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ავტორი: ადრიანა სტეფანი    

შესავალი
 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს პოლიტიკურ დღის წესრიგზე ზემოქმედების
პოტენციალი გააჩნიათ იმ ნარატივების გამოყენების საშუალებით, რომელთაც
შეუძლიათ როგორც რეზონანსის, ისე, ნორმატიული გავლენის მოხდენა. ისინი
საზოგადოებრივი დისკურსის ჩამოყალიბებას ახერხებენ ფორმალური
პოლიტიკური ძალის ან დომინანტურ მედიასაშუალებებზე წვდომის არქონის
პირობებშიც. წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ
ნდობის კლება, მკვეთრად პოლარიზებული პოლიტიკური ატმოსფერო და უფრო
მეტად დაძაბული საინფორმაციო სივრცე ნოყიერ ნიადაგს ამზადებს
ულტრამემარჯვენე ნარატივების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის.
 
წინამდებარე მემო აანალიზებს სამ საშუალებას, რომელთა მეშვეობითაც
ულტრამემარჯვენე აქტორებს, შეიძლება, უფრო ფართო აუდიტორიასთან ჰქონდეთ
წვდომა და პოლიტიკურ დღის წესრიგზე ზეგავლენის მოხდენის ბერკეტი. ესენია
ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები, ტრადიციული და სოციალური მედია.
ულტრამემარჯვენე აქტორებს შეუძლიათ უფრო ფართო პოლიტიკური დისკურსის
შეთავაზება პოლიტიკოსების წახალისებით, მიიღონ მათი ენა და საკითხების
მათეული ინტერპრეტაცია. ამ პროცესში, მათ აქვთ შესაძლებლობა, ისარგებლონ
ტრადიციული მედიის პოლიტიკურ ძალებზე დამოკიდებულებით და „ფეისბუქზე“
დეზინფორმაციის გავრცელებით.
 

ცნობილი ულტრამემარჯვენე ჯგუფები
 
საქართველოში თანამედროვე ულტრამემარჯვენე მოძრაობა უკანასკნელ წლებში
მცირე, გაფანტული ჯგუფებიდან საგულისხმო პოლიტიკური ძალის მქონე ფართო
მოძრაობაში გადაიზარდა. თუმცა, საჭიროა, განვასხვავოთ საპარლამენტო
ულტრამემარჯვენე ძალები („საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ (APG)) და უფრო
რადიკალური, არასაპარლამენტო აქტორები („ქართული მარში“, „ქართული იდეა“,
„ქართული ძალა“ და „საქართველოს ეროვნული ერთობა“ (GNU)). ორივე კატეგორიის
ჯგუფი არალიბერალური ნარატივების შექმნისას გადამწყვეტი მნიშვნელობის
ვექტორს წარმოადგენს. მათი რიტორიკა მერყეობს მკვეთრად
პრომართლმადიდებლურიდან („ქართული იდეის“ შემთხვევაში) ნეოფაშისტურამდე
(„საქართველოს ეროვნული ერთობის“ შემთხვევაში). მათ შორის
სიცოცხლისუნარიანობით ყველაზე მეტად გამოირჩევა მემარჯვენე პოპულისტური
„პატრიოტთა ალიანსი“ და ულტრამემარჯვენე „ქართული მარში“.[2]

[1]ადრიანა სტეფანი არის სტენფორდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და მკვლევარი.
[2]ტერმინები „ულტრამემარჯვენე“, „ექსტრემისტი მემარჯვენე“ და „რადიკალი მემარჯვენე“ ხშირად
გამოიყენება სინონიმების სახით. ტერმინი „ულტრამემარჯვენე“ ამ ნაშრომში გამოიყენება უფრო
რადიკალური აქტორების გამოყოფის მიზნით, რომელთათვის დამახასიათებელია
ანტიდემოკრატიული  და ანტიკონსტიტუციური სენტიმენტები. CAS MUDDE,  THE IDEOLOGY OF THE EXTREME
RIGHT (MANCHESTER UNIVERSITY PRESS, 2000).

