.com/rezoni/

http://tiny.cc/z811lz

https://www.facebook.com/DaunDeLiberalizmi/

bavSvTa uflebebis dacvis
sazogadoeba

http://tiny.cc/r311lz

msoflio saojaxo kongresi

http://tiny.cc/st21lz

TurqeTi okupantia
qarTuli marSi
Geo Pepe
zneoba
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2. TxuTmeti ultramemarjvene jgufis feisbuq gverdi:

https://www.facebook.com/StopTurkishOccupation/

https://www.facebook.com/QartuliMarshiGeorgianMarch/

https://www.facebook.com/geopepe01/

http://tiny.cc/yd21lz

61 აღნიშნული გვერდი დაბლოკა ფეისბუქის ადმინისტრაციამ.
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3. kvlevis farglebSi mkvlevris dakvirvebis qveS iyo
ultramemarjvene liderTa (SemdgomSi „liderebis“) piradi
feisbuq gverdebic. kvlevis obieqtad SeirCa 12 gverdi:
guram falavandiSvili

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045584140398

aleqsandre falavandiSvili

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051116913835

konstantine morgoSia
levan CaCua

https://www.facebook.com/konstantine.morgoshia

https://www.facebook.com/Chachua.Levan

gulbaaT rcxilaZe

https://www.facebook.com/gulbaat.rcxiladze.001

beqa vardosaniZe

https://www.facebook.com/beqa.vardosanidze.1

zviad tomaraZe

https://www.facebook.com/ztomaradze

daviT lorTqifaniZe

https://www.facebook.com/onisime.lortkipanidze

nikoloz mJavanaZe

https://www.facebook.com/nikoloz.mzhavanadze

sandro bregaZe
levan vasaZe62
dimitri lorTqifaniZe

https://www.facebook.com/sandro.breg

https://www.facebook.com/wcf10/?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/dimitri.lortkipanidze

62 ლევან ვასაძეს არ აქვს პირადი გვერდი ფეისბუქზე, თუმცა, მისი გზავნილების შესწავლა შესაძლებელია
„მსოფლიო საოჯახო კონგრესის“ ფეისბუქ გვერდზე, სადაც აქტიურად ზიარდება ლევან ვასაძის ვიდეო
მიმართვები.

10

საქართველოში ულტრამემარჯვენე ლიდერები ხშირად არიან ონლაინ მედიის
რესპონდენტები. შესაბამისად, აქტიურად აქვთ ათვისებული ონლაინ პლატფორმა
მხარდამჭერების მოსაზიდად და ძირითადი გზავნილების გასაჟღერებლად.
დაკვირვების ქვეშ მყოფი მედია საშუალებები ავრცელებდნენ დეზინფორმაციებსა
და პროპაგანდისტულ ინფორმაციებს ლიბერალური დასავლეთის წინააღმდეგ.
ხშირია მადისკრედიტირებელი და სიძულვილის ენის შემცველი სტატიებიც. საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აქტიურად იყენებენ ონლაინ მედიას მიზანმიმართული, პრორუსული ნარატივების გასავრცელებლად და პოპულარიზაციისთვის.
შესწავლილი ვებგვერდები ცალსახად ახდენდნენ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების ევროკავშირის, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და აშშ-ს დემონიზაციას. არსებული ანტიდასავლური კურსი კი ეყრდნობოდა ფსევდო ნაციონალისტურ
განწყობებს. ამ შემთხვევაში მძლავრი ინსტრუმენტი იყო ლიბერალიზმის წარმოჩენა,
როგორც შეუთავსებელი ღირებულებების ერთობლიობა მართლმადიდებლურ და
ეროვნულ საკითხებთან. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ
ნეგატიური განწყობების გაღვივება და დასავლური ღირებულებების დაკნინება კი
სწორედ კრემლის პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილია.
ულტრამემარჯვენე ძალების მიერ ონლაინ პლათფორმაზე მიმდინარე რიტორიკის
ძირითადი მიზნები არის ერთი მხრივ საქართველოს მოქალაქეებში დემოკრატიული,
დასავლური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის შემცირება, ხოლო მეორე მხრის
რუსეთის წარმოჩენა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და უსაფრთხოების
გარანტად. ულტრამემარჯვენე ლიდერები აქტიურად იყენებენ პრორუსულ მედია
საშუალებებს ევროინტეგრაციის დისკრედიტაციის მიზნით. მუდმივად ახდენენ
ევროატლანტიკური ურთიერთანამშრომლობის საფრთხედ და ლიბერალური
ღირებულებების ქართულ იდენტობასთან შეუსაბამოდ წარმოჩენას. მათი ბრძოლის
იარაღი კი შეთქმულების თეორიებისა და მითების შექმნაა საზოგადოებაში ევროსკეპტიციზმის დასამკვიდრებლად.
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2. ultramemarjvene diskursis
ZiriTadi gzavnilebi
onlain mediaSi

ულტრამემარჯვენე რიტორიკა ონლაინ პლათფორმაზე შეგვიძლია დავყოთ ორ ძირითად ჯგუფად: ღიად პრორუსული მედია (საქინფორმი, საქართველო და მსოფლიო,
სპუტნიკ საქართველო, News front Georgia ) და მკვეთრად ანტიდასავლური
(პოლიტიკანო, ალტ-ინფო, ზნეობა). მიმდინარე ვებგვერდების რიტორიკა ერთმანეთის იდენტურია და ხშირ შემთხვევაში ეყრდნობა ანტილიბერალურ გზავნილებს.
ანტიდასავლური დისკურსი კი მოიცავს ისეთ თემებს როგორიცაა ადამიანის
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უფლებები, იდენტობები და ღირებულებები. სწორედ ამ კონტექსტში მართლმადიდებელი რუსეთი არის წარმოჩენილი საქართველოს მთავარ მოკავშირედ და
„გარყვნილი“ დასავლეთის საპირწონედ. ევროკავშირის გაიგივება ხდება უკონტროლო საიმიგრაციო პოლიტიკასთან, კრიმინალთან, ტერორიზმთან და „ლგბტ
პროპაგანდასთან“. ულტრამემარჯვენე რიტორიკის უკან კი ონლაინ პლატფორმებზე
ძირითად პირველ წყაროს წარმოადგენენ რუსულენოვანი მედიასაშუალებები,
რომლებიც თავის მხრივ სიძულვილის ენის ტირაჟირებით გამოირჩევიან.
წინამდებარე კვლევაში, ღია წყაროებზე დაყრდნობით მიმოხილულია პრორუსული
და ანტიდასავლური კურსით გამორჩეული ონლაინ მედია საშუალებების სარედაქციო პოლიტიკა და მათი ირიბი თუ პირდაპირი კავშირები ულტრამემარჯვენე ჯგუფებთან და ლიდერებთან.

