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Սասուն Լ. Սարիբեկյան 
Աշխարհագր. գիտ. թեկնածու

ԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ*

Բանալի բառեր - աղանդ, ամբողջատիրական 
ա ղանդ, համաշխարհային մասոնություն, աշխարհա-
քաղաքական գործառույթ, աշխարհաքաղաքական 
գոր   ծակալ, Նոր աշխարհակարգ, հակաքրիստո նեու-
թյուն, կրոնների միավորում, կրոնական ինտեր վեն-
ցիա, գիտակցության վերահսկողություն, «Նոր դար», 
«Եհովայի վկաներ», մորմոններ: 

Աղանդների աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրության կարևո-
րու թյունը բացատրվում է հատկապես հետևյալ իրողություններով.

- դրանք աշխարհաքաղաքական կարևոր ակտորներ են1, որոնց գոր-
ծունեությունը ուղղված է ազգերի ինքնիշխանության և պետությունների 
անկախության դեմ,

- հետսառըպատերազմյան աշխարհում գնալով մեծանում է աղանդ-
ների ազդեցությունը աշխարհաքաղաքական գործընթացների, պետու-
թյունների ու էթնոսների մրցունակության, խոցելիության, անվտանգու-
թյան ու զարգացման վրա,

- աղանդների աշխարհաքաղաքական հետազոտությունների արդ-
յունքները կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ աշխարհա քա-
ղաքական կարևոր այլ ակտորներին (պետություններ, էթնոսներ, միջազ-
գային կազմակերպություններ, գաղտնի կազմակերպություններ և այլն), 
ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական տարածության ենթակարգային 
տա րամակարդակ միավորներին վերաբերող տեսական-մեթոդաբա նա-
կան և գործնական խնդիրների արդյունավետ ուսումնասիրության 
համար: 

Աղանդը՝ 1. ընտրված ուսմունքի հավատքով ինքնակամ հիմունք-
ներով միավորված, որպես կանոն մեկուսացված, համընդհանուր 
նպա տակների, նորմերի նկատմամբ ընդդիմադիր, նույնիսկ թշնա-
մական, խարիզմայի ճանապարհով արժեքների և նորմերի սեփական 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 25.02.2015։
1 Տե՛ս Желтов В. В., Желтов М. В. Геополитика: история и теория: Учебное пособие. М., 2009, с. 
353-357.
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համակարգը ստեղծող և այն միակ ճիշտը համարող ոչ ինստի տու-
ալիզացված, համախմբված սոցիալական խումբ է, 2. տվյալ հասարա-
կությունում իշխող եկեղեցուն և աշխարհիկ իշխանությանը իրեն 
հա ճախ հակադրող կրոնական կազմակերպության տեսակ է, որը 
բնու թագրվում է սեփական դոկտրինաների, արժեքների և դերի բա-
ցա ռիկության հավակնություններով, ընտրված լինելու տրա մա դրու-
թյուններով, բարոյական ինքնակատարելության ձգտումնե րով, կար-
գադրված նորմերի ու հրահանգների խիստ պահպանմամբ, իր բոլոր 
անդամների հավասարության ընդգծմամբ և քահանայության ինս-
տի տուտի ժխտմամբ2:

Ընդհանրապես տարաբնույթ ակտորների (նաև աղանդների) աշ-
խարհաքաղաքական ուսումնասիրություն նշանակում է դրանք ուսում-
նասիրել համաշխարհային տարածության և դրա բաղադրիչների նկատ-
մամբ ազդեցության ու դրա համար մրցակցության տեսանկյունից, այ-
սինքն՝ պարզել, թե դրանք ինչ դեր ունեն աշխարհագրական տարա ծու-
թյան ենթակարգային տարամակարդակ միավորներում (համաշխար-
հային տարածություն, մակրոտարածաշրջաններ, պետական տարածքներ 
և այլն) տարաբնույթ ակտորների (պետություններ, էթնոսներ, միջազգային 
կազմակերպություններ, գաղտնի կազմակերպություններ, ֆինանսական 
հսկայական կարողությամբ ընտանիքներ և այլն) ազդեցության ու դրա 
համար մրցակցության (համաշխարհայնացում, տարածաշրջանացում, 
աշ խարհաքաղաքական էքսպանսիա, մրցակցություն, հարաբերություն-
ներ և այլն) բնութագրի վրա: 

Տարաբնույթ ակտորների (նաև աղանդների) աշխարհաքաղաքական 
ուսումնասիրության համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի աշ-
խարհակարգի ու պետությունների աշխարհաքաղաքական հիմնական 
բնու թագրիչների (աշխարհաքաղաքական ռեսուրսներ, հզորություն, իրա -
դրու թյուն, անվտանգություն, հարաբերություններ, մրցունակություն, զար-
գացում) վրա դրանց ազդեցության ուսումնասիրությունը:

Աղանդները խիստ բացասական և վտանգավոր աշխարհաքաղաքա-
կան գործառույթներ ունեցող ակտորներ են: Սրանց իրական «առա-
քելության» մասին հիմնականում ձևավորված են աղոտ պատկերացում-
ներ, մասնագետների՝ համաշխարհային մասոնության հետ սրանց առն-
չու  թյունների նկատմամբ անուշադրության կամ դրանք ներկայացնելուց 
խուսափելու պատճառով: Մինչդեռ, աղանդների մեծ մասը (մասնա-
վորապես առավել ազդեցիկներն ու տարածվածները) ստեղծվել է 
հա մաշխարհային մասոնության կողմից կամ (և) գործում է նրա 
վերահսկմամբ և ուղղորդմամբ ու ծառայում է վերջինիս աշխարհա-
քաղաքական նպատակի իրագործմանը՝ աշխարհի կրոնները մա-
սոնական միասնական մտածողության սկզբունքների հիման վրա 
միավորելու և աշխարհի կառավարություն ստեղծելու միջոցով Նոր 
աշխարհակարգի հաստատմանը: Հատկապես 20-21-րդ դարերի հա-
մաշ խարհային մասշտաբի գրեթե բոլոր գործընթացների ձևավորման ու 
զարգացման մեջ էական է եղել այս կրոնի (մասոնությունը սա տա-
նայապաշտություն է՝ լյուցիֆերականություն, հակաքրիստոնեու-

2 Տե՛ս Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках. Редактор-координатор Г. В. Осипов. М., 2000, с. 314. 
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թյուն3) մասնակցությունը: Որ շատ կարևոր է, գնալով մեծանում է վեր-
ջինիս ազդեցությունը համաշխարհային քաղաքական, կրոնական, մշա-
կութային ու տնտեսական կյանքի վրա: Այս կազմակերպությունը իր 
ստեղծած ինչպես կրոնական, այնպես էլ տնտեսական ու քաղաքական 
կազմակերպությունների (նաև գաղտնի՝ «Բիլդերբերգերի ակումբ», 
«Հռոմի ակումբ», «Եռակողմ հանձնաժողով» և այլն) միջոցով հսկա-
յական ազդեցություն ունի ժամանակակից աշխարհաքաղաքական գոր-
ծըն թացների ու աշխարհի իրադրության վրա4: Այս կամ այն պետության 
վրա նրա ազդեցությունը դրսևորվում է ոչ միայն դեպի այդ պետու թյուն-
ները աղանդներ ուղղորդելով և ոչ այնքան երկրի բնակչության մեջ մա-
սոնության հետևորդների թվով, որքան տվյալ պե տական կառավար ման 
համակարգում դրանց ներգրավվածու թյամբ՝ գործադիր և օրենս դիր 
իշխանություններ ներթափանցմամբ, բարձրաստիճան պաշ տոնյաների 
մասոնացմամբ, այդ գործակալ-պաշտոնյաների (հա ճախ նախագահ-
ներ, վարչապետեր, նախա րար ներ) միջոցով պետու թյուններին քաղա-
քական գլոբալ նպատակներ հետապնդող այս կրոնի շահերին ենթա-
կա օրենքներ պարտադրելով ու դրանց նկատ մամբ տնտեսական (մաս-
նավորապես ֆինանսական) և քաղաքական լծակների կիրառմամբ: 

Այդուհանդերձ, աղանդները իրենց հակապետական, հակազգային, 
հակաքրիստոնեական և կրոնների միավորմանն ուղղված գործու նեու-
թյամբ համաշխարհային մասոնության Նոր աշխարհակարգի հաս տատ-
ման նպատակի իրագործման ճանապարհին կարևոր խնդիրներ են լու-
ծում: 

Տարբեր երկրներ կրոնական կազմակերպությունների ներթափան-
ցումը (ներխուժումը) կրոնական կամ հոգևոր ինտերվենցիա է, մշա կու-
թային-գաղափարական կամ սոցիալական-մշակութային էքսպանսիայի 
տարա տեսակ: Ընդ որում, սրանք գրանցվում են ոչ միայն որպես կրո-
նական, այլև հասարակական կազմակերպություններ: Պատահում է 
նաև, որ ընդ հանրապես չեն գրանցվում և իրենց գործունեությունը իրա-
կա նաց նում են անօրինական ձևով: 

Որպես կրոնական ինտերվենցիայի օբյեկտներ՝ աղանդների և դրանք 
ուղղորդող գաղտնի կազմակերպությունների համար կա րևոր են հատ-
կապես այն երկրները, որոնք աշխարհաքաղաքական հե տաքրքրու թյուն 
են ներկայացնում (դրանք, ինչպես և դրանց տիտղոսակիր էթնոսները 
աշխարհաքաղաքական կարևոր ակտորներ են կամ կարող են այդպիսին 
լինել, այդ երկրներն ունեն աշխարհաքաղաքական առանձնահատուկ 
դիրք ու գործառույթներ), էթնիկական ու կրոնական խայտաբղետությամբ 
աչքի չեն ընկնում, որտեղ սոցիալական ինտեգրմանը չի խանգարում 
բնակչության էթնիկական և կրոնական կազմը, որտեղ չկա կրոնական 
ինտերվենցիայից պաշտպանող օրենսդրություն և որտեղ իրականացվում 
է պետական (մասնավորապես՝ տնտեսական և սոցիալական) սխալ քա-
ղաքականություն, ու դրա արդյունքում ձևավորվում են աղանդներին 
տրվելու սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալներ՝ գործազրկություն, ինք-
նադրսևորման հնարավորության բացակայություն, աղքատություն, 
անխ  նամություն, միայնություն, անմխիթար վիճակ, դեպրեսիա: 