ქართული  ულტრამემარჯვენე  ჯგუფების  პოლიტიკური  დღის  წესრიგი  და
მათი  შესაძლო  გავლენა  ოქტომბრის  საპარლამენტო  არჩევნებზე
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[1]



„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ კლასიფიცირდება, როგორც მემარჯვენე
პოპულისტური პარტია, რადგან, ნაწილობრივ, ის თავს წარმოგვიდგენს ქვეყნის
პროდასავლური პოლიტიკური ელიტის მოწინააღმდეგედ.[3] ჯგუფის კამპანია,
„საქართველო, უპირველეს ყოვლისა“, რომლის მეშვეობითაც მათ ექვსი მანდატი
მოიპოვეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, მისი შედარების
საშუალებას იძლევა სხვა წარმატებულ პოპულისტურ მოძრაობებთან (Kucera 2016).[4]
მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წლისთვის იგი მხოლოდ 20-30 აქტიურ წევრს ითვლიდა,
(Gelashvili 2019b, 49), „ქართული მარში“ ყველაზე თვალსაჩინო ულტრამემარჯვენე
ჯგუფად რჩება საქართველოში. ეს ჯგუფი რეგულარულად ამტკიცებს, რომ მას
შესწევს სოციალური მედიის გამოყენებით   მხარდამჭერების სწრაფად
მობილიზებისა და მასობრივი დემონსტრაციების გამართვის უნარი (Gelashvili 2019b,
49). მათგან პირველი იყო 2017 წელს ორგანიზებული აქცია „ქართული მარში“
„არალეგალი იმიგრანტების“ წინააღმდეგ, რომელშიც, დაახლოებით, 2,000
დემონსტრანტი მონაწილეობდა და რომლითაც ცნობილი გახდა საქართველოში
არსებული ულტრამემარჯვენე ჯგუფის შესახებ.

ულტრამემარჯვენე ფრთის წვდომა ფართო
აუდიტორიაზე 
 
ულტრამემარჯვენე ნარატივის ფართოდ გავრცელება დამოკიდებულია როგორც
ძირითად პოლიტიკურ ძალებზე, ასევე მთავარ მედიასაშუალებებზე. ტრადიციული
პოლიტიკური პარტიების, სახელმწიფო ინსტიტუტების, მედიისა და
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ნდობის კლებასთან ერთად,
საქართველოში უფრო და უფრო მყარი ნიადაგი იქმნება ულტრამემარჯვენე
ნარატივების წარმოსაქმნელად (Gelashvili 2019a). 2020 წლის საპარლამენტო
არჩევნებისთვის დაწეული საარჩევნო ბარიერი[5] ულტრამემარჯვენე აქტორებს
შესაძლებლობას უქმნის, ფართოდ გაავრცელონ თავიანთი ნარატივები და
ზეგავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე.  
            
პოლიტიკური აქტორების მიერ წარმოქმნილი შესაძლებლობები
 
ამ ეტაპზე, საკანონმდებლო და პოლიტიკური სივრცე ულტრამემარჯვენე
მობილიზაციისთვის შესაძლებლობებს ზღუდავს. ქართული საკანონმდებლო
სისტემა შეზღუდვებს აწესებს ულტრამემარჯვენე რიტორიკისა და აქტივობების
წინააღმდეგ კონსტიტუციის, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის,
ფაშისტური გაერთიანებების და საქმიანობის ამკრძალავი კანონებისა და იმ
საკანონმდებლო რეფორმების ამოქმედების გზით, რომლებიც საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების წინაპირობას წარმოადგენს (Gelashvili
2019b, 37).