2.1. prorusuli diskursi onlain mediaSi
საქართველოში რუსული დეზინფორმაციების და კრემლის პროპაგანდის გავრცელების ერთ-ერთ ძირითად პლატფორმას „საქართველო და მსოფლიო“, „საქინფორმი“,
სპუტნიკ საქართველო“, „News front Georgia”, „კავკაზ პლიუსი“ და „TVMnews“
წარმოადგენს. მედიამონიტორინგის ფარგლებში აქტიურად გამოიკვეთა მათი
მხრიდან რუსულენოვან საინფორმაციო-სატირულ სააგენტოებზე დაყრდნობით
სხვადასხვა მითების გავრცელება დასავლეთის დისკრედიტაციის მიზნით. სატირული ინფორმაციის გარდაქმნა და გავრცელება ნამდვილ ამბად კი პროპაგანდის ის
სახეობაა, რომელიც აქტიურად გამოიყენება პრორუსული მედიის მიერ ანტიდასავლური რიტორიკის გასავრცელებლად. სწორედ ამ მეთოდზე დაყრდნობით
ცდილობენ საქართველოში ევროპისგან შექმნან მტრის ხატი და ყოველივე „გარ63
ყვნილების“ მთავარ მიზეზად წარმოაჩინონ.
პრორუსული მედია საშუალებების მიერ დეზინფორმაციებისა და მითების გავრცელებამ განსაკუთრებული მასშტაბები მიიღო ისეთი საკითხების გარშემო, როგორიცაა
ლუგარის ლაბორატორია საქართველოში და კორონა ვირუსი (COVID - 19). საქართველოში კორონა ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიკვეთა რიჩარდ ლუგარის
სახელობის ლაბორატორიის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამის პარალელურად კი
გააქტიურდნენ პრორუსული მედიასაშუალებები, რომლებიც წლებია ახდენდნენ
აღნიშნული დიაგნოსტიკური ცენტრის დისკრედიტაციას და მის დაკავშირებას
პენტაგონის საფრთხის შემცველ ბიობაქტერიოლოგიურ საქმიანობასთან საქარ64
თველოში. სწორედ აღნიშნულ საკითხს მიუძღვნა სტატია 11 ოქტომბერს საქინფორმმა, რომლის პირველწყაროსაც რუსულენოვანი ინტერნეტ- ჟურნალი „სამხედ.65
რო-პოლიტიკური ანალიტიკა“ წარმოადგენდა რუსული კვალი იკვეთება სტატიის
63 მითების დეტექტორი, „როგორ იქცა რუსული „სატირა“ საქინფორმის დეზინფორმაციად?“,19 თებერვალი 2020,
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/PtRedIF
64 საქინფორმი, „პენტაგონის ბიობაქტერიოლოგიური საქმიანობა - საფრთხე მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის
ევრაზიაში“, 11 ოქტომბერი 2019, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/TtRiWaL
65 სამხედრო პოლიტიკური ანალიტიკა, „პენტაგონის ბიობაქტერიოლოგიური საქმიანობა - საფრთხე მშვიდობისა და
უსაფრთხოებისთვის ევრაზიაში“, 28 სექტემბერი 2019, ხელმისაწვდომია: http://bit.do/ffJHz
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კორონა ვირუსმა (COVID - 19) კვლავ გააქტიურა პრორუსული დეზინფორმაციები
ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ. „News Front Georgia“-მ 12 მარტს გამოაქ67
ვეყნა სტატია სათაურით „ერთუჯრედიანი ნაცები და „ლუგარის ლაბორატორია“,
რომელშიც ეჭვქვეშ არის დაყენებული დიაგნოსტიკური ცენტრის პოზიტიური როლი
ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ხაზგასმულია, რომ ნებისმიერი ლაბორატორია
შეძლებდა დიაგნოზის დასმას. აღნიშულ ვებგვერდზე 21 მარტს ასევე ქვეყნდება
სტატია68 სათაურით „ლუგარი“ კი არა, ჩინეთი გვეხმარება!“ - სადაც აღნიშნულია, რომ
მთელი აჟიოტაჟი ლუგარის ლაბორატორიის გარშემო ემსახურება მხოლოდ აშშ-ს
„სოროსისტულ-პროპაგანდისტული“ ძალების ინტერესებს და სინამდვილეში კორონა
ვირუსის წინააღდეგ ბრძოლაში საქართველოს დახმარებას უწევს ჩინეთი.
მაგალითები
vebgverdebidan

ultramemarjvene eqstremizmisa da nacionalizmis gaazreba da mis winaaRmdeg brZola saqarTveloSi

კონსპირაციულ შინაარსშიც. მადისკრედიტირებელ კამპანიაში შესამჩნევია აშშ-ს
დემონიზაციის ელემენტებიც. კიდევ ერთმა პრორუსულმა მედიასაშუალებამ
„სპუტნიკმა“ აგვისტოს თვეში გამოაქვეყნა ინტერვიუ ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სამსახურის ხელმძღვანელთან ალან მარგიევთან, სადაც სამხრეთ
ოსეთის ტერიტორიაზე აფრიკული შავი ჭირისა და ფაროსანას გამოჩენის მიზეზად
რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის
საქმიანობაა დასახელებული. აღნიშნული ინტერვიუ ცრუ ფაქტებსა და დეზინფორმაციას ეფუძნება.66

საქართველოში კორონავირუსული ინფექციის COVID-19-ის პანდემიას თან სდევს
მანიპულაციებზე დაყრდნობით წარმოებული პრორუსული საინფორმაციო კამპანია.
უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ არსებული დეზინფორმაციების გავრცელება
69
ემსახურება დასავლეთის დისკრედიტაციას და ევროპული ინსტიტუტების დემონიზაციას.70 ღიად პრორუსული სააგენტოები News-Front Georgia და „საქართველო და
66 მითების დეტექტორი, „ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაავადებების გავრცელებაში კვლავ ლუგარის
ლაბორატორიას ადანაშაულებენ“, 12 აგვისტო 2019. ხელმისაწვდომია : https://cutt.ly/rtRaIUw
67 News Front Georgia, „ერთუჯრედიანი ნაცები და ლუგარის ლაბორატორია“, 12 მარტი 2020, ხელმისაწვდომია:
https://cutt.ly/wtRoulZ
68 News Front Georgia, „ლუგარი კი არა, ჩინეთი გვეხმარება!“, 21 მარტი, 2020, ხელმისაწვდომია:
https://cutt.ly/btRpNes
69 საქართველო და მსოფლიო, „ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: აშშ-ს წამოსცდა, რომ Covid-19 მათთან
გაჩნდა“, 18 მარტი 2020, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ZtRdOBG
70 News Front Georgia, „საქართველო რომ საფრანგეთს აჯობებს, ესე იგი, ევროკავშირში რა დონეა“, 20 მარტი 2020,
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/gtRdNh7

13
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მსოფლიო“ აქტიურად აქვეყნებენ სტატიებს აღნიშნული ვირუსის გარშემო, სადაც
ერთი მხრივ ევროპა სუსტ ძალად არის წარმოჩენილი და ამ ფონზე რუსეთთან
71
დაახლოების აუცილებლობაა ხაზგასმული , ხოლო მეორე მხრივ გაკრიტიკებულია
ხელისუფლების მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება კი აღქმულია, როგორც მართლმადიდებლობის წინააღდეგ
მიმართული ლიბერალური ძალების ბრძოლა.72 არა-ერთ სტატიაშია გაკრიტიკებული
სოციალური დისტანცირების ღონისძიებები და ყველა ის ადამიანი, ვინც აღნიშულ
წესებს ემორჩილება ქვეყნისა და ეკლესიის მტრად არის მოხსენიებული.
მაგალითები
vebgverdebidan

საქართველოს სასიცოცხლო არტერია
რუსეთზე გადის

ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: აშშ-ს
წამოსცდა, რომ Covid-19 მათთან გაჩნდა