3 Տե՛ս Քահ Կ., Աշխարհի գրավման ճանապարհին / թարգմ. Հ. Բոդրումյան, Եր., 2008, էջ 109-115:
4 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 47-57:
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Տարբեր երկրներ աղանդների ներխուժմանն ու գործունեությանը 
օժանդակում են միջազգային կազմակերպությունները: Դրանք այս կամ 
այն երկրին միջազգային հանրությանը ինտեգրելու, նրա զարգացմանը 
օժանդակելու խոստումներ տալով ու նրա մոտ առանց այդ կազմակեր-
պություններին ու դրանց կողմից ներկայացված կոնվենցիաներին միա-
նալու՝ զար գացման ու անվտանգության ապահովման անհնարինության 
գիտակ ցություն ու միջազգային հանրությունից մեկուսացված մնալու 
վախ ձևավորելով՝ ստիպում են ստորագրել միջազգային կոնվենցիաների 
տակ և դրանց սկզբունքներն ու նորմերը պարտադրում նրան: Աղանդ-
ները, իրականում ունենալով մարդու իրավունքներին հակասող ուս-
մունք ներ, տարբեր երկրներ են ներթափանցում՝ հենվելով համաշխար-
հայնացման գործընթացի իրագործման համար անհրաժեշտ իրավական 
միասեռ դաշտի խիստ կարևոր մասը համարվող խղճի, խոսքի ազա տու-
թյան և այլ իրավունքների վրա: Տարբեր երկրներում դրանց հաստատվելու 
և գործելու հնարավորություններ ընձեռող սկզբունքներ և նորմեր նե-
րառող միջազգային կոնվենցիաներն են՝ Քաղաքացիական և քաղաքա-
կան իրա վունքների, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատություն-
ների պաշտ պանության և Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիաները: 
Մար դու իրավունքների պաշտպանության գաղափարի ներքո տարբեր 
երկրներում կայանալով և ինքնահաստատվելով, մարդկանց իրենց զո-
հե րը դարձնելով՝ սրանք պաշտպանում են միայն իրենց շահերը: 

Աղանդները, թափանցելով պետական մարմիններ, կազմակերպում 
են դավադրություններ, իրականացնում արտերկրյա լրտեսություն, հե-
տևորդների մեջ սերմանում կրոնական ատելություն և անհանդուր ժո ղա-
կանություն այն միջավայրի ավանդական կրոնների, այն պետության 
ավանդույթների, խորհրդանիշների ու ինստիտուտնների նկատմամբ, 
որ տեղ հայտնվել են, ոտնահարում են քաղաքացու իրավունքներն ու 
ազա տությունները, հետևորդներին ապակողմնորոշում, մեկուսացնում, 
խզում նրանց սոցիալական կապերը, չեզոքացնում հասարակությունում 
նրանց ունեցած կենսականորեն կարևոր սոցիալական ակտիվությունը, 
նրանց վերածում տվյալ հասարակության համար ոչ պիտանի (սոցիա-
լապես անակտիվ) անդամի, նրանց նկատմամբ կիրառում հոգևոր ահա-
բեկչություն, բռնություն, նրանց մեջ սերմանում բռնատիրական հայացք-
ներ, քայքայում ընտանիքներ, խաթարում առողջություններ (նրանց ուս-
մունքներում և մեթոդներում հաճախ գործածվում են հոգեկան առող-
ջության տեսակետից վնասակար և մարդու կամքն ու ազատությունը 
ոտնահարող տարրեր) և այլն: Այսինքն՝ երկրի բնակչությունը մասնատելով 
ու նրա որակը գցելով՝ աղանդները խիստ բացասական են ազդում նրա 
աշխարհաքաղաքական հարաբերությունների, իրադրության, անվտան-
գության, զարգացման, մրցունակության, հզորության, ռեսուրսների ընդ-
հանրական բնութագրի վրա, մասնավորապես, մեծացնում են պետության 
աշխարհաքաղաքական խոցելիությունը, փոքրացնում պետական սահ-
մաններից դուրս ազդեցության և այլ ակտորների կողմից կիրառվող 
էքսպանսիայի տարբեր տեսակների դեմ արդյունավետ հակակշիռների 
ապահովման նրա հնարավորությունները: 

Կարևոր են կրոնական ինտերվենցիայի՝ որպես աշխարհաքաղաքա-
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կան մրցակցության միջոցի մասին գիտնականների, քաղաքական ու պե-
տա կան գործիչների այն դատողությունները, որոնք դարձել են աշխար-
հաքաղաքական ծրագրերի մաս կամ ազդել դրանց բովանդակու թյան 
վրա, կամ էլ ահազանգում են այլ պետությունների կողմից իրենց երկր-
ների նկատմամբ իրականացվող կրոնական ինտերվենցիայի, դրա 
վտան գավորության մասին: 

Մասնավորապես, Ռուսաստանին կեղծ արժեքների միջոցով հաղ-
թելու, ոչնչացնելու մասին է ամերիկյան ԿՀՎ-ի գեներալ Ա. Դալեսի ծրա-
գիրը, որը մասնավորապես ասում է. «Ռուսաստանում քաոս սերմանելով, 
մենք աննկատելիորեն կփոխարինենք նրանց արժեքները կեղծով և 
կստիպենք նրանց հավատալ այդ կեղծ արժեքներին: Ինչպե՞ս: Մենք 
հենց Ռուսաստանում կգտնենք մեր գաղափարակիցներին, մեր օգ-
նականներին և կողմնակիցներին …»5: 