[3]კას მუდი პოპულიზმს განსაზღვრავს, როგორც იდეოლოგიას, რომელიც საზოგადოებას მიიჩნევს ორ
ჰომოგენურ ჯგუფად დაყოფილს: სუფთა ხალხი და კორუმპირებული ელიტა და ამტკიცებს, რომ
პოლიტიკა უნდა იყოს ხალხის საყოველთაო სურვილის გამოხატულება (კას მუდი,
ულტრამემარჯვენეობა დღეს (Polity, 2019). 
[4]ამ შედარებებში შედის დონალდ ტრამპის კამპანია აშშ-ში და ბრექსითის კამპანია გაერთიანებულ
სამეფოში.
[5]ქართველმა კანონმდებლებმა დაამტკიცეს კანონპროექტი, რომელიც 1%-მდე ამცირებს საარჩევნო
ბარიერს პროპორციული წარმომადგენლობის მანდატების მისაღებად.
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ფორმალური ძალაუფლების მოპოვების მიზნით, საარჩევნო შესაძლებლობების
არქონის პირობებში, ულტრამემარჯვენე აქტორებს გააჩნიათ იმის პოტენციალი,
რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე ზეგავლენა მოახდინონ მათთვის სასურველი
პოლიტიკური შინაარსის შექმნის საშუალებით. მიმდინარე წლის ოქტომბერში
საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში საზოგადოებრივ აზრს ძლიერი
გავლენა ექნება პოლიტიკურ გარემოზე. იმ შემთხვევაში, თუ ტრადიციულ
დისკურსში კეთილგანწყობა  გამოიხატება ულტრამემარჯვენე  პოლიტიკის მიმართ,
ულტრამემარჯვენე პარტიებს ელექტორატისაგან საარჩევნო მხარდაჭერის მიღების
უკეთესი შესაძლებლობა ეძლევათ, ხოლო როდესაც ძირითადი პოლიტიკური
აქტორები რადიკალური მემარჯვენე შეხედულებების ლეგიტიმაციას ახდენენ,
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მობილიზაციის რისკიც იმატებს (Koopmans and Olzak
2004).
 
ამ ეტაპზე, იმას, რომ „ქართული ოცნება“ ცალსახად არ გმობს ულტრამემარჯვენე
ჯგუფების აქტივობებს, ამ უკანასკნელთა დიდი ნაწილი მხარდაჭერის ტოლფასად
მიიჩნევს (Gelashvili 2019b, 39). დიდი ხანია “ქართულ ოცნებას“ „ერთიან ნაციონალურ
მოძრაობასთან“ (ენმ) დაპირისპირებისა და ანტი-სამთავრობო აქტივისტების
დაშინების მიზნით ულტრამემარჯვენე ფრთასთან შეთანხმებით მოქმედებაში
ადანაშაულებენ  (Baranec 2018a). 2018 წელს პოლიციამ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის
მომხრე „თეთრი ხმაურის მოძრაობის“ დემონსტრაციების დაშლა იმ არგუმენტით
გაამართლა, რომ ულტრამემარჯვენე კონტრდემონსტრანტების გაკონტროლება
შეუძლებელი იყო (Gelashvili 2019b, 1). “ქართული ოცნება“, ზოგჯერ, ღიად იყო
დაკავშირებული მემარჯვენე ექტრემისტ ჯგუფებთან. მაგალითად, პარტიის
ყოფილი წევრები, გია ჟორჟოლიანი და დავით ჭიჭინაძე, შუამდგომლობდნენ
„ქართული მარშის“ აქტივისტებს, რომლებიც 2018 წლის მარტში ტელეკომპანია
„რუსთავი 2-ის“ ჟურნალისტზე თავდასხმის გამო დააპატიმრეს (Baranec 2018a).