ვებ-გვერდები „საქართველო და მსოფლიო“, „საქინფორმი“ და „სპუტნიკ საქართველო“ გამოირჩევიან ერთმანეთის მსგავსი სარედაქციო პოლიტიკით, რომელიც
ერთდროულად მკვეთრად ანტილიბერალური და მკვეთრად პრორუსულია. „საქართველოს და მსოფლიოს”, ასევე, „საქინფორმის“ დომენი რეგისტრირებულია ტარას
გაგნიძეზე.73 სწორედ ამ ფაქტით შეიძლება აიხსნას ამ ვებ-გვერდების იდენტური
სარედაქციო პოლიტიკა.
მედიამონიტორინგის პროცესში აღნიშნულ ვებგვერდებზე არაერთხელ გამოქვეყნდა
სხვადასხვა დეზინფორმაცია, რომელიც შეიცავდა ანტიდასავლურ გზავნილებს. ამის
ნათელი მაგალითია „საქინფორმის“ მიერ წამოწყებული დეზინფორმაციული კამპანია
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნის მეთიუ ბრაიზას
74
75
წინააღდეგ. აღნიშნული ვებგვერდის რედაქტორი არნო ხიდირბეგიშვილი ანტიდას71 „საქართველო და მსოფლიო“, „"საქართველოს სასიცოცხლო არტერია რუსეთზე გადის“", 25 მარტი 2020,
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/2tRfwQF News Front Georgia, „სუპერმარკეტია უსაფრთხო და ტაძარი – საფრთხის
შემცველი?“, 20 მარტი 2020, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ytRfsLH
72 News Front Georgia, „სუპერმარკეტია უსაფრთხო და ტაძარი – საფრთხის შემცველი?“, 20 მარტი 2020,
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ytRfsLH
73 თ. კინწურაშვილი, ანტიდასავლური პროპაგანდა 2018, გვ.51-52, ხელმისაწვდომია
http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/119/file/AntiWest-2018-GEO.pdf
74 16 ოქტომბერს „საქინფორმის“ გვერდზე გამოქვეყნდა სტატია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი
მაღალჩინოსნის მეთიუ ბრაიზას შესახებ, სადაც საუბარია საქართველოს მხრიდან ტერიტორიების საბოლოო
დაკარგვაზე. „მეთიუ ბრაიზა: რუსეთი იქიდან არასდროს წავა“ ვკითხულობთ სტატიის სათაურშივე. მეთიუ ბრაიზას
ეს სიტყვები ამოიღეს, 8 ოქტომბერს უკრაინულ ტელე-არხ „ესპრესოსთვის“ მიცემული ინტერვიუდან. „ალტ-ინფომ“
და „საქინფორმმა“ დაამახინჯეს ფაქტები და კონტექსტიდან ამოვარდნილი ციტატა გამოიყენეს.
75 მედია პროფილები, საქინფორმი, წყარო http://mediameter.ge/ge/media-profiles/sakinpormi, 30 ნოემბერი, 2019.
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პრორუსული რიტორიკით გამოირჩევა „საქართველო და მსოფლიოს“ ვებგვერდიც. ამ
ონლაინ მედიის ხშირი რესპონდენტები არიან ულტრამემარჯვენე ლიდერები:
დიმიტრი ლორთქიფანიძე, გულბაათ რცხილაძე, ნიკოლოზ მჟავანაძე და ზვიად
ტომარაძე. სწორედ მათზე დაყრდნობით ვრცელდება „საქართველო და მსოფლიოს“
ვებგვერდზე ჰომოფობიური და ქსენოფობიური გზავნილები. ულტრამემარჯვენე
ლიდერები ხშირად ახდენდნენ დასავლეთის დისკრედიტაციას. ისინი ლიბერალიზმის
„ბავშვთა გარყვნილებისა“ და „ლგბტ პროპაგანდის“ დამკანონებლად წარმოჩენას
78
ცდილობდნენ.
საქართველოსა და მსოფლიოში რუსული პროპაგანდის მნიშვნელოვან საინფორმაციო პლატფორმას წარმოადგენს „სპუტნიკი“, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის
ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა 2013 წლის 9 დეკემბერს. დამოუკიდებლობა.com-ის
ანგარიშის თანახმად, „სპუტნიკის“ ოფისში პრესკონფერენციები გამართეს
„მრავალეროვანი საქართველოს ანტიფაშისტურმა კოალიციამ“, „საქართველოს
სლავი ხალხების ნაციონალური კონგრესმა“ და სხვა. აღნიშნული ორგანიზაციები
მჭიდროდ არიან დაკავშირებული რუსეთთან. უფრო მეტიც „მრავალეროვანი
საქართველოს ანტიფაშისტურმა კოალიციამ 2016 წლის 12 დეკემბერს ხელი მოაწერა
რუსეთის საზოგადოებრივ სამოქალაქო-პატრიოტულ მოძრაობა „რუსეთის უკვდავ
ლეგიონთან“ თანამშრომლობის შეთანხმებას.79
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76

ავლური და პრორუსული შინაარსის მქონე სტატიებით გამოირჩევა . იგი მუდმივად
უსვამს ხაზს რუსეთთან დაახლოების აუცილებლობას და ამის პარალელურად ახდენს
ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დემონიზაციას. „საქინფორმმა“ არაერთხელ
გააზიარა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებები77
საქართველოსთან მიმართებით. ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა რუსეთის
კეთილმეზობლურ განწყობებზე და ავიამიმოსვლის აღდგენაზე. მიმდინარე დისკურსში კი იკვეთებოდა უარყოფითი დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში
გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.

„სპუტნიკის“ სარედაქციო გუნდის პრორუსული კურსი განსაკუთრებით გააქტიურდა
საქართველოში სექტემბერსა და ოქტომბერში. ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა
რუსეთის კეთილმეზობლურ განწყობებზე და ავიამიმოსვლის აღდგენაზე.80 ქართულ
სივრცეში „სპუტნიკს“ ცალკე აქვს გამოყოფილი სარედაქციო ბლოკი, სადაც
აქტიურად ათავსებს სხვადასხვა სიახლეებს რუსეთის პოლიტიკური, სოციალური თუ
სახელოვნებო სფეროებიდან.
76 საქინფორმი, „არნო ხიდირბეგიშვილი: საქართველოსა და აშშ-ს საერთო ღირებულებები არ გააჩნია“, 2
თებერვალი 2020, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/GtRhJ8o
77 საქინფორმი, „ლავროვი საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენის მომხრეა“, 27 სექტემბერი 2019,
ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/KtRkRIl
78 საქართველო და მსოფლიო, „უახლოეს მომავალში წამოვა „საგანმანათლებლო“ პროგრამები დაწყებითი
კლასებისთვის, რათა ბავშვებს ადრეული ასაკიდანვე გაუღვივონ და შთაუნერგონ გარკვეული „ლიბერალური“
სტანდარტები“, 30 ოქტომბერი, 2019, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/AtRkrlL
79 სპუტნიკ საქართველო, „უკვდავი ლეგიონი საქართველოში შემოდის“, 12 დეკემბერი, 2016, ხელმისაწვდომია:
https://cutt.ly/jtRH2wj
80 სპუტნიკ საქართველო, „მოსკოვს საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის იმედი აქვს“, 27
სექტემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია: https://tinyurl.com/y5hr9g9z
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მეთიუ ბრაიზა: საქართველომ საბოლოოდ
დაკარგა კონტროლი ამ ტერიტორიებზე და
რუსეთი იქედან არასდროს წავა

მედიამონიტორინგის საკვლევ ობიექტად განისაზღვრა „კავკაზ პლიუსის“ ვებგვერდიც. აღნიშნული ონლაინ გამოცემა, რეგულარულად აქვეყნებს ქართულ,
რუსულ და ინგლისურ ენებზე არმენოფობიურ, ქსენოფობიურ და დისკრიმინაციულ
მასალებს. ხშირ შემთხვევაში მათი სარედაქციო პოლიტიკა ეყრდნობა მანიპულაციებსა და დეზინფორმაციებს. გაურკვეველია ვებსაიტის დომენისა და მესაკუთრის
ვინაობაც. აღნიშნული გამოცემა ცდილობს სომხეთი წარმოაჩინოს, როგორც
საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობის მთავარი საფრთხე და მუდმივად
აპელირებს სამცხე-ჯავახეთის საკითხით.81 მათი არმენოფობიური რიტორიკა განსაკუთრებით გამწვავდა ივლისის თვეში და წინა პლანზე გადმოინაცვლა რელიგიური
ფაქტებით მანიპულირებამ. 4 ივლისს „კავკაზ პლიუსის“ გვერდზე ყალბი ფოტოს
82
ფონზე, გამოქვეყნდა სტატია , სადაც საუბარია სომხების მიერ ქართული ეკლესიის
მიტაცებაზე. აღნიშნული დეზინფორმაციის პირველ წყაროს კი წარმოადგენდა
რუსული საიტი infoteka24.ru. სტატიების უმრავლესობაში პირველწყაროდ მითითებულია რუსულენოვანი და პროპაგანდისტული გამოცემები „სპუტნიკი“, „regnum.ru,“
„aif.ru“ და ა.შ.
მაგალითები
vebgverdebidan
სომხებმა დაპყრობილი ქართული ეკლესია გადაააქციეს
სათივედ: მკრეხელობა ფარავნის ტბის სანაპიროებზე

სომხური ინტერესი სამცხე-ჯავახეთისადმი და "ბავრა
ნინოწმინდის" გზა, როგორც როკის გვირაბი და "ლაჩინის
დერეფანი" "ჯავახკელი" სეპარატისტებისთვის