ԱՊՀ երկրների վրա կրոնական հարձակման կրեդոն այսպես է ձևա-
կերպել Կալիֆորնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Գորդոն Միլթոնը. 
«Կա պիտալիզմին անցնելու շրջանում մարդկանց սրտերը կարող են 
նվաճվել հյուսիսամերիկյան և արևմտաեվրոպական ավետարան չու-
թյամբ»: Նա համարում է, որ «արմատական բողոքական ուսմունքը 
Ռու սական Ուղղափառ եկեղեցու համեմատ առավել շահավետ վի-
ճակում է գտնվում, քանի որ այն ավելի է կազմակերպված և ավելի 
լիարժեք է օգտագործում տեխնիկայի և տեղեկատվության ժամա-
նակակից միջոցները»6: 

ԱՄՆ-ի կողմից ԱՊՀ-ի յուրաքանչյուր դպրոցի համար «քրիստո-
նեության» դասավանդման ուսուցիչների պատրաստման և մինչև 2000 թ. 
վերջը 200 հազար ավետարանական եկեղեցիներ բացելու նպատակի 
մա սին է Սանկտ-Պետերբուրգի և Լադոգայի Հովհան (Սնիչով) պատ-
րիար քին հղված ՌԴ Գերագույն Խորհրդի խղճի, դավանանքի ազատու-
թյան, գթու թյան և բարեգործության Հանձնաժողովի նախագահ Վ. Պոլո-
սինի նա մակը. «ԱՄՆ-ը նախատեսում է 11-12 հազար ուղղափառ եկե-
ղեցիների փոխարեն ստեղծել 200 հազար ավետարանական հա-
մայնք ներ՝ նպա տակ ունենելով «կապիտալիստական» հոգեբա նու-
թյուն և կոս մոպոլիտիզմ դաստիարակել: Ըստ էության, սա գաղա-
փարական և հոգևոր ինտերվենցիա է, որն արդեն սկսված է»7: 

Աղանդների մեջ իրենց վտանգավորությամբ առանձնանում են տո-
տա  լիտար (ամբողջատիրական) աղանդները (ապակառուցողական պաշ-
տամունքները): Դրանք այն աղանդներն են, որոնք խախտում են իրենց 
անդամների իրավունքները և վնաս հասցնում նրանց՝ «գի տակ ցության 
վերահսկողություն» կոչվող որոշակի մեթոդների օգտագործման ճանա-
պարհով8: Սրանք, սակայն, իրարից տարբերվում են իրենց յուրա հատուկ 
բացասական բնութագրերով, ինքնակազմակերպման և զար գացման, 
աշխարհաքաղաքական տարածության ենթակարգային տար բեր միա-
վոր ներում իրենց ազդեցության և ինքնահաստատման հնա րավորու-

5 Кривальская Н. В. Секта: Угроза и поиск защиты. М., 1999, с. 152.
6 Նույն տեղում, էջ 59:
7 Նույն տեղում, էջ 55:
8 Տե՛ս Դվորկին   Ա. Տոտալիտար աղանդներ (դասակարգումը, հայտանիշները, մեթոդները), 
աղանդ ների ուսումնասիրության «Տեղեկագիր» մատենաշար (II գիրք), Եր., 2001, էջ 46: 
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թյուններով: Ամբողջատիրական աղանդներից աշխարհաքա ղա քական 
ամենամեծ նշանակությունն ունեն հատկապես «Նոր դարը», «Հիսուս 
Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին» (մորմոնները), «Դի տարանի 
ընկերություն»-«Եհովայի վկաները», «Սայենթոլոգիայի եկե ղե ցին», «Միա-
վորման եկեղեցին» (Մունի աղանդը), «Կրիշնա գիտակցության ըն կե րու-
թյունը», «Տրանսցենդենտալ մեդիտացիան», որոնց ազդեցու թյու նը ազգա-
միջյան և միջպետական մրցակցության ու ձևավորվող աշ խարհակարգի 
վրա թեև շատ մեծ է, սակայն՝ տարբեր: 

Առավել ազդեցիկ ամբողջատիրական մի քանի աղանդների աշխար-
հաքաղաքական համառոտ բնութագրի միջոցով փորձենք ներկայացնել 
խիստ վտանգավոր այդ կառույցների աշխարհաքաղաքական նշանա կու-
թյունը:

Աղանդների մեջ իր բացառիկ «առաքելությունն» ունի «Նոր դար» 
(«Նոր դարաշրջան», «Նոր ժամանակաշրջան», «Հոլիստիկ», «Ջրհոսի 
դա րաշրջանի», «Ամբողջականության») շարժումը, որը տարատեսակ 
աղանդավորական (մասնավորապես ամբողջատիրական) խմբերի հա-
մա դաշնություն է9: «Նոր Դար» անվանումը ծառայում է որպես մի ընդ-
հանուր տանիք, որով բնութագրվում են բոլոր կազմակերպությունները: 
Սրա կրոնը համաստվածությունն է և միաձուլում է մի քանի հավա տա-
լիքներ՝ օկուլտիզմը, արևելյան գուրուների ուսմունքները, կարմային 
օրենքներն ու վերամարմնավորումը, ինչպես նաև պանթեիզմի և մոնիզ-
մի վրա հիմնված կարևոր արևելյան փիլիսոփայությունները10: Նեղ 
իմաստով այն ներ կա յանում է որպես որոշակի գաղափարական հիմք 
ունեցող ընդարձակ օկուլտային նեոհեթանոսական շարժում, իսկ առա-
վել լայն իմաստով՝ որպես ժամանակակից «հետքրիստոնեական» քա-
ղաքակրթության գա ղա փարական հիմք11: Կարևոր է ընդգծել, որ ամ-
բողջատիրական բոլոր աղանդների ուսմունքներում առկա են օկուլտային 
տարրերը, ինչպես նաև նոր ժամանակաշրջանի սպասումը: «Նոր դարի» 
մտածելակերպի լայն տարածման պատճառը բացատրող հիմնական 
գործոններն են՝ 19-րդ դարում տրանսցենդենտալիզմի և գիտա մետա-
ֆիզիկական մտածե լա կերպի ծագումը, օկուլտիզմի հանրամատ չե լիու-
թյունը, արևելյան փիլի սոփայությունների նկատմամբ աճող հետաքրքրու-
թյունն ու քրիստո նեության քննադատման լայն տարածումը12: Մասնա-
գետների կարծիքով՝ «Նոր դար» շարժումը քրիստոնեության ամենավ-
տանգավոր թշնամին է: Մասոնության կողմից ստեղծված և ուղղորդվող 
աղանդավորական խմբե րի այս համադաշնության գլխավոր «առա-
քելությունը» Նոր աշխար հակարգի հաստատման համար անհրաժեշտ 
համաշխարհային նոր կրոնի ձևավորման ճանապարհին կարևոր փուլ 
հանդիսանալն ու կրոն ների միավորման գործընթացն առաջ տանելն է: 
Նոր աշխարհակարգի հաստատման համար սա ունի նաև տնտեսական 

9 Տե՛ս Дворкин А.Л., Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. 
Нижний Новгород, 2002, с. 492-540. Տեղեկագիր աղանդների ուսումնասիրության. «Նոր դա րա-
շրջան» (“New Age”) շարժումը և նրա պաշտամունքները: Նյութը պատրաստեց Վ. Ասծատրյանը, 
Եր., 2006: 
10 Տե՛ս Տեղեկագիր աղանդների ուսումնասիրության. «Նոր դարաշրջան» (“New Age”) շարժումը և 
նրա պաշտամունքները: Նյութը պատրաստեց Վ. Ասծատրյանը, Եր., 2006, էջ 9:
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 7:
12 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 26-27:
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և քաղաքական «առաքելություններ»13: Որ «Նոր դարը» քաղաքական 
դավադրություն է, չեն թաքցնում հենց նորդարականները: Սատանայա-
կան այս շարժմանը նվիրված գրականությունում նրանք գրում են ամ-
բողջ աշխարհում իշ խա նությունը զավթելու իրենց նպատակի մասին: 
«Նոր դարը» այսօր հսկայական ադեցություն ունի աշխարհում: Դրա մա-
սին են վկայում, օրինակ, վերջինիս կողմից ՄԱԿ-ի կառույցները (մաս-
նավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն) ակտիվորեն օգտագործելը և ԱՄՆ-ի բնակ-
չության մեջ «Նոր դարով» տարվածների ահռելի թիվը: 

Աշխարհաքաղաքական կարևոր գործառույթներ ունեցող աղանդ է 
«Նոր կրոնական շարժումներից» և ամբողջատիրական աղանդներից 
ամե նահինը՝ «Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին» («Դա-
տաս տանի օրվա սրբեր», «Վերջին օրերի սրբեր», մորմոններ): Աստվա-
ծաբանական տեսանկյունից մորմոնական «եկեղեցին» պահպանողա կան 
բողոքականության ուսմունքից ելած գնոստիկ բնույթի, նեոհեթանոսա-
կան-օկուլտային սինկրետիկ, ակտիվ հոգեորսությամբ զբաղվող հազա-
րամ յակային թեքումով աղանդ է14: Թեև կրոնների որոշ դասակար գում-
ներում մորմոնների «եկեղեցին» դասում են քրիստոնեական կրոնների 
շարքը, սակայն իրականում նրանց ուսմունքն ու արարողությունները 
շատ հեռու են քրիստոնեությունից, ոչ մի կապ չունեն նրա հետ և ընդ-
հանուր առմամբ մերժում են քսանդարյա քրիստոնեությունը: Մորմոն-
ների տաճարային խորհրդանիշերն ու արարողությունները, որոնք մեծ 
մասամբ մասո նա կանի կրկնությունն են, մշակվել են 1842-ից հետո, երբ 
այս ա ղան դի հիմնադիր Ժ. Սմիթը 1200 մորմոնների հետ մուտք գործեց 
մասոնական օթյակ15: Մորմոնական «եկեղեցին» իր քաղաքական ազդե-
ցությունը թողնում է նախ և առաջ ԱՄՆ պետական ապարատի պա տաս-
խանատու պաշտոնները զբաղեցնող անդամների միջոցով: Մեծ թվով 
մորմոններ աշխատում են ԱՄՆ դաշնային հաստատություններում, այդ 
թվում նաև՝ դիվանագիտական ծառայության մեջ, ԿՀՎ-ում, ՀԴԲ-ում, 
զինված ուժե րում և այլուր: Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից շատ 
կարևոր է նաև, որ միասնական «Ազգաբանության համաշխարհային 
կենտ   րոնի» վերահսկողությունն իրականացնում է «Վերջին օրերի սրբե-
րի» կազ մա կերպությունը16: Ընդհանրապես սա լավագույն հետա խուզա-
կան բնույթի տեղեկատվության աղբյուր է: Մորմոնների հատուկ ջո կատ-
ները բոլոր երկրներում թափանցում են պետական արխիվներ, նկարա-
հանում փաս տաթղթերի թանգարանային ու համալսարանական հավա-
քածուները, քաղաքային արխիվները, քաղաքացիական կարգա վի ճակի, 
եկեղեցական համայնքների մատյանները: Միսիոներական գոր ծունեու-
թյանը զուգա հեռ, այս աղանդի անդամների կողմից հավաքած նոր ար-
խիվային անուն ներն ու տվյալները օգտագործվում են օկուլտային-մո-
գական, սարսափելի սրբապիղծ նպատակի իրագործման՝ մարդկանց 
հեռակա կարգով «մոր մոնացնելու» համար (տարբեր ազգության, դա վա-