ტრადიციული მედიასაშუალებების კონტექსტში წარმოქმნილი
შესაძლებლობები
 
ტრადიციული ქართული მედია არ გამოირჩევა ქსენოფობიური ან ჰომოფობიური
დისკურსის მხარდაჭერით. თუმცა, საქართველოში, ზოგადად, მოიმატა
ქსენოფობიური რიტორიკის ინტენსივობამ.  რასისტული გზავნილების
სტატისტიკა გასამმაგდა 2017-2018 წლებში, მედიაში სიძულვილის ენის გამოყენება
კი მედიაკონტენტის 36%-ს შეადგენს. მედიასაშუალებების  მიერ სიძულვილის
ენის გამოყენება მცირე აუდიტორიის ულტრამემარჯვენე სატელევიზიო გაშუქებით
შემოიფარგლება. „მედიის განვითარების ფონდის“ ანგარიშის მიხედვით,
ულტრამემარჯვენე გამოშვებების გარდა, სხვა დანარჩენი ქართული
მედიასაშუალებები ნეიტრალურ პოზიციას ავლენდნენ მუსლიმებისა
და მათთან დაკავშირებული სხვა საკითხების გაშუქებისას (Kintsurashvili et al. 2017).
თუმცა, ეს არ მიგვანიშნებს ქართული მედიის იმედისმომცემ როლზე. უფრო და
უფრო მეტი მიზეზი ჩნდება შეშფოთებისთვის. ფართოდ არის გავრცელებული
მოსაზრება, რომ მედია, გარკვეულწილად, ხელს უწყობს საზოგადოებაში
რადიკალური დისკურსის გავრცელებას ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ინტენსიურად
გაშუქების გამო (Szabó and Bene 2015, 124).
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მედია-ლანდშაფტი რეგიონში ყველაზე
თავისუფალი და მრავალფეროვანია (Jangiani 2019, 4), ქართული მედიის მდგრადობა
კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა (IREX 2019, 3). ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც 2016
წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პარლამენტში მოხვდა, ჰყავდა
თავისთან დაახლოებული ტელევიზია. მიუხედავად მისი დაბალი რეიტინგისა,
„ობიექტივმა“, „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან“ აფილირებულმა
სამაუწყებლო ტელევიზიამ, მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა პარტიის
მხარდამჭერების მობილიზებაზე (IREX 2017, x). ანალოგიურად, 2018 წლის
წინასაარჩევნო პერიოდში, ტელეკომპანია „იმედმა“ განაცხადა, რომ შეცვლიდა
საეთერო ბადეს „ქართული ოცნების“ კანდიდატის - სალომე ზურაბიშვილისთვის
არჩევნებში გამარჯვების ხელშეწყობის მიზნით (IREX 2019, 153).
 
იმ პირობებში, როდესაც მედიას აკლია პოლიტიკური მოთამაშეებისაგან
დამოუკიდებლობა, ულტრამემარჯვენე ნარატივების განვითარების
შესაძლებლობები იზრდება. თუკი ტრადიციული პოლიტიკური აქტორები
რეგულარულად აითვისებენ ულტრამემარჯვენე ნარატივებს, როგორც ეს
პერიოდულად ხდებოდა საქართველოში, მათ დაქვემდებარებული
მედიასაშუალებები უძლურნი აღმოჩნდებიან, წინააღმდეგობა გაუწიონ მათ. ამ
ნარატივების ქართულ საზოგადოებამდე მიღწევის რისკი განსაკუთრებით მწვავეა
ისეთ გარემოში, სადაც ტელევიზია ინფორმაციის ძირითად წყაროდ მოიაზრება და
საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს (IREX 2019,
155). ოქტომბრის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია იმის
აღნიშვნა, რომ საქართველოში არსებულ სატელევიზიო არხებს შორის,
უმეტესწილად, ტელევიზია „ობიექტივი“ არის პასუხისმგებელი დისკრიმინაციული
განცხადებების უდიდესი ნაწილის გავრცელებაზე.