81 კავკაზ პლიუსი, „სომხური ინტერესი სამცხე-ჯავახეთისადმი და „ბავრა ნინოწმინდის“ გზა, როგორც როკის
გვირაბი და „ლაჩინის დერეფანი“ „ჯავახკელი“ სეპარატისტებისთვის“, 25 ოქტომბერი 2019, ხელმისაწვდომია:
http://bit.do/ffP98
82 კავკაზ პლიუსი, „სომხებმა დაპყრობილი ქართული ეკლესია გადააქციეს სათივედ: მკრეხელობა ფარავნის ტბის
სანაპიროებზე“, 4 ივლისი, 2019, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/ztRLArc
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მედიამონიტორინგის პერიოდში გაჩნდა ახალი პრორუსული გვერდიც, როგორიცაა
„News Front Georgia“. ამ ვებგვერდზე ჭარბად არის ანტიდასავლური განწყობების
გაღვივებისკენ მიმართული მანიპულაციური სტატიები. იანვარში „News Front
Georgia“-მ გამოაქვეყნა დეზინფორმაციული სტატია,83 რომელიც ეხებოდა ირანში
გაერთიანებული სამეფოს ელჩის რობერტ მაკეირის საპროტესტო აქციაზე დაკავებას. პრორუსული და კრემლისტური მედიასაშუალებების მტკიცება, რომ ელჩი
მაკეირი საპროტესტო აქციებს ხელმძღვანელობდა, არის დეზინფორმაცია. BBC-ს
მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ელჩი ავიაკატასტროფაში დაღუპულთა
საჯარო სამძიმარს ესწრებოდა და ის საელჩოში დაბრუნების დროს დააკავეს.
გაერთიანებულ სამეფოში ირანის საელჩოს განცხადებით კი, ელჩის დაპატიმრება
გაუგებრობა იყო. დეზინფორმაცია ინგლისის ელჩის ირანში დაკავებასთან დაკავშირებით ისეთმა კრემლისტურმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს, როგორებიცაა:
Russia Today, Ria Novosti და gazeta.ru. News Front Georgia-ს სარედაქციო პოლიტიკის
ერთგვარ ტენდენციად ჩამოყალიბდა აგრეთვე ჯორჯ სოროსის და არასამთავრობო
ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანია. აღნიშულ
84
ვებგვერდზე დეკემბერში გამოქვეყნდა სტატია , რომელიც ეხებოდა საქართველოს
მოქალაქის ზელიმხან ხანგოშვილის ბერლინში მკვლელობის საქმეს. კრემლისტური
მედია გამოცემა ამტკიცებდა, რომ რუსული კვალის ძიება აღნიშნულ საქმეში იყო
„სოროსელთა პროვოკაცია“ და არა გერმანიის ხელისუფლების ოფიციალური
პოზიცია. News Front Georgia-ს მიერ გამოქვეყნებული მასალა არის სიცრუე,
ვინაიდან გერმანიის ფედერალურმა პროკურატურამ ხანგოშვილის მკვლელობის
საქმეში პირდაპირ რუსულ კვალზე მიუთითა. გარდა ამისა, ქვეყნიდან იქნა გაძევებული ორი რუსი დიპლომატიც.

83 News Front Georgia, „ირანელებმა ბრიტანელ ელჩს ჭკუა ასწავლეს“, 12 იანვარი, 2020, ხელმისაწვდომია:
https://cutt.ly/wtRZBwM
84 News Front Georgia, „სოროსის ორგანიზაციები საქართველო-რუსეთს შორის ახალი სკანდალის გამოწვევას
ცდილობენ“, 8 დეკემბერი 2019, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/itRXT2g
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2.2. antidasavluri diskursi onlain
mediaSi
ლიბერალური დასავლეთის მიმართ ნეგატიური განწყობებით გამოირჩევა „ალტ85
ინფოს“ გუნდი. მათი მთავარი სარედაქციო ინსტრუმენტი კი სიცრუე და მანიპულაციებია 8 6 . „ალტ-ინფოს“ სარედაქციო ჯგუფი იზიარებს ულტრამემარჯვენე,
კონსერვატიულ ხედვებს და საკუთარ რიტორიკაში ხშირად ეყრდნობა პრეზიდენტ
დონალდ ტრამპს87, საფრანგეთის მემარჯვენე პარტია „ეროვნული გაერთიანების“
88
ლიდერ მარიონ ლე პენს და იტალიის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს მატეო
სალვინის89. მათი ანტიდასავლური რიტორიკა კი მიმართულია გლობალიზმის, ევროკავშირისა და ლიბერალიზმის წინააღმდეგ.
„ალტ-ინფო“ წარმოადგენს ულტრამემარჯვენე ფეისბუქ გვერდების ყველაზე ხშირად
გაზიარებულ საინფორმაციო წყაროს. იგი დიდი პოპულარობით სარგებლობს „ანტი
პარადოქსის“, „Geo Pepe-ს“ და „ალტ-კლუბის“ ფეისბუქ გვერდებზე. ალტ-ინფო
აქტიურად აწარმოებს ანტისაიმიგრაციო დისკურსს და საეჭვო კვლევებზე დაყრდნობით ხაზს უსვამს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის მიგრანტთა მიერ
მიყენებულ ეკონომიკურ ზარალს 90 . გარდა ამისა, მუდმივად ავრცელებს ინფორ91
მაციას მიგრანტთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე . ყოველივე ეს კი ემსახურება
მტრის ხატის შექმნას და საქართველოში ქსენოფობიური განწყობების გაღვივებას.
მაგალითები
vebgverdebidan

ნორვეგიაში დანაშაულის სტატისტიკაში
იმიგრანტები ფართოდ არიან წარმოდგენილი

შვედეთში ახლად ჩასული ყოველი 16 მიგრანტიდან
მხოლოდ ერთს აქვს ისეთი სამსახური, რომელიც
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება

85 „ალტ-ინფო მედია ჯგუფი“, ფაქტ-მეტრი, ხელმისაწვდომია http://bit.do/fnrNw
86 „ალტ-ინფოს ცენზურის შედეგად რუსეთის ყალბი ინფორმაციის საფრთხე მასალიდან გაქრა“, მითების
დეტექტორი, 9 იანვარი, 2019, ხელმისაწვდომია https://tinyurl.com/y5n2jdng
87 „დონალდ ტრამპი: ღმერთი, ოჯახი და სამშობლო ყველაზე მნიშვნელოვანია“ ალტ-ინფო, 17 თებერვალი, 2020,
ხელმისაწვდომია https://cutt.ly/CtEtydI
88 „მარინ ლე პენი და მატეო სალვინი იმიგრაციის თაობაზე რეფერენდუმების გამართვას ითხოვენ“, ალტ-ინფო, 22
სექტემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია https://tinyurl.com/yxw8rygh
89 „მატეო სალვინი გამოკითხვებში კვლავ დომინირებს, ხოლო იტალიის მმართველ კოალიციას ამომრჩევლების
მხოლოდ მესამედი უჭერს მხარს“, ალტ-ინფო, 25 ნოემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/DtEtzMF
90 „შვედეთში ახლად ჩასული ყოველი 16 მიგრანტიდან მხოლოდ ერთს აქვს ისეთი სამსახური, რომელიც
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება“, ალტ-ინფო, 4 თებერვალი, 2020, ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/HtErKu1
91 „ალტ-ინფო მედია ჯგუფი“, 24 თებერვალი, 2020, „ნორვეგიაში დანაშაულის სტატისტიკაში იმიგრანტები ფართოდ
არიან წარმოდგენილი“ - ხელმისაწვდომია : https://cutt.ly/jtErhCJ
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ახალგაზრდული ცენტრი „ზნეობა“ 30 იანვარს საქართველოს პარლამენტის მიერ
„ბავშვთა უფლებების კოდექსის“ მიღებას გამოეხმაურა და კოდექსს ოჯახების
დამანგრეველი და ბავშვების გამრყვნელი დებულება უწოდა. გარდა ამისა, იანვარში
„ზნეობის“ ფეისბუქ გვერდზე გააქტიურდა კამპანია აბორტების წინააღმდეგ.
ცენტრმა ხელისუფლებას აბორტის, როგორც ბავშვების მკვლელობის კანონით
აკრძალვა მოსთხოვა. ბავშვებით მანიპულირება და ლიბერალიზმის ამ კუთხით
დისკრედიტაცია „ზნეობის“ გუნდს გამოარჩევს სხვა ონლაინ ვებ-გვერდების
ჰომოფობიური და ანტილიბერალური დისკურსისგან.
ანტიდასავლური გზავნილები „პოლიტიკანოს“ სარედაქციო გუნდშიც შეიმჩნევა.
პოლიტიკანო ლიბერალიზმს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გლობალიზაციასთან აიგივებს და ორივე ელემენტის დემონიზაციას ახდენს. გარდა ამისა,
შესამჩნევია საბჭოთა კავშირის რომანტიზების მცდელობაც. საინფორმაციო
მასალებში ხშირად არის ხაზგასმული საბჭოთა მოქალაქეების იდეალური
92
ცხოვრება , ჯანსაღი გარემო და დაკნინებულია ლიბერალური ღირებულებები.
უარყოფით განწყობებს გამოხატავს ასევე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის
93
მისამართითაც.
მაგალითები
vebgverdebidan

ultramemarjvene eqstremizmisa da nacionalizmis gaazreba da mis winaaRmdeg brZola saqarTveloSi

ვებგვერდი „ზნეობა“ დასავლეთს ლგბტ პროპაგანდის, ანტიქრისტიანული მორალის
და ყოველგვარი გარყვნილების მხარდამჭერად წარმოადგენს. განსაკუთრებით
შესამჩნევია ბავშვების თემით მანიპულირება და ანტილიბერალურ დისკურსში
რელიგიური საკითხების წინ წამოწევა. ახალგაზრდული ცენტრის „ზნეობის“
წარმომადგენელმა დავით ლორთქიფანიძემ „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ თავმჯდომარესთან გურამ ფალავანდიშვილთან ერთად არაერთი აქცია
გამართა ნოემბერში, დეკემბერსა და მარტში. მათი ძირითადი გზავნილები
მიმართული იყო ლგბტ თემის, ფემინისტებისა და ლიბერალების წინააღმდეგ.