13 Քահ  Կ., նշվ. աշխ., էջ 70-80: 
14 Տե՛ս Дворкин  А.  Л., նշվ. աշխ., էջ 66-105: Տեղեկագիր աղանդների ուսումնասիրության. 
«Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին» կամ մորմոնները: Նյութը պատրաստեց Վ. 
Ասծատրյանը, Եր., 2002:
15 Տե՛ս Տեղեկագիր աղանդների ուսումնասիրության. «Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի 
եկե ղեցին» կամ մորմոնները: Նյութը պատրաստեց Վ. Ասծատրյանը, Եր., 2002, էջ 29:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 39: 
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նանքի և համոզ մունք ների պատկանող միլիոնավոր մահացած մարդ-
կանց, առանց նրանց ազգականների համաձայնությունը հարցնելու, 
ի րենց «եկեղեցուն» ան դա մագրում)17: Մորմոններին կրոնական ինտեր-
վենցիայի հնարավորու թյուններ են ընձեռում հատկապես իրենց կազմա-
կերպությանը ան դամն երի կողմից ամսական վճարվող տասանորդը, 
նրանց պատկանող գոր ծարանների, հանրախանութների և հյուրանոցային 
ցանցերի, ապահո վագրական ընկերությունների, հրատարակչական 
կենտ   րոնների կողմից ձևավորված ֆինանսական հսկայական միջոց-
ները, ինչպես նաև նրանց պատկանող հեռուստակայանների, ռադիո կա-
յանների ու թերթերի տեղե կատվական աջակցությունը: Կրոնական ին-
տեր վենցիան միաժամանակ այդ երկրներում տնտեսական գործու նեու-
թյուն ծավալելու հնարա վո րություններ է տալիս: 

Աշխարհաքաղաքական կարևոր «առաքելություն» ունի նաև ամբող-
ջատիրական «Եհովայի վկաներ» աղանդը (նախկին անվանումները՝ 
«Գրքերն ուսումնասիրողներ», «Գրքերն ուսումնասիրողների ընկերու-
թյուն», «Սիոնի դիտարանի հրատարակչության ընկերություն», «Դիտա-
րանի ընկերություն», «Նոր աշխարհի ընկերություն»): Թեև քաղաքական-
մարտավարական նկատառումներից ելնելով՝ այս աղանդը իրեն քրիս-
տոնեական ուղղություններին է դասում, ընդ որում, իրեն համարելով 
միակ ճշմարիտ, սակայն սրա քարոզչությունն ու գործելակերպն իրա կա-
նում ոչ մի առնչություն չունի քրիստոնեության հետ, այլ ընդհակա ռակը, 
հակաքրիստոնեական է: Այս աղանդն ունի մասոնական ծագում (հիմ-
նադիրը 33 աստիճանի մասոն Չ. Ռասելն է): Սրա հիմքերն են «Յո թերորդ 
օրվա ադվենտիզմը», 19-րդ դարի վերջի ամերիկյան պոպուլիզմն ու 
ա ղանդի հիմնադիրների անձնական հայացքները18: Տասնյակ հա զա-
րավոր համայնքների, 200-ից ավելի լեզուներով տարեկան մի քանի մի-
լիարդ օրինակ գիրք, ամսագիր ու գրքույկ հրատարակելու և տա րածելու, 
գրավոր և բանավոր քարոզչության, մարդկանց զանգվածային կպչուն 
հոգեորսության ու այս ամենի համար ներդրվող միլիարդավոր դոլարների 
միջոցով այս աղանդը օժանդակում է մասոնական «Նոր աշխարհակարգ» 
ծրագրի իրագործմանը: Մասնավորապես, այս կազմա կերպությունն իր 
գործունեության կարևորագույն ուղղություն է համարում ուղղափառ 
եկեղեցիների դեմ պայքարը19 (առանց որի հնարավոր չէ աշխարհի 
կրոնների միավորումը): Խարխլելով քրիստոնեության հիմքը՝ Սուրբ 
երրորդությունը, Եհովայի վկաները խեղաթյուրում ու նենգափոխում են 
Աստվածաշունչը, փորձում այն հարմարեցնել սեփական ուսմունքին ու 
ստեղծել համաշխարհային գաղափարախոսություն: Սատանայական են 
համարում ուղղափառության առանց բացառության բոլոր հիմքերը, 
ա տելություն սերմանում քրիստոնեական ուղղափառ Եկեղեցիների դեմ՝ 
կոչ անելով քրիստոնյաներին դուրս գալ այդտեղից: «Քրիստոնեական 
աշ  խարհի» կրոններին խոստանում են զրկել «իրենց հարստություն-
ներից» և «ամոթալի մերկացման» ենթարկել20, հայտարարում, որ «քրիս-