შესაძლებლობები სოციალური მედიაში
 
არასაპარლამენტო ულტრამემარჯვენე ჯგუფები, რომლებსაც ტრადიციულ მედიაზე
წვდომა არ აქვთ, განსაკუთრებით აქტიურად იყენებენ „ფეისბუქს“, როგორც
ქვეყანაში არსებულ ყველაზე პოპულარულ სოციალურ მედიაპლატფორმას (Social
Science in the Caucasus 2015), რასაც, ძირითადად, აკეთებენ მხარდაჭერის მოპოვების,
თავიანთი ნარატივების გავრცელებისა და ტრადიციული მედიასაშუალებების
მიმართ უნდობლობის ჩანერგვის მიზნით. „CRRC-საქართველოს“ მიერ ჩატარებული
კვლევის მიხედვით, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ფეისბუქ-გვერდების
მოწონებების რიცხვი 2015-დან 2018 წლამდე 8-ჯერ გაიზარდა (Sichinava 2019).
გამომდინარე იქიდან, რომ ინტერნეტი და, განსაკუთრებით, სოციალური მედია,
ინფორმაციის უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი წყარო ხდება, საყურადღებოა
ულტრამემარჯვენე ხასიათის მცდარი ინფორმაციის ან დეზინფორმაციის
საზოგადოებაში გავრცელების რისკი.

ეს, განსაკუთრებით, მომავალ არჩევნებს შეეხება, რადგან 2018 წლის საპრეზიდენტო
არჩევნების დროს „ფეისბუქი“ იქცა პოლიტიკური ოპონენტების საწინააღმდეგო,
იმიჯის შემლახავ და დეზინფორმაციული კამპანიის ძლიერ მექანიზმად. ყალბი
ფეისბუქ-გვერდები და აქტიური ულტრამემარჯვენე „ტროლები“, შეიძლება,
მომავალი არჩევნებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს, რადგან ისინი სხვა
არჩევნების დროსაც არსებობდნენ.  2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ
ყალბი მედია-გვერდების რიცხვი გაიზარდა და მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა
საშინაო პოლიტიკურ დებატებზე (Transparency International Georgia 2019a). ზოგიერთი
პოლიტიკოსი ყალბი გვერდებისა და ანგარიშების გამოყენებით თავისი
ოპონენტების წინააღმდეგ ბინძურ კამპანიებსა და დეზინფორმაციას ავრცელებდა
(Transparency International Georgia 2019a).
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2020 წლის სექტემბერში „ფეისბუქის“ ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ის
გააფართოვებდა მიუკერძოებელი მხარის მიერ ფაქტების გადამოწმების
პროგრამას საქართველოში მცდარი ინფორმაციის გავრცელების შესამცირებლად
(CIVIL.GE 2020). ფაქტების გადამოწმების ქართული მიუკერძოებელი პროგრამები,
როგორიცაა “ფაქტ-მეტრი საქართველო” და „მითების დეტექტორი“, მუშაობენ ისეთი
პლათფორმების შესასწავლად, სადაც ვრცელდება მზარდი დეზინფორმაციული
და პროსახელისუფლებო გზავნილები ხელისუფლების  გაძლიერებისა და
პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაციის მიზნით (GLEICHER 2019; MYTH DETECTOR
2019).
 
ელექტრონული ფორმით ტირაჟირებული ულტრამემარჯვენე ნარატივების
გავრცელების ცენტრს განსაკუთრებით „ქართული მარში“ წარმოადგენს. ეს ჯგუფი
ყველაზე აქტიურად აქვეყნებს პოსტებს, მათ ნარატივებს კი  ხშირად აზიარებენ
სხვა ულტრამემარჯვენე აქტორები (GELASHVILI 2019B, 47). ეს ნარატივები, შეიძლება,
ტრიალებდეს ყალბ მედიაწყაროებში ან მათ იყენებდნენ უფრო გავრცელებული
მედია სააგენტოები, მით უმეტეს, როდესაც „ქართულ მარშს“ კავშირი აქვს
რამდენიმე ისეთ მედიასაშუალებასთან, რომლებიც ცნობილია სიძულვილის ენის
მარეგულირებელი სტანდარტების მიმართ დაუმორჩილებლობით. მათ შორისაა
გაზეთი „ასავალ-დასავალი“(GELASHVILI 2019B, 50).