92 „საბჭოთა მოქალაქეები“, პოლიტიკანი, 1 ოქტომბერი, 2019, ხელმისაწვდომია http://bit.do/ffPVo
93 „ნატოს გენერალურ მდივანს ამდენი ხნის გასვლის შემდეგ ჰყოფნის იმის თავხედობა, რომ ესეთი ცინიკური
განცხადებები გააკეთოს“, პოლიტიკანო, 17 სექტემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია https://tinyurl.com/y2bd7mc2
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3. ultramemarjvene jgufebisa
da maTi liderebis feisbuq
diskursi
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისთვის ფეისბუქი ხელსაყრელი გარემო აღმოჩნდა
საზოგადობაში ევროსკეპტიციზმის დანერგვისა და ანტილიბერალური განწყობების
გასაღვივებლად. თვალშისაცემია ევროპისა და ამერიკის წინააღმდეგ კრემლისტური
შეთქმულების თეორიებისა და მითების გავრცელებაც. გარდა ამისა, ულტრამემარჯვენე ჯგუფები საქართველოში აქტიურად ეწევიან ანტიდასავლურ პროპაგანდას. ამ
მხრივ თვალსაჩინოა ნატოსა და ევროკავშირის დისკრედიტაცია, სადაც „დასავლეთი“
წარმოდგენილია, როგორც „გარყვნილებისა“ და „ქართველობის გადაგვარების“
უმთავრესი მიზეზი.

ultramemarjvene gverdebis mowonebis
(e.w. „laiqebis“) raodenoba
სტატისტიკა

ultramemarjvene FACEBOOK gverdebi
rezoni
dadumebuli qarTveloba

17 000
9 600

antiparadoqsi 2

29 000

qarTuli gverdi
liberalizmi Sen meispe

19 000
2 200
51 100

alt-klubi
qarTuli idea

3 200

zneoba

19 000

bavSvTa uflebebis dacvis sazogadoeba
antiliberaluri liga

17 000
4 400

kardhu

36 000

msoflio saojaxo kongresi
qarTuli marSi

2 600

TurqeTi okupantia

4 200

Geo-pepe

20

38 000

25 000

ultramemarjvene gverdebis mimdevrebis
raodenoba
სტატისტიკა

ultramemarjvene FACEBOOK gverdebi
rezoni
dadumebuli qarTveloba

18 200
9 700

antiparadoqsi 2

30 000

qarTuli gverdi
liberalizmi Sen meispe

20 100
2 300
54 000

alt-klubi
qarTuli idea

3 300

zneoba

19 900

bavSvTa uflebebis dacvis sazogadoeba
antiliberaluri liga

18 400
4 700

kardhu

38 100

msoflio saojaxo kongresi

42 200

qarTuli marSi

2 900

TurqeTi okupantia

4 260

Geo-pepe
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სოციალურ ქსელ ფეისბუქში მრავლად მოიძებნება ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის
მატარებელი გვერდები. ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელს მიმდევრების მოსაზიდად და ძირითადი გზავნილების გასავრცელებლად. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე ჯგუფები
და მათი ლიდერები ერთმანეთისგან განსხვავებულ დისკურსს აწარმოებენ. ერთი
მხრივ უნდა გაიმიჯნოს მათი დამოკიდებულებები რუსეთისადმი და მეორე მხრივ
დასავლეთისადმი. უფრო კონკრეტულად, რომ ვთქვათ საქართველოში არსებობენ
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და ლიდერების ერთი ნაწილი უწყვეტ რეჟიმში
აპელირებენ ნაციონალისტური ნარატივებით და ამით ხსნიან საკუთარ ანტილიბერალურ დამოკიდებულებებს, ხოლო მეორე ნაწილი პირდაპირ აირეკლავს რუსული
პროპაგანდის ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ განწყობებს. შესაბამისად, მედიამონიტორინგის ფარგლებში მოხდა სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და
ლიდერების დისკურსის ერთმანეთისგან გამიჯვნა და ისტორიული რაკურსის
შესწავლა.

26 500
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მიმდინარე კვლევის ფარგლებში, ონლაინ ნარატივის ანალიზის საფუძველზე
შემუშავდა მცირე ანოტაციები იმ ძირითად ულტრამემარჯვენე ჯგუფებზე, რომლებიც ფეისბუქში. მაღალი აქტივობით გამოირჩეოდნენ. თითოეული ჯგუფის
საერთო მახასიათებელია ეროვნულ და პატრიოტულ ღირებულებებზე ძირითადი
აქცენტების დასმა და ჰომოფობიური, ქსენოფობიური რიტორიკის წარმოება
სექსუალური თუ ეთნიკური უმცირესობების წინააღმდეგ. თუმცა, ყოველ შესწავლილ
ჯგუფს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი იდეოლოგია, საგარეო კურსი და
სამოქმედო რიტორიკა აქვს.
საგულისხმო ფაქტია ისიც, რომ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ფორმალური
რეგისტრაცია უმეტესად საქართველოში 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებას
ემთხვევა. თუმცა, მათი ჩამოყალიბების ტენდენცია გაცილებით ადრე შეინიშნება.
რადიკალური ჯგუფების გააქტიურების პროცესი შეგვიძლია დავუკავშიროთ 2003
წლის ვარდების რევოლუციასა და მის თანმხლებ ცვლილებებს, როდესაც ხელისუფლებაში მოსული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პროდასავლური მოდელების
94
ლოკალურ კონტექსტში გადმოტანას ცდილობდა.

saqarTveloSi arsebuli ultramemarjvene jgufebis
ZiriTadi maxasiaTeblebi
„qarTuli idea“
2014 წელს ჩამოყალიბებულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოძრაობას „ქართულ
იდეას“ ამავე სახელწოდების გვერდი აქვს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. მოძრაობის
ლიდერია ლევან ჩაჩუა, რომელიც 2013 წლის 13 იანვარს პოლიტპატიმრის სტატუსით
განთავისუფლდა. ჩაჩუა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრიც იყო. მის
ულტრამემარჯვენე დისკურსში ძლიერი ინსტრუმენტია რელიგია. ამ შემთხვევაში,
სწორედ ქრისტიანობასთან არის დაკავშირებული ნაციონალისტური ნარატივების
ტირაჟირებაც. მოძრაობის ლიდერები და წევრები აქტიურად მართავენ დემონსტრაციებსა თუ აქციებს და გამორჩევიან ქსენოფობიურ-ჰომოფობიური რიტორ95
იკით.
მიზნები და ამოცანები: რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით კეთილმეზობლური ურთიერთობების აღდგენა, მონარქიის აღდგენა და ნეიტრალიტეტის
მოთხოვნა.
ძირითადი სტრატეგია: კონსერვატიული ჯგუფების უალტერნატივო მესამე ძალად
წარმოჩენის მცდელობა. გარდა ამისა, აპელირება ხდება ქრისტიანულ ფასეულობებზე და რელიგიის მჭიდრო კავშირზე საქართველოს ისტორიასთან. მართლმადიდებლობა „ქართული იდეის“ ჯგუფის წევრების მხრიდან წარმოდგენილია, როგორც
ეროვნულსახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის საფუძველი, ხოლო ლიბერალიზმი 96
ქართული ტრადიციისა და კულტურის მთავარ პრობლემად.
94 გ. ზედანია, (2011), მოდერნულობის ისტორია და თეორია, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
95 მითების დეტექტორი, ქართული იდეა. https://www.mythdetector.ge/ka/profile/kartuli-idea
96 ქართული იდეა, 30 იანვარი, „ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია,“ ხელმისაწვდომია http://bit.do/fuysS
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რადიკალური, ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება. დაარსდა 2017 წლის აპრილში.
ჯგუფის წევრები და ლიდერები გამოირჩევიან ჰომოფობიური, ქსენოფობიური და
რასისტული რიტორიკით. „საქართველო ქართველებს“ - სწორედ ამ ლოზუნგით
იმართება ქართული მარშის მიერ ორგანიზებული აქციები საქართველოში, რომლის
მთელი რიტორიკა ნაციონალისტური ღირებულებების დაცვაზე გადის.97 იდეოლოგიურად ქართული მარში მსგავსია ევროპული ულტრამემარჯვენე ძალებისა. მისი
რიტორიკაც მკვეთრად ქსენოფობიურ, რადიკალურ ანტისაიმიგრაციო პოლიტიკას
ეფუძნება.
მიზნები და ამოცანები: ეთნიკურად ჰომოგენური სახელმწიფოს შექმნის იდეა
(საქართველო ქართველებს) რომლის ფუნდამენტიც იქნება მკვეთრად ნაციონალისტური და მართლმადიდებლური მოტივები. ერთმორწმუნეობაზე აპელირებით
რუსეთის წარმოჩენა ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად.
ძირითადი სტრატეგია: ქსენოფობიური და ჰომოფობიური აქციების ორგანიზება,
ანტისაიმიგრაციო რიტორიკა და ფსევდონაციონალისტური რიტორიკის წარმოება.
„kardhu“
2016 წელს ეროვნულობისა და პატრიოტიზმის გაღვივების მიზნითაა დარეგისტრირებული კიდევ ერთი ულტრამემარჯვენე ჯგუფი „კარდჰუ“. მისი დამფუძნებლები
არიან გიორგი ჯანაძე და გერა სვანაძე. ქართული ენის დაცვა და ეროვნული ძალების
გაძლიერება ჯგუფის უმთავრეს მიზნად არის დასახული. ჯგუფი გამოირჩევა
ქსენოფობიური დისკურსით. მათი პოსტები ხშირად ანტითურქულია.
მიზნები და ამოცანები: ეროვნულ ძალებსა და ღირებულებებზე დაყრდნობით
ნაციონალისტური ფუნდამენტის მქონე სახელმწიფოს მშენებლობა. ჯგუფის
წევრები ასევე აქტიურად მოუწოდებენ საზოგადოებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დაცვისკენ. მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივებას კი საკუთარ
უმთავრეს მიზნად ასახელებენ.