17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 38-39:
18 Տե՛ս Дворкин А. Л., նշվ. աշխ., էջ 118-120: 
19 Տե՛ս Տեղեկագիր աղանդների ուսումնասիրության. «Եհովայի վկաները» կամ «Դիտարանի 
ընկերությունը»: Նյութը պատրաստեց Վ. Ասծատրյանը, Եր., 2001, էջ 21-22:
20 Տե՛ս «Դիտարան», 01.03.94, էջ 13:
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տոնեական աշխարհը և այլ կեղծ կրոնները շուտով լիովին ոչնչացվելու 
են»21, և «եհովականները առաջ են ընթանում՝ ամայացնելու այսպես 
կոչված քրիստոնեական արոտավայրերը …»22: 

Աշխարհաքաղաքական կարևոր «առաքելություն» է նաև պետության 
և ազգայինի դեմ Եհովայի վկաների գործունեությունը (Նոր աշխար-
հակարգի հաստատման համար կարևոր խնդիրներ են պետական 
սահմանների ու ազգային ինքնիշխանության վերացումը): Այս աղանդը 
պետությունները սատանայական է համարում և քարոզում դրանց կոր-
ծանվելու անխուսափելիությունը: Սրա հետևորդները հրաժարվում են 
պատիվ տալ ցանկացած ազգային դրոշի, մերժում են հայրե նասիրու-
թյունը և սեփական երկրի պաշտպանությունը նվաճողներից, չեն ճա-
նաչում ոչ մի իշխանություն, իրենց կազմակերպությունը համարում են 
միակ ճշմարիտ կազմակերպություն, միակ ճշմարիտ պետություն, իրենց 
ղեկավարությունը՝ միակ ճշմարիտ կառավարություն, իրենց կողմից աս-
տ վածային համարվող իրենց կազմակերպության իշխանությունը` միակ 
իշխանություն: Մի դեպքում մերժում են աշխարհը, այն համարելով սա-
տա նայի թագավորություն, մեկ այլ դեպքում՝ ողջ աշխարհը պատ կե րաց-
նում որպես միասնական աստվածավարական պետություն, որի կենտրո-
նը Բրուքլինն է (այստեղ է գործում «Եհովայի վկաների» հոգևոր-վար-
չական համաշխարհային կենտրոնը՝ ղեկավար մեկուսախումբը՝ «Երկ րի 
վրա Տիրոջ տեսանելի միջնորդը»): Սրանք սերմանում են ազգային ատե-
լություն, վնասում ազգային ավանդական հոգեկերտվածքին ու ազգային 
շահերին, կոչ են անում հրաժարվել հիմնական իրավունքներից ու պար-
տականություններից (մասնավորապես՝ ընտանեկան), որի արդ յունքում 
շատ են հետևորդների ընտանիքների քայքայման և ուսումն ու աշխա-
տանքը թողնելու դեպքերը, վնասում են հետևորդների առողջու թյանը, 
նրանց երեխաներին: 

Կոմերցիոն այս պաշտամունքը կամ գաղափարական ուղղվածության 
առևտրային բուրգը (այսպես են նաև բնութագրում «Եհովայի վկաներ» 
աղանդը), շնորհիվ հատկապես եհովականների վճարած տուրքերի, 
հետևողականորեն շարունակում է կատարել իր աշխարհաքաղաքական 
պարտականությունը: 

Ինչպես երևում է վերը շարադրվածից, աղանդների աշխարհաքա-
ղաքական պարտականությունները թեև նման են, սակայն նույնը չեն, 
բայց Նոր աշխարհակարգի հաստատման գործում կարծես լրացնում են 
մեկը մյուսին: Պետությունների ու էթնոսների և ընդհանրապես ամբողջ 
աշխարհի անվտանգության ու զարգացման վրա սրանց բացասական 
ազ դեցությունը կանխելու, վերացնելու կամ էլ փոքրացնելու համար 
ա ռանձ  նահատուկ կարևորություն ունի մարդու իրավունքների նկատ-
մամբ վերաբերմունքը որոշող արժեքների հստակեցումը: 

Այս տեսակետից ուշադրության է արժանի մարդու իրավունքների և 
արժանապատվության մասին Համառուսական ազգային տասներորդ 
հավաքի (4-6. 04. 2006 թ.) ստեղծած փաստաթուղթը, համաձայն որի՝ 
«գո յություն ունեն արժեքներ, որոնք ստորադաս չեն մարդու իրա վունք-
ներից: Դրանք են՝ հավատքը, բարոյականությունը, սրբություններն ու 

21 «Դիտարան», 01.05.97, էջ 17: «Դիտարան», 01.07.94, էջ 7: 
22 «Դիտարան», 01.05.92, էջ 11:
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հայրենիքը: Երբ այս արժեքներն ու մարդու իրավունքների իրա կա նա-
ցումը հակասության մեջ են՝ հասարակությունը, պետությունն ու օրենքը 
պետք է ներդաշնակորեն միավորեն և՛ մեկը, և՛ մյուսը: Չպետք է թույլ տալ 
այնպիսի իրավիճակներ, երբ մարդու իրավունքների պաշտ պանության 
իրականացումը վնասի հավատքին ու բարոյական ավան դությանը, 
նպաս տի կրոնական և ազգային զգացմունքների, պաշտված սրբություն-
ների վիրավորանքին ու սպառնա հայրենիքի գոյատևմանը: Վտանգավոր 
է նաև այնպիսի «իրավունքների» ստեղծումը, որոնք օրի նական են դարձ-
նում այն վարքագիծը, որը դատապարտվում է ավան դական բարոյակա-
նության ու բոլոր պատմական կրոնների կողմից»: Այս փաստաթուղթը 
նաև «մերժում է մարդու իրավունքների բնագավառում երկակի չափա-
նիշների քաղաքականությունը, ինչպես նաև այդ իրա վունքների չարա-
շահման փորձերը քաղաքական, գաղափարական, ռազ մական և տնտե-
սա կան շահեր հետապնդելու նպատակով՝ որոշակի պատմական և հա-
սարակական կարգ պարտադրելու համար»23: 