დასკვნა
                  
რადგან საზოგადოების ყურადღება წინასაარჩევნო პერიოდში მიმართულია
ეკონომიკური პრობლემებისა და COVID-19-ის შემდგომი რეაბილიტაციისაკენ,
ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ტრადიციული პოლიტიკური აქტორები,
მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ულტრამემარჯვენე სტრატეგიაზე გადაეწყონ (IRI
2020). „საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტისა“ და „კავკასიის კვლევითი
რესურს ცენტრის“ გამოკითხვები ფართო მხარდაჭერას ასახავს COVID-19-ის გამო
დაწყებული კრიზისის სამთავრობო მართვის მიმართ (IRI 2020; GILBREATH 2020B). 2020
წლის აგვისტოს გამოკითხვისას რესპონდენტების 33% პირველ არჩევნად „ქართულ
ოცნებას“ ასახელებს. ამისგან განსხვავებით, „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“
გამოკითხულთა 3%-ის პირველ არჩევანს წარმოადგენდა (AGENDA.GE 2020).

მომავალ არჩევნებში ულტრამემარჯვენე ნარატივის ფართოდ გავრცელების
ყველაზე მნიშვნელოვან რისკს ქმნის მედია. დაფინანსების დამოუკიდებელი
წყაროების ნაკლებობა იმას ნიშნავს, რომ სარეკლამო შემოსავალზე
დამოკიდებული მაუწყებლები მოწყვლადი არიან მუდმივი  პოლიტიკური გავლენის
მიმართ (TOPURIDZE 2020; TRANSPARENCY INTERNATIONAL GEORGIA 2019B). ამ გარემოში
საინფორმაციო მედიასაშუალებები, უმეტესწილად, პოლიტიკურ პარტიასთან
დაკავშირებული ნარატივების შექმნით არიან დაკავებულები, რაც გათვლილია
სენსაციურ გაშუქებაზე და რომელთა გამოყენებას მარტივად შეძლებენ თავიანთ
სასარგებლოდ ულტრამემარჯვენეები. მედიაწიგნიერების ნაკლებობა
ჟურნალისტებში შეშფოთების მნიშვნელოვან მიზეზს იძლევა (CHYZHOVA 2018, 155).
სათანადო უნარების გარეშე ჟურნალისტები უფრო მიდრეკილი არიან
ულტრამემარჯვენე ჭრილში, უნებლიეთ,  საკითხების ინტერპრეტირებისკენ
ან ისტორიების შექმნისკენ, რაც აძლიერებს სოციალურ მედიაში გავრცელებულ
ულტრამემარჯვენე დეზინფორმაციას.  შესაბამისად, იზრდება შესაძლებლობები
ულტრამემარჯვენე ნარატივების სოციალურ მედიაში გასავრცელებლად.
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08 COVID-19-ის პირობებში პოლიტიკურმა კამპანიებმა, დიდწილად, „ფეისბუქზე“
გადაინაცვლა, სადაც არსებობს პოლიტიკური პოლარიზების უფრო მეტი რისკი
(Gilbreath 2020a). ერთი მხრივ, მთავრობის ინტერესი, „ფეისბუქი“ გამოიყენოს
პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის, მეორე მხრივ, მედიის
პოტენციალი, დაეყრდნოს ფეისბუქ-პოსტებს რეპორტაჟების შექმნისას,
ულტრამემარჯვენე აქტორებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა და
შემდგომი პერიოდის ფართოდ გამოყენების შესაძლებლობას უქმნის.
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