ultramemarjvene eqstremizmisa da nacionalizmis gaazreba da mis winaaRmdeg brZola saqarTveloSi

„qarTuli marSi“

ძირითადი სტრატეგია: „კარდჰუს“ სამოქმედო სტრატეგია მკვეთრად ანტისაიმიგრაციო შინაარსისაა. ნაციონალისტური რიტორიკის წარმოებისას კი აქტიურად
იყენებს სხვა ულტრამემარჯვენე ფეისბუქ გვერდების მულტიმედიურ მასალას.
„qarTuli Zala”
„ქართული ძალა“ 2015 წლის 31 ივლისს არის დაფუძნებული ნიკო ფრანგიშვილის,
ირაკლი მიქელაძის, ირაკლი მოდებაძის და ნიკოლოზ ბურნაძის მიერ. აღნიშნული
ჯგუფი არის მკვეთრად კონსერვატიულ ხედვებზე დაფუძნებული ულტრანაციონალისტური პლატფორმა საქართველოში. განსხვავებით სხვა ულტრამემარჯვენე
ჯგუფებისგან მათ აქვთ მკვეთრად ანტირუსული კურსი. ასევე მათთვის მიუღებელია
ლიბერალური ღირებულებები და გამოირჩევიან ქსენოფობიური აქციების
98
ორგანიზებით. „ქართული ძალის“ წევრები აქციებზე მუდამ ატარებდნენ ნიღბებს და
შავი ფერის სამოსს. ეს ჯგუფი აქტიურად ემიჯნება „ქართულ მარშს“ და ცდილობს
დისტანცირებას პრორუსული რიტორიკისგან. მათი ორგანიზებით გაიმართა
97 ImediNews, „მარში - ვინ არიან და რა უნდათ აქციის ორგანიზატორებს?“ 8 ივლისი 2017
https://imedinews.ge/ge/theme/12/marshi--vin-arian-da-ra-undat-aqtsiis-organizatorebs
98 ნეო-ნაცისტების მარში თბილისში - „თეთრი ნაციონალიზმის“ სიმბოლიკით, ამერიკის ხმა, 2016, ხელმისაწვდომია:
https://cutt.ly/ztR82bs
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მსვლელობა მარში რუსთაველის გამზირიდან გერმანიის საელჩოს მიმართულებით.
საპროტესტო აქცია საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების თანხლებით მიმდინარეობდა, პროტესტის მოტივი კი სირიიდან და ერაყიდან, სირიის სამოქალაქო ომის
მიზეზით წამოსულ ლტოლვილთა მიღების თემის წინ წამოწევა იყო.
მიზნები და ამოცანები: ეროვნულ-ნაციონალისტური გზავნილების გავრცელება.
მათი ძირითადი ლოზუნგია „საქართველო ქართველებისთვის“. გამოირჩევიან ანტითურქული განწყობებით. ამის პარალელურად, გმობენ ფაშიზმს და მკვეთრად ემიჯნებიან ამ იდეოლოგიას.
ძირითადი სტრატეგია: ქსენოფობიური შინაარსის მქონე აქცია-დემონსტრაციების
ორგანიზება. ონლაინ პლატფორმის გამოყენება ნაციონალისტური გზავნილების
გასავრცელებლად.

3.1. nacionalisturi ganwyobebi
ultramemarjvene diskursSi
კვლევის ფარგლებში ულტრამემარჯვენე დისკურსის ორი ნაციონალისტური მახასიათებელი გამოიკვეთა: 1) ეთნოცენტრისტული - შეიმჩნევა ულტრანაციონალ-ისტური
ელემენტები. ჭეშმარიტი მოქალაქეობა განსაზღვრულია ეთნოკრატიულ ჭრილში. 2)
ექსტრემისტულ-ფუნდამენტალისტური - ამ შემთხვევაში ნაციონალიზმი გაერთიანებულია ანტილიბერალიზმთან და ანტიპლურალიზმთან. ულტრამემარჯვენე დისკურსს ფონად გასდევს ეთნონაციონალიზმი.
მნიშვნელოვანი ელემენტია ასევე ქრისტიანული ფასეულობების წინ წამოწევაც. ამ
მხრივ განსაკუთრებით აქტიურობენ ფეისბუქ გვერდები: „თურქეთი ოკუპანტია“
„დადუმებული ქართველობა“ და „კარდჰუ“. ულტრამემარჯვენე დისკურსში შესამჩნევია ისტორიული ავტორიტეტების გავლენებიც. ხშირად ნაციონალისტური
ელფერი ადევს ფონად ანტითურქულ განწყობებსაც და თურქეთის წარმოჩენა ხდება
საქართველოს ისტორიულ მტრად, რომლის მთავარი მიზანი აჭარის ოკუპაციაა.
მაგალითები
vebgverdebidan

გორში, ერთ-ერთი სკვერისთვის გამსახურდიას სახელის მინიჭებაზე
საკრებულომ უარი თქვა
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ნაციონალისტური ნარატივების ტირაჟირება აქტიურად ხდება საზოგადოებრივპოლიტიკური მოძრაობის „ქართული იდეის“ ფეისბუქ გვერდზეც. გვერდი ცალსახად
ცდილობს ქვეყნისთვის კონსერვატიული ჯგუფები უალტერნატივო მესამე ძალად
წარმოაჩინოს. გარდა ამისა, აპელირებას ახდენს ქრისტიანულ ფასეულობებზე და
99
რელიგიის მჭიდრო კავშირზე საქართველოს ისტორიასთან. „ქართული იდეის“
ჯგუფის წევრი გეგა ხვედელიძე მართლმადიდებლობას ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის საფუძვლად მოიხსენიებს.100

3. 2. antiliberaluri ganwyobebi
ultramemarjvene diskursSi
დაკვირვების ქვეშ მყოფი ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ღიად უპირისპირდებიან
ლიბერალიზმს. როგორც წესი, მათი აგრესია ლიბერალური ღირებულებების
მატარებელი ჯგუფების თუ ორგანიზაციების წინააღმდეგ არის მიმართული.
ანტილიბერალურია აგრეთვე, ფეისბუქ გვერდების „ალტ-კლუბის“, „ლიბერალიზმი,
შენ მეისპეს“, „ზნეობასა“ და „Geo Pepe-ს“ დისკურსი. მათი ძირითადი საინფორმაციო
წყაროა ვებ-გვერდი https://alt-info.com. აღნიშნული გვერდებისთვის ლიბერალიზმი
გაიგივებულია მართლმადიდებლური ფასეულობებისა და ქართული ტრადიციების
მტრობასთან. გარდა ამისა, აღნიშნულიგვერდები გამოირჩევიან ჰომოფობიური და
ქსენოფობიური გზავნილების გავრცელებითაც.
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ეროვნული და ქრისტიანული ფასეულობების შენარჩუნებაზე აპელირებენ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური რიტორიკის წარმოებისას ფეისბუქ გვერდები „ბავშვთა
უფლებების დაცვის საზოგადოება“ და „ქართული იდეა“. ქართული ტრადიციებისა და
მართლმადიდებლობის დაცვის მოტივი ხშირად გასდევს ფონად „ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების“ თავჯდომარე გურამ ფალავანდიშვილისა და ახალგაზრდული ცენტრის „ზნეობის“ ლიდერის დავით ლორთქიფანიძის რიტორიკას.