Եվ ընդհանրապես, այն երկրներում, որտեղ կրոնական ինտերվեն-
ցիան անվտանգության և զարգացման (նաև աշխարհաքաղաքական) 
ապահովման գործում լուրջ խնդիրներ է ստեղծել, աղանդներին վե րա-
բերող արդյունավետ քաղաքականության համար, մասնավորապես, 
անհրա ժեշտ է կազմակերպել կրոնական կազմակերպությունների գոր-
ծու նեության հետազոտություններ, մշակել ազգային արժեքներին հենվող 
կրոնական-հոգևոր անվտանգության հայեցակարգ, կրոնական գործու-
նեության բացասական հետևանքները կանխող կամ մեղմացնող օրենս-
դրություն, կրոնական կազմակերպությունների կամ խմբերի հակա օրի-
նական գործունեությունից տուժած քաղաքացիների իրավունքները 
պաշտ  պանող ծրագիր, ստեղծել անհրաժեշտ լիազորություններով և ռե-
սուրսներով կրոնի ոլորտի առանձին պետական լիազոր մարմին, հասա-
րակությանը իրազեկող, աղանդների մոլորեցնող գործունեությունը կան-
խող անկախ տեղեկատվական կենտրոն, հսկողության ենթարկել կրոնա-
կան կազմակերպությունների գործունեությունը (նաև տնտե սա կան), 
կազմակերպել ապակառուցողական կրոնական կազմակերպու թյուն ներից 
տուժածների սպասարկումը:

Կրոնական ինտերվենցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի համալիր 
այս միջոցառումների իրականացումը հատկապես կարևոր է Հայաստանի 
Հանրապետությունում, առանց որի հնարավոր չէ մեր երկրի քաղաքա-
կրթական և աշխարհաքաղաքական անվտանգության ապահովումը: 

Սասուն Լ. Սարիբեկյան - գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է աշխարհաքաղաքականության, սոցիալ-
տնտեսական և քաղաքական աշխարհագրության տեսական-
մեթոդաբանական և գործնական խնդիրները, ՀՀ բնակչության 
կյանքի որակի ու աշխարհաքաղաքական զարգացման ու ան-
վտանգության հիմնահարցերը: 

23 Декларация о правах и достоинстве человека X Всемирного Русского Народного Собора. www.
mospat.ru.
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Summary
GEOPOLITICAL CHARACTERISTICS OF SECTS 

Sasun L. Saribekyan

Key words - sect, totalitarian sect, global masonry, geopo-
litical function, geopolitical agent, New World, antichristian-
ism, association of religions, religious intervention, mind con-
trol, “New Age”, “Jehovah’s Witnesses”, Mormons.

Sects are important actors in the geopolitics: their activities are directed against 
states and the ethnos because of the establishment of a very dangerous world 
order for them, union of religions and destruction of the Christian civilization. 
Separating the world population and eliminating its quality, the sects have drasti-
cally negative effect on the geopolitical resources, situation, strength, competi-
tiveness, relations, security and development of the given country, in particular, 
reduces the possibility of impacting beyond the state borders and providing coun-
ter-weights against different types of expansion applied by other actors. 

Totalitarian sects are of great geopolitical importance, especially the “New 
Age”, “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” (Mormons), “Jehovah’s 
Witnesses”, “Church of Scientology”, “Unification Church (Sect of Mun)”, “Inter-
national Society for Krishna Consciousness” and “TranscendentalMeditation”.

Резюме

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТ 

Сасун Л. Сарибекян

Ключевые слова - секта, тоталитарная секта, всемир-
ное масонство, геополитическая функция, геополитический 
агент, Новый миропорядок, антихристианство, обединение 
религий, религиозная интервенция, контроль сознания, 
«Новый век», «Свидетели Иеговы», мормоны.

Секты являются важными геополитическими акторами. Их деятель-
ность направлена против государств и этносов, на установление очень 
опасного для них Нового миропорядка, на необходимое для этого 
объединение религий и уничтожение христианской цивилизации. Секты, 
разобщая население страны и снижая его качество, чрезмерно отрицательно 
влияют на следующие геополитические характеристики государства: 
геополитические ресурсы, ситуацию, мощь, конкурентоспособность, 
отношения, безопасность и развитие государства, в частности, уменьшают 
возможности влияния вне государственных границ и обеспечения 
противовесов разным видам экспансии других акторов.

Большое геополитическое значение имеют тоталитарные секты, 
особенно «Новый век», «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» 
(мормоны), «Свидетели Иеговы», «Церковь сайентологии», «Церковь 
объединения» (Секта Муна), «Общество сознания Кришны», «Трансцен-
дентальная медитация».
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