ანტილიბერალური რიტორიკა შესამჩნევია ულტრამემარჯვენე ლიდერებისა და
აქტივისტების ფეისბუქ გვერდებზეც. ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურობენ:
საინფორმაციო სააგენტო „ალტ-ინფოს“ დამფუძნებელი კონსტანტინე მორგოშია და
სამოქალაქო აქტივისტი ბექა ვარდოსანიძე. მათ ულტრამემარჯვენე დისკურსში
შესამჩნევია ისეთი კონსერვატორი ულტრამემარჯვენე მსოფლიო ლიდერების
მხარდაჭერა, როგორებიც არიან: უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანი და ამერიკის
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. პოლონეთის, იტალიის,
ავსტრიისა და უნგრეთის ნაციონალისტური ხელისუფლების პოლიტიკური კურსი კი
შეფასებულია კონსერვატიული ძალების უდიდეს მიღწევად და პოზიტიურ მოვ101
ლენად.
99 ქართული იდეა, 30 დეკემბერი, 2019, „კონსტიტუციური მონარქიის შესახებ“, ხელმისაწვდომია :
http://bit.do/foUoB
100 ქართული იდეა, 30 დეკემბერი, 2019, „მართლმადიდებლობა, როგორც ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი
იდეოლოგიის საფუძველი“, ხელმისაწვდომია : http://bit.do/foUuh
101 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 20 ნოემბერი, 2019 „პროპაგანდისტული ნარატივები Facebook-ზე 2018 წლის არჩევნების პერიოდში“. ხელმისაწვდომია: http://bit.do/fpL8j
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ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ზოგადად ლიბერალებს „ლიბერასტებად“ მოიხსენიებენ. ამ ტერმინს ულტრამემარჯვენე ლიდერი ლევან ვასაძეც იყენებს თავის ვიდეო
მიმართვებში, რომლებიც აქტიურად ქვეყნდება „მსოფლიო საოჯახო კონგრესის“
ფეისბუქ გვერდზე. ულტრამემარჯვენე ფეისბუქ-გვერდების ანტილიბერალურ
დისკურსში გამოიკვეთა აგრეთვე სექსისტური და ანტიფემინისტური გზავნილებიც.
ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტები კი ცინიზმისა და დისკრედიტაციის
მსხვერპლნი ხდებოდნენ. ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ონლაინ ნარატივში წარმოჩენილია ქალის ორი სახე. ერთი არის ლიბერალი, უფლებადამცველი, რომელიც
გაიგივებულია გარყვნილებასა და სიმახინჯესთან, ხოლო მეორე კატეგორიას წარმოადგენს ტრადიციული, კონსერვატორი ქალის ტიპაჟი. ფეისბუქ გვერდმა „Geo
Pepe-მ“ 19 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ფოტო აღწერით, სადაც შეფასებულია მათი
გადმოსახედიდან ლიბერალური და ტრადიციული გოგოს ტიპაჟები.
მაგალითები
vebgverdebidan

ულტრამემარჯვენე რიტორიკა მკვეთრად ანტიფემინისტური და სექსისტური გზავნილებით ხასიათდებოდა ოქტომბრის თვეში. ილია ჯიშკარიანს - საკრებულოს
დეპუტატს „ქართული ოცნებიდან“ თანამშრომელმა თამთა თოდაძემ სექსუალურ
შევიწროებასა და გაუპატიურების მცდელობაში დასდო ბრალი. იგი მოგვიანებით
საგამოძიებო უწყებებმა დაზარალებულად ცნეს. ამის საპასუხოდ, სოციალურ
მედიაში თამთა თოდაძის დისკრედიტაციის კამპანია დაიწყო, რომელშიც აქტიურად
იყვნენ ჩართულები ულტრამემარჯვენე ფეისბუქ გვერდები „ანტი-პარადოქსი“,
„კარდჰუ“, „Geo Pepe“ და „ქართული გვერდი.“ აღნიშნულმა გვერდებმა რამდენიმე
განსხვავებული შინაარსის მქონე გზავნილი გაავრცელეს, რომლის მთავარი მიზანიც
საკრებულოს დეპუტატის დაცვა და თამთა თოდაძის დისკრედიტაცია იყო.
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3. 1. homofobiuri da qsenofobiuri
ganwyobebi ultramemarjvene
diskursSi
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დაკვირვების ქვეშ მყოფი გვერდები: „ზნეობა“ და „ ბავშვთა უფლებების დაცვის
საზოგადოება“ აქტიურად ეწევიან აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიას. ამ შემთხვევაში ლიბერალიზმთან ბრძოლის იარაღია რელიგიური შინაარსის მქონე გზავნილები,
რომლის თანახმადაც აბორტი მძიმე ეკლესიურ ცოდვად მიიჩნევა. რელიგიურ
მოტივებზე დაყრდნობით, „ზნეობის“ ფეისბუქ გვერდზე 20-21 დეკემბერს გამოქვეყ102
ნდა პოსტები , სადაც ვკითხულობთ მოწოდებას, რომ კანონით აიკრძალოს აბორტი
საქართველოში.103

ჰომოფობიური და ტრანსფობიური ნარატივების ტირაჟირება ქართული ულტრამემარჯვენე რიტორიკისთვის დამახასიათებელი ელემენტია. სიძულვილის ენის
ტირაჟირება, სექსუალური ორიენტაციიდან გამოდინარე, ყველაზე შესამჩნევი 17
მაისის ფონზე ხდება, როდესაც, ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის
საერთაშორისო დღეს ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ღიად აპროტესტებენ ლგბტ
თემთან დაკავშირებული საკითხების აქტუალიზაციას და ოჯახის სიწმინდისა და
მშობლების დღეს აღნიშნავენ.
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისთვის ჰომოფობიური და ტრანსფობიური რიტორიკა
დაკავშირებულია ანტილიბერალურ და ანტიდასავლურ დისკურსთან, ლგბტ თემის
პროპაგანდა კი მათი შეფასებით მოიაზრებს სოროსის ფონდის მეშვეობით ჰომოსექსუალობის ნორმატიზებას, რაც ძირს უთხრის ქართულ ეროვნულ ღირებულებ102 ფეისბუქ გვერდი „ზნეობა“, 21 დეკემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია http://bit.do/foWhw
103 ფეისბუქ გვერდი „ზნეობა“, 20 დეკემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია http://bit.do/foWrg
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ებს. მიმდინარე დისკურსი კიდევ უფრო მეტად გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ლგბტ
თემმა ე. წ „ღირსების მარშის“ ჩატარება დააანონსა. შესაბამისად, ივნისის თვეში
დაკვირვების ქვეშ მყოფმა ჯგუფებმა აქტიურად დაიწყეს ანტიკამპანიის აგორება
ლგბტ თემის წინააღმდეგ. განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდნენ
„კარდჰუ“, „Geo Pepe“ და „ქართული გვერდი“.
ლგბტ თემის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია, რომელიც 20 ივნისის ე.წ. „გავრილოვის ღამის“ საპროტესტო აქციებით დაიწყო, ივნისის ბოლო დეკადაშიც
გაგრძელდა. ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აქტიურად და მიზანმიმართულად
აწარმოებდნენ საპროტესტო აქციების მადისკრედიტირებელ კამპანიას და მიმდინარე აქციების ორგანიზებას ლგბტ თემს უკავშირებდნენ. თბილისი პრაიდისა და
ე.წ. „გავრილოვის ღამის“ შემდეგ წამოწყებული საპროტესტო აქციების მადისკრედიტირებელი კამპანია მიმდინარეობდა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ლიდერთა
ფეისბუქ გვერდებზეც. ლევან ვასაძე, კონსტანტინე მორგოშია, დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ლევან ჩაჩუა აქტიურად მოუწოდებდნენ თავის მიმდევრებს, აღეკვეთათ
თბილისი პრაიდის ჩატარების ყველანაირი მცდელობა. ე.წ. „გავრილოვის ღამის“
აქციების ორგანიზატორებად კი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და ლგბტ თემის
აქტივისტებს წარმოაჩენდნენ.
მაგალითები
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რატომ!?.... რატომ?!.... რატომ!?....
1. რატომ წაართვით ბავშვებს ცისარტყელა?
2. რატომ შეურაცხყოფ ჩემთვის სანუკვარს?
3. რატომ გინდა, რომ მეც შენსავით ავად ვიყო?
4. რატომ მილანძღავ ტრადიციებს?
5. რატომ მიფრიალებ ცხვირწინ ბინძურ საცვლებს?
6. რატომ მიყიდე სული სატანას?
7.რატომ გეზიზღება ყველა ჯანმრთელი?
ყოველივე ამის შემდეგ ჰომოფობი მე ვარ თუ შენ?

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების აგრესია ხშირად არის მიმართული მიგრანტების
წინააღმდეგ. ულტრამემარჯვენე რიტორიკის ძირითადი მიმართულება კი მკვეთრად
ანტისაიმიგრაციო და ქსენოფობიურია. ამ მხრივ აქტუალური იყო მაისში დავით
გარეჯთან დაკავშირებით აზერბაიჯანთან წარმოშობილი დაძაბულობა, რამაც
მნიშვნელოვნად გააძლიერა ქსენოფობიური ნარატივები ულტრამემარჯვენე დისკურსში. ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აქვეყნებდნენ სხვადასხვა რუკებსა და
დაუზუსტებელ ინფორმაციას აზერბაიჯანელების მხრიდან არსებული ტერიტორიის
მიტაცებასთან დაკავშირებით. ქსენოფობიურ დისკურსს ფონად გასდევდა მუქარა
და შეურაცხმყოფელი სიტყვები აზერბაიჯანელების მიმართ. გარდა ამისა, ჩვენი
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აზერბაიჯანული ფეისბუქ გვერდების მიერ გავრცელებული რუკა

ანტისაიმიგრაციო დისკურსის წარმოება ხშირად დამყარებულია ცალკეულ შემთხვევებში უცხოელთა მიერ ჩადენილი კრიმინალური ფაქტების განზოგადებაზე. ამით
ულტრამემარჯვენე ძალები ცდილობენ შექმნან ნოყიერი ნიადაგი საქართველოში
ქსენოფობიური განწყობების გასაღვივებლად. ამ მხრივ გასაკუთრებით „კარდჰუ“ და
„Geo Pepe“ აქტიურობენ. ულტრამემარჯვენე რიტორიკაში მთავარი ადგილი უჭირავს მიწის, მთავარი ადგილი უჭირავს მიწის, როგორც უმთავრესი ღირებულების
დაცვის საკითხს. გვერდი „კარდჰუ“ გამოეხმაურა და რამდენჯერმე გააზიარა ორგანიზაცია „ერი და სახელმწიფოს“ ლიდერის ზვიად ტომარაძის ინტერვიუ „აზიელი მიგრანტების მასობრივად შემოდინებასთან დაკავშირებით“. უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ზვიად ტომარაძეა როგორც საქართველოში უცხოელთათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის აკრძალვასთან დაკავშირებული, ასევე უცხო ქვეყნიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის აკრძალვის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი.
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დაკვირვების ქვეშ მყოფი ჯგუფის წარმომადგენლები მოსახლეობას მობილიზაციისკენ და საქართველოს მთავრობის მიერ გაყიდული დავით გარეჯის მტრისგან
დასაცავად მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ფეისბუქ გვერდმა „კარდჰუმ“ გააზიარა
მოწოდებები მანიფესტაციებთან დაკავშირებით დავით გარეჯის ტერიტორიაზე.
მიმდინარე აქციების ძირითადი ლოზუნგი იყო: „დავით გარეჯი ჩვენი იერუსალიმია.“

მაგალითები
vebgverdebidan
ინტერნეტში გავრცელდა დეზინფორმაცია, რომ იანვრიდან, ახალი
კანონის ძალით, სასოფლო–სამეურნეო მიწა უცხოელებზე კვლავ
იყიდება!
“მინდა განვაცხადო, რომ ქართველი ხალხის დიდი ბრძოლის შედეგად
კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერ იქნება
სასოფლო–სამეურნეო მიწის მესაკუთრე! კონსტიტუცია ქვეყნის
უმაღლესი კანონია! შესაბამისად გავრცელებული ინფორმაცია არის
მცდარი!"
ზვიად ტომარაძე

„აზიელი მიგრანტების მასიურად შემოდინებას სამშენებლო
ბიზნესი ლობირებს“ – ზვიად ტომარაძე
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4. media monitoringis ZiriTadi
mignebebi
დაკვირვების ქვეშ მყოფ ონლაინ მედია საშუალებებს შესაძლოა ჰქონდეთ
შემდეგი მიზნები: 1) საქართველოს მოსახლეობაში ანტიდასავლური
განწყობების გაღვივება და შესაბამისად, დასავლური ინსტიტუტების
დისკრედიტაცია; 2) კრემლის პოლიტიკის მხარდაჭერა და პრორუსული
გზავნილების გავრცელება; 3) ყალბი ინფორმაციისა და მანიპულაციების
გავრცელებით საზოგადოებაში ირაციონალური შიშებისა და სიძულვილის
დანერგვა
საქართველოში მოქმედ, სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს შორის
არსებობს ქსელური კავშირები და ეს გვერდები ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან
დაკავშირებული სამოქმედო გეგმისა თუ სტრატეგიის ჩამოყალიბების პროცესში
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების რიტორიკაში შესამჩნევია ამერიკის დემონიზაციის მცდელობა და ანტილიბერალური გზავნილები
სოციალურ და ონლაინ მედიაში მიმდინარე ულტრამემარჯვენე დისკურსი
ხასიათდებოდა, ერთი მხრივ, ეთნონაციონალისტური თვისებებით, ხოლო,
მეორე მხრივ, მკვეთრად პრორუსული გზავნილებით
ონლაინ მედიაში ულტრამემარჯვენე ჯგუფები ხშირად იყენებდნენ ყალბ
კვლევებს და გადაუმოწმებელ ინფორმაციას
ქართულ ულტრამემარჯვენე დისკურსში შეიმჩნევა ანტისაიმიგრაციო კამპანია და ქსენოფობიური დამოკიდებულებების გაღვივება
ხდება ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების
დემონიზაცია. ჯორჯ სოროსი კი წარმოდგენილია როგორც გარყვნილების
მთავარი დამკანონებელი
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან აგრესიის ყველაზე ხშირი ობიექტები
არიან ფემინისტები, მიგრანტები, ლგბტ თემი, მუსლიმები და ლიბერალები
ტენდენციად გამოიკვეთა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან მხარდამჭერთა მობილიზაცია საპროტესტო აქციებისთვის სოციალური ქსელების
გამოყენებით. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ მიმდინარე აქციების დაგეგმვა,
ორგანიზება და ინფორმაციის გავრცელებაც აქტიურად ხდება ფეისბუქის
მეშვეობით
ონლაინ მედია რესპონდენტებად ისეთი პოლიტიკოსებისა და ლიდერების
იწვევს, რომლებიც ქმნიან ულტრამემარჯვენე დღის წესრიგს საქართველოში.
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მნიშვნელოვანია, სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან შემუშავდეს ეფექტური სამოქმედო გეგმა იმ დეზინფორმაციისა და სიძულვილის ენის ტირაჟირების წინააღმდეგ, რასაც ულტრამემარჯვენე ჯგუფები აწარმოებენ სოციალური ქსელებისა და მედიის საშუალებით
საზოგადოების ინფორმირების კუთხით, მნიშვნელოვანია ონლაინ და მედია
კამპანიის წარმოება იმ ექსტრემისტული ულტრამემარჯვენე დისკურსის
საწინააღმდეგოდ, რომელიც ეყრდნობა დეზინფორმაციასა თუ გადაუმოწმებელ ფაქტებს
მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების გააქტიურება და
მედიამონიტორინგის წარმოება ულტრამემარჯვენე დისკურსის მახასიათებლების შესასწავლად, რათა მოსახლეობას მუდმივ რეჟიმში მიეწოდოს ინფორმაცია ყველა იმ ძირითად მიზეზზე, რაც ასაზრდოებს ექსტრემისტულ
დაჯგუფებებს.

ultramemarjvene eqstremizmisa da nacionalizmis gaazreba da mis winaaRmdeg brZola saqarTveloSi

rekomendaciebi